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چكیده
بیشالالترین دلیل اشالالتهار س الید رض الی در وهله نخسالالت به خاطر گردآوری سالالخنان
امیرالمؤمنین در کتاب شالالریف نهجالبالغه و سال س به جهت آثار ادبی و علمی مختلف
اوسالت .اما بعد سالیاسالی حیا سید رضی مغفو مانده و اغل حتی نزد شیعیان
ناشالناخته اسالت .در این نوشالتار کوتاه میخواهیم ضمن بیان شرح حا مختصری از
سالیدرضی و اشاراتی به آثار و تألیفا وی ،به بعد سیاسی شخصیت او در دو حیطه
زندگی و تفكر سالیاسالی ب ردازیم و حیا و اندیشه سیاسی وی را در حدودی که منابع
قابل اعتماد در اینباره وجود دارد بیان کنیم .در این مقاله در بعد زندگی س الیاس الی به
مناص  ،مسئولیتها و اشتغاال سیاسی و اجتماعی وی ،مشخصا نقش وی در مقا
ناظر بر دیوان مظالم و امیرالحاج بودن و نیز تالشهایش برای کسالالال مقا خالفت
پرداخته میشالالود .و در بعد حیا فكری به نگرش سالالید به حق خالفت و حقانیت
امیرالمؤمنین و اوالد او در جانش الینی رسالالو اکر  و اعتراضهای س الیاس الی وی به
خلفا و حاکمان زمانه که عمدتا در قصالالائد وی تبلور یافته اسالالت اشالالاراتی میرود .بر
اسالاس وجوه علمی و عملی سالید رضالی در عرصه سیاسی و اجتماعی میتوان به
تصالور درستی از شخصیت ذی وجوه وی رسید و از این طریق در فهم و بازخوانی آثار و
اندیشههای وی منظر نظری دیگر را فراهم کرد..
واژگان کلیدی

سیدرضی  ،امور سیاسی ،حق خالفت ،مسئولیتهای اجرائی ،اعتراض سیاسی.
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مقدمه

مهوممحسخ احؤد ه حسخر ه اوسخ ممؤوسو  ،اعاوف هه شایف رض و سرد رض

 ،مدی ،

شخنلا ،فقره ،اتکیم ،احد و افسا ،مز ملنظم لیؤن ماناره و مز هاجستهتای شنصرتهن شرعه و در
زاا دمنشؤادم هزرگ جان مسال در قا چانر هود .مو هه سنل  366هخخخخ در شاا هغدمد چشم هه جان
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گشخود (خطر هغدمد ،1313،ج ،533. ،5ادن شرامز ،1333،
 ،515 .ثعنمب  ،1333،ج  ).166 . ،3پدر سخرد رضخ

،6

پسخامنش لی و احؤد اعاوف هه شخایف ااتض و ٍشایف رض
سخرد رضخ

چانر سخنل مز هامدرا سرد ااتض

 ،355 .مار لنای  ، 1333،ج

چانر فازند دمشت .دو پسا و دو دختا،
و دختامنش خدیجه و زیا هودند.

کوچکتا هود(مه صوف ،

 ،156 .دومن  ،ج 3

.)533 .
مز جنن پدر هن پاج ومسطه هه مان اوس ه جعفا  ا رسد یعا مان کنظم

نس سرد رض
ّ
 جد پاجم پدر موسخت و مز ننحره اندر نرز هن هشخت ومسخطه هه مان زی ممعنهدی  ا رسد که مان
ّ
چانر  ،جد شخشخم اندر موسخت (ادن شرامز  .)361-366. ،1333،پدرا مهومحؤد نقر  ،حسر
ّ
ه اوسخ ایق هه نها ووممؤانق مز رجنل سخرنسخ و مز شنصرتهن هزرگ هغدمد هه شؤنر ا آاد ،مو
نمبرر  ،ننظا ها دیوم اظنمم  ،مارا ممحنج  ،سخخفرا و ومسخخطه خیفن لبنس خ نزد ماام هویا و

نقر

هؤدمن هود .و اعتؤد رجنل سخرنسخ زان خود و اسخالول ماور انتیف مجتؤنل -سخرنسخ و اشنور در
حل و فصخل اعضالت هزرگ سرنس و مجتؤنل زان خود هود چاننکه درهنب نقش هاجسته و تعرر کااد
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و گفته شخد مست که هرچ اعضل سرنس و اشکی نبود که هه و ومگممر شود جز آنکه هه هاتای وجه
آ رم حل ا کاد (ادن شرامز ،1333،

 ،361مار لنای  ،ج ، 1

).515

مارا لضخخدممدومه دییؤ هه دمرل نناعیوا و گوین هه سخخب محسخخنا خطا س خرنس خ که مز ننحره مو
د سنمه هود پدر مو رم هه شرامز تبعرد و در قیعهم

ا نؤود در سنل  356هخ یعا هاگنا که سرد رض

زندمن کاد .و تن سخخنل  335هخخخخخ یعا هه ادت هفت سخخنل در آنجن زندمن هود .مز آ دور و آ قیعه و
چگونگ زندم و هرچ م الل در دسخخت نرسخخت .گوین در می ادت هرچ گونه االقنت هن خننومد خود
ندمشخته مسخت ،فقط سخرد رضخ

پس مز ااگ لضدممدومه در مومیل چانرد سنمگ  ،قصرد م هام پدر

خود سخاود و آ رم هه شخرامز فاسختند .هعدهن که شخاف ممدومه ها هامدر خود صؤصن ممدومه پراوز شد مهومحؤد
نقر رم آزمد کاد و هه هغدمد آورد (مه مه ممحدید ،1353ج ،1
).361
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 ، 33-31ادن شخخرامز ،1333،

.

دورم زندمن پدر اصخندف هود هن مین کودک و نوجومن سخرد رض

 ،مز می رو تاهرت و ساپاست

مو و هامدرا هه لاد اندرا هود و هه هؤر محنظ مسخت که اندرشن آنن رم هام تعیرم و تاهرت نزد شرخ
ّ
فن ؤه هات حس خر ه محؤد ،اعاوف هه ننصخخا صخخغرا ،مز هننوم اجییه و
افرد هاد .اندر س خرد رض خ
ّ
اکااه آ روزگنر هه شخخؤنر ا آاد .مو مز خننومد م هزرگ و مز فازندم لؤا مشخخاف پسخخا مان زی ممعنهدی
 هود .پدرم مو مز ماام انزندرم و دییم هودند.
اساتید و شاگردان

مه جا نقل ا کاد که روز سخرامف هه رسم تاهرت کودکن و ماتحن آنن مز سرد رض
ُ
ه درنگ پنسخخخ دمد « ُهغ
هگویرم « َرأیت ُل َؤا» لالات نص خ لؤا چرسخخت؟ س خرد رض خ
سرامف و دیگام مز ترزهوش مو شگفتزد شدند! (مه خیکن  ،1353،ج ،3
ج ،5
،1

 ،336 .وهب (حومد سنلهن  331خ ،1333،)353
،636 .ادن شرامز ،1333،

پاسرد مگا
لی !»

 ،315 .صفد ،1311،

 ،163 .االش شوشتا  ،1363،ج

 ،351 .ینفع  ،1313،ج .)16 . ، 3

هرشخختا مز لیؤن مهل سخخات هودند .اشخخاورتای آنن لبنرتاد مز س خرامف ،
مسخخنترد سخرد رضخ
لبدممجبنر مسدآهند  ،مهوممفتد مه ّ
ّ
جا و مهومسحن با  ،مان
مهولی فنرسخ  ،مهولبدممیه اازهنن  ،قنضخ
یگننه مسختند که در شکل گافت شنصرت لیؤ سرد رض

مز هؤه هرشتا سام دمشت ،فقره ننادمر

و اتکیم پاآومز شرعه شرخ افرد رضوم ممیه تعنم لیره هود.
نقل شخد مست که شرخ افرد خومب دید در اسجد نشسته مست ،ننگان حضات زهام  در حنم
ِّ
که دسخت حسخار  رم گافته هود ومرد اسخخجد شخخد و خطنب هه شخرخ فااود « َلی ْؤ ُاؤن ممفقه» هه می دو
فقه هرناوز .شرخ افرد مز خومب هردمر شد و شگفتزد و ّ
اتعج هود .صبد هه اسجد خود آاد ،اقدمر که
آفتنب هنال آاد ،ننگان دید فن ؤه هات ننصخا صخغرا اندر سرد رض

در حنم که دست کودکن خود رم

گافته و کارزم مو نرز م امف مو رم گافتهمند ،ومرد اسخجد شد .شرخ هه محتام مو هاخنست و هه مو سال کاد.
فن ؤه نرز هه مو سخخال کاد و گفت می دو کودک فازندم ا هسخختاد ،آورداشخخن تن هه آنن فقه هرناوز .
شخرخ افرد گایه کاد و هه محتام مو هاخومسخخت و دمسخختن رؤین خود رم هام مو تعایف کاد و تعیرم و تاهرت
آنن رم هه لاد گافت و در می رم مز هرچ کوشخخش خ دریغ نورزید(مه مه ممحدید ،1353،ج ،1
ادن شرامز ،1333،

.)366 .
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س خرد رض خ

ّ
مهتدم نزد س خرامف مدی هزرگ آ دورم هه فامگرا مدهرنت پادمخت .مه خیکن مز

،31 .
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شخخایف رضخخ

نزد مسخخنترد هزرگ و هیادپنیه درا خومند و هه اقن مسخختند رسخخرد .آنگن خود

شخنگادم هزرگ تاهرت کاد که در رأا آنن شخنلا هیادآومز اارنر دییؤ قامر دمشخت .سرد هام شنگادم
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خود ادرسخخهم سخخنخت و نن آ رم دمرممعیم گممشخخت .در می دمنشخخگن هؤهگونه وسخخنیل ملم مز کتنهنننه،
ّ
محترخنجنت اند و غرا آ فامهم هود .حت کیردهن زیند هام خزمنه آ سخخخنخته و هه ها یک مز
ً
شخخنگادم کیرد جدمگننهم دمد ،تن ها کدم در وقت محترنج ،اسخختقرؤن مز آ هادمرند و مسخختفند کااد( مه
لابه،1355،

 ،536-513 .ادن شرامز ،1333،

آثار و تألیفات

سخرد رضخ

در حوز هن گوننگو تنصخخص دمشخخت ،وم هرشخختا فعنمرتهن لیؤ و قیؤ مو

پراماو تفسرا ،حدیث ،شعا و مدب هود .مو هرش مز د مثا گامنساگ و وزی پدید آورد.
ااؤتای آثنر مو لبنرتاد مز ناج ممبالغه ،خصخخخن ص مال ؤه ،اجنزمت مآلثنرممابویه ،تینرص ممبرن ل
اجنزمت ممقاآ  ،حقن ق ممتأویل ف اتشنهه ممتازیل و دیوم .
ها کدم مز می آثنر مهتکنر و در نوش خود ه نظرا مسخخت .مه جا مسخختند س خرد رض خ

و دیگا

هزرگن مهل سخخات انناد مه خیکن  ،وهب و دیگام هه ه نظرا هود حقن ق ممتأویل در نوش خود تصخخاید
کاد مند ( خطر هغدمد  ،1313،ج ،5
سنلهن )331-353
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 ،333 .مار لنای  ،ج ، 6

.)513 .

 ،535 .مه خیکن  ،1353،ج ،3

 ،163.االش شوشتا  ،1363،ج ،1

مکالا کت شخایف رضخ

 ،315 .وهب (حومد

.)633 .

در اصخا هه بع رسرد مست .مستند احؤد لبدممغا حس  ،اصحد و

احقق کت اجنزمت ممقاآ درهنر کتنب اجنزت مآلثنر ممابویه سخرد رضخ

ا گوید قبل مز آنکه کتنب

هه بع هاسد ان گؤن ا کادیم تعدمد اجنزمت حدیث نبو هه تعدمد منگشتن یک دست
شخایف رض
َ
ِّ
ْ
نؤ رسخخد .انناد «مآل َحؤ َممو رس» و « ُهدنة َلی َدخ » و «إینکم و خضخخامء ممد َا » .پس مز آنکه
کتنب اجنزمت ممابویه در اصخا تجدید چنپ شخد ،آنگن اتوجه شدیم که تعدمد اجنزمت محندیث نبو چقدر
زیند مست(سرد رض

 (،1333،تینرص ممبرن )،

مان شخخاات و آومز لنمؤگرا س خرد رض خ

.)55 .
ااهو کتنب پاآومز و ه هدیل ناج ممبالغه مسخخت که

صخرت مو کام تن کام گرت رم پا کاد مسخخت .ناج ممبالغه گزیاش و منتننب و جؤعآور هسخرنر لنمؤننه و
مدیبننهم مز خطبههن ،نناههن و کیؤنت حکؤتآارز ماراممؤماار لی  مست.
اسخعود که حدود یک قا قبل مز شایف رض
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ا زیسته مست ا گوید هممکاو چانرصد

و چاد خطبه مز آ حضات در هر ااد اتدمول مست که ا خومناد!( اسعود  ،1313،ج ،5
س خرد رض خ
ً
تقایبن جن کال حضخات هؤر اومرد مسخت که سخرد رضخ

.)331 .

هرش مز نصخخف آ رم در ناج ممبالغه آورد مسخخت .ممبته می رم نؤ توم نندید گافت که
منتننب نؤود مست .ناج ممبالغه رم در

قا مخرا ش خرخ احؤد لبد اتفکا هزرگ اصخخا هه جوماع لیؤ لاضخخه کاد و شخخانسخخنند .ناج ممبالغه
چنپهن اتعدد دمرد که یک مز آنان تحقرق و تصخخحرد دکتا صخخبح صخخنمد مسخخت .می مثا مرزشخؤاد هه
هس خرنر مز زهننان زند دنرن تاجؤه شخخد مسخخت و دهان شخخاح ها آ نوشخخته شخخد که یک مز هاتای و
آ در روزگنر ان هاج ممصخخبنغه ف شخخاوح ناج ممبالغه تأمرف لالاه شخرخ احؤد تق شخخوشخختا (اتوفن
 ) 1313مست.
شعر

سرد رض

مز د سنمگ شعا ا ساود(ثعنمب  ،1333،ج 3

 ،33 .ادن شخرامز ،1333،

 ،355 .خومنسخخنر  ،1363،ج ، 5

 ،166مه خیکن  ،1353،ج 3،
 .)161 .و در سخخاود شخخعا هه

ااتبخه م رسخخخرخد کخه مو رم مشخخخعا شخخخعام قایش نخنارخدند(ثعنمب  ،1333،ج  ،166 . ، 3خطر
هغدمد  ،1313،ج  ،535 . ، 5ادن ش خرامز ،1333،

بعد سیاسی شخصیت سید رضی

مرزشؤادتای شاوح قدیؤ آ شاوح ناج ممبالغه ،تأمرف مه مه ممحدید (اتوفن  ) 565مست و پس مز

 .)355 .مز شخخنهکنرهن و در حوز شخخعا

جؤع هر مکالنر (زیند سخامی ) و مجند (نرکوسامی ) هود که هم زیند شعا ا گفت و هم مشعنرا هن احتوم و
کرفرت هود ،یعا هم اکالا هود هم اجرد( خطر هغدمد  ،1313 ،ج  ،535 . ، 5ینفع  ،1313،ج 5
 ،53 . ،مه لابه،1355،

 ،531 .ادن شرامز ،1333،

 ،355 .حا لنای  ،1316 ،ج . ، 5

 .) 553مو در زاراه هن گوننگو شخخعا ا سخخاود که اجؤوله آنان در دیوم مو اوجود مسخخت ،دیوم مو
چادی هنر هه صور گوننگو در هادوستن  ،میام  ،لام  ،مبان واصا چنپ و ااتشا شد مست.
ویژگیهای شخصیتی

مز ویهگران هنرز سخرد رضخ

اانلت بع و هزرگومر موسخت .مو آزمدااش و هیادهؤت و اصدم

کنال جومنؤاد هود ،هه مندمز م که زهننزد لن و خن
می مهرنت
َْ ْ
مشتا ممعز هؤن هر َع
ْ ْ َ
هنمقصنر ممصفا إ شالت
ْ
َمر َس ه َ
نمؤ ُغبو َلقال

گادید .مو در می هنر شخخعا سخخاود مسخخت حنو

َ
ف َؤن ممعز هغنم
ِّ
أو ممس ْؤا ممطومل
ً
َ
َا ْ شا ل ّزم هؤنل
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َ ْ ُ
إنؤن یدخ ُا ممؤنل
َ َ َ
َْ
وممفت َا ْ َج َعل مال ْاومل

محنجنت ِّمماجنل
ْ َ ْ
أثؤن مم َؤعنم

لزت رم هه ها قرؤت که ا فاوشاد خایدمر ک  ،چام که لزت گام نرست.
هن ال ننب خومه و ین هن نرز هن هیاد.
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کس که لزت رم هه انل هناد مز نظا خاد زیننکنر نرست.
هؤننن انل هام نرنزاادیان اادم وخرا ا گادد.
جومنؤاد کس خ مسخخت که ماومل رم هام خاید شخخنص خرت قامر دهد(س خرد رض خ
مشخخخعنر) ،ج ،5

 ،533-536 .ثعنمب  ،1333،ج  ،135 . ، 3خطر هغدمد  ،1313 ،ج . ، 5

 ،533مه جوز  ،1315،ج  ،115 . ، 16مفاد مصفانن  ،1331 ،ج .) 15 . ، 6
شخخخایف رضخخخ

مز هرچ فاد صخخخیه وجنیز قبول نؤ کاد ،حت مز پدر خود هدیه و جنیز

نؤ پمیافت .مارام هویا هسرنر کوشردند تن هه مو صیه هدهاد ،وم مو هاگز قبول نکاد(مه ممحدید،1353،
ّ
ج  .)33 . ، 1هاگنا که خدموند هه و نوزمد لطن فااود وزیا مهواحؤد اایب هزمر دیانر در بق
هه فاستند مو گفت وزیا خود ا دمند که ا هاگز مز محد چرز
ناند و هام مو فاسختند .سرد رض
ً
نؤ پمیا و آ رم پس فاسختند .وزیا اجددم هدیه رم فاستند و گفت می رم هه قنهیههن هدهرد ،سرد رض
گفت قنهیههن غایبه نرسختاد و مز پرازنن خودان هسختاد و آنن مز ان مجات نؤ گراند .وزیا هام هنر سخخو
آ رم فاسخختند و گفت پس آ رم هر
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(1316،دیوم

الب لیو دیا تقس خرم کارد هنز هم س خرد نپمیافت و آ رم هه وزیا

هنزگادمند .گویاد یک مز الب آ رم گافت وقت شخایف رضخ

پاسرد چام قبول کاد ؟ گفت خند در

منبنر رم هسخته هود و ا مز اغنز دمر روغ خاید هود می رم گافتم هه مو هدهم هعد مز آ شخایف رض
ها کدم مز الب کیرد دمد تن ها وقت نرنز دمرند مز منبنر هادمرند(مه لابه،1355،
شرامز ،1333،

هه

 ،536 .ادن

 ،333 .مار لنای  ،1333،ج .)513 . ، 6

که نسبت هه مهل لیم هسرنر اااهن و هنشاد
مهومسخحن فقره انمک و اعیم قاآ سخرد رضخ
هود روز مز مو پاس خرد کجن زندگ ا کا ؟س خرد گفت در خننه پدر در احیه ُا ّ
حول .مهومسخخحن گفت
فاد چونن تو نبنید در خننه پدرا زندگ کاد .ا اازل خود رم در احیه کاخ که هه نن دمرممباکه
مسخت ،هه تو هنشخرد  .سخرد نپمیافت و گفت ا حت مز پدر هرچگن چرز نپمیافتم .مهومسحن گفت
حق ا ها تو مز حق پدرت هزرگتا مسخت ،چام که ا کال خدم رم هه تو آاوختم و تو حفظ کاد  .آنگن سخرد
پمیافت(مه جوز  ،1315،ج  ،31 . ، 16مه مه ممحدید ،1353،ج  ،33 . ، 1ادن شرامز ،1333،
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 ،351 .مفاد مصفانن  ،1331،ج .)13 . ، 6
مز دیگا خصخن ص هاجسخته سرد رض

آزمد مندیش و آزمد ااش هود .مو نه در حصنر تعص احصور هود

و نه در تاگان حؤرت و قو پاسخخت و فاقه گامی  .مز می روسخخت که مکالا مسخخنترد مو مز لیؤن هزرگ مهل
سخات هودند .می وسعت نگاا در گزیاش ناج ممبالغه آشکنر مست چاننکه و در می کنر تعص رم کانر
گممشخت و هن رلنیت ماننت ،کیؤنت حضات لی  رم نقل کاد .هن ااور هه ناج ممبالغه صد می ادلن
روشخ ا گادد .در هعد حرنت دیا نرز سخرد رضخ

دمرم سعه صدر قنهل تحسرا هود و هه هرچ وجه

ااثره ساود( مار لنای  ،1333،ج .)555 . ، 6
اتعصخ نبود سخرد هه حد اعاوف مسخخت که مسخختند احؤد لبدممغا در اقداه کتنب اجنزمت ممقاآ مز
می خصخیت سخرد یند کاد و مو رم هسخرنر سختود مسخت( سرد رض

(،1333،تینرص ممبرن )،

-13

.)13
درگذشت

سخرد رض

صبد روز یکشابه ششم احا ممحام سنل  335در هغدمد دنرن رم ودمش گفت .ااگ

بعد سیاسی شخصیت سید رضی

تاگنظا نبود .مو هام شخرعه و غرا شرعه شعا ا ساود و حت هام غرااسیؤنن هؤنناد مهومسحن صنه

مو زودرا هود ،چام که و در چال و شخخش سخخنمگ چشخخم مز جان فاوهسخخت .شخخنصخرتان سخرنس خ ،
امهب  ،قضخخنت و وزرم در اامسخخم تش خررع و دف و شخخاکت کادند .مهوغنم فناممؤیک ها جانز مو نؤنز
گزمرد و سپس در خننه خود دف گادید .هامدرا سرد ااتض تنب و نقت اامسم تشررع و دف هامدر لزیز
خود رم ندمشخخخت ،ممم هه حا جدا اوسخخخ ه جعفا  رفت .آنگن نزدیک غاوب آفتنب فناممؤیک
ً
شنصن هه حا اوس ه جعفا  رفت و سرد ااتض رم هن خود هه خننهما هاد( خطر هغدمد ،1313،
ج  ،533 . ، 5مه جوز  ،1315،ج  ،116 . ، 16مه خیکخخن  ،1353،ج  ،316 . ، 3اخخدن
شرامز ،1333،

.)331 .

هعدهن جانز سخرد رضخ

رم هه کاهال هادند و در حن ا حسخرا دف کادند .گویاد در سنل  633هخ

هه لیی نبش قبا شخخد و هد اطاا مو هؤنناد روز هود که مو رم دف کادند( هحاممعیو  ،1353،ج . ، 3
 ،111خومنسنر  ،1363 ،ج .)161 . ، 5
قصخن د سخوزننک در رثن مو سخاودند که مز هؤه سخوزننکتا و غؤبنرتا ،ااثره هامدرا سخرد ااتض و
قصخرد شخخنگاد هنوفنیش اارنر دییؤ مسخخت( ادن شخرامز ،1333،
.)533 . ،
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 ،331-313 .قؤ  ،1365،ج 5
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پسخا دمشت هه نن مهومحؤد لدنن اجد که مز فضال و اورد محتام خیفن و ماام هود.

سخرد رضخ

پس مز لؤویش سرد ااتض نقنهت نمبرر هه مو سپاد شد( مه لابه،1355،
،1333

 ،511 .ادن شرامز ،

.)313 .

حیات سیاسی سید رضی

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

یک مز مهعند هسرنر اام شنصرت سرد رض
مسخت .هه نحو که تصخویا سرد رض

 ،هعد سرنس زندگنن موست که مغی اغفول انند

نزد اسیؤننن و حت شرعرن ااحصام شنال مهعند لیؤ و مده

مسخت و کؤتا هه وجه سخرنسخ و مجتؤنل و توجه شخد مسخت .توجه هه وجه حرنت مجتؤنل  ،سرنس و
نقش مجام سخرد رضخ

پرش مز ها چرز حرطهم مز شخنصرت و رم آشکنر ا کاد که لد توجه هه

آ اوج تصخخویا یک هعد مز و نزد اسخخیؤننن و هه ور خن
سخرد رض خ

ش خرعرن شخخد مسخخت هه گونه م که

ااحصخخام شخخنصخخت لیؤ و مده و هه دور مز متفنقنت سخرنس خ و مجتؤنل و ه توجه هه

اسخالومرت هن جؤع قیؤدمد شخد مسخت .مز جات دیگا توجه هه حرنت سخرنسخ سخرد رض
درک درسخختا مز جان مندیشخخه و هه ور کی و نگاا خن

اوج

و هه ماا س خرنس خ خومهد هود .چام که

سخرد رسخخنمهم ادو درهنب فقه که اتضخخؤ نگاا سخرنسخ ما هنشخخد ناوشخخت و مز می رو فام مندیشخخه
سخرنسخ مو کنر دشخومر مسخت .تاان اابع هام درک دیدگن سرنس مو مشعنر مست که حنو اضؤنار
سخرنسخ مست و می مشعنر نرز هه مقتضن وقنیع سرنس و مجتؤنل ساود شد مست و مز می حرث تاان هن
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تکره ها حرنت سخرنسخ مو که در مشخعنرا اتبیور مسخت ا توم هه فام درست مز مندیشهما دست ینفت.
می اقنمه هن توجه هه می اام ا کوشد تن هن توجه دمد هه می هعد سرد رض
جناع مز س خرد رض خ

 ،ضاورت تالا در فاؤ

که هه جات یک هعد هود و تنکرد ها جات لیؤ اغفول انند مسخخت رم نشخخن

دهد .می توجه نه فقط اوج تص خرحد تصخخور یک جننبه و غراس خرنس خ مز س خرد رض خ

هیکه ا تومند

اوجبنت مصخالح نگاا هه ارام فکا و لیؤ و مده و هنشد .هه هرن دیگا حرنت سرنس سرد رض
نه فقط وجه لؤی زندگ مو رم در کانر هعد نظا هاجسخته ا کاد هیکه ارتومند اوجبنت درک درستا مز
جانت نظا شخنصرت فکا و ها مسنا وجو لؤی هنشد و ان رم هه تفکا سرنس سرد که هارند تدوی
ناجممبالغه و دیگا آثنر موست نزدیک کاد.
سخرد رض خ

در زاننه م زندگ ا کاد که آل هویه هه لاوم حکوات شخرع در هغدمد حکوات

ا کادند و هدو حمف لبنسرن آنن رم تحت سرطا خود درآوردند و هه تحکرم پنیههن یک نظن سرنس
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شخرع پادمختاد .تسخناد و اامود هن سنیا فا و مدین اوج شد که در موم حکوات آلهویه هم ادمرا
و حوز هن شخرع رونق گراند و هم شخنصرتهن تامز مول شرع اجنل تحکرم ابنن تشرع و پ گرا
اطنمبنت و فعنمرتهن سخرنسخ هرنهاد .آل هویه هام کسخ رضخنیت لیؤن شرعه ،اانص انتیف رم هه
در خنندمن شخرع و مز سخو دیگا سخرنس اتومد شد زاراه

آنن ومگممر کادند .مز آنجن که سخرد رضخ
الز هام ورود هه سرنست هامیش اارن هود.
چاننکه گمشخت سخرد رضخ

در خنندمن اتومد شخد که هاخ ماور سخرنس رم ها لاد دمشتاد .سرد

حت هنالتا مز می خودا و دوسختنن هؤچو مهومسخحن صخنه منتظنر دمشتاد که و هه ااص خالفت
هاسخد( جعفا ،1331،

 .)131 .تومننی و مستعدمد شایف رض

در کنرهن سرنس اوج شد که

پدر هه و ملتؤند کاد و هاخ مز ااؤتای اانصخخ مجامی رم هه و ومگممر کاد .ثعنمب نقل ا کاد که
پدر سخرد رضخ

 ،اسخخالومرتهن گوننگون رم هه و احول کاد ،ماور چو رسخردگ هه دمدخومه و

نظا در اظنمم دیوم و شخخخکنینت که دیگا قنضخخخرن مز حل آ ننتوم انند هودند ،مارا ممحنج شخخخنال
سخاپاست و هدمیت حنجرن  ،قام ت خطبه و مقناه نؤنز ،رسردگ هه ماور ا و شومرش و اازمگن هن و مرم ه
گزمرا اامسخخم حج هه شخخنص خیرفه( انورد ،1313 ،
مهومحؤد نقر پدر سخخرد رضخخ

 .)555.اومرد امکور مز جؤیه ماور هود که

در سخخنل  313هه پسخخا خود مهوممحس خ ومگممر کاد .ثعنمب هؤچار

ا گوید که پسخخا هؤچو پدر اورد ملتؤند و احل توجه لؤو ااد لام هود( ثعنمب  1333،ج ،3

.

 .)166پس مز منجن نظنرت ها دیوم اظنمم و سخخاپاسخت حجنج ،هانءممدومه هویه سخرد رم هه جننشخرا خود
در هغدمد ااصخوب کاد و مق مماض

وم ممحسبر رم هه مو لطن کاد و هعد مز مستعفن سرد مق ممشایف
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نقنهت نمبرن رم ها لاد ما گممشخخت که می نقنهت شخخنال

رسخردگ هه ماور سندمت و لیوین هود( انورد  .) 531. ،1313،تن پرش مز سرد رض

هام ها شاا

تاان یک نقر وجود دمشخخت تن هه کنرهن لیوین هپادمزد مان هانءممدومه مو رم نقر مماقبنء ننارد و اسخخالومرت
نقنهت تؤن جان مسخال رم هدو سپاد .پرش مز سرد رض
سرد

بعد سیاسی شخصیت سید رضی

تحت تنثرا پدرا مهومحؤد نقر مز هؤن دورم جومن دملره لاد دمرشخخد اانص خ حکوات دمشخخت و

تاان مان رضن  می اقن رم دمشت و پس مز

نرز کس دیگا هدی جنیگن دست نرنفت( مارا  ،1313،ج ،3
هن می هؤه سخرنسخت هام سخرد رضخ

.)515 .

مصنمت نفس ندمشت و تاان مهزمر هود هام محقن حق

خالفت و مجام شخخایعت و لدممت ،هه هؤر دمرل « نزدیک شخخدنش هه وزمر و ایوک ،هام اانفع اند
نبود ،هیکه هدم سخخب هود که ا خومسخخت هدی

ایق ،در اشخخکالت س خرنس خ هه لاوم ااد ص خنح
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مهؤرت شخخاکت دمشخخته هنشخخد ،ین حت ا خومسخخت روز ها تنت خالفت مسخخالا فامرود .در می رم هه
اوفقرتهن هم نن ل آاد .چاننکه تومنست ارن حجنز و لام  ،و میام و لام  ،و شن و لام مرتبن هنی
هاقامر کاد»( فنخور ،1333 ،

 .)361 .هه هؤر جات وقت که ا دید کنر سخرنسخ هه نترجه دمنوم

و درسخختش نؤ رسخخد هن ننمارد آ رم رهن ارکاد و لؤل سخرنسخ رم تاک گفته و ملتامض سخرنسخ رم آغنز
ا کاد .مز می رو حرنت س خرنسخخ سخخرد رض خ
پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

هرش مز آنکه احدود هه اانصخخ دومت و قضخخنوت و

مجام رنت هنشخخد ،اعطوف هه ملتامض هه خالفت ننحق و حنکؤن ه لدممت هود هه نحو که هؤسخخن هن
در فعنمرتهن ملتامض و مست که هه ویه هن مهزمر

فعنمرتهن مجام  ،مهؤرت سخرنسخ سرد رض

شخعا هرن ا شخد .سخرد هؤننگونه که دمخل در سخرنسخت و اشخغول هه لؤل سخرنس هود ،هن کانر گرا و
ملتامضهن آتشخر هه خالفت و حکوات فعنمرت سخرنس دمشت .مز می رو در کانر اانص مجام هسرنر
اام و هاجسخته سخرد ،ملتامضخنت مو که در قنم شخعا هرن ا شود نرز هسرنر حن ز مهؤرت مست .هه نحو
که شخعا و سخرنسخت در شخنصرت سرد رض

هؤسو ا گادند و مو هن مستفند مز قدرت ه هدیل خویش

در قصخرد سخامی  ،لیره وضعرت سرنس و دیا و مجتؤنل زان خود ه پاوم ا شورد .دیوم سرد رض
در ها دمرند

مشخخعنر مسخخت که رومیتگا مندیشخههن سخرنسخ و در لر حنل تصخخویاگا لصخرننان

ه هنکننه مو نسبت هه وضع اوجود مست.
در رأا ملتامضخنت سخرنسخ سخرد ،ملتامض هه غصخ خالفت ها حق خنندم رسخول مکا  توسط
ماوین و لبنسرن مست .دیوم شعا سرد مز می حرث اؤیو مز مشعنر ملتامض هه غنصبن حکوات مست
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ردوم تام احؤد ردوم
هل لاقت فرکم کفن ؤه

مرس ممقصر مکم و الممباد
م هل مکم کؤحؤد جد

جل مفتننرهم هننام

لادممنصن اصنقع مد

إ مخال ف و مقوم فناوم

هام لیران قبل أو هعد
 ،1316،رض

و هم صان عان إو لدوم( سرد رض
شافوم هان و مجدنن خیقوم
ارام احؤد رم هنزپس دهرد ،چوگن خالفت و ُهاد یؤنن نبوت مز آ شؤن نرست.

،ج)333 . ،1

مز شؤن ،کدماراتن تبنرا هه فن ؤه  ا رسد؟ ین نرنی چو احؤد دمرد؟
مفتننرتن هؤه می مست که صدمیتن هیاد مست و زهن آورید.
مان گمشتگن و آیادگن  ،پرش مز می و زی پس ،هدیشن مفتننر کادند و خومهاد کاد.
شخخامفت شخخؤن مز انسخخت .هه خن ا نرن ان آفاید شخخدید و مگا نعؤتان و نرک هنیتن رم هاشخخؤنرید مز دسخخت
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پاوردگن انیرد.
مو خود رم اسختحق ااصخ خالفت ا دمنسخت و هام دسترنه هه می اوقعرت حت تالشانی نرز
کاد( مار لنای  ،1333،ج )515 . ،6هاچاد که وقت درینفت که موضخخنش مجتؤنل و س خرنس خ هام
 .)33 .مو ها آ هود که

نرل هدی اقصخخود ارسخخا نرسخخت آ رم رهن کاد(مه مه ممحدید،1353،ج م،

خالفت مز آ انسخت که پدر و اندران لی و فن ؤه  هودند ،نه مز آ لبنسخرن که پدرشن کنفا هود و
در جاگ هدر هؤدسخت اشاکن قایش ها ضد رسول خدم  ا جاگرد( مار لنای  ،1333،ج . ، 6
 513خ  ،515سرد رض

.)55 .

 (1335،حقن ق ممتأویل)،

دو هرت آ چار مست
ُّ
احؤد
همم أار ُاممؤماار
ُ
َ
َ
کفنک هأ أاک فن ُم
َأوان
شرامز ،1333،

َ ْ ُُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ
تنب مم ُؤ ْحتد
نهت مرواته و
ُ
َ َ
أهوک َحرد َرة َو َجد َک ْأح َؤد( مه لابه،1355،
و

 331 .خ  ،333خومنسنر  ،1363،ج ، 5

 ،513 .ادن

.)165-163.

می احؤد ماراممؤماار مست که نس و مصل مو پنک و نها مست.

بعد سیاسی شخصیت سید رضی

و هن توجه هه هؤر اوضخخوش مشخخعنر خطنب هه خویش سخخاود و در آ خود رم مارا اماان خومند.

ّ
آین (در محامز خالفت) هؤر تو رم کنف نرست که اندرت فن ؤه  ،پدرت حردر و جدت محؤد مست؟!
سخرد در می اورد هن مهومسخحن صخنه کنت لبنسخرن اکنتبه دمشخت .وقت مشخعنر و در ماا خالفت هر
.)33 .

ااد شنیع شد مهومسحن مز تاا خیرفه ااکا آ گادید(مه مه ممحدید،1353 ،ج ،1
ً
سخرد صخایحن مز دومت شخرع امه فن ؤرن افدمر ا کاد .قصرد م صاید و هسرنر غامء
در ادح فن ؤرن و تعای
ً
می قصرد صامحتن گفت
ْ
أم َب ُس مممل ف دینر ماللند
َا ْ ُأهو ُ أه َو َا ْوال ُ َا ْوال

هه لبنسخرن ساود که می قصرد ومومهم در هغدمد هه پن کاد .سرد رض
َ َُ ْ َ
و هؤ ْص َا ممنیرفة مم َعیو
َ ْ ُ َْ
ضخناا مم َبعرد ممقص (سرد رض
إوم
،111ادن شرامز ،1333،

(1316،دیوم )،ج،5

.)356 .

 ،665مه جوز  ،1336،ج ،16
ّ
مبنا ومت رم در سازار دشؤان هپوشم و حنل آنکه در اصا خیرفه لیو مست!
کس که پدرا پدر و اوالیش اوالیم مست ،هاگنا که آ هرگننه مز ان دور هه ا ستم کاد!
وقت جنسخخوسخخن قصخرد رم هه خیرفه گزمرا دمدند ،مو هسخرنر خشخخؤگر شخخد و نزد پدر رضخ
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در

.
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فاسختند و گفت ان هه پسخا تو چه هد کادیم که ا خومهد هه اصخا هاود .اگا در اصخخا هه مو چه ا دهاد
که ان ندمد میم؟ آین در اصخخا هه مو هرشخختا مز آنچه ان دمد میم ا دهاد؟ آین ان تومرت و نقنهت رم هه مو ندمدیم؟
نظنرت ها دیوم اظنمم رم هه مو ندمدیم؟ مانرت حنج رم هه مو ندمدیم؟ مو رم هه سخخاپاسخخت حاار نگؤنردیم؟
گؤن نؤ کام در اصخا یک مز میاان رم هه مو هدهاد .مهومحؤد پدر سرد رض

گفت ا می شعا رم مز مو

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

نشخارد و هه خط مو ندید م  ،هعرد نرسخت که هاخ مز دشخؤاننش آ رم سخنخته و هه و نسخبت دمد هنشاد.
قندر گفت مگا چار مسخت صورت جیسهم هاویسرد و در نس فن ؤرر قدح کارد ،آنگن سرد رض
نرز آ رم ماضخن کاد .پدر سخرد مو رم خومسخت و لتنب و خطنب کاد! سخرد رضخ

ااکا شعا شد و گفت

ا می شخعا رم نگفتهم  .پدرا گفت مگا نگفتهم  ،پس می قدحنناه نسخ دومت فن ؤرن رم ماضن ک .
رض

گفت ا ماضن نؤ کام .پدرا مصامر کاد .رض

گفت ا مز جنسوسن فن ؤ ا تاسم.

پدرا گفت لج مز کسخنن که شخشخصخد فاسخخ مز تو فنصخیه دمرند ا تاس  ،وم مز کسنن که در صد
اتا تو هسخختاد نؤ تاسخخ ؟! آنگن پدرا سخخوگاد یند کاد که دیگا هن مو صخخحبت نکاد! وقت خبا می
رم در دل پاان کاد و چاد روز هعد مز می انجام ،مو رم مز اانصبش

دمسختن هه قندر رسرد کراه سرد رض
لزل کاد(مه جوز  ،1315،ج ، 16
شرامز ،1333،

 116 .خ  ،111مه مه ممحدید ،1353،ج . ،1

 36خ  ،33ادن

 333 .خ .)356

گویاد روز سخرد رضخ

در اجیس خیرفه لبنسخ قندر هنمیه نشخسته هود و هن احنس خود هنز

ا کاد و دسخخخت ها آ ا کشخخخرد و تن نزدیک هرا خود ا آورد .قندر نگنه هه مو کاد و گفت گؤن

54

ا کام هو خالفت رم مز آ مسخختشخخؤن ا کا ؟! شخخایف پنسخخخ دمد نه خرا ،هو نبوت رم مسخختشخخؤن
ا کام(ادن شرامز .)333 . 1333،
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نتیجه

سخرد رض

نزد اسیؤننن و هه ور خن

شرعرن  ،پرش مز ها چرز هه تدوی کتنب شایف ناج ممبالغه

مشخختانر دمرد و در وهیه هعد هه جات آثنر لیؤ و مده  .مان هعد حرنت سخرنسخ و مجتؤنل سخرد رضخ
تحت ممشعنش دیگا مهعند شنصرت و قامر گافته مست و می ماا ااجا هه درک ننقص و نندرست مز زندگ
و مندیشخه و گشخته مسخت .حرنت سخرنسخ سخرد رضخ

در دو هعد فعنمرت سخرنسخ و اسالومرت هن

مجامی و تفکا و نگاا سخرنسخ قنهل پرگرا مسخت .در هعد مول سخرد اانصخ انتیف سرنس و مجام
دمشخته مست و نرز در آرزو هنزپسگرا حق خالفت هاحق آل لی  هود مست .در حرطه دو سرد هن
توسخط دشخؤان لیوین هاآاد مست و ملتامضنت سرنس خود رم هرن کاد مست .توجه هه جانت لیؤ و
لؤی حرنت سخرنسخ -مجتؤنل سرد رض

 ،فامهمآورند

آثنر و مفکنر و خومهد هود.

نگاش صحرد و جناع هه شنصرت و نرز

بعد سیاسی شخصیت سید رضی

مهزمر شخخعا و در ضخخؤ قصخخن د قدرتؤاد انتیف هه اننمفت هن نظن خالفت لبنس خرن و غص خ حکوات
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منابع

 .1مه مه ممحخدیخد اعتزم  ،لبدممحؤرد ه هبة ممیه1353،ا ،شـــر نهج البالغه ،تحقرق احؤد
مهوممفضل مهامهرم 53 ،جید در  13اجید ،قم مسؤنلریرن .

پژوهشهای نهج البلاغه ،بهار  ،1399شماره64

 .5مه جوز  ،لبدمماحؤ ه لی  ،المنتظم فی تاریخ األمم و الملو  ،هه کوشخخش احؤد لبدممقندر و
اصطف لبدممقندر ،اامجعه نعرم زرزود ،چنپ مول 11 ،جید ،هراوت دمرممکت ممعیؤره.
ّ
 .3مه خیکن  ،محؤد ه احؤد1353،ا ،وفیات األعیان و أنباء أبناء الزمان ،تحقرق محسخخن لبنا،
.

چنپ دو  1 ،جید ،قم ااشورمت ممشایف مماض
 .3مه ل َا َبه ،محؤد ه لی  1355 ،ا ،عمدة الطالب فی أنسـاب آل أبیطالب ،هه کوشش احؤد حسر
آل نمقنن  ،چنپ دو  ،قم ااشورمت ممشایف مماض

 .6مصخفانن  ،ارازم لبدممیه ، 1331،ریاض العلماء و حیاض الفضـالء ،هه کوشخش سرد محؤد حسرا ،
چنپ مول 5 ،جید ،قم کتنهنننه آیةممیه االش .
 .5مار لنای  ،سرد احس ه لبدممکایم ، 1333،أعیان الشیعة ،هه کوشش سرد حس مار  ،چنپ
پاجم 13 ،جید ،هراوت دمرممتعنرف .
 .3مارا  ،احؤد هند 1355 ،ا ،الشریف الرضی  ،اام
 .1هحاممعیو

هارند ناج ممبالغه.

بن بنی  ،سخرد ااد  1353،ا ،الفوائد الرجالیة ،هه کوشخش احؤد صند هحاممعیو

و حسر هحاممعیو  3 ،جید ،اام
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.

اکتبة ممصند .

 .6ثعنمب  ،لبدممؤیک ه احؤد مهوااصخور  ، 1333 ،یتیمة الدهر فی محاسـن أهل العصـر ،هه کوشخش
افرد احؤد قؤرحه 6 ،جید ،چنپ مول ،هراوت دمرممکت ممعیؤره.
.13جعفا  ،سرد احؤد ااد 1331 ،ا ،سید رضی  ،تاام

اح نو.

 .11حا لنای  ،احؤد ه حسخخ 1316 ،ا ،أمل اآلمل فی علماء جبل عامل  ،هه کوشخخش سخخرد محؤد
حسرا مشکور  5 ،جید ،هغدمد اکتبة مقندمس.
 .15خطر هغدمد  ،مهوهکا محؤد ه لی  ، 1313 ،تاریخ بغداد أو مدینة الســالم ،هراوت ،دمرممکت
ممعیؤره.
 .13خومنسخنر  ،سخرد احؤد هنقا  ،روضات الجنات فی أحوال العلماء و السادات1363 ،ا ،هه کوشش
مسدممیه مسؤنلریرن  1 ،جید ،قم منتشنرمت مسؤنلریرن .
 .13دومن  ،لی  1333 ،ا ،مفاخر اســالم ،محدث نامی حاج ش ـیخ عباس قمی چهره درخشــان روحانیت
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شیعه ،چنپ مول ،جید ینزدهم ،در دو هنش ،تاام

ااکز مساند منقالب مسالا .

 .16وهب  ،شخخخؤس ممدی احؤد ه محؤد ه لالؤن  ، 1333،تاریخ االســالم و وفیات المشــاهیر و

األعالم ،تحقرق لؤا لبدممسال تداا  ،چنپ مول ،هراوت دمرممکتنب ممعاه .
 .15س خرد رضخخ

 ،احؤد ه حسخخر 1333،ا ،تلخیص البیان فی مجازات القرآن ،تحقرق احؤد

لبدممغا حس  ،قم اکتبة هصرات .
 .13سخخخرد رضخخخ

 ،احؤد ه حسخخخر  ، 1335 ،حقائق التأویل فی متشــابه التنزیل ،هه کوشخخخش

 .11سرد رض

 ،احؤد ه حسر  ، 1316 ،دیوان اشعار 5 ،جید ،هراوت دمرممجرل.

 .16صخخفد  ،خیرل ه میبک ،الوافی بالوفیات ،تحقرق گاوه مز فضخخال ،چنپ دو  53 ،جید ،هراوت
دمر صندر.
 .53لؤا  ،لی ه مه غان م اشاور هه مه صوف  ، 1316 ،المجدی فی أنساب الطالبیین  ،تحقرق
محؤد اادو دماغنن  ،چنپ مول ،قم کتنهنننه آیةممیه االش .
 .51فنخور  ،حان1333 ،ا ،تاریخ ادبیات عربی از عصــر جاهلی تا قرون معاصــر ،تاجؤه لبدممؤحؤد
آیت  ،تاام

بعد سیاسی شخصیت سید رضی

احؤدرضن آل کنشف ممغطنء ،جید،6هراوت دمر مقضومء.

توا.

 .55قؤ  ،شرخ لبنا ،1365 ،الکنی و األلقاب 5 ،جید ،قم منتشنرمت هردمر.
 .53انورد  ،مهوممحس لی ه احؤده حبر  ، 1355 ،االحکام السلطانیه ،هراوت دمرممفکا.
 .53ادن شخرامز  ،سرد لی خن ه نظن ممدی محؤد ،1333 ،الدرجات الرفیعة فی طبقات الشیعة ،چنپ
دو  ،هراوت امسسة مموفن.
 .56االشخخ شخخوشخختا  ،شخخارد قنضخخ نورممیه ه شخخایف ممدی  1363 ،ا ،مجالس المؤمنین ،هه
کوشش سردمحؤد لبد اانف  5 ،جید ،تاام

کتنهفاوش مسالاره.

 .55اسخخخعود  ،لی ه حسخخخر  1313 ،ا ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،هه کوشخخخش احؤد
احر ممدی لبدممحؤرد ،چنپ چانر  ،قنها اطبعة ممسعند .
 .53یخنفع  ،لبدممیه ه مسخخخعد ، 1313،مرآة الجنان و عبرة الیقظان فی معرفة ما یعتبر من حوادث

الزمان ،چنپ دو  3 ،جید ،هراوت امسسه ماللیؤ میؤطبولنت.
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