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تار یخ پذیرش1433/1/21 :

چکیده

دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک» دارای مضامین قابل حملل بلر املر ظهلور مهلدی؟ع؟ اسلت .از ایلن رو،
به منظور دعایی برای درخواست تعجیل فرج امام عصر؟ع؟ خوانده میشود .مطابق نقل شیخ طوسی؟هر؟،

امام رضا؟ع؟ ایلن دعلا را بلرای قنلوت نملاز جمعله ،بله یکلی از اصلحاب خلود بله نلام مقاتلل بلن مقاتلل آملوزش
ّ
دادهانللد .ایللن مقاللله پللی از تبیللین زمین لۀ تللاریخی دعللا بللرای حکللام در نمللاز جمعلله ،بلله مشللابهتیابی عبللارت
نخسللتین دعللای مزبللور در منللابع تللاریخی میپللردازد .بللر ایللن اسللاس ،نشللان میدهللد ّاولللین فقللرۀ دعللا عبللارتی
شناخته شده در میان منابع ّ
عامه است و پیشینۀ استفاده از آن ،به دوران بنیامیه باز میگلردد .هملین الفلا

در طول دوران بنیعباس و برای قرون متملادی ،بله صلورت رسلمی ملورد اسلتفادۀ خطبلای سلنی در آئلین روز

جمعه قرار داشته ،برای ابراز وفاداری نسبت به حاکمان وقت و دعا به جان آنان ،به کار برده میشده اسلت.

بر این اساس ،مقالۀ حاضر می کوشد متن دعای منسلوب بله املام رضلا؟ع؟ را در بسلتر تلاریخی صلدور آن فهلم

کند.

واژگان کلیدی :امام رضا؟ع؟ ،امام زمان؟ع؟ ،نماز جمعه ،دعا بر حاکمان ،حکومت مهدوی.

مقدمه

ّ
دع للای«الله للم أص لللح عب للدک و خلیفت للک» را ش للیخ طوس للی در کت للاب مصب ب ال الجتد ببد ،ذی للل

قنوتهای نماز جمعه از امام رضا؟ع؟ نقلل کلرده اسلت .مطلابق ایلن حلدیم ،املام ابتلدا در ملورد

آنچه راوی در «قنوت نماز جمعه» میخواند ،پرسش کرده و او در جواب ،می گوید هملان دعلایی

را میخللوانیم کلله مللردم در قنللوت نمللاز جمعلله میخواننللد .امللام او را از ایللن کللار نهللی و وی را بلله
خواندن دعایی دیگر سفارش کردهاند:

 .1دکترای قرآن و حدیم دانشکده اصول الدین تهران ،ایران(.)reza_lavasani@yahoo.com
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أنصاره إَك َكىل ِل شء ق یر(طویس1111 ،قق جُ)763 ،1
اجةُین ِمن
ِ
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این دعا در دهههای اخیر به عنوان دعایی که از سوی امام رضا؟ع؟ بلرای سلالمتی و تعجیلل

در امللر فللرج امللام زمللان؟ع؟ تعلللیم داده شللده ،شللناخته میشللود(محمدی ریشللهری4848 ،ش:
ج574 ،6؛ طبسی )473 :4834 ،و در میان جامعۀ شیعیان رواج پیدا کرده اسلت .بلا ّ
تأملل در ایلن

روایت ،ممکن است به ذهن خواننده دو سؤال اصلی متبادر شود:
پرسش نخست آنکه مراد از ّ
مقدمۀ این حدیم چیست؟ چه رسمی مورد نهی امام قرار گرفته

است؟

پرسش دوم نیز ناظر به کاربرد امروزی این دعاست؛ آیلا املام رضلا؟ع؟ بله شلیعیان زملان خلود

ژپوهشاهیمهدوی 
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8

دستور دادهاند که در مورد قیام مهلدی موعلود؟جع؟ دعلا کننلد؟ در ایلن فلرف ،فقلرات دعلا چله

معنایی میتواند داشته باشد؟

برای یافتن پاسخ ایلن پرسلشها ،بایلد دادههلای بیشلتری در ملورد حلدیم بله دسلت آورد .در

گام نخست ،به سند حلدیم میپلردازیم و پلی از آن بله سلرای زمینلۀ تلاریخی دعلا در نملاز جمعله
خواهیم رفت.

آشنایی با راوی حدیث

سلند حللدیم متأسللفانه بلله صلورت کامللل نقللل نشللده و تنهلا مللیدانیم راوی آن از امللام هشللتم،
فردی به نام ُمقاتل بن ُمقاتل اسلت .منلابع رجلالی نلام مقاتلل را در طبقلۀ اصلحاب املام رضلا؟ع؟

برشللمردهاند(برقی4845 ،ش )25 :بنللا بلله گفت لۀ نجاشللی ،او کتللابی داشللته اسللت کلله بلله واسللطۀ
ّ
حسن بن علی بن یوسف مشهور به ابن َبقلا ،،نقلل شلده بلود( .نلک :نجاشلی4862 ،ش)454 :
ّ
میتوان احتمال داد که حدیم زیر نمونهای از روایات به جامانده از مقاتلل بله واسلطۀ ابلن بقلا،
بوده باشد:
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َ َ َ ئَ َ
َ َ َ َ َ ََ
َ
ااسالالُ ِك (ابالالن دابو یالاله،
ام ّ ال ِ ِم الالل ذ ِلالالك
اك و سالالُك ِمالالن
َه َتفالالا ِبال ِاله ااة ِة ال م
رح الالا ِب َا ِاةال ِالر ِ
1146قق ُ)171

بنللابراین نمونلله بلله نظللر میرسللد مقاتللل روایللاتی را کلله بلله واسللطۀ اصللحاب ائملله؟مهع؟ دریافللت
ً
کرده بود ،از آن حضرات نقل می کرد .در مورد باور او به امام رضا؟ع؟ ،دو نقل کامال متضاد وجود

دارد؛ شیخ طوسی او را با عنوان «مقاتل بلن مقاتلل بلن قیاملا» ذکلر کلرده و وی را «واقفلی خبیلم»
خوانللده و در اداملله ،نوشللته اسللت« :أظل ّلن اسللمه خش لیش»( .طوس لی4828 ،ش )866 :از سللوی
ّ
دیگر ،کشی گزارشی از حسین بن عملربن یزیلد نقلل آورده کله در آن ،ایملان مقاتلل بلن مقاتلل بله

امامت امام رضا؟ع؟ مورد تصریح قرار گرفته است:

نصربن ّ
صبا ،از اسحاق بن محمد بصری از قاسم بن یحیی نقل کرده است که حسین بن

عمللربن یزیللد گفللت :بللر علللی الرضللا؟ع؟ وارد شللدم در حللالی کلله در امامللت او شللک داشللتم و
همراه من در مسیرم ،مردی بود که به او مقاتل بن مقاتل می گفتنلد و او از کوفله بله اماملت

وی(املام رضلا؟ع؟) معتقللد شلده بللود .بله او گفللتم :عجلله کلردیگ او گفللت :نلزد مللن بلر ایللن
[باور] ،برهان و علمی هست .حسین گفت :من به [امام] رضا؟ع؟ گفتم :پلدرت درگششلت.

کسی؟ فرمود« :مقاتل بن مقاتل ،کسی که چهلرهای کشلیده ،ریشلی بلنلد و بینلی برآملدهای
دارد 1.سللصی فرمللود :مللن او را ندیللدهام و او بللر ملللن وارد نشلللده اسلللت؛ املللا او ایمللان آورد و
تصلدیق کللرد .پلی سللفارش ملن نسللبت بلله او را بصلشیرگ پللی ملن از نللزد او بیلرون آمللدم و بلله

سللوی منزلگللاهمللان بازگشللتم و در آن هنگللام ،مقاتللل خوابیللده بللود .او را تکللان دادم (بیللدار

کردم) و به او گفتم :بشارتی نزد من داری که به تو نخواهم گفت ،مگر آنکه صد بار خلدا را
ّ
شکر کنیگ او نیز چنین کرد .سلصی آنچله را گششلت بله او خبلر دادم(کشلی4474 ،ق-644 :
.)642

ً
این گزارش به صراحت ،واقفی بودن مقاتل را رد می کند .از مقاتل چندین حدیم مستقیما از

امام رضا؟ع؟ نقلل شلده اسلت کله ملتن آنهلا نیلز بلا ایلدۀ واقفلی بلودن او ناسلازگار بله نظلر میرسلد؛
ْ
برای نمونه ،در کتاب کافی نقل شده است که او بله املام رضلا؟ع؟ عرضله داشلتُ « :ج ِعل ُلت ِفلدا
ْ
ّ
ِعل ْم ِنلی ُدعل ًلاء ِلقضل ِلاء الحللوا ِئ ِ » و امللام در پاسللخ بلله او دعللایی را آموختنللد( .کلینللی4472 ،ق :ج،8
ّ
 )422افللزون بللر اینهللا تنهللا مسللتند واقفللی پنداشللتن او نیللز مللورد اشللکال اسللت .تحلیللل محقللق
 .1مطابق این گزارش ،امام رضلا؟ع؟ بلا ابلراز اطلال از مصلاحبت مقاتلل و حسلین بلن عملر در مسلیر ،ایملان مقاتلل و وصلف
ً
دقیق چهرۀ او بدون آنکه وی را دیده باشند ،عمال امامت خود را برای حسین بن عمر اثبات کردند.

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک»

فرمللود :بلللی بلله خللدا سللوگندگ ...سللصی پرسللید :شللخد همللراه تللو چلله کللرد؟ پرسللیدم :چلله
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شوشتری آن است که در گزارش شیخ طوسی ،میان «ابن قیاما» به عنوان یکی از سلران شلناخته

شدۀ واقفیه (برای نمونه نک :کلینی4472 ،ق :ج824 ،854-857 ،4؛ ج )842 ،3بلا نلام اصللی
«حسین بن قیاما»(نک :ابلن بابویله4823 ،ق :ج574 ،5؛ کشلی4474 ،ق )228 :و راوی م ّلدنظر
مللا یعنللی مقاتللل بللن مقاتللل خلللط شللده اسللت .شوشللتری ریش لۀ ایللن انتسللاب را بلله یللک اشللتباه

نسخهخوانی مربوط میداند:

ظاهر آن است که شیخ [طوسی] در کتب رجال ّ
متقدمان _ که براساس حروف ّ
مرتب نشلده

بوده _ دو عنوان «مقاتل بن مقاتل» و در پی آن «ابن قیاما» را دیده است که در مورد دومی
گفته شدهّ « :
اظن اسمه الحسین»؛ پی او پنداشته این دو عنوانی واحد است [یعنی :مقاتل
ّ
بن مقاتل ابن قیاما] ،و «قیاما» را جد این شخد قرار داده و عبارت « ّ
اظن اسمه الحسلین»
(یعنی اسم ابنقیاما) به این عبارت تحریف شده است« :اظ ّلن اسلمه خشلیش»(شوشلتری:
4455ق :ج.)556 ،47

ژپوهشاهیمهدوی 

از مقاتل از امام رضا؟ع؟ را به عنوان شواهد دال بر عدم وقف او یاد کرده است(همان).
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ّ
شوشتری افزون بر آنچه گفته شد ،تشکر میدهد که نام «قیاما» را هیچ منبع دیگری جلز شلیخ
ً
طوسی برای ّ
جد مقاتل ذکر نکرده است و ّ
حتلی نجاشلی کله غالبلا نسلبها را بله شلکل کامللتری
ّ
ذکر می کند ،چنین نسبی را ذکر نکرده است .شوشتری به عالوه ،خبر کشلی و اخبلار دیگلر منقلول

خود ،میتواند به شناخت بهتر ما از او یاری رساند.

مطمللنن نیللز از او ،خبللری در خراسللان نقللل شللده است(شللامی عللاملی4457 ،ق ،)644 :بللر ایللن
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رضا؟ع؟ نرسیده بود و گفتگوی آنها نیلز ملرتبط بلا بحلم جانشلینی املام کلاظم؟ع؟ بلود؛ للشا سلفر

بنابراین ،تلا بلدینجلا کلار ملیدانیم مقاتلل از باورمنلدان بله اماملت املام رضلا؟ع؟ بلوده و از آن
ً
حضللرت ،بلله شللکلی محللدود مسللتقیما و گللاهی غیرمسللتقیم(نک :کلینللی4472 ،ق :ج)444 ،8
روایت کرده است .در مورد اوّ ،اطالعات اندک و پراکندۀ دیگری نیز در دسترس است که به نوبلۀ
برخی منلابع مقاتلل را بلخلی خواندهانلد(نک :نجاشلی4862 ،ش)454 :؛ در نقللی نله چنلدان

اساس ،ممکن اسلت بله ذهلن چنلین متبلادر گلردد کله مواجهلۀ مقاتلل بلا املام رضلا؟ع؟ بله دوران
سللفر و حضللور امللام در ّ
خط لۀ خراسللان ،یعنللی بلله حللدود سللالهای  574تللا 578ق بللاز می گللردد .از
ّ
طرفی ،مطابق گزارش کشی ،دیدیم که مقاتل تا پیش از گفتگوی حسین بن عمر ،خلدمت املام
این دو به سوی امام رضلا؟ع؟ ،بایلد در اوائلل اماملت آن حضلرت  ،یعنلی حلدود سلال 438ق و در

مدینه رخ داده باشد .همچنین حدیم دیگری از مقاتل نقل شده است کله او در آن ،از حجاملت
ً
امام رضا؟ع؟ در حال احرام خبر داده است(.ابن بابویله4823 ،ق :ج )46 ،5طبعلا ایلن دیلدار نیلز

ّ
باید در مکه رخ داده باشد و نمیتواند مربوط بله سلالهای آخلر حیلات املام رضلا؟ع؟ و حضلور در
ّ
خراسان باشد .افزون بر اینهلا ،نقلل اشخاصلی چلون ابلن َبقلا ،کلوفی از او و نقلل اشخاصلی چلون
َ
ربیللع بللن محمللد ُسلللمی کللوفی از مقاتللل و اشللارۀ حسللین بللن عمللر بلله ایمللان آوردن وی در کوفلله،
احتمال سکونت مقاتل در کوفه را تقویت می کند .مجمو آنچه گفته شلد ،در کنلار ایلن واقعیلت

کلله تعللداد روایللات مقاتللل از امللام رضللا؟ع؟ چنلدان زیللاد نیسللت و گللاهی نیللز بللا واسللطه اسللت ،ایللن
ً
فرضیه را تثبیت می کنلد کله او مجلاور املام رضلا؟ع؟ نبلوده و سلاکن شلهری دیگر(احتملاال کوفله)
بللوده و روایللات او حاصللل سللفرهای محللدودش و مالقللات بللا امللام رضللا؟ع؟ در ایللن شللهرها بللوده

است .این برداشت با پرسش ابتدای حدیم مورد نظر نیز سلازگار اسلت؛ چرا کله ا گلر مقاتلل سلاکن
مدینه بود پرسش از این که در نماز جمعه چه میخوانید پرسشی ّ
موجه به نظر نمیآملد .پرسلش
امام از رسمی رای در شهری دیگر بوده اسلت .پاسلخ مقاتلل نیلز چیلزی بلوده اسلت کله املام از آن

نهی کردهاند .برای فهم بهتر این موضو  ،باید در مورد جایگاه دعا در نماز جمعه ،درنگی کوتلاه

داشته باشیم.

برپایی نماز جمعله در فرهنلا اسلالمی ،هملاره بلا قلدرت حاکمله ارتبلاطی وثیلق داشلته اسلت.
ً
ّ
معموال ائمۀ جماعت مساجد بزرگ را ّ
معین می کردهاند .در آغاز عهد خالفت ،حلاکم
خلفا و حکام

مسلمانان خود امامت جماعت و جمعلۀ مرکلز خالفلت را عهلدهدار بلود و وقتلی دسلتگاه خالفلت بلا
دین و دینداری فاصلۀ بیشتری گرفت ،ایلن کلار از مسلنولیتهای عالملان شلمرده شلد .در نگلاه
بسیاری از فقیهان ّ
سنی ،اگر حلاکم کسلی را بله اماملت منصلوب می کلرد ،بلر ملردم واجلب بلود کله
پشت سر او نماز بگزارند .از احمدبن حنبل نقل شده است که اقامۀ نماز جمعه و عیدین را همراه

بللا سلللطان میدانسللت ،گللر چلله او نیکوکللار ،عللادل و پرهیزکللار نباشللد(ابن ابییعلللی4444 ،ق :ج،4

 .)23ب للا ای للن حس للاب ،نم للاز جمع لله همیش لله منص للبی حک للومتی ب لله ش للمار م للیرفت(جعفری للان،

4834ش .)44-46 :این مسنله برای شیعیان به عنوان یک اقلیت ،چالشآفرین بلود .چلرا کله از
منظللر آنللانّ ،
کیفیللت برگللزاری نمللاز جمعلله و بلله ویللژه وضللع عللدالت امامللان ،چیللزی نبللود کلله قابللل
پشیرش باشد .گزینۀ شرکت نکردن در مراسم نماز جمعه نیز به سهولت ّ
میسلر نبلود؛ چلرا کله جلدا

از جنب لۀ مللشهبی آن ،ایللن موضللو گللاه ب له خللودی خللود ،نللوعی اعللالم مخالفللت بللا حکومللت نیللز
محسللوب می گردی للد(برای نمون لله ن للک :ابومخن للف4442،ق .)44 :متأس للفانه ب لله ش للکلی روش للن

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک»

پیشینۀ تاریخی دعا برای ّ
حکام در آئین جمعه

00

نمیدانیم که اصحاب ائمه؟مهع؟ در طول زمان ،چگونه با این چالش مواجه میشدند؛ ّاطالعلات
مللا از ّ
کیفیللت شللرکت شللیعیان در دوران حضللور ائملله؟مهع؟ ،چنللدان زیللاد نیسللت .امللا در حل ّلد همللان

دادههای اندکی که در دسترس است ،میدانیم گاهی حضور امامان یلا شلیعیان در نملاز جمعله از
روی ّ
تقی لله ب للوده اس للت(کلینی4472 ،ق :ج822-824 ،8؛ اب للن حی للون م رب للی4832 ،ق :ج،4
435؛ طوسی4472 ،ق :ج .)28، ،546 ،8البته از مدلول برخی احادیلم چنلین بله نظلر میرسلد
کلله گللاه عل ّلدهای از شللیعیان میتوانسللتهاند مطللابق بللا تعللالیم اهلللبیللت؟مهع؟ آئللین جمعلله را بلله پللا
دارند(طوسلللی4472 ،ق :ج46، ،542 ،8؛ کلینلللی4472 ،ق :ج 1.)454-455 ،8بنلللابراین بللله
صللورت خالصلله ،در تحلیللل تللاریخی آنچلله بلله آئللین نمللاز جمعلله مللرتبط اسللت ،همللواره الزم اسللت

نیمنگللاهی بلله ارتبللاط ایللن آئللین بللا حکومتهللا داشللته باشللیم .حللدیم مللورد نظللر نیللز از ایللن امللر

مستثنا نیست.

یکی از مصادیق بلارز ُبعلد حکلومتی نملاز جمعله ،موضلو دعلا کلردن بلرای حاکملان اسلت .بله
نظر میرسد شیعیان و اهل ّ
سنت در مورد اصل دعلا بلرای والا املر در نملاز جمعله توافلق دارنلد .در
ً
میان آثار اهلسنت ،معموال ضمن آداب نماز جمعه ،به موضو دعا بلرای حاکملان اشلاره شلده و
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به رغم پارهای اختالفات(الحجیالن4458 ،ق ،)524 :در مورد استحباب دعلا کلردن بلرای ائملۀ
ّ
مسلمین به صورت کلی اتفاقنظر وجود دارد(نووی ،بیتا :ج .)622 ،4تلوجیهی بلر ایلن نگلرش
را در جملۀ منتسب به فضیل بن عیلاف(و در برخلی منلابع بلا انلدکی تفلاوت بله احملدبن حنبلل،
نک :المقدسی4454 ،ق :ج )423 ،8میتوان ردیابی کرد:

اگر یک دعای مستجاب داشته باشم ،آن را برای امام [حاکم وقت] قرار میدهم؛ وقتی آن

را برای خودم قرار دهم از من فراتر نمیرود اما وقتی آن را برای سلطان قرار میدهم؛ صال،

مییابد و بندگان و شهرها با صال ،او ،صال ،مییابند(بربهاری4444 ،ق.)442-446 :

بسللیاری از اهلللسللنت ،دعللا کللردن بللرای سلللطان وقللت را _ دسللت کم تللا وقتللی کلله خللالی از
 .1پیونللد یادشللده میللان آئللین جمعلله و حکومللت در تللاریخ امامیلله ،از جللانبی دیگللر نیللز چللالشآفرین بللود .پللی از بلله قللدرت
رسللیدن شللیعیان و شللکل گیری حکللومتی شللیعی ،گفتگوهللا در مللورد جایگللاه فقهللی ایللن آئلین در بللین فقهللای شللیعه بللاال
ّ
گرفللت .بلله صللورت مشللخد در دوران صللفویه و در پللی اقللدامات محقللق کرکللی(م 447ق) ،بحللم از وجللوب عینللی یللا
تخییری یا حرمت نماز جمعه در عصر غیبلت و جایگلاه حضلور یلا اذن املام معصلوم؟ع؟ در اقاملۀ نملاز جمعله در کلانون
تضارب آراء عالمان دینی قلرار گرفلت و دههلا رسلاله در ایلن بلاب تلألیف شلد .تلا جلایی کله کمتلر فقیله صلاحبنامی را در
دوران صفوی میشناسلیم کله بله نگلارش رسلالهای در ایلن بلاب اقلدام ننملوده باشلد(.جعفریان4834 ،ش ،26 :بلرای
مشاهده فهرستی از این رسائل نک :همان)42-27 :

ّ
گزافه گویی باشد _ امری ممدو ،برشمردهاند و چنان که برخی نویسندگان تشکر دادهاند ،ا گلر ول ّلی

امر به انجام چنین دعایی در خطبۀ نماز جمعه امر کرده باشد ،انجام این مستحب از منظلر فقله
ّ
عامه ،صورت واجب به خود می گیرد(الحجیالن4458 ،ق.)538 :
در بللین احادیللم شللیعه نیللز هرچنللد در مللورد مفهللوم و مصللادیق امللام و ولل ّلی امللر تفاوتهللایی
بنیادین با اهل ّ
سنت وجود دارد ،به شکلی مشابه به صلوات بر «ائمۀ مسلمین» در ضلمن خطبلۀ

دوم نمللاز جمعلله دسللتور داده شللده(کلینی4472 ،ق :ج ،)454 ،8طبللق برخللی روایللات ،نللام بللردن

یکایک ائمه؟مهع؟ تا امام هر زمانی و دعا برای فرارسیدن دولت کریمۀ آل محمد؟ص؟ توصیه شده
اسللت(همان .)458 :گللو این کلله آئللین نمللاز جمعلله بلله نللوعی یللادآور حل ّلق حکومللت معصللومان در

اهلسللنت را رد کللرده اسللت(ابنتیمیه4476 ،ق :ج467 ،4و .)468در عللین حللال ،چنللان کلله در
اداملله خللواهیم دیللد ،جللای تردیللدی نیسللت کلله فرهنللا دعللا بلله جللان خلیفلۀ وقللت در آئللین نمللاز

جمعۀ اهلسنت ،دست کم در شکل گیری اولیۀ خود ،مستند به دستوراتی حکومتی بلوده اسلت؛
ً
از دوران بنیامیه اندک اندک آغاز شده و به عنوان رسمی حکلومتی در دورۀ عباسلیان کلامال رواج
یافته است ،چنانکه در شهرهای دوردست نیز از این رسم تبعیت میشده است.

رابطۀ متن دعا با دیگر متون تاریخی

براساس آنچه گفته شد ،به روایم مقاتل بن مقاتل بازگردیم .نکتۀ حلائز ّ
اهمیلت ایلنجاسلت
ّ
که عبارت نخستین دعای منقول از امام رضا؟ع؟ ،یعنی عبارت«اللهم أصلح عبلدک و خلیفتلک»
ً
عبارتی کامال شناخته شده در فرهنا مسلمانان قرون ّاولیه به شمار میآمده است .قلدیمیترین
ً
نقلی که از این ترکیب استفاده کرده است ظاهرا به خطبۀ ابنعباس بر منبر بصره بازمی گردد:

از عبداهلل بن معبد نقل شده است که گفت :از ابن ّ
عبلاس شلندیم کله بلر منبلر بصلره چنلین
ْ
ْ
ّ
می گفللت « :اللهل ّلم أصل ِللح عبللد وخلیفتللل علی لا ،أهللل الحل ّ ِلق ،أمیرالمللؤمنین»(اصلللفهانی،
4447ق :ج.)1١١ ،5

عناصر اصلی دعای ابنعبلاس چنلین اسلت :ترکیلب دعلایی «اللهلم أصللح» ،یلادکرد بلا صلفات

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک»

ّ
منظومۀ فکر امامیه تلقی میشود(نک :امام سجاد؟ع؟4836 ،ش.)583 :
ً
ّ
ّاطالعات ما در مورد این که دعا برای خلفا و حکام وقت دقیقا از چه زمانی و در چله بلالدی بله
ّ
ّ
خطبللههای رسللمی نمللاز جمعلله افللزوده شللد ،دقیللق نیسللت .عالملۀ حلللی رواج نللام بللردن از خلفللا را
ّ
بللدعتی مربللوط بلله دوران منصللور عباسللی دانسللته (حلللی4454 ،ق :ج )64 ،4و ابللن تیمیلله نیللز در
ّردی لۀ خللویش ،ایللن موضللو را بلله پللیش از دوران منصللور مربللوط دانسللته و رواج کامللل آن بللین

01

ً
«عبدک و خلیفتک» ،نام بردن از امام به اسلم(علی) ،و نهایتلا یلادکرد صلفت «امیرالملؤمنین» .در
متن این گزارش ،به خوانده شدن این دعا «بر روی منبر بصلره» اشلاره شلده اسلت .ملیدانیم کله

ابللنعب للاس بللرای م للدتی از جانللب امیرالم للؤمنین؟ع؟ ،بلله عن للوان حللاکم بص للره قللرار داده ش للده
بللود(ابنمزاحم )472 :4474 ،و ایللن گللزارش در فللرف صل ّلحت ،بایللد مربللوط بلله زمللان حکومللت
ظاهری امیرالمؤمنین؟ع؟ باشد.

پی از این نقل ،به نظر میرسد قدیمیترین نقلل بله دوران عبلدالملک بلن ملروان()36-56

بازمی گردد .ابن جوزی در کتاب الجنتظم فی تاریخ االمم آورده است که عبدالملک نخسلتین کسلی
ّ
بللود کلله امللر کللرد بللر روی منللابر چنللین گفتلله شللود« :اللهل ّلم أصلللح عبللدک و خلیفتللک»(ابنجللوزی،

4445ق :ج )84 ،6ایللن گللزارش نشللان میدهللد کلله خوانللده شللدن ایللن دعللا در زمللان عبللدالملک
مروان به عنوان یلک دسلتور حکلومتی تجلویز شلده اسلت .جلا دارد بله یلاد بیلاوریم کله اهلس ّلنت
چنین اوامری را به مثابۀ یک واجب دینی ّ
تبعیت می کردهاند .عبدالملک مروان حلدود بیسلت و

پن سال پی از شهادت امیرالمؤمنین؟ع؟ ،در سال 62ق بله حکوملت رسلید .بنلابراین ا گلر ملتن
ّ
لأخر ّ
عباسللیان نیللز نللدانیم ،بلله نظللر میرسللد دعللای او بلله
منسللوب بلله ابنعبللاس را حاصللل کللار متل
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عنلوان دعلایی عملومی در شللهرهای مختللف رواج نداشلته اسلت و مطللابق نقلل ابلن جلوزی ،ایللن

ترکیلب دعلای از زملان عبلدالملک مللروان کملابیش بله عنلوان دعللایی رسلمی و دسلتوری بله آئللین

دینی حکومتی نماز جمعه وارد شده و اندکاندک رواج پیدا کرده است.

شللواهد تللاریخی نشللان میدهللد اسللتفاده از ایللن عبللارت دعللایی در طللول دوران خلفللای بعللدی

بنیامیه و بنیعباس نیز تداوم پیلدا کلرده اسلت .در احلوال خاللدبن عبلداهلل ،واللی علراق در عهلد
حکومت هشام بن عبدالملک بین سالهای  472تا 452ق ،آمده است که او چنین دعا می کرد:
ّ
الُه ّ أصُد ك

وخُیفتك هشام أمیراملؤمننی(دةذری1113 ،قق جُ)64 ،9

ّ
چنانکه میبینیم همان عناصر اصلی این دعلا شلامل :عبلارت دعلایی «الله ّلم أصللح» ،یلادکرد

حاکم سیاسی وقلت بلا صلفات «عبلدک و خلیفتلک» ،نلام بلردن از شلخد او و اشلاره بله اماملت و

امارت او در دعای خالدبن عبداهلل نیز وجود دارد .به نظر میرسلد در واقلع ،ایلن دعلا نلوعی اعلالم
ّ
رسمی نلام خلیفلۀ سیاسلی وقلت توسلط حاکملان محللی و ابلراز وفلاداری بله او در میلان آئینهلای
دینی بوده است.

در دوران مربللوط بلله خلفللای عباسللی ،گللزارش جللالبی از محمللدبن یحیللی صللولی(م882ق) در
اختیار است .او که از ادبای دربار عباسلی بلوده ،در اثلر ّ
مهملش در بلاب آداب کتابلت ،چنلین نقلل

کرده است:

و در کتللب ،ذکللر صللفات _ کلله خللدا بلله آن مخصللوص اسللت _ افللزوده شللد؛ ماننللد منصللور و
المهللدی و الهللادی و الرشللید .و جللای ّ
تعجللب اسللت کلله قللومی ایللن «صلللفات» را «القلللاب»

مینامند؛ چه آنکه «القاب» مکروهاند و اینها تنها «نعت» و «صفت»اند ...و بلرای خلفلا ،بلر
منابر به «نعلت» آنهلا دعلا نمیشلد و [بنلابراین ،در ملورد منصلور عباسلی] گفتله نمیشلد کله:
ّ
«الله ل ل ل ّلم أص ل ل لللح عب ل ل للدک و خلیفت ل ل للک عبل ل ل لداهلل المنص ل للللور امیرالم ل للللؤمنین» و در م ل للللورد
«مهدی[عباسی]» نیز چنین نبلود .اوللین کسلی کله بلرای او بله ایلن شلکل دعلا شلد ،محملد
امین [عباسی] امیرالمؤمنین بود و بر این منوال تا امروز ادامه یافت(صولی4844 ،ق.)44 :

براساس شواهد پیش گفته ،به نظر میرسد این دعا با الفا مشابه ،پلیش از دوران عباسلیان

کمابیش رواج داشته است .اما از توضلیحات محملدبن یحیلی صلولی معللوم میشلود کله افلزودن

صفات خاص خلفای عباسی چون «المنصور» و «المهدی» به این دعلا و طلرآ آن در خطبلههای
رسللمی منللابر ،از زمللان امللین عباسللی(م443ق) بلله صللورت رسللمی جللا افتللاده و تللا زمللان حیللات

متوکل ،خلدمتی بله وی رسلانیدم و بله ایلن سلبب ملورد غضلب الواثلق بلاهلل قلرار گلرفتم و از سلامرا
اخراج و تبعید شدم .او گزارش داده است که در تبعیدگاه خویش بیخبر از احوال سیاسلی ،روزی

به مسجد رفتم تا نماز جمعه را به جای آورم:

روز جمع لله ب لله مس للجد رف للتم ت للا نزدی للک منب للر نم للاز بگ للزارم و خب للری [از تح ل ّلوالت سیاس للی
ّ
پیشآمده] نداشتم ،آنگاه بود که خطیب چنلین خطبله میخوانلد« :الله ّلم أصللح عبلدک و
ّ
خلیفتللک عبللداهلل جعفللر االمللام المتوکللل علللی اهلل امیرالمللؤمنین» پللی ،از سللرور در قلللب مللن
حالی وارد شد که با آن ،نفهمیدم من کجا هستمگ(تنوخی4843 ،ق :ج.)858 ،8

این گزارش کارکرد مهم این دعا را بهتر نمایان میسازد .گفتیم کله راوی ملاجرا از مرکلز قلدرت

دور بلوده و در تبعیللد بلله سللر میبللرده اسللت .او بللا شلنیدن مللتن دعللای خطبلۀ نمللاز جمعلله بللر زبللان
ّ
ّ
اعالمیلۀ رسلمی ،از تحلوالت سیاسلی پیشآملده در
خطیب شهری دوردست ،بسان مشلاهدۀ یلک
ً
بالد اسالمی آ گاه شد .دعای منقول در این گزارش نیز دقیقا همان عناصر پیش گفته را داراست.
پی از این از دوران ،از دورۀ حکومت المقتدر بلاهلل(بین سلالهلای 857-542ق) نیلز گزارشلی

در دست داریم کله همچنلان از رواج گسلتردۀ ایلن دعلای حکلومتی خبلر میدهلد .یلاقوت حملوی

این داستان را ضمن وصف بالد«بل ار» آورده است به این شلرآ کله پادشلاه بل لار در عهلد المقتلدر

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک»

صولی(م882ق) در قرن چهارم ادامه داشته است.
گزارش جالب ّ
توجه دیگر از دوران خلفای بنیعباس مربوط بله سلال 585ق میشلود .یکلی از
ّ
ندیمان متوکل عباسی به نام عبیداهلل بلن عملال بازیلار آورده اسلت کله پلیش از بله قلدرت رسلیدن
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باهلل اسالم آورد و از خلیفه درخواست کرد که فرستادهای را برای آموزش احکام دینلی بله سلویش

ارسال نماید .فرستادۀ خلیفه در سال 847ق به بل ار رفت .فرستادۀ خلیفه در دربلار پادشلاه بل لار،
خطیبی را دید که چنین خطبه می کندّ « :الل ّ
هم أصلح الملک بلطوار ملک بل ار» .فرسلتاده خلیفله
بر پادشاه خرده گرفت که لفظ «ملک» تنها سزاوار خداست و نباید کسلی خلود را بلا ایلن وصلف بلر

منللابر بخوانللد و دسللتور خلیفلله را بلله وی آمللوزش داد :بلله او گفللتم :خللدا تنهللا ملللک اسللت و جللایز
نیست که به این شکل برای احدی خطبله خوانلده شلود ،بله ویلژه بلر سلر منلابرگ و ایلن ملوالی تلو

امیرالمؤمنین [مقتدر عباسی] است که توصیه کرده است بر منابر او در شلرق و غلرب چنلین گفتله
شودّ « :الل ّ
هم و أصلح عبدک و خلیفتک جعفرا االمام المقتدر باهلل امیرالمؤمنین».
این گزارش نشان میدهد خواندن این دعا ،دستوری حکومتی بوده که تمام خطبا با رعایلت

آن در شرق و غرب بالد اسالمی به جان خلیفۀ وقت دعلا می کردهانلد .البتله اداملۀ هملین گلزارش
ّ
ً ّ
نشللان میدهللد احتمللاال حکللام مهل ّلم محلللی نیللز گللاه بللرای یللادآوری جایگللاه خللود از همللین لفللظ
استفاده می کردهاند:

او پرسید چگونه جایز است که گفته شود؟ گفتم[ :به جای استفاده از لفظ مللک ،خطیلب]

ژپوهشاهیمهدوی 
سال دهم  ،شماره  ،31زمستان 1433

01

اسم تو و پدرت را ببرد .گفلت :پلدرم کلافر بلود و ملن نیلز دوسلت نلدارم کله نلام ملن نیلز بلرده

شلود ،چللون یلک کللافر ملرا بلله آن نللام نهلاده اسللتگ اسلم مللوالی ملن امیرالمللؤمنین چیسللت؟

گفتم :جعفر .پرسید :آیا میشود که خود را به نام او نام بنهم؟ گفتم :بله .گفت :پی اسمم

را جعفر نهادم و نام پدرم را «عبداهلل» می گشارم و آن را به خطیب عرضه کرد .پی او چنین
خطبه خواندّ :الل ّ
هم أصلح عبدک جعفر بن عبداهلل امیلر بل لار ،ملولی امیرالمؤمنین(حملوی،
4442م :ج.)432-436 ،4

شلل للاهد تلل للاریخی دیگلل للری کلل لله در اختیلل للار داریلل للم ،از میلل للان آثلل للار زیدیلل لله اسلل للت .از ناصلل للر

[اطروش(م874ق)] نقل شده است که به یکی از افرادی که در جمعههای ظالمان و اهل جلور و
فسق حاضر میشد چنین عتاب می کرد:

شما همراه با ظالمان در [نماز] جمعه حاضر میشوید و آن واجبی از واجبات خدا است .پی
ّ
خطیللب آن ظالمللان مللیآیللد و می گویللد« :اللهل ّلم أصلللح عبللدک و خلیفتللک و القللائم بللأمرک و

بالحق فی عبادک» در حالی که وی در حال دعایش ،مست و فاسق است و با این سلخنان
کلشب در خطبلۀ خلود دروی می گویللد .خطبلهای کلله نیملی از نمللاز [جمعله] اسللتگ پلی هللیچ
کی از شما نیست که نفسلش را بله خلدا بفروشلد و قلول آن (خطیلب) را تکلشیب کنلد و او را

انکار کند(...المؤید باهلل4452 ،ق :ج.)62 ،4

همچنللین از ابن ُنباتلله فل ّ
لارقی خطیللب قللرن چهللارم (م824ق) شللبیه بلله همللین دعللا در ضللمن

خطب روز جمعۀ او نقل شده است:

ّ
الُه ّ أصُد ك ک و خُیفتال أمیراملالومننی ِبالا أصالُحا داله ا ُفالاء الراشال ین املهال ینی
ً
ّ
صةحا ّ
تةا داله نصالره و تةالىل داله
النین قضوا داحلق و انوا ده یة لونُ الُه ّ و أصُد ا میر
ّ
ق ال ره و ترِالالع دالاله ذ الالره الُه ال ّ سال ّالال لالاله س ال یل الوفالالر یف امهالالاِ و اكنالاله كالالىل ذوی ال فالالر و
الةناُُُِ(ِروخ6446 ،مق جُ)171 ،6

پی از این دوران نیز گزارشی مربوط به سال834ق در دست داریم که در آن همچنان کارکرد

سیاسی دعای مزبور به خوبی قابل مالحظه اسلت .ایلن گلزارش شلرآ ملاجرای دسلتگیری و خللع

«الطائع هلل عباسلی» از خالفلت و روی کلار آملدن احملدبن اسلحاق ملقلب بله «القلادر بلاهلل» اسلت.
بنابر نقل ابن اثیر ،هنگامی که الطائع هلل دستگیر شد ،و قرار بر این شد کله القلادر بلاهلل ،احملدبن
اسحاق را برای ّ
تصدی خالفت از نزدیکی شهر واسط بله ب لداد بیاورنلد ،گروهلی از افلراد در ب لداد

هیجللانی بلله پللا کردنللد و از خطبلله خوانللدن ممانعللت کردنللد .بنللابراین روی منللابر تنهللا گفتلله شللد:
«اللهل ّلم أصلللح عبللدک و خلیفتللک القللادر بللاهلل» و نللام دقیللق او بللرده نشللد(.ابن اثیللر جللزری ،ج،2

او ،نللام دقیللق وی نیللز در خطبللهها افللزوده و خوانللده شللد .گللزارش مزبللور نشللان میدهللد پللی از
ً
برکناری خلیفۀ قبلی ،نام دقیق خلیفۀ جدید در خطبۀ نماز جمعله اعلالم نگردیلد و صلرفا ت ییلر او

از طریللق رسللانۀ نمللاز جمعلله ابللراز شللد؛ پللی از وصللول خلیفلۀ جدیللد بلله دارالخالفلله و راضللی شللدن

بزرگللان شللهر و بیعللت بللا وی ،نللام خلیفلۀ جدیللد نیللز از همللان طریللق اعللالم گردیللد .از ایللن نقللل بلله
خللوبی نمایللان میشللود کلله ابللراز عبللارات دعللایی مل ّلدنظر بللا نللام یللک شللخد در خطبللههای روز
جمعلله ،تللا چلله انللدازه کللارکرد مهللم و ّ
حساسللی داشللته اسللت .ایللن عبللارت بلله مثاب لۀ اعللالم رسللمی
خالفت حاکم وقت به شمار میرفته اسلت .مطلابق شلواهد بله جامانلده ،س ّلنت دعلای رسلمی بله
جان خلیفه و حاکمان سیاسی در خطبههای نماز جمعه با همان لفظ ،تا قرنها ادامه پیدا کرده

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک»

 )448ای للن نق للل و دیگ للر گزارشه للای م للرتبط ب للا آن(ن للک :اب للن ج للوزی4445 ،ق :ج)844 ،44
ّ
مشخد می کند که پی از ورود القادربلاهلل بله ب لداد و راضلی شلدن بزرگلان شلهر و بیعلت آنلان بلا

است .از این رو ،در ذکر خالفت القائم بأمر اهلل عباسی (م462ق) نقل شده است:

و او بسللیار نمللاز و روزه می گللشارد .و سللبب آنکلله زیللاد روزه می گرفللت آن بللود کلله خطیللب روز
ّ
جمعلله می گفللت :اللهل ّلم أصلللح عبللدک و خلیفتللک االمللام الصل ّلوام القل ّلوام» و او در پاسللخش

میگفت :به خدا سوگند من با تو ناراست نبودهام؛ پی روزها روزه بود و شلبهلا بله عبلادت

برپا(...علیمی حنبلی4484 ،ق :ج.)848 ،4

نیز در داستان شلبهطنزی کله منصلور بلن حسلین آبلی(م454ق) و ابلن حملدون(م265ق) در
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آثار خود نقل کردهاند ،کاربرد همین لفظ دعایی به چشم میخورد و رواج آن را مینمایاند:

یک اعرابی بر «تباله» والی شد .او بر منبر رفت و نه خدا را حمد کرد و نه ثنایی بر او خوانلد.
ّ
تللا این کلله گفللت« :اللهل ّلم أصلللح عبللدک و خلیفتللک» ،امیللر _ أصلللحه اهلل _ مللرا بللر شللما والللی
گردانیده است .به خدا سوگند ،من از حق چیزی کله ملیدانم موضلع ایلن شلالقم اسلت؛ بله

خدا سوگند نه ظالمی و نه مظلومی را نزد من نخواهند آورد جلز آنکله آنقلدر او را ملیزنم تلا

بمیلللردگ[پی ملللردم از تلللرس آنکللله پلللیش او برونلللد ،حللللقشلللان را خودشلللان بللله یکلللدیگر

دادندگ](ابنحمدون4442 ،ق :ج462 ،4؛ آبی4454 ،ق :ج.)542 ،6

و به همین ترتیب در احلوال ابلوعمر محملدبن احملد جملاعیلی دمشلقی حنبللی ،فقیله حنبللی

قرن شش و هفت ،چنین حکایلت شلده اسلت کله او در مسلجد جبلل خطبله میخوانلد و در اواخلر
خطبهاش می گفتّ « :الل ّ
هم أصلح عبلدک المللک العلادل سلیف اللدین ابلابکر بلن ّایلوب» .مطلابق
این نقل ،استفاده از صفت «عادل» سبب شد که شخصی به نلام شلیخ عبلداهلل یلونینی سلخن او

را کشب بداند و نماز پشت سر وی را جایز نشمارد و محل را تلرک کنلد .راوی ملاجرا البتله در ادامله
ً
توضیح میدهد که ابوعمر پی از نماز ،او و شیخ عبداهلل را دید و با یادکرد حدیثی نبلوی ،تلویحلا
اقدام خود را کاری ّ
موجه دانست(ابن رجب حنبلی4452 ،ق :ج.)444-443 ،8
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تحلیل حدیث مقاتل بر اساس بستر تاریخی

براساس آنچه گفته شد ،به حلدیم مقاتلل بلازگردیم و بله آن نگلاهی دوبلاره بینلدازیم .پیشلتر

گفتیم که به احتمال زیاد ،مقاتل در شهری دیگر میزیسته است .در ابتدای خبر ،او نقل می کند

که امام رضا؟ع؟ پرسیدند که «در قنلوت نملاز جمعله چله میخوانیلد؟» سلؤال املام بلا ضلمیر جملع
پرسلیده شلده اسللت 1و بلر ایللن مبنلا ،میتوانللد نلاظر بله رفتللار «جمعلی از شللیعیان» در شلهری دیگللر
باشد .مقاتلل پاسلخ میدهلد :هملان چیلزی را کله «ملردم» میخواننلد .بلا ّ
توجله بله ایلن پرسلش و
پاسخ ،به نظر میرسد مراد از «مردم» باید «غیرشیعیان آن شلهر» باشلد .املام مقاتلل را از خوانلدن

دعایی که غیرشیعیان میخوانند ،نهی کردند و دعلایی دیگلر را بله عنلوان جلایگزین آن ،آملوزش

دادند.

نکتۀ حائز ّ
اهمیت آن است کله دعلای تعلیملی ،عامدانله مشلابه بلا مشلهورترین جمللۀ دعلایی
ّ
خطبای ّ
سنی در روز جمعله اسلت .دیلدیم کله عبلارت معلروف« :الله ّلم أصللح عبلدک و خلیفتلک»

ّ
المتهجد و جمال األسبو (ابن طلاووس4887 ،ق .)448 :برخلی نسلخ بلا عبلارت مفلرد نیلز
 .1مطابق نسخۀ چاپی مصبا،
ّ
نقل کردهاند(.عالوه بر پاورقی تصحیح مصبا ،المتهجد؛ نک :مجلسی4478 :ق ،ج)524 ،36

بللرای نسلللهللای متمللادی ،گفتللار اختصاصللی کسللانی بللوده کلله میخواسللتهاند بلله جللان حاکمللان

غالب دعا کنند .چرا امام در بین این همله الفلا دعلایی ،بایلد بله خوانلدن عبلارتی در مراسلم روز
ً
جمعلله سللفارش کننللد کلله عینللا مللتن اختصاصللی ابللراز ارادت و سرسللصردگی خطبللا و مللردم سل ّلنی بلله

حاکمانشان بوده است؟ به هیچ عنوان نمیتوان شلباهت بلین دعلای تعلیملی املام رضلا؟ع؟ بلا
ّ
این عبارت رای میان خطبلای س ّلنی را تصلادفی تلقلی کلرد و بیتردیلد بایلد پیونلدی بلین ایلن دو
متن برقرار باشد .به خصوص آن که ملتن دعلا نله فقلط در جمللۀ نخسلت ،کله از ابتلدا تلا انتهلا ،بلا
مفاهیم حکومتی مرتبط است .با این نگاه ،به متن دعا نگاهی دوباره بیندازیم:
ً
عبارت نخست مستقیما خلیفه را ّمدنظر می گیرد و از خداوند طلب «اصال »،می کند .برخالف

برداشت برخی مترجمان و گویندگان ،این عبارت به معنای «اصلال ،املر» یلا بلاز کلردن گلره از کلار
خلیفلله نیسللت 1.بللا ّ
توجلله بلله مللوارد تللاریخی اسللتعمال آن در قللرون مختلللف ،مللراد از ایللن عبللارت،
ّ
نمیتوانسته درخواست حل مشکل باشد .بلکه این دعا به معنای درخواسلت صلال ،و خیلر بلرای

.)833

پللی از دعللای نخسللت ،عبللارات دیگللری آمللده اسللت کلله در آنهللا از خللدا خواسللته میشللود کلله

خلیفۀ خود را با مالئکهاش تأیید و احاطه کند تا او هر گزندی حفظ شود:
ّ
ُ
روح الق ُ َ ِمالن كنال
ُحفه ِِبة ئ ِت
ك و أی ه ِب ِ
ّ
حیفوونه من ل سوءُ

ً
ُ
خُف ِاله رصال ا
نی ی یاله و ِمالن ِ
و اسالُك ِمالن بال ِ

سه عبارت دعایی بعدی نیز به بحم حکومت حجة اهلل دال للت دارد .جمللۀ نخسلت« :أبدلله

من بعد خوفله أمنلا یعبلد ال یشلر بلل شلینا» اشلارهای تللویحی بله آیلۀ  22سلورۀ نلور دارد کله از

وعدۀ جانشینی اهل ایمان و عمل صالح در زمین خبر میدهد:

ُ ّ
ئ ُ
ئ
ُ
كع ُُالالوا ّ
الصال ِالاحل ِ ئ ئ ّ ُ ئ ئ ئ
َ عالالا ئاسالالتلُف
وكال
اك الالالنین آم الالوا ِمال ئ و ِ
ات لیسالالتل ُِفُ ِیف األر ِ
ئ ئ ئ ً
ّ
ّ
ّ
ّالنین ِم ئن ئقب ُِه ئ و لیع ِ ّنن ُهل ئ ِی ُُ ُ ال ِنی ئارتىض ُهل ئ و لی ال ِ ّ ُ
لُ ئ ِم ئالن ئدةال ِ خالو ِْ ِه أمنالا
ِ

« .1املللور بنلللده و جانشلللینت را...اصلللال ،فرملللا»(مجتهلللدی4833 ،ش«)423 :خلللدایا کلللار بنلللده و خلیفلللهات را سلللامان
ده»(قرائتللی4842 ،ش«)64 ،کللار [ظهللور] بنللده و خلیفللهات [امللام مهللدی] را سللامان ده»(حللائری قزوینللی4832 ،ش،
ج«)48 ،5کار ظهور بنده شایسته و خلیفۀ راستنیت[امام مهدی] را اصال ،فرما»(طبسی4834 ،ش.)473 :
 .2نمونههای فراوانی از استعمال این دعا در میان روایات آمده است؛ تنها در کتاب کافی ،دهها مورد از آن ،ثبت است.

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک»

خلیفلله اسللت ،شللبیه بلله دعللای بسللیار متللداول« 2أصلللحک اهلل» کلله چنللین معنللای شللده اسللت:
ّ
«أصلللحل اهلل :وفق لل لصللال ،دینللل و العمللل بفرائضلله و أداء حقوقلله»(طریحللی4822 ،ش :ج،5
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ُ
ُُ ئ ُ
ی ئة ُب ُ ونین ی ئشر ُ ون یب شی ًئا و ئ
فاسقون (نورق )11؛
ولئك ه ال ِ
من فر ئدة ِذلك ِأ ِ
ِ
ً
خدا کسانی از شما را که ایمان آوردند و کارهاى نیکو انجام دادند وعده داده که حتما آنلان
را در زملین جانشلین[دیگران] سللازد چنللانکلله کسللانی را کلله پلیش از ایشللان بودنللد جانشلین
کرد ،و دینشان را که برایشان پسندیده است برپا سازد؛ و هرآینه بله جلاى بلیمشلان ایمنلی
دهد ،به گونهاى که مرا بصرستند و چیزى را بلا ملن شلریک نگیرنلد؛ و هرکله پلی از ایلن کفلر
ورزد و ناسصاسی کند آنانند بدکاران نافرمان.

ً
خلقل علی ولیل ُسللطانا» بلرای غلبله داشلتن او
ألحد ِمن ِ
پی از آن ،جمله دعایی« :ال تجعل ٍ
ّ
ّ
عدوه» به ایلن نکتله دال للت
عدو و ِ
بر همگان دعا می کند و دست آخر جملۀ «ائشن له فی جهاد ِ
دارد که دشمنان چنین حاکمی دشمن خود خدا محسوب میشوند و در پایان نیلز نلوعی اطاعلت

أنصاره».
و یاوری نسبت به وی ابراز می گردد« :واجعلنی ِمن
ِ

همانطور که روشن است مفاهیم پایهای کله در دعلای جدیلد املام رضلا؟ع؟ آملده ،همگلی بلا

اموری مرتبط است که بله بحلم حکوملت خلیفلۀ الهلی ملرتبط میشلود :دعلا بلرای تقلدیر صلال،،
ّ
حاکمیللت او ،چیرگللی بللر دشللمنان و تبعیللت و نصللرت .بنللابراین،
حفللظ او از آسللیبها و گزنللدها،
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دعای تعلیمی امام رضا؟ع؟ نه فقط در جملۀ نخست به دعای رای حکومتی شبیه اسلت ،بلکله
ّ
مفاهیم مطرآشده در مابقی آن نیلز دالالت حکلومتی دارد .ملتن گرچله بله ظرافلت تلشکر میدهلد
کلله خلیفللة اهلل حقیقللی میرا بللر انبیللاء و رسللوالن الهللی اسللت و تلمیحللی بلله نویللد قرآنللی حکومللت

مؤمنان دارد و صدور اذن جهاد او با دشمنان را از خدا میطلبد؛ در عین حال ،تصلریح مسلتقیمی
به مقام امامت یا نام اماملان یلا دیگلر عناصلر بلارز بلاور شلیعی نلدارد .للشا چنلین دعلایی ا گلر ّ
توسلط
ّ
شخصللی سل ّلنی شللنیده میشللد ،میتوانسللت دعللا کللردن بللرای خلفیللۀ وقللت تلقللی شللود؛ از سللوی
حساسیتی را برنمیانگیخت .لشا با عنایت به آنچله از شلرایط دوران ّ
ّ
عباسلی بله ویلژه در
حکومت
ً
ّ
دوران هارون میدانیم ،احتمال ّ
تقیهآمیز بلودن بسلتر صلدور دعلا را حتملا بایلد ملدنظر داشلت .در

این فرف ،امام به ظرافت راهکاری برای رفع مشلکل همراهلی شلیعیان بلا رسلوم حکوملت وقلت

ارائه کردهاند؛ دعایی را برای مراسم روز جمعه بله شلیعیان خلود آملوزش دادهانلد کله عامدانله بله
هملللان الفلللا دعلللای رایل ل میلللان ملللردم نزدیلللک اسلللت و هنگلللامی کللله شلللیعیان ایلللن دعل للا را

میخواندهانللد ،در وهللۀ نخسللت بلله سللبب شللباهت چشللمگیرش بلله رسللم دوران ،چنللین بلله نظللر
میرسید که شیعیان نیز مش ول دعا کردن بلرای سلالمتی و دوام حکوملت خلیفلۀ وقتانلد؛ حلال

آن کلله در واقللع مضللامین دعللا ،نیایشللی بللرای درخواسللت سللالمتی حجللتاهلل حقیقللی و فرارسللیدن
حکومت صالحان بوده است.

تنها نکتهای که ممکن است سؤالبرانگیز باشد ،تفاوت جایگاه ادای این دعلا در نملاز جمعله

است .توضیح بیشتر آن که مطابق نقلل مقاتلل ،ایلن دعلا بلرای قنلوت نملاز جمعله توصلیه شلده و
این در حالی است که مطابق آنچه دیدیم ،خطیبان ّ
سنی در اثنای خطبههایشان با این الفلا
برای حاکمان وقت دعا می کردهاند و بنلا بله مشلهور ،در نملاز جمعله _ جلز در ملواردی کله سلانحۀ
خاصی ،مثل یک جنا ،پیشآمده باشد _ قنوت نمی گرفتند(1برای مشاهدۀ گزارشهلای ّ
عامله

از نفی قنوت در نماز جمعه نک :شافعی1111 ،ق :ج2٣٢ ،1؛ ابنابی شیبه5774 ،م :ج.)46 ،5
در تبیین وجه بروز ایلن تفلاوت چنلد احتملال قابلل طلرآ اسلت :نخسلت آن کله ّ
مقدملۀ روایلت
دچار آسیب شده باشد .مراد دعایی بوده است که در نماز جمعه خوانلده میشلود( .ملیدانیم کله

خطبللههای نمللاز جمع لله بخشللی از نمللاز محس للوب مللی گللردد) .دوم ،ب لله نظللر میرسللد فقیه للان
اهلسل ّلنت در مللاجرای نفللی قنللوت از نمللاز جمعلله اجمللا نداشللتهاند؛ ابللن ابیشللیبه از یحیللی بللن
ابیبکیر و او به واسطۀ پدرش نقل کرده است:

میگرفتند ،پی زملانی کله
مردم را پیش از زمان عمربن عبدالعزیز دیدم که در جمعه قنوت 
دوران عمربن عبدالعزیز رسید قنوت در جمعه ترک شد(ابنابی شیبه5774 ،م :ج.)46 ،5

شللهرهای گونللاگون در مللورد قنللوت گللرفتن یللا نگللرفتن در نمللاز جمعلله تفاوتهللایی وجللود داشللته؛
برخی در نماز جمعه قنوت می گرفته و برخی نمی گرفتهاند .این مطللب بله ویلژه از آن رو ّ
اهمیلت

دارد که در مورد دوران ّ
عباسلی گزارشلی از قاضلی نعملان م ربلی(م868ق) در دسلت اسلت کله در

آن میخوانیم:

ّ
عاملله از پیللامبر؟ص؟ نقللل می کننللد کلله ایشللان نیللز همللینطللور در روز جمعلله ،س لوره جمعلله و
منللافقون را میخوانللد و قنللوت می گرفللت .و روایللت می کننللد کلله قنللوت در جمعلله در ّایللام
بنیعباس وضع شد ،پی هنگامی که دیدند از ائمه؟مهع؟ نیلز هملین رسلیده اسلت ،آن را بله
جهت مقابله با آنلان انکلار کردنلد .از انکلار سلنتهلای پیلامبر؟ص؟ و مقابلله بلا اولیلائش _ کله

درود خ لدا بللر او و تمللام آنللان بللاد _ بلله خللدا پنللاه میبللریم(ابن حیللون م ربللی4832 ،ق :ج،4

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک»

میتللوان احتمللال داد بللا ّ
توجلله بلله رواج تللدریجی آراء فقهللی در بللالد مختلللف ،در میللان سل ّلنیان

.)434-438

لشا به سختی میتلوان از ایلن نکتله اطمینلان حاصلل نملود کله مردملان غیرشلیعه شلهر مقاتلل
قنوت نمی گرفتهاند .سوم ،مکان دقیق زیست مقاتلّ ،
کیفیت برگلزاری رسلمی نملاز جمعله در آن
ً
ّ
لشکر بله شلرائط ّ
تقیله بیلان شلده
 .1احتماال به هملین دلیلل ،در میلان اخبلار امامیله نیلز حکلم قنلوت گلرفتن ،گلاه هملراه بلا ت
است(.نک :طوسی4472 ،ق :ج44 ،5؛ ج)42 ،8
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متأسفانه بلر ملا پوشلیده اسلت .للشا ّ
شهر و شیوۀ همراهی شیعیان با آنّ ،
حتلی ا گلر ایلن فلرف را در

نظر بگیریم که امکان محدود برگزاری نماز جمعه برای شیعیان وجود داشته ،باز هم این منافی
ّ
توصیۀ امام به خوانلدن دعلایی بلا کلارکرد ّ
جمعیلت
تقیلهای نیسلت .در شلهرهایی مثلل کوفله کله
قابل ّ
توجهی از شیعیان را در خلود جلای داده بلود ،میلزان ّ
حساس ّلیت حکوملت نسلبت بله التلزام و
حس ّ
وفاداری آنان نسبت به حاکمیت ،گاه از میزان ّ
اسیت نسبت به جزئیات باورهلا یلا رفتارهلای
فقهی آنها به مراتب بیشتر بود.

براساس آنچه بیان شد ،اکنون میتوان به این پرسش پرداخت که آیا امام رضا؟ع؟ ایلن دعلا

را به عنوان دعایی مخصوص قائم موعود؟جع؟ تعلیم دادهاند یا خیر؟

مفللاهیمی کلله در ایللن دعللا ،بلله کللار رفتلله بلله بحللم جهللاد امللام معصللوم بللا دشللمنان و برپللایی

حکومت مؤمنان داللت دارد و میدانیم که در لسان روایلات اهللبیلت؟مهع؟ ایلن مسلنله بله زملان

ظهور مهدی موعود؟جع؟ موکول شده است .لشا از یک سلو ،از زملان املام رضلا؟ع؟ تلا روزگلار ملا،
ً
درخواسللت شللیعیانی کلله ایللن دعللا را قرائللت می کننللد ،مللبال بلله دعللا بللرای ایجللاد گشللایش در امللر و
فرارسیدن ظهور امام عصر؟جع؟ باز می گردد؛ اما از سوی دیگر ،ایلن مسلنله نلافی ایلن نکتله نیلز
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نیست که شیعیان دوران املام رضلا؟ع؟ تلا املام عسلکری؟ع؟ نیلز میتوانسلتهاند بلا هملین ملتن،
بللرای خلیفللةاهلل روزگللار خللویش یعنللی امللام زمللان خللود دعللا کننللد و سللالمتی آن حضللرات را از هللر

گزندی از درگاه الهی بطلبند ،مشابه با برخی ادعیلۀ دیگلر روز جمعله(نک :کلینلی4472 ،ق :ج،8

 ،)454-458آرزوی برپایی حکومت موعود را به رهبری آن حضرت داشته باشند.

نتیجهگیری
توجه به ّ
با ّ
مقدمۀ حدیم که تصریح به ارتباط دعای تعلیملی بلا نملاز جمعله دارد ،ایلن دعلا را
ّ
ّ
بایللد بلله عنللوان جزئللی از کللل آئللین روز جمعلله بللا تمللام مشخصللات تللاریخیاش تحلیللل نمللود .از
ّ
سویی ،با پژوهش بر عبارت « ّالل ّ
هم أصلح عبدک و خلیفتک» مشلخد میشلود کله ایلن دعلا ،در
بللین خطبللای سل ّلنی روز جمعلله رواج فراوانللی داشللته و بلله تعبیللری ،دعللایی اختصاصللی بللرای ابللراز

سرسللصردگی نسللبت بلله خلفللای وقللت بللوده اسللت .از سللوی دیگللر دیللدیم کلله دعللای تعلیمللی امللام
افزون بر شباهت کامل فقرۀ نخست ،در تمامی فقرات بعدی نیلز کلیلدواهههایی ملرتبط بلا بحلم

حکومت دارد و در عین حال ،از عناصر متمایزکنندۀ شیعی خلالی اسلت .بلر ایلن اسلاس ،میتلوان

به اطمینان نسبی رسید که متن دعای یادشلده ارتبلاطی معنلادار بلا ملاجرای دعلا کلردن خطبلای
ّ
سنی و حکومتی دارد.

در تحلیل نهایی ،به نظر میرسد امام ضمن التزام نسبی به الفا رای میان ّ
وعا و خطبای

همدل با حکومت بنیالعباس ،شیعیان خود را از همراهی کامل با آنان و شلریک شلدن در دعلای
ّ
حفظ جان و تداوم سلطۀ حکام جور پرهیز دادهاند و دعایی جایگزین را به آنلان آملوزش دادهانلد
ً
که احتماال کارکردی تقیهای نیز داشته است .در علین حلال ،ایلن دعلا بله ظرافلت بلر تص ّلوری کله
ّ
حکللام را بلله سللبب اجللرای احکللام دیللن و حللدود الهللی ،در منصللب «جانشللینی خللدا بللر روی زمللین»
مینشاند(،نک :میبدی4824 ،ش :جّ )884 ،3
خط بطالن می کشد و به شیعیان یادآور میشلود

«خلیفللة اهلل» حقیقللی میللرا دار جایگللاه «انبیللاء و رسللل» و از کسللانی اسللت کلله خللدا بلله آنللان نویللد
حکومللت داده اسللت .سزاسللت بللرای سللالمتی چنللین شخصللی دعللا کللرد و از خللدا برپللایی حکومللت

موعود وی را طلبید و نصرت و اطاعت خود را فقط بدو ابراز داشت.
منابع

قرآن کریم

صحیفه سجادیه

العامة لإلحتفال بمرور مائة عام علی تأسیی المملکة.

 .5ابن ابیشیبه ،عبداهلل بن محمد(5774م) ،مصنف ابن ابیشی ة ،ریاف :الرشد.

 .8ابن اثیر جزری ،علی بن محمدبن محمدبن عبدالکریم(4442ق) ،الکامل فی التباریخ ،بیلروت:
دارالکتاب العربی.

 .4ابن بابویه ،محمدبن علی(4823ق) ،عیون اخ ار الرضا؟ع؟ ،تهران :جهان.

 .2ابن بابویه ،محمدبن علی(4476ق) ،ثواب األعجال و عقاب األعجال ،قم :دارالشریف الرضی.
 .6ابللن تیمیلله حرانللی ،احمللدبن عبللدالحلیم(4476ق) ،مندبباج الةببنة الن و یببة فببی اقببع ک ب

القدریة ،ریاف :جامعة اإلمام محمدبن سعود اإلسالمیة.

ال ببی ة

 .2ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،الجنتظم فی تاریخ االمم ،بیروت :دارالکتب العلمیة4445 ،ق.

ّ
تأملی تاریخی در دعای « ّالل ّ
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 .4ابن ابی یعلی ،محمدبن(4444ق) ،ط قات الحنابلة ،ریاف :المملکة العربیة السعودیة :األمانلة

 .3ابن حمدون ،محمدبن حسن(4442ق) ،التذکرة الحجدوایة ،بیروت :دارصادر.

 .4ابن حیون م ربی ،نعمان بن محمد(4832ق) ،دعائم االس ؛ قم :آلالبیت.

 .47ابن رجب حنبلی ،عبدالرحمن بن احمد(4452ق) ،ذیل علی ط قات الحنابلبة ،ریلاف :مکتبلة
العبیکان.

 .44ابن طاوس ،علی بن موسی ،ججال األس وع بکجال ال جل الج روع ،قم :دارالرضی4887 :ق.
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 .45ابنمزاحم ،نصر ،وق ة صفین ،قم :مکتبة المرعشی4474 ،ق.

 .48ابومخنف ،لوط بن یحیی ،وق ة الطف ،قم :جامعه مدرسین4442 ،ق.

 .44اصفهانی ،ابلونعیم احملدبن عبلداهلل(4447ق) ،تباریخ صصب دان(ذکلر أخبلار أصلبهان) ،بیلروت:
دارالکتب العلمیه.

 .42آبللی ،منصللوربن حسللین(4454ق) ،اثببر الببدر فببی الجحاضببرات ،بیللروت :دارالکتللب العلمیلله/
منشورات محمدعلی بیضون.

 .46بربهاری ،حسن بن علی(4444ق) ،شرل الةنة ،السعودیة :مکتبة ال رباء االثریة.

 .42برقی ،احمدبن محمد(4845ش) ،رجال ال رقی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.
 .43بالذری ،احمدبن یحیی(4442ق) ،ججل من صاةاب األشراف ،بیروت :دارالفکر.
 .44تنوخی ،محسن بن علی(4843ق) ،الفرج ب د ال دة ،بیروت :دارصادر.

 .57جعفری للان ،رس للول(4834ش) ،دوازده رس بباله فقد ببی در ب ببارع اج بباز جج ببه از روزگ ببار ص ببفوی ،ق للم:
انصاریان.

 .54حائری قزوینی ،مهدی(4832ش) ،ترججۀ مکیال الجکبار در فوائبد دعبا ببرای ت برت قبائم؟ع؟،
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ترجمه :محمدتقی اصفهانی ،قم :مسجد مقدس جمکران.

 .55الحجیالن ،عبدالعزیزبن محملد(4458ق) ،خط بة ال ج بة وصتکامدبا الفقدیبة ،السلعودیة :وزارا
الشنون اإلسالمیة واألوقاف والدعوا واإلرشاد.
ّ
 .58حلی ،حسن بن یوسف(4454ق) ،منداج الکرامة فی م رفة اإلمامة ،مشهد :مؤسسة عاشوراء.

 .54حموی ،یاقوت بن عبداهلل(4442م) ،م م ال لدان ،بیروت :دارصادر.

 .52شافعی ،محمدبن ادریی(4447ق) ،األ  ،بیروت :دار المعرفة.

 .56شامی عاملی ،یوسف بلن حلاتم(4457ق) ،البدر النظبیم فبی مناقب االئجبة اللدبامیم ،قلم :جامعلۀ
ّ
مدرسین حوزه علمیه قم.

 .52شوشتری ،محمدتقی(4455ق) ،قاموس الرجال ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .53صولی ،محمدبن یحیی(4844ق) ،صدب الکتاب ،المکتبة العلمیة ،ب داد.

 .54طبسللی ،نجمالللدین(4834ش)« ،آموزههللای مهللدوی در آئینلله کللالم رضللوی» ،م لببه ااتظببار

موعود ،ش.88

 .87طریحی ،فخرالدین بن محمد(4822ش) ،م جع ال حرین ،تهران :مرتضوی.

 .84طوسی ،محمدبن حسن(4828ش) ،رجال ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.

 .85طوسی ،محمدبن حسن(4472ق) ،تدذی األتکا  ،تهران :دارالکتب االسالمیه.

 .88طوسی ،محمدبن حسن(4444ق) ،مص ال الجتد د و س ل الجت د ،بیروت :فقه الشیعه.

 .84علیمی حنبلی ،مجیرالدین عبدالرحمن بن محمد(4484ق) ،التباریخ الج ت بر فبی صا با مبن بر،
کویت :دارالنوادر.

 .82فروخ ،عمر(5776م) ،تاریخ األدب ال ربی ،بیروت :دارالعلم للمالیین.

 .86قرائتی ،محسن(4842ش) ،شرل دعای س متی اما زمان؟جع؟ ،قلم :بنیلاد فرهنگلی حضلرت
مهدی موعود؟جع؟.

 .82کشللی ،محمللدبن عمللر(4474ق) ،رجببال الک ببیراختیار م رفببة الرجببال) ،مشللهد :مؤسسلله نشللر
دانشگاه مشهد.

 .83کلینی ،محمدبن یعقوب(4472ق) ،الکافی ،تهران :دارالکتب اإلسالمیة.
 .84مجتهدی ،مرتضی(4833ش) ،صحیفه مددیه ،قم :نشر الماس.

 .47مجلسی ،محمدباقر(4478ق) ،بحاراألاوار ال ام بة لبدرر صخ بار األئجبة األطدبار ،بیلروت :دار ححیلاء

 .44محمللدی ریشللهری ،محمللد(4848ش) ،داا ببنامه امببا مدببدی بببر پایببه قببر ن و تببدی  ،قللم:
دارالحدیم.

 .45المقدسی ،شمیالدین محمدبن مفلح(4454ق) ،الفروع ،لبنان :مؤسسة الرسالة.

 .48الموید باهلل یحیی بلن حملزه(4452ق) ،اإلاتصبار علبی علجبا األمصبار ،صلنعاء :موسسلة اإلملام
زیدبن علی الثقافیة.

 .44میبدی ،احمدبن محمد(4824ش) ،ک ف االسرار و عدة االبرار ،تهران :امیرکبیر.

 .42نجاش للی ،احم للدبن عل للی(4862ش) ،فدرس ببس صس ببجا مص ببنفی ال ببی ة ،ق للمّ :
مؤسس للة النش للر
اإلسالمی.

 .46نووی ،محیی الدین یحیی بن شرف(بیتا) ،الج جوع فی شرل الجدذب ،بیروت :دارالفکر.
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الترا العربی.
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