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 ۱۳۹۶)، پاییز ۱۱۴های اجتماعی اسالمی، سال بیست و سوم، شمارۀ دوم (پیاپی  پژوهش

 امامت در عینیت جامعه 
 یدگاه امام رضااز د

 ١سید ابوالقاسم حسینی زیدی 
 چکیده

امامت از اصول بنیادین دین است کـه بـه همـۀ اجـزاء و اصـول دیگـر آن، معنـا و 
دهـد؛ از همـین روسـت کـه بـر آن  بخشد و به آن طراوت و تـازگی می مفهوم می

کید فراوان شده و آثار متعددی دربارۀ آن به نگارش در آمده است.  تأ
مقاله، زوایایی از امامت و آثار وجود عینی امـام و اعتقـاد بـه آن، در نگـرۀ در این 

شـود کـه در احادیـث و  گـردد و بیـان می تبیین مـی بن موسی الرضا امام علی
چـه  ها و خصوصـیاتی باشـد و آن ، امام باید دارای چه ویژگیسیرۀ امام هشتم

چیسـت. در ایـن  های امـام در جامعـه اسـت، که مربوط بـه وظـایف و مسـئولیت
جستار، هم به آثار وجود عینی امام و هم به فوائد اعتقاد به امامـت بـرای شـیعیان، 

 اشاره خواهد شد.
عامـل  ترین مباحث این نوشتار، چنین اسـت: امـام، نظـام دیـن و مسـلمانان؛ مهم

؛ سیاسـت امـام تفسـیر قـرآن، سـالحی برنـده در تبلیـغ امامـت؛ اصالح دنیـا؛
 و.... نیروی امام پاسداری از دین؛
 .امام، امامت، جامعه، امام رضا واژگان کلیدی:

                                                           
 .۹/۳/۱۳۹۶ش: تاریخ پذیر  - ۱۱/۸/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 .)abolghasem.6558@yahoo.com( استاديار دانشگاه علوم اسالمي رضوي. ١
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 مقدمه
هایی است که هر مسلمانی بـه گـوش خـود  ترین واژه امامت در نگاه اّول، از واضح

عظیمی از فرهنگ اسالمی را به خود اختصاص داده، اّما بـه  ها بخش شنیده است؛ قرن
هست، چراکه نـه تنهـا بسـیاری از اهـل آشنا نیز  توان گفت که موضوعی دیر جرأت می

انـد، بلکـه مـا شـیعیان نیـز خـود را بـه آن  اسالم معنی آن را نفهمیده یا به اشتباه دریافته
 ایم. رویین، وارد اعماقش نشده ایم و با گذر از الیۀ نزدیک نکرده

این واژه در عین وضوح، دنیایی از معانی را در خود جای داده اسـت و ایـن معـانی 
را کسی جز مقام امامت که لباس آن را از طـرف خـدا پوشـیده، شـخص دیگـری بلند 
، تواند بیان کند. حال این سؤال مطرح است که آیا در بین احادیث ائمۀ معصوم نمی

 این واژه مورد واکاوی و بررسی قرار گرفته است؟
هشتمین امام بر حقـی  ، حضرت علی بن موسی الرضادر میان ائمۀ اثنی عشر

که مانند ائمۀ بزرگوار دیگر، مأموریت خود را در امر هدایت خلق به صورت کامل است 
های آن حضرت، هنوز چراغ فروزان مسـیر زنـدگی  و مطلوب به انجام رساند و راهنمایی

ماست. احادیث رضوی دربارۀ امامت، نه تنها امامت و والیـت را تبیـین فرمـوده، بلکـه 
 تاقان نشان داده است.نیز به مش زوایایی از اعماق آن را

پردازد و  ، به نقش عینی امام در جامعه میدر روایات بسیاری امام علی بن موسی
کنـد کـه  های عینی جامعه، تفسیر و تبیین می جایگاه بلند امام و امامت را در چگونگی
های بیـان شـده در کـالم امـام  تـرین سرفصـل در این جستار برآنیم تا بـه برخـی از مهم

 ره نماییم.اشا رضا

 . امام، نظام دین و مسلمانانالف
کید شده است.  (ر ک: نهـج در احادیث شریف، در مورد نظم دادن به کارها بسیار تأ

راســتی در هــر جــا و هــر  به )۴۲/۲۵۶و  ۷۲/۲۴، ۱۴۰۳؛ مجلسـی، ۴۷، نامــه ۳/۷۶، ۱۴۱۲البالغـه، 
ی آن را فـرا خواهـد پاید کـه فسـاد و تبـاه موردی، اگر نظم و انضباط نباشد، دیری نمی

 گرفت.
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ها و ادیان بر آن اّتفاق دارند و شاید بتوان گفـت  مفهومی که، همگان و تمامی مّلت

های بشری است. در همین راستا، جامعۀ اسالمی و مسـلمانان نیـز اگـر  از جمله فطرت
 دارای این نظم نباشند، قطعًا امروزش، فردایی نامعلوم خواهد داشت.

ایجاد نظم و نظام، تنها راهـی کـه هـیچ اختالفـی در آن وجـود از سوی دیگر، برای 
ندارد، امر امامت و والیت است، چراکه امامت امری است الهی و در مکتـب امامـت، 
امام کسی است که از سوی خداوند برگزیده شده باشد. در این صورت، اگـر همگـان 

رخ نخواهـد داد و  متعّبد باشند و کالم خداونـد و رسـولش را بپذیرنـد، هـیچ اختالفـی
 )۶۸، ۱۳۸۳(انصاری، فرما خواهد بود.  بهترین نظم و انضباط در جامعه حکم

 این گونه آمده است: این نظم در احادیث امام رضا
 »اإلمام... نظام الدین و عّز المسلمین« -
، ۱۴۰۴؛ ابن بابویـه قمـی، ۱/۲۰۰، ۱۳۶۳(کلینی، ». إن اإلمامة، زمام الدین و نظام المسلمین« -

 )۴۳۸، ۱۴۰۴؛ ابن شعبه حرانی، ۲/۱۹۷
شـود، نظیـر بعضـی از  ای بسـته می زمام، یعنی ریسمان و طنابی که به وسیلۀ آن شی

های پراکنـده جمـع شـود؛ بـه آن  بندند تا شاخه درختان، که با طنابی دور درخت را می
ام کشـاند، زمـ کند و بـه جمـع بـودن می طنابی که درخت را از پراکنده بودن حفظ می

 )۱۲/۲۷۲، ۱۴۰۵(ر ک: ابن منظور، گویند. 
النظام بالکسـر: الخـیط الـذی یـنظم بـه «چنین در معنای نظام معنا آمده است:  هم
ابـن  )۴/۱۸۱تـا،  ؛ فیروزآبادی بی۵/۲۰۴۱، ۱۴۰۷و نیز ر ک: جوهری،  ۴/۳۳۲، ۱۴۰۸(طریحی، » اللؤلؤ
اسـت از نخـی  بند، عبـارت نظام گردن«گوید:  الحدید در بیان معنی نظام چنین می أبی

 )۹/۹۶، ۱۳۷۸(ابن أبی الحدید، ». دهد کند و نظم خاصی بدان می که آن را جمع می
ها را بـه هـم ائـتالف  امامت زمام دین است، امامت ریسمانی اسـت کـه پراکنـدگی

های دین است. در زیارت نورانی جامعـۀ کبیـرۀ امـام  کنندۀ تفرقه دهد، امامت جمع می
؛ مشـهدی، ۶/۱۰۰، ۱۳۶۵(طوسـی، ؛ »بمـواالتکم... إئتلفـت الفرقـه«آمـده اسـت  هادی
 یابد. به وسیله والیت شما که امامید، فرقه ائتالف می )۵۳۳، ۱۴۱۹

پس امامت، شیرازۀ دین است که بدون آن، دیـن از هـم پاشـیده شـده اسـت ماننـد 
شیرازۀ کتاب که اتصـال همـۀ صـفحات بـه او وابسـته اسـت. بـه وسـیلۀ امامـت، همـۀ 
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گیرنـد. بنـابراین، معنـای سـخن  صفحات دین و اهل دین با هم در یک قالـب قـرار می
موقعیت کسی که قائم به امر والیـت و امامـت اسـت،  شود: منزلت و چنین می امام

ها  آن ای در آورده و پراکندۀ جامعه را تحت نظام ویژه های ای است که دانه همانند رشته
شوند و هر یک بـه  ها پراکنده می این نخ پاره شود، دانهدهد، که اگر  را به هم پیوند می

 گردند. فراهم نمی گاه به صورت اّول روند و پس از آن، هیچ سویی می
کنـد و  منسجم می ها را ای که پراکندگی عبارت است از رشته» نظام«بر این اساس، 

؛ ۸/۲۳۴، ۱۳۶۳(کلینـی، آورد.  همۀ اجزا را در یک مسیر و برای نیل به یک هدف گرد مـی
معتقد به امامت معصوم، کسـی اسـت  )۲۸۰، ۱۴۰۴؛ ابن شعبه حرانی، ۱۸، ۱۴۰۳ابن بابویه قمی، 

های این رشتۀ منسـجم باشـد، یعنـی نظـام دهنـده را بشناسـد، از نقـش  که یکی از دانه
گاه باشد، بـه او اظهـار ارادت کنـد و در عمـل نیـز از او تبعیـت و پیـروی  کلیدی او آ

 (عّزوجـل)الناس إلی الله  إن أبغض«فرماید:  می امام سجاد )۱۳۸، ۱۳۸۵، (طاهرینماید. 
کسی  (عّزوجل)ترین افراد نزد خداوند  ؛ مبغوض»من یقتدی بسنة امام و ال یقتدی بأعماله
 کند ولی عمًال از او تبعیت ننماید. است که در گفتار به روش امامی اقتدا

اند: امامت هم زمام دین است و  فرموده در کالم نورانی خود عالوه بر این، امام
هم نظام مسلمین است؛ محور نظم اّمت اسـالم، امامـت اسـت. بـدون امامـت و امـام، 

شود. امامت هم اسـالم را و هـم اّمـت  نظمی می یکپارچگی، تبدیل به هرج و مرج و بی
ظـم چه که بـه ایـن جامعـه ن نماید. آن اسالم را از این آشفتگی و هرج و مرج، حفظ می

 )۱۲۷، ۱۳۸۶(طباطبایی، باشد.  بخشد، دست مقتدر والیت الهی در جامعه می می
شود امامت زمام دین است، یعنی چیزی اسـت کـه  که گفته می به عبارت دیگر، این

ها را در جای خود مصـرف  دهد، آن به دین، یعنی به مجموعۀ احکام اسالمی جهت می
هـا  کند، مصالح جامعه را از میـان آن تطبیق می ها کند، در زندگی بشر نیازها را با آن می

(والیت و حکومت (بیانات مقام معظـم کند.  کند و طبق آن عمل می کند و پیدا می جستجو می
 )۲۰۸، ۱۳۹۱رهبری درباره والیت و حکومت)، 

که، نظام اّمت بودن را نباید به امری کوچک و انتظام امور عادی  نکتۀ قابل توّجه آن
کرد؛ گرچه چون صد آید، نود هم پیش ماست. یعنـی اگـر نظـام امامـت زندگی تفسیر 

فرما شد و در سایۀ آن، احکام و آیین راستین آسـمانی عملـی شـد، نظـم در امـور  حکم
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هم وجـود عینـی امـام و  )۱۱۹، ۱۳۸۲(جوادی آملی، شود.  فردی و جمعی جامعه پدیدار می
نظم و وحدت در بین مسلمانان کمـک  تواند به ایجاد هم اعتقاد به آن برای شیعیان، می

 نماید.

 . عامل اصالح دنیاب
 جا که امام زمـام دیـن اسـت، باعـث نظـم دیـن گردیـده و از تفرقـه و تشـّتت از آن

کنـد؛ پـس عامـل  ها حفظ می نماید، یعنی جامعۀ دینی را از بروز آشفتگی جلوگیری می
د و نظم است و محور و سامان دنیاست، چون صالح و فالح امت در گرو اتحا اصالح

 است. این نظم، امام
؛ »ال یصلح الناس إال بإمام و ال تصلح األرض إال بذلک«فرماید:  می امام صادق
شوند مگر به امـام و  مردم اصالح نمی )۲۳/۲۲، ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۱/۱۹۶، ۱۳۸۵(ابن بابویه قمی، 

گونه صالح  نۀ هیچشود مگر به واسطۀ آن. امت پراکنده و آشفته، زمی زمین اصالح نمی
 و فالح نخواهد یافت. وقتی دنیای آباد، همراه با اتحادی مقدس و نظمی نوین در امت

 ١اسالم نمود یابد، عّزت مسلمین را در پی خواهد داشت.
بیرونـی و فـردی و  ای اسـت کـه، صـالح در همـۀ ابعـاد درونـی و در چنین جامعـه

موجود و  امن رها شدن از وضعیتگیرد، چراکه اصالح، ض اجتماعی، جای فساد را می
مقصدشـان نیـز  رسیدن به نهایت مطلوب است. اصوًال رهبران الهی، همه از صـالحان و

یـُد ِإال اِإلْصـالَح َمـا ﴿فرمـود:  اصالح بوده است؛ چنانچـه حضـرت شـعیب ِإْن ُار
پذیرفته است.  تداوم رهبری و گزینش جانشین نیز در همین امتداد صورت ٢﴾اْسَتَطْعت

  َوقاَل ُموسی﴿کند:  می را چنین نقل آن گزارش استخالف هارون از جانب موسیقر 

                                                           
در پاسـخ  ،سـّید الشـهدا ۀاش حمـز  کنار قبور شهدای احد و مـزار عمـوی گرامـی در . حضرت زهرا١

تعـالی ه الّلـ لمـا اختلـف فـی ،اما والله لو ترکوا الحق علی أهله وابتعوا عتـرة نبیـه«فرمود:  محمود بن لبید
گاه باشید! به خدا سوگند! اگر حق را بر اهلش باقی»اثنان  گذاردنـد و از عتـرت پیـامبر خـدا مـی ؛ آ

؛ ۱، ۱۴۰۴کردند (ابن بابویه قمـی،  یکدیگر اختالف نمی نمودند، هیچ دو نفری در امر خدا با پیروی می
  .)۱۹۹، ۱۴۰۱خزاز قمی، 

 .)۸۸(هود/» انم، ندارمتا آنجا که بتو  ] جامعه[من قصدی جز اصالح . «٢
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ِبْع َسبیَل اْلُمْفِسدیَن   َقْومی  فی  ألخیِه هاُروَن اْخُلْفنی  ١﴾.َوأْصِلْح َوال َتتَّ
شده، در واقع از آن صالحان  ها و مواهب الهی در نظام آفرینش خلق چه از نعمت آن

گشـته و خالفـت از آن  ت که زمین، سرانجام میـراث آنـاناست و از همین رهگذر اس
 )۱۳۹، ۱۳۸۵(طاهری، ایشان خواهد بود. 
کنند، اگـر پیـروی از امامـت و امـام را  چه اهل دنیا و ریاست تصور می برخالف آن

چنانچه در زمان ظهور   ٢گرفتند،  نمودند، از نظر دنیایی نیز در باالترین درجه قرار می می
خواهد شد و از هر لحـاظ، دنیـا بـه کمـال » ل الله تعالی فرجه الشریفعّج «امام زمان 
 رسد، چه معنوی و چه دنیوی. خود می
نیز اشـاره شـده  طور که اشاره گردید، به همین مفهوم در احادیث امام رضا همان

(کلینی، ». إن اإلمامة، زمام الدین و نظام المسلمین و صالح الّدنیا و عز المؤمنین«است: 
 )۴۳۸، ۱۴۰۴؛ ابن شعبه حرانی، ۲/۱۹۷، ۱۴۰۴؛ ابن بابویه قمی، ۱/۲۰۰، ۱۳۶۳

 ٣. تفسیر قرآن، سالحی برنده در تبلیغ امامتج
، توّجه بسیار به قرآن کریم بـوده اسـت. ایشـان در هـر سـه های امام رضا از شیوه

ثـة، لو أردت أن أختمه فی أقرب من ثال«فرمود:  داد و می روز، یک ختم قرآن انجام می
لختمت و لکنی ما مررت بآیة قط إال فکرت فیها و فی أی شئ أنزلـت و فـی أی وقـت، 

، ۱۴۰۸؛ ابن کثیـر دمشـقی، ۷۵۸، ۱۴۱۷(ابن بابویه قمی، ؛ »فلذلك صرت أختم فی کل ثالثة أیام
توانم، ولی به هر  اگر بخواهم، در کمتر از سه روز هم می )۶/۲۱۷، ۱۴۱۴؛ حر عاملی، ۹/۱۸۳
کنم کـه در چـه مـورد نـازل شـده و در چـه  گذرم در آن فکر می ات که میای از آی آیه

                                                           
کـار [در میان قوم من جانشـینم بـاش و «به برادرش هارون گفت:  ]هنگام رفتن به کوه طور[و موسی . «١

 .)۱۴۲(اعراف/» اصالح کن و راه فسادگران را پیروی مکن ]آنان را
 ؛۳۷۵، ۱۴۱۴در روزهای غصب خالفت این مفهوم را بیان داشـت (طوسـی،  چه حضرت زهرا . چنان٢

) و شاگرد ممتاز مکتـب امامـت، سـلمان فارسـی نیـز ۴۳/۱۵۸، ۱۴۰۳مجلسی،  ؛۳۵۵، ۱۳۷۹ابن بابویه، 
 ،نمودیـد، آسـمان برکـات خـود و زمـین می همین مضمون را گفت که: اگر پیروی از امیرالمـؤمنین

 ).۲۹/۸۰، ۱۴۰۳مجلسی، ؛ ۱/۸۱، ۱۴۰۴ساخت (طوسی،  ظاهر میهای خود را بر شما  دفینه
امامـت در نگـره « ۀدر مقالـ ،استاد ارجمند حجت اإلسالم و المسـلمین مهـدوی راد ۀوان از مقال. این عن٣

 ).۱۹ص ،۱۱ش ،۱۳۸۳بهار  ،نامه الهیات و حقوقگرفته شده است (فصل» قرآنی امام کاظم
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 کنم. وقت نازل شده و از این جهت است که هر سه روز یک بار ختم می

ذکر  محّمد بن موسی رازی از پدرش روایت کرده است که روزی حضرت رضا
را کـه  قرآن را به میان آوردند و برهان و حجت آن را بزرگ شمردند و نظـم عجیـب آن

قرآن ریسمان محکم و عروة الوثقی و «گاه فرمودند:  نشانۀ اعجاز است بیان کردند و آن
رهانـد و  کنـد و از آتـش می راه روشن خداوند است کـه بـه سـوی بهشـت رهبـری می

آورد، زیـرا بـرای زمـان  هـا مالمـت نمـی سـازد و بـر زبان گذشت زمان آن را کهنه نمی
ها) راهنما و دلیل و برهان و حجت بر  ه (در همۀ زمانخاصی قرار داده نشده است، بلک

آیـد و از سـوی خـدای  رو و از پشـت سـرش نمی باشد، باطـل از پـیش ها می همۀ انسان
 )۸۹/۱۴، ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۱/۱۳۷، ۱۴۰۴(ابن بابویه قمی، ». حکیم ستوده، نازل شده است

حضرت  ١ن راهی نیست.ها را به ُکنه قرآ های انسان نکتۀ قابل توّجه آن است که عقل
نیز به این مطلب که علم به باطن قرآن و نیـز تأویـل آن، در نـزد عتـرت طـاهره  رضا

است، اشاره کرده و در پاسخ علی بن محّمد بن الجهم که پرسید: ای پسر رسول خدا، 
آیا شما به عصمت پیامبران اعتقاد دارید؟! حضرت فرمودند: آری. وی پرسید: پس در 

ُه َفَغَویَو ﴿مورد آیۀ  بَّ فرمایید؟ حضرت فرمودند: وای بـر تـو ای  چه می ٢﴾َعَصی آَدُم َر
ها را به پیامبران نسبت نده و کتاب خداونـد را بـا رأی خـود  علی! تقوا پیشه کن و زشتی

اِسـُخوَن ِفـی ﴿فرمایـد:  تأویل نکن. خـدای تعـالی می َومـا َیْعَلـُم َتْاِویَلـُه ِإال اللـُه َوالرَّ
 )۱۱/۷۲، ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۲/۱۷۰، ۱۴۰۴(ابن بابویه قمی، . ٣﴾اْلِعْلِم 
نحـن أهـل «روایت کرده است که حضـرت فرمودنـد:  بابویه نیز از امام رضا ابن

؛ ۱/۷۱، ۱۴۰۴(ابن بابویه قمی ، ؛ »البیت ال یقاس بنا أحد فینا، نزل القرآن و فینا معدن الرسالة
 مقایسـه شـود، قـرآن در ت پیامبرهیچ کس نباید با ما اهل بی )۲۶/۲۶۹، ۱۴۰۳مجلسی، 

 خانۀ ما نازل شده و معدن رسالت نزد ما خاندان است.

                                                           
مانند است، همچنین است؛ بـدین جهـت کسـی  معصوم که مظهر خداوند بی ،. قرآن ناطق و انسان کامل١

هـیچ یـک از آدمیـان همتـای او  ،موجودات امکانی ۀامر مهم با معصوم شریک نیست و در حوز در این 
 ).۴۰، ۱۳۸۲نیست (جوادی آملی، 

 .۱۲۱. طه/٢
 .۷. آل عمران/٣
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برجـای مانـده،  عالوه بر مجموعه روایاتی که در تفسیر آیات، از آن امام بزرگوار
گِر امـام  روایاتی هستند که به جایگاه امامت در قرآن، برای ادامۀ رسالت و نقش هدایت

کنند. با توّجه به اهمّیت این کتاب عزیـز،  مان ظالم اشاره میو برمال نمودن چهرۀ حاک
 بردند. از این کتاب الهی، در تبلیغ امامت به بهترین نحو ممکن سود می امام رضا

فردی به نام یحیی بن ضحاک سـمرقندی کـه در خراسـان در بحـث علمـی رقیـب 
یحیـی! از هـر  به او فرمـود: پرداخت. امام رضا به مناظره نداشت با حضرت رضا

 کنـیم. امـام رضـا چه خواهی سؤال کن! یحیی عرض کرد: دربارۀ امامت بحث مـی
 فرمود: مانعی ندارد.

یحیی گفت: چرا شما دربارۀ کسانی که در جامعه، رهبری امت را ظاهرًا بـه عهـده 
به عهده  اند، ادعای امامت و رهبری دارید؟ و آنانی را که رسمًا رهبری جامعه را نداشته

پاسـخ فرمـود: اشخاصـی کـه آشـکارا  اشتند به عنوان رهبر قبول ندارید؟ امام رضاد
 اند بر حق هستند یا بر باطل؟ دروغ گفته و یا از روی کذب، تصدیق کرده

یحیی حرفی برای گفتن نداشت و ساکت ماند. مأمون گفت: یحیـی! چـرا جـواب 
معـذور دار!  ایـن سـؤال دهی؟ یحیی جواب داد: ای خلیفـه! مـرا از پاسـخ دادن بـه نمی

 تر بیان کن. روشن عرض کرد: ما نفهمیدیم، مسأله را مأمون خطاب به امام
بگوید که آنان راستگو بودند یـا  فرمود: یحیی باید از پیشوایانش سخن امام رضا

پندارد آنان دروغگو بودند، شخص دروغگو لیاقـت رهبـری نـدارد و  دروغگو؟ اگر می
من سرپرسـتی شـما را «گفت:  تگو بودند که خلیفۀ اّول خوداگر مدعی است آنان راس
؛ ابـن شـاذان ۱/۸۵، ۱۳۸۳(تمیمـی مغربـی، » که از شما بهتر نیسـتم! در اختیار گرفتم در حالی

بیعت ابوبکر، «و خلیفۀ دّوم نیز گفت:  )۲۵، ۱۴۱۴؛ شریف مرتضی، ۱۲۹، ۱۳۶۳أزدی نیشابوری، 
؛ ۲/۱۵۸تـا،  (یعقـوبی، بی». بکشـید! رار کند او رایک اشتباه بود و هر کس آن اشتباه را تک

 )۱۳۴، ۱۳۶۳؛ ابن شاذان أزدی نیشابوری، ۱۸۵، ۱۴۱۰طبری، 
بنابراین، کسی که از دیگران بهتر نیست و بیعتش یک اشتباه تـاریخی بـوده اسـت، 

تواند خلیفۀ دّوم را به عنوان جانشین خویش و خلیفۀ خدا برای مـردم نصـب  چگونه می
شود.  من شیطانی دارم که بر من عارض می«گفت:  یفۀ دّوم بر روی منبر میکند؟ و خل

(طبری، ». زمانی که مرا منحرف کرد، هدایتم کنید و هرگاه اشتباه کردم، مرا ارشاد کنید
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بنابراین، اگر او راسـتگو  )۱/۲۲تا،  ؛ ابن قتیبه دینوری، بی۳۰/۳۰۳، ۱۴۱۵؛ ابن عساکر، ۲/۴۶۰تا،  بی

 سازد که لیاقت رهبری ندارد. خنش روشن میباشد، با این س
نیست که بتواند مانند شما چنین اسـتدالل  گاه مأمون گفت: بر روی زمین کسی آن

ــاورد!  ــی بی ــی، محکم ــه قم ــن بابوی ــی، ۱/۲۵۶، ۱۴۰۴(اب ــی، ۲/۲۳۵، ۱۳۸۶؛ طبرس ، ۱۴۰۳؛ مجلس
خـی آیـات در ادامۀ بیانات خود با استشهاد بـه بر  امام علی بن موسی الرضا )۲۷/۳۱۹

 فرماید: مشروعیت جریانی مثل سقیفه را اثبات کرده و می قرآن مجید، عدم
ِبیِل ﴿ ٭ ُهْم َعِن السَّ ْیَطاُن أْعَماَلُهْم َفَصدَّ َن َلُهُم الشَّ یَّ آری! شیطان اعمالشـان  ١﴾َو َز

نشین کردن ولی اللـه، کتـاب خداونـدی و حکمـت  را بر ایشان زیبا جلوه داد و با خانه
در تاریکی جهل و گمراهی وارد کردنـد و ایـن  های متمادی ریت را برای قرنالهی، بش

 واقعیتی غیر قابل انکار است.
ن ال َیهِدی ِإّال أن ُیْهَدی﴿ ٭ َبَع أمَّ َفَما َلُکْم َکْیَف   أ َفَمن َیْهِدی ِإلَی اْلَحقِّ أَحقُّ أن ُیتَّ

که: مخلوقات در کسب علم مطلب مورد استدالل در آیه شریفه این است  ٢﴾َتْحُکُموَن 
اند: بعضـی بـدون واسـطه از خـزائن غیبـی علـم و  و حکمت و سایر کماالت دو دسته

دار  شوند و برخی دیگر با واسطه؛ اگر قرار است کسی عهده می مند حکمت الهی، بهره
والیت و هدایت مردم باشد، آن که از سرچشمه زالل هدایت نوشیده است بر آن کـه از 

؛ طبرسی، ۱۰/۵۶، ۱۴۱۷(ر ک: طباطبایی، تر کرده، یقینًا سزاوارتر است.  ی لبیآب آلوده، جو 
۱۳۷۲ ،۵/۱۶۵( 

در برخی موارد هـم، بـه وسـیلۀ آیـات قـرآن شـیعیان خـود را راهنمـایی  امام رضا
که در  - شدند. عبدالله بن ابان نمودند و جایگاه واقعی امامت را به ایشان متذکر می می

برای مـن  عرض کردم:  گوید: به امام می - منزلتی است دارای نزد حضرت رضا
کنم؟ سـوگند بـه خـدا اعمـال  مگر چنین نمی  فرمودند: ام دعا کنید. امام و خانواده

این سخن به نظرم بزرگ   گوید: شود. راوی می شما در هر شب و روز به من گزارش می
بگـو عمـل کنیـد «فرماید:  ای که می آیا کتاب خدا را نخوانده  فرمود: آمد. که امام

                                                           
 .)۳۸(عنکبوت/» در نظرشان زینت بخشید و آنان را از راه حق بازداشت شیطان اعمالشان را. «١
تـا  تر اسـت کـه از وی پیـروی کننـد، یـا آنکـه حق است، شایسته آیا آنکه خود هدایتگِر مردم به سوی. «٢

 .)۳۵(یونس/» کنید؟ شود؟ شما چگونه حکم می یابد؛ شما را چه می اش نکنند، هدایت نمی راهنمایی
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به خدا سوگند، منظـور از مـؤمن در  ١»بینند که خدا و رسول و مؤمنان اعمال شما را می
(یعنی مقام امامت) است (که پس از  آن حضـرت، سـائر  این آیه علی بن أبی طالب

 )۱/۴۹۰،  ۱۴۱۸؛ فیض کاشانی، ۱/۲۲۰، ۱۳۶۳(کلینی، » مشمول این آیه شریفه هستند) أئمه

 سیاست امام .د
هادیان خلق به بهترین شیوۀ زندگی هستند. بدیهی است برای ایفای  امامان شیعه

هـا،  تـرین آن ها و شرایط مناسـب باشـد. از جملـه مهم این رسالت بزرگ باید تمام زمینه
توان ادعای ادارۀ همه شئون زنـدگی را بـدون  است. نمی» سیاست«های  آشنایی با جلوه

این آشنایی عمیق را در وجود خـود  دبیر و سیاست داشت و امامانآشنایی عمیق با ت
 دارند.

الّسـالم علـیکم یـا اهـل «خوانیم:  می در زیارت جامعۀ کبیره، در وصف امامان
 )۹۹/۱۸۰، ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۲۱۳، ۱۴۱۹(مشهدی، ؛ »بیت الّنبوة... و ساسة العباد و ارکان البالد
 های شهرها. گذاران بندگان خدا و پایه یاستسالم بر شما ای خاندان رسالت... و س

به معنای ریاست یا خلق و خو » السوس«ای عربی است که ریشۀ آن  سیاست، واژه
اقدام و انجام چیزی » سیاست«بنا به تعریف اهل لغت،  )۸/۳۲۱، ۱۴۱۴(زبیدی، باشد.  می

د، از این شو  مدار گفته می بر طبق مصلحت آن است. اگر به حاکم و زمامداران سیاست
اندیشـی، تـدبیر و اقـدام  روست که در امور اجتماعی و عمومی تودۀ مردم بـه مصلحت

ساسـة «عبـارت  )۲/۴۲۱، ۱۳۶۴؛ ابـن أثیـر، ۶/۱۰۸، ۱۴۰۵ابن منظـور إفریقـی،   (ر ک:پردازند.  می
آمده است، این معنـا را در بـر دارد کـه تـأمین  که در وصف أئمۀ معصومین» العباد

 )۲/۴۵۳، ۱۴۰۸(طریحی، هاست.  امور اجتماعی جامعه، بر عهدۀ آنمصالح و تدبیر 
اسـتاد محّمـد تقـی  ٢واژۀ سیاست در اصطالح به معانی گوناگون به کار رفته است.

سیاست به معنـای حقیقـی آن، عبـارت »  جعفری سیاست را چنین تعریف کرده است:
». مسیر حیـات معقـولها در  است از مدیریت، توجیه و تنظیم زندگانی اجتماعی انسان

سیاست با توّجه به این تعریف، همان پدیدۀ مقدس است که اگر به طور صحیح انجـام 
                                                           

 .۱۰۵. توبه/١
 .۱۵۵، ۱۳۸۶فرشادفر،   ک:.. برای دیدن این معانی ر٢
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تکاپوهای انسانی اسـت کـه در  - ترین یا حداقل یکی از با ارزش - ترین بگیرد با ارزش

ترین کار و تالشی است کـه یـک انسـان  هدف بعثت پیامبران الهی منظور شده و عالی
 )۴۶، ۱۳۷۳(جعفری، تواند انجام دهد.  یدارای شرایط م

ای اسـت کـه  های مختلف زندگی بشر، مسأله چگونگی تدبیر امور جامعه، در جنبه
کننـد. سـرآغاز چنـین تالشـی،  همۀ دانشمندان و فرزانگان در راه آن تالش کرده و می

ی ها روی زمین است، چراکه هر جا افرادی گرد هـم آینـد، تـدابیر همزاد پیدایش انسان
 در جهت ارادۀ صحیح و بایستۀ آنان نیز ضروری است. 

انسان، همیشـه در پـی آن بـوده اسـت کـه از میـان مباحـث علمـی، بهتـرین شـیوۀ 
حکومت را بیابد و در میدان عمـل، الگوهـای سیاسـی را بشناسـد. اّمـا بـا تأسـف بایـد 

ت، در راه هر جا انسان رابطۀ خود با آسمان را قطع کـرده و از وحـی بریـده اسـ  گفت:
 )۱۱۹، ۱۴۱۵زاده قمی،  (ناظمکسب این مقصود ناکام مانده است. 

واإلمـام «فرماید:  جا که می کند، آن ، امام را عالم به سیاست معرفی میامام رضا
؛ ابـن ۲/۱۹۹، ۱۴۰۴؛ ابـن بابویـه قمـی، ۱/۲۰۲، ۱۳۶۳(کلینی، ». عالم ال یجهل... عالم بالسیاسة

 )۴۳۱، ۱۴۰۴شعبه حرانی، 
 ای عامی که در مورد سیاست بیان گردید، شامل تدبیر همـۀ امـور بنـدگان خـدامعن

درصدد تبیین والیت امام است، مـراد  که در این روایت، امام شود، اّما به قرینۀ آن می
جامعه، عـالم بـه  نسبت به تدبیر امور از سیاست، تدبیر امور اجتماع است؛ یعنی امام

 )۳۵۳ ،۱۳۸۵(طاهری، امور سیاسی است. 
شـود بـه معنـای آن  گفتـه می البته مخفی نماند، سیاستی که در مورد معصومین

ــد، تمــامی  ــن کــه اگــر بخواهن ــم را دارا هســتند و ای ــن عل اســت کــه آن بزرگــواران ای
سیاسـتی را بـه  که معصومین سیاستمداران عالم یارای مقابله با آنان را ندارند، نه این

 ائمـه ١خداونـد اسـت. ع مکـر و خـالف رضـایتگیرند کـه در آن، از انـوا کار می
                                                           

بأدهی منـی و لکنـه یغـدر و یفجـر و  ةمعاویما  ،لهوال«فرماید:  در کالم نوارنی خود می . امیرالمؤمنین١
 ،تر و سیاسـتمدارتر نیسـت ؛ قسم به خدا! معاویه از من زرنگ»لکنت من أدهی الناس ،الغدر ةلوال کراهی

کاری زشت و ناخوشایند  زند که اگر حیله و نیرنگ نموده و به فجور دست میگ لیکن وی حیله و نیرن
و  ۱۰/۱۷۲، ۱۳۹۷أمینـی،  ؛۹۹، ۱۴۰۴تر بودم (ابن شعبه حرانی،  دم زرنگو ناپسند نبود، من از تمامی مر 

 .)۱/۱۱۶، ۱۴۰۳مجلسی،  ؛۱/۱۹۵، ۱۳۷۰ک: برقی، .نیز ر
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سیاست آنان نیز، مانند سایر کارهایشان بر محور توحید اسـت  سیاستمدارانی هستند که
سیاسی و اجتماعی ایشان، نه با معیارهای سیاستمداران دغل  های و لذا برخی از حرکت

 ١بازان امروز. با معیارهای سیاسی آن روزگار سازگاری داشت و نه
به دالیل گوناگون در طـول تـاریخ  فانه، این جنبه از والیت و امامت امامانمتأس
که اگر به عّلت چیرگی باطل بر حـق،  مهری شدیدی واقع شده است، در حالی مورد بی

یابد کـه بـه تمـام و  امامان نتوانند به حکومت برسند، بدون هیچ تردید اّمت فرصت نمی
توان گفت: که امامان همیشه مترّصد  ور مسّلم میکمال از وجود امام بهره جوید و به ط

اند که در صورت امکان، دولت باطل را از بین برده و دولت حق  و منتظر این مسأله بوده
فرما سازند تا از این رهگذر، هدایت جامعـه بـه طـور کامـل امکـان  را به جای آن حکم

 )۳۳، ۱۳۸۶(فرشادفر، پذیرد. 
قابل توّجه و دقـت اسـت، مسـألۀ خالفـت و  چه در حیات سیاسی امام هشتم آن

والیتعهدی است که از طرف مأمون به آن حضرت پیشنهاد شد و آن حضرت از پذیرفتن 
 خالفت سرباز زد و والیتعهدی مأمون را به کراهت پذیرفت.

را در برابر این پیشنهاد از طـرف مـأمون  که بخواهیم، سیاست امام رضا قبل از آن
گاهی یابیم تا درک بهتر و کامل بدانیم، بایستی از تری  اهداف مأمون برای این پیشنهاد آ

 نسبت به سیاست حضرت پیدا کنیم.
ای از عّباســیان و دیگــر پیــروان مــأمون بــه او گفتنــد: ای امیرالمــؤمنین، چــرا  عــده

عّباس خـارج کـرده و بـه خانـدان  خواهی که افتخار عظیم خالفت را از خاندان بنی می
را باال بردی و مقام خـودت  ؟ با این کار خود، مقام علی بن موسیبرگردانی علی

را پــایین آوردی و خــود را بــه تبــاهی افکنــدی؟ آیــا هــیچ کســی نســبت بــه خــودش و 
 کند؟ مأمون گفت: به چند دلیل دست به این عمل زدم: حکومتش مانند تو جنایت می

دنا نجعله ولی عهدنا لیکـون دعائـه قد کان هذا الرجل مستترًا عّنا، یدعوا الی نفسه، فأر . «۱

                                                           
مبنی بر جنگیـدن بـا  -، در راه کربال پیشنهاد اصحابش . ساالر شهیدان، حضرت أبا عبدالله الحسین١

آغازگر جنگ نخواهم بود  ؛ هرگز»دأهم بالقتالما کنت ألب«را نپذیرفت و فرمود:  -سپاه هزار نفری حر 
، ۱۴۱۷و طبرسـی،  ۲/۸۴، ۱۴۱۴(مفید (شـیخ مفیـد)،  ]شمشیر نخواهم برد ۀو قبل از آنان دست به قبض[
۱/۴۵۱.( 
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خوانـد و لـذا مـن او را ولیعهـد  ؛ این مرد به شکل پنهانی مردم را به سوی خـود می»لنا

در  خواست با آوردن امام خود کردم تا مردم را به سوی من دعوت نماید (مأمون می
بلکـه  های آن حضرت را محدود کند تا امام نه برای خود، تشکیالت عّباسیان، فعالّیت

 برد). را از بین می برای خالفت از مردم دعوت کند و این استقالل آل علی
؛ تا به حکومت و خالفت ما اعتراف نماید. (قبـول »ولیعترف بالملك و الخالفة لنا. «۲

در دسـتگاه خالفـت، از دیـدگاه عامـۀ مـردم،  والیتعهدی و راه یافتن امام هشـتم
هـا بـود و  س بود و این امتیازی بزرگ برای آنعّبا اعتراف به مشروعیت حکومت بنی

های علویان، خود به خود بـه نفـع عّباسـیان  ها و مخاصمت در این صورت، مخالفت
 شد. حل می

؛ تـا شـیفتگانش از »ولیعتقد فیه المفتونون به انه لیس مما ادعی فی قلیل و ال کثیـر. «۳
داشت، نـه کـم و نـه زیـاد که ادعا  گردان شوند و باور کنند که او آن چنان وی روی

 خواست با تحمیل والیتعهدی از مقام و منزلت معنوی امام هیچ ندارد. (مأمون می
از نفوذ کالم بماند و از چشم اطرافیانش ساقط شود و  کاسته شود و حضرت رضا

دیگر کسی او را به عنوان یک چهرۀ مقدس و منزه نشناسد و در نتیجه، اعتقاد مردم 
ت ضعیف شده و اعتمادشان سلب گردد، چراکه خالفت از نظـر نسبت به آن حضر 

شد و وارد ساختن یک انسان مهّذب در آن، باعث تنزل  مردم نوعی آلودگی تلقی می
 گردید). و سقوط اجتماعی او می

وقد خشینا إن ترکناه علی تلك الحال أن ینتفق علینا منه ما ال نسده و یأتی علینا منـه . «۴
ای در کار ما  که اگر او را به حالش واگذارم، چنان رخنه سیدم از آنتر  ١؛»ما ال نطیقه

                                                           
واآلن اذا فعلنا به ما فعلنا و اخطئنا فی امره بما اخطائنا و اشرفنا مـن «آورد:  کالم خود می ۀ. مأمون در ادام١

به علی ما اشرفنا، فلیس یجوز التهاون فی امره و لکنا نحتاج أن نضع منه قلیًال قلـیًال حتـی  ةنویالهالك بالت
؛ حـال کـه در »ثم ندبر فیه بما یحسم علینا مواد بالئه ،مرمن ال یستحق لهذا األ ةبصور  ةنصوره عند الرعی

وی  ۀام، نبایـد دربـار  ادهپرتگـاه قـرار د ۀکار خود مرتکب خطا شده و خود را با بـزرگ کـردن او، در لبـ
انگاری کنیم، بدین جهت باید کم کم از شخصـیت و عظمـت او بکـاهیم تـا او را پـیش مـردم بـه  سهل

اندیشـی  وی چنان چاره ۀها شایستگی خالفت را نداشته باشد، سپس دربار  صورتی درآوریم که از نظر آن
، ۱۴۰۴ده باشیم. (ابن بابویـه قمـی، کنیم که از خطرات او که ممکن است متوّجه ما شود، جلوگیری کر 

 .)۴۹/۱۸۳، ۱۴۰۳مجلسی، ؛ ۷/۱۴۱، ۱۴۱۴بحرانی، ؛ ۱/۱۸۱
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پدید آورد که نتوانم آن را سد کنم و چنان مشکلی برای ما خلق کند که تاب نیاورم. 
های امـام را زیـر نظـر بگیـرد؛ از ایـن رو، مراقبـان و  توانست فعالّیت (با این روش می

(ابن بابویه قمی، را به او برسانند).  ار امام رضامحافظان زیاد بر او گماشته بود، تا اخب
 )۴۹/۱۸۳، ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۷/۱۴۱، ۱۴۱۴؛ بحرانی، ۱/۱۸۱، ۱۴۰۴
شـود، ایـن تـدبیر بـه قـدری پیچیـده و عمیـق اسـت کـه یقینـًا  که مشاهده می چنان

توانست آن را به خوبی هدایت کند؛ اّما موضوع مهم آن اسـت  کس جز مأمون نمی هیچ
ای نداشـته باشـد و بـه تیـری  لی موجب شد این همه تدبیر و کیاسـت فایـدهکه چه عام

 تبدیل شود و به خود مأمون بازگشت کند.
ای است که، به واقع اوج  با این رفتار مأمون به گونه مواجهۀ علی بن موسی الرضا
توان در آن دید؛ سیاست حضرت از چنان قوتی برخوردار  کیاست و سیاست الهی را می

هـای شـیطانی او را بـرای اهـل دّقـت  ه توانست حقیقت چهرۀ پلید مأمون و نقشـهبود ک
 سازد. آشکار

 توان بدین ترتیب بیان نمود: به طور خالصه، فهرست این تدابیر را می
 ١. ایجاد فضای کراهت نسبت به این پیشنهاد و سفر به مرو در مدینه.۱
در این  ٢دید به قتل از سوی مأمون؛. استنکاف شدید از پذیرش والیتعهدی تا قبل از ته۲

                                                           
بدبینی خود به مأمون را با هر زبان ممکن به گوش همه رساند؛ در وداع با حرم پیغمبر، در وداع  . امام١

ا گفتـار و رفتـار، بـا داد، بـ اش هنگام خروج از مدینه، در طواف کعبه که برای وداع انجام مـی با خانواده
کسـانی کـه بایـد طبـق  ۀ، بر همه ثابت کرد که این سفر، سفر مـرگ اوسـت. همـکزبان دعا و زبان اش

در  ،شـدند بـه خـاطر پـذیرش پیشـنهاد او بـدبین می ،بین و نسبت به امام نسبت به او خوش ،انتظار مأمون
کـرد و  طور ظالمانه از آنان جدا می ا اینکه امام عزیزشان ر  ،مأمونۀ شان از کین اولین لحظات این سفر دل

دعوت کرد که با خانواده و دوسـتان خـود بیایـد تـا وانمـود  برد لبریز شد. مأمون از امام به قتلگاه می
یعنی تسلیم شدن حکومت اقتضـاء دارد  ،سازد که پیشنهاد خالفت به او امر جدی است و طبیعت قضیه

تردیـد  تنهـا آمـد و چنـین رفتـاری بی ا خاندانش باشد، اّما امـامکه امام در مرو باقی بماند، پس باید ب
گاهی داشتند، به خصوص شیعیان را که در ارتباط مستقیم با  می توانست کسانی را که از مسایل سیاسی آ

 امام بودند، متوّجه سازد که امام اجبارًا این مسافرت را پذیرفته است.
گویند: تو با این زهـد و  مردم می و گفتم: یابن رسول الله وارد شدم گوید: بر امام رضا . ریان می٢

تقوا چرا والیتعهدی مأمون را قبول کردی؟ حضرت فرمود: خوش نداشتم ولـی خـود را در معـرض قتـل 
خدا بود، وقتی که  ۀکه فرستاد دانند که یوسف نبی ها مگر نمی نپس قبول کردم؛ وای بر ای ،دیدم می

اجَعلِنـی َعَلـی َخـَزاِئِن األرِض ﴿ی مملکت را برای خود پیشنهاد کرد و گفت: مضطر شد، تسّلط بر دارای
 ).۴۹/۱۳۰، ۱۴۰۳مجلسی، ؛ ۱/۱۵۰، ۱۴۰۴) (ابن بابویه قمی، ۵۵(یوسف/ ﴾إنِّی َحِفیٌظ َعِلیٌم 
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نمودند، بلکه تمام رفتارشان در زمان والیتعهدی،  زمینه امام نه تنها به گفتار اکتفا نمی

 .باشد حاکی از رضایت نداشتن و اجباری بودن این امر می
 مبنی بر عدم دخالت در هیچ یک از شئون حکومت. . شرط امام۳
ش آمده در جهت آشکار نمودن پیام شـیعه؛ از ایـن از فرصت پی برداری امام . بهره۴

بـه راه  نظر، تمامی مناظراتی کـه مـأمون بـا قصـد شکسـتن عظمـت علمـی امـام
 گردید. نظیر تبدیل می انداخت به فرصتی بی می

از فرصت پیش آمده در جهت تقویت ُبعد ارتباطی بـا عمـوم مـردم. ایـن  . استفادۀ امام۵
ن ابتدای سفر از مدینه آغاز شد و علی رغم مسیری کـه مـأمون ُبعد از برخورد امام از هما

مانند کوفـه  برای این سفر در نظر گرفته بود تا به شهرهای معروف به محّبت اهل بیت
 و قم برنخورد، در اهواز، بصره و در شکلی ممتاز در نیشابور خودنمایی کند.

بغـض نسـبت بـه توان گفت: عـدم شـناخت و حتـی  بندی می چه به عنوان جمع آن
در آن زمان، مبدل به شایستگی تمام عیار در علم و تقوا و حتـی خالفـت  بیت اهل

های مأمون برای تخریب  ها گشوده شد و تالش جانبۀ آن ها به ستایش همه گردید و زبان
 موقعیت به دست آمده به جایی نرسید.

 . پاسداری از دین  ه
سـدار دیـن الهـی اسـت کـه از سـوی تنها پا به عقیدۀ مذهب تشیع، امام معصوم

خداوند مقـام حفاظـت و نگهـداری دیـن اللـه را بـر عهـده دارد و اگـر دیگـران چنـین 
ای را دارند به اجازه و فرمودۀ اوست و اال هیچ شخصی حق نـدارد بـیش از امـام  وظیفه

دانـد و در هـر  برای دین خدا دلسوزی کند! در واقع این امام است که صالح دین را می
ای پس یا پیش رود، بـه  دهد و هر کس ذّره داند انجام می ن و مکانی آنچه را که میزما

 ١خطا رفته است.

                                                           
جـا نشـان داد و در آخـر هـم  . همانند زبیر که در مخالفت با غاصبان خالفت شمشیر کشید و تعصب بی١

ابـن أبـی ؛ ؛۱/۱۸تـا،  شمشیر کشید!!! (ابن قتیبـه دینـوری، بی و بود که بر روی امیرالمؤمنینبینیم ا می
) ولی این سلمان و ابوذر و مقداد بودند که چشم در چشم ۵/۳۶۹، ۱۳۹۷أمینی، ؛ ۶/۱۱، ۱۳۷۸الحدید، 

 ).۵۹، ۱۳۸۵فرماید (ر ک: انصاری،  کند و چه می موالیشان داشتند و منتظر که چه می
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نیز به این نکته اشاره دارد و مقـام پاسـداری و محافظـت از دیـن را  ثامن الحجج
 زیبا برای امام بیان داشته است:

ذّب عن دین اللـه و واإلمام یحلل حالل الله و یحرم حرام الله و یقیم حدود الله و ی«
؛ امام حـالل خـدا را حـالل، و حـرام »یدعو إلی سبیل رّبه بالحکمة و الموعظة الحسنة

نمایـد و از دیـن خـدا دفـاع نمـوده، بـا  کنـد و حـدود او را جـاری مـی خدا را حرام می
 خواند. حکمت و موعظۀ نیکو و دلیل قاطع، مردم را به راه پروردگارش فرا می

دین است، ولی مؤمنین است، نه چیزی را بـه خواسـت خـود مبین و مجری  امام
حـالل و حـرام الهـی را تبیـین و  کند و نه حرام، بلکه وجود مبـارک امـام حالل می
تـرین وظـایف  جا که یکـی از اساسـی نماید و از آن دیگران ابالغ می کند و به تفسیر می

م وجـود از سـاحت خداست، امـام در مقـام پاسـداری از آن، بـا تمـا امامت، حفظ دین
 کند. می مکتب دفاع و حمایت

 مقصود از اقامۀ حدود، بیان، تعلیم و اجـرای آن از طـرف حضـرات معصـومین
بنابراین از جمله وظـایفی کـه  )۱۳۲، ۱۴۰۳(شـبر، است، در هر زمانی، به حسب آن زمان؛ 

به عهده دارد، دفاع و پاسـداری از دیـن خـدا و حراسـت و حفاظـت اسـالم از  امام
 انحراف است.

 کند که حضرت فرمودند: می نقل نصر بزنطی، از امام رضا أبی
من ذکر عنده الصوفیة و لم ینکرهم بلسانه و قلبه، فلیس منا و مـن أنکـرهم، فکأنمـا «

ها را  ؛ کسی که نزد او نام صوفیه برده شود و آن»جاهد الکفار بین یدی رسول الله
ها برآید، به منزلـۀ  ست و کسی که در مقام انکار آنما نی بر زبان و قلب انکار نکند، از
، ۱۴۰۸(نوری طبرسـی، نماید.  با کفار مجاهدت می کسی است که در رکاب پیامبر

 )۳۲تا،  ؛ حر عاملی، بی۱۴/۴۵۰، ۱۳۹۹؛ بروجردی، ۱۲/۳۲۳

های دینی خود به انحراف کشیده شوند، این امـام اسـت کـه  وقتی افراد در برداشت
بینیم که در عصر امام  ه و جلوی راه گمراهی را بگیرند. بر این اساس میباید کاری کرد

وقتی عوامل انحراف فکری به اوج خود رسیده بود، ترجمۀ کتب بیگانگـان در  رضا
برای دفاع از موقعیـت و اثبـات حقانیـت خـود  های کالمی جامعه جا باز کرده و گروه

در پخش  - عباس هایی که از طرف بنی افکارشان را به شدت رواج داده بودند و آزادی
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به مردم داده شـده بـود، نقـش خـود را ایفـا کـرده و مجمـوع ایـن  - های بیگانه اندیشه

برای از  آورده بود. امام رضا عوامل، یک آشفتگی فکری را برای مسلمانان به ارمغان
بـه مراکـز هـا، مسـافرت  آن  بین بردن این انحرافات، دست به اقداماتی زدند که از جملۀ

هـای  مناظره با طرفداران مکاتب و اندیشه و - از قبیل بصره - ها پخش این گونه اندیشه
چنین در مناظره با سلیمان مروزی، وقتی سخن از اعتقاد به جبر به میان  مختلف بود. هم

 دهد که این تفکر تـو، ریشـه در تفکـر یهـود دارد و ربطـی بـه آید، به او هشدار می می

 )۲/۱۷۸، ۱۳۸۶؛ طبرسی، ۲/۱۵۹، ۱۴۰۴(ابن بابویه قمی، ندارد.  حقایق اسالم
به عنوان  هشتم این شرایط خاص فکری و فرهنگی، وظیفۀ سنگینی بر دوش امام
که به خوبی از این  حافظ و پاسدار دین خدا گذارد و آن پیشوا و نگاهبان ایمان و اسالم

گاه بود، کمر همت بست و در برابـر ایـن  سـهمگین و  امـواج فکـریوضع خطرناک آ
بـا  ها و مناظرات آزاد تندبادهای خطرناک، سخت ایستاد و با شرکت در جلسات، بحث

 پـایگی سـخنان و شـبهات آنـان را بزرگان فلسفه، متکلمان، علمای اهل کتاب و... بی

 )۱۵۱، ۱۳۸۵(طاهری، روشن ساخت و اصالت عقیده و فرهنگ اسالمی را حفظ کرد. 

 . نیروی امامو
این  ١چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی، فراتر از همۀ مردم است. وی امامنیر 

مقابـل خداونـد قـد َعَلـم  بخشوده و کیست کـه در نیرویی است که خداوند به امام
 ٢کند و سر برافرازد؟

داشـته  را در یک جملۀ زیبـا بیـان این نیروی خداوندی در امام الحجج ثامن
؛ ۲/۱۹۹، ۱۴۰۴؛ ابـن بابویـه قمـی، ۱/۲۰۲، ۱۳۶۳(کلینـی، ؛ »إلمامةواإلمام... مضطلع با«است: 
 به امامت نیرومند است. )۲/۲۲۹، ۱۳۸۶طبرسی، 

                                                           
؛ ۴۱۷، ۱۳۷۶چون ماجراهای هارون (ابن شهرآشوب،  اند، هم دیده بارها قدرت امام را شمنان ائمه. د١

، عاجز ماندند و با سوء استفاده از سکوت ) و بارها در مقابل امامان معصوم۴۸/۴۲، ۱۴۰۳مجلسی، 
 ).۵۰/۱۴۶، ۱۴۰۳خود را از مرگ حتمی رهاندند (مجلسی،  ،امام

؛ در »عّجل اللـه تعـالی فرجـه الشـریف«برای مهدی آل محّمد  قدرت ذخیره شدهکامل این  ۀ. البته جلو ٢
یعنی چه و امام یعنـی کـه؟  ،یابند نیروی امام است که عالمیان درمی زمان او و نیز زمان رجعت ائمه

 )۱۳۲، ۱۳۸۵(ر ک: أنصاری، 



 

 
 

  
ش

ژوه
پ

مي
سال

ي ا
ماع

اجت
ي 

ها
 / 

ييز
پا

 
۱۳
۹۶

  /
رة 

شما
11

4

۴۶ 

شرفیاب گردید و به آن حضرت عـرض کـرد:  مفید بن جنید به محضر امام رضا
ایم و بـه  ای پسر پیامبر خدا! اگرچه عجایب و کرامـات زیـادی از شـما مشـاهده کـرده

وی شما معتقدیم، ولی دوست داریم یکی دیگر از کرامات شـما را عظمت و قدرت معن
خواهید کرامت مرا مالحظه کنید؟ گفتم:  ای می ببینیم. حضرت فرمودند: در چه زمینه

ات  بـه مـن فرمودنـد: بـه خانـه اند، آنان را زنده کن! امام پدر و مادر من هر دو مرده
اش برگشـت و ناگـاه دیـد کـه  بـه خانـهام. ابـن جنیـد  ها را زنده کـرده برگرد که من آن

روز دیگـر  ۱۰اند و در خانه مشغول زندگی خود هسـتند! و تـا  والدینش هر دو زنده شده
؛ ابـن ۱۶۸، ۱۴۱۰(طبـری، زنده بودند و سپس بار دیگر جان به جان آفرین تسـلیم نمودنـد. 

 )۴۹/۶۰، ۱۴۰۳؛ مجلسی، ۲۳۲، ۱۳۶۳طاووس، 
اشـاره دارد، مـاجرای خوانـدن  عنوی امام رضایکی از مواردی که به نیرومندی م

باشد. در این روایت آمده است کـه هـوا کـامًال صـاف بـود،  نماز باران توسط ایشان می
، رعد و برق شروع شد و بادها به وزیدن گرفتند و مردم به ولی پس از دعای حضرت

ود: هنوز ابـر مـا فرم در باالی منبر قرار گرفته بود و به مردم می حرکت درآمدند. امام
فرمود: این ابر مخصوص فالن شهر است!  نرسیده است؛ یکایک ابرهارا نشان داده و می

یـا «این ابر یازدهمی مخصوص بـاران ماسـت؛  که ده تا از ابرها گذشت و فرمود:  تا این
؛ ای مردم، خدا را »أیها الناس، اتقوا الله فی نعم الله علیکم، فال تنفروها عنکم بمعاصیه

؛ ابـن ۱/۱۸۳، ۱۴۰۴(ابن بابویه قمـی،  هایش نافرمانی نکنید پاسگذار باشید و در برابر نعمتس
 .)۴۷۱، ۱۴۱۲؛ ابن حمزه طوسی، ۳/۴۷۸، ۱۳۷۶شهرآشوب، 

تشـکیل بـده تـا  ای بعد از این قضیه، حمید بن مهران به مأمون گفت: جلسۀ مناظره
عرض کرد: مـردم از تـو  من آبروی ایشان را ببرم. پس از تشکیل جسله، به حضرت

بـارانی کـه همیشـه  کنند! تو دعا کـردی و روی می گویند و در حق تو زیاده ها می قصه
دانند، گویا تـو بهتـرین  باریده، این بار نیز باریده است، اّما مردم این را معجزۀ تو می می

! که به موقع باریده، به حساب خودت گذاشـتی؟ مردم روی زمین هستی! چرا بارانی را
ای نقش شده  گاه اشاره به تصویر دو شیر که بر پرده ای! آن گویا معجزۀ ابراهیم را آورده

 گویی این دو را زنده کن تا مرا بدرند. می بود، کرده و گفت: اگر راست
دونکمـا «دو نقـش شـیر امـر فرمـود:  حضرت برای اثبات قدرت الهی خـود بـه آن
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امر خدا این دو تصویر تبدیل بـه دو شـیر زنـده ناگهان به » الفاجر؛ این فاجر را بگیرید!

زده و  جریان به شـدت وحشـت شدند و سپس حمید بن مهران را بلعیدند. مأمون از این
 آوردند. او را به هوش بیهوش شد که به دستور امام

نمود، اّما ایشان فرمودند:  درخواست بازگرداندن حمید بن مهران را مأمون از امام
را بـر  مهـران ابـن یسـمان سـاحران را بازگردانـد، ایـن شـیران نیـزاگـر عصـای موسـی ر 

؛ ابـن یـونس عـاملی، ۴۷۱، ۱۴۱۲؛ ابـن حمـزه طوسـی، ۱/۱۸۳، ۱۴۰۴(ابـن بابویـه قمـی، گرداننـد.  می
اسـتهزاء  که، آن کسی که حجت خدا را اشاره به این )۲/۶۵۹، ۱۴۰۹؛ راوندی، ۲/۱۹۸، ۱۳۸۴

راهـی  آید و دیگر ه و به عذابی سخت گرفتار میکند، از قهر خدای قهار در امان نماند
 دارد. مأمون نیز اشاره به فرعونیت برای رهایی او نیست. عالوه بر این، فرمایش امام

 گیری تیجه
ــام رضــا ــامن الحجــج ام ــات و فرمایشــات ث ــایف و  خالصــۀ بیان ــۀ وظ در زمین

 بر شمرد: توان در موارد زیر های امام و نقش امامت در جامعه را می مسئولیت
. در نظر حضرت، هم وجود عینی امام و هم اعتقاد به امامت برای شیعیان، دارای اثـر ۱

 و فائده است.
. محور نظم اّمت اسالم، امامت است؛ بدون امامت و امام، یکپارچگی تبدیل به هرج ۲

شود. امامت، هم اسالم را و هم اّمت اسالم را از این آشـفتگی  نظمی می و مرج و بی
موقعیت کسـی کـه قـائم بـه امـر والیـت و  نماید؛ منزلت و رج و مرج، حفظ میو ه

ای  پراکندۀ جامعه را تحت نظام ویژه های ای است که دانه امامت است، همانند رشته
ها را به  دهد. امامت، ریسمانی است که پراکندگی ها را به هم پیوند می در آورده و آن
های دین است؛ امامت، شیرازۀ دین است کـه  کنندۀ تفرقه دهد و جمع هم ائتالف می

 بدون آن، دین از هم پاشیده شده است.
نمودند، از نظر دنیایی نیز در بـاالترین درجـه  . اگر مردم پیروی از امامت و امام را می۳

 گرفتند. قرار می
از ایـن کتـاب الهـی در تبلیـغ امامـت بـه  . با توّجه به اهمّیت قرآن کریم، امام رضا۴

بـه وسـیلۀ آیـات  بردند. در برخی موارد هم، امام رضا ن نحو ممکن سود میبهتری
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نمودند و جایگاه واقعی امامت را به ایشان متـذکر  قرآن، شیعیان خود را راهنمایی می
 شدند. می

معناسـت و  . ادعای ادارۀ همه شئون زندگی بدون آشنایی عمیق با تدبیر و سیاسـت بی۵
 در وجود خود دارند. این آشنایی عمیق را امامان

پاسـدار دیـن الهـی اسـت کـه از سـوی خداونـد، مقـام حفاظـت و  . امام معصـوم۶
ای را دارند، به اجازه و  نگهداری دین خدا را برعهده دارد و اگر دیگران چنین وظیفه

 فرمودۀ اوست.
چه از نظر جسمی و چه از نظر روحی و روحانی، فراتر از همـۀ مـردم  . نیروی امام۷

 .است
باشد که در مورد امام در عینیت جامعه از دیدگاه  البته ذکر این نکته هم ضروری می

هـا اشـاره  های دیگری هـم وجـود دارد کـه تنهـا بـه برخـی از آن ، سرفصلامام رضا
گردد: توّجه امام به زمانه، توّجه به مسائل اقتصـادی، اقامـۀ حـدود در جامعـه، امـام  می

ها و مرزهـای اسـالمی، تشـکیل  ن، محافظـت از سـرزمینپناهگاه بنـدگان، دفـاع از دیـ
گری گام به گام (فانوس گمشدگان)، امام موجب امنیت اهل زمین.  حکومت، هدایت

 کنیم. ها بوده، بسنده می ترین سرفصل به دلیل طوالنی نشدن، به همین مقدار که مهم

 شناسی کتاب
 .قرآن کریم .۱
حّمـد أبوالفضـل إبـراهیم، اّول، دار احیـاء الکتـب العربیـه، ، تحقیـق مشرح نهج البالغهابن ابی الحدید،  .۲

۱۳۷۸. 
، تحقیـق از محمـود النهایة فی غریـب الحـدیث واألثـرابن أثیر، أبی السعادات مبارکة بن محّمد جزری،  .۳

 .۱۳۶۴محّمد الطناحی و طاهر أحمد الزاوی، چهارم، قم، مؤسسة اسماعیلیان ، 
، اّول، قـم، مدرسـة اإلمـام اإلمامـة و التبصـرة مـن الحیـرهین، ابن بابویه قمی، أبی الحسن علی بن حسـ .۴

 .۱۴۰۴، المهدی
، تصحیح و تعلیق از علـی اکبـر غفـاری، الخصالابن بابویه قمی، أبی جعفر محّمد بن علی بن حسین،   .۵

 .۱۴۰۳جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم المقدسه، 
ن، ابن بابویـه قمـی، أبـی جعفـر محّمـد بـن علـی بـن ابن بابویه قمی، أبی جعفر محّمد بن علی بن حسی .۶

، تصحیح و تحقیق از شیخ حسـین أعلمـی، اّول، بیـروت، مؤسسـة األعلمـی عیون أخبار الرضاحسین، 
 .۱۴۰۴للمطبوعات، 
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، اّول، قم، مرکز الطباعة و النشر فی مؤسسة األمالیابن بابویه قمی، أبی جعفر محّمد بن علی بن حسین،  .۷
 .۱۴۱۷البعثه، 

، تحقیـق از سـّید محّمـد صـادق علـل الشـرائعبن بابویه قمی، أبی جعفر محّمد بـن علـی بـن حسـین، ا .۸
 .۱۳۸۵بحرالعلوم، نجف اشرف، منشورات المکتبة الحیدریة و مطبعتها، 

، تصـحیح و تعلیـق از علـی اکبـر معـانی األخبـارابن بابویه قمی، أبی جعفر محّمد بن علی بن حسـین،  .۹
 .۱۳۷۹ی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیه قم، غفاری، انتشارات إسالم

 .۱۴۱۲، تحقیق از نبیل رضا علوان، دّوم، قم، مؤسسه أنصاریان، الثاقب فی المناقبابن حمزه طوسی،  .۱۰
، تحقیـق از سـّید جـالل الـدین حسـینی أرمـوی، مؤسسـه اإلیضـاحابن شاذان أزدی نیشابوری، فضـل،  .۱۱

 ش.۱۳۶۳انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 
، تصـحیح و تحف العقـول عـن آل الرسـولابن شعبه حرانی، أبو محّمد حسن بن علی بن حسین،  .۱۲

کبر غفاری، دّوم، قم، مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین،   .۱۴۰۴تعلیق از علی أ
، نجـف اشـرف، مطبعـة مناقب آل أبـی طالـبابن شهرآشوب، شیر الدین أبی عبدالله محّمد بن علی،  .۱۳

 .۱۳۷۶دریه، الحی
، قـم، فرج المهموم فی تـاریخ علمـاء النجـومابن طاووس، سّید رضی الدین علی بن موسی بن جعفر،  .۱۴

 .۱۳۶۳منشورات الرضی، 
، بیروت، دار الفکـر للطباعـة و تاریخ مدینه دمشق و ذکر فضلهاابن عساکر، أبی القاسم علی بن حسن،  .۱۵

 .۱۴۱۵النشر و التوزیع، 
، تحقیـق دکتـر محّمـد طـه الزینـی، اإلمامـة و السیاسـهحّمد عبدالله بن مسلم، ابن قتیبه دینوری، أبی م .۱۶

 تا. مؤسسة الحلبی و شرکاه للنشر و التوزیع، بی
، تحقیق و تعلیـق از علـی شـیری، اّول، بیـروت، البدایة و النهایهابن کثیر دمشقی، أبی الفداء إسماعیل،  .۱۷

 .۱۴۰۸دار إحیاء التراث العربی، 
، قـم، نشـر أدب ، لسـان العـربمصری، أبی الفضل جمال الـدین محّمـد بـن مکـرم ابن منظور إفریقی .۱۸

 .۱۴۰۵الحوزه، 
، تصحیح و تحقیق و تعلیـق المستقیم إلی مستحقی التقدیم الصراطابن یونس عاملی، أبی محّمد علی،  .۱۹

 .۱۳۸۴از محّمد باقر بهبودی، اّول، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریه، 
، چهـارم، بیـروت، دارالکتـب العربـی، الغدیر فی الکتـاب و السـنة و األدبالحسین احمد، أمینی، عبد .۲۰

۱۳۹۷. 
 .۱۳۸۳، چاپ اّول، قم، انتشارات دلیل ما، زمستان شعاع نور امامتانصاری، محّمد،  .۲۱
، اّول، قـم، مؤسسـة مدینة المعاجز األئمة االثنی عشر و دالئل الحجج علـی البشـربحرانی، سّید هاشم،  .۲۲

 .۱۴۱۴ارف االسالمیه، المع
، تصحیح و تعلیق از سّید جـالل الـدین حسـینی، المحاسنبرقی، أبی جعفر أحمد بن محّمد بن خالد،  .۲۳

 .۱۳۷۰تهران، دار الکتب اإلسالمیه، 
 .۱۳۹۹، قم، المطبعة العلمیه، جامع أحادیث الشیعهبروجردی، حسین،  .۲۴
دعائم االسالم و ذکر الحالل مد بن حیون، تمیمی مغربی، أبی حنیفه نعمان بن محّمد بن منصور بن أح .۲۵

، تحقیق از آصـف بـن علـی أصـغر فیضـی، و الحرام و القضایا و األحکام عن أهل بیت رسول الله
 .۱۳۸۳قاهره، دار المعارف، 
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بـه مالـک  ترجمه و تفسیر فرمان مبـارک علـی«حکمت اصول سیاسی اسالم جعفری، محّمد تقی،  .۲۶
 .۱۳۷۳غه، ، دّوم، بنیاد نهج البال»اشتر

 .۱۳۸۲، اّول، قم، مرکز نشر اسراء، فروردین قرآن حکیم از منظر امام رضاجوادی آملی، عبدالله،  .۲۷
، تحقیق از أحمد عبد الغفـور عطـار، چهـارم، تاج اللغة و صحاح العربیهجوهری، إسماعیل بن حماد،  .۲۸

 .۱۴۰۷بیروت، دار العلم للمالیین، 
یحر عاملی، محّمد بن حسن،  .۲۹ ، تعلیـق از سـّید مهـدی الزوردی حسـینی و شـیخ محّمـد هاإلثنـا عشـر

 تا. درودی، قم، دار الکتب العلمیه، بی
یعهحر عاملی، محّمد بن حسن،  .۳۰ ، دّوم، قم، مؤسسـة آل تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشر

 .۱۴۱۴إلحیاء التراث،  البیت
، اّول، دربـاره والیـت و حکومـت) والیت و حکومت (بیانات مقام معظم رهبـریای، سید علی،  خامنه .۳۱

 .۱۳۹۱تهران، مرکز صهبا، 
، تحقیـق از کفایة األثر فی النص علی األئمة االثنـی عشـرخزاز قمی رازی، أبی القاسم علی بن محّمـد،  .۳۲

 .۱۴۰۱سّید عبد اللطیف حسینی کوه کمری، قم، انتشارات بیدار، 
، دّوم، دفتـر نشـر الکتـاب، غریب القـرآنالمفردات فی راغب أصفهانی، أبی القاسم حسین بن محّمد،  .۳۳

۱۴۰۴. 
 .۱۴۰۹، اّول، قم، مؤسسة اإلمام المهدی، الخرائج و الجرائحراوندی، قطب الدین،  .۳۴
 .۱۴۱۶، اّول، قم، دارالحدیث، میزان الحکمهری شهری، محّمد،  .۳۵
، القـاموس جـواهر تـاج العـروس مـنزبیدی حنفی، أبی فیض سّید محّمد مرتضی حسـینی واسـطی،  .۳۶

 .۱۴۱۴وت، دارالفکر، بیر 
یارة الجامعهشبر، عبدالله،  .۳۷  .۱۴۰۳، اّول، بیروت، مؤسسة الوفاء، األنوار الالمعة فی شرح ز
، الفصـول المختـارة مـن العیـون و المحاسـن، دّوم، بیـروت، رسائل الشریف المرتضیشریف مرتضی،  .۳۸

 .۱۴۱۴دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع، 
، دّوم، قـم، دلیـل )های امامت و والیت در کالم امام رضا دوران (جلوه امام یگانۀطاهری، مرتضی،  .۳۹

 .۱۳۸۵ما، 
 .۱۳۸۶، دّوم، قم، مطبوعات دینی، انسان کاملطباطبایی، سّید علی،  .۴۰
، پـنجم، قـم، دفتـر انتشـارات اسـالمی جامعـه المیزان فی تفسـیر القـرآنطباطبایی، سّید محّمدحسین،  .۴۱

 .۱۴۱۷،  مدرسین حوزه علمیه قم
 ، اّول، قـم، مؤسسـة آل البیـتإعـالم الـوری بـأعالم الهـدیبرسی، أبی علی الفضل بن حسن، ط .۴۲

 .۱۴۱۷إلحیاء التراث، 
 .۱۳۹۲، ششم، منشورات الشریف الرضی، مکارم األخالقطبرسی، أبی علی الفضل بن حسن،  .۴۳
د بـاقر ، تحقیـق و تعلیـق از سـّید محّمـاإلحتجـاجطبرسی، أبی منصور أحمد بن علی بـن أبـی طالـب،  .۴۴

 .۱۳۸۶خرسان، نجف اشرف، دارالنعمان للطباعة و الّنشر، 
، سـّوم، تهـران،  ، تحقیـق: محّمـدجواد بالغـیمجمع البیان فی تفسیر القـرآنطبرسی، فضل بن حسن،  .۴۵

 .۱۳۷۲انتشارات ناصر خسرو، 
از ، تحقیـق المسترشد فی إمامة أمیرالمؤمنین علی بن أبی طالبطبری، أبی جعفر محّمد بن جریر،  .۴۶

 .۱۴۱۵شیخ أحمد محمودی، اّول، قم، مؤسسة الثقافة االسالمیة لکوشانبور، 
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 تا. ، بیروت، مؤسسه األعلمی للمطبوعات، بیتاریخ األمم و الملوكطبری، أبی جعفر محّمد بن جریر،  .۴۷
، اّول، قـم، مؤسسـه نوادر المعجزات فی مناقب األئمـة الهـداهطبری، أبی جعفر محّمد بن جریـر،  .۴۸

 .۱۴۱۰لمهدی، اإلمام ا
 .۱۴۰۸، دّوم، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، مجمع البحرینطریحی، فخر الدین،  .۴۹
، تصحیح و تعلیق از میرداماد اسـتربادی، قـم، اختیار معرفة الرجالطوسی، أبی جعفر محّمد بن حسن،  .۵۰

 .۱۴۰۴إلحیاء التراث،  مؤسسة آل البیت
 .۱۴۱۴ارالثقافة للطباعة و النشر و التوزیع، ، اّول، قم، داألمالیطوسی، أبی جعفر محّمد بن حسن،  .۵۱
، تحقیق: سـّید حسـن موسـوی خرسـان، چهـارم، تهذیب األحکامطوسی، أبی جعفر محّمد بن حسن،  .۵۲

 .۱۳۶۵تهران، دار الکتب اإلسالمیة، 
، الصراط المستقیم إلـی مسـتحقی التقـدیمعاملی نباطی بیاضی، زین الدین أبی محّمد علی بن یونس،  .۵۳

 تا. یق از محّمد باقر بهبودی، المکتبة المرتضویة إلحیاء اآلثار الجعفریه، بیتصحیح و تعل
 .۱۴۰۶، ، المؤتمر العالمی لإلمام الرضامسند اإلمام الرضاعطاردی خبوشانی، عزیز الله،  .۵۴
 .۱۳۸۶، اّول، کرمانشاه، انتشارات دانشگاه رازی، امامت در نهج البالغهفرشادفر، عّزت الله،  .۵۵
، القاموس المحـیط و القـابوس الوسـیط فـی اللغـهشیرازی، مجدالدین محّمد بن یعقوب، فیروزآبادی  .۵۶

 تا. بیروت، دار العلم للجمیع، بی
، تحقیق از محّمد حسین درایتی األصفی فی تفسیر القرآن،  فیض کاشانی، محّمد محسن بن شاه مرتضی .۵۷

 .۱۴۱۸قم، و محّمد رضا نعمتی، اّول، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه 
، اّول، مؤسسـه النشـر اإلسـالمی التابعـة لجامعـة األنوار البهیة فی تواریخ الحجـج اإللهیـهقمی، عّباس،  .۵۸

 .۱۴۱۷المدرسین بقم المشرفه، 
، تصحیح و تعلیق از علی اکبـر غفـاری، پـنجم، تهـران، االصول من الکافیکلینی، محّمد بن یعقوب،  .۵۹

 .۱۳۶۳دارالکتب االسالمیه، 
 .۱۴۲۵قم، دار الهدی للطباعة و النشر،  ، اّول، جواهر التاریخی، علی، کورانی عامل .۶۰
، سّوم، بیـروت، دار احیـاء التـراث بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهارمجلسی، محّمد باقر،  .۶۱

 .۱۴۰۳العربی، 
اّول، قم، مؤسسـة ، تحقیق از جواد قیومی اصفهانی، المزار الکبیر مشهدی، أبو عبدالله محّمد بن جعفر، .۶۲

 .۱۴۱۹النشر االسالمی، 
، اإلرشاد فی معرفة حجج اللـه علـی العبـاد مفید (شیخ مفید)، أبی عبد الله محّمد بن محّمد بن نعمان، .۶۳

 .۱۴۱۴دّوم، بیروت، دارالمفید للطباعة و النشر و التوزیع، 
، دّوم، قم، مؤسسة لیتجّلی امامت: تحلیلی از حکومت امیرالمؤمنین عزاده قمی، سّید اصغر،  ناظم .۶۴

 .۱۴۱۵الهادی، 
، تحقیق و تصحیح از حسـن بـن علـی نمـازی، مؤسسـة مستدرك سفینة البحار  نمازی شاهرودی، علی، .۶۵

 .۱۴۱۹النشر االسالمی التابعة لجماعة المدرسین بقم المشرفه، 
 البیـت ، دّوم، بیـروت، مؤسسـة آلمستدرك الوسـائل و مسـتنبط المسـائل نوری طبرسی، حسین، .۶۶

 .۱۴۰۸إلحیاء التراث، 
، ، قم، مؤسسه و نشر فرهنـگ أهـل بیـتتاریخ الیعقوبی یعقوبی، أحمد بن أبی یعقوب بن جعفر، .۶۷

 تا. بی




