
 
 

  سادات؛ عزيزان بيجهت 
  
  
  » توضيح المسايل « 

  دکتر شجاع الدين شفا
 
  

با اين . مکتب دکانداران بزرگوار دين بودو امتيازات الهی و زميم آنان، از نخستين ابداعات " سادات اوالد پيغمبر"موضوع  
ا مرور زمان نه تنها در تضعيف اصالت ابداع، سنت پابرجايی از طفيلی گری و مفتخواری سنتی در جهان تشيع بوجود آمد که ب

  .اين آيين، بلکه در تضعيف همه بنياد فکری و فرهنگی جامعه ايرانيف اثری عميق بخشيد
  

و سرور را دارد، خود دمحم نيز سيداالنبيا و سيدالمرسلين خوانده شد، ولی " آقا " سيد، چنانکه همه ميدانيد، در عربی مفهوم 
ختصاصا به کسانی داده شد که نسبشان از راه فاطمه زهرا به حضرت دمحم ميرسيد و برای اين عده  در ايران شيعه اين عنوان ا

  .از همان آغاز، قائل به فضايل و امتيازات استثنايی فراوانی شدند که ساير بندگان خدا از آن محروم بودند
  

عليه السالم، که ) امام جعفر صادق(عفربن دمحم شيخ صدوق رحمه هللا عليه در کتاب امالی، نقد ميکند از کشاف حقايق، ج « 
در روز قيامت از اولين تا آخرين مردم در يکجا جمع شوند، و ظلمت بر آنها مستولی گردد، و به خدا : رسول خدا ص فرمود

رسند مالئکه مردم پرسند شما پيغمبرانيد؟ گويند نيستيم؛ پ. پس قومی نورانی پيدا شوند. التماس کنند که ان ظلمت برطرف گردد
  پرسند پس خد بگوييد که هستيد؟! گويند نيستيم/ شهداييد: پرسند! ايد؟ گويند نيستيم 

ای جماعت سادات، درباره هر کس دوستدار شما بده است بدرگاه ما : و همان وقت از آسمان ندا رسد که. گويند ما ساداتيم
  »! شفاعت کنيد که آنرا ميپذيريم

  
 مقامه، در همين باره در وصيت نامه خود به فرزندش اين حديث را از حضرت رسول هللا ص نقل حلی رضوان هللاو آيه هللا « 

: چهار طايفه اند که من شفيع آنهايم در روز قيامت، هر چند هم که به اندازه تمام روی زمين گناه داشته باشند: ميکند که فرمود
  سوم کسی که در کارها به آنها کمک کند، چهارم،نها را انجام دهداول، کسی که سادات را گرامی دارد، دوم کسی که اوامر آ

نقل ا کتاب معراج، تاليف آيت هللا سيد عبدالحسين دستغيب، شهيد 0» . کسی که هم زبان و هم به دل آنها را دوست بدارد
  ).محراب

  
 کرد که در اسالم ميان غالم حبشی و چنين سخن سخيفی به شخص دمحم نسبت داده شده است، به همان مردی که به کرات اعالم

که البته اين حکم اخير، . ( و سرور قريشی امتيازی نيست، و از آنها آنکس که پرهيزکارتر است، از نظر خدا شايسته تر است
  ).١٣سوره حجرات، آيه . حتی حکم خود پيغمبر نيز نيست، حکم صريح قرآن است

  
فت مفتخوار، که نه اختصاصا پرهيزکار باشد، نه اختصاصا عالم و نه خادم در اين صورت ميتوان پرسيد که يک آدم گردن کل

خلقف ولو آنکه مسلمان باشد، ولو آخوند و آخوند زاده هم باشد، تنها بدين جهت که نسبت او به يکی از اوالد ذکور ائمه 
اشد، پرهيزکار هم باشد، از کار ميرسد، چه امتيازی، شرعی با عرفی، بر آن زحمتکش مسلمان ديگری دارد که علم آموخته ب

  شرافتمندانه خود نيز زندگی بکند، ولی اين عيب دز کارش باشد که پدرش يکی از سادات بزرگوار حسنی يا حسينی نبوده است؟
  

در تاريخ هزار و چهار صد ساله تشيع، عامل بسياری از فجايع، جنايات، کشتارها و منکرات، همين کسانی بوده اند که به 
بسيار تبهکاران سرشناس و منفور عنوان سيد داشته اند، و بسياری . داشته اند" سيد اوالد پيغمبر" يا بدروغ عنوان راست 

و محاربان خدا اعدام کرد نيز سيد بودند، " شکنجه گران ساواک" از آنهاييکه دادگاههای همين جمهوری اسالمی آنانرا بنام 
خيلی ها . هستند" صحی النسب"دان اوين و دادگاههای شرع اسالمی از سادات همچنانکه بسياری از شکنجه گران گنونی زن

بياد دارند که فرزند يکی از آيت هللا های متوفی بسيار معرف و بسيار مبارز که خود از کارگردانان سياسی کشور بود، چند سال 
ثقه االسالم کلينی، پيش کسوت مکتب در همان هزار و صد اسل پيش، . پيش بر اثر عرقخواری بيحساب در جوانی، درگذشت

اهل ساز ئ آواز " حديثی آورد که بموجب آن موسی مبرقع، فرزند امام رضا و برادر امام دمحم تقی " کافی"روحانيت مبارز، در 
  ).۵۴۶متن حديث در صفحه ( » . "بود، می ميخورد و عشبازی هم ميکرد

  
 ضمانت کند که در روز قيامت خداوند نه تنها خود سادات را بصورت با چنين ضوابطی، چطور پيغمبر اسالم ميتواند شخصا

ای جماعت سادات، درباره هر کس که دوستدار شما بوده : " نورانی به صحرا محشر خواهد آورد، بلکه  به آنان خواهد گفت



وظف خواهد بود که اين و چون جای استثنايی در اين تعهد نگذاشته، م! " است بدرگاه ما شفاعت کنيد که آنرا ميپذيريم 
  !!شفاعت را، ولو در مورد يک قاتل يا دزد يا عرقخار يا فاحشه بپذيرد 

  
يکی اينکه در جهان تشيع چون : دوانگيزه اساسی داشت" سيد اوالد پيغمبر" تخصيث همه اين فضايل و کرامات به جماعت 

. ی خاص در برابر آنهايی ميشد که چنين امتيازی را نداشتندامامت ارثی بوود ميراث بردن از نام و مقام امام نيز، مايه اعتبار
ديرگ اين که از اين راه سادات بزرگوار، فقط بهمين دليل که سادات بزرگوار هستندف حق برخورداری مادام العمر از وجوه 

  .خمس مومنين را داشتند و رزق و روزی تمام دوره زندگيشان تامين ميشد
  

ای اهل ايمان، هر چه به شما غنيمت رسد، خمس آن خاص خدا و : "  به آيه اياز قرآن بود کهاستناد اين مفتخوران شرعی،
  ).۴١سوره انفال ايه . " ( رسول و نزديکان او و بيتيمان و فقيران و در راه ماندگان است

  
  : به نحو خدا پسندانه ای مورد تفسير قرار گرفت" دکانداری دين"و اين گفته، از طرف 

ستفاده از اين ممر درآمد حالل، خدا و روسل و يتيمان و فقيران و در راه ماندگان کنار گذاشته شدند و تنها  در اداوال
  . ياد شده بود) ولذی القربی(رسول مورد توجه قرار گرفتند، که از آنها بصورت اقربا " نزديکان"

 شد، بلکه بصورت باران رحمت تمام اوالد آنان، و ثانيا اين نزديکی خيلی کش بردار شد، يعنی نه تنها اقربای رسول را شامل
مقرر شد در تمام اين مدت، طبق . اوالد بعدی آنان را تا زمان قيام حضرت قائم، و احيانا تا روز قيامت مشمول برکات خود کرد

  : حکم صريح و روشن فقهای عاليقدر که 
، امت )٢۶٠ت هللا خمينی کشف االسرار، صفحه آي" ( شرع انور مصرف خمس را منحصر کرده است به سادات و مالها"

 تقليد مومن شيعه موظف باشد زحمت بکشد و درآمد بدست آورد و خمس شرعی آن را بمراجع عالی تقليد بدهد، و مراجع عالی
نحوه اين تقسيم نيز توسط . نيز موظف باشند اين وجوه را در اختيار دعاگويان ممتاز شرع مبين يعنی سادات و مالها قرار دهند

  :اين اعاظم، منجمله آيت هللا العظمی خمينی مشخص شده است
  
ه السالم  است که در زمان يک قسمت آن سهم سادات است، و نصف ديگر آن سهم مام علي: خمس را بايد دو قسمت کنند« 

  )٢۵٩آيت هللا خمينی، کشف االسرار صفحه ." ( غيبت امام بايد به مجتهد جامعه الشرائط بدهند
، که )٢۶٠کشف االسرار صفحه " (بودجه، فقط بعد ازآنکه بودجه سادات داده شد، بايد در راه مصالح کشور صرف شود: " و

  . د اين اولويت شرعی را هميشه در نظر داشته باشندالبته مسئوالن امور اقتصادی مملکت ميباي
  

اشکال کار . )١(بودن هم کم زحمت ترين کارها است، هم پربرکت ترين آنها" سيد اوالد پيغمبر"در چنين شرائطی ممتازف طبعا 
مه های موثق، چندان اين سادات است، که آنهم از راه استناد به اسناد معتبره خانوادگی و شجره نا" ائبات و احراز"تنها در 

  . )٢(دشوار نيست 
  

وقتيکه فی المثل خاندان صفوی، با همه سرشناسی خود، بتواند ناگهان از مقام زادگان شيخ صفی غير سيد به مقام سادات 
 پشت از شيخ صفی به امام موسی بن جعفر ميرسيده اند، پيدا کردن سلسله 21صحيح النسب موسوی ارتقا پيدا کند که با 

اشکالی نيز ندارد که وجود اين همه سادات مصطفوی، سادات .  مومنين که اينقدر سرشناس نيستند بمراتب آسانتر استالنسب
علوی، سادات فاطمی، سادات حسنی، سادات حسنی، سادات موسوی، سادات رضوی، با حساب رياضی توارث و تکثير تطبيق 

  .نکند
  

کور آنان  عه، از علی بن ابيطالب تا امام عسکری هستند، که تعداد فرزندان إيازده گانه  شيطايفه سادات، طبعا اوالد ائمه 
  :بدينقرار بوده است

  
، ٧ ، امام جعفر صادق ۵، امام دمحم بارقر ١٢) زين العابدين(، امام سجاد٣، امام حسين ٢٠ف امام حسن ١٨: علی بن ابيطالب

  .، امام حسن عسکری يکنفر۴مام علی النقی ، ا٢، امام رضا يکنفر، امام دمحم تقی ١٨امام موسی کاظم 
  

بدين ترتيب جمع کل اوالد ذکور ائمه، از امام اول تا امام يازدهم، نود و يک نفر ميشود، که قادعتا اکثريت قريب باتفاق کليه 
 موسی کاظم همانطور که امام جعفر صادق سهم اول را در علم حديث دارد، امام. سادات کوچک و بزرگ شيعه از اعقاب آنانند

  . ميدانند" موسوی"نيز بزرگترين سهم را در جهان سادات دارا است، زيرا قسمت اعظم سادات خود را 
  

اين عالقه خاص مدعيان سيادت به موسوی بودن ازينجا ناشی شده است که از راه فرزندی امام موسی کاظم خود بخود 
 که رقم مسلم بود تا ١٨يزه، اوال سعی شد تعداد پسران آن حضرت، از با همين انگ. بصورت برادر ناتنی امام رضا نيز درميايند

  .باال برده شود) چنانکه در کتاب عمدة المطالب آمده است( سی و چهل و باالخره شصت



 ثانيا احاديث موثقی کشف و روايت شود که کثرت غيرقابل قوبل اعقاب آن حضرت را توجيه کند، تا از اين راه در صحت شجره 
که به فراوانی مور و ملخ نه تنها در ايران و عربستان، بلکه در بين النهرين، لبنان، آسيای مرکزی، (  سادات موسویالنسب

  .جای ترديدی باقی نگذارد)  و هندوستان وجود دارندقفقاز، نواحی خليج فارس
  

قسمت عمده عمر وی در آنجا سپری که ( يکی از رايج ترين اين احاديث اين بود که آن حضرت شبها از زندان هارون الرشيد
ازدواج ) صيغه( با طی االرض به سرزمينهای مختلف مسافرت ميفرمود، و در هر جا با زن جميله و عفيفه ای بطور متعه) شد

  .موقت ميفرمود و صبح بازميگشت، و با اعجاز امامت، بال استثنا از همه آنها صاحب فرزند ميشد
  

اده روشن ميکند که اگر هم تمام اين فرزندان ذکور ائمه بنا به سنت رايج عصر قبل از بيست باتمام اين مراتب، محاسبه ای س
و حال آنکه فی المثل اسماعيل فرزند ارشد امام ( سالگی ازدواج مرده باشند و هيچکدام از ايشان نيز در جوانی نمرده باشند

تر منظور نشود، باز رقم کل سادات صحيح النسب در ، و اگر فاصله هر دو نسل بيست سال بيش)جعفر صادق در جوانی مرد
که هم اکنون الاقل ده ميليون نفر در داخله ايران خود را سيد ميشمارند، مضافا ندر اي. عصر ما از دو ميليون نفر تجاوز نميکند

  .براينکه سادات بيشتری نيز در خارج از ايران بسر ميبرند
  

ممالک مسروحه ايران کمتر از ده ميليون نفر برآورد ميشد، طبق گزارش ميرزا ملکم در دوره ناصرالدينشاه قاجار، که جمعيت 
وی در همان موقع، در گزارش محرمانه خود به وزارت ". شماره سادات به دو تا سه کرور خانواده ميرسيد"خان معروف 

  :خارجه دولت فخيمه انگلستان در مورد اين عده نوشت
سيدهای دروغين، سقا، گدا، دوره گرد، همگی بجهت . سالميه را برده اند همين سادات هستندطايفه ديگری که آبروی دين ا " 

! " تکدی پارچه سبزی به سر و پارچه سبز ديگری به کمر خود بسته اند، و اوالد اين قوم کذاب تعداشان هر روز بيشتر ميشود
  ).از کتاب اسرار و عوامل سقوط ايران، دفتر اول( 
  

اولين " ار بود مرحوم ملکم خان امروز گزارشی تکميلی برای اين گزارش اصلی تهيه کند، متذکر ميشد که در احتماال اگر قر
همچنانکه رقم آخوند از صد و بيست هزار به هفتصد هزار رسيده، تعدا سادات اوالد پيغمبر " حکومت الهی پس از صدر اسالم

  .نيز کم و بيش بهمين مقياس باال رفته است
 
  
 
زن يا دختری که به صيغه سيد درآيد، خودش بعنوان عروس پيغمبر به بهشت ميرودف و پدر :  جمله اين برکات است که از)١(

 .و مادر و بستکانش نيز در روز جزاف بی احتياج به سوال و جواب با شفاعت وارد بهشت ميشوند
  
: الم اقتضای ديگری دارد، متذکر شده اند که يادآوری ميشود که همين حضرت آيت هللا، در موقعی که مصالح عاليه اس)٢(

در .( فضيلت در تعهدات است. فضيلت در تقوی است. اوالد عرب بر عجم يا عجم بر عرب، هيچ فضيلتی، بر ديگری ندارد
 )١٣۵٩ مرداد ١٨کنگره آزادی قدس، جماران 

 
 
 
 
 

  درفـــــش کــاويـــــانی

  
/com.kaviyani-derafsh://https 

/com.kaviyani-derafsh-the://https 
 
 
 

 
 
  

https://derafsh-kaviyani.com/
https://derafsh-kaviyani.com/
https://the-derafsh-kaviyani.com/
https://the-derafsh-kaviyani.com/

