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ص1 :
پيشگفتار
نقش اساسى دين و مذهب در پيدايش ،دگرگونى و بالندگى فرهنگ و تمدن بشرى امرى انكارناپذير است .چنانكه هيچ
ترديدى نيست كه اسالم و مذاهب آن ،بنمايه تمدن اسالمى را تشكيل داده و شاخههاى اين تمدن عظيم را ،بهرغم منابع
و سرچشمههاى گونهگون آن ،به هم پيوند زدهاند.
تاكنون نويسندگان بسيارى در قالب دهها كتاب و مقاله اين موضوع را بررسى كرده و يادآور شدهاند كه نه تنها اسالم در
پديد آمدن بسيارى از علوم ،فنون ،ادبيات ،هنرها و آداب و سنن ،تأثير داشته ،كه برخى معارف و فنون بهطور مستقيم از
دل اين دين الهى برآمده است.
از آن جمله است دانش تاريخ نگارى اسالمى ،كه در واقع يكى از عوامل مهم توجه مسلمانان بدين علم ،توجه آنان به
سيره و سيرهنويسى است .تاريخنگارى در اسالم از سيرهگويى و سيرهنويسى آغاز شد و با شرح نبردهاى زمان پيامبر
(ص) و خلفا باليدن گرفت و در دهههاى بعد به صورت علمى جامع ،با شاخهها و شعبههاى متعدد درآمد؛ كه تاريخ فرق
و مذاهب تنها بخشى از آن است.
توجه به اين بخش از تاريخ ،از اوايل سده دوم هجرى ،همزمان با آغاز مناقشات كالمى و گفتگوهاى انديشمندان و
ارباب عقايد و اديان شروع و در سدههاى بعد با جدّيت و حساسيت بسيار دنبال شد و كار بدانجا رسيد كه برخى پيروان
مذاهب ،چگونگى ظهور تاريخى مذهب خود را نوعى دفاع از موجوديت و مشروعيت آن دانستند و به نگارش كتابها،
رسالهها ،ردّيهها و مقالههاى فراوان دست زدند .نگاشتههايى كه ارائه فهرستى كامل از آنها كارى بس دشوار است.
ص2 :
گذشته از كسانى چون ابن كلبى ،يعقوب كندى ،ابو زيد بلخى ،محمد بن عبيد اهلل مسبّحى و عبد القاهر بغدادى ،كه در
موضوع عقايد و اديان آثار مهمى پديد آوردند ،فضل تقدّم خلق اثر در تاريخ تشيع ،از آن حسن بن موسى نوبختى،
نويسنده كتاب فرق الشيعه است .او ضمن بيان چگونگى و ظهور تاريخى شيعه و فرقههاى آن ،بسيارى از ردّ و نقضهاى
مخالفان اين مذهب را پاسخ گفت.
از آن پس ،شمارى از متكلمان و بسيارى از نويسندگان مسلمان و شرقشناس به پژوهش در اين زمينه پرداختند و
آثارى درخور پديد آوردند .محسن امين ،سيد محمد حسين جعفرى ،حسين على محفوظ ،ولهاوزن ،مارشال هاجسن،
برنارد لوئيس ،ويلفرد مادلونگ ،هوروويتز و ديگران تنها گروهى از پژوهشگران معاصراند كه آثار خوبى درباره مبانى،
مفاهيم و تاريخ شيعه و فرقههاى آن پديد آوردهاند.

باوجود اين ،از آنجا كه تاكنون يك اثر جامع و پاسخگوى نياز دانشجويان رشته تاريخ ،بهويژه دانشجويان تاريخ و تمدن
ملل اسالمى ،نگارش نيافته است ،اين مجموعه در قالب دو طرح پژوهشى جدا و براساس سرفصل دو درس تخصصى
تاريخ تشيع ( )1و ( )2به اجرا درآمد .جلد نخست اين پژوهش ،به كليات ،مبانى ،مفاهيم و تاريخ تشيع در دوره حضور
امامان معصوم (ع) و جلد دوم آن به دولتها ،حكومتها ،خاندانها و خدمات علمى و فرهنگى شيعه با تأكيد بر مناطق شرق
اسالمى اختصاص يافت .به دليل نبودن دروسى درباره امامان شيعه (ع) در دانشگاهها ،تاريخ تشيع ( )1با محوريت
امامان معصوم (ع) سامان يافت .در تاريخ تشيع ( )2نيز از پرداختن به مطالب و موضوعات مهمى چون :تشيع در دوره
صفويان ،فاطميان ،ادريسيان ،مزيديان و حمدانيان ،خوددارى شد؛ زيرا اين عناوين در ديگر دروس تخصصى دانشجويان
جاى گرفته است.
انگيزه ديگر در تدوين اين اثر آن است كه به مدد بهرهگيرى از منابع ،مآخذ ،پژوهشها و مطالعات نوين ،بار ديگر مبانى و
مفاهيم اساسى تشيّع و ارزيابى انتقادى علل و چگونگى پيدايش اين مذهب و سير تكوينى آن تبيين و سهم بزرگ و
بى بديل آن در تكوين نهضت معنوى اسالم روشن و نشان داده شود كه تاريخ شيعه ،يكسره جنبههاى خشك و خشن
سياسى نيست ،بلكه نقش انكارناپذي ر اين مذهب در گسترش حيات معنوى و بارورى اسالم ،بيش از آن است كه تاكنون
گفته و نوشته شده است؛ اين همان چيزى است كه ولهاوزن نيز از آن غافل نبوده است .او مىگويد:
ص7 :
اگر تشيع نبود ،اسالم در قالبهاى خشك و بىروح منجمد مىشد و نمىدانم در چنان حصارهايى ،چه سرنوشتى به
سراغش مىآمد .شگفتا كه محققان به اين امر ،يعنى نقش معنوى اى كه شيعه در ايجاد محتواى عقيدتى اسالم داشته است،
آن چنانكه سزاوار است ،توجه نكرده اند و علت آن اين است كه جنبه سياسى شيعه ،انظار را بيش از جنبههاى ديگر آن
به خود جلب كرده است .در صورتى كه بعد سياسى شيعه تنها يكى از ابعاد آن به شمار مىآيد و از نظر ارزش ذاتى،
پايينترين مقام را در اين مذهب داراست.

1

پژوهشگر سرشناس عرب -عبد الرحمان بدوى -نيز از نگاهى ديگر بر اين داورى تأكيد كرده ،گفته است:
برآنم تا واژه شيعه را بر آن موج معنوىاى اطالق كنم كه در اعماق درونى هسته اوليه اسالم نفوذ كرده و ارزشهاى برآمده
از متون برجسته اين دين را شكوفا ساخته است.

2

با اين همه ،جاى بسى تأسف و شگفتى است كه برخى كسان ،يا به دليل ناآگاهى از منابع و مآخذ ،يا از سر لجاج و
عناد ،نه تنها اين جنبههاى مثبت را ناديده انگاشته ،كه تشيع را حركتى انحرافى دانستهاند و گناه برخى تندروىهاى غالة
را -كه در مذاهب ديگر نيز بىسابقه نيست -به گردن شيعيان و اعتقادات آنان نهادهاند ،بلكه از اين رهگذر ،ستمهاى
تاريخى و جبرانناپذيرى بر شيعه روا داشتهاند .اميد است اين اثر بتواند زنگارها را از واقعيتها بزدايد و چهره راستين اين
مذهب را بازنمايد.

 .)1 ( 1ولهاوزن ،يوليوس ،تاريخ سياسى صدر اسالم :تشيع و خوارج ،ترجمه محمود رضا افتخارزاده ،ص .178 - 173
 .)2 ( 2ر .ك :بدوى ،عبد الرحمان ،شخصيات قلقة فى االسالم ،المقدمه ،صفحه ى.

بايد گفت ،كشف حقيقت با همه ابعاد و زواياى آن ،براى پژوهشگرى كه بخواهد با ديده تحليل ،آن را از ميان انبوه
روايات ضد و نقيض و گزارشهاى سره و ناسره بيرون آورد ،به راستى دشوار و طاقتفرساست .موضوعى كه بر صاحبان
خرد و دانش ،به ويژه اهل تاريخ ،كه بيش از دانشمندان ديگر متكى بر روايات و گزارشهاى تاريخىاند ،پوشيده نيست.
مؤلفان اين كتاب ،حجج اسالم آقايان :رمضان محمدى ،محمود حيدرى آقايى ،قاسم خانجانى و آقاى حسين فالحزاده
بودهاند كه فرصت را غنيمت شمرده آنان را سپاس مىگويم .نيز از جناب آقاى دكتر على بيات كه بهرغم مشكالت
جسمى ،دمى از همراهى و همدلى و نظارت بر اين طرح بازنايستاد سپاسگزارم .حمايتهاى بىدريغ حجة االسالم و
المسلمين جناب آقاى عليرضا اعرافى ،رئيس محترم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و
ص4 :
حجة االسالم و المسلمين جناب آقاى محمود نوذرى ،معاون محترم پژوهشى وقت و همكارى حجة االسالم و المسلمين
جناب آقاى حسين حسينيان مقدم ،دبير محترم گروه تاريخ در تنظيم و يكسانسازى فصول و تالشهاى همكاران محترم
گروه تاريخ و تمدن «سمت» را در مطالعه دقيق متن نهائى كتاب ،ارج نهاده ،توفيق روزافزون همگان را در بسط و
توسعه دانش از خداوند دانا خواستارم.
در پايان با كمال تواضع اذعان دارم كه اين اثر ،به رغم تمامى كوششها ،خالى از عيب و نقص نيست؛ با اين باور ،از
هم اكنون پذيراى نظريات ،انتقادات و ارشادات دوستان دانشمند و پژوهشگران ارجمند هستم.
سيد احمد رضا خضرى بهار 1784
ص5 :
فصل اول كليات
 .1واژهشناسى
 .1 -1معناى لغوى شيعه و تشيع
شيعه ،در لغت بهمعناى پيرو ،طرفدار و گروهى است كه بر امرى يكسخن شوند و همچنين بر گروه ياران اطالق
مىشود.
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ريشه كلمه شيعه ،از مشايعت و بهمعناى مطاوعه و پيروى كردن است .واژه شيعه اگر تنها و بدون آمدن قيدى به دنبال آن
به كار رود ،بر افرادى اطالق مىشود كه دوستدار اهل بيت (ع) بوده و به امامت آنان اعتقاد دارند .معناى لغوى اين واژه،
در دو سوره مبارك قرآن نيز آمده است .يكى در قصّه موسى (ع) و فرعون در سوره قصص آيه پانزده كه مىفرمايد وقتى
 .)1 ( 7فيروزآبادى ،قاموس المحيط؛ ابن كثير ،اسماعيل بن عمر ،البداية و النهاية ،ج  ،2ص 241؛ دهخدا ،على اكبر ،لغتنامه دهخدا؛ ابن منظور ،لسان العرب،
ماده« شيع».

موسى (ع) در هنگام بىخبرى مردم به شهر درآمد «فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِالنِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ »...؛
ديگرى در سوره صافات آيه  87كه درباره پيروى حضرت ابراهيم (ع) از حضرت نوح (ع) مىفرمايد« :وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ
لَإِبْراهِيمَ».
تشيع نيز در لغت بهمعناى ادعاى پيروى كردن است ،چنانكه وقتى گفته مىشود «تشيع الرجل» بهمعناى اين است كه اين
فرد ادعاى شيعه بودن دارد ،البته به مذهب شيعه نيز «تشيع» اطالق مىشود.

4

در زبان عرب ،واژه «شيعه» را بر حزب نيز به كار مىبرند .ازاينرو ،شيعه على (ع) در مقابل شيعه معاويه قرار مىگيرد.

5

 .1 -2شيعه در اصطالح
شيعه ،در اصطالح به مسلمانانى گفته مىشود كه حضرت على (ع) را پس از رحلت پيامبر
ص1 :
اكرم (ص) خليفه شرعى مى دانند و عمل آنان را كه در سقيفه بنى ساعده گرد آمدند و ابو بكر را به خالفت و جانشينى
پيامبر (ص) برگزيدند ،نمىپذيرند 1.آنها اين كار را نقطه آغازين انحراف در تاريخ سياسى اسالم مىدانند و معتقدند
امامت على (ع) از سوى پيامبر اكرم (ص) منصوص بوده و امامت ،جز به ظلم و ستم از على (ع) و اوالد او خارج

نمىشود 3.در تفكر شيعى امامت منصوص ،معصوم است 8.ازاينرو ،چنين كسانى شايستگى جانشينى پيامبر (ص) را
دارند.
شهرستانى در معناى اصطالحى اين واژه گفته است :شيعه به كسانى گفته مىشود كه تنها از على (ع) پيروى مىكنند و
قائل به امامت منصوص او مىباشند و او را وصى مىدانند.

9

ابن حزم نيز گفته است :شيعه به كسى گفته مىشود كه قائل است ،على (ع) پس از پيامبر (ص) برترين مردم و
سزاوارترين به امامت (جانشينى) است.

11

 .)2 ( 4لغتنامه دهخدا؛ ماده« تشيع».
 .)7 ( 5ولهاوزن ،يوليوس ،تاريخ سياسى صدر اسالم :شيعه و خوارج ،ترجمه محمود رضا افتخارزاده ،ص .179
 .)1 ( 1دائرة المعارف االسالميه ،ج  ،14ص 53؛ لغتنامه دهخدا.
 .)2 ( 3نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعه ،ص 18؛ دائرة المعارف القرن العشرين ،ج  ،2ص 53؛ طوسى ،تلخيص الشافى ،ج  ،2ص .53
 .)7 ( 8نباطى العاملى ،على بن يونس ،الصراط المستقيم الى مستحقى التقديم ،ج  ،1ص 112؛ مظفر ،محمد حسن؛ دالئل الصدق ،ج  ،2ص  .3براى اطالع
بيشتر درباره عصمت ،ر .ك :محسن شفاعى ،شئون واليت ،ص .218 - 128
 .)4 ( 9شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم ،الملل و النحل ،ج  ،1ص .171
 .)5 ( 11ابن حزم ،على بن احمد؛ الفصل فى الملل و االهواء و النحل ،ج  ،2ص .221

اصطالح شيعه به سه معنا بكار رفته است :شيعه اعتقادى ،شيعه در مقابل عثمانيه ،و نيز بهمعناى دوستى اهل بيت (ع).

11

شيعه بهمعناى اعتقادى ،نخستينبار در زمان رسول خدا (ص) به پيروان على (ع) اطالق شده است ،12چنانكه حضرت در
قصيدهاى فرمود:
فأوجب لى واليته عليكم

17رسول اهلل يوم غدير خم

با استفاده از اين اصطالح ،بعدها به پيروان عثمان «شيعه عثمان» 14و به پيروان معاويه عنوان «شيعه معاويه» 15اطالق
شد ،تا اينكه پس از جنگ صفين ،اين اصطالح براى شيعيان امام على (ع) به كار رفت و پيروانش در سال شصت هجرى
طى نامهاى كه به امام حسين (ع) نوشتند ،رسما خود را شيعه اعتقادى امام على (ع) ناميدند.

11

ص3 :
 .1 -7معناى لغوى و اصطالحى رافضى
رفض مصدر رفض ،در لغت بهمعناى كنار گذاشتن و خوار كردن آمده است .اين كلمه نخستينبار توسط زيد بن على (ع)

به كسانى اطالق شد كه به دليل اعتقاد او به امامت مفضول ،او را رها كرده و دست از يارىاش كشيدند 13.نيز در اصطالح

اهل سنت ،هر شيعه ،رافضى است به اين دليل كه پيروى از خالفت سه خليفه اول را رها كرده 18.و به امام مفترضة الطاعه

الطاعه قائل شده است .19برخى از عالمان رجال اهل سنت ،در تضعيف رجال سند برخى روايات ،نسبت رافضى به آنان
مىدهند و معتقدند رافضيان ،صحابه رسول خدا (ص) را ناسزا مىگويند و روايات ساخته و مصنوع خود را به راويان
موثّق نسبت مىدهند.
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 .)1 ( 11جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن هفتم هجرى ،ج  ،1ص .19
 .)3 ( 12نعمانى ،محمد بن ابراهيم ،الغيبه ،ص .214
 .)8 ( 17قاضى نعمان ،شرح األخبار ،ج  ،2ص 797؛ اسكافى ،المعيار و الموازنه ،ص .211
 .)9 ( 14طبرى ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص .252
 .)11 ( 15مسعودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  ،7ص .747
 .)11 ( 11يعقوبى ،احمد بن ابن يعقوب ،تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 228؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص  752و .755
 .)1 ( 13اشعرى ،سعد بن عبد اهلل ،المقاالت و الفرق ،ص .219
 .)2 ( 18لسان العرب ،ماده« رفض»؛ لغتنامه دهخدا.
 .)7 ( 19ابن قدامه ،المغنى ،ج  ،12ص .29
 .)4 ( 21ثقفى ،ابراهيم بن محمد ،الغارات ،ج  ،1ص .42

در مقابل كلمه رافضى ،ناصبى قرار دارد .و به كسى گفته مىشود كه با اهل بيت رسول خدا (ص) كينه و دشمنى ورزد،
گرچه آن را آشكار نسازد.

21

 .1 -4اصطالح اماميه ،زيديه ،اسماعيليه ،اثنى عشريه
اصطالح اماميه ،بهطور عام به تمام فرقههايى گفته مىشود كه به امامت بالفصل على بن ابى طالب (ع) معتقد هستند ،اما
اصطالح خاص اماميه ،تنها بر شيعه اثنى عشرى اطالق مىشود.22

زيديه با اينكه خالفت ابو بكر و عمر را بهعنوان امامت مفضول پذيرفتهاند ،در شمار فرقههاى شيعى قرار دارند؛ زيرا در
اعتقاد آنان ،امامت حق امام على (ع) است كه پس از امام حسين (ع) در عموم فرزندان حضرت زهرا (س) تداوم مىيابد

و با قيام به شمشير -براى گرفتن حق از غاصبان -نمود پيدا مىكند 27.ازاينرو ،اينان ،زيد بن على (ع) را به جاى امام
سجاد (ع) امام دانستهاند.
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اسماعيليه ،از فرقههاى مهم شيعه است كه به امامت اسماعيل بن صادق (ع) به جاى امام كاظم (ع) معتقد هستند .آنان
پيش از شهرت به اسماعيليه ،سبعيه (هفت امامى) ناميده مىشدند كه پس از رحلت امام صادق (ع) در سال  148هجرى
از شيعه جدا شدند.
ص8 :
 .2اصول و مبانى
 .2 -1اصول و مبانى اعتقادى شيعه
اصول و مبانى اعتقادى و سياسى مذهب شيعه ،بر آيات قرآن و روايات پيامبر (ص) استوار است .بيان اين مهم از آنرو
اهميت فراوان دارد كه اوال اثبات مى كند شيعه مولود طبيعى اسالم است و معتقداتش ريشه در نصوص قرآنى و روايات
دارد ،و ثانيا نشان مىدهد ظهور اين مذهب ،دستكم از جنبه اعتقادى به عصر نبوت بازمىگردند نه به رويدادها و
تحوالت تاريخى پس از رحلت پيامبر (ص) .در اين قسمت ،ابتدا اصول و مبانى اعتقادى شيعه را بيان كرده ،آنگاه
انديشههاى سياسى آن را بررسى مىكنيم.
الف) واليت و امامت تداوم نبوت
مسأله امامت ،از مهمترين و اصيل ترين مباحث زيربنايى عقيدتى و از مفاهيم كليدى سياسى در ميان فرقههاى اسالمى،
در دورههاى مختلف تاريخى بوده است.
 .)5 ( 21شهيد ثانى ،مسالك االفهام ،ج  ،3ص .414
 .)1 ( 22مشكور ،محمد جواد ،تاريخ شيعه و فرقههاى اسالم تا قرن چهارم ،ص .143
 .)3 ( 27بغدادى تميمى ،عبد القاهر بن طاهر ،اصول الدين ،ص .285
 .)8 ( 24المقاالت و الفرق ،ص .31

در نظر اماميه ،امامت از اصول مذهب تشيع 25،و بر پايه نظريه اهل سنت ،از فروع دين است 21.متكلمان شيعى ،امامت را

رياستى دينى و دنيايى مىدانند 23كه در باطن ،نوعى واليت بر انسان و اعمال او دارد و در ظاهر انسان را هدايت و تا
مقصد همراهى مىكند.
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شيعه ،امامت را لطف خداوند به بندگان خود مىداند .چنانكه خواجه نصير طوسى گفته است« :االمام لطف» 29.اين بدين
معناست كه امامت ،نظير نبوت ،از مسائلى است كه از اختيارات انسان بيرون است و بايد از راه وحى و تعيين الهى
صورت پذيرد ،با اين تفاوت كه نبى بهطور مستقيم از سوى خدا تعيين مىشود و امام به واسطه پيامبر از سوى خدا تعيين
مىگردد.
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ص9 :
شيعه ،اصل امامت را معرّف مذهب مىشمارد و آن را در حوزه ايمانيات قرار مىدهد؛ يعنى اگر از جنبه معنوى بنگريم ،از
آن نظر كه امام -به اصطالح احاديث« -حجت خدا» و «خليفة اهلل» است و رابطه معنوى ميان هر فرد مسلمان و انسان
كامل در هر زمان ضرورى است ،امامت جزيى از مسائل ايمانى خواهد بود.
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بحث امامت در بين فرقههاى اسالمى سابقه بسيار طوالنى دارد ،بهطورى كه اين مسأله حتى قبل از به وجود آمدن اين
فرقهها و از دوره نبوت (ص) مطرح بوده است؛ چنانكه انصار در بيعت عقبه با پيامبر (ص) بر اين اساس بيعت كردند كه
در هر شرايطى از آن حضرت اطاعت كنند و در مسأله جانشينى با او به نزاع برنخيزند« :و ال تنازع االمر اهله» 72نيز

هنگامى كه قبيله بنى عامر نزد پيامبر (ص) آمدند و گفتند :مسلمان مىشويم و شما را يارى مىدهيم ،به شرط آنكه پس
از شما ،جانشينى از آن ما باشد ،ايشان فرمود« :انّ االمر الى اهلل يضعه حيث يشاء»؛ اين امر به دست خداست هركه را
خواست انتخاب مىكند».
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ب) عصمت

 .)1 ( 25مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان؛ المقنعه ،ص 72؛ همو ،اوائل المقاالت ،ص 3؛ دالئل الصدق ،ص 8؛ فياض الهيجى ،مال عبد الرزاق ،گوهر مراد ،ص
.413
 .)2 ( 21غزالى ،ابو حامد محمد ،االقتصاد فى االعتقاد ،ص 271؛ دالئل الصدق ،ج  ،2ص 4؛ بحرانى ،سيد هاشم ،غاية المرام ،ص .717
 .)7 ( 23برخى متكلمين امامت را چنين تعريف كردهاند «:االمامة رياسة عامة فى امور الدين و الدنيا» .قواعد المرام ،ص 134؛ طوسى ،محمد بن حسن ،تمهيد
االصول ،ص 248؛ باب حادى عشر ،ص .79
 .)4 ( 28نهج البالغه ،خطبه 152؛ طباطبايى ،سيد محمد حسين ،الميزان فى التفسير القرآن ،ج  ،1ص .235 - 231
 .)5 ( 29حلى ،حسن بن يوسف ،كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد ،ص .784
 .)1 ( 71مطهرى ،مرتضى ،امامت و رهبرى ،ص .92
 .)1 ( 71ر .ك :مطهرى ،مرتضى ،آشنايى با علوم اسالمى ،ص .139
 .)2 ( 72هيثمى ،على بن ابى بكر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،ج  ،1ص 49؛ امينى ،عبد الحسين ،الغدير ،ج  ،3ص  .174مراد از امر در اينجا ،امر در آيه اولو
االمر است.
 .)7 ( 77تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 471؛ بالذرى ،احمد بن يحيى ،أنساب األشراف ،ج  ،2ص .112

عصمت در لغت بهمعناى كفّ نفس و بازداشتن آن است؛ چنانكه از آيه «ال عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ» 74چنين برمىآيد.
موضوع عصمت همواره محل اختالف فرق و مذاهب اسالمى بوده و هست.
متكلمان شيعه ،عصمت را نيرويى ربّانى و خدايى دانستهاند كه دارنده آن را از ارتكاب لغزشها ،گمراهىها ،خطاهاى

عمدى و سهوى -در عين قدرت ارتكاب -بازمىدارد 75.آنان آيات و احاديث ذيل را گواه عصمت اهل بيت (ع)
مىدانند:

 .1آيه تطهير ،اين آيه در شأن رسول خدا (ص) و اهل بيت او ،يعنى امام على ،حضرت فاطمه زهرا ،امام حسن و امام

حسين -عليهم السالم -نازل شده و بر عصمت آنان داللت دارد؛ 71چنانكه على (ع) فرمود :اهل بيت در كتاب خدا ما
هستيم؛ 73كافر ما را دوست ندارد و مؤمن كينه ما را به دل نمىگيرد.
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ص11 :
 .2آيه اولو االمر ،اين آيه نيز -چنانكه ذكر آن مىآيد -بر اطاعت بىقيد و شرط از اولو االمر داللت دارد؛ چنانكه امام
على (ع) فرمود :همانا خداوند بدان جهت به اطاعت صاحبان امر فرمان داد كه آنان معصوم و پاكيزه هستند و هيچگاه به
گناه امر نمىكنند.79

 .7حديث ثقلين ،41إنّى تارك فيكم الثّقلين ما ان تمسكتم بهما لن تذلّوا ،كتاب اللّه و عترتى اهل بيتى ،فانّه قد نبّأنى
اللّطيف الخبير ،إنّهما لن يتفرّقا حتى يردا علىّ الحوض ...
رسول خدا (ص) در حديث ثقلين اهل بيت خود را همپايه و در كنار ،قرآن كريم قرار داده است.
 .4حديث سفينه  ،41انّ مثل اهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق
افزون بر اين زندگانى پاك و بىآاليش اهل بيت (ع) كه مورد تأييد همگان است دليلى بر اين مدعاست.
ج) علم امام
 .)4 ( 74هود.47 ،
 .)5 ( 75شئون واليت ،ص .122
 .)1 ( 71احزاب.77 ،
 .)3 ( 73الغارات ،ج  ،1ص .199
 .)8 ( 78همان.717 ،
 .)1 ( 79صدوق ،محمد بن على ،علل الشرايع ،ج  ،1ص .127
 .)2 ( 41قمى ،على بن ابراهيم ،تفسير القمى ،ج  ،2ص 443؛ ابن حنبل ،احمد ،مسند احمد ،ج  ،4ص 713؛ قشيرى نيشابورى ،مسلم بن الحجاج ،صحيح
مسلم ،ج  ،3ص 127؛ متقى هندى ،حسام الدين ،كنز العمال ،ج  ،1ص 138؛ ابن كثير ،اسماعيل بن عمر ،تفسير ابن كثير ،ج  ،7ص .494
 .)7 ( 41صدوق ،محمد بن على ،عيون اخبار الرضا( ع) ،ج  ،1ص 71؛ الغيبه ،ص 44؛ مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،مسألتان فى النص على على( ع) ،ج
 ،2ص 25؛ نقوى ،حامد ،خالصة العبقات ،ج  ،2ص 191؛ حاكم نيشابورى ،محمد بن عبد اهلل ،مستدرك الحاكم ،ج  ،2ص .747

براساس احاديث متواتر ،اهل بيت عصمت و طهارت ،يعنى پيشوايان دوازدهگانه شيعه ،داناترين مردم به امر الهىاند .حفظ
دين ،اصالح امور مردم و هدايت آنها به سوى حق ،از مهم ترين شئون امام است كه اين امر بدون علم و آگاهى كامل از
دين ممكن نيست .ازاينرو ،خداوند فرمود :آنكه خلق را به راه هدايت و طريق سعادت رهبرى مىكند ،سزاوار پيروى

است (يونس 42.)75 ،در روايات نيز آمده است كه اگر امام عالم نباشد ،ممكن است شرايع و احكام الهى را تغيير دهد.
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بنابراين ،علم به قرآن ،با همه مراتب آن نزد آنان است و همين علم ،آنها را به پيامدهاى اعمال آگاه مىكند و مانع
گمراهى و سبب عصمت آنان است .البته
ص11 :
اين علم غيراكتسابى بوده و سرچشمه آن فضل خداوند است؛ چنانكه در آيه  117سوره يوسف ،فضل الهى به اين نوع از

علم تفسير شده است 44و حديث امام صادق (ع) كه فرمود:

به خدا سوگند علم تمام كتاب نزد ماست ،45نيز گواه بر آن است.
د) سابقه
پيشى گرفتن در اسالم ،به لحاظ جايگاه ويژهاى كه در بين مسلمانان داشته است ،مورد توجه تاريخنگاران و متكلمان
قرار گرفته و به صورت يك مفهوم سياسى درآمده است ،بهطورى كه خلفاى اوليه براى بيان مشروعيت سياسى خود
بدان استناد كرده و چنانكه ذكر خواهد شد ،اهل سقيفه نيز آن را مهمترين دليل انتخاب ابو بكر دانستند .اين در حالى
است كه سبقت على (ع) در اسالم و مجاهداتش در راه دين ،با صحابه ديگر قابل مقايسه نيست چنانكه روايات فراوان
شيعه و سنى او را به عنوان اولين مسلمان ياد كرده و سابقه او را مورد تأييد قرار دادهاند.
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ه) قرابت
از آنجا كه امام و جانشين پيامبر (ص) بايد تحت نظارت مستقيم پيامبر (ص) و در پرتو آيين الهى تربيت شود ،خداوند
جانشينان پيامبر را از بين نزديكان و خويشاوندان او برگزيد .البته انتخاب جانشين از خويشاوندان ،در ميان انبياى
گذشته نيز وجود داشته كه آيات حديد21 ،؛ انعام 84 ،و بقره 124 ،بدان تصريح دارد؛ باتوجه به اين زمينهها ،در ذهن
مسلمانان نيز قرابت جايگاه خاصى داشته است .بر اين اساس ،از داليل مهمى كه قريش براى امامت خود در اجتماع
سقيفه بنى ساعده مطرح كردند ،قرابت با رسول خدا (ص) بود .هنگامى كه انصار به فضيلتهاى خود استدالل كردند ،ابو
 .)4 ( 42آياتى ديگر در قرآن وجود دارد كه براى توجيه علت رهبرى دادن به افراد از طرف خداوند ،به علم او استدالل شده است؛ مانند آيه  243سوره بقره
كه وقتى بنى اسرائيل به سلطنت طالوت اعتراض كردند ،خداوند فرمود:
\ iوَ زادَهُ ،بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ E\...
 .)5 ( 47مجلسى ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج  ،18ص .791
 .)1 ( 44الميزان فى تفسير القرآن ،ج  ،5ص .81
 .)2 ( 45كلينى ،محمد بن يعقوب ،اصول الكافى ،ج  ،1ص  ،229حديث  .5ابن سينا نيز در شرايط امامت گفته است :و أنه عارف بالشريعة حتى ال اعرف منه.
ابن سينا ،الهيات شفا ،ص .451
 .)7 ( 41براى نمونههاى بيشتر ر .ك :مسند احمد ،حديث  19391و .1322

بكر گفت :عرب هرگز راضى نمىشود كه مردى غير از نزديكان رسول خدا (ص) حكومت كند؛ ما خويشاوند و عشيره

او هستيم ،بدين جهت كسى را ياراى معارضه با ما نيست 43.حضرت على (ع) وقتى استدالل مهاجران را شنيد ،فرمود :با

ص12 :
استدالل به انتسابشان به شجره پيامبر (ص) ،ثمره و ميوه را ضايع كردند 48.حضرت در مقام بحث با قريش كه امامت را
باتوجه به قرابت با رسول (ص) به دست آوردند ،مىفرمود:
اقرباى حضرت اهل بيت (ع) هستند ،نه قريش .ازاينرو ،هنگامى كه مردى از قبيله بنى اسد از حضرت پرسيد :چگونه
شما را از اين مقام بازداشتند ،درحالى كه بدان سزاوار بوديد؟
فرمود :أمّا االستبداد علينا بهذا المقام و نحن أألعلون نسبا49؛ پس بدانكه خودسرانه خالفت را عهدهدار شدند و ما را كه
نسبمان برتر و پيوندمان با رسول خدا (ص) استوارتر است ،به حساب نياوردند.
و) وصايت و وراثت
سيره و سنت پيامبران الهى براى ادامه راهشان ،انتخاب وصى براى خويش بوده است 51.وصى ،جانشين كسى است كه او
را انتخاب كرده تا پس از مرگ كارهاى مربوط بدو را انجام دهد .وصايت كه اسم مصدر است ،نزد متكلمان شيعه همواره
وصيت پيامبر (ص) به هنگام بيعت مردم با حضرت على (ع) را در ذهن متبادر مىسازد .بنابراين اين مسأله قبل از اصل
امامت مطرح بوده است .بعد از سقيفه ،كلمه وصى مكرر به كار رفته است .از آن شمار مىتوان به روز بيعت با على

(ع) ،51و هنگام جنگهاى جمل  ،52صفين ،نهروان 57،و نيز سخنان امام حسن (ع) 54اشاره كرد.

در اين ميان حديث لكلّ نبىّ وصى و وارث و انّ عليّا وصيّى و وارثى 55به حديث وصايت معروف است .پيامبر اكرم
(ص) در اين حديث ،على (ع) را بهطور مطلق وصى خود معرفى كرده است؛ يعنى او مجاز است در تمام اختياراتى كه

 .)4 ( 43ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،2ص  78و ج  ،1ص  .9عبد الرحمان بن عوف در شوراى شش نفره به امام مىگفت :ان لك من القرابة من
رسول اهلل .در موارد ديگر نيز مسلمانان براى قرابت حق قائل بودند ،ر .ك :ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص 285؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .471
 .)1 ( 48شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .4
 .)2 ( 49همان ،ج  ،9ص .251
 .)7 ( 51علل الشرايع ،ج  ،2ص .491
 .)4 ( 51تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .139
 .)5 ( 52أنساب األشراف ،ج  ،7ص  .47يكى از اصحاب امام على( ع) در روز جمل مىگفتند« نقتل من يخالف الوصيا».
 .)1 ( 57تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 19؛ مروج الذهب  ،...ج  ،2ص  428و 471؛ ج  ،7ص 12؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .741
 .)3 ( 54مستدرك الحاكم ،ج  ،7ص .132
 .)8 ( 55اصول الكافى ،ج  ،1ص 755؛ ابن عساكر ،على بن الحسين ،تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،7ص  ،95حديث .1124

پيامبر (ص) داشته ،تصرف نمايد و اين همان معناى خالفت است .پس از رحلت رسول خدا (ص) ،كلمه وصى يكى از
القاب مشهور امام على (ع) شد.

51

ابو ذر در زمان عثمان در مسجد رسول خدا (ص) مىنشست و حديث وصايت را براى
ص17 :
مردم بازخوانى مىكرد.53
على (ع) نيز درباره وراثت و وصايت اهل بيت (ع) فرمود :وصيت و وراثت رسول خدا (ص) در بين اهل بيت (ع)

است 58.چنانكه به هنگام بيعت گرفتن از ايشان نيز مكرر مىفرمود :من وصى پيامبرم.

59

ز) نص و تنصيص
براساس عقيده شيعه ،امام بايد از طرف خدا انتخاب شود و به منظور ابالغ به مردم ،به پيامبر معرفى گردد .از اين امر به
نص يا تنصيص [تعيين] تعبير مىشود .شيعه ،وصايت و نص را مالك تعيين امام مىداند و منكر اصل شورا و بيعت در
تعيين امام است .درحالى كه اهل سنت ،شورا و بيعت را ،دو مالك تعيين امام مىدانند و منكر وصايت و نص پيامبر (ص)
بر امامت و جانشينى پس از او هستند .رواياتى كه بر انتصاب و تنصيصى بودن امامت و واليت اهل بيت (ع) داللت
مىكنند ،بسيارند.

11

 .2 -2اصول و مبانى انديشه سياسى شيعه
بنابر آنچه گذشت شيعيان معتقدند كه انديشههاى سياسى اين مذهب مانند اصول اعتقادى آن منشأ الهى دارند كه براى
روشن شدن اين موضوع ويژگىهاى مهم اين انديشه بررسى مىشود.
الف) حاكميت الهى

51

(  .)9حسكانى ،عبيد اهلل بن احمد ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى اآليات النازلة فى اهل البيت ،تحقيق محمد باقر محمودى ،ج  ،1ص 94؛ شريف

مرتضى ،رسائل المرتضى ،ج  ،4ص .97
 .)1 ( 53تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .131
 .)2 ( 58نهج البالغه ،خطبه .2
 .)7 ( 59طبرسى ،احمد بن على ،االحتجاج على اهل اللجاج ،ج  ،1ص .271
 .)4 ( 11ر .ك :اصول الكافى ،ج  ،1ص .255 - 12

در انديشه سياسى شيعه ،منشأ و سرچشمه حاكميت ،الهى است و به قبول و نفى مردم بستگى ندارد؛ با اين همه ،شرط

اساسى تحقق اين حاكميت ،پذيرش مردم است 11.هرگاه مردم اين حاكميت را بپذيرند ،حاكم از سوى خدا خواهد بود و
ارتباط مردم با او نيز يك رابطه واليى است و اين رابطه واليى ،در همهجا جريان دارد.

ص14 :
12

در نظام واليى ،آن چيزى كه امت را با ولى خود پيوند مىدهد ،عصمت و علم الهى ولى است كه اطاعت را واجب مىكند
و اين از مهمترين ويژگىهاى شيعه است كه يك رابطه واليى با انبيا و اوليا دارد.
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مهمترين و جهانىترين مشخّصه انديشه و آرمان سياسى تشيع ،دستيابى به عدالت و صلح جهانى و زندگى مسالمتآميز
با هر گروه و طايفهاى است كه سر جنگ با دين ندارد 14و با حاكميت خداوند در زمين مخالف نيست.

ب) شئون امامت -واليت معنوى
واليت معنوى ائمه اطهار (ع) نيز مانند مرجعيت دينى آنان به نص الهى است .بر اين اساس ،آن بزرگواران در تمام دوران
تاريخ اسالم ،مسأله امامت و واليت را محورىترين مسأله براى شيعيان مطرح مىكردند ،تا جايى كه در تعيين حدود
وظايف وكيل ،پيروان و شيعيان خود را به اطاعت از آنان ،بهعنوان پيروى از امام خود ملزم مىساختند.
در واليت معنوى  ،ولى ،به باطن اعمال انسانها آگاه است و خيروشر آنان را از خودشان بهتر مىداند و بدين جهت ،از
خودشان به آنان سزاوارتر است .بنابراين ،واليت معنوى ائمه و مرجعيت دينى آنان متالزم همديگرند و نمىتوان واليت
معنوى را از مرجعيت دينى و واليت اجتماعى جدا ساخت.
 مرجعيت دينىاز بزرگ ترين شئون امامت ،مرجعيت و رياست در امور دينى است كه اقدامات عملى او را مىطلبد .بدين معنا كه براى
اجراى احكام الهى ،اوال بايد بنيههاى اعتقادى مردم را با ابالغ معارف دينى قوت بخشد و ثانيا باتوجه به بنيههاى
اعتقادى قوى ،نظامى مكتبى تشكيل داد تا بتواند احكام دين را اجرا كند.
 .)5 ( 11در گذشته ،تحقق اين حاكميت با بيعت بوده ،اما امروزه بهگونهاى ديگر و با رأىگيرى از مردم است؛ البته در بيعت اقليت و اكثريت مطرح نيست .از
حضرت زهرا( س) نقل شده :مثل اإلمام كمثل الكعبة؛ يعنى همچنان كه كعبه سراغ مردم نمىآيد و مردم سراغ كعبه مىروند ،امام نيز چنين است .ر .ك :خزاز
قمى ،على بن محمد ،كفايه االثر  ،...ص .199
 12حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.
 .)1 ( 17تفسير الميزان ،ج  ،1ص  .12 - 11براى بحث امامت و تعريف و صفات امام ،ر .ك :خواجه نصير الدين طوسى ،رساله امامت ،چاپ دانشگاه تهران.
 .)2 ( 14ممتحنه.8 ،

امام ،فهم كاملى از دين دارد و عام و خاص ،مطلق و مقيد و ناسخ و منسوخ قرآن را مىداند .او سنت واقعى رسول خدا
(ص) را مىشناسد .ازاينرو ،بسيارى از ظنهاى خاص و
ص15 :
عام و اصول عملى كه به دليل انسداد باب علم ،در دوران عدم دسترسى به امام (ع) وضع شده ،در دوران حضور ايشان
كارآيى خود را از دست مىدهند؛ البته شارع اين امور را به دليل مذموم و غير قابلقبول بودن شك و ترديد وضع كرده تا
مكلفان در حالت شك و ترديد باقى نمانند.
شيعه اماميه ،مرجعيت علمى و دينى را حق خالص و منحصربهفرد على (ع) مىداند و مراجعه علمى و معنوى را تنها به
آن بزرگوار و يازده فرزندش روا مىشمارد.

15

ادله عصمت -كه ذكر آن گذشت -بر مرجعيت دينى اهل بيت پيامبر (ص) داللت دارند.
افزون بر اين ادله ،روايات فراوانى ديگرى مانند انا مدينة العلم و علىّ بابها ،انا مدينة الحكمة و علىّ بابها ،الحقّ مع علىّ و

علىّ مع الحقّ 11انا مدينة الفقه و علىّ بابها و  13...مرجعيت دينى آنان را مسلم مىسازد.

از على (ع) نقل شده است كه درباره ارتباط خود با پيامبر (ص) فرموده :هنگامى كه از او سؤال مىكردم ،پاسخم را
مىداد و چون ساكت مىشدم ،او آغاز به سخن مىكرد.

18

 رهبرى سياسىاز بعد نظرى ،شيعه اماميه از آغاز تاكنون اعتقاد داشته كه واليت اجتماعى و سرپرستى جامعه ،حق امام معصوم (ع) است
و مشروعيت هر حكومت و دولتى ،تنها با تفويض از طرف آنان امكانپذير است و در طول تاريخ ،شيعه از اين نظريه
پيروى كرده است.
 امامت بهمعناى رهبرى و جانشينى سياسىشيعه ،امامت را ادامه نبوت مىداند ،اما معتقد است بر امام وحى نمىشود و او اختيارى در تشريع شرايع يا نسخ آن
ندارد .تنها حكم خدا و رسول ،يعنى كتاب و سنت به امام سپرده شده است ،و اطاعت از او ،مانند اطاعت از پيامبر (ص)

مطلق بوده و به هيچ قيد و شرطى مقيد و مشروط نگرديده است 19.چنين امامى ،عالوه بر واليت معنوى و مرجعيت دينى

 .)1 ( 15طباطبايى ،سيد محمد حسين ،شيعه در اسالم ،ص .28
 .)2 ( 11كاشف الغطاء ،شيخ جعفر ،كشف الغطاء ،ج  ،1ص 11؛ صدوق ،االمالى ،ص 188؛ فتال نيشابورى ،محمد ،روضة الواعظين ،ص .112
 .)7 ( 13ابن جوزى ،ج  ،1ص  «749الموضوعات».
 .)4 ( 18أنساب األشراف ،ج  ،2ص .151
 .)5 ( 19موسوى همدانى ،محمد باقر ،ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص .121

مردم ،حاكميت سياسى آنان را نيز در اختيار دارد و امت نيز دستورهاى او را عبادت مىدانند؛ ازاينرو ،قدرت سياسى او
از استحكام زيادى برخوردار است.
ص11 :
اصل امامت ،اثرى ريشه دار در انتخاب حاكمان سياسى در دوران غيبت دارد و باتوجه به اين اصل ،مردم نمىتوانند هر
فردى را به عنوان حاكم انتخاب ،يا از او اطاعت كنند ،بلكه حاكم بايد نيابت خاصى از امام (ع) داشته باشد يا با نيابت

عامّه كه شرايط آن در آخرين توقيع امام (عج) آمده است ،انتخاب شود 31تا مشروعيت و مقبوليت الزم را به دست آورد.
قابل ذكر است حاكمى كه به نيابت عامه انتخاب مىشود ،جايز الخطاست و مانند مقام امامت داراى عصمت نيست.

ازاينرو ،در مواردى كه به خطاى او يقين شود ،آگاهش مىسازند و در مواردى كه خطاى او محتمل باشد ،اطاعت از او
الزم است.
در مقابل اين اصل سياسى شيعه ،اهل سنت معتقدند مسأله رهبرى و انتخاب حاكم ،صرفا ريشه مردمى دارد كه نبايد با
مسأله نبوت سنجيده شود و اين اصل ،هيچ ريشهاى در دين و يا نبوت ندارد .بنابراين عقيده ،مشروعيت و مقبوليت
حاكم ،تنها از راه انتخاب مردم يا شوراى اهل حلّ و عقد امكانپذير خواهد بود.
باتوجه به اين مبناست كه «ماوردى» كوشيده تا براى هر حكومتى كه در حوزه ممالك اسالمى به وجود آمده ،مقبوليتى
درست كند .براى نمونه ،او تالش مىكند واليت عهدى را كه در دستگاه خالفت عباسى رايج شده است ،با انتخاب يك
نفر اثبات كند ،يا امارت كسانى را كه با غلبه و غصب در ناحيهاى به تشكيل دولت مستقلى دست مىزنند و در عمل

قدرت خليفه را ناديده مىگيرند ،به رسميت بشناسد31؛ با اينكه امامت بهمعناى خالفت را امرى شرعى و الهى مىداند و
امام جامعه را به دليل جانشينى پيامبر (ص) خليفه و با استناد به آيه اولى االمر ،واجب االطاعه مىشمارد.
 -مبانى و معيارهاى گزينش امام
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چنانكه عصمت و علم لدنّى سبب انحصار تعيين پيامبر از سوى خداوند است ،همين دو صفت ،سبب انتصاب امام از
سوى خدا به شمار مىآيد.
ص13 :

 .)1 ( 31البته انتخاب در اينجا ،بهمعناى احراز شرايط نيابت عامه است ،نه رأى مردم .اگر فقيهى داراى شرايط نيابت عامه شد ،زعامت پيدا كرده و بايد رئيس
قواى سهگانه را خود انتخاب كند .بحث انتخاب رئيس دولت به رأى مردم براساس ضرورتهاى اجتماعى است كه امروزه براساس آن عمل مىشود .بنابراين،
مشاركت سياسى و اجتماعى مردم ،از مبانى مقبوليت نظام سياسى است ،نه مشروعيت آن.
 .)2 ( 31ماوردى ،ابو يعلى محمد بن حسين فراء ،احكام السلطانيه ،ص .74
 .)7 ( 32همان ،ص .5
 .)4 ( 37براى اطالع بيشتر از اين بحث ،ر .ك :الصراط المستقيم ،ج  ،1ص  31به بعد.

اگر گزينش امام جايز باشد ،گزينش رسول و نبى نيز براى مردم جايز خواهد بود ،به دليل اينكه هردو اينها (نبوت و
امامت) براساس لطف و مصلحت براى مردم معيّن شده اند و اگر اين دو جايز باشند ،وضع قوانين نيز كه فرع بر نبوت
است ،براى آنان مجاز خواهد بود ،در حالى كه هيچكس چنين امرى را مجاز ندانسته است.

34

برخى از مبانى شيعه در انتصابى بودن امامت عبارتاند از:
آيه  124سوره بقره «إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ  »...كه اوال :بر منصوص بودن امامت حضرت ابراهيم (ع) داللت دارد و ثانيا امامت
او بر امور دينى و دنيايى مردم را تأييد مىكند.
آيه  1سوره احزاب «النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ  »...بر واليت و امامت و حتى اولويت آن حضرت بر نفوس مؤمنان داللت

دارد .همچنين آيه واليت «إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ» 35كه
بر گزينشى بودن منصب امامت و واليت على (ع) داللت مىكند .بنابراين ،همچنانكه در مباحث نبوت ،ريشه بحث
انتصاب به قرآن بازمى گردد ،در بحث امامت و واليت نيز مسأله نصب و انتصاب ادله قرآنى دارد.
تفاوت نظريه اهل سنت و شيعه در انتخاب امام اين است كه اهل سنت ،مقام ابالغ معارف الهى و عصمت را براى خليفه

الزم نمىدانند ،گرچه خالفت را امرى شرعى و الهى مىشمارند 31.آنان آگاهى امام را به اداره امور اجتماع كافى مىدانند
و امامت و انتخاب او را از سوى اهل حل و عقد ،شورا يا اجماع مسلمانان جايز و الزم مىشمارند ،اما در انديشه تشيع،
امام به نصب است و هر منصب سياسى نيز مشروعيتش به نظر امام معصوم و منصوص است.
بهطور كلى مبانى شيعه در گزينش امام بدين شرح است:
 .1شيعه ،امامت را از اصول دين و در رديف اعتقاد به توحيد ،نبوت و معاد مىانگارد.
امام به نص و گزينش الهى تعيين مىگردد و بايد ويژگىهاى ذيل را داشته باشد كه البته شناسايى چنين ويژگىهايى ،جز
در پرتو وحى الهى امكانپذير نيست.
الف) معصوم باشد.
ب) داراى مجموعه علوم لدنى باشد ،كه هر امامى از امام قبل از خود به ارث مىبرد.
ص18 :
تفاوت بين علم امام و ديگران در اين است كه علم امام اكتسابى نيست.
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 .)1 ( 34همان ،ص .31
 .)2 ( 35مائده.55 ،
 .)7 ( 31احكام السلطانيه ،ج  ،2ص .3
 .)1 ( 33شرح اصول الكافى ،ص 229؛ شيخ بهائى ،محمد بن حسين ،مفتاح الفالح ،ص .132

 .2امام (ع) براساس نياز فطرى جامعه از طرف خداوند انتخاب مىشود.
 .7امام وصى پيامبر (ص) است.
 .4گفتار و كردار امام (ع) حجت است.
 .4امامت تا روز قيامت در نسل على (ع) و فاطمه (س) باقى مىماند.
 .5هر امامى (ع) به هنگام رحلت جانشين خود را تعيين مىكند.
 .1امام حجت خدا بر روى زمين است و هيچگاه زمين از حجت خدا خالى نمىماند.

38

 .3امامان مخزن علم الهى و مفسر وحىاند .بنابراين ،كلمات آنان كالم خدا و فرمانهاى آنان فرمان خداست.
 .8امامت ميثاقى است بين خدا و انسان و شناسايى امام بر هر مؤمنى واجب است .بر اين اساس ،هركس بميرد و امام
خود را نشناسد ،به مرگ جاهليت مرده است.
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ج) مالكهاى گزينش امام و خليفه -شرطهاى امامت:
 .1هاشمى ،از نسل على (ع) و فاطمه (س)

81
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 .2منصوص از سوى پيامبر (ص) يا امام قبل از خود
 .7عصمت
 .4وراثت
 .5قرابت
 .1برترى در علم و عمل.
 مالكهاى گزينش خليفهچنانكه اشاره شد ،در مكتب اهل سنت ،امامت ،بهمعناى خالفت و يك منصب اجتماعى
 .)2 ( 38اوائل المقاالت ،ص 79؛ مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،خمس رسائل فى اثبات الحجة ،ص  11و .215
 .)7 ( 39نهج البالغه ،خطبه 152؛ تشيع در مسير تاريخ ،ص 741؛ رازى ،ابو غالب ،تاريخ آل زراره ،ج  ،1ص .81
 .)4 ( 81باتوجه به شرطهاى امامت ،مالك گزينش امام نيز مانند گزينش پيامبر( ص) خواهد بود؛ همانگونه كه نمىشود پيامبر را با اجماع اهل حل و عقد،
شورا ،اجماع و يا آراى مردم انتخاب كرد ،امام را نيز نمىشود با اينگونه امور انتخاب كرد.
 .)5 ( 81شمس الدين ،محمد مهدى ،نظام الحكم و االدارة فى االسالم ،ص .171

ص19 :
است .ازاينرو ،گزينش او نيز به دست اجتماع خواهد بود 82و مىتواند باتوجه به مقتضيات هر زمان ،مالكهاى متفاوتى
داشته باشد .شايد بدين جهت نيز در متون دينى ،مالكهاى مشخصى براى آن ذكر نشده است و تنها پس از برپايى سقيفه
بنى ساعده ،شيوه انتخاب خلفاى قبل را مالك و ضابطه انتخاب خلفاى بعدى قرار دادند؛ يعنى اول عمل كردند آنگاه،
ضابطه آن را درست كردند .به هر صورت انتخاب خليفه در مكتب اهل سنت به دست مردم است.
مالكهايى كه باتوجه به خالفت خلفاى پيشين عرضه شده عبارتاند از:
 .1راه اول ،تئورى سنتى اهل سنت مبتنى بر انتخاب ابو بكر است كه امام به وسيله اجماع و بيعت اهل حل و عقد
انتخاب مىشود .اين شيوه باتوجه به گزينش خليفه اول ،با بيعت عدهاى از صحابه يكى از مالكهاى گزينش خليفه قرار
گرفت.
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 .2دومين راه ،استخالف يا نصب خليفه و امام ال حق به وسيله خليفه سابق است ،مانند تعيين خليفه دوم به دست خليفه

اول.84

 .7راه سوم ،انعقاد خالفت از راه شوراست ،مانند انتخاب خليفه سوم به وسيله شوراى شش نفره.
 .5راه چهارم ،استيال و شوكت با قهر و غلبه است .اين مالك نيز به اين جهت است كه خلفاى بعدى با قهر و غلبه
خالفت را به دست مىآوردند .روزبهان در سلوك الملوك اين راه را باتوجه به استيالى دولتهاى مستقل بر خالفت
عباسى اضافه كرده است .در اين روش ،تفاوتى ميان فرد مستولى از نظر جهل و علم فسق و عدل ،عرب و عجم و قرشى
بودن وجود ندارد.
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پس از انتخاب خليفه با يكى از شيوههاى ذكر شده ،با او بيعت مىشود تا هم اقتدار خليفه به رسميت شناخته شود و هم

به او وعده پيروى بدهند .البته در تعداد بيعتكنندگان نيز بين اهل سنت اختالف است؛ 81برخى گفتهاند پس از بيعت چهار

نفر ،امامت منعقد مىشود 83.وظايف خليفه از نظر اهل سنت ،بعد از گزينش توسط مردم بهطور اجمال عبارت است از:
ص21 :

حفظ حدود و ثغور اسالمى ،قضاوت ،رهبرى در جنگها ،گرفتن ماليات و مصرف آن در مصالح مسلمانان ،تعيين افراد در
مناصب مختلف.
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 .)1 ( 82براى اطالع بيشتر ،ر .ك :ايبش ،يوسف ،الخالفة و شروط الزعامة عند اهل السنة و الجماعة.
 .)2 ( 87التمهيد  ،...ص .138
 .)7 ( 84اصول الدين ،ص .237
 .)4 ( 85خنجى اصفهانى ،فضل اللّه روزبهان ،سلوك الملوك ،ص .82
 .)5 ( 81التمهيد  ،...ص .138
 .)1 ( 83قلقشندى ،احمد بن عبد اهلل ،مآثر االنافة فى معالم الخالفه ،ج  ،1ص .47

اهل سنت دليلى از سنت پيامبر (ص) يا قرآن بر اين نحوه از گزينش امام توسط مردم ندارند .قلقشندى براى امامت در
نزد اهل سنت ،چهارده شرط ذكر مىكند.
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د) شيوههاى عملى به دست آوردن قدرت و حكومت
شيوههاى عملى به دست آوردن قدرت ،بر اختالفى مبتنى است كه در منشأ حاكميت وجود دارد .اهل سنت كه منشأ
حاكميت را انسانى و صرفا سياسى ،اجتماعى و مردمى مىشمارند ،ريشه شكلگيرى قدرت را از سه راه اجماع ،وصيت
و شوراى اهل حل و عقد مىدانند .اما چنانكه گذشت ،شيعه ،منشأ حاكميت را الهى مىداند و اعتقاد دارد امامت ادامه
نبوت و اعم از رهبرى سياسى و تفسيرهاى دينى است.
بزرگترين مشكالت خالفت على (ع) گزينش او به شيوه گزينش خلفاى قبل از او بود .به اين معنا كه با او ،بهعنوان امام
مفترض الطاعه و امامى كه منصوب از سوى خداوند متعال است ،بيعت نشد و چنانكه خود ايشان تصريح كرده ،با او به

امارت بيعت كردند 91.حضرت هنگام حركت به طرف صفين نيز اصحاب خود را جمع كرد و در خطبهاى فرمود :شما با
من بر امارت بيعت كرديد.

91

گرچه شوراى واقعى امت در خالفت امام على (ع) تحقق يافت ،اما اين براى امامت او كافى نبود؛ چون آن حضرت از
امامت تفسير دينى داشت و مى خواست امت نيز همان حقى را كه خداوند متعال به او داده و رسول خدا (ص) نيز آن را
اعالم كرده بود ،براى او قائل شوند .چنانكه حضرت در سال چهلم هجرى به جانشينى امام حسن مجتبى (ع) تصريح
كرد ،اين تصريح نشان ا ز آن دارد كه او حق حاكميت را الهى و منشأ آن را نيز نص مىداند و روايات ذيل نمونههاى
ديگرى براى تأييد اين سخن است:
 .1در روايت كافى نقل شده است كه «انّ امير المؤمنين نصّ على ابنه الحسن (ع) بحضرة الشّيعة و استخلفه عليهم ،امام
على (ع) در حضور شيعه به امامت فرزندش امام حسن (ع)
ص21 :
تصريح كرد و او را جانشين خود قرار داد».
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 .2در نامه امام حسن (ع) به معاويه آمده است ...« :و لّانى هذا االمر من بعده  ...پس از خود امامت را به من سپرد».
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 .)1 ( 88نظام الحكم و االدارة فى االسالم ،ص  .793 - 743براى اطالع بيشتر در اين زمينه ،ر .ك :احكام السلطانيه؛ التمهيد  ...و كتابهاى كه درباره دين و
دولت نوشته شده است.
 .)2 ( 89مآثر االنافة فى معالم الخالفه ،ج  ،1ص .71
 .)7 ( 91شرح نهج البالغه ،ج  ،7ص  35و ج  ،14ص .75
 .)4 ( 91أنساب األشراف ،ج  ،7ص  122و .275
 .)1 ( 92اصول الكافى ،ج  ،1ص .293
 .)2 ( 97ابن اعثم كوفى ،الفتوح ،ج  ،2ص .281

 .7ابو االسود دئلى وقتى مردم را دعوت به بيعت با امام حسن (ع) مىكرد گفت :على (ع) او را به امامت وصيت كرده
است؛ پس با او بيعت كنيد.
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 شوراشورا در لغت به معناى مشورت و رايزنى است ،اين نكته به همين معنا دوبار در قرآن كريم آمده است؛ 95از نظر سياسى،
شورا عبارت است از اجتماع گروه فرهيخته و آگاه جامعه براى مشورت درباره يك موضوع مهم اجتماعى يا سياسى.
يكى از مهم ترين انواع چنين شورايى در اسالم ،بعد رحلت پيامبر (ص) توسط خليفه دوم و بعد از زخمى شدن او تشكيل
شد كه به شوراى شش نفره عمر معروف گرديد ،عثمان بن عفان با رأى سه نفر از اعضاى اين شورا به خالفت رسيد.
 شوراى شش نفرهدر سال  27هجرى ،خليفه دوم به تحريك اموىها 91توسط ابو لؤلؤ زخمى شد و پس از سه روز درگذشت.
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در مدتى كه او زخمى بود ،درصدد انتخاب خليفه بعد از خود برآمد و در ضمن آرزو مىكرد كه كاش ابو عبيده 98،سالم

مولى حذيفه ،معاذ بن جبل يا خالد بن وليد 99زنده بودند تا خالفت را به يكى از آنان واگذارد.
ص22 :

خليفه دوم ،خالفت را بين شش نفر كه عبارت بودند از :على (ع) ،عثمان ،طلحه ،زبير ،سعد بن ابى وقاص و عبد الرحمان

بن عوف 111قرار داد؛ او معتقد بود كه پيامبر (ص) در هنگام رحلت از اين شش نفر راضى بوده است 111.سپس درباره
ويژگىهاى روحى هركدام چنين گفت:

 .)7 ( 94ابو الفرج اصفهانى ،االغانى ،ج  ،2ص .781
 .)4 ( 95شورا78 ،؛ آل عمران.59 ،
 .)5 ( 91االنتفاضات الشيعية عبر التاريخ ،ص .79
 .)1 ( 93پس از كشته شدن عمر ،فرزندش عبيد اهلل به خون خواهى او ،جفنه و دختر ابو لؤلؤ و هرمزان را به قتل رسانيد كه با واكنش شديد على ابن ابى
طالب( ع) روبهرو شد .على( ع) معتقد بود عبيد اهلل به واسطه كشتن چند بىگناه بايد قصاص شود ،ولى عثمان بهعنوان ولىّدم كشتهشدگان ،او را بخشيد.
هنگامى كه حضرت على( ع) به خالفت رسيد ،عبيد اهلل از ترس قصاص على( ع) به شام گريخت و در جنگ صفين در ركاب معاويه كشته شد .ر .ك :تاريخ
الطبرى ،ج  ،4ص  ،279أنساب األشراف ،ج  ،2ص 294؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص  ،35تاريخ االسالم ،ج  ،7ص .711
 .)3 ( 98ابن عبد ربّه ،العقد الفريد ،ج  ،4ص 234؛ ابو جعفر احمد ،معروف به محبّ طبرى ،الرياض النضرة فى مناقب العشرة ،ج  ،4 - 7ص .749
 .)8 ( 99ابن قتيبه؛ االمامة و السياسة ،ص .27
 .)1 ( 111وى شوهر ام كلثوم ،دختر عقبة بن ابى معيط ،خواهر ناتنى عثمان بود .عبد الرحمان بن عوف كسى است كه خليفه دوم نقش اصلى را در شورا به او
داد؛( أنساب األشراف ،ج  ،5ص .)19
 .)2 ( 111تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 228؛ براى تفصيل بيشتر ر .ك :عبد المقصود ،عبد الفتاح ،االمام على ابن ابى طالب( ع) ،ترجمه طالقانى ،ج  ،1ص - 411
.451

على؛ شايستگى خالفت را دارد ،گرچه قدرى شوخطبع است ،اما شما را به راه حق هدايت مىكند 112.عثمان؛ فرزندان

ابى معيط را بر مردم مسلط خواهد كرد و عدهاى از اعراب او را خواهند كشت 117.زبير؛ مردى متلوّن و دچار خشم و

غضب است ،از اين رو ،توان عهدهدارى مسئوليت اداره امور مسلمانان را ندارد 114.طلحه؛ فرارى از جنگ احد است كه
وقتى آيه حجاب نازل شد ،گفت اين آيات سودى براى پيامبر (ص) ندارد ،فردا خواهد مرد و زنانش را پس از او به

همسرى درمىآوريم ،به همين دليل وقتى پيامبر (ص) رحلت كرد ،از او خشمگين بود 115.سعد؛ فردى جنگجو و بىباك
است ،ولى قبيله زهره را با خالفت چه كار ،سعد شايستگى خالفت ندارد 111.عبد الرحمان؛ مردى باايمان است ،اما از

عهدهدارى امور مسلمانان ،سررشته ندارد و زنش بر او مسلط است.

113

عمر پس از تعيين اعضاى شورا ،ابو طلحه انصارى را بر پنجاه نفر نيروى نظامى گمارد و به او دستور داد تا بيش از سه
روز به اعضاى شورا در انتخاب خليفه مهلت ندهد .اگر پنج نفر شورا با كسى موافق بودند و يك نفر مخالف بود ،گردن
آن يك نفر را بزند؛ اگر چهار موافق و دو مخالف بود ،گردن دو مخالف را بزند؛ اگر هم دو گروه سه نفرى شدند ،خالفت
حق سه نفرى است كه عبد الرحمان در ميان آنان است و سه نفر ديگر بايد اطاعت كنند ،وگرنه گردن آن سه نفر را
بزنند.
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ص27 :
تركيب شورا به صورتى بود كه تصميم گيرى اصلى به عهده عبد الرحمان قرار گرفت و رابطه سببى او و عثمان از
يكطرف و همبستگى نسبى و قبيله اى سعد و عبد الرحمان از طرف ديگر ،عمال هيچ شانسى براى على (ع) باقى

نگذاشت 119.خليفه دوم به خوبى مىدانست كه تنها عثمان است كه به كمك و پشتيبانى يكپارچه اشراف قريش مىتواند

در مقابل على (ع) مدعى خالفت باشد.
على (ع) در خطبه معروف شقشقيه درباره شوراى شش نفره عمر چنين فرمود:
 ...خدايا چه شورايى! ناچار با آنان انباز و با گفتگوشان دمساز گشتم ،اما يكى از كينه راهى گزيد و ديگرى داماد خود
را بهتر ديد و اين دوخت و آن بريد تا سومين به مقصود رسيد ....
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 .)7 ( 112تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 228؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .181
 .)4 ( 117مقدسى ،مطهر بن طاهر ،البدء و التاريخ ،ج  ،5ص 191؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 243؛ االمامة و السياسة ،ج  ،1ص 21؛ شرح نهج البالغه ،ج ،1
ص .181
 .)5 ( 114البدء و التاريخ ،ج  ،5ص 191؛ همان ،ج  ،2 - 1ص .211
 .)1 ( 115همان؛ عسكرى ،مرتضى ،معالم المدرستين ،ج  ،1ص .181
 .)3 ( 111همان.
 .)8 ( 113همان؛ الرياض النضرة فى مناقب العشرة ،ج  ،4 - 7ص .714
 .)9 ( 118مسعودى ،على ابن الحسين ،التّنبيه و االشراف ،ص 291؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 111؛ ذهبى ،تاريخ االسالم ،ج  ،7ص .717
 .)1 ( 119تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 271؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص .411
 .)2 ( 111نهج البالغه ،خطبه  ،7ص .11

عثمان در شوراى شش نفره به خالفت رسيد؛ زبير به نفع على (ع) و طلحه به نفع عثمان ،سعد به نفع عبد الرحمان و در
نهايت عبد الرحمان به نفع عثمان كنار رفت.
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در برخى منابع تاريخى ،از عبد الرحمان نقل شده كه او پس از مشورت با اعضاى شورا ،نظر اكثر اهل شورا را با عثمان
دانست ،ولى باوجود اين اول خالفت را به على (ع) عرضه كرد به شرط آنكه كتاب خدا ،سنت پيامبر (ص) و سيره
شيخين را مالك عمل قرار دهد ،اما امام على (ع) در لفظ نيز سيره شيخين را نپذيرفت و آنان نيز اين را به خوبى

مىدانستند و به همين جهت نيز آن را پيشنهاد كردند 112.گرچه عثمان نيز كه عمل به روش شيخين را در لفظ پذيرفته
بود ،هيچگاه به آن عمل نكرد.
ملموسترين نتيجه ردّ سيره شيخين توسط على (ع) ،مطابق نبودن آن با كتاب و سنت پيامبر (ص) بود ،بهطورى كه
خالفت چند ساله حضرت نيز نشان داد او براى هيچ چيزى حاضر نبود از كتاب و سنت عدول كند.
يكى از پژوهشگران درباره امتناع على (ع) از قبول سيره شيخين و نقش آن در پيدايش مكتب فقهى شيعه و سنى چنين
مىنويسد:
مهمترين نكته در واقعه شورا ،در امتناع تاريخى على (ع) به پيروى از رويه دو خليفه اول قرار دارد .همين اعالم
ناسازگارى على (ع) مهمترين و قديمىترين ديدگاه كه موجبات پيدايش دو مكتب فقهى تحت عناوين تشيّع و تسنن را
فراهم مىآورد ،شكل مىدهد  ....اختالفات در مسائل حقوقى و فقهى حداقل به صورت نظرى ،به
ص24 :
زمان نفى پيروى على (ع) از رويه شيخين مىرسد .ازاينرو ،اين نفى به صورت گسترده به اساس تفكر فقهى تشيع
خدمت مىكند  ...انديشهاى را كه امام على (ع) در شورا مطرح كرد ،حداقل پنجاه سال طول كشيد تا بهگونهاى مشخص
و مستقل پديدار گردد و اين طرز تفكر تا زمان امام صادق (ع) بسط و تكوين نيافت.
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شوراى خليفه دوم ،در تعيين جانشينى هيچ مبنا و مستمسكى نداشت؛ زيرا خلفاى راشدين به شورا انتخاب نشده بودند.

در انتخاب خليفه اول ،تنها عمر بن خطاب و ابو عبيده پسر جراح نقش داشتند و چنانكه در سخنان خليفه اول 114و

دوم  115آمده ،انتخاب ابو بكر فلتة ،يعنى امرى شتابزده و بدون تدبير بود .خليفه دوم نيز به انتخاب مستقيم خليفه اول
بود و شوراى شش نفره خليفه دوم هم طورى بود كه نتيجه آن از اول مشخص بود كه عثمان حداقل براساس قوممدارى
انتخاب خواهد شد.
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 .)7 ( 111التنبيه و االشراف ،ص .291
 .)4 ( 112االمامة و السياسة ،ج  ،1ص 21؛ تاريخ االسالم ،ج  ،7ص 715؛ العقد الفريد ،ج  ،4ص .239
 .)1 ( 117تشيع در مسير تاريخ ،ص .91
 .)2 ( 114تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 215؛ أنساب األشراف ،ج  ،1ص 588؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،2ص .51
 .)7 ( 115أنساب األشراف ،ج  ،1ص  591و ج  ،5ص  511؛ التميمى البستى ،محمد بن احمد ،السيرة النبوية و أخبار الخلفاء ،ج  ،2ص .421
 .)4 ( 111مظفر ،محمد رضا ،السقيفه ،ص .4

عبد الفتاح درباره نقش شورا در انتخاب خليفه مىگويد :شورا در بازار جانشينى متاعى بىارزش بود و تنها لفظى بود كه
بازيچه لبها گشت و از مضمونش تهى شد ،چنانكه در مسير سقيفه نيز به بيراهه رفته بود.

113

پرسش مهمّى كه در اينجا وجود دارد ،اين است كه چرا قريش على (ع) را بعد از رحلت پيامبر (ص) تا زمان شوراى
شش نفره از خالفت محروم كردند؟ با اينكه على (ع) براى خالفت در بين خاندان رسول خدا (ص) كه نبوت و واليت
در ميان آنان بود ،بدون منازع شايستهترين افراد بود.

118

خليفه دوم در دوران خالفت خود ،در پاسخ به اين پرسش به عبد اهلل بن عباس ،گفت:
قريش دوست نداشت كه نبوت و خالفت در يكجا جمع شود 119.البته او نگفت علت اين دوست نداشتن قريش چه بوده
است و همچنين نگفت كه آيا قريش حق دارد خالفت را در هرجا كه مىخواهد ،قرار دهد ،همچنانكه در زمان مذاكرات
و گفتگوهاى اهل شورا ،سخنانى در حمايت از عثمان مطرح مىشد كه براساس مالحظات قبيلهاى و برخاسته از
هوسهاى بنى اميه بود.
ص25 :
براساس قول بعضى مستشرقان ،اين نه كودتاى عمر و ابو بكر در سقيفه بنى ساعده ،بلكه حسادت قريش بود كه على (ع)
را از رسيدن به خالفت بازداشت .تنها فرصت على (ع) براى سهيم شدن در حكومت جامعه اسالمى ،مشاركت كامل در

شورايى بود كه عمر از نخستين صحابه قريش تشكيل داده بود 121.همچنان كه تفكر نابجايى كه جمع امامت و خالفت را

در يكجا نمىپذيرد ،از كلىسازىهاى بىوجهى بوده كه از حسادت قريش سرچشمه گرفته است .جاى تعجب نيست اگر
بيشتر آن مردم نسبت به على (ع) ،جوانى كه در ميان قهرمانان خود برايش همتا نمىديدند ،حسد ورزند و كينه او را در
درون سينه ها جاى دهند ،تا آنجا كه در ميان صحابه پيامبر (ص) حسودانى را مىنگريم كه در پنهان داشتن حسد خود
مىكوشيدند ،ولى باز نمىتوانستند آن را مخفى دارند .پيامبر (ص) در اصحاب خود ،اينگونه بدانديشى و انحراف را در
بسيارى از موارد مىديد و ازاينرو ،پيوسته و روزهاى پىدرپى فضيلت على (ع) را بدانها گوشزد مىكرد و نزديكى او را

به قلب خود بيان مىنمود 121.چنانكه عثمان بن عفان به على (ع) مىگفت :گناه من چيست كه قريش تو را به جهت
اينكه هفتاد نفر از آنان را كشتى دوست ندارد.
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حضرت فاطمه (س) نيز هنگامى كه در جمع زنان قريش به گاليه سخن مىگفت ،درباره كدورت مردم نسبت به حضرت
على (ع) فرمود :ما الّذى نقموا من ابى الحسن نقموا و اللّه منه نكير سيفه و شدّة وطأته و نكال وقعته و تنمّره فى ذات اللّه

 .)5 ( 113السقيفة و الخالفة ،ص .214
 .)1 ( 118نهج الحق و كشف الصدق ،ص 274؛ نيشابورى ،محمد فضل بن شاذان ،االيضاح ،ص .217
 .)3 ( 119أنساب األشراف ،ج  ،11ص 739؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص  221و 222؛ السقيفة و الخالفة ،ص .239
 .)1 ( 121مادلونگ ،ويلفرد ،جانشينى محمد( ص) ،ص .98
 .)2 ( 121االمام على بن ابى طالب( ع) ،ج  ،1ص .131
 .)7 ( 122ابو نعيم اصفهانى ،احمد بن عبد اهلل ،معرفة الصحابه ،ج  ،1ص 711؛ الجمل  ،...ص .181

 127....قسم به خدا آنچه سبب خرده گيرى اينان بر ابو الحسن شد ،صالبت شمشير ،نهراسيدن از مرگ ،سختى در ميدان
نبرد و برندگى و شجاعت او در كار و خشم و جدى بودن او در راه خدا بود.
به گفته عبد الفتاح ،قريش اگر امروز سرورى را براى على (ع) -كه برترين مردان خود بود -نپذيرفت ،ديروز هم براى
برترين خلق برگزيده جهانيان نمىپذيرفت؛ منشأ آن همان سينههاى پركينه است.

124

حسكانى رواياتى از على (ع) نقل كرده كه حضرت به عمار فرمود :مصداق أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ 125ما هستيم.
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ص21 :
بعد از اينكه با عثمان بيعت شد ،حضرت فرمود :اين اولين روز دشمنى شما با ما بنى هاشم نيست 123.سپس حضرت رو
به عبد الرحمان كرد و فرمود :به خدا سوگند عثمان را انتخاب نكردى و به او رأى ندادى ،مگر اينكه رأى را به خودت
برگرداندى.
 -بيعت

128

129

بيعت در لغت به معناى عهد و پيمان ،و در اصطالح تعهد ،پيروى و اطاعت از حاكم است ،به طورى كه بيعت نكردن،
نوعى مخالفت شمرده شده است .البته هر بيعتى براى تشكيل حكومت نيست .بيعت مىتواند براى همراهى در جنگى يا
عمل به يكسرى دستورات ديگر باشد؛ چنانكه پيامبر اكرم (ص) نيز بيعتهاى گوناگونى مثل بيعت عقبه ،بيعت رضوان و

بيعت با زنان مسلمان داشت .در قرآن كريم در سورههاى فتح 171،و ممتحنه 171،به دو پيمان اخير اشاره شده است .بيعت
نزد عرب از اهميت بااليى برخوردار بود ،ازاينرو ،آنان شكستن بيعت را بسيار زشت مىشمردند .اهل سنت يكى از
روشهاى تعيين خليفه را بيعت مىدانند و پس از رحلت پيامبر (ص) اولينبار با ابو بكر بيعت شد.
 اهل حل و عقد .)4 ( 127طيفور ،ابو الفضل احمد بن ابى طاهر ،بالغات النساء ،ص .72
 .)5 ( 124االمام على ابن ابيطالب( ع) ،ج  ،1ص .711
 .)1 ( 125نساء.54 ،
 .)3 ( 121شواهد التنزيل ،ج  ،1ص  .185درباره حسادت قريش به بنى هاشم ر .ك :أنساب األشراف ،ج  ،1ص 191 - 184؛ الفتوح ،ج  ،2ص 287؛ مروج
الذهب  ،...ج  ،2ص 721؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .181
 .)1 ( 123العقد الفريد ،ج  ،4ص 239؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .277
 .)2 ( 128همان.
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(  .)7بيعت ،در انديشه سياسى تشيع ،باتوجه به آيات مشروعيت حكومت ،تنها به معناى اعالم وفادارى است ،نه اعطاى حاكميت .بعدها خلفا آن را

اجبارى كردند و به معناى اعطاى حاكميت و رأى مردم شد ،و اال هر مسلمانى با اظهار اسالم ،به اطاعت بىقيد و شرط از رسول خدا( ص) تعهد مىدهد كه
بيعت نيز تأكيد همين مطلب است.
 .)4 ( 171فتح.11 ،
 .)5 ( 171ممتحنه.12 ،

مسأله امامت و خالفت نزد عامه و خاصه از اهميت بسزايى برخوردار است ،بهطورى كه اين مسأله در مباحث فقهى و
كالمى فرقههاى مختلف جايگاه ويژهاى دارد ،يكى از مباحث مربوط به امامت و خالفت ،راههاى تعيين و انتخاب امام و
خليفه است كه محل اختالف ميان فرقهها و مذهبهاى گوناگون است.
در نظام سياسى اهل سنت ،يكى از شيوههاى تعيين خليفه ،انتخاب اهل حل و عقد است .منظور از اهل حل و عقد آن
است كه چون اجتماع همه امت براى تعيين خليفه ممكن
ص23 :
نيست ،عده اى از كسانى كه صالحيت دارند ،در يكجا جمع شوند و خليفه را معيّن كنند؛ آنان اهل حل و عقد به شمار
مىآيند.
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 انتخاباهل سنت معتقد است ابو بكر و عثمان به وسيله شورا برگزيده شدند .بنابراين ،هرگاه مردم ،اهل حل و عقد يا شورا
خليفه اى را انتخاب كرد ،اين عقد كامل و غيرقابل خدشه است؛ زيرا انتخاب از طرف همه مردم ممكن نيست .ازاينرو،
آنان انتخاب اهل حل و عقد را كافى مىدانند ،گرچه در تعداد اهل حل و عقد نيز اختالف دارند.
ه) جايگاه سياسى مردم در ديدگاه شيعه (اختيار ،آزادى ،انسان)
از منظر دين ،حق حاكميت تنها از آن خداوند متعال است ،جانشينان خداوند ،انبيا و اولياى الهى هستند و هدفشان اين
بوده كه زمينه انتخاب را براى مردم ايجاد كنند ،تا مردم با بينش و آگاهى ،راه صحيح و ناصحيح را از هم تشخيص

دهند 177.بنابراين ،در تفكر دينى ،نه تنها حق انتخاب براى هر انسانى مسلم است ،بلكه هدف بعثت پيامبران اين بوده تا
زمينه انتخاب را براى بشر مهيا سازند .انبيا و اولياى الهى وظيفه داشتهاند تا عزت ،كرامت و آزادگى انسانى را حفظ كنند
و كسى حق تفكيك حقوق فطرى انسانها را از حقوق طبيعى آنان ندارد .خداوند انسان را عزيز ،كريم و آزاد آفريده
است .در اين نگاه ،مردم بهعنوان امت واحده به وسيله دين باهم مرتبط مىشوند و در جامعه دينى ،امت از حقوق
يكسان ،اما از وظايف متفاوت برخوردارند.
 اختيار ،آزادى ،انسانآزادى ،از مفاهيم بديهى و از بزرگترين و عالى ترين ارزشهاى انسانى است كه از زمان تولد ،در سرشت آدميان نهاده
شده است ،و اسالم نيز براى آزادى ارزش فراوانى قائل است 174.در

 .)1 ( 172براى اطالع بيشتر ،ر .ك :فوزى خليل؛ دور أهل الحل و العقد فى النموذج االسالمى لنظام الحكم؛ تفتازانى ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،ج ،5
ص 274؛ شريف جرجانى ،شرح المواقف ،ج  ،8ص .745
 i\.)2 ( 177لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ E\،انفال.42 ،
 .)7 ( 174نهج البالغه ،نامه  .71در نامه امام على( ع) به امام حسن مجتبى( ع) ،سفارش شده كه :بنده كسى مباش ،كه خداوند تو را آزاد آفريده است.

ص28 :
واقع يكى از نيازمندىهاى هر موجود زنده خواهان گذراندن راه رشد ،تكامل و آزادى است 175،اما از آنجا كه نفس

انسانى ضعيف و آزمند مىباشد 171،خداوند متعال دو نوع حدود را از نظر فردى ،اجتماعى ،حقوقى ،فكرى و عقيدتى
براى او معيّن كرده است:

 .1حدودى در ارتباط با خداوند متعال ،كه براى چگونگى بارورى و شكوفايى گوهر ملكوتى او ،تكاليفى را در قبال
خود برعهده او نهاده است .اين تكاليف به پنج قسم (واجب ،حرام ،مستحب ،مكروه ،مباح) طبقهبندى شده است.
 .2حدودى در قبال ارتباط خود با اطرافيان ،اعم از افراد ،جامعه و دولت.
بحث آزادى ،از مباحث پرمناقشه در حوزه علوم انسانى است كه بهطور مستقيم با تعريف انسان مرتبط است.
هر نظام فكرى و فلسفى ،براساس مبانى فكرى خود ،تعريف خاصى از انسان دارد.
اسالم به لحاظ اينكه انسان را يك موجود الهى و داراى ابعاد معنوى مىداند و او را در حدود طبيعىاش خالصه
نمى سازد ،معتقد است خداوند متعال به حكمت الهى خود ،فكر و قوه عقل و تفكر را به انسان بخشيده و مسير صحيح را
نيز با فرستادن فرستادگان و كتابهاى آسمانى به او نشان داده است .بر اين پايه ،اگر بخواهد اين موهبت الهى را در مسير
باطلى به كار ببرد ،بايد او را محدود كرد.
در اعتقاد شيعه ،اختيار و آزادى حد وسطى است ميان جبر اشعرى و تفويض معتزلى كه اين خود برگرفته از جمله
معروف «ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين ،است» است كه منسوب به ائمه مىباشد.
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 انسانبراى شناخت انديشه سياسى تشيع ،بايد انسان را در اين مكتب مورد بحث قرار داد .در واقع هر تعريفى از انسان ،در
جهتگيرى سياسى آن نيز مؤثر خواهد بود.
در رويكرد تشيع ،انسان با داشتن دو ويژگى عقل و اختيار ،از ساير موجودات ممتاز مىشود و با شكوفايى عقل به بلوغ
مىرسد .همچنانكه در منظر اين مذهب ،انسان موجودى داراى حيات مادى و معنوى است كه هم در اين دنيا و هم در
حيات اخروى مطرح است .حكومت بر مبناى انتخاب و انتصاب نيز بر دو مبناى مختلف انسانشناسى مبتنى
ص29 :

 .)1 ( 175مطهرى ،مرتضى ،گفتارهاى معنوى ،ص .17
 .)2 ( 171فاطر.15 ،
 .)7 ( 173اصول الكافى ،ج  ،1ص .111

است .ديدگاه اول معتقد است انسان در هستى و كل نظام جهانى مطرح است .در اين ديدگاه ،انسان هم استمرار دارد و
هم در اين استمرار ،با كل هستى اتصال و پيوند يافته است .از اينرو ،بايد حاكمى بر او انتخاب شود كه از روابط انسان
با هستى آگاه و از آن باخبر باشد تا خلق را به راهى ديگر نكشد و شتر حكومت را بر در خانه خويش نخواباند،
هم چنانكه قوانين آن حكومت نيز بايد با نظام هستى هماهنگ باشد .بنابراين ،تعيين خط مشى كلى نظامى كه اين انسان
را هدايت كند ،از عهده مردم خارج است .انسان با اين هدايتهاى الهى است كه به مقام خليفة اللهى مىرسد.
ديدگاه دوم قائل است اگر شخصى مصلحت جامعه را تشخيص دهد ،خيروشر مادى مردم را بشناسد و قدرت مديريت
جامعه را دارا شود ،صالحيت انتخاب از طرف مردم را يافته است و مردم نيز او را انتخاب مىكنند ،تا در چارچوب

ضوابط حاكم بر جامعه -چه دينى چه غيردينى -و براساس ضوابط موكالن خود عمل كند 178.بنابراين ،اختالف اساسى
ديدگاه نظرى دو مبناى انتخاب و انتصاب ،بر تعريف آنها از انسان استوار است و هرگز قابل جمع نيستند.
و) اختيارات و وظايف متقابل دولت و ملت -سياست عين ديانت
بعضى از فيلسوفان اسالمى ،سياست را بهمعناى حقيقى آن ،عبارت از مديريت و توجيه و تنظيم زندگى اجتماعى انسانها
در مسير حيات معقول دانسته و گفتهاند:
باتوجه به اين تعريف ،سياست همان پديده مقدسى است كه اگر بهطور صحيح انجام بگيرد ،يكى از باارزشترين
تكاپوهاى انسانى است كه در هدف بعثت پيامبران الهى منظور شده و عالىترين كار و تالشى است كه يك انسان داراى
شرايط مىتواند انجام بدهد.
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اين نظريه گرچه از طرف يكى از فيلسوفان دينى ارائه شده ،اما باتوجه به پايگاهى كه اين تعريف در منابع دينى دارد،
مىتواند به عنوان يكى از اصول عقايد سياسى شيعه قرار گيرد؛ زيرا سياست به اين معنا ،توأم با ديندارى است و پيوند
عميقى با زيربناى فكرى و عقيدتى تشيع دارد و در مسير تحقق آمال و خواستههاى تعاليم معصومان (ع) است و مايه
تقويت دين و اجراى حدود الهى مىگردد.
ص71 :
در مكتب تشيع ،نظام سياسى و حكومت از مبانى فكرى و عقيدتى نشأت مىگيرد ،به طورى كه اجراى احكام دين ،بدون
داشتن يك حاكميت سياسى امكانپذير نيست .به عبارتى داشتن يك نظام سياسى ،موجب تقويت و شكوه دين مىشود و
اين درست بر خالف نظريه سكوالريزم است كه دين را جداى از سياست مىداند و اصوال نظريهپردازان سكوالر ،انگيزه
خود را از طرح جدايى دين از سياست ،جلوگيرى از قربانى شدن دين در مسلخ سياست پليد مىدانند.

 .)1 ( 178التمهيد  ،...ص 138؛ اصول الدين ،ص .233
 .)2 ( 179جعفرى ،محمد تقى ،حكمت اصول سياسى اسالم ،ص .43
 .)1 ( 141عميد زنجانى ،عباسعلى ،مبانى انديشه سياسى اسالم ،ص .44
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طرح نظريه سكوالريزم و جدايى دين از سياست ،انحراف از اصول عقايد سياسى اسالم است جمله معروف شهيد مدرس،
از عالمان مشهور شيعه و از سياستمداران ورزيده دوره پهلوى ،كه فرمود« :ديانت ما عين سياست ماست و سياست ما
عين ديانت ما» پاسخى به اين انحراف است .اين جمله شهيد مدرس ،بارها مورد تأييد و تأكيد عالمانى چون امام خمينى
(ره) قرار گرفته ،كه خود عالمى آگاه و سياستمدارى قدرتمند بود .به عالوه ،هيچ عالم آگاه به اصول و مبانى اعتقادى-
سياسى شيعه ،قائل به تفكيك دين از سياست نشده است.
در قرآن كريم پيامبر اكرم (ص) اسوه حسنهاى معرفى شده و مؤمنان بايد بهعنوان الگو به آن حضرت اقتدا كنند .حال به
اين دليل كه بزرگترين موفقيت پيامبر (ص) بنيانگذارى دولتى براساس تعاليم اسالم بود ،مؤمنان از اين جهت نيز
موظفاند از ايشان بهعنوان سرمشق پيروى كنند.
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 منشور سياسى تشيعاصول سياسى تشيع مانند اصول اعتقادى آن از سه منبع سرچشمه گرفته است:
 .1قرآن
 .2سنت رسول خدا (ص).
بنابر گواهى تاريخ ،پايبندترين مذهب به كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) ،تشيع است 142.چنانكه در شوراى شش نفره
على (ع) حاضر نشد ،به جز كتاب و سنت چيزى را بپذيرد و در تمام دوران خالفتش نيز ،پايبندترين فرد به سنت رسول
خدا (ص) بود .در تقسيم بيت المال ،با طلحه و زبير به سنت رسول خدا (ص) استدالل مىكرد و برنامههاى اصلى
حكومت خود
ص71 :
را برگرداندن جامعه به زمان رسول خدا (ص) بهمعناى احياى سنت او اعالم كرد« .انّى حاملكم الى منهج نبيّكم» .147نيز
در حيات فكرى ،سياسى و اعتقادى آن حضرت مهمترين مسأله ،عمل به كتاب و سنت بود.
 .7سيره امام على (ع) و ساير ائمه اهل بيت (ع).
يكى از مهمترين منابع سيره سياسى شيعه ،عهدنامه مالك اشتر است كه على (ع) آن را به هنگام تعيين وى بهعنوان
فرماندار مصر در سال  79هجرى نگاشته است.

 .)2 ( 141احزاب.21 ،
 .)7 ( 142تاريخ الطبرى ،ج  ،1ص .252
 .)1 ( 147شرح نهج البالغه ،ج  ،3ص .71

مالكها و معيارهايى كه حضرت على (ع) در اين عهدنامه به مالك اشتر نوشت ،بيانگر مبانى انديشه سياسى تشيع است.
به يقين اگر جامعه امروز ما بتواند تطبيق كاربردى اصول ذيل را با جامعه سياسى خود تحقق بخشد ،نظامى كارآمد مبتنى
بر انديشههاى تشيع به وجود خواهد آورد .اينك به برخى از اين اصول كه از اين عهدنامه استنتاج شده است اشاره
مىشود.
الف) با نگاهى به مجموعه كارگزاران على بن ابى طالب (ع) به نظر مىرسد انتخاب كارگزاران سالم ،صالح ،متعهد و
كاردان از اولين اصول مورد توجه او بوده است.
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ب) اهتمام و ضرورت توجه كارگزاران به عمل صالح و كنترل هواى نفس براى تحديد قدرت سياسى ،از ديگر مؤلّفههاى
اين منشور جاويد است.
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ج) تنظيم ارتباط حاكم و كارگزار با مردم ،براساس محبت و اغماض از لغزشهاى مردم ،از ديگر موارد اين اصول
است.
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د) پرهيز از ستم و توجه به حق و گسترش عدالت در جامعه.
ه) طرد مشاوران ناشايست ،عيبجو و سعايتگر.
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و) حفظ ارزشها و پاسدارى از سنتهاى پسنديده.
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افزون بر موارد باال ،حضرت در اين نامه ،به صورت مفصل به نقش طبقات مختلف و رابطه آنان با دولت اسالمى و
بالعكس ،ويژگى هاى نيروهاى مسلح و نقش آنان در حفظ استقالل و تماميت ارضى كشور ،نقش قضات و توجه به
معيشت آنان براى سالمت جامعه،
ص72 :
توجه به معيشت مردم و تأمين نيازها و بررسى دقيق كار آنان ،آبادانى شهرها و تمام مسائلى كه رشد و تكامل معنوى و
مادى انسان را به دنبال دارد ،اشاره كرده است .اينها از مهمترين مبانى و اصول سياسى شيعه در اداره يك حكومت دينى
و مردمساالر است كه پيوندى عميق با عقايد تشيع دارد.
اين موارد مى تواند تا حدودى ماهيت حكومت دينى و انديشه سياسى را از منظر شيعه ترسيم كند.
 .)2 ( 144ر .ك :ذاكرى ،على اكبر ،سيماى كارگزاران على بن ابى طالب امير المؤمنين( ع) ،ج  ،2ص  171به بعد.
 .)7 ( 145همان ،ص .172
 .)4 ( 141همان ،ص .177
 .)5 ( 143همان ،ص .175 - 174
 .)1 ( 148همان ،ص .173 - 171
 .)3 ( 149همان ،ص .178
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 عدلعدل در عين حال كه از اصول اعتقادى شيعه است ،از اساسى ترين اصول و مبانى انديشه سياسى آن نيز به شمار مىرود
و عدالت ،از امورى است كه مشروعيت سياسى امام جامعه به آن بستگى دارد .در مقابل عدل ،ظلم قرار دارد كه شيعه
حاكميت غير امام عادل يا غير منصوب از سوى او را غصبى و نامشروع مىداند.
حضور فراوان عدل در سخنان نورانى ائمه (ع) نشان از اهميت آن در نظام فكرى اين مذهب است.
عدل افزون بر اينكه جايگاه مهمى در علومى مثل فلسفه ،كالم ،فقه ،اخالق ،سياست و ...
دارد ،از مستقالت عقلى نيز به شمار مىرود .بدين جهت ،هميشه بهعنوان يك اصل مهم ،در علوم مختلف مورد توجه
عالمان شيعه بوده است .البته جايگاه عدل در حوزه سياست ،بس عظيم است كه بدون آن ،حاكميت هيچ حاكمى به
رسميت شناخته نمىشود.
على (ع) انتظام امور نظام سياسى مردم را منوط به عدل دانسته  151و ستم را مايه آوارگى رعيت و از همپاشيدن اداره
نظام سياسى تلقى كرده و به واليان خود اجراى عدالت را تأكيد و يادآورى نموده است.
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نراقى در معراج السعادة با اينكه مطالب اخالقى را نوشته ،عدالت حاكم را اشرف و افضل
ص77 :
انواع سياست دانسته و معتقد است هر عدالتى نسبت به عدالت حاكم است و اگر عدالت سلطان نباشد ،احدى از اجراى

عدالت متمكن نخواهد بود 157.در فقه ،فلسفه و كالم شيعه نيز عدل جايگاهى بس رفيع دارد و رعايت آن ،موجب آزادى
و كرامت انسان مىشود .چنانكه على (ع) بعد از اينكه به خالفت دست يافت ،در اولين خطبه برنامه حكومتى خويش را
چنين اعالم فرمود:
بدانيد كه روزگار دگرباره شما را در بوته آزمايش ريخت ،مانند روزى كه خدا پيامبر شما را برانگيخت به خدايى كه او
را به راستى مبعوث فرمود ،به هم خواهيد درآميخت و چون دانه كه در غربال ريزند يا ديگافزار كه در ديگ ريزند،

 .)1 ( 151براى به دست آوردن مبانى انديشه سياسى شيعه و مؤلّفههاى آن ،ر .ك :كتب اربعه شيعه و تواريخى كه درباره زندگانى ائمه( ع) همچنانكه براى به
دست آوردن ديدگاههاى مختلف عالمان شيعه درباره انديشههاى سياسى اين مكتب ،مىتوان به رساله اندرزنامه ،اثر مرحوم آخوند خراسانى؛ رساله تذكرة
الغافل و ارشاد الجاهل ،شيخ فضل اهلل نورى؛ تنبيه االمة و تنزيه الملّة شيخ محمد حسين نائينى و انديشه سياسى در اسالم معاصر حميد عنايت مراجعه كرد.
 .)2 ( 151تميمى آمدى ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحكم و درر الكلم ،ج  ،2ص  ،91حديث .1954
 .)7 ( 152نهج البالغه ،حكمت  ،431ص .445
 .)1 ( 157نراقى [،ملّا] احمد ،معراج السعادة ،ص .51

روى هم خواهيد ريخت ،تا آ نكه در زير است زبر شود و آنكه بر زبر است به زير در شود و آنان كه واپس ماندهاند پيش
برانند و آنان كه در پيش افتادهاند واپس مانند.
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از اين سخنان ،به روشنى برمىآيد كه مبنا و اساس حكومت على (ع) عدالت بود ،چنانكه اين سيره پيامبر اكرم (ص) بود
و در تمام شئونات فردى ،اجتماعى ،سياسى و حتى خانوادگى ،ذرهاى از عدالت عدول نكرد.
در فرهنگ سياسى شيعه ،عدالت از حساسيت بيشترى به نسبت ديگر فرقههاى اسالمى برخوردار است .با تأمل در تاريخ
سياسى شيعه ،اين مطلب آشكار مىشود كه شيعه ،هيچگاه با سالطين جور كنار نيامده و پيوسته با آنان درگير بوده است،
علت آن نيز دورى آنها از عدل و ستم به خلق خدا بوده كه سبب به وجود آمدن فقر و غنا و از بين رفتن آزادى انسانها
شده و در نهايت ،به زوال حكومت آنان انجاميده است.
در مقابل عقيده تشيع درباره عدالت سياسى حاكمان ،برخى از اهل سنت نظريه صلّ مع كل امام و جاهد مع كل امير 155را
مطرح مىكنند كه براساس اين نظريه ،هركس حاكميت پيدا
ص74 :
كرد ،بايد به عنوان حاكم جامعه از او اطاعت شود ،خواه عادل باشد يا ظالم 151.در واقع اينان عدالت را در سلوك سياسى
حاكمان شرط نمىدانند ،بلكه حاكم بودن و قدرت داشتن را دليل مشروعيت حكومت مىدانند ،در حالىكه از مهمترين
پشتوانههاى حكومت در انديشه سياسى شيعه اماميه ،عادل بودن حاكم و رعايت مشخصههاى عدالت در مسائل
اقتصادى ،اجتماعى ،سياسى و  ...در تمام سطوح جامعه است .به همين سبب است كه مهمترين و محورىترين ويژگى
حكومت حضرت على (ع) عدالت بود ،تا حدى كه گفته شده است :على به سبب شدت عدالتش به شهادت رسيد.
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خالصه
اصول و مبانى اعتقادى و سياسى شيعه براساس آيات قرآن و روايات رسول خدا (ص) است .از اصلىترين مبانى
اعتقادى شيعه امامت است كه مانند نبوت به تعيين الهى است و به قبول و نفى مردم بستگى ندارد ،اگرچه تحقق آن به
پذيرش مردم است و آنچه مردم را با ولى و امام خود پيوند مى دهد عصمت و علم ولى است كه فهم او از دين و انسان
كامل است و قادر است انسان را در دنيا و براى آخرت رهبرى كند.
 .)2 ( 154نهج البالغه ،خطبه  ،11ص .13
 .)7 ( 155خوارزمى ،مقتل الحسين( ع) ،ج  ،1ص  .188علت اين سخن اهل سنت آن است كه آنان ،اولى االمر را در آيه  59سوره نساء ،به خلفا ،حاكمان و
پادشاهان تفسير مىكنند .چنانكه مسلم در كتاب خود نقل كرده است كه يزيد جعفى از پيامبر( ص) پرسيد :اگر حاكمانى بر ما مسلط شدند كه حق خود را از
ما مىگيرند ،اما حق ما را به ما نمىدهند چه كنيم؟ حضرت فرمود :اسمعوا و اطيعوا ،بشنويد و اطاعت كنيد .صحيح مسلم ،كتاب االمارة ،باب طاعة االمراء و
ان منعوا الحقوق ،ج  ،7ص  .434صاحب المنار ،در ذيل تفسير آيه اولى االمر گفته است :بعضهم اطلق فى الحكام فأوجبوا طاعة كل حاكم؛ بعضى باتوجه به
آيه مذكور ،اطاعت همه حكام را جايز مىدانند .رشيد رضا  ،محمد ،تفسير القرآن الحكيم ،الشهير بتفسير المنار ،ج  ،5ص .181
 .)1 ( 151قاضى ابو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم ،كتاب الخراج ،ص .11
 .)2 ( 153جرداق ،جرج ،امام على( ع) صداى عدالت انسانى ،ترجمه خسروشاهى ،ج  ،7ص .378

محورهاى مطالعاتى
 .1اصوال شناخت مفاهيم و مبانى هر علمى چه تأثيرى در شناخت مسائل آن علم دارد؛
 .2رابطه امامت ،خالفت و نبوت در دو ديدگاه شيعه و اهل سنت؛
 .7عصمت ،علم ،سابقه ،قرابت ،وصايت و وراثت چه تأثيرى در گزينش امام و حاكم دارد؛
 .4تفاوت گزينش حاكم از طرف خداوند با گزينش حاكم از طرف مردم؛
 .5جايگاه بيعت ،رأى اهل حل و عقد ،انتخاب مردم در انتخاب حاكم در دو ديدگاه شيعه و اهل سنت چگونه است؛
 .1سرفصلهاى مهمترين اصول و مبانى اعتقادى شيعه كدام است؟
 .3امامت در اصول اعتقادى و سياسى شيعه چه جايگاهى دارد؟
ص75 :
فصل دوم پيدايش تشيع مقدمه
هدف اين فصل مرورى اجمالى بر وقايع پس از رحلت رسول خدا (ص) و دستيابى به خاستگاه تاريخى پيدايش تشيع
است.
تاريخ اجتماعى اسالم نشان مىدهد كه مسلمانان پس از رحلت رسول خدا (ص) اندك اندك با سنّت و سيره آن حضرت
فاصله گرفتند و پس از  25سال به زندگانى پيش از بعثت بازگشتند ،امام على (ع) ،در سال  75هجرى به خالفت رسيد
و بار ديگر سيره و سنّت آن حضرت را حيات مجدد بخشيد .عدهاى از مسلمانان كه باتوجه به تأكيدات رسول خدا (ص)
در پيروى از آن حضرت كوشيدند ،شيعه نام گرفتند.
امام على (ع) نزديكترين يار رسول خدا (ص) و داماد آن حضرت ،در ميان اهل بيت (ع) از جايگاه ويژهاى برخوردار
بود .به استناد نصوص روايى و تاريخى او در تمام دوران حيات خويش كانون توجه رسول خدا (ص) بود ،بنابراين
خاستگاه شيعه ،خانه وحى و رهبران آن نيز حامالن علوم رسول خدا (ص) و فرزندان او هستند كه در اين فصل به
بسترهاى تاريخى ظهور شيعه اشاراتى مىشود.
 .1ظهور اعتقادى تشيع
 .1 -1علل و زمان ظهور تشيع

تالش برخى از نويسندگان متعصب غيرشيعى بر آن است كه شيعه را نيز مانند ساير فرقهها ،فرقهاى نوظهور يا جنبشى

سياسى كه در اثر تحوالت تاريخى ،سياسى و اجتماعى به وجود آمده ،معرفى كنند 158و به اين وسيله ،آن را از پيكره
اسالم جدا سازند.
ديدگاههاى گوناگونى درباره تكوّن و پيدايش شيعه ابراز شده است كه عبارتاند از:
 .1عده اى ،پيدايش شيعه را پس از سقيفه بنى ساعده دانسته و گفتهاند :گروهى بر انتخاب
ص71 :

ابو بكر اعتراض كردند و به پيروى از على (ع) در خانه حضرت فاطمه (س) گرد هم آمدند و بدين صورت ،هسته اوليه

شيعه را تشكيل دادند 159.اين قول با رواياتى كه از پيامبر (ص) درباره على و شيعان او رسيده ،سازگارى ندارد.

 .2برخى ديگر گفتهاند شيعه بعد از خالفت حضرت على (ع) پديد آمد .اين عده تشيع به معناى عام را كه پس از كشته
شدن عثمان ظهور و مردم را به دو دسته ،علوى و عثمانى تقسيم كرد ،با شيعه بهمعناى خاص آن يكى دانستهاند 111و

گفته اند ،بيشتر مسلمانان ،آن حضرت را در جنگهاى او بر ضد مخالفانش يارى كردند و آن حضرت نيز آنان را شيعه
خود ناميد ،در حالىكه همه آنان عقيده واحدى نداشتند.

111

 .7بعضى پيدايش شيعه را پس از جنگ جمل دانسته و گفتهاند كسانى كه حضرت على (ع) را در جنگ جمل يارى
دادند ،شيعه على ناميده شدند .از محمد بن اسحاق نقل شده ،وقتى طلحه و زبير با على (ع) به مخالفت برخاستند ،عدهاى
كه او را همراهى كردند ،شيعه ناميده شدند.

112

 .4كسانى نيز پيدايش شيعه را بعد از جنگ صفين و به دنبال پيدايش خوارج دانستهاند 117.اين عده تشيع را پديدهاى
نوظهور در زمان على (ع) مىدانند كه در بازتاب افكار خوارج به وجود آمد .خوارج افكارى مانند عدم لزوم تعيين امام
از طرف خدا و همچنين عدم اختصاص امامت به گروه خاصى از مسلمانان را مطرح كردند ،كه در بازتاب چنين افكارى
شيعه پديد آمد و به دفاع از امامت منصوص على (ع) پرداخت.

114

 .)1 ( 158رافعى ،مصطفى ،حضارة العرب ،ص .271
 .)1 ( 159تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 215؛ تاريخ ابن خلدون ،ج  ،7ص 711؛ حسن ،ابراهيم حسن ،تاريخ االسالم ،ج  ،1ص 731؛ گلدزيهر؛ العقيدة و الشريعة
فى االسالم ،ص 134؛ امين ،احمد؛ فجر االسالم ،ص 211؛ عنان ،محمد عبد اهلل ،تاريخ جمعيّات السريه ،ص .21
111

(  .)2الفصل فى الملل و االهواء و النحل ،ج  ،2ص 38؛ تاريخ سياسى صدر اسالم :شيعه و خوارج ،ص 141؛ حسينى ،ادريس ،راه دشوار مذهب به

مذهب ،ترجمه محمود مالكى ،ج  ،1ص .75
 .)7 ( 111حسنى ،هاشم معروف ،االنتفاضات الشيعية عبر التاريخ ،ص .11
 .)4 ( 112امين ،محسن ،أعيان الشيعه ،ج  ،1ص  ،19به نقل از :راه دشوار مذهب به مذهب ،ج  ،1ص 75؛ خوانسارى ،محمد باقر ،روضات الجنات ،ص ،88
به نقل از :الشيعة فى التاريخ ،ص .29
 .)5 ( 117ابن نديم ،الفهرست ،ص 249؛ صدر ،محمد صادق ،الشيعه ،ص .58
 .)1 ( 114االنتفاضات الشيعية عبر التاريخ ،ص .11

 .5ظهور تشيع بعد از شهادت حسين بن على (ع) در كربال ،سخن عده ديگرى است كه عقيده دارند شهادت آن حضرت
در كربال ،شيعيان متفرق را متحد كرد و از آنان جنبش وسيعى به وجود آورد و از اهل سنت جدا ساخت 115.اين گروه،

پديد آمدن شيعه را با ظهور
ص73 :
دوره اى نو براى نهضت تشيع و تأثير بسيار شگرف شهادت امام حسين (ع) بر شيعيان اشتباه گرفتهاند.

111

 .1پاره اى از نويسندگان نيز شيعه را از بدعتهاى عبد اهلل بن سبأ يهودى دانستهاند .البته بسيارى از محققان ،داستان عبد
اهلل بن سبأ را موهوم و جزء قصههاى خرافى دانستهاند كه توسط داستانسرايان مردمى ساختهشده و به هيچوجه وجود
خارجى نداشته است.

113

 .3برخى هم ظهور شيعه را به نوعى با ايرانيان مرتبط دانسته و مىگويند :ظهور شيعه ،رنگوبويى ايرانى دارد .بدين
صورت كه گفته شده ايرانىها براى انتقام از اعراب و در اثر كينهاى كه از خليفه دوم به جهت فتح ايران و نابودى تاج و
تخت كسراها ،آتش پرستى و مجوسيت داشتند ،كوشيدند مجوسيت را در قالب لباس اهل بيت (ع) و تشيع زنده كنند؛ از
آنرو شيعه را به وجود آوردند.

118

طه حسين در مورد ردّ اين انديشه گفته است:
به نظر من آنگونه كه تاريخ مىگويد ،پيروى از على (ع) بهمعناى ساده و نخستين خويش ،پيش از اسالم آوردن ايرانيان
بوده است.

119

شهيد مطهرى هم در رد سخن كسانى كه تشيع را ايرانى مىدانند مىنويسد:
عكسالعملى كه ايرانيان در برابر اسالم نشان دادند ،آنچنان موافق و لبريز از عشق و عالقه بود كه جاى اين نيست گفته
شود احساسات ملى يا احساسات مذهبى كهن ،آنان را وادار كرده است كه در زير پرده تشيع ،عقايد مذهبى كهن خويش
را اشاعه دهند.

131

 .8دستهاى نيز تشيع را پىآمد سياست پادشاهان صفوى دانستهاند .براساس اين ديدگاه ،تشيع در اوايل قرن دهم هجرى،
به هواى سلطنت و به دستيارى عده اى از درويشان صفوى قيام كرده و سالهاى متمادى با خلفاى آل عثمان و اوزبكها
جنگيدند و عقايد درويشانه و غلوآميز را در قالب تشيع به هم بافته و به صورت يك مذهب اسالمى درآوردند.
 .)3 ( 115همان ،ص .11
 .)1 ( 111جعفرى ،سي د حسين محمد ،تشيع در مسير تاريخ ،ترجمه محمد تقى آيت اللهى ،ص .211
 .)2 ( 113ر .ك :عسكرى ،سيد مرتضى ،عبد اهلل بن سبأ؛ آل كاشف الغطاء ،محمد حسين ،أصل الشيعة و اصولها ،ص .41
 .)7 ( 118راه دشوار مذهب به مذهب؛ ج  ،1ص 75؛ طباطبايى ،سيد محمد حسين ،ظهور شيعه ،ص .12
 .)4 ( 119امين ،احمد ،فجر االسالم ،ص .233
 .)5 ( 131مطهرى ،مرتضى ،مجموعه آثار ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ج  ،14ص .119

131

در حالى كه به گفته شهيد مطهرى ،ايران از هر نقطه ديگر براى بذر تشيع زمين
ص78 :
مناسب ترى بوده است و هرچه زمان گذشته؛ آمادگى ايران براى تشيع بيشتر شده است ،و اگر چنين ريشهاى در روح
ايرانى نبود ،صفويه موفق نمى شدند با در دست گرفتن حكومت ،ايران را شيعه و پيرو اهل بيت نمايند.

132

 .9بسيارى نيز بر اين عقيدهاند كه اساس مذهب تشيع ،در قرآن و سنت قطعى است  137و تفكر شيعى در زمان پيامبر

(ص) وجود داشته است 134.اينان تشيع را ايمان به وجود نص به امامت على (ع) تفسير مىكنند و معتقدند كه طريقه شيعه
از زمان پيامبر (ص) بوده و جماعتى با اين روش تعيّن و تميّز يافتند .آنان انتخاب سقيفه را تقبيح كردند و گفتند ،پيامبر
(ص) جانشين خود را پيشتر تعيين فرموده بود.
باتوجه به مستند بودن نظريه اخير ،ديگر نظريهها تهمتى ناروا به شيعه است و اينگونه تحليلها و فرضيهها در زمان
پيدايش تشيع ،در حالى كه بر هيچ منطق و دليل قابل اطمينانى استوار نيست ،ممكن است با يك بعد سازش داشته و
هركدام زمان و شرايطى خاص براى تحوالت انديشه سياسى شيعه به شمار رود ،اما با ابعاد گوناگون فرهنگ و محتويات
تشيع كه بر وجود اين مذهب در زمان رسول اكرم (ص) داللت مىكند ،سازش ندارد .بدينسان ،بسيارى از نويسندگان
شيعى ،اين برداشتها و ديدگاه هاى گوناگون را در پيدايش تشيع ردّ كردند و معتقدند تشيع ،مولود طبيعى اسالم بوده ،و
پيدايش آن نيز نتيجه طبيعى اسالم و نمايانگر انديشه اى است كه دعوت اسالمى در راه رسيدن به كمال مطلوب خود ،از

طرح آن ناگزير بوده است 135.گرچه واژه شيعه يا تشيع در يكى از دورههاى باال به كار رفته يا مصطلح شده باشد.

131

پيامبر اكرم (ص) اولين شخصى بود كه بر دوستى على (ع) تأكيد كرد و بر پيروان او نام شيعه نهاد 133.بدين جهت ،تشيع
سيماى حقيقى اسالم است كه در زمان خالفت ظاهرى حضرت على (ع) اعتقادات درونى آن با واقعيات ظاهرى انطباق
يافت.
در تاريخ گذشته ،مذهب همواره در تمام شئون زندگى انسان ،از جمله در سياست دخيل
ص79 :
بوده است .ازاين رو ،تشيع نيز در طبيعت ذاتى خود ،هم مذهبى است و هم سياسى و بر اين اساس در مرحله تكوين،

تشيع سياسى از تشيع مذهبى جدا نيست 138.بر پايه شهادت تاريخ ،تشيع قبل از اينكه به حيات سياسى خود شناخته

 .)1 ( 131ظهور شيعه ،ص .17
 .)1 ( 132مجموعه آثار ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،ج  ،14ص .121
 .)2 ( 137همان ،ص .113
 .)7 ( 134تامر ،عارف ،االمامة فى االسالم ،ص .55
 .)4 ( 135تاريخ االمامه و اسالفهم من الشيعه ،ص .4
 .)5 ( 131صدر ،محمد باقر ،تشيع يا اسالم راستين ،ص 3؛ صدر ،محمد باقر ،تشيع مولود طبيعى اسالم ،ص .21
 .)1 ( 133تشيع در مسير تاريخ ،ص .11 - 15

شود ،به مبانى اعتقادى ،اخالقى و حقوقى خود شهرت دارد ،بهطورى كه تمام حركتهاى شيعى در طول تاريخ نيز از اين
مبانى سرچشمه گرفتهاند .بنابراين ،تشيع سياسى يا به تعبيرى حيات سياسى شيعه ،به هيچوجه از تشيع مذهبى و حيات
دينى شيعه قابل تفكيك نيست.
شيعه با الهام از اهل بيت (ع) چه در بعد اعتقادى و چه در بعد سياسى ،بيش از هرچيز بر كتاب و سنت پيامبر (ص)

تأكيد داشت 139.بر همين مبنا بود كه امام على (ع) حاضر نشد در شوراى شش نفره به غير كتاب خدا و سنت رسولش
(ص) بينديشد .بدين ترتيب ،جايگاه تاري خى شيعه نيز به نخستين روزهاى دعوت پيامبر اكرم (ص) برمىگردد؛ البته توجه
به جنبههاى سياسى شيعه ،برخى از محققان را از توجه به جنبههاى معنوى و محتواى عقيدتى آن بازداشته است 181و در
نتيجه ،شيعه را يك فرقه سياسى معرفى كردهاند؛ در حالىكه بعد سياسى شيعه ،تنها يكى از ابعاد آن به شمار مىآيد.
به گفته يكى از پژوهشگران معاصر:
شيعه محتواى معنوى اسالم را غنا بخشيده و حيات بارور و نيرومند و پرقدرتى به آن دين داده است .نيز نيازهاى معنوى
انسان را اشباع ساخته و حتى در آنان بىقرارى عرفانى و گستاخى در شهادت را به اوج رسانده است .اگر تشيع نبود،
اسالم در قالبهاى خشك و بىروح منجمد مىشد و نمىدانم در چنان حصارهايى چه سرنوشتى به سراغش مىآمد.

181

دليل و حجت شيعه در جانشينى حضرت على (ع) از اتكاى به خصال شخصى على (ع) فراتر است .اين حجت بر اين
اصل استوار بود كه از عدالت و لطف پرورد گار نسبت به نوع بشر بعيد است كه مسأله امامت را مجمل گذارد؛ زيرا همان
مالحظات عقلى كه فرستادن رسوالن و پيامبران را ايجاب مى كند ،قرار دادن رهبران شايسته در غياب آنان را براى
عهدهدارى واليت پيروانشان نيز الزام مىنمايد.

182

افزون بر اينها ،مسأله رهبرى جامعه ،حياتىتر از آن است كه به تبادل آراى افراد عادى
ص41 :
واگذار گردد؛ زيرا امكان دارد اشخاص ناشايسته اى را براى جانشينى برگزينند و از اين راه ،با منظور وحى الهى مقابله
نمايند .فقط خدا از وجود صالحيتهاى علمى و لغزشناپذيرى و عصمت در افراد آگاه است و ازاينرو ،مىتواند با
شناساندن اين افراد توسط رسوالن خويش ،پيروزى وحى را تأمين كند.

187

 .1 -2مستندات مهم قرآنى و روايى در اثبات اصل واليت

 .)1 ( 138همان.
 .)2 ( 139تاريخ الطبرى ،ج  ،1ص .15
 .)7 ( 181أصل الشيعة و أصولها ،ص .18
 .)4 ( 181بدوى ،عبد الرحمان ،شخصيات قلقه فى االسالم ،به نقل از :تاريخ سياسى صدر اسالم :شيعه و خوارج ،ص .173
 .)5 ( 182الصراط المستقيم  ،...ج  ،1ص .17
 .)1 ( 187عنايت ،حميد ،تفكر نوين سياسى اسالم ،ترجمه ابو طالب صارمى ،مقدمه ،ص .21 - 19

گذشته از ديدگاه هايى كه در ظهور تاريخى تشيع وجود دارد ،آيات و رواياتى فراوانى ،بر ظهور اعتقادى تشيع در عصر
نبوت داللت د ارد كه برخى از مستندات قرآنى آن آيه تبليغ؛ آيه واليت؛ آيه اولى االمر؛ آيه صادقين؛ آيه ذوى القربى؛
است:
اينك به ترتيب و به اختصار هريك از نصوص قرآنى را توضيح مىدهيم ،سپس به توضيح مستندات روايى مىپردازيم.
الف) مستندات قرآنى
 آيه واليت«إِنَّما وَلِيُّكُ مُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ هُمْ راكِعُونَ».

184

صاحباختيار و سرپرست شما تنها خداست و پيامبر او و آنانكه ايمان آوردهاند ،همانها كه نماز را برپا مىدارند و در
حال ركوع زكات مىدهند.
مفسران شيعه و سنى گفتهاند :اين ،در شأن و منزلت على بن ابى طالب (ع) نازل شده است و روايات فراوانى نيز در

كتابهاى تفسيرى خود آوردهاند كه بر اين مسأله داللت مىكند 185.ابو ذر غفارى گويد :روزى نماز ظهر را با پيامبر (ص)

مىخواندم كه فقيرى در مسجد تقاضاى كمك كرد ،ولى كسى چيزى به او نداد .آن مرد فقير دست به سوى آسمان
برداشت و گفت:
خدايا! شاهد باش در مسجد پيامبر كسى چيزى به من نداد .على (ع) كه در حال ركوع بود ،با انگشت خود به آن مرد
اشاره كرد .او هم آمد و انگشتر حضرت را گرفت .پيامبر اكرم (ص) كه شاهد اين جريان بود ،سرش را به آسمان بلند
كرد و فرمود :خدايا! برادرم موسى از تو تقاضا
ص41 :
كرد كه سينه مرا گشاده دار و برادرم هارون را در كار نبوت من شركت ده ،تو به او فرمودى :ما بازوى تو را به واسطه
برادرت هارون محكم مىگردانيم .خداوندا! من محمد ،پيامبر و برگزيده توام ،به من شرح صدر ده و كار را بر من آسان
گردان و على را وزير و پشتيبانم قرار ده .ابو ذر مىگويد :هنوز اين سخن پيامبر (ص) تمام نشده بود كه آيه مذكور نازل

شد.181

داللت آيه فوق بر خالفت على (ع)

 .)2 ( 184مائده.55 ،
 .)7 ( 185طبرى ،محمد بن جرير ،جامع البيان فى تأويل القرآن ،ج  ،4ص 129؛ زمخشرى ،محمود بن عمر ،الكشاف ،ج  ،1ص .148
 .)1 ( 181الصراط المستقيم  ،...ج  ،1ص 211؛ شيرازى ،مكارم و جمعى از دانشمندان ،پيام قرآن ،ج  ،9ص 217؛ ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،1ص .28

در آيه واليت ،بر مسأله «ولىّ» تكيه شده و على (ع) بهعنوان ولىّ مؤمنان معرفى گرديده است .كلمه «ولىّ» معانى
متعددى دارد؛ در اينجا بهمعناى اولى به تصرف ،سرپرست و صاحباختيار است؛ زيرا اگر بهمعناى دوست و ياور بود،
شامل همه مؤمنان مىشد .از سوى ديگر ،مراد از واليت خدا و رسول خدا (ص) نيز اولى به تصرف است و براساس

قاعده ادبى ،معطوف در حكم معطوف عليه است .يعنى واليت مؤمنان[ 183على (ع)] عطف به واليت خدا و رسول او شده
است .عالمه امينى از  42عالم بزرگ تفسير و لغت نام مىبرد كه مولى را به أولى (كسى كه به تصرف سزاوارتر است)

معنا كردهاند.188

 آيه اكمال دين و نااميدى كفارالْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ وَ اخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيتُ لَكُمُ
الْإِسْالمَ دِيناً».
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امروز كافران از زوال و برچيده شدن آيين شما مأيوس و نااميد شدند .پس از آنان نهراسيد ،ولى از (مخالفت) من بترسيد.
امروز دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسالم را بهعنوان دين شما برگزيدم.
در آيه مذكور ،بين نوميد شدن كفار از دين مسلمانان و بين اكمال دين ،ارتباط نزديكى وجود دارد .ظاهر آيه بر اين
داللت مىكند كه كفار قبل از نزول اين آيه ،به از بين رفتن آيين اسالم اميد داشتند و اين امر در هر زمانى مسلمانان را
تهديد مىكرد و بهقدرى مهم بود كه جا داشت مؤمنان از وقوع آن بترسند .خداوند متعال هم با انجام كارى كفار را از
نابودى اسالم ،نااميد گردانيد.
ص42 :
عالمه طباطبايى در پاسخ اين سؤال كه چه خطرى مسلمانان را تهديد مىكرد ،مىگويد:
آيات ذيل بر وجود آن خطر پنهان داللت دارد:
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« .1وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ» 191طائفهاى از اهل كتاب دوست مىدارند و آرزو مىكنند كه روزى بتوانند
شما را گمراه كنند.
 « .2وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ كُفَّاراً حَسَداً مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ»
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بسيارى از اهل كتاب آرزو دارند كه چه مىشد شما را پس از ايمان ،به كفر برگردانند .همچنين آيات صف9 ،؛ مؤمن،
14؛ صاد1 ،؛ قلم 9 ،و اسراء ،34 ،از اين خطر خبر مىدهند.
 .)2 ( 183اينكه چرا جمع آمده ،ر .ك :ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،1ص 9؛ الصراط المستقيم  ،...ج  ،1ص .717
 .)7 ( 188الغدير ،ج  ،1ص .745
 .)4 ( 189مائده.7 ،
 .)1 ( 191تفسير الميزان ،ج  ،5ص .281
 .)2 ( 191آل عمران.19 ،

اما كارى كه خداوند با انجام آن ،كافران را براى هميشه مأيوس گردانيد ،اين بود كه آنها مىگفتند :به زودى رسول خدا
(ص) از دنيا مىرود و چون فرزند پسرى ندارد كه اهدافش را پى بگيرد ،اثرش منقطع و ياد و نامش از دلها مىرود؛ زيرا
كمال دين از جهت احكام و معارفش -به هر درجهاى كه باشد -به خودى خود براى بقاى دين كافى نيست .بنابراين،
بايد خداى سبحان بعد از رحلت پيامبر (ص) ،كسى را براى اين دين قرار دهد كه جانشين رسول خدا (ص) باشد و در
حفظ دين و تدبير امر آن و ارشاد امت ديندار ،به شكلى كار او را انجام دهد كه جايى براى آرزوى شوم كافران باقى
نماند.
باتوجه به اين مطالب ،پرسش اينجاست كه خداوند متعال با انتخاب چه كسى كفار را نااميد و دينش را كامل و نعمت
خود را تمام فرمود؟
روايات فراوانى بر اين داللت دارد كه اين آيه شريف ،پس از آيه  32سوره مائده و بالفاصله پس از حادثه غدير خم

نازل شد .از آن شمار ،روايت ابو سعيد خدرى است كه نقل كرده 197رسول خدا (ص) مردم را در روز پنجشنبه در غدير
خم جمع كرد و آنان را به پيروى از على (ع) دعوت نمود و آن دو از يكديگر جدا نشدند تا آنكه آيه «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ
 »...نازل گرديد .پس رسول خدا (ص) به مژدگانى اينكه دين به حدّ كمال رسيد و نعمت خدا تمام شد و پروردگار از
رسالتش و از واليت على راضى گرديد ،تكبير گفت و سپس فرمود« :اللّهمّ وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من
نصره و اخذل من خذله».

194

ص47 :
 آيه اولى االمر« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ».
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد! خدا را اطاعت كنيد و اطاعت كنيد رسول خدا و كارداران خود را -كه خدا و رسول معيار
واليت آنان را معيّن كرده -فرمان ببريد.
خداوند متعال در اين آيه شريفه به اطاعت بىقيد و شرط «اولى االمر» امر فرموده است و اين ،از يكسو معصوميت و از
سوى ديگر واجب بودن اطاعت از اولو االمر را در كنار خدا و رسول (ص) بيان مىكند.
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 .)7 ( 192بقره.119 ،
 .)4 ( 197ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،5ص 711؛ دالئل الصدق ،ج  ،2ص .271
 .)5 ( 194سند حديث غدير در اين منابع آمده است :ترمذى ،سنن ترمذى ،ج  ،5ص  ،177ش 7317؛ ابن ماجه ،سنن ابن ماجه ،ج  ،5ص  ،47ش 111؛
خصائص امير المؤمنين( ع)  ،ابو عبد الرحمان احمد بن شعيب نسائى شافعى معروف به خصائص النسائى ،ج 21؛ مستدرك الحاكم ،ج  ،7ص 111 - 119؛
البداية و النهايه ،ج  ،5ص 184؛ مسند احمد ،ج  ،4ص 732؛ ابن اثير ،أسد الغابه فى معرفة الصحابه ،ج  ،7ص 713؛ ذهبى ،تذكرة الحفاظ ،ج  ،7ص 1147؛
تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،2ص  .521 - 524جهت اطالع بيشتر ر .ك :الغدير ،ج  ،1ص .727
 .)1 ( 195نساء .59
 .)2 ( 191پيام قرآن ،ج  ،9ص .51

از جابر بن عبد اهلل انصارى نقل شده است كه گفت :هنگامىكه خداوند آيه مذكور را نازل فرمود ،به پيامبر (ص) عرض
كردم «اولو االمر» چه كسانى هستند كه خداوند طاعت آنان را دوشادوش طاعت شما قرار داده است؟
حضرت فرمود :اى جابر! آنان جانشينان مناند كه اولشان على بن ابى طالب (ع) است.
سپس حضرت جانشينان على (ع) را برشمرد.
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 آيه راستگويان« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ».
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اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از خدا پروا كنيد و با راستگويان باشيد.
در اينكه راستگويان چه كسانى هستند ،در آيات متعدد قرآن ،مثل آيه  133سوره بقره و آيه  15سوره حجرات ،به آنان
اشاره شده است .از جمله نشانههاى راستگويان ،ايمان به خدا و فرمانبردارى و تعبّد خالصانه او و پايدارى و جهاد در
راه دين است .براساس آيه مذكور ،مسلمانان وظيفه دارند در هر زمانى با راستگويان همراه باشند.
مفسران شيعه و سنى ،كاملترين مصداق راستگويان را على بن ابى طالب (ع) مىدانند و بر آناند كه آيه راستگويان نيز

درباره او نازل شده است 199.آيه از اين جهت كه بهطور مطلق و
ص44 :

بدون هيچگونه قيد و شرطى به همراه بودن با على (ع) دستور مىدهد ،بر عصمت آن حضرت داللت دارد؛ چنانكه فخر
رازى نيز عصمت را از اين آيه استفاده كرده است .البته او در مصداق آيه به خطا رفته و اجماع امت را معصوم دانسته
است.
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افزون بر آيات پيش گفته ،آيات فراوان ديگرى نيز وجود دارد كه بر عصمت ،امامت يا برترى على (ع) داللت دارد؛ مثل
آيات ذوى القربى ،مباهله ،ليلة المبيت ،هل اتى و  ،...كه مجال طرح آنها در اين نوشته نيست.
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 .)7 ( 193ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،4ص .157
 .)4 ( 198توبه.119 ،
 .)5 ( 199سيوطى ،جالل الدين ،الدر المنثور ،ج  ،1ص 414؛ الجامع الحكام القرآن ،ج  ،17ص  11؛ شبلنجى ،شيخ مؤمن ،نور االبصار فى مناقب آل بيت نبىّ
المختار ،ص 121؛ قندورزى حنفى ،سليمان بن ابراهيم ،ينابيع المودة لذوى القربى ،ص 18؛ به نقل از :حلى ،حسن بن يوسف ،نهج الحق و كشف الصدق ،ص
191؛ شواهد التنزيل  ،...ج  ،1ص 259؛ ترجمه تفسير الميزان ،ج  ،9ص .551
 .)1 ( 211فخر رازى گويد :نحن نصرف بانه ال بد من معصوم فى كل زمان ،الّا ان نقول :ذلك المعصوم هو مجموع االمة.
فخر رازى ،التفسير الكبير ،ج  ،11ص .221
 .)2 ( 211براى اطالع بيشتر از اين آيات ر .ك :نهج الحق و كشف الصدق؛ الصراط المستقيم  ،...ج 1؛ دالئل الصدق ،ج  2و در بيشتر تفاسير ،ذيل سورههاى
شورا27 ،؛ اسراء21 ،؛ آل عمران14 - 59 ،؛ بقره293 ،؛ و سوره انسان( هل اتى).

ب) مستندات روائى
افزون بر نصوص قرآنى ،اماميه براى اثبات شايستگى على (ع) به مقام واليت و جانشينى پيامبر (ص) در هر سه شأن از
شئونى كه به آنها اشاره مىشود ،به رواياتى كه مبيّن فضيلتها و نيز ويژگىهاى آن حضرت است ،استناد كردهاند.
مشهورترين اين روايات عبارتاند از:
 .1تربيت على (ع) در خانه پيامبر (ص)؛
 .2سبقت در اسالم آوردن؛
 .7حديث يوم الدّار (سبقت در آشكار كردن اسالم)؛
 .4عقد اخوّت (برادرى) پيش از هجرت و پس از هجرت؛
 .5ليلة المبيت؛
 .1پيشگامى على (ع) در جنگها (بدر ،احد ،خندق و )...؛
 .3حديث سدّوا االبواب؛
 .8حديث مشهور ال فتى الّا على (در احد)؛
 .9حديث مشهور ضربه على (ع) (در خندق)؛
 .11حديث طير؛
 .11حديث رايت (در غزوه خيبر)؛
 .12حديث منزلت (در غزوه تبوك)؛
 .17حديث نجوا (در غزوه طائف)؛
ص45 :
 .14حديث خاصف النعل (در غزوه طائف)؛
 .15حديث نفس (در اعالم سوره برائت)؛
 .11حديث غدير؛

 .13حديث واليت.
بين اماميه و اهل سنت ،گاه در داللت و زمانى در سند اين احاديث اختالف وجود دارد.
اهل سنت منكر نص بر واليت على (ع) بهمعناى خالفت هستند ،اما نص بر واليت ،به معناى حبّ و دوستى اهل بيت
(ع) را قبول دارند .البته باتوجه به اين روايات ،شيعه امامت و جانشينى على (ع) را اثبات ،و تداوم فرهنگ قرآن و سنت
پيامبر (ص) را تنها در خط فكرى و سياسى اجتماعى امامان منصوص و معصوم مىداند كه همان اهل بيت (ع) بهمعناى
اخص هستند.
 تربيت على (ع) در خانه پيامبر (ص)على (ع) در دامن پرمهر پيامبر (ص) پرورش يافت .بهترين شاهد بر اين مطلب ،سخنان حضرت در خطبه قاصعه است
آنجا كه مىفرمايد :شما مىدانيد مرا نزد رسول خدا چه رتبت و خويشاوندىام با او در چه نسبت است .آنگاه كه كودك
بودم ،مرا در كنار خود نهاد و بر سينه خويشم جا داد و مرا در بستر خويش مىخوابانيد ،چنانكه تنم را به تن خويش

مىسود ... ،از من دروغى در گفتار نديد و خطايى در كردار نشنيد 212.پرورش در دامن رسول خدا (ص) افتخارى بود كه
تنها نصيب على (ع) و فاطمه (س) شد.
 -سبقت در اسالم آوردن
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على (ع) اولين مؤمن به رسول خدا (ص) بود .افزون بر كتابهاى تاريخ و حديث كه بر اين سخن تأكيد دارند ،آن حضرت
خود نيز بر اين سبقت اذعان فرموده است.

214

ص41 :
 -حديث يوم الدّار
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هنگامىكه آيات  214و  215سوره شعراء در سال سوم بعثت نازل شد ،پيامبر اكرم (ص) از سوى خداوند مأموريت
يافت تا رسالت خود را آشكار كند .ازاين رو ،اول به خاندان خود كه فرزندان عبد المطلب بودند ،ابالغ كرد .ماجراى اين
دعوت را بيشتر تاريخنگاران و مفسران در ذيل اين آيات آوردهاند .پيامبر (ص) پس از ابالغ پيام ،سه مرتبه دعوت
 .)1 ( 212نهج البالغه ،خطبه .192
 .)2 ( 217ابن سعد ،الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص 258؛ مروج الذهب  ،...ج  ،7ص 12؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص .711
 .)7 ( 214محمدى رى شهرى ،محمد ،موسوعة االمام على بن ابى طالب( ع) ،ج  ،9ص  ،191بسيارى از روايات را كه دال بر نخستين مؤمن بودن على( ع)
است جمعآورى كرده است.
 .)1 ( 215حديث يوم الدّار كه به حديث انذار نيز معروف است ،در كتابهاى تاريخى ،تفسيرى و كالمى زيادى وارد شده كه بخشى از آنها عبارتاند از :تاريخ
الطبرى ،ج  ،2ص 72؛ تفسير الطبرى ،ج  ،19ص 18؛ ابن اثير ،على بن ابى الكرم ،الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص 17؛ مسند احمد ،ج  ،1ص  111و 159؛
ابن حجر عسقالنى ،فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ،ج  ،8ص 147؛ زمخشرى ،الكشاف ،ج  ،1ص 743؛ كنز العمال ،ج  ،17ص 171؛ مجمع الزوائد
 ،...ج  ،8ص  117و 712؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،17ص 211؛ حلبى ،على بن برهان الدين ،السيرة الحلبيه  ،...ج  ،1ص .411

خويش را تكرار كرد كه هربار كسى غير از على بن ابى طالب (ع) دعوت او را نپذيرفت ،آنگاه پيامبر (ص) خطاب به
على (ع) فرمود:
به درستى كه على ،برادر ،وصى و جانشين من در بين شماست؛ سخن او را بشنويد و از او اطاعت كنيد.
بدين ترتيب ،پيامبر (ص) على (ع) را جانشين و امام بعد از خود معرفى كرد .در پايان اين داستان گفتهاند كه ابو لهب با
تمسخر به ابو طالب گفت :محمد دستور داد فرمان فرزندت را بشنوى و مطيع او باشى.
 -عقد برادرى پيش از هجرت و پس از هجرت
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مفسران و تاريخنگاران نقل كردهاند كه بعد نزول آيه  11سوره حجرات ،رسول خدا (ص) براساس منزلت مسلمانان با
يكديگر ،ميان آنان پيمان برادرى برقرار كرد؛ مثال بين حمزه و زيد ،عمر و ابو بكر ،بالل و ابو رويحه و  ...پيمان بست.
سپس به على بن ابى طالب (ع) فرمود:
تو برادر منى و من برادر تو  ...اين از افتخارات امام على (ع) است كه نشان از منزلت رفيع و بلند او نزد رسول خدا
(ص) دارد.
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ص43 :
 ليلة المبيتدر سال سيزدهم بعثت ،سران قريش بعد از مشورت در دار الندوه ،تصميم به قتل رسول خدا (ص) گرفتند؛ جبرئيل پيامبر
(ص) را از اين توطئه نهانى آگاه كرد ،حضرت على (ع) را به جاى خويش گذاشت و راهى يثرب شد ،شمشيرداران
قريش شبانه به خانه او ريختند و چون خفته اى را در بستر ديدند ،خيال كردند كه پيامبر (ص) است .بدين ترتيب ،آن
حضرت نجات يافت و آيه  217سوره بقره ،براى اين فداكارى امام على (ع) نازل شد.
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 پيشگامى على (ع) در غزوات (بدر ،احد و خندق)رسول خدا (ص) تقريبا  28غزوه و  11سريه داشت .مهم ترين اين جنگها با قريش و يهود بود و در بيشتر آن جنگها،
على (ع) نقش حساس و تعيينكنندهاى داشت و عامل پيروزى مسلمانان بود؛ بهويژه در سه جنگ بدر ،احد و خندق كه
 .)2 ( 211الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص  741و ج  ،7ص 11؛ أنساب األشراف ،ج  ،1ص  718 ،213و ج  ،11ص 17؛ ترمذى ،سنن ترمذى ،ج  ،5ص 711؛
مجمع الزوائد  ،...ج  ،9ص 225؛ مباركفورى ،تحفة االحوذى بشرح جامع الترمذى ،ج  ،11ص .152
 .)7 ( 213درباره منزلت على( ع) نزد پيامبر( ص) بالذرى نقل كرده« كانت لعلى دخلة لم تكن الحد من الناس» براى على( ع) وقت مالقات خاصى با رسول
خدا( ص) بود ،در حالىكه چنين منزلتى براى احدى از ياران او نبود.
أنساب األشراف ،ج  ،2ص .751
 .)1 ( 218ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  ،2ص 121؛ سير اعالم النبال ،ج  ،2ص 471؛ تفسير قمى ،ج  ،1ص 235؛ فرات كوفى ،فرات بن ابراهيم ،تفسير فرات
الكوفى ،ص 15؛ ابن بطريق ،يحيى بن حسن اسدى حلى ،خصائص الوحى المبين ،ص .121

فداكارىهاى امام على (ع) از عمدهترين عوامل پيروزى مسلمانان بود؛ بهطورى كه در جنگ احد تنها امام على (ع) و
چند تن از ياران حضرت پايدارى كردند و در جنگ خندق نيز هيچكدام از ياران به مبارزهطلبى عمرو بن عبدود پاسخ
نداد مگر على (ع).
 -حديث سدّوا االبواب
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رسول خدا (ص) در سال دوم هجرى دستور داد در همه خانههايى كه به مسجد باز مىشد ببندند ،جز در خانه على (ع).
حمزه عموى رسول خدا (ص) خدمت ايشان رسيد و عرض كرد :يا رسول اهلل (ص)! دستور دادى در خانه عمويت را به
مسجد ببندند ،اما درب خانه پسر عمويت را باز گذارند؟ حضرت فرمود :اين خواست خدا بود ،نه خواست من.
 -نداى آسمانى ال فتى در احد
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در جنگ احد ،بىانضباطى ياران رسول خدا (ص) ،سبب شكست ظاهرى و پراكندگى آنان
ص48 :
شد .در اين ميان ،على (ع) پايدارى كرد و به دفاع از پيامبر خدا (ص) پرداخت تا اينكه شمشير او شكست .رسول خدا
(ص) ذو الفقار را به او داد .در اين هنگام نداى آسمانى «ال فتى الّا على ال سيف الّا ذو الفقار» به گوش مسلمانان
رسيد.
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 -حديث ضربه على (ع) يوم الخندق

217

اواخر قرن پنجم هجرى ،مشركان قريش به تحريك يهود مدينه ،كمر به نابودى اسالم بستند و سپاهى ده هزار نفرى از
قبايل را براى نابودى اسالم تجهيز كردند و به قصد ويران كردن مدينه راهى آن ديار شدند .پيامبر اكرم (ص) هم در مقابل
با كندن خندق ابتكار عمل را از آنان گرفت .با اين همه ،چند تن از قهرمانان قريش از جمله عمرو بن عبدود از خندق
گذشتند و مبارز طلبيدند .كسى از ياران رسول خدا (ص) حاضر به مبارزه نشد ،مگر على بن ابى طالب (ع) .هنگامى كه
على به مبارزه عمرو رفت ،پيامبر (ص) فرمود :امروز تمام اسالم در مقابل تمام كفر قرار گرفت .پس از پيروزى على (ع)

 .)2 ( 219صدوق ،الخصال ،ص 552؛ مقريزى ،تقى الدين احمد بن على ،النزاع و التخاصم ،ص .117
 .)7 ( 211الطبقات الكبرى ،ج  ،5ص  211و ج  ،2ص .138
 .)4 ( 211همان ،ج  ،2ص  21و 29؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص  514و 438؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 88؛ أنساب األشراف ،ج  ،1ص  117و ج  ،11ص
235؛ خوارزمى ،موفق بن احمد بن محمد مكى ،المناقب ،ص .711
 .)1 ( 212المعيار و الموازنه؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص 514؛ ابو الفرج اصفهانى ،مقاتل الطالبيين ،ص 187؛ رسائل المرتضى ،ج  ،4ص .119
 .)2 ( 217ينابيع المودة  ،...ج  ،1ص .412

بر عمرو هم فرمود :ضربه على در اين روز ،برتر از عبادت انس و جن تا روز قيامت است 214.بعد از اين فداكارى

حضرت على (ع) بود كه آيه «كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ  215»...نازل شد.
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 حديث طيراين حديث ،از احاديث مشهور بين شيعه و اهل سنت است 213.از انس بن مالك نقل شده است كه زنى از انصار پرندهاى
را بريان كرد و آن را به رسم هديه نزد پيامبر (ص) برد .حضرت دعا كرد كه «اللهم ائتنى باحبّ خلقك اليك يأكل معى
هذا الطّير؛ خداوند! محبوب ترين انسان پيش خودت را بفرست تا در خوردن اين پرنده با من شريك باشد» .انس گويد:
بعد از اين دعا،
ص49 :
على بن ابى طالب (ع) آمد .اما آمدن وى سه نوبت با تأخير مواجه شد؛ چون انس براى كسب افتخار قبيلهاى ،هربار
على (ع) را به بهانهاى از ورود به خانه بازمىداشت.
 حديث رايت در غزوه خيبردر سال هفتم هجرى ،رسول خدا (ص) دژهاى خيبر را محاصره و پنج دژ از هفت دژ آنها را فتح كرد .رسول خدا (ص)
ابو بكر و عمر را براى فتح آن دو قلعه فرستاد كه بىنتيجه باز گشتند .بعد حضرت فرمود :فردا پرچم را به دست كسى
خواهم داد كه حملهكننده است و فرار نمىكند .او خدا و رسولش را دوست دارد و خدا و رسولش نيز او را دوست دارند.
بر نمى گردد تا اينكه خداوند پيروزى را به دست او نصيب مسلمانان كند.
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همه منتظر بودند كه حضرت فردا پرچم را به دست چه كسى خواهد داد .سرانجام فرداى آن روز رسول خدا (ص)
پرسيد :على بن ابى طالب كجاست؟ گفتند به درد چشم مبتالست .فرمود :او را حاضر كنيد .على (ع) را آوردند .حضرت
دستان مباركشان را بر چشمان على كشيد ،چشمان او بهبود يافت .بعد پرچم را به دست آن حضرت داد و بدين ترتيب،
خداوند با دستان او پيروزى را نصيب مسلمانان ساخت.

 .)7 ( 214طبرى ،محمد بن جرير ،المسترشد فى امامة امير المؤمنين( ع) ،ص 148؛ مازندرانى ،محمد صالح ،شرح اصول كافى ،ج  ،12ص 412؛ عاملى ،جعفر
مرتضى ،الصحيح من سيرة نبى االعظم ،ج  ،9ص .11
 .)4 ( 215احزاب.25 ،
 .)5 ( 211فيض كاشانى ،األصفى فى تفسير القرآن ،ج  ،2ص 988؛ عروسى حويزى ،ابن جمعه ،تفسير نور الثقلين ،ج  ،1ص .182
213

(  .)1الحلبى ،على بن حسن ،اشارة السبق ،ص 54؛ خالصة العبقات ،ج  ،1ص  .127تحفة الماحوزى  ،...ج  ،11ص 154؛ تميمى مغربى ،نعمان بن

محمد ،شرح االخبار فى فضائل االئمة االطهار( ع) ج  ،1ص 173؛ اسكافى ،ابو جعفر ،محمد بن عبد اهلل ،المعيار الموازنه ،ص 712؛ ابن حنبل ،احمد ،الملل و
معرفة الرجال ،ج  ،7ص .18
 .)1 ( 218بخارى ،محمد بن اسماعيل ،صحيح البخارى ،ج  ،4ص  5و 12؛ ابن ابى شيبه كوفى ،المصنف ،ج  ،3ص .491

 -حديث منزلت در غزوه تبوك
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يا على انت منّى بمنزلة هارون من موسى.
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براساس حديث منزلت ،مقام خالفت براى على بن ابى طالب (ع) ثابت است.
پيامبر اكرم (ص) در اين حديث شريف ،على (ع) را به هارون تشبيه كرده است؛ هارون جانشين و خليفه حضرت موسى
(ع) بوده است ،بدين ترتيب كه وقتى حضرت موسى (ع) مىخواست چهل شبانهروز به ميقات برود ،هارون را جانشين
خود قرار داد ،به عالوه كه بعد از رحلت حضرت موسى (ع) هارون جانشين ،وصى و خليفه او بود.
ص51 :
هنگامى كه پيامبر (ص) عازم تبوك بود ،حضرت على (ع) را در مدينه گذاشت .عدهاى از منافقان ،بر على (ع) طعن زدند
كه پيامبر (ص) او را در جهاد همراه نساخت .على (ع) اين موضوع را با پيامبر (ص) در ميان گذاشت ،پيامبر (ص)
فرمود :منزلت تو به من ،مثل منزلت و جايگاه هارون به موسى (ع) است.
اين حديث نيز منابع و اسناد فراوانى دارد ،بهطورى كه حسكانى در شواهد التنزيل  ...گفته است از استادم ابو حازم

حافظ شنيدم كه مىگفت :من حديث منزلت را با پنج هزار اسناد استخراج كردهام 221.سيد هاشم بحرانى هم حديث

منزلت را از صد نفر از دانشمندان اهل سنت با ذكر نام كتاب ،سند و متن حديث نقل كرده است 222.حديث منزلت ،در

مناسبتهاى مختلفى از رسول خدا (ص) صادر شده است.227
 -حديث نجوى (غزوه طائف)

هنگامى كه آيه  12سوره مجادله كه مىگويد« :اى اهل ايمان! هرگاه خواهيد كه با رسول سرّى گوييد ،پيش از اين كار
بايد صدقه دهيد  »...نازل شد ،مسلمانان موظف شدند كه هرگاه خواستند با رسول خدا (ص) نجوا كرده و رازى را
بگويند ،صدقه دهند.

 .)2 ( 219واقدى ،محمد بن عمر ،المغازى ،ج  ،7ص 989؛ ابن هشام ،السيرة النبوية ،ج  ،7ص 393؛ البداية و النهاية ،ج  ،4ص 211؛ مفيد ،محمد بن محمد
بن نعمان ،الجمل  ،...ص 219؛ ابن سيد الناس ،عيون االثر ،ج  ،2ص 178؛ النزاع و التخاصم ،ص .111
 .)7 ( 221شواهد التنزيل  ،...ج  ،1ص  .195برخى از منابع ديگرى كه اين حديث را ذكر كردهاند عبارتاند از :مسند احمد ،ج  ،1ص 185؛ مجمع الزوائد ،ج
 ،9ص 119؛ كنز العمال ،ج  ،17ص 111؛ مستدرك الحاكم ،ج  ،7ص  113؛ ذهبى ،مختصر تدارك الحافظ الذهبى على مستدرك الحاكم ،ج  ،7ص 1291؛
سيوطى ،جالل الدين ،الجامع الصغير من حديث البشير النذير ،ج  ،2ص 129؛ موسوعة االمام على بن ابى طالب( ع)  ،...ج  ،2ص .149
 .)1 ( 221شواهد التنزيل  ،...ج  ،1ص .195
 .)2 ( 222بحرانى ،سيد هاشم ،غاية المرام ،ص .119
 .)7 ( 227كنز العمال ،ج  ،1ص .154

مفسران  224در شأن نزول آيه گفتهاند ،توانمندان پيش پيامبر (ص) رفته و با او پنهانى مشورت مىكردند ،اما تهىدستان
نمىتوانستند و چنين امكانى براى آنان فراهم نبود .آيه دستور داد تا هركس خواست نزد آن حضرت رود ،صدقه دهد.
پس از اين ،ديگر كسى نزد رسول خدا (ص) نرفت ،مگر على بن ابى طالب (ع) كه به سختى مبلغى را تهيه كرد و صدقه
داد ،سپس پيش رسول خدا (ص) رفت .بعد از اين عمل على (ع) آيه سيزده همين سوره كه مىگويد« :آيا از اينكه پيش

از راز گفتن با رسول صدقه دهيد ترسيديد؟  »...نازل شد و آيه قبلى را نسخ كرد 225.در روايتى از امام على (ع) نقل شده

است كه فرمود :در قرآن آيهاى است كه هيچ كس قبل از من به آن عمل نكرد و بعد از من نيز به آن عمل نخواهد كرد.
دينارى را فراهم كردم و آن را براى نجوا با رسول خدا (ص) صدقه دادم.
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ص51 :
 حديث خاصف النعل (غزوه طائف)حديث خاصف النعل به روشهاى مختلف از شيعه و سنى روايت شده است .از ام سلمه نقل شده است :در آغاز جنگ
جمل به عايشه گفت :به ياد دارى كه در سفرى كه باهم بوديم ،در آن سفر كفش پيامبر (ص) پاره شد ،على در زير سايه
درخت يا سمرهاى نشست تا كفش رسول خدا (ص) را وصله كند .پدرت با عمر نزد حضرت آمدند و ما بيرون رفتيم .آن
دو به رسول خدا (ص) گفتند :نمىدانيم تا كى در ميان ما خواهى بود .اى كاش ما را به جانشينى خود آگاه مىساختى.
حضرت فرمود :من اگر او را معرفى كنم ،از گرد او پراكنده مىشويد هم چنانكه بنى اسرائيل از گرد هارون پراكنده شدند.
سپس آندو بيرون رفتند .شما از حضرت پرسيدى :جانشين تو كيست؟ حضرت فرمود:
پينهدوز كفش .ما بيرون شديم ،جز على كه كفش او را پينه مىزد ،كسى را نديديم.223
 حديث نفس (در اعالم سوره برائت)در سال نهم هجرى رسول خدا (ص) سوره برائت را به ابو بكر داد تا به مردم مكه (قريش) ابالغ كند ،جبرئيل نازل شد و
فرمود ،يا رسول اهلل «ال يؤدّى عنك الّا انت او رجل منك».
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 -حديث غدير

 .)4 ( 224تفسير الطبرى ،ج  ،28ص 21؛ الجصاص ،ابو بكر احمد بن على ،،احكام القرآن ،ج  ،7ص 532؛ واحدى نيشابورى ،على ،اسباب النزول ،ص 231؛
قرطبى ،تفسير القرطبى ،ج  ،13ص .713
 .)5 ( 225الخصال ،ص 552؛ كوفى ،محمد بن سليمان ،مناقب االمام امير المؤمنين( ع) ،ج  ،1ص 18؛ عالمه حلى ،مختلف الشيعه ،ج  ،4ص .791
 .)1 ( 221عبد بن حميد ،منتخب مسند عبد بن حميد ،ص 11؛ سنن ترمذى ،ج  ،5ص 81؛ مستدرك الحاكم ،ج  ،2ص .482
 .)1 ( 223اصول الكافى ،ج  ،5ص 11؛ مسند احمد ،ج  ،7ص  77و 87؛ سنن ترمذى ،ج  ،5ص 298؛ مستدرك الحاكم ،ج  ،2ص 128؛ المعيار و الموازنه،
ص 29؛ المصنف ،ج  ،3ص 493؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .218
 .)2 ( 228البداية و النهاية ،ج  ،5ص  41و ج  ،3ص 794؛ الجمل  ،...ص 219؛ شرف االسالم بن سعيد ،تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ،ص 38؛ ابن جبر،
على بن يوسف ،نهج االيمان ،ص .243

پيامبر اكرم (ص) در آخرين سال از عمر مبارك خود ،مراسم باشكوه و معنوى حج را با جماعت بسيارى از مسلمانان
نقاط مختلف سرزمين اسالمى انجام داد .اين حج كه به «حجة الوداع» معروف شد ،يكى از عالىترين عرصههاى تجلّى
حضور معنوى مسلمانان به همراهى پيامبر (ص) در اين مكان مقدس بود.
آن حضرت ،به هنگام بازگشت از حج ،در كنار آبگيرى به نام غدير خم كه حاجيان از هم جدا مىشدند ،دستور توقف
داد و كسانى را كه اندكى از غدير خم عبور كرده بودند ،فراخواند و اجتماع بزرگى برپا شد.
ص52 :
از نظر زمان و مكان 229بهترين فرصت فراهم شد تا پيامبر (ص) در آن اجتماع ،آخرين رسالت خود را در تبليغ انجام
دهد .ازاينرو ،پس از گرد آمدن مسلمانان خطبه اى خواند و در آن مسلمانان را به شهادت گرفت كه پيامبر (ص) از جان
و مالشان به آنان سزاوارتر است ،سپس دست على ابن ابى طالب (ع) را باال برد و فرمود« :هركس كه من موال و سرور
اويم ،على سرور و موالى اوست».
بعد از اين خطبه ،صحابه كنار پيامبر (ص) و برخى از مسلمانان ،با على (ع) بهعنوان «امرة المؤمنين» (امير المؤمنين)
بيعت كردند.
عالمه امينى در كتاب الغدير ،حديث غدير را از  111صحابى و  84تابعى و  711دانشمند معروف نقل كرده است؛
بنابراين ،حديث غدير از متواترات تاريخ به شمار مىآيد ،بهطورى كه كسى در سند آن خدشه نكرده است.
اما بيشتر دانشمندان اهل سنت در داللت حديث خدشه كرده و موال را در اين حديث به معناى دوست گرفته و چنين نقل
كردهاند كه على (ع) وقتى كه از يمن برمىگشت تا در حج به پيامبر اكرم (ص) ملحق شود ،عدهاى به جهت
سختگيرىهاى على (ع) در بيت المال ،به پيامبر اكرم (ص) شكايت كردند ،پيامبر (ص) ناچار شد در آن اجتماع عظيم
آن سخنان را مطرح كند.
شيعه معتقد است خاستگاه اين حركت پيامبر (ص) در راستاى تكليفى بود كه خداوند در امر جانشينى پيامبر (ص) به
عهده او گذاشته بود و او نيز وظيفه داشت آن را اعالم نمايد.
اداى اين تكليف از چنان اهميتى برخوردار بود كه خداوند به پيامبر (ص) فرمود اگر انجام نشود ،رسالتش را ابالغ نكرده
است .در حالىكه بسيارى از اركان مهم اسالم ابالغ شده بود و جمله «وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ» در آن آيه نشان مىدهد
كه ابالغ اين پيام ،از دشوارترين حاالت پيامبر (ص) بود و به علت موضعگيرى سخت بعضى از اطرافيان پيامبر (ص)
ممكن بود ،جان او به خطر بيفتد .ازاينرو ،خداوند حمايت خاص خود را در اين مورد از پيامبر (ص) اعالم داشت.

271

امر به اجتماع همه حاجيان توسط پيامبر (ص)  ،در آن گرماى سوزان نيز تنها در شرايط باال قابل توجيه است و تنها و
تنها تحقق چنين آرمان وااليى ،مستلزم چنين تالش بىشائبه و
 .)1 ( 229مكان اجتماع در جحفه بود .اين مكان چهار راهى است كه از شمال به مدينه ،از شرق به عراق ،از غرب به مصر و از جنوب به يمن مىرسد.
 .)2 ( 271پيام قرآن ،ج  ،9ص .191

ص57 :
چنان شهادت و گواه محكم از مردم است .اهميت اين موضوع در آنجايى است كه بعد از اين واقعه ،آيه تماميت و

جامعيت ابالغ رسالت پيامبر (ص) و كمال دين حق نازل گرديد 271.بنابراين ،غدير يك مفهوم سياسى يا اخالقى نيست
كه آن را شيعه درست كرده باشد ،يا تنها پيامبر (ص) خواسته باشد بدان وسيله دوستى خود را با على (ع) اعالم كند؛
بلكه غدير اعالم واليت على (ع) است.
بعد از گذشت  25سال از واقعه غدير ،على (ع) بار ديگر حادثه غدير را زنده كرد .در رحبه 272و در منا اصحابى را كه
در غدير حضور داشتند ،به شهادت طلبيد و گواهى خواست بعضى از صحابه كه از اهل بدر نيز بودند ،بلند شده و
شهادت دادند كه در غدير آن سخنان را از زبان مبارك پيامبر اكرم (ص) درباره على (ع) شنيدهاند.
از امام رضا (ع) نيز نقل شده است كه جمعهاى مصادف با غدير شد ،على (ع) در آن روز خطبه مفصلى ايراد فرمود،
سپس حضرت رضا (ع) خطبه على (ع) را در آن روز نقل كرده كه از مطالب مهم آن اشاره به توحيد ،نبوت ،امامت و
ارتباط اين سه با همديگر و رفتار گذشتگان نسبت به امامت و واليت است.
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حضرت على (ع) در دامان پيامبر اكرم (ص) بزرگ شد 274،اولين مسلمان بود 275در طى سالهاى بعثت و هجرت زحمات

طاقتفرسايى را متحمل گرديد 271،از نظر فضايل و مكارم اخالق نزديكترين فرد به پيامبر (ص) و بعد از پيامبر (ص)

عالمترين افراد بود؛ چنانكه ابن ابى الحديد در شرح خطبه  84نهج البالغه گفته است :مهمترين معارف الهى مثل توحيد،
عدل و  ...از على (ع) آموخته شده است ،در حالى كه اين معارف در كلمات هيچ صحابى پيدا نشده و آنان نيز عالم به
چنين معارفى نبودند .اين از باالترين فضايل على (ع) پيش من است.
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ص54 :
بدين سبب ،على (ع) شايستهترين فرد براى مقام خالفت و جانشينى رسول اكرم (ص) بود .چنانكه اين مطلب از سخنان
او نيز آشكار است كه فرمود :من حقى را كه از آنم بود خواستم و شما نمىگذاريد و مرا از رسيدن بدان بازمىداريد.
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 .)1 ( 271اشاره به آيه i\:الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ E\....
 .)2 ( 272رحبه ،فضاى خالى جلوى مسجد است .ظاهرا امام على( ع) اين احتجاج و منا شده را در جلوى مسجد كوفه اقامه كرده است.
 .)7 ( 277در مورد اين خطبه ر .ك :شيخ طوسى ،مصباح المتهجّد ،ص 191؛ سيد بن طاووس ،االقبال ،ص 412؛ كفعمى ،المصباح ،ص 195؛ ابن شهر آشوب،
مناقب آل ابى طالب( ع) ،ج  ،7ص  41و الغدير ،ج  ،1ص  285آمده است.
 .)4 ( 274السيرة النبوية ،ج  ،1ص 212؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص  712؛ ذهبى ،محمد بن احمد ،تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ج  ،1ص .171
 .)5 ( 275خطيب بغدادى ،احمد بن على ،تاريخ بغداد ،ج  ،2ص 81؛ تاريخ مدينة دمشق ،ج  ،42ص  .8713براى اطالع بيشتر ر .ك :موسوعة االمام على بن
ابى طالب( ع) ،ج  ،9ص .124 - 117
 .)1 ( 271موسوعة االمام على بن ابى طالب( ع) ،ج  ،1ص  153به بعد.
 .)3 ( 273شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .741
 .)1 ( 278نهج البالغه ،خطبه  ،132ص .138

ابن ابى الحديد در شرح اين سخن گفته است :مضمون سخنان باال -حقانيت على (ع) را به خالفت و امامت -به صورت
متواتر نشان دهد .سپس شواهد ذيل را از سخنان او آورده كه در مناسبتهاى مختلف چنين فرموده است:
 .1ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللّه (ص) حتى يوم النّاس هذا 279.پس از رحلت پيامبر (ص) تا امروز پيوسته حق
مرا از من بازداشتهاند و ديگرى را بر من مقدم داشتهاند.
 .2اللهم أخّر قريشا فانّهم منعتنى حقّى و غصبتنى أمرى 241.شبيه اين كلمات در خطبه  132آمده است كه ترجمه آن
چنين است :خدايا! من از تو بر قريش و آنكه قريش را كمك كند ،يارى مىخواهم ،كه آنان پيوند خويشاوندى مرا
بريدند و رتبت بزرگم را خرد ديدند .فراهم آمدند و در كارى كه از آن من است با من بستيزيدند .سپس گفتند :حق را
توانى گرفت و توانى واگذارد.
 .7فجزت قريشا عنّى الجوازى فانّهم ظلمونى حقّى و اغتصبونى سلطان ابن عمّى -241.قريش كيفر اين كار زشت را از
خدا ببيند -كه رشته پيوند مرا پاره نمود ،و حكومتى را كه از آن فرزند مادرم بود از من ربودند.
پيامبر اكرم (ص) در موارد فراوانى كه تاريخ نقل كرده 242،على (ع) را بر ديگران مقدم داشته است كه نمونه آن سد
ابواب ،اعالم برائت ،ماجراى مباهله و  ...است.
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باتوجه به مطالب پيشگفته اين سؤال پيش مىآيد كه چرا با اين همه تأكيد و اصرار بر خالفت على (ع) اين موضوع به
مرحله اجراء درنيامد؟.
بى گمان علل و عوامل مختلفى در اين زمينه مؤثرند كه اهم آنها از اين قرار است:
 تعصبات قومى و قبيلهاى؛ بازگشت به جاهليت؛ص55 :
 ناآشنايى اعراب شمالى به شيوه جانشينى انتصابى؛ .)2 ( 279شرح نهج البالغه ،ج  ،9ص  711و ج  ،11ص .281
 .)7 ( 241همان.
 .)4 ( 241نهج البالغه ،نامه  ،71ص 711؛ ثقفى ،الغارات ،ج  ،2ص 318؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،9ص .711
 .)5 ( 242برخالف آنچه بنى اميه و بنى عباس و ديگر حكومتهاى مستبد سعى كردند تا نامى از على( ع) در تاريخ نماند و يا فضايل او را به ديگران نسبت
دادند ،باز اين همه فضايل براى آن حضرت نقل شده است.
 247حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.

 كينههاى شخصى نسبت به على (ع)؛ رقابتهاى شخصى نسبت به على (ع)؛ سختگيرى و انعطافناپذيرى على (ع) در موضوعات سياسى و دينى.افزون بر اين ،در دوره هاى بعد نيز آنچه باعث شده برخى كسان نسبت به احاديث باال حساسيت نشان دهند و درصدد
خدشه در سند يا داللت اين احاديث برآيند ،تنها از تعصب و گرايش فرقهاى آنان سرچشمه گرفته است ،چنانكه ابن
قتيبه در دفاع از اين احاديث گفته است:
عدهاى در برابر رافضه ،افراط كرده و سعى كردهاند نگذارند حق على (ع) ادا شود .بدين سبب دربارهاش به بدگويى
پرداخته و از نقل فضايل او خودارى مىكنند ،در حالىكه فضائل او از طريق صحيح نقل شده است.
وى در ادامه مىگويد :اين تعصب آنان به حدى است كه اگر كسى درباره على (ع) احاديثى مثل اخو رسول اللّه (ص) ،و
ابو سبطيه الحسن (ع) و الحسين (ع) را نقل كند ،آنان ناراحت شده و چهرههايشان برافروخته مىشود؛ و اگر كسى سخن
پيامبر (ص) را كه فرمود:
من كنت مواله فهذا على مواله ،انت منّى بمنزلة هارون من موسى و نظائر اينها را روايت نمايد ،دنبال نقد سند اين
احاديث مىروند تا سند آنان را مخدوش نشان دهند و بدين صورت حق على (ع) را پايمال كنند.

244

 حديث واليتدر كتابهاى گوناگون شيعه و سنى نقل شده است كه رسول خدا (ص) ،على (ع) را همراه عدهاى به سريهاى فرستاد ،بعد
از برگشتن از مأموريت از على (ع) گاليه كردند كه على چنين و چنان كرد ،رسول خدا (ص) برآشفت و فرمود :من از
اويم و او از من است ،و او اولى به هر مؤمنى بعد از من است .اين حديث صريح در واليت دنيوى و دينى على (ع) ،بعد
از رحلت رسول خدا (ص) است.
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ص51 :
 .2سقيفه و ظهور سياسى -تاريخى تشيع
 .2 -1بررسى منابع سقيفه

 .)1 ( 244ابن قتيبه ،عبد اهلل بن مسلم ،االختالف فى اللفظ ،ص .42
 .)2 ( 245مسند احمد ،ج  ،4ص 114؛ المصنف ،ج  ،3ص 514؛ الغدير ،ج  ،7ص  .22عالمه امينى اين حديث را به طرق مختلف از اهل سنت نقل كرده
است.

كهن ترين نوشته موجود كه حادثه سقيفه را گزارش كرده ،كتاب محمد بن اسحاق ،درگذشته به سال  151ق است.
روايتكننده ابن اسحاق درباره سقيفه ،ابن شهاب زهرى است .زهرى از بنيانگذاران مكتب تاريخنگارى مدينه و داراى
تعصبات شديد مذهبى ،و از عالمان وابسته به دستگاه حاكمه اموى بود.
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ابن اسحاق تمام واقعه سقيفه را در يك خبر طوالنى از قول خليفه دوم ،كه بعد از برگشتن از آخرين حج خود در يكى از

مسجدهاى مدينه ايراد كرده ،نقل نموده است 243.سند روايت زهرى به عبد اهلل بن عباس برمىگردد و نقل او ،اصلىترين
روايت درباره اجتماع سقيفه بنى ساعده است ،بهطورى كه تمام روايات ديگر از اطالعات اين روايت استفاده كرده يا از

آن مايه گرفتهاند 248،چنانكه در صحيح بخارى 249و مسند احمد 251نيز به روايت ابن شهاب توجه شده است.

دومين گزارشگر سقيفه ،محمد بن سعد ،معروف به كاتب واقدى ،درگذشته به سال  271ق است .او پس از ابن اسحاق،
كاملترين نوشته را درباره سيره پيامبر اكرم (ص) با عنوان «الطبقات الكبرى» نگاشته است .وى در بخش سيره پيامبر
(ص) به جزئياتى پرداخته كه در نوشتههاى استاد او نيز ديده نمىشود و سپس به تفصيل درباره شرححال ياران پيامبر
(ص) و تابعان سخن گفته است.
طوالنىترين شرح حال صحابه در كتاب طبقات ،مربوط به خليفه اول است؛ البته با اينكه سقيفه يكى از حساسترين
وقايع تمام دوره زندگى ابو بكر است ،وى روى خوشى به نقل اين واقعه نشان نداده است.
ابن سعد در نقل وقايع سقيفه ،با دقت تمام ،تنها رواياتى را انتخاب كرده كه برترى و شايستگى بىترديد ابو بكر را براى

رهبرى جامعه اسالمى به هنگام رحلت رسول خدا (ص) نشان دهد 251.او با نقل روايات متوالى و متعدد درباره
شايستگى ابو بكر ،عمد خود را در جانبدارى از مكتب مدينه و در حمايت از دو خليفه اول نشان مىدهد.
ص53 :

بيشتر روايات ابن سعد درباره استحقاق جانشينى ابو بكر در سقيفه ،از عايشه است كه روايات او ،براى تضعيف موقعيت
على (ع) در خصوص خالفت و خنثى كردن روايات و رفتارهاى پيامبر اكرم (ص) درباره او صادر شده است؛ چنانكه از
ابن عباس نقل شده كه عايشه نمىتوانست درباره على (ع) خيرى بر زبان جارى كند.

 .)1 ( 241الطبقات الكبرى؛ ج  ،3ص 443؛ تاريخ االسالم ،حوادث سال  ،111 - 141ص .12
 .)2 ( 243تشيع در مسير تاريخ ،ص .44
 .)7 ( 248جانشينى محمد( ص)؛ ص .93
 .)4 ( 249صحيح البخارى ،ج  ،9 - 3كتاب المحاربين من اهل الكفر ،ص  ،585روايت .1134
 .)5 ( 251مسند احمد ،ج  ،1ص .54
 .)1 ( 251تشيع در مسير تاريخ ،ص .43
 .)1 ( 252تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص .189
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دشمنى عايشه با على (ع) در بعضى روايات تاريخى آشكار است؛ چنانكه براساس روايات ،اولينبار وى بود كه عثمان
را نعثل 257خواند و به مخالفت با او برخاست ،اما به محض اينكه شنيد مردم با على (ع) بيعت كردهاند ،عثمان را خليفه
مظلوم ناميد و با شتاب تمام براى انتقامجويى از على (ع) راهى عراق شد.
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ابن سعد با اينكه از نقلهاى ابن اسحاق غفلت نكرده و گاهى نقلهاى خود را بهطور مستقيم به ابن اسحاق مستند

مىكند 255،در نقل وقايع سقيفه توجّهى به سيره ابن اسحاق نكرده است.

از منابع ديگر سقيفه ،أنساب األشراف احمد بن يحيى بالذرى ،درگذشته به سال  239هجرى است كه از مهمترين مآخذ
او طبقات الكبرى ،ابن سعد است .بالذرى برخى از روايات سقيفه را كه ابن سعد به عمد در كتابش نياورده ،اما به صورت
شفاهى براى او روايت كرده ،در كتاب أنساب األشراف آورده است.

251

از ديگر منابع مهم اخبار سقيفه ،تاريخ يعقوبى است .شيوه نگارش يعقوبى ،مانند مسعودى در مروج الذهب ،شيوه تركيبى
است؛ بدين معنا كه حوادث تاريخى را با ذكر سلسله سند نياورده است.
در ذكر اخبار سقيفه ،ميان گزارشهاى ابن سعد و بالذرى با گزارشهاى يعقوبى ،تضاد شديدى ،هم در نقل مطالب و هم در
تأكيد بر موضوعات وجود دارد .ابن سعد و بالذرى در بخشى از روايات ،سعى دارند چنين القا كنند كه مخالفتى از سوى

هواداران على (ع) نسبت به انتخاب ابو بكر صورت نگرفت ،اما از نوشتههاى يعقوبى  253چنين برمىآيد كه انتخاب
ص58 :
ابو بكر ،با مخالفت شديد هواداران على (ع) روبهرو گرديده است.

258

تاريخ الطبرى ،از ديگر منابع گزارشكننده سقيفه بنى ساعده است .طبرى بهعنوان يك تاريخنگار مقبول عامه ،بيشتر
مطالب سال يازدهم هجرى را كه از مهمترين و حساس ترين حوادث تاريخ مسلمانان است و اجتماع سقيفه بنى ساعده
براى انتخاب جانشينى نيز در آن واقع شده است ،از سيف بن عمر نقل كرده است ،در حالىكه مهمترين كتابهاى رجالى
عامه و خاصه سيف را تكذيب كردهاند.

259

 .)2 ( 257نعثل ،بهمعناى پيرمرد احمق و نام مردى از اهالى مصر بوده كه ريش بلندى داشته است و عثمان به او تشبيه شده است .از عايشه نقل شده كه گفته
است :اقتلوا نعثال قتل اهلل نعثال .لسان العرب ،ج  ،1ص .214
 .)7 ( 254أنساب األشراف؛ ج  ،2ص  213و ج  ،5ص .91
 .)4 ( 255الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص .3
 .)5 ( 251أنساب األشراف ،ج  ،1ص .212
 .)1 ( 253تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .127
 .)1 ( 258تشيع در مسير تاريخ ،ص .54
259

(  .)2ر .ك :عالمه عسكرى ،عبد اهلل بن سبأ و ديگر افسانههاى تاريخى ،ترجمه احمد فهرى و ديگران ،كه بهطور مفصل به بررسى سيف بن عمر و

روايات او پرداخته است.

طبرى در نقل گزارشهاى خود ،منابع مهمى در دسترس داشته و در هر موضوعى روايات مختلف و گاهى متناقض آورده
است و از نقل ضعاف و روايات مجعولى چون قصه شق صدر ،غرانيق و  ...دريغ نكرده است.
وى پس از نقل گزارشهاى ابن اسحاق ،يعقوبى و بالذرى و توضيح چگونگى وقوع اين حادثه ،سخنان خليفه دوم را كه
بعد از برگشتن از آخرين حج خود در مسجد مدينه ايراد كرده بود ،بهطور كامل نقل كرده است.

211

سيف بن عمر در مجموع هفت روايت درباره سقيفه نقل كرده كه ششتاى آن در تاريخ الطبرى آمده است .افزون بر
ضعف در سند روايات سيف ،افرادى مثل قعقاع بن عمرو تميمى ،سهل بن يوسف سلمى ،مبشر و صخر در طريق سند او
واقع شدهاند كه وجود خارجى ندارند و از ساختههاى ذهن سيف به شمار مىآيند.

211

از كتابهاى مستقل ديگرى كه درباره سقيفه بنى ساعده نوشته شده السقيفه و فدك ،نوشته ابو بكر احمد بن عبد العزيز

جوهرى است .اصل اين كتاب در دسترس نيست ،امّا روايات آن در شرح نهج البالغه ابن ابى الحديد آمده 212و هادى
امينى ،آن را از شرح نهج البالغه ،ابن ابى الحديد استخراج كرده و پاورقىهاى عالمانهاى بر آن نگاشته است.
كتاب ديگرى كه درباره سقيفه وجود دارد السقيفة و الخالفه از نويسنده معروف و معاصر عبد الفتاح عبد المقصود است.
عبد الفتاح گرچه در بخشهايى از كتاب خود بدون تعصب نيست ،اما در سراسر كتاب ،موضع نيرومندى را در حقانيت
على (ع) نسبت به خالفت
ص59 :
دارد 217و كار خليفه دوم را كه مانع از نوشتن آخرين نامه پيامبر اكرم (ص) شد ،به شدت تقبيح كرده است .اين كتاب با
عنوان خاستگاه خالفت به زبان فارسى ترجمه شده است.
هيچكدام از كتابهاى تاريخى پيشگفته بهطور مستقل قادر به پردهبردارى از اسرار سقيفه و كشف ماهيت واقعى آن
نيستند .ازاين رو ،در اين تحقيق سعى شده كه روايات مختلف تاريخى كنار هم قرار گيرد و باتوجه به انگيزه و مرتبت
راويان ،پرده از حقايق تاريخى اين واقعه برداشته شود.
 .2 -2زمينههاى تاريخى پيدايش سقيفه
الف) نظام اجتماعى ،سياسى و فكرى عرب

 .)7 ( 211تشيع در مسير تاريخ ،ص .51
 .)4 ( 211عبد اهلل بن سبأ و ديگر افسانههاى تاريخى ،ج  ،1ص .88
 .)5 ( 212تهرانى ،شيخ آقا بزرگ ،الذريعة إلى تصانيف الشيعه ،ج  ،12ص  .211وى نام رسالهها و كتابهايى را كه از قرن سوم درباره سقيفه نوشته شده ،ذكر
كرده است.
 .)1 ( 217السقيفة و الخالفه ،ص .177

شناخت بهتر وقايع صدر اسالم ،مبتنى بر آگاهى عرب پيش از اسالم است؛ اينكه عرب از كدام پيشينه تاريخى و جايگاه
فكرى -فرهنگى برخوردار بوده است.
شناخت جايگاه و اهميت قبيلههاى عرب و درك ضرورت اين شناخت ،تلقى ما را از حوادث صدر اسالم دگرگون
ساخته و سبب خواهد شد كه با ديد دقيقتر و جامعترى اين حوادث را بررسى كنيم .ازاينرو ،الزم است در مطالعات
تاريخى كه درباره ماهيت و تركيب جامعه صدر اسالم صورت مىگيرد ،ماهيت و تركيب ناهمگون اجتماعى ،فرهنگى،
سياسى و  ...آن شناخته شود تا تنوع روشها و ديدگاهها در زمينههاى فرهنگى و نهادهاى ناهمگون سياسى -اجتماعى
زمان پيامبر (ص) به آسانى درك گردد.
افزون بر آن ،بايد تمايز ميان عرب شمال و جنوب را نيز بشناسيم؛ زيرا هريك از آنان ،ويژگىهايى اجتماعى ،دودمانى،

فرهنگى ،اقتصادى و جغرافيايى دارند 214كه انديشههاى سياسى و اجتماعىشان بر آن ويژگىها استوار شده و بهطور
طبيعى ،جوهره حيات سياسى -اجتماعى آنان را تشكيل مىدهد كه نقش اساسى را در الگوى انتخاب رهبر و رئيس
جامعه دينى ايفا مىكند.
 ماهيت فكرى -فرهنگى عرب عرب شمال يا عدنانىهامركزيت و محل سكونت عرب شمال ،شهر مكه بوده است كه به دليل وجود خانه كعبه،
ص11 :

مورد توجه ساكنان شبه جزيره بود و محل امنى براى همه به شمار مىآمد .در شمال جزيرة العرب ،زمينهاى قابل كشت
و قابل سكونت كمى يافت مىشد و تجارت ،مهم ترين كار و منبع درآمد ساكنان آن ديار بود كه وجود بازارهاى هميشگى
و موسمى در مكه گواه اين سخن است؛ 215چنانكه اعراب باديه نيز كاالهاى خود را در آن بازارها عرضه مىكردند.

بدين ترتيب ،تجارت عرب در دست قريش بود كه به علت تسلط بر تجارت و اداره امور كعبه ،بر تمام عرب سيادت پيدا
كرده بود ،بهطورى كه به دليل اين سدانت و حجابت بر كعبه ،از مدنيت برترى به نسبت باديهنشينان برخوردار بود و
مىبينيم كه پس از ظهور اسالم ،بيشترين درگيرى رسول خدا (ص) نيز با قريش است و تا قريش اسالم نياورد ،قبيلههاى
اطراف مسلمان نشدند.
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باوجود اهميتى كه قريش به علت آزمودگى در سياست و تجارت در مركزيت مكه و حتى در تمام جزيرة العرب داشت،
فاقد هرگونه دولت و حكومت يا نهادهاى سياسى و اجتماعى بود و تنها ضامن حفظ و بقاى اجتماع آنان قبيله به شمار

مىآيد 213.عرب جاهلى به علت صحرانشينى و بيابانگردى ،نمىتوانست به صورت مستقل زندگى كند و به قبيله خود
 .)2 ( 214براى اطالع بيشتر از تفاوتهايى كه بين عرب شمال و جنوب از نظر جغرافيايى و اجتماعى وجود دارد ،ر .ك:
الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،2ص .215
 .)1 ( 215تاريخ اليعقوبى ،ج  ،1ص 231؛ تاريخ التمدن االسالمى ،ج  ،1ص .29
 .)2 ( 211همان ،ص .241
 .)7 ( 213فروخ ،عمر ،تاريخ الجاهليه ،ص 149؛ تاريخ التمدن االسالمى ،ج  ،1ص .23

وابسته بود .ازاينرو ،قبيله به عنوان يك واحد نظامى ،اجتماعى ،سياسى و اقتصادى به شمار مىرفت و حوزه عمل رئيس
و افراد ديگر قبيله ،باتوجه به آداب و رسوم و ضوابط حاكم بر قبيله تعيين مىگرديد 218.حتى بتپرستى عرب جاهلى،

آميخته به تمايالت قبيلهاى بود و هر قبيلهاى بت جداگانهاى داشت و آن را به جهت ارتباط با تاريخ پدرانش مىپرستيد

و به اين وسيله ،به نسب خويش و آنچه مرتبط با نسب او بود ،افتخار مىكرد 219.رئيس قبيله نيز بهعنوان قاضى ،فرمانده

جنگ و  ،...نقش يك حاكم سياسى را برعهده داشت.
اهميت شناخت قبايل عرب به حدى است كه بايد ريشه بسيارى از حوادث مهم صدر اسالم را در تفكر و نظام قبيلهاى
دانست و انديشه هاى عرب مسلمان را نيز در قبيله و ضوابط حاكم بر آن جستجو كرد؛ چنانكه يكى از مهمترين
مشكالتى كه پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) پديد آمد ،زنده شدن دوباره تفكر قبيلهاى بود و همين امر ،زمينهساز پديد
آمدن حادثه سقيفه گرديد و بعدها دامنگير على (ع) شد و موجب گرديد كه او بهعنوان امام و ولىّ
ص11 :
واجب االطاعة ،مورد حمايت جامعه قرار نگيرد.
از ويژگىهاى عرب جاهلى ،پيوند عشيرهاى ،عصبيت قبيلهاى و تحالف است 231كه عدهاى را با تكيه بر حسب و نسب و
به عبارتى خون و نژاد دور هم جمع مىكند و نهادى به نام قبيله را پديد مىآورد.

231

قانون نانوشته و مقبول انصر اخاك ظالما كان او مظلوما 232اصلىترين شعار قبيلههاى عرب و مبناى وحدت آنها و

موجب بقاى ساختار قبيله و نيز بروز كشمكشهاى طوالنى بود 237.زندگى دشوار قبيلهاى از يكسو و عدم وابستگى به
دين و وجدان از سوى ديگر ،سبب شد كه آنان گاه به انگيزه سيطره بر ديگر قبيلهها و گاه به جهت انتقام ،دست به غارت

و چپاول يكديگر بزنند .از همينرو ،قبيلهاى كه شكست مىخورد ،پيوسته در انتظار فرصت براى انتقام بود .بدينسان،
افراد قبيله براى دفاع از حيات خويش ،هركدام به ديگرى نيازمند بودند و اين نياز ،موجب تعصب شديد قبيلهاى مىشد
و آنها ناگزير ،هميشه جانبدار قبيله خويش بودند؛ خواه به حق خواه بر باطل .چنانكه شاعر جاهلى در اينباره چنين
گفته است:
ال يسألون اخاهم حين يندبهم

فى النائبات على ما قال برهانا

 .)4 ( 218تاريخ التمدن االسالمى ،ج  ،1ص .28
 .)5 ( 219الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،2ص .218
 .)1 ( 231تاريخ اليعقوبى ،ج  ،1ص 241؛ ابن حبيب ،محمد ،المنمق ،ص 237؛ تاريخ االدب العربى ،العصر الجاهلى ،ص .58
 .)2 ( 231ابن خلدون ،مقدمه ،ص  217 ،242 - 241و 712؛ المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم ،ج  ،4ص  715و ج  ،1ص .411
 .)7 ( 232الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،1ص .51
 .)4 ( 237شرح نهج البالغه ،ج  ،12ص 82؛ العقد الفريد ،ج  ،1ص .518

هنگامى كه برادرش از او در سختىها كمك مىخواهد ،از او دليل و برهان نمىخواهند.234
قرآن كريم از اين روحيه عرب جاهلى ،به حميّت جاهلى تعبير مىكند 235.امير مؤمنان على (ع) نيز در خطبههاى  21و
 95نهج البالغه ،اوضاع جامعه جاهلى عرب پيش از اسالم را ترسيم كرده است.
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مهمترين ركن قبيله ،233رئيس آن بود .قبيله براى حفظ و بقاى خود ،به رئيسى مقتدر و توانمند نياز داشت .رئيس قبيله،
افزون بر ويژگىهاى فردى مانند تجر به ،شجاعت ،سخاوت و ثروت ،بايد از اشرافيت ،شيخوخت و نسب بااليى نيز
برخوردار مىبود .بدين جهت ،همه
ص12 :
اعضاى قبيله صالحيت نامزدى براى احراز منصب رياست قبيله را نمىيافتند .در واقع قبيله به مثابه دولت كوچكى بود
كه در رأس آن رئيس قبيله قرار مىگرفت.
چنانكه در سقيفه بنى ساعده نيز تمسك به ضوابط حاكم بر نظام قبيله ،دامنگير مسلمانان شد و على (ع) را از حق خود

محروم ساخت 238.باتوجه به همين مالك بود كه ابو عبيده جراح درباره امام على (ع) مىگفت :او هنوز جوان است.

239

ابو سفيان هم درباره خليفه اول كه داراى شيخوخيت الزم بود ،اما اشرافيت كافى نداشت ،مىگفت :او از اذّل قريش
است.

281

در دوره خلفا ،بهويژه در دوره خليفه سوم ،اعراب به پيوندهاى قبيلهاى خود بازگشتند ،بهطورى كه اين پيوندها ،تنها با
ساختار جامعه جاهلى قابل تصور بود .با بازگشت دوباره عرب مسلمان به ارزشهاى قبيلگى دوران جاهلى ،ارزشهاى
دينى ناديده گرفته شد و با تغيير ارزشهاى اسالمى ،فرهنگ حاكم بر جامعه اسالمى نيز تغيير كرد و جاهليت عرب به

هيأت نخستين خود بازگشت و پيمانهاى جاهلى تجديد شد .281چنانكه على (ع) وقتى به خالفت رسيد در اولين خطبه
خود فرمود:

 .)5 ( 234الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،1ص .44
 .)1 ( 235فتح.21 ،
 .)3 ( 231نهج البالغه ،خطبه .21
 .)8 ( 233قبيله ،عبارت از جماعتى بود كه به جهت داشتن نياى واحد و براى دستيابى به معيشت بهتر ،دور هم جمع مىشدند .دو علت باعث شده بود كه
مردم جزيرة العرب به صورت قبيله اى زندگى كنند؛ يكى غيرقابل كشت و زرع بودن مناطق آنان و دوم مهاجرت و كوچنشينى ساكنان جزيره .الصحيح من
سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،1ص .44
 .)1 ( 238الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص 127؛ تاريخ الجاهليه ،ص 151؛ بالشر ،تاريخ االدب العربى ،ص 78؛ تاريخ االدب العربى ،العصر الجاهلى ،ص .59
 .)2 ( 239جوهرى ،السقيفه و فدك ،ص 84؛ طبرى ،محمد بن جرير( شيعى)  ،المسترشد فى امامة امير المؤمنين( ع) ،ص 521؛ تاريخ التمدن االسالمى ،ج ،1
ص .11
 .)7 ( 281شرح نهج البالغه؛ ج  ،2ص  45و ج  ،1ص 41؛ االكبر ،ناشى ،مسائل االمامة و مقتطفات من الكتاب االوسط فى المقاالت ،ص .11 - 9
 .)4 ( 281تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص .511 - 515

اال و انّ بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله282؛ بدانيد كه روزگار دگرباره شما را در بوته
آزمايش ريخت ،مانند روزى كه خدا پيامبرش -صلى اهلل عليه و آله -را برانگيخت.
با همه تالشى كه على (ع) براى برگرداندن جامعه اسالمى به وضعيت زمان پيغمبر (ص) انجام داد ،سنتهاى جاهلى در
دوره بنى اميه به اوج خود رسيد تا حدى كه از ارزشهاى اسالمى جز اسمى باقى نماند .بزرگترين همّت عرب مسلمان
در اين دوره ،حفظ موقعيت قبيله است ،تا جايى كه براى حفظ موقعيت قبيله ،به راحتى ارزشهاى دينى و مسائل اعتقادى

ناديده گرفته مىشد ،چنانكه برجستهترين حوادث دوران بنى اميه را نيز نزاعهاى قبيلهاى تشكيل مىداد 287و خلفا نيز
براى بقاى حكومتشان ،به اين نزاعها دامن مىزدند .در دوره بنى عباس نيز با اينكه تكيه بر عنصر غيرعرب بود ،آنان
براى حفظ قدرت و مشروعيت
ص17 :
بخشيدن به سلطه خويش ،به قانون جاهلى دست مىيازيدند ،مانند مقدم داشتن عمو در طبقهبندى و ارث بر فرزندان
دختر ،چنانكه ابن معتز خطاب به علويان چنين سرود:
نحن ورثنا ثياب النبى

فلم تجذبون بأهدابها

لكم رحم يا بنى بنته

284و لكن بنو العم أولى بها

عرب جنوب يا قحطانىها
برخالف عرب شمال ،عرب جنوب با تمدنهاى بزرگ اطراف جزيرة العرب ارتباط داشت و اغلب آنان به صورت

شهرنشينى زندگى مى كردند و مفهوم مدنيت را از ساير مناطق عربى بهتر درك كرده 285و از نظر اقتصادى و كشاورزى،

داراى وضعيت مناسبترى بودند و براى معيشت خود نياز به گردش در صحراهاى طوالنى نداشتند .ازاينرو ،دستههايى
از آنان يكجا گرد هم مى آمدند و داراى حكومت و نظام خاص اجتماعى بودند كه از جمله دولتهاى آنان مىتوان به

معينىها 281و سبائيان اشاره كرد كه به حكومت سبائيان در قرآن كريم و منابع دينى نيز اشاره شده است.
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پس از فتح مكه ،عرب جاهلى ،اعم از عرب شمال و جنوب ،با تمام ويژگىهايش گروه گروه و پىدرپى تحت عنوان
«وفود» به خدمت پيامبر اكرم (ص) رسيده و با اندك آشنايى با دين مبين اسالم ،مسلمان مىشدند؛ البته هنوز بهطور
 .)5 ( 282نهج البالغه ،خطبه .11
 .)1 ( 287أنساب األشراف ،ج  ،3ص  ،3ج  ،4ص .129
 .)1 ( 284الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،8ص 242؛ به نقل از :ديوان ابن معتز ،ص .29
 .)2 ( 285المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم ،ج  ،1ص  111و .111
 .)7 ( 281همان ،ج  ،2ص  571و 598؛ ابراهيم حسن ،حسن ،تاريخ االسالم ،ص .12 - 11
 .)4 ( 283همان ،ص  525و ج  ،1ص .591

كامل به جرگه مسلمانان نپيوسته بودند .در اين ميان ،پيوستگى اعراب جنوب به حكومت مدينه و در دورههاى بعد به
دستگاه خالفت كمتر بود كه اين امر خود ناشى از ويژگىهاى اعراب جنوب مىباشد و شاهد آن نيز ارتداد و شورش
قبايل جنوب پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) است.
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از ديگر ويژگىهاى عرب جنوب در دوران رسالت اين است كه اگر رئيس قبيله اسالم را مىپذيرفت و مسلمان مىشد،
ساير افراد قبيله نيز مسلمان مىشدند كه گاهى نيز اين امر برعكس مىشد.
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ص14 :
مشكل عمده عرب جنوب اين بود كه آنان عمدتا تا سال هشتم هجرى مسلمان نشدند و اسالم كسانى هم كه مسلمان

شده بودند ،بيشتر به اجبار يا با تأليف قلوب بوده و ايمان در قلبشان نفوذ نكرده بود 291.در واقع فرصت كافى براى نفوذ
ايمان در قلب تازه مسلمانان نبود و آشنا شدن آنان با مبانى عقيدتى ،به زمان طوالنىترى نياز داشت كه اين فرصت به

سبب آنكه آنان ديرتر به اسالم گرويدند ،برايشان پيش نيامد .برخى آيات قرآن  291نيز بر اين مطلب داللت دارد كه ايمان
هنوز در دل عدهاى از مسلمانان راه نيافته بود .بدين سبب ،اگر رسول خدا (ص) سختگيرى مىكرد ،از اطراف او پراكنده
مىشدند؛ چنانكه برخى حتى بدون اين سختگيرى نيز مرتد شده يا به روم پناهنده شدند.
اسالم آوردن برخى قبيلههاى عرب ،بدون آشنايى آنان با مبانى و مسائل دينى و تنها به منزله پذيرفتن حاكميت سياسى
اسالم بود .بنابراين ،پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) بسيارى از آنان حاكميت دينى اسالم را نپذيرفتند و پيامبرى را سبك
گرفتند و از حاكميت جمعيت اندك قريش بر تمام جزيره امتناع ورزيدند 292.بعضى زكات را مانند «اتاوه» در زمان

جاهليت شمرده و از دادن آن امتناع ورزيدند 297كه علت آن را بايد در تمايل اين عده به عصبيت ،ناديده گرفتن

دستورات مؤكّد پيامبر اكرم (ص) و ناشى از ويژگىهاى دوران جاهلى اين قبايل دانست كه اسالم را براساس بينش
اجتماعى خود پذيرفته بودند.
ب) عصر نبوت -بعثت پيامبر اكرم (ص) ،آغاز دگرگونىها
بعثت رسول خدا (ص) ضمن اينكه مؤثرترين حادثه در تاريخ بشريت بود ،ماهيتى دينى داشت و از هرگونه شائبهاى كه
ماهيت عربى و قبيلهاى را به دنبال آورد به دور بود .اولين آيات نازل شده بعد از بعثت رسول خدا (ص) درباره علم،
تعليم و قلم است كه آدمى را به تفكر و تعقل مىخواند تا در سايه اين دو ،بتواند تفكر دينى و الهى را جايگزين تفكر

 .)5 ( 288االغانى ،ج  ،21ص .25
 .)1 ( 289البته عرب شمال نيز چنين بود ،ولى اين امر در بين عرب جنوب مشهودتر است .شاهد آن نيز كثرت تعداد وفود عرب جنوب نسبت به عرب شمال
است كه از طرف قوم خود جهت پذيرش اسالم خدمت پيامبر( ص) مىرسيدند.
 .)1 ( 291حجرات.14 ،
 .)2 ( 291آل عمران.159 ،
 .)7 ( 292الفتوح؛ ج  ،1ص 21؛ لبيد ،ابراهيم ،عصر النبوة و الخالفة الراشدة ،ص .218
 .)4 ( 297عصر النبوة و الخالفة الراشده ،ص .218

جاهلى كند .قريش با اينكه از علم و معرفت خبرى نداشت ،خود را «اهل اهلل» 294مىناميد .جامعه عربى كه اسالم در آن
ظهور كرد ،جامعه ناهمگونى بود از بزرگترين اقدامات رسول خدا (ص) اين بود كه اين جامعه ناهمگون را متحد و از
آنان براى مدتى «امة واحده» ساخت.
ص15 :
تناقض اساسى ،بين دعوت پيامبر (ص) و باورهاى جاهلى بود ،كه همان تفكر و باورها در خواستههاى جاهلى متبلور ،و
با رفتارهاى علوى نيز در تناقض بود .على (ع) درباره اين تناقض باورها و خواسته مىفرمايد« :ليس امرى و امركم

واحد ،انّى اريدكم للّه و انتم تريدوننى النفسكم 295...؛ كار من و شما يكسان نيست .مردم! من شما را براى خدا
مىخواهم ،اما شما مرا به خاطر دنيايتان مىخواهيد».

به دنبال هجرت پيامبر اكرم (ص) به مدينه ،گروههاى مختلفى از سراسر شبه جزيره به طرف مدينه سرازير شدند .با اينكه
هركدام از اين گروهها اعم از مكى ،مدنى يا قبايلى كه از عربستان جنوبى بودند ،ويژگىهاى اجتماعى و سياسى خاصى
داشتند و اسالم را براساس همين ويژگىها ،بينشها ،تمايالت و بنيادهاى قبيلهاى پذيرفته بودند ،در سايه تعليمات پيامبر
(ص) توانستند در كنار هم قرار گيرند و براى مدتى هماهنگ با پيامبر اكرم (ص) به پيشرفت اسالم كمك كنند .اما
عواملى باعث به هم خوردن اين هماهنگى بين مسلمانان شد كه به برخى از آنان اشاره مىشود:
 .1برترىطلبى و اشرافىگرى مهاجران قريش نسبت به انصار :قريش خود را برخوردار از امتيازات حمس  ،291آل اهلل و
از فرزندان حضرت اسماعيل مىدانستند و اسالم را نيز براساس ارزشهاى ريشهدارى كه داشتند ،تفسير مىكردند.
 .2كوشش برخى از مهاجران براى حفظ ارتباط با كفار قريش :برخى از مهاجران ،بعد از هجرت نيز به نوعى با كفار
قريشى در ارتباط بودند؛ چنانكه عبد الرحمان بن عوف سعى داشت امية بن خلف را در نبرد بدر از هالكت نجات دهد

كه بالل ،انصار را متوجه اميه كرد و در نتيجه او كشته شد 293،يا عمر بعد از جنگ بدر بر كشتههاى مشركان شعر اسود
بن يغوث را زمزمه مىكرد و مىگريست.
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عبد اهلل بن سعد بن ابى سرح برادر رضاعى عثمان از كسانى بود كه پيامبر اكرم (ص) حكم اعدام او را صادر كرده بود،

اما عثمان براى او امان خواست 299.پيامبر (ص) سكوت كرد
 .)5 ( 294حلى ،تذكرة الفقهاء ،ج  ،11ص .245
 .)1 ( 295نهج البالغه ،خطبه .171

 .)2 ( 291قريش رسوم معمولى را رها كردند و چيزهاى تازه اى در دين و آيين خود پديد آوردند ،مثال ايام حج در مزدلفه وقوف مىكردند ،يا در مراسم حج
از منطقه حرم بيرون نمىرفتند ... ،و خود را حمس ناميدند .تاريخ اليعقوبى ،ج  ،1ص 251؛ الطبقات الكبرى ،ج  ،1ص 59؛ مروج الذهب  ،...ج  ،1ص
.717
 .)7 ( 293المغازى ،ج  ،1ص 87؛ أنساب األشراف ،ج  ،1ص .191
 .)4 ( 298زمخشرى ،محمود ،ربيع األبرار و نصوص األخبار ،ج  ،4ص .51
 .)5 ( 299عبد اهلل بن سعد قبل از فتح مكه مسلمان شد .چون كتابت را خوب مىدانست .پيامبر اكرم( ص) دستور داد آيات وحى شده را بنويسد .او پس از
مدتى مرتد شد و به مكه گريخت .از جمله چيزهاى كه در مكه جهت خشنودى كفار قريش سرهم مىكرد اين بود كه مىگفت :بعضى اوقات كه به محمد(

ص11 :
تا كسى او را بكشد ،اما هيچكدام از اصحاب متوجه نشدند و بعدها تنها مردى از انصار ،تأسف مىخورد كه چرا اين

موقعيت را از دست داده است 711.عثمان تمام غنيمتهاى مغرب را به او بخشيد و كسى را در اين غنيمتها با او شريك
نساخت .البته او بيت المال مسلمانان را خزانه خويش مىپنداشت و به هر نحوى كه خود مىخواست در آن تصرف
مىكرد.
كعب بن زهير در شمار محكومان به مرگ بود كه توبه كرد .و انصار با پافشارى خواستار قتل او بودند ،ولى مهاجران به
شدت از او دفاع كردند .بعدها كعب در ضمن قصيده اى رقابت بين مهاجر و انصار را به نظم كشيد و انصار را در اين
مورد مذمت قرار داد.
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 .7مخالفت بعضى از مهاجران با اوامر پيامبر (ص) :باتوجه به روحيه سادهزيستى انصار ،مخالفت آنان با پيامبر (ص)
كمتر و تقيّد آنان به اوامر پيامبر (ص) بيشتر بود ،اما گاه روحيه سياستمدار و تجارتى قريش ،موجب مخالفت آنان با

پيامبر (ص) مىشد؛ چنانكه مىتوان به عنوان نمونه صلح حديبيه 712،ماجراى جعرانه ،717مخالفت در حجة الوداع ،714

سپاه اسامه 715و مهمتر از همه ،مخالفت آنان با واليت على بن ابى طالب (ع) را نام برد.

اين عوامل ،بين مهاجر و انصار اختالف مىانداخت .حتى در زمان پيامبر (ص) نيز انصار و مهاجر رابطه خوبى با هم
نداشته و هركدام از آنان به تثبيت موقعيت داخلى خود مىپرداختند و در صحنههاى اجتماعى بهطور مستقل عمل
مى كردند ،تا جايى كه در جنگها نيز هركدام با پرچم خاص خود به نام «راية المهاجرين» يا «راية االنصار» ظاهر
مىشدند و هركدام براى خود شعار خاصى انتخاب كرده بودند 711.آنها در امور اجتماعى نيز تشكيالت
ص13 :
مستقلى براى خود داشتند؛ چنانكه انصار در سقيفه جمع مىشدند و مهاجران در مسجد.
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ص) وحى مىشد ،من آيات وحى شده را مخالف گفتار او مىنوشتم ،سپس آنان را به او مىدادم ،او نيز تأييد مىكرد .آيه  97سوره انعام در اينباره نازل شده
است .وى در فتح مكه از نظر پيامبر( ص) مهدور الدم بود ،اما عثمان به او پناه داد (.االنتفاضات الشيعية عبر التاريخ ،ص .)51
 .)1 ( 711السيرة النبوية ،ج  ،4ص 52؛ الطبقات الكبرى ،ج  ،3ص 491؛ ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اللّه ،اإلستيعاب ،ج  ،4ص 735؛ أنساب األشراف ،ج ،5
ص 88 ،58 ،59؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،7ص .71
 .)2 ( 711السيرة النبوية ،ج  ،4ص .153
 .)7 ( 712المغازى ،ج  ،1ص 119 - 117؛ السيرة الحلبية ،ج  ،7ص .712
 .)4 ( 717السيرة النبوية ،ج  ،4ص .111
 .)5 ( 714اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،1ص .132
 .)1 ( 715الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 191؛ السيرة النبوية ،ج  ،2ص .151
 .)3 ( 711السيرة النبوية ،ج  ،4ص .51
 .)1 ( 713همان ،ص 113؛ به نقل از :عبد اهلل ،عبد العزيز بن ادريس ،مجتمع المدينة فى عهد الرسول( ص) ،ص 114؛ البداية و النهايه ،ج  ،1ص .711

پيامبر اكرم (ص) در تمام اين موارد در اتحاد آنان مىكوشيد و ازاينرو ،در جنگ همه را تحت پرچم امة واحده

درمىآورد و لواء الجماعة مىبست 718،بهطورى كه در ابتداى امر توانست آنان را تحت عنوان «امت واحده» زير يك
پرچم جمع كند.

719

بدبينى انصار به مهاجران قريش به حدّى بود كه بعد از جعرانه و بخششهاى پيامبر (ص) به قريش ،فكر كردند پيامبر
(ص) نيز قوم خود را ديده و دست از آنان كشيده است ،از اين رو ،زبان به اعتراض گشودند .پيامبر (ص) همه انصار را
در مكانى جمع كرد و فرمود :آيا راضى نمى شويد آنان با گاو و گوسفند به موطن خود برگردند و شما با رسولتان.
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بايد به اين نكته نيز توجه داشت كه بدبينى انصار به قريش ،كموبيش از ابتداى هجرت آنان به مدينه وجود داشته است؛
چنانكه در جنگ بدر با اينكه بزرگان قريش كشته شده بودند ،از بزرگان انصار ،سعد بن عباده از اسارت برخى سران
قريش اظهار ناراحتى مىكرد و مىگفت دوست داشتم همه آنان كشته مىشدند.
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در جنگ احد ،ضرار بن خطاب به انتقام كشتگان بدر ،دنبال بزرگان انصار بود كه آنان را بكشد .در جنگ بنى المصطلق،
به دليل وجود زمينه بدبينى انصار به مهاجران ،منافقان توانستند مهاجر و انصار را در مقابل هم قرار دهند كه رفتار
حكيمانه پيامبر (ص) آتش آن را خاموش ساخت.
در فتح مكه ،سعد بن عباده بهعنوان بزرگ انصار ،شعار انتقامجويى از قريش را سر مىداد كه بر عدهاى از بزرگان مهاجر
از جمله عمر بن خطاب ،عثمان و عبد الرحمان بن عوف گران آمد و موجب گفتگوى سختى ميان مهاجران و انصار
گرديد ،پيامبر (ص) ناچار به عزل سعد بن عباده شد و پسرش ،قيس را به جانشينى او انتخاب كرد تا هم مكيان را آرام
كند و هم به انصار بىتوجهى نشود.

712

با فتح مكه ،عدهاى از بزرگان قريش ،تحت عنوان مسلمة الفتح  717سرازير مدينه شدند .اين
ص18 :
امر باتوجه به زمينه اختالفهايى كه ميان مهاجران قريش و انصار وجود داشت ،نگرانى انصار را در مورد قريش شدت
مىبخشيد .هم چنانكه رواياتى نيز از پيامبر (ص) درباره نيكى به انص ار وجود داشت كه احتمال ستم رفتن بر انصار از آنها
استنباط مىشد.

714

 .)2 ( 718الطبقات الكبرى ،ج  ،1ص .221
 .)7 ( 719المغازى ،ج  ،2ص  413و 157؛ مجتمع المدينة  ،...ص .142
 .)4 ( 711الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص .154
 .)5 ( 711المغازى ،ج  ،1ص .111
 .)1 ( 712السيرة النبوية ،ج  ،4ص 49؛ المغازى ،ج  ،2ص .821
 .)3 ( 717مستدرك الحاكم ،ج  ،7ص 492؛ صنعانى ،عبد الرزاق ،المصنف ،ج  ،9ص 189؛ قرطبى ،تفسير القرطبى ،ج  ،8ص .93
 .)1 ( 714نهج البالغه ،خطبه 13؛ آبى ،منصور بن الحسين ،نثر الدر ،ج  ،1ص 239؛ الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 251؛ صحيح البخارى ،ج  ،7كتاب مناقب
االنصار ،ص .99

نگرانى انصار آنان را به اين فكر وامى داشت كه اگر قريش بر اوضاع مسلط شوند ،انصار براى هميشه از قدرت كنار زده
مىشوند و مورد بىمهرى قرار مىگيرند و زحمات چندين ساله آنان در كنار رسول خدا (ص) ناديده گرفته مىشود .بر
اين اساس بعد از رحلت پيامبر اكرم (ص) بىدرنگ ،در سقيفه بنى ساعده جمع شدند تا تدبيرى بينديشند 715.به گفته

توفيق ابو اعلم ،سعد بن عباده تنها زمانى خود را نامزد خالفت كرد كه مطمئن شد مهاجران توطئه كردهاند تا حق را از
صاحبان اصلى آن بربايند.

711

يكى ديگر از محققان درباره انگيزه تجمع انصار در سقيفه چنين مىنويسد:
انصار وقتى ديدند قريش على (ع) را از رسيدن به خالفت منع خواهد كرد و شاهد بودند كه چگونه پيامبر (ص) را از
كتابت نامه منع كردند و چگونه مانع عزيمت سپاه اسامه شدند ،در سقيفه جمع شدند و گفتند حاال كه حق را به حقدار
نمىدهند ،پس صاحب ما «سعد بن عباده» به اين جانشينى سزاوارتر است.

713

در همين حال انگيزه اصلى اوس از مخالفت با خزرج و همداستان شدن با قريش را بايد در اختالفهاى ريشهدار بين
اوس و خزرج جستجو كرد؛ اختالفهايى كه در سراسر حيات پيامبر (ص) نيز ديده مىشود ،بهطورى كه امامت همديگر را

نمىپذيرفتند و محل اجتماع آنان جدا بود 718.بهگونه اى كه رابطه اسيد بن حضير رئيس اوسيان با مهاجران ،بهتر از رابطه
خزرج با مهاجران بود .علت ارتباط بهتر اوسيان با مهاجران را مىتوان نتيجه دو عامل زير دانست:
اول اينكه اوسيان در اقليت بودند و مىدانستند كه به خالفت نمى رسند ،بدين جهت اين تفكر باعث شد تا در سقيفه بنى
ساعده ،آنان رهبرى فردى از قريش را بر رهبرى فردى از تيره مقابل ترجيح دهند.
ص19 :
دوم اينكه هنوز جنگهاى خونين ميان اوس و خزرج ،آتش كينه را در زواياى دل آنان نگاه داشته بود .براساس گفته
طبرى ،هنگامى كه اوسيان دانستند خزرجيان درصدد به دست آوردن جانشينى پيامبر (ص) هستند ،به همديگر گفتند:
اگر آنان امارت پيدا كنند ،پيوسته بر اوسيان برترى خواهند يافت و هيچ سهمى براى ما در نظر نخواهند گرفت ،بدين
جهت تصميم گرفتند با ابو بكر بيعت كنند و خزرج را از رسيدن به خالفت بازدارند.

719

سقيفه بنى ساعده ،يكى از شگفتانگيزترين و پيچيدهترين پديدههاى اجتماعى و از حوادث مهم تاريخ اسالم است كه به
انشقاق و اختالف در جامعه نوپاى اسالمى انجاميد و در بسيارى از روايات و سنت نبوى چنان تحريفى ايجاد كرد كه
دستيابى به كنه آنها را به راستى مشكل ساخته است.
 .)2 ( 715السيرة النبوية؛ ج  ،4ص 713؛ مسائل االمامة  ،...ص .17
 .)7 ( 711االنتفاضات الشيعية عبر التاريخ ،ص .13
 .)4 ( 713تعليقات عالمه احمدى ميانجى بر معادن الحكمه ،ص  ،437 - 431نقل از :الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،4ص .751
 .)5 ( 718السيرة النبوية ،ج  ،2ص .33
 .)1 ( 719و اللّه لو وليتها الخزرج عليكم مرة ال زالت لهم عليكم بذلك الفضيلة و ال جعلوا لكم معهم نصيبا ابدا فقوموا فبايعوا ابا بكر فقاموا اليه فبايعوه فانكسر
على سعد بن عباده و على الخزرج ما كانوا اجمعوا من امرهم (.تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .)419

در انجمن سقيفه ،در ظاهر امر ،مشاجره بر سر انتخاب جانشين پيامبر (ص) جر و بحثى بر سر شخصيتها بود ،ولى در
باطن ،همان مواضع اساسى نهفته بود كه اذهان سياسى را در سراسر جهان و در تمام دورهها به خود مشغول داشته
است.

721

ازاين رو ،شناخت اين مقطع از تاريخ اسالم ،در شناخت تشيع و تسنن اهميت بسي ارى دارد؛ اگرچه متأسفانه بررسى اين
مقطع از تاريخ ،بسيار حساس و دشوار خواهد بود و روال عادى و عام گزارشهاى تاريخى به هيچوجه نمىتواند تمام
جوانب و عوامل تاريخى -فكرى اين واقعه را روشن و از واقعيت اختالفات دامنهدارى كه به سقيفه بنى ساعده انجاميد،
پرده بردارد ،و از آغاز ماجراى سقيفه تا پايان ،همهچيز را به ترتيب تاريخى و پىدرپى همراه انگيزه طراحان اين حوادث
گزارش كند .به عالوه ،چه بسا در همين گزارشهاى مختصر موجود ،تعصبها و طرفدارىهاى فراوانى به چشم مىخورد كه
به مرور زمان ،در اثر جانبدارىهاى مذهبى بر گزار شهاى تاريخى افزوده شده است و آنها را از نقل حوادث بيرون برده و
به يك نظريه يا برداشت از يك حادثه همانند ساخته كه فاقد هرگونه ارزش تاريخى است.
باتوجه به منابع موجود ،كيفيت واقعه سقيفه بنى ساعده بدين ترتيب بوده كه پيامبر اكرم (ص) بعد از برگشتن از آخرين
حج خو د ،در اول محرم سال يازدهم هجرى ،سپاهى را تشكيل داد و فرماندهى آن را به جوانى برومند به نام اسامه
فرزند زيد -كه پدرش در جنگ
ص31 :
موته ،نزديك مرز روم به شهادت رسيده بود -سپرد و اصرار كرد هركس توانايى دارد همراه سپاه اسامه برود.

721

سپاه اسامه آماده حركت بود كه انتشار خبر بيمارى پيامبر (ص) سران مهاجر و انصار را -كه خروج از مدينه را به صالح
خود نمىديدند -به شدت مضطرب كرد و آنان ،به بهانههاى مختلف از همراهى لشكر امتناع كردند.

722

اولين اقدام صحابه در سرپيچى از همراهى سپاه ،زير سؤال بردن فرماندهى اسامه بود 727.شدت مخالفت آنان با
فرماندهى اسامه يا با خروجشان از مدينه به حدى بود كه ابن هشام از آن تعبير به «اوعب فيه المهاجرون االولون»؛
مهاجران نخستين ،در مخالفت با اسامه زيادهروى كردند؛ مىكند.

724

پيامبر اكرم (ص) در خطبهاى درباره مخالفت صحابه با اسامه فرمود :كسانى كه امروز به فرماندهى اسامه اشكال
مىگيرند ،ديروز به فرماندهى پدرش نيز خرده گرفتند .به خدا سوگند او اليق فرماندهى بود .چنانكه پسرش نيز اليق
است 725.با سخنان پيامبر (ص) لشكر در جرف آماده حركت شد ،اما سران مهاجر پيوسته به بهانههاى مختلف ،بين

 .)2 ( 721تفكر نوين سياسى اسالم ،ص .19
 .)1 ( 721تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 187؛ المغازى ،ج  ،7ص .113
 .)2 ( 722السيرة النبوية ،ج  ،2ص 151؛ الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص .171
 .)7 ( 727الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 191؛ تاريخ خليفة بن خياط ،ص .51
 .)4 ( 724السيرة النبوية ،ج  ،2ص .151
 .)5 ( 725تاريخ خليفة بن خياط ،ص 51؛ الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص  ،192 - 191 ،145ج  ،4ص 51؛ أنساب األشراف ،ج  ،1ص .784

اردوگاه و مدينه در رفتوآمد بودند ،در حالىكه خبرهاى مدينه توسط پيكى در اردوگاه جرف دريافت مىشد و پيامبر
(ص) نيز از آمدن آنان به مدينه نگران بود و آن را مخالفت با اوامر خويش مىدانست .ايشان وقتى از حركت نكردن سپاه
مطلع شدند ،فرمودند« :انفذوا جيش اسامة لعن اللّه من تخلّف عنها».

721

با اين همه ،سپاه اسامه حركت نكرد و اين تدبير پيامبر (ص) نيز نتيجهاى نداد و صحابه به مدينه بازگشتند .حضرت (ص)
كه به علت شدت بيمارى نمىتوانست در مسجد حاضر شود؛ فرمود تا كسى به جاى او نماز گزارد .ابو بكر كه به مدينه
برگشته بود ،به اشاره همسر پيامبر (ص) ،عايشه ،امامت نماز را به عهده گرفت ،ولى پيامبر (ص) وقتى از اين موضوع
مطلع گشت ،شخصا به مسجد آمد و امامت نماز را با بيمارى سختى كه داشت ،با حالت
ص31 :
نشسته به عهده گرفت و به منزل برگشت.

723

پيامبر اكرم (ص) به خوبى مىدانست كه رحلت او ،مسأله جانشينىاش را با بحران روبهرو خواهد كرد و ممكن است
موازنه موجود در جامعه اسالمى را برهم زند و ميان سران مهاجر باهم ،يا مهاجر و انصار ،و يا بين قبايلى كه غرق در
تعصبات كور قبيله اى بودند ،درگيرى پديد آيد و در نتيجه ،هريك از بزرگان صحابه مدعى جانشينى آن حضرت شده و
براى تصاحب آن وارد يك جدال سياسى شوند و على (ع) را از حق الهى خويش محروم سازند .ازاينرو ،ايشان ابتدا در
آخرين روزهاى حيات خويش ،سپاه اسامه را تشكيل و دستور داد تا سران مهاجر و انصار به مرز روم بروند ،اما وقتى
از حركت سپاه اسامه نااميد شد و سران مهاجر و انصا ر را در مدينه ديد ،با اينكه آنان هيچ دليل موجهى براى ماندن يا
برگشتن به مدينه نداشتند ،تدبير ديگرى انديشيد و تنها چاره كار را در اين ديد تا در اين لحظات آخر ،نامهاى بنويسد و
امت را از فتنهها برهاند ،و بر اين اساس فرمود:
قلمى به من بدهيد كه چيزى بنويسم تا بعد از من گمراه نشويد .عمر بن خطاب در جواب اين درخواست پيامبر (ص)
گفت« :انّ الرّجل ليهجر حسبنا كتاب اللّه» 728و به روايتى ديگر گفت:

«قد غلبه الوجع و عندكم القرآن».

729

بدين ترتيب ،پيامبر اكرم (ص) به هذيان متهم شد و به دنبال آن ،جنجالى برپا گشت كه پيامبر (ص) نيز وقتى چنين ديد،
فرمود برخيزيد و از پيش من برويد و بعد از آن پيامبر (ص) رحلت فرمود.

771

 .)1 ( 721المعيار و الموازنه ،ص 211؛ تميمى مغربى ،دعائم االسالم ،ج  ،1ص 41؛ شواهد التنزيل ،ج  ،1ص 778؛ اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد،
ص .184
 .)1 ( 723شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص 479؛ ج  ،2ص 21؛ قمى ،شيخ عباس ،كحل البصر فى سيرة سيد البشر ،ص .119
 .)2 ( 728الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 244؛ مسند احمد ،ج  ،5حديث 7111؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص  197و ج  ،1ص 188؛ ابن كثير ،اسماعيل بن عمر،
السيرة النبوية ،ج  ،2ص 431؛ بيهقى ،احمد بن الحسين ،دالئل النبوة ،ج  ،3ص 181؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،7ص .93
 .)7 ( 729السيرة النبوية ،ج  ،1ص 1113؛ ابن جوزى ،عبد الرحمان ،تذكرة الخواص ،ص .71
 .)4 ( 771مسند احمد ،ج  ،1ص 725؛ صحيح البخارى ،ج  ،8ص .111

عمر بعد از به خالفت رسيدن اين ماجرا را چنين نقل مىكند:
به هنگام رحلت پيامبر اكرم (ص) در كنار او بوديم كه فرمود :كاغذ و قلمى بياوريد تا چيزى بنويسم كه گمراه نشويد.
حاضران اختالف كردند ،عدهاى گفتند :كاغذ و قلم بياوريد تا هرچه خواهد بنويسد ،ولى من مانع شدم .بعد سر و صدا
بلند شد و پيامبر (ص) فرمود:
برخيزيد و از نزد من بيرون رويد.

771

ص32 :
772

عبد اهلل بن عباس بارها بر نانوشته ماندن اين نامه تأسف خورده و مىگفت :مصيبت وقتى شروع شد كه نگذاشتند آن نامه
نوشته شود.

777

در سند ديگرى نيز نقل شده :خليفه دوم در گفتگويى كه با ابن عباس داشت ،از او پرسيد :آيا هنوز چيزى از مسأله
خالفت در دل على (ع) باقى است؟ ابن عباس جواب داد:
آرى همين مطلب را از پدرم عباس پرسيدم ،گفت :حق با على (ع) است .عمر گفت:
پيامبر (ص) در مورد على سخنى فرمود ،اما حجتى را ثابت نمىكند .بله پيامبر (ص) درباره آن چارهانديشى مىفرمود و
در بيمارى خواست به اسم او تصريح كند كه براى حفظ اسالم ،من از آن جلوگيرى كردم.

774

ظاهرا مانع از نوشته شدن نامه رسول خدا (ص) نوعى پيشى گرفتن بر خدا و رسولش بود كه آيات ( )5 -1سوره
حجرات «ال تُقَدِّمُوا  »...و  71سوره احزاب «وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ  »...بر آن داللت دارند .چنانكه براساس ادله قرآنى،
اعتراض بر سپاه اسامه و سرپيچى از آن ،نوعى عصيان بر خدا و رسولش بود.

775

روايات مختلفى از عايشه نقل شده كه براساس آنها ،برخى از اصحاب ،عباس عموى پيامبر (ص) را به همراه زنان آن

حضرت براى دارو دادن به پيامبر (ص) سرزنش مىكنند 771،اما هرگز عمر بن خطاب را به دليل نسبت هذيان دادن به

 .)5 ( 771الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 244؛ صحيح مسلم ،ج  ،7ح 1753؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 192؛ ديار بكرى ،حسن بن محمد ،تاريخ الخميس ،ج ،2
ص .114
 772حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.
 .)1 ( 777تاريخ الخميس ،ج  ،1ص 182؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،12ص .49
 .)2 ( 774و لقد أراد فى مرضه ان يصرح باسمه فمنعت من ذلك اشفاقا و حيطة على االسالم (،شرح نهج البالغه ،ج  ،12ص .)21
 .)7 ( 775احزاب.71 ،

رسول (ص) مورد سرزنش قرار نمىدهند .اينچنين برخوردهاى دوگانه در روايات تاريخى ،نشان از نفوذ تمايالت
سياسى و فرقه اى و نظرات شخصى در اين روايات است كه به هرحال بعد از آنكه پيامبر (ص) نتوانست وصيت خود را
در آخرين لحظات به خوبى ادا كند ،رحلت فرمود .رحلت آن حضرت ،با صداى شيون و زارى زنان در مدينه منتشر
گرديد .اندكى بعد عمر بن خطاب وارد شده و رحلت وى را منكر شد و گفت :محمد (ص) نمرده است ،بلكه مانند موسى
بن عمران (ع) نزد پروردگارش رفته و بازمىگردد و دست و پاى كسانى را كه او را مرده
ص37 :
مىپندارند ،قطع مىكند 773.اين در حالى است كه شواهد زيادى وجود دارد كه پيامبر اكرم (ص) بارها از رحلت خود

خبر داده بود و در قرآن كريم نيز بدان اشاره شده است 778،اما عمر بن خطاب براى مدت كوتاهى تا رسيدن ابو بكر از

سنح كه در دو ميلى مدينه بوده ،رحلت پيامبر (ص) را انكار كرد و معتقدان به آن را به نفاق و تهديد به قطع دست و پا
متهم مىنمود.
انكار رحلت پيامبر (ص) در حالى بود كه صحابه رحلت آن حضرت را پذيرفته بودند و كسى از مردم مدينه اين سخن را
تأييد نمىكرد .جالب آنكه بعد از سخنان عمر ،عمرو بن زائده ،معروف به ابن ام مكتوم ،آيه  144سوره آل عمران را با
صداى رسا قرائت كرد ،اما عمر توجهى بدو نكرد .ابن ام مكتوم دوباره آيه را تكرار كرد ،ولى عمر باز هم بدو وقعى
نگذاشت.
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عباس عموى پيامبر (ص) نيز بىدرنگ بعد از سخنان عمر گفت :پيامبر (ص) رحلت فرموده او را دفن كنيد ،ولى عمر به

سخنان او هم گوش نداد 741تا اينكه ابو بكر از سنح بازگشت و عمر را با خواندن همان آيه ،آرام كرد .شگفت آنكه عمر

گفت :گويى اين آيه را در قرآن نديده بودم 741.جالب تر اينكه فرداى روز سقيفه كه عمر براى ابو بكر بيعت مىگرفت،
سخنان روز قبل خويش را انكار كرده و گفت :سخنان ديروز خود را در قرآن نيافتم و از پيامبر (ص) نيز در اينباره
چنين چيزى نرسيده است.
عمر از همراهى سپاه اسامه به همراه ديگر بزرگان مهاجر تعلل ورزيد و در بيمارى پيامبر (ص) نگذاشت نامه نوشته
شود! و بعد رحلت پيامبر (ص) را منكر شد و گفت:

 .)4 ( 771ابن سعد و بالذرى نقل كردهاند كه پيامبر( ص) در زمان بيمارى خود بيهوش شد .زنان پيامبر( ص) خيال كردند او بيمارى ذات الجنب گرفته است،
كه پس از مشاوره با عباس ،عموى پيامبر( ص) ،دارويى به نام لدّ به او دادند.
پيامبر( ص) پس از به هوش آمدن ،زنان خود را به خوردن همان دارو عقوبت كرد (.الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 273؛ أنساب األشراف ،ج  ،2ص  .)211به
نظر مىرسد اين روايت به انگيزه توجيه سخن خليفه دوم ساختهشده باشد كه به پيامبر( ص) نسبت هذيانگويى داد.
 .)1 ( 773الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 54؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 95؛ مسند احمد ،ج  ،1ص 219؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص 442؛ تاريخ الخميس ،ج ،2
ص 185؛ السيرة الحلبيه ،ج  ،7ص .789
 .)2 ( 778تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 192؛ كحل البصر فى سيرة سيد البشر ،ص .111
 .)7 ( 779السيرة النبوية ،ج  ،5ص 247؛ كنز العمال ،ج  ،4ص  ،57حديث 1912؛ الغدير ،ج  ،3ص .18
 .)4 ( 741تمهيد  ،...ص .192
 .)5 ( 741السيرة النبوية؛ ج  ،4ص 774؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص 442؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .128

پيامبر (ص) مثل حضرت عيسى (ع) به آسمان رفته است .اين انكار تا زمانى بود كه ابو بكر از سنح برگشت.
وقتى پيامبر اكرم (ص) هنگام بيمارى قلم و كاغذ خواست ،عمر به او نسبت نارواى هذيان و وجع داد؛ اما هرگز اين
نسبت را به خليفه اول نداد ،كه عثمان بن عفان در حال
ص34 :
بيهوشى براى او نامه نوشت و عمر بن خطاب را بهعنوان خليفه بعد از او منصوب كرد 742،خليفه دوم بعد از ضربت
خوردن ،پيوسته مىگفت :اگر سالم مولى حذيفه يا ابو عبيدة پسر جراح زنده بود ،خالفت را به كسى ديگر نمىدادم.

747

بعد نيز كه شوراى شش نفره را تشكيل داد و اعضاى شورا را شمرد ،على (ع) را نسبت به خالفت از همه اليقتر
مى دانست ،اما تركيب شورا را طورى قرار داد كه نه تنها او به خالفت نرسد ،بلكه باهم رديف قرار دادن ديگر اعضاى
شورا با او ،مىخواست زمينه خالفت آن حضرت را از بين ببرد.
اقدامات متعدد عمر بن خطاب را نمىتوان ناشى از تأثرات و تألمات شديد او به سبب رحلت پيامبر (ص) دانست؛ زيرا
وجود شواهد و قرينه هاى بسيار نشان از يك توطئه و تبانى پشت پردهاى دارد كه از روى انديشه و براى انحراف اذهان
از على (ع) صورت گرفته است .بدين جهت ،دور از واقعيت نيست كه گفته شود وى آگاهانه و در راستاى همين هدف
مانع نوشته شدن نامه پيامبر (ص) شد .بهترين شاهد اين مدعا نيز كلمات على (ع) به اوست كه به هنگام تالش عمر براى
بيعت گرفتن براى خليفه اول فرمود « :احلب يا عمر حلبا لك شطره اشدد له اليوم امره ليردّ عليك غدا ...؛ اى عمر!
بدوش شيرى را كه امروز برايت آماده شد؛ خالفت را امروز براى او آماده ساز تا آن را روزى به خودت برگرداند».
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عبد الفتاح در اينباره گفته است:
ترديدى نيست كه ابو بكر بدين جهت عمر را به خالفت برگزيد كه از او بر خود حقى مىديد ،ولى داغ باطل لغزش و
خطا در روشى كه در اين كار پيش گرفت ،هويداست  ...عجبا هزار عجب! كه خليفه در هر پيشآمدى كه مربوط به
فردى از مسلمانان بوده و آراى مختلف مىشد ،صواب را نزد على (ع) مىجست ،ولى درباره سرنوشت دولتى كه
سرنوشت همه ملت است ،با او مشورت نكرد .راستى جاى تعجب است از مردى كه دنيا را پشت سر گذارد و خود به

يقين نمىدانست كه آيا خالفت رسول خدا (ص) حق اوست يا ديگرى سزاوارتر است 745،با اين حال پيش از
ص35 :

 .)1 ( 742الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص 149؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 429؛ االمامة و السياسة ،ص .21
 .)2 ( 747السقيفه و فدك ،ص .84
 .)7 ( 744االمامة و السياسة ،ص 11؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص  .11حضرت على( ع) در خطبه سوم نهج البالغه در مورد تمايل ابو بكر و عمر به خالفت
مىفرمايد :فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته اذ عقدها آلخر بعد وفاته لشدّ ما تشطّرا ضرعيها.
 .)4 ( 745اشاره به اين جمله ابو بكر است كه در آخرين لحظات زندگى خويش مىگفت ... :وددت انى يوم سقيفة« بنى ساعدة» كنت قذفت االمر فى عنق
احد الرجلين و  ...وددت انى كنت سألت رسول اهلل( ص) لمن هذا األمر فال ينازعه احد (.تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .)471

آنكه خالفت را به عمر باج دهد ،با رفقاى خود مشورت كرد ،ولى با كسى كه نظرش بسى وسيع و به مشورت اولى بود،
مشورت نكرد.
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در سقيفه بنى ساعده ،بر سر توحيد و نبوت و معاد اختالف نبود ،بلكه اختالف در مسأله جانشينى بود كه مورد تفسير و
توجيهات مختلف واقع شد .رسول خدا (ص) در طول دوره رسالتش ،كوشيد تا فرهنگ مبتنى بر نظام قبيلهاى را از بين
ببرد و جامعهاى مبتنى بر ايده هاى قرآنى و براساس تقوا بنا كند ،اما با همه تالش او ،اين فرهنگ در بطن جامعه اسالمى
به رو ند خود ادامه داد و با رحلت او ،تمايالت نهفته مبتنى بر نظام قبيلهاى آشكار شد و در سقيفه بنى ساعده ظهور كرد
و سبب شد كه هركدام ،امامت و جانشينى را باتوجه به رقابتها و كشمكشهاى صرف سياسى اجتماعى بهگونهاى خاص
تفسير كنند.
 .7سقيفه ،آغاز اختالفات
از نظر تاري خى ،سر منشأ اصلى اختالف در ميان مسلمانان و ظهور ديدگاههاى گوناگون درباره رهبرى جامعه اسالمى،
پس از رحلت پيامبر اكرم (ص) و به هنگام تعيين جانشينى آن حضرت و در سقيفه بنى ساعده پديدار گشت.
بنابه گزارش بيشتر تاريخنگاران ،انصار به محض شنيدن خبر رحلت پيامبر اكرم (ص) بدون اينكه در كنار بدن مطهر
رسول خدا (ص) حاضر شوند در منزل سعد بن عباده رئيس قبيله خزرج ،تجمع كرده و به لحاظ عدم گنجايش منزل او،
به سقيفه بنى ساعده كه محل اجتماعشان در مسائل مهم بود ،رفتند.
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خبر تجمع انصار توسط دو نفر انصارى به نامهاى ،عويم بن ساعده و معن بن عدى به قريش رسيد 748.عمر به محض
شنيدن خبر تجمع انصار ،ابو بكر و ابو عبيده جراح را نيز باخبر كرد و به اتفاق آنان ،به طرف سقيفه حركت كردند.
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سعد بن عباده در حالىكه بيمار بود ،بهعنوان رئيس انصار براى تصدى جانشين پيامبر (ص) به سقيفه آمد و به سخن
پرداخت .او ابتدا به تعريف از مهاجران و ذكر سابقه آنان در اسالم و لزوم حرمت نهادن به آنان پرداخت ،سپس مدينه را
شهر انصار خواند و آنان را به لحاظ موقعيتى كه نزد پيامبر (ص) داشتند و بهعنوان مدافعان و نخستين پناهدهندگان او
ص31 :
به شمار مىآمدند ،ستود و گفت :پيامبر (ص) در ميان ما عزت پيدا كرد ،و رواج اسالم به كمك ما صورت گرفت،
مهاجران توسط ما سروسامان يافتند و ...؛ بدين جهت ،انصار براى تصدى خالفت سزاوارترند .سخنان سعد مورد تأييد
انصار قرار گرفت.
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 .)1 ( 741موسوعة االمام على بن ابى طالب( ع) ،ج  ،1ص .712
 .)2 ( 743شرح نهج البالغه ،ج  ،2ص .7
 .)7 ( 748تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .211
 .)4 ( 749الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص .111
 .)1 ( 751تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 22؛ االمامة و السياسة ،ص .13

در همين حال ،ابو بكر همراه عمر بن خطاب و ابو عبيده وارد شدند و سخن به اعتراض گشودند .ابو بكر ضمن تعريف و
تمجيد از مقام واالى انصار و موقعيتى كه آنان نزد پيامبر (ص) داشتند ،گفتار آنان را در امر جانشينى ناصواب خواند و با
تمسك به قرابت قريش با پيامبر (ص) ،آنان را مستحق تصدى جانشينى او دانست.
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انصار وقتى از تمسك به موقعيت واالى خويش نزد پيامبر (ص) نتيجهاى نگرفتند ،گفتند :اميرى از ما و اميرى از
شما.
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ابو بكر در برابر اين اقدام انصار سخن مجعول و تأثيرگذار االئمة من قريش را مطرح كرد و ستون اصلى حكومت و
جانشينى پيامبر (ص) را از آن قريش دانست و سخن انصار را ردّ كرد .عمر بن خطاب نيز در تأييد سخنان ابو بكر گفت:
دو شمشير هرگز در يك نيام نمىگنجد.
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اين سخن ابو بكر سبب شد قريش بعدها نيز خالفت را حق انحصارى خود بداند .در واقع اين استدالل ،مغالطهاى بود كه
توانست انصار را خاموش كند؛ زيرا قرشى بودن جانشينى پيامبر (ص) ،در نزد انصار هم امر مسلّمى بود و آنها نيز اين را
به خوبى مىدانستند؛ البته ابو بكر را بهعنوان مصداق آن قبول نداشتند.
افزون بر آن ،االئمة من قريش كه به شدت مورد حمايت عمر بن خطاب قرار گرفت ،با سخن او كه در هنگام تعيين
شوراى شش نفره مىگفت اگر سالم مولى حذيفه زنده بود ،خالفت را به او مىدادم ،سازگارى نداشت؛ چرا كه سالم نيز
از انصار بود ،نه از قريش.
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براى لحظاتى اوضاع سقيفه به هم ريخت .سخنان مجدد ابو بكر ،تعصبات قبيلهاى انصار و كينههاى باقىمانده در زواياى
دل آنان را كه توسط اسالم تبديل به برادرى شده بود ،زنده كرد و شيرازه وحدت آنان را از هم پاشيد و ميان آنان
اختالف ايجاد نمود .بعد از اين
ص33 :
اختالف ،ابو بكر وعده داد كه بدون مشورت انصار كارى انجام ندهد؛ اگرچه انصار براى هميشه از حكومت رانده شدند و
هيچگاه با آنان مشورتى صورت نگرفت .اين وعده ابو بكر باعث شد تا عدهاى از انصار به طرفدارى از او برخيزند.
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اشتباه عجوالنه انصار براى انتخاب رهبر از بين خود ،در حقيقت موقعيت مناسبى براى ابو بكر بود و براى او فرصتى
فراهم كرد كه سخنگو و ادامه دهنده اتحاد در بين مسلمانان قرار گيرد؛ اتحادى كه از سوى انصار مورد تهديد قرار گرفته
بود.

751

 .)2 ( 751همان ،ص .215
 .)7 ( 752الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص .182
 .)4 ( 757همان ،ص 221؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص 729؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،2ص  .78ابن ابى الحديد چنين نقل كرده:
ال يجتمع سيفان فى غمد ،و اهلل ال ترضى العرب ان تؤمركم و نبيها من غيركم و ....
 .)5 ( 754الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص 211؛ العقد الفريد ،ج  ،4ص .234
 .)1 ( 755تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 215؛ مسائل االمامة  ،...ص 17؛ جاحظ ،البيان و التبيين ،ج  ،7ص .215

ابو بكر بعد از سخنرانى خويش ،بالفاصله دستش را به عنوان بيعت با عمر و ابو عبيده به طرف آنان دراز كرد ،اما آن دو
از پذيرفتن عنوان خليفه براى خودشان امتناع ورزيدند و با ابو بكر بهعنوان خليفه بيعت كردند 753.در واقع ابتكار عمل

انصار ،فرصتى بود كه ابو بكر به عنوان بيعت به دنبال آن بود و خود او بود كه اين اشتباه عجوالنه «فلته» را ،با پيشنهاد
دو نامزد براى انتخاب شدن مطرح كرد و البته اين نمايشى بود تا خود در معرض پيشنهاد قرار گيرد .از همينرو ،لحظهاى

در پذيرش بيعت درنگ نكرد؛ زيرا آنچه مىخواست به دست آورده بود 758.بدين ترتيب ،انصار براى هميشه از حكومت
كنار زده شدند و نظر آنان ،در هيچ دورهاى براى دستگاه خالفت اهميتى پيدا نكرد .اين مسأله ،اقدام عجوالنه انصار را
در اقدام براى تعيين خليفه توجيه مىكند.
باتوجه به ترتيب تاريخى اين واقعه ،بيعت اوليه با ابو بكر تمام شد و به اصطالح انتخاب ابو بكر از طرف قريش و قبيله
بنى اسلم مورد حمايت قرار گرفت .دسته اى از انصار نيز به رهبرى اسيد بن حضير از عشيره بنى عبد االشهل به جهت
حسادت با برادران خزرجى خود ،با قريش هماهنگ شدند و به كمك آنان توانستند از جمع بسيارى نيز بيعت بگيرند
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و بدين تربيت ،خالفت ابو بكر تثبيت شد.
همزمان با تجمع عدهاى از صحابه در سقيفه بنى ساعده ،على (ع) كه همراه چند نفر از صحابه مشغول تجهيز (غسل و
كفن) پيامبر اكرم (ص) بود ،خبر واقعه سقيفه را دريافت كرد و با شنيدن اين خبر ،آيات ابتدايى سوره عنكبوت را مبنى بر
فتنه بودن واقعه سقيفه تالوت
ص38 :
فرمود 711.درباره تاريخ دقيق تجهيز پيامبر اكرم (ص) كه چه زمانى صورت گرفت ،در بين شيعه و سنى اختالف است.
اهل سنت بر آناند كه اثبات كنند حضرت (ص) در روز سهشنبه كفن و دفن گرديد ،امّا شيعه بر آن است كه پيامبر (ص)
در روز دوشنبه كفن و دفن شده است.
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انگيزه اختالف در يك روز آن است كه اهل سنت مىخواهند اثبات كنند كه بيعت با ابو بكر ،روز دوشنبه تمامشده و ابو
بكر به عنوان خليفه مسلمان بر اوضاع مسلط گشته بود و كفن و دفن حضرت زير نظر او انجام شد و هيچ بىتوجهى در
مورد تجهيز آن حضرت صورت نگرفته .شاهد آن نيز روايتى است كه عروه از عايشه نقل كرده كه صحابه در مكان دفن
پيامبر اكرم (ص) حيران بودند كه ابو بكر گفت :حضرت (ص) را در همان مكان كه رحلت كرده دفن كنيد.

 .)2 ( 751جانشينى محمد( ص) ،ص .17
 .)7 ( 753الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 3؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .18
 .)4 ( 758جانشينى محمد( ص) ،ص .17
 .)5 ( 759الجمل  ،...ص 118؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .21
 .)1 ( 711بحار االنوار ،ج  ،28ص .181
 .)2 ( 711تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .117
 .)7 ( 712تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 717؛ سيرة رسول اهلل( ص) ،ترجمه و انشاى رفيع الدين همدانى ،ج  ،2ص .1127
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شيعه اعتقاد دارد تجهيز پيامبر (ص) به دست امير مؤمنان على (ع) هنگامى صورت گرفت كه ابو بكر همراه برخى انصار
در سقيفه بنى ساعده مشغول گفتگو بر سر جانشينى آن حضرت (ص) بود ،ازاينرو خليفه اول حضورى در تجهيز پيامبر
(ص) نداشت.
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عدهاى از مهاجر و انصار كه همراه على (ع) مشغول تجهيز پيامبر اكرم (ص) بودند ،انتخاب سقيفه را تقبيح كرده و آن را
نپذيرفتند .آنان بهعنوان مخالفت با اين اقدام ،همراه على (ع) در خانه تنها دختر پيامبر (ص) فاطمه زهرا (س) تجمع
كردند.
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خليفه در اولين واكنش به اقدام مخالفان ،خانه حضرت زهرا (س) را بيت حرب (اتاق جنگ) ناميد و به دنبال آن،

مشاوران او به همراهى عمر بن خطاب ،خانه فاطمه (س) را تهديد به آتش زدن كردند 715.او در اقدامى ديگر ،امكانات
مالى اهل بيت (ع) اعم از خمس،
ص39 :
فدك ،سهم ذوى القربى را -كه قرآن به آن تصريح دارد -از آنان گرفت.
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به دنبال انتخاب ابو بكر ،افزون بر مخالفت اهل بيت (ع) دو جريان بسيار مهم نيز اتفاق افتاد .يكى اعتراض عامه مردم
مدينه بود ،چنانكه بعضى به محض شنيدن انتخاب ابو بكر گفتند:
ما كنت احسب ان االمر منتقل

713عن هاشم ثم منها عن أبى الحسن

 .)4 ( 717مروج الذهب  ،...ج  ،2ص 33؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص 217؛ تاريخ الخميس ،ج  ،2ص  .132عالمه مجلسى در اينباره چنين نقل كرده است :لم
يحضر دفن رسول اهلل من اكثر الناس لما جرى بين المهاجرين و االنصار من التشاجر فى امر الخالفه وفات اكثرهم الصالة عليه لذالك  (...بحار االنوار ،ج ،22
ص  .)519اهل سنت درباره حضور ابو بكر در تجهيز پيامبر( ص) تنها يك روايت را نقل مىكند كه آن هم از حماد بن سلمه است كه روايات او از هشام بن
عروه تضعيف شده .از طرف ديگر ،در روايتى آمده كه حضرت رسول( ص) قبل از وفات خود فرمود:
فضعونى على سريرى فى بيتى هذا على شفير قبرى ،كه با اين روايت ،حضرت آشكارا مدفن خود را معين كرده است ،ر .ك :رسول جعفريان و ديگران ،نقد و
بررسى منابع سيره نبوى ،ص .112
 .)5 ( 714تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص .441
 .)1 ( 715تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 121؛ االمامة و السياسة ،ص 18؛ مروج الذهب  ،...ج  ،2ص .711
 .)1 ( 711تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص 444؛ كحاله ،عمر رضا ،اعالم النساء فى عالمى العرب و االسالم ،ج  ،4ص 124؛ العقد الفريد ،ج  ،4ص 211؛ الجمل ،...
ص 115؛ االمامة و السياسة ،ص .17
 .)2 ( 713تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 124؛ الجمل  ،...ص 118؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .21

ازاينرو ،مى توان گفت كه تصور همه انصار و بيشتر مهاجران اين بود كه خالفت حق على (ع) است و كسى بر او مقدم
نمىشود ،چنانكه نقل شده :و كان عامة المهاجرين و جل االنصار ال يشكون ان عليا هو صاحب االمر بعد رسول اهلل

(ص) .718بر اين اساس بود كه در بيعت عمومى نيز ،انصار ابتدا به بيعت غير على (ع) اعتراض داشتند.
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ديگرى جريان ارتداد بخش مهمى از مناطق تحت سيطره مسلمانان بود كه علل و انگيزههاى مختلفى داشت كه برخى از
آنها عبارتاند از:
 .1انصار كه بيشتر جمعيت مدينه را تشكيل مىداد ،بعد از انتخاب ابو بكر در سقيفه و محروميت آنان از حاكميت اميدوار
بودند كه خالفت را به على (ع) برگردانند .ازاينرو ،در يكجا جمع شدند و همديگر را مالمت نموده و اسم على (ع) را با

فرياد بلند بر زبان جارى مىساختند و مىگفتند :ال نبايع اال عليا 731.عمر آنها را به توطئه بر ضد مهاجران متهم و با رهبر
خزرجيان با خشونت تمام رفتار كرد و بعدها نيز كه به حكومت رسيد ،او را از موطن خويش به شام تبعيد نمود.
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 .2گرو ه ديگرى كه با خالفت ابو بكر به مخالفت برخاست ،بنى هاشم بود ،آنان انديشه
ص81 :
روشنى از جانشينى رسول اكرم (ص) داشتند و حق حاكميت را الهى و تنها على (ع) را به جانشينى پيامبر (ص)
مىشناختند .ازاينرو ،نه تنها به مخالفت با ابو بكر برخاستند ،بلكه باور نمىكردند كسى جز على (ع) جانشين پيامبر
(ص) شود ،چنانكه عده اى از صحابه مثل سلمان ،ابو ذر و مقداد نيز هماهنگ با بنى هاشم ،علت مخالفت خود را غصب
خالفت على (ع) اعالم كردند.
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 .7گروهى ديگر از معترضان با انگيزههاى سياسى و براساس رقابتهاى قبيلهاى ابو بكر را شايسته اين مقام نمىديدند.
براى مثال ،ابو سفيان كه مىگفت تيم و عدى دون شأن ترين قريش ،و طبقات پايين اين قبيله هستند و شايستگى

حكومت بر قريش را ندارند 737.عده اى نيز مثل قبيله مالك بن نويره ،ابو بكر را شايسته دريافت زكات نمىدانستند و با
او به مخالفت برخاستند.
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 .)7 ( 718همان ،ص 124؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .27
 .)4 ( 719تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص  .212دو بار براى ابو بكر بيعت گرفتند :نخست در سقيفه و بار دوم روز بعد و به كمك قبيله بنى اسلم و بيرون از سقيفه.
ابن ابى الحديد از براء بن عازب نقل كرده است كه چون با ابو بكر به خالفت بيعت شد ،او را ديدم كه همراه عمر ،ابو عبيده و جماعتى به راه افتاده بودند،
احدى را نمىديدند مگر آنكه او را مىزدند و دستش را مىكشيدند و بهعنوان بيعت به دست ابو بكر مىزدند .براء مىگويد :با مشاهده اين صحنه ،متحير و
مبهوت دويدم تا به خانه بنى هاشم رسيدم .مقداد ،عبادة بن صامت ،سلمان ،ابو ذر ،حذيفه و ابو الهيثم بن التيهان را ديدم ،كه مىخواهند در بين مهاجران
دوباره شورا برگزار كنند (.شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص  219و ج  ،2ص .)51
 .)5 ( 731شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص  ،18و ج  ،13ص .78
 .)1 ( 731مروج الذهب  ،...ج  ،2ص .711
 .)1 ( 732فرق الشيعه ،ص 4؛ البداية و النهايه ،ج  ،1ص .711
 .)2 ( 737شرح نهج البالغه ،ج  ،2ص  45و ج  ،1ص 41؛ مسائل االمامة  ،...ص .11 - 9
 .)7 ( 734ابن كثير ،اسماعيل ،تاريخ ابى الفداء المسمى المختصر فى اخبار البشر ،ج  ،1ص 221؛ البداية و النهايه ،ج  ،1ص .711

 .4و عده اى به منظور خروج از اسالم و انحراف و برگشت از دين ،نه تنها زكات پرداخت نمىكردند ،بلكه مثل اسود
عنسى ،مسيلمه كذاب ،سجاح و  ، ...ادعاى نبوت كردند كه به طور معمول انگيزه آنان از اين ادعا ،حاكميت بر بخشى از
جزيرة العرب بود.

735

در كشمكش اقدامات مخالفان خليفه ،جامعه اسالمى دچار كشاكش شورشهاى داخلى گشت ،بهطورى كه مخالفان خليفه
نيز كه سالها براى برپايى اسالم زحمات بىشائبه اى كشيده بودند ،احساس خطر كردند و فرصت مخالفت جدى از آنان
گرفته شد .جريان حاكم نيز بيشترين بهره را از وضعيت موجود برد و مخالفان سياسى خليفه را به چوب ارتداد بست و
خليفه نيز پرچم سركوبى مخالفان را برافراشت و مدينه را به صورت كانون مبارزه با ارتداد درآورد .ازاينرو ،گروههاى
مخالف حاكميت خليفه مثل انصار و بنى هاشم نيز براى حفظ اصل اسالم ،از طرح مسائل اختالفانگيز دست برداشتند.
در اين ميان و در اين اوضاع نابسامان سياسى و به دنبال شورش عمومى مدينه و جريان ارتداد در بخشهايى از جزيرة
العرب ،على (ع) با صبر و خويشتندارى ،از برپايى آشوب و فتنه جلوگيرى كرد .اگر على (ع) مىخواست يا اجازه

مىداد ،چنانكه ابو سفيان مايل بود 731يا
ص81 :

عمده انصار 733و شاعرانى كه برضد انتخاب ابو بكر 738شعر مىگفتند مىخواستند ،فتنه و آشوب با سرعت تمام سراسر
جزيرة العرب را دربر مى گرفت و تعصبات كور ،يكپارچگى جامعه اسالمى را برهم مىزد و جنگهاى سختى پديد مىآمد.
ولى خويشتندارى على (ع) و درايت او ،در حالىكه دندان بر جگر ،استخوان در گلو و خار درچشم داشت ،بقاى اصل
اسالم را تضمين كرد.
 .4سقيفه و بازتاب آن
 .4 -1فاطمه زهرا (س) و سقيفه
حضرت زهرا (س) بهعنوان نمونه عالى و منحصربهفرد زن مسلمان و دختر رسول خدا (ص) ،اولين كسى بود كه به دفاع
از على (ع) برخاست و معتقد بود كه امامت اهل بيت (ع) موجب وفاق امت مىشود .ازاينرو ،اصول فكرى ،اعتقادى،
سياسى و اجتماعى امامت را بيان كرد تا مسلمانان را گرد محور اهل بيت (ع) جمع كند .آن حضرت تأكيد داشت كه حق
حاكميت ،حق كسانى است كه دين خدا حقانيت آنان را بيان كرده است.
اما چون از اين امر كه مسلمانان را به دور محور اهل بيت (ع) جمع كند ،نااميد شد ،موضع صريح و آشكار خود را در
برابر جريان سقيفه بنى ساعده در پيش گرفت .ابتدا مخالفان با بيعت ابو بكر در خانه او جمع شدند ،سپس حضرت از
 .)4 ( 735بالذرى ،احمد ،البلدان و فتوحها و احكامها ،ص 119؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .714
 .)5 ( 731أنساب األشراف ،ج  ،7ص  .19على( ع) در نامهاى كه در زمان خالفت خود به معاويه نوشت ،تصريح كرد ،وقتى پدرت آمد و خواست با من بيعت
كند «،مخافة الفرقه» از بيعت ابو سفيان با خود ،سر باز زدم.
 .)1 ( 733تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 219؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص 721؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،7ص .43
 .)2 ( 738شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .21

انصار كمك خواست و شبانه همراه دو فرزندش امام حسن (ع) و امام حسين (ع) به خانههاى انصار مىرفت و كمك

مىخواست  739و چون از اين اقدامات نااميد گشت ،از آنان اعالم نارضايتى كرد و در حالىكه به راستى از آنان
دل شكسته و ناراحت بود ،وصيت كرد تا او را شبانه و مخفيانه دفن كنند.
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 .4 -2امام على (ع) و سقيفه
اهميت مواضع شگفتانگيز سياسى امام على (ع) در قبال وقايع سقيفه در اين است كه او سياست را دوشادوش دين،
مىدانست و آنجا كه پاى دين در ميان بود ،حاضر نبود با هيچ كس و بر هيچچيز مصالحه كند .اين تفاوت اساسى بين
مواضع على (ع) در تمام حيات او و ساير سياستمداران و دينداران است كه تمام مواضع او را سرشار از حكمت كرده
است.
ص82 :
فعاليت على (ع) در دوران پيامبر (ص) بهعنوان غيرتمندترين يار و همراه آن حضرت (ص) در همه كارهاى بزرگ ،با
مواضع انفعالى و بىسر و صداى او پس از رحلت پيامبر (ص) و در مقابل مجريان سقيفه ،نشان مقدم داشتن اصول و
ارزشهاى دينى ،بر منافع شخصى على (ع) و اولويت حفظ اساس اسالم است.
حضرت على (ع) از اينكه حق الهىاش غصب شده و در جامعه اسالمى انحرافى پديد آمده ،به شدت آزردهخاطر بود،
چنانكه با استداللهاى متين خويش ،مناقشه مهاجر و انصار را در سقيفه مورد اعتراض قرار داد و بعدها نيز در خطبه

شقشقيه 781،گلهمندى شديد خود را اظهار داشت .او در عين حال به دليل مصالح اسالم 782با آنانكه روى كار آمدند ،به

مخالفت آشكار نپرداخت و به جهت همان مصلحتها ،پس از مدتى با آنان بيعت كرد تا اساس اسالم حفظ شود 787.بعدها

در دوره عثمان نيز با علم به اينكه حق امامت از آن اوست ،براى حفظ مصالح اسالم بيعت كرده و فرمود :مىدانيد كه
سزاوارتر از ديگران به خالفت منم .به خدا سوگند بدانچه كرديد گردن مىنهم ،چندان كه مرزهاى مسلمانان ايمن
شود.
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يكى از پژوهشگران درباره موضع اصولى امام على (ع) در حفظ كيان دين مىنويسد:
باتوجه به ايمان راسخ على (ع) به اينكه او بهترين شايستگىها را براى جانشينى پيغمبر داشت ،آنچنانكه از همه مآخذ
موجود پيدا و آشكار است ،از او انتظار مى رفته است كه براى احقاق حقوق خود تا آخرين حدّ جنگ كرده باشد.
 .)7 ( 739همان ،ج  ،11ص .14
 .)4 ( 781شيخ صدوق ،معانى االخبار ،ص 751؛ السقيفه و فدك ،ص .143
 .)1 ( 781نهج البالغه ،خطبه .7
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(  .)2اين مصالح را مىتوان حفظ اهل بيت پيامبر( ص)  ،خطر مرتدان كه در صحنه ظاهر شده بودند ،خطر احتمالى روميان و  ...نام برد .براى اطالع

بيشتر ،ر .ك :پيشوايى ،مهدى ،سيره پيشوايان ،ص .31 - 11
 .)7 ( 787امام على( ع) صداى عدالت انسانى ،ج  ،1پاورقى ص .188
 .)4 ( 784نهج البالغه ،خطبه  ،34ص .51

باوجودى كه فرصتهاى فراوانى براى مبادرت به چنين امرى پيش مىآمد ،ولى على (ع) هرگز چنين اقدامى را انجام نداد.
او از به كار بستن نيروى قوى نظامى كه ابو سفيان براى جنگ به خاطر احقاق حقش به او پيشنهاد كرد ،سر باز زد؛ زيرا
مىديد كه چنين عملى به نابودى اسالم جوان و نوپا مىانجامد.

785

باتوجه به مطالب باال ،مىتوان واكنشهاى حضرت على (ع) را در مقابل سقيفه كه حاكى از مواضع اصولى آن حضرت
است ،چنين ذكر كرد:
 .1به خاك سپردن بدن مبارك پيامبر (ص) بدون حضور دستاندركاران سقيفه.
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 .2احتجاج با دستاندركاران سقيفه .براساس منابع ،آنگاه كه به امير مؤمنان على (ع)
ص87 :
خبر دادند كه پس از رسول اكرم (ص) در سقيفه چه گذشت ،فرمود :انصار چه گفتند؟ گفتند سخن آنان اين بود كه از ما
اميرى و از شما اميرى .فرمود :چرا بر آنان حجت نياورديد كه رسول خدا (ص) سفارش فرمود با نيكوكاران انصار نيكى

كنيد و از گناهكارانشان در گذريد؟ 783گفتند :در اين چه حجتى است؟ فرمود :اگر امارت از آن آنان مىبود ،سفارش

آنان را كردن ،درست نمىبود .سپس پرسيد :قريش چه گفتند؟ گفتند :حجت آوردند كه آنان درخت رسولند ».فرمود:
حجت آوردند كه درختاند و خالفت را بردند و خاندان رسول را كه ميوهاند تباه كردند و تيمار آنان را نخوردند.

788

عمر بن خطاب وقتى كه اين احتجاج را شنيد ،گفت :ذهبت و اهلل لنا و لو ذكرناها ما احتجنا الى غيرها789؛ قسم به خدا
حاكميت از دست ما مى رود اگر اين سخن على براى ديگران ذكر شود ،چون جاى احتجاج و دليلى براى ما باقى
نمىگذارد.
 .7تجمع اعتراضآميز بنى هاشم و عدهاى از صحابه پيامبر (ص) در خانه فاطمه (س) .به دنبال اين تجمع خليفه همراه
عدهاى از مهاجر و انصار به خانه فاطمه (س) آمدند و از على (ع) نيز خواستند بيعت كند .حضرت فرمود :شما خالفت را
با استدالل به قرابت به پيامبر (ص) ربوديد ،من نيز با شما به قرابت با پيامبر (ص) استدالل مىكنم.
 .4يارى خواستن از انصار براى احقاق حق از دست رفته و اجابت نكردن انصار.

791

 .)5 ( 785تشيع در مسير تاريخ ،ص .33
 .)1 ( 781الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص 714؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 217؛ تاريخ الخميس ،ج  ،2ص .132
 .)1 ( 783همان ،ص .251
 .)2 ( 788نهج البالغه ،خطبه  (،13ترجمه شهيدى) ،ص 52؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .111
 .)7 ( 789نثر الدر ،ج  ،1ص .239
 .)4 ( 791االمامة و السياسة ،ج  ،1ص .11
 .)5 ( 791همان ،ص 12؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .17

791

موارد باال ،گرچه از واكنشهاى حضرت على (ع) در مقابل وضع پيشآمده حكايت مىكند ،در واقع مواضعى است كه آن
حضرت در مقابل ا ين حادثه اتخاذ كرده و بعد از نتيجه نگرفتن ،هدايت باطنى و اصلى جامعه را برعهده گرفته است.
اين هدايت جلوههاى مختلفى داشته و از راههاى گوناگونى صورت گرفته است؛ گاه در قالب نصيحت بود و گاهى در
قالب مشاوره ،تبيين معارف دينى يا هر كارى كه به پيشبرد اهداف اسالم كمك مىكرد 792.اما حضرت على (ع) براى
اينكه نشان دهد حاكميت موجود را نپذيرفته يا آن را مشروع نمىداند ،هيچ مسئوليت حكومتى را نپذيرفته است .در
نتيجه ،هم زمان با شروع ارتداد اعراب با خليفه بيعت كرد ،اما در عين حال كنارهگيرى خود را حفظ كرده ،كوشش خود
را به تصحيح موارد اشتباه خلفا مبذول داشت و همواره از سياستهاى
ص84 :
نادرست آنان انتقاد مىكرد.

797

زمان بيعت على (ع) و برخى صحابه ،به خوبى نشان مىدهد كه بيعت گروههاى مختلف موجود در مدينه ،خاستگاه
يكسانى نداشت .بيعت على (ع) كه نقش رهبرى بنى هاشم و عدهاى از صح ابه را به عهده داشت ،با وجه تمايل ساير
مهاجران به بيعت -كه خود دستى در برپايى خالفت ابو بكر داشتند -و نيز با وجه تمايل برخى انصار متفاوت بود.
ازاينرو ،امام على (ع) در مناصب حكومتى دخالت نكرد و انصار نيز همچنانكه احساس خطر مىكردند ،از دخالت در
امور حكومتى كنار زده شدند.
 .4 -7اركان چهارگانه شيعه و سقيفه
الف) سلمان فارسى

794

اولين واكنش سلمان به ماجراى سقيفه اين بود كه وقتى شنيد با ابو بكر بيعت كردهاند گفت:
كرداذ نكرداذ( .كرديد و نكرديد) و خود نيز از بيعت با ابو بكر امتناع ورزيد 795.در دوره دو خليفه اول ،سلمان گرايش
شيعى خود را با نقل روايتهايى درباره وصايت و امامت على (ع) بروز داد ،چنانكه ابن اثير در نهايه از سلمان چنين نقل
كرده است:

 .)1 ( 792نهج البالغه (،صبحى صالح) ،نامه 12؛ االمامة و السياسة ،ج  ،1ص .155
 .)1 ( 797تشيع در مسير تاريخ ،ص .38
 .)2 ( 794براساس نقل ابن اسحاق ،سلمان فارسى از اهالى جى در حوالى اصفهان بوده است( سيرة ابن هشام ،ج  ،1ص  )278كه در جستجوى دين حق از
موطن خود هجرت و رنجها و سختىهاى بسيارى در اين راه تحمل كرد؛ تا آنجا كه در اين راه به بردگى مبتال شد و سرانجام خداوند او را به دين حق
هدايت فرمود و در سال اول هجرت پيامبر اكرم( ص) به مدينه مسلمان شد و در جنگها آن حضرت( ص) را يارى داد .حكايت شده است كه مردى به منزل
او وارد شد و در آن جز يك شمشير و قرآن چيزى نديد ،با تعجب پرسيد :آيا جز آنچه مىبينم در خانهات چيزى نيست؟ سلمان جواب داد :پيش روى ما
منزلگاهى سخت است و ما كاال و متاعمان را به آن منزل پيش فرستادهايم .هنگامى كه سلمان از دنيا رفت ،حضرت امير( ع) از مدينه به مدائن رفت و غسل،
كفن ،نماز و دفن او را به انجام رسانيد .ر .ك :سيد جعفر مرتضى عاملى ،سلمان فارسى.

پيامبر (ص) در روز عرفه خطبه خواند و فرمود :اى مردم! خداوند در اين روز به جهت آمرزش گناهانتان به شما
مباهات مىكند ،امّا آمرزش خاصه او براى على (ع) است .سپس حضرت به على (ع) دستور داد تا به پيامبر (ص)
نزديك شود .على (ع) نزديك پيامبر شد و آن حضرت (ص) فرمود :خوشبخت كسى است كه بعد از من ،تحت واليت تو
باشد و بدبخت و شقى كسى است كه تو را نافرمانى كند و با تو دشمنى نمايد.

791

ص85 :
عالمه امينى ،از سلمان ،ابو ذر و  ...نقل مىكند كه پيامبر (ص) فرمود:
در فتنه اى كه بعد از من شكل مىگيرد ،دست به دامن على بن ابى طالب (ع) شويد كه او صدّيق اكبر و جداكننده حق از
باطل است.

793

سلمان در تمام دوران حيات خود سعى داشت از على (ع) پيروى كند .از اينرو ،على (ع) نيز او را همچون لقمان حكيم،
و داراى علم اول و آخر دانسته است.

798

سلمان با سخنان و گفتار خود در جمع مسلمانان ،پيوسته به جايگاه على (ع) در نزد خدا و پيامبر (ص) اشاره و آنان را
تشويق به پيروى از آن حضرت مىكرد .او تأكيد داشت كه امامت و واليت على (ع) در زمان پيامبر (ص) محرز و امر

مسلمى بوده است 799.اين سخنان از شخصى مثل سلمان فارسى ،بهطور مسلم نقش بسزايى در شكوفايى تشيع ايفا كرده
است.
ب) عمار بن ياسر

411

بعد از حادثه سقيفه عمار از متخلفان با بيعت ابو بكر بود 411.عمار از پيامبر اكرم (ص) شنيده بود كه به او مىفرمود :اى
عمار! على (ع) تو را از هدايتى ردّ نمىكند و بر امر ناگوارى داللت نمىكند .اطاعت او اطاعت من ،و فرمانبردارى از من،
اطاعت از خداست 412.وى همچون على (ع) از بيعت با ابو بكر خوددارى كرد و در جمع مردم مدينه چنين گفت:

 .)7 ( 795أنساب األشراف ،ج  ،1ص 591؛ البدء و التاريخ ،ج  ،5ص 197؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،18ص 74؛ االحتجاج على اهل اللجاج ،ص 192؛ الغدير،
ج  ،1ص .4
 .)4 ( 791مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،امالى المفيد ،ص  ،111روايت .7
 .)1 ( 793الغدير ،ج  ،7ص .183
 .)2 ( 798شرح نهج البالغه ،ج  ،18ص .78
 .)7 ( 799طوسى ،محمد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال ،ص .21
 .)4 ( 411عمار و والدين او از مسلمانان نخستين هستند .روزى كه مشركان از ايمان آنان آگاه شدند ،در آزار و شكنجه ايشان كوتاهى نكردند ،بهطورى كه
سميّه ،مادر عمار را به شهادت رساندند .عمار ايمان خود را كتمان كرد و از كشته شدن در امان ماند كه آيه  111سوره نحل درباره او نازل شده است .عمار
پيوسته مالزم ركاب پيامبر( ص) بود و در تمام نبردها او را همراهى كرد .پيامبر( ص) بارها فرموده بود كه عمار را گروهى ستمكار مىكشند .بعد از رحلت
پيامبر( ص) عمار از پا در ركابان على( ع) و از مخالفان سرسخت عثمان بود .او در  91سالگى در جنگ صفين به دست لشكر معاويه به شهادت رساندند( ر.
ك :سيرة ابن هشام ،ج  ،1ص 721؛ الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص  249و مروج الذهب  ،...ج  ،2ص .)711

اى مسلمانان! بدانيد كه خاندان پيامبر (ص) به ارث او سزاوارتر ،به دين او آگاهتر و بر امت او امينترند .پس حق را به
صاحبانش برگردانيد قبل از اينكه دير شود و فتنه و آشوبها سرگيرد و گروه شما را متفرق سازد.

417

به نقل ابن ابى الحديد ،عمار جزء كسانى بود كه مىخواست دوباره در بين مهاجران شورا تشكيل دهد تا خالفت را به

على (ع) برگرداند 414.چنانكه به هنگام مشاوره شوراى
ص81 :

شش نفره خليفه دوم ،از پشت درهاى بسته فرياد مىزد :براى يكپارچگى مسلمانان به على (ع) رأى دهيد و امر
حكومت را از خاندان پيامبرتان بيرون نرانيد.

415

عمار در تمام دوران حيات خويش ،از هيچ كوششى براى برپايى دين خدا دريغ نكرد ،چنانكه پس از خالفت ابو بكر،
مردانه در جنگ با مرتدان جنگيد و از دين پيامبر (ص) دفاع كرد 411.نصر بن مزاحم منقرى نقل مىكند كه در جنگ

صفين ،عمار ضمن يادآورى حديث غدير ،به ياران معاويه چنين گفت :پيامبر (ص) به من امر فرمود :با ناكثين بجنگم
اطاعتش كردم .فرمود :با قاسطين بجنگم و شما همانهاييد .اى مرد ابتر! آيا نمىدانى او به على (ع) فرمود :من كنت مواله
فعلىّ مواله ،اللّهمّ وال من وااله و عاد من عاداه.

413

باوجود روايات فراوان از پيامبر (ص) در بزرگداشت عمار 418،هنگامى كه او در زمان خليفه سوم بر حيف و ميل اموال
توسط عثمان اعتراض كرد ،به سختى مورد عتاب و ضرب و شتم خليفه قرار گرفت  419فاصله گرفتن خالفت عثمان از

سنت پيامبر (ص) ،پيروان على (ع) را بيشتر از هركس ،از خالفت او بيزار مىكرد و موجب اعتراض آنان مىگرديد.
ج) ابو ذر غفارى

411

 .)5 ( 411تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .124
 .)1 ( 412جوينى ،ابراهيم بن محمد ،،فرائد السمطين فى فضائل المرتضى و البتول و السبطين و االئمة من ذريتهم ،ج  ،1ص .145
 .)3 ( 417االحتجاج على اهل اللجاج ،ج  ،1ص .195
 .)8 ( 414شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .221
 .)1 ( 415همان ،ج  ،9ص .52
 .)2 ( 411ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل ،اإلستيعاب فى معرفة األصحاب ،ج  ،2ص .431
 .)7 ( 413نسائى ،احمد بن شعيب ،فضائل الصحابه ،ص 14؛ سنن ابن ماجه ،ج  ،1ص 45؛ سنن ترمذى ،ج  ،5ص 293؛ مستدرك الحاكم ،ج  ،7ص ،111
 .731 ،174 ،111منقرى ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفّين ،ص .778
 .)4 ( 418ر .ك :الغدير ،ج  ،5ص  ،9ص .71 - 23
 .)5 ( 419همان ،ج  ،5ص .15
411

(  .)1ابو ذر غفارى از بزرگان و برگزيدگان صحابى پيامبر اكرم( ص) و چهارمين كسى بود كه اسالم آورد و سخت تحت شكنجه و آزار قريش قرار

گرفت .پيامبر اكرم( ص) درباره ابو ذر فرمود :در زير آسمان كبود ،راستگوتر از ابو ذر وجود ندارد .ابو ذر به سفارشات پيامبر( ص) درباره على( ع) وفادار
ماند .او سخنان پيامبر( ص) درباره اهل بيت( ع) را همهجا نقل مىكرد .در زمان خليفه سوم ،گروه حاكم را سخت مورد انتقاد و سرزنش قرار داد .او عثمان

ابو ذر نيز مانند سلمان فارسى ،در تمام دوره خلفا ،در پيروى از على (ع) مىكوشيد و از چشمه گواراى علم او بهره
مىجست ،در راه حفظ ارزشهاى دينى و اجراى عدالت اسالمى از هيچ تالشى دريغ نمىكرد و پيوسته فضايل و
شايستگى اهل بيت پيامبر (ص) را متذكر
ص83 :
مىشد 411.البته در زمان دو خليفه اول ،به دليل فعاليت آنان براى گسترش كلمه توحيد و حفظ دستاوردها و ظواهر
دستورهاى دينى ،مجالى براى ظهور او وجود نداشت؛ گرچه ابو ذر در زمان خليفه دوم ،به دليل نقل احاديث پيامبر (ص)

توسط خليفه زندانى شد و تا زمان مرگ او ،در زندان باقى ماند 412.اما هنگامى كه خليفه سوم از اصول اسالمى ،كه در
واقع اصول تشيع نيز به حساب مىآمد دور شد ،رجال برجسته شيعى مثل سلمان ،ابو ذر و عمار ضمن نقل فضيلتهاى
على (ع) ،بر خليفه و سرپيچى او از اصول معترض بودند.

417

ابو ذر غفارى مىگفت :از پيامبر (ص) شنيدم كه فرمود :بعد از من ،به كتاب خدا و على (ع) رجوع كنيد 414.او در كنار
كعبه مىايستاد و فرياد مىزد :اى مردم! هركس مرا نمىشناسد ،من ابو ذر غفارى هستم .از پيامبر (ص) شنيدم كه فرمود:
اهل بيت من به كشتى نوح مىماند؛ هركس از آنان تخلف كند ،غرق مىشود 415.ابو ذر سعى داشت فضيلتهاى اهل بيت

(ع) بهويژه على (ع) را در ميان نسل جوانى كه زمان پيامبر (ص) را درك نكرده بودند ،بيان كند؛ بدين سبب ،عثمان او را
به شدت از تماس با نسل جوان پرهيز مىداد.
د) مقداد بن عمرو

411

413

در حديثى از پيامبر اكرم (ص) نقل شده كه فرمود :خداوند متعال به من امر فرمود تا چهار نفر را دوست بدارم و خود نيز
آنان را دوست دارد ،آنان عبارتاند از :على ،مقداد ،ابو ذر و سلمان.
مقداد از مهاجران به حبشه بود 418.او به شدت به اهل بيت پيامبر (ص) ،بهويژه على (ع)
را در شمار دوزخيان مىدانست و آيه  75سوره توبه را\ «iيَوْمَ يُحْمى  E\»...بر او مى خواند تا اينكه عثمان او را به ربذه تبعيد كرد و او به تنهايى در ربذه
جان سپرد.
ر .ك :الطبقات الكبرى ،ج  ،4ص 137؛ أنساب األشراف ،ج  ،11ص 123؛ معرفة الصحابة ،ج  ،1ص 453؛ االنتفاضات الشيعية عبر التاريخ ،ص .123
 .)1 ( 411اختيار معرفة الرجال ،ج  ،1ص 24؛ عبارت رجال كشى چنين است [:هو الهاتف بفضائل امير المؤمنين( ع) .]...
 .)2 ( 412مستدرك الحاكم ،ج  ،1ص 111؛ به نقل از :سيره پيشوايان ،ص .724
 .)7 ( 417أنساب األشراف ،ج  ،11ص 123؛ أصل الشيعة و أصولها ،ص .48
 .)4 ( 414اختيار معرفة الرجال ،ص .71
 .)5 ( 415تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .131
 .)1 ( 411الطبقات الكبرى ،ج  ،2ص .231
 .)3 ( 413مقداد جزء هفت مسلمانان اوليه است كه اسالم خود را آشكار نساخت .او دو بار هجرت كرد :هجرت به حبشه و هجرت به مدينه .در جنگ بدر و
ديگر جنگهاى پيامبر( ص) او را يارى داد .بعد از رحلت پيامبر( ص) در فتوحات شام شركت كرد .بعد از فتح شام به مدينه برگشت و در جوار خانه حضرت
على( ع) خانه گرفت و مالزم ركاب او شد و در سال  77هجرى رحلت كرد و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد (.السيرة النبوية ،ج  ،1ص 748؛ أعيان
الشيعه ،ج  ،1ص  .174براى مطالعه بيشتر ر .ك :امينى ،محمد هادى ،اصحاب االمام امير المؤمنين و الرواة عنه ،ج  ،2ص .)558

ص88 :
عشق مىورزيد و از كسانى بود كه بعد از حادثه سقيفه با ابو بكر بيعت نكرد.
او در ماجراى شوراى شش نفره ،بر خليفه عيب گرفت و عبد الرحمان بن عوف را به دليل رأى به عثمان مورد عتاب
قرار داد و گفت:
به خدا قسم با اهل بيت پيامبرتان بد رفتار كرديد .عجب از قريش كه عالمترين ،عادلترين و باتقواترين فرد را براى
خالفت رها كرد و ديگرى را به خالفت برگزيدند .به خدا قسم اگر يارانى داشتم ،اينچنين نمىشد.

419

افزون بر افراد پيشگفته ،افراد ديگرى از صحابه پيامبر اكرم (ص) بودند كه در زمان حيات آن حضرت به على (ع) عشق
مىورزيدند و تأكيدهاى پيامبر (ص) را درباره على (ع) به ياد داشتند .ازاينرو ،پس از رحلت پيامبر (ص) على (ع) را
امام خود مىدانستند و به نشر و تبليغ آنچه على (ع) دوست داشت مىپرداختند .فعاليتهاى آنان در دورههاى مختلف،
چهره هاى متفاوتى داشت و در دوره خليفه سوم ،بينش تشيع از تسنن به واسطه مجاهدتهاى آنان تمييز يافت و تفكيك
شد و بسط و توسعه پيدا كرد .بهطور خالصه ،سه دوره مشخص براى تحوالت انديشه شيعى به وجود آمده است:
 .1دوره تكوين انديشههاى سياسى ،اعتقادى شيعه؛
 .2دوره تمييز و تفكيك بينش تشيع از تسنن؛
 .7دوره بسط انديشههاى تشيع توسط صحابى پيامبر (ص) و ياران على (ع).
خالصه
روايات فراوانى در منابع حديثى شيعه و اهل سنت از رسول خدا (ص) درباره برترى امير المؤمنين (ع) بر ديگر اصحاب
پيامبر (ص) از جهت علم ،فقه ،قضا ،شجاعت ،تقوا ،عبادت و  ...وجود دارد .از مجموع اين روايات چنين برمىآيد كه
امير المؤمنين بهعنوان برجستهترين صحابى رسول خدا (ص) مطرح بود ،و اين مرتبه تا بدان حد مىرسد كه او را چون

نفس پيامبر قرار داده است (اشاره به مفهوم آيه مباهله است) 421و براساس اصل عقاليى «تقدم افضل بر مفضول» شيعه بر
اين باور است كه صالحيت رهبرى امت و جانشينى پيامبر در آن برهه منحصر به امير المؤمنين (ع) بوده و ازاينرو
انتخاب و مقدم كردن ديگر صحابه

ص89 :

 .)8 ( 418الطبقات الكبرى ،ج  ،7ص 119؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،11ص .511
 .)1 ( 419مروج الذهب  ،...ج  ،2ص 747؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .114
 .)2 ( 421ابن بطريق ،يحيى بن حسن ،خصائص الوحى المبين ،ص 82؛ شواهد التنزيل ،ج  ،2ص .232

بر او برخالف عقل و يك انتخاب غيرشرعى بوده است .گرچه علما و متكلمين اهل سنت بر خالف اين اصل عقاليى به

جواز تقدم مفضول بر فاضل رأى دادهاند421؛ اما هيچ دليل قانع كنندهاى براى اين مدعاى خود نتوانستهاند اقامه كنند.422
محورهاى مطالعاتى
 .1داليل نبودن على (ع) در ميان لشكر اسامه.
 .2اصرار پيامبر (ص) به حركت سپاه اسامه و لعن متخلفان از آن.
 .7توجيه بىاعتنايى بزرگان صحابه به فرمانهاى رسول خدا (ص) ،مانند همراهى با سپاه اسامه.
 .4علل انتخاب فرمانده اى جوان براى بزرگان صحابه و مالك و انگيزه اعتراض آنان به فرماندهى او.
 .5موضعگيرى مهاجران در سقيفه بنى ساعده.
 .1بررسى جناح متمايل به خالفت ابو بكر؛ افراد و انگيزهها.
 .3پايگاه اجتماعى جناح متمايل به خالفت ابو بكر و منزلت آنان نزد پيامبر خدا (ص).
 .8معيار شايستگى براى خالفت.
 .9نقش عباس بن عبد المطلب در حوادث پس از رحلت رسول خدا (ص).
 .11منزلت دينى و اجتماعى مخالفان با خالفت ابو بكر.
 .11علل تعجيل انصار در انتخاب جانشينى.
 .12علل انشعاب در جناح انصار در رويارويى با مهاجران.
 .17بررسى تناقض انديشه قرآن بدون سنت با عملكرد ابو بكر در استناد به سنت براى دستيابى به قدرت سياسى در
سقيفه و ردّ ادعاى ميراث فدك.
 .14بررسى اختالف جناحها درباره جانشينى در دوره نبوى.
 .15تفاوت سيره پيامبر (ص) با سيره شيخين كه به خالفت عثمان و محروم شدن امام على (ع) از خالفت انجاميد.
 .11بررسى عوامل محروميت على (ع) از خالفت ،باوجود اصرار پيامبر (ص) بر آن.
 .)1 ( 421اصول الدين ،ص 281؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص .7
 .)2 ( 422بحار االنوار ،ج  ،71ص .418

 .13تبيين جايگاه انديشه تقدم مفضول بر فاضل در تفكر اهل سنت.
ص91 :
فصل سوم تشيع در دوره خلفاى سهگانه
 .1نقش فاطمه زهرا (س) در تبيين و ترسيم خطوط كلى شيعه
با مرورى كوتاه بر خطبهها و كلمات باقىمانده از يگانه دختر پيامبر اكرم (ص) ،خواهيم دانست كه پارهاى از انديشههاى
فكرى -سياسى شيعه ،اولينبار توسط حضرت فاطمه (س) طرح شده است؛ بهرغم آنكه عمر آن حضرت بسيار كوتاه بود
و زمينه مناسبى براى نشان دادن آثار و تفكرات خويش نداشت .آن حضرت در اولين خطبهاى كه بعد از سقيفه بنى
ساعده ،به بهانه غصب فدك در مسجد مدينه و به دفاع از حضرت على (ع) ايراد كرد ،بين افكارى كه سقيفه را به وجود
آورد و تفكر اهل بيت (ع) تمييز داد و با انحرافات ايجاد شده در اصول سياسى اسالم و جامعه اسالمى پس از رحلت
پيامبر اكرم (ص) مبارزه كرد.
حضرت در اين خطبه كوتاه ،عاقبت شوم جامعه را پيشبينى كرد كه اگر نظام تثبيت شده الهى رسول اكرم (ص) كه با
مجاهدتهاى بىشائبه او پىريزى شده بود ،امروز به سود عده اى تغيير پيدا كند ،روش عادالنه و الهى او به سيرت جاهلى
برمىگردد و زمامدارى از آن خاندانهايى مىشود كه در جاهليت بر عرب سلطه سياسى يا مهترى مالى داشتند.
اين خطبه نخستينبار در بالغات النساء آمده ،آن گاه در علل الشرايع صدوق ،شافى سيد مرتضى ،شرح نهج البالغه ابن
ابى الحديد ،كشف الغمه اربلى ،طرائف سيد بن طاووس ،مناقب اصفهانى و احتجاج طبرسى نقل شده است.
مباحث و تحليلهاى عميق حضرت درباره توحيد ،معاد ،امامت اهل بيت و فلسفه احكام الهى ،بيانگر بينش دقيق او در
پيچيده ترين مسائل دينى است و نشان از آن دارد كه مقبوليت و مشروعيت دينى و مبنا قرار دادن دين ،در هر مسألهاى
تقدم دارد.
مباحث مطرح شده در اين خطبه عبارتاند از:
 .1تحليل فشرده و عميقى از مسأله توحيد ،علم الهى و هدف آفرينش.

427

ص92 :
 .2هدف بعثت پيامبران ،مقام واالى پيامبر (ص) ،نجات از تشتت و تفرقه به بركت وجود پيامبر (ص) و امامت اهل بيت
(ع) ،مسئوليت امت اسالم بعد از رحلت آن حضرت ،براساس مقبوليت دينى.

 .)1 ( 427طيفور ،احمد بن ابى طاهر ،بالغات النساء ،ص .27

 .7اشاره به اهميت و ويژگىهاى قرآن ،آن حضرت در اين بخش دوازده ويژگى براى قرآن ذكر مىكند؛ از آن جمله ،ذكر
احكام و حدود الهى است ،كه اهم مسائل قضائى اسالم را دربر دارد؛ مثل حدود و قصاص كه از مهمترين شئونات
حكومت است .آن حضرت به دنبال ذكر اين ويژگىها مىفرمايد« :به اين قرآن گوش فرانداديد ،اگر به آن گوش

مىكرديد ،چنان زود سقيفه را تشكيل نمىداديد و خليفه را خودتان انتخاب نمىكرديد» 424.توجه حضرت فاطمه (س)
نيز به مسأله جانشينى پيامبر (ص) كه آن را ويژه خاندان پيامبر (ص) و در رأس آنان على (ع) مىداند و توجه به توحيد

و رسالت پيامبر (ص) بهعنوان مقدمه اين امر 425،نشان مىدهد كه جانشينى پيامبر (ص) از مسائل دينى است و دين،
عهدهدار آن است.

 .4بيان فلسفه و اسرار احكام الهى ،مثال فلسفه نماز را دورى از كبر و غرور ،فلسفه حج را محكمى دين ،فلسفه عدالت را
جلب مشاركت مردم و حفظ حقوق ديگران ،و فلسفه امر به معروف و نهى از منكر را اصالح جامعه مىداند ،كه همه اينها
از مسائل مهم حكومت است و مشروعيت آنها به دين مىباشد و در واقع روش حكومت كردن را مىآموزد.
 .5در قسمتى از خطبه ،ضمن معرفى خويش ،خدمات پدرش رسول خدا (ص) را به اين امت يادآور مىشود و بر اين
قسمت از سخنان خود تأكيد دارد و اصرار مى ورزد كه آنچه درباره اهميت امامت گفته ،نه تنها اغراق و اشتباه نيست ،كه
از نظر عقل نيز ارتباطى منطقى و ناگسستنى بين نبوت و امامت وجود دارد .آنگاه برادرى پيامبر (ص) با على (ع) و

زحمات بىبديل او را در خدمت پيامبر (ص) گوشزد مىكند 421.در واقع حضرت با ذكر امامت اهل بيت (ع) بعد از
رسالت پيامبر (ص) و هدايتهاى قرآن ،آنان را به عنوان سومين مرجع دينى و مايه پويايى مسلمانان و پايدارى دين
مىشمارد و پيوند ناگسستنى آنها را يادآور مىشود.

 .1اشاره به دوران جاهلى و بدبختىهايى كه در آن زمان دامنگير مردم بود .همچنين اشاره به نقش پيامبر (ص) در
نجات مردم از جاهليت و هدايت آنان و نقش امير مؤمنان
ص97 :
على (ع) در برداشتن موانع از سر راه پيامبر (ص) و فداكارىهاى او را در جنگ با مشركان و ويژگىهاى يك رهبر
شايسته و اليق و ترفندهاى اهل سقيفه براى محروم ساختن آن حضرت از خالفت.
 .3بازگويى رويدادهاى پس از رحلت و هشدار دادن خطر منافقان.
 .8دفاع از فدك و پاسخ به غاصبان آن.
 .9استمداد از انصار براى بازپسگيرى حق به تاراج رفته على (ع).

 .)1 ( 424االحتجاج على اهل اللجاج ،ج  ،1ص .215
 .)2 ( 425همان ،ص .259
 .)7 ( 421همان ،ص .253

حضرت فاطمه (س) در اين خطبه ،به خوبى نشان داد كه شكلگيرى جريان سقيفه مبتنى بر ارزشهاى جاهلى و قبيلهاى
بود و هيچ ارتباطى با قرآن و سنت نداشت .در واقع مهم ترين انديشه سياسى حضرت اين بود كه چه كسى صالحيت

خالفت را دارد و ماهيت حكومت و تفكر دينى بايد چگونه باشد؟ 423در حالىكه در سقيفه سخن بر سر آن بود كه چه
كسى بايد حكومت كند ،نه اينكه چه كسى صالحيت دارد يا اينكه چگونه بايد حكومت كند .حضرت زهرا (س) درصدد

بود تا حق را به آنان بشناساند ،428تا حكومت طعمه نباشد و بعدها لعنتشدگان خدا و رسول و آزادشدگان به دست
پيامبر (ص) نتوانند با حيله حكومت مسلمانان را به چنگ آورند.
وقتى زنان انصار هنگام درد و بيمارى حال او را پرسيدند ،حضرت فرمود:

429

به خدا سوگند چنان شدهام كه دنياى شما را دوست نمىدارم و از مردان شما خشمناك و بيزارم .ظاهر و باطنشان را
آزمودم و (ذكر) نامشان را از دهان خويش به دور افكندم .از آنچه كردهاند ناخشنودم  ...واى بر آنان! چرا نگذاشتند حق
در مركز خود قرار يابد و خالفت بر پايههاى نبوت استوار ماند؟ آن را از خانهاى كه جبرئيل در آن فرومىآمد ،به خانه
ديگر بردند و حق را از على (ع) كه داناى كار دين و دنيا بود گرفتند.
بدانيد كه اين ،زيان بزرگ و آشكارى است؛ چه ،باعث شد كه با على (ع) كينهتوزى كنند و انتقام گيرند! چون سوزش
تيغ او را چشيدند و پايدارى او را ديدند كه نسبت به مرگ بىاعتنا بود ....

471

ص94 :
 .2امام على (ع) و شيخين ( 24 -11هجرى)
اجراى مقاصد و اهداف پيامبر اكرم (ص) بعد از رحلت آن حضرت ،رهبرى مقتدر ،مدبر و آگاه مىطلبد تا بتواند رسالت
نبوى را در مسير صحيح ادامه دهد.
تحوالت به وجود آمده بعد از رحلت پيامبر (ص) ،به خالفت سه تن از صحابه پيامبر (ص) انجاميد كه قدرت اجراى
مقاصد و اهداف عالى رسالت نبوى را نداشتند و از طرفى امكان دسترسى به اداره جامعه ،براى كسى كه توانا در اجراى
اهداف رسالت باشد و بهترين شايستگىها را براى جانشينى پيامبر (ص) دارا باشد ،وجود نداشت.
در سراسر دوره خالفت شيخين ،دو نوع عمل پنهانى بر كل جريان اين دوره حاكم است:
اول نگرش انفعالى و حالت مداراتى على (ع) به قدرت حاكم ،براى حفظ اصل رسالت و گسترش دعوت اسالمى ،و دوم
كوششهاى ابو بكر و عمر بنى هاشم و بهويژه على (ع) ،با وجود اين ،بنى هاشم معتقد به برترى رهبرى على (ع) در
جانشينى پيامبر (ص) بودند.

471

 .)1 ( 423شهيدى ،جعفر ،زندگانى فاطمه زهرا( س) ،ص .121
 .)2 ( 428فتال نيشابورى ،محمد ،روضة الواعظين ،ص  .71در روايتى از على( ع) نقل است كه فرمود :الحقّ ال يعرف بالرّجال ،إعرف الحق ،تعرف اهله.
 .)7 ( 429بالغات النساء ،ص .72
 .)4 ( 471دشتى ،محمد ،نهج الحياة ،ص .121

آنان ابتدا تالشهاى خود را معطوف به دست آوردن خالفت ،سپس حفظ آن كردند .از عوامل حفظ دستاوردهاى آنان،
تالش به منظور جايگزينى امتيازات بنى هاشم بهطور كلى ،و بهويژه على (ع) در نيل به رهبرى امت اسالمى بود .آنها در
اين راستا ،اقداماتى انجام دادند كه غصب فدك ،گرفتن ساير امكانات مالى اهل بيت (ع) ،محروم كردن بنى هاشم و
دوستان على (ع) از منصبهاى مهم حكومتى ،نفوذ دادن افراد نااليق در مناصب مهم و استاندارى واليات و گاه تحريك

قريش برضد على (ع) 472را مى توان نام برد كه حاصل آن ،سلطه دوباره بنى اميه بر جهان اسالم بود .مقريزى در اينباره
مىنويسد:
ساليان طوالنى درصدد بودم كه بپرسم و بدانم علت تقدم بنى اميه چه بوده است ،تا اينكه خداوند با عنايت خود،
راهنمايى فرمود و دانستم علت تقدم بنى اميه ،دور شدن بنى هاشم از خالفت بوده است.
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از شواهد تاريخى اين ادعا آن است كه خليفه اول و دوم ،شام را با همه اهميت استراتژيكى كه داشت ،ابتدا در اختيار
يزيد پسر ابو سفيان ،سپس برادرش معاويه قرار
ص95 :
دادند ،اما در آن قلمرو وسيع اسالمى ،كوچكترين منصبى به بنى هاشم و پيروانشان واگذار نشد.
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هنگامى كه ثابت بن قيس بن شماس -از دوستان على (ع) -ديد كه در جنگهاى ردّه ،ابو بكر تمام فرماندهان را تعيين
كرد ،اما هيچ مسئوليتى براى انصار قائل نشد ،لب به اعتراض گشود و گفت :اى گروه قريش! مگر در ميان ما مردى نبود
كه براى آنچه شما شايستگى آن را داريد ،شايسته باشد .سپس حسّان بن ثابت به پا خاست و در دادخواهى انصار چنين
گفت:
اى مردان! در اين پيشامدهاى گوناگون و آنچه اين گروه درباره انصار خواستهاند (فريادرسى كنيد) .اى دوست! يكى از
سروران ما را هم در حل و عقد امور راه ندادهاند 475.در زمان خليفه دوم نيز عمار بن ياسر كه از بزرگان صحابه بود،

مدت كوتاهى والى كوفه شد ،اما خليفه به اندك بهانهاى او را عزل كرد و مغيرة بن شعبه را والى كوفه قرار داد و البته به

شكايتهاى مسلمانان از او نيز رسيدگى نكرد 471.اين دوره كه دوره محنت ياران على (ع) است ،بهطور طبيعى دوره فترت
در تكوين تشيع نيز به شمار مىرود.
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 .)1 ( 471تشيع در مسير تاريخ ،ص .33
472

(  .)2وقتى خليفه دوم ديد سعيد بن عاص به او اعراض مىكند ،پرسيد :مالى أراك معرضا ،كأنّى قتلت أباك ،انّى لم أقتله و لكن قتله أبو الحسن ....

حضرت على( ع) كه در اين جلسه حاضر بود ،فرمود :اللّهمّ غفرا ،ذهب الش رك بما فيه ،و محا االسالم ما تقدّم ،فما لك تهيج النّاس علىّ؟ سعيد در جواب
سخن خليفه گفت :أمّا انّه ما كان سيّرنى ان يكون قاتل أبى ،غير ابن عمّه علىّ بن ابى طالب .الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،5ص .17
 .)7 ( 477النزاع و التخاصم ،ص .92
 .)1 ( 474مروج الذهب  ،...ج  ،2ص 712؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،2ص  417و .421
 .)2 ( 475تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .5
 .)7 ( 471همان ،ص 155؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .72
 .)4 ( 473همان ،ص .81

با حرمان على (ع) از خالفت ،احساسات عاشقانه ،تعهد ،حميت و وفادارى خللناپذير على (ع) به اسالم باعث شد تا او
در دوران خلفاى پيش از خود نيز از هيچ كوششى براى پيشبرد اهداف عالى اسالم دريغ نورزد و آرمانهاى اصيل دينى
را در مواضع و استراتژىهاى سياسى ،اجتماعى ،فرهنگى و نظامى بسط دهد.
بخشى از مهم ترين مبانى اعتقادى و سياسى تشيع را بايد در مواضع على (ع) در قبال سه خليفه اول پى گرفت .مواضع
آن حضرت در ابعاد مختلف اينگونه است:
 .2 -1مواضع سياسى
در بعد سياسى ،اولين واكنش سياسى حضرت على (ع) به رسميت نشناختن حكومت و بيعت نكردن با خليفه اول بود.
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ابو بكر از على (ع) خواست تا به مسجد رفته و بيعت كند ،ولى حضرت (ع) به مسجد نرفت و از بيعت نيز امتناع كرد.
براى بار دوم ،خليفه ،عمر بن خطاب را همراه عدهاى دنبال حضرت فرستاد تا على (ع) را كه با يارانش در داخل خانه
ص91 :
بودند ،به مسجد بياورد .براساس نظر اهل سنت ،عمر ،كسانى را كه در خانه حضرت فاطمه (س) بست نشسته بودند و

حضرت زهرا (س) نيز در ميان آنان بود ،تهديد به آتش زدن كرد 479،اما بر پايه بعضى روايات شيعى ،در خانه حضرت
زهرا (س) را آتش زدند؛ در اين ميان محسن ،فرزند آن حضرت (س) نيز سقط شد 441.به هرحال ،آنان على (ع) را به

مسجد بردند ،اما او باز هم از بيعت امتناع ورزيد .براساس نقل بعضى مآخذ تاريخى ،على (ع) تا زمان شهادت حضرت

فاطمه (س) بيعت نكرد 441،اما با مشاهده خطر طغيان همهجانبه قبايل عرب ،چارهاى جز مماشات با نظام حاكم نديد.
حضرت على (ع) نقش فعالى در جنگهاى ارتداد به عهده نگرفت و بيشتر به تصحيح موارد اشتباه دستگاه خالفت
مى پرداخت و از سياستهاى نادرست و نابجاى آنان انتقاد مىكرد.
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صبر و مداراى على (ع) با دو خليفه اول ،وحدت سياسى مسلمانان را به وجود آورد و باعث شد آنان با خوشبينى به
دفاع از اسالم برخيزند و درصدد گسترش دعوت اسالمى برآيند .چنانكه پيشتر نيز گذشت ،اگر صبر و خويشتندارى
على (ع) نبود ،جامعه اسالمى به شدت ملتهب و به آشوب كشيده مىشد.

 .)5 ( 478االمامة و السياسة ،ج  ،1ص 11؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 447؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص 447؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،1ص  11و ج  ،2ص .51
 .)1 ( 479أنساب األشراف ،ج  ،1ص 581؛ العقد الفريد ،ج  ،4ص 259؛ كنز العمال ،ج  ،7ص 149؛ الرياض النضرة فى مناقب العشرة ،ج  ،1ص 113؛ شرح
نهج البالغه ،ج  ،21ص .13
 .)2 ( 441مسعودى ،اثبات الوصية ،ص 147؛ مناقب آل ابى طالب( ع) ،ج  ،7ص 758؛ بحار االنوار ،ج  ،28ص 718؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،14ص .197
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(  .)7مروج الذهب  ،...ج  ،2ص 414؛ تاريخ الخميس ،ج  ،1ص 197؛ االمامة و السياسة ،ج  ،1ص 14؛ أنساب األشراف ،ج  ،1ص 581؛ تاريخ

اليعقوبى ،ج  ،2ص .121
 .)4 ( 442تشيع در مسير تاريخ ،ص .38

هنگامى كه دستگاه خالفت تمام امكانات مالى اهل بيت را گرفت ،تا آنان در تركيب سياسى پديدار شده جذب شوند و
از فعاليت سياسى دست بردارند ،على (ع) در واكنش به اين حركت ،كوشيد با فعاليتهاى اقتصادى خود ،نياز بنى هاشم را
برطرف كند و مانع از خضوع آنان در برابر دستگاه خالفت گردد .يكى از محققان در اينباره مىنويسد:
دستگاه خالفت مى خواست عموم خاندان بنى هاشم را از نظر مالى در تنگنا بگذارد تا تسليم شوند و يا به اجبار به
خاطر تأمين معاش ،به كار زراعت و باغدارى پرداخته ،از كارهاى سياسى باز بمانند .ازاينرو ،على (ع) دست به كار
زراعت و باغدارى زد و خصوصا در عهد خالفت عمر بن خطاب زمين ينبع را شخصا با تأسيس قناتآباد كرد و آن را
وقف بر خاند ان پدرى خود نمود ،تا نياز آنان مرتفع گردد و اجبارا در برابر دستگاه خالفت خاضع نشوند.
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ص93 :
 .2 -2مواضع اجتماعى
از اساسى ترين مسائل اجتماعى هر جامعه ،قضا و قضاوت است كه مهمترين شأن حكومت را نيز تشكيل مىدهد .باتوجه
به حجم قضاوتهاى على (ع) در دوره دو خليفه اول ،معلوم مىشود يكى از مشكالت جامعه قضاوت بوده كه اين مشكل،
تنها به دست على (ع) حل مىشده است .يكى از محققان درباره حل مشكالت قضايى به دست حضرت على (ع) در
زمان خلفا چنين مىنويسد:
يكى از خدمات چشمگير او در اين دوران ،اين بود كه دستگاه نوبنياد قضايى اسالم را رهبرى مىكرد و هروقت دستگاه
با مشكلى روبهرو مىشد ،با آنكه نظام سياسى زمان را به رسميت نمىشناخت ،از هرگونه كمك ،راهنمايى ،فداكارى و
جانبازى دريغ نمىورزيد.
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امر به معروف و نهى از منكر ،فعاليتهاى اقتصادى و بهرهگيرى از اين فعاليتها در حل مشكالت مسلمانان ،از ديگر
فعاليتهاى اجتماعى حضرت على (ع) به شمار مىآيد.
روشهاى برخورد حضرت على (ع) با سه خليفه اول ،در دوران  25سال سكوت ،سرمشق بسيارى از ائمه معصومان (ع)
در برخورد با دستگاههاى حاكم «ناصواب» در آينده قرار گرفت ،چنانكه امام باقر (ع) در زمان وليد بن عبد الملك ،به
دليل مصلحت مسلمانان ،در راهنمايى وى كوتاهى نكرد و براى بىاثر كردن تهديدات امپراتورى روم ،ضرب سكه را
توصيه نمود.
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 .2 -7مواضع فكرى -فرهنگى

 .)5 ( 447بهبودى ،محمد باقر ،سيره علوى ،ص .78
 .)1 ( 444تأمالت سياسى در تاريخ تفكر اسالمى (،مجموعه مقاالت) به اهتمام موسى نجفى ،مقاله« سيرى در انديشه سياسى ائمه مكتب هدايت» ،ج  ،2ص
.118
 .)2 ( 445همان .البته موضوع پيشنهاد امام باقر( ع) محل اختالف و گفتگوست.

منع كتابت و نقل احاديث پيامبر (ص) ،از بارزترين ويژگىهاى فرهنگى اين دوره است .در واقع دوره خالفت دو خليفه
اول را بايد دوره بحران فرهنگى ناميد .على (ع) بهعنوان يگانه مرجع فكرى ،بيشترين سعى خود را در تعليم ،جمعآورى
قرآن و حل مشكالت دينى مردم مصروف داشت.
 .7امام على (ع) و عثمان ( 25 -24هجرى)
عثمان در محرم الحرام سال  24هجرى ،در شوراى شش نفرهاى كه خليفه دوم تشكيل داد،
ص98 :
به خالفت رسيد .از مخالفان به خالفت رسيدن عثمان ،عمار بن ياسر و مقداد بن اسود بودند و عمار آشكارا با عثمان
مخالف بود.
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دو خليفه اول ،بهويژه ابو بكر ظواهر را رعايت مى كردند ،اما وقتى عثمان به خالفت رسيد ،مسيرى غير از روش پيامبر
اكرم (ص) و حتى روش شيخين را انتخاب كرد و در روزهاى نخست خالفت خويش ،بسيارى از كارگزاران دو خليفه
قبل را عزل و به جاى آنان افرادى از بنى اميه را منصوب كرد 443.جالب اينجاست كه اين درست روشى بود كه خليفه

دوم آن را پيشبينى و او را شديدا از اين روش نهى كرد.
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مهمترين كارگزارانى كه عثمان بعد از خالفت خود نصب كرد ،عبارتاند از:
 .1معاوية بن ابى سفيان :او را دوباره به شام فرستاد و تمام اختيارات شامات را به او سپرد.
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 .2برادر مادرى خويش ،وليد بن عقبه -كه قرآن تصريح به فسق او دارد 451-را بعد از عزل سعد ،به واليت كوفه فرستاد.
وليد نماز صبح را در حالت مستى چهار ركعت خواند و وقتى به او اعتراض كردند ،گفت اگر مىخواهيد زيادتر
بخوانم.
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 .7عبد اهلل بن عامر ،پسر دايىاش را به مصر فرستاد.
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 .4پس از عبد اهلل بن عامر ،برادر رضاعى خويش ،عبد اهلل بن سعد بن ابى سرح را به واليت مصر فرستاد .عبد اهلل بن
سعد از كسانى بود كه پيامبر (ص) در فتح مكه حكم قتلش را صادر كرد.
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 .)1 ( 441الجمل  ،...ص 122؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 117؛ علم الهدى ،على ابن الحسين ،الشافى فى االمامة ،ج  ،4ص .291
 .)2 ( 443ابن منظور ،مختصر تاريخ دمشق ،ج  ،11ص .137
 .)7 ( 448تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 228؛ االمامة و السياسة ،ج  ،1ص .21
 .)4 ( 449تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .131
 .)5 ( 451حجرات.1 ،
 .)1 ( 451تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 224؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 115؛ سيوطى ،جالل الدين ،تاريخ الخلفاء ،ص .187
 .)3 ( 452تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 111؛ مروج الذهب  ،...ج  ،2ص 775؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .113

 .5اشعث ابن قيس را به آذربايجان فرستاد و مسلمة بن حبيب فهرى را به فرماندهى فتوحات آذربايجان منصوب كرد.
خليفه سوم ،واليات استانهاى مهم كوفه ،شام ،بصره ،مصر را به خاندان ابو معيط 454و
ص99 :
نزديكان خود 455واگذار كرد .به قدرت رسيدن بنى اميه ،از آرزوهاى ديرينه ابو سفيان بود كه بعد از به قدرت رسيدن
عثمان ،در جلسه درون گروهى امويان ،بنى اميه را به شدت به آن ترغيب كرد و آنها نيز در راه رسيدن به آن ،از هيچ

كوششى دريغ نكردند 451.در واقع بنى اميه از سال يازدهم هجرى ،سياست همگرايى را با جامعه اسالمى در پيش گرفتند
تا اينكه در سال بيست و سوم هجرى ،با خالفت عثمان نفوذشان بيشتر شد و كمكم به قدرت انحصارى دست يافتند .آنها

در سال سى و پنج تا سال چهلم هجرى ،خود را با خطر حكومت مكتبى على بن ابى طالب (ع) و امام حسن مجتبى (ع)
ديدند و بدين سبب ،اين دوره عصر كشمكش نهايى بين امويان و شيعيان است و بنى اميه كوشيدند آثار على (ع) را محو
سازند.
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 .7 -1اوضاع سياسى اجتماعى ،سياسى و اقتصادى در اين دوره
از مهمترين كارهاى دوران خالفت عثمان ،فتوحات است .فتوحات در زمان خليفه سوم ،دو صورت داشت ،بخشى از
فتوحات مربوط به مناطقى بود كه در زمان خليفه دوم فتح شده بود و نياز به تحكيم مواضع مسلمانان داشت ،اما برخى
از مناطق ،براى اولين بار در اين دوره به تصرف مسلمانان درآمد .مهمترين مناطق و شهرهاى فتح شده در زمان عثمان

جرجان ،طبرستان 458،فارس ،اهواز 459،خراسان 411،و مناطقى از افريقا بود 411.در زمان خليفه سوم ،فتوحات بيشتر جنبه
كشورگشايى و به دست آوردن غنايم داشت و با فتوحات در زمان دو خليفه اول كه بيشتر براى گسترش اسالم و دعوت
اسالمى بود ،فرق مىكرد.

 .)8 ( 457السيرة النبوية ،ج  ،4ص 244؛ تاريخ الخميس ،ج  ،2ص .91
 .)9 ( 454مراد خليفه از خاندان ابو معيط ،فرزندان عقبة بن ابى معيط است .عقبه از دشمنان سرسخت پيامبر اكرم( ص) بود و بعد از جنگ بدر ،به دستور
پيامبر( ص) با اينكه اسير شده بود ،كشته شد .وليد بن عقبة ابن ابى معيط ،برادر مادرى عثمان بود .براساس پيشبينى خليفه دوم ،عثمان مناصب كليدى را به
آنان داد.
 .)1 ( 455تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص  211و .413
 .)2 ( 451مروج الذهب  ،...ج  ،2ص 747؛ األغانى ،ج  ،1ص .751
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(  .)7تفسير الكبير ،ج  ،1ص 211؛ كنز العمال ،ج  ،7ص 14؛ بيهقى ،السنن الكبرى ،ج  ،5ص  .117اهل سنت بلند گفتن بسم اهلل را در نماز حرام

مىدانند ،ولى شيعه مستحب مىداند .فخر رازى كه در اين امر مردد شده ،گفته است :و من اقتدى بعلى فقد اهتدى.
 .)4 ( 458البلدان و فتوحها و احكامها ،ص .782
 .)5 ( 459همان ،ص .427
 .)1 ( 411همان ،ص .443
 .)3 ( 411تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص  113به بعد؛ تاريخ الخفاء ،ص .181

بيشتر فرماندهان فتوحات ،از طايفه امويان بودند و بيشتر غنيمتهاى به دست آمده نيز بين آنان تقسيم مىشد .سنت پيامبر
(ص) ناديده گرفته مىشد ،صحابه رسول خدا (ص) مورد آزار و بىحرمتى قرار مىگرفتند ،بافت سياسى جامعه عوض
شد و بدعتها پديد آمد.
 .7 -2پيدايش تضادها و تعارضهاى همهجانبه
خالفت عثمان ،انحراف ديگرى در جانشينى پيامبر اكرم (ص) و دور از آرمانگرايى دو خليفه
ص111 :
اول بود .در اين قسمت ،به تناسب بعضى از رويدادهاى به وجود آمده در زمان عثمان را كه موجب طعن بر او شده،
مرور مىكنيم.
 .1نخستين طعنى كه بر عثمان وارد شده ،اين است كه او پس از خالفت ،بر منبر رفت و همانجايى كه پيامبر (ص)
مى نشست ،قرار گرفت؛ با اينكه ابو بكر به احترام پيامبر (ص) يك پله پايين مىنشست و عمر به احترام پيامبر (ص) و
خليفه اول ،دو پله پايينتر مىنشست.
مردم با ديدن اين صحنه به سخن آمدند و كسى گفت :امروز شرّ پديد آمد.

412

 .2هنگامى كه عبيد اهلل بن عمر ،جفنه 417،هرمزان و خانواده اش را كشت ،با اينكه دست داشتن آنان در كشتن عمر
نامعلوم بود و هيچ محكمه اى نيز آنان را به چنين مجازاتى محكوم نكرده بود ،على (ع) مجازات عبيد اهلل را خواستار شد،
امّا عبيد اهلل به عثمان پناه برد و عثمان كه داورى را در راه مصلحت حزب اموى قرار داده بود ،از عبيد اهلل حمايت كرد و
به كسانى كه خواستار مجازات او بودند گفت :ديروز پدرش را كشتيد ،امروز مىخواهيد خودش را بكشيد.

414

 .7حكم بن ابى العاص ،عموى عثمان و پسرش مروان بن حكم از دشمنان بدانديش پيامبر (ص) بودند .حكم نگاه ناروا
به خانه پيامبر (ص) مىكرد و به پيامبر بىحرمتى مىنمود .بدين جهت ،پيامبر (ص) او را از مدينه رانده و به طائف تبعيد
نمود .عثمان از خليفه اول و دوم خواست تا آنان اجازه دهند حكم از تبعيد به مدينه برگردد ،اما خليفه اول با استناد به
اينكه اين كار از طرف پيامبر (ص) بوده ،اجازه برگشت به او نداد و خليفه دوم نيز با استناد به روش پيامبر (ص) و
خليفه اول ،حكم ابن ابى العاص را به مدينه برنگردانيد .هنگامى كه عثمان به خالفت رسيد ،حكم را به مدينه برگرداند و
مقدار زيادى از غنيمتها را به او اختصاص داد .اين امر مورد اعتراض حضرت على (ع) و ديگر صحابى ،مثل مقداد و
عمار قرار گرفت ،ولى عثمان اصرار داشت كه گزارش دروغ به پيامبر (ص) رسيده بود ،وگرنه بدتر از او هم وجود دارد،

 .)1 ( 412تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .117
 .)2 ( 417جفنه ،از اهالى حيره و مسيحى بود كه سعد بن ابى وقاص او را براى تعليم خواندن و نوشتن به مدينه آورد (،أنساب األشراف ،ج  ،2ص .)294
 .)7 ( 414الجمل  ،...ص .135

به عالوه كه او عموى من است و مىخواهم صله رحم كنم  415و براى اين كار ،به آياتى استدالل مىكرد كه به صله به
خويشاوندان امر مىكند.

411

ص111 :
 .4خمس غنايم فتوحات افريقيه را به مروان بن حكم بخشيد و فدك را نيز تيول او ساخت 413.و تمام امور حكومت از
جمله عزل و نصب واليان را به مروان واگذاشت.
 .5ابو ذر ،صحابى بزرگ پيامبر (ص) را كه از پارسايان و پنجمين مؤمن به پيامبر (ص) بود 418،به ربذه تبعيد كرد.
 .1وى در ايام حج ،نماز را در منا چهار ركعتى خواند ،با اينكه پيامبر (ص) دو ركعتى خوانده بود.

419

431

 .3خليفه اول خود را خليفه رسول خدا (ص) مىناميد ،خليفه دوم خود را خليفه خليفه رسول خدا (ص) مىناميد ،اما
عثمان خود را خليفه خدا ناميد .اين نامگذارى سبب شد بعدها خلفاى اموى نيز خود را خلفاى خدا بنامند .حجاج بن
يوسف باتوجه به اين اقدام خلفاى اموى مىگفت:
خليفه و جانشين مرد در بين قومش ،بهتر از رسول و فرستاده اوست .ازاينرو ،منزلت خليفه اموى ،باالتر از پيامبر (ص)
است كه رسول خدا بود.

431

 .8صد هزار درهم به عموزاده خود ،سعيد بن عاص بخشيد .هنگامى كه مردم به همراه اعضاى شوراى خالفت به اين
اقدام او اعتراض كردند ،گفت :من خويشاوندان مادرى دارم و بايد به آنان رسيدگى كنم .از او سؤال شد :مگر دو خليفه
پيشين ،خويشاوندان و بستگان مادرى نداشتند؟ در جواب گفت :ابو بكر و عمر پاداش اخروى را در كنارهگيرى از
خويشاوندان خود مىجستند ،و من در بخشش به خويشاوندان انتظار پاداش دارم.

432

 .)4 ( 415علم الهدى ،على بن الحسين ،الشافى فى االمامة ،ص 211؛ الجمل  ،...ص 181؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 112؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،7ص .71
 .)5 ( 411أنساب األشراف ،ج  ،1ص .177
 .)1 ( 413ابن قتيبه ،عبد اهلل بن مسلم ،المعارف ،ص 195؛ مروج الذهب ،ج  ،2ص 741؛ أنساب األشراف ،ج  ،4ص .173 - 171
 .)2 ( 418تاريخ االسالم( ذهبى) ،ج  ،7ص  415به بعد.
 .)7 ( 419الجمل  ،...ص 138؛ أنساب األشراف ،ج  ،1ص  174و ج  ،5ص .547
 .)4 ( 431ابن حزم ،المحلى ،ص 231؛ ذيل السنن الكبرى ،ج  ،7ص  ،144نقل از :الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،1ص 28؛ تاريخ الطبرى ،ج ،4
ص .213
 .)5 ( 431تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 411؛ الصحيح من سيرة النبى األعظم( ص) ،ج  ،1ص .29
 .)1 ( 432أنساب األشراف ،ج  ،1ص  177و 173؛ جانشينى محمد( ص) ،ص .113

تالش عثمان در تبديل زمينهاى عمومى به اموال خالصه و شخصى ،گام بزرگى در راه تبديل خالفت به پادشاهى بود ،اين
هدف او را ،معاويه در زمان خالفت خودكامه خود ،به طور كامل محقق ساخت ،بدين صورت كه تمام امالك خالصه در
سرتاسر قلمرو خالفت و نيز واگذارى و بازپس گيرى اقطاعات را ،كامال تحت نظارت مستقيم خود درآورد.

437

ص112 :
 .9بعضى صحابه رسول خدا (ص) مثل عبد اهلل بن مسعود ،عمار ياسر و  ...را كتك زد تا جايى كه عمار بن ياسر بر اثر
كتكهاى او فتق گرفت.

434

از زيد بن ارقم كه عثمان را به دليل بدعتهايى كه در خالفتش ايجاد شده بود ،تكفير مىكرد .پرسيدند :چرا عثمان را
تكفير مىكنى گفت :به سبب سه چيز:
 .1جعل المال دولة بين االغنياء؛
 .2جعل المهاجرين من اصحاب رسول اهلل (ص) بمنزلة من حارب اهلل و رسوله؛
 .7عمل بغير كتاب اهلل.

435

از مهمترين و بزرگ ترين ضعفهاى عثمان كه موجب طعن بر او شد ،اين بود كه در فاصله چندسال خالفت خويش ،از
بذل هيچگونه مساعدتى در تسلط بنى اميه بر امور مسلمانان و قرار دادن آنان در مناصب مهم حكومتى دريغ نورزيد،
بهطورى كه استانهاى مهم امپراتورى اسالمى را به دست اموىها سپرد و آنان آزادانه توانستند نيروهاى خود را

غيرمنصفانه براى منافع خود به كار گيرند ،مخالفان خود را به شدّت سركوب نمايند و 431در دين خدا بدعت ايجاد كنند.

گوياترين خبر از اوضاع دينى و اجتماعى زمان عثمان ،سخنانى است كه حضرت على (ع) خطاب به او فرمود .حضرت
اين سخنان را هنگامى به عثمان فرمود كه مردم مصر نزد او فراهم شدند و در آنچه از عثمان ناپسند مىداشتند ،شكايت
كردند و از وى خواستند ت ا از سوى آنان با وى گفتگو كند و رضايت ايشان را از او بخواهند .امام بر عثمان درآمد و
گفت:
مردم پشت سر مناند ،و مرا ميان تو و خودشان ميانجى كردهاند .به خدا نمىدانم به تو چه بگويم؟ چيزى نمىدانم كه تو
آن را ندانى ،تو را به چيزى راه نمىنمايم كه آن را نشناسى .تو مىدانى آنچه ما مىدانيم و ....
مضمون سخنان حضرت اين است كه عثمان سنت پيامبر (ص) و شيخين را مىدانست و برخالف آنها عمل كرد.

 .)3 ( 437جانشينى محمد( ص) ،ص .122
 .)1 ( 434الشافى فى االمامة ،ج  ،4ص 291؛ الجمل  ،...ص .183
 .)2 ( 435همان ،ص .291
 .)7 ( 431تشيع در مسير تاريخ ،ص .117
 .)4 ( 433نهج البالغه ،خطبه  ،114ص .111

433

 .7 -7اعتراضهاى مردمى
خليفه سوم ،به سبب رفتار ناپسندش با صحابه پيامبر (ص) و همينطور قوممدارى و
ص117 :
438

انتصاب خويشاوندانش به استاندارى شهرهاى بزرگ و تصرف غيرمجاز در بيت المال 439،سخت مورد مذمت مسلمانان
قرار گرفت .براساس نقل طبرى ،از سال  75هجرى انتقادها از عثمان در ميان همگان آشكار شد خليفه ،محمد بن مسلمه
را به كوفه ،اسامة بن زيد را به بصره ،عبد اهلل بن عمر را به ش ام و عمار بن ياسر را به مصر فرستاد تا اوضاع سياسى-
اجتماعى اين شهرها را به او گزارش دهند .به جز عمار ،همه آنان برگشتند و اوضاع را بهطور غيرواقعى ،آرام و
بىمشكل توصيف كردند.

481

عثمان ،استانداران خويش را خواست تا براى آرامش اوضاع ،با آنان مشورت كند .بعضى از آنان پيشنهاد سركوبى مردم
و برخى پيشنهاد تطميع سران قبايل را دادند ،اما معاويه مىگفت :مردم شام هرگز حركت مخالفى انجام ندادهاند.

بدين سان ،او با آگاهى كامل از اوضاع ،مدينه را بدون هيچ پيشنهادى ترك كرد 481.عثمان هم از مشورت با واليان خود
نتيجهاى نگرفت و آنان به واليات خود برگشتند.
سعيد بن عاص ،والى عثمان در كوفه ،مزارع حاصلخيز عراق را بوستان قريش خواند و به زراندوزى و جمعآورى ثروت
مشغول شد كه موجب اعتراض عدهاى مثل صعصعة بن صوحان ،زيد بن صوحان ،مالك اشتر و  ...ديگران گرديد و
عدهاى از قاريان قرآن را برضد عثمان شوراند .خبر اين شورش به عثمان رسيد و او نيز دستور داد تا اعتراضكنندگان را
به شام ،تبعيد كنند و معاويه نيز آنان را به حمص ،نزد عبد الرحمان بن خالد بن وليد فرستاد.

482

در مدينه ،پسر عموى عثمان ،حارث بن ح كم كه وى او را به رياست بازار گمارده بود ،از قدرت خود براى خريد تمام
كاالهاى وارداتى و فروش آنها با سود بسيار زياد سوء استفاده مىكرد ،كه خشم و اعتراض مردم را برانگيخت؛ البته او
اعمال نكوهيده ديگرى نيز انجام داد .عثمان ،به درخواست عموم براى بركنارى او وقعى ننهاد و با بخشيدن تعدادى از
شترانى كه بهعنوان زكات جمعآورى و به مدينه آورده شده بود به او ،احساسات مردم را بيشتر جريحهدار كرد.

 438حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.
 .)1 ( 439أنساب األشراف ،ج  ،1ص .218
 .)2 ( 481تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .741
 .)7 ( 481همان ،ص 724؛ الغدير ،ج  ،9ص .71
 .)4 ( 482الغدير ،ج  ،9ص .71
 .)5 ( 487جانشينى محمد( ص) ،ص 129؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص  758و .715

487

اهالى مصر هم از ظلم و ستم عبد اهلل بن سعد بن ابى سرح ،استاندار عثمان به ستوه آمدند و شكايت او را به عثمان
آوردند .خليفه افزو ن بر اينكه به دادخواهى آنان پاسخ نگفت ،درصدد اغفالشان برآمد.

484

ص114 :
گفتگو براى حل اختالف بين عثمان و مسلمانان ادامه داشت و پيوسته كوششهايى نيز توسط على (ع) به عمل مىآمد.
واكنش دستگاه خالفت ،به جاى پاسخگويى به انتقادات تند مسلمانان ،بيشتر جنبه تهديد و دفاع از ملكدارى به خود
گرفته بود .معاون اول خليفه ،مروان بن حكم ،اجتماع مسلمانان را به شمشير تهديد مىكرد و مىگفت :شما مىخواهيد
ملك و پادشاهى را از ما بگيريد .با به وجود آمدن اين اوضاع ،گفتگوها حالت انتقادى خود را از دست داد و تبديل به
مجادله و مبارزه شد.
عثمان به عنوان خليفه مسلمانان به جاى تجديدنظر در روش خود در مقابل انتقادكنندگان ،كه بيشترشان از بزرگان صحابه
پيامبر (ص) بودند ،آنان را متهم به گستاخى و سوء استفاده از رفتار نيك خود كرد .مروان بن حكم نيز ،با خطاب خويش
به مسلمانان معترض كه مىگفت :اگر مىخواهيد شمشير بين ما حاكم باشد 485،وضعيت را بحرانىتر نمود.

از جمله برخوردهاى خليفه با معترضان اين بود كه وقتى مردم مصر 481از او خواستند عبد اهلل بن سعد بن ابى سرح را از
مصر عزل و محمد بن ابى بكر را به جاى او برگزيند ،اهل كوفه هم خواستند تا سعيد بن عاص را عزل كند ،و نيز اهل
نهروان خواستند تا ابن كريز دست از كارهاى ناروايش بردارد ،او با تأكيد فراوان قول داد به همه آنها عمل كند و على
(ع) نيز اين قولهاى مؤكّد خليفه را ضمانت كرد .جمعيت پراكنده شدند و هر گروهى آماده برگشتن به موطن خويش
گرديد.
هنوز اهل مصر اندكى از مدينه فاصله نگرفته بودند ،كه با پيك عثمان برخورد كردند.
خليفه در نامه اى به والى خود نوشته بود وقتى نامه من به تو رسيد ،گردن آنان را بزن دست و پاى آنان را قطع كن تا در

خون خود غوطهور شوند 483.پس از اين واقعه ،على (ع) سراغ عثمان آمد و او را مورد عتاب و سرزنش قرار داد ،سپس
در خانه خود نشست و تصميم گرفت دخالتى نكند.

488

كشمكشها و گفتگوهاى فراوانى كه بين خليفه و نمايندگان مسلمانان معترض انجام
ص115 :
 .)1 ( 484أنساب األشراف ،ج  ،1ص .174
 .)1 ( 485الجمل  ،...ص .191
 .)2 ( 481گفته شده تعداد  211نفر از كوفه به سرپرستى مالك اشتر 151 ،نفر به سرپرستى حكيم بن جبله ،از بصره و  111نفر به رهبرى عبد الرحمان بن
عديس بلوى از مصر براى اعتراض به عثمان به مدينه آمده بودند و عموم اهل مدينه به غير بنى اميه نيز بر عثمان معترض بودند .معترضينى كه از كوفه ،مصر
و بصره آمده ،در ذو خشب تجمع كرده بودند .عثمان ،على( ع) را فرستاد تا ببيند آنان چه مىگويند (.الجمل  ،...ص .)173
 .)7 ( 483الجمل  ،...ص 141؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .135
 .)4 ( 488همان ،ص .141

گرفت ،و نيز اندرزها و راهنمايىهايى كه على (ع) به خليفه داد ،سودى نبخشيد و شورشيان خانه او را محاصره كردند.
بهطور كلى معترضان و محاصرهكنندگان خليفه به دو دسته تقسيم مىشدند:
 .1دستهاى به دليل انحراف خليفه از كتاب و سنت و سيره پيامبر (ص) و حتى دو خليفه پيشين قيام كرده بودند؛ مثل ابو
ذر ،عمار ياسر ،عبد الرحمان بن عديس بلوى ،مالك اشتر و ....

489

 .2دسته ديگر ،براى رسيدن به منصب يا زيادهخواهى از بيت المال به شورش پيوستند؛ مثل عمرو بن عاص ،طلحه ،زبير
و عايشه كه پيوسته عثمان را نعثل 491مىخواند و آرزو مىكرد كه او كشته شود 491.براساس نقل يعقوبى ،عثمان عطايا و
سهم عايشه را از آنچه خليفه دوم مقرر كرده بود كم كرد و مثل سهم ساير زنهاى پيامبر (ص) قرار داد.

492

قريب به چهل روز خانه عثمان در محاصره بود و خليفه در اين مدت از معاويه در شام كمك خواست؛ معاويه كه سالها
كوشيده بود تا موقعيت خود را در شام و اطراف آن مستحكم كند ،از ابتداى نارضايتى مردم برضد عثمان ،مىكوشيد تا
امور را پيچيده كند و عثمان كشته شود و او بتواند بهترين بهرهبردارى را از اين واقعه ببرد .ازاينرو ،هيچگونه كمكى به او
نكرد تا اينكه در ذى الحجه سال  75هجرى عثمان كشته شد و معاويه بيشترين بهره را از كشته شدن او نصيب خود
كرد.

497

شدت غضب مسلمانان برضد عثمان به حدى بود كه بعد از كشته شدن او ،نگذاشتند بدنش دفن شود ،تا اينكه بعد از سه
روز ،او را در «حش كوكب» كه قبرستان يهود بود ،دفن كردند .بعدها معاويه حش كوكب را به قبرستان بقيع متصل كرد
تا قبر عثمان داخل بقيع گردد.

494

ص111 :
 .7 -4نقش امام على (ع) در اين رويدادها
از زمانى كه شورشيان شهرهاى ديگر وارد مدينه شدند ،على (ع) تنها كسى بود كه از عثمان دفاع مىكرد .البته دفاع
حضرت از خليفه ،به دليل مصالح كلى اسالم و مسلمانان بود كه آن حضرت كشته شدن او را مخالف اين مصالح
مىدانست ،نه به اين دليل كه حضرت خويش را از ياوران خليفه بداند.
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 .)1 ( 489تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .131
 .)2 ( 491روباه پير.
 .)7 ( 491الجمل  ،...ص .148
 .)4 ( 492تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص  :135عايشه در شورانيدن مردم برضد عثمان نقش بسيار مؤثرى داشت .همچنين ر .ك:
أنساب األشراف ،ج  ،5ص 71؛ ابن شبه نميرى ،ابو زيد عمر ،تاريخ المدينة المنوره ،ج  ،4ص .1225
 .)5 ( 497ر .ك :مطهرى ،مرتضى ،سيرى در نهج البالغه ،ص  113نقش ماهرانه معاويه در قتل عثمان؛ أنساب األشراف ،ج  ،7ص 585؛ الجمل  ،...ص .195
 .)1 ( 494تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .131

على (ع) مىكوشيد كه هم خليفه كشته نشود و هم خواستههاى مشروع قيامكنندگان برآورده گردد .آن حضرت درباره
سعى خويش درباره كشته نشدن عثمان چنين مىفرمايد:
و من از خدا مى خواهم كه تو امام مقتول اين امت نباشى؛ چه در اين حال خواهند گفت در اين امت امامى كشته شد كه
با كشتن او ،كشت و كشتار تا روز قيامت فتح باب گرديد.

491

همچنين درباره سيره غيرمرضيه عثمان مىفرمايد:
او استبداد پيشه كرد و در آن استبداد ،مرتكب خطا گرديد 493.شما نيز بىتابى كرديد و در اين كار راه غلط پيش گرفتيد.
حضرت در معرفى بعضى از قاتالن عثمان مىفرمايد :طلحه بيش از همه بر قتل او اصرار مىورزيد.

498

قبل از كشته شدن عثمان ،مسلمانان يكدست بودند ،اما بعد از كشته شدن او ،به دو دسته علوى و عثمانى تقسيم شدند.
عثمان خود نيز تصريح كرد كه اگر مرا بكشيد ،هرگز با هم برضد قومى نمىجنگيد.

499

 .7 -5قتل عثمان و پيامدها
از پيامدهاى مسلم كشته شدن عثمان ،سه جنگ مهم جمل ،صفين و نهروان بود .عايشه در جنگ جمل قاتالن عثمان را
لعن و هدف خود را از جنگ با امام على (ع) انتقام از آنها معرفى
ص113 :
مىكرد .هنگامى كه حضرت على (ع) لعن عايشه را شنيد ،فرمود :من نيز قاتالن او را لعن مىكنم.

511

در جنگ جمل ،حضرت على (ع) طلحه را خواست و فرمود :اى ابا محمد! چه چيزى تو را به جنگ ما آورده است؟

گفت« :الطلب بدم عثمان» .حضرت فرمود :خدا بكشد هركدام از ما را كه سزاوارتريم به قتل عثمان 511.هنگامى كه ابن

 .)1 ( 495أنساب األشراف ،ج  ،4 /7ص 595؛ الجمل  ،...ص 145؛ مختصر تاريخ دمشق ،ج  ،11ص 219؛ عصامى ،عبد الملك بن حسين ،سمط النجوم ،ج
 ،2ص .417
 .... )2 ( 491و إنّى انشدك اهلل الّا تكون امام هذه االمّة المقتول  (...نهج البالغه ،خطبه .)114
 .... )7 ( 493استأثر فاساء االثرة و جزعتم فاسأتم الجزع  (...نهج البالغه ،خطبه )71؛ سيرى در نهج البالغه ،ص  115به بعد.
 .... )4 ( 498و لم يكن فى القوم احرص عليه منه  (...نهج البالغه ،خطبه 134؛ بالذرى نقل كرده كه او گفته است :رأيت عليّا على منبر رسول اللّه( ص) حين
قتل عثمان و هو يقول ما احببت قتله و ال كرهته و ال امرت و ال نهيت عنه (،أنساب األشراف ،ج  ،7ص .)595
 .)5 ( 499أنساب األشراف ،ج  ،77ص .584
 .)1 ( 511تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 312؛ المصنف ،ج  ،8ص .312
 .)2 ( 511مروج الذهب  ،...ج  ،2ص 411؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .514

عباس گزارش خود را از ديدار با طلحه و زبير به على (ع) عرض مىكرد ،حضرت فرمود :آن دو چارهاى ندارند ،جز
اينكه قتل عثمان را بهانه قرار دهند.

512

حضرت على (ع) با دورانديشى تمام ،عواقب قتل عثمان را مىديد و مىكوشيد به هر صورت ممكن از دخالت در آن
بپرهيزد .قتل عثمان ،بهترين بهانه براى بنى اميه شد .تا به وسيله آن ،به مبارزه با امام على (ع) و بعد از او با خاندان
نبوت بپردازند .مروان بن حكم وقتى سر امام حسين (ع) را در مدينه گرفت ،گفت :روزهاى عثمان در برابر چشمم

مجسم شد 517.معاويه هنگامى كه عمرو بن عاص را به جنگ با امام على (ع) دعوت كرد ،نوشت :تو را دعوت مىكنم به

جنگ با كسى كه عصيان پروردگار كرده و خليفه را كشته است 514.اين در حالى است كه برائت از قتل عثمان ،بارها در
سخنان على (ع) آمده است كه فرمود :ما قتلت و ال أمرت ،و ال رضيت ....

515

خالصه
تشيع دورههاى مختلفى را پشت سر گذاشته است كه دوره تكوينى انديشههاى سياسى اعتقادى آن از مهمترين اين
دورههاست .تكوين انديشههاى شيعه سبب تمييز آنان از تسنن شد .در طول تاريخ عواملى در بسط انديشههاى شيعى
مؤثر بوده كه از مهمترين آنها رفتارها و سخنان حضرت زهرا (س) و امام على (ع) با خلفا مىباشد و بعد از آن دو
تربيتيافتگان خاص امام على (ع) مانند ابو ذر ،عمار ،مقداد و سلمان از كوششكنندگان اوليه براى بسط اين انديشهها
بودهاند.
ص118 :
محورهاى مطالعاتى
 .1مهمترين انديشههاى شيعى در سخنان حضرت زهرا (س) كدامند؟
 .2نقش وضعيت سياسى اجتماعى دوران خلفا در موضعگيرى امام على (ع)؟
 .7نقش امام على (ع) در كشته شدن عثمان؟
 .4آثار و پيامدهاى قتل عثمان بر شيعيان.
ص119 :

 .)7 ( 512همان  ،...ص 714؛ همان ،ص .411
 .)4 ( 517أنساب األشراف ،ج  ،7ص 413؛ همان ،ج  ،5ص .414
 .)5 ( 514وقعة صفين ،ص .73
 .)1 ( 515المصنف ،ج  ،8ص 184؛ تاريخ المدينة المنوره ،ج  ،4ص 1218 - 1217؛ الرياض النضرة ،ج  ،7ص 31؛ وقعة صفين ،ص 51 - 48؛ مروج الذهب
 ،...ج  ،2ص 731؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .433

فصل چهارم تشيع در دوره خالفت امام على (ع)
مقدمه
بىترديد عصر حكومت امير مؤمنان امام على (ع) ،از دورههاى برجسته تاريخ اسالم و تشيع به شمار مىآيد .احياى
فرهنگ قرآنى و سنت نبوى ،رفع تبعيض و تبيين حقوق متقابل حكومت و مردم ،و اجراى عدالت اجتماعى و اقتصادى و
بطور كلى تجلى حكومت دينى براساس انديشههاى اسالمى و شيعى از ويژگىهاى آشكار دوره مذكور است .بدين جهت
دوره حكومت امام على (ع) بهرغم آنكه چندان تداوم نيافت و با ناكامىهايى همراه بود ،همواره از طرف شيعيان آن
حضرت و تمامى حقطلبان و عدالتجويان ،بهعنوان دورهاى ممتاز و آرمانى تلقى شده است و مىتواند بهعنوان الگويى
برجسته از نظام سياسى و حاكميت اسالمى و شيعى در كنار چالشهاى فراروى آن مورد توجه و بررسى قرار گيرد.
گذشته از منظر فوق ،مى توان اين دوره را مقطع بالندگى ،رشد و تبيين و تشخص فكرى و اجتماعى تشيع خواند و از اين
ديدگاه نيز به مطالعه و بررسى آن پرداخت .در دوره مذكور ظهور و بروز جريانهاى فكرى و اجتماعى مختلفى همچون
قاعدين ،خوارج ،عثمانيه و غيره خود در تشخص فكرى و اجتماعى تشيع كه انديشه و سلوك ديگرى داشت و از قوت
رهبرى برجسته نيز برخوردار بود مؤثر افتاد.
براساس آنچه بيان شد و جهت نيل به آن اهداف ،بررسى تحوالت عمده فراروى حكومت آن حضرت مانند چگونگى
انتخاب آن حضرت و بيعت با وى ،روشهاى سياسى و حكومتى او ،آغاز مخالفت دشمنان و وقوع جنگ جمل ،مهاجرت
به كوفه و استقرار در آن شهر به عنوان مركز خالفت ،درگيرى با معاويه و بروز جنگ صفين ،ظهور خوارج و جنگ
نهروان ،غارتهاى معاويه و سرانجام شهادت امام (ع) ضرورت مىيابد .به دنبال آن بايستى به بررسى جريانهاى فكرى و
اجتماعى آن دوره با تكيه بر تشيع پرداخت.
ص111 :
 .1حاكميت آرمانى شيعى و چالشهاى فراروى آن
 .1 -1انتخاب امام (ع) و بيعت با او
نخستين موضوعى كه جهت مطالعه اين حاكميت به لحاظ سير تاريخى ضرورى است چگونگى انتخاب و بيعت با آن
حضرت است .منابع تاريخى ،در پاسخ اين پرسش كه انتخاب و بيعت از طرف مردم و پذيرش حكومت از سوى امام
على (ع)  ،چه مدت پس از كشته شدن عثمان انجام گرفته است و شكل آن بيعت و پذيرش چگونه بوده است ،همداستان
نيستند .برخى بر اين امر تأكيد دارند كه بيعت با على (ع) در همانروز كشته شدن عثمان انجام گرفته است 511،در

حالىكه برخى ديگر خالف آن را آوردهاند.

513

 .)1 ( 511طبرى ،محمد بن جرير ،تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص 471؛ مسعودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب  ،...ج  ،2ص .758
 .)2 ( 513بالذرى ،احمد ،أنساب األشراف ،ج  ،7ص 3؛ دينورى ،احمد بن داوود ،االخبار الطوال ،ص .141

ترديدى در اين امر نيست كه امام على (ع) ،نخستين و مهمترين فردى بود كه پس از كشته شدن عثمان ،از سوى

مسلمانان حاضر در مدينه براى خالفت در نظر گرفته شد 518و از همينرو ،تراكم و فشار مسلمانان نيز به هنگام بيعت با

آن حضرت بسيار زياد بود .آن حضرت خود در اين زمينه مىفرمايد:
ناگهان ديدم مردم از هر سوى رو به من نهادند و چون يال كفتار ،پس و پشت هم ايستادند ،چندانكه حسنان فشرده
گشت و دو پهلويم آزرده ،به گرد من فراهم و چون گله گوسفند سر نهاده به هم.

519

در مورد شكل پذيرش و انجام بيعت نيز نكاتى قابل توجهاند .امام بهرغم عدم پذيرش اوليه حكومت ،در پاسخ نخستين
كسانى كه به خانه او درآمدند و از او خواستند تا دستش را براى بيعت بگشايد ،فرمود:
اين انتخاب نه حق شماست؛ بلكه سزاوار اهل بدر است .تنها كسى كه اهل بدر بدو رضايت دهند ،خليفه مىباشد.

511

به نظر مىرسد كه آن حضرت با اين بيان ،قصد دارد تا شيوهها و روشهاى عملى و اجرايى گزينش و انتخاب خليفه را در
جامعه مسلمانى بيان دارد و نقش شخصيتها و نيروهاى مؤثر و باسابقه دينى و اجتماعى را در انتخاب حاكم روشن نمايد.
همچنين امام اظهار مىدارد كه بيعت با او نبايد در خفا صورت گيرد ،بلكه بايد در مسجد و نزد همگان باشد.
ص111 :
عالوه بر اين ،براساس آنچه در كتابهاى تاريخى آمده است و از سخنان امام على (ع) نيز برمىآيد ،ايشان نخست از
پذيرش حكومت سر باز زده است:
من را بگذاريد و ديگرى را به دست آريد .اگر مرا واگذاريد ،همچون يكى از شمايم و براى كسى كه كار خود را بدو
مىسپاريد ،بهتر از ديگران فرمانبردار و شنوايم .من اگر وزير شما باشم ،بهتر است تا امير شما باشم.

511

در اينجا ذكر اين نكته مهم است كه چرا آن حضرت بهرغم آنكه همواره در مورد غصب حق خالفتش پس از پيامبر
(ص) معترض بود ،به درخواستهاى مكرر اوليه مردم پاسخ مثبت نداد؟ در پاسخ اين سؤال بايستى نخست ديدگاه آن
حضرت را در مورد قدرت و حكومت بررسى كرد ،آنگاه به مطالعه شرايط حاكم بر جامعه اسالمى در آن مقطع پرداخت.
درست است كه امام على (ع) براى سالهاى پياپى از حق زمامدارى كه پيامبر (ص) از طرف خداوند به او سپرده بود،
محروم گرديد ،اما حكومت در نظر او با ديگران تفاوت داشت .در واقع على ابن ابى طالب (ع) قبل از آنكه در اين امر به
منافع خويش بنگرد ،حقوق الهى و جامعه اسالمى را در نظر مىگرفت و به دليل پايمال شدن آن ،انگشت حسرت به
دهان مىگزيد .حكومت در نظر او به خودى خود از لنگه كفش پارهاى يا عطسه بزى كم اهميتتر بود ،مگر آنكه به
وسيله آن از پايمال شدن حقى جلوگيرى كند .با اين نگرش ،نه هنگامى كه به او براى پذيرش خالفت هجومآوردند
 .)7 ( 518ابو مخنف ،لوط بن يحيى ،نصوص من تاريخ ابى مخنف ،ج  ،1ص .93
 .)4 ( 519نهج البالغه (،ترجمه شهيدى) ،خطبه .7
 .)5 ( 511ابن اثير ،على بن ابى الكرم ،أسد الغابة فى معرفة الصحابة ،ج  ،4ص 113؛ اربلى ،على بن عيسى ،كشف الغمة ،ج  ،1ص .38
 .)1 ( 511نهج البالغه ،خطبه .92

تمايلى نشان داد ،و نه آن هنگام كه پذيرفت ،براى حفظ قدرت به هر شيوهاى متوسل گشت .غفلت از اين نكته مهم كه
على (ع) حكومت را براى حكومت كردن نمىخواست و ازاينرو ،براى به دست آوردن و حفظ آن به هر ابزارى متوسل
نمى شد ،ما را در مطالعه مواضع او در برابر تحوالت دچار سرگردانى مىكند.
بر اين اساس و باتوجه به نكاتى ديگر در مورد علت تأخير آن حضرت در امر پذيرش حكومت ،مىتوان نكات زير را
بيان داشت:
الف) عدم تمايل شخصى حضرت به زمامدارى و كسب قدرت مگر به قصد اصالح؛
ب) شرايط نامساعد جامعه اسالمى در آن مقطع زمانى و ريشه دوانيدن انحرافات و نااميدى از امكان اصالح؛
ج) نظر آن حضرت براى مطرح ساختن شرايط خود و پذيرش آن توسط بيعتكنندگان؛
ص112 :
د) از بين بردن اين تصور نادرست كه آن حضرت قدرتطلب بوده و مخفيانه شورشيان را برضد عثمان تحريك مىكرده
است.
به هرحال ،براساس آنچه در منابع مهم تاريخ اسالم نقل شده است ،امام على (ع) سرانجام به سبب حضور حاضر و قيام
حجت بر او به وجود ناصر و تعهد الهى نسبت به جامعه و اجراى عدالت حكومت را پذيرفت و اكثر قريب به اتفاق

مسلمانان ،بهويژه صحابيان حاضر در مدينه با آن حضرت بيعت كردند 512و تنها تعداد انگشتشمارى از بيعت كناره
گرفتند .از شواهدى كه بر اين بيعت فراگير داللت دارد ،آن است كه هنگامى كه طلحه و زبير عازم بصره بودند ،كسى به
زبير پيشنهاد كرد تا مردم را به بيعت خود بخواند ،مثل بيعتى كه با على (ع) انجام گرفت .زبير در پاسخ او گفت :آنچه ما
را از اين عمل منع مىكند اين است كه مردم با على (ع) بيعت فراگير كردهاند ،پس چگونه آن را نقض كنيم.
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 .1 -2سياستگذارى حكومتى امام على (ع)
هنگامى كه امام على (ع) زمام امور را در دست گرفت ،انديشهها و سياستهاى خود را آشكار كرد .بىترديد دولت او ،هم
در اهداف و مبانى حكومتى و هم در عمل سياسى -اجتماعى ،شيوهاى متفاوت در مقايسه با خلفاى پيشين داشت .رشد
و تعالى بخشيدن به جامعه اسالمى ،اجراى عدالت و برابرى ،بازستانى حقوق محرومان ،به كارگيرى شايستگان در امر
حكومت و بهطور كلى ،احياى سيره نبوى ،همه از ويژگىها و سياستگذارىهاى اين دولت جديد به شمار مىآمد.

 .)1 ( 512منقرى ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفين ،ص 15؛ ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغة ،ج  ،7ص  ،111ابن قتيبه دينورى ،االمامة و السياسة ،ص .115
 .)2 ( 517االمامة و السياسة ،ص .59

او در آغاز حكومت خويش ،خطبهاى ايراد نمود و مردم را به پذيرش خير و پرهيز از شر دعوت كرد و پارهاى از اهداف
و سياستهاى خود را نيز گوشزد فرمود.
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از نخستين اقدامات آن حضرت ،گشودن بيت المال به روى مردم و تقسيم آن بهطور مساوى بود 515.اقدام ديگر وى،
عزل كارگزاران عثمان و ارسال نمايندگان خويش به مناطق
ص117 :
مختلف است 511.از سوى آن حضرت ،عثمان بن حنيف به بصره ،عبيد اهلل بن عباس به يمن ،عمارة بن شهاب به كوفه،
قيس بن سعد به مصر و سهل بن حنيف به شام فرستاده شدند.
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در زمينه ضرورت عزل معاويه و كارگزاران عثمان ،برخى ديدگاههاى ديگرى داشتند.
ابن عباس و مغيرة بن شعبه ،با اندك تفاوتى بر اين رأى بودند كه بهتر است ابتدا على (ع) قدرت خود را تثبيت نمايد ،و
آنگاه به عزل واليان عثمان اقدام كند .ولى امام (ع) نظر آنان را نپذيرفت و اعالم داشت كه نمىخواهد گمراهان را ياور
خويش گيرد.
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از بين كارگزارانى كه اعزام داشت  ،سهل بن حنيف عامل شام و عمارة بن شهاب عامل كوفه ،به علت ممانعت كسانى از
آن مناطق ،نتوانستند به محل مأموريت خود برسند .قيس بن سعد هم در مصر با مشكالتى روبهرو بود .يعلى بن منبه
عامل عثمان در يمن نيز قبل از رسيدن عبيد اهلل ،با اموال فراوانى از آنجا به مكه گريخت و آن ثروت را در جنگ جمل
به كار گرفت .ابو موسى اشعرى حاكم عثمانى كوفه نيز در پى دريافت نامه على (ع) جواب داد كه مردم كوفه مطيع شده
و بيعت كردهاند .معاويه در شام به نامه امام پاسخى نداد و سبره جهنى نماينده حضرت را معطل مىداشت تا آنگاه كه
خود مردى از ب نى عبس بنام قبيصه را با طومارى سفيد به مدينه گسيل داشت و او به طريق شفاهى ،طرفداران معاويه را
كه در شام به خونخواهى عثمان برخواسته بودند ،به رخ على كشيد و امام پاسخ داد :خون عثمان را از من مىخواهند؟
مگر من خونخواه عثمان نيستم؟
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با مخالفت معاويه از پذيرش بيعت و اظهار اطاعت ،براى امام طغيان پسر ابو سفيان آشكار شد .بر اين اساس ،آن
حضرت تصميم گرفت به سركوبى ياغى قدرتطلب شام بپردازد .او سپاه خويش را در مدينه فراهم آورد و از كارگزاران
خود خواست تا نيروى كمكى در اختيار وى قرار دهند .محمد بن حنفيه پرچمدار اين سپاه بود و عبد اهلل بن عباس و
عمرو بن ابى سلمه ،هدايتگر دو جناح چپ و راست شدند .على (ع) ،قثم بن عباس را نيز به عنوان جانشين خود در
 .)7 ( 514تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص 453؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،3ص 71؛ مجلسى ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج  ،72ص  ،11ص .3
 .)4 ( 515شرح نهج البالغه ،ج  ،3ص 71؛ البدء و التاريخ ،ج  ،5ص .218
 .)1 ( 511يعقوبى ،احمد بن واضح ،تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .139
 .)2 ( 513نويرى ،احمد بن عبد الوهاب ،نهاية االرب فى فنون االدب ،ج  ،21ص .21
 i\.)7 ( 518وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً (E\.كهف.)51 ،
 .)4 ( 519نهاية االرب  ،...ج  ،21ص .25

مدينه قرار داد 521.اما هنگامى كه آن حضرت سپاه خود را براى رفتن به شام آماده مىكرد ،بدو خبر رسيد كه عايشه،
طلحه و زبير از مكه آهنگ بصره كردهاند و
ص114 :
قصد راهاندازى شورشى را در سر مىپرورانند.
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افزون بر آنچه در زمينه سياستگذارى حكومتى امام گذشت ،بايد دانست كه آن حضرت در دوران حكومت خويش،
اصالحات گسترده اى را در نظر گرفته بود كه به سبب ترس از پراكندگى مردم ،از آنها چشم پوشيد.
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 .1 -7جبههبندى نوين نيروهاى سياسى -اجتماعى
پس از كشته شدن عثمان و انتخاب على (ع) ،مىتوان نيروهاى سياسى -اجتماعى موجود در جامعه اسالمى را در
گروهها و دستههاى چندى مورد مطالعه قرار داد .اين جبهه بندى ،يا ماهيتى سياسى ،اجتماعى و اقتصادى داشت ،و يا از
ماهيتى فكرى و عقيدتى برخوردار بود؛ البته در هرحال ،در تحوالت گذشته پس از رحلت پيامبر (ص) ،خاصه عصر
عثمان ريشه داشت.
مىتوان گروههاى مخالف و موافق سياست امير مؤمنان (ع) را دستكم در قالبهاى چهارگانه زير بررسى كرد:
 .1بنى اميه :اينان خاندانى از قبيله قريش 527بودند كه با خاندانهاى ديگرى از همان قبيله ،چون بنى هاشم و غيره در جدّ
اعالى خود ،يعنى عبد مناف و قصى بن كالب به هم مىرسيدند.
ميان اين خاندانهاى قريش در عصر جاهلى نيز درگيرىهايى وجود داشته است و علماى انساب از ستيزهجويى بنى اميه

با بنى هاشم ،باوجود حسب واالى بنى هاشم سخن گفتهاند 524.اما ريشه اختالفات عميق ميان آنان ،از درگيرىهاى

عصر جاهلى فراتر است .البته تحليلى نيز كه ريشه اين درگيرى را در متصل بودن پاى هاشم به عبد شمس و جداسازى

آن با شمشير در هنگام تولد مى داند ،جز ترويج جبريت تاريخ چيزى را اثبات نمىكند 525.علت
ص115 :

 .)5 ( 521همان ،ص .21
521

(  .)1همان ،ص  (71امير المؤمنين على( ع) اين خبر را از طريق نامه اى كه ام الفضل ،دختر حارث و همسر عباس بن عبد المطلب به ايشان نوشت،

دريافت كرد).
 .)2 ( 522كلينى ،محمد بن يعقوب ،روضة الكافى ،ج  ،8ص  21و 58؛ طبرسى ،االحتجاج على اهل اللجاج ،ج  ،1ص  141و .121
 .)7 ( 527بنابر گفته يعقوبى ،علماى انساب ،نضر بن كنانه و فرزندان او را قريش مىنامند (.ر .ك :تاريخ اليعقوبى ،ج  ،1ص .)272
 .)4 ( 524براى نمونه ر .ك :على بن زيد بيهقى (،ابن فندق) ،لباب األنساب ،ج  ،1ص 725 - 718؛ مقريزى ،النزاع و التخاصم بين بنى امية و بنى هاشم.
 .)5 ( 525تاريخ اليعقوبى ،ج  ،1ص .242

اصلى اين درگيرى كه در تمامى عصر اموى تداوم يافت ،ستيزى بود كه فرزندان اميه ،از جمله ابو سفيان طى ساليانى
چند با آيين پيامبرى داشتند كه از قضا در ميان بنى هاشم برخاسته بود .هنگامى اين ستيز فروكش كرد كه توان آنان ،به
سبب برترى قدرت رسول خدا (ص) در زمان فتح مكه به پايان رسيد .اينان در ايمان ظاهرى خويش به رسول خدا
(ص) نيز شرط امتياز گرفتن را مطرح ساختند ،اما آن سابقه زشت به عالوه مهرى كه با عنوان مؤلّفة قلوبهم و همچنين

«طلقاء» 521بر پيشانى آنان خورده بود ،مجال خودنمايى را در عصر نزديك به رحلت آن حضرت از آنان گرفت .بعدها
به تدريج و ضمن خطاهاى سياسىاى كه خلفا مرتكب شدند ،موقعيت اينان در جامعه بهبود يافت .آنها با روى كار آمدن
عثمان كه از نزديكانشان بود ،احساس كردند كه قدرت دوباره به آنان اقبال كرده است و حقيقت نيز چنين بود .ابو سفيان

همزمان با روى كارآمدن عثمان ،اعالم كرد كه:
اى فرزندان اميه! بكوشيد تا گوى خالفت را كه اكنون به دست شما افتاده است ،به يكديگر پاس دهيد و آن را حفظ
نماييد.
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خليفه سوم ،بخصوص در نيمه دوم حكومت خويش ،آن چنان دست اينان را در حكومت گشود و منابع مالى و مناصب
سياسى را در اختيارشان نهاد كه در نتيجه اين كار فرياد مسلمانان بلند شد و سرانجام ،قتل وى را به دنبال آورد.
بىترديد اينان كه به گفته امام (ع) ،در هنگام خالفت عثمان ،همچون شتر ،بيت المال را چون گياه بهارى مىخوردند،
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با محاصره خانه خليفه و سرانجام كشته شدن او ،دچار بحران سياسى بزرگى شدند .اين واقعه كه براى آنان ناگوار بود،
حادثه ناگوارترى را براى آنان در پى داشت و آن انتخاب امام على (ع) براى خالفت بود؛ مردى كه به هيچوجه سر
سازش با سياستهاى عصر پيش از خود را نداشت و در برخورد با آن عناصر پيشين ،مشى محافظهكارانه را اتخاذ نكرد.
بدين ترتيب ،پيدا بود كه اين عزلشدگان از طرف على ابن ابى طالب (ع) به زودى طيف جديدى را در مقابل او پديد
مىآورند .اين گروه مخالفان كه قدرتمندترين آنان معاويه پسر ابو سفيان بود و در مراحل بعدى ،چهرههايى چون مروان
بن حكم داماد عثمان ،وليد بن عقبه حاكم معزول كوفه ،عبد اهلل بن عمرو حضرمى استاندار عثمانى مكه ،سعيد بن عاص
حاكم كوفه پس از وليد بن عقبه ،عبد اهلل بن عامر عامل عثمانى
ص111 :
بصره و يعلى بن منبه عامل عثمانى يمن در آن جاى داشتند ،خيلى زود در مقابل حكومت امام على (ع) ايستادند و در
بحرانآفرينىهاى عصر او نقش بسزايى داشتند .گروه مزبور ،در سلك طرفداران عثمان خودنمايى كردند و با مطرح
كردن شعار خونخواهى خليفه مقتول ،به مردمفريبى دست يازيد.

 .)1 ( 521پيامبر اسالم( ص) هنگام فتح مكه فرمود :اذهبوا فأنتم الطّلقاء ،و در اعتراض مسلمانان در مورد پرداخت بخشى از غنايم جنگ حنين به طلقاء،
تعبير مؤلّفة قلوبهم را به كار برد.
 .)2 ( 523مسعودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،ج  ،2ص 752 - 751؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،9ص .57
 .)7 ( 528نهج البالغه( ترجمه شهيدى) ،خطبه .7

حضور گروه مزبور در بحرانهايى چون جمل به خوبى مشهود است و بايستى در واقع آنان را در رديف عامالن اصلى آن
شورش به شمار آورد .صفين ،مهمترين ميدان رويارويى مستقيم اينان با امام على (ع) بود و پس از آن ،ايشان در
غارتهاى معاويه از مناطق تحت حكومت امام نقش گستردهاى يافتند .گروه پيشگفته ،در واقع همان قاسطيناند.
 .2پيمانشكنان :طلحه و زبير از چهرههاى بارز گروه مزبور هستند .اينان هرچند مانند پيروان امام على (ع) و مردم
كوفه ،بصره ،مصر و مدينه ،به عصر عثمان اعتراض داشتند و حتى در صف شورشيان نيز جاى گرفتند ،ولى پس از كشته
شدن عثمان ،نشان دادند كه در حقيقت عثمان را سدّى در مقابل قدرتطلبى خود مىيافتند و ازاينرو ،به مخالفت با او
برخاسته بودند .قرار گرفتن آنان در كنار خليفه مقتول و همچنين شخصيتى چون على ابن ابى طالب (ع) در شوراى شش
نفره عمر ،اين تصور را برايشان پديد آورده بود كه آنان نيز شايسته زمامدارى مىباشند؛ تصورى كه چون تحقق نيافت،
هم باعث در افتادن اينان با عثمان شد و هم سبب درگيرى آنها با على (ع) گرديد.
عايشه همسر رسول خدا (ص) اگرچه به سبب سفر به مكه و دور بودن از تحوالت مدينه با امام (ع) بيعت نكرده بود ،اما
به محض آگاهى انتخاب او از سوى مسلمانان ،دست به مخالفت زد و در صف دسته و گروه اخير جاى گرفت و مركب
او كه هديه امويان بود ،محور تجمع اين دسته از مخالفان حضرت على (ع) شد.
 .7كنارهگيران :سومين دسته ،كسانى بودند كه در كار قتل عثمان و بيعت با على (ع) مشاركت نكردند و مشى بىطرفى را
برگزيدند .بعضى از منابع ،از عدم بيعت آنها با على (ع) و پارهاى ديگر از بيعت ،ولى عدم حضورشان در جنگهاى او
برضد مخالفان سخن گفتهاند.
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در اين گروه كسانى مانند سعد بن ابى وقاص ،عبد اهلل بن عمر ،حسان بن ثابت ،كعب بن مالك ،مسلمة بن مخلد ،ابو
سعيد خدرى ،محمد بن مسلمة ،نعمان بن بشير و اسامة بن زيد بودند .نويرى اينان را نيز از طرفداران عثمان به حساب

مىآورد 571.هرچند برخى از اين گروه در ابتدا اعالم موضع بىطرفى كردند ،به تدريج به دسته اول ،يعنى قاسطين پناه
بردند و به
ص113 :
خدمت آنها درآمدند.

 .4شيعيان و هواداران امام على (ع) :اگر حداقل دو دسته و گروه گذشته را در شمار مخالفان آن حضرت به شمار آوريم،
اين گروه را بايد جزء طرفداران او برشمرد .جبهه موافقان ،خود از افراد و طيفهاى گوناگونى پديد آمده بود .در ميان اين
دسته ،كسانى چون عمار ياسر ،عبد اهلل بن عباس و مالك اشتر قرار داشتند كه از ديرباز تنها على (ع) را سزاوار و
شايسته خالفت اسالمى مى دانستند و به خلفاى ديگر پذيرش باطنى نداشتند ،اگرچه چون خود حضرت ،گاه به
همكارىهايى با آنان دست مىزدند .اينان از طيف شيعيان و پيروان آن حضرت بودند .بايد در كنار اين گروه ،كسانى را
كه بعدها بهويژه در دوره عثمان و به سبب انحرافات آشكار خليفه ،يا به دنبال شورش برضد او به امام على (ع) گرايش
 .)1 ( 529مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،الجمل و النصرة لسيد العترة فى حرب البصرة ،ص .94
 .)2 ( 571نهاية االرب  ،...ج  ،21ص .17 - 12

يافتند ،ضميمه كرد .جمع ديگرى كه جزو طرفداران حضرت به شمار مىآمدند ،آن دسته از مسلمانانى بودند كه گرد او به
حكم خليفه شدنش فراهم آمدند .آشكار بود كه دسته اخير در صورتى كه ستاره اقبال دنيوى على (ع) افول مىكرد ،بر
گرد ديگران مىچرخيدند .بنابراين ،بسيارى از اينان كه در آغاز با على (ع) همراه شدند و به او قول همكارى دادند،
بعدها به ويژه پس از نبرد صفين و جريان حكميت ،به تدريج به سوى معاويه تمايل يافتند .برعكس ،دسته ديگرى از اين
گروه موافق ،با على (ع) پيمان مرگ بستند و آنها در واقع از شيعيان راستين و استوار او به شمار مىآمدند.
الف) جنگ جمل
همانگونه كه در بحث انتخاب و بيعت روشن گرديد ،على (ع) پس از كشته شدن عثمان و هنگامى كه مسلمانان از او
تقاضاى پذيرش خالفت كردند ،نخست نپذيرفت و ديگران از جمله طلحه و زبير را براى اين امر پيشنهاد كرد .براساس
نوشته ابن اعثم كوفى ،او خود همراه جمعى به خانه طلحه و سپس زبير رفت و از آنها خواست تا خالفت را بپذيرند و
سرانجام پس از عدم پذيرش آنان ،خود حاضر به قبول خالفت شد.
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اما همين طلحه و زبير چون بيعت على (ع) انجام گرفت ،نزد وى آمدند و به آن حضرت گفتند :آيا مىدانى كه ما بر چه
چيزى با تو بيعت كرديم؟ فرمود :بر اطاعت و بر آنچه با خلفاى پيشين بيعت كرده بوديد .گفتند :نه .بلكه بدان جهت با تو
بيعت كرديم كه ما را در امر حكومت شريك سازى .على (ع) فرمود :شما در قول و يارى شريك هستند .زبير در فكر
ص118 :
واليت عراق و طلحه در فكر يمن بود .چون بر ايشان مشخص شد كه سمتى نخواهند يافت ،برضد او شكوه كردند و
جهت رفتن به عمره رخصت خواستند .على (ع) كه به آنان ظنين بود ،از آن دو پيمان مجدد گرفت و آن دو استوارتر از

مرتبه نخست سوگند خوردند ،آنگاه به آنها اجازه سفر داد 572.على (ع) در اين مورد به ابن عباس فرمود كه اگر براى من
حرص آنها در كسب مقام روشن نشده بود ،چه بسا امرى را براى آنها در نظر مىگرفتم.
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در تحليل عواملى كه باعث شورش اصحاب جمل گرديد ،افزون بر عاملى كه بدان پرداختيم ،علل ديگرى نيز مؤثر بودند.
احساس برابرى كه طلحه و زبير نسبت به على (ع) داشتند و به سبب حضور يكسان هر سه نفر آنان در شوراى عمر
پديد آمده بود از يكسو ،و كوشش امويان و بهويژه معاويه در بحرانآفرينى در جامعه و مقابله با حكومت وقت از سوى
ديگر ،مىتواند در اين راستا مورد توجه قرار گيرد .معاويه مخفيانه به زبير نامه نوشته بود كه با وى بيعت كرده است و

جانشين او نيز طلحه مى باشد و وظيفه آنان است كه بكوشند تا عراق را در دست گيرند 574.يعلى بن منبه حاكم عثمانى

يمن ،تمام ثروتى را كه با خود به هنگام عزل برداشته بود ،براى راهاندازى نبرد جمل هزينه كرد 575.ابن عامر نيز عهدهدار

بخش ديگرى از هزينههاى آن جنگ شد .طلحه و زبير در مكه با عايشه همسخن شدند و پس از مشورت ،با آنكه
 .)1 ( 571ابن اعثم كوفى ،محمد بن على ،الفتوح ،ج  ،2ص 244 - 247؛ الجمل  ،...ص .128
 .)1 ( 572الجمل  ،...ص .111
 .)2 ( 577االمامة و السياسه ،ص .52
 .)7 ( 574البدء و التاريخ ،ج  ،2ص .221
 .)4 ( 575نهاية االرب  ،...ج  ،21ص .27

نخست قصد شام داشتند اما با نامه معاويه فريفته شدند و به سوى بصره رهسپار گشتند .عايشه قبل از حركت ،با ام سلمه
همسر ديگر پيامبر گفتگو داشت و كوشيد تا او را نيز با خود همراه سازد ،اما ام سلمه نه تنها با آنان همراه نشد ،بلكه با
يادآورى سخنانى از پيامبر ،درصدد برآمد تا عايشه را نيز منصرف سازد.
اگرچه سخنان ام سلمه عايشه را بازنداشت ،ولى باعث جدا شدن جمع كثيرى از مردم از عايشه گرديد 571.سرانجام
شورشيان كه از حمايتهاى گسترده امويان برخوردار بودند ،به سوى بصره حركت كردند .هنگامى كه خبر حركت آنان در
مدينه به على (ع) رسيد ،اندوهگين شد و ضمن خطبه اى ،از شورش طلحه و زبير خبر داد و از خداوند پيروزى خود را
بر آنان طلبيد.
امام از اهالى مدينه يارى خواست و با سپاهيانى كه براى نبرد با شاميان فراهم آورده بود ،به قصد درگيرى با اين
شورشيان از مدينه خارج شد ،ولى هنگامى كه به ربذه رسيد ،با خبر شد كه شورشيان بر وى پيشى گرفتهاند .على (ع) به
همراه سپاهيان خود در پى آنان حركت كرد و در ضمن ،كسانى را به كوفه فرستاد تا كوفيان را به همراهى خود فراخواند.
ص119 :
در مورد اينكه اين نمايندگان چه كسانى بودهاند و به چه ترتيبى به كوفه فرستاده شدهاند ،در منابع اختالفهايى وجود
دارد .براساس گفته شيخ مفيد ،آن حضرت نخست هاشم بن عتبه مرقال را با نامهاى خطاب به ابو موسى اشعرى حاكم
كوفه گسيل داشت و سپس فرزند خود حسن (ع) و عمار ياسر را به آنجا روانه كرد .اما چون مأموريت اين جمع با

كارشكنىهاى ابو موسى اشعرى مواجه شد ،على (ع) با پيشنهاد مالك اشتر براى رفتن در پى آنان موافقت كرد 573.به
هرحال اين نمايندگان سرانجام موفق شدند جمع بسيارى از مردم كوفه را با خود همراه سازند و در منطقه ذىقار به سپاه

امير مؤمنان (ع) بپيوندند .شمار سپاهيان آن حضرت را هنگام رسيدن به بصره ،حدود ده تا بيست هزار نفر ذكر كردهاند.
از اين تعداد ،چهار هزار تن از اهل مدينه بودند كه قريب هشتصد تن از آنان را انصار ،و چهارصد تن را حاضران در
بيعت رضوان تشكيل مىدادند .شش الى هفت هزار نفر نيز از اهالى كوفه به وى پيوستند.
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سپاه شورشى نيز پس از پشت سر گذاشتن بحران منطقه حوأب كه عايشه در آن قصد بازگشت داشت و عبد اهلل بن زبير
او را فريفت و به ادامه كار ترغيب كرد ،به اطراف بصره رسيدند و با فريب و توطئه عليه عثمان بن حنيف حاكم على (ع)،
بر بصره چيره شدند.
عثمان بن حنيف در حالىكه موهاى سر و صورتش كنده شده بود ،در ذىقار نزد على (ع) آمد و او را از ماجرا آگاه
ساخت .آن حضرت (ع) چون با شورشيان مواجه گرديد ،در ابتدا كوشيد تا از طريق گفتگو آنان را از سركشى بازدارد.
سخنان او باعث كناره گيرى جمعى از مخالفان از جمله زبير شد ،اگرچه وى از مرگ رهايى نيافت .سرانجام با عدم
تسليم شورشيان ،جنگ جمل در دهم جمادى االخر سال سى و ششم هجرى اتفاق افتاد و با شكست شورشيان و
اصحاب جمل كه خود آغازگر جنگ نيز بودند ،به پايان رسيد .طلحه بانى ديگر شورش ،به دست مروان بن حكم به قتل
 .)5 ( 571الجمل  ،...ص .278 - 271
 .)1 ( 573همان ،ص  ، 253 - 242شيخ مفيد به اقوال ديگر در اين زمينه نيز اشاره كرده است.
 .)2 ( 578خليفة بن خياط ،تاريخ خليفة بن خياط ،ص .178

رسيد .در پايان جنگ ،امام على (ع) عايشه را همراه برادرش محمد بن ابى بكر و جمعى از زنان كه نقاب داشتند و به
مردان مىماندند ،به مدينه بازگرداند 579.پس از آن ،خود وارد بصره شد و موجودى بيت المال را تقسيم نمود و مدتى
كوتاه در آنجا توقف كرد.
ب) كوفه پايگاه تشيع
توقف امام على (ع) در بصره چندان طول نكشيد .آن حضرت با گماشتن عبد اهلل بن عباس بر
ص121 :
بصره ،آنجا را ترك كرد و در نيمههاى ماه رجب به كوفه درآمد ،در حالىكه بزرگان و قاريان كوفه به استقبال وى
شتافتند .به نظر مىرسد كه بصره از آن طرف كه جانب شورشيان جمل را گرفته بود ،نمىتوانست مورد توجه امام قرار
گيرد .برعكس بصره كه امام على (ع) از آن به بدى ياد كرده است 541،آن حضرت هنگام ورود به كوفه ،آن را ستوده

است:
اى كوفه! چقدر هواى تو پاك است ،مؤمنان به سوى تو مىآيند و فاجران از ماندن در تو غضبناك مىشوند.
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اقامت امام على (ع) در عراق موقتى نبود .شهر كوفه كه در زمان خليفه دوم و به سال  13ق 187 /م بنيان نهاده شده بود
و در آن سالها بيست سال از تأسيس آن مىگذشت 542،توسط آن حضرت بهعنوان مركز حكومت برگزيده شد.
شايد بتوان علت عدم بازگشت امام به مدينه و انتخاب كوفه را به جاى آن ،در موارد زير جستجو كرد:
 .1همراهى بصره با شورشيان جمل ،نشاندهنده وجود طرفداران عثمان و مخالفان امام على (ع) در عراق بود .اگرچه
اين مخالفان شورشگر اكنون سركوب شده بودند ،اما احتمال خيزش مج دد آنها به دست شخصيتهاى مخالف ديگر و به
تبع آن ،تجزيه عراق يا قسمتى از قلمرو حكومت حضرت وجود داشت.
 .2كوفه در آغاز تأسيس يكى از مراكز بزرگ نظامى مسلمانان بود و ساكنان آن بيشتر اهل رزم و پيكار بودند .از سويى
كوفه در مقايسه با مدينه ،جمعيت بيشترى داشت و اين جمعيت مىتوانست در لشكركشىهاى امام نقش فراوانى ايفا
نمايد.
 .7از جهت امكانات طبيعى و اقتصادى نيز عراق در مقايسه با حجاز و مدينه ،موقعيتى ممتاز داشت .شايد بر همين
اساس ،تيسفون ،در دولتهاى اشكانى و ساسانى ،طى چندين قرن بهعنوان پايتخت برگزيده شده بود.

 .)7 ( 579الجمل  ،...ص .415
 .)1 ( 541همان ،ص .422
 .)2 ( 541االخبار الطوال ،ص .152
 .)7 ( 542ر .ك :براقى ،تاريخ الكوفه ،ص 112؛ جعيط ،هشام ،كوفه پيدايش شهر اسالمى ،ص .84 - 39
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 .4در عراق به واسطه بافت قبيلهاى خاص و وجود قبايل جنوبى و همچنين حضور موالى ،حمايت گستردهترى از
حكومت امام على (ع) صورت مىگرفت كه نخستين تجلى آن را مىتوان در حضور تعداد گستردهاى از كوفيان در
مقايسه با اهالى مدينه در سپاه امام به هنگام جنگ جمل يافت.
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ص121 :
 .5از نظر جغرافياى سياسى نيز كوفه اهميت ويژهاى داشت و به مناطقى چون شام و بصره نزديك بود و همچنين بخش
وسيعى از ايران و شرق اسالمى از طريق آن اداره مىشد.
كوفه كه بهعنوان مركز حكومت امام على (ع) برگزيده شده بود ،به تدريج پذيراى شمار زيادى از طرفداران و پيروان آن
حضرت گشت و چه بسا مخالفان وى آن شهر را ترك كردند و به بصره يا حجاز و شام روى آوردند.
بر اين اساس ،كوفه در زمان حكومت امام على (ع) ،نه تنها به صورت يك پايگاه بزرگ شيعى درآمد ،بلكه بر رونق و
آبادانى آن نيز افزوده شد .قيامهاى شيعى و علوى كه بعدها در عصر امويان در اين شهر روى داد ،نشان از موقعيت ممتاز
اين شهر به عنوان پايگاه تشيع و كانون اميدها و آرزوهاى شيعيان داشت.
ج) جنگ صفين
امام على (ع) پس از پشت سر نهادن بحران جمل و استقرار در كوفه ،دوباره متوجه معاويه و نافرمانى او گرديد .اينبار

نامه دي گرى بدو نوشت و بنابه پيشنهاد جرير بن عبد اهلل بجلى ،آن نامه را توسط وى نزد معاويه فرستاد 545.معاويه پس
از دريافت نامه ،پاسخ روشنى به جرير نداد و او را معطل كرد ،آنگاه به پيشنهاد عتبة بن ابى سفيان ،عمرو بن عاص را
نزد خود فرا خواند و به شرط چيرگى بر على ،به او قول داد تا به پاس همكارىاش ،مصر را به وى واگذار كند .معاويه
با يارى عمرو عاص و با شعار خونخواهى عثمان ،توانست شاميان را با خود همراه سازد و چون در خود آمادگى مقابله

با على (ع) را يافت ،به نامه امام پاسخ منفى داد.
جرير بن عبد اهلل هنگامى كه پس از مدتى توقف نابجا در شام ،به كوفه بازگشت از سوى مالك به همكارى با معاويه
متهم گشت و ناچار از كوفه گريخت.
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سرانجام على (ع) چون سركشى معاويه و عدم تن دادن او را به اطاعت از طرق راههاى مسالمتآميز مشاهده كرد ،آماده
نبرد با وى گرديد .به دستور آن حضرت سپاهيان كوفه در نخيله  543گرد آمدند و از ديگر مناطق تحت قلمرو او نيز

سپاهيانى به وى ملحق شدند و همگى به سوى شام رهسپار گرديدند .معاويه نيز از آن طرف حركت كرد و دو سپاه در
 .)4 ( 547ر .ك :بيانى ،شيرين( اسالمى ندوشن) ،تيسفون و بغداد در گذر تاريخ ،ص .31 - 48
 .)5 ( 544براى مطالعه بيشتر ر .ك :مرتضى عاملى ،جعفر ،دراسات و بحوث فى التاريخ االسالم ،ج  ،1ص .117 - 97
 .)1 ( 545وقعة صفين ،ص .28
 .)2 ( 541همان ،ص .11
 .)7 ( 543نخيله ،همچون پادگانى در اطراف كوفه بود كه هنگام جنگ ،سپاهيان در آن جمع مىشدند.

جايى به نام صفين -دهكده اى كه روميان در گذشته ساخته بودند و تا فرات يك تيررس فاصله داشت -روياروى هم

قرار گرفتند 548.تعداد سپاهيان هريك از دو طرف مختلف نقل شده است .بنابر
ص122 :

قولى ،در سپاه امام على (ع) نزديك به نود هزار و در سپاه معاويه ،حدود هشتاد و پنج هزار تن شركت داشتند.
به رغم اختالفهايى كه در مورد زمان رويارويى اين دو سپاه وجود دارد ،به نظر مىرسد اين مقابله در اواخر سال سى و
ششم هجرى روى داده است .محل تجمع دو سپاه يعنى كنارههاى فرات را نيزارها و باتالقهايى پوشانده بود كه مانع از
دسترسى به آب مىگرديد.
تنها مسير سنگفرشى كه امكان دسترسى به آب را فراهم مىآورد ،توسط سپاهيان معاويه كه پيشاپيش به آن محل
رسيده بودند ،اشغال شده بود و آنان مانع دسترسى عراقيان به آب مىشدند .همين مسأله عامل نخستين درگيرى نظامى

شد كه به پيروزى سپاه على (ع) انجاميد 549.اما آنان به دستور امام ،شاميان را از برداشتن آب محروم نساختند .پس از
آن اگر چه پارهاى درگيرىها در اواخر سال سى و ششم روى داد ،اما در ماه محرم سال سى و هفتم جنگ متوقف شد و
با فرارسيدن ماه صفر ،نبرد اصلى آغاز گرديد 551.اين نبرد كه ابتدا با درگيرىهاى تنبهتن آغاز شد و طى آن ،كسانى
چون عمار ياسر از سپاه امام به شهادت رسيدند و در سپاه معاويه نيز كسانى جان خود را از دست دادند ،سرانجام به
تهاجم گسترده دو طرف منتهى شد .در گرماگرم نبرد كه به تدريج برترى سپاه عراق چهره مىگشود و معاويه اسب خود
را براى فرار آماده مى كرد ،با نيرنگ عمرو عاص قرآنها توسط سپاه شام باالى نيزه رفت و سپاه خسته عراق به داورى
آن فراخوانده شد.
به دنبال اين خدعه ،در سپاه امام على (ع) اختالف افتاد و كسانى خواستار توقف جنگ شدند و آن حضرت را به پذيرش
حكميت مجبور ساختند .على (ع) حتى برخالف رأى خويش ناچار شد تا به نمايندگى ابو موسى اشعرى تن دهد.
پيمان نامه حكميت بين دو سپاه ردوبدل شد و به دنبال آن امام به سوى كوفه بازگشت.
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د) پيدايش خوارج
در پاسخ اين سؤال كه خوارج نخستين ،چه كسانى بودهاند و چگونه با امام به مخالفت برخاستهاند؟ نظرات چندى مطرح
شده است .كسانى بر اين باورند كه خوارج در واقع دستهاى از سپاه امام على (ع) بودهاند كه چون قرآنها توسط شاميان
باالى نيزه رفت ،فريب خوردند و امام را به پذيرش حكميت وادار كردند ،اما چون عهدنامه حكميت نوشته شد و در آن
هنگام كه اشعث بن قيس آن را بر سپاه عراق مىخواند ،براى نخستينبار كسانى از

 .)4 ( 548همان ،ص 153؛ االخبار الطوال ،ص .113
 .)1 ( 549همان ،ص .113
 .)2 ( 551همان ،ص .212
 .)7 ( 551همان ،ص .572 - 528

ص127 :
قبيله عنزه كه حدود چهار هزار تن از ايشان با على (ع) بودند ،فرياد اعتراض گشودند و شعار ال حكم الّا للّه را سر
دادند .چون على (ع) با آنان روبهرو شد ،گفتند كه ما رضايت نمىدهيم كه مردان در دين خدا حكميت كنند و ما از اينكه
خود به حكميت تن دادهايم ،توبه مى كنيم و تو نيز مانند ما بازگرد و توبه كن ،وگرنه از تو بيزارى مىجوييم .حضرت
فرمود :آيا پس از آنكه رضايت دادهايم و عهد بستهايم ،بازگرديم؟ مگر خداوند نمىفرمايد كه به پيمانها وفا كنيد و
سوگندها را پس از استوار كردن آنها مشكنيد؟
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ديگران معتقدند كه بين كسانى كه امام را به پذيرش حكميت دعوت كردند ،با كسانى كه پس از وقوع حكميت با آن
مخالفت نمودند ،تفاوت است .بالذرى ضمن بيان اين قول ،بر اين باور است كه چون على و معاويه قصد تعيين حكمين
داشتند ،گروهى قريب به چهار هزار نفر سوى او آمدند و او را به بازگشت به جنگ دعوت كردند و على (ع) خود اين را
مىخواست .در اين هنگام ،طرفداران حكميت كه اشعث بن قيس رهبرى آنها را در دست داشت ،دعوت به حكميت را
دعوت به حق و عدل خواندند .على (ع) به خواستاران جنگ گفت كه باوجود مخالفت اين همراهان ،تعداد شما بسيار

اندك است و اگر به جنگ بازگرديد ،توسط اينان و مردم شام كشته خواهيد شد 557.به هرحال ،چون على (ع) صفين را

ترك كرد و به سوى كوفه آمد ،اين مخالفان از او جدا شدند و به حروراء -554يكى از دهكدههاى كوفه -رفتند و شبث
بن ربعى تميمى را به پيشوايى و عبد اهلل بن كواء را به امامت نماز برگزيدند.
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هنگامى كه خوارج از على (ع) جدا شدند ،وى ابن عباس را جهت گفتگو نزد آنها فرستاد و عالوه بر آن خود نيز نزد
آنان رفت تا ايشان را از عقيدهشان بازگرداند .آن حضرت حتى از ورود آنان به مسجد كوفه جلوگيرى ننمود و نامشان را
نيز از بيت المال قطع نكرد .و پيشگام جنگ با آنها نشد .اين مدارا كردن ،در جذب بسيارى از خوارج مؤثر افتاد.
ه) جنگ نهروان
هنگامى كه مهلت تعيين شده براى حكمين به پايان رسيد ،آن دو حكم جلسهاى براى اعالم رأى تشكيل دادند .در آن
جلسه ،عمرو عاص ابو موسى را فريب داد و برخالف توافق خود با
ص124 :
وى عمل كرد و على (ع) را از حكومت عزل نمود و معاويه را بر آن ابقا كرد .ابو موسى بر آشفت و عمرو را خائن
شمرد .چون خبر حكمين و عدم عمل آنان به كتاب خدا و شرطهاى حكميت به عراق رسيد ،على (ع) رأى آنان را باطل
دانست و درصدد جمعآورى سپاه براى ادامه نبرد صفين برآمد .آن حضرت در اين خصوص به كارگزاران خود نامه
نوشت و حتى خوارج را نيز براى ادامه جنگ با معاويه دعوت نمود.
 .)1 ( 552وقعة صفّين ،ص 518 - 513؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .57
 .)2 ( 557أنساب األشراف ،ج  ،7ص .112
 .)7 ( 554اين گروه را از آن جهت كه به حروراء رفتند ،حروريه نيز مىگويند.
 .)4 ( 555ابن اثير ،على بن ابى الكرم ،الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .212

با فراهم آمدن سپاهيان ،امام به سوى شام حركت كرد و به شهر انبار رسيد .آن حضرت هرچند قصد درگيرى با خوارج
را نداشت ،اما اخبار ناگوارى كه از طغيان خوارج و كشتن عبد اهلل بن خباب و همسرش ،و نيز حارث بن مرة و چند نفر
ديگر رسيد ،سبب شد تا سپاهيان عراق او را وادار سازند تا به سوى خوارج كه در نهروان گرد آمده بودند ،رهسپار

شود 551.حضر ت پس از مواجهه با خوارج ،آنان را دوباره به بازگشت از رأيشان دعوت كرد و از آنان خواست تا قاتالن
ياران او را تحويل دهند .ولى آنها اعالم كردند كه همگى جزء قاتالن مىباشند و سپس خود درگيرى را آغاز كردند.
جنگ نهروان ،يكى ديگر از حوادث تلخى بود كه در دوره حكومت على (ع) روى داد .در اين درگيرى ،تعداد
انگشتشمارى از ياران امام (ع) به شهادت رسيدند و حدود همان تعداد نيز از خوارج جان سالم به در بردند.
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زمانى كه نبرد با خوارج به پايان رسيد ،على (ع) از سپاهيان خود خواست تا به طرف هدف اصلى ،يعنى شام حركت
كنند ،اما آنان با اعالم اينكه به تجديد قوا نيازمندند ،خواستار بازگشت موقت به كوفه شدند .اما هنگامى كه به نخليه كوفه
رسيدند ،باوجود اصرار امام براى حفظ آمادگى ،به تدريج اردوگاه را ترك كردند و نزد بستگان خود شتافتند.
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آن حضرت چون با اين وضعيت مواجه گشت ،خود نيز به كوفه درآمد و پس از آن ،هرچه كوشيد تا سپاهى را براى
رفتن به شام تجهيز كند ،توفيقى كسب نكرد .آن بخش از خطبههاى امام كه در مذمت كوفيان ايراد شده است ،مربوط به
اين وضعيت است.
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و) غارات
كوتاهى كوفيان و فراهم نيامدن نيروى كافى براى درگيرى با شام ،سبب گرديد تا معاويه از فرصت استفاده نمايد و به
كوششهايى در راه تضعيف هرچه بيشتر حكومت امام على (ع)
ص125 :
دست بزند .او در اين راستا گروههايى تخريبگر و غارتكننده را به مناطق تحت قلمرو حكومت امام (ع) گسيل داشت كه
وظيفه آنان ،ايجاد رعب و وحشت و قتل و غارت بود.
پارهاى از اين تهاجمات كه با عنوان «غارات» از آن ياد مىشود ،توسط تاريخنگاران در كتابهايى با همين عنوان ثبت
شده است.
حمله نعمان بن بشير به عين التمر ،حمله سفيان بن عوف بن انبار ،حمله عبد اهلل بن سعده به تيماء ،حمله عبد الرحمان بن
قباث به جزيره و حمله بسر بن ابى ارطاة ،از اين دسته تهاجمات به شمار مىآيد.

 .)1 ( 551تاريخ خليفة بن خياط ،ص .147
 .)2 ( 553ر .ك :همان ،ص 149؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .11 - 12
 .)7 ( 558ثقفى كوفى ،ابراهيم بن محمد ،الغارات ،ج  ،1ص 29 - 24؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .13
 .)4 ( 559ر .ك :نهج البالغه ،خطبه  23 ،25و .118

بسر بن ابى ارطاة از طرف معاويه به مدينه آمد و ابو ايوب انصارى عامل على (ع) را از آنجا بيرون راند .او خانههايى را
خراب كرد و سپس به مكه رفت و در آنجا نيز مردم را به بيعت با معاويه مجبور ساخت .وى پس از آن ،عازم يمن شد و
در آنجا دو فرزند عبيد اهلل بن عباس را به قتل رساند و شمار بسيارى از شيعيان على (ع) را نيز كشت .پس از ارسال
نيرو از سوى امام على (ع) بدانجا ،او ناچار به سوى شام فرار كرد.
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 .1 -4برآيندها و پيامدهاى حكومت امام على (ع)
اكنون مىتوانيم پس از بيان اجمالى حوادث و تحوالت عصر حكومت امام على (ع) ،به بررسى كلى اين دوره بپردازيم و
برآيندها و پيامدهاى حكومت امام را ارزيابى كنيم.
حكومت امام على (ع) همانگونه كه با موفقيتها و نتايج ارزندهاى روبهرو بود ،با تلخكامىهايى نيز مواجه گرديد كه
قابلتوجه است.
امام على (ع) كوشيد تا پس از سالها كه از رحلت پيامبر (ص) مىگذشت و جامعه اسالمى متأثر از عواملى چند ،از
جمله رفتار خلفاى سه گانه و بازگشت عناصر جاهلى ،به گسست با سنت پيامبر مواجه شده بود ،دوباره به احياى ارزشها
و اصول حكومت نبوى (ص) روى آورد و آن ويژگىها را عملى سازد.
در همين راستا ،توجه به اجراى عدالت و رفع تبعيض اقتصادى و اجتماعى ،مورد توجه على بن ابى طالب (ع) قرار
گرفت و آن را اجرا نمود .به گفته يعقوبى ،چون عربها در خصوص تساوى حقوقشان با عجمها به او اعتراض كردند ،آن
حضرت چوب كوچكى را از زمين برداشت و فرمود كه من سراسر قرآن را خواندهام ،اما در آن اينقدر برترى براى
فرزندان
ص121 :
اسماعيل بر فرزندان اسحاق نيافتهام 511.افزون بر اينها ،امام (ع) با علم و دانش گستردهاى كه از آيين اسالم داشت،
توانست به بيان و اجراى بسيارى از احكام اسالمى ،به صورت صحيح و درست بپردازد و از آموزشهاى غلط جلوگيرى
كند .على (ع) در زمان خلفاى پيش از خود نيز مىكوشيد به اين وظيفه عمل كند .نمونهاى از اين رفتار را شيخ مفيد در
االرشاد در مورد حكم غلط عثمان درباره سنگسار كردن يك زن و اصالح آن توسط امام على (ع) آورده است.
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از اين گذشته -،همان طور كه پيش از اين اشاره گرديد و آن حضرت در شيوه به دست آوردن قدرت و چگونگى حفظ
آن نيز مشى ويژهاى داشت .او نه براى كسب قدرت به هر شيوهاى متوسل مىشد و نه در راه حفظ آن به هر اقدامى روى
مىآورد .بهطور كلى ،حكومت در نظر وى وسيله اى براى اجراى احكام الهى و برقرارى قسط و عدل بود و در غير اين

 .)1 ( 511ر .ك :همان ،ج  ،2ص 117 - 411؛ تاريخ خليفة بن خياط ،ص 151؛ أنساب األشراف ،ج  ،7ص .297 - 193
 .)1 ( 511تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .187
 .)2 ( 512همان ،ص .31

صورت ،ارزش لنگه كفش وصلهدارى را نداشت .البته قاطعيت آن حضرت در اجراى امور ،سبب رويگردانى دنياطلبان از
وى گرديد و آنان بودند كه آتش جنگهايى چون جمل و صفين را برافروختند.
عالوه بر آن پيدايش گروهها و فرقههايى چون اصحاب جمل ،عثمانيه ،خوارج و قاعدين در اين دوره اتفاق افتاد.
 .2تشيع و جريانهاى فكرى -سياسى
 .2 -1تشيع و شيعيان
در فصلهاى گذشته ،مباحث گستردهاى در مورد مفهوم تشيع و چگونگى پيدايش و شكلگيرى آن مطرح گرديد و به
ديدگاههاى چندى از محققان پرداخته شد.
براساس آنچه بيان گرديد ،چه مبدأ پيدايش تشيع را عصر پيامبر بدانيم و چه ريشه آن را در حوادث پس از رحلت
رسول اكرم (ص) و جريان سقيفه جستجو كنيم ،عصر حكومت امام على (ع) را بايستى عصر استوار شدن انديشه شيعى و
رشد و گسترش و تثبيت تاريخى آن به شمار آوريم .در اين دوره ،در پناه حكومت امام على (ع) ،تشيع خود را آشكار
ساخت و با شكلگيرى ساير فرقهها ،مرزهاى فكرى و اعتقادى آن بيش از گذشته روشن و مشخص گرديد .انتخاب امام
على (ع) از سوى مسلمانان به عنوان خليفه و بيعت عمومى با آن حضرت ،افق روشنى را به روى شيعيان گشود،
همانگونه كه شهادت او ،موجب ناكامىها و
ص123 :
نااميدىهاى فراوانى گرديد.
انتخاب على (ع) يك پيروزى براى ديدگاه جانشينى كه پيش از اين مورد غفلت قرار گرفته بود ،به حساب مىآمد .در
واقع اقليتى وجود داشت كه دسترسى على (ع) را به خالفت ،از زاويهاى كامال متفاوت با ديدگاه اكثريت جامعه
مىنگريست .به قدرت رسيدن على (ع)  ،پيروزى بزرگى براى اين حزب كه مفهوم خاصى از رهبرى جامعه را در نظر
مىگرفت ،به حساب مىآمد.
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افرادى از اين اقليت ،در زمان انتخاب آن حضرت تمايالت و احساسات پرشورى را ابراز مىكردند .براى نمونه ،مىتوان
از سخنان مالك اشتر ياد كرد كه ضمن دعوت مردم به بيعت با على (ع) مىگفت :هذا وصىّ االوصياء و وارث علم

االنبياء 514.پس از انتخاب نيز اين شور و حرارت طرفداران او تداوم داشت و فزونى مىگرفت .البته تا هنگام وقوع
جنگ جمل ،شيعيان راستين و مكتبى على (ع) از اشخاص معدودى تشكيل مىشد كه از همان آغاز ،آن حضرت را
شايسته ترين فرد براى احراز مقام خالفت و رهبرى جامعه پس از مرگ پيامبر (ص) مىدانستند .پس از جنگ جمل،
اصطالح شيعه على (ع) شامل همه كسانى شد كه از او بر ضد عايشه حمايت كرده بودند و از اين زمان به بعد ،گروه
 .)1 ( 517جعفرى ،سيد حسين محمد ،تشيع در مسير تاريخ ،ترجمه محمد تقى آيت اللهى ،ص .113 - 115
 .)2 ( 514تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .33

اصلى شيعه به صورت درهم و برهم ،گروهها و افراد ديگرى را نيز كه به داليل غيرمذهبى از على (ع) حمايت مىكردند،
دربر مىگرفت.

515

هنگامى كه على (ع) نظر بزرگانى را براى رفتن به صفين و جنگ با معاويه جويا شد ،مالك ابراز داشت تمام كسانى كه
مىبينى ،شيعه تو هستند و حيات پس از تو را نمىخواهند.

511

در واقع بايستى براى كلمه شيعه ،يك معناى اختصاصى و يك معناى عام در نظر گرفت و به تبع آن ،طرفداران على (ع)
را تقسيم كرد و بين طرفداران على (ع) كه بر عامل مذهبى جانشينى تأكيد داشته و او را وصى مىدانستند ،با كسانى كه
به دليل زمينههاى سياسى از او حمايت مىكردند ،بهويژه پس از انتخاب كوفه ،تمايز قائل شد.

513

افزون بر پيروان سياسى ،در بين طرفداران على (ع) افرادى وجود داشتند كه سوگند خورده بودند كه دوست كسانى باشند
كه على (ع) دوست آنهاست و دشمن كسانى باشند كه
ص128 :
على (ع) دشمن آنهاست 518.به نظر مى رسد مبناى پيروى استوار اين دسته ،چيزى جز روايت غدير نبوده است كه در آن،
پيامبر از خداوند خواسته بود كه دوست دوستان على و دشمن دشمنان او باشد .همانگونه كه گذشت ،طرفداران على
همگى يكسان نبودند .كسانى معتقدند كه اطالق شيعه بر بعضى از اينان صحيح نيست؛ زيرا آن بعض تنها تمايالت شيعى
داشتند و بر گرد على (ع) ،به عنوان خليفه چهارم مسلمانان و نه براساس اعتقاد به امامت منصوص او جمع شده بودند.

519

به نظر يكى از مورخان ،طرفداران على (ع) را مىتوان به سه دسته زير تقسيم كرد:
 -1كسانى كه كامال از او اطاعت و پيروى مىكردند.
 -2كسانى كه به شيخين نيز تمايل داشتند.
 -7كسانى كه در حق او شديدا مبالغه مىكردند.

531

در تقسيم ديگرى كه براى شيعيان على (ع) ذكر شده است ،آنان به :االصفياء (دوستان صميمى)؛ االولياء (دوستان فداكار)؛
االصحاب (ياران)؛ و شرطات الخميس (طبقه برگزيده) تفكيك شدهاند.

 .)7 ( 515تشيع در مسير تاريخ ،ص .121
 .)4 ( 511وقعه صفين ،ص .95
 .)5 ( 513تشيع در مسير تاريخ ،ص .121
 .)1 ( 518ر .ك :الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .212
 .)2 ( 519ر .ك :قادرى ،حاتم ،انديشههاى سياسى در اسالم و ايران ،ص .41
 .)7 ( 531ر .ك :البدء و التاريخ ،ج  ،2ص .133 - 131
 .)4 ( 531تشيع در مسير تاريخ ،ص .121

531

همانطور كه پيش از اين اشاره شد ،غاليان يك دسته از پيروان على (ع) را تشكيل مىدادند .پيدايش غلو ،به همان زمان
امير مؤمنان على (ع) مربوط است .شخصيت امام به گونهاى بود كه دو برخورد افراطى و تفريطى را درباره ايشان در
ميان مردم ايجاد مى كرد ،به طورى كه گاه تا حد نسبت دادن صفات الوهى به ايشان ،و گاه در حد تكفير ،با آن حضرت
برخورد مىشد.

532

برخى پيدايش غلو را به عبد اهلل بن سبأ نسبت مىدهند كه پيش از اين در مباحث مربوط به قتل عثمان از وى ياد شد.
در آنجا بر اين نكته تأكيد گرديد كه اخبار مربوط به اين شخص بهطور عمده ،از طريق سيف بن عمر كه دروغگو بوده
است و آن هم به واسطه طبرى و نه ساير منابع نقل شده است 537.در رابطه با علت پيدايش غاليان به نظر مىرسد كه
عواملى چون نفوذ افرادى در صف شيعيان و حمايت قدرتها از آنان براى بدنام كردن تشيع ،و همچنين
ص129 :
بروز كرامتهايى از ائمه كه عقل برخى از شيعيان تاب تحمل آنها را نداشت ،در پيدايش اين غاليان مؤثر بوده است 534.اما
در خصوص انديشه و رفتار آنها مىدانيم كه غاليان كسانى بودند كه براى امام على (ع) و بعدها فرزندان او صفات الوهى
قائل بودند و حتى كسانى از آنها ،آن حضرت را خدا مىپنداشتند .اينگونه انديشهها در نظر امام على (ع) و ساير ائمه
كفر به شمار مىآمد و بر اين اساس ،برخوردهاى تندى از سوى آنان با غاليان صورت مىگرفت .در پارهاى از منابع،
سخن از تبعيد غاليان و حتى كشتن برخى از آنان به دست امام على (ع) آمده است .اين غاليان ،در دوره ديگر امامان
شيعى نيز وجود داشتهاند.
 .2 -2عثمانيه
گروه عثمانيه را بايد در نقطه مخالف شيعيان به حساب آورد .اينان جمعى از مسلمانان بودند كه پس از كشته شدن خليفه
سوم و به ويژه بر اثر تبليغات امويان ،به مظلوميت خليفه مقتول قائل شدند و معاويه را از آن جهت كه خود را خونخواه
عثمان مىدانست ،به عنوان امير پذيرفتند و بدين ترتيب ،در مقابل حكومت على (ع) قرار گرفتند .بنابر قولى ،نعمان بن

بشير 535كه از انصار بود ،پس از كشته شدن عثمان در خفا به خانه عثمان رفت و پيراهن خونينى را از زن وى گرفت و
به شام رفت و آن را به معاويه داد .معاويه آن پيراهن خونين را كه اثر انگشتان عثمان بدان نقش بسته بود ،در مسجد
دمشق آويخت و على (ع) را مسئول خون عثمان معرفى كرد .سپس عدهاى مهاجر و انصار به وى پيوستند و با معاويه در
متهم ساختن على (ع) به قتل عثمان همداستان شدند .اين جمع را «عثمانيه» خوانند.

531

 .)5 ( 532جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در ايران ،ص .54
 .)1 ( 537براى مطالعه بيشتر درباره عبد اهلل بن سبأ ر .ك :عسكرى ،سيد مرتضى ،عبد اهلل بن سبأ ،ترجمه احمد فهرى و ديگران.
 .)1 ( 534براى مطالعه بيشتر ر .ك :اسفنديارى ،اسكندر ،پژوهشى درباره طوايف غالة تا پايان غيبت صغرى.
 .)2 ( 535وى پسر بشير بن سعد خزرجى است كه در سقيفه بنى ساعده در رقابت و مخالفت با سعد بن عبادة در بيعت با ابو بكر پيشگام شد.
 .)7 ( 531مشكور ،محمد جواد ،تاريخ شيعه و فرقههاى آن در اسالم ،ص .25 - 24

اگرچه تشكيل عثمانيه با اقدامات معاويه همراه بود ،اما پيدايش آنان به عصر عثمان و زمان قتل او كه با بيعت على (ع)
توأم گشت ،بازمىگشت .مقدسى معتقد است كه بنى اميه و عثمانيه از صحابه ،از بيعت على (ع) تخلف كردند.

533

اين نويسنده ،كسانى همچون حسان بن ثابت ،كعب بن عجزة و نعمان بن بشير را از عثمانيه مىشمارد .طبرى نيز از كسان
ديگرى همانند كعب بن مالك ،مسلمة بن مخلد،
ص171 :
ابو سعيد خدرى ،محمد بن مسلمه ،زيد بن ثابت ،رافع بن خديج و فضالة بن عبيد در شمار عثمانيان ياد كرده است.

538

در تمايز بين شيعه و عثمانيه گفته شده است كسانى كه على (ع) را در جنگ جمل و سپس در صفين يارى كردند ،در
ابتدا مردم عراق و بعدها حزب على (ع)  ،شيعه على يا العلوية خوانده شدند و مخالفان آنان را ،شيعه عثمانى يا العثمانيه
ناميدند.

539

عثمانيه در دو رويداد جنگ جمل و صفين ،در مقابل شيعيان على (ع) قرار گرفتند.
بصريان به علت حمايتى كه از سپاه جمل نشان دادند ،عثمانى مذهب شناخته شدند .پس از جنگ جمل ،تداوم فرقه
عثمانيه را بايد در شام دنبال كرد .حكومت بنى اميه ،تبلور غلبه مذهب عثمانى بود .اين مذهب ،خالفت على (ع) را
مشروع نمى دانست و دستاويز پيروان آن اين بود كه خليفه سوم به دست امام يا به تحريك او كشته شده است و به
عالوه ،تمامى مردم بر او اجتماع نكردند .عثمانيه بر اين باور بودند كه جانشين بر حق عثمان معاويه است.
دو شهر بصره و كوفه ،با دو گرايش عثمانى و شيعى ،رقيب يكديگر شناخته مىشدند 581.با اين همه ،بايد گفت كه عثمانيه
فرقه اى با مبانى و مختصات معيّن و مشخص كالمى ،فقهى و غيره نبود و بيشتر بايد آن را بهانه و ترفندى سياسى در
دست امويان و ديگر قدرت طلبانى دانست كه موقعيت و منافع خود را با به خالفت رسيدن على (ع) در معرض خطر و
تهديد جدّى مىديدند.
 .2 -7خوارج
همان گونه كه پيش از اين گذشت ،در جريان نبرد صفين و پس از آن ،گروهى از سپاهيان امام على (ع) از او جدا شدند
و پس از چندى در نبرد نهروان در مقابل آن حضرت قرار گرفتند.
اين مخالفان جديد ،با اسامى مختلفى چون خوارج ،حروريه و مارقين شهرت يافتهاند .آنها را بدان جهت خوارج گويند
كه از صف طرفداران على (ع) بهطور خاص ،يا از جمع مسلمانان بهطور عام خارج گرديدند .عنوان حروريه نيز به علت
 .)4 ( 533البدء و التاريخ ،ج  ،2ص .221
 .)1 ( 538تاريخ الطبرى ،ج  ،7ص .452
 .)2 ( 539تشيع در مسير تاريخ ،ص .119
 .)7 ( 581تاريخ تشيع در ايران ،ص .47 - 42

اقامت آنان در روستاى حروراء در اطراف كوفه بر آنان اطالق شده است .اصطالح مارقين را هم خود امام على (ع) بر
آنان نهاده است .مارق ،به تيرى گفته مىشود كه از نشانه بگذرد .اين عنوان بر خوارج به دليل خارج شدنشان از دين به
كار رفته است .آنها پس از عصر امام على (ع) نيز فرقه اى قابل توجه بودند كه براى خلفاى اموى و عباسى مزاحمتهاى
بسيارى پديد مىآوردند .خوارج
ص171 :
بعدها دار اى گرايشهاى مختلفى در امور دينى و سياسى گرويدند و خود به فرقههاى چندى همچون ازارقه ،نجدات،
راسبيه ،اباضيه و غيره تقسيم شدند.

581

 .2 -4قاعدين
اين عنوان ،برگرفته از واژه قعود بهمعناى نشستن است و منظور از آن ،كسانى هستند كه موضع بىطرفى را در برابر
حكومت على (ع) و مخالفان او در پيش گرفتند .در مورد قاعدين ،برخى بر اين باورند كه اينان حتى از بيعت با آن
حضرت هم پرهيز كرده اند ،اما قول ديگر آن است كه بيشتر قاعدين بيعت كردند ،ولى از حضور در نبردهايى چون جمل
و صفين خوددارى ورزيدند 582.شيخ مفيد ضمن پذيرش قول دوم ،به بررسى علل قعود اينان از همراهى با على (ع) در

جنگها پرداخته است 587.در واقع قاعدين جريان سومى بودند كه بين شيعيان و عثمانيان قرار داشتند .علت عدم حضور
آنان در نبردها نيز ناشى از اين است كه يا هردو طرف دعوا را گمراه دانسته و نبردها را فتنه تلقى مىكردند ،يا اينكه
ضمن اعتقاد به حق بودن غير معيّن يكى از دو گروه درگير ،خود را از شناخت آن گروه عاجز مىدانستند.
كسانى چون سعد بن ابى وقاص ،عبد اهلل بن عمر ،محمد بن مسلمه ،ابو موسى اشعرى ،ابو سعيد خدرى و ابو مسعود
انصارى را مىتوان در شمار قاعدين به حساب آورد .پيش از اين نيز از اين گروه با عنوان كنارهجويان ياد كردهايم .به
نظر مىرسد بتوان پيوندهايى را بين اين گروه و فرقههاى بعدى همچون مرجئه و حتى معتزله جستجو كرد.
 .7شهادت امام على (ع)

شهادت على (ع) در بيست و يكم ماه رمضان سال چهلم هجرى و به دنبال ضربت خوردن او در نوزدهم همان ماه اتفاق
افتاد .قاتل وى عبد الرحمان بن ملجم مرادى ،يكى از خوارج است كه پس از نشستى با يارانش در مراسم حج ،و تصميم
به قتل معاويه و عمرو بن عاص و على ،عازم كوفه شد و با همكارى كسانى چون شبيب و وردان و همچنين يارى اشعث
بن قيس ،به قتل آن حضرت دست زد .على (ع) دو روز پس از ضربت خوردن به نداى حق لبيك گفت و بدن مطهر وى
بنابر وصيتش و جهت مصون ماندن از تعرض كسانى چون بنى اميه و خوارج در مكانى مخفى به خاك سپرده شد.

 .)1 ( 581براى مطالعه بيشتر ،ر .ك :مقاالت االسالميين و اختالف المصلين ،ترجمه محسن مؤيدى ،ص .19 - 49
 .)2 ( 582شرح نهج البالغه ،ج  ،4ص .11 - 8
 .)7 ( 587الجمل  ،...ص .93 - 94
 .)4 ( 584مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،1ص  11و .21 - 21
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ص172 :
خالصه
در گفتار حاضر ،به بررسى تاريخ تشيع در عصر امام على (ع) پرداختيم .براى درك عميقترى از روند تشيع در اين
مقطع ،نخست به جريان انتخاب آن حضرت و تحوالت پس از آن روى آورديم .همچنين به اجمال ،فرقهها و جريانهاى
ديگرى را كه در دوره مذكور مطرح بودهاند ،باز شناختيم.
براساس آنچه گفته شد ،روشن گرديد كه اگرچه ريشه پيدايش تشيع به عصر پيامبر (ص) بازمىگردد ،اما ظهور و تجلى
گسترده اين انديشه و همچنين قوام و تمايز آن از ديگر جريانها ،در زمان حكومت امام على (ع) روى داده است .بدين
ترتيب ،مى توان عصر حكومت آن حضرت را دوره طاليى تاريخ تشيع به شمار آورد.
بىترديد شهادت امام على (ع) و فرورفتن خورشيد پرفروغ وجود او در رمضان سال چهلم هجرى ،شيعيان را در هالهاى
از سردرگمى و ضعف قرار داد .اينان با از دست دادن على (ع) ،هم از رهبرى پيشواى بزرگ خويش محروم گشتند و هم
دستشان از قدرت كوتاه گرديد .متأسفانه دوره كوتاهمدت حكومت امام حسن (ع) نيز به واسطه صلحى كه بر او تحميل
شد نتوانست اين وضعيت نامطلوب را سامان بخشد .در فصل آينده ،مباحث مربوط به تاريخ تشيع در عصر امام حسن
(ع) را پى خواهيم گرفت.
محورهاى مطالعاتى
 .1بررسى سيره سياسى ،اقتصادى ،فرهنگى و اجتماعى امام على (ع).
 .2بررسى چگونگى برخورد امام على (ع) با مخالفان خود در دوره حكومت خويش.
 .7شناخت دستهبندى گروههاى طرفدار امام على (ع) در دوره حكومت آن حضرت.
 .4بررسى چگونگى پراكندگى جغرافيايى شيعيان در عصر حكومت امام على (ع) در شهرها و مناطق مختلف.
 .5بررسى علل تبديل شدن كوفه به مركز تشيع در عصر حكومت امام على (ع).
 .1بررسى وضعيت اقتصادى و اجتماعى شيعيان در عصر حكومت امام على (ع).
 .3شناخت بزرگان شيعه در عصر حكومت امام على (ع).
ص177 :
فصل پنجم تشيع در دوره حكومت و امامت امام حسن (ع)
مقدمه

در فصل حاضر كه به بررسى تاريخ تشيع در عصر امام حسن (ع) اختصاص دارد ،مباحث چندى ارائه خواهد شد .در
ابتدا ضرورى است به مطالعه زندگانى امام حسن (ع) بپردازيم و تحوالت تاريخى مربوط به عصر آن امام را بررسى كنيم.
براى اين كار ،مىتوان سيره آن امام را در سه مرحله بررسى كرد :نخست از تولد تا آغاز حكومت ،سپس از حكومت تا
صلح با معاويه ،و آنگاه از صلح تا شهادت .اين مباحث ،بستر مناسبى براى مطالعه تاريخ تشيع در عصر امامت و
حكومت امام حسن (ع) فراهم مى آورد تا مباحثى همچون مفهوم و جايگاه شيعه در آن عصر ،سياست دولت اموى در
قبال شيعيان ،چگونگى ارتباط شيعيان با پيشواى خود ،و نيز ديدگاهها و مواضع ديگر جريانها و فرقهها مورد توجه قرار
گيرد.
 .1امام حسن (ع) از تولد تا آغاز خالفت
براساس روايات مشهور ،تولد حسن بن على (ع) در شهر مدينه و در شب سهشنبه ،نيمه ماه مبارك رمضان سال دوم يا

سوم هجرى اتفاق افتاده است 585.در مورد نامگذارى آن حضرت گفته شده است نام حسن كه پيامبر بر او نهاد ،برگرفته
از شبر عبرى است كه نام پسر بزرگ هارون بوده است 581.كنيه آن حضرت ابو محمد ،و لقبهاى وى مجتبى ،تقى ،طيّب،

زكى ،سيد ،سبط و ولى است.
امام حسن (ع) حدود هفت سال از عمر مبارك پيامبر (ص) را درك كرد .رسول خدا هميشه بدو محبت مىورزيد و در
بيانى معروف ،او و برادرش حسين را سيد جوانان اهل
ص174 :
بهشت خواند .از زندگانى امام حسن (ع) در عصر خلفاى نخست پس از پيامبر ،اطالعات چندانى در دست نيست.
براساس برخى روايات كه درستىشان چندان ترديد است ،حضرت در بعضى فتوحات عصر خلفا ،مانند فتح بخشى از
آفريقا به فرماندهى عبد اهلل بن نافع ،يا لشكركشى سعيد بن عاص به خراسان شركت داشته است.

583

در طى اين مدت ،آن حضرت در كنار پدر بزرگوارش حضور داشت و مطيع اوامر او بود.
همانگونه كه به امر على (ع) ،از خانه عثمان به هنگام محاصره شورشيان محافظت كرد 588.پس از كشته شدن عثمان و
روى آوردن مردم به على (ع)  ،امام حسن همچون يارى صديق ،در تمامى حوادث برجسته عصر حكومت امام على (ع)
حضور داشت و از پدرش حمايت كرد.
در آستانه جنگ جمل ،على (ع) آن حضرت را در مأموريتى به كوفه فرستاد تا اهالى آن شهر را به يارى پدرش

فراخواند 589.در آغاز همان جنگ نيز نخستين كسى بود كه به امر پدر ،خطبه عبد اهلل بن زبير را پاسخى استوار داد.
 .)1 ( 585طبرسى ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص 215؛ اربلى ،على بن عيسى ،كشف الغمه ،ج  ،2ص .171
 .)2 ( 581طبق روايت معروف نقل شده از پيامبر( ص) ،على( ع) نزد آن حضرت مقام و منزلت هارون( ع) براى موسى( ع) را داشته است.
 .)1 ( 583الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .1
 .)2 ( 588نهاية االرب ،ج  ،19ص .494 - 497
 .)7 ( 589الجمل  ،...ص  245و .211
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در دوران استقرار امام على (ع) در كوفه و بروز تحوالتى چون جنگ صفين و نهروان و غارات معاويه ،امام حسن (ع)
همچنان مطيع و ياور با وفاى پدر بود .اين برخالف تصوير نادرستى است كه از آن حضرت ارائه مىشود و البته ريشه در
روايات ساختگى عصر اموى دارد.
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 .2امام حسن (ع) از خالفت تا صلح با معاويه
با شهادت على (ع) ،عصر امامت و همچنين دوران حكومت امام حسن (ع) آغاز گرديد .در مورد تعيين امام حسن (ع)
بهعنوان جانشين از سوى على (ع) ،روايات گوناگونى وجود دارد.
در اين ميان ،برخالف روايتى كه بالذرى از عبد الرحمان بن جندب آورده كه چون على ضربت خورد ،در پاسخ كسى كه

از او پرسيد :آيا با حسن بيعت كنيم؟ جواب داد :نه امر مىكنم ،نه نهى 592،منابعى ديگر بر تعيين امام حسن (ع) از سوى
آن حضرت بهعنوان وصى و جانشين تأكيد كردهاند.
كلينى در روايتى آورده است كه على (ع) به فرزندش حسن (ع) وصيت كرد و امام
ص175 :

حسين (ع) و محمد و ديگر فرزندان و بزرگان شيعه و اهل بيتش را بر آن گواه گرفت و سپس كتاب و سالح را به او داد
و فرمود كه رسول خدا امر كرده است تا تو را وصى خود قرار دهم ،همانگونه كه او مرا وصى خود كرد و همانند آنچه
او كرد ،كتاب و سالح در اختيار تو قرار دهم و تو هم پس از خود ،به برادرت حسين و او به فرزندش على و همينطور

به ديگران منتقل نماييد 597.بر اين اساس ،امام حسن (ع) در فرداى شبى كه پدرش به شهادت رسيد ،مردم را به بيعت با

خود فراخواند و مردم با او بهعنوان خليفه و امام بيعت نمودند 594.آنگاه خطبهاى خواند و پس از حمد الهى و درود بر
پيامبر ،به ستايش پدر بزرگوارش پرداخت و فرمود :على كسى بود كه نه اولين بر او سبقت جستند و نه آخرين او را
درك خواهند كرد .او در شبى درگذشت كه عيسى (ع) و يوشع (ع) در آن درگذشتند .دارايى او پس از مرگ هفتصد

درهم بود كه قصد داشت بدان غالمى را براى بستگانش خريدارى نمايد .آنگاه اشك ديدگان او را فراگرفت و او و مردم
گريستند.
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نخستين كسى كه با امام حسن (ع) بيعت كرد ،قيس بن سعد بن عبادة بود .آن حضرت با بيعتكنندگان شرط كرد تا مطيع
او باشند و با هركسى كه صلح كند ،صلح كنند و با هركسى كه بجنگد ،جنگ نمايند .چون اين سخنان را بر زبان راند،
 .)4 ( 591همان ،ص .723
 .)5 ( 591براى نمونه ،طه حسين در كتاب على و فرزندانش مىكوشد تا نوعى اختالف در انديشه و رفتار بين امام على( ع) و فرزندش امام حسن( ع) نشان
دهد.
 .)1 ( 592ر .ك :أنساب األشراف ،ج  ،7ص .212
 .)1 ( 597اصول الكافى ،ج  ،1ص 712؛ إعالم الورى ،ص 218؛ كشف الغمه ،ج  ،2ص .158
 .)2 ( 594طبرسى كه داليل فراوانى را براى اثبات امامت آن حضرت آورده ،مىنويسد :انّا وجدنا الحسن بن على( ع) قد دعا الى االمر بعد ابيه و بايعه النّاس
على انّه الخليفة و االمام.
 .)7 ( 595تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 217؛ إعالم الورى ،ص .219 - 218

برخى گفتند كه اين شخص براى ما فرمانده مناسبى نيست و چيزى جز جنگ را نمىخواهد 591.براساس گفته ابن اعثم
كوفى ،پس از بيعت مردم با امام حسن (ع) ،آن حضرت به مدت دو ماه در كوفه ماند ،بدون اينكه كسى را به سوى
معاويه گسيل دارد يا از جنگ با معاويه سخنى گويد ،تا اينكه نامه عبد اهلل بن عباس از بصره بدو رسيد و چون از
همراهى ابن عباس با خودآگاهى يافت ،خشنود شد و كاتب خود را فراخواند و نامهاى به معاويه نوشت و او را به كسانى
از قريش تشبيه كرد كه پس از رحلت رسول خدا ،حق حكومت را از اهل بيت او گرفتند .وى همچنين به معاويه اعالم
كرد كه امير مؤمنان على (ع) به هنگام درگذشت ،ام ر حكومت را بدو واگذاشته است و بر معاويه است تا تقواى الهى را
پيشه كند و صالح امت محمد (ص) و حفظ خون آنان را در نظر گيرد.
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ص171 :
امام اين نامه را به وسيله دو تن از يارانش ،با نامهاى جندب بن كعب ازدى و حارث بن سويد تميمى نزد معاويه فرستاد
و از آن دو خواست تا معاويه را به بيعت و اطاعت دعوت نمايند .معاويه چون نامه امام حسن (ع) را خواند ،در جواب
او نوشت كه چون حكمين پس از جنگ صفين به عزل پدر تو رأى داده اند ،پس او ديگر حق نداشته است تا تو را پس
از خود بهعنوان جانشين تعيين كند .سپس معاويه ضحاك بن قيس را در شام جانشين خود گذاشت و با شصت هزار
سپاه عازم عراق گرديد .او عبد اهلل بن عامر بن كريز را پيشاپيش فرستاد و وى عين التمر را گرفت و آهنگ تصرف
مدائن كرد .به دنبال اين اقدامات ،امام حسن (ع) كه با سرپيچى و آتشافروزى معاويه روبهرو شد ،مردم را به جنگ با
وى فراخ واند و مغيره بن نوفل را در كوفه جانشين خود ساخت و از آنجا خارج گرديد.
در مورد تعداد سپاهيان امام حسن (ع) سخنان گوناگونى گفتهاند .برخى از تاريخنگاران تعداد آنها را دوازده هزار و
ديگران چهل هزار نفر دانستهاند .قدر مسلم آن است كه آن حضرت دوازده هزار از سپاهيان خود را با عبيد اهلل بن عباس
روانه كرده است ،هرچند از شمار سپاهيانى كه همراه خود او بودند ،آمارى در دست نيست.
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در مورد چگونگى رويارويى سپاهيان آن حضرت با سپاه شام نيز تصوير روشنى در منابع يافت نمىشود .عبيد اهلل با
سپاهيان خود كه قيس بن سعد نيز در آن حضور داشت ،به سوى ناحيه جزيره رفت و معاويه نيز از آن طرف به سوى
موصل حركت كرد تا اينكه دو سپاه در مقابل هم قرار گرفتند .امام حسن (ع) نيز براى مقابله با عبد اهلل بن عامر بن كريز
به سوى او حركت كرد .اما چون به منطقه ساباط رسيد ،در سپاه خود سستى و ناخرسندى از جنگ را مالحظه كرد.
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از طرفى چون معاويه در مقابل سپاه اعزامى كوفه قرار گرفت ،مخفيانه به قيس خبر داد كه حاضر است مبلغ يك ميليون
درهم به او بپردازد ،به شرط آنكه از جنگ منصرف شود يا به معاويه بپيوندد .قيس اين پيشنهاد را نپذيرفت .معاويه همين
پيشنهاد را به عبيد اهلل داد و او با هشت هزار از سپاهيانش به سوى معاويه رفت و قيس را با بقيه سپاه تنها گذاشت.

 .)4 ( 591نهاية االرب ،ج  ،21ص .224
 .)5 ( 593الفتوح ،ج  ،4ص .151 - 151
 .)1 ( 598ر .ك :همان ،ج  ،4ص 157؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .214
 .)2 ( 599االخبار الطوال ،ج .211
 .)7 ( 111تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .214
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همچنين معاويه جاسوسانى را در سپاه امام حسن (ع) فرستاد و آنها شايعه افكندند كه قيس با معاويه صلح كرده است.
معاويه همين شايعات را در مورد خود امام حسن (ع) در
ص173 :
سپاه قيس پراكنده ساخت .بدين گونه كه مغيرة بن شعبه و عبد اهلل بن كريز و ديگرانى را نزد امام حسن (ع) فرستاد و اين
افراد هنگام خروج از خيمه آن حضرت ،شايعه افكندند كه وى با معاويه صلح كرده است .اين اقدامات سبب گرديد تا
سپاه امام حسن (ع) مضطرب شود.
پس كسانى به خيمه او حمله و خيمهگاه او را غارت كردند .مدتى بعد در حالىكه امام بر اسبى سوار بود ،جراح بن سنان
اسدى كه در كمين او نشسته بود ،با خنجرى وى را مجروح ساخت .همچنين معاويه با نوشتن نامهها و دادن وعدههايى
به سران قبايل حاضر در لشكر امام ،آنان را به خود متمايل كرده بود.
به دنبال اين وقايع ،ياران امام حسن (ع) او را در حالى كه خون بسيار از بدنش رفته بود ،به مدائن بردند .اين عوامل
سبب گرديد تا سپاهيان امام از گرد او پراكنده شدند و شرايط به گونهاى ديگر رقم خورد.
 .7صلح با معاويه و پيامدهاى آن
هنگامى كه امام حسن (ع) با چنين شرايطى مواجه شد ،به صلح با معاويه و سپردن امور به او رضايت داد .در مورد علل
صلح آن حضرت ،ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد .مهمترين عواملى كه در پذيرش صلح از طرف امام حسن (ع) موثر
بوده است ،عبارتاند از:
 -1از دست دادن توان و قدرت نظامى براى رويارويى با معاويه .يعقوبى در اين زمينه مىنويسد :چون حسن بن على
توانى در خود نديد و مشاهده كرد كه اصحابش پراكنده شدهاند ،با معاويه صلح كرد 111.از خود امام نيز نقل شده كه

فرموده است :به خدا سوگند من حكومت را تسليم معاويه نكردم ،جز اينكه يارانى براى نبرد با او نيافتم؛ ولى اگر
همراهانى داشتم ،شب و روز با او مىجنگيدم تا خدا ميان من و او حكم كند.
 -2جلوگيرى از ريخته شدن خون شيعيان .از آنجايى كه بيشتر سپاهيان امام او را تنها گذاشتند و تنها شيعيان وى بر گرد
او بودند ،در صورتى كه آن حضرت با آن تعداد محدود جنگ با معاويه را ادامه مىداد ،نبرد نتيجهاى جز كشته شدن
شيعيان در پى نداشت .بر اين اساس ،امام در خطبهاى كه به هنگام پذيرفتن صلح خواند ،فرمود :اى مردم! خداوند شما را
به اولين از ما هدايت كرد و به آخرين از ما جانهايتان را حفظ نمود.
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 .7غارت شدن خيمه امام حسن (ع) و همچنين مجروح شدن شديد آن حضرت توسط
ص178 :
 .)1 ( 111همان ،ص .215
 .)2 ( 112همان.

يكى از خوارج كه به بسترى شدن ايشان منتهى شد نيز ،در پذيرش صلح بىتأثير نبوده است.
مواد صلحنامه بر پايه آنچه در پارهاى منابع آمده ،چنين بوده است:
 .1معاويه بايد در بين مسلمانان به كتاب خدا و سنت رسول او و سيره خلفاى راشدين عمل كند.
 .2معاويه حق تعيين ولى عهد ندارد ،بلكه شورايى از مسلمانان راجع به خليفه پس از او نظر خواهند داد.
 .7عموم مردم در هركجا كه باشند اعم از شام ،يمن ،عراق ،حجاز و غيره در امان هستند.
 .4ياران على (ع) و شيعيان او در هركجا كه باشند ،در خصوص جان ،اموال ،زنان و فرزندان خود در امان هستند.
 .5معاويه ،حقّ ستم آشكار و پنهان بر امام حسن (ع) و برادرش حسين (ع) و كسى از اهل بيت پيامبر (ص) را ندارد.
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هنگامى كه صلحنامه بين امام حسن (ع) و معاويه منعقد گشت ،امام به كوفه آمد و معاويه نيز بدانجا رفت و از مردم براى
خود بيعت گرفت .معاويه در آنجا خطبه اى خواند و ضمن آن ،اعالم كرد كه تمام شروطى كه پذيرفته است ،براى خاموش
كردن جنگ بوده است .او گفت« :هر شرطى كه با شما كردهام و هر عهدى كه بستهام ،همه را زير پا مىگذارم .من براى
نماز و زكات و حج با شما نجنگيدم .نبرد من با شما تنها به خاطر آن بود كه بر شما حكومت كنم ».بدنبال اين سخنان
نزديك بود شورشى روى دهد ،بهگونهاى كه معاويه بر جان خود ترسيد.

114

همچنين معاويه به رغم تعهدى كه كرده بود ،در خطبه خود از على و فرزندش حسن به زشتى ياد كرد و هردو را دشنام
داد .حسين (ع) برپا خاست تا او را پاسخ گويد ،اما برادرش حسن (ع) دست او را گرفت و بنشاند و خود برخاست و
چنين گفت:
اى كسى كه از على (ع) ياد كردهاى ،بدان من حسن هستم و پدرم على است ،اما تو معاويهاى و پدرت ابو سفيان (صخر)
است .مادر من فاطمه است و مادر تو هند .جد من رسول خدا و جد تو حرب است .جدّه من خديجه و جدّه تو فتيله
است .پس
ص179 :
نفرين خدا بر هريك از ما باد كه گمنامتر ،تبارش پستتر ،پليدتر و در پليدى و كفر و نفاق ،ديرينهتر است.
به دنبال اين سخنان ،گروهى از مردم كه حاضر بودند يك صدا آمين گفتند .بسيارى از كسانى كه اين جريان را نقل
كردهاند نيز نوشتهاند كه ما نيز آمين مىگوييم.
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 .)1 ( 117ر .ك :الفتوح ،ج  ،4ص 111 - 159؛ ابن صباغ ،على بن محمد ،الفصول المهمة فى معرفة أحوال االئمة ،ص .155 - 154
 .)2 ( 114الفتوح ،ج  ،4ص 114؛ اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،2ص 14؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،11ص  15و .41
 .)1 ( 115مقاتل الطالبيين ،ص .41

صلحنامه در ربيع االول يا جمادى االولى سال  41ق و حدود هفت الى هشت ماه پس از شهادت امام على (ع) و بيعت
با امام حسن (ع) منعقد شد .با انعقاد آن ،در واقع دوره حكومت كوتاه امام حسن (ع) به پايان رسيد .به دنبال صلح
مذكور دست امام بطور كلى از حكومت و قدرت سياسى كوتاه شد .از آنجايى كه قدرت ،يكى از مهمترين ابزارها براى
انجام تحوالت اجتماعى و سياسى است ،خروج آن از دست امام حسن (ع) و يارانش و افتادن كامل آن در دست معاويه
و طرفدارانش ،مىتوانست تأثير شگرفى در روند تحوالت باقى گذارد .اين امر آنچنان آشكار و بديهى بود كه حتى
موجب اعتراض برخى از اصحاب امام حسن (ع) گرديد و آنان موضعى انتقادى در مقابل رفتار پيشواى خود گرفتند.
امام حسن (ع) داليل و علل پذيرش صلح را براى آنان بيان كرد ،اما برخى همچنان ناخشنود بودند و فهم رفتار امام
برايشان دشوار مىنمود .پارهاى از مخالفان صلح حتى مىكوشيدند تا امام حسين (ع) را در موضع مخالف برادر خود
جاى دهند و با خود همراه سازند ،اما توفيقى به دست نياوردند .از ديگر پيامدهاى صلح ،تصميم امام حسن (ع) براى
ترك كوفه و بازگشت به مدينه بود .بهطور دقيق مشخص نيست كه آيا اين تصميم را آن حضرت خود آزادانه برگزيد يا
بر اثر فشار معاويه بدان تن داد ،اما مىتوان اين احتمال را در نظر گرفت كه اين حركت نيز تحتتأثير صلح بوده است؛
زيرا اگر مقتضيات حكومتى ،على (ع) را از مدينه به كوفه كشانده بود ،اكنون ديگر با انتقال حكومت و خارج شدن آن از
دست فرزند او يعنى امام حسن (ع) ،چنين مقتضياتى وجود نداشت .به عالوه ،عراق به سبب نزاع ديرينهاى كه با شام
داشت ،زمينه مناسبى براى شورش فراهم آورده بود و در صورتى كه امام حسن (ع) در آنجا اقامت مىگزيد ،ناچار به
درگير شدن در اين شورشها مى گرديد و اين خود بهانه كافى براى دولت اموى پديد مىآورد تا او را ناقض صلح تلقى
نمايد و به دنبال آن ،هرگونه اقدامى را برضد آن حضرت جايز بشمارد .هرچند اين صلح براى حفظ خون شيعيان و
طرفداران امام حسن (ع) مفيد افتاد ،اما از جنبههاى ديگر آثار ناگوارى را در پى داشت.
ص141 :
 .4امام حسن (ع) در مدينه
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سالهاى حضور امام حسن (ع) در مدينه كه به دنبال صلح با معاويه آغاز شد و تا شهادت آن حضرت ادامه يافت ،فصلى
قابلتوجه در تاريخ حيات سياسى -فرهنگى آن امام معصوم به شمار مىرود كه متأسفانه تاكنون مورد توجه جدّى قرار
نگرفته است .تنها روايات و حكاياتى از زندگى آن بزرگوار در اين مقطع باقىمانده است كه به هيچوجه تصوير روشنى
از اقدامات و مواضع وى ،در طى زمانى كه قريب يك دهه ادامه يافت ،ارائه نمىكند .در اين دوره ،برخوردها و مكاتباتى
ميان امام و معاويه و بعضى از كارگزاران حكومت اموى چون زياد بن ابيه صورت گرفته است كه مانند روابط آن
حضرت با شيعيان ،بهويژه كسانى كه در عراق سكونت داشتهاند ،قابل بررسى است.
 .5بررسى كلى تاريخ تشيع در عصر امام حسن (ع)

 111حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.

اگرچه در مباحث گذشته تا حدود بسيارى تحوالت مربوط به تاريخ تشيّع و بهويژه آنچه به رهبرى آن طى اين سالها
بازمىگرديد ،مطرح شد ،اما اكنون مىكوشيم تا نگاهى اختصاصىتر به تحوالت دوره مذكور افكنيم و آن را از منظر
خاص تاريخ تشيع مورد مطالعه قرار دهيم.
عصر امام حسن (ع) را از اين ديدگاه مىتوان به دو مرحله تقسيم كرد :نخست از آغاز حكومت آن حضرت تا صلح با
معاويه ،دوم از صلح و بازگشت به مدينه تا شهادت امام.
هرچند مرحله نخست در مقايسه با دومين مرحله بسيار كوتاه و زودگذر است ،ولى مىتوان آن را از نظر شرايط ،بهطور
تقريبى با دوره پنج ساله حكومت امام على (ع) مقايسه كرد .اگرچه تشيع با شهادت امام على (ع) با يك چالش اساسى
روبه رو شد و در واقع پيشوا و رهبر بزرگ خود را از دست داد ،اما با روى كار آمدن امام حسن (ع) ،دوباره اين آشفتگى
سامان يافت و جنبوجوش گذشته بازگرديد .در واقع مىتوان عصر حكومت امام حسن (ع) را ،تداوم بالندگى شيعه به
شمار آورد .نخستين تجلى اين بالندگى ،در بيعت شيعيان على (ع) با آن حضرت ظهور يافت .قيس بن سعد بن عباده يار
با وفاى على (ع) و فرمانده مورد اعتماد ارتش او ،اولين كسى بود كه با آن حضرت بيعت كرد .چهل هزار نفر از لشكريان
عراق ،كه بر همپيمانى با على (ع) تا سرحد مرگ سوگند ياد كرده بودند ،با كمال آمادگى به امام حسن (ع) بهعنوان
خليفه جديد تهنيت گفتند .مردم عراق ،فرزند بزرگ
ص141 :
على (ع) را تنها انتخاب منطقى مقام خالفت مى دانستند ،گرچه همه حاميان آن حضرت داراى احساسات و دلبستگىهاى
يكسان و يكنواخت نبودند اما مىتوان گفت كه از نظر بسيارى از آنان ،جانشينى امام حسن (ع) بهمعناى ادامه سياست
امام على (ع) عليه حكمرانى معاويه و استيالى حكومت شام بر عراق بود .از نظر جمعى ديگر ،امام حسن (ع) در حال
حاضر تنها شخصيتى بود كه شايستگى رهبرى جامعه را بر مبناى اصول مذهبى دارا بود.
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اما اين بالندگى و جنبوجوش شيعيان چندان دوام نيافت؛ زيرا با مانعى بزرگ روبهرو گرديد .اعالم خالفت امام حسن
(ع) از سوى مردم عراق و تأييد ضمنى آن از ناحيه مردم حجاز ،يمن و فارس ،زنگ خطر بزرگى براى معاويه به شمار
مىرفت .وى كه براى اح راز مقام خالفت از زمان مرگ عثمان فعاليت چشمگيرى آغاز كرده بود و پس از پنج سال
تالش وقفه ناپذير ،راه روشنى براى نيل به قدرت بالمنازع خود گشوده بود 118،اكنون دست به كار شد و با تبليغات

گسترده ،فرستادن جاسوسان و لشكركشى به عراق ،صلح را بر امام حسن (ع) تحميل ساخت و بدين شكل ،دوباره دوره
بالندگى شيعه به پايان رسيد.
در اينجا با اين پرسش روبهرو مىشويم كه مواضع شيعيان در قبال اين صلح چه بوده است؟ در پاسخ مىتوان گفت كه
اگرچه با پناهندگى كسانى چون عبيد اهلل و سران كوفه به معاويه به هنگام مواجهه با سپاه شام ،توان اساسى سپاه امام
حسن (ع) به شدت ضعيف شد ،اما هنوز جمعى از شيعيان همچون قيس بن سعد بن عباده و ديگران وجود داشتند كه
حاضر بودند تا آخرين لحظات جنگ را ادامه دهند .به نظر مىرسد اين گروه كه امام حسن (ع) براى حفظ جان آنان به
 .)1 ( 113مقاتل الطالبيين ،ص .111 - 159
 .)2 ( 118همان ،ص .111

پذيرش صلح تن در داد ،بالفاصله نتوانستند وضعيت تازه را درك كنند؛ زيرا رهبرانى از اين شيعيان را مىبينيم كه به
نوعى با امام به مخالفت برمىخيزند .ابو حنيفه دينورى در روايتى آورده است كه حجر بن عدى اولين كسى بود كه با
امام حسن (ع) پس از صلح مالقات كرد و خطاب به آن حضرت گفت:
دوست داشتم قبل از آنچه ديدم ،مرگ مرا دريافته بود .شما ما را از عدل به جور آوردى ،پس حقى را كه بر آن بوديم
رها كرديم و در باطلى كه از آن مىگريختيم ،داخل شديم و به پستىاى كه سزاوار ما نبود ،فروغلتيديم.
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امام در پاسخ فرمود كه اكثريت طالب صلح بودند و از جنگ پرهيز مىكردند و من
ص142 :
نخواستم آنان را بر آنچه كراهت دارند وادار سازم .از طرفى من به دنبال حفظ جان شيعيان خاص خود بودم 111.در

روايتى ديگر از جمعى از شيعيان ياد شده كه در مدينه امام حسن (ع) را با تعبير مذلّ المؤمنين خطاب كردند 111.ولى
آنان به تدريج به اهميت انجام صلح در آن شرايط پى بردند و ضرورت آن را درك كردند .در نامهاى كه پس از شهادت
امام حسن (ع) از سوى شيعيان كوفه به برادرش امام حسين (ع) نوشته شد به ضرورت صلح در آن شرايط تأكيد شده

است :و قد كانوا عرفوا رأى الحسن اخيك فى دفع الحرب .112
 .5 -1عصر مشقت و دشوارى

هرچند صلح امام حسن (ع) با معاويه به داليلى كه پيش از اين برشمرديم ضرورى مىنمود و گريزى از آن وجود
نداشت؛ اما در واقع به معناى سپردن قدرت و حكومت به جبهه رقيب و كوتاه شدن دست امام و شيعيان از آن بود .انجام
اين امر باتوجه به آنكه قدرت ،يكى از مهمترين ابزارها براى انجام فعاليتهاى اجتماعى ،سياسى و فرهنگى است،
مى توانست به تدريج آثار زيانبار خود را پديدار سازد؛ اگرچه اين آثار ،به پاى كشته شدن امام و شيعيان نمىرسيد كه در
صورت صلح نكردن با معاويه روى مىداد .امام در مدينه خانهنشين شد و شيعيان نيز موقعيتهاى گذشته را از دست دادند
و به تدريج تحت فشار دولت اموى قرار گرفتند .در اين مقطع ،به دنبال يك دوره كوتاهمدت بالندگى كه در عصر
حكومت امام حسن (ع) وجود داشت ،عصر مشقت و دشوارى براى شيعيان آغاز گرديد و روزبهروز با تثبيت بيشتر
دولت اموى گسترش يافت.
اين سختىها و دشوارىها ،ن ه تنها دامنگير شيعيان شد ،بلكه برخالف آنچه در قرار داد صلح آمده بود ،بر خود امام نيز
اعمال گرديد و به مسموم كردن ايشان انجاميد.
 .5 -2سياستهاى ضد شيعى دولت اموى
 .)7 ( 119االخبار الطوال ،ص .221
 .)1 ( 111همان.
 .)2 ( 111همان ص .221
 .)7 ( 112همان.

درگيرى و ستيز دولت اموى با تشيع ،امرى نيست كه در تاريخ پوشيده باشد .هرچند منابع برجسته تاريخ اسالم بهطور
عمده توسط اهل سنت به نگارش درآمدهاند ،اما موارد گسترده اى از اين اعمال فشار امويان بر شيعيان و شخص امام
حسن (ع) را ثبت كردهاند.
ص147 :
تبليغات دامنهدار امويان بر ضد على (ع) و فرزندانش كه آنان را در رديف عامالن قتل عثمان معرفى مىكرد و از طرفى
ديگر معاويه را ولىّدم او برمىشمرد ،در ايجاد جو و فضاى عمومى برضد امام حسن (ع) و طرفداران او تأثير گستردهاى
بخشيده بود و در اين زمينه ،شاميان بيشتر متأثر شده بودند.
نخجوانى ،در مورد سالهاى حضور امام حسن (ع) در مدينه پس از انجام صلح آورده است:
يكى از اهل شام گفت كه در بعضى از محالت مدينه مىرفتم ،مردى را ديدم خوبصورت و پاكيزهجامه ،بر استر نشسته
و با او غالمان خوبرويى بودند .مرا آن روى و صورت خوش آمدى .پرسيدم او كيست؟ گفتند امير المؤمنين حسن بن
على بن ابى طالب (ع) است .آن مرد گفت من در خشم رفتم از آنكه على را چنان پسرى باشد .نزديك او رفتم و گفتم
كه پسر على بن ابى طالب هستى گفت :آرى .او را و پدر او را دشنام دادم.
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در عراق فشار برضد شيعيان بسيار گسترده بود .معاويه با فرستادن و به كارگيرى كسانى چون زياد بن ابيه (سميه) كه
خود در روزگار على (ع) طرفدار آن حضرت بود و بعد با نيرنگ معاويه ،بهعنوان پسر ابو سفيان به نزد وى شتافت و
آنگاه به حكومت عراق رسيد ،به سركوبى شيعيان روى آورد .زياد شيعيان را از گذشته مىشناخت و به خوبى
مى توانست آنان را كه برخى به تقيه روى آورده بودند ،شناسايى نمايد و به سركوبى آنان اقدام كند .او دستها و پاهاى
بسيارى از آنان را بريد ،در چشمانشان ميل فروكرد و آنان را بر شاخههاى درختان آويخت .معاويه به عامالن خود
دستور داده بود كه كسى حق ندارد شهادت كسى از شيعيان على و خاندان او را بپذيرد و بايستى نام اينگونه افراد از
ديوان بيتالمال حذف شود و مقررى آنها پرداخت نگردد .وى در حكم ديگرى نوشت كه بايستى هركس متهم به دوستى

على است ،سركوب و خانهاش ويران شود 114.مقدسى نيز آورده است كه معاويه بر شيعه على چشم دوخته بود كه ايشان
را هركجا بيابد به قتل برساند 115.بر اين اساس ،كسان بسيارى از شيعيان همچون حجر بن عدى كندى و يارانش به

شهادت رسيدند .نقطه اوج اين تعرضات را مىتوان در مسموم ساختن خود امام حسن (ع) توسط معاويه يافت.
ص144 :
 .5 -7استوارى مفهوم تشيع

 .)1 ( 117نخجوانى ،هندو شاه ،تجارب السلف ،ص .54
 .)2 ( 114شرح نهج البالغه ،ج  ،7ص .11 - 15
 .)7 ( 115البدء و التاريخ ،ج  ،1ص .5

بررسى واژه شيعه در اين عصر مىتواند ما را به نكتههاى تازهاى در مورد وضعيت تشيع رهنمون باشد .اين بررسى
نشاندهنده آن است كه هرچند شيعيان در اين شرايط ،موقعيت سياسى -اجتماعى عصر حكومت امام على (ع) و
همچنين اوايل عصر امام حسن (ع) را از دست داده بودند ،اما اكنون نزد همگان با عنوان شيعه شناخته مىشدند .واژه
شيعه در پارهاى از مدارك مربوط به اين عصر يافت مىشود و طرز به كار رفتن آن ،نشان از داشتن معنايى خاص و
روشن و تبديل شدن آن به اصطالحى مشخص دارد؛ اگرچه بهطور عموم هنوز اين واژه همراه با نام على (ع) يا فرزندش
امام حسن (ع) به كار مىرود .اين استعمال در موارد زير قابل بررسى است:
 -1به كار رفتن واژه شيعه در سخنان شيعيان عصر امام حسن (ع) .براساس روايتى كه كسانى چون بالذرى و ابن قتيبه
دينورى نقل كردهاند ،دو سال پس از صلح امام حسن (ع) ،جمعى از شيعيان او كه به نظر مىرسد از عراق آمده بودند ،در
مدينه با آن حضرت مالقات كردند .سليمان بن صرد خزاعى كه در اين جمع حاضر بود و بعد از شهادت امام حسين (ع)
رهبرى قيام توابين را برعهده داشت ،خطاب به امام حسن (ع) چنين گفت :ما ينقضى تعجّبنا من بيعتك معاويه و معك
اربعون الف مقاتل من اهل الكوفه ،سوى شيعتك من اهل البصرة و اهل الحجاز 111.اين روايت همچنين نشاندهنده آن

است كه شيعيان امام ،تنها در شهر كوفه يافت نمىشدند ،بلكه آن حضرت در مناطق ديگرى چون بصره و حجاز نيز
پيروانى داشته است.
 .2استعمال واژه شيعه در سخنان امام حسن (ع) -در روايت مذكور پس از آنكه سليمان بن صرد خزاعى و ديگر شيعيان
سخن گفتند ،امام حسن (ع) درصدد پاسخگويى به آنان برآمد .در سخنان آن حضرت نيز واژه شيعه به كار رفته است.
انتم شيعتنا و اهل مودّتنا.
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 .7استعمال واژه شيعه توسط مخالفان -براساس روايتى كه در برخى منابع آمده است ،هنگامى كه معاويه زياد بن ابيه را
به عراق فرستاد ،وى ،همانگونه كه پيش از اين گذشت ،خشونت گستردهاى را بر ضد شيعيان به كار گرفت .امام حسن
(ع) در مورد يكى از اين شيعيان كه سخت مورد آزار قرار گرفته بود ،به زياد نامه نوشت .زياد متقابال در پاسخ نامه امام
حسن (ع) چنين آورد :امّا بعد فقد اتانى كتابك فى فاسق يؤوى مثله الفاسق من شيعتك و شيعة ابيك.
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ص145 :
 .1تشيع و جريانهاى فكرى و سياسى
در بررسى عصر حكومت امام على (ع) ،به معرفى گروههاى عمده مطرح در آن روزگار پرداختيم .آنها جريانهايى
همچون شيعيان ،عثمانيه ،خوارج و قاعدين بودند .در آن روزگار ،به علت وقوع كشاكش بين دو قدرت موجود در عراق
و شام و عدم غلبه كامل يكى از آن دو بر ديگرى ،تا حدود بسيارى فضا براى گروههايى كه در قطب سوم جاى
مىگرفتند ،آماده بود .اما در عصر امام حسن (ع) و بهويژه پس از جريان صلح و غلبه قدرت شاميان ،به تدريج ديگر
جريانها و گروهها ،غير از عثمانيه و حزب اموى گوشهنشين و پنهان شدند و كمتر مجال ظهور يافتند.
 .)1 ( 111االمامة و السياسة ،ص 117؛ أنساب األشراف ،ج  7ص .291 - 291
 .)2 ( 113همان.
 .)7 ( 118أنساب األشراف ،ج  ،7ص .295 - 294

همان گونه كه پيش از اين ذكر كرديم ،هرچند تشيع در عصر حكومت امام على (ع) در اوج شكوفايى و درخشش قرار
داشت ،اما در اين روزگار به سرنوشتى دشوار دچار گشته بود .فشار گسترده امويان برضد شيعيان و خارج شدن قدرت
از دست رهبران آنها ،موجب پيدايش وضعيت جديد گرديده بود .اين ناماليمات براى گروههاى ديگرى همانند خوارج
كه با دولت اموى سر ستيز داشتند نيز وجود داشت و آنها نيز به شدت سركوب مىشدند.
استبداد عصر اموى ،تنها به جريانهايى مجال خودنمايى مىبخشيد كه در راه منافع آنان حركت مىكردند و به شكلى در
توجيه حكومت امويان و فراهم نمودن زمينه تداوم و گسترش قدرت و مشروعيت آنان گام برمىداشتند .در اينجا به
بررسى برخى از اين جريانها مىپردازيم.
 .1 -1عثمانيه
عثمانيه كه در فصل گذشته به معرفى آنها پرداختيم ،يكى از گروههاى مطرح در عصر امام حسن (ع) به شمار مىآيند.
اينان به واسطه پيوند با دولت اموى ،از موقعيت ممتازى برخوردار بودند .عثمانيه در بدو حكومت امام حسن (ع) از بيعت

با آن حضرت پرهيز كردند 119.زمانى كه معاويه پس از صلح قدرت را بهطور كامل در دست گرفت ،از آنجايى كه در

تبليغات گسترده ،خود را خون خواه عثمان معرفى كرده بود ،چتر حمايتى خود را بر سر اين گروه گسترانيد .بنيانگذار
دولت اموى پس از آنكه دستور داد تا عمال او بر منبرها و در شهرهاى مختلف به على (ع) لعن و نفرين فرستند ،خطاب
به آنان نوشت:
ص141 :
برعكس به شيعيان عثمان و محبان و اهل بيت او توجه كنيد و كسانى را كه فضيلتها و مناقب او را مىگويند ،بزرگ
شماريد و به خود نزديك سازيد و آنان را اكرام كنيد و هر آنچه را روايت مىكنند ،براى من بنويسيد.
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 .1 -2مرجئه
به نظر مىرسد ،گذشته از عثمانيه ،فرقه مرجئه نيز در اين عصر قابلتوجه بودهاند .ديدگاه كالمى مرجئه در مورد مرتكب
گناه كبيره و همچنين كافى دانستن ايمان قلبى براى نجات انسان از سوى آنان ،باعث به وجود آمدن نوعى ديدگاه
تسامحى در آنان گرديده بود كه مىتوانستند گروههاى مختلف كالمى و سياسى ،از جمله دولت اموى را تحمل نمايند و
با آنان كنار آيند .البته در مورد چگونگى ارتباط يا پيوند مرجئه با امويان مباحث مختلفى مطرح شده است.
برخى بر اين باورند كه اينان به علت داشتن همين عقايد تسامح جويانه ،زمينه تداوم و گسترش دولت اموى را فراهم
آوردهاند و امويان نيز به سبب بهرهاى كه از انتشار اينگونه انديشهها مىبردند ،از آنان حمايت مىنمودند .البته ديدگاهى
ديگر ،اين پيوند را چندان مورد تأييد قرار نمىدهد و دستكم در مواردى ستيز مرجئه را با امويان آشكار مىسازد.
مادلونگ در مورد اين ارتباط و ديدگاه مرجئه در خصوص امويان چنين قضاوت مىكند:
 .)1 ( 119اصفهانى ،ابو الفرج ،األغانى ،ج  ،11ص  ،111نقل از :شيعه در تاريخ ،ص .)151
 .)1 ( 121سبحانى ،جعفر ،الشيعة فى موكب التاريخ ،ص .111 - 114

هرچند آنها (مرجئه) در اصل با خالفت امويان مخالف نبودند و بر روى هم بر اين باور بودند كه مسلمانان با مسلمانان
ديگر جز از براى دفاع از خود نبايد بجنگند ،پاى آنها در شورشهاى ضد اموى عبد الرحمان بن اشعث و يزيد بن مهلب
به ميان كشانده شد.
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وى همچنين از حضور مرجئه در صحنه دفاع از تازه مسلمانان چنين ياد كرده است:
از درگيرى مرجئه در مبارزه براى باز پس گيرى حقوق موالى و در گرويدنهاى گروهى به اسالم در سرزمينهاى خاورى،
نخستينبار در زمان عمر دوم خليفه اموى سخن رفته است.
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حسين عطوان نيز بر اين باور است كه گروهى از مرجئه با بنى اميه سازش مىكردند و جماعتى ديگر با آنان از در ستيز
برمىآمدند:
ص143 :
قدريان در محافل مرجئه پرورش يافتند و سپس به انگيزه اعتراض بر سازش و نرمش مرجئه با بنى اميه و ناروا شمردن
سكوت ايشان در برابر مخالفتهاى امويان با قرآن و سنت پيامبر و رد خموشى گزيدن آنان در برابر ظلم و تعدى بنى اميه
بر امت مسلمان ،از ايشان كناره گرفتند.
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نويسنده مذكور در مورد رفتار مرجئه جبريه چنين مىنويسد:
مرجئه جبريه ،گروهى سياسى ،انقالبى و مبارز بودهاند .آنان انحصارطلبى امويان را در زمينه حكومت تقبيح مىكردند و
نظريه ايشان را درباره خالفت و موروثى بودن حكومت رد مى كردند و با اعمال و رفتارهاى مختلف آنان به مبارزه
برمىخواستند.
از مفاسد مالى بنى اميه پرده برمىداشتند و سرانجام هدف پايان دادن به قدرت و ساقط كردن حكومت ايشان را دنبال
مىكردند .رهبران مرجئه جبريه ،هرگاه فرصتى پيش مىآمد و يا در خود احساس قدرتى مىكردند ،به نبرد با امويان
برمىخواستند.
نهضتها و قيامهاى اين فرقه ،از زمان عبد الملك بن مروان به بعد ،يعنى تا زمان مروان بن محمد نه تنها متوقف نشد ،بلكه
همچنان ادامه يافت و خلفاى اموى نيز متقابال با آنان مبارزه و شديدا سركوبشان مىكردند.

 .)2 ( 121مادلونگ ،ويلفرد ،فرقههاى اسالمى ،ترجمه ابو القاسم سرى ،ج  ،3ص .78
 .)7 ( 122همان ،ج  ،3ص .79
 .)1 ( 127عطوان ،حسين ،فرقههاى اسالمى در سرزمين شام در عصر اموى ،ترجمه حميد رضا شيخى ،ج  ،3ص .11
 .)2 ( 124همان ،ص .111
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براساس آنچه اين دو پژوهشگر نيز بر آن تأكيد كردهاند ،چهبسا بتوان گفت كه مبارزه و درگيرى مرجئه با امويان ،در
اوايل عصر اين دولت وجود نداشته و همچنين به همه شاخههاى اين فرقه مربوط نمىشده است .افزون بر اين ،چنين
مبارزهاى هيچگاه به پايه درگيرى شيعيان يا خوارج با امويان نمىرسيده است.
 .1 -7خوارج
هرچند اكثريت هسته اصلى خوارج كه در عصر حكومت امام على (ع) و پس از نبرد صفين شكل گرفتند ،در جنگ
نهروان به قتل رسيدند و نبرد فوق ،ضربه مهلكى بر اين فرقه وارد آورد ،اما باقىمانده آنان با طرفدارانى كه جذب
نمودند ،به يكى از جريانهاى مهم سياسى -اجتماعى در دوره امام حسن (ع) و عصر امويان تبديل شدند .از آنجايى كه
خوارج برعكس مرجئه ،هموار به دنبال ستيز با امويان بودند ،بخشى از توان دولت اموى به سركوبى اين فرقه معطوف
مىگشت ،همانگونه كه خوارج نيز د ر مقابل ،قيامهاى متعددى را برضد سلطه امويان به راه مىانداختند .مواضع خوارج
در عصر امام حسن (ع) تا حدود زيادى روشن است .به نظر مىرسد آنان به سبب كينهاى كه از امام على (ع) و شيعيان،
بهويژه به واسطه
ص148 :
نبرد نهروان در دل داشتند ،از بيعت با آن حضرت در آغاز حكومت پرهيز كردند .خوارج به تدريج همچون معاويه در
مقابل حكومت امام حسن (ع) قرار گرفتند و با تضعيف آن ،ناخودآگاه زمينه غلبه امويان را فراهم آوردند .هنگامى كه به
دنبال لشكركشى معاويه به سوى عراق ،سپاه امام حسن (ع) در مقابل سپاه شام قرار گرفت ،خوارج در حمله به خيمه آن
حضرت و غارت آن ،نقش اساسى داشتند ،همان طور كه يكى از خوارج به نام جراح بن سنان اسدى ،با وارد كردن ضربه
خنجرى به پاى امام در ساباط مدائن ،وى را به شدت مجروح و از لحاظ جسمى ناتوان ساخت و اين امر در متفرق
شدن سپاه امام حسن (ع) و فراهم آمدن زمينههاى صلح آن حضرت با معاويه ،تأثير فراوانى گذاشت .پس از تسلط
معاويه بر عراق ،ستيز وى با خوارج آغاز گشت .او پس از صلح و هنگامى كه هنوز امام حسن (ع) در كوفه بود ،از وى
خواست تا در سركوبى خوارج او را يارى دهد كه حضرت آن را نپذيرفت و معاويه اهالى كوفه را به انجام اين سركوبى
وادار كرد.
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اين درگيرىهاى معاويه چه بسا آغاز در افتادن امويان با خوارج بود و پس از آن ،در سراسر عصر آنان ادامه يافت .منابع
تاريخى پرده از قيامهاى متعددى برمىدارند كه در عصر امويان توسط خوارج راهاندازى شده است .اين حركتها نه تنها
د ر سرزمينهاى شرق خالفت روى داد ،بلكه به افريقا و حتى اندلس نيز كشانده شد .در زمان معاويه ،خوارج به رهبرى
مستورد بن علقه در سال  47ق و خراش عجلى در سال  52ق ،و نيز عروة بن اديه در سال  58ق در كوفه سر به
شورش برداشتند .در بصره نيز يزيد مالك باهلى به سال  45ق حركت خوارج را رهبرى كرد ،همانگونه كه در همين
دوره ،مرداس بن حدير در آخرين سال حيات معاويه ،در اهواز خوارج را به شورش واداشت .در روزگار عبد الملك،
خوارج در جزيره ،آشوبى را به رهبرى صالح بن مسّرح راه اندازى كردند كه محمد بن مروان به سوى آنان اعزام گرديد و
در اين درگيرىها ،صالح به قتل رسيد .شبيب بن يزيد شيبانى كه جانشين صالح شد ،قيام را به كوفه كشاند و سپس به
 .)1 ( 125الكامل فى التاريخ ،ج  ،7ص .235

طرف اهواز رفت ،اما به هنگام عبور از پل نهر دجيل به سال  33ق از اسب فروافتاد و غرق شد 121.در دوره ديگر
خلفاى اموى نيز شورشهاى خوارج همچنان ادامه يافت .در زمان مروان بن محمد ،آخرين حاكم اموى به علت آشفتگى
گسترده اى كه به خالفت راه يافته بود ،قيامهاى خوارج گسترش يافت .خوارج به رهبرى سعيد بن بهدل شيبانى در
جزيره قيام كردند .آنها حتى در مدينه نيز شوريدند و بر آن شهر تسلط يافتند .به گفته يعقوبى ،مردم شهر مدينه ناچار
بودند پشت سر حمزه خارجى
ص149 :
نماز بگذارند ،اما دوباره در منزل آن را قضا كنند.
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بىترديد مىتوان قيامهاى متعدد خوارج را ،به ويژه آنچه در پايان اين سلسله روى داد ،از عوامل مؤثر در سقوط دولت
اموى قلمداد كرد.
 .3حوادث شهادت و دفن آن حضرت
بهرغم آنكه امام حسن (ع) از حكومت كناره گرفته بود ،تحمل وجود ايشان براى دولت اموى دشوار مىنمود؛ زيرا آن
حضرت مى توانست در رهبرى و هدايت شيعيان و ايجاد روح حركت و جوشش در آنان ،هرچند بهطور مخفى و آرام
مؤثر باشد .بهويژه زمانى كه معاويه تصميم گرفت تا فرزند خويش را بهعنوان جانشين خود مطرح سازد و خالفت را
موروثى كند ،وجود شخصيتى چون امام حسن (ع) مانع بزرگى بر سر راه او بود.
بدين جهت ،معاويه بارها در هنگام اقامت امام در مدينه ،تصميم به كشتن مخفيانه وى گرفت و به اقداماتى در اين زمينه
دست زد ،اما نتيجهاى نگرفت .تا آن گاه كه با همكارى همسر آن حضرت يعنى جعده ،به اين آرزوى خود جامه عمل
پوشاند .امام حسن (ع) چون در آستانه رحلت قرار گرفت ،برادر خود حسين بن على (ع) را فراخواند به او چنين فرمود:
اين سومين مرتبهاى است كه من مسموم مىشوم و در گذشته چون امروز مسموم نشدهام .من امروز وفات خواهم كرد.
چون درگذشتم ،مرا كنار رسول خدا (ص) دفن كن كه كسى سزاوارتر از من در نزديكى به او نيست .مگر آنكه از اين كار
منع شوى كه در آن صورت ،نبايستى به اندازه حجامتى خونريزى شود.
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هنگامى كه امام حسن (ع) به شهادت رسيد ،امام حسين (ع) پيكر پاك او را به مدفن پيامبر (ص) انتقال داد ،اما مروان
بن حكم و سعيد بن عاص از دفن او در كنار پيكر پيامبر (ص) جلوگيرى كردند 129.همچنين نقل شده كه عايشه نيز

ايستادگى و مخالفت كرده و گفته است من اجازه چنين دفنى را نمىدهم؛ زيرا آنجا خانه من است اما چون قاسم بن
محمد بن ابى بكر به او گفت كه آيا مىخواهى چون روز جمل فتنهاى دوباره پديدآورى وى بازگشت .هنگامى كه از
 .)2 ( 121همان ،ج  ،4ص .133 - 151
 .)1 ( 123تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .741 - 779
 .)2 ( 128همان ،ص 225؛ اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،2ص .21 - 11
 .)7 ( 129نهاية االرب ،ج  ،21ص .721

دفن امام حسن (ع) در كنار پيامبر (ص) ممانعت به عمل آمد ،كسانى كه جنازه را تشييع مىكردند ،از حسين (ع) اجازه
خواستند تا با مروانيان درگير شوند ،اما آن حضرت وصيت امام حسن (ع) را يادآورى كرد و به دنبال آن ،بدن آن
حضرت را در بقيع به
ص151 :
خاك سپردند.
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بدين ترتيب با دسيسه معاويه ،امام حسن (ع) بنابر قول مشهور ،در بيست و هشتم ماه صفر سال پنجاه هجرى به شهادت
رسيد.
خالصه
شرايط سياسى و اجتماعى و تحوالت نظام قدرت ،از جمله مسائل تأثيرگذار بر جريانهاى فكرى و اعتقادى است .تشيع
نيز از اين چرخه بركنار نبوده است و تاريخ آن را بايستى در همين راستا بررسى كرد .عصر امام حسن (ع) ،به لحاظ
تحوالت سياسى به دو بخش تقسيم مىشود :بخش اول ،با آغاز حكومت آن حضرت كه در پى شهادت امام على (ع) و
بيعت با وى انجام گرفت آغاز مىشود و تا صلح با معاويه ادامه مىيابد .بخش دوم ،سالهاى پس از صلح تا شهادت و
مسموم شدن آن حضرت را دربر مىگيرد.
بخش نخست هرچند به لحاظ زمانى چند ماه بيشتر نپاييد ،اما در مقايسه با بخش دوم كه قريب يك دهه ادامه يافت،
براى تشيع بسيار بااهميت بود؛ زيرا در طى مدت مذكور ،امام حسن (ع) بهعنوان پيشواى شيعيان ،بخش مهمى از قدرت
سياسى و اجتماعى را در اختيار داشت و اين امر زمينه تحرك و فعاليت شيعيان را فراهم مىآورد .برعكس دوره پس از
صلح را مىتوان عصر محنت شيعيان به حساب آورد؛ زيرا با انتقال نهايى قدرت به امويان و تسلط معاويه بر جامعه
اسالمى ،سختگيرى شديدى در مورد شيعيان اعمال گرديد و روزبهروز بر دامنه اين سياست افزوده گشت و حاكميت
سياسى به براندازى جريان تشيع و كنار زدن رهبرى آن همت گماشت .شهادت امام حسن (ع) ،نمود دشوارترين مرحله
از تاريخ تشيع در پايان دهه پنجم هجرى به شمار مىآيد.
محورهاى مطالعاتى
 -1بررسى نقش شيعيان در جريان بيعت با امام حسن (ع).
 -2شناخت چهرههاى برجسته شيعه و مواضع آنان در عصر امامت امام حسن (ع).
 -7مطالعه دستهبندى موجود بين طرفداران امام حسن (ع) در دوره حكومت آن حضرت.
 -4بررسى چگونگى پراكندگى شيعيان در عصر امامت امام حسن (ع).
 .)1 ( 171تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 225؛ نهاية االرب ،ج  ،21ص .722

 -5مقايسه وضعيت شيعيان در دوره حكومت امام حسن (ع) و پس از صلح با معاويه.
 -1بررسى علت مخالفت برخى از طرفداران امام حسن (ع) با صلح.
ص151 :
فصل ششم تشيع در دوره امامت امام حسين (ع)
مقدمه
عصر امامت امام حسين (ع) كه قريب دوازده سال تداوم داشت ،با شهادت برادرش امام حسن (ع) در صفر سال  51ه
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آغاز شد و تا محرم سال  11ه ادامه يافت .بررسى تاريخ تشيع در اين مقطع ،با عواملى چند ارتباط تنگاتنگ دارد .عامل
نخست ،شرايط و تحوالت خالفت اموى در دوره مذكور است .از اين منظر ،اين دوره به دو بخش جداگانه تقسيم
مىشود.
بخش اول ،از سال  49ه تا  11ه ،يعنى دهه آخر حكومت معاويه را دربر مىگيرد و بخش دوم ،شامل حدود هفت ماه از
دوره يزيد است كه از رجب سال  11ه شروع ،و تا محرم سال  11ه ادامه مىيابد.
عامل ديگر ،شخصيت آن حضرت است كه به عنوان امام و پيشواى شيعيان در آن زمان ،تأثير شگرفى بر تاريخ تشيع بر
جاى نهاده است .با رزترين اين تأثيرات ،قيام آن حضرت برضد دولت اموى ،يعنى رويداد سترگ عاشوراست .حادثه
عاشورا ،از بزرگ ترين حوادثى است كه از زمان وقوع تاكنون ،همواره بر تاريخ تشيع اثرگذار بوده است .اين اثرگذارى
به گونه اى بوده كه كسانى به نادرست ،پيدايش تشيع را نيز به دنبال بروز اين حادثه دانستهاند.

172

افزون بر اين ،عملكرد جامعه شيعه در آن روزگار نيز مىتواند بهعنوان عامل سومى در مطالعه تاريخ تشيع در دوره
مذكور مورد توجه و بررسى قرار گيرد.
براساس آنچه تاكنون آورديم ،پژوهش و بررسى تاريخ تشيع در عصر امامت امام حسين (ع) را طى مباحثى چند به
انجام خواهيم رساند .نخست به بررسى زندگانى و سيره امام حسين (ع) بعنوان امام و پيشواى شيعيان ،بهويژه حادثه
عاشورا و همچنين تحوالت خالفت خواهيم پرداخت و سپس ،ديگر مسائل مربوط به تاريخ تشيع را در مقطع زمانى
مذكور و باتوجه به تحوالت مهم بررسى خواهيم كرد.
ص152 :
 .1امام حسين (ع) از والدت تا امامت

 .)1 ( 171براساس قول ديگرى شهادت امام حسن( ع) در سال  49واقع شده است.
 .)2 ( 172ر .ك :تشيع در مسير تاريخ ،ص .189

حسين بن على (ع) براساس قول معروف ،در سوم شعبان سال سوم يا چهارم هجرت و در شهر مدينهزاده شد 177.كنيه آن
حضرت ابو عبد اهلل و القابش طيّب ،سيد ،زكى ،رشيد ،وفى و سبط است 174.از دوران كودكى و نوجوانى آن حضرت،

ا طالعات چندانى در دست نيست و بيشتر منابع ،به بررسى سيره آن حضرت در دوره امامت ،بهويژه چگونگى شهادت
ايشان پرداختهاند .امام حسين (ع) در دوران كودكى با جدش پيامبر اسالم (ص) بسيار مأنوس بود و سخنان چندى از

رسول خدا (ص) در مورد او و همچنين برادرش امام حسن (ع) نقل شده است 175.اما حدود هفت سال بيشتر از عمر

مباركش نگذشته بود كه پيامبر خدا (ص) رحلت كرد .اندكى بعد ،امام حسين (ع) مادرش حضرت فاطمه (س) را نيز از
دست داد .وى در دوران نوجوانى و جوانى نيز با سختىهاى فراوانى مواجه بود كه ريشه در شرايط سياسى خاصى
داشت كه پس از رحلت پيامبر براى پدر و خاندان او ايجاد گرديد .در مورد رفتار و نقش امام حسين (ع) در دوره سه
خليفه پس از پيامبر ،اطالعات چندانى در دست نيست و تنها برخى منابع ،اخبار محدودى در اين زمينه نقل كردهاند كه
ترديدهايى در درستىشان وجود دارد .براى نمونه ،ابن خلدون روايت كرده كه آن حضرت همراه برادرش در جنگهاى

اعراب مسلمان در مناطقى از ايران همچون طبرستان شركت نموده است 171.همچنين از گفته ابن خلدون برمىآيد كه امام

حسين (ع) در نبردى در شمال آفريقا در دوره عثمان ،حضور داشته است 173.نيز آن حضرت به هنگام محاصره خانه
عثمان ،همراه برادرش امام حسن (ع) و به دستور پدر ،مأمور حفاظت از جان خليفه بوده است 178.زمانى كه پس از

كشته شدن عثمان ،زمام حكومت در اختيار على (ع) قرار گرفت ،به نظر مىرسيد شرايط مناسبترى براى آن حضرت و
خاندانش فراهم آمده بود ،ولى دشوارىهاى حكومت و بروز فتنههايى از سوى معاويه ،طلحه ،زبير و خوارج ،اين تصور
را از بين برد .امام حسين (ع) در دوران حكومت پدر ،همواره همچون برادرش امام حسن (ع) در كنار آن حضرت بود و
در حوادث مهم حضور داشت.
ص157 :
 .1 -1مواضع امام حسين (ع) در دوره امامت امام حسن (ع)
با شهادت امام على (ع) ،دوران امامت و همچنين حكومت امام حسن (ع) آغاز شد .اگرچه دوران حكومت آن حضرت
كوتاه بود ،ولى عصر امامت ايشان قريب نه سال ادامه يافت.
امام حسين (ع) در تمام اين مدت برادرش را در همه حوادث همراهى كرد .آنچه در پارهاى از روايات در مورد برخى
اختالفات در مواضعى همچون صلح با معاويه بين آن دو وارد شده است 179،نمىتواند صحت داشته باشد؛ زيرا مواضع

امام حسين (ع) ،پس از شهادت برادرش در مورد معاويه و صلح ،هيچگونه تفاوتى با مواضع امام حسن (ع) نداشت.
همچنين اين گونه روايات نادر ،باوجود روايت متواتر و مشهورتر كنار گذاشته مىشوند .بالذرى و ابو حنيفه دينورى كه
 .)1 ( 177اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،2ص .77
 .)2 ( 174الفصول المهمه  ،...ص .118
 .)7 ( 175ر .ك :اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .75 - 74
 .)4 ( 171ابن خلدون ،عبد الرحمان بن محمد ،تاريخ ابن خلدون ،ج  ،2ص .582
 .)5 ( 173همان ،ص .534
 .)1 ( 178ر .ك :نهاية االرب ،ج  ،19ص  491 ،488و .495
 .)1 ( 179ر .ك :اسد الغابة فى معرفة الصحابه ،ج  ،2ص .21

هردو از نويسندگان متقدماند ،رواياتى در اين زمينه آوردهاند .در روايتى آمده است كه حجر بن عدى ،اولين كسى بود كه
حسن بن على (ع) را پس از صلح با معاويه ،بر آنچه انجام داده بود سرزنش كرد و به بازگشت به جنگ فراخواند .او به
امام حسن (ع) گفت:
«اى پسر رسول خدا! دوست داشتم قبل از آنچه ديدم مرده بودم .تو ما را از عدل به جور آوردى ،پس حقى را كه بر آن
بوديم ترك كرديم و به باطلى كه از آن پرهيز مىكرديم ،در آمديم» .كالم حجر بر امام حسن (ع) دشوار آمد ،ازاينرو به
او فرمود« :من تمايل اكثريت مردم را به صلح ديدم و اينكه از جنگ كردن پرهيز مىكردند و من دوست نداشتم آنها را بر
چيزى كه كراهت داشتند وادار كنم .همچنين براى حفظ جان شيعيان خاص خود صلح كردم» .در ادامه اين روايت آمده
است :پس حجر بن عدى همراه عبيد بن عمرو از نزد امام حسن (ع) خارج شد و بر حسين (ع) وارد گرديد و به آن
حضرت گفت :اى ابا عبد اهلل! ذلت را با عزت خريديد؛ كم را پذيرفتيد و بسيار را رها كرديد .اكنون حسن را با عقيدهاش
در مورد صلح رها كن و شيعيان خود را از كوفه و غير آن جمع نما .امام حسين (ع) فرمود :به درستى كه ما بيعت كرده و
پيمان بستهايم و راهى جهت نقض پيمان ما وجود ندارد.
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روايت ديگر ،در مورد جمع بسيارى از شيعيان كوفه ،همچون على بن محمد بن شيبر همدانى وارد شده كه چون امام
حسن (ع) پس از صلح ،به درخواست آنها براى رها كردن پيمان صلح و انجام جنگ با معاويه پاسخ منفى داد ،نزد امام
حسين (ع) رفتند و پاسخ برادرش را به درخواست خود نزد او مطرح نمودند .امام حسين (ع) خطاب به آنها فرمود:
ص154 :
ابو محمد درست گفته است .بايستى هركدام از شما تا زمانى كه معاويه زنده است ،در خانه خود بنشينيد.
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 .2دوره امامت امام حسين (ع) تا مرگ معاويه
با شهادت امام حسن (ع) ،امامت شيعيان برعهده امام حسين (ع) قرار گرفت .نه تنها مواضع امام حسين (ع) در دوران
امامت برادرش با او يكسان بود ،بلكه پس از مسموم شدن امام حسن (ع) و انتقال امامت شيعيان به آن حضرت ،همواره
بر آن مواضع پاى فشرد و آن را حفظ كرد .در واقع عامل اصلى بقاء بر مواضع پيشين از سوى امام حسين (ع) ،تداوم
شرايط سياسى -اجتماعى زمان گذشته بود.
در منابع تاريخى ،روايات قابل توجهى يافت مىشود كه به بررسى اين مقطع از زندگانى و سيره امام حسين (ع)
پرداختهاند .ابو حنيفه دينورى در روايتى آورده است كه :چون خبر وفات (امام) حسن به اهالى كوفه رسيد ،بزرگان آنان
جمع شدند و به (امام) حسين نامه نوشتند و به او تعزيت گفتند .پس نوشتند كه ما رأى برادرت را در دفع جنگ شناختيم
و مىدانيم كه تو بر دوستان مهربان و بر دشمنان خشن هستى و در اجراى اوامر الهى پافشارى مىورزى .اگر طالب
جنگى ،نزد ما بيا كه ما جانهاى خود را براى مرگ به همراه تو آماده ساختهايم .پس (امام) حسين در پاسخ آنها نوشت:

 .)2 ( 141أنساب األشراف ،ج  ،7ص 711؛ االخبار الطوال ،ص .221
 .)1 ( 141االخبار الطوال ،ص .221

نظر من چنين نيست .مادامى كه معاويه زنده است ،به زمين بچسبيد ،در خانهها كمين كنيد و خود را در معرض تهمت
قرار ندهيد.
پس اگر خداوند براى او امرى پيش آورد و من زنده بودم ،نظر خود را براى شما خواهم نوشت.
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بالذرى نيز روايتى مانند اين را نقل كرده است 147و شيخ مفيد نيز اين موضوع را با اندك تفاوتى آورده است .به گفته
وى ،چون امام حسن (ع) از دنيا رفت ،شيعيان عراق به جنبش درآمدند و براى امام حسين (ع) نامه نوشتند كه ما معاويه
را از خالفت عزل كردهايم و با شما بيعت مىكنيم .ولى امام حسين (ع) از بيعت با ايشان خوددارى كرد و به آنها يادآور
شد كه همانا ميان من و معاويه عهد و پيمانى است كه شكستن آن جايز نيست تا زمان آن به پايان رسد .چون معاويه
بميرد ،در اين كار انديشه خواهم كرد.
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ص155 :
امام حسين (ع) در اين دوران كه تا مرگ معاويه ادامه داشت و قريب يازده سال طول كشيد ،همواره اين مواضع را حفظ
كرد و بهرغم آنكه شيعيان كوفه با او رفت و آمد داشتهاند و هميشه او را به جنگ با دولت اموى فرامىخواندند ،به قيامى
دست نزد .البته اتخاذ چنين موضعى از سوى امام حسين (ع) ،هرگز بهمعناى سكوت مطلق او يا تأييد و پذيرش اقدامات
ناشايست دولت اموى و شخص معاويه به شمار نمىرفت؛ زيرا آن حضرت در مواقعى با بيان مستقيم يا نامهنگارى،
اقدامات نادرست معاويه را بدو گوشزد مىكرد و مخالفت درونى خود را با وى آشكار مىساخت .اينك به نقل مواردى
از اعتراضهاى امام حسين (ع) به معاويه مىپردازيم:
 -1در س الى كه حجر بن عدى و يارانش به شهادت رسيدند ،معاويه در برخوردى كه با امام حسين (ع) داشت ،به آن
حضرت گفت :مى دانى كه با حجر و يارانش كه همه از شيعيان پدرت بودند چه رفتارى كردم؟ امام فرمود :نه! معاويه
گفت :آنان را كشتيم و كفن كرديم و بر جسدشان نماز گزارديم .امام حسين (ع) در پاسخ معاويه فرمود :آن گروه در روز
قيامت تو را به محاكمه خواهند كشاند .سپس آن حضرت معاويه را از تعرض به بنى هاشم بازداشت.

145

 -2مروان بن حكم ،حاكم وقت مدينه به معاويه خبر داد كه مردانى از عراق با حسين بن على در رفت و آمدند و وى از
قيام آنها در امان نيست .معاويه ابتدا در پاسخ به مروان تذكر داد كه از تعرض به آن حضرت بپرهيزد و تا زمانى كه امام
حسين (ع) دست به كارى نزده است ،براى وى مزاحمتى فراهم نياورد و تنها از او مراقبت نمايد و در كمين وى باشد،
سپس نامهاى به امام حسين (ع) نوشت و در آن اينچنين آورد:

 .)2 ( 142همان ،ص .222 - 221
 .)7 ( 147ر .ك :أنساب األشراف ،ج  ،7ص .711
 .)4 ( 144اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .41
 .)1 ( 145كشف الغمه ،ج  ،2ص .241

به من درباره تو خبرهايى رسيده است كه اگر راست باشد ،سزاوار تو نيست و من تو را از ارتكاب چنين كارهايى برحذر
مىدارم .هركس پيمانى بندد ،سزاوار است كه بر پيمان خود استوار بماند .اگر در مورد من نيرنگ زنى ،من نيز دست به
نيرنگ خواهم زد .از همراهى با افراد كمخرد و بىدانش دورى گزين.
امام حسين (ع) در پاسخ اين نامه ،نامه تندى به معاويه نوشت و به وى پاسخ قاطعى داد.
بخشهايى از نامه آن حضرت چنين است:
نامهات را دريافت كردم .نوشته بودى كه درباره من مطالبى شنيدهاى كه برايت گوارا نبوده است و به نظر تو ،چنين
كارهايى شايسته من نيست .درباره اين گزارشها بايد بگويم كه اين داستانها را گزارشگران سخنچين ساختهاند؛ همانها كه
تالششان
ص151 :
جدايى افكندن بين افراد همپيمان است .البته گمراهان همواره دروغ مىگويند .من هرگز قصد نبرد با تو را نداشته و
پرچم ناسازگارى با تو را بر نيفراشتهام و از اينكه در اين زمينه مطالبى مىنويسم ،فقط به منظور اتمام حجت است و بس.
من از عذاب الهى بيم دارم و احساس وظيفه مىكنم كه واقعيت را براى تو بگويم ،تا تو و همپيمان ستمپيشه بىدينت
عذرى نداشته باشيد.
اى معاويه! مگر تو آن نيستى كه حجر بن عدى را كشتى و ياران او را شهيد كردى .تو آنان را با ظلم و ستم كشتى ،در
حالى كه به آنها پيمانهايى داده و با ايشان عهدهايى استوار بستى و خاطرشان را آسوده ساختى.
اى معاويه! مگر تو آن نيستى كه عمرو بن حمق خزاعى ،يكى از بزرگان اصحاب خاتم االنبيا را كشتى؛ همان فرد
نيكوكارى كه رنج عبادت ،روى او را فرسوده و تنش را نحيف ساخته بود.
اى معاويه! مگر تو آن نيستى كه زياد را در حريم اسالم به پدرت ابو سفيان نسبت دادى ،در حالىكه او در خانه عبيد
ثقفى به دنيا آمده بود .تو او را پسر ابو سفيان و برادر خود خواندى ،در صورتى كه رسول اهلل فرمودند :فرزند متعلق به
صاحب بستر است و نصيب زناكار سنگ است .تو اين كار را از روى هواپرستى و دنياطلبى انجام دادى و سپس او را بر
مسلمانان مسلط ساختى تا آنها را بكشد و دستها و پاهايشان را ببرد ،چشمانشان را كور كند و آنان را بر شاخههاى
درخت خرما بياويزد.
اى معاويه! مگر تو آن نيستى كه به زياد -در پاسخ نامه او نسبت به حضرمىها كه شيعه على بودند -فرمان دادى كه همه
دوستداران و پيروان على (ع) را به قتل برساند .او نيز امرت را اطاعت كرد ،آنان را كشت و برخى را مثله كرد.
اى معاويه! من فتنهاى باالتر از فروانروايى تو براى جامعه اسالمى سراغ ندارم و بزرگترين انديشهام براى دين خودم و
امت جدم آن است كه با تو بستيزم و اين كار را فضيلتى بزرگ مىشمارم .تو بر مركب نادانى سوارى و به اينسو و
آنسو مىتازى.

اين تو هستى كه پيمانشكنى و به جانم سوگند كه هيچيك از شروط صلح را به جا نياوردى.
اى معاويه! مىبينم كه خود را هالك كردهاى ،دينت را تباه ساختهاى و امت اسالمى را بيچاره نمودهاى .بدانكه به حساب
كارهايت رسيدگى خواهند كرد.
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گفته شده چون معاويه اين نامه را خواند ،گفت كه حسين در سينه خود كينهاى داشت كه تاكنون بروز نداده بود.
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ص153 :
 -7در آن زمان كه معاويه مى كوشيد تا از مردم شهرهاى مختلف اسالمى براى پسرش يزيد بيعت بگيرد ،به علت
دشوارىهايى كه بر سر راه مىديد ،خود براى اين امر به مدينه سفر كرد .امام حسين (ع) از شمار معدود كسانى بود كه
حاضر به بيعت با يزيد نبود .از اين رو ،معاويه با آن حضرت مالقات كرد و درصدد برآمد تا با سخنانى دروغ ،از يزيد
چهره اى موجه ترسيم نمايد و امام را به بيعت با او راضى سازد .اما پس از سخنان معاويه ،حسين بن على (ع) به او
چنين فرمود:
اى معاويه! تو در فزونطلبى دچار افراط شدى ،در برترى بخشيدن ناشايستگان اجحاف نمودى و از پرداخت حق سرباز
زدى ،گويى مىخواهى مردم را درباره يزيد به گمراهى بكشانى .اى معاويه! يزيد خود بهترين معرف خويش است و آنچه
در درون دارد را بر همگان بروز داده است .اگر مىخواهى اوصاف يزيد را بگويى ،از سگهاى شكارىاش خبر ده ،از
دخترانى كه با او به عشرت سرگرماند سخن بگو و از كنيزكان نوازندهاى كه در بزمهاى مستانه براى او مىنوازند گفتگو
كن .به خدا سوگند ،تو همواره درصدد انجام كارهاى ناروا هستى و جز ستم و بيداد ،كار ديگرى نكردهاى .جنايتهاى تو
همهجا را فراگرفته است.
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 -4امام حسين (ع) در حدود سالهاى پايانى حيات معاويه ،از صحابه پيامبر و فرزندان آنها كه در آن زمان زنده بودند،
درخواست كرد تا در يك گردهمايى در سرزمين منى حضور يابند .قريب هزار تن از آنان دعوت او را پاسخ گفته و در
آن محل فراهم آمدند ،آنگاه امام حسين (ع) در ميان آنان به سخنرانى پرداخت .در بخشهايى از سخنان آن حضرت
چنين آمده است:
« از گفتار خداوند پند گيريد و به سرنوشت عالمان و احبار يهود كه به دليل ترس و طمع ،ستمكاران را از ستم بازنداشتند
و خداوند آنها را نكوهش كرد ،بنگريد» .سپس امام آنان را به امر به معروف و نهى از منكر دعوت كرد و از آنان
خواست تا براى حق قيام نمايند« :شگفتا! چرا از اينكه زمين در اختيار مردمى نيرنگباز و ظالم است ،در شگفت نباشم.
خدايا! تو مىدانى كه ما براى رقابت در سلطنت و به سبب دنياطلبى چنين اظهاراتى نكردهايم ،بلكه براى آن است كه دين

 .)1 ( 141االمامة و السياسة ،ص 182 - 139؛ طوسى ،محمد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال( رجال الكشى) ،ج  ،1ص .259 - 251
 .)2 ( 143اختيار معرفة الرجال ،ج  ،1ص .259
 .)1 ( 148االمامة و السياسه ،ص .183 - 181

تو را برپا داريم ،سرز مينهايت را اصالح نماييم و بندگان ستمديده تو را آسوده كنيم تا به امور واجب و احكام تو عمل
شود» .امام (ع) در پايان دوباره از آنان خواست تا وى را يارى دهند.
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با ذكر مواردى كه گذشت ،روشن گرديد كه امام حسين (ع) در دوره امامت خود در زمان
ص158 :
معاويه ،از يك طرف بر مواضع خود مبنى بر عدم شورش و درگيرى با حكومت پافشارى مىكرد و از طرف ديگر ،با
نامهها و سخنان خود ،سنت الهى امر به معروف و نهى از منكر را پياده مىساخت و اقدامات ناشايست معاويه را مورد
سرزنش و توبيخ قرار مىداد و مواضع و روش صحيح خود را براى مسلمانان به نمايش مىگذاشت.
 .7امام حسين (ع) از مرگ معاويه تا حادثه عاشورا
 .7 -1مرگ معاويه و آثار آن
معاويه در ماه رجب سال  11ه ،پس از حدود بيست سال حكومت مطلقه بر قلمرو اسالمى مرد .وى حدود شانزده سال
به فرمان عمر و عثمان ،و قريب پنج سال در دوره حكومت امام على (ع) با زور و عصيان ،زمام قدرت را در شام به
دست داشت .معاويه طى اين سالهاى طوالنى ،با استفاده از تجارب روميان ،ارتشى قوى براى خود فراهم آورده بود كه

حاميان اصلى وى بودند .او كه مردى مكار و حيلهگر بود 151،هميشه در يك دست شمشير و در دست ديگر مال داشت

و تا كارى با زر حل مىگشت ،به زور متوسل نمىشد .اين اشرافزاده اموى كه پدرش سالها در مقابل پيامبر (ص)
ايستادگى كرد و سرانجام به هنگام فتح مكه و با زور و ترس ،مسلمان شد ،در آغاز مخالفتش با امام على (ع) و پس از
آن در سراسر دوره حكومتش ،تبليغات گستردهاى را با كمك خطيبان و حديثدانان وابسته ،در قالب خونخواهى عثمان
و لعن و نفرين به على (ع) ،راهاندازى كرد ،تا پايههاى نامشروع حكومت اموى را استوار سازد .متأسفانه تبليغات او در
مناطقى چون شام بسيار مؤثر افتاد ،بهگونهاى كه بعدها سران شام در حضور ابو العباس سفاح قسم خوردند كه پيش از
آنكه بنى عباس به خالفت برسند ،براى پيامبر خويشاوندان و خاندانى جز بنى اميه نمىشناختند 151.همچنين به گفته

مسعودى ،كار اطاعت و تسليم شاميان در برابر وى بدانجا رسيده بود كه وقتى به سوى صفين مىرفت ،روز چهارشنبه با
آنها نماز جمعه خواند .در اثناى جنگ نيز شاميان عقل خود را تسليم او كردند و گفتار عمرو بن عاص را كه مىگفت:
چون على عمار بن ياسر را به جنگ آورده است ،پس على قاتل اوست ،پذيرفتند .پس از آن ،كار بدانجا رسيد كه لعن

على را رسم كردند كه كوچك بدان بزرگ مىشد و بزرگ با آن مىمرد 152.معاويه از همان آغاز
ص159 :

 .)2 ( 149ابن شعبه حرّانى ،ابو محمد بن على ،تحف العقول عن آل الرسول ،ص .247 - 241
 .)1 ( 151تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .278
 .)2 ( 151مروج الذهب  ،...ج  ،7ص .77
 .)7 ( 152همان ،ص .72

حضور در شام ،به تجملگرايى روى آورد و حتى خليفه به ظاهر سختگيرى چون عمر ،در خصوص اين اقدامات

استاندار خود ممانعتى به عمل نياورد 157.معاويه بعدها برخالف سيره پيامبر (ص) و حتى خلفاى نخستين ،براى خود
نگهبان و دربان گمارد ،خالفت اسالمى را به سلطنت تبديل نمود و اموال بيت المال را ملك شخصى خود به شمار

آورد.
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تمامى اين ويژگىها ،از وى چهرهاى مخوف و قدرتى مطلقه پديد آورده بود ،بهگونهاى كه مخالفان وى در آن زمان
تمامى روزنههاى اميد را بسته مىديدند و تنها چيزى كه مى توانست اين شب سياه را به پايان رساند ،فرارسيدن مرگ وى
بود .بر همين اساس ،هم امام حسن (ع) و هم امام حسين (ع) به شيعيان توصيه مىكردند تا زمانى كه معاويه زنده است،
از هرگونه حركتى كه موجب سوءظن او گردد ،بپرهيزند.
با مرگ معاويه ،اين عصر تاريك به پايان رسيد و پس از او ،شرايط جديد و فضاى تازهاى براى مخالفان اموى ،بهويژه
امام حسين (ع) و شيعيان او فراهم آمد .امام حسين (ع) در دوران معاويه با ولىعهدى يزيد مخالفت كرد و تن به بيعت با
او نداد .منابع تاريخى ،از برخى افراد ديگر همچون عبد اهلل بن زبير و عبد اهلل بن عمر نيز ياد كردهاند كه حاضر به بيعت با
يزيد نشده بودند.
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 .7 -2بيعتطلبى يزيد از مخالفان
يزيد چه در دوره معاويه و چه در آن هنگام كه بر مسند قدرت تكيه زد ،مهمترين مانع حكومت خويش را ،وجود
مخالفانى مىدانست كه حاضر به بيعت با وى نشده بودند .بر اين اساس ،به دنبال مرگ معاويه و قبل از آنكه خبر مرگ
وى به گوش همگان برسد ،نامه اى به وليد بن عتبة بن ابى سفيان ،حاكم مدينه نوشت و از او خواست تا بدون درنگ و
گذشت ،از حسين بن على (ع) ،عبد اهلل بن زبير و عبد اهلل بن عمر بيعت بگيرد 151.وقتى نامه يزيد به وليد رسيد ،بهرغم

آنكه با حاكم قبلى مدينه ،يعنى مروان بن حكم كدورتى داشت ،وى را فراخواند و مأموريت خويش را با او در ميان نهاد
و با وى مشورت كرد .آنگاه كسى را به دنبال حسين بن على (ع) فرستاد .هنگامى كه فرستاده پيغام وليد را مطرح كرد،
امام حسين (ع) كه
ص111 :
در آن ساعت با عبد اهلل بن زبير در مسجد بود ،در پاسخ ابن زبير كه پرسيد :به نظر شما چه روى داده است؟ فرمود:
گمان مىكنم معاويه هالك شده و اينان مىخواهند قبل از انتشار خبر مرگ او از ما بيعت بگيرند .آنگاه سراغ بنى هاشم
رفت و به اتفاق جمعى از آنها كه همگى مسلح بودند ،نزد وليد آمد و ياران خود را بيرون دار الحكومة گماشت تا اگر
وليد قصد جان او كرد ،با فرياد خويش آنان را آگاه سازد و يارانش براى نجات او اقدام كنند .در آنجا بين امام و وليد
سخنانى مبادله شد .امام حسين (ع) انجام بيعت را به زمانى ديگر و در حضور مردم موكول كرد و وليد باوجود مخالفت
 .)1 ( 157ابن مسكويه رازى ،احمد بن على ،تجارب االمم ،ج  ،2ص  72و .74
 .)2 ( 154تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .272
 .)7 ( 155االمامة و السياسة ،ص 181 - 182؛ تجارب االمم ،ج  ،2ص .79
 .)4 ( 151االمامة و السياسه ،ص 214؛ االخبار الطوال ،ص 223؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .251

مروان ،با اين پيشنهاد موافقت كرد .اين مالقات بنابر نقلى ،در شب بيست و هفتم رجب سال شصت هجرى روى داد.

153

امام حسين (ع) در شب بعد مدينه را ترك كرد و عازم مكه گرديد ،در حالى كه عبد اهلل بن زبير يك شب پيش از او مدينه
را ترك كرده بود .آن حضرت در آخرين روز اقامت در مدينه ،با كسانى از بنى هاشم و ديگران مالقات كرد كه از شمار
آنان برادرش محمد حنفيه بود .در پى اين مالقات ،آن حضرت وصيتى به محمد نوشت كه بخشى از آن چنين است:
ب ه درستى كه من به سبب خودخواهى يا به جهت خوشگذرانى يا براى ستمگرى و فساد از مدينه خارج نمىشوم ،بلكه
هدفم از اين خروج ،طلب اصالح در امت جدم مىباشد .من مىخواهم به سيره جدم و پدرم على بن ابى طالب (ع) عمل
كنم و امر به معروف و نهى از منكر نمايم.
 .7 -7امام حسين (ع) در مكه
امام حسين (ع) پس از خارج شدن از مدينه ،عازم مكه گشت و در اوايل ماه شعبان وارد آن شهر شد .مدت اقامت آن
حضرت در مكه ،چهار ماه و اندى بود .ايشان طى ماههاى شعبان ،رمضان ،شوال و ذى قعده ،در مكه ماند و در هشتم
ذى الحجه از آن شهر خارج شد.
 .7 -4نامههاى كوفيان
زمانى كه خبر مرگ معاويه و عدم بيعت امام حسين (ع) با يزيد و آمدن آن حضرت به مكه به كوفه رسيد ،جمعى از
شيعيان در خانه سليمان بن صرد جمع شدند .سليمان به آنان گفت:
معاويه مرده و حسين (ع) از بيعت با بنى اميه خوددارى كرده است .شما شيعيان او هستيد.
اگر مىدانيد كه وى را يارى مىرسانيد ،آمادگى خود را به او اعالم كنيد ،اما اگر سستى
ص111 :
مىكنيد ،او را فريب ندهيد .گفتند :ما ياور او هستيم و با دشمنانش مىجنگيم .آنگاه نامهاى به آن حضرت نوشتند و از
ايشان براى آمدن به كوفه دعوت كردند 158.به دنبال اين نامه ،نامههاى ديگرى نيز به امام حسين (ع) نوشتند و از او

خواستند تا باشتاب عازم كوفه شود.
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 .7 -5اعزام مسلم بن عقيل
امام حسين (ع) بهرغم نامه هاى فراوانى كه دريافت كرده بود ،به كوفيان اعتماد نكرد و براى كسب اطمينان كافى ،به پسر
عموى خود مسلم بن عقيل مأموريت داد تا با نامه آن حضرت به كوفه رود و شرايط واقعى آنجا را براى ايشان گزارش
 .)1 ( 153اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .44
 .)1 ( 158همان ،ص .51 - 43
 .)2 ( 159همان.

دهد .در نامه امام به كوفيان آمده بود كه اگر گزارش مسلم با آنچه نوشتهايد مطابق باشد ،به سوى شما خواهم آمد .مسلم
عازم كوفه شد .وقتى شيعيان از وجود او در كوفه باخبر گشتند ،نزد او شتافتند .در مدت كوتاهى كه از ورود مسلم به
كوفه مىگذشت ،قريب هجده هزار نفر با او بيعت كردند .به دنبال اين بيعت گسترده بود كه وى نامهاى به امام حسين (ع)
نوشت و از آن حضرت خواست تا هرچه زودتر به كوفه آيد.
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حضور مسلم بن عقيل در كوفه و جمع شدن شيعيان در اطراف وى و ناتوانى يا كوتاهى نعمان بن بشير والى كوفه در
مقابل او ،سبب شد تا برخى از وابستگان دولت اموى احساس خطر كنند و يزيد را از آنچه مىگذشت آگاه سازند .اينان
در نامه خود به يزيد ،از او خواستند تا حاكم سختگيرى را به آن شهر اعزام دارد .بدين سبب يزيد ،نعمان را از حكومت
كوفه بركنار كرد و اداره آن شهر را به عبيد اهلل بن زياد ،والى وقت بصره سپرد و از او خواست تا با سرعت خود را به
كوفه برساند و مسلم را دستگير كند .عبيد اهلل پس از دريافت نامه يزيد و آگاهى از مأموريت جديد ،برادرش ،عثمان بن
زياد را در بصره به جاى خود گمارد و به سرعت عازم كوفه شد .وى به هنگام ورود به كوفه ،روى خود را پوشانده بود
و عمامه سياه بر سر داشت .ازاينرو ،كسانى از كوفيان پنداشتند كه او حسين بن على (ع) است .آنها به وى سالم
مىكردند و به او خوشآمد مىگفتند ،اما با شناخت وى ،او را رها كردند و به او سنگ زدند.
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عبيد اهلل پس از استقرار در كوفه ،به اقدامات تندى دست زد .او با تهديد شديد كوفيان و
ص112 :
ترساندن آنها از سپاه شام و جمع كردن سران قبايل ،توانست طرفداران مسلم را محدود سازد .وى همچنين هانى بن
عروة مرادى را كه به مسلم پناه داده بود ،دستگير كرد .پس از دستگيرى هانى ،و با تهديدات روزافزون ابن زياد ،به
تدريج طرفداران مسلم پراكنده شدند و او را تنها گذاشتند .سرانجام مسلم كه در خانه زنى بنام طوعه پنهان شده بود،
دستگير شد و به دستور ابن زياد به قتل رسيد و بدن او را از باالى قصر به زير افكندند .او پيش از كشته شدن ،به كسانى
وصيت كرده بود تا امام حسين (ع) را از وضعيت جديد كوفه باخبر سازند و از او بخواهند تا از قصد خود براى آمدن به
كوفه منصرف شود .پس از كشته شدن مسلم ،ابن زياد دستور قتل هانى را نيز صادر كرد و سر هردو مقتول را با نامهاى
نزد يزيد فرستاد.
يزيد از او تشكر كرد و وى را به اعمال فشار بيشتر در صورت آمدن حسين (ع) به عراق فرمان داد.
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شهادت مسلم در كوفه ،در روز چهارشنبه نهم ذى الحجة سال  11ق ،اتفاق افتاد.
 .7 -1خارج شدن امام حسين (ع) از مكه

 .)7 ( 111مروج الذهب  ،...ج  ،7ص 14؛ ابن طاووس ،على بن موسى ،الملهوف على قتلى الطفوف ،ص .118
 .)4 ( 111همان.
 .)1 ( 112در نامه يزيد همچنين آمده بود :افراد را به سوءظنّى زندانى كن و با تهمتى بكش (.ر .ك :اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 95؛ الملهوف  ،...ص .)124

امام حسين (ع) كه به نامههاى كوفيان اعتماد نكرده بود ،پس از دريافت نامه نماينده خود يعنى مسلم بن عقيل و تأكيد
وى بر شتافتن به سوى كوفه ،سرانجام در هشتم ذى الحجه ،يك روز قبل از كشته شدن مسلم ،از مكه خارج شد.
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در پاسخ اين سؤال كه چرا امام حسين (ع) مكه را ترك كرد و بهرغم عدم اعتماد اوليه به كوفيان و توصيه كسانى كه او
را از رفتن به آنجا بازمىداشتند ،عازم كوفه شد؟ مىتوان نكاتى را مطرح كرد:
 -1نامه نماينده آن حضرت يعنى مسلم بن عقيل مبنى بر آمادگى كوفيان و تأكيد او براى شتافتن به سوى كوفه ،از
عوامل مهم اتخاذ اين تصميم بوده است؛ زيرا اكنون براساس تكاليف دينى ،بر آن حضرت واجب شده بود تا براى رهبرى
و سرپرستى شيعيان نزد آنان بشتابد.
 -2پس از رفتن مسلم به كوفه و بيعت جمع بسيارى از كوفيان با او و آگاه شدن دولت اموى از اين جريان ،بيم
دستگيرى يا ترور آن حضرت در مكه و ممانعت امويان از رفتن
ص117 :
ايشان به كوفه وجود داشت .امام حسين (ع) خود در مالقات با كسانى كه او را از رفتن به كوفه منع مىكردند ،نگرانى
خود را از كشته شدن در مكه ابراز داشته بود.
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 .7باتوجه به عدم امكان تداوم اقامت در مكه و همچنين بازگشت به مدينه و نامههاى كوفيان و تأكيد مسلم بن عقيل و
حضور گذشته امام حسين (ع) در كوفه ،به نظر مىرسيد كه آن شهر دستكم نسبت به نقاط ديگر ،از شرايط مناسبترى
برخوردار باشد .عبد اهلل بن زبير نيز در مكه به امام حسين (ع) پيشنهاد كرده بود تا نزد شيعيانش در كوفه رود و به آن

حضرت گفته بود كه اگر من نيز چنين پيروانى داشتم ،به سوى آنان مىرفتم 115.هرچند ممكن است اين سخن ابن زبير از
روى نيرنگ و براى خارج ساختن امام از مكه باشد ،ولى مىتوان آن را به شرايط مناسب كوفه نيز ربط داد .براساس

آنچه بيان گرديد ،امام حسين (ع) اعمال حج سال  11ه .را كه به واسطه انجام حج واجب در سالهاى قبل بر او مستحب
بود ،به عمره تبديل كرد و باشتاب عازم كوفه شد.
ايشان در مسير حركت به سوى كوفه و در حالى كه هنوز خبر شهادت مسلم را دريافت نكرده بود ،نماينده ديگرى را به
نام قيس بن مسهّر صيداوى با نامهاى عازم آن شهر ساخت.
در اين نامه ،امام حسين (ع) به كوفيان خب ر داده بود كه در راه است و از آنها خواسته بود تا در كسب آمادگى تالش
بيشترى كنند 111.قيس در اطراف كوفه توسط سپاهيان عبيد اهلل دستگير شد و به ناچار نامه امام را معدوم ساخت تا

مخاطبان آن حضرت شناسايى نشوند .هنگامى كه او را نزد عبيد اهلل بردند ،حاكم كوفه از قيس خواست تا براى نجات
 .)2 ( 117االرشاد  ،...ص .93 - 91
 .)1 ( 114ر .ك :الملهوف  ،...ص .128
 .)2 ( 115تاريخ خليفة بن خياط ،ص .138
 .)7 ( 111تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .293

جان خود ،بر منبر رفته و حسين و بستگانش را لعن كند .قيس چون بر منبر نشست ،بر حسين درود فرستاد و عبيد اهلل را
لعن كرد و مضمون نامه امام را براى كوفيان بيان كرد .سرانجام او را از منبر پايين كشيدند و كشتند.
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امام حسين (ع) در مسير خود ،چون به منطقه ثعلبيه رسيد ،از كشته شدن مسلم و هانى باخبر شد .اين خبر ،ادامه حركت
به سوى كوفه را با ترديد روبهرو ساخت .اما عواملى همچون اصرار فرزندان مسلم براى گرفتن انتقام خون پدر و
همچنين نظر همراهان امام كه به آن حضرت گفتند :تو مانند مسلم نيستى ،اگر به كوفه وارد شوى ،مردم به سوى تو

مىشتابند 118،كاروان را به سوى كوفه كشاند .در منطقه زباله ،فرستادهاى كه بنابر وصيت
ص114 :

مسلم بن عقيل از سوى ابن اشعث آمده بود ،به امام برخورد و پيام مسلم را مبنى بر بىوفايى كوفيان به آن حضرت
رسانيد .در اين مرحله ،كسانى كه در منزلها با او همراه شده بودند ،از آن حضرت جدا گرديدند و جز اصحاب خاصش
كسى باقى نماند.
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 .7 -3عزم بازگشت به حجاز
سرانجام كاروان امام حسين (ع) در منطقه شراف به نخستين سربازان عبيد اهلل ،به فرماندهى حر بن يزيد برخوردند .حر
به آن حضرت اعالم كرد كه مأموريت دارد تا آنها را به كوفه و نزد عبيد اهلل ببرد .امام حسين (ع) با حر ،به تندى برخورد
كرد و به ياران خود فرمان داد از همان مسيرى كه آمده اند ،بازگردند ،اما حر و سربازانش از بازگشت آنان ممانعت
كردند .سرانجام امام حسين (ع) كه از رفتن به كوفه پرهيز داشت و راه بازگشت را نيز بسته مىديد ،به ناچار و با موافقت
اجبارى حر راه بينابينى را برگزيد 131.حر از همانجا نامهاى به عبيد اهلل نوشت و از او دستور خواست .عبيد اهلل در پاسخ
نوشت كه بر حسين سختگيرى كن و او را در سرزمينى خشك فرود آور.
 .4واقعه عاشورا
هنگامىكه نامه عبيد اهلل به حر رسيد ،آن حضرت و همراهانش را در كربال فرود آورد .آن روز ،اول محرم سال  11ق،
بود .پس از چندى ،لشكر عمر بن سعد نيز به كربال رسيد و آن حضرت را در محاصره شديد گرفت .از اين زمان تا روز
عاشورا ،مالقاتهايى بين امام و عمر بن سعد و نمايندگان آنها صورت گرفت .امام حسين (ع) در اين مالقاتها اعالم كرد
كه به درخواست كوفيان به آنجا آمده است و چون از مكر كوفيان آگاه شده ،قصد بازگشت داشته است كه حر مانع از آن
شده است .عمر بن سعد كوشيد تا عبيد اهلل را راضى كند كه جنگى بين دو طرف صورت نگيرد و در عوض امام حسين
(ع) بازگردد ،ولى شمر بن ذى الجوشن عبيد اهلل را به خالف نظر عمر دعوت كرد .عبيد اهلل سرانجام دستور داد تا عمر
آب را بر حسين ببندد و با او به نبرد برخيزد ،تا آنكه آن حضرت خود را تسليم نمايد .سه روز قبل از عاشورا ،آب بر
 .)4 ( 113همان ،ص .298
 .)5 ( 118اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .119
 .)1 ( 119االخبار الطوال ،ص .248
 .)2 ( 131همان ،ص 251؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 113؛ الملهوف  ،...ص .173

امام حسين (ع) و يارانش بسته شد .عمر عصر روز تاسوعا به سوى خيمههاى امام حسين (ع) يورش برد ،ولى با
درخواست آن حضرت ،جنگ يك روز به تأخير افتاد .امام
ص115 :
حسين (ع) در شب عاشورا ،از ياران خود خواست تا از تاريكى شب استفاده كرده و پراكنده شوند ،اما آنان حاضر به
تنها گذاشتن امام خود نشدند .سرانجام صبح عاشورا فرارسيد و نبرد از سوى سپاه كوفه آغاز شد و امام حسين (ع) و
يارانش به دفاع پرداختند .آن حضرت بارها كوشيد تا با سخنرانى و معرفى خود و خاندانش ،و نيز بيان علت آمدن به
كوفه و قصد انصراف و بازگشت ،از تهاجم دشمن جلوگيرى كند ،اما سختگيرى عبيد اهلل مانع از آن شد.
دفاع سرسختانه و نابرابر امام و يارانش در مقابل انبوه سپاه اموى تا عصر عاشورا نيز ادامه يافت ،اما سرانجام آن
حضرت و يارانش به شهادت رسيدند و خيمههاى خاندان او مورد هجوم قرار گرفت .عبيد اهلل امام را بين دو امر ،يكى
تسليم و ديگرى كشته شدن مخير گردانيد و راه سوم را بر ايشان بست .امام حسين (ع) هم كه حاضر به پذيرش تسليم و
بيعت با يزيد و اسارت خفت بار نبود ،با آزادگى مقاومت و سربلندى را اختيار كرد و جان خود را بر سر آن فدا ساخت.
 .4 -1بررسى ابعاد حادثه عاشورا
حادثه عاشورا و شهادت امام حسين (ع) و ياران باوفايش ،يكى از حوادث برجسته تاريخ اسالم است كه از زمان وقوع
تاكنون ،توجهات گستردهاى را در شكلهاى مختلف به خود معطوف داشته است .يك صورت از اين توجهات ،تأليف آثار

فراوان در اين مورد است 131.اين توجه ،نه تنها در گذشته وجود داشته است ،بلكه در روزگار ما نيز ادامه يافته است.

البته در بين اين تأليفات متعدد ،آثار محدودى يافت مىشوند كه به تحليل و بررسى عميق اين حادثه روى آوردهاند .در
زمان ما ،تالشهاى باارزشى در اين زمينه صورت گرفته است و كسانى كوشيدهاند تا به پرسشهاى مطرح شده در مورد
حادثه عاشورا پاسخ گويند.
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در خصوص حادثه عاشورا ،چند سؤال اساسى مطرح است:
 .1كدام زمينهها سبب پيدايش حادثه عاشورا شدند؟
 .2چه عللى در شعلهور شدن و وقوع حادثه نقشآفرينى كردهاند؟
 .7هدف امام از اين حركت و در واقع فلسفه نهضت او چه بوده است؟
 .4حادثه عاشورا چه آثارى دربر داشته است؟
ص111 :
 .)1 ( 131ر .ك :حبيبى ،نجفقلى ،كتابشناسى امام حسين( ع).
 .)2 ( 132ر .ك :حكيمپور ،محمد «،نهضت عاشورا در نگاه نوگرايان شيعه و سنى» ،از مجموعه مقاالت كنگره بينالمللى امام خمينى و فرهنگ عاشورا.

 .4 -2زمينههاى حادثه عاشورا
در بررسى زمينه هاى حادثه عاشورا ،نبايد به جستجو در سالهاى نزديك اين حادثه روى آورد ،بلكه به نظر مىرسد بايد
اين زمينهها را از دوره پيامبر (ص) و بهويژه عصر پس از ايشان و دوره خلفا پى گرفت .اگر بپذيريم كه مهمترين مانع بر
سر دعوت پيامبر ،اشرافيت مكه بود و شخصيتهايى چون ابو سفيان را در نظر آوريم كه قريب  21سال ،يعنى از آغاز
بعثت تا فتح مكه در مقابل پيامبر (ص) ايستادگى كردند و سرانجام از سر ناچارى به پذيرش اسالم روى آوردند ،به اين
حقيقت رهنمون مىشويم كه اين اشرافيت براى هميش ه نابود نشد ،بلكه همواره از زمان فتح مكه به بعد ،درصدد يافتن
جاى پايى براى خود در فضاى جديد بوده است .متأسفانه حوادثى چون سقيفه و آنچه توسط خلفاى پس از پيامبر انجام
گرفت ،به تدريج زمينه را براى رشد دوباره اشرافيت جاهلى فراهم آورد .محروم ساختن و كنار زدن امام على (ع) از
حكومت ،به كارگيرى كسانى چون يزيد بن ابى سفيان و برادرش به جاى چهرههايى مانند سعيد بن عاص در زمان ابو

بكر 137،سياست تبعيض مالى در دوره خليفه دوم و از همه بدتر ،ميدان دادن به امويان در دوره عثمان ،همگى سبب رشد
اين اشرافيت شد .متأسفانه امام على (ع) نيز در دوره حكومت خود ،عليرغم تالش فراوان نتوانست اشرافيت اموى و در
رأس آنها معاويه را از قدرت كنار زند و سرانجام با شهادت آن حضرت و به دنبال حكومت كوتاه امام حسن (ع) ،قدرت
بهطور عامل به دست اشرافيت عرب يعنى امويان افتاد .بنابراين ،مىتوان گفت كه حوادثى چون سقيفه ،انحرافهاى عصر
خلفا ،افتادن قدرت در دست امويان پس از حكومت امام حسن (ع) و فجايعى كه به دست آنان روى داد ،از مهمترين
زمينههاى شكلگيرى نهضت امام حسين (ع) بوده است.
 .4 -7عوامل تشديدكننده قيام عاشورا
بهطور معمول حوادث تاريخى حاصل دو دسته از علل و عواملاند .نخست زمينهها و دوم ،عناصر و عوامل برافروزنده.
در مورد حادثه عاشورا ،عواملى همچون مطرح شدن يزيد بهعنوان جانشين توسط معاويه و عدم بيعت امام حسين (ع) با
وى ،مرگ معاويه ،فشار حاكم مدينه براى بيعتگيرى ،آمدن امام به مكه ،نامههاى كوفيان و دعوت از امام حسين (ع) و
سرانجام ،نامه مسلم بن عقيل مبنى بر بيعت بخش عظيمى از كوفيان با او ،سبب حركت امام
ص113 :
به سوى كوفه شد .از طرفى نيز سختگيرى شديد يزيد و عبيد اللّه بر آن حضرت و ممانعت از بازگشت ايشان ،همه از
عوامل برافروزنده اين حادثه به شمار مىآيند.
 .4 -4اهداف امام و فلسفه قيام
در بررسى اهداف امام حسين (ع) و فلسفه قيام او ،ديدگاههاى چندى وجود دارد.

 .)1 ( 137ر .ك :تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .174

براساس يك ديدگاه سنتى ،امام حسين (ع) از پيش ،به كشته شدن خود و يارانش آگاهى كامل داشت و آن را تقديرى
محتوم مىدانست .امام (ع) براى تحقق اين تقدير و در واقع به قصد كشته شدن و فدا نمودن جان خود و بستگانش قيام
كرد.
ديدگاه ديگر بر آن است كه آن حضرت به قصد اجراى حكم اسالمى امر به معروف و نهى از منكر قيام نمود .به نظر
مى رسد قائالن به اين ديدگاه ،بيشتر به سخن آن حضرت در وصيت به محمد حنفيه كه فرمود« :اريد ان آمر بالمعروف و
انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدّى و ابى» استناد مىكنند.
ديدگاه ديگرى هم بر آن است تا هدف امام از ايستادگى در مقابل يزيد و سفر او به كوفه را ،نه براى كشته شدن ،بلكه
براى برپايى حكومت اسالمى قلمداد كند.
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 .4 -5دستاوردها و پيامدهاى حادثه عاشورا
صرفنظر از انگيزه و هدف امام حسين (ع) از قيام ،اقدام آن حضرت ،دستاوردهاى برجستهاى را كه يكى از مهمترين
آنها ايجاد آگاهى فرهنگى و سياسى بود دربر داشته است.
امام حسين (ع) توانست چهره دولت اموى را كه سالها با تبليغات پردامنه معاويه ،نوعى مشروعيت كاذب براى خود به
دست آورده بود ،رسوا سازد .بى ترديد اين آگاهى ،در برپايى و تداوم قيامهاى عصر اموى ،همچون قيام عبد اللّه بن

زبير ،135توابين ،مختار ،زيد بن على ،يحيى بن زيد و سرانجام عباسيان تأثير فراوان داشته است.
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دستاورد مهم ديگر اين حركت آن بود كه نشان داد اسالم راستين نمىتواند با
ص118 :
حكومتگران ظالم همسازى داشته باشد و آنچه توسط محدثان و عالمان دربار اموى تبليغ مىشد ،با اسالم نبوى و علوى
در تعارض است .در واقع اين دستاورد بهمعناى احياى اسالم راستين بود .تغييرى كه در طرز تفكر مردم پس از جانبازى
امام حسين (ع) به وجود آمد ،همواره تمايزى آشكار بين معيارهاى اسالمى و ويژگىهاى خصوصى حكمرانان پديد
آورد.
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 .5بررسى كلى تاريخ تشيع در عصر امامت امام حسين (ع)

 .)1 ( 134اين ديدگاه را آقاى صالحى نجفآبادى در كتاب شهيد جاويد مطرح كرده است.
 .)2 ( 135براى نمونه ،بيهقى در تاريخ خود آورده است كه چون حجّاج محاصره عبد اللّه بن زبير در مكه را شدت بخشيد و او را بر سر دوراهى تسليم و
مرگ قرار داد ،اسماء مادر عبد اهلل به او گفت «:نگاه كن كه حسين بن على  -رضى اللّه عنهما  -چه كرد .او كريم بود و بر حكم عبيد اللّه بن زياد تن در
نداد ».ر .ك :بيهقى ،ابو الفضل ،تاريخ بيهقى ،تصحيح على اكبر فياض ،ص .278 - 273
 .)7 ( 131ر .ك :تشيع در مسير تاريخ ،ص .189
 .)1 ( 133ر .ك :همان ،ص .187

پس از بررسى مسائل مربوط به رهبرى و امامت تشيع يعنى امام حسين (ع) در صفحات پيشين اكنون به مطالعه سير كلى
تاريخ تشيع در زمان امامت امام حسين (ع) طى دو دوره مىپردازيم .اول از آغاز امامت امام حسين (ع) تا مرگ معاويه،
دوم از حكومت يزيد تا حادثه عاشورا.
 .5 -1دوره اول
دوره اول ،يعنى زمان حكومت معاويه را ،مىتوان بهعنوان عصر استبداد مطلق اموى نام نهاد .در اين دوره ،شيعيان و
رهبرى آنان در شرايط بسيار دشوارى قرار داشتند ،بهگونهاى كه مجال هرگونه تحرك و جنبشى از آنان گرفته شده بود.
معاويه كه از پيش كينه على (ع) را در دل داشت ،به سبب ضربههايى كه در صفين از آن حضرت و پيروانش خورده بود،
به خون شيعيان تشنه بود و اكنون پس از كسب قدرت ،به تعقيب آنان مىپرداخت و با كوچكترين بهانهاى آنان را
مىكشت .معاويه سرسختى شيعيانى چون قيس را به خاطر داشت كه حتى پس از صلح امام حسن (ع) ،نيز حاضر
نمى شد با معاويه بيعت كند و خطاب به او گفته بود كه دوست داشته است تا سر از تن او جدا سازد.
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الف) سركوب و كشتار شيعيان
در دوره معاويه و عصر امامت امام حسين (ع) ،شخصيتهاى برجستهاى از شيعيان به شهادت رسيدند كه نمونه بارز آنان،
حجر بن عدى و ياران اويند .حجر از شيعيان برجسته امام
ص119 :
على (ع) بود .او در جنگ صفين فرماندهى كنديان را برعهده داشت 139.وى پس از شهادت امام على (ع) ،به جمع ياران
باوفاى امام حسن (ع) و امام حسين (ع) پيوست .حجر در مقابل تبليغات دولت اموى برضد على (ع) و اهانت و بدگويى
از آن حضرت تاب تحمل نداشت.
از همينرو ،بارها بر مغيرة بن شعبه حاكم كوفه كه در مجلس خود على (ع) را سبّ مىكرد ،مىخروشيد و اعتراض
مىنمود .سرانجام در دوره حكومت زياد بر كوفه و بصره ،و در آن هنگام كه زياد خود در بصره به سر مىبرد و عمرو بن
حريث را در كوفه به جاى خود نهاده بود ،حجر در مقابل سخنان تند عمرو ايستادگى نمود و به وى سنگريزه پرتاب
كرد .عمرو ،زياد را از ماجرا باخبر ساخت و او خود به كوفه آمد و حجر و يارانش را دستگير كرد و همراه شاهدانى
روانه شام ساخت .به دستور معاويه آنان در مرج عذرا در اطراف دمشق متوقف شدند .از اين جمع ،تعدادى حاضر به
اعالم بيزارى از على (ع) گشتند و از مرگ رهايى يافتند ،اما حجر و گروهى ديگر كه از رفتار خود اظهار پشيمانى
نكردند ،به قتل رسيدند .اينان شريك بن شداد حضرمى ،صيفى بن فسيل شيبانى ،قبيصة بن ضبيعه عبسى ،محرز بن

 .)2 ( 138تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .211
 .)1 ( 139تاريخ خليفة بن خياط ،ص .141

شهاب سعدى منقرى و كدام بن حيان عنزى بودند .عبد الرحمان بن حسان عنزى نيز نزد زياد فرستاده شد و او وى را در
قس الناطف زنده به گور كرد.
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افزون بر حجر و يارانش ،شيعيان ديگرى نيز چون رشيد هجرى ،عمرو بن حمق خزاعى ،اوفى بن حصن ،جويرة بن
مسهر عبدى ،عبد اللّه بن يحيى حضرمى و ديگران در دوره معاويه و زياد و فرزندش عبيد اللّه به شكل اسفبارى كشته

شدند 181.كشته شدن رشيد هجرى بدين گونه بود كه ابن زياد به دليل شيعه بودن ،دست و پايش را بريد و بدن او را بر

شاخه درخت خرمايى در كوفه آويخت ،اما وى از سخن گفتن درباره فضايل اهل بيت (ع) باز نايستاد تا اينكه زبانش را
نيز بريدند .ابن زياد چنين كارى را با ميثم تمار نيز كرد و افزون بر اين جنايات ،به دستور او و با استفاده از ليف خرما،
بر دهان ميثم لجام زدند و سرانجام زبانش را نيز بريدند 182.عالوه بر اينها زياد در زمان حكومتش بر كوفه ،مردم را در

باب القصره كوفه جمع كرد و از آنها خواست كه على را لعن كنند و از او برائت بجويند و هركس را كه از اين عمل پرهيز
مىكرد ،به شمشير مىسپرد و خانهاش را خراب مىنمود.
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ص131 :
ب) استراتژى رهبرى تشيع
اقدامات خشن و سركوبگرانه دولت اموى برضد شيعيان ،ما را به اين حقيقت رهنمون مىسازد كه طى اين سالها،
موضعگيرى و استراتژى رهبرى تشيع دقيق و حساب شده بوده است.
امام حسين (ع) همانند برادرش امام حسن (ع) مى كوشيد تا حد امكان از درگيرى و درافتادن با استبداد مطلق معاويه كه
نتيجهاى جز كشته شدن خود و شيعيانش دربر نداشت بپرهيزد .آن حضرت بهرغم احساسات تند برخى از شيعيان،
همواره در دوره معاويه آنان را به خانهنشينى دعوت مى كرد و خود نيز باوجود مخالفت سرسختانه با اقدامات امويان ،از
هرگونه درگيرى عملى با آنان پرهيز مىكرد .ايشان در نامه خود به معاويه ،اگرچه گفته بود كه اى معاويه من فتنهاى

باالتر از فرمانروايى تو براى جامعه اسالمى سراغ ندارم و بزرگترين انديشه من آن است كه با تو بستيزم 184،ولى در

همان نامه نيز آورده بود كه من هرگز قصد نبرد با تو را نداشته و پرچم ناسازگارى با تو را برنيفراشتهام و اين نوشته تنها
به منظور اتمام حجت است و بس.
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در پاسخ اين سؤال كه چرا بهرغم اقدامات ناشايست معاويه ،چنين موضعى از سوى امام حسين (ع) اتخاذ شده بود،
مىتوان به دو علت زير اشاره كرد:

 .)2 ( 181همان ،ص 111؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .213
 .)7 ( 181ر .ك :هاشم معروف الحسنى؛ جنبشهاى شيعى در تاريخ اسالم ،ترجمه سيد محمد صادق عارف ،ص .754 - 741
 .)4 ( 182شيعه در تاريخ ،ص .184
 .)5 ( 187مروج الذهب  ،...ج 7؛ المنتظم ،ج  ،5ص .127
 .)1 ( 184االمامة و السياسة ،ص 182 - 139؛ اختيار معرفة الرجال ،ج .259 - 251 ،1
 .)2 ( 185همان.

 .1وجود حكومت پايدار و قدرتمند معاويه ،عامل اصلى مؤثر در اين موضعگيرى به شمار مىرود؛ زيرا اگر معاويه پيش
از اين توانسته بود در مقابل حكومت امام على (ع) ايستادگى كند و پس از آن نيز ،سپاه امام حسن (ع) را به شكست
وادارد ،اكنون كه سالها از حكومت مطلق او مىگذشت و ثروت كالن و تبليغات گستردهاى به كار گرفته بود ،از چنان
قدرتى برخوردار بود كه زمينه و امكان هرگونه اعتراضى را منتفى مىساخت.
 .2امكان جمعآورى دوباره نيرو و تجديد سازمان لشكر همانند امام على (ع) براى امام حسين (ع) وجود نداشت و چون
شرايط به مراتب سخت تر از پيش شده بود ،امكان انجام هر قيامى ناممكن مىنمود.
در واقع مىتوان گفت كه همان شرايطى كه امام حسن (ع) را به پذيرش صلح تحميلى با معاويه وادار ساخت ،اكنون نيز
پابرجا بود و عامل اصلى اتخاذ استراتژى عدم درگيرى
ص131 :
گسترده توسط امام حسين (ع) به شمار مىآمد.
در اين سالهاى سخت ،ارتباط شيعيان با يكديگر و با امام حسين (ع) به صورت پنهانى و مخفيانه صورت مىگرفت و
آنها مى كوشيدند دور از چشم جاسوسان معاويه ،باهم مرتبط باشند .با اين وجود ،رفتوآمدهاى پنهان شيعيان كوفه به
مدينه ،حساسيتهايى را برمىانگيخت .براى نمونه ،مروان در يكى از نامههاى خود به معاويه نوشت :عمرو بن عثمان
گزارش مى دهد كه مردانى از اهل عراق و برجستگان حجاز با حسين بن على رفت و آمد دارند و ما از قيام او در امان

نيستيم 181.معاويه به او نوشت تا زمانى كه او با تو كارى ندارد ،برايش مزاحمتى فراهم نكن ،اما همواره در كمين او

باش 183.پس از آن ،معاويه نامهاى به امام حسين (ع) نوشت و آن حضرت را از اقدامات تحريكآميز برحذر داشت .امام
حسين (ع) هم در پاسخ ،آن گزارشها را دروغ و ساختگى خواند.

188

 .5 -2دوره دوم
الف) گشايش و خيزش
دوره دوم تاريخ شيعه در عصر امامت امام حسين (ع) ،با مرگ معاويه آغاز مىشود .مرگ پسر ابو سفيان ،نويد گشايشى
را براى شيعيان به همراه داشت .اگر معاويه به هنگام حكومت خويش ،با شنيدن خبر شهادت امام حسن (ع) تكبير گفت

و شادى كرد 189،براى شيعيان تحت ستم او هم ،خبر مرگ وى بسيار مسرتبخش و شادىآفرين بود .مرگ معاويه

همچنين به منزله لغو قرارداد صلح با امام حسن (ع) به شمار مىرفت و امام حسين (ع) كه چهبسا خود را هنوز به آن
قرارداد متعهد مىديد ،اكنون از آن محدوديت رهايى مىيافت .امام حسين (ع) خود در گذشته و عصر حيات معاويه به
 .)1 ( 181االمامة و السياسه ،ص .153 - 154
 .)2 ( 183همان.
 .)7 ( 188همان.
 .)4 ( 189مروج الذهب  ،...ج  ،7ص .8

شيعيانش كه طالب درگيرى بودند ،وعده داده بود كه در صورت فرارسيدن مرگ حاكم مستبد اموى ،در روش خود
خواهد انديشيد.
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خبر مرگ معاويه مىتوانست مخالفان دولت اموى را به جنبش وادارد ،هم چنانكه سردمداران دولت اموى نيز بر اين
مطلب آگاهى كامل داشتند .بر همين اساس ،يزيد كوشيد تا قبل از انتشار خبر مرگ معاويه ،مخالفان خود را به بيعت
وادار سازد.
ص132 :
براساس نقل منابع ،زمانى كه خبر مرگ معاويه به كوفه رسيد ،شيعيان شاد شدند و به حركت درآمدند .آنان در خانه
سليمان بن صرد خزاعى جمع شدند و خبر هالكت معاويه را به گوش همگان رساندند و به امام حسين (ع) نامه نوشتند و
آمادگى خود را براى قيام اعالم كردند 191.به دنبال اين تجمع ،گردهمايىهاى ديگرى نيز در كوفه به وقوع پيوست و
تحركى قوى در بين شيعيان آغاز شد .خبر عدم بيعت امام حسين (ع) با يزيد و آمدن آن حضرت به مكه ،بر شور و
حرارت اين جنبش افزود .اين خيزش ،در قالب همين تجمعات و نامهنگارىها و همراهى اوليه با مسلم در كوفه و بيعت
با او ادامه يافت.
ب) سركوبى شديد
متأسفانه اين دوره نويدبخش كه بعد از حدود بيست سال فراهم آمده بود ،به زودى به پايان رسيد .دستگيرى و كشته
شدن مسلم در كوفه و سپس محاصره و قتلعام امام حسين (ع) و يارانش در كربال ،نقطه پايانى اين دوره گشايش كوتاه
بود .دولت اموى دوباره كينه و عداوت كهنه خود را با بنى هاشم و شيعيان به نمايش گذاشت و اينبار در شكلى خشنتر
و فجيعتر به مقابله با آنان برخاست .نه تنها امام حسين (ع) و شيعيان همراهش قتلعام شدند ،بلكه بر بدن آنها اسب
دوانيده شد و سرهايشان بر باالى نيزه رفت و زنان و فرزندانشان اسير شدند و شهر به شهر به گردش و نمايش درآمدند.
حادثه عاشورا براى تشيع بسيار غمناك و اندوهبار بود و مىتوان آن را بزرگترين تراژدى تاريخ تشيع و بلكه تاريخ
اسالم به شمار آورد .دولت اموى از اين كشتار سرمست شد و يزيد در حالىكه با شادى بر سر بريده امام حسين (ع)
چوب مىزد ،اين اشعار را مىخواند:
اى كاش پدرانم كه در بدر نالههاى شمشير را شنيدند ،زنده بودند و شادى مىكردند و مىگفتند اى يزيد! دست تو بىدرد
باد .بهقدرى بزرگان آنها را كشتيم تا آنكه با كشتهشدگان در بدر مساوى گرديد.
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ج) عاشورا و تشيع

191

(  «.)5فلن يحدث اللّه به حدثا و انا حىّ كتبت اليكم برأيى» .اين روايت هرچند در چاپهاى مختلف به همين شكل آمده ،اما به نظر مىرسد صورت

درست آن« فان يحدث» بوده است (.ر .ك :االخبار الطوال ،ص .)227
 .)1 ( 191اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .42
 .)2 ( 192ر .ك :الملهوف  ،...ص .214

اگرچه حادثه عاشورا براى شيعيان بسيار اندوه بار بود و براى هميشه اشك را در ديدگان آنها جارى ساخت ،اما خود
نقطه عطفى در تاريخ تشيع به شمار آمد .يزيد بيهوده مىپنداشت كه
ص137 :
با كشتن امام حسين (ع) و شيعيان او مىتواند اين حركت را سركوب سازد .حادثه عاشورا در تكوين تشيع بيشترين سهم
را ايفا كرد .تأثير فراوان اين حادثه بر تاريخ تشيع به حدى بوده است كه كسانى به نادرست عاشورا را منشأ پيدايش
تشيع دانستهاند:
دانشمندى نظير فيليپ حتى درباره تراژدى كربال مىگويد كه تشيع در روز دهم محرم تولد يافت .اما مطالعه دقيق مآخذ
مختلف و مذاهب گوناگون اسالمى اين نظر را مردود مىشمارد و اين حقيقت را تأكيد مىكند كه آيين تشيع ،از زمان
شخص پيامبر وجود داشته است و شهادت حسين (ع) تنها مهر رسميت بر تشيع نهاد .اين تراژدى ،نقش بسيار عظيم و
محكمى را در تحكيم هويت تشيع و نه در خلق آن ايفا نمود.
تقدير اين بود كه سرنوشت حسين (ع) مهم ترين عامل در تبليغ و سرعت نسبتا سريع تشيع داشته باشد .بدونشك تراژدى
كربال ،عامل اشتياق و عالقه شديد و احساسات عميق را به تشيع افزود .اين شهادت ،دورهاى نو را براى ظهور و بروز
نهضت تشيع به وجود آورد.
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هم چنانكه ديگر قيامهاى شيعى همچون قيام توابين ،مختار ،زيد بن على و يحيى بن زيد ،همگى از حادثه عاشورا متأثر
بودند و از آن الهام مىگرفتند .تاريخ تشيع با شهادت امام حسين (ع) وارد مرحله ديگرى شد كه در فصلهاى بعدى مورد
بررسى قرار مىگيرد.
خالصه
بررسى تاريخ تشيع در عصر امامت امام حسين (ع) ،با عواملى چون رهبرى و امامت آن حضرت ،تحوالت خالفت اموى
و عملكرد جامعه شيعه پيوند دارد .تاريخ تشيع در دوره مذكور را مىتوان به دو بخش از شهادت امام حسن (ع) تا مرگ
معاويه ،و از مرگ معاويه تا حادثه عاشورا تقسيم كرد .استراتژى امام حسين (ع) در رهبرى شيعيان و مقابله با انحرافهاى
خالفت ،با آنچه برادرش پيش از او به انجام رساند ،مطابقت كامل داشت .اين هماهنگى كه روايات تاريخى چندى آن را
به اثبات مىرسانند ،ريشه در شرايط يكسان سياسى -اجتماعىاى داشت كه مواضع هماهنگى را مىطلبيد .عصر امامت
امام حسين (ع) كه قريب دوازده سال طول كشيد ،به جز چند ماه آخر ،مصادف با حكومت معاويه بود .معاويه با استبداد
مطلقهاى كه توسط عمالش اعمال مىكرد ،نه تنها تمام روزنهها را بر شيعيان بسته بود ،بلكه همواره به تعقيب و كشتار
آنان نيز مىپرداخت .باوجود اين ،امام حسين (ع)
ص134 :

 .)1 ( 197تشيع در مسير تاريخ ،ص .189

كوشيد تا با نامهنگارى و نيز راه اندازى تجمعات و غيره ،امر به معروف و نهى از منكر نمايد ،هرچند او به قيامى دست
نزد .مرگ معاويه ،نويد گشايشى براى شيعيان بود و آنان را به حركت واداشت .متأسفانه عمر اين گشايش كوتاه بود و با
خشونت شديد يزيد بهويژه عليه امام حسين (ع) و يارانش پايان يافت ،اما حادثه عاشورا بهرغم اندوهبار بودنش،
دستاوردهاى مهمى را براى تشيع به همراه آورد.
محورهاى مطالعاتى
 .1بررسى تشكّلهاى اوليه شيعى در عراق در عصر امام حسين (ع).
 .2شناخت استراتژى امام حسين (ع) در رهبرى تشيع در عصر امامت آن حضرت.
 .7بررسى وضعيت اقتصادى -اجتماعى شيعيان در عصر امام حسين (ع).
 .4مطالعه چگونگى پراكندگى شيعيان در عصر امام حسين (ع).
 .5بررسى نوع رابطه امام حسين (ع) با شيعيان قبل از قيام.
 .1بررسى تأثير قيام امام حسين (ع) بر جايگاه فرهنگى و اجتماعى شيعيان.
ص135 :
فصل هفتم تشيع در دوره امام سجاد (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام سجاد (ع)
امام على بن الحسين (ع) با لقبهايى شناخته مىشود كه سجاد و زين العابدين مشهورترين آنهاست 194و به كنيه ابو محمد

شهرت دارد .نزد شيعيان و عموم مسلمانان مشهور ،بلكه مسلم است كه شهربانو مادر آن امام است 195.براساس قول

مشهور ،آن حضرت روز پنجشنبه ،پنجم شعبان سال  78ق ،در مدينه زاده شد 191.گويا مادرش به هنگام تولد امام از دنيا

 .)1 ( 194القاب ديگر امام ،ذو الثفنات ،سيد العابدين ،قدوة الزاهدين ،سيد المتقين ،زين الصالحين ،منار القانتين ،امام األمة ،امام المؤمنين ،امين ،زكىّ ،العدل و
بكّاء است و مردم اعم از شيعه و اهل سنت ،باتوجه به معانى اين واژهها و اصطالحات ،اين القاب را بر امام نهادند.
 .)2 ( 195متأسفانه تاكنون هرچه درباره شهربانو نوشته شده ،جز اندكى كه به نقد پرداختهاند ،بر پايه همان شهرت است.
اما كسانى كه مىخواهند تنها از زندگى امام چهارم خودآگاه گردند ،مىگويند «:على بن الحسين بنده برگزيده خدا ،نمونه اعالى تربيت اسالمى ،فاضلترين
هاشميان عصر خود و ديگر فضايلى كه براى او برشمرده اند ،و باالخره امامى است كه خدا او را برگزيده و اطاعت او را واجب فرموده است .مادر او شهربانو
باشد يا غزاله ،يا شالفه ،يا حرار ،شاهزاده باشد يا كنيزك ،ايرانى باشد يا ا ز اسيران كابل ،در آنچه ما از زندگانى اين امام مىخواهيم اثرى ندارد ،بهويژه ما كه
در مقام زندگىنامهنويسى نيستيم» .براى اطالع بيشتر ر .ك :سيد جعفر شهيدى ،زندگانى على بن الحسين( ع) ،ص .23 - 9
 .)7 ( 191بنابر روايتهاى ديگرى ،در كوفه در روز جمعه و يكشنبه ،چهارم و نهم شعبان و نيمه جمادى االولى در سالهاى  71 ،75و  73گزارش شده است.
اربلى ،على بن عيسى ،كشف الغمه فى معرفة االئمه( ع) ،ج  ،2ص 115؛ فتال نيشابورى ،روضة الواعظين ،ص 242؛ ر .ك :زندگانى على بن الحسين( ع)،
ص 73 - 29؛ ترابى ،احمد ،امام سجاد( ع) جمال نيايشگران ،ص 18 - 13؛ جعفريان ،رسول ،تاريخ خلفا ،بخش هشتم امام سجاد( ع).

رفت و حضرت به دست كنيزى از كنيزان پدر پرورش يافت 193.از دوره خردسالى و نوجوانى امام گزارش چندانى در
دست نيست .وى حدود دو سال از حيات جدّش امير مؤمنان (ع) ،ده سال از دوران امامت عمويش امام مجتبى (ع) و ده
سال از دوران امامت پدرش را درك كرد.
آن حضرت در سال  11ق ،در كاروان امام حسين (ع) حضور يافت ،امّا در يكى از منازل بين راه بيمار شد .در منابع
كهن تاريخى و مقاتل ،از على بن الحسين (ع) آمده است كه در
ص131 :
اول همان شبى كه پدرم در بامداد آن كشته شد ،نشسته بودم و عمهام زينب مرا پرستارى مىكرد كه پدرم درآمد و
اشعارى در بى وفايى روزگار خواند كه من گفتار پدر را فهميدم و مراد او را دانستم .گريه راه گلويم را گرفته بود ،جلو
اشك خود را گرفتم و دانستم كه بال بر ما فرود آمده است .عمهام زينب چون سخنان پدرم را شنيد ،بىاختيار ،سربرهنه و
دامنكشان از جا جست و گفت :واى از بى برادرى ،كاش مرگ ،زندگى را از من گرفته بود ،فاطمه ،على و حسن بن على
برادرم امروز مردند .پدرم به او نگريست و غصه خود را فروخورد و سپس گفت :خواهرم! پرهيزكار باش كه مرگ ناچار
مىرسد .امّا زينب (س) بر صورت خود سيلى زد و بىهوش افتاد و فرياد كرد :اى واى ،بىبرادر شدم .امام پيش رفت و
آب بر خواهرش ريخت و به او گفت :خواهرا! به خاطر خدا شكيباباش ،چه مرا و هر مسلمان را به پيامبر خدا اقتدا
بايد.
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بنابراين ،بيمارى حضرت پيش از عاشورا شروع شد و تا چند روز پس از آن ادامه داشت.
شدّ ت بيمارى چنان بود كه دست و پا و گردن امام را با غل و زنجير به زير شكم شتر بسته بودند؛ زيرا آن حضرت در
حالت بيمارى نمىتوانست خود را نگه دارد.
در مجلس عبيد اهلل بن زياد در كوفه سخن از بيمارى و رنجورى امام نيست .توانايى و شجاعت امام در پاسخگويى به
عبيد اهلل و تصميم او بر قتل حضرت و دفاع حضرت زينب (س) از برادرزاده نشان از سالمت جسمى حضرت سجاد (ع)
دارد .نيز برخالف آنچه در كربال گفته شد كه او سخت بيمار است و از بيمارى برنخواهد خاست ،در مقابل ابن زياد
نگفتند او بيمار است بر او رحم كنيد ،بلكه حضرت زينب (س) خود را سپر بال كرد و گفت:
اول بايد من را بكشى ،و على بن الحسين (ع) هم فرمود مردمى امين همراه زنان و كودكان به مدينه بفرست .پس عبيد اهلل
شرمگنانه از كشتن او درگذشت.
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 .)4 ( 193براى اطالع بيشتر ،ر .ك :امام سجاد( ع) جمال نيايشگران ،ص .22
 .)1 ( 198ابو مخنف ،لوط بن يحيى ،نصوص من تاريخ ابى مخنف ،ج  ،1ص 453؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 244؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص  ،421طبرى نيز
عين اين روايت را با اندكى اختالف از ابو مخنف آورده است .حضرت فرمود «:يا دهر أف لك من خليل »...؛ اى روزگار ،اف بر تو كه دوست تو را در صبح
و عصر چه بسيار جوينده و همراهى كشته است ،و روزگار به عوض قناعت ندارد ،و تنها امر به دست خداست ،و هر زندهاى رونده راه من است.
 .)2 ( 199تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص .271

شايان ذكر است كه لقب بيمار كه به غلط بر حضرت نهاده شد ،به سبب همين دوره كوتاه و زودگذرى است كه در
روزهاى قبل و بعد از عاشورا داشت .ازاين رو ،عنوان زين العابدين بيمار ،زيبنده حضرت نيست؛ زيرا بيمارى آميخته با
زندگى آدمى است و هيچكس را براى
ص133 :
چند روز بيمارى ساده قابل عالج ،بيمار وصف نمىكنند.
على بن الحسين (ع) و ديگر اسيران را پس از چند روز ،از زندان كوفه به شام بردند و در بين راه نيز بر ايشان آزار

فراوان رساندند .ورود به شام ،حضور در مجلس يزيد ،ايراد خطبه تاريخى در مسجد اموى 311،محكوم كردن جنايت
يزيد در به خاكوخون كشيدن ذريّه پيامبر (ص) در كربال و سرانجام ،بازگشت كاروان غمديده به مدينه ،از مهمترين
حوادث زندگى اوست كه در طول سفر ،از مدينه به عراق و شام و بازگشت به مدينه گزارش شده است.
از حوادث مهم دوران زندگى امام ،مشاهده حادثه حرّه در مدينه است .در حالىكه آتش جنگ مدينه را به كام خود
فروبرد و بسيارى از صحابه و فرزندان آنان كشته شدند ،امّا به لطف خدا و درايت و موضعگيرى خوب امام ،خطرى

متوجه ايشان نگردد 311.حضرت تا پايان عمر در مدينه زيست و در سال  94ق ،به فرمان وليد بن عبد الملك مسموم

شد 312و پس از چند روز بيمارى سخت ،به لقاى خدا پيوست و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد .عمر شريف
حضرت  53سال و دوران امامت آن بزرگوار  74سال بوده است.
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 .2اوضاع سياسى ،اجتماعى و فرهنگى عصر امام سجاد (ع)
بررسى شرايط و اوضاع گوناگون دوران امام سجاد (ع) از دو ديدگاه كلى و جزئى قابل بررسى است.
ديدگاه كلى درباره اوضاع گوناگون دوران حكومت امويان ،يك خط و جريان كلى حاكم بر شئونات مردم ،جامعه ،دين
و دنيا بوده و در ابعاد سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى و اقتصادى قابل بررسى است .در اين ديدگاه ،شاخههاى
سفيانى و مروانى نظام اموى ،يك واحد حكومتى تلقى شده و از آغاز تا انجام مورد توجه نقّادانه قرار مىگيرد.
امّا در ديدگاه جزئى ،به اوض اع گوناگون مقطعى خاص از آن خط سير كلى پرداخته و با توجه به شرايط زمانى و مكانى،
اوضاع سياسى ،اجتماعى و فرهنگى عصر امام سجاد (ع) مورد توجه قرار مىگيرد.
ص138 :

 .)1 ( 311در مبحث فعاليتهاى سياسى امام سجاد( ع) ،توضيح بيشترى خواهد آمد.
 .)2 ( 311در مبحث قيامها بحث خواهد شد.
 .)7 ( 312شبراوى ،االتحاف بحبّ االشراف ،ص .147
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(  .)4زمان شهادت حضرت را در سالهاى  99 ،94 ،97 ،92و  111روايت كرده اند و بر اين اساس ،عمر شريف و مدت امامت حضرت نيز اختالفى

خواهد بود .ر .ك .امام سجاد( ع) جمال نيايشگران ،ص .28 - 23

در ديدگاه اول ،حكومت اموى با عملكردهاى ناپسند و با حاكمان و زمامداران زشتسيرت ،بدعتها و سنتهاى زشتى را
پى ريزى كردند كه پيامدهاى آن ،گريبان همگان را گرفت و سرانجام به سقوط امويان انجاميد .از آن جمله است:
 .2 -1فقدان قانون
از مظاهر آشكار حكومت ستمگران ،استبداد ،ظلم ،بىقانونى يا تشريع قوانينى است كه به نفع دستگاه حاكم باشد.
فقدان نظام قضايى صحيح ،رواج بىعدالتى و خونريزى ،ويژگى بارز اينگونه حكومتهاست .آنان جامعه را براساس هوا
و هوس و سليقه خود اداره مى كردند و با ايجاد رعب و وحشت و اعمال مجازاتهاى سنگين بر مخالفان حكومت ،صدور
بخشنامههايى مبنى بر قطع مستمرى و حقوق و مواجب ،تخريب خانهها و از بين بردن اموال و سرمايه دوستداران و
پيروان حضرت على (ع) ،محدود كردن آزادى انديشه و بيان ،بهويژه در مورد انديشههاى اعتقادى در مورد رهبرى و
واليت اهل بيت (ع)  ،متهم ساختن آنان به كفر و الحاد و زندقه و به دار آويختن بزرگان علم و انديشمندان اسالمى در
ميدانهاى كوفه به جرم دوستى با امير مؤمنان على (ع)  ،تازه كردن نزاعها و رقابتهاى قبيلگى و دامن زدن به اختالفات
مضر و ربيعه و اجير كردن شاعران ،درصدد بودند تا بر مردم آسانتر حكومت كنند.
 .2 -2فقدان عدالت اجتماعى
معاويه به برخى كارگزاران خويش گفته بود :شاهد رشد و افزايش جمعيت موالى (ايرانيان و بردگان) هستيم و تصميم
گرفته ام بخشى از ايشان را بكشم و بخشى ديگر را در كارهاى تعمير و مرمت راهها به كار گيرم كه از محيط شهر و
جامعه دور باشند.
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 .2 -7دورى از تعاليم اسالم
احكام اسالمى و روح اسالم ،هيچ نقش و جايگاهى در نظام حكومتى ،قوانين ،دستورات و اداره مملكت نداشت .تحريف
و انكار فرمانهاى اسالم ،ايجاد بدعت ،سنتسازى و شريعتسوزى براى رسيدن به مقاصد شوم حكومتى و نيز تعطيل
بسيارى از حدود و مجازاتهاى الهى ،از اقدامات دستگاه حكومت اموى به شمار مىآمد.
ص139 :
 .2 -4ساخت و پرداخت احاديث دروغين
معاويه ،گروهى از صحابه را به حديثسازى تشويق كرد و آنان ،احاديثى زشت درباره حضرت على (ع) جعل كردند .ابو
هريره ،عمرو عاص و مغيره از آن جملهاند .احاديث ساختگى در منقبت خلفا و معاويه و منقصت امام على (ع) ،در اين
دوران ساخته شد.
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 .)1 ( 314الحاج حسن ،حسين ،االمام السجاد( ع) جهاد و أمجاد ،ص .12
 .)1 ( 315يك نمونه آن چنين است كه ابو هريره از پيامبر( ص) روايت كرد :خداوند در وحى خود به سه تن اطمينان كرد:

احاديث ساختگى ،ابزارى براى توجيه كارهاى خالف حكمرانان اموى بود و از آن جمله اين خبر است :هركس كار
ناشايستى از كارگزارى ديد ،بايد بر آن شكيبايى ورزد .پس اگر صبر پيشه نكرد و به اندازه يك وجب از جماعت مردم
فاصله گرفت و در آن حال از دنيا رفت ،به مرگ جاهليت مرده است.
 .2 -5جبرگرايى
از جمله بدعتهاى آشكار معاويه در بخش فرهنگى و اعتقادى ،رواج مذهب جبر بود تا هرگونه ظلم و ستم و كشتارى،
مجوّزى شرعى و مقبول پيدا كند .مشروعيت نظام و مشروعيت عملكرد حاكمان ،در گرو گسترش مذهب جبرگرايى بود
و سركوبى مخالفان با اين اعتقاد نيز مجوّ ز شرعى داشت و معاويه و فرزندش يزيد ،از آن براى پوشاندن جناياتشان
استفاده مىكردند.
 .2 -1رواج نادانى
از ديگر مظاهر آشكار ستمگرى امويان ،رواج نادانى و سياست به جهالت كشاندن مردم بود .تحميق ،تحمير و تجهيل،
كارآمدترين ابزار حكومتى بود .آنان ،مردم را در خأل فكرى ،اعتقادى و سياسى نگه مىداشتند و با جلوگيرى از گسترش
علم ،محدود كردن علما ،كاناليزه كردن دانشمندان ،ديكته كردن به عالمان دربارى ،دور نگهداشتن مردم از انديشههاى
ناب اسالمى ،رونق بازار دروغپردازان و حديثسازان ،فاصله انداختن ميان مردم و اهل بيت (ع) ،خارج كردن
انديشمندان پاك از صحنه علم ،جايگزين كردن اهل كتاب و معرفى آنان بهعنوان اهل علم و معرفت و فرهنگ ،درصدد
برآمدند تا انديشه خود را در اين زمينه عملى سازند .امام سجاد (ع) در اين شرايط بحرانى به امامت رسيد.
ص181 :
به عالوه ،سياست امويان در كاستن از مقام امام على (ع) و فروانگاردن شأن امامان شيعه ،به صورتهاى زير تحقق
مىيافت:
يك ،ترساندن شيعيان بهگونه اى كه هركس به فكر نجات خويشتن باشد و از انتشار فضيلتهاى اهل بيت (ع) خوددارى
كند.
اين سختىها ادامه داشت تا امام حسن (ع) شهيد شد ،آنگاه بالها شدّت يافت و فتنهها دامن گسترد تا هيچيك نبود ،جز
اينكه بر جانش مىترسيد و بيم تبعيد و آوارگى داشت 311.دشوارىها پس از شهادت امام حسين (ع) به نهايت خود

رسيد ،بهويژه در زمان حجاج ثقفى كه معاصر امام سجاد (ع) بود.
دو ،پنهان ساختن و از بين بردن فضيلتهاى حضرت على (ع) و تعقيب گويندگان آن.

من( پيامبر) ،جبرئيل و معاويه .پيامبر( ص) بخشى از وحى را به معاويه سپرد و به او فرمود :اين را نزد خود داشته باش تا در قيامت در بهشت مرا مالقات
كنى! ،االمام السجاد( ع) جهاد و أمجاد ،ص .14
 .)1 ( 311ابن ابى الحديد ،شرح نهج البالغه ،ج  ،11ص .41

سه ،فاصله انداختن ميان امام و امت.
چهار ،سياست اقتصادى به استضعاف كشاندن شيعيان ،علويان و پيروان اهل بيت (ع).
امام سجاد (ع) دوران امام حسن (ع) و پدرش امام حسين (ع) را درك كرده و رنگارنگ شدن مردم را ديده و انحطاط
فكرى و سياسى روزافزون مسلمانان را نظارهگر بود .در عين حال ،اگر شدّت خفقان و اختناق را بر آن شرايط بيفزاييم،
خواهيم ديد كه چرا امام (ع) دست به قيام نزد و تحرك و اعتراض آشكار نداشته است؟ پاسخ گفتن به اينگونه پرسشها،
در تبيين تاريخ تشيع در عصر آن حضرت (ع) ضرورت بسيار دارد.
امام سجاد (ع) در دورانى به امامت رسيد كه جامعه ،روزگار پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشته بود و آن حضرت،
وارث شرايطى شده بود كه كجانديشى ،فرصتطلبى ،عدالتگريزى ،دنياپرستى و عافيتطلبى ،از ويژگىهاى بارز آن بود.
افزون بر آن ،حكومت ستمگر اموى ،از اين شرايط بهترين استفاده را براى گسترش اقتدار سياسى خود مىبرد .ازاينرو،
عصر اختناق ،بهترين تعبير براى دورانى است كه امام سجاد (ع) در آن مىزيست .مردم ديدند كه چگونه يزيد براى حفظ
قدرت حاضر است حتى فرزند پيامبر (ص) را بكشد و شهر مدينه را غارت و خانه كعبه را ويران كند و از هيچ جنايتى

فروگذار نكند .دوره نوميدى از پيروزى حركت مسلحانه 313،نتيجه رعب و وحشت شديدى بود كه امويان ايجاد كرده
بودند .محافل شيعه در عراق و حجاز ،دستخوش ضعف و سستى
ص181 :

گرديد و تشكل و انسجامشان از هم پاشيد .امام سجاد (ع) رويگردانى مردم را چنين وصف نمود :در تمام مكه و مدينه،
بيست نفر نيستند كه ما را دوست بدارند.
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يكى از مهمترين تفاوتهاى عصر امام سجاد (ع) با دورههاى ديگر اين بود كه خلفاى معاصر امام و سردمداران حكومت،
آشكارا قداست تعاليم اسالمى را درهم شكسته و بر روى تمام اصول مسلم اسالم پا گذاشتند ،بدون آنكه از كسى بيم
داشته باشند يا كسى به خود جرأت اعتراض دهد .جنايتكارانى چون حجاج در اين دوران حكومت مىكردند كه به اندك
بهانهاى ،خون انسانهاى محترم را مىريخت .كشتار يكصد و بيست هزار تن از مسلمانان و به زندان سپردن هشتاد هزار
نفر ديگر از آنان در شرايطى نامطلوب و غير انسانى ،گواه اين سخن است.
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درباره اوضاع فرهنگى زمان امام سجاد (ع) بايد گفت كه توجه حاكمان اموى به حجاز ،از چند جهت حائز اهميت است.
مكه و مدينه ،بهويژه مدينه ،مركز دين و ديانت به شمار مىآمد و انوار نورانى اسالم ،از آنجا به دورترين نقاط عالم
پرتوافكن شده بود .مردم از نزديك پيامبر (ص)  ،صحابه ،امامان و خلفاى نخستين را ديده بودند و با روش و منش آنان

 .)2 ( 313پيشوايى ،مهدى ،سيره پيشوايان ،ص .278
 .)1 ( 318مجلسى ،محمد باقر ،بحار االنوار ،ج  ،41ص  .147شرح نهج البالغه ،ج  ،4ص .114
 .)2 ( 319براى اطالع از جنايات عبد الملك و كارگزاران او ،ر .ك :تاريخ الخلفاء ،ص  ،218ابن اثير ،على بن ابى الكرم ،الكامل فى التاريخ ،ج  ،4ص .522

از نزديك آشنا بودند .حجاز مىتوانست براى حاكمان اموى خطرآفرين باشد ،همانطور كه در مكه و مدينه قيامهايى رخ
داد.
سياست امويان بر اين بود كه مكه و مدينه را از مركزيت دينى ،اجتماعى و قداست براندازند .تنها راه چاره را در اين
ديدند كه مردم را به ابتذال و اباحيگرى بكشانند و آن شهرها را به مراكز فساد و فحشا تبديل نمايند .ترويج فرهنگ
ابتذال در جامعه ،با ايجاد و گسترش مجالس لهوولعب ،آوازهخوانى و رقص ،بادهگسارى و قماربازى ،و سرگرم كردن
مردم به غنا و موسيقى و مجالس طرب بود .آوازهخوانان معروفى چون معبد ،مالك بن ابى السمح ،ابن عايشه ،دحمان،
جميله ،ابن شريج ،غريدى ،عزة الميال و بسيارى ديگر از خنياگران و رقاصان ،در مدينه به برپايى چنين مجالسى
پرداختند .كالسهاى تعليم رقص و آواز ،و نيز محافل رقص و غنا از زنان و مردان به صورت مختلط تشكيل مىشد و كار
به جايى رسيد كه فرهنگ بى بندوبارى ،گريبانگير قاضيان و فقيهان شهر چون مالك بن انس گرديد.
ص182 :
فراوانى كنيزكان رقاص ،آوازهخوان و روسپى كه به دستور خلفاى اموى به اين شهرها فرستاده مىشدند ،و نيز اشتغال
مردم به انواع لهوولعب ،بازماندن آنان را از فكر قيام و انقالب و سياست و حكومت به دنبال داشت .يزيد بن معاويه،
طاليه دار فرهنگ ابتذال در تاريخ اسالم است و پس از او ،يزيد بن عبد الملك و وليد بن يزيد از كسانى هستند كه
بيشترين نقش را در انحطاط مسلمانان داشتند.
جذب شاعران با پرداخت صلههاى گران براى دربند كشيدن زبان شعرى ايشان ،و تشويق آنان به مديحهسراى در فضايل
حاكم و درباريان ،از جمله امور فرهنگىاى بود كه حاكمان اموى بدان پرداختند .البته كموبيش شاعران شيعى مسلكى
يافت مى شدند كه به مقابله برخاسته و در قالب نظم و شعر ،از حريم اهل بيت (ع) دفاع كردند؛ گرچه مورد قهر ،بىمهرى
و غضب هم قرار گرفتند.
امام سجاد (ع) در چنين شرايطى كه از حساسترين برهههاى تاريخ اسالم بود ،زمام امور امت را به دست گرفت كه
افزون بر حفظ اسالم و تبيين مبانى اصيل آن و تشيع ،بر خود فرض مىدانست مردم را از اين انحطاط اخالقى كه آنان را
از مسير انسانيت خارج كرده و به ورطه هالكت و حيوانيت سوق مىداد ،نجات دهد.
داستان منع حديث را بر مسائل فرهنگى و اعتقادى زمان امام سجاد (ع) بيفزاييد .شدت و سختگيرى حاكمان در منع از
نقل و كتابت حديث ،در اين دوره نيز به حدّى بود كه تمام سنت نبوى به فراموشى سپرده شده بود.
حضور قصاصين  311را نبايد از نظر دور داشت .آنان قصههاى خويش را كه نام موعظه و ذكر به خود گرفته بود ،به خورد
مردم مىدادند و حاكمان نيز اجرت و مستمرى قابل توجهى به قصهگويان جديد االسالم از اهل كتاب مىپرداختند .باب
ورود اسرائيليات كه از زمانهاى دورتر (زمان خلفاى نخستين) باز شده بود و تحريف در اسالم و تغيير سنت پيامبر (ص)

 .)1 ( 311آنان به شكل منصب حكومتى درآمده ،و عزل و نصبشان از طرف حاكم انجام مىشد و به« قاص الجماعه» شهرت داشتند و مردم را به خود مشغول
مىكردند.

كه يك دليل آن قصه سرايى بود ،در اين زمان موجب انحراف و انحطاط مسلمانان گرديد 311.اينها ،زاويهاى ديگر از
اوضاع اجتماعى ،فرهنگى و اعتقادى دوران امام سجاد (ع) بود .در ادامه ،خواهيم گفت كه امام در فعاليتهاى خود چگونه
با اين پديده مبارزه كرد.
ص187 :
 .7شاخصههاى و پيامدهاى انحراف جامعه در عصر امام سجاد (ع)
 .7 -1شاخصههاى انحراف
 پيامدهاى منع حديث و جلوگيرى از روايت و كتابت آن در جامعه اسالمى؛ پيامدهاى شيوع و گسترش قصهسرايى و حضور داستانسرايان اهل كتاب مسلمان شده و شاعران؛ پيامدهاى بىتوجهى به قرآن و متروك و محجور گذاشتن آن؛ اعتقاد به حاكميت احاديث بر قرآن؛ اعتقاد به حجيت سخن صحابه و حق تشريع و قانونگذارى و پىريزى سنت از سوى آنان؛ فقيهسازى و مطرح كردن افرادى بهعنوان فقيهان طراز اول از طرف حكومت؛ اعتقاد به مذهب جبر و توجيه كردن كارهاى خالف شرع حاكمان؛ لزوم اطاعت از حاكم ،حتى حاكم ستمگر؛ شيوع و گسترش دامنهدار فسادهاى اخالقى در جامعه (شرابخوارى ،آوازخوانى ،موسيقى ،رقص و .)... .7 -2پيامدهاى انحرافات جامعه
نتيجه اين اعتقادات و پيامدهاى مسائل طرح شده مذكور عبارت بود از:
 انحراف در دين؛ تغيير در اسالم؛ -تبديل سنت پيامبر (ص)؛

 .)2 ( 311عاملى ،جعفر مرتضى ،الصحيح من سيرة النبى األعظم ،ج  ،1ص .178 - 121

 به فراموشى سپردن قرآن؛ بروز بدعتهاى دينسوز؛ مصونيت خلفا و حاكمان از اعتراض؛ انحرافات اخالقى و اشتغال مردم به لهوولعب؛ دور شدن مردم از اهل بيت (ع)؛ تغيير مفاهيم اساسى اسالم در موضوعهاى امامت ،رهبرى ،خالفت و واليت و  ،...به گونهاى كه امر بر هاشميان وطالبيان نيز مشتبه شد؛
 گريز عامه از دين؛ص184 :
 مردم دنبال دين نبودند و گروه اندكى هم كه به دنبال دين بودند ،به مراجع بدون صالحيت و فقيهان دربارى كه بهعنواندانشمندان و فقيهان طراز اول معرفى شده بودند ،مراجعه مى كردند و احكام ،قضاوتها و فتاواى آنان ،در مواردى اجتهاد
در برابر نص و در مواردى بدعت بود.
خالصه آنكه در اين زمان ،مردم در فقر شديد فرهنگى ،علمى ،دينى و اخالقى به سر مىبردند .حضرت على (ع) در
حدود سال  41هجرى اوضاع سياسى ،اجتماعى و فرهنگى زمان خود را چنين وصف فرموده بود :لم يبق من االسالم الّا
اسمه و من الدّين الّا رسمه 312.اين ،در حدود سى سال پس از رحلت پيامبر (ص) بود كه هنوز بسيارى از صحابه زنده

بودند ،اما در دوران امام سجاد (ع) كه بيش از نيمقرن از رحلت پيامبر (ص) مىگذشت و شمار بسيارى از صحابه از دنيا
رفته و بسيارى از شيعيان را به شهادت رسانده بودند ،اوضاع به مراتب آشفتهتر و اسفبارتر بود .گفته شد كه يكى از
سياستهاى اقتصادى امويان ،به استضعاف كشاندن علويان و شيعيان ،قطع حقوق و مستمرى آنان و غصب و تصرف اموال
ايشان و ايجاد محروميتهاى مختلف براى آنان بود كه به فقر و نادارى آنان مىانجاميد .هدف آنها اين بود كه پيروان اهل
بيت (ع) به نان شب محتاج شوند و تمام همّ و غمشان ،تهيه قرصى نان براى رفع گرسنگى باشد؛ زيرا روشن است كه
ناتوانى مالى ،قدرت مبارزه را كاسته و امكان دستيابى به لوازم و ادوات مبارزه ،بسيج نيرو و تقويت همراهان را ناممكن
مىسازد.
 .4فعاليتهاى امام سجاد (ع)

 .)1 ( 312الصحيح من سيرة النبى األعظم ،ج  ،1ص 142؛ امينى ،عبد الحسين ،الغدير ،ج  ،8ص 111؛ مسعودى ،على بن الحسين ،مروج الذهب  ،...ج  ،7ص
.85

امام سجاد (ع) در عصر عاشورا و پس از شهادت پدرش حسين بن على (ع) به مقام امامت نايل آمد .آن حضرت (ع) از
آن پس تا زمان شهادت ،در مدت  74سال حضورى ويژه داشت كه با دورههاى سه امام پيش از خود متفاوت بود.
براى تجزيه و تحليل مواضع سياسى ،اجتماعى و فرهنگى هريك از امامان ،شناخت و آگاهى از شرايط و مقتضيات عصر
آنان ضرورى است؛ چه اينكه بدون اين شناخت ،تجزيه و تحليل مواضع و خط مشى آنان ،نمىتواند بايسته و مطابق واقع
باشد .ناكامى كسانى كه نمى توانند ميان جنگ و صلح ،قيام و سكوت ،و انتقاد و تقيه امامان (ع) رابطهاى مستحكم و
ص185 :
منطقى جستجو كنند ،معلول بىتوجهى به واقعيتها و عينيتهايى است كه نقش تعيينكنندهاى در خط مشى سياسى و
اجتماعى رهبران دارد .در صورتى كه زمينهها شناخته شود ،تعارضى در برنامه امامان معصوم (ع) ديده نخواهد شد .در
يك ديد كلى ،موضعگيرى امامان بر چهار قسم است:
 .1برخى علم مبارزه به دست گرفتند و پيكار كردند؛
 .2برخى مبارزات منفى و پنهانى داشته و از تاكتيكهاى مختلفى بهره بردند؛

317

 .7برخى بخش بزرگى از عمر خود را در حبس به سر بردند؛
 .4برخى بهگونه اى با مسائل سياسى همراه شدند كه حتى به مقام واليت عهدى نيز رسيدند ،بدون آنكه در آن مسائل
دخالت مستقيم كنند.
امام سجاد (ع) با مشكالت و واقعيتهايى روبهرو گرديد كه مىبايست با خطمشى صحيح ،از يكسو حماسه حسينى را در
سينهها زنده نگه دارد و توطئه تحريف كنندگان را خنثى كند و از سوى ديگر ،به بازسازى و ترميم تشكيالت علوى و
شيعى كه آسيبهاى كلى ديده بود بپردازد و مبانى اسالم و تشيع و تفكر ناب محمدى (ص) و علوى (ع) را استحكام
بخشيده و تبيين كند .ازاينرو ،اقدامات امام سجاد (ع) را در ابعاد فعاليتهاى فرهنگى ،اجتماعى ،سياسى و عبادى بررسى
مىكنيم.
 .4 -1فعاليتهاى فرهنگى
بحث از علم امام سجاد (ع) و سر ورى او بر عالمان ،محدثان و فقيهان زمان خود ،آگاهى امام از اسرار پنهان هستى و
ارتباط مردم با سرچشمه زالل حكمت و علم الهى ،از مباحث بسيار مهمى به شمار مىآيد كه رسالت ما در اين نوشتار،

 .)1 ( 317توضيح اين مطلب ضرورى است كه موضع گيرى سياسى ،و اقدامات سياسى ،لزوما مبارزات مسلحانه و نزاع داغ و تند بر سر تصاحب حكومت
نيست .در قاموس اهل بيت( ع) اقدام سياسى گاه به همان شكل است كه گذشت و زمانى در قالب رهبرى فكرى و اقدام فرهنگى ،ارشاد ،تبيين افكار اصيل،
و روشن كردن محدوده معارف اسالمى و گسترش آشنايى با قوانين حاكم بر روابط فردى و اجتماعى.

جز آن است .در بينش شيعى ،امام كسى است كه در عقل ،علم ،ايمان و كردار ارزشى ،سرآمد همه خلق باشد .علم او
چون دانش پيامبران ،برگرفته از علم خداست ،نه علوم بشرى.
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ص181 :
در تفكر اسالمى ،فلسفه وجودى پيامبران ،بر دو اصل تعليم و تربيت استوار است و در انديشه شيعى ،فلسفه وجودى امام
نيز همانگونه است؛ زيرا امامت معصوم ،تداومبخش رسالت پيامبر (ص) است .مانع و سدّ راه تحقق آن دو اصل و رسالت
امام ،ناهمگونى تعاليم و رهنمودهاى عقيدتى ،سياسى و اجتماعى آنان با پندارها ،عملكردها و خواهشهاى حاكمان
زمانشان بود .زمامداران ،با احساس خطر از آن تعاليم ،با دست يازيدن به شيوههاى گوناگون ارعاب و تهديد ،وعد و
وعيد ،زندان و شكنجه و قتل و غارت ايشان و پيروانشان و محدود كردن حوزه فعاليت آنان ،مانع بسط و گسترش
فرهنگ اسالمى و شيعى مىشدند.
حتى گاه تالشهاى علمى و فرهنگى آن بزرگواران ،به صورت تعاليم سرّى درمىآمد يا در قالب ديگرى عرضه مىشد و
شيعيان در بيان و انتقال آن ،به تقيه امر مىشدند.
در طول تاريخ تشيع و در عصر امامان شيعه ،بهرغم مشكالت و موانع فراوان ،هيچگاه امامان و شيعيانشان تعليم و تربيت
را بهطور كلّى رها نكرده و كنار نزدند .آنان همچون باران رحمتى بودند كه هرچند اندك ،لب تشنه امت را به آبى گوارا
سيراب مىكردند.
امام سجاد (ع) ،مسجد پيامبر (ص) را مدرسه خويش ساخت و مباحث علمى و حوزه درسى در موضوعهاى فقه ،تفسير،
حديث ،فلسفه ،كالم ،عرفان و اخالق داير كرد .آن حضرت هرروز جمعه ،جلسه سخنرانى عمومى برگزار مىفرمود و به
پند و اندرز مردم ،ترغيب به زهد در دنيا ،و شوق به آخرت و انتقال معارف مىپرداخت .عبد اهلل محض گويد:
مادرم فاطمه همواره مرا به حضور در جلسات دايىام امام سجاد (ع) تشويق مىكرد و در هر جلسهاى كه مىرفتم ،بر
خداترسى و علمم افزوده مىشد.
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عالمان و دانشمندان همواره در مقابل امام زانوى ادب زده و از كوثر علم الهى او مىنوشيدند و هيچگاه حضرت را رها
نمىكردند .حتى هنگام عزيمت براى مراسم حج،
 «i\.)2 ( 314يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا»؛\ (Eمريم )12 ،اى يحيى كتاب( وحى) را باقدرت( و جديت) دريافت كن ،ما به او[ يحيى] حكم
نبوت را به هنگامى كه خردسال بود عطا كرديم «i\.يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ»\ (Eمجادله )11 ،خداوند از ميان انسانها ،كسانى
را كه داراى ايمان هستند و نيز آنان را كه علم و دانش عطا شدهاند ،برترى مىبخشد .ر .ك (:مريم.)29 ،
در اينباره ،روايتى از امام سجاد( ع) است كه حضرت درباره الهى بودن علم امامان و پهنه گسترده آن مىفرمايد:
« محمد( ص) به راستى امين خداوند در زمين بود و چون به مالقات حق شتافت ،اهل بيت او ،وارثان وى و امينان خدا در زمين شدند .علم منايا و باليا[،
علم به سرنوشت و مقدرات انسانها] نسب عرب ،طهارت مولد آنان ،نام شيعيان و نام پدران ايشان نزد ماست .ما برگزيدگان خدا و اوصياى پيامبريم و از هر
فرد ديگر ،به قرآن و دين سزاوارتريم .در مراتب عالى علم قرار داريم و علوم همه انبيا نزد ما به وديعت نهاده شده است» .صفار قمى ،بصائر الدرجات ،ص
.121
 .)1 ( 315شريف قرشى ،باقر ،حياة االمام زين العابدين( ع) ،ج  ،2ص  .214نقل از :أعيان الشيعه.

ص183 :
حدود هزار عالم با امام همراه شدند تا از بوستان علوم او ثمرى بچينند.
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آن حضرت ،شاگردان بسيارى تربيت كرد كه برخى از آنان ،از بزرگان و سرآمدان دانشمندان اسالمى شدند .آقاى باقر
شريف قرشى ،تعداد  114تن از آنان را نام برده است كه هريك داراى بركاتى بودهاند .آنان يا متخصصان در علوم
مختلف و صاحبان آثارى بوده اند ،يا مناصب مهم سياسى و اجتماعى و نقشهاى كليدى در تاريخ تشيع داشتهاند.
برخى نيز سلسلهجنبان قيامهايى بودهاند و تعدادى از آنان نيز به شهادت رسيدند.
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موضوعهايى كه امام (ع) به تعليم و نشر آن اهتمام داشت عبارتاند از:
يك ،مفهوم امامت؛ تعريف امامت و تبيين مقام و جايگاه امام در ميان امت و نفى پذيرفتن واليت غير امام معصوم ،با بيان
زير:
الف) امام ،عالم به حالل و حرام و امين بر دين خداست .هركس توالى او را بپذيرد ،هدايت يافته و هركس رو بگرداند،
گمراه خواهد شد.
ب) اهل بيت (ع) علت اصلى سكون و امنيت اهل زمين ،و حجت خدا بر مردم و ترازوى عدل الهى هستند.
ج) تبيين ضرورت عقلى و شرعى اطاعت و پيروى از امام معصوم ،و آن را شرط قبولى عبادت دانستن.
اصل امامت و مفهوم واليت و خالفت ،از موضوعهايى است كه در بسيارى از دعاها به آن توجه ،و مرجعيت اهل بيت
(ع) و جايگاه فرزندان پيامبر (ص) براى مردم تبيين شده است.
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دو ،مبارزه با فساد اخالقى؛ گسترش فساد و فحشا ميان همه طبقات جامعه حتى فقيهان ،امام را بر آن داشت تا همزمان،
در دو جبهه مبارزه با ظلم و فساد بجنگد و با سالح دعا ،مظاهر فساد را نشانه رود.
سه ،توجه به خدا؛ پيروى از قرآن و سنت و نيز تقويت ايمان مردم و آشتى دادن امت با امام و اهل بيت (ع) ،بسيار
چارهساز بود و امام (ع) مبارزات مثبت و آشكارى با مظاهر فساد و فحشا انجام مىداد.
چهار ،مبارزه با قصاصين؛ قصه پردازان ،ابزار دست حاكمان بودند و سياستهاى ديكته شده آنها با هنرمندى و هنرنمايى بر
مردم تحميل و به آنان تلقين مىكردند .ازاينرو ،امام
 .)1 ( 311همان.
 .)2 ( 313همان ،ص .771 - 253
 318حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.

ص188 :
سجاد (ع) پرده از چهره ايشان برداشت و خطر آنان را گوشزد كرد.
پنج ،گسترش اعتقاد به اصول اسالمى؛ امام در قالب دعا ،مضامين بلند توحيدى را تعليم مىفرمود .مباحث توحيدى و
ترك شرك و بتپرستى در دعاهاى صحيفه سجاديه هويداست.
امت ،در دوره اسالمى ،در جاهليت جديدى به سر مىبرد .جاهليت نخستين به سر آمده بود .پيامبر (ص) در آغاز ظهور
اسالم ،جاهليت را زنده به گور كرد ،اما چيزى نگذشت كه حاكمان اموى ،دوباره سنتهاى جاهلى را زنده كردند .در
جاهليت جديد ،فقط مظاهر شرك تغيير يافته بود و بتهاى سنگى و چوبى ،جاى خود را به حاكمان و خلفا داده بودند.
امام توجه به توحيد صفاتى را ترغيب مى كرد تا مردم بدانند رزق و روزى ،مرگ و زندگى و قضا و قدر ،تنها به دست
خداست ،تا دل از حاكمان كنده و دست از ايشان بشويند.
حركت علمى و فرهنگى حضرت در تأسيس مدرسه تفسير ،حديث و فقه ادامه يافت تا فرزندش امام باقر (ع) آن را پى
گرفت و رسميت بخشيد.
شش ،مباحث علمى؛ در صحنه فعاليتهاى فرهنگى ،امام به آوردگاه ارباب مذاهب رفته و با استداللهاى قوى ،كيد آنان را
درهم مىشكست.
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هفت ،مقابله با مدعيان عقلگرايى؛ امام در جبهههاى مختلف اعتقادى ،يكتنه به مقابله مدعيان عقلگرايى و با متمسكان
به ظاهر كتاب خدا رفته و خانههاى عنكبوتى سستبنيان تفكرى آنان را فرومىريخت.
سه گرايش كالمى در اواخر نيمه اول قرن اول هجرى پا به عرصه انديشه گذاشت؛ عدليه ،معتزله و اشاعره ،و به مرور از

دل اين مكتبها ،گروهها و نحلههاى ديگرى بيرون آمد 321.درباره علل و عوامل و چگونگى شكلگيرى آنها بحثى

 .)1 ( 319االمام زين العابدين( ع) ،ص 211؛ الحياة السياسية لالمام السجاد( ع) ،ص  ،41نمونهاى در برخورد امام با اهل رأى و قياس اينگونه است :حضرت
فرمود :انّ دين اللّه تعالى ال يصاب بالعقول الناقصة ،و اآلراء الباطلة ،و المقاييس الفاسدة ،و ال يصاب الّا بالتسليم ،فمن سلم لنا سلم ،و من اقتدى بنا هدى ،و
من كان يعمل بالقياس و الرأى هلك ،و من وجد فى نفسه شيئا ممّا نقوله ،أو نقض به ح رجا كفر بالذى أنزل السبع المثانى و القرآن العظيم و هو ال يعلم؛ دين
خدا با عقلهاى ناقص و انديشههاى باطل و قياسهاى پوچ دستنايافتنى است و جز با تسليم( و تعبد و بندگى) به دست نمىآيد .هركس تسليم ما شد ،سالم
مى ماند و هركه به ما اقتدا كرد ،راه يافت (.در مقابل) هركس در عمل به قياس و رأى رو آورد ،هالك شد و هركسى كه درباره آنچه ما مىگوييم ،شك و
ترديد كند يا عيب و ايرادى بگيرد ،به آن( خداوندى) كه سبع مثانى و قرآن عظيم را نازل كرده ،كفر ورزيده است ،در حالىكه خودش نمىداند[ كه كفر ورزيده
است].
 .)2 ( 321نظير مشبّهه ،مقدرّه ،مفوّضه ،مجسّمه و ....

نخواهيم داشت؛ آنچه در اين مورد اهميت دارد ،بخش مهمى از تعاليم امام سجاد (ع) در موضوع خداشناسى و توحيد
است.
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ص189 :
امام در تبيين چگونگى خداشناسى مىفرمايد :شناخت خدا چون شناخت اشيا نيست كه انسان آنها را درك و مشاهده
كند ،ماهيششان را بفهمد و بتواند آنها را تصور كند؛ و احاطه بر خدا ناممكن است پس سبحانك ال تحس و ال تجس و
ال تمس.
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بحث از اين مقوله خارج از موضوع است و با اشارهاى كوتاه از آن مىگذريم .امام مىفرمايد :بايد براى خداشناسى ،از
خدا توفيق شناختش را بخواهيم و براى رسيدن به خدا ،بايد به خود او متوسل شويم.
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هشت ،صحيفه سجاديه؛ مهمترين ميراث فرهنگى امام سجاد (ع) ،صحيفه سجاديه مىباشد كه همان قرآن صاعد ،و
مجموعه ادعيه اى است كه همه معارف الهى و آنچه مورد نياز سالك الى اللّه است در آن گرد آمده و سرچشمه فيض،
مشعل هدايت ،مدرسه اخالق و تهذيب به شمار مىآيد كه همواره دست نياز انسان به سوى آن بلند است.
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رساله حقوق امام سجاد (ع)  ،كتاب قانون اسالم است و در تمام شئونات و همه مناسبات و تعامالت انسان با خويشتن ،با
خدا ،با ديگران و با محيط اطراف آن ،قوانينى وضع و حقوق متقابلى تعريف كرده است.
افزون بر آن ،ديوان شعرى منسوب به امام سجاد (ع) به جا مانده و روايات بسيارى نيز از شاگردان امام (ع) در
موضوعهاى مختلف در مجامع روايى درج گرديده است.
عصر فقاهت
گفته شد كه سياست امويان اقتضا مىكرد مردم را به نادانى سوق دهند .و آنان پايههاى حكومت خود را بر جهل استوار
كرده بودند و آگاه شدن مردم ،ستونهاى نظام حكومتشان را به لرزه درمىآورد .امام سجاد (ع) ،يكى از كارهاى مهم و
زيربنايى را ،باال بردن سطح علمى مردم و جامعه مىدانست و به دنبال توسعه فرهنگى و علمى ،جهاد فرهنگى را پى
ريخت و خود طاليهدار آن بود و مدرسه اهل بيت (ع) را تأسيس كرد .پس از آن ،مدرسه تابعين در مدينه راهاندازى شد
و شخصيتهايى نظير سعيد بن مسيب ،عروة بن زبير ،قاسم بن محمد
ص191 :
 .)7 ( 321قمى ،شيخ عباس ،مفاتيح الجنان ،مناجات دوازدهم ،ص  ،229امام( ع) چنين نجوا مىكند ... :و عجزت العقول عن ادراك كنه جمالك ،و انحسرت
االبصار دون النظر الى وجهك ،و لم تجعل للخلق طريقا الى معرفتك الّا بالعجز عن معرفتك؛ خردها از ادراك كنه جمالت درماندند ،و ديدهها در برابر نگاه به
جلوه جمال تو تار شدند ،براى مردم راهى به شناخت تو مقرر نشده ،مگر به درماندگى از معرفت تو.
 .)1 ( 322همان ،بخشى از دعاى عرفه.
 .)2 ( 327همان ،مناجات هشتم ،ص .224
 .)7 ( 324برگرفته :از مقدمه شهيد صدر بر صحيفه سجاديه.

بن ابى بكر ،ابو بكر بن عبد الرحمان بن حارث ،سليمان بن يسار ،عبيد اللّه بن عتبة بن مسعود و خارجة بن زيد ،متوليان
آن بودند كه به «فقهاى سبعه» شهرت يافتند .الزم به يادآورى است كه برخى از اين دانشمندان ،افتخار شاگردى امام
سجاد (ع) را دارا بودند.
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اهداف و رسالتهاى مدرسه تابعين ،ترويج معارف اسالمى بود ،اما مدرسهاى در برابر مدرسه اهل بيت (ع) به شمار
مىرفت و از حمايتهاى دولتى نيز برخوردار مىگشت .امويان با پشتيبانى مادى و معنوى ،آنان را براى مبارزه با نهضت
علمى اهل بيت (ع) تقويت مىكردند و با بزرگنمايى ،مىخواستند جلوه امام سجاد (ع) را تحت الشعاع قرار داده و او را
از حالت بالمنازع بودن خارج كنند .آن عصر را عصر فقاهت و عصر فقها ناميدند و شاعران را براى تبليغات به نفع آنان

و عالمان دربارى به كار گرفتند 321.از آنجايى كه جوشش فيض الهى و حكمت خداوندى از گفتار و كردار امام سجاد
(ع) زينت پارسايان جارى بود ،همه معارضان و فقيهان برساخته را به زانو درافكند و زبانشان را به اعتراف بر عظمت

امام سجاد (ع) گشود و حضرت را «سيّد الفقهاء و افقه الفقهاء» ناميدند 323.سخن بسيارى از فقيهان آن عصر چنين بود:

«ما رأينا أفقه من علىّ بن الحسين (ع)؛ 328در ميان فقيهان ،داناتر و فقيهتر از على بن الحسين (ع) نيافتيم».
برخى از شمار فقيهان آن دوران عبارتاند از :ابو حازم ،محمد بن شهاب زهرى ،سفيان عينيه ،نافع بن جبير ،سالم بن عبد
اللّه و آن چند تن كه نامشان گذشت .شگفتا كه بسيارى از اين فقها ،يكى پس از ديگرى با فاصله اندكى از دنيا رفتند و
سال  95ق ،را كه سال وفات بسيارى از آنان بود« ،سنة الفقهاء» ناميدهاند.
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 .4 -2فعاليتهاى اجتماعى
امام سجاد (ع) در طول مدت پربار امامت خويش ،براى اصالح امت و پيراستن و پااليش جامعه و مردم از مظاهر فساد
و فحشا و فقر ،و نيز دفع تبعيضها و محروميتهاى گوناگونى كه از سوى حاكمان اموى بر همه مردم و در مواردى برضد
شيعيان اعمال شده بود ،اهتمام
ص191 :
ورزيد .پيش از اين گفته شد كه جامعه از شكل جامعه اسالمى ،به نظام قبيلگى جاهلى تغيير كرده بود و دوران جاهليت
جديدى را مىگذراند.
امام زين العابدين (ع) در كنار فعاليتهاى فرهنگى و سياسى ،كارهايى انجام دادند كه در قالب فعاليت اجتماعى قابل طرح
است .البته همه اقدامات آن امام (ع) براى رسيدن به اهداف مشتركى بود ،اما شكل و قالب آن متفاوت مىنمود.
 .)1 ( 325حياة االمام زين العابدين( ع) ،ج  ،2ص .414
 .)2 ( 321مثل اينكه اگر گفتند :هفت درياى علم كه سخنشان( عين علم است) و خارج از علم نيست كداماند؟ بگو :آنان عبيد اللّه ،عروة ،قاسم ،سعيد ،ابو بكر،
سليمان و خارجه هستند .همان ،ص .415
 .)7 ( 323امام سجاد( ع) جمال نيايشگران ،ص .191
 .)4 ( 328ابن جوزى ،عبد الرحمان ،تذكرة الخواص ،ص .241
 .)5 ( 329تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص .212

يك ،سوق دادن جامعه به سوى اهداف باال و واالى معنوى
مهمترين هدفى كه امام سجاد (ع) با ابزار گوناگون فرهنگى و اجتماعى تعقيب مىكرد ،به كارگيرى شيوههاى تربيتى براى
هدايت و رهنمون شدن مردم به تعاليم دينى بود.
امام (ع) درد مردم را خوب شناخته و درصدد درمان آن بود .آلودگى به مظاهر فسق و فجور ،جز با تقويت ايمان و
پرورش تقوا درمان نمىپذيرد .آن حضرت مردم را با دعا ،ذكر ،مناجات ،گريه ،تضرع ،عبادت و خداترسى ،آهستهآهسته
به درون دژ و پناهگاه خدا مى برد و دلها و چشمهايشان را از آلودگى به فساد و فحشا مىشست .ايشان با احترام و
بزرگوارى با كودكان و نوجوانان برخورد مىكرد و آنان را كه كمتر به آلودگىها آميخته بودند ،تحت تعليم و تربيت خود

گرفته و مىفرمود :شما ،بزرگان آينده هستيد 371.جذبه امام چنان قوى بود كه اگر كسى يكبار دل به او مىسپرد ،ديگر
نمىتوانست آن را بازستاند و مجذوب نيكخلقى و نيكرفتارى او نشود.

371

گفته شد پس از حادثه كربال و سياستهاى امويان ،مردم از اهل بيت (ع) فاصله گرفتند و امام ياورانى نداشت و شرايط
بهگونهاى بود كه امام تشخيص داد بايد شيعه را بازسازى كند كه الزمه آن شيعهسازى بود .به عبارت ديگر ،آن حضرت
بايد مردم را با اصول اسالم و معارف دينى و مبانى تشيع آشنا مى كرد تا تشيع را پذيرا شوند؛ زيرا تنها تكيهگاههاى
مذهبى و اعتقادات قوى دينى مىتواند نجات دهد.
دو ،ويژگى ممتاز امام سجاد (ع)
از ويژگىهاى ممتاز امام سجاد (ع) ،اخالق نيكو بود .او مظهر عفو خدا بود و به سادگى از
ص192 :
مجرمان مىگذشت .مردم تحتتأثير تبليغات امويان ،از او عيبجويى كرده و زبان به بدگويى و درشتگويى زده و خاطر
حضرت را مىرنجاندند ،اما هربار ماليمت و بردبارى و برخورد محبتآميز او را مىديدند و از كرده خود شرمگين
مىشدند.
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سه ،رسيدگى به تهيدستان و بينوايان

 .)1 ( 371قبال در ضميمه آمده بود.
 .)2 ( 371فرزدق در قصيده خود گويد :نرمخويى است كه كسى از او هراسان و بيمناك نشده است ،دو چيز زينت اوست خلق نيكو و خوى پسنديده .زندگانى
على بن الحسين( ع) ،ص 117؛ امام سجاد( ع) جمال نيايشگران ،ص .87
 .)1 ( 372ر .ك :امام سجاد( ع) جمال نيايشگران ،ص  .32هشام بن اسماعيل ،در زمان واليتش بر مدينه ،امام سجاد( ع) را بسيار مىآزرد .هنگامى كه عزل
شد ،مناديان وليد در مدينه ندا دادند «:بر هركس در زمان فرمانروايى هشام ،ظلمى رفته و يا حقى از او ضايع شده است ،مىتواند حق خود را بازستاند».
هشام بيش از همه از امام بيم داشت ،زيرا مىدانست كه با حضرت چگونه رفتار كرده است ،اما برخالف تصور او( و شايد ديگران) زمانى كه امام( ع) در
برابر او قرار گرفت ،بر او سالم كرد و به ياران خود سفارش كرد كه متعرّض او  -كه اكنون ضعيف و ناتوان است  -نشوند .اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 141؛ تذكرة
الخواص ،ص .295

بسيارى از خانواده هاى محروم و نيازمند مدينه ،از لطف و بخشش مردى ناشناس در تاريكى شب بهرهمند مىشدند و
هرگز او را نشناختند ،مگر زمانى كه على بن الحسين (ع) درگذشت و انتظار محرومان بىپاسخ ماند؛ آنگاه بينوايان
دانستند آن ناشناس دردآشنا ،همو بوده است.
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چهار ،آزادسازى بردگان
امام سجاد (ع) به آزادسازى بردگان و مستخدمان اهتمام زياد داشت؛ چنانكه در روايات آمده است كه حضرت هزار بنده

را در راه خدا آزاد كرد 374.امام (ع) بردگان را مىخريد و آنان را تحت تربيت خويش قرار مىداد .آنان از نزديك با امام
پرهيزگاران آشنا شده و از گفتار و رفتار آن حضرت تأثير مىپذيرفتند .هنگامى كه بردهاى آزاد مىشد ،در حقيقت
انسانى آزاده ،آگاه ،دانشآموخته ،شيعه و مريد اهل بيت (ع) از مركز علم و اخالق فارغ التحصيل شده بود .جذبه امام به
حدى بود كه برخى از بردگان ،بندگى در خدمت امام را بر آزادى ترجيح مىدادند .امام زين العابدين (ع) افزون بر آنكه
خود تالش مى كوشيد بردگان را خريدارى كرده و پس از مدتى آزاد سازد ،ديگران را به اين امر مهم ترغيب مىكرد و
مىفرمود:
هيچ مؤمنى بنده مؤمنى را آزاد نمى كند ،مگر اينكه خداوند به جاى هر عضوى از اعضاى آن بنده ،عضوى از اعضاى او
را از آتش دوزخ ايمن مىسازد.
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ص197 :
 .4 -7فعاليتهاى سياسى -عبادى
در اين قسمت ،فعاليتهاى امام سجاد (ع) را در اين دو بعد مورد بررسى قرار مىدهيم:
الف) فعاليتهاى عبادى
بخشى از عبادتها كه جنبه سياسى زيادى دارد ،مورد توجه امام سجاد (ع) بوده است .اهتمام آن حضرت در مورد مراسم
باشكوه حج از آن شمار قلمداد مىشود .امام سجاد (ع) بيست بار سفر حج را پياده برگزار كردند و در طول مدت 74
ساله امامت خود ،همواره به اين عبادت توجه داشتند .حج ،كنگره عظيم مسلمانان بود كه همه ساله در مكه برگزار
مىشد.
حضور امام سجاد (ع) در ميان مردمان ،بهترين فرصت براى رساندن پيام اسالم و اعالن مواضع شيعيان در قبال ظالمان و
ستمگران بود.

 .)2 ( 377كشف الغمه  ،...ج  ،2ص .211
 .)7 ( 374همان ،ص .239
 .)4 ( 375دعائم االسالم ،ج  ،2ص .711

گفته شد كه بسيارى از فقيهان و بزرگان ،امام را در سفر حج همراهى مىكردند .از همه طبقات جامعه ،كارگزاران ،فقيهان،
محدثان ،اشراف ،رجال مذهبى ،سياسى و اجتماعى و عموم مردم و گاهى اوقات شخص خليفه در آن شركت مىكردند.
امام سجاد (ع) با دعا و موعظه و سلوك فردى ،جمعيت را به حقيقت و روح حج توجه داده ،برائت عملى را كه تجسم
حج ناب بود ،به نمايش مىگذاشت .گزارش مالقات هشام بن عبد الملك با امام سجاد (ع) و شعر حماسى فرزدق در
مدح آن حضرت (ع) مشهور است و اين بىاعتنايى امام به امويان ،نمونهاى از اعالن برائت به شمار مىآيد.
امام سجاد (ع) در نمازهاى جمعه شركت مىكرد و نماز را به جماعت مىخواند .اين حركت ،گرچه در ظاهر بهمعناى
همراهى با حاكم و زمامدار است و شركت نكردن در آن ،بهمعناى به رسميت نشناختن حكومت تلقى مىشد ،امّا امام در
آن شركت مى كرد؛ زيرا خطر عدم حضور بيشتر بود و بهانهاى به دست دشمن مىداد .از دوره معاويه ،با سوء استفاده از
اصولى نظير اصل لزوم جماعت و اصل شقّ عصاى مسلمانان (خالف ورزيدن جماعتى از اسالم) و نظاير آن ،هر شخصى
را كه با نظام حكومتى و جريان حاكم در جامعه همگام نمىديدند ،با استناد به اين اصول طرد كرده ،يا به كيفر
مىرساندند .نماز جمعه به دليل بعد سياسى آن ،اهميت زيادى داشت و حضور در آن مهم مىنمود .كنارهگيرى امام (ع) از
اين گردهمايى عبادى -سياسى كافى بود تا وى را عامل تفرقه و اختالف معرفى كنند و يا او را منكر نماز و تارك
معروف بشناسانند .همچنين پيامدهايى كه آن تهمتها و تبليغات
ص194 :
داشت ،به ضرر امام و شيعيان بود .امام با شركت در نماز جمعه ،آنان را خلع سالح كرد ،امّا پس از اقامه نماز جمعه ،آن
را از تكليف نماز ظهر كافى نمىدانست و نماز ظهر را نيز مىخواند .در حقيقت با اين عمل ،نامشروع بودن آن و عدم
صالحيت امام جمعه را مطرح مىكرد و از اين نماز عبادى -سياسى نيز به شيوهاى مطلوب بهره مىجست.
يكى ديگر از كارهاى عبادى امام ،در قالب ذكر صلوات بر پيامبر (ص) و خاندان او بود.
گفته شد كه سياست امويان ،بر ترور شخصيت اهل بيت (ع) و متروك كردن و منزوى داشتن پيامبر (ص) ،اهل بيت (ع) و
سنت نبوى بود .امام سجاد (ع) در مقابله با اين سياست دشمن ،با ذكر صلوات به زنده نگه داشتن نام و ياد پيامبر و
خاندانش پرداخت؛ ازاين رو ،تقريبا همه و يا بيشتر دعاهاى صحيفه ،دربردارنده ذكر صلوات است.
ب) فعاليتهاى سياسى
 بيان مرجعيت ،تبيين جايگاه امامت و تصريح به نقش سياسى امامان شيعهنمونههاى فراوانى در اين خصوص در مآخذ تاريخى و بهويژه در ضمن دعاهاى صحيفه سجاديه يافت مىشود .نكات
اساسى و كليدى در تبيين و تفهيم معارف سياسى شيعى عبارت است از:
 الهى بودن منصب امامت؛ -نصب و تعيين امام از سوى خداوند (به عبارت ديگر ،امامت منصوص)؛

 عصمت امامان و دور بودن آنان از گناه و خطا؛ معرفى كردن امامان بهعنوان نگاهبانان دين؛ اختصاص داشتن اهل بيت (ع) به فرزندان حضرت زهرا (س) و نقش محورى دادن به آنان؛ -خالفت و جانشينى خداوند بر زمين را از آن امامان دانستن و ....
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ص195 :
 زنده نگه داشتن نهضت عاشوراامويان با توجيهات و تفسيرهاى گوناگون ،درصدد تحريف و به فراموشى سپردن واقعه عاشورا بودند و امام سجاد (ع) از
روشهايى براى احياى آن استفاده كرد و پيروزى امام سجاد (ع) در اين زمينه ،در جو خفقان آن روز چشمگير است.
روشهاى احساسى و عاطفى؛ گريه مداوم و پيوسته امام سجاد (ع) در طول دوران امامت آن حضرت بر سيد الشهداء،
يك روش مطلوب براى بيان مظلوميت اهل بيت (ع) بود .وى با عزادارى بر ساالر شهيدان عواطف و احساسات مردم را
نيز براى شناخت حقايق آماده مىكرد و خاطره حماسهها ،شج اعتها ،رنجها و مظلوميتهاى آن امام را با يادآورى
هميشگى از روز عاشورا زنده نگه مىداشت و همواره زيارت امام حسين (ع) را توصيه مىكرد .او نخستين كسى است كه
بر تربت سيد الشهدا (ع) سجده كرد و شيعيان را به آن ترغيب نمود.
 روشهاى سياسى؛ امام در مدت اسارت خويش پس از حادثه كربال ،در چند مقطع شجاعانه دست به اقداماتى زد كهدر نوع خود درخور اهميت است .وى در كوفه و شام ،در حضور عبيد اللّه بن زياد و يزيد ،با پاسخهاى صريح و
سخنرانى عمومى و افشاگرانه و پردهبردارى از جنايتها و ددمنشىهاى امويان و معرفى خاندان عصمت و بيان حقانيت راه
و مرام امام حسين (ع) و ارشاد و هدايت مردم گمراه و فريبخورده ،به بيدارى وجدان عمومى پرداخت.
 .)1 ( 371براى نمونه ،امام( ع) مجموعه اين مباحث و اندكى بيش از آن را در دعاى روز عرفه چنين ذكر مىكند «- :ربّ صلّ على أطائب اهل بيته الّذين
اخترتهم ألمرك» خداوندا بر پاكان از اهل بيت او ،همانان كه براى قيام به امر خود انتخابشان كردى درود فرست  «-و جعلتهم خزنة علمك» و آنان را كه
خزانهدار علم خود قرار دادى( به قرار دادن تكوينى) «- ،و حفظة دينك» و آنان را حافظان دين خود قرار دادى( و الزمه آن اين است كه امين و به تمام دين
عالم باشند) «- ،و خلفاءك فى أرضك» و آنان را جانشينان خويش در زمين قرار دادى «- ،و حججك على عبادك» و آنان را حجتهاى خود بر بندگانت
تعيين كردى «- ،و طهّرتهم من الرّجس و الدّنس تطهيرا بارادتك»( آنان را به اراده تكوينى) از هر پليدى و بدى طهارت[ و عصمت علمى و عملى] دادى«- ،
و جعلتهم الوسيلة اليك و المسلك الى جنّتك» و آنان وسيله[ براى جلب رضايت خدا] و راهى به سوى بهشت خود قرار دادى ... «- ،اللّهم انّك ايّدت دينك
فى كلّ اوان بإمام اقمته علما لعبادك و منارا فى بالدك» خداوندا ،تو همواره دين خود را در هر زمانى به وجود امامى تأييد مىكنى؛ امامى كه نشانههاى
هدايت مردم و چراغ روشنىبخش در زمين توست «- ،بعد ان وصلت حبله بحبلك و جعلته الذّريعة الى رضوانك» پس از آنكه ريسمان او[ امام] را ،وسيله
اتصال به خود و اسباب رسيدن به رضوان خود قرار دادى «- ،و افترضت طاعته» و اطاعت از او را بر همه واجب گرداندى «- ،و حذّرت معصيته» و نافرمانى
از او را بيم دادى «- ،و امرت بامتثال اوامره و باالنتهاء عند نهيه» به اطاعت فرمانهايش و بازايستادن از نواهى او فرمان دادى «- ،و الّا يتقدّمه متقدّم ،و ال
يتاخّر عنه متاخّر» و بر پيشى نجستن بر او و واپس نماندن از حضرتش دستور دادى .امام سجاد( ع)  ،صحيفه كامله سجاديه ،ترجمه حسين انصاريان ،دعاى
روز عرفه ،دعاى  ،43ص  (211 - 259با اندكى تصرف).

آن حضرت (ع) از هر موقعيتى ،براى يادآورى جنايات يزيد در كربال و حماسه ايثار و شجاعت و شهادت شهيدان كربال
و پدرش امام حسين (ع) استفاده مىكرد و نمىگذاشت تحريف و تغييرى در آن ايجاد گردد يا به فراموشى سپرده شود.
البته نقش حضرت زينب (س) را نيز نبايد از نظر دور داشت كه در اين زمينه بسيار تعيينكننده بود.
ص191 :
 اهتمام به امر به معروف و نهى از منكردر روايات آمده است كه همه فرايض به سبب امر به معروف و نهى از منكر اقامه خواهد شد .امام سجاد (ع) مىفرمايد:
كسى كه امر به معروف و نهى از منكر را ترك كند ،نظير كسى است كه كتاب خدا را پشت سر افكند ،مگر آنكه انسان در
تقيّه ويژه به سر برد و از پنهان داشتن عقايد و برنامههاى خود ناگزير باشد .نيز آن حضرت فرمودند :منظور از تقيّه ويژه

آن است كه انسان از سوى ستمگرى ستيزهجو و سركش تهديد شود.373
 -افشاگرى برضد امويان و زمامداران ناصالح

تاريخ ،گواه آن است كه امام سجاد (ع) در هر زمان و مكانى كه فرصتى دست مىداد ،از جنايات امويان پرده برمىداشت
و اعمال ناشايست آنان را نكوهش مىكرد و از ابراز تنفّر از امويان باكى نداشت.
نافع بن جبير در مدح معاويه گفت :معاويه كسى بود كه از روى بردبارى سكوت مىكرد و از روى دانش سخن مىگفت،
ولى امام سجاد (ع) فرمود :نافع دروغ مىگويد ،معاويه كسى بود كه قدرت و انحصارطلبى او را ساكت مىكرد و سرمستى
و شادمانى او را به سخن مىآورد.

378

براساس گزارشى ،امام سجاد (ع) در گفتگو با شخصى به نام منهال ،درباره جناياتى كه بر اهل بيت (ع) رفته بود ،چنين
گفتند:
با ما خاندان پيامبر (ص) چونان بنى اسرائيل در نظام فرعونيان رفتار شد؛ مردانمان را كشتند و زنانمان را باقى گذاشتند.
با اينكه عرب بر عجم فخر مىفروشد و قريش بر عرب فخرفروشى مىكند به اينكه محمد (ص) از آنان است ،ما كه
فرزندان پيامبريم ،مورد غضب و قهر و ستم آنان قرار گرفتهايم؛ ما را كشتند و آواره كردند إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ.
 مقابله با حاكمان و نهى از تبعيت از ظالمانامام سجاد (ع) اطاعت و فرمانبردارى از ظالم را ،به منزله بىدينى شمرده و مىفرمايد:
كسى كه ال اله اال اللّه (شعار توحيد) بگويد ،ادعا و اعتراف او به ملكوت آسمان بار
 .)1 ( 373كشف الغمه ،ج  ،2ص 299؛ تذكرة الخواص ،ص .294
 .)2 ( 378همان ،ص .714
 .)7 ( 379شوشترى ،قاضى نور اهلل ،احقاق الحق ،ج  ،12ص .121
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ص193 :
نمى يابد ،مگر زمانى كه سخن خود را با عمل شايسته كامل گرداند و كسى كه در برابر ظالم سرفرود آورد ،بىدين
است.

341

 ترغيب و تشويق به مبارزه ،جهاد و شهادتامام سجاد (ع) سيماى شيعه حقيقى را اينگونه ترسيم كرده است:
شيعه راستين ما كسى است كه در راه اهداف و برنامههاى ما جهاد و تالش كند و با كسانى كه بر ما ستم مىكنند ،درگير
شود و ظلم آنان را دفع كند ،تا اينكه خداوند حق را از ستمپيشگان بازگيرد.341

آن حضرت به نقل از پيامبر (ص) درباره جهاد و شهادت فرمودند:
هيچ گامى نزد خداوند محبوبتر از دو گام نيست :قدمى كه در جهاد پيشنهاده شود و صفى از صفهاى جهاد در راه خدا
را پر كند ،و قدمى كه در راه صله رحم برداشته شود و  ...و هيچ قطرهاى نزد خداوند محبوبتر از دو قطره نيست :قطره
خونى كه در راه خدا ريخته شود ،و قطره اشكى كه در ظلمت شب از بيم خدا از ديده فروغلطد.

342

 تاكتيكهاى سياسىامام در ادامه مبارزات سياسى براى حفظ شيعيان از خطر دشمنان ،راهكارهاى مناسبى طرح و اعمال فرمودند كه برخى
از آنها بدين قرار است:
سفارش به بردبارى و تشويق به رازدارى؛ اين دو موضوع ،دو اصل اساسى در مبارزه تلقى مىشد و البته شيعيان از اين
دو ناحيه آسيب پذير بودند و بر اثر هجوم مشكالت سياسى ،اقتصادى و اجتماعى ،و نيز سختى و تنگناهايى كه حاكمان
براى آنان ايجاد مىكردند ،كمتحمل ،كمصبر و ناشكيبا مىشدند و شكوه و شكايت به امام مىبردند.
حضرت مىفرمود:
به خدا سوگند ،دوست داشتم گوشت و دست و بازوهايم را مىدادم ،تا دو ويژگى بىصبرى و رازندارى در ميان شيعه از
بين مىرفت.

347

معلوم مىشود خطاهايى از سوى شيعيان صورت گرفته بود كه امام اينگونه اظهار نگرانى كرده و آنان را سرزنش كرده
است.
 .)1 ( 341مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،امالى المفيد ،ص 119؛ بحار االنوار ،ج  ،38ص .152
 .)2 ( 341قندوزى ح نفى ،سليمان بن ابراهيم ،ينابيع المودة لذوى القربى ،ص .231
 .)7 ( 342امالى مفيد ،ص 5؛ بحار االنوار ،ج  ،38ص .152
 .)4 ( 347كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافى ،ج  ،7ص .714

ص198 :
سفارش به مبارزه پنهانى (پوششى) با ستمگران؛ يكى از اصول مهم در همه مبارزهها ،اصل مخفىكارى است .امام سجاد
(ع) در اينباره فرمودند:
حق امام بر مردم اين است كه در نهان و آشكار از او پيروى كنند و فرمانبردار او باشند و كالمش را بزرگ شمارند ،ولى
حق سلطان اين است كه در ظاهر حكمش را مخالفت نكنند.

344

رهنمود امام (ع) در حقيقت ترسيم يك استراتژى است ،نه يك سياست اصولى.345
شيعيان به دليل عد م توان كافى براى مبارزه علنى و مسلحانه ،به دستور امام شيوه تقيه را پيش گرفتند و فرمان اطاعت
ظاهرى از سلطان ،به معناى تعطيل كردن جهاد نيست و به گواهى تاريخ ،در تاريخ پرافتخار تشيع ،هرگز مشعل جهاد
خاموش نشد و خط سرخ شهادت ،همواره پررهرو بوده و هست.
 .5امام سجاد (ع) و حاكمان
امام سجاد (ع) ،در دوران امامت با حاكمانى چند همزمان بود :يزيد بن معاويه ( 14 -11ق)؛ عبد اللّه بن زبير در حجاز
( 37 -11ق)؛ معاويه دوم ( 14ق ،دو سه ماه)؛ مروان بن حكم ( 15ق ،دو سه ماه)؛ عبد الملك بن مروان ( 81 -15ق)؛
وليد بن عبد الملك ( 91 -81ق).
در اين ميان به جز عبد اللّه بن زبير ،پنج تن ديگر از حاكمان اموى بودند .حال پرسش اساسى اين است كه موضعگيرى
امام سجاد (ع) در برابر اين حاكمان و شيوه و روش برخورد او با دستگاه حكومتى آنان چگونه بوده است؟
 .5 -1امام سجاد (ع) و يزيد
دوران امامت امام سجاد (ع) زمانى شروع شد كه حدود شش ماه از آغاز سلطنت يزيد مىگذشت .امام در ميان اسيران
كربال وارد شام شده ،به مجلس جشن و شادمانى يزيد برده شد .آثار بيمارى و خستگى راه و غبار مصيبت ،بر چهره و
سر و روى حضرت هويدا بود ،امّا ايشان با همان حال رنجور ،خطابهاى در مسجد اموى ايراد كرد كه ستونهاى حكومت
يزيد را به لرزه درآورد و او را چون فرمانده شكستخوردهاى در موضع انفعال قرار داد و به عذرخواهى و جبران
خسارت و ابراز دلجويى واداشت .باتوجه به اوضاع و شرايط شام و مقتضيات زمانى و مكانى ،در حالىكه به نظر
مىرسيد همهچيز به نفع امويان و به ضرر
ص199 :

 .)1 ( 344احقاق الحق ،ج  ،12ص .113
 .)2 ( 345امام سجاد( ع) جمال نيايشگران ،ص .141

اهل بيت (ع) و شيعيان باشد ،امام سجاد (ع) همه معادالت را به هم ريخت و در اوج موفّقيت ،پيروزمندانه در ادامه راه
شهيدان كربال قدم برداشت و وجدان خفته مردم را بيدار و حقانيت اهل بيت (ع) را اثبات كرد .يزيد كه پيش از آن خدا را
براى كشته شدن امام حسين (ع) سپاس مى گفت ،پس از اين شكست ،گناه جنايات كربال را به گردن عبيد اللّه انداخت و
مىگفت :خدا پسر مرجانه را لعنت كند كه حسين (ع) را كشت و من چنان دستورى نداده بودم.
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امام سجاد (ع) به داليلى كه خواهد آمد ،با شورش مدينه در حادثه حرّه شركت نداشت.
مسلم بن عقبه نيز به دستور يزيد حرمت امام سجاد (ع) را حفظ كرد و برخالف آنكه از همه مردم مدينه و بزرگان
صحابه و اشراف بر بندگى يزيد بيعت گرفت ،از امام سجاد (ع) بيعتى نستاند.
 .5 -2امام سجاد (ع) و عبد اللّه بن زبير
ابن زبير در مكه اعالم خودمختارى كرد و از مردم براى خود بيعت گرفت و قلمرو خويش را از حجاز به سوى يمن،
عراق و بخشهايى از ايران گسترش داد .امام سجاد (ع) در برابر دعوت ابن زبير واكنشى نشان نداد و ردّ و تأييدى از
ايشان در مورد شورش و اعالن خودمختارى و ادعاى خالفت ابن زبير نيافتيم .همچنين كمك و حمايتى از ابن زبير در
مورد امام سجاد (ع) سراغ نداريم ،گويا مناسبات مهم و قابل توجهى ميانشان نبوده ،جز اينكه ابن زبير از واقعه كربال،
شهادت امام حسين (ع) و اسارت اهل بيت (ع) براى جلب نظر توده مردم و تحريك احساسات آنان در پيشبرد اهداف
خويش بهره برده است .نكته قابلتوجه نگرانى امام سجاد (ع) از اقدامات ابن زبير است از آن جمله حذف صلوات بر
محمد و خاندان او از خطبه هاى نماز جمعه از سوى ابن زبير كه امام در تعليمات و دعاهاى خود اصرار زيادى بر تكرار
صلوات داشت.
 .5 -7امام سجاد (ع) و معاويه دوم
پس از يزيد ،فرزندش معاويه براى مدت كوتاهى به حكومت رسيد .او از كارهاى پدر و پدر بزرگ خود انتقاد كرد و به
صورت مرموزى بدرود حيات گفت 343.درباره بيعت امام سجاد (ع)

ص211 :
با معاويه دوم گزارشى مشاهده نشد و در اين مدت ،حادثه و رويدادى نيز به وقوع نپيوست و موضعگيرى خاصى نيز از
امام در برابر خليفه وقت صورت نگرفت .گرچه معاويه دوم از عملكرد پدرش انتقاد كرد ،امّا در دوران او ،هيچ گشايشى
در حجاز و عراق در كار شيعه اتفاق نيفتاد ،حكمى به نفع شيعيان و علويان صادر نگرديد ،و حتى به نوعى از اهل بيت
(ع) دلجويى هم نشد.
 .5 -4امام سجاد (ع) و مروان بن حكم
 .)1 ( 341طبرسى ،احمد بن على ،االحتجاج على اهل اللجاج ،ص 711 - 711؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،3ص .738
 .)2 ( 343ر .ك :مروج الذهب  ،...ج  ،7ص 37؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،4ص 171؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص  ،254تاريخ الطبرى ،ج  ،4ص .781

تحول دولت و حكومت از شاخه سفيانى به شاخه مروانى ،در دوران امامت امام سجاد (ع) روى داد و مروان ،سرسلسله

مروانيان براى مدت كوتاهى بر مسند خالفت نشست 348.سابقه سياه و ننگين مروان در دوران رسالت پيامبر (ص) ،تبعيد
او و پدرش از مدينه تا زمان عثمان ،حضور او در جنگهاى جمل و صفين در برابر امام على (ع) ،اصرار او بر وليد براى
كشتن امام حسين (ع) در آغاز خالفت يزيد ،دشمنى آشكار چنين دشمنى كينهتوز و قسمخورده و به خالفت رسيدن او،
آغاز بدترين دوران بر شيعيان بود .او ادامهدهنده سياست ضد شيعى معاويه و يزيد بود و به خالفت رسيدن وى ،نشانهاى
از انحطاط دينى و سياسى آن دوران به شمار مىرفت .او براى تثبيت حكومت و خالفت خويش ،بهويژه باوجود رقيبى
چون ابن زبير با مشكالتى روبهرو بود كه مجال پرداختن به امام سجاد (ع) و شيعيان را از او بازگرفت.
 .5 -5امام سجاد (ع) و عبد الملك بن مروان
عبد الملك از سال  15ق تا سال  81ق بر مسند خالفت نشست .در طول خالفت عبد الملك ،مشكالت عمدهاى چون
فتنه ابن زبير ،قيام توابين و انقالب مختار صورت گرفت ،امّا او به كمك سردار وفادارش حجاج ثقفى ،بر برخى از
آشوبها مسلط شد و آنها را خاموش كرد.
سياست عبد الملك سركوب و كشتار بىرحمانه بود .وى خود را چنين معرفى مىكند:
من همچون عثمان ،خليفه اى زبون و تحقير شده نيستم و چونان معاويه ،آسانگير و همانند يزيد كمخرد و سستعنصر
نخواهم بود .من تنها با شمشير دردهاى مردم را مداوا خواهم كرد تا همگى در برابر من سر تعظيم فرود آورند ....
دوران عبد الملك ،سختترين دوران براى خاندان پيامبر (ص) و آل على (ع) بود .او تنها
ص211 :
به اهل بيت خاص ،يعنى امام سجاد (ع) آسيب نمىرساند ،بلكه ديگران نيز امنيت جانى و مالى نداشتند .امام سجاد (ع)
نيز تحت كنترل شديد جاسوسان خليفه بود و آنها از تمامى فعاليتهاى سياسى امام آگاه بودند و شديدا نيز احساس خطر
مىكردند .پيشنهاد كشتن امام سجاد (ع) از سوى حتى حجاج ثقفى به عبد الملك ،حاكى از ترس او بود ،اما عبد الملك
به سبب جلوگيرى از فتنههاى بعدى ،از اين كار صرفنظر كرد .او تجربه خلفاى پيشين خود را داشت كه چگونه با آل
على (ع) درافتادند و از بين رفتند .ازاينرو ،به حجاج نوشت:
مرا از مبتال شدن به خون بنى هاشم دور نگهدار و خون آنان را مريز؛ زيرا من عبرت گرفتهام كه ....
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براساس گزارشهاى تاريخى ،چند بار ميان امام سجاد (ع) و عبد الملك گفتگوهايى صورت گرفته است؛ از جمله آنكه:

 .)1 ( 348دو ماه گفته شده است ،دينورى ،عبد اهلل بن مسلم بن قتيبه ،المعارف ،ص 757؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،4ص 34؛ ابن اثير ،أسد الغابة فى معرفة
الصحابه ،ج  ،4ص .784
 .)1 ( 349مسعودى ،على بن الحسين ،اثبات الوصيه ،ص 141؛ كشف الغمه  ،...ج  ،2ص  711؛ ابن صباغ ،على بن محمد ،الفصول المهمة فى معرفة االئمة
االثنى عشر ،ص .214

 .1عبد الملك در مسجد الحرام مشغول طواف بود و پيشاپيش او امام سجاد (ع) با بىاعتنايى به خليفه طواف مىكرد.
پس از طواف ،عبد الملك خواست امام را نزد او حاضر كردند و آنگاه گفت :من كه قاتل پدر شما نيستم ،چرا نزد ما
نمىآيى و با ما ارتباط برقرار نمىكنى؟
امام فرمود :كسى كه پدرم را كشت ،دنياى پدرم را خراب كرد ،امّا پدرم آخرت او را ويران ساخت؛ تو هم اگر بخواهى،
مىتوانى!
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 .2عبد الملك سعى داشت تا شمشير پيامبر (ص) را كه از ودايع امامت بود ،از امام سجاد (ع) بگيرد و نزد خود نگه
دارد .در اختيار داشتن آن ،آثار معنوى زيادى براى خليفه داشت و در واقع نوعى مشروعيت بخشيدن به خالفت او به
شمار مىآمد و جانشينى او را از پيامبر (ص) تأييد مىكرد .عبد الملك نامهاى به حضرت سجاد (ع) نوشت و امام پاسخ
منفى به او داد .او نامه دوم را با تهديد به حذف نام امام از دفتر بيت المال نوشت.
امام در پاسخ او فرمود:
اى عبد الملك! بدان كه خداوند براى بندگانش تضمين كرده است كه ايشان را از تنگناها برهاند و از مسيرى كه گمان
ندارند ،روزى را برساند ،ولى آگاه باش كه خداوند در قرآن فرموده است :إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ؛ خداوند
خائنان
ص212 :
سركش را دوست ندارد .اينك بينديش كداميك از ما مشمول اين آيه هستيم .351
 .7روزى عبد الملك نامهاى سرگشاده ،مالمتگرانه و تحقيرآميز به امام سجاد (ع) نوشت و در ضمن آن ،از ازدواج
حضرت با كنيز انتقاد كرده ،نوشت :كسى چون شما شايسته نيست با كنيزى ازدواج كند.
امام سجاد (ع) با تذكر نكاتى از نامه عبد الملك ،اعتراف ضمنى او را در مورد شرافت و جاللت و عظمت شأن خويش
يادآور شد و ازدواج خويش را پيروى از سنت پيامبر (ص) كه چنين ازدواجى داشته است ،دانست و آن را زنده نگه
داشتن يك سنت فراموش شده معرفى كرد و كارى را كه مايه ننگ مردم بود ،مايه شرافت و عظمت خود دانست و عبد
الملك را به دليل توجه به باورهاى جاهلى و خرافى تحقير كرد و پاسخ دندانشكنى به او داد.
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رفتار عبد الملك و كارگزاران او ،بهويژه حجاج با شيعيان بسيار ناشايست بود؛ رفتارى كه حتى با كافران و زنديقان
صورت نمىگرفت .اعمال انواع شكنجهها ،مجازاتها ،كشتارها و بسيارى جنايات كه اگر كسى ادعا مىكرد از اهل كتاب
است ،در امنيت بيشترى بود تا بگويد شيعه است .البته درايت ،زمانشناسى و تدبيرهاى حكيمانه امام سجاد (ع) ،حضرت
و بسيارى ا ز شيعيان را از گزند عبد الملك و عامالنش حفظ كرده و خطر آنان را در حد امكان برطرف ساخت.
 .)2 ( 351اثبات الهداة ،ج  ،5ص .275 - 274
 .)1 ( 351بحار االنوار ،ج  ،41ص .95
 .)2 ( 352ابن سعد ،محمد بن سعد هاشمى بصرى ،الطبقات الكبرى ،ج  ،5ص 158؛ ابن عبدربّه ،احمد بن محمد ،العقد الفريد ،ج  ،3ص .141

شيعيان در دوران عبد الملك ،در عراق ،ايران و حجاز به سختى سركوب شدند و مهمترين قيامهاى آنان ،با كشتار فراوان
به دست دژخيمان اموى بىثمر ماند.
 .5 -1امام سجاد (ع) و وليد بن عبد الملك
وليد پس از مرگ پدرش عبد الملك به خالفت رسيد و سياست شيعهستيزى و شيعهزدايى پدرانش را ادامه داد .هشام بن
اسماعيل ،كارگزار خليفه بر مدينه ( 81 -82ه) بود و در دوران زمامدارىاش ،ستم فراوانى بر مردم مدينه ،بهويژه امام
سجاد (ع) كرد .با آغاز خالفت وليد ،اعتراضها و شكايتهايى از او نزد وليد بردند .او پس از پنج ماه از آغاز خالفتش،
هشام بن اسماعيل را عزل كرد و عمر بن عبد العزيز ( )97 -81را بر آن ديار گمارد و اعالم كرد هركس شكايتى از
هشام دارد ،بگويد .هشام بيش از همه از على بن الحسين (ع) مىترسيد؛ زيرا
ص217 :
بيشترين ظلمها را به او روا داشته بود ،امّا امام سجاد (ع) كريمانه از كنار آن گذشت و به بنى هاشم سفارش كرد كسى
متعرض او نشود.
گزارشى از برخورد خاصى از امام سجاد (ع) و وليد بن عبد الملك در دست نيست ،جز آنكه سرانجام امام به دستور
وليد به شهادت رسيد.
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 .1امام سجاد (ع) و قيامها
در دوره امامت امام سجاد (ع) ،قيامهاى چندى رخ داد و امام نيز موضعگيرى متفاوتى با آنها داشت .در اين بخش
پرسشها و بحثهاى گوناگونى مطرح است .نمونههايى از مهمترين آن عبارتاند از:
 تعيين هويت سياسى ،اجتماعى و مذهبى قيامها؛ مالكهاى تعيين هويت قيامها؛ بررسى علل ،اهداف و چگونگى قيامها؛ موضعگيرى امام در مورد يكايك قيامها؛ چرا امام سجاد (ع) خود قيام نكرد؟ -چرا امام سجاد (ع) با قيامى همراهى نكرد؟

 .)1 ( 357االتحاف بحبّ االشراف ،ص .147

اين سؤالها و پرسشهاى ديگرى از اين دست ،در معرفى و شناسايى قيامها و شورشهاى صدر اسالم و تعيين گرايش
مذهبى آنان ،اهميت و ضرورت ويژهاى دارد .اين ويژگى ،پژوهشگران را يارى مىرساند كه صحيحتر و عميقتر به
تحليل جريانهاى سياسى -اجتماعى و تحركات جناحى -مردمى بپردازند.
 .1 -1قواعد و مالكهايى براى تعيين هويت قيامها
براى تعيين هويت شيعى و غيرشيعى بودن قيامها ،قواعد و مالكهاى قابل توجهى وجود دارد كه معرفى مىگردد:
الف) محور اصلى قيام در مكتب تشيع ،امامت و شخص امام است .هر قيامى را كه امام معصوم (ع) يا نماينده او رهبرى
مى كرد يا مأذون از طرف امام بود و پس از شروع قيام ،دعاى خبر ،تأييد و تقريرى از امام معصوم در پى داشت ،قطعا
قيامى شيعى به شمار مىآيد.
ص214 :
ب) چنانچه رهبران و سردمداران يك قيام يا قيام كنندگان ،شيعه بوده و اهداف و آرمانها و شعار ايشان با آهنگ تشيع
همنوا باشد ،اگرچه امام معصوم يا نمايندگان او با آنان همراه نباشند ،مىتوان آن قيام را شيعى دانست.
غير از موارد مذكور ،هر قيام و شورشى غيرشيعى است و طبعا در انديشه تشيع نامشروع خوانده مىشود 354.ازاينرو،
قيامها به دو دسته تقسيم مىشوند:
الف) قيامهايى كه با اهداف شيطانى و قدرتطلبى صورت گرفته ،هرچند به ظاهر شعار طرفدارى از اهل بيت (ع) را سر
داده شد ،نظير قيام عباسيان؛
ب) قيامهايى كه با اهداف الهى ،ظلمستيزى و پيكار با ظالمان باشد .قيامكنندگان ،حق و صاحبان حق را بشناسند و
تصميم آنان ،بازگرداندن حق به اربابان آن باشد ،نظير قيام زيد بن على .بديهى است كه دسته اول محكوم و دسته دوم
مورد تأييد بود.
ص215 :
«مالكهاى تعيين هويت قيامها»
ص211 :
 .1 -2قيامهاى عصر امام سجاد (ع)

 .)1 ( 354ممكن است مشروعيت در عرف سياسى ،ناظر بر رضايت ،حمايت و همكارى مردم باشد كه از بحث ما خارج است.

نخستين قيامهاى مردمى ،از زمان نخستين خلفاى اسالمى شروع شد و شورش مردم كوفه برضد زمامدار آن ،شورش

مردم عليه عثمان ،و نيز قيام حجر بن عدى برضد معاويه از اين دست قيامهاست  .355نقطه عطف و سرآغاز مهمترين
قيامها ،نهضت عاشوراست كه الگوى انقالبهاى اسالمخواهى شد.
الف) قيام مدينه (واقعه حرّه)

قيام حره ،سه روز مانده به پايان ذى الحجه سال  17ق ،اتفاق افتاد 351.هيئتى همراه عبد اهلل بن حنظله از مدينه به شام
رفت و پس از بازگشت ،گزارشى از مفاسد يزيد و دستگاه حاكمه ارائه دادند و اعالن برائت كردند ،سر از اطاعتش

برتافتند و مردم را به مبارزه با آنان فراخواندند و از آنان بيعت گرفتند 353.عبد اللّه بن حنظله و عبد اللّه بن مطيع رهبران

مهاجران و انصار ،و معقل نيز فرماندهى تيرههاى مختلف مهاجران غيرقرشى را برعهده گرفته و فرماندهى نيروهاى مدينه

را در مقابل سپاه شام برعهده داشتند 358.شهادت امام حسين (ع) ،كشتار اهل بيت (ع) ،گزارش هيأت نمايندگى مدنيها از
دربار و دستگاه يزيد ،آگاهى مردم از فساد و فحشاى دستگاه حاكمه ،و نيز اعالم و اعالن بىكفايتى يزيد براى منصب
خالفت ،مهمترين زمينههاى قيام اهل مدينه برضد امويان در سال  17ق ،بود .آنان در آغاز قيام ،عثمان بن محمد بن ابى
سفيان ،والى مدينه و زمامداران اموى مدينه را از شهر بيرون راندند و با پيوستن به حكومت خودمختار زبيريان در مكه،

علم مبارزه برافراشتند و شعارشان دعوت به رضا و شورا بود 359.طولى نكشيد كه سپاه اموى به فرماندهى مسلم بن عقبه
مدينه را در محاصره درآوردند و با شدّت عمل و كشتار فراوان در منطقه حرّه در كناره مدينه ،قيام را سركوب كردند و
پس از پيروزى ،جان ،مال و ناموس اهل مدينه را براى سه روز بر سربازان شامى مباح گردانيدند .از مردان و صحابيان
اسير ،بر بردگى يزيد بيعت ستاندند و چون چهارپايان بر گردنشان مهر بردگى گذاشتند.
امام سجاد (ع) در اين واقعه ،تقيّه را پيشه خويش ساخته و به ظاهر نقشى در مبارزه مردم
ص213 :
مدينه نداشتند؛ زيرا عامل اصلى آغاز چنين موضعى ،وابستگى شديد اين شورش به حكومت عبد اللّه بن زبير در مكه و
داخل شدن مردم مدينه در بيعت با او ،و فرار عبد اللّه بن مطيع به سوى مكه بود.
پيشتر در مورد عبد اللّه بن زبير سخن گفتيم .سابقه كينهتوزى او و پدرش با اهل بيت (ع) مشهور است .او از مردم مدينه
براى خود بيعت گرفت و تبليغات او و نيز چند عاملى كه در رخداد حرّه گذشت ،در بروز قيام در مدينه مؤثر بود .امام
سجاد (ع) با ابن زبير بيعت نكرد؛ زيرا خالفت وى را مشروع نمىدانست ،همانگونه كه خالفت يزيد را نامشروع
مىدانست ،البته در بيعت با يزيد مجبور بود و از آن خارج نشد.

 .)1 ( 355شورشهاى خوارج ،نمونههاى ديگرى است كه از يادآورى آن صرفنظر مىكنيم.
 .)2 ( 351تاريخ خليفة بن خياط ،ص .155
 .)7 ( 353همان ،ص .181
 .)4 ( 358همان ،ابن حزم اندلسى ،على بن احمد بن سعيد ،جمهرة انساب العرب ،ص .158
 .)5 ( 359همان.

به نظر مىرسد يكى از مهمترين دليلهايى كه مىتوان براى رفتار دور از خشونت عامل يزيد در مورد امام سجاد (ع) ارايه
كرد ،اين است كه آن حضرت (ع) از بيعت با يزيد خارج نشده و با ابن زبير بيعت نكرده بود .البته داليل ديگرى نيز
گفتهاند ،از جمله عدم همكارى با قيام كنندگان ،پناه دادن به اهل و عيال مروان بن حكم زمامدار رانده شده مدينه،
بازداشتن بنى هاشم از ورود در فتنه و سفارش مخصوص يزيد به مدارا كردن با امام سجاد (ع) ،برخى از عوامل دور
بودن امام و اهل بيت (ع) از خطرهاى احتمالى رخداد حرّه بود.
ب) قيام توابين
يكى ديگر از قيامهاى مهم اين دوران ،قيام توابين است .كوفيان از سال  11ه .به بعد ،در آتش ندامت از كوتاهى در
حادثه كربال مىسوختند و سرآمدان كوفه ،از بىوفايى و پيمانشكنى خويش نادم گشته و بر گناه خود افسوس
مىخوردند و به فكر توبه و تدارك آن بودند .آنها تحركات پنهانى و مخفيانهاى داشتند و خود را براى شورش و قيامى
آماده مىكردند ،تا خبر مرگ يزيد به ايشان رسيد .توابين كنار قبر مطهر ساالر شهيدان جمع شدند و با ناله و انابه پيمان
بستند كه برضد امويان بشورند و تا سرحد شهادت بتازند و خون خود را به كفاره گناه خويشتن بريزند .آنان از آنجا به
سوى شام حركت كردند و در عين الورده ،با سپاه عبيد اللّه بن زياد به پيكار پرداختند .پنج هزار تن از كوفيان شيعه و
مخالفان بنى اميه با سليمان بن صرد همراه شدند و از اين تعداد ،حدود يك هزار تن به فرماندهى رفاعه بن شداد موفق
شدند از معركه جان به سالمت ببرند و بازگردند .ستاره قيام توابين در عين الورده غروب كرد و باقىمانده آنان ،بعدها به
مختار پيوستند.
ص218 :
توابين دو گروه را در حادثه كربال مقصر مىدانستند :بنى اميه و خائنان و جنايتپيشگان كوفه .قيام توابين ،يك حركت
سياسى -اجتماعى بود و از آنجايى كه رهبران و قيام كنندگان آن شيعى و متأثر از حادثه كربال بودند و همچنين اهداف و
آرمانهايشان با مرام تشيع همسو بود ،آن را قيامى شيعى شمردهاند.
سران توابين هيچگونه ارتباطى با امام سجاد (ع) نداشتند؛ نه دعوتى از امام به عمل آورده و نه در بيعت امام درآمده
بودند ،نه سفارش و اشارتى از طرف امام بر شروع و ادامه قيام داشتند و نه حذر و تكذيبى از امام برضد ايشان شده بود.
به نظر مى رسد با حادثه كربال و شهادت سيد الشهدا ،كوفيان روى دعوت از امام را نداشته و بيعت با حضرت را پس از
عهدشكنىهاى پياپى ،موجب اتهام ،سفاهت و اغراى به جهل مىپنداشتند .از طرفى ،اين توبهكنندگان بودند كه گردهم
آمدند و در اين دايره ،جايى براى امام سجاد (ع) نبود .و همچنين آنها با كشته شدن و كشتن ،مىخواستند اظهار ارادت و
مودّت به خاندان پيامبر (ص) را اثبات كنند و پيش از آن نمىتوانستند حضرت را به خويشتن فراخوانند .نيز افزون بر
موارد باال ،توابين خود را به شهادت نزديكتر مىديدند تا پيروزى ،و طبيعى مىنمود كه به همراهى و شهادت امام سجاد
(ع) پس از حادثه كربال خرسند نبودند.
شعارهاى يا لثارات الحسين (ع) و واژههايى كه از انتقامجويى برمىخاست ،محرّك قوى و مؤثرى در ميان مردم بود.
ميزان تأثير حادثه كربال در قيام توابين ،بيش از تأثير آن در ديگر قيامها بوده است .نزديكى زمانى و مكانى به كربال و

عاشورا ،يادآورى و گفتگو از مصيبتها و صحنههاى تكان دهنده حادثه كربال ،غليان عواطف و احساسات مردم ،احساس
شرم ،گناه و تقصير در فاجعه كشتار اهل بيت (ع) و حضور جنايتكاران و قاتالن در بين مردم ،بيشترين اثرپذيرى را در
كوفه و كوفيان ايجاد كرده بود و عروج بيش از چهار هزار تن از مسلخ شهادت ،گواه آن است.
البته هر نهضت و انقالبى آثارى به جاى مىگذارد و قيام توابين در قيام مختار تأثير گذاشت .كسانى كه از نبرد عين
الورده جان به سالمت برده بودند ،كسانى كه با توابين پيمان بر مبارزه بستند ،امّا هنگام قيام سستى گزيده شركت نكردند،
و كسانى كه از كشته شدن توابين متأثر شده بودند ،همگى جمعيت انبوهى شدند و به قيام مختار پيوستند.
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ج) قيام مختار
پيش از آغاز قيام شهادتطلبانه توابين ،مختار در كوفه مردم و شيعيان را به سوى خود فرامىخواند .او رقيب سليمان بن
صرد و توابين بود .كوفه كانون شورش و انقالب به شمار مىآمد و گروهى زير پرچم سليمان جمع شده بودند و جماعتى
گرد مختار .ا و آنان را از شكست حتمى خبر داده ،مردم را از كشته شدن در همراهى سليمان انذار مىداد.
مختار سران توابين را به عدم درك سياسى و عدم تجربه نظامى متهم مىكرد و خويشتن را باكفايتتر معرفى مىنمود .از
طرفى ،او خود را نماينده محمد بن حنفيه خوانده و مردم را به پيروى از خويش فرامىخواند .مختار با حضور چند تن از
رقباى قدر خويش چون سليمان و ديگران ،نتوانست موقعيت ويژهاى به دست آورد ،امّا پس از شكست توابين ،يكهتاز
بال منازع كوفه بود و پس از جذب ابراهيم بن اشتر ،به حركت خويش سرعت بخشيد و كوفه را تصرف كرد و عامالن و
شركتكنندگان در كشتار كربال را به سختى مجازات كرد.
ويژگىهاى مختار را در زيركى و سياستمدارى او كه چهرهاى سياسى -مذهبى بود مىتوان ديد و افزون بر آن ،تقوا و نيز
محبت شديد به اهل بيت (ع) از ديگر ويژگىهاى او به شمار مىآيد.
 مختار كيست؟مختار در سال اول هجرى در طائف به دنيا آمد 311.پدرش ابو عبيد ثقفى ،در زمان عمر در مدينه حضور داشت و از
طرف خليفه به فرماندهى سپاه منصوب شد .او و فرزندانش وهب ،مالك و جبر در نبرد قس الناطف به شهادت

رسيدند 311.مختار كه در اين زمان سيزده ساله بود 312،تحت سرپرستى عمويش سعد بن مسعود كه از صحابيان بود
رشد و نمو كرد .از دوران جوانى او اطالعات زيادى در دست نيست.

 .)1 ( 311تاريخ الطبرى ،ج  ،2ص .412
 .)2 ( 311الفتوح ،ج  ،1ص .131 - 117
 .)7 ( 312بالذرى ،احمد ،أنساب األشراف ،ج  ،1ص .731
 .)4 ( 317اإلستيعاب فى معرفة األصحاب ،ج  ،2ص .112
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در جريان جنگهاى جمل ،صفين و نهروان حضور نداشت و هنگامى كه عمويش سعد در تعقيب خوارج عزيمت كرد،
مختار در مداين جانشين وى بود .در جريان گفتگوى صلح امام حسن (ع) كه در مداين صورت گرفت ،گزارش دقيقى از
فعاليت او در اختيار نيست .در جريان قيام امام حسين (ع)  ،مختار ميزبان مسلم بن عقيل در كوفه بود و ابن زياد او را
روانه
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زندان كرد و پس از نهضت عاشورا ،با ميانجيگرى عبد اهلل بن عمر آزاد شد و از عراق به حجاز رفت 314.تاريخنگاران
درباره نقش مختار در جريانهاى داغ سياسى و نبردهاى مهم دوران حضرت على (ع) و امام حسن (ع) تا قيام كربال
سخنى به ميان نياورده اند؛ با اينكه او در عراق بوده و مدتى نيز در مدائن نزد عمويش سعد بن مسعود بود .در سالهاى بعد
از آن نيز از اوضاع و احوال زندگى ،افكار ،عقايد و گرايشهاى سياسى وى اطالعى در دست نيست .شهرت وى از آنجا
بود كه خانه وى پناهگاه مسلم گرديد و عبيد اهلل كه از نفوذ وى آگاهى داشت ،در طول مدتى كه اوضاع نابسامان بود ،در
بند گرفتارش كرد.

315

ابن زبير در سال  11ق ،با طرح مسأله شهادت امام حسين (ع) ،جنايتهاى امويان ،مفاسد يزيد ،و نيز با اعالن عدم
صالحيت سياسى و اخالقى يزيد براى خالفت ،او را خلع كرد و اصحابش مخفيانه با خود او بيعت كردند .مختار به
حجاز وارد شد و همواره در آنجا بود تا در كنار ابن زبير در جبهه ضد اموى شركت كرد و به علت لياقت ،شايستگى و
توانمندىهاى نظامى و سياسىاش پرآوازه شد .پس از مرگ يزيد و شكسته شدن محاصره مكه ،مختار پنج ماه و چند

روز در آنجا ماند 311،امّا از آنجا كه به لحاظ عقيدتى با زبيريان همفكر نبود ،عبد اللّه بن زبير توجه چندانى به او نكرد
مسئوليتى برعهدهاش ننهاد .تنها دشمن مشترك آنان ،يعنى امويان سبب ائتالف آن دو شده بود .ديرى نپاييد كه مختار از
زبيريان گسسته و به كوفه رفت تا بتواند از جوّ مناسب آنجا به سود خود بهرهگيرى كند .ورود او به كوفه ،با فعاليتهاى
سياسى توابين همزمان بود.
مختار در روز جمعه نيمه ماه رمضان و شش ماه بعد از وفات يزيد ،در سال  14ق ،وارد كوفه شد 313.حركت توابين،
شور و هيجان زايد الوصفى در كوفه ايجاد كرده بود ،اما مختار با ايشان همراه نشد و رهبران آن قيام را فاقد بينش
صحيح سياسى و تجربه نظامى دانست.

318

پس از شكست توابين ،مختار با جمعآورى توبهگزاران شكستخورده و طرح شعار خونخواهى ساالر شهيدان و مبارزه
با قاتالن كربال ،خود را بهعنوان نماينده محمد بن
 .)1 ( 314تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص  .531حمايت ابن عمر از مختار ،بدان سبب است كه خواهر مختار ،همسر عبد اهلل بن عمر و دخترش ام سلمه نيز عروس
ابن عمر و همسر عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر بود( پسر عمه و دختر دايى بودند) .الطبقات الكبرى ،ج  ،8ص 745؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،11ص .459
 .)2 ( 315أنساب األشراف ،ج  ،1ص  .733مخت ار بن ابى عبيد ثقفى با گروهى مسلح به قصد يارى حسين بن على روى آورده بود و( همان دم) ابن زياد او
را گرفت ،حبس كرد و چنان با چوب بر او زد كه چشم وى شكافت .تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .211
 .)7 ( 311تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص .533
 .)4 ( 313همان ،ص .511
 .)5 ( 318همان ،ج  ،4ص .212
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حنفيه معرفى كرد و رهبرى شيعيان عراق را به دست گرفت و توانست بزرگانى چون ابراهيم پسر مالك اشتر را كه در

شجاعت همچون پدرش بود ،با خويش همراه كند .مختار به زودى با بيرون راندن عبد اهلل بن مطيع 319والى ابن زبير از
كوفه ،بر شهر حاكم و مسلط شد 331و با ورود به دار االماره ،بيعت همه مردم را از آن خود كرد .او در سال  11ق ،بر

كوفه غلبه يافت 331.مختار با شعار انجام اصالحات ريشهاى ،توانست موالى ،بردگان و مستضعفان را به خود نزديك كند.
او در فيئ به تساوى ميان مردم از اشراف و بردگان رفتار كرد و اين ،موجب نارضايتى اشراف كوفه بود كه پنهانى به ابن
زبير عالقه داشتند و از موقعيت اعطايى مختار به بردگان در شخصيت سياسى و اجتماعى سخت ناراحت بودند و چنين
مىگفتند« :اين مرد (مختار) بدون رضايت ما بر ما فرمان مىراند ،بردگان ما را به خود نزديك ساخته و آنان را بر

چارپايان نشانيده و سهم فيئ ما را به آنان بخشيده و خورانده است و ديگر بردگانمان از ما فرمان نمىبرند» 332.اشراف

احساس خطر كردند و هيئتى نزد محمد بن حنفيه روانه كردند تا درباره نمايندگى او تحقيق كنند.
از جمله اقدامات مختار ،انتقام از قاتالن شهداى كربال و كسانى بود كه در كربال حضور داشتند .ابراهيم به همراهى
سپاهى ،با عبيد اهلل درگير شد و او را كشت .مختار سر عبيد اهلل را به مدينه نزد امام سجاد (ع) فرستاد و موجب تسالى

دل بنى هاشم گرديد .او همچنين ،سپاهى به مكه فرستاد و ابن حنفيه را كه در زندان ابن زبير بود ،رهانيد 337.ابن زبير،

مصعب را براى سركوبى مختار به عراق فرستاد و به اين ترتيب ،ستاره مختار افول كرد و طومار بلندآوازه يكى ديگر از
ثقفيان كه حدود سه سال عراق و امويان را به خود مشغول كرده بود ،بسته شد .زمان وفاتش را در سالهاى  18( 13و

 )19ق ،در كوفه 334گفتهاند.
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ص212 :
قيام مختار ،يك قيام شيعى است و ارتباط او با اهل بيت (ع) سابقه ديرينه دارد .در دوران معاويه ،برخالف آنكه ثقفيان
از مقربان درگاه اموى بودند ،او مورد بىمهرى قرار گرفت و هيچ پست و منصبى نداشت .اين پيشينه شيعهگرى مختار و
عالقه وافر او به اهل بيت (ع) و انديشه ظلمستيزى و انتقامجويى از قاتالن سيد الشهدا (ع) ،مختار را به ارتباط نزديكتر
با اهلبيت (ع) مىكشاند.

 .)1 ( 319او كه در واقعه حرّه ،فرماندهى مهاجران قريشى را به عهده داشت ،با وخيم شدن اوضاع نظامى ،از مدينه به مكه گريخت و از طرف ابن زبير به
حكمرانى كوفه نايل شد .يكى از داليل ما بر شيعى نبودن قيام حرّه ،حضور اين شخص در سطح هسته مركزى و رهبرى آن قيام است .مختار او را مانعى بر
سر راه قيام خويش مىديد و با بيرون راندن او ،راه را هموار كرد.
 .)2 ( 331أنساب األشراف ،ج  ،1ص 794؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،1ص .1
 .)7 ( 331تاريخ خليفة بن خياط ،ص .114
 .)4 ( 332لقد تآمر هذا الرجل علينا بغير رضى منا ،و لقد أدنى موالينا فحملهم على الدواب و أعطاهم و أطعمهم فيئنا ،و لقد عصتنا عبيدنا.
 .)5 ( 337تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .211
 .)1 ( 334الطبقات الكبرى ،ج  ،5ص 39؛ أنساب األشراف ،ج  ،3ص  8و 81؛ تاريخ الطبرى ،ج  ،1ص 97؛ تاريخ خليفة بن خياط ،ص .115 - 114
 .)3 ( 335براى اطالع بيشتر از شرح حال مختار ،ر .ك :ذهبى ،محمد بن احمد بن عثمان ،تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ج  ،4ص  13 - 21و
729 - 221؛ المعارف ،ص 411؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 213 - 258؛ جمهرة انساب العرب ،ص 218؛ تاريخ خليفة بن خياط.218 - 212 ،

 ارتباط امام سجاد (ع) با قيام مختارباوجود جوّ خفقان و اختناق ،انتظار ارتباط علنى ميان امام و مختار بىمورد است .امام شخصا از رهبرى قيام سر باز زد،
امّا به عمويش محمد بن حنفيه واليت داد كه رهبرى و پشتيبانى معنوى قيام را به عهده بگيرد و مختار مردم را به بيعت با
محمد بن حنفيه فرا مىخواند .از آثار و فوا يد اين كار ،ايجاد امنيت براى امام ،مشغول كردن ذهن دشمن و جاسوسان آن
به غير امام ،و مصونيت آن حضرت (ع) از خطر را مىتوان نام برد.
امام ،مردم و انقالبىها را به همراهى با مختار تشويق و ترغيب مىكرد و به عمويش مىفرمود :يا عمّ ،لو عبدا زنجيّا
تعصّب لنا اهل ال بيت لوجب على الناس موازرته و قد ولّيتك هذا األمر فاصنع ما شئت ،فخرجوا و قد سمعوا كالمه و هم
يقولون أذن لنا زين العابدين و محمّد بن الحنفيّة331؛ اى عمو! اگر برده سياهى براى ما اهل البيت قيام كند ،بر مردم است
كه او را يارى رسانند و من تو را بر اين امر گماردم .پس هرچه خواهى كن .آنگاه آنان پس از شنيدن كالم امام خارج
شدند ،در حالىكه مىگفتند :زين العابدين و محمد بن حنفيه به ما اجازه دادند.
امام با پذيرفتن هدايايى كه مختار براى حضرت فرستاده بود ،در واقع او را تأييد مىكرد.
در چند مورد گزارش شده كه امام در حق مختار دعا كرده است 333و همه اين موارد ،حاكى از موضعگيرى مثبت امام
سجاد (ع) در مورد قيام مختار است .افزون بر آنچه گفته شد ،نظر آيت اللّه خويى اين است كه از ظاهر روايات استفاده
مىشود كه قيام مختار به اذن خاص از
ص217 :
طرف امام بوده است 338.نيز ،پس از بازگشت آن هيئت به كوفه ،مختار از ايشان در مورد مالقات و گفتگوها پرسيد،
گفتند :قد أمرنا بنصرتك.
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باتوجه به تحليلها و ارزيابى مثبتى كه از اقدامات امام سجاد (ع) وجود دارد ،اين سؤال مطرح مىگردد كه:
 .1 -7علل عدم قيام امام سجاد (ع)

 .)1 ( 331ابن نما حلّى ،جعفر ،ذوب النضار فى شرح الثار ،ص 91؛ بحار االنوار ،ج  ،45ص 715؛ خويى ،سيد ابو القاسم ،معجم الرجال الحديث ،ج  ،18ص
.111
 .)2 ( 333امام سجاد( ع) براى كشته شدن عبيد اهلل سجده شكر به جاى آورد و در حق مختار چنين دعا كرد :جزّاه خيرا.
تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 259؛ طوسى ،محمد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال( رجال الكشى) ،ص  125و 123؛ قاضى نعمان ،شرح األخبار ،ج  ،7ص
.231
 .)1 ( 338معجم الرجال الحديث ،ج  ،18ص .111
 .)2 ( 339ذوب النضار فى شرح الثار.

اين سؤال همواره درباره امام سجاد (ع) و برخى از امامان نيز مطرح بوده كه چرا قيام نكردند و شخصا رهبرى قيامى را
به عهده نگرفتند .اهميت سؤال و پاسخى كه به آن داده مىشود ،تبيينكننده اصلى مهم و اساسى در تاريخ تشيع خواهد
بود و به تبع آن ،پرسشها و فرضيههاى متعددى طرح خواهد گرديد.
 آيا امامان به دنبال تشكيل حكومت بودند يا خير؟ آيا تشكيل حكومت اسالمى ،براساس تعاليم صحيح اسالم به رهبرى امامى معصوم ،يك تكليف بوده است يا خير؟ در منظر امامان شيعه (ع) مبارزات سياسى اولويت داشته است يا فعاليتهاى علمى و فرهنگى؟ اساسا مالكهاى تعيينكننده نوع فعاليتهاى سياسى يا فرهنگى چيست؟ چه موانعى مجوّز عبور از حوزهاى به حوزه ديگر است؟ آيا كمرنگ شدن فعاليت سياسى امامان ،دليل كماهميت بودن آن است؟ آيا تفاوتى كه در عملكرد برخى از امامان با يكديگر مشاهده مىشود ،توجيهپذير است يا خير؟ چگونه؟ آيا از منظر تاريخى ،تاريخ تشيع آنقدر شفاف و روشن است كه شيعيان بتوانند راه مبارزه را بجويند و الگوى خويشرا در انتخاب هريك از فعاليتهاى سياسى يا فرهنگى بيابند؟ و از اين دست سؤالها.
براى پاسخ به سؤال اصلى در مورد علت عدم قيام امام سجاد (ع) ،به مواردى اشاره مىكنيم كه نتيجهگيرى و دستيابى به
پاسخ ،براى برخى از پرسشهاى باال را تسهيل مىكند.
 .1شرايط سياسى براى حضرت فراهم نبود .سايه رعب ،وحشت و ترس از كشته شدن بر مردم حاكم بود و مردم آمادگى
مبارزه را از دست داده بودند.
ص214 :
 .2امام مردم را با اهداف قيام امام حسين (ع) آشنا و ابعاد آن را روشن كرده و از مشروعيت قيام امام حسين (ع) و
حقانيت آن دفاع مىكرد.
 .7حفظ شيعيان و پيروان از مرگ و هالكت ،و پرهيز از داخل كردن آنان در فتنههايى كه نامعلوم بود ،همچنانكه امام
حسن (ع) حفظ جان شيعيان را علت اصلى صلح بيان كرد.
 .4حركت انتحارى بىثمر ،كار پسنديده اى نبود و امام رويكرد جديدى به فعاليتهاى فرهنگى نشان داد تا مبانى دينى را
از انحراف و تزلزل رهايى بخشد.
 .5حركت علمى ،بهترين جايگزين براى حركت سياسى محكوم به شكست بود.

 .1امام كه آگاهترين مردم به مصالح عمومى است ،باتوجه به عواقب امور موضعگيرى مىكند و امام سجاد (ع) چنان كرد
و مطابق شرايط و مقتضيات زمان عمل كرد.
 .3تصميمگيرىهاى امام عقالنى بود نه نفسانى .تحركات احساسى موقتى و محكوم به شكست است و امام از آن نوع
تصميمها پرهيز مىكرد.
 .8قيامها و انقالبهايى كه به دگرگونى سياسى مى انجامد ،به دنبال دگرگونى اجتماعى و به تبع آن حركتى كه هردو تغيير
سياسى و اجتماعى را باعث شود ،موفق است.
اوضاع اجتماعى به سختى رو به پستى و انحطاط گذاشته ،هرگونه انقالبى بىثمر بود .از اينرو ،امام با حركت فرهنگى و
انقالب علمى ،به دنبال تغييرات اجتماعى و ت أسيس جامعه اسالمى با اجراى امر به معروف و نهى از منكر ،دعوت مردم
به راه خدا با بيان حكمت و شيوه موعظه نيكو بود ،تا مردم را با خدا آشتى دهد و ضمير خفته جامعه را بيدار كند .با
توجه به شرايط و اوضاعى كه پيشتر تبيين شد ،زمينههاى بروز انقالب و شعلهور شدن آتش قيام ،غيرقابل اعتنا مىنمود.
گواه روح مبارزهطلبى امامان آن است كه مردم را به مبارزه تشويق مى كردند و تكليف شيعيان را در طول تاريخ تشيع
روشن كردهاند و اگر اين مبارزات به ثمر مىرسيد ،ميوه اين درختى كه با خون شيعيان و حقجويان بارور شده بود،
همان حكومت اسالمى مطلوب امامان شيعه به شمار مىآمد.
 .3شهادت امام سجاد (ع)
شهادت امام سجاد (ع) را سال  38194 ،38192و  38295ق ،گفتهاند .روز شهادت حضرت را نيز با
ص215 :
اختالف روز شنبه دوازدهم 387،بيست و دوم  384و بيست و پنجم محرم  385روايت كردهاند.
حضرت در  53سالگى به دستور وليد بن عبد الملك مسموم  381و در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
خالصه

 .)1 ( 381كشف الغمه ،ج  ،2ص .111
 .)2 ( 381همان.
 .)7 ( 382الكافى ،ج  ،2ص .718
 .)1 ( 387همان.
 .)2 ( 384كشف الغمه ،ج  ،2ص .111
 .)7 ( 385اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،2ص .285
 .)4 ( 381االتحاف بحب االشراف ،ص .147

حكومت اموى عملكردى ناپسند و حاكمان و زمامدارانى زشتسيرت داشت .استبداد حاكم و فقدان قانون ،نبود نظام
قضايى صحيح ،رواج بى عدالتى ،فقدان عدالت اجتماعى ،دورى كردن از تعاليم اسالم ،و تحريف و انكار دستورات
اسالمى از ويژگىهاى اين دوره به شمار مىآيد .همچنين ايجاد بدعت و ساختن و پرداختن احاديث دروغين و احاديث
ساختگى ،ابزارى براى توجيه كارهاى خالف حكمرانان اموى بود كه به تأسيس مذهب جبرگرايى انجاميد .سياست
تحميق ،تحمير و تجهيل مردم ،از كارآمدترين ابزارهاى حفظ قدرت به حساب مىآمد .سياست امويان ،كاستن از مقام
امام على (ع) با شيوه هاى ترساندن شيعيان و پنهان كردن و از بين بردن فضيلتهاى حضرت و عقاب كردن گويندگان آن
بود.
سياست اقتصادى امويان هم ،شيعيان ،علويان و پيروان اهل بيت به تهىدستى كشاند.
تحليل امام حسين (ع) از اوضاع و شرايط و مردم چنين است :الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما
درّت معائشهم فاذا محصوا بالبالء قل الديانون.
عصر اختناق ،بامعناترين نام براى دورانى است كه امام سجاد (ع) در آن مىزيست .يزيد براى حفظ قدرت حاضر بود
حتى فرزند پيامبر (ص) را بكشد و از هيچ جنايتى فروگذار نكند .نوميدى از پيروزى حركت مسلحانه ،نتيجه رعب و
وحشت شديدى بود كه امويان ايجاد كرده بودند.
سياست امويان در تخريب قداست و مركزيت مكه و مدينه ،در به ابتذال و اباحيگرى كشاندن مردم بود و آن شهرها به
مراكز فساد و فحشا مبدّل شد .ترويج فرهنگ ابتذال در جامعه ،مردم را از فكر قيام و انقالب و سياست و حكومت دور
مى كرد و داستان منع حديث هم ،خود قصيده بلندى از فقر شديد فرهنگى ،علمى ،دينى و اخالقى مردم بود.
ص211 :
خالصه و پيامدهاى انحطاط اخالقى جامعه
 .1به دليل آمادگى براى گسترش امر غنا و طرب ،صنعتى ساختند و متخصصان و كاردانانى پرورش دادند؛
 .2گسترش شيوه هاى آن از مجالس خاص عروسى و امثال آن ،به مجالس شاهان و تبريك نصب والت كشيده شد؛
 .7صرف بخشى از وقت حاكمان و سالطين با رقاصان و مغنيان؛
 .4شيوع مجالس مختلط مردان و زنان و حتى دوشيزگان و آلودگى به ميگسارى؛
 .5شيوع آن در مكه ،مدينه ،طائف ،نجد ،دمشق ،عراق و بسيارى از جاىها؛
 .1ثمره اين اشتغال حاكم و والى و مردم ،هدر رفتن بيت المال ،ظلم حاكمان ،دزدى ،منكرات و  ...بود؛
 .3شيوع خريد و فروش غالمان و كنيزان آوازهخوان و رقاص از روم ،فارس و ديلم.

شاخصههاى انحطاط و انحراف فكرى جامعه
 .1پيامدهاى منع حديث و جلوگيرى از روايت و كتابت آن در جامعه اسالمى؛
 .2پيامدهاى شيوع و گسترش قصهسرايى و حضور داستانسرايان اهل كتاب تازه مسلمان و شاعران؛
 .7پيامدهاى بىتوجهى به قرآن ،متروك و محجور گذاشتن آن؛
 .4اعتقاد به حاكميت احاديث بر قرآن؛
 .5اعتقاد به حجيت سخن صحابه و حق تشريع و قانونگذارى و پىريزى سنت از سوى آنان؛
 .1فقيهسازى و مطرح كردن افرادى به نام فقهاى طراز اول از طرف حكومت؛
 .3اعتقاد به مذهب جبر و توجيه كارهاى خالف شرع حاكمان؛
 .8لزوم اطاعت از حاكم ،حتى حاكم ستمگر؛
 .9شيوع و گسترش دامنهدار فسادهاى اخالقى در جامعه (از شرب خمر ،غنا ،موسيقى ،رقص و .)...
ص213 :
پيامدهاى انحرافات جامعه
نتيجه اين اعتقادها و پيامدهاى مسائل طرح شده در باال عبارت بود از:
 انحراف در دين؛ تغيير در اسالم؛ مبدّل شدن سنت پيامبر (ص)؛ به فراموشى سپردن قرآن؛ بروز بدعتهاى دينسوز؛ مصونيت خلفا و حاكمان از اعتراض؛ -انحرافهاى اخالقى و سرگرمى مردم به لهوولعب؛

 دور شدن مردم از اهل بيت (ع)؛ تغيير مفاهيم اساسى اسالم در موضوعات امامت ،رهبرى ،خالفت و واليت و  ،...به گونهاى كه امر بر هاشميان وطالبيان نيز مشتبه شد؛
 مردم دنبال دين نبودند و گروه اندكى هم كه به دنبال دين مىرفتند ،به مراجع بدون صالحيت و فقهاى دربارى كهبه عنوان دانشمندان و فقيهان طراز اول معرفى شده بودند ،مراجعه مىكردند و گاه احكام ،قضاوتها و فتاواى آنان ،اجتهاد
در برابر نص و در مواردى بدعت بود.
عملكرد امام
باتوجه به مقتضيات هر زمان ،تعارضى در برنامه امامان معصوم (ع) ديده نخواهد شد و موضعگيرى امامان بر چهار قسم
است:
 .1برخى علم مبارزه سياسى و تند به دست گرفتند و پيكار كردند؛
 .2برخى مبارزه منفى و پنهانى داشته و از تاكتيكهاى مختلفى بهره بردند؛
 .7برخى بخش عمده عمر خود را در حبس به سر بردند؛
 .4برخى به امور سياسى كشانده شدند و پذيرش واليت عهدى به آنان تحميل شد.
در اين ميان ،امام سجاد (ع) در طول  74سال امامت ،فعاليتهاى متفاوتى انجام داد كه همه در يك راستا و مسير بود .آن
حضرت (ع) مسجد پيامبر (ص) را مدرسه خويش ساخته و مباحث علمى و حوزه درسى در موضوعات علم فقه ،تفسير،
حديث ،فلسفه ،كالم ،عرفان و
ص218 :
اخالق داير كردند .موضوعاتى كه امام به تعليم و نشر آن اهتمام داشت ،عبارتاند از :مفهوم امامت ،تعريف امامت ،تبيين
مقام و جايگاه امام در ميان امت ،و نفى پذيرفتن واليت غير آن و تبيين ضرورت اطاعت و پيروى از امام معصوم،
همچنين مبارزه با فساد اخالقى ،توجه به خدا ،پيروى از قرآن و سنت ،تقويت ايمان مردم و گسترش اعتقاد به اصول
اسالمى ،نيز در صحنه فعا ليتهاى فرهنگى ،او كه سيد فقها در عصر فقاهت ناميده مىشد ،به مناظره با عالمان دربارى و
ارباب مذاهب و گرايشهاى كالمى ،معتزله ،اشاعره ،جبريه و مشبهه رفته و در جبههاى ديگر به مبارزه با قصاصين
پرداخت.
در بخش فعاليتهاى اجتماعى گزارشهاى قابل توجهى گزارش شد .امام در اقدامات عبادى خويش ،به سه مسأله مهم
حج ،حضور در نماز جمعه و جماعت ،و ترويج ذكر صلوات اهتمام داشتند.

امام سجاد (ع) در روشهاى سياسى خود كارهايى صورت داد .ايشان در مدت اسارت ،ابهت و غرور دشمن را درهم
شكست و به افشاگرىها و سخنرانىهاى عمومى پرداخت.
آن حضر ت با تكيه بر بيدارى وجدان عمومى جنايات اموى را آشكار كرد و همزمان خاندان پيامبر (ص) ،را براى مردم
معرفى كرد .ديگر اقدامات آن حضرت عبارتاند از :تصريح به جايگاه سياسى امامان شيعه ،اهتمام به امر به معروف و
نهى از منكر ،زنده نگه داشتن عاشورا ،مقاومت و مقابله با حاكمان ،نهى از پيروى از ظالمان ،افشاگرى برضد امويان و
حاكمان ناصالح ،ترغيب به جهاد و شهادت ،تشويق به شكيبايى و رازدارى (تاكتيك) ،رهنمود به مبارزه پنهانى با جباران
و اتخاذ شيوه تقيه و توصيه به آن.
برخوردها و كنش و واكنش امام و خلفا ،از جمله فعاليتهاى مهم آن حضرت در اين دوره است .بخش مهمى از جريانهاى
سياسى اين دوران ،قيامها و شورشهايى است كه در جاى جاى قلمرو اسالم به وقوع مىپيوست ،كه البته امام موضعگيرى
متفاوتى در برابر آنها داشت .بهطور كلى اصول سياست امام ،همواره بر اصل تقيه استوار بود.
محورهاى مطالعاتى
 .1بررسى نقش اصحاب امام در سير تاريخ تشيع.
 .2بررسى مناسبات ميان مدرسه اهل بيت (ع) با مدرسه تابعين.
 .7بررسى تعامل و روابط امام با خلفا و زمامداران جور.
ص219 :
 .4موضعگيرى امام سجاد (ع) در برابر خلفا.
 .5تعيين هويت سياسى ،اجتماعى و مذهبى قيامهاى شيعى.
 .1تبيين مالكهاى هويت قيامهاى شيعى.
 .3بررسى علل و اهداف قيامهاى دوره امام سجاد (ع).
 .8بررسى و تحليل موضعگيرىهاى امام در مورد قيامهاى همعصر خويش.
 .9علت قيام نكردن امام سجاد (ع) و همراهى نكردن ايشان با قيامها.
 .11آيا امامان دنبال تشكيل حكومت بودند يا خير؟
 .11آيا تشكيل حكومت اسالمى براساس تعاليم صحيح اسالم به رهبرى امامى معصوم يك تكليف بوده است يا خير؟

 .12در منظر امامان شيعه (ع) مبارزات سياسى اوليت داشت يا فعاليتهاى علمى فرهنگى؟
 .17اساسا مالكهاى تعيينكننده نوع فعاليتهاى سياسى يا فرهنگى چيست؟
 .14چه موانعى مجوّز عبور از حوزهاى به حوزه ديگر است؟
 .15آيا كمرنگ شدن فعاليت سياسى امامان ،دليل كماهميت بودن آن است؟
 .11آيا تفاوتى كه در عملكرد برخى از امامان با يكديگر مشاهده مىشود ،توجيهپذير است يا خير؟ چگونه؟
 .13آيا از منظر تاريخى ،تاريخ تشيع آن قدر شفاف و روشن است كه شيعيان بتوانند راه مبارزه را بجويند و الگوى
خويش را در انتخاب هريك از فعاليتهاى سياسى يا فرهنگى بيابند؟
ص221 :
فصل هشتم تشيع در دوره امام باقر (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام باقر (ع)
امام محمد بن على بن الحسين (ع) ،با كنيه ابو جعفر و لقبهاى باقر ،هادى ،شاكر ،امين ،صابر و شبيه 383،پنجمين امام

شيعيان ،و نسبش از هردو سوى علوى و فاطمى است 388.مادرش فاطمه ،زنى ممتاز بود كه به فرموده امام صادق (ع)،

در آل حسن نظير نداشت 389.وى در سال  53ق 391،در مدينهزاده شد .در مورد روز والدت و روز و ماه شهادت و به

تبع آن در مورد سن آن حضرت ،اختالفنظر وجود دارد .مشهورترين قولها اين است كه حضرت در روز جمعه ،نخستين
روز ماه رجبزاده شد و در روز هفتم ماه ذى الحجه سال  114ق ،در  53سالگى به شهادت رسيد.
امام باقر (ع) حدود چهار سال از دوران امامت جدش حسين بن على (ع) و حدود  73سال دوران امامت پدر
بزرگوارش را درك كرد .دوران زندگى او با حكمرانى ده تن از خلفاى اموى ،از معاويه تا هشام مقارن بود و مدت 19
ساله امامتش ،با پنج خليفه اموى از وليد تا هشام معاصر بود.
حضرت در تمام طول عمر در مدينه ساكن بود و تنها يكبار به شام مسافرت كرد كه شرح آن خواهد آمد.
ص222 :
 .)1 ( 383كشف الغمه ،ج  ،2ص 729؛ لقب شبيه به دليل شباهت آن حضرت به پيامبر( ص) است.
 .)2 ( 388خوارزمى ،موفق بن احمد بن محمد مكى ،المناقب ،ج  ،4ص .218
 .)7 ( 389الكافى ،ج  ،1ص .419
 .)4 ( 391همان؛ كشف الغمه ،ج  ،2ص 729؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 158؛ ابن خلكان ،احمد بن محمد ،وفيات األعيان ،ج  ،7ص  .714و نيز سال  51هجرى
گفته شده است :ابن عماد ،شذرات الذهب ،ج  ،1ص  149؛ تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،ج  ،4ص 411؛ صفدى ،خليل بن ايبك ،الوافى
بالوفيات ،ج  ،4ص .112

 .2اوضاع سياسى ،اجتماعى و فرهنگى در دوره امام باقر (ع)
پس از استقرار امويان ،سياستهاى ضد علوى و ضد اسالمى آنان شدّت بيشترى پيدا كرد.
شيوه حاكمان اموى در دوران امام باقر (ع) ،بر پايه گسترش كشورگشايى فتوح و توسعهطلبى بود ،چنانكه دوران وليد

بن عبد الملك ( 91 -81ق) به فتح ،ثروت و ناز و نعمت مشهور شده 391و توجه او به آبادانى و تعمير و توسعه راهها و
احداث بناها شهره است .در دوران سليمان بن عبد الملك ( 99 -91ق) فتوحات شرقى متوقف شد و خراسان معركه
اختالف اعراب و خراسانيان گرديد و زمينه دعوت عباسيان را فراهم آورد .ادامه فتوح در جبهه غربى به سمت قسطنطنيه
و فتح عموريه پيش رفت و در اواخر دوران او ،توازن نيروها به نفع روم تغيير كرد 392.در دوران عمر بن عبد العزيز

( 111 -99ق) روند ادامه فتوحات متوقف گرديد .او كه در زمان خلفاى پيش از خود ،به مدت شش سال استاندار
مدينه بود ،آنجا را پناهگاه كسانى قرار داد كه از سوى كارگزاران ستمپيشه خليفه تحت پيگرد و يا تحت شكنجه بودند.
عمر بن عبد العزيز در خالفت خود شيوه خلفاى نخستين (راشدين) را سرلوحه كارهاى خويش قرار داد .او به منظور
كاستن از دشمنى شيعه و خوارج با امويان ،آزادى نسبى گروهها را برقرار و با غيرمسلمانان به تسامح رفتار كرد و آنان
را به اسالم فراخواند و آزادى نسبى مذاهب را برقرار ساخت .عمر شيوههاى اصالحطلبانهاى در نظام ادارى و حكومتى

پياده كرد و در ادامه اجراى سياست تنشزدايى ،سبّ و لعن بر حضرت على (ع) را ممنوع كرد 397و با اقدامى شجاعانه،
ممنوعيت نقل حديث و كتابت آن را كه حدود يك قرن سابقه داشت ،لغو نمود .امّا به دنبال مرگ عمر بن عبد العزيز و
روى كار آمدن خلفاى پس از او ،دوباره سياستهاى امويان بر همان شيوه استبداد و استكبار ادامه پيدا كرد و بهويژه در

زمان هشام ،اختناق شديدترى بر جامعه و بهويژه بر شيعيان حاكم گرديد.
منابع ،گفتگويى ميان امام و يكى از ارادتمندان حضرت نقل كردهاند كه براى آگاهى بر اوضاع سياسى و اجتماعى آن روز

قابلتوجه است 394.از اين گفتگو و موارد مشابه آن ،چنين

 .)1 ( 391طقّوش ،محمد سهيل ،تاريخ حكومت امويان ،ترجمه حجت اللّه جودكى ،ص .112
 .)2 ( 392همان ،ص .142 - 178
 .)7 ( 397همان ،ص .152 - 142
 .)4 ( 394طوسى ،محمد بن حسن ،امالى ،ص  :95شخص در ضمن احوالپرسى از امام پرسيد :حالتان چطور است؟ امام باقر( ع) كه سينهاى پردرد از رسم
زمانه داشت با آهى او را گفت :آيا نمىپرسى بر ما چه مىگذرد! سپس به شرح ستمها و دشمنىهاى ستمگران پرداخت و فرمود :مثل ما در ميان امت ،مثل
بنى اسرائيل است كه فرزندانشان كشته و زنانشان زنده نگاه داشته مىشدند .هان! ايشان  -واليان و حاكمان  -فرزندان ما را مىكشند و زنانمان را زنده
مىگذارند .عرب مى پندارد كه بر غيرعرب شرافت و برترى دارد و وقتى غيرعرب از علت اين پندار مىپرسد ،اينان مىگويند :چون محمد( ص) از ماست و
عرب است ،مردم هم مىپذيرفتند .قريش گمان مىبرد كه بر ساير قبايل عرب برترى دارد و در پاسخ آنان كه علت آن را مىجويند ،گويند :چون محمد( ص)
از قريش است ،مردم هم مىپذيرفتند .اگر اين منطق درست باشد ،پس ما فرزندان محمد( ص) و اهل بيت و خاندان او هستيم و در اين فضيلت شريك و
همتايى نداريم.
سخن كه به اينجا ر سيد ،آن شخص به خدا سوگند ياد كرد كه من حقيقتا شما خاندان را دوست دارم .امام فرمود :پس بر تن خويش لباسى از بال و
ناگوارىها بپوشان .به خدا سوگند! رنجها و ناگوارىها شتابانتر از سيل درهها ،به سوى ما و شيعيان ما پيش مىتازد .مشكالت ،نخست به ما مىرسد و
سپس به شما؛ چنانكه اگر آسايشى در پيش باشد ،نخست براى ما خواهد بود و سپس براى شما.

ص227 :
برمى آيد كه شرايط دشوار و غيرقابل تحمل سياسى و اجتماعى تحميل شده بر امامان و شيعيان ،به مراتب سختتر از آن
بود كه بتوان ترسيم كرد.
 .7عوامل سقوط امويان
نگاهى به اوضاع سياسى روبه ضعف حكومت بنى اميه در دوران امام باقر (ع) اهميت و ضرورت دارد .سقوط حكومتها
طبيعى مى نمايد؛ زيرا مراحل مختلفى از تولد ،رشد ،قوت ،ضعف و مرگ را طى مىكنند .دوره ضعف امويان بعد از هشام
شروع شد كه مهمترين عوامل آن عبارتاند از:
 .7 -1درگيرى خاندان اموى
سياست معاويه نخستين خليفه اموى چنين بود .1 :كمك گرفتن از افراد اليق اموى؛ .2
ممانعت از افزايش قدرت و نفوذ آنان؛  .7حفظ خالفت در خاندان اموى با واليت عهدى يزيد؛  .4ايجاد وحدت در ميان
بنى اميه و جلوگيرى از اختالف.
سفيانيان كه به سستى گراييدند ،مروانيان زمام امور را به دست گرفتند و به نظر مىرسد ميان خاندان ابى سفيان با خاندان
ابى العاص (پدر مروان) اختالفى اندك رخ داده باشد .با مسموم شدن معاويه دوم و قراردادى كه بر خالفت مروان منعقد
شد ،به شرط آنكه بعد از او خالد بن يزيد و سپس عمرو بن سعيد بن عاص بر خالفت برسند ،مروان خليفه شد ،اما پس
از مدتى آن قرار را زير پا گذاشت و براى عبد الملك و سپس عبد العزيز بيعت گرفت.
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پس از مدتى ،عبد الملك رقيب خود عمرو بن سعيد را كشت و اختالف باال گرفت تا آنجا كه يحيى بن سعيد برادر او

جنبش ابن زبير را تأييد كرد 391.عبد الملك با پشت سر گذاشتن
ص224 :

بحرانهاى خطرناكى موفق شد امويان را به انسجام درآورده و از اختالفها بكاهد.
اختالف اندكى بر سر انتخاب عمر بن عبد العزيز بروز كرد ،اما با تعيين يزيد بن عبد الملك بهعنوان ولىعهد ،آن اختالفها
كاهش يافت و البته هشام از مخالفان عمر بود.
سياستهاى باز عمر بن عبد العزيز ،مخالفانى در خاندان اموى داشت .ازاينرو ،همزمان با مرگ او و روى كار آمدن يزيد،
همان سياست خفقان گذشته اجرا شد .هشام ،سياسى ترين خليفه اموى است و دوره او ،دوران اوج قدرت امويان به شمار
 .)1 ( 395تاريخ الطبرى ،ج  ،5ص  541و .111
 .)2 ( 391أنساب األشراف ،ج  ،4بخش  ،2ص .142

مىآيد .در آن زمان ،مخالفانى از ميان خاندان هشام سر برآوردند كه ولىعهدش آن را رهبرى مىكرد .او سرانجام از
دست هشام فرار كرد و تا مرگ او ،خارج از دمشق باقى ماند.
دوره ضعف و افول امويان پس از مرگ هشام آغاز شد .پسران هشام ،وليد دوم را كافر و زنديق خواندند و زمينه يورش

گستردهاى بر او را فراهم آوردند 393.تفرقه و تشتّت در ميان خاندان امويان باال گرفت و وليد به دست خويشانش كشته
شد .با اين اوصاف ،جنگ قدرت شدت گرفت و خالفت در دورههاى بسيار كوتاه مدت ،دستبهدست مىشد ،ثبات از
بين رفت و امويان در خاكستر آتشى كه خود برافراشته بودند ،دفن شدند.
 .7 -2تعيين دو ولىعهد در يك زمان

به نظر مىرسيد آنان با اين شيوه مىتوانند با تعيين دو ولى عهد از دو طرف دعوا ،نزاعها را فرونشانند ،در جابيه اين قرار
و شرط را براى حكومت مروان گذاشتند ،اما مروان آن را ناديده انگاشت و دو ولىعهد از پسران خود تعيين كرد.
عبد الملك مىخواست برادرش را بركنار كرده و دو فرزند خود را ولىعهد كند ،اما عبد العزيز زودتر مرد و عبد الملك
چنان كرد .وليد بن عبد الملك برادرش را كنار زد تا فرزندش عبد العزيز ولىعهد شود .در اين سلسله جانشينان ،تنها
عمر بن عبد العزيز به رغم اختالفهايى كه با يزيد بن عبد الملك داشت ،درصدد خلع او برنيامد .هشام نيز خواست وليد را
بركنار كند ،اما اجل به او مهلت نداد .وليد كه بر اريكه قدرت نشست ،به فكر انتقام از هواداران هشام در طرح براندازى
واليت عهدى خود افتاد .اين ،نمونههايى از كينه توزى خلفا و جانشينانشان بود كه از سطح خليفه به اميران و فرماندهان
نيز نفوذ كرده و نابسامانى شديدى را در پى داشت.
ص225 :
 .7 -7درگيرىها و اختالف بين قبايل
در نظر امويان ،خالفت نوع مدرن نظام قبيلگى جاهلى بود .عصبيت و حميّت ،حرف نخست را در حفظ و اداره قبيله
مىزد .اسالم با درهم شكستن نظام قبيلگى و دور راندن عصبيت و حميّت جاهليت ،طرحى نو در اداره جامعه و حفظ و
بقاى امت اسالمى ريخت .با روى كار آمدن امويان و چرخش  181درجهاى آنان به سوى جاهليت ،آن مفاخرات،
رقابتها و درگيرىها از نو زنده شد.
مهاجرتهاى عرب شمالى و جنوبى (يمنى) به عراق (جزيره) ،شام و ايران ،كشورگشايىها و نتايج و غنايم آن ،آميزش و
همزيستى با غيرعربها ،وجود و حضور موالى در عرصههاى مختلف اجتماعى ،اقتصادى و نظامى ،فخرفروشى بر عجم و
نژادپرستى عربى ،همه و همه از عواملى بود كه خليفه اموى با تحريك و كنترل آنان ،نزديك كردن قبيلهاى به دستگاه
خالفت و يا دور كردن قبيلهاى از آن ،مىتوانست بر آنان حكومت كند.
اين يارىهاى سياسى ،براى برقرارى توازن قدرت بود .زمانى اقبال با قيسىها (مضرىها) و زمانى با كلبىها (يمنىها)
بود .هركدام به امارت و قدرتى مىرسيد ،از رقيب انتقام مىكشيد و ديگرى درصدد مخالفت و آشوب و شورش
 .)1 ( 393تاريخ الطبرى ،ج  ،3ص .272

برمىآمد .هشام در دوران حاكميت خويش ،در دو چرخه كامال متفاوت ،جانب قيسىها و بار ديگر طرف يمنىها را
گرفت .هنگامى كه از يكى احساس خطر مىكرد ،به سوى ديگرى مىچرخيد .خطر اين قبايل درگير به حدّى زياد بود
كه همه قبايل يمنى عراق و شام به بهانه كشته شدن خالد بن عبد اهلل قسرى ،بر خليفه شوريدند و در سال  121ه .وليد را
كشتند و با يزيد بيعت كردند .عباسيان از حسّ رقابت بين قبايل به خوبى بهره بردند و بر امويان چيره شدند.
 .7 -4اختالفهاى مذهبى -سياسى
در آن زمان ،گرايشهاى مختلف مذهبى در جامعه وجود داشت و پيروان هريك ،داعيه حكمرانى و خالفت داشتند:
الف) ياران امويان كه بيشتر آنان را اهل سنت و جماعت تشكيل مىدادند ،مؤيد و كمككننده خلفاى اموى بودند.
ب) شيعه و علويان كه خالفت را در فرزندان امام على (ع) منحصر مىدانستند و براى احقاق حق از دست رفته،
تالشهايى انجام دادند؛ گرچه به داليل مختلفى همواره ناكام
ص221 :
ماندند ،اما اقدامات آنها ،بنيان دولت و حكومت اموى را سست مىكرد.
ج) خوارج ،حكومت حاكمان و خلفاى جور و فاسد را نامشروع مىدانستند و براى سرنگونى آنان تالش بسيار كردند.
امويان هميشه در جنگ و گريز با خوارج به سر مىبردند و در مدت زمانى طوالنى و در جغرافيايى وسيع ،درگيرى
طاقتفرسايى را در پيشرو داشتند و همواره يكى از دلمشغولى هاى آنها ،نبرد با خوارج بود.
د) عباسيان ،مقتدرترين گروه مخالفانى بودند كه با صبر و حوصله تمام ،در طول  74سال مبارزه پنهانى در جغرافياى
سياسى وسيعى از خراسان گرفته تا عراق ،به تبليغ پرداختند و با شعار گولزننده و زيباى الرضا من آل محمد (ص)
توانستند بخشى از گروههاى مخالف را به خود جذب كرده و سرانجام ،با قيام سياهجامگان بر دولت اموى غلبه كنند.
دوره انتقال خالفت از امويان به عباسيان ،به كمك ايرانيان و خراسانيان و با شعار مبهم و فريبنده الرضا من آل محمد
(ص)  ،با به خدمت گرفتن نيروهاى مخالف اموى و با همراهى شيعيان و علويان صورت پذيرفت.
بررسى اوضاع اين دوران ،از لحاظ فرهنگى نيز درخور اهميت است .يكى از مسائل مهم فرهنگى آن روز ،موضوع منع
كتابت حديث است .اين موضوع از زمان خلفاى نخستين با انگيزه سياسى و در پوشش انگيزه دينى و دلسوزى در مورد
قرآن و حفظ آن از آميختگى با حديث آغاز ،و در اجراى آن با شدّت عمل رفتار شد.
البته مهم ،آثار و پيامدهاى آن است .به دليل ايجاد ممنوعيت مزبور ،رفتهرفته احاديث پيامبر (ص) به دست فراموشى
سپرده شد .صحابه و ياران پيامبر (ص) كه هريك دهها و شايد صدها حديث در سينه داشتند ،در معركهها كشته شدند يا
به مرگ طبيعى دار فانى را وداع گفتند ،بى آنكه آنها را به كسى بياموزند و تنها بخش كمى را كه به اتكاى حافظه كه از
خطا مصون نبود ،به نسل پس از خود منتقل ساختند.

بسته شدن راه دسترسى به احاديث نبوى ،ميدان را براى حديثسازان و دروغپردازان باز كرد و آنان با انگيزههاى عمدتا
سياسى ،مذهبى ،شخصى و مادى و از همه مهم تر به سفارش حاكمان و خليفگان ،حديثهايى را جعل كردند و پراكنده
ساختند.
گويا ادعاى خليفه در مورد حفظ قرآن از آميخته شدن به حديث ،تنها متوجه حديث پيامبر (ص) بوده است؛ زيرا هيچ
ممنوعيتى در مورد رواج اخبار اسرائيليات و برچيدن بساط قصهگويان (قصاصين) اعمال نشد .اينگونه اخبار و افسانهها،
جاى خالى احاديث
ص223 :
اسالمى را پر كرد ،بهگونهاى كه در طى يك قرن ،آمار آن روبه فزونى گذارد .فقر حديثى و نياز مسلمانان به حديث و
روايات اسالمى از يك سو ،و عرضه اخبار جعلى و اسرائيليات به جامعه از سوى ديگر ،زمينه را براى پذيرش آن روايات
آماده مى كرد و اسرائيليات بخشى از فرهنگ اسالمى گرديد و جايگاهى را در جامعه اسالمى به خود اختصاص داد.
در ميان مسلمانان ،شيعه از همان آغاز به نقل و كتابت حديث و اخبار نبوى اهتمام ورزيد و حضرت على (ع) نخستين
كسى است كه با نوشتن احاديث پيامبر (ص) ،براى حفظ ميراث رسالت و نبوت تالش كرد .كتاب صحيفه كه در موضوع
«ديات» به دست امام على (ع) به نگارش درآمده بود ،در ميان اهل بيت (ع) دستبهدست گشت تا در اختيار امام باقر
(ع) قرار گرفت و حضرت آن را به برخى خاصّان نشان داد.
در دوره امام باقر (ع)  ،باتوجه به تعداد شاگردان و فراوانى موضوعها و علوم تدريس شده و عنايت و توجه امام به
احاديث پيامبر (ص) ،بهويژه در اين دوره كه رفع ممنوعيت كتابت حديث شده بود ،شاهد تعداد فراوانى از كتابها و

رسالهها از شاگردان حضرت هستيم كه تعدادى از آن مجموعه بزرگ ،بخشى از اصول اربعمأة 398است .اين اصول كه در
ابواب مختلف فقه و معارف اسالمى بود ،بعدها مرجع و مستند اربابان حديث ،در تاريخ و فقه شيعه قرار گرفت.
 .4فعاليتهاى امام باقر (ع)
 .4 -1فعاليتهاى فرهنگى امام باقر (ع)
پيش از بحث از فعاليتهاى فرهنگى امام باقر (ع) ،ذكر مقدمهاى براى آشنايى با مقام علمى آن حضرت ضرورى است.
همه نويسندگان شيعه و سنّى ،علت ملقب شدن آن حضرت را به «باقر و باقر العلوم» دانش فراوان ايشان دانستهاند .اين
نامگذارى ،از طرف پيامبر اكرم (ص) به روايت جابر بن عبد اللّه انصارى است .پيامبر (ص) به او خبر داد كه عمر
طوالنى مى كند و هنگامى كه فرزندش باقر را مالقات كرد ،سالم پيامبر (ص) را به او برساند .علت نامگذارى
 .)1 ( 398به گفته شيخ مفيد ،از زمان امام على( ع) تا زمان امام عسكرى( ع) ،اماميه ،چهارصد كتاب به نام« اصل» تصنيف كردند و بر طبق نظر محقق حلى،
تعداد چهارصد اصل ،تنها اشاره به اصولى است كه چهارصد تن از شاگردان امام صادق( ع) تأليف كردهاند و شمار كلى اصول بيشتر بوده است .ابن شهر
آشوب نظير عالمه حلى ،از هفتصد اصل نوشته شده به دست شاگردان ائمه( ع) سخن مىگويد .ر .ك :كلبرگ ،اتان «،اصول اربعمأة» ،فصلنامه علوم حديث،
ش .13

ص228 :
به باقر از زبان حضرت چنين آمده است« :يبقر العلم بقرا؛ علم را به تمام و كمال مىشكافد.
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تاريخنويسان و تراجمنگاران در شرححال امام باقر (ع) همين سبب نام گذارى را بدون شك و شبه پذيرفته و امام را به
سبب دانش گستردهاش ،از فقيهان مدينه شمردهاند 811.اربابان لغت نظير ابن منظور و زبيدى ،در ذيل ماده «بقر» به امام

باقر (ع) اشاره كرده و سبب نامگذارى حضرت را ،دليل و شاهد بر معناى لغت گرفتهاند .در ادعيه و زيارات نيز آن لقب
را به صورت باقر العلم بعد النّبىّ و باقر علم النّبيّين مىبينيم.
عصر فقهاى ياد شده در زمان امام سجاد (ع) ،در اين دوران نيز ادامه يافته است و دهههاى آخر قرن اول و دهههاى اول
و دوم قرن دوم هجرى ،زمان ظهور فقيهان نامآورى در عالم اسالم ،بهويژه در مدينه بود .سيل دانشپژوهان و شيفتگان
دانش و علم فقه و احكام الهى به سوى مدينه سرازير بود .رفع ممنوعيت كتابت حديث در دوران عمر بن عبد العزيز،
موجى فزاينده در اين سيل مشتاقان ايجاد كرده بود و مردم بدون خوف و خطرى ،براى تحصيل علم و كسب فيض به
مدينه رهسپار شدند.

811

مدينه كه از ديرباز مركزيت علمى داشت ،باتوجه به حضور صحابه در عراق و شام و ايجاد مكتبهايى در آن بالد،
همچنان مركزيت خويش را حفظ كرده و از غناى بيشترى برخوردار بود .سرد شدن كوره جنگ و فروكش كردن آتش
كشورگشايىها نيز عامل مهمى در رويكرد مردم و عالقهمندان به دانش ،به مدينه به شمار مىآيد.
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الف) امام باقر (ع) در عصر فقاهت
فعاليتهاى علمى و فرهنگى امام سجاد (ع) ،زمينهساز تأسيس مكتب و مدرسهاى جامع و يا به تعبير دقيقتر ،دانشگاه اهل
بيت (ع) در زمان امام باقر (ع) شد؛ دانشگاهى كه فقيهان دوران را تحتتأثير خويش قرار داد و شاگردانى تربيت كرد.
امام باقر (ع) كه در شمار شاگردان پدر بود ،پس از شهادت آن حضرت (ع) به جاى وى بر كرسى استادى آن تكيه زد.
تع داد فراوان دانشجويان و شاگردان و متعلمان در آن حوزه درسى و نيز تنوع چشمگير علوم و دانشهاى
ص229 :
تدريس شده ،از اهميت و گستردگى سيطره علمى و فرهنگى امام حكايت مىكند.
شيخ مفيد درباره جايگاه علمى آن حضرت و ميزان توجه دانشمندان به او مىنويسد كه بازماندگان صحابه و بزرگان

تابعين و رؤساى فقهاى مسلمانان ،از آن حضرت در مسائل دينى روايت كردهاند 817.امام (ع) ،اخبار پيشينيان و پيامبران

 .)1 ( 399الكافى ،ج  ،1ص .573 - 571
 .)2 ( 811وفيات األعيان ،ج  ،7ص 714؛ الوافى بالوفيات ،ج  ،4ص 112؛ شذرات الذهب ،ج  ،1ص .149
 .)7 ( 811عسكرى ،سيّد مرتضى ،معالم المدرستين ،ج  ،2ص 44
 .)4 ( 812شايد عناصر مذكور چهارگانه در متن پاسخ از اين سؤال باشد كه چرا مردم( دانشمندان و دانشپژوهان) از اقصى نقاط قلمرو اسالمى براى تحصيل
علم به مدينه روى مىآوردند؟

را روايت مىكرد و مردم از او مغازى و سيره و سنت رسول اكرم (ص) را مىگرفتند و در مناسك حج بر او اعتماد
داشتند و تفسير قرآنش را مىنوشتند و عامّه و خاصّه ،روايات او را حديث مىكردند و دانش كالم او را پاس

مىداشتند 814.اين موارد در حدى بود كه امام ضربالمثل فضيلت شده بود 815.شيخ طوسى تعداد شاگردان برجسته

حضرت را  411تن برشمرده است.
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مبارزات امام باقر (ع) با نحلههاى سياسى مذهبى درخور توجه است:
ب) هماوردى با انديشه سياسى مذهبى خوارج
يكى از ايرادهاى خوارج ،به پذيرفتن حكم در دين خداست .امام در پاسخ آنها به آيه فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ
أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْالحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما813؛ هرگاه ميان زن و شوهر اختالفى رخ داد كه احتمال دارد به جدايى بينجامد،
به انگيزه ايجاد سازش و همدلى ميان آنان ،يك حكم از طرف مرد و يك حكم از طرف زن فرستاده شوند تا اگر بناى
اصالح دارند ،خداوند بين آنان را توفيق به اصالح دهد ،استناد فرمود .همچنين نمونه تاريخى ديگرى كه امام فرمودند،
حكميت سعد بن معاذ در جريان جنگ بنى قريظه بود.
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ج) مسئله جبر و اختيار
قدريه (معتزله) و جبريه (اشاعره) ،از شمار نحلههاى فكرىاى بودند كه در دوران امام باقر (ع) وجود داشتند هر گروه با
تمسك به آيات قرآن ،درصدد اثبات مدعاى خويش بودند كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ و هر گروهى به آنچه در نزد
خويش دارد شادمان است.
علت اساسى انحراف فرقهها ،دورى از اهل بيت (ع) و فقر فكرى و كوتاه بودن دست خرد از ثمرات نخل دانش الهى و
وحى بود.
ص271 :
امام باقر (ع) با ردّ و تكذيب هردو نظريه مطلقگرايى در جبر و اختيار كه به افراط و تفريط در غلطيده بودند ،حد وسطى
را بنيان گذارى كردند كه نه اين بود و نه آن ،و هم آن بود و هم اين.
د) رويارويى با انديشه غلوّ

 .)1 ( 817اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،2ص .153
 .)2 ( 814همان ،ص 117
 .)7 ( 815همان ،ص 153
 .)4 ( 811رجال الطوسى ،ص .142 - 112
 .)5 ( 813نساء.75 ،
 .)1 ( 818االحتجاج على اهل اللجاج ،ج  ،2ص  744به نقل از :امام باقر( ع) جلوه امامت در افق دانش ،ص  .81 - 81نمونههايى ديگرى نيز وجود دارد.

گروه غالت از آن دسته افراطيان تند بودند .برخى از غاليان و دروغگويان ،درباره امام على (ع) و برخى از امامان ،امام
حسن (ع) ،امام حسين (ع) ،امام باقر (ع) ،محمد حنفيه ،ابو هاشم فرزند او و نيز درباره خودشان قائل به الوهيّت و براى
خود مقام امامت و نبوت قائل شدند .امام باقر (ع) همچون امامان پيش از خود و نيز امامان بعدى ،همواره با غالت در
مبارزه جدّى بودند .آن حضرت با اعالن برائت و بيزارى ،تبيين عقايد حق و صحيح ،افشاگرى از توطئهاى كه غالت در
پيش داشتند و در مواردى با دستور به اعدام آنان ،مبارزات همهجانبه و سختى را در پيش گرفتند.
غالت كه خود را شيعه مى خواندند ،با افكار و اعمالشان باعث بدنامى شيعه مىشدند.
بىآبرو كرد ن شيعيان در انظار عمومى ،آثار سويى داشت و بيشترين صدمه را به اسالم و به امامان شيعه مىزد .بهطور
معمول غاليان و دروغپردازان ،در اعمال و كردار خويش افراد الابالى ،بىحيا و بىبندوبار بودند.
گروهى از اينان خداوند را جسم و داراى دست و پا و چشم و گوش مىپنداشتند و عجيبتر اينكه مدعاى خود را
برگرفته از آيات قرآن مىدانستند .انكار معاد جسمانى ،انكار وجوب برخى از فروعات و تكاليف شرعى ،ترويج
اباحيگرى ،تجويز ارتكاب معاصى ،ازدواج با محارم و اعتقاد به تناسخ و حلول ارواح ،از عقايد آنها بود .حتى عدهاى
بعدها به زنده بودن امام باقر (ع) معتقد بودند كه به باقريه شهرت داشتند .اينان با اين انديشههاى غلوآميز ،براى غارت
انديشههاى ناب اسالمى و شيعى هجومآورده بودند و تنها امام بود كه از آيين اسالم و مرام تشيع محافظت و پاسدارى
مىكرد.
مكتب اهل بيت (ع) و امام باقر (ع) و شاگردان دستپرورده حضرت ،در صف اول مبارزه با اينگونه انحرافات فكرى-
مذهبى بودند .مباحثى در موضوعات توحيد و صفات خداوند و نيز تفسير آياتى از قرآن كه مستمسك اربابان مذاهب
بوده ،مهمترين فعاليت علمى در تبيين و معرفى اسالم حقيقى است.
ص271 :
امام در اين نهضت م قدس علمى و جهاد فرهنگى ،با تمام توان در برابر يهود و اخبار اسرائيليات ايستاد؛ همانطور كه
گفته شد ،يكى از آثار منع حديث ،رواج اسرائيليات بود.
 .4 -2فعاليتهاى سياسى
به دليل سكوت و خاموشى تاريخ و عدم ضبط و ثبت همه حوادث و جزئيات زندگى امام باقر (ع) ،اقدامات سياسى
چندانى از ايشان سراغ نداريم .امام باقر (ع) شيوه تقيه را پيش گرفت و فعاليتهاى علمى و فرهنگى ايشان در تبيين
نظريههاى تشيع در مسائل مختلف چشمگير است.
اساس بنيان انديشههاى شيعه در تبيين نظريه امامت ،دعوت مردم به سوى امامت اهل بيت (ع) ،معرفى امام ،طرح
مرجعيت علمى اهل بيت (ع) ،اثبات حقانيت خالفت و امامت براى اهل بيت (ع) و نفى مشروعيت خالفت اموى،
فعاليتهاى فرهنگى و سياسى اى بود كه پيام و تأثير سياسى آن از حركتى گسترده و غيرقابل انكار حكايت مىكند.

افشاگرىهاى امام از كارهاى امويان و تحليل منتقدانه وى از شيوه حاكمان اموى در بازداشتن مردم از گرايش به اهل
بيت (ع)  ،جلوگيرى از جعل و رواج احاديث دروغين ،مبارزه با سلب آزادى و امنيت شيعيان ،و نيز مقابله با تخريب و
تحقير شخصيت امامان شيعه (ع) ،نمونههايى از روح حماسى و فعاليتهاى سياسى امام باقر (ع) است .اينها و اعتراض
مستقيم امام باقر (ع) به هشام و سخن گفتن از حق اهل بيت (ع) در هدايت مردم و كوتاه دانستن عمر حكومت امويان،
موجب شد آن حضرت به زندان افتاده و مدتى در حبس مورد غضب خليفه قرار گيرد.
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حمايت و طرفدارى از برادرش زيد ،نهى برخى شيعيان از قبول مناصب رسمى و بيم دادن از آنكه ممكن است در
اقدامات خالف و نابهجاى حاكمان ستمگر شريك شوند ،يا اظهار بىاعتمادى به مردم عراق در پاسخ به اعالن آمادگى
آنان براى فرمانبردارى از امام ،نشاندهنده آگاهى و شناخت سياسى آن حضرت از جامعه آن روز است ،امام به آنان
فرمود :هنوز شرط الزم براى فداكارى در راه حق را احراز نكردهاند.
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ص272 :
راهنمايى امام باقر (ع) درباره ضرب سكههاى اسالمى با شعار توحيد و نبوت و نشانههاى متفاوت با سكههاى رومى،

نمونه ديگرى از مصلحت انديشى امام درباره حفظ عزت اسالم و مسلمانان در برابر روميان بود 811.نصايح امام باقر (ع)
به خلفا بهويژه عمر بن عبد العزيز ،و نيز نامه اى كه به برخى از حاكمان اموى نوشتند ،جالب ،روشنگر و درخور تأمل
است.
الف) امام باقر (ع) و حاكمان
خلفاى معاصر امام باقر (ع) عبارتاند از :وليد بن عبد الملك ( 91 -81ق)؛ سليمان بن عبد الملك ( 99 -91ق)؛ عمر
بن عبد العزيز ( 111 -99ق)؛ يزيد بن عبد الملك ( 115 -111ق) و هشام بن عبد الملك ( 125 -115ق).
از آغاز دوران امامت باقر (ع) ( 95 -94ق) چيزى نگذشته بود كه وليد بن عبد الملك در سال  91ه .درگذشت .از
تعامل ميان امام باقر (ع) و وليد هيچ گزارشى نشده است .دوران خالفت سليمان كوتاه ،اما آكنده از ظلم و ستم و اسراف
و استبداد بود.
براساس گزارش يعقوبى ،ميان امام باقر (ع) و سليمان نامهاى ردوبدل شده است ،اما از محتواى نامه و علت نگارش آن
گزارشى در دست نيست ،جز اينكه امام باقر (ع) در آن نامه به سليمان هشدار نداده و او را مذمت نكرده است .هنگامى
 .)1 ( 819الكافى ،ج  ،8ص 121؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .114 - 117
 .)2 ( 811دانشنامه جهان اسالم ،مدخل« الباقر» ،ص  .177افزون بر آن ،البته آن جايى كه حفظ عزت اسالم و مصلحت مسلمانان اقتضا مىكرد ،به ارشاد و
هدايت حاكمان مىپرداخت .گزارش شده است شخصى پيش از شيعه شدنش به كار خريد و فروش اسلحه مشغول بود ،پس از آنكه مذهب تشيع را پذيرفت
و با انديشه هاى سياسى تشيع آشنايى پيدا كرد ،متوجه شد فروختن اسلحه به دستگاه ستمگر كه دشمنان واقعى خدا و امامان شيعهاند ،تقويت دشمن است؛
ازاينرو تصميم به ترك آن كار گرفت و در اينباره از امام باقر( ع) پرسوجو كرد .امام باقر( ع) فرمود :سالحهايت را به آنان بفروش؛ زيرا خداوند به وسيله
آنان دشمنان( روميان) را دفع مىسازد .امام باقر( ع) جلوه امامت در افق دانش ،ص  ،151 - 149به نقل از الكافى ،ج  ،5ص .112
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(  .)1همان ،ص  ، 157 - 151با نقل اختالف آرا درباره اين موضوع؛ تاريخ تمدن اسالمى ،ص  .112براى اطالع بيشتر ،ر .ك :ثواقب ،جهانبخش«،

ضرب سكه در خالفت اسالمى» ،مجله مشكوة ،ش  ،19 - 18ص .214

كه علت اينگونه خطاب مدحآميز را پرسيدند ،امام فرمود :سليمان ستمگر و جبار بود؛ براى او بهگونه آنچه براى
ستمگران مىنويسند ،نوشتم.
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عمر بن عبد العزيز در سال  91ق به خالفت رسيد .در منابع تاريخ اسالم سيره و سنت او را ستودهاند .او دستپرورده

صحابه و تابعين مدينه بود و در علم و آگاهى به مرتبه «حجت» رسيد 817.سياست او در دوران كوتاه خالفتش ،با همه

خلفاى اموى متفاوت بود و به خلفاى
ص277 :
نخستين شباهت داشت .او زمانى به ياد امام سجاد (ع) افتاد و از او به نيكى ياد كرد و گفت:
نور و چراغ دنيا خاموش شد و جمال اسالم و زينت عبادتكنندگان رفت .اطرافيانش امام باقر (ع) را يادآور شدند كه
جانشين پدر است .عمر نامهاى به امام باقر (ع) نوشت و امام نيز در پاسخ ،وى را موعظه و هشدار داد .عمر علت تفاوت
نامه امام به سليمان بن عبد الملك و خويشتن را پرسيد و امام سليمان را ستمگر خواند و عمر را در جايگاهى ديد كه

اين نامه او را سزاست .در اينجا درصدد بررسى عملكرد و كارنامه حكومتى عمر بن عبد العزيز نيستيم 814.اشاره به اين
نكته اهميت خاصى دارد كه گفتهاند او فدك را به امام باقر (ع) و اهل بيت (ع) بازگرداند .نقش امام باقر (ع) در گفتگوى
با عمر و پند و اندرز حضرت چنان مؤثر افتاد كه عمر در همان مجلس كاغذ و دوات خواست و رسما آن حق ضايع

شده را به صاحب آن بازپس داد 815.سياست باز و وسعت نظر و عملكرد به نسبت منصفانه عمر بن عبد العزيز ،مجالى
براى شيعيان فراهم ساخت تا آزادانه با امام خويش ارتباط برقرار كنند و امام نيز آزادتر به تبيين معارف اسالم و تشيع
بپردازد.
پس از عمر ،يزيد بن عبد الملك در  25سالگى به خالفت رسيد و در مدت چهار سال خالفت خويش ،سياستهاى
پدرانش را در مملكتدارى در پيش گرفت و تمام همت خود را در فساد اخالقى به كار بست و هوسبازى و

عشرتطلبى او در ميان خلفا زبانزد است 811.وى در زمان خالفتش به جنگهاى داخلى با يزيد بن مهلب و جنگهاى

خارجى با روم در انطاكيه و ارمنستان مشغول بود .813اشتغال او به معشوقهاش حبابه و اشتغال كارگزارانش به درگيرىها

بهويژه در عراق با ابن مهلب ،خطر خليفه و امويان را از امام باقر (ع) دور كرده بود ،ازاينرو ،در منابع ما ،گزارشى از
درگيرى يا مزاحمتى براى امام يافت نشد.

 .)2 ( 812تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .715
 .)7 ( 817احمد بن حنبل گويد :من سخن هيچكدام از تابعين را به غير از عمر بن عبد العزيز حجت نمىدانم .طقّوش ،محمد سهيل ،تاريخ حكومت امويان ،ص
 .142ترجمه حجت اهلل جودكى ،خطيب بغدادى گويد :باالترين وصف آن است كه به كسى« حجت» گفته شود .در اصطالح« حجت» به فردى گفته مىشود
كه بر سيصد هزار حديث احاطه داشته باشد .حجت ،از ثقه باالتر است .معجم علوم الحديث النبوى ،ص .91 - 89
 .)1 ( 814براى اطالع بيشتر ر .ك :فاعور ،على ،سيرة عمر بن عبد العزيز.
 .)2 ( 815براى اطالع بيشتر ،ر .ك :امام باقر( ع) جلوه حق در افق دانش ،ص .182 - 181
 .)7 ( 811تاريخ االسالم ،ج  ،3ص .281 - 239
 .)4 ( 813تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .715 - 717

پس از يزيد ،هشام بن عبد الملك دهمين خليفه اموى به جاى او نشست و  19سال و  3ماه خالفت كرد .او مردى

خشن ،ستمپيشه ،سنگدل ،بىرحم ،تندخو ،مالدوست ،بخيل و حسود بود 818.مسعودى به نقل از هيثم بن عدى ،مدائنى
و ديگران گويد:
ص274 :
سياستمداران بنى اميه سه تن بودند معاويه ،عبد الملك و هشام ،ختم و انتهاى سياسيون اموى هشام بود و منصور دوانيقى
در بسيارى از امور و تدابير ،خود را ادامه دهنده سياست هشام مىدانست.
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ويژگىهاى ياد شده و مدت طوالنى خالفتش ،گواه جوّ خفقان و اختناق در دوران اوست .چنانكه مسعودى گويد :هيچ

زمانى سختتر از زمانه هشام ديده نشده است 821.بنابراين ،طبيعى بود كه شيعيان در سختى بيشترى به سر برند .هشام و
كارگزاران او به شدّت رفتار شيعيان را زير نظر داشتند و هر حركت و جنب وجوشى را به موقع پاسخ داده و سركوب

مىكردند .سركوبى قيام زيد بن على ( 122ه) از آن شمار است.
در آن زمان ،تقيه ،اساسىترين سياست امام بود .هشام نيز موقعيت و جايگاه امام و ميزان تأثيرگذارى او را به خوبى
مىدانست .از طرفى پنهانكارى امام باقر (ع) و تقيه او و پيروانش ،سپرى بود كه آنان را از گزند هشام حفظ مىكرد و
بهانه را از دست او مىگرفت .اما هشام آرام نگرفت و به دنبال شيوههايى بود كه بتواند نقاب تقيه را از چهره آنان برگيرد.
ازاينرو ،چند برخورد متفاوت از هشام برضد امام گزارش شده است:
يك ،برپايى مناظره علمى با امام باقر (ع)؛ هشام و افرادى به دستور او ،نزد امام پرسشها و شبهاتى طرح مىكردند ،به

اميد آنكه قدرى از منزلت علمى امام بكاهند 821.پرواضح است كه رهاورد هشام و دستيارانش ،بر ضرر خودشان بود.
دو ،مسابقه تيراندازى؛ هشام كه در فعاليت نخست ناكام مانده بود ،چاره را در برگزارى مسابقه تيراندازى كه نيروى
جوانى و تمرين و پشتكار فراوان مىطلبيد ،ديد و جلسهاى با حضور بزرگان قوم برپا كرد و امام باقر (ع) و فرزندش
امام صادق (ع) را به مجلس فراخواند و اصرار كرد امام در مسابقه شركت كند .او مىتوانست از شكست امام در اين
مسابقه سوء استفاده فراوانى كند .اما باناباورى ديد كه نه تير امام يكى ديگرى را شكافت و بر قلب هدف نشست،
ازاينرو ،چارهاى جز اعتراف به پيروزى و كمال امام نداشت.
امام باقر (ع) نيز از موقعيت پيشآمده كمال بهره را برد و با خواندن آيه «اكمال دين» 822فرمود:
خداوند نعمت خود را بر خاندان پيامبر (ص) تمام دانسته و امام ،خود را انسان كاملى كه زمين از آن خالى نخواهد بود،
معرفى كرد.
 .)5 ( 818همان ،ص  ،728مروج الذهب  ،...ج  ،7ص  215و .211
 .)1 ( 819مروج الذهب  ،...ج  ،7ص .211
 .)2 ( 821همان ،ص .215
 .)7 ( 821نمونههايى در منابع ذيل آمده است :االحتجاج على اهل اللجاج ،ج  ،2ص 727؛ كشف الغمه ،ج  ،2ص .771
 .)4 ( 822مائده i\:7 ،الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ E\....

ص275 :
سه ،تحقير امام؛ هشام براى تحقير امام و كوچك شمردن او نزد مردم و به تبع آن به انزوا راندن وى ،هر اقدامى كه ممكن
بود انجام مىداد و از همه زشتتر هنگامى است كه امام باقر (ع) را بقره خواند[ .العياذ باهلل]
چهار ،شايعهپراكنى؛ هشام نامه اى به فرماندار شهر مدين نوشت و او را از خبر قريب الوقوع ورود امام به آنجا باخبر كرد
و گفت :محمد بن على در شام با كشيشان مسيحى گفتگو كرده و به آيين مسيح (ع) متمايل شده است .او را به شهر راه
ندهيد و با او معامله نكنيد.
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پنج ،زندانى كردن؛ بغض و كينه و ناكامىهاى هشام و احساس حقارتى كه در مكه با شنيدن خطبه امام باقر (ع) داشت و
به او دست داد ،سرانجام او را واداشت تا امام را به شام بخواند و هنگامى كه همه دسيسهها و نيرنگهاى خويش را خنثى
شده ديد ،دستور داد آن حضرت را زندانى كردند .چندى نگذشت كه زندانبان از حضور امام باقر (ع) در ميان زندانيان و
نفوذ و تأثير حضرت بر آنان نزد خليفه شكايت كرد .ازاينرو ،هشام مجبور شد امام را از شام به سوى مدينه بفرستد.
 .5شهادت امام باقر (ع)
امام باقر (ع) پس از عمرى بابركت و تالشهاى مستمر و پى گير براى احياى دين اسالم و ترويج علم و تبيين معارف

اسالمى و تثبيت مبانى اعتقادى و انديشههاى شيعى ،در روز هفتم ذى الحجه سال  114ق 824،به وسيله سمّى كه به دست
ابراهيم بن وليد بن عبد الملك به حضرت خورانده شد ،به شهادت رسيد 825.شهادت حضرت در زمان خالفت هشام بن

عبد الملك رخ داد ،كينهتوزى و عداوت هشام با امام باقر (ع) انكارناپذير بوده و انگيزهاى قوى براى از بين بردن امام در
دستگاه امويان وجود داشته است .آن حضرت (ع) در قبرستان بقيع به خاك سپرده شد.
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ص271 :
خالصه
امام باقر (ع) در زمانى به امامت رسيد كه نزديك به يك قرن از ظهور اسالم مىگذشت و حدود هفتاد -هشتاد سال از
سلطه معاويه و حكومت امويان سپرى مىشد .شيوه حاكمان اموى در دورههاى مختلف دولت خود ،بر سلطهجويى بيشتر
در كشورگشايى و تصدىگرى مناصب اجتماعى -سياسى در قبضه امويان ،ترويج فرهنگ جبريه ،مبارزه با روح
 .)1 ( 827طبرى ،دالئل االمامة ،ص .113 - 115
 .)2 ( 824تاريخ شهادت حضرت را با اختالف در سالهاى  113 ،111 ،115 ،114 ،117 ،111و  118ه ،.و بيشتر تاريخنگاران سال  114ه .را گفتهاند .ر.
ك :طبرسى ،إعالم الورى ،ص  (259ماه ربيع االول را به جاى ذى الحجه ذكر كرده است)؛ تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 721؛ تذكرة الخواص ،ص 711؛ كشف
الغمه ،ج  ،2ص 722؛ ابو الفداء ،اسماعيل بن على ،المختصر فى تاريخ البشر ،ج  ،1ص 217؛ يافعى ،عبد اللّه بن اسعد ،مرآة الجنان ،ج  ،1ص 243؛ الكامل
فى التاريخ ،ج  ،5ص 181؛ الطبقات الكبرى ،ج  ،5ص 278؛ الكافى ،ج  ،2ص 732؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 151؛ ابو عنبه ،اصغر ،عمدة الطالب ،ص .173
ر .ك :امام باقر( ع) جلوه امامت در افق دانش ،ص .27
 .)7 ( 825الفصول المهمه  ،...ص 221؛ الصواعق المحرقه ،ص .211
 .)4 ( 821الكافى ،ج  ،2ص  ،732اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .151

عدالت گستر اسالم و ايجاد تفرقه و انحراف در امت اسالمى ،ترويج سنتهاى جاهلى ،تخريب پايههاى اعتقادى مسلمانان،
تهديد ،تحريم و قتل شيعيان و علويان و  ...بود .امام باقر (ع) با مشاهده اين انحرافها و كجىها ،تمام همّت خويش را در
تعليم و تربيت و ترويج و گسترش فرهنگ اصيل و ناب اسالمى به كار بست .آن حضرت با تأسيس مكتب دينى ،به
پيراستن عقايد اسالمى از انحراف پرداخت و با ارباب ملل و نحل به بحث نشست و بطالن عقايد آنان را برمال ساخت.
فعاليت فرهنگى امام ،نهضت علمى مقدسى بود كه در صحنه جهاد فرهنگى به پرچمدارى امامى معصوم ،آگاه و باقر
العلوم ،سنگرهاى جهل و نادانى را يكى پس از ديگرى فتح كرد و زنگار از رخ آيينه اسالم زدود.
امام باقر (ع) براى كسب موفقيت ب يشتر در اين جبهه ،الزم دانست شيوه تقيه را در مبارزات سياسى پيشه سازد تا از اين
ناحيه آسيبى به آن جهاد مقدس وارد نيايد.
برخى از رهاوردهاى اين نهضت علمى عبارت است از:
 .1استوار كردن پايههاى عقيدتى و باورهاى دينى مردم و امت اسالمى؛
 .2بسط و گسترش فرهنگ دينى و فقهى و تبيين احكام شرعى؛
 .7تربيت شاگردانى كارآمد و نقشآفرين در صحنههاى فقهى ،كالمى ،اخالقى ،اجتماعى و سياسى؛
 .4حفظ تشكيالت شيعى از خطر نابودى كامل به دست امويان؛
 .5نقد و بطالن انديشههاى انحرافى و شبهههاى وارد شده در قلمرو عقايد مسلمانان؛
 .1مبارزه با روشهاى غلط در فهم دين ،تفسير به رأى ،قياس و اجتهادهاى بىاساس؛
 .3الگودهى به مسلمانان در زمينه عبادت ،زهد ،علم ،اخالق و ...؛
 .8نفى روحيه عافيتطلبى و توجيهگرى؛
 .9استفاده از پند و موعظه در مسير اصالح؛
 .11رويارويى با بدعت و بدعتگزاران و ....
ص273 :
محورهاى مطالعاتى
 .1بررسى اوضاع فرهنگى زمان امام باقر (ع).

 .2داستان منع حديث ،زمان شروع آن ،انگيزهها ،دورههاى مختلف و آثار آن را بنويسيد.
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 .7اقدامات فرهنگى امام باقر (ع) را بنويسيد.
 .4اقدامات سياسى امام باقر (ع) را بنويسيد.
 .5نمونههايى از دشمنىها و اقدامات هشام بن عبد الملك درباره امام باقر (ع) را بنويسيد.
 .1نمونههايى از اقدامات عمر بن عبد العزيز را بنويسيد.
 .3طرحهاى پيشنهادى :نظام تعليم و تربيت در مكتب امام باقر (ع) را تشريح كنيد.
 .8آثار مكتوب شاگردان مكتب امام باقر (ع) چيست؟
 .9اهميت و نقش مكتب امام باقر (ع) در پيشبرد اسالم و تشيع را تشريح كنيد.
 .11پيامهاى سياسى امام باقر (ع) را در نهضت فرهنگى آن حضرت تبيين كنيد.
ص279 :
فصل نهم تشيع در دوره امام صادق (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام صادق (ع)
امام جعفر بن محمد بن على بن حسين (ع) ،هنگام طلوع فجر روز جمعه (يا دوشنبه) ،هفدهم ربيع االول سال ( 81يا
 )87ق ،مصادف با روز والدت رسول خدا (ص) ،ديده به جهان گشود.
مادر او فاطمه با كنيه ام فروه ،فرزند قاسم بن محمد بن ابى بكر و مادر ام فروه ،اسماء دختر عبد الرحمان بن ابى بكر
بود .امام مادر خويش را به نيكى ياد مىكرد پارسايى ،ايمان و نيكوكارى او را مىستود.
ابو عبد اهلل ،ابو اسماعيل و ابو موسى كنيههاى حضرت كه به اوّلى شهرت دارد و مشهورترين لقبهاى حضرت ،صادق گفته

شده است 828.نشان انگشترى امام ،ما شاء اهلل ،ال قوة اال باهلل و استغفر اهلل بود و البته چند جمله ديگر نيز روايت شده

است .براى امام ده فرزند به نامهاى :اسماعيل امين ،عبد اهلل افطج ،امام موسى كاظم (ع) ،محمد ديباج ،اسحاق ،عباس،
على ،فاطمه كبرا ،فاطمه صغرا و اسماء با كنيه ام فروه نام بردهاند.
 823حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.
 .)1 ( 828از جمله لقبهاى امام( ع) صابر ،فاضل ،طاهر ،قائم و منجى است.

در دوران زندگى امام صادق (ع)  ،شش خليفه اموى و عباسى به نامهاى هشام بن عبد الملك ،يزيد ناقص ،ابراهيم بن
وليد ،مروان بن محمد ،سفّاح و منصور حكم راندند.
امام صادق (ع) پس از  74سال امامت و رهبرى ،در ( 18يا  )15سالگى در سال  148هجرى در مدينه به شهادت رسيد
و در قبرستان بقيع آرميد.
 .2اوضاع سياسى دوران امام صادق (ع)
امامان شيعه در دوران زندگانى خود ،فعاليتهاى گوناگون و موضعگيرىهاى متفاوتى متناسب با محيط اجتماعى و شرايط
سياسى و اوضاع عقيدتى زمان خود مىگرفتند .ازاينرو ،بدون
ص241 :
نشان دادن نمايى از آن دوران ،نمىتوان به علل و عوامل آن شيوهها و عملكردها پى برد.
دوران امام صادق (ع) دوره فتنهها ،جنگها و جنبشهاى سياسى درگير با يكديگر و دوره ظهور گرايشهاى مذهبى
گوناگون و نحلههاى انحرافى نظير غالت ،ملحدان ،زنديقان و شكاكان در دين بود.
در اين دوران كه آزادى سياسى و مذهبى در حد گستردهاى وجود داشت ،درهاى گفتگو و ارتباطات فرهنگى به روى
فرهنگهاى بيگانه نيز گشوده شده و مناسبات و اوضاع سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى و نظامى ،در حال دگرگونى
و تغييرهاى جدّى و اساسى بود.
بررسى اوضاع سياسى ،اجتماعى و فرهنگى اين دوران ،ما را در درك صحيح از موضعگيرىها و اقدامات امام صادق
(ع) در دوره امامت آن حضرت كمك خواهد كرد.
در آن زمان ،چند حزب بزرگ سياسى در جامعه اسالمى مطرح بودند كه بنى اميه و بنى هاشم از آن جملهاند و هنوز در
قرن اول هجرى ،بنى عباس رسميت نداشتند و فعاليت سياسى خود را در كنار علويان انجام مىدادند .امّا از اوايل قرن
دوم هجرى ،فعاليت بنى عباس به شكل رسمى ترى آغاز شد و دعوت عباسيان در دوران امام باقر (ع) پس از مرگ ابو

هاشم در سال  98ق ،شروع شده و در سال  111ق ،شكل رسمى به خود گرفت 829.البته چون امكان فعاليت مستقل

نداشتند و محبوبيت مطلق از آن علويان بود ،آنان به ناچار با استفاده از پايگاه اجتماعى و مذهبى علويان كه مصاديق آن
اهل بيت (ع) بودند ،به بهرهبردارى از اين موقعيت ويژه پرداختند .از طرفى ،قيامهاى زيد و فرزندش يحيى در سالهاى
 122تا  125ق ،موج فراگيرى در ايران ميان مواليان و خراسانيان ايجاد كرد .فرياد مظلوميت شيعيان از كربال تا شهادت
زيد و يحيى ،بر محبوبيت اهل بيت (ع) افزوده و بستر مناسبى براى فعاليت سياسى آل عباس فراهم ساخته بود.

 .)1 ( 829تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .298

سلسله جنبشهاى خوارج در عراق و حجاز تا ارمنستان و آذربايجان در حدود سه دهه اول قرن دوم ،بخش بزرگى از

قلمرو امويان را به آشوب كشاند 871.رفته رفته بخشهاى شرقى حكمرانى اموى ،از قلمرو حكومت جدا شد و دعوت
عباسيان با شتاب بيشتر گسترش يافت و در سالهاى  129 -123ق ،به وسيله ابو مسلم به قيام مسلحانه تبديل

گرديد 871.آنان با شعار خونخواهى يحيى و دفاع از آل على (ع) و الرضا من آل محمد (ص) كار خويش را پيش بردند.
ابو مسلم ،جسد يحيى را با احترام دفن و به مدت يك هفته براى او عزا برپا كرد و
ص241 :
خراسانيان به مدت يك سال ،تمام نوزادان پسر خود را يحيى نام نهادند.
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شعارهاى عباسيان كامال جنبه سياسى داشت و فاقد رگ و ريشه شيعى بود و اين جريان حساس و مهمى بود كه بر
بسيارى از شيعيان و علويان پوشيده ماند و خواسته ،يا ناخواسته ،يا از سر سادگى و هواپرستى و رياستطلبى ،با
عباسيان همداستان شدند.
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نخستين نبرد سياهجامگان ،در شوال سال  129ق ،به پيروزى رسيد و پيروزىهاى پياپى آنان ،به فروپاشى امويان
انجاميد .سياهجامگان به سوى عراق پيش روى كرده و وارد كوفه شدند و ابو العباس سفاح را به خالفت انتخاب كردند.
سياست امويان در اداره حكومت و جامعه ،به ويژه در دوران پس از هشام بن عبد الملك بر پايه فشار و خفقان ،تبعيض
و خودكامگى ،نژادپرستى ،اشرافيت و برترى قومى ،سياستهاى نادرست اقتصادى ،اعمال محروميتهاى اجتماعى در مورد
مسلمانان غيرعرب بهويژه شيعيان (عرب و غيرعرب) ،ترويج فساد و فحشا ،ترك امر به معروف و نهى از منكر و ...
استوار بود .در اين رهگذار ،علويان ،شيعيان و نيز امامان شيعه ،بايد بيشترين محروميت و فشار را متحمل مىشدند.
به نظر مى رسيد با روى كارآمدن عباسيان ،از اين فشارها كاسته خواهد شد و امور روبه سامان خواهد نهاد .امّا برخالف
انتظار ،دوران كوتاه سفاح ،به تصفيه حسابهاى شخصى و سياسى با امويان و كشتار جمعى آنان در مراكز گوناگون
گذشت .به دستور سفاح در موصل جنايتى رخ داد .آنها يازده هزار تن از مردان آن ديار را از دم تيغ گذراندند و هنگامى
كه صداى گريه و شيون زنان و كودكان داغديده را شنيدند ،آنان را نيز كشتند .اين كشتار جمعى سه روز به طول انجاميد؛
البته عباسيان در اين ماجرا ،همه سربازان زنگى خود را كه به همراه داشتند هم به قتل رساندند.
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سفاح با شيعيان كارى نداشت و در دوره چهار ساله خالفتش ،برخورد تندى با آنان نكرد و شايد اين به دليل دورى امام
صادق (ع) از صحنه فعاليت سياسى و مبارزاتى بود .از طرفى ،هنوز به علويان احساس نياز مىشد و راندن آنان از
صحنه در آغاز خالفت ،خطرهاى فراوانى در پى داشت ،بهويژه كه مركز خالفت سفاح در كوفه ،پايگاه تشيع بود و
 .)2 ( 871همان ،ص .729
 .)7 ( 871بهراميان ،على و سيد صادق سجادى ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،مدخل« ابو مسلم» ،ج .1
 .)1 ( 872مروج الذهب  ،...ج  ،2ص .211
 .)2 ( 877معارف ،مجيد ،پژوهشى در تاريخ حديث شيعه ،ص .83
 .)7 ( 874الكامل فى التاريخ ،ج  ،5ص .81

كارهاى مهم ترى نظير كشتن ابو سلمه و سليمان بن كثير ،مانع از اقدام برضد شيعيان بود .امّا با روى كارآمدن منصور
دوانيقى ،شرايط تغيير كرد و علويان و شيعيان ،دشمنان اصلى دستگاه
ص242 :
خالفت قلمداد شدند و سرانجام امام صادق (ع) به دستور منصور در مدينه به شهادت رسيد 875.دوران امام صادق (ع) از
نظر سياسى ،دوره ضعف و تزلزل امويان و گسترش شورشها ،قيامها ،جنگها و نبردها ،و فروپاشى و پيدايى حكومتهاست.
 .7فعاليتهاى فرهنگى و سياسى -اجتماعى
 .7 -1فعاليتهاى فرهنگى
پيامبر اكرم (ص) با آموزه هاى دينى خويش ،حيات طيب و جاودانه را براى انسانهاى آلوده به انواع مظاهر جهل و شرك
به ارمغان آورد و آنان را از حضيض ذلّت ،به اوج عزّت ارتقا داد.
اين بيدا رى جامعه براى امويان غيرقابل تحمل بود؛ زيرا با موجوديت آنان تضاد داشت .از اينرو ،با استقرار امپراتورى
اموى ،خفقان ،تحريف حقيقتها ،و تبليغات شديد در نمازهاى جمعه و جماعات به وسيله دستگاههاى تبليغاتى اموى و با
استفاده از شاعران ،محدثان و قصهسرايان براى تثبيت پايههاى قدرتشان گسترش يافت .تفكر جبرىگرى ،كارآمدترين
حربه تبليغاتى بود كه همه كارهاى شنيع حاكمان را زيبا و اعمال باطل آنان را حق جلوه دهد و با زر و زور و تزوير،
مردم را به پذيرش واليت مطلق آنان وادارد .اين تفكر ،همهچيز را مطابق مشيّت خدا و مشيّت را قضاى حتمى ،و اراده و
عقل را اسير آن مىدانست .در واقع مرجئه از چنين تفكرىزاده شد؛ همانكه سخنگوى رسمى سنت و جماعت و مروّج
جبرىگرى بود .اينان اعتقاد داشتند هركس شهادتين را بر زبان راند ،مسلمان است و هيچ چيز جز كفر ،انسان را از
جرگه ايمان خارج نمىكند .ازاينرو ،حفظ حرمت و آبروى مرتكب كبيره ،بهرغم آنكه هر جنايتى مرتكب شود ،الزم
است و بايد امر او را به خدا واگذار كرد و خدا بهتر مىداند كه چه رفتارى با او بكند .اعتقاد ديگر آنان ،لزوم اطاعت و
پيروى از امام مسلمانان ،بود خواه حق باشد و خواه باطل.
در همين حال ،تبليغات گسترده عباسيان عليه امويان به آگاهى سياسى -فرهنگى مردم انجاميد و شرايط سياسى،
اجتماعى و فرهنگى را به وجود آورد كه ميدان را براى ظهور و خودنمايى اربابان مذاهب و نحلههاى فكرى و علمى
آماده كرد .حاكمان به امور سياسى و نزاع بر سر قدرت مشغول بودند و رجال علمى و فرهنگى ،از اين فرصت استفاده
كردند و به اين امور پرداختند .فرقههاى گوناگون براى تبيين عقايد و مرام خود به صحنههاى علمى و مناظرات كشيده
شده و بسيارى از مردم ،گرفتار افراط و تفريط در اعتقادات و گرايش به
ص247 :

 .)1 ( 875االتحاف بحبّ االشراف ،ص .143

فرقههاى سياسى -مذهبى شدند .ازاينرو ،بهترين موقعيت براى تقويت پايههاى عقيدتى مذهبى تشيع فراهم گرديد و امام
(ع) با استفاده از ابزار و روشهاى گوناگون آموزشى و تربيتى ،بزرگترين نقش را در گسترش فرهنگ تشيع و
انديشههاى شيعى و تربيت و آموزش شاگردان و نخبگان دينى ايفا كرد.
امام صادق (ع) در حدود چهارده سال تحت تربيت و پرورش جدّ بزرگوارش امام سجاد (ع) و حدود سى سال زير نظر
پدر گرامىاش امام باقر (ع) قرار داشت .زندگى علمى -فرهنگى امام صادق (ع) ،امتداد فعاليتهاى پدر و جدش بود.
تأكيد بر اين نكته ضرورى است كه امام سجاد (ع) بذرهاى فرهنگ اسالمى را در مدينه كاشت كه آثار علمى بزرگى از

آن سر برآورد ،بعد امام باقر (ع) آن آثار را پرورش داد و سپس امام صادق (ع) آن را گسترش داد 871،بهگونهاى كه اين
موقعيت ،زمينه را براى پديد آمدن علومى چون قرائت و تفسير قرآن ،حديث ،فقه ،كالم ،طب ،فلسفه ،نجوم ،رياضيات و
 ...فراهم ساخت كه از پيامدهاى قابل انتظار آن ،همانديشى و بروز اختالفنظرها در علوم مختلف اسالمى بود.
ميان فرقهها ،مذاهب ،گروه ها و مكتبهاى گوناگون چون معتزله ،جبريه ،مرجئه ،غالت ،زنادقه ،مشبّهه ،مجسّمه ،تناسخيه،
متصوفه ،اصحاب رأى و قياس و شيعه ،برخوردهايى رخ داد و مناظرات و گفتگوهايى به وقوع پيوست .آغاز عصر
نهضت ترجمه و عصر تدوين علوم نيز بر اين منازعات و مناقشات تأثيرگذار بود .در منابع اسالمى ،نمونههاى فراوانى از
پرسش و پاسخها و مناظرات امام صادق (ع) آمده است.
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امام كه پرچمدار اسالم ناب و تبيينكننده فرهنگ تشيع و مجدّد حيات اسالم بود ،از شرايط آشفته سياسى براى تأسيس
دانشگاه جعفرى و تربيت هزاران شاگرد در علوم مختلف استفاده كرد و در برابر مذاهب ديگر ايستاد و ازاينرو مذهب
تشيع ،به مذهب جعفرى شهرت يافت .گستردگى دانشگاه امام صادق (ع) از نظر تعداد زياد شاگردان و عدم انحصار آنان
به شيعيان و پراكندگى آنان كه از شهرهاى نيشابور ،كوفه ،بصره ،واسط ،حجاز و ديگر مناطق گرد هم آمده بودند،
قابلتوجه است .در آن دانشگاه ،بحث و درس از همه علوم
ص244 :
اسالم مرسوم بود .مناظرات علمى در علوم مختلف كه امام صادق (ع) و شاگردان آن حضرت برگزار مىكردند و

نوشتههايى كه از شاگردان امام گزارش شده 878،همگى دليل گستردگى ابعاد گوناگون و ژرفاى عميق علم امام است.
يكى از موفقيتها و پيروزىهاى امامان صادقين (ع) در فعاليتهاى فرهنگى ،بازگرداندن امامت به جايگاه و شأنيت خاص
خود در جامعه بود .پيش از آن ،امامان معصوم از آن مقام طرد شده بودند و خلفاى اموى و عباسى ،با طرح جايگزينى
 .)1 ( 871ابن عبد العزيز ،عمر ،الفكر السياسى لإلمام جعفر الصادق( ع) ،ص  ،12نقل از :حسن امين در مجموعه مقاالت الجانب العلمى و الفكرى من شخصية
االمام الصادق( ع) ،مؤتمر االمام الصادق( ع) الدولى دمشق ،هفدهم تا نوزدهم ربيع االول .1412
 .)2 ( 873ر .ك :الكافى؛ االحتجاج على اهل اللجاج؛ بحار االنوار؛ قاضى زاهدى ،گنجينه نور پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام صادق( ع) و ديگر منابع.
 .)1 ( 878هشام بن حكم ،محمد بن مسلم ،ابان بن تغلب ،هشام بن سالم ،مؤمن طاق ،مفضل بن عمر ،جابر بن حيّان ،ابو حنيفه ،واصل بن عطا و  ....هشام بن
حكم با  71جلد كتاب ،جابر بن حيّان پدر علم شيمى با  211جلد كتاب ،رساله توحيد مفضل و بسيارى ديگر .براى اطالع بيشتر ر .ك :پژوهشى در تاريخ
حديث شيعه ،ص  ، 271 - 211اين كتاب در ضمن جدولهايى نام شاگردان امام باقر( ع) و امام صادق( ع) را با نوع آثارشان آورده و پيش از آن در ص
 ،113موقعيت كمى و كيفى شاگردان ايشان را نشان داده است.

فقيهان و عالمان دربارى به جاى اهل بيت (ع) ،مردم را از امامان دور كردند و آنان را بهعنوان مرجعيت دينى معرفى
مىكردند .آنها از دوران امام سجاد (ع) و امام صادق (ع) با معرفى فقهاى سبعه به مردم ،همواره در اين مسير گام
برمىداشتند .طرح مرجعيت دينى و الهى امامان شيعه و ارجاع مردم به اهل بيت (ع) ،از زمان امام سجاد (ع) شروع شد و
رفتهرفته در دوران امام باقر (ع) و امام صادق (ع) تثبيت گرديد.
چنانكه مىدانيم ،گردآورى حديث شيعى از صدر اسالم و از زمان خالفت امام على (ع) ،در دهه چهل هجرى آغاز شد و
تا سال  729ق ،كه غيبت كبرا رخ داد ،به درازا كشيد .امامان ،احكام دينى را با زاويه نگاه شيعى در ميان هواداران
گسترش مىدادند و در اين راه ،بر نصهاى مورد اعتماد و با داللت قطعى تكيه مىكردند و احاديث آنها ،همگى به پيامبر

(ص) مىرسيد .نخستين اين مجموعهها را با نام اصول چهارصدگانه مىشناسند 879.اين هنگامى بود كه ديگر مذهبها و

فرقه هاى اسالمى ،براى رسيدن به احكام شرعى كه نصى از كتاب و سنّت نداشتند ،به حكم عقل ،مصالح مرسله ،قياس،
استحسان و  ...تن مىدادند.
گفته شده ابو حنيفه چون نصّى در موضوعى نمىيافت ،به حكم عقل مراجعه مىكرد 841.امام صادق (ع) فرمود :دين خدا

با قياس به دست نمىآيد 841.در جايى ديگر ،زراره را از اصحاب
ص245 :

قياس پرهيز داد و در روايتى آنان را لعن و نفرين كرد؛ زيرا كالم خداوند و سنت پيامبر (ص) را تغيير دادند.
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حديث شيعه كه تجديد حيات و بلكه پيدايش خود را مرهون تالشهاى صادقين (ع) مىداند ،در طبقه اول محدثان خود،
در اختيار مردانى قرار گرفت كه مصاديق بارز علم و تقوا بودند .آنان با درك صحيح از شرايط سياسى ،اجتماعى و
فرهنگى شيعه و نيز محدوديتهاى امامان خود و بادقت و دلسوزى ،مواريث اهل بيت (ع) را تحويل گرفتند و در خفا و
پنهانى به رونويس ى و نشر آن اقدام نمودند و موجب شدند تا به دور از مطامع اغيار ،در اختيار مشتاقان فقه و حديث اهل
بيت (ع) قرار گرفته و اساس مذهب جعفرى جاودانه بماند.

847

شيعيان در اين دوران به چند دسته تقسيم مىشدند :برخى به شاگردى نزد امام مشغول بودند؛ برخى كه در دوردست
زندگى مىكردند ،به شيعيان شناخته شده مراجعه مىكردند؛ عده اى نيز به حكومت نوپاى عباسيان متمايل شده بودند؛
جريان زيديه هم ،جماعتى را به خود جذب كرده بود؛ گروهى در تحيّر و سردرگمى به سر مىبردند؛ و شيعيان افراطى،
گرفتار غلو بودند .اعتقاد آنان در مورد مهدويت امام باقر (ع) ،نبوت و الوهيت امامان از يك سو ،و الابالىگرى آنان در
فروعات و اخالقيات و ارتكاب انواع محرمات و مفاسد از ديگر سو ،شأن شيعه و ائمه (ع) آنان را مىكاست و گاه آنان
را به انزوا مىكشيد .ازاينرو ،امام يكى از مهمترين وظايف خود را برخورد با اين كجانديشىها مىدانست.
 .)2 ( 879براى اطالع بيشتر ،ر .ك :پژوهشى در تاريخ حديث شيعه ،بخش چهارم ،بررسى« اصل» «،كتاب» و« اصول اربعمأة» ،ص .272 - 119
 .)7 ( 841ابراهيم ،فؤاد «،گذرى تاريخى بر انديشههاى سياسى شيعه» ،فقه كاوشى نو در فقه اسالمى ،ش  ،27بهار  ،1739ص .278
 .)4 ( 841الكافى ،ج  ،1ص .53
 .)1 ( 842امالى المفيد ،ص .52 - 51
 .)2 ( 847پژوهشى در تاريخ حديث شيعه ،ص .175

الف) امام و غالت
امير مؤمنان على (ع) فرمود:
« يهلك فىّ رجالن؛ محبّ مفرط ،يضعنى غير موضعى ،و يمدحنى بما ليس فىّ ،و مبغض مفتر يرمينى بما أنا منه
برىء».
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افراط و تفريط ،همواره دو آفت بزرگ اديان و مذاهب بوده و عوامل گوناگون درونى و برونى ،آيينها را در معرض اين
خطر قرار مىدهد .عشق مفرط ،جهل و نادانى ،دفاع ناآگاهانه و بد ،دنياخواهى ،قدرتطلبى ،ترويج عقايد افراطى از
سوى دشمنان ،وجود عالمان متهتك
ص241 :
و جاهالن متنسك و  ،...همگى در راستاى ارائه چهرهاى تحريف شده از دين است و پيامدهاى افكار غلوآميز ،هنوز در
آثار و منابع اسالمى به چشم مىخورد.
در ظهور و گسترش اعتقاد به غلو ،عوامل سياسى بيش از هر عامل ديگرى رخ مىنمايد.
پس از شهادت امام حسين (ع) و خروج مختار ،بازار ادعاهاى غاليگرى رونق يافت؛ گرچه پيش از آن نيز در مورد
برخى افراد ،ادعاهاى اغراقآميز شده بود .اين انديشه ،با پوستهاى از محبت شكل گرفت ،امّا مغز آن آلوده به مرض

انحراف بود .برخى اعتقادات آنان عبارتاند از 845:اعتقاد به الوهيت امام يا رهبر ،حلول نور الهى در امام يا رهبر ،بداء،
تناسخ ،تشبيه و رجعت ،كه همگى به مبحث امام و رهبرى برمىگردد و بيشتر جنبه سياسى به خود گرفته بود .غاليان به
تحريف قرآن معتقد بودند و قرآن موجود را كه در زمان خليفه سوم گردآورى شده بود ،تحريف شده مىدانستند.
در ابعاد عبادى ،هيچ التزامى به تكاليف شرعى در آنان نبود ،مگر ريا در نگاه مردم و انظار عمومى .آنها اساسا اعتقاد به
تكاليفى نظير نماز ،روزه و غيره را به شكل نمادين توجيه و تفسير مى كردند و بر اين باور بودند كه اظهار محبت به امام،
از اداى تكاليف كفايت مىكند.
پيامد اين اعتقاد اين بود كه ارتكاب گناهان نيز بخشودنى بوده و چاره آن در دوستى اهل بيت (ع) است .عجيب اينكه
اين باور را برگرفته از مكتب اهل بيت (ع) معرفى مىكردند.
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(  .)7دو گروه درباره من به هالكت مىافتند :عاشقان گزافهگوى كه مرا در غير جايگاه خود قرار مىدهند و به چيزى كه ندارم مىستايند و دشمنان

نارواگو ،كه مرا به چيزى كه از آن بيزارم نسبت مىدهند (،شرح نهج البالغه ،ج  ،5ص .)5
 .)1 ( 845اصول اعتقادى آنان بر ظهور ،اتحاد ،حلول و تناسخ استوار است .فرهنگ فرق اسالمى ،ص .745

ابو الخطاب روح اباحيگرى را به امام صادق (ع) نسبت مىداد و مىگفت كه امام به من فرمود :اذا عرفت الحقّ فاعمل ما
شئت؛ هرگاه حق را (يعنى معرفت ما را) شناختى ،هر كارى خواستى انجام بده .در حالىكه امام فرمود او دروغگوست و
وى را لعن كرد.
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از نظر اخالقى و رفتارى ،انسانهايى بارى به هر جهت ،بى بندوبار و به دنبال ترويج اباحيگرى بودند و همه تعاليم دينى را
فاقد ارزش و حقيقت مىپنداشتند .طبيعى بود كه رفتار و كردار اين مدعيان دوستى با اهل بيت (ع) در ديدگان مردم
ايجاد تنفر و انزجار كرده و نه تنها ايشان از چشم مردم مىافتادند ،كه امامان شيعه نيز بىاعتبار مىشدند و عموم مردم،
گناه اين افراد بىدين را به پاى رهبرانشان مىگذاشتند.
امام صادق (ع) از راه تبيين عقايد و معارف درست و گام برداشتن در مسير اعتدال ،راه درست آشنايى با اسالم و مذهب
را نشان داد و به افشاگرى برضد رهبران غالت و اهداف و
ص243 :
سياستهاى آنان پرداخت .آن حضرت ،شيعيان را از آنان برحذر داشت و از همنشينى نهى كرد و فرمود:
احذروا على شبابكم الغالة ال يفسدوهم ،فانّ الغالة شرّ خلق اللّه يصغّرون عظمة اللّه يدعون الربوبيّة لعباد اللّه ،و اللّه انّ
الغالة لشرّ من اليهود و النصارى و المجوس و الذين اشركوا.
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طرد و نفى آنان و اعالن بيزارى از ايشان ،شيوه هايى بود كه امام در پيش گرفت تا همگان را از خطر آنان آگاه سازد و
خط خود را از آنچه ادعاى آنان بود جدا كند .آن حض رت به لعن و تكفيرشان پرداخت و در مواردى ،فرمان اعدام سران

غالت را صادر كرد 848.اين سياستهاى كلى امامان شيعه (ع) در برخورد با غالت بوده است .گفتنى است كه عدد

فرقههاى غالت در اسالم ،از  151فرقه بيشتر است كه سرگذشت و چگونگى پديد آمدن و اعتقاد آنان در كتابهايى كه در
مورد فرقهها نوشته شده ،آمده است.
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ب) امام و معتزله
در دوران بنى اميه ،گروهى با قدريه به مخالفت پرداختند و هركس را مسئول رفتار خويش خواندند .اين عقيده در
محافل علمى و در دست دانشمندان دستبهدست مى شد تا در زمان حسن بصرى ،به دست يكى از شاگردان وى به نام

 .)2 ( 841بحار االنوار ،ج .778 ،43
843

(  .)1جوانان خود را از غاليان برحذر داريد تا ايشان را فاسد نكنند؛ زيرا غاليان بدترين آفريدگان خدايند ،بزرگى خدا را كوچك مىشمارند و براى

بندگان خدا ،ادعاى خدايى مىكنند .به خدا سوگند كه غاليان بدتر از يهود ،نصارى و مجوس و مشركاناند .فرهنگ فرق اسالمى ،ص 744؛ و نيز از امام
رضا( ع) روايت است :هركه با ايشان بنشيند و بياميزد و بخورد و بياشامد و بپيوندد و ازدواج كند و  ،...از واليت خداوند و واليت ما اهل بيت بيرون است.
همان.
 .)2 ( 848براى اطالع بيشتر ر .ك :زين عاملى ،محمد حسين ،شيعه در تاريخ ،ترجمه محمد رضا عطائى.
 .)7 ( 849مشكور ،محمد جواد ،فرهنگ فرق اسالمى ،ص .743

واصل بن عطاء كه از مواليان ايرانى بود ،رسيد و با سامان دادن به آن باورها ،بهعنوان مؤسس فرقه فلسفى معتزله
شناخته شد و از آن پس به تبيين و ترويج عقايد خويش پرداخت.
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معتزله از شمار فرقههايى بود كه با طرح نظرياتى گاه بىاساس و تفسير به رأى ،به جدايى و اعتزال گراييد و انشعاب
تازه و فرقهاى ديگر در جامعه اسالمى به وجود آورد .عقل گرايى افراطى و خردورزى در امورى كه خارج از قلمرو عقل
بود ،آنان را به اظهارنظر در مسائل مختلف وامىداشت؛ از جمله قضا و قدر ،جبر و اختيار ،وعد و وعيد ،ثواب و عقاب،
كفر و ايمان ،ظلم و عدل ،خيروشر ،حسن و قبح ،قدرت و اراده خداوند ،منزلة بين المنزلتين،
ص248 :
عينيت صفات و ذات خدا و دوئيت آن دو ،اعتقاد به حدوث قرآن ،امر به معروف و نهى از منكر و غيره 851.آنها باتوجه

به پاره اى از اين اعتقادات ،خويش را اهل توحيد و اهل عدل خواندهاند 852.معتزله ،در بسيارى از عقايد خود با شيعه
همرأى بودند.
طبيعى بود كه مسلمانان در بسيارى از مسائل گفته شده اعتقاداتى برخالف معتزله داشتند و اين به جدايى و انشعاب
بيشتر ميان مسلمانان مىانجاميد .تالش امام صادق (ع) در طرح مباحث اعتقادى و برگزارى مناظرات براى كم كردن

اختالفنظرها ،نزديك كردن آرا و تقريب بين مسلمانان بود 857.آن حضرت (ع) با آنان گفتگو كردند و سران و متفكران
آنان را در مناظرات محكوم كرده و مردم و پيروان آنان را از آن انديشهها بيم دادند .ايشان تعارض افكار و كردار آنان را
با قرآن و سيره پيامبر (ص) آشكار ساخته و نادانى و فقر فكرى و فرهنگى آنان را نمايان كردند .در پايان يكى از
جلسات مناظره ،امام رو به عمرو بن عبيد ،سركرده معتزليان و ديگر همفكران او كرد و فرمود:
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اى عمرو! از خدا بترس و شما نيز اى جماعت حاضر ،از خدا پروا كنيد و از كيفر و خشم او بترسيد .پدرم كه بهترين
مردم روى زمين بود و به كتاب خدا و سنت رسول او داناترين بود ،به نقل از رسول اكرم (ص) فرمود :كسانى كه شمشير
به روى مردم كشند و آنان را به سوى خود فراخوانند ،در صورتى كه در ميان مسلمانان كسى هست كه از وى داناتر
است ،گمراه و متكلف است.
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 .7 -2فعاليتهاى سياسى -اجتماعى

 .)4 ( 851همان ،ص .418 - 415
 .)1 ( 851شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم ،الملل و النحل ،ج  ،1ص 38 - 49؛ فرهنگ فرق اسالمى ،ص .418 - 415
 .)2 ( 852كتاب فرهنگ فرق اسالمى ،ص  ،418 - 411نام  17فرقه از فرقههاى معتزله را آورده است.
 .)7 ( 857براى اطالع بيشتر از اقدامات امام صادق( ع) در تقريب بين مذاهب اسالمى ،ر .ك :سيد علوى ،سيد ابراهيم «،نقش امام صادق( ع) در تقريب بين
مسلمانان و جلوگيرى از تفرقه و انشعاب»  ،مجله مشكوة ،فصلنامه بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى ،ش  ،49ص .129
 .)4 ( 854اتق اللّه ،يا عمرو و انتم ايضا ايّها الرمط! فاتقوا اهلل! انّ ابى حدّثنى و كان خير اهل االرض و اعلمهم بكتاب اللّه و سنة رسوله ،انّ رسول اللّه قال من
ضرب الناس بسيفه و دعاهم الى انفسهم و فى المسلمين من هو اعلم منه فهو ضالّ متكلّف.
 .)5 ( 855سيد علوى ،سيد ابراهيم «،نقش امام صادق( ع) در  ،...مجله مشكوة ،ش  ،49ص .171

امام در دوران ضعف حكومت امويان و دوران انتقال حكومت اموى به عباسى و درگيرىهاى سياسى نظامى به سر
مىبرد .دعوت عباسيان ،در دوران امامت امام باقر (ع) به صورت كامال پنهانى آغاز شد .آنان با استفاده از شعار دعوت
به اهل بيت (ع) موفق شده بودند بسيارى از شيعيان و علويان را به خود جذب كنند .آنها جبهه متحدى از نيروهاى
ص249 :
عباسى ،علوى ،شيعى ،زيدى ،كيسانى ،خوارج ،ايرانى و همه نيروهاى مخالف امويان تشكيل داده و با مقدس نشان دادن
هدف و تحريك احساسات دينى -قومى ،به كمك گروههاى درگير و خراسانيان ،به بهانه خونخواهى از قاتالن امام
حسين (ع) و احقاق حق اهل بيت پيامبر (ص)  ،نهضت و انقالب خويش را پيش برند و با آنكه پيشتر با محمد بن عبد اهلل
نفس زكيّه به عنوان امام بيعت كرده بودند ،چندى نگذشت كه وى را كشتند.
امام صادق (ع) كه از توطئه عباسيان آگاه بود ،از ابتدا خود را از صحنه مبارزه كنار كشيد و عموزادگان و پيروان خويش
را از همراهى با عباسيان برحذر داشت و آنان را از مقاصد عباسيان آگاه كرد و خود شيوه تقيه را پيشه ساخته و آن را به
ديگران سفارش كرد .با آنكه تقيه راهكار مناسبى براى دور بودن از آسيبهاى اجتماعى و سياسى بود ،امّا هيچيك از
امامان (ع) در اثبات حقانيت خويش ،در مسأله امامت تقيه نكردند و در اظهار آن كوتاهى نورزيدند.
شجاعت امامان شيعه ،حتى در سخت ترين شرايط و در اختناق كامل ،بر نترس بودن آنان داللت دارد و البته كه تقيه،
بهمعناى ترسيدن نيست .د ر مورد اظهار شجاعت و اعالن مواضع اصولى در دورانهاى مختلف در زندگى امامان و تاريخ
تشيع ،نمونههاى فراوانى وجود دارد .يك نمونه از جرأت و قدرت امام در برابر منصور ،گفتگوى مفصلى است كه ميان
امام و او گزارش شده است .امام پاسخ منصور را در حضور جمع درباريان در مورد منزلت امام على (ع) فرمودند و
بسيار صريح از مقام رفيع امامت و جايگاه امام نزد پيامبر (ص) و خداوند و حقانيت ايشان پرده برداشتند.

851

نمونه ديگر ،شهامت امام در برابر زمامدار ظالم عباسى است .شيبة بن غفال كه پس از كشته شدن محمد نفس زكيه به
زمامدارى مدينه رسيد ،در يكى از خطبههاى نماز جمعه خويش از امام على (ع) به زشتى سخن گفت و امام را به
تفرقه افكنى متهم كرده ،نوادگانش ،محمد و ابراهيم را ادامهدهنده راه او خواند و آنان را آشوبگر ،فتنهساز و مفسد معرفى
كرد كه مستحق كشته شدن و در خون غلتيدن بودند .راوى گويد :اين س خنان بر مردم گران آمد ،ولى كسى قدرت ابراز
وجود نداشت و تنها امام صادق (ع) ايستاد و حاكم را به باد انتقاد گرفت و گفت :هر سخن خوبى كه گفتى ،ما به آن
سزاواريم و هر سخن زشتى كه بر دهان راندى ،خودت و اربابت (منصور) به آن سزاوارتريد .آنگاه امام (ع) رو به مردم
كرد و گفت:
آيا مى خواهيد ،زيانكارترين مردم در روز قيامت ،كه دين خويش را به دنيا فروخته ،به شما
ص251 :

 .)1 ( 851بحار االنوار ،ج  ،43ص .119 - 113

نشان دهم؟ او ،اين فاسق است 853.نمونه اى ديگر در دفاع از شيعيان آن است كه امام صادق (ع) با كمال شهامت ،در
مورد به شهادت رسيدن معلى بن خنيس كه كارگزار مال ى و وكيل امام بود ،به داوود بن على ،كارگزار خليفه و قاتل او
اعتراض كرد .وى امام را تهديد كرد و امام نيز در مقابل او را نفرين كرد.

858

زيد ،يحيى ،عبد اهلل محض ،نفس زكيه و چند تن از مبارزان ،به هشدارهايى كه از سوى امامان شده بودند توجهى
نكردند ،اما به آن نيز معترف بودند كه امام در خشت خام چيزى را مىديد كه آنان در آيينه نمىديدند .امام (ع) ،هم
ايشان را از ورود به فعاليتهاى تند پرهيز مىداد و هم خويشتن را .حتى آن حضرت دعوت ابو سلمه و ابو مسلم را ردّ
كرد و آگاهانه از ورود به جريانها و جنبشهاى سياسى خوددارى ورزيد؛ چنانكه شيعيان را از نزديك شدن به دستگاه
حاكمه و همكارى با آنان نهى مىفرمود.

859

در اوايل قرن دوم ،سازمان كالمى شيعه ،همپاى سازمان فقهى آن به وسيله امام باقر (ع) پايهگذارى شد و به همّت امام
صادق راه كمال گرفت .پيش از آن ،از نظر كالمى و از نظر فقهى ،مرزبندى مشخصى ميان مذاهب اسالمى انجام نشده
بود .ظهور شيعه به عنوان يك مذهب كالمى مستقل ،در عصر امام صادق (ع) ،و با ظهور متكلمانى چون هشام بن حكم،
مؤمن طاق ،هشام بن سالم و  ...امكانپذير گرديد.
تاريخ تشيع ،در واكنش به تحوالت سياسى و عقايد رايج در جامعه يا به تناسب ضرورتهاى خاص در مذهب،
موضعگيرىهاى متفاوتى داشت و شعبهها و گرايشهاى مختلف شيعه ،اختالفنظرهاى خاصى را مطرح كردند .نيمه اول
قرن دوم هجرى ،براى همه مذهبها و فرقه هاى اسالمى ،عصر كسب استقالل عقيدتى و كالمى است.

811

ص251 :
 .4امام صادق (ع) ،قيامها و فرقهها
 .4 -1زيديه
زيد بن على با كنيه ابو الحسن ،در سال  35در مدينه به دنيا آمد و در مكتب پدر و برادرش امام سجاد (ع) و امام باقر

(ع) تحصيل كرد 811.او مردى دانشمند ،پارسا ،ظلمستيز و انقالبى بود .امام رضا (ع) وى را از عالمان آل محمد (ص)
 .)1 ( 853امالى الطوسى ،ص .51
 .)2 ( 858بحار االنوار ،ج  ،43ص  133و .181
 .)7 ( 859اسحاق بن عمار گويد :شخصى از امام صادق( ع) درباره كارمند شدن در حكومت سلطان ستمگر سؤال كرد.
حضرت فرمود :آيا آنها سراغ شما مىآيند يا شما نزد آنها مىرويد؟ آن مرد گفت :بلكه آنها سراغ ما مىآيند.

حضرت فرمود :اشكالى ندارد .گويا جمله سؤال گونه امام ،پرسش از حالت اكراه و اجبار است كه در اين صورت ورود به دستگاه بدون اشكال است .از
فضاى حاكم بر اين پرسش و پاسخ فهميده مى شود كه پرسشگر به خوبى از نظر امام در ممنوعيت همكارى با سلطان ستمگر آگاه بوده است و اين سؤال به
منزله اذن و اجازه خواستن است و امام نيز فقط در صورت مجبور بودن تجويز فرمودهاند .قاضى زاهدى ،احمد ،گنجينه نور ،ج  ،1ص  ،485نقل از:
محمد بن محمد بن نعمان ،شيخ مفيد ،االختصاص ،ص .211
 .)4 ( 811ولوى ،على محمد ،ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمى ،ص .227
 .)1 ( 811عمرجى ،احمد شوقى ابراهيم ،الحياة السياسية ،الفكرية للزيديه المشرق االسالمى ،ص .79

شمرده است 812.وى ،قيام خويش را در دوران حكومت هشام شروع كرد و در ذى الحجه سال  122ق و در  42سالگى
به شهادت رسيد .بدن او چهار سال بر دار بود تا در سال  121ق ،يوسف بن عمر ثقفى بقاياى جسدش را سوزاند و نيمى
از خاكسترش را در فرات و نيمى را در كشتزارها ريخت و گفت چنان كردم كه بدن زيد را در طعام خود بخوريد و در
آب بياشاميد .او از اين كار خواست از مردم زهر چشم بگيرد ،امّا نهضت زيد به وسيله فرزند و پيروانش ادامه يافت و در
كوفه و عراق و سپس در ايران و يمن گسترش يافت .اصحاب ،ياران و معتقدان به امامت زيد بن على را «زيديه»
مىخوانند .او از حيث علم ،زهد ،ورع ،شجاعت و موقعيت اجتماعى ،از بزرگان اهل بيت (ع) به شمار مىآمده است.

817

شيخ مفيد او را شريفترين مردم پس از امام باقر (ع) دانسته است 814.منابع شيعه ،هدف قيام او را امر به معروف و نهى

از منكر و خونخواهى امام حسين (ع) دانستهاند .همچنين او مورد ستايش امام باقر (ع) و امام صادق (ع) قرار
گرفت.

815

زيد از داعيان به حق ،عدل و ظلمستيزى بود و نهضت او ،ادامه حركت پيامبر (ص) و نهضت عاشورا به شمار مىآمد .او
هنگام جهاد مقدس خويش گفت:
من شما را به كتاب خدا و احياى سنت و از بين بردن بدعتها فرامىخوانم .اگر گوش فراگيريد ،هم براى من و هم براى
شما خوب است و اگر روگردان شويد ،من مسئول شما نيستم.

811

حاصل قيام او ،پيدايش فرقه جديدى به نام زيديه بود و فرزندش يحيى در خراسان در تدارك قيام برضد وليد بن يزيد
شد .تأثير قيام و شهادت اين پدر و پسر به حدى در خراسان زياد بود كه در آن سال ،هر پسرى را كه متولد شد ،زيد و
يحيى ناميدند.

813

زيديه ،از فرقههاى شيعى به شمار مىآيد .اعتقاد به اصل مسأله امامت ،آنان را به شيعه
ص252 :
نزديك مى كند و گرايش فقهى آنان ،تا حدودى به مذهب حنفى نزديك بوده ،امّا بيشتر مسائل فقهىشان مطابق مذهب

اماميه است 818.عدم اعتقاد آنان به عصمت در امام و عدم اعتقاد به نص جلىّ ،موجب پذيرفتن امامت مفضول گرديد.
اصول ديدگاههاى زيديه در موضوع امامت عبارت است از:

 .)2 ( 812حسنى ،هاشم معروف ،انتفاضات الشيعية ،ص .714
 .)7 ( 817اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 118؛ ابن طقطقا ،تاريخ فخرى ،ص .233
 .)4 ( 814همان ،ص .118
 .)5 ( 815همان.
 .)1 ( 811انتفاضات الشيعية ،ص .712
 .)3 ( 813مروج الذهب  ،...ج  ،7ص .225
 .)1 ( 818موسوىنژاد ،سيد على «،آشنايى با زيديه» ،مجله هفت آسمان ،سال  ،7شماره  ،11ص .82

 .1افضليت امام على (ع) و اولويت او بر ساير صحابه در خالفت ،و در عين حال تجويز تقدم مفضول بر فاضل (پذيرش
امامت مفضول)؛
 .2تأكيد بر فاطمىنسب بودن امام و حصر امامت در فرزندان فاطمه (س)؛
 .7وجود دو امام در يك زمان و در دو منطقه؛
 .4قيام مسلحانه در برابر ظلم؛
 .5دعوت علنى به خويشتن و خروج برضد ظالمان ،شرط مشروعيت امامت بود.

819

به نظر مىرسد ديدگاه زيد در باب قبول امامت مفضول ،كوششى براى جلب حمايت و همراهى مسلمانان بيشترى از
جامعه اسالمى باشد .اين همان مسألهاى است كه امامان شيعه هيچگاه با تقيه با آن برخورد نكردند .البته انتساب همه
اعتقادات زيديه به سرسلسله آن زيد ثابت نيست؛ زيرا قيام به شمشير ،فاطمى نسب بودن ،پايبندى به اصل امامت از اين
نسل و عدم پذيرش مبارزه منفى و مصلحتسنجى ،با توجيه امامت مفضول با مصلحت سازگار نيست .زيديه به مهدويت
اعتقاد ندارد و در انتظار امام غايب نيستند و ازاينرو ،خروج با شمشير را الزمه امامت مىدانند .آنها تقيه را به دليل
وجوب امر به معروف رد مىكنند.

831

دليل ديگر ما بر برائت زيد از آن عقايد ،تأييد و تصريحى است كه در مقدمه صحيفه سجاديه در بيان اسناد صحيفه آمده
است .در گفتگوى متوكل بن هارون ثقفى از اصحاب امام با يحيى ،آمده است كه او به اعلم بودن امام اعتراف كرده و
پيشگويى آن حضرت را در مورد به شهادت رسيدن زيد و خودش تصديق كرد و گفت :انّ اهلل عزّ و جلّ ايّد هذا األمر
بنا و جعل لنا العلم و السّيف فجمعا لنا؛ خداوند دين خودش را با ما تأييد كرد و علم و شمشير را برايمان يكجا

گردآورد 831.از اين گزارش به خوبى فهميده مىشود كه زيديه ،موقعيت ممتازى در جامعه شيعى آن روز نداشتند و اقبال
مردم بيشتر به امام صادق (ع) بود و متوكل علت اين را پرسيده است .يحيى در پاسخ وى گفت:
ص257 :
ما مردم را به مرگ مىخوانيم و عمويم امام باقر (ع) و پسرش امام صادق (ع) آنان را به زندگى دعوت مىكنند.

832

مذهب زيديه با قيام يحيى در نواحى شرقى در ايران ادامه پيدا كرد و چندى نپاييد كه يحيى در سال  125ق ،در هجده

سالگى به دار آويخته شد 837،امّا نهضت آنان ادامه يافت ،فرقههاى متعددى از آن پديد آمد و هريك ،در پارهاى از عقايد

 .)2 ( 819فرهنگ فرق اسالمى ،ص .219 - 214
 .)7 ( 831همان ،ص .218
 .)4 ( 831صحيفه كامله سجاديه ،ص .11
 .)1 ( 832همان ،ص .13
 .)2 ( 837عمدة الطالب ،ص .259

به افراط و تفريط گراييدند و امام صادق (ع) با بسيارى از ايشان به سختى مقابله و ابو الجارود را لعنت كرد 834.امامت
زيديه پس از يحيى ،به محمد و ابراهيم از نوادگان امام حسن (ع) رسيد.
 .4 -2قيام محمد نفس زكيه
عباسيان با طرح براندازى حكومت اموى با كمك علويان ،شيعيان و همه مخالفان اموى ،جبهه متحد ضد اموى را تشكيل
دادند و با رهبرى خويش ،به مبارزههاى پنهانى روى آوردند .آنها ،داعيان خويش را به همه طرف فرستادند و با شعار
رضاى آل محمد (ص) براى شخصى از اهل بيت (ع) از همگان بيعت ستاندند .بيشتر مخالفان امويان و دوستداران اهل
بيت (ع) ،زير رايت فرزندان عباس درآمدند .بزرگان ايشان در انجم ن جابيه ،در حضور بنى هاشم با محمد بن عبد اهلل با
عنوان مهدى بيعت كردند و براساس تفاهمهاى به عمل آمده ،آن شخص نامعلوم و موعود همو بود كه مىبايست به
خالفت مى رسيد ،امّا عباسيان كه از اين شعار ،پوششى براى دستيابى به مقاصد خويش استفاده كرده بودند ،خالفت را به
نام خويش رقم زدند و تيغ آخته خويش را از دل امويان برداشته و بر گردن علويان در كشيدند.
نفس زكيه ،از بيعت با سفاح امتناع ورزيد 835.فاصله زمانى آغاز خالفت عباسى ( 172ق) تا قيام نفس زكيه ( 145ق)
مدت طوالنى و خوبى بود كه وى به تبليغات ضد عباسيان پرداخته ،هواداران بسيارى از مردم و اشراف و بزرگان مكه و
مدينه را به خويش متمايل كند و حمايت مادى و معنوى فراگيرى ،حتى از ميان فقيهان مذاهب ديگر ،نظير مالك بن
انس ،پيشواى بزرگ مالكى برخوردار گردد .مالك فتوايى بر نقض بيعت مردم با منصور صادر كرد؛ زيرا به عقيده او،
چون منصور به زور از مردم بيعت ستانده بود ،پيمانش باطل و غيرقابل اعتماد بود.
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ص254 :
محمد با تصرف مدينه ،مبارزههاى جدّى خويش را آغاز كرد .برادرش ابراهيم بصره را گرفت و بصريان در اطاعت وى
درآمدند و ابو حنيفه او را تأييد كرد .نزديك بود كه اين دو برادر عراق را از دست منصور خارج كنند كه او با اعزام
سپاهى ،با آن دو درگير شد و در مدت زمان حدود دو ماه ،آن دو را يكى پس از ديگرى در دو محل از پاى درآورد.
گرچه نفس زكيه از حمايت فقيهان ديگر مذاهب برخوردار شد ،امّا از تأييد و حمايت امام صادق (ع) محروم ماند .از
آغاز فعاليتهاى عباسيان ،امام از توطئه ايشان مطلع بود و پسر عموهايش را از همراهى و همكارى با آنان بيم مىداد و
خطرهاى احتمالى ،بلكه قطعى ورود به اين صحنه از مبارزهها را به ايشان يادآور شده بود .محمد كه از بيعت فرزندان
عباس با خويش مغرور و سرمست بود ،از امام به بيعت دعوت كرد و پدرش عبد اهلل به آن اصرار ورزيد .هنگامى كه آنها
با امتناع امام مواجه شدند و هشدارهاى امام را شنيدند ،آن حضرت (ع) را به حسادت متهم كردند و از خود راندند و
نصايح امام را ناديده گرفتند.
 .4 -7پيدايش فرقه اسماعيليه
 .)7 ( 834فرهنگ فرق اسالمى ،ص  174و .211
 .)4 ( 835الكامل فى التاريخ ،ج  ،5ص .517
 .)5 ( 831تاريخ الطبرى ،ج  ،1ص .191

اسماعيل بن جعفر فرزند بزرگ امام صادق (ع) در زمان حيات پدر درگذشت .براساس فرضيه امامت فرزند بزرگ،
عدهاى از شيعيان او را پس از امام صادق (ع) امام دانسته ،گفتند:
او زنده و همان مهدى موعود و امام است .به اين دسته «اسماعيليه خالصه» مىگويند 833.برخى هم مرگ او را پذيرفته و
ادعا كردند او به فرزندش محمد وصيت كرده و امام صادق (ع) امر واليت را به محمد سپرد؛ 838زيرا امامت از برادر به

برادر ديگر منتقل نمىشود و اين موضوع ،تنها درباره امام حسن و امام حسين (ع) بوده است و به همين دليل ،باوجود
امام سجّاد (ع) امامت به محمد بن حنفيه نرسيد .اين فرقه به «اسماعيليه مباركيه» شهرت يافتهاند.
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اسماعيليه را با نامهاى سبعيه ،باطنيه ،قرامطه ،مزدكيه ،مباركيه ،نزاريه ،مستعلويه،
ص255 :
تعليميه ،مالحده و خطابيه مىشناسند 881.آنان نيز به فرقهها و شعبههايى تقسيم شدند .بعدها قرامطه در بحرين و فاطميان
در مصر با گرايش به اسماعيليه ظهور كردند .اين فرقه ،بيشتر رويكرد سياسى داشت و در پارهاى از انديشههاى كالمى به
غلو متمايل بود و تاريخ پرفراز و نشيبى را پشت سر گذاشت.
امام صادق (ع) با بنيانگذاران اين فرقه به مبارزه برخاست .آن حضرت ،جمعى از بزرگان شيعه ،حتى حاكم مدينه را بر
مرگ اسماعيل گواه گرفت و گواهى فوت نوشتند تا جلوى معتقدان به حيات او را بگيرند و خود به صراحت به امام
موسى كاظم (ع) وصيت كرد .البته اين فرقه ،پس از شهادت امام صادق (ع) شكل رسمى به خود گرفت .اصول اعتقادات
ايشان در مباحث خلقت عالم باطن و ظاهر ،امامت و نبوت در حيطه عوالم باطن و ظاهر ،ادوار هفتگانه نبوت و مراتب

چهارگانه امامت ،881خاتميت پيامبر (ص) ،باطنيگرى ،تأويل و غيره است .اين فرقه ،به انشعابات زيادى مبتلى شد و در
دورههاى بعدى ،تغييراتى در عقايد ايشان پديد آمد.
 .4 -4علل عدم قيام امام صادق (ع)
نظير اين سؤال را در مباحث گذشته در مورد امام سجاد (ع) داشتيم و در مورد امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نيز
مىتوانيم علل پرهيز آنان را از فعاليتهاى تند سياسى طرح كنيم.

 .)1 ( 833اشعرى ،سعد بن عبد اهلل ،المقاالت و الفرق ،ص 81؛ نوبختى ،فرق الشيعه ،ص .18
 .)2 ( 838فرق الشيعه ،ص .18
 .)7 ( 839همان ،ص 19 - 13؛ المقاالت و الفرق ،ص  87 - 81؛ اشعرى ،على بن اسماعيل ،مقاالت االسالميّين و اختالف المصلّين ،ص 23 - 21؛ الملل و
النحل ،ج  ،1ص  .149ايوانف به استناد نظريه ابو يعقوب سجستانى در اثبات النبوات بر اين عقيده است كه مبارك ،نام خود اسماعيل بوده است .اين مطلب
در نامه عبيد اللّه مهدى مؤسس دولت فاطميان مصر به اسماعيليان يمن كه مندرج در كتاب الفرائض و حدود الدين تأليف جعفر بن منصور ،تأكيد شده است.
دفترى ،فرهاد ،تاريخ و عقايد اسماعيليه ،ص 115 - 114
 .)1 ( 881الملل و النحل ،ج  ،1ص .132 - 131
 .)2 ( 881امام مقيم ،امام اساس ،امام مستقر و امام مستودع .براى اطالع بيشتر ر .ك :فرق و مذاهب كالمى ،ص  37به بعد.

شرايط و مقتضيات زمان بهگونه اى بود كه امام ،باتوجه به كمى و محدوديت ياران و شيعيان حقيقى در راه انتخاب بهترين
گزينه و مطمئنترين راه براى رسيدن به هدف مقدس خويش گام برمىداشتند .گرچه به نظر مىرسيد آمار جمعيتى
شيعيان زياد است ،ام ا آنان مواضع يكسانى نداشتند و اختالفات آنان بيش از توافقاتشان بود .در كتاب كافى در باب «در

كمى تعداد مؤمنان» 882،گزارشى از شكوه و گاليه امام از اندكى ياران حقيقى آورده شده است .راوى گويد :از امام همين
سؤال را پرسيدم كه چرا قيام نمىكنيد؟ فرمود :اگر يارانى داشتم ،قيام مىكردم .راوى گمان مىكند يارانى حدود يك صد
هزار يا دويست هزار نفر مراد امام است ،ولى امام با اشاره به تعداد گوسفندانى كه در نزديكى آنان بود ،فرمود :اگر اين
تعداد يار وفادار و پا در ركاب داشتم ،بر من واجب بود كه قيام كنم.
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از سوى ديگر ،گرايشهاى كالمى و تنوع جريانهاى فكرى نظير زيدى ،كيسانى ،امامى و
ص251 :
غالت رو به گسترش بود .احساس مىشد اساس اسالم در خطر است و اين مدعيان بىمايه ،بيش از آنكه براى حكومتها
خطرناك باشند ،براى اسالم خطرساز بودند و پاسدارى از آيين و جلوگيرى از انحراف و بدعتها و حفظ مرزها ،ارزشها،
معارف و دانشهاى اسالمى ،جبهه جديدى از جهاد مقدس علمى و فرهنگى را گشوده بود و امام فرماندهى جهاد در اين
جبهه را بر رهبرى قيام مسلحانه ترجيح داد و با تمام قوا ايستاد و پيروزمندانه از آن خارج شد.
امام (ع) سربازانى تربيت كرد كه هركدام فرماندهى جبهه بزرگى از ميدانهاى فرهنگى را به عهده گرفتند و حيات دوباره
اسالم ،مرهون تالشها و كوششهاى بىدريغ آنان است.
دورنماى كلى اوضاع و شرايطى كه امام را به انتخاب اقدامات علمى سوق داد ،از اين قرار است:
 .1شرايط سياسى براى حضرت فراهم نبود .سايه و وحشت و ترس از كشته شدن بر مردم حاكم بود و آمادگى مبارزه را
از دست داده بودند؛
 .2محدوديت ياران و شيعيان حقيقى؛
 .7حفظ شيعيان و پيروان از مرگ و هالكت و پرهيز از داخل كردن آنان در فتنههايى كه نامعلوم و بىسر و ته بود،
درست مثل امام حسن (ع) كه حفظ جان شيعيان را علت صلح بيان كرد؛
 .4تنوع و گسترش جريانهاى فكرى؛
 .5حركت علمى ،بهترين جايگزين براى حركت سياسى محكوم به شكست بود؛

 .)7 ( 882الكافى ،ج  ،2ص .242
 .)4 ( 887همان ،حديث .4

 .1امام كه آگاه ترين مردم به مصالح عمومى است باتوجه به عواقب امور موضعگيرى مىكند و امام صادق (ع) نيز مطابق
شرايط و مقتضيات زمان خود عمل كرد؛
 .3قيامها و انقالبها كه به دگرگونى سياسى مى انجامد ،به دنبال دگرگونى اجتماعى و به تبع آن است و حركتى كه هردو
تغيير سياسى و اجتماعى را باعث شود ،موفق است.
سياست مشت آهنين و خشونت عباسيان ،منازعان سياسى را خفه كرده و سر جايشان نشانده بود .آنان به چاكران
سراپاگوش خو يش نيز اعتنا نداشتند و كارگزارانى چون ابو مسلم و ابو سلمه را كه حكومت عباسيان مرهون خدمات
ايشان بود ،به سادگى از سر راه برداشتند.
امام (ع)  ،بهترين راه را انتخاب كرد و در يك نزاع سراسر مكتبى كه نزديك بود اساس اسالم از بين برود ،به حفظ آيين و
كيش پرداخت و مذهب راستين تشيع ،مرهون فعاليت علمى آن امام همام است.
ص253 :
خالصه
دوران امام صادق (ع) از نظر سياسى دوره ضعف و تزلزل امويان و گسترش شورشها ،قيامها ،جنگها و نبردها و فروپاشى
و پيدايى حكومتها ،و دوره ظهور گرايشهاى مذهبى گوناگون و نحلههاى انحرافى نظير غالت ،ملحدان و زنديقان بود .در
اين دوران كه آزادى سياسى و مذهبى در حد گستردهاى وجود داشت ،ارتباطات فرهنگى با فرهنگهاى بيگانه معمول
گشت و مناسبات و اوضاع سياسى ،اقتصادى ،اجتماعى ،فرهنگى و نظامى در حال دگرگونى و تغييرات جدّى و اساسى
بود.
سفاح در دوره چهار ساله خالفتش ،برخورد تندى با شيعيان نكرد و شايد به دليل دورى امام صادق (ع) از صحنه
فعاليت سياسى و مبارزاتى ،آن حضرت شيوه تقيه را پيشه ساخته و آن را به ديگران نيز سفارش كرد .با آنكه تقيه
راهكار مناسبى براى دور بودن از آسيبهاى اجتماعى و سياسى بود ،امّا هيچيك از امامان (ع) در اثبات حقانيت خويش
در مسأله امامت تقيه نكردند و در اظهار آن كوتاهى نورزيدند.
امام كه پرچمدار اسالم ناب و تبيين كننده فرهنگ تشيع و مجدّد حيات اسالم بود ،از شرايط آشفته سياسى براى تأسيس
دانشگاه جعفرى و تربيت هزاران شاگرد در علوم مختلف استفاد ه كرد و در برابر مذاهب ديگر ايستاد؛ ازاينرو ،مذهب
تشيع ،به مذهب جعفرى شهرت يافت .وسعت دانشگاه امام صادق (ع) از نظر تعداد زياد شاگردان و عدم انحصار آنان به
شيعيان و پراكندگى آنان كه از شهرهاى نيشابور ،كوفه ،بصره ،واسط ،حجاز و ديگر مناطق گردهم آمده بودند ،قابلتوجه
است .ظهور شيعه بهعنوان يك مذهب كالمى مستقل در عصر امام صادق (ع) ،با ظهور متكلمانى چون هشام بن حكم،
مؤمن طاق ،هشام بن سالم و  ...امكانپذير شد.
دورنماى كلى اوضاع و شرايطى كه امام را به انتخاب اقدامات علمى سوق داد چنين بود:

 .1به دليل اختناق حاكم ،مردم آمادگى براى مبارزه را از دست داده بودند؛
 .2محدوديت ياران و شيعيان حقيقى؛
 .7حفظ شيعيان و پيروان از مرگ و پرهيز دادن از ورود در فتنه هاى نامعلوم ،نظير داليل صلح امام حسن (ع)؛
 .4تنوع و گسترش جريانهاى فكرى و بروز انحرافهاى انديشهاى؛
 .5موضعگيرى مناسب امام باتوجه به شناخت و رعايت مصالح عمومى و شرايط و مقتضيات زمان؛
ص258 :
 .1قيامها و انقالبها كه به دگرگونى سياسى مى انجامد ،پيامد دگرگونى اجتماعى است و حركتى كه هردو تغيير سياسى و
اجتماعى را باعث شود ،موفق مىگردد؛
 .3حركت علمى ،بهترين جايگاه براى حركت سياسى محكوم به شكست بود.
امام بهترين راه را انتخاب كرد و در يك نزاع سراسر مكتبى كه نزديك بود اساس اسالم از بين برود ،به حفظ آيين و
كيش پرداخت و مذهب راستين تشيع ،مرهون فعاليت علمى امام صادق (ع) است.
محورهاى مطالعاتى
 .1چرا امام صادق (ع) موضع فعالى در مسائل سياسى -بهويژه در مناقشات اموى و عباسى -اتخاذ نكردند؟
 .2اصول چهارصدگانه (اربعمأة) و اهميت آن در تاريخ تشيع چيست؟
 .7آيا امامان دنبال تشكيل حكومت بودند يا خير؟
 .4آيا تشكيل حكومت اسالمى براساس تعاليم صحيح اسالم به رهبرى امامى معصوم يك تكليف بوده است يا خير؟
 .5از ديدگاه امامان شيعه (ع) مبارزات سياسى اولويت داشته است يا فعاليتهاى علمى -فرهنگى؟
 .1اساسا مالكهاى تعيينكننده نوع فعاليتهاى سياسى يا فرهنگى چيست؟
 .3چه موانعى مجوز عبور از حوزهاى به حوزه ديگر است؟
 .8آيا كمرنگ شدن فعاليت سياسى امامان ،دليل كماهميت بودن آن است؟
 .9آيا تفاوتى كه در عملكرد برخى از امامان با يكديگر مشاهده مىشود ،توجيهپذير است يا خير؟ چگونه؟

 .11آيا از منظر تاريخى ،تاريخ تشيع آن قدر شفاف و روشن است كه شيعيان بتوانند راه مبارزه را بجويند و الگوى
خويش را در انتخاب هريك از فعاليتهاى سياسى يا فرهنگى بيابند؟
ص259 :
فصل دهم تشيع در دوره امام كاظم (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام كاظم (ع)
هفتمين پيشواى شيعه اماميه ،حضرت موسى بن جعفر (ع) در سال  128ق ،در محلّى به نام «ابواء» بين مكه و مدينه
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به دنيا آمد و در سال  187ق 885،در زمان هارون الرشيد ،حاكم ستمگر عباسى در زندان سندى بن شاهك در بغداد

مسموم شد و به شهادت رسيد 881.نام مادر آن حضرت را «حميدة البربرية» 883يا «حميدة االندلسية» و كنيهاش را
«لؤلؤة» گفتهاند.
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كنيه آن حضرت را «ابو الحسن»« ،ابو ابراهيم» و «ابو على» 889و القاب ايشان را صابر ،امين ،عبد صالح ،كاظم و  ...ذكر
كرده اند كه به خاطر شكيبايى و فرونشاندن خشم خويش در برابر دشمنان ،به «كاظم» شهرت بيشترى يافته است.

891

امام كاظم (ع) پس از شهادت پدر بزرگوارش امام صادق (ع) ،در سال  148ق ،به امامت رسيد 891و راه پدر را كه
گسترش علوم و معارف دينى استوار بود ،ادامه داد .ايشان به اين دليل كه هر قيام و اقدامى برضد حكومت عباسى ،به
مصلحت شيعيان و اقتضاى آن زمان نبود ،بهترين راه مبارزه را نشر و تحكيم پايههاى اعتقادى و علمى جامعه اسالمى
تشخيص داد و بهگونهاى شايسته در اين مسير گام برداشت و تشيع اماميه را محافظت و رهبرى نمود.
 .2امام كاظم (ع) و حاكمان
امام كاظم (ع) در دوران امامتش كه از حدود بيست سالگى ايشان آغاز شد ،با چهار خليفه عباسى معاصر بوده است؛ از
سال  148تا  158ق ،با منصور ،از سال  158تا  119ق ،با
ص211 :

 .)1 ( 884حموى ،ياقوت بن عبد اهلل ،معجم البلدان ،ج  ،1ص .92
 .)2 ( 885شهادت ايشان را سال  181ه .نيز گفتهاند ر .ك :ابن شهر آشوب ،محمد بن على ،مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .724
 .)7 ( 881مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،2ص .215
 .)4 ( 883همان.
 .)5 ( 888مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .727
 .)1 ( 889اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .215
 .)3 ( 891مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .727
 .)8 ( 891اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .215

مهدى ،از سال  119تا  131ق با هادى و از سال  131تا  187ق ،يعنى زمان شهادت آن حضرت با هارون الرشيد كه
در طول اين دوران ،بهويژه در زمان هارون الرشيد بهگونههاى مختلف مورد آزار بود و در حبس قرار گرفت.
 .2 -1منصور عباسى
منصور در تثبيت حكومت خود از هيچ كارى روىگردان نبود و هركس را كه بناى مخالفت با او داشت ،سركوب كرده يا

به قتل مىرسانيد .وى در اين راه حتى از آزار «ابو حنيفه» و حبس او دريغ نكرد 892.او بيش از صد تن از علويان را
بدون هيچ گناه و شايد فقط به خاطر علوى بودن به قتل رسانده ،پيكرشان را محبوس كرده بود ،در حالىكه در كنار

هريك از آنان ،نوشته اى قرار داشت كه نام و نسب فرد كشته شده در آن ذكر شده بود و هيچكس نيز از اين امر اطالع

نداشت تا آنكه پس از مرگ او ،همگان از آن آگاهى يافتند 897.منصور پس از شهادت امام صادق (ع) به منظور يافتن

جانشين آن حضرت ،نامهاى به والى خود در مدينه نوشت و ا ز او خواست تا جانشين آن حضرت را به قتل رساند ،اما با
هوشيارى و تدبير مناسب امام صادق (ع) كه در نوشته اى ،پنج نفر را وصى خود قرار داده بود ،منصور دچار سردرگمى
شد و فرمان او عملى نگرديد 894.با اين همه ،واكنش وى پس از امام صادق (ع) نشان از دشمنى عميق او با خاندان

پيامبر (ص) دارد.
باتوجه به ويژگى منصور و شناختى كه امام كاظم (ع) از وى داشت ،آن حضرت در طول دوران ده ساله آغازين امامتش
كه با منصور معاصر بود ،بيشتر به برگزارى جلسات علمى و پرسش و پاسخ براى شيعيان مبادرت ورزيد؛ چرا كه پس از
دوران منصور و مهدى عباسى ،امام كاظم (ع) در حبس و مورد فشار و آزار حكومت عباسى قرار داشت و طبعا مجالى
براى برگزارى جلسات و فعاليتهايى از اين دست نبود.
 .2 -2مهدى عباسى
پس از منصور ،پسرش مهدى عباسى روى كارآمد .وى ابتداى كارش را با اعمال شايستهاى چون آزاد كردن همگان از
زندان ،بازگرداندن اموال ضبط شده توسط پدرش به صاحبان آنها
ص211 :
و تقسيم بيت المال بين مردم آغاز كرد 895،اما چيزى نگذشت كه با روى آوردن به خوشگذرانى و زيادهروى در آن،
بىلياقتى خود را اثبات نمود و بر مردم بسيار سخت گرفت .از سوى ديگر ،مهدى عرصه را بر علويان تنگ نمود و بر

 .)1 ( 892سيوطى ،جالل الدين ،تاريخ الخلفاء ،ص .715
 .)2 ( 897حسنى ،هاشم معروف ،سيرة األئمة االثنى عشر ،ج  ،2ص .724
 .)7 ( 894كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافى ،ج  ،1ص .731
 .)1 ( 895يعقوبى ،احمد بن ابى يعقوب ،تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .794

آنها سخت گرفته ،دشمنىاش را با شدت هرچه تمامتر اظهار كرد؛ دشمنى او چنان بود كه حتى اظهار عقيده شخصى
ديگران را نيز برنمىتافت.
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مهدى ،نخستين خليفه اى بود كه امام كاظم (ع) را به بغداد فراخواند و به زندان سپرد .با آنكه وى چندى بعد به دنبال يك

رؤيا آن حضرت را آزاد كرد 893،ولى به نظر مىرسد اين اقدام او ،بهانهاى براى آزاد ساختن امام و در امان ماندن از
تبعات آن بوده باشد؛ زيرا اين عمل هم از جسارتهاى مهدى به آن حضرت چيزى نكاست.

از برخوردهاى جالب امام كاظم (ع) در زمان مهدى عباسى ،جريانى است كه برخى تاريخنگاران درباره تعيين حدود
فدك از سوى آن حضرت نقل كردهاند .گفتهاند زمانى كه مهدى به خيال خود ردّ مظالم مىنمود ،امام كاظم (ع) از او
پرسيد :چرا آنچه به ستم از ما گرفته شده است به ما نمىدهى؟ مهدى پرسيد :آن چيست؟ آن حضرت با توضيح ماهيت
فدك و چگونگى اختصاص آن به رسول خدا (ص) ،به غصب آن توسط خليفه دوم اشاره كرد و مهدى از آن حضرت
خواست تا حدود فدك را مشخص ن مايد تا آن را به ايشان برگرداند ،اما هنگامى كه امام حدود فدك را مشخص نمود،
مهدى گفت :اين مقدار زياد است؛ درباره آن فكر مىكنم.
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 .2 -7هادى عباسى
پس از مهدى ،پسرش هادى عباسى جانشين وى شد .با آنكه حكومت هادى تنها اندكى بيش از يك سال دوام داشت،
اما او در همي ن مدت كوتاه ،به تعقيب طالبيان پرداخت و آنان را به شدّت ترسانيد و حقوق و بخششهايى كه پدرش مهدى
به آنان مىداد ،قطع كرد و به
ص212 :
اطراف نامه نوشت تا آنها را دستگير كرده و نزد او بفرستند 899.اين سختگيرىها ،زمينهساز قيام فخّ شد كه پس از اين
خواهد آمد.
 .2 -4هارون الرشيد
الف) برخوردهاى آغازين هارون با امام كاظم (ع)

 .)2 ( 891تا آنجا كه گفتهاند« قاسم بن مجاشع تميمى» هنگام وفات ،وصيت كرد و پس از او وصيتنامه را نزد مهدى بردند ،او وصيتنامه را خواند و چون
ديد قاسم پس از اقرار به توحيد و پيامبرى رسول خدا( ص) به جانشينى امام على( ع) براى پيامبر( ص) شهادت داده است ،وصيتنامه را به سويى پرتاب
كرد و به آن نگاه نكرد .ر .ك:
ابن اثير ،الكامل فى التاريخ ،ج  ،1ص .84
 .)7 ( 893خطيب بغدادى ،احمد بن على ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،ج  ،17ص .71
 .)4 ( 898طوسى ،محمد بن حسن ،التهذيب ،ج  ،4ص .149
 .)1 ( 899تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .414

هارون در اوايل حكومت خود ،چندان مزاحم امام كاظم (ع) و شيعيان نمىشد .اگرچه بارها آن حضرت را احضار كرد،
اما با مسالمت و احترام با آن حضرت برخورد مىنمود و بعيد نيست كه تقيه و احتياط امام كاظم (ع) هارون را به
رفتارى اين گونه وادار كرده باشد؛ چرا كه آن حضرت در موردى كه مأمور هارون براى بردن ايشان آمده بود ،تصريح
مى كنند كه اجابت دعوت هارون ،با استناد به حديثى از رسول خدا (ص) از روى تقيه است.
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به هر صورت ،اين دوران چندان طول نكشيد و هارون سختگيرى هاى خود را در مورد علويان و امام كاظم (ع) آغاز
كرد و بر شدّت آن افزود .وى چنان كينه شيعيان و بهويژه طالبيان را به دل گرفته بود كه وجود آنان را تحمل نمىنمود و
بدين سبب ،سوگند خورده بود كه خاندان و فرزندان ابو طالب و شيعيانشان را خواهد كشت 911.البته متوكل در اين

جنايت شهرت دارد 912.هارون كه از سويى از توجه شيعيان به امام كاظم (ع) در خشم بود و از سويى ديگر ،فرستادن
هدايا ،خمس ،زكات و موارد ديگر را براى آن حضرت تحمل نمىكرد و تصور مىكرد اين توجه به امام كاظم (ع)،
زمينهساز سقوط حاكميتش خواهد بود ،سرانجام تصميم بر دستگيرى و حبس امام كاظم (ع) گرفت و آن حضرت را به
شهادت رساند.
ب) دستگيرى و حبس امام كاظم (ع)
اگرچه پيش از اين نيز امام كاظم (ع) مورد آزار و حبس قرار گرفته و به فاصله اندكى آزاد شده بود ،اما دستگيرى و
حبس آن حضرت در زمان هارون و سرانجام شهادت ايشان در زندان را بايد از سياهترين روزهاى حكومت هارون
برشمرد.
هارون با اين تصور كه هر حركت و قيامى به منزله اقدام برضد دستگاه خالفت عباسى
ص217 :
است و از سوى شيعيان سازماندهى مىشود ،كانون رهبرى شيعيان ،يعنى امام كاظم (ع) را هدف قرار داد و در طول
چهارده سال پايان عمر آن حضرت ،ايشان را دمى آسوده نگذاشت.
البته نخستين تاريخ ثبت شده از دستگيرى و حبس امام كاظم (ع) در زمان هارون الرشيد ،به سال  139ق ،است كه
هارون به حج رفت و در طى جريانى كه تاريخنگاران آن را به تفصيل آوردهاند ،آن حضرت را دستگير كرده ،ابتدا به

بصره و پس از آن به بغداد برد 917و سرانجام در زندان سندى بن شاهك به شهادت رساند .ضمن آنكه شيخ مفيد ،عامل
شهادت ايشان را حسد بردن يحيى بن خالد برمكى به جعفر بن محمد بن اشعث -كه از معتقدان به امامت بود -مىداند و
ماجراى آن را آورده است.
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 .)2 ( 911صدوق ،محمد بن على ،عيون أخبار الرضا( ع) ،ج  ،1ص .31
 .)7 ( 911اصفهانى ،ابو الفرج على بن حسين ،األغانى ،ج  ،5ص .225
 .)4 ( 912طوسى ،محمد بن حسن ،األمالى ،ص 725؛ ابن شهر آشوب ،مناقب ،ج  ،7ص .221
 .)1 ( 917الكافى ،ج  ،1ص 547؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .297
 .)2 ( 914همان ،ج  ،2ص .273

 .7امام كاظم ،قيامها و فرقهها
 .7 -1قيام شهيد فخّ
سختگيرىهاى دستگاه خالفت در مورد شيعيان ،بهويژه علويان ،برخى از آنان را بر آن داشت تا به قيام برضد حكومت
عباسى دست زنند كه از آن شمار ،قيام حسين بن على مشهور به صاحب فخّ در سال  119ق ،است.
يعقوبى علت اين قيام را اصرار حكومت عباسى بر دستگيرى طالبيان مىداند كه باعث شد آنان به سوى حسين بن على
رفته و از او بخواهند تا قيام نمايد ،اما وى به همراهى آنان اطمينان نداشت .ازاينرو ،اگرچه تعداد بسيارى از كسانى كه
به حج آمده بودند با او بيعت كردند ،اما كمتر از پانصد تن با او همراهى كردند .آنها در سرزمين فخّ با سپاهيان هادى
روبه رو شدند و بيشتر آنان نيز پراكنده گرديدند و حسين بن على به همراه عدّهاى به شهادت رسيدند .دايى او ادريس بن
عبد اهلل به سوى مغرب اقصى رفت و بر منطقه اى نزديك اندلس به نام فاس دست يافت ،اما چنانكه اهل مغرب گفتهاند،
هادى ع باسى كسى را فرستاد تا سمّى در مسواك ادريس قرار داده او را به شهادت رساند .پس از وى ،پسرش ادريس
بن ادريس جانشين وى شد كه حكومت آنان تا زمان يعقوبى ادامه داشته است.
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الف) امام كاظم (ع) و شهيد فخّ
در اينكه صاحب فخّ ،حسين بن على ،و قيام او چه مقدار با امام كاظم (ع) ارتباط داشته و
ص214 :
بهويژه نظر آن حضرت درباره وى و قيامش چيست ،نظراتى مطرح شده است .بنابر نقلى ،هادى عباسى پس از قيام
صاحب فخّ ،امام كاظم (ع) را متّهم كرد كه آن حضرت دستور قيام را صادر نموده و صاحب فخّ بدون نظر ايشان اقدامى
نمىكند .بر اين مبنا ،تصميم بر قتل امام كاظم (ع) گرفت ،كه البته مرگش فرارسيده و موفق به اين كار نشد.
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آنچه درستتر مىنمايد ،اين است كه اگرچه امام كاظم (ع) در اين قيام شركت نكرد و از صاحب فخّ خواست كه امام را
به شركت در اين قيام فرانخواند ،اما وى را از قيام نهى نكرد و از حركت باز نداشت ،بلكه فرجام اين قيام را به او نماياند

و فرمود كه وى و يارانش در اين حركت به شهادت خواهند رسيد 913.به عالوه آنكه پس از شهادت وى نيز هنگامى كه
سرهاى شهيدان فخّ را در مجلسى كه امام كاظم (ع) نيز در آن مجلس حضور داشت ،آن حضرت ،با سوگند به خداوند،

بر شايستگى ،ايمان ،عبادت و صفات ديگر صاحب فخّ تأكيد كرد 918كه اين نشاندهنده عدم انحراف صاحب فخّ از راه

راست است .اما اينكه چرا امام كاظم (ع) در اين قيام شركت نكرد ،شايد بدان جهت باشد كه از سرانجام كار آگاه بود و

 .)7 ( 915تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .415 - 414
 .)1 ( 911مجلسى ،محمد باقر ،بحار األنوار ،ج  ،48ص .151
 .)2 ( 913اصفهانى ،ابو الفرج على بن حسين ،مقاتل الطالبيّين ،ص .298
 .)7 ( 918همان ،ص .712

مىدانست شرايط بهگونهاى نيست كه قيام در آن زمان ثمرى داشته باشد و جز به كشته شدن شيعيان و يارانش نخواهد
انجاميد.
 .7 -2فرقهها
پس از رحلت امام صادق (ع) ،درباره ادامه امامت اختالفنظرى در بين شيعيان به وجود آمد و موجب پديد آمدن
فرقههاى گوناگونى شد كه نوبختى آنها را اينگونه برشمرده است:
الف) ناووسيه
نخستين فرقهاى كه بالفاصله پس از رحلت امام صادق (ع) شكل گرفت ،فرقه ناووسيه بود.
اين فرقه به زنده بودن امام صادق (ع) تا ظهور حضرت مهدى (ع) اعتقاد داشته و رحلت امام صادق (ع) را باور نداشتند
و اين اعتقاد را به سخنى از آن حضرت مبنى بر جاودانگى خويش مستند مىنمودند .اين فرقه را به دليل آنكه رئيس

آنان «فالن بن فالن الناووس» يا «عجالن بن ناووس» بوده ،ناووسيه خواندهاند 919.همچنانكه برخى آنان را منسوب به
مردى به نام
ص215 :
«ناووس» يا روستايى به نام «ناوسا» دانسته و آنان را بدين نام نهادهاند .اين فرقه خيلى زود از بين رفت.
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ب) اسماعيليه
فرقهاى ديگر گفتند پس از امام صادق (ع)  ،پسرش اسماعيل امام است و مرگ اسماعيل را در زمان پدرش انكار كردند
و معتقدند اسماعيل نخواهد مرد تا آنكه قيام كند و بر زمين مسلط شود و او همان قائم است؛ زيرا پدرش به امامت او
پس از خود اشار ه كرده و مردم را پيرو او قرار داده است و چون امام جز سخن حق نمىگويد ،پس هنگامى كه امام
صادق (ع) رحلت نمود ،دانستيم كه او راست گفته و اسماعيل نمرده و قيام خواهد كرد .اينان را اسماعيليه خالص نيز
مىگويند كه هنوز هم پيروانى دارند.
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ج) مباركيه
فرقه سوم گمان كردهاند كه پس از امام صادق (ع) ،محمد پسر اسماعيل امام است و مىگويند امامت در هنگام زنده بودن
اسماعيل به او تعلق داشت و هنگامى كه وى پيش از پدرش درگذشت ،امام صادق (ع) محمد بن اسماعيل را امام قرار
داد و جز اين جايز نبود؛ چرا كه امامت از برادر به برادر ديگر منتقل نمىشود ،مگر درباره امام حسن (ع) و امام حسين
 .)4 ( 919نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعة ،ص .13
 .)1 ( 911شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم ،الملل و النحل ،ج  ،1ص .148
 .)2 ( 911فرق الشيعة ،ص .18

(ع) و امامت فقط در فرزندان قرار مىگيرد و براى دو برادر اسماعيل ،يعنى عبد اهلل و موسى (كاظم «ع») حقّى از امامت
نيست ،همچنانكه براى محمد بن حنفيه با بودن على بن الحسين (ع) حقى از امامت نبود .پيروان اين اعتقاد به نام
رئيسشان «مبارك» ،موالى اسماعيل بن جعفر ،به «مباركيه» شهرت يافتهاند .اين فرقه نيز از بين رفت.
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د) سمطيه (سميطيه)
فرقه چهارم ،كسانى هستند كه معتقدند پس از امام صادق (ع) ،پسرش «محمد بن جعفر» امام است و اين گروه نيز اين
اعتقاد را به روايتى از امام صادق (ع) مستند نمودهاند .اين فرقه نيز منسوب به رئيسشان يحيى بن ابى السميط ،سمطيه

(السميطيه) 917يا منسوب به يحيى بن ابى شميط ،شميطيه خوانده شدهاند.
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ص211 :
ه) فطحيه
فرقه پنجم ،معتقدند پس از امام صادق (ع) ،امامت برعهده عبد اهلل بن جعفر افطح است و اين به خاطر آن بود كه هنگام
رحلت امام صادق (ع) ،وى بزرگترين فرزندان آن حضرت بوده است .ازاينرو ،به استناد حديثى از امام صادق (ع)
مبنى بر اينكه امامت متعلق به فرزند بزرگ امام است ،امامت پس از امام صادق (ع) را حق عبد اهلل دانستند ،به جز
معدودى كه حق را شناختند و با پرسش مسائلى از حالل و حرام عبد اهلل را آزمودند و دانشى نزد او نيافتند .اين فرقه كه
به امامت عبد اهلل افطح اعتقاد داشتند« ،فطحيه» ناميده شدند 915و برخى نيز گفتهاند آنان به سبب انتساب به رئيسشان از
اهل كوفه به نام عبد اهلل بن فطيح ،بدين نام شهرت يافتهاند.
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و) اماميه
فرقه ششم معتقدند پس از امام صادق (ع) ،پسرش موسى الكاظم (ع) امام است و منكر امامت عبد اهلل شده و ادعاى
امامت وى را خطا دانستهاند .بسيارى از بزرگان شيعه و اهل علم و دانش ،بر امامت امام كاظم (ع) ثابت ماندند 913و

شيعه اثنى عشرى همين گروه است.
ساير فرقهها به جز اسماعيليه از بين رفتند و شيعه اثنى عشرى بيشترين پيرو را دارد.
 .4شخصيتهاى شيعى معاصر با امام كاظم (ع)

 .)7 ( 912همان ،ص .19
 .)4 ( 917همان ،ص .33
 .)5 ( 914الملل و النحل ،ج  ،1ص .148
 .)1 ( 915أفطح ،در زبان عربى به معناى پهن است و عبد اهلل را به علت پهن بودن سر يا پايش افطح مىگفتند ،ر .ك :ابن منظور ،لسان العرب (،فطح).
 .)2 ( 911فرق الشيعة ،ص .38
 .)7 ( 913همان ،ص .39

در دوران امام كاظم (ع) ،شخصيتهاى بزرگى حضور داشتند كه عدهاى از آنها از ياران آن حضرت به شمار مىآمدند و
گروهى ديگر ،از شاگردان و راويان ايشان بودند و روايات بسيارى از آن حضرت نقل كردهاند كه به برخى از آنها اشاره
مىكنيم:
 .4 -1على بن يقطين
وى از شيعيان مورد اعتماد و بزرگوار امام كاظم (ع) و داراى جايگاه برجستهاى در بين شيعيان بود 918.او وزارت هارون
را به عهده داشت و از اين منصب به نفع شيعيان استفاده مىكرد .ازاينرو ،هنگامى كه از حضورش در دستگاه خالفت
اظهار ناخرسندى نمود ،امام كاظم (ع) او را از اولياى خدا دانست و ادامه كار وى را در منصب وزارت هارون مورد تأييد
ص213 :
قرار داد 919.از توجه و محافظتهاى امام كاظم (ع) در مورد او داستانهاى جالب توجهى نقل شده است 921.شيخ طوسى
وى را از عالمان شيعه دانسته و كتابهايى بدو منسوب كرده است.
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 .4 -2هشام بن حكم
شيخ طوسى او را از خواصّ امام كاظم (ع) مىداند 922.وى همان متخصص علم كالم و اصول عقايد است كه
مباحثه هايش با مخالفان شهرت دارد و كتابهايى درباره توحيد ،امامت ،اصول عقايد شيعه ،برخى موضوعات فقهى و نيز

در ردّ نظرات ملحدان و مادىگرايان ،نوشته است 927.برخى درگذشت وى را در سال  139ق 924و عدهاى در سال 199
ق ،نقل كردهاند.
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 .4 -7عبد اهلل بن يحيى كاهلى
وى از راويان امام صادق (ع) و امام كاظم (ع) بود .پيش از وفاتش به حج رفت و خدمت امام كاظم (ع) رسيد .آن
حضرت او را به عمل خير توصيه نمود و از مرگش خبر داد .عبد اهلل گريست و هنگامى كه امام كاظم (ع) از علت

 .)4 ( 918طوسى ،محمد بن حسن ،الفهرست ،ص .91
 .)1 ( 919طوسى ،محمد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال ،ص .371
 .)2 ( 921همان ،ص .377 - 329
 .)7 ( 921الفهرست ،ص .91
 .)4 ( 922همان ،ص .134
 .)5 ( 927همان ،ص .135 - 134
 .)1 ( 924اختيار معرفة الرجال ،ص .521
 .)3 ( 925نجاشى ،ابو العباس ،رجال النجاشى ،ص .477

گريهاش پرسش نمود ،پاسخ داد كه به خاطر خبر مرگش مىگريد .پس از آن امام كاظم (ع) وى را بشارت داد كه از
شيعيان آن حضرت است و به سوى نيكى مىرود .عبد اهلل اندكى پس از اين ماجرا درگذشت.
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 .4 -4حماد بن عيسى جهنى بصرى
وى از چند امام روايت نقل كرده و تا زمان امام رضا (ع) مىزيسته است 923.او از امام كاظم (ع) خواست كه در حق او
دعا كند تا خداوند خانه ،همسر ،فرزند ،خادم و حج هر سال را نصيبش فرمايد و آن حضرت نيز دعا نمود و دعايش
مستجاب شد .ازاينرو ،وى پنجاه مرتبه به حج رفت و در حج پنجاه و يكم ،در سال  219ق ،در زمان امام جواد (ع)
درگذشت.
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 .5شهادت امام كاظم (ع)
تقريبا تمامى منابع شيعى و بيشتر گزارشهاى تاريخى غيرشيعى ،حاكى از آن است كه امام
ص218 :
كاظم (ع) به شهادت رسيده است ،اما در انگيزه و عامل شهادت ايشان اختالفنظرهايى وجود دارد .يكى از داليلى كه
شيخ مفيد در سبب دستگيرى و شهادت امام كاظم (ع) نقل كرده ،حسادت يحيى بن خالد برمكى به جعفر بن محمد بن
اشعث است؛ چرا كه هارون پسرش امين را به جعفر بن محمد بن اشعث سپرده بود تا او را تربيت نمايد و يحيى بن خالد
حسادت ورزيد و با خود گفت اگر خالفت به امين برسد ،حاكميت من و فرزندانم از بين خواهد رفت و چون جعفر بن
محمد به امامت امام كاظم (ع) اعتقاد داشت ،طبق گزارشهايى كه نقل شده است ،به حيله با جعفر بن محمد و احضار
برخى از نزديكان امام به بغداد و بدگويى از امام كاظم (ع) نزد هارون روى آورد تا آنكه زمينههاى دستگيرى و انتقال آن
حضرت به بغداد و حبس ايشان در زندانهاى مختلف را فراهم ساخت و سرانجام آن حضرت در زندان سندى بن شاهك
مسموم شده ،به شهادت رسيد.
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خالصه
در اين فصل ،با اشاره به زندگى امام كاظم (ع)  ،مواجهه ايشان با چهار خليفه عباسى و حساسيت خلفا براى از ميان
بردن جانشين امام صادق (ع) بهعنوان پرچمدار تشيع و اقداماتى كه بدين منظور انجام شد ،مانند حبس امام كاظم (ع) و
در نهايت شهادت ايشان مطرح گرديد.
پديد آمدن فرقه هاى مختلف كه به اصل امامت معتقد بودند ،اما در تعداد امامان و برخى اعتقادات اختالفاتى داشتند،
بهعنوان فرقههاى شيعى و به وجود آمدن برخى قيامهاى شيعى همچون قيام شهيد فخّ و نوع ارتباط آن با امام كاظم (ع)
 .)8 ( 921اختيار معرفة الرجال ،ص .345
 .)9 ( 923همان ،ص .115 - 114
 .)11 ( 928همان ،ص .115
 .)1 ( 929براى اطالع از اين گزارشها ر .ك :اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 247 - 273؛ مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .721

و برخى از شخصيتهاى مهم شيعى معاصر آن حضرت كه در حوزه علم و سياست نقش داشتند ،مطالب ديگر اين فصل به
شمار مىآيد.
محورهاى مطالعاتى
 .1تبيين موقعيت امام كاظم (ع) در دورههاى منصور ،مهدى و هادى عباسى.
 .2نظر امام كاظم (ع) درباره شهيد فخّ و ارتباط ايشان با قيام وى.
 .7موقعيت امام كاظم (ع) در دوره خالفت هارون.
 .4معرفى فرقههاى شيعى دوران امام كاظم (ع).
ص219 :
فصل يازدهم تشيع در دوره امام رضا (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام رضا (ع)
هشتمين پيشواى شيعيان ،امام على بن موسى الرضا (ع) در سال  148ق ،در مدينه به دنيا آمد 971و در صفر سال 217
ق ،در  55سالگى به شهادت رسيد.
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نام مادر آن حضرت را نجمه ،تكتم ،سكن نوبيه ،ام البنين 972،اروى و خيزران ذكر كردهاند و گويا پس از والدت امام

رضا (ع) طاهره ناميده شده است 977و لقبش را «شقراء» گفتهاند.
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لقبهاى آن حضرت را صابر ،رضى ،وفى ،صديق و رضا دانستهاند 975كه به «رضا» شهرت بيشترى دارد.
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 .2امام رضا (ع) و حاكمان
مدت امامت امام رضا (ع) بيست سال بوده كه حدود ده سال نخست آن با خالفت هارون ،حدود پنج سال با خالفت
امين و حدود پنج سال پايانى آن با خالفت مأمون همزمان بوده است.

973

 .)1 ( 971اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 243؛ البته والدت ايشان را در سال  151و  157نيز نقل كردهاند ر .ك :مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .713
 .)2 ( 971همان.
 .)7 ( 972طبرسى ،ابو على فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .717
 .)4 ( 977مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .713
 .)5 ( 974أربلى ،أبو الحسن على بن عيسى بن أبى الفتح ،كشف الغمة ،ج  ،7ص .57
 .)1 ( 975مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .713
 .)3 ( 971كشف الغمة ،ج  ،7ص .57

 .2 -1امام رضا (ع) و هارون
با آنكه بيشتر دوره امامت امام رضا (ع) با خالفت هارون معاصر بوده است ،اما تاريخنگاران برخورد تند و نامناسبى با
آن حضرت گزارش نكردهاند و امام رضا (ع) در اين دوران
ص231 :
توانست به آسانى با شيعيان ارتباط داشته ،با پاسخ به پرسشها و نشر معارف دينى ،آنها را رهبرى نمايد ،چنانكه خود به
اين وظيفه ،بهويژه در دوران حضورشان در مدينه اشاره كردهاند.
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البته اين سخن بهمعناى همراهى كامل هارون با امام رضا (ع) نيست ،بلكه بدان معناست كه هارون به دليل تظاهر به
بىطرفى در شهادت امام كاظم (ع) يا داليل ديگر ،درصدد آزار امام رضا (ع) و شيعيانش برنيامد و گويا آن حضرت نيز
از اين تصميم هارون آگاه بود كه وقتى برخى شيعيان از اظهار امامت ايشان بهطور آشكار ترسناك بودند ،فرمود :هارون

بر من دست نخواهد يافت 979.آن حضرت در روايات متعددى با اطمينان اعالم كردهاند كه از ناحيه هارون به ايشان

آسيبى نخواهد رسيد؛ 941به عالوه چنانكه از روايتى برمىآيد ،هارون يك مرتبه امام را احضار نمود كه به ايشان آزارى
برساند ،اما موفق نشد و خودش اعتراف كرد كه من قصدى داشتم ،اما خداوند قصد ديگرى كرد.
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 .2 -2امام رضا (ع) و امين
آرامترين دوره امامت امام رضا (ع) و شيعيان او ،همزمان با خالفت امين بوده است .در اين زمان ،درگيرىهاى طوالنى
و جنجالى امين و مأمون آغاز شده و به اوج رسيده بود .از اين رو ،امين فرصت تعرّض به امام رضا (ع) و شيعيان را
نيافت و همين باعث شده بود شيعيان به آسانى و بيش از پيش با امام رضا (ع) ارتباط برقرار كرده ،از دانش و
رهبرى هاى آن حضرت كمال استفاده را بنمايند و آن حضرت نيز بتواند با آرامش بيشتر ،به گسترش و تحكيم مبانى
اعتقادى و دينى شيعيان در نقاط مختلف سرزمين اسالمى مبادرت ورزد و حتى چنانكه خود آن حضرت فرمودهاند ،با
آنكه خودشان در مدينه بودهاند ،اما نامهها و دستورهايشان در شهرهاى ديگر نفوذ داشته است.
 .2 -7امام رضا (ع) و مأمون
چنانكه از گزارش يعقوبى برمىآيد ،در سال  198ق ،بيعت عمومى با مأمون صورت گرفته
ص231 :
 .)8 ( 973تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص  471و .442
 .)1 ( 978بحار األنوار ،ج  ،49ص  111و .144
 .)2 ( 979اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .255
 .)7 ( 941همان؛ مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .741 - 779
 .)4 ( 941بحار األنوار ،ج  ،49ص .111
 .)5 ( 942همان ،ص .144
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است 947و وى در ابتدا به گماردن كارگزاران و سامان دادن به امور حكومت پرداخته و مركز خالفت خويش را مرو قرار
داد ،در حالىكه مىدانيم مقر خلفاى پيش از او بغداد بود.
مأمون به سبب مشغلههاى فراوان ماههاى نخستين خالفتش ،در ابتدا با امام رضا (ع) كارى نداشت و آن حضرت نيز در
مدينه به فعاليتهاى فرهنگى ،علمى و رهبرى شيعيان اشتغال داشتند ،اما طولى نكشيد كه مأمون از وجود امام رضا (ع) در
مدينه احساس خطر كرد و تصميم گرفت آن حضرت را به مركز خالفت احضار نمايد ،تا از اين راه ايشان را از نزديك
زير نظر داشته باشد.
الف) دعوت امام رضا (ع) به خراسان
در مورد اينكه طرح احضار امام رضا (ع) از مدينه به مرو از سوى چه كسى بود ،اختالفنظر وجود دارد و اگرچه برخى
منابع عامل اين كار را فضل به سهل ،وزير مأمون دانستهاند 944،اما بيشتر گزارشهاى تاريخى ،اين حركت را به شخص

مأمون نسبت دادهاند.
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به هر صورت ،مأمون امام رضا (ع) را به مرو دعوت كرد و آن حضرت نخست اين دعوت را به علتهاى گوناگونى
نپذيرفت ،اما مأمون چندين بار به آن حضرت نامه نوشت و بر اين كار اصرار ورزيد تا آنكه امام رضا (ع) دانست كه

مأمون از ايشان دست برنمىدارد و چارهاى جز پذيرش اين دعوت ندارد 941.ازاينرو ،آن حضرت تصميم گرفت به

خراسان بيايد ،اما چون از فرجام كارش آگاه بود ،نگرانى و ناخرسندى خود را از اين سفر نشان مىداد و به گونههاى

مختلف اظهار مىنمود .وداعهاى متعدد با مرقد شريف رسول خدا (ص) در مدينه ،چگونگى اين خداحافظىها 943،سخنان
و سفارشهاى ايشان به خانوادهاش در آستانه اين سفر 948و حتى تصريح آن حضرت به اينكه ديگر به مدينه بازنخواهد

گشت 949،همگى نشان دهنده آن است كه آن حضرت از روى اجبار و اكراه به دعوت مأمون پاسخ مثبت دادهاند.
 مسير امام رضا (ع) از مدينه تا خراسانيكى از نكاتى كه بايد در سفر امام رضا (ع) به خراسان بدان توجه داشت ،تعيين مسير امام
ص232 :

 .)1 ( 947تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص  444به بعد.
 .)2 ( 944ابن طقطقا ،محمد بن على ،تاريخ فخرى ،ص .711
 .)7 ( 945الكافى ،ج  ،1ص 555؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .259
 .)4 ( 941همان.
 .)5 ( 943عيون أخبار الرضا( ع) ،ج  ،2ص .213
 .)1 ( 948همان ،ص .218
 .)3 ( 949مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .741

در اين راه است .باتوجه به حضور برخى از شيعيان امام رضا (ع) در كوفه و قم ،مأمون مسير امام رضا (ع) را از راه

بصره ،اهواز و فارس تعيين كرده و تأكيد كرده بود كه ايشان را از جبال و قم عبور ندهند 951.شيخ صدوق نيز علت آن را
حضور تعداد زيادى از شيعيان در اين دو شهر و در نتيجه ،ترس مأمون از ممانعت شيعيان از حركت امام عنوان كرده

است 951.به هر صورت ،بيشتر گزارشهاى تاريخى نيز حركت امام را از بصره ،اهواز و فارس دانستهاند؛ 952گرچه برخى
از منابع ،عبور آن حضرت را حتى از راه بغداد ،قم و مناطق ديگر نيز آوردهاند.
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 امام رضا (ع) در نيشابورامام رضا (ع) در مسير خود به طرف خراسان ،در شهرها و مناطق مختلفى توقف و با مردم بهويژه شيعيان ديدار نمود كه
مهمترين توقف حضرت در نيشابور صورت گرفته است.
هنگامى كه امام (ع) به نيشابور رسيد ،شمار بسيارى از مردم به استقبال شتافتند كه در ميان آنان ،تعدادى از عالمان و
محدثان نيز حضور داشتند و از آن حضرت خواستند تا حديثى از پدران بزرگوارش بيان نمايد .حضرت پس از آنكه
جمعيت را به سكوت فراخواند ،با ذكر حديثى كه اسناد آن را از امام كاظم (ع) تا رسول خدا (ص) متصل نمود ،از قول
خداوند متعال فرمود:
كلمه ال اله اال اهلل دژ من است ،هركس در دژ من وارد شود ،از عذاب من در امان خواهد بود».
پس از آنكه مركب امام به حركت درآمد ،حضرت سر از كجاوه بيرون آورد و فرمود:
بشروطها و أنا من شروطها؛ البته شروطى دارد و من از شروط آن هستم.
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در اين حديث كه به دليل ناب بودن سلسله اسنادش ،به سلسلة الذهب معروف است ،امام رضا (ع) اساسىترين پايه
ايمان به يگانگى خداوند متعال را ،پذيرش امامت خود -كه به معناى پذيرش امامت ساير امامان (ع) نيز هست -معرفى
نموده است.
ص237 :
ب) واليت عهدى امام رضا (ع)

 .)1 ( 951الكافى ،ج  ،1ص .555
 .)2 ( 951عيون أخبار الرضا( ع) ،ج  ،2ص .218
 .)7 ( 952الكافى ،ج  ،1ص .555
 .)4 ( 957تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص 448؛ ابن طاووس حسنى ،عبد الكريم ،فرحة الغرى  ،...ص .171
 .... )5 ( 954سمعت اللّه جلّ جالله يقول :ال إله إال اللّه حصنى فمن دخل حصنى أمن من عذابى؛ قال :فلمّا مرّت الرّاحلة نادانا :بشروطها و أنا من شروطها؛ ر.
ك :صدوق ،محمد بن على ،التوحيد ،ص .25

بدون ترديد بايد واليت عهدى امام رضا (ع) را مهمترين موضوع دوران زندگى آن حضرت به شمار آورد .مأمون به
انگيزهاى كه همچنان براى تاريخنگاران ناشناخته است ،امام رضا (ع) را از مدينه به خراسان احضار كرد و در ابتدا ،اصل
خالفت را به وى پيشنهاد كرد و چون آن حضرت نپذيرفت ،واليت عهدى ايشان را مطرح كرد 955كه آن حضرت با آن

نيز مخالفت كرد ،اما چون با تهديد مأمون روبهرو شد ،به ناچار با قرار دادن شرطهايى آن را پذيرفت.
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 هدف مأمون از پيشنهاد خالفت و واليت عهدىبا آنكه انگيزه مأمون از پيشنهاد خالفت به امام رضا (ع) به خوبى روشن نيست ،اما آنچه مسلم است اينكه مأمون از
روى حقيقت و صداقت قصد واگذارى خالفت و حتى واليت عهدى را به آن حضرت نداشته است و به همين دليل ،امام
رضا (ع) نيز از پذيرش خالفت و واليت عهدى خوددارى مىكرد؛ چرا كه مأمون در قالب پيشنهاد خود ،به دنبال اهداف
ديگرى بود كه بخشى از آنها را مىتوان در يكى از نامههاى او به دست آورد .وى در اين نامه ،اهداف اصلى خويش را
چنين دانسته است:
اين مرد (امام رضا (ع)) پنهان از ديد ما ،مردم را به (امامت) خود مىخواند .پس تصميم گرفتيم او را ولىّعهد خود قرار
دهيم تا دعوت او براى ما باشد و نيز به ملك و خالفت ما اعتراف نمايد و كسانى كه شيفته او هستند ،بدانند كه وى آنچه
ادعا مىكند ،چه كم و چه زياد ،نيست و اينكه اين كار (خالفت) شايسته ماست نه او؛ و ترسيديم اگر وى را به همين
حال واگذاريم ،از ناحيه او شكافى در كار ما ايجاد شود كه نتوانيم آن را پر كنيم و از جانب او برضد ما كارى صورت
گيرد كه نتوانيم در برابر آن مقاومت كنيم .اكنون كه با او چنين كرديم و در مورد او مرتكب اشتباه شديم و با بزرگ
داشتن او ،خود را در معرض نابودى قرار داديم ،پس سهلانگارى در كار او جايز نيست .بايد اندكاندك از موقعيت او
بكاهيم تا آنكه وى را در نظر مردم به گونه اى ترسيم نماييم كه از ديد آنها شايستگى خالفت را نداشته باشد ،سپس در
مورد او چنان انديشه كنيم كه خطرات وى متوجه ما نشود.
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چنانكه از نامه برمىآيد ،هدف مأمون از پيشنهاد خود چند چيز است:
 .)1 ( 955الكافى ،ج  ،1ص 555؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .259
 .)2 ( 951االرشاد  ،...ج  ،2ص .211 - 259
 «.)7 ( 953فقال المأمون قد كان هذا الرجل مستترا عنّا يدعوا إلى نفسه فأردنا أن نجعله ولىّ عهدنا ليكون دعاؤه لنا و ليعترف بالملك و الخالفة لنا و ليعتقد فيه
المفتونون به أنه ليس مما ادّعى فى قليل و ال كثير و أنّ هذا االمر لنا من دونه و قد خشينا إن تركناه على تلك الحالة أن ينفق علينا منه ما ال نسدّه و يأتى
علينا منه ما ال نطيقه و االن فاذ قد فعلنا به ما فعلناه و أخطأناه فى أمره بما أخطأنا و أشرفنا من الهالك بالتنويه به على ما أشرفنا فليس يجوز التهاون فى أمره
و لكنّا نحتاج أن نضع منه قليال قليال حتى نصوّره عند الرعايا بصورة من ال يستحقّ لهذا االمر ثمّ ندبّر فيه بما يحسم عنّا موادّ بالئه»؛ ر .ك :عيون أخبار الرضا(
ع) ،ج  ،1ص .182 - 181
 958حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.

 .1منصرف كردن امام رضا (ع) از دعوت به امامت خود و در نتيجه ،سوق دادن دعوت امام به نفع حكومت عباسيان( .با
استفاده از جمله ليكون دعاؤه لنا )...
 .2اعتراف به شايستگى عباسيان براى خالفت و در حقيقت مشروعيت بخشيدن به حكومت بنى عباس كه به دليل
پيامدهاى مثبت آن ،اهميت بسيارى براى آنان داشت( .با استفاده از جمله يعترف بالملك و الخالفة لنا )...
 .7بىاعتبار كردن امام رضا (ع) در نظر شيفتگان ايشان و در نتيجه ،اثبات شايستگى عباسيان براى خالفت( .با استفاده از
جمله ليعتقد فيه المفتونون به )...
 .4ترس از اقدامات حضرت رضا (ع) و عدم توانايى مقابله با اقدامات ايشان ( .با استفاده از جمله قد خشينا ان تركناه
)...
 علت مخالفت امام رضا (ع) با پيشنهاد مأمونامام رضا (ع) به اين دليل كه از اهداف پشت پرده مأمون آگاه بود ،پيشنهاد او را توطئهاى براى رسيدن به اهدافش
مىدانست .ازاين رو ،از همان ابتدا حتى با آمدن به خراسان نيز مخالفت ورزيد و پس از آنكه ديد چارهاى ندارد ،رهسپار

خراسان شد 959.عدم پذيرش پيشنهاد خالفت و پس از آن مخالفت با واليت عهدى و سرانجام ،پذيرش واليت عهدى با
شرطهايى كه امام رضا (ع) تعيين كرد ،همگى نشان از آن دارد كه آن حضرت به سوء نيت مأمون و اهداف شوم او پى
برده بود و در حقيقت ،مى دانست كه واگذارى خالفت و واليت عهدى از طرف مأمون و پذيرش آن ،جز رسميت
بخشيدن به خالفت عباسيان و تحقق بخشيدن به اهداف مأمون چيز ديگرى نخواهد بود .در حالىكه آن حضرت
مى دانست كه با موافقت خود با اين پيشنهاد ،نه تنها به خالفت و مقامى كه خداوند براى امامان قرار داده بود نمىرسد،
بلكه جايگاه معنوى خود را نيز مورد ترديد قرار خواهد داد .ازاينرو ،هنگامى كه ناچار شد پس از تهديد مأمون واليت
عهدى را بپذيرد ،بهگونهاى با اين مقام موافقت و رفتار كرد كه هيچ نشان و رنگوبويى از واليت عهدى نداشته باشد و

جز نامى از واليت عهدى چيزى برعهده ايشان نباشد .بر اين اساس ،شرطهايى براى پذيرش واليت عهدى قرار داد كه به
خوبى گوياى مخالفت عملى آن حضرت با اين كار بود .ايشان
ص235 :
واليت عهدى را بدان شرط پذيرفت كه هيچ نهى و امرى نكند ،هيچ فتوا و قضاوتى برعهده نگيرد ،هيچكس را واليت

ندهد و از واليتش بركنار نكند و هيچچيز را تغيير ندهد 911.روشن است كسى كه چنين رفتار نمايد ،واليت عهدىاش
معنا ندارد.
 .7اقدامات امام رضا (ع)
 .7 -1برپايى نماز عيد فطر
 .)1 ( 959الكافى ،ج  ،1ص .555
 .)1 ( 911همان.

از موضوعهاى جالبتوجه در زمان امام رضا (ع) در خراسان ،تقاضاى مأمون از آن حضرت براى اقامه نماز عيد فطر

سال  211ق 911،بود.

هنگامى كه عيد فطر فرارسيد ،مأمون از امام رضا (ع) خواست تا نماز عيد را به پا دارد.
آن حضرت (ع) پاسخ داد براساس شرطهاى مطرح شد ه در واليت عهدى ،ايشان را از خواندن نماز عيد معاف بدارد ،اما
مأمون به بهانه اينكه مىخواهد مردم برترى امام رضا (ع) را دريابند و به واليت عهدى آن حضرت اطمينان پيدا كنند ،بر
اين كار اصرار ورزيد تا آنكه امام رضا (ع) پذيرفت كه نماز را به پا دارد ،اما به شرط آنكه به روش رسول خدا (ص) و
حضرت على (ع) رفتار نمايد و مأمون نيز اين شرط را پذيرفت.
امام رضا (ع) پس از به جاى آوردن آداب نماز عيد ،مثل روش پيامبر (ص) ،با پاى برهنه و تكبيرگويان به طرف مصلّى
حركت كرد .شكل ظاهرى امام و اطرافيانش و چگونگى حركت و تكبير آن حضرت ،چنان غوغايى در خراسان به پا
كرد و چنان تحوّلى حتى در بين درباريان و لشكريان مأمون به وجود آورد كه آنها نيز به جمعيت پيوستند و به طرف
مصلّى حركت كردند .اينجا بود كه وزير مأمون ،فضل بن سهل به او اطالع داد كه اگر امام رضا (ع) به همين شكل به
مصلّى برود ،مردم شيفته او خواهند شد و ما بر جان خود ترسناكيم ،مگر آنكه او را برگردانى .ازاينرو ،مأمون كسى را
فرستاد و به بهانه آنكه نمىخواهد امام رضا (ع) را به زحمت اندازد ،از ايشان خواست تا از مصلى برگردد و شخص
ديگرى ،بنابر رسم معمول نماز عيد را به پا دارد .امام رضا (ع) نيز كفش خود را پوشيده ،سوار بر مركب شد و بازگشت،
اما نماز عيد در آن روز با نظم برگزار نشد 912.مأمون از اين نقشه خود نيز به

ص231 :
هدفش كه تضعيف موقعيت امام رضا (ع) و دخالت دادن آن حضرت در امور حكومتى بود نرسيد 917و اين حادثه نيز به
نفع امام رضا (ع) تمام شد.
 .7 -2فعاليتهاى علمى و فرهنگى امام رضا (ع)
يكى از روشنترين برگهاى تاريخ زندگى امام رضا (ع) ،تالش و فعاليتهاى علمى و فرهنگى ايشان در راه شناخت بهتر
معارف دينى است.
حجم زيادى از فعاليتهاى علمى امام رضا (ع) ،در قالب مناظره و مباحثههاى آن حضرت با پيروان اديان و مذاهب ديگر
و پرسش و پاسخ در زمينه مسائل كالمى و اعتقادى صورت گرفته است .مجالس مناظره ياد شده ،بيشتر از سوى مأمون
 .)2 ( 911البته عموم تاريخنگاران به اين سال به شكل دقيق اشاره نكردهاند ،اما از اينكه گفتهاند نماز عيد فطر پس از ماجراى واليت عهدى مطرح شده است
و باتوجه به اينكه زمان واليت عهدى نيز در ماه رمضان سال  211ه .بوده است ،نماز عيد فطر ياد شده نيز بايد در همان سال باشد .براى اطالع از زمان
واليت عهدى ر .ك :كشف الغمة ،ج  ،7ص .123
 .)7 ( 912الكافى ،ج  ،1ص 551 - 555؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .215 - 214
 .)1 ( 917در آن زمان ،برپا داشتن نماز عيد ،از امور حكومتى به حساب مىآمد.

شكل گرفت و اگرچه -چنانكه خواهيم گفت -قصد مأمون از برگزارى اين جلسات ،تضعيف موقعيت امام رضا (ع) بوده
است ،اما نتيجه اين مناظرهها ،همواره به نفع امام رضا (ع) و شيعيان پايان مىيافت.
شيخ صدوق و ديگران ،گزارش مجالس مناظره و گفتگوهاى آن حضرت را با ارباب مذاهب و اديان ديگر به تفصيل در
آثار خود آورده اند كه چون در اينجا مجال طرح آنها نيست ،فقط به برخى موضوعهاى اين مناظرهها و منابع آنها اشاره
مىكنيم:
 .1مناظره با جاثليق ،اسقف مسيحيان ،درباره اوصاف رسول خدا (ص) و بشارت به ظهور آن حضرت در انجيل.
 .2مناظره با رأس الجالوت ،بزرگ يهوديان ،درباره موضوعهاى ياد شده در مناظره با جاثليق.
 .7مناظره با على بن محمد بن جهم درباره عصمت پيامبران (ع).

914

915

911

گذشته از مناظرهها ،احاديث و روايات بسيارى از امام رضا (ع) در زمينههاى مختلف علوم و معارف اسالمى و شيعى
چون فقه ،اصول عقايد ،اخالق و  ...براى ما به يادگار مانده كه گنجينهاى بس گرانبهاست .در مجموع دوران امامت امام
رضا (ع) ،بهويژه دهه دوم آن ،دوران آزادى و آسايش نسبى شيعيان است .در اين دوره شيعيان و سادات از اطراف و
اكناف براى ديدن و بهره بردن از محضر امام رضا (ع) به خراسان روى آوردند .عقايد ،فقه و انديشه شيعه در اين دوران
گسترش قابل توجهى داشت.
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 .4شهادت امام رضا (ع)
پس از آنكه مأمون در هيچيك از نقشههايش براى تضعيف جايگاه امام رضا (ع) به توفيقى دست نيافت ،تصميم بر
شهادت آن حضرت گرفت و به شكل زيركانه اى ،همراه با خدعه و نيرنگ ايشان را به شهادت رساند .البته در مورد
شهادت آن حضرت از سوى تاريخنگاران و دانشمندان شيعه و اهل سنّت ديدگاههاى مختلفى ارايه شده است كه به
اختصار به آنها اشاره مىكنيم.
در اين مورد ،دو پرسش مطرح مىشود :يكى اينكه آيا امام رضا (ع) به شهادت رسيده يا به شكل طبيعى رحلت نموده
است؟ ديگر آنكه اگر به شهادت رسيده ،شهادت ايشان به دست چه كسى بوده است؟
بيشتر تاريخنگاران و دانشمندان شيعه و برخى از تاريخ نگاران و عالمان اهل سنّت ،بر اين باورند كه امام رضا (ع) توسط

مأمون به شهادت رسيده است  913و تنها افراد اندكى بر اين اعتقادند كه امام رضا (ع) به شهادت رسيده ،اما در اينكه عامل
شهادت ايشان مأمون باشد ،ترديد نموده يا آن را رد كردهاند.

 .)2 ( 914بحار االنوار ،ج  ،49ص .35
 .)7 ( 915همان ،ص .33
 .)4 ( 911همان ،ص .139
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گروهى از تاريخ نگاران اهل سنّت و اندكى از عالمان شيعه نيز رحلت امام رضا (ع) را به شكل طبيعى مطرح كرده و به
شهادت ايشان اشارهاى نكردهاند.

919

از مجموع نظرات ياد شده ،به دست مىآيد كه امام رضا (ع) قطعا به شهادت رسيده است ،اما اينكه عامل شهادت ايشان
مأمون باشد ،جاى اندكى تأمل دارد؛ اگرچه شهادت ايشان به دست مأمون درستتر مىنمايد .بهترين دليل براى اثبات
شهادت آن حضرت ،روايات و گزارشهاى تاريخى بسيارى است كه نه تنها از طريق شيعه ،بلكه توسط برخى از
تاريخ نگاران اهل سنت نيز نقل شده است كه به شهادت امام رضا (ع) توسط مأمون تصريح كردهاند.
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يكى از مسائلى كه برخى تاريخ نگاران را بر آن داشته تا به شهادت امام رضا (ع) توسط مأمون اشارهاى نكرده يا آن را
نپذيرند ،رفتار مأمون پس از شهادت آن حضرت است ،چنانكه گفتهاند پس از شهادت ايشان ،مأمون اظهار حزنواندوه
نمود و تا چند روز از
ص238 :
خوردن و آشاميدن و لذتهاى ديگر خوددارى كرد 931.اما باتوجه به سابقه بد مأمون كه براى حفظ حكومت خود ،وزير
محبوب خويش فضل بن سهل و حتى برادرش امين را به قتل رساند ،مىتوان فهميد كه رفتار او پس از شهادت امام رضا
(ع) ،بيشتر رنگ عوامفريبى داشته است و با شواهدى كه در تاريخ موجود است ،شهادت آن حضرت به دست مأمون دور
از واقعيت نيست.
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خالصه
در اين فصل با اشاره به زندگى امام رضا (ع) ،موقعيت آن حضرت در زمان خلفاى عصر خويش و نحوه برخورد آنان با
امام مطرح گرديد .دعوت از امام رضا (ع) از مدينه به مرو به عنوان سياستى كه خليفه عباسى بتواند در پرتو آن ،براى
امام و شيعيا ن محدوديت ايجاد كرده و ارتباط بين آنان را كنترل نمايد و در نهايت شكست خليفه در اين سياست،
موضوع ديگر اين فصل به شمار مىآيد.
برخالف نظر خليفه ،اقداماتى كه امام رضا (ع) انجام داد ،به مطرح شدن بيش از پيش تشيع و تقويت و گسترش آن در
خراسان انجاميد .پيشنهاد واليت عهدى به امام رضا (ع) ،اقدام ديگرى بود كه مأمون به منظور تخريب شخصيت امام و
سكوت تشيع انجام داد ،اما با درايت آن حضرت ،در اين طرح نيز شكست خورد.
913

(  .)1اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 231 - 219؛ إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص 744 - 747؛ مقاتل الطالبيّين ،ص 733؛ ابن صباغ مالكى ،على بن محمد،

الفصول المهمة ،ص .252
 .)2 ( 918تذكرة الخواص ،ص .718
 .)7 ( 919الكافى ،ج  ،1ص  557و 558؛ كشف الغمة ،ج  ،7ص .31
 .)4 ( 931مقاتل الطالبيّين ،ص .733
 .)1 ( 931اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .231
 .)2 ( 932براى اطالع بيشتر از شهادت امام رضا( ع) ر .ك :اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 231 - 219؛ امين ،سيد محسن ،اعيان الشيعة ،ج  ،2ص .71 - 71

محورهاى مطالعاتى
 .1تبيين موقعيت امام رضا (ع) در دورههاى هارون و امين.
 .2بررسى علل دعوت امام رضا (ع) از مدينه به خراسان.
 .7اهداف مأمون از پيشنهاد خالفت و واليت عهدى به امام رضا (ع).
 .4علل مخالفت امام رضا (ع) با پيشنهاد واليت عهدى.
 .5بررسى محورهاى فعاليتهاى علمى و فرهنگى امام رضا (ع).
 .1علل شهادت امام رضا (ع).
ص239 :
فصل دوازدهم تشيع در دوره امام جواد (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام جواد (ع)
پيشواى نهم شيعيان ،محمد بن على المرتضى ،امام جواد (ع) در ماه رمضان سال  195ق ،زاده شد و در ذى قعده سال
 221ق ،در حالىكه  25سال بيشتر نداشت ،به شهادت رسيد و در مقابر قريش در بغداد ،در كنار مرقد جدّش امام كاظم
(ع) به خاك سپرده شد .ايشان پس از پدرشان ،هفده سال امامت را برعهده داشتند.

937

نام مادر آن حضرت را سبيكة از اهل نوبة ،934ريحانة 935و سكينة مريسيه 931آوردهاند و نيز گفتهاند نامش درّه و از
خاندان ماريه قبطيه ،همسر رسول خدا (ص) بود كه امام رضا (ع) او را خيزران ناميد و كنيهاش ام الحسن بوده است.

933

لقبهاى آن حضرت را منتجب ،مرتضى 938،تقى ،زكى ،جواد ،قانع و  ...گفتهاند 939.براى آن حضرت چهار فرزند نام

بردهاند :موسى ،فاطمه ،امامة و على بن محمد امام هادى (ع) كه پس از ايشان امامت را به عهده داشته است.
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 .)1 ( 937اإلرشاد  ،...ج  ،2ص  237و .295
 .)2 ( 934همان؛ مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص  .739نوبة ،سرزمينهاى پهناورى است كه در جنوب مصر قرار دارد؛ البته شهرها و مناطق ديگرى در
سرزمينهاى مختلف نيز به اين نام خوانده شدهاند (.ر .ك :معجم البلدان( نوبة) ،ج  ،5ص .)719 - 718
 .)7 ( 935مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .739
 .)4 ( 931كشف الغمة ،ج  ،7ص .175
 .)5 ( 933مناقب آل أبى طالب ،ج  ،4ص 739؛ فرق الشيعة ،ص .91
 .)1 ( 938اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .295
 .)3 ( 939مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .739
 .)8 ( 981اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .295

امامت امام جواد (ع) پس از شهادت امام رضا (ع) در حالى كه حدود هفت سال بيشتر نداشت ،آغاز شد ،اما در همان
ابتداى كار با دشوارىهايى روبهرو گشت.
يكى از اين دشوارىها ،مشكل پذيرش امامت ايشان بود كه از كمسنّى آن حضرت سرچشمه مىگرفت .تا آنجا كه برخى
از شيعيان پس از شهادت امام رضا (ع) به امام پيشين يعنى امام كاظم (ع) بازگشتند و در حقيقت در امامت امام كاظم

(ع) توقف كردند و از همين رو آنها را «واقفيه» گفتهاند 981.دستهاى ديگر به برادر امام رضا (ع) عبد اهلل بن موسى
مراجعه
ص281 :

كردند و چون او را در پاسخ به پرسشهايشان ناتوان ديدند ،رهايش كردند و گروهى ديگر به امامت برادر ديگر امام رضا
(ع) ،احمد بن موسى معتقد شدند.
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 .2امام جواد (ع) و مأمون
چنانكه در بخش مربوط به امام رضا (ع) بيان شد ،هنگامى كه آن حضرت توسط مأمون به خراسان دعوت شد ،امام
رضا (ع) تنها به خراسان رفت و هيچيك از اعضاى خانوادهاش را همراه خود نبرد .ازاينرو ،امام جواد (ع) نيز در مدينه
ماند.
هنگامى كه مأمون پس از شهادت امام رضا (ع) از خراسان به بغداد رفت ،اگرچه از طرف امام رضا (ع) خيالش راحت
شده بود ،اما چون مىدانست شيعيان آن حضرت ،فرزند ايشان امام جواد (ع) را به امامت مىشناسند ،از سوى ايشان
احساس خطر مىكرد .از سوى ديگر ،مأمون متهم بود كه امام رضا (ع) را به شهادت رسانده است و مىبايست با امام
جواد (ع) بهگونه اى رفتار نمايد تا بتواند خود را از موضع اتهام خارج نمايد .ازاينرو ،با نوشتن نامهاى همراه با اكرام و
احترام ،آن حضرت را به بغداد دعوت نمود تا هم از نزديك ايشان را زير نظر داشته و ارتباط شيعيان با ايشان را كنترل
نمايد و هم با خوشرفتارى با ايشان و حتى تزويج دخترش به آن حضرت ،اتهام مذكور را از خود دور سازد.
از طرفى امام جواد (ع) نيز از اين نيت پليد مأمون آگاه بود و خطرهاى آن را پيشبينى مىكرد؛ چرا كه وقتى پس از
دريافت نامه مأمون قصد خروج از مدينه را داشت ،با اظهار نگرانى يكى از نزديكان مواجه شد كه مىگفت :من از اين

سفر نگرانم .آن حضرت ضمن آنكه سخن او را نفى نكرد ،فرمود :اين گمان تو در اين سال واقع نخواهد شد 987،كه با اين
حقيقت ،تلويحا به شهادت خود به دست عباسيان اشاره نمودهاند.
به هر صورت ،توقف امام جواد (ع) در بغداد چندان طول نكشيد و پس از ازدواج با ام الفضل ،به همراه او به مدينه
بازگشتند و تا هنگام مرگ مأمون در آنجا بودند.
 .)9 ( 981فرق الشيعه ،ص .88
 .)1 ( 982مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،2ص .429
 .)2 ( 987اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .298

 .2 -1ازدواج يا توطئه
يكى از موضوعهاى مهمى كه در دوران زندگى امام جواد (ع) مطرح مىشود ،ازدواج ايشان با ام الفضل دختر مأمون
است كه در تاريخ اسالم به گونههاى مختلف مورد بررسى و اظهار
ص281 :
نظر دانشمندان قرار گرفته است.
با آنكه دانشمند بزرگ شيعه ،شيخ مفيد ،ازدواج امام جواد (ع) با ام الفضل را از روى عالقه مأمون به آن حضرت و

اعتقاد او به مراتب فضل ايشان مىداند 984،اما بسيارى از تاريخ نگاران بر اين باورند كه اين ازدواج ،توطئهاى بود كه
مأمون براى رسيدن به مقاصد خود آن را ترتيب داد.

985

گذشته از زمان ازدواج يا نامزدى ام الفضل با امام جواد (ع) كه برخى آن را هنگام انعقاد واليت عهدى امام رضا (ع)

مىدانند 981و عدهاى پس از شهادت امام رضا (ع) آن را مطرح كردهاند 983،چگونگى اين ازدواج ،بهويژه آزمايش علمى
امام جواد (ع) با پرسشهاى فقهى و علمى دشوار دانشمندان آن دوران ،قابل تأمل و بررسى است.
برخى معتقدند هنگامى كه مأمون خواست ام الفضل را به ازدواج امام جواد (ع) درآورد ،عباسيان به او گفتند :آيا دختر و
نور ديدهات را به كودكى مى دهى كه تفقّه و علم به دين خدا پيدا نكرده و حالل و حرام و واجبات و مستحبات آن را
نمىشناسد؟ چه مىشود اگر صبر كنى تا ادب بياموزد و قرآن بخواند و حالل و حرام را بشناسد؟
مأمون گفت :او فقيه تر از شماست و به خدا و رسول او و سنّت و احكام دين و قرآن و آيات محكم و متشابه و ناسخ و
منسوخ و ظاهر و باطن و خاص و عام و تنزيل و تأويل از شما داناتر است .پس از او پرسش كنيد :اگر همانطور كه
شما مىگوييد بود ،سخن شما را مىپذيرم .در نقل ديگرى آمده است كه مأمون به آنان گفت :واى بر شما! من از شما
بهتر اين جوان را مىشناسم ،تا آنكه گفت :اگر خواستيد ،او را آزمايش كنيد تا آنچه درباره او گفتم ،برايتان روشن
شود.
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برخى نيز بر اين باورند كه پس از آنكه مأمون تصميم گرفت دخترش را به ازدواج امام جواد (ع) درآورد ،مورد اعتراض
عباسيان واقع شد .نگرانى آنها اين بود كه حكومت از دست بنى عباس خارج شود و از راه امام جواد (ع) به بنى هاشم

 .)1 ( 984همان ،ص .281
 .)2 ( 985عاملى ،جعفر مرتضى ،زندگانى سياسى امام جواد( ع) ،ترجمه سيد محمد حسينى ،ص  87به بعد.
 .)7 ( 981مسعودى ،على بن حسين ،مروج الذهب  ،...ج  ،7ص .441
 .)4 ( 983اعيان الشيعه ،ج  ،2ص .77
 .)5 ( 988زندگانى سياسى امام جواد( ع) ،ص  84و .85

برسد و چون اين ازدواج را گامى به سوى تحقق اين كار مىديدند ،با آن مخالف بودند و ازاينرو ،امتحان آن حضرت را
مطرح كردند.

989

ص282 :
در همين حال ،برخى از پژوهشگران ،موضوع آزمايش امام جواد (ع) را طراحى شخص مأمون دانستهاند و بر اين باورند
كه اگر مأمون موضوع امتحان امام را نزد عباسيان مطرح نمى كرد ،آنان جرأت اينكه چنين پيشنهادى بكنند و از او
بخواهند امام را بيازمايد نداشتند ،چنانكه سيد جعفر مرتضى عاملى گويد:
مأمون مقام ائمه (ع) و منزلت ايشان را مىشناخت و مىدانست كه حق با آنان است و نيز مىدانست كه ايشان داناترين،
كاملترين و بافضيلتترين مردم روى زمين هستند .با اين حال ،براى خاموش كردن نور و نابود ساختن آثار و نشانههاى
آن ،از هر راه و وسيلهاى بهره مىبرد و چون مىديد امام جواد (ع) خردسال است و احتمال مىداد كه نتوانسته باشد از
پدرش -كه جز مدتى ناچيز با او زندگى نكرد -علم و معرفت فراگرفته باشد ،يا دستكم گمان مىكرد كه او در سطحى
نباشد كه بتواند مسائل دقيق و مشكل علمى را بفهمد ،مىبايست به تجربهاى كوچك در اين زمينه دست بزند و چنين هم
شد؛ چرا كه مىبينيم خود او از عباسيان مىخواهد كه امام جواد (ع) را بيازمايند و در عين حال ،خود را مطمئن به
توانايى آن حضرت به پاسخ دادن به پرسشهاى آنان نشان مىدهد .مأمون با اين تظاهر به اطمينان ،عالوه بر اينكه
عباسيان را تحريك مى كرد و بر پافشارى آنان در مورد ساقط نمودن امام و كوبيدن شخصيت او مىافزود ،خود را نيز از
مسئوليت مستقيم چنين رويدادى با هر نتيجه و پىآمدى بركنار ساخته ،مىتوانست در صورتى كه نتيجه اين آزمون
ناخوشايند او باشد ،فرصت و بهانه به دست آورده ،به خط مشى خود كه محاصره امام جواد (ع) و كنترل او بود ،ادامه
دهد تا اينكه براى وارد آوردن ضربه نهايى بر آن حضرت ،در شرايط مقتضى اقدام نمايد.
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 .2 -2اهداف مأمون از اين ازدواج
برخالف آنكه برخى تاريخنگاران عالقه مأمون به امام جواد (ع) را عامل ازدواج ام الفضل با آن حضرت مطرح كردهاند،
با شناختى كه تاريخ از مأمون به دست داده و باتوجه به ويژگىهاى شخصى مأمون ،اهداف ديگرى نيز مىتوان براى اين
اقدام او ترسيم نمود كه مهمترين آنها عبارتاند از:
الف) تظاهر به دوست داشتن خاندان رسول خدا (ص) :وى با اين حركت ،ضمن آنكه خود را از اتهام دست داشتن در
شهادت امام رضا (ع) تبرئه مىنمود ،با خوشرفتارى با امام
ص287 :
جواد (ع) و احترام و اكرام به ايشان ،خود را از دوستداران اهل بيت پيامبر (ص) نشان مىداد.

 .)1 ( 989اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .281
 .)1 ( 991زندگانى سياسى امام جواد( ع) ،ص  92 - 84با كمى تغيير.

ب) در امان ماندن از قيام و شورش علويان :مأمون چون مىدانست كه پس از امام رضا (ع) فرزندش امام جواد (ع)
كانون توجه شيعيان بوده و امامت شيعه را برعهده خواهد داشت و از طرفى ،اگر آن حضرت آزادى عمل داشته باشد و
شيعيان نيز به آسانى بتوانند با ايشان ارتباط برقرار نمايند ،احتمال شكلگيرى قيام برضد حكومت عباسى تقويت خواهد
شد ،مى خواست با اين ترفند آن حضرت را در محدوديت قرار داده و با حضور دخترش در منزل ايشان ،همواره آن
حضرت را زير نظر داشته و ارتباط ايشان را با ديگران ،بهويژه شيعيان كنترل كند.
ج) مأنوس شدن امام جواد (ع) با زندگى دربارى :مأمون با اين كار مىخواست به گمان باطل خود ،امام جواد (ع) را به
دربار حكومت نزديك ساخته ،ايشان را با زندگى پرزرق و برق و مرفّه دربار مأنوس نمايد تا بتواند موقعيت ممتاز
معنوى آن حضرت را زير سؤال برده ،ايشان را از چشم مردم و بهويژه شيعيان بيندازد؛ البته او هرگز به اين هدف خود
نرسيد .با آنكه وى اين حركت خود را از هنگام ازدواج امام جواد (ع) با دخترش آغاز كرد و با اجير كردن خوانندهاى
باتجربه ،قصد داشت آن حضرت را به امور دنيوى متمايل نمايد ،اما با پاسخ قاطع آن حضرت مواجه شد.
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از سوى ديگر ،امام جواد (ع) به هر مناسبتى ناخرسندى خويش را از ارتباط با دربار مأمون اعالم مىكرد ،چنانكه در
پاسخ حسين مكارى كه ايشان را در بغداد در رفاه ديد و گمان كرد كه امام جواد (ع) با موقعيتى كه پيدا كرده ،ديگر به
مدينه باز نخواهد گشت فرمود:
اى حسين! نان جو و نمك خشن در حرم رسول خدا (ص) ،براى من از آنچه در اينجا مشاهده مىكنى ،بهتر است.

992

د) تولّد كودكى از نسل پيامبر (ص) براى خاندان مأمون :برخى تاريخنگاران مىگويند كه وقتى مأمون تصميم بر اين كار
گرفت گفت:
دوست دارم در نتيجه اين ازدواج ،جدّ كودكى از نسل رسول خدا (ص) و على بن ابى طالب باشم.
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روشن است كه اين جز نيرنگ و فريب نبود و البته به اين مقصود نيز نرسيد؛ چرا كه
ص284 :
دخترش هيچگاه فرزندى از امام جواد (ع) به دنيا نياورد و فرزندان آن حضرت از همسران ديگر ايشان هستند.
به هر صورت ،آنچه مسلّم است اينكه مأمون به هيچيك از اهداف ياد شده نرسيد و امام جواد (ع) چندى پس از ازدواج
به مدينه بازگشت و در بغداد نماند و شيعيان نيز توانستند با امام جواد (ع) ارتباط داشته باشند و تمامى نقشههاى مأمون
نقش بر آب شد.
 .7فعاليتهاى علمى و فرهنگى امام جواد (ع)
 .)1 ( 991الكافى ،ج  ،1ص .495
 .)2 ( 992راوندى ،سعيد بن هبة اهلل ،الخرائج و الجرائح ،ج  ،1ص .744
 .)7 ( 997تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .454

اگرچه عمر پربركت امام جواد (ع) و نيز دوران امامت ايشان كوتاه بود ،اما از همين دوره كوتاه ،ميراث گرانبهايى در
زمينههاى مختلف علوم و معارف اسالمى به يادگار مانده كه مىتوان آن را به دو دسته كلى مناظرهها و احاديث آن
حضرت تقسيم نمود.
 .7 -1مناظرهها
اگرچه مناظرههاى امام جواد (ع) با دانشمندان روزگار خويش اندك است ،اما اهميت بسيارى دارد؛ چرا كه ضمن پاسخ
برخى پرسشها ،از ژرفاى دانش امام جواد (ع) در آن سنين كم -حدود هشت سالگى -حكايت دارد .اين مناظرهها بيشتر
از سوى دو دسته ترتيب داده مىشد :يكى شيعيان كه باتوجه به سنّ كم آن حضرت ،مىخواستند تا علم الهى امام را
دريابند و به همين دليل مجالس گفتگو برپا مىكردند ،و ديگرى از سوى برخى حاكمان ،بهويژه دو خليفه همعصر ايشان،
مأمون و معتصم عباسى 994.مهمترين مناظرههاى آن حضرت كه در تاريخ ثبت شده ،عبارتاند از:

الف) مناظره نخست با يحيى بن اكثم قاضى القضات مأمون عباسى؛ اين مناظره ،همان مناظره معروفى است كه بهعنوان
امتحان كردن امام جواد (ع) صورت گرفت و برخى تاريخنگاران آن را در جريان ازدواج امام جواد (ع) با ام الفضل

دختر مأمون مطرح كردهاند 995.يحيى بن اكثم از امام جواد (ع) درباره صيد محرم در حرم پرسشى كرد و آن حضرت
ضمن طرح كردن شقوق مختلفى براى اين پرسش ،كه باعث تعجب همگان و حتى طراح سؤال ،يحيى بن اكثم شد ،اين
پرسش را با همه جزئيات و شكلهاى مختلف آن بررسى كرد و
ص285 :
موجب شگفتى همگان و باعث درماندگى يحيى بن اكثم گرديد.
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ب) مناظره دوم با يحيى بن اكثم؛ مناظره ديگرى كه بين امام جواد (ع) و يحيى بن اكثم انجام شد و بيشتر تاريخنگاران
آن را در ادامه همان مجلس آوردهاند ،مربوط به پرسشى است كه امام جواد (ع) درباره حالل و حرام شدن يك زن بر
يك مرد در چند نوبت در طول يك شبانهروز مطرح نمودند .اين پرسش نيز كه شقوق مختلفى داشت ،يحيى را از پاسخ
به آن عاجز نمود و خود آن حضرت به اين پرسش پاسخ داد و موجب شگفتى همگان شد.
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ج) مناظره سوم با يحيى بن اكثم؛ اين مناظره ،مربوط به مجلسى است كه با حضور يحيى بن اكثم و جمعيت بسيار
صورت گرفت و يحيى در مورد برخى احاديثى كه درباره فضايل خلفاى نخستين مطرح است و جزء احاديث ساختگى
به شمار مىروند ،از امام جواد (ع) پرسشهايى نمود كه ايشان به خوبى به آنها پاسخ دادند.
 .7 -2احاديث
 .)1 ( 994جعفريان ،رسول ،حيات فكرى و سياسى امامان شيعه ،ج  ،2ص .121
 .)2 ( 995اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .281 - 281
 .)1 ( 991همان؛ إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .752
 .)2 ( 993اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .283 - 281
 .)7 ( 998طبرسى ،أبو منصور أحمد بن على ،االحتجاج على أهل اللجاج ،ج  ،2ص .481 - 433
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بخشى ديگر از فعاليتهاى علمى امام جواد (ع) ،مربوط به احاديثى است كه در زمينههاى مختلف فقهى ،اعتقادى ،اخالقى
و  ...از ايشان به يادگار مانده است .برخى تعداد اين احاديث را در حدود  251مورد مىدانند كه از طريق  121راوى
نقل شده و به ما رسيده است.
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اگرچه اين تعداد روايت اندك مى نمايد ،اما اگر عوامل مختلفى چون محدوديتهاى دوران امام جواد (ع) در ارتباط داشتن
با شيعيان و كم بودن طول عمر ايشان را در نظر بگيريم ،خواهيم ديد كه همين مقدار حديث از ايشان ،حجم قابل توجهى
خواهد بود .ضمن آنكه اين مقدار ،رواياتى است كه به دست ما رسيده و موجود است و بهطور طبيعى به داليلى كه ذكر
شد ،قطعا روايات ديگرى نيز از سوى آن حضرت نقل شده ،اما از ميان رفته و به دست ما نرسيده است .افزون بر اين،
بسيارى از پرسشها و پاسخها از طريق نامه و به شكل مكتوب بين شيعيان و آن حضرت انجام شدهاند كه بسيارى از آنها
نيز به دست ما نرسيده است.
ص281 :
 .4امام جواد (ع) و معتصم عباسى
معتصم عباسى ،دومين خليفه معاصر امام جواد (ع) است كه پس از مرگ برادرش مأمون به خالفت رسيد .او كه از همان
ابتدا از حضور امام جواد (ع) بهعنوان پيشواى شيعيان احساس خطر مىكرد ،خيلى زود واكنش نشان داد و از احوال
ايشان پرسش نمود و چون دانست كه در مدينه به سر مىبرد ،نامه اى به عبد الملك زيات نوشت و از او خواست تا امام
جواد (ع) و ام الفضل را به بغداد بياورد و او نيز همين كار را انجام داد و هنگامى كه آن حضرت وارد بغداد شد ،معتصم با
تحفهها و هدايايى ،با احترام بسيار از ايشان استقبال نمود.
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امام جواد (ع) به خوبى مىدانست كه در پس اين احترامهاى ظاهرى ،دشمنى نهفته است از همينرو ،هنگام خروج از
مدينه ،فرزندش على بن محمد امام هادى (ع) را به عنوان جانشين خويش تعيين كرد و نيز چون از عاقبت سفر خويش به
بغداد و توطئه اى كه براى ايشان تدارك ديده بودند آگاهى داشت ،هنگامى كه اسماعيل بن مهران از ايشان پرسيد پس از
شما چه كسى امامت را برعهده خواهد داشت؟ بسيار گريست و سپس پاسخ داد :پس از من ،امامت به عهده پسرم على
خواهد بود.
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معتصم وقتى ديد امام جواد (ع) در بين شيعيان و حتى در برخى موارد در ميان واليان حكومت موقعيت ممتازى پيدا
كرده و ممكن است براى حاكميت او خطرناك باشد ،به حيلهاى ناپسند دست زد و با دسيسهبازى ،برخى از وزيران خود
را طلبيد و از آنها خواست تا به دروغ بنويسند و نزد معتصم گواهى دهند كه امام جواد (ع) قصد خروج و شورش برضد
حكومت داشته است .آنها نيز چنين كردند و معتصم موضوع را براى امام جواد (ع) مطرح كرد و گفت :تو قصد داشتى

 .)4 ( 999اين آمار براساس اطالعاتى است كه محقق محترم ،جناب آقاى عزيز اهلل عطاردى در مسند االمام الجواد( ع) گردآورده است.
 .)1 ( 1111مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .784
 .)2 ( 1111اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .298

برضد من قيام كنى و آن حضرت سوگند ياد كرد كه چنين قصدى نداشته است .معتصم شاهدان دروغين را احضار نمود و
آنها نيز شهادت خود را تأييد كردند و امام كه ديد اين حركت توطئهاى برضد ايشان است ،بر آنان نفرين كرد.

1112

معتصم ديد بايد از راه ديگرى براى از ميان برداشتن امام جواد (ع) اقدام نمايد .از اين رو ،همان راه ناجوانمردانه پدرانش
را در پيش گرفت و با استفاده از ام الفضل ،ايشان را مسموم كرده ،به شهادت رساند.
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ص283 :
 .5شهادت امام جواد (ع)
شهادت امام جواد (ع) -مانند ساير امامان (ع) -در بين شيعيان شهرت دارد ،اما فقط برخى از تاريخنگاران شيعه و اهل
سنت به شهادت ايشان اشاره كرده و بيشتر آنان در اين موضوع ترديد يا آن را ردّ كردهاند.
فتال نيشابورى  1114و ابن شهر آشوب 1115به شهادت ايشان به وسيله سمّ تصريح كردهاند ،اما شيخ مفيد آن را مورد ترديد

دانسته است 1111.با آنكه بيشتر تاريخنگاران اهل سنت نيز به مسموميت و شهادت آن حضرت اشارهاى نكردهاند ،اما
برخى از آنان با فعل «قيل» ،اين موضوع را از ديگران نقل كردهاند.

1113

خالصه
در اين فصل ،با اشاره به زندگى امام جواد (ع) ،سياست مأمون در مقابل آن حضرت و اقدامات او به منظور تظاهر به
دوستى با شيعه و امامان مطرح گرديد.
توطئه ازدواج دختر مأمون با امام جواد (ع) ،با اهدافى مشخص و شكست مأمون در اين طرح ،برگزارى مناظرههاى
مختلف بين امام جواد (ع) و صاحبان انديشههاى انحرافى در آن زمان و شكست خوردن مأمون و نتايج معكوسى كه از
مناظرهها مىگرفت و در نهايت ،تهمت به آن حضرت مبنى بر شورش برضد حكومت و تصميم بر شهادت ايشان ،از
مباحث ديگر اين بخش به شمار مىآيد.
محورهاى مطالعاتى
 .1تبيين موقعيت امام جواد (ع) در دوران مأمون.
 .2اهداف مأمون در ازدواج دخترش با امام جواد (ع).
 .)7 ( 1112الخرائج و الجرائح ،ص .273
 .)4 ( 1117مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .781
 .)1 ( 1114فتال نيشابورى ،محمد بن احمد ،روضة الواعظين ،ص .247
 .)2 ( 1115مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .739
 .)7 ( 1111اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .295
 .)4 ( 1113إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .755

 .7محورهاى فعاليتهاى علمى و فرهنگى امام جواد (ع).
 .4موقعيت امام جواد (ع) در دوران معتصم.
ص289 :
فصل سيزدهم تشيع در دوره امام هادى (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام هادى (ع)
پيشواى دهم شيعيان ،امام على بن محمد الهادى (ع) در نيمه ماه ذى الحجه سال  212ق ،در صريا در نزديكى مدينه به
دنيا آمد و در ماه رجب سال  254ق ،در سرّ من رأى (سامرّا) به شهادت رسيد .ايشان پس از پدر بزرگوارش  77سال
امامت را به عهده داشت.
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نام مادر آن حضرت را سمانه 1119،مدنب 1111،حديث و غزال  1111گفتهاند .لقبهاى آن حضرت را نقى ،هادى ،امين ،طيّب
و  ...و كنيهاش را ابو الحسن ذكر كردهاند و به ايشان «ابو الحسن ثالث» مىگويند.
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امامت امام هادى (ع) پس از شهادت امام جواد (ع) و در حدود هشت سالگى آغاز شد 1117.مشكل كمسنّ و سال بودن
كه در مورد امام جواد (ع) ،مطرح بود درباره امام هادى (ع) نمود چندانى نداشت .ازاينرو ،شيعيان امام جواد (ع) ،به جز
افرادى اندك كه به امامت موسى بن محمد -پسر ديگر امام جواد (ع) -كه به «مبرقع» شهرت داشت اعتقاد پيدا كردند،
همگى امامت امام هادى (ع) را پذيرفتند و آن تعداد اندك نيز پس از چندى موسى بن محمد را رها كرده ،به سوى امام
هادى رفتند.
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 .1 -1امام هادى (ع) در مدينه
امام هادى (ع) از آغاز امامت در مدينه حضور داشت و در اين مدت ،نقش بسيار مهمى در رهبرى شيعيان ايفا كرد .آن
حضرت نه تنها مراجعات مستقيم و پرسشهاى شيعيان را در
ص291 :

 .)1 ( 1118اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .293
 .)2 ( 1119همان.
 .)7 ( 1111حسينى ،محمد رضا ،تاريخ أهل البيت( ع) ،ص .127
 .)4 ( 1111همان ،ص .124
 .)5 ( 1112مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .411
 .)1 ( 1117اين در حالى است كه والدت امام هادى( ع) را سال  212بدانيم ،اما اگر سال  214را برگزينيم ،ايشان هنگام امامت  1سال داشتهاند.
 .)3 ( 1114فرق الشيعة ،ص .92 - 91

مدينه پاسخ مى داد ،بلكه با تعيين وكالى خود در نقاط مختلف ،ضمن پاسخگويى به پرسشهاى شيعيان ،امور مالى و
دريافت وجوهات را نيز به انجام مىرساند و از همينرو ،از چنان موقعيت ممتازى برخوردار شده بود كه حكومت
عباسى از ناحيه آن حضرت احساس خطر كرده و حضور ايشان را در مدينه بيش از اين جايز ندانست و درصدد برآمد
تا ايشان را به مركز حكومت منتقل نمايد .اوج نفوذ و تأثير حضور امام هادى (ع) را از نامه يكى از كارگزاران عباسى
مىتوان دريافت.
«بريحه /ترنجه» كه متصدى امر نماز در مكه و مدينه بود ،با نوشتن نامهاى كوتاه ،اما بسيار گويا ،تأثير حضور امام
هادى (ع) را به آگاهى متوكل رساند ،او در نامهاش نوشت:
اگر به حرمين (مكه و مدينه) نياز دارى ،على بن محمد را از اين دو شهر بيرون ببر؛ زيرا او مردم را به سوى خود خوانده
و عده بسيارى دعوتش را پذيرفتهاند.

1115

نيز در گزارش ديگرى ،عبد اهلل بن محمد ،متصدى نماز و امور نظامى مدينه ،از آن حضرت نزد متوكل بدگويى كرد و
درصدد برآمد نظر متوكل را درباره امام هادى (ع) تغيير دهد و اگرچه امام هادى (ع) از اين موضوع آگاه شد و به وسيله

نامهاى از خود دفاع كرد و متوكل را از واقعيت آگاه ساخت 1111،اما به هر صورت اينگونه حركات ،باعث شد متوكل با
نوشتن نامهاى ،امام هادى (ع) را به سامرّا فراخواند تا ايشان را از نزديك كنترل كرده ،زير نظر داشته باشد.
متوكل در اين نامه ،به مقام و عظمت امام هادى (ع) اشاره كرد و رعايت حقوق آن حضرت را الزم دانست و به آگاهى

ايشان رساند كه عبد اهلل بن محمد ،كارگزارش را به خاطر تهمت زدن به امام از مقامش عزل كرده و محمد بن فضل را به
جاى او گمارده است و از او نيز خواسته تا احترام امام را داشته باشد و به فرمان ايشان گوش بسپارد .وى سپس اظهار
كرده بود كه مشتاق ديدار امام و تجديد عهد با ايشان است و ضمن آنكه حضرت را از همه افراد خانواده و نزديكان
خويش عزيزتر مىداند ،با نهايت احترام از ايشان درخواست مى نمايد كه با هركس و به هر شكل كه مايل است ،رهسپار
سامرّا گردد.

1113

اما درخواست متوكل براى انتقال امام هادى و نامه او بهگونهاى بود كه هركس آن را بخواند ،درمىيابد كه هدف متوكل از
انتقال امام ،كنترل و نظارت بر آن حضرت است .از اين رو« ،يزداد» ،پزشك نصرانى دربار عباسى ،در گفتگويى با
اسماعيل بن احمد كاتب مىگويد:
ص291 :
براساس آنچه شنيده ام ،انگيزه خليفه از احضار على بن محمد به سامرّا اين بوده است كه مبادا مردم ،بهويژه افراد مشهور،
به وى گرايش پيدا كنند و حكومت از دست بنى عباس خارج شود.
 .)1 ( 1115بحار االنوار ،ج  ،51ص .219
 .)2 ( 1111اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .719
 .)7 ( 1113همان ،ص .711 - 719
 .)1 ( 1118بحار االنوار ،ج  ،51ص .111

1118

رفتار مردم مدينه نيز اين مطلب را تأييد مىكند .آنان پس از آنكه متوجه شدند يحيى بن هرثمة ،مأمور حكومت عباسى
به مدينه آمده و قصد دارد امام هادى (ع) را به سامرّا احضار نمايد ،به شدّت اظهار ناخشنودى كرده و خواستند مانع اين
كار شوند ،اما يحيى سوگند ياد كرد كه مأموريتى براى آسيب رساندن به امام ندارد و خطرى آن حضرت را تهديد

نخواهد كرد؛ البته او در حركتى بسيار ناپسند ،منزل امام را تفتيش كرد و چيزى جز قرآن و ادعيه نيافت 1119،با اين حال

به مأموريت خود عمل كرد و امام هادى (ع) را به سامرّا برد.
 .1 -2امام هادى (ع) در سامرّا
متوكل از اولين ساعات ورود امام به سامرّا ،با استقبالى اهانتآميز بنا را بر ناسازگارى و آزار آن حضرت گذاشت .او در
بدو ورود امام ،نه تنها به استقبال ايشان نيامد ،بلكه دستور داد ايشان را در محلى كه مخصوص گداها بود و به «خان
الصعاليك» شهرت داشت وارد كنند.
متوكل سپس ايشان را به منزلى كه براى آن حضرت در نظر گرفته بود انتقال داد 1121و تمامى آمد و رفت و ارتباطهاى
امام را كنترل مىكرد .ازاينرو ،به محض آنكه شنيد در منزل امام اسلحه و اموال مربوط به شيعيان وجود دارد ،گروهى از
نظاميان ترك را مأمور كرد تا شبانه به خانه آن حضرت هجوم برند و پس از جستجوى آنجا ،امام را دستگير كرده ،نزد
متوكل بياورند.
مأموران پس از انجام مأموريتشان ،امام را نزد متوكل بردند و گزارش دادند خبرى كه به خليفه رسيده واقعيت نداشته و
امام نيز در حال قرائت قرآن بوده است .متوكل كه به هدفش نرسيده بود ،در حالىكه ظرفى از شراب در دست داشت ،با
كمال وقاحت به آن حضرت تعارف كرد و پس از آنكه با مخالفت امام روبهرو شد ،از ايشان خواست تا شعرى بسرايد.
آن حضرت فرمود :من كمتر شعر مى خوانم ،اما او گفت بايد بخوانى و امام به ناچار اشعارى بسيار زيبا خواندند كه چنان
در خليفه و حاضران تأثير گذاشت كه همه را به گريه وادار كرد.
متوكل پس از برهم زدن بزم شراب و دادن هديه به امام ،ايشان را به منزل بازگرداند.

1121

هرچه زمان مىگذشت ،بر عظمت و محبوبيت امام هادى (ع) افزوده مىشد و متوكل كه
ص292 :
از هيچ يك از ترفندهايش سودى نبرده و تحقير و زير نظر داشتن آن حضرت نيز از موقعيت ممتاز امام نكاسته بود،
تصميم گرفت بر محدوديت ايشان افزوده و آن حضرت را در حبس قرار دهد؛ البته تاريخ و مقدار زندانى بودن امام دقيقا
بيان نشده ،اما اصل زندانى شدن آن حضرت به تأييد گزارشهاى تاريخى رسيده است.
 .)2 ( 1119تذكرة الخواص ،ص .722
 .)7 ( 1121اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .711
 .)4 ( 1121مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .12 - 11
 .)1 ( 1122إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص 717؛ مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .413

1122

متوكل كه همچنان از رسيدن به هدف ناكام مانده بود ،در ميان نزديكانش با خشم تمام اعالم كرد كه در كار امام هادى

(ع) درمانده شده و دچار شكست شده است 1127.ازاينرو ،به اين مقدار فشار و محدوديت براى امام هادى (ع) اكتفا

نكرد و حتى تصميم گرفت ايشان را به قتل برساند و در اين مورد نيز اقداماتى انجام داد ،اما پيش از آنكه موفق شود،
خود ،به هالكت رسيد.

1124

 .2فعاليتهاى امام هادى (ع)
 .2 -1فعاليتهاى علمى -فرهنگى
يكى از مهمترين ابعاد زندگانى امام هادى (ع) فعاليتهاى علمى و فرهنگى آن حضرت بود كه به شكلهاى مختلف انجام
مىشد.
اگرچه اختناق حكومت بنى عباس در دوران امام هادى (ع) نيز ادامه داشت و آن حضرت از سوى حكومت زير نظر بود

و حتى مدتى از زندگانى ايشان در حبس سپرى شد 1125،اما هدايت و امامت شيعيان ،هيچگاه با وقفه مواجه نشد .ايشان
از راههاى مختلف ،مانند مبارزه با فتنه خلق قرآن ،مبارزه با غالىگرى و صوفىگرى ،مبارزه با فرقهها و عقايد انحرافى
در موضوع امامت مانند واقفيه ،و نيز در قالب سخنان ،نوشتهها ،نامهها و شركت در مجالس مناظره و پاسخگويى به
پرسشها و شبهات مطرح شده در آن روز ،تربيت شاگردان و افراد شايسته و تعليم زيارت امامان ،بهويژه زيارت جامعه
كبيره به فعاليت ادامه مىداد كه ما به اختصار به نمونههايى از آنها اشاره مىكنيم:
ص297 :
الف) فتنه خلق قرآن و تدبير امام هادى (ع)
از مباحث رايج در زمان امام هادى (ع) موضوع «خلق قرآن» بود .عدهاى اعتقاد داشتند كه قرآن مخلوق خداوند و
حادث است و منكر قدم آن بودند و گروهى ديگر معتقد بودند كه قرآن مخلوق نيست و قديم است .اين موضوع باعث
درگيرى بين گروههاى مختلف شده بود و چون در برخى م وارد حمايت حاكمان را نيز به دنبال داشت ،رنگ سياسى نيز

به خود گرفت تا جايى كه در زمان مأمون ،اعتقاد به خلق قرآن ،مالك ابقا يا بركنارى قاضيان و كارگزاران حكومت شده
بود و مأمون فرمان داد هركس منكر خلق قرآن است ،از كار بركنار شود .در زمان واثق نيز اين موضوع به شدت دنبال
شد و واثق براى آزادى اسيران مسلمان كه در اختيار روميان بودند ،تنها فديه آن دسته از آنان را پرداخت كه به خلق

قرآن اعتقاد داشتند 1121.همچنان كه احمد بن حنبل ،رئيس مذهب حنبلى به همين سبب تازيانه خورد 1123و دانشمندان

 .)2 ( 1127اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .713
 .)7 ( 1124الخرائج و الجرائح ،ص  412؛ ابن طاووس حسنى ،عبد الكريم ،جمال االسبوع بكمال العمل المشروع ،ص .28 - 23
 .)4 ( 1125مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .413
 .)1 ( 1121تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .482
 .)2 ( 1123همان ،ص .432

بسيارى به زندان رفتند 1128.در اين ميان بهترين تدبير ،حركت امام هادى (ع) بود كه در پاسخ به پرسش برخى شيعيان
در اينباره ،آنان را از ورود به اين درگيرىها برحذر داشت و نوشت:
خداوند ما و تو را از اين فتنه حفظ كند  ...به نظر ما ،جدال درباره قرآن بدعت است و پرسشگر و پاسخدهنده در آن
شريكاند .آفرينندهاى جز خدا نيست و به جز او همه مخلوق اند قرآن نيز كالم خداست از پيش خود نامى بر آن قرار
مده كه از گمراهان خواهى بود.

1129

امام هادى (ع) با اين موضع گيرى حكيمانه و صريح خويش ،شيعيان را رهبرى نموده ،در اين پاسخ ،طرح مخلوق بودن
قرآن و عدم آن را از اساس بدعت و غيرقابل اعتنا برشمردند و با تأكيد هرچه بيشتر ،شيعيان را نيز از ورود به اين
مباحث و توجه به اعتقادات ديگران در اين مورد برحذر داشتند.
ب) مبارزه با غاليان
مبارزه با موضوع «غلو و غاليان» ،يكى ديگر از فعاليتهاى علمى امام هادى (ع) است كه در آن دوره به سرعت در حال
انتشار بود.
غاليان كسانى بودند كه بر مبناى يك برداشت و تصور نادرست از امام معصوم و امامت،
ص294 :
براى امام مقام خدايى قائل بودند و با معرفت درست امام انجام تكاليف دينى را الزم نمىديدند و چون خود را نيز از
شيعيان و دوستداران امام مىشمردند ،موجب ناخرسندى امام و شيعيان مىشدند .ازاينرو ،امام هادى (ع) موضع خويش
را در قبال آنان روشن ساخت و نه تنها آنان را از گروه شيعه بيرون دانست ،بلكه در نامههاى مختلفى كه در اينباره از
ايشان پرسش شد ،غاليان را افرادى مشرك و كافر معرفى كرده ،بيزارى خويش را از آنان به صورت آشكار اعالم
نمود.

1171

امام هادى (ع) در سرزنش و طرد غاليان چنان سرسختى نشان مىداد كه حتى برخى از سركردگان آنان را مهدور الدم

معرفى كرده ،بهشت را براى قاتل آنها تضمين مىكرد؛ 1171البته اين موضوع زمانى شدت يافت كه شيعيان درباره غاليان و
برخى از سران آنها از امام هادى (ع) پرسشهايى كرده ،نظر ايشان را جويا شدند .تعدادى از پاسخهاى امام به اين پرسشها

در تاريخ ثبت شده است.

1172

ج) مبارزه با صوفيگرى
 .)7 ( 1128همان ،ص .482
 .)4 ( 1129صدوق ،محمد بن على ،التوحيد ،ص .224
 .)1 ( 1171اختيار معرفة الرجال ،ص  ،519حديث .993
 .)2 ( 1171همان ،حديث .1111
 .)7 ( 1172همان؛ حر عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،كتاب الحدود ،ابواب حد المحارب ،باب .3

صوفىگرى و پشمينهپوشى كه معموال با زهد و كنارهگيرى از دنيا همراه است ،بهويژه در شكل رياكارانه آن ،از جريانهاى
انحرافى ديگرى بود كه به شدت مورد مخالفت امام هادى (ع) قرار گرفت.
اين گروه كه از ديرباز در جامعه اسالمى شكل گرفته بودند ،در زمان امام هادى (ع) نيز حضورى فعال داشتند و چون
افكار و عقايدشان همراه با انحراف بود ،امام هادى (ع) شيعيان را از نزديك شدن و همنشينى با آنان و ورود به
جلسه هايشان به شدت برحذر داشت و بنابر نقلى كه در تاريخ ثبت شده ،آنان را همنشينان شيطان و نابودكننده پايههاى
دين معرفى كرده ،زهدنمايى آنان را تنپرورى و شبزندهدارى آنها را حربهاى براى شكار نعمتها مىداند .آن حضرت
پس از نكوهش آنان و برشمردن ويژگى هاى مذموم ديگرى از آنان ،پيروان اين گروه را نادانان دانسته و كسانى را كه به

آنها گرايش پيدا مىكنند ،احمق معرفى كردند 1177و راه واقعى عرفان راستين را به ياران خود نشان دادند.
گذشته از موارد ياد شده ،بخش عظيمى از معارف و علومى كه از سوى امام هادى (ع) به
ص295 :

ما رسيده ،در قالب ادعيه ،روايات ،مناجات ،و زيارتهاست كه در رأس آنها «زيارت جامعه» قرار دارد .اين زيارت ،با
مضامينى بس بلند و پرمعنا ،ارتباط امام و امت ،و نيز ارتباط امام با جهان هستى را به شكلى زيبا ترسيم كرده و جايگاه
امام معصوم را در مجموعه جهان بازگو نموده است .زيارت جامعه از چنان اهميتى برخوردار است كه تعدادى از علما
شرحهايى بر آن نگاشتهاند.

1174

د) تربيت شاگردان و افراد شايسته
يكى ديگر از زمينههاى فعاليت علمى و فرهنگى امام هادى (ع) ،پرورش شاگردان و افراد شايسته است .اين افراد افزون
بر راويانى هستند كه سخنان و روايات امام هادى (ع) را نقل نمودهاند .برخى از اين افراد ،همان كسانى هستند كه وكالت
آن حضرت را نيز به عهده داشتهاند .برخى از اين افراد برجسته عبارتاند از:
 عبد العظيم بن عبد اهلل بن على بن الحسن بن زيد بن الحسن (ع)؛ مرقد وى در رى معروف است و زائران بسيارىدارد؛ از ياران امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) شمرده شده است.

1175

 حسن بن راشد؛ او كه بيشتر به كنيه «ابو على» مشهور است ،بهعنوان وكيل امام هادى (ع) نيز معرفى شده و موردتأييد ايشان قرار گرفته ،و امام هادى (ع) بر اين باورند كه وى به شهادت رسيده است.

1171

 ايوب بن نوح بن درّاج نخعى؛ وى وكيل امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) بوده و از مرتبهاى واال نزد ايشانبرخوردار بوده است .او را به امانتدارى ،تقوا ،عبادت و مورد اعتماد بودن ستودهاند.

1173

 .)4 ( 1177خوانسارى ،محمد باقر ،روضات الجنّات ،ص .175 - 174
 .)1 ( 1174براى اطالع از اين شرحها ر .ك :آقا بزرگ تهرانى ،محمد حسن ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،ج  ،17ص .711 - 715
 .)2 ( 1175طوسى ،محمد بن حسن ،رجال ،ص  413و .477
 .)7 ( 1171طوسى ،محمد بن حسن ،الغيبة ،ص .212

 عثمان بن سعيد عمرى؛ وى كه از يازده سالگى به خدمت امام هادى (ع) رسيده بود 1178،از چنان جايگاهى برخوردارشد كه بعدا بهعنوان يكى از نايبان خاص امام زمان (ع) در دوران غيبت صغرا معرفى گرديد.

1179

ص291 :
برشمردن همه شاگردان امام هادى (ع) سخن را به درازا مى كشاند و براى اطالع بيشتر ،بايد به كتابهاى رجال و تراجم
مراجعه نمود .شيخ طوسى اسامى  185تن از ياران و شاگردان امام هادى (ع) را با عنوان اصحاب ابى الحسن الثالث
على بن محمد (ع) آورده است.

1141

 .2 -2فعاليتهاى سياسى -اجتماعى
امام هادى (ع) د ر طول دوران زندگى خويش ،با شش تن از حاكمان عباسى روبهرو بود كه اگرچه هركدام به شكلى
عرصه را بر آن حضرت تنگ كرده و ايشان را زير نظر داشتند ،اما از اين ميان ،دوران متوكل براى ايشان دورهاى بسيار
سخت و استثنايى بوده است.
براساس آنچه ابو الفرج اصفهانى گفته است ،متوكل دشمنى و بدرفتارى با علويان را به اوج رسانده بود تا حدى كه

هيچ يك از حاكمان عباسى در بدرفتارى با فرزندان ابو طالب با او قابل مقايسه نيستند 1141و حتى برخى از حاكمان
پيشين عباسى ،چون مأمون ،معتصم و واثق با آن همه بدرفتارى و جناياتى كه در مورد علويان داشتند ،از نظر متوكل
دوستان و عالقهمندان به امير مؤمنان على (ع) و فرزندان ايشان به شمار مىآيند و شايد به همين سبب متوكل از آنان

ناخرسند بود 1142.دشمنى متوكل با علويان و بهويژه با حضرت على (ع) چنان بود كه حتى پسرش منتصر را به واكنش
واداشت؛ چنانكه به مجالس تمسخرآميز متوكل برضد حضرت على (ع) معترض شد ،ولى متوكل بدو اعتنا نكرد و با
شعرى ناسزا پاسخش داد كه البته اين خود زمينه كشته شدن متوكل را فراهم ساخت.

1147

به هر صورت ،نقطه اوج جنايت و بدرفتارى متوكل را بايد در تخريب و شخم زدن حرم مطهر امام حسين (ع) و آب

بستن به زمين آن دانست  1144كه در نوع خود جنايتى بىنظير است.

ضمن آنكه نشاندهنده ميزان نفوذ و نقش مهم امامان (ع) در هدايت و رهبرى شيعيان نيز به شمار مىآيد كه دشمنانشان
نه تنها در زمان حيات ايشان آنها را مورد اذيت و آزار و حبس و قتل قرار مىدهند ،بلكه به مرقد شريف آنان نيز رحم
 .)4 ( 1173رجال النجاشى ،ص .112
 .)5 ( 1178رجال الطوسى ،ص .421
 .)1 ( 1179درباره او در بخش نايبان خاص امام زمان( ع) بيشتر سخن گفتهايم.
 .)1 ( 1141رجال الطوسى ،ص .423 - 419
 .)2 ( 1141مقاتل الطالبيّين ،ص .795
 .)7 ( 1142الكامل فى التاريخ ،ج  ،3حوادث سال .271
 .)4 ( 1147مقاتل الطالبيّين ،ص .791 - 795
 .)5 ( 1144همان.

نمى كنند و اگر قرار باشد مرقدشان مركز توجه و وحدت شيعيان بوده ،براى آنها الهامبخش باشد ،آن را نيز نابود خواهند
كرد؛ چنانكه حرم مطهر امام حسين (ع) اينچنين بود.

1145

ص293 :
به هرحال امام هادى (ع) حدود پانزده سال از عمر شريفش را با چنين خليفهاى گذراند.
ازاينرو ،با محدوديتهاى زيادى نيز روبه رو بود و اينكه حاكمان پيش از متوكل ،يعنى معتصم و واثق با حضور امام هادى
(ع) در مدينه مخالفت نكرده اند ،اما هنگامى كه متوكل روى كار آمد ،آن حضرت را از مدينه به سامرّا فراخواند ،مىتواند
دليل خوبى بر دشوارى كار امام هادى (ع) در دوران متوكل باشد .با اين همه ،امام هادى (ع) با تدبيرى مناسب و
موضعگيرىهاى حكيمانه خويش ،با همه ناماليمات و دشوارىها مبارزه نموده و شيعيان را به بهترين شكل ممكن
رهبرى و هدايت فرمود .برخى از مهمترين اركان فعاليتهاى سياسى اجتماعى آن حضرت را مىتوان در شكلهاى ذيل
مشاهده نمود:
الف) اثبات امامت و پيشوايى امام هادى (ع)
نخستين و مهمترين ركن فعاليتهاى امام هادى (ع)  ،اثبات امامت و شايستگى رهبرى خويش بود كه آن را به مناسبتهاى
مختلف به انجام رساند كه از آن شمار مىتوان به استشهاد امام هادى (ع) به شعرى از شاعران درباره برترى خاندان

پيامبر (ص) -كه خودش نيز از آن خاندان بود -در حضور متوكل اشاره كرد كه او را به اعتراف واداشت 1141.يا در
مناظره اى كه براى محكوم كردن آن حضرت با ابن سكّيت ترتيب داده شد ،پس از پرسش و پاسخ در موضوعهاى

مختلف ،بحث به موضوع امام و امامت رسيد كه آن حضرت درباره شناخت امام معيارى مشخص كرده ،با دليل قرار دادن
عقل براى شناخت امام ،تلويحا خود را امام زمان خويش معرفى نمودند ،بهطورى كه برخى از حاضران مطلب را
دريافتند و يحيى بن اكثم ابن سكّيت را مورد اعتراض قرار داده ،گفت :ابن سكّيت را چه به مناظره! و البته خود يحيى بن
اكثم نيز كه از پيش پرسشهايى آماده كرده بود تا امام هادى (ع) را آزموده ،ايشان را در پاسخ درمانده نمايد ،هنگامى كه
با پاسخهاى محكم و منطقى امام روبهرو شد ،خود چنان درمانده گرديد كه از ادامه پرسش صرفنظر كرده ،اعالم كرد كه
پرسش هايش را ادامه نخواهد داد؛ چون نتيجه آن ،آشكار شدن مراتب معلومات امام هادى (ع) و تقويت رافضه (شيعيان)
خواهد بود.

1143

امام هادى (ع) از هر فرصتى براى اثبات امامت و حقانيت امامان (ع) استفاده مىكرد.
ص298 :

 .)1 ( 1145البته در همان زمان ،برخى زائران حرم مطهر امام حسين( ع) پس از تخريب آن ،با قرار دادن نشانههايى در اطراف مرقد شريف آن حضرت ،محل
آن را مشخص نمودند و پس از مرگ متوكل ،با استفاده از همان نشانهها ،مرقد آن حضرت را به شكل اول بازگرداندند ر .ك :همان ،ص .791
 .)1 ( 1141مناقب آل أبى طالب( ع) ،ج  ،4ص .411
 .)2 ( 1143همان ،ص .415 - 417

ايشان جز آنكه به زيارت جدش امير مؤمنان (ع) مىرفت ،درست در هنگامى كه حرم مطهر امام حسين (ع) مورد
تاختوتاز و تخريب حاكمان عباسى قرار مىگرفت ،پناه بردن به مرقد امام حسين (ع) و دعاى در آنجا را داروى
بيمارى معرفى نموده و خود نيز به آن عمل مى كرد و حتى هنگامى كه از اين كار ايشان پرسش مىشد پاسخ مىداد:
مكانها يى به خداوند اختصاص دارد كه بايد در آنها دعا كرد و خداوند نيز دعاى آنجا را مستجاب مىفرمايد و حرم مطهر
امام حسين (ع) از جمله اين مكانهاست.

1148

بسيار روشن است كه اين گونه مبارزه منفى امام ،به چه ميزان در تثبيت و تحكيم جايگاه امام و امامت شيعه تأثير مثبت
داشت.
ب) نامشروع دانستن حاكميت بنى عباس
بخشى ديگر از فعاليتهاى سياسى -اجتماعى امام هادى (ع) ،به ديدگاه ايشان درباره حاكميت عباسيان مربوط مىشود.
آن حضرت با معرفى امامان شيعه بهعنوان تنها كسانى كه شايستگى جانشينى پيامبر (ص) را دارند ،حاكميت ديگران را
مردود مىدانست و ازاين رو ،هرگونه همكارى با آنان را ،مگر در موارد زور و اجبار يا همكارى به دليل يافتن راه نفوذى
براى اخالل در كار آنان ،حرام مىشمرد 1149و از اين راه ،مشروعيت حكومت عباسى را زير سؤال مىبرد.

ج) فراهم كردن زمينه غيبت امام مهدى (ع)
فراهم كردن زمينه غيبت امام مهدى (ع) نيز بخشى از فعاليتهاى سياسى -اجتماعى امام هادى (ع) را تشكيل مىداد .آن
حضرت چون از آينده امامت شيعيان آگاه بود و مىدانست امام دوازدهم از ديدهها نهان خواهد شد ،درصدد برآمد تا
شيعيان را به غيبت امام زمان (ع) آشنا نمايد؛ البته امام هادى (ع) از حضرت ولى عصر (ع) نامى به ميان نمىآورد و تنها
زمانى كه از ايشان درباره جانشينى و آينده امامت پرسش مىشد ،به شكل كلى اين موضوع را مطرح مىساخت.

1151

ص299 :
د) سازمان ارتباطى وكالت
يكى ديگر از فعاليتهاى امام هادى (ع) تعيين وكال و نمايندگانى بود كه در نقاط مختلف موظف بودند از سوى آن
حضرت اقدام به جمعآورى وجوهات شرعى و خمس و زكات نموده ،در صورت لزوم بين شيعيان و امام هادى (ع)
ارتباط برقرار نمايند و نيز پاسخ امام به پرسشهاى شيعيان را به آگاهى آنان برسانند.

 .)1 ( 1148قمى ،ابن قولويه ،كامل الزيارات ،ص .237
 .)2 ( 1149وسائل الشيعة ،ج  ،12ص .173
 .)7 ( 1151براى آگاهى از سخنان امام هادى( ع) در اينباره ر .ك :صدوق ،محمد بن على ،كمال الدين و تمام النعمة ،ص .787 - 739

اين شكل ارتباط كه در زمان خفقان و محدوديتهاى حاكمان عباسى پايهگذارى شده بود ،بهويژه در زمان متوكل كارايى
بيشترى داشت؛ اگرچه پس از آن نيز تا زمان امام حسن عسكرى (ع) و حتى پس از ايشان در زمان غيبت صغرا ادامه
يافت.
از برخى نامههاى امام هادى (ع) به وكيالنش برمىآيد كه هر وكيل در ناحيه و نقطه مشخصى وكالت داشته است و
مىبايست در همان محدوده خودش انجام وظيفه مىكرده است؛ چنانكه آن حضرت در نامهاى به ايوب بن نوح تأكيد
كرده است وجوهاتى كه از ناحيه ديگران به وى مىرسد ،نپذيرد و حامل آن را به وكيل آن ناحيه رهنمون سازد.

1151

اين شبكه ارتباطى چنان اهميت داشت كه متوكل را ب ه فكر كنترل و حتى نابودى آن انداخت و او نيز در اين راه گامهاى
مؤثرى برداشت و با تشكيل نيروهايى ويژه ،به دستگيرى ،شكنجه ،حبس و حتى شهادت برخى از وكالى امام در نقاط

مختلف اقدام كرد 1152،اما موفق نشد اين شبكه گسترده را از ميان بردارد.
 .7شهادت امام هادى (ع)

با آ نكه برخى از دانشمندان شيعه به شهادت امام هادى (ع) اشاره نكرده و گويا رحلت ايشان را به شكل عادى قلمداد

كردهاند 1157،اما نظر مشهور شيعيان بر اين است كه آن حضرت در دوران معتز ،خليفه عباسى مسموم شده و به شهادت

رسيدند 1154.البته درباره زمان و چگونگى شهادت آن حضرت ،سخنان ديگرى نيز وجود دارد.

1155

خالصه
در اين فصل ،با اشاره به زندگى امام هادى (ع) ،موقعيت آن حضرت در مدينه و دور كردن
ص711 :
1151

ايشان از اين شهر و احضار به سامرا و برخورد نامناسب متوكل با ايشان مطرح شد.
مبارزه فرهنگى امام هادى (ع) ،از جمله مبارزه با فتنه خلق قرآن كه به حركتى انحرافى و تفرقهانگيز بين فرقههاى
مختلف تبديل شده بود ،مبارزه با فرقههاى انحرافى چون غاليان و صوفىگرى ،گسترش معارف ناب در قالب ادعيه،
 .)1 ( 1151اختيار معرفة الرجال ،ص .811 - 811
 .)2 ( 1152همان ،ص  817و .811
 .)7 ( 1157اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .711
 .)4 ( 1154إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .755
 .)5 ( 1155بحار االنوار ،ج  ،51ص .113 - 114
 1151حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.

روايات و زيارتها و تربيت شاگردان و افراد شايستهاى كه برخى از آنان بهعنوان نايب خاص امام مهدى (ع) مطرح
شدند ،فراهم كردن زمينه غيبت امام مهدى (ع) و گسترش سازمان ارتباطى وكالت ،از اقداماتى بود كه به حفظ و تقويت
تشيع در اين دوره انجاميد.
محورهاى مطالعاتى
 .1تبيين موقعيت امام هادى (ع) در مدينه.
 .2علت انتقال امام هادى (ع) به سامرا.
 .7بررسى برخورد متوكل با امام هادى (ع) هنگام انتقال آن حضرت به سامرا.
 .4تبيين محور فعاليتهاى علمى و فرهنگى امام هادى (ع).
 .5تبيين محور فعاليتهاى سياسى و اجتماعى امام هادى (ع).
ص711 :
فصل چهاردهم تشيع در دوره امام حسن عسكرى (ع)
 .1زندگىنامه مختصر امام عسكرى (ع)
پيشواى يازدهم شيعيان ،امام حسن بن على العسكرى (ع) ،در ماه ربيع االخر سال  272ق ،در مدينه زاده شد و در روز
جمعه هشتم ربيع االول سال  211ق ،در سرّ من رأى (سامرّا) رحلت كرد و در همان خانهاى كه پدر بزرگوارش امام

هادى (ع) در خاك آرميده بود ،به خاك سپرده شد 1153.نام مادر ايشان را حديث 1158،سوسن 1159،سمانه و اسماء
گفتهاند.

1111

لقبهاى آن حضرت را صامت ،هادى ،رفيق ،زكى ،سراج ،شافى و العسكرى آوردهاند؛ آن حضرت ،پدر بزرگوارش و امام
جواد (ع) هر سه را به «ابن الرضا» مىشناسند.

1111

امامت امام حسن عسكرى (ع) پس از شهادت امام هادى (ع) آغاز شد و حدود شش سال ادامه يافت 1112.پس از
شهادت امام هادى (ع) ،گروهى از شيعيان آن حضرت به امامت پسر ديگر ايشان -كه در زمان آن حضرت درگذشته
 .)1 ( 1153اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .717
 .)2 ( 1158همان.
 .)7 ( 1159إربلى ،على بن عيسى ،كشف الغمة ،ج  ،7ص .193
 .)4 ( 1111حسينى ،محمد رضا ،تاريخ أهل البيت( ع) ،ص .124
 .)5 ( 1111مناقب آل ابى طالب( ع) ،ج  ،4ص .421
 .)1 ( 1112اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .717

بود -گرويدند .به گمان آنان ،وى در حقيقت زنده بوده و او را مهدى قائم مىدانستند 1117،اما به جز اين گروه و تعداد

اندكى كه به جعفر بن على -پسر ديگر امام هادى (ع) كه در بين شيعيان به جعفر كذّاب مشهور است 1114-گرائيدند ،ساير

شيعيان امام هادى (ع) به امامت امام حسن عسكرى (ع) اعتقاد پيدا كردند و امامت را با وصيت پدرشان امام هادى (ع)
براى ايشان ثابت دانستند.

1115

ص712 :
 .2امام عسكرى (ع) و حاكمان
امام حسن عسكرى (ع) در دوران امامت خويش ،با سه خليفه عباسى يعنى معتز ،مهتدى و معتمد معاصر بود كه هريك
به شكلى آن حضرت را مورد آزار و اذيت قرار دادند تا آنكه سرانجام ايشان در زمان معتمد عباسى به شهادت رسيد.
معتز ،كه در سال  252ق ،يعنى دو سال پيش از امامت امام حسن عسكرى (ع) به خالفت رسيده بود 1111،در سال آخر
خالفتش كه با امامت آن حضرت مقارن بود ،نه تنها ايشان را آسوده نگذاشت و مورد آزار قرار داد ،بلكه تصميم بر
كشتن ايشان نيز گرفت ،اما مرگش فرا رسيد و موفق به اين كار نشد.

1113

پس از مرگ معتز در سال  255ق ،برادرش مهتدى به خالفت رسيد 1118.او نيز در مسير ستم به هاشميان و بهويژه امام
حسن عسكرى (ع) راه پيشينيان خود را دنبال و فرمان دستگيرى و حبس امام را صادر كرد؛ البته خالفت مهتدى نيز
خيلى زود به اتمام رسيد و پس از يك سال ،تركان برضد وى شوريدند و او را به قتل رساندند.

1119

پس از مرگ مهتدى در سال  251ق ،معتمد به خالفت رسيد .او كه از دوران خالفت به نسبت طوالنى برخوردار بود ،در
چهار سال ابتداى خالفتش -كه با امام عسكرى (ع) مواجه بود -محدوديت و فشار بر علويان و بهويژه امام عسكرى
(ع) را به نهايت رساند تا آنجا كه باعث شهادت آن حضرت شد.

1131

 .7فعاليتهاى امام عسكرى (ع)
 .7 -1فعاليتهاى علمى

 .)3 ( 1117فرق الشيعة ،ص .94
 .)8 ( 1114همان ،ص  (95پاورقى).
 .)9 ( 1115همان ،ص .95
 .)1 ( 1111تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .511
 .)2 ( 1113ابن طاووس ،رضى الدين على ،مهج الدعوات ،ص .747
 .)7 ( 1118تاريخ اليعقوبى ،ج  ،2ص .515
 .)4 ( 1119الغيبة ،ص .174
 .)5 ( 1131مدارك مربوط به شهادت امام حسن عسكرى( ع) را در« شهادت امام حسن عسكرى( ع)» آوردهايم.

فعاليتهاى علمى امام عسكرى (ع) را بايد يكى از اركان پيشوايى آن حضرت به شمار آورد و مىتوان آنها را به چهار
دسته تقسيم نمود :رسالهها و نامهها؛ سخنان و مواعظ؛ ردّ شبهات و مبارزه با عقايد انحرافى؛ تربيت شاگردان و افراد
شايسته.
الف) رسالهها و نامهها؛ رسالهها و نامههايى چند از امام حسن عسكرى (ع) در تاريخ ثبت شده است كه آنها را براى
شيعيان ،برخى مناطق شيعهنشين ،يا افراد عادى فرستاده اند و در آنها ،ضمن اشاره به معارف دينى و لزوم انجام احكام
الهى ،بسيارى از مسائل الزم و ضرورى
ص717 :
را يادآورى ،يا بر انجام برخى كارها پافشارى كردهاند كه براى نمونه ،مىتوان از نامههاى ايشان به على بن حسين بابويه

قمى (پدر شيخ صدوق) 1131،نامه به اهل قم و آبه 1132و نيز نامه به برخى از شيعيان ياد كرد.

1137

ب) سخنان و مواعظ؛ بسيارى از حكمتها ،علوم و معارف دينى از راه روايات ،سخنان ،سفارشها و موعظههاى امام حسن
عسكرى (ع) براى شيعيان به يادگار مانده كه مى توان آنها را در كتابهاى حديثى شيعه چون كافى ،تحف العقول و بحار
االنوار به دست آورد.
ج) پاسخگويى به شبهات و مبارزه با عقايد انحرافى؛ بخشى از فعاليتهاى علمى امام حسن عسكرى (ع) ،مربوط به
مبارزه ايشان با عقايد انحرافى از راه مناظره و غير آن است كه راهنمايى شاگرد اسحاق كندى براى پاسخ دادن به

استادش درباره تناقض قرآن 1134،رفع شك و ترديد از عقايد برخى شيعيان درباره نماز باران ،و مقابله با راهب

نصرانى 1135،از نمونههاى آن است .همچنين آن حضرت در مقابل فرقههايى چون صوفيه 1131،واقفيه  1133و مفوّضه

1138

باصراحت موضع گرفته ،ضمن باطل و دروغگو دانستن آنان ،شيعيان را از انحراف حفظ مىنمودند.
 .7 -2فعاليتهاى سياسى -اجتماعى
امام حسن عسكرى (ع) به همراه پدر بزرگوارش امام هادى (ع) ،در كودكى به سامرا آمده بود و بيشتر عمر شريفش را
در آنجا گذراند .ازاينرو ،بهويژه پس از امام هادى (ع) بيشتر در كنترل و تحت نظر حكومت عباسى مىزيست و اين
كنترل و نظارت ،در دوران شش ساله امامت ايشان چنان شدّت يافت كه به زندانى شدن مكرر آن حضرت انجاميد.
 .)1 ( 1131روضات الجنّات ،ج  ،4ص  .234 - 237امام حسن عسكرى( ع) در اين نامه براى پدر شيخ صدوق دعا نموده و خداوند دعاى ايشان را مستجاب
و شيخ صدوق را به او عطا كرده است.
 .)2 ( 1132مناقب آل ابى طالب( ع) ،ج  ،4ص .425
 .)7 ( 1137بحار االنوار ،ج  ،38ص .731
 .)4 ( 1134مناقب آل ابى طالب( ع) ،ج  ،4ص .424
 .)5 ( 1135همان ،ج  ،4ص .425
 .)1 ( 1131قمى ،عباس بن محمد رضا ،سفينة البحار ،ج  ،2ص .53
 .)3 ( 1133كشف الغمة ،ج  ،7ص .221
 .)8 ( 1138الغيبة ،ص .149 - 148

مهمترين دوره سياسى زندگانى امام عسكرى (ع) نيز در اين مقطع واقع شده است ،اما باوجود چنين محدوديتهايى ،آن
حضرت فعاليتهاى سياسى -اجتماعى خود را بيشتر در قالب محافظت و حمايت از شيعيان انجام دادهاند كه برخى از
نمونههاى آن عبارت است از:
يك ،مرحوم كلينى مىگويد :امام حسن عسكرى (ع) بيست روز پيش از مرگ معتز-
ص714 :
خليفه عباسى -نامه اى براى ابو القاسم اسحاق بن جعفر زبيرى نوشت و از او خواست از خانه بيرون نيايد تا حادثهاى
رخ دهد .همينكه «بريحه» 1139كشته شد ،وى نامه اى به آن حضرت نوشت و كسب تكليف كرد ،اما امام دوباره به او
نامه اى نوشت كه اين ،حادثه مورد نظر نبوده است و آن حادثه ،واقعه ديگرى است ،تا آنكه معتز از دنيا رفت.

1181

اين روايت نشاندهنده آن است كه امام حسن عسكرى (ع) ،فعاليت اسحاق بن جعفر را تا زمانى كه معتز زنده بوده ،براى
او خطرناك مىدانسته و ازاينرو ،او را از خارج شدن از منزل برحذر داشته است.
دو ،در موردى ديگر ،امام عسكرى (ع) براى اينكه شيعيانش شناخته نشوند ،به آنها دستور داد در روزى كه ايشان
مىخواهد براى ديدار با معتمد عباسى از منزل خارج شود ،به آن حضرت سالم نكرده و حتى با دست به ايشان اشاره
نكنند؛ چرا كه در امان نخواهند بود.

1181

سه ،از مصاديق توجه امام حسن عسكرى (ع) به شيعيان اين است كه آن حضرت در سامرا ،هر خانهاى از شيعيان را كه
مصلحت مىديد تعيين مىكرد و به آنها دستور مىداد پس از نماز عشاء در آنجا حضور يابند و مشكالت و مسائل
شرعى خود را براى آن حضرت مطرح نمايند كه به نمونههايى از آن در تاريخ اشاره شده است.

1182

چهار ،گونهاى ديگر از فعاليتهاى امام حسن عسكرى (ع) ،ارتباط با شيعيان از راه نامهنگارى بوده است كه شيعيان در
مسائل و موضوعهاى مختلف براى ايشان نامه مىنوشتند و پاسخ آن را دريافت مىكردند؛ براى نمونه ،مىتوان به پاسخ

ايشان در پرسش از معناى من كنت مواله فعلىّ مواله 1187،معناى كلمه قرآنى «وليجه» 1184،طبقهبندى مردم  1185و مانند

آن اشاره كرد.
 .)1 ( 1139البته اين نام در اإلرشاد« ترنجه» آمده ،اما در پاورقى آن توضيح داده شده كه درست آن أترجه است و ظاهرا منظور ،عبد اهلل بن محمد بن داوود
هاشمى بن أترجه ،از نديمان متوكل بود كه به دشمنى با حضرت على( ع) نيز شهرت داشته است كه به دست عيسى بن جعفر يا على بن زيد كشته شد( ر .ك:
اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .)725
 .)2 ( 1181الكافى ،ج  ،1ص .532
 .)7 ( 1181بحار االنوار ،ج  ،51ص .219
 .)4 ( 1182به نقل از :طبسى ،نجم الدين ،حياة االمام العسكرى( ع) ،ص 251؛ عيون المعجزات ،ص .173
 .)5 ( 1187كشف الغمة ،ج  ،7ص .219
 .)1 ( 1184به نقل از :حياة االمام العسكرى( ع) ،ص 252؛ معادن الحكمة ،ج  ،2ص .211
 .)3 ( 1185كشف الغمة ،ج  ،7ص .217 - 212

پنج ،كمكهاى مالى امام حسن عسكرى (ع) به فقيران و برخى از شيعيان ،بخشى ديگر از فعاليتهاى اجتماعى آن حضرت
را تشكيل مىداد كه افراد مختلفى بنابر نيازهايشان ،از ايشان
ص715 :
يارى مىخواستند و مورد لطف ايشان قرار مىگرفتند .برخى موارد از كمكهاى مالى ايشان عبارتاند از :كمك به يكى از
علويان 1181،كمك به عمرو بن ابى مسلم 1183،كمك به ابو يوسف شاعر 1188و ديگران.

شش ،يكى ديگر از فعاليتهاى امام حسن عسكرى (ع) اين بود كه از هر فرصتى براى آماده ساختن شيعيان براى پذيرش
غيبت امام عصر (ع) و انجام وظايفشان در اين دوره اقدام مىكردند.
اگرچه اعالم غيبت امام دوازدهم از سوى رسول اكرم (ص) و همه امامان (ع) صورت گرفته بود ،اما اين كار در زمان
امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) ،به شيوههاى گوناگون و به صورت مكرّر انجام شده است .براى نمونه ،امام عسكرى
(ع) در روايتى امام دوازدهم را به احمد بن اسحاق معرفى كرده ،آن حضرت را به وى نشان مىدهد و بر شباهت ايشان با
حضرت خضر و ذو القرنين -از نظر طول عمر و غيبت طوالنى ايشان -اشاره مىكند.

1189

ايشان در روايتى ديگر ،ضمن تأكيد بر غيبت امام عصر (ع) مىفرمايد :بدانيد فرزندم غيبتى خواهد داشت كه در آن مردم
دچار ترديد خواهند شد ،مگر كسى كه خداوند او را حفظ كند.

1191

روايات ياد شده و روايات بسيار ديگرى درباره غيبت امام دوازدهم ،به جز روايات بسيارى است كه درباره فضيلت
انتظار فرج امام زمان (ع) وارد شده است.

1191

 .4قيامها و شورشهاى زمان امام عسكرى (ع)
در زمان امام حسن عسكرى (ع) ،حركتهاى اعتراضآميزى صورت مىگرفت كه برخى از آنها از سوى شيعيان بود .به
اين دليل كه اين حركتها جنبه مثبت داشتهاند ،ما در اينجا از آنها با عنوان «قيام» ياد مىكنيم و به اعتراضهايى كه از ناحيه
غيرشيعيان بود ،عنوان شورش مىدهيم .مهم ترين شورش در اين زمان ،حركت صاحب زنج است كه به آن اشاره خواهيم
كرد.
ص711 :

 .)1 ( 1181همان ،ص .222
 .)2 ( 1183بحار االنوار ،ج  ،51ص .282
 .)7 ( 1188كشف الغمة ،ج  ،7ص .222
 .)4 ( 1189كمال الدين و تمام النعمة ،ص .785 - 784
 .)5 ( 1191همان ،ص .419
 .)1 ( 1191براى نمونه ر .ك :همان ،ص .143 - 144

 .4 -1قيامهاى علويان
شيعيان و علويان در دوران حكومت عباسيان روزگار بسيار سختى گذرانده و به شيوههاى گوناگون مورد آزار قرار
گرفته يا به زندان افتادند .افزون بر آن ،آنها عباسيان را غاصب خالفت مىدانستند و ازاينرو ،از هر فرصتى براى قيام
برضد آنان استفاده كرده ،بهرغم شكستهاى پىدرپى ،تأثير بهسزايى در نماياندن چهره واقعى عباسيان داشتند .ابو الفرج
اصفهانى ،بسيارى از اين مجاهدتها را به خوبى ترسيم نموده است .پارهاى از اين قيامها در زمان امام حسن عسكرى (ع)
صورت گرفتهاند كه به برخى از آنها به اختصار اشاره مىكنيم.
الف) قيام على بن زيد بن حسين
وى از نوادگان امام حسين (ع) بود و در زمان معتمد عباسى در سال  251ق ،در كوفه قيام كرد .شاه بن ميكال با سپاهى
گران براى نبرد به سوى او رفت .على بن زيد سپاه خليفه را در هم شكست اما شاه نجات يافت و بدين سبب معتمد
عباسى ،كيجور تركى را به سوى او فرستاد تا او را به اطاعت وادارد ،اما سرانجام پس از چندى تعقيب و گريز ،على بن
زيد كشته شد.

1192

ب) قيام احمد بن محمد بن عبد اهلل
وى نيز در زمان معتمد عباسى در مصر ،بين برقه و اسكندريه قيام كرد و با پيروان زيادى كه يافت ،ادعاى خالفت نمود.
احمد بن طولون كارگزار ترك خليفه در آن ديار سپاهى به سوى او فرستاد تا ياران او را از اطرافش پراكنده ساختند و
پس از مدتى او را به قتل رساندند.

1197

ج) قيام على بن زيد و عيسى بن جعفر
اين دو نيز كه علوى 1194و از تبار امام حسن (ع) 1195بودند ،در سال  255ق ،در كوفه قيام كردند.
معتز ،سعيد بن صالح ،معروف به حاجب را با سپاهى عظيم به سوى آنها فرستاد و آن دو را سركوب كرد.
ص713 :
 .4 -2شورش صاحب زنج

 .)1 ( 1192تاريخ الطبرى ،ج  ،9ص 434؛ الكامل فى التاريخ ،ج  ،3ص .241 - 279
 .)2 ( 1197مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .118
 .)7 ( 1194همان ،ص .94
 .)4 ( 1195الكامل فى التاريخ ،ج  ،3ص .211
 .)5 ( 1191مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .94

1191

يكى از شورشهاى مهمى كه در زمان امام حسن عسكرى (ع) و در پايان خالفت معتز در سال  255ق ،آغاز شد و تا

دوران معتمد ادامه داشت ،شورش صاحب زنج است 1193.وى كه قصد داشته خود را به علويان منسوب نمايد ،نه از نظر

نسب خانوادگى از علويان به شمار مىآيد؛ چون عموم نسبشناسان بر اين باورند كه او از تيره عبد القيس است 1198،نه

از نظر كردار به علويان نزديك است 1199و نه از نظر اعتقادات؛ چرا كه او را داراى عقايد خوارج مىدانند.

1111

به هر صورت ،او در محلى به نام «بئر نخل» كه بين مدينة الفتح و كرخ بصره واقع شده ،سر به شورش برداشت 1111و با
آنكه حكومت عباسى براى سركوب او اقدام كرد ،اما توانست مدت زيادى مقاومت كند ،بهطورى كه كشمكشهاى او با
عباسيان ،حدود پانزده سال طول كشيد تا آنكه سرانجام در سال  231ق ،كشته شد.

1112

مطلب مهم در اينباره ،موضعگيرى امام حسن عسكرى (ع) در مورد صاحب زنج و شورش اوست كه آن حضرت
باصراحت نظر خويش را درباره او اعالم كرده ،فرمود:
صاحب زنج از ما اهل بيت نيست 1117.با همين عبارت كوتاه ،به آسانى مىتوان حقيقت حركت صاحب زنج و سرانجام
او را دانست.
 .5امام عسكرى (ع) در زندان
چنانكه پيش از اين گفتيم ،محدوديتها و نظارت بر فعاليتهاى امام حسن عسكرى (ع) از سوى دستگاه حاكم عباسى ،به
زندانى شدن مكرر آن حضرت انجاميد و مهمترين دوره سياسى زندگانى امام عسكرى (ع) را شكل داد .البته تعيين
دفعات و نيز مدت زمان زندانى شدن امام دشوار است ،اما از برخى نقلهاى تاريخى مىتوان دفعات و تا حدودى مقدار
زندانى شدن امام (ع) را به دست آورد .ظاهرا آن حضرت نخستينبار در زمان مهتدى به زندان افتاده
ص718 :
است؛ 1114چرا كه بنابر نقلى ،عباسيان به صالح بن وصيف كه مسئوليت زندان امام عسكرى (ع) را برعهده داشته است
اعتراض كردند و او گفت:

 .)1 ( 1193ذهبى ،محمد بن احمد ،دول االسالم ،ص .149 - 179
 .)2 ( 1198تاريخ الطبرى ،ج  ،9ص 411؛ شرح نهج البالغه ،ج  ،8ص  21و .123
 .)7 ( 1199براى اطالع از برخى اعمال او ،ر .ك :مروج الذهب  ،...ج  ،4ص 118؛ ابن كثير ،البداية و النهايه ،ج  ،11ص .28
 .)4 ( 1111مروج الذهب  ،...ج  ،4ص .118
 .)5 ( 1111همان.
 .)1 ( 1112همان.
 .)3 ( 1117مناقب آل ابى طالب( ع) ،ج  ،4ص .428
 .)1 ( 1114البته روايتى در بحار االنوار ،ز ندانى شدن آن حضرت را در زمان معتز نيز نقل كرده است ،اما در همان روايت ،زمان آن را سال  258مىداند ،در
حالىكه معتز به سال  255درگذشت؛ ازاينرو ،نمىتوان آن را پذيرفت .ر .ك:
بحار االنوار ،ج  ،51ص .711

چه كنم من دو تن از بدترين مردان را كه مىشناختم در زندان بر ابو محمد -امام حسن عسكرى (ع) -گماردهام ،اما آن
دو در عبادت و نماز و روزه به جاى مهمى رسيدهاند و ....

1115

باتوجه به اينكه صالح بن وصيف در سال  251ق ،كشته شده است 1111و سال  251ق ،دوران حكومت مهتدى عباسى
بوده ،پس آن حضرت در زمان وى به زندان افتاده است.
زندگانى امام حسن عسكرى (ع) چنان نقشى در حركت و رهبرى شيعيان داشت كه مهتدى عباسى به زندانى كردن آن
حضرت بسنده نكرد و قصد كشتن آن حضرت را داشت ،اما پيش از آنكه موفق به اين كار شود ،تركان بر او شوريدند و
او را كشته و معتمد را به جاى او نشاندند.

1113

براساس نقل شيخ طوسى ،ابو هاشم جعفرى  1118زندانى شدن خود را به همراه امام حسن عسكرى (ع) نقل و تصريح

كرده كه در زمان مهتدى بوده است 1119كه اگر آن را به جز زندان صالح بن وصيف بدانيم ،بايد زندان دوم امام حسن

عسكرى (ع) باشد .همچنين على بن اوتامش در زمان معتمد براى سومينبار امام حسن عسكرى (ع) را به زندان افكند
كه شيخ مفيد نيز آن را نقل كرده است .نيز على بن جزين در دوران معتمد آن حضرت را براى بار چهارم به زندان
انداخت.
باتوجه به مطالب ياد شده و زندانهاى مكرر امام حسن عسكرى (ع) ،بايد بيشتر دوران امامت آن حضرت در زندان يا
دستكم در وضعيتى دشوار سپرى شده باشد ،بهويژه آنكه حكومت عباسى از والدت فرزند آن حضرت بهعنوان آخرين
حجت الهى مطالبى شنيده بود و شايد مىخواست مانع والدت او شود.
ص719 :
 .1شهادت امام عسكرى (ع)
با آنكه برخى از عالمان شيعه چون شيخ مفيد در شهادت امام عسكرى (ع) اظهار ترديد كرده و از اساس شهادت را جز
براى برخى از امامان نپذيرفته اند ،اما نظر مشهور شيعه بر آن است كه آن حضرت به شهادت رسيدهاند .اين عده به جز
آنكه قرائن و شواهدى همچون تصميم به شهادت آن حضرت از سوى حاكمان عباسى 1111،مراقبت و كنترل ايشان از
طرف حكومت ،كوتاهى عمر آن حضرت ،واكنش حكومت عباسى و فرستادن افراد مختلف به منزل امام در هنگام
 .)2 ( 1115الكافى ،ج  ،1ص .538
 .)7 ( 1111الكامل فى التاريخ ،ج  ،3ص .219
 .)4 ( 1113الغيبة ،ص .174
 .)5 ( 1118وى داوود بن القاسم بن اسحاق بن عبد اهلل بن جعفر بن ابى طالب ،معروف به ابو هاشم جعفرى است .اهل بغداد بوده و نزد ائمه جايگاهى واال
داشته است و از راويان مورد اعتماد به شمار مىرود .پدرش از امام صادق( ع) روايت نقل كرده است .ر .ك :رجال نجاشى ،ص 151؛ رجال عالمه حلى،
ص .18
 .)1 ( 1119همان.
 .)1 ( 1111الغيبة ،ص .174

بيمارى ايشان 1111و مواردى از اين قبيل براى اثبات شهادت آن حضرت مطرح مىنمايند ،روايات متعددى نيز نقل نموده،
شهادت آن حضرت را اثبات مىكند.

1112

خالصه
در اين فصل ،با اشاره به زندگى امام حسن عسكرى (ع) ،فعاليتهاى سياسى -اجتماعى آن حضرت در راه تقويت ارتباط
شيعه با امام مهدى (ع) و زمينه سازى براى پذيرش امام غايب و معرفى و شناخت ايشان براى شيعيان خاص و رسيدگى
امام حسن عسكرى (ع) به وضعيت مالى برخى از شيعيان ،مطرح گرديد.
نيز به قيامها و شورشهاى اين دوره از سوى علويان يا غير شيعيان ،مانند صاحب زنج و تبعات اين قيامها پرداخته شد.
محورهاى مطالعاتى
 .1تبيين موقعيت امام حسن عسكرى (ع) در دوره خلفاى معاصر آن حضرت.
 .2بررسى محور فعاليتهاى علمى امام حسن عسكرى (ع).
 .7بررسى محور فعاليتهاى سياسى -اجتماعى امام حسن عسكرى (ع).
 .5بررسى قيامهاى علويان در دوران امام حسن عسكرى (ع).
 .1نقد و بررسى شورش صاحب زنج.
ص711 :
فصل پانزدهم تشيع در دوره غيبت صغرا
 .1زندگىنامه مختصر امام مهدى (ع)
پيشواى دوازدهم شيعيان ،حضرت ولىعصر حجة بن الحسن العسكرى (ع) در پانزدهم شعبان سال  255ه 1117.در شهر

سرّ من رأى (سامرا) به دنيا آمد 1114.نام و كنيه آن حضرت ،با نام و كنيه رسول خدا (ص) يكى است .روايات بسيارى از

رسول خدا (ص) وجود دارد كه بر اين موضوع تأكيد كردهاند 1115.البته نام ايشان را معموال با حروف جدا و به شكل «م

 .)2 ( 1111إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .712
 .)7 ( 1112صدوق ،محمد بن على ،اإلعتقادات ،ص 99؛ الغيبة ،ص  278و 279؛ بحار االنوار ،ج  ،5ص .775
 .)1 ( 1117الكافى ،ج  ،1ص 581؛ اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .779
 .)2 ( 1114إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص 418؛ كشف الغمة ،ج  ،7ص .274
 .)7 ( 1115اإلرشاد  ،...ج  ،2ص 779؛ كشف الغمة ،ج  ،7ص 275؛ كمال الدين و تمام النعمة ،ص .281

ح م د» آوردهاند 1111و علت آن را نهى امامان (ع) از ذكر نام آن حضرت مىدانند 1113و ازاينرو ،معموال از ايشان با لقب
ياد مىكنند .نام مادر آن حضرت بنابر مشهور نرجس است 1118.نامهاى ديگرى نيز براى امام عصر (ع) آوردهاند.

1119

مهدى ،حجت ،قائم ،صاحب الزمان و خلف صالح 1121از لقبهاى امام عصر (ع) است ،اما حضرت به لقب «مهدى» بيشتر

شهرت دارد.
 .2امام مهدى (ع) در منابع
 .2 -1امام مهدى (ع) در منابع شيعه
والدت امام مهدى (ع) و امامت آن حضرت پس از امام حسن عسكرى (ع) ،از مسائل مسلّم و غيرقابل انكار در نظر
عالمان شيعه است كه آن را با تكيه بر روايات قطعى و صحيح در كتابها و نوشتههاى خود آوردهاند و چون شمارش و
ذكر تمام اين نوشتهها در اين نگارش الزم نيست ،تنها به نمونههايى از اين منابع كه از اهميت بيشترى نيز برخوردارند،
اشاره مىكنيم.
ص712 :
الف) الكافى :اثر محمد بن يعقوب كلينى رازى ،از بزرگ ترين عالمان شيعه در قرن سوم و چهارم ،و درگذشته به سال
 729ق ،است .دانشمندان بزرگ شيعه و اهل سنّت چون نجاشى 1121،شيخ طوسى 1122،ابن شهر آشوب 1127،عالمه

حلى 1124،ابن داوود 1125،ابن اثير و 1121ابن حجر 1123او را با الفاظ مختلفى ستودهاند .بخشهايى از كتاب الحجة از جلد
نخست اصول الكافى ،به روايات مربوط به امام زمان (ع) اختصاص دارد.
ب) كمال الدين و تمام النعمة :اثر محمد بن على بن حسين بابويه قمى ،از مهمترين دانشمندان شيعه در قرن چهارم و

درگذشته به سال  781ق ،است .وى نيز از سوى دانشمندان ياد شده شيعه مورد ستايش قرار گرفته است 1128.بيشترين

 .)4 ( 1111الكافى ،ج  ،1ص 581؛ كمال الدين و تمام النعمة ،ص .252
 .)5 ( 1113همان ،ص 797؛ همان ،ص  781و 148؛ إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .413
 .)1 ( 1118اإلرشاد  ،...ج  ،2ص .779
 .)3 ( 1119ر .ك :تاريخ أهل البيت( ع) ،ص .124
 .)8 ( 1121إعالم الورى بأعالم الهدى ،ص .418
 .)1 ( 1121رجال نجاشى ،ص .733
 .)2 ( 1122الفهرست ،ص .175
 .)7 ( 1127معالم العلماء ،ص .99
 .)4 ( 1124رجال عالمه ،ص .145
 .)5 ( 1125رجال ابن داوود ،ص .183
 .)1 ( 1121الكامل فى التاريخ ،ج  ،8حوادث سال .728
 .)3 ( 1123ابن حجر عسقالنى ،احمد بن على ،لسان الميزان ،ج  ،5ص  477و .491
 .)8 ( 1128رجال نجاشى ،ص 789؛ الفهرست ،ص 153؛ ابن شهر آشوب ،معالم العلماء  ،...ص 111؛ رجال عالمه ،ص 143؛ رجال ابن داوود ،ص .139

حجم كتاب وى ،به روايات مربوط به امام زمان (ع) و غيبت آن حضرت مسائل مرتبط با آن اختصاص دارد و از
مهمترين منابع شيعى در اين زمينه به شمار مىآيد.
ج) كتاب الغيبة :اثر محمد بن ابراهيم بن جعفر نعمانى 1129،از دانشمندان بزرگ شيعه در قرن چهارم هجرى است .تاريخ
درگذشت وى دقيقا روشن نيست ،گرچه عالمه حلى محل وفات او را شام دانسته است 1171.وى نيز از طرف برخى

دانشمندان مورد تمجيد قرار گرفته است 1171.موضوع كتاب او بيشتر درباره امام ،امامت ،امامان شيعه (ع) و مسائل
مربوط به ايشان است ،اما بيش از نيمى از كتاب به غيبت امام زمان (ع) و موضوعات مرتبط با آن اختصاص دارد.
د) اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد :اثر محمد بن محمد بن نعمان عكبرى ،معروف به شيخ مفيد ،از مهمترين

دانشمندان بزرگ قرن چهارم و درگذشته به سال  417ق ،است 1172.وى نيز از سوى دانشمندان شيعه و اهل سنت به

گونههاى مختلف مورد ستايش قرار گرفته است 1177.بخش پايانى كتاب ايشان ،مربوط به امام زمان (ع) است .ايشان به
جز اين
ص717 :
نوشته ،رسالهها و نوشتههاى ديگرى درباره امام زمان (ع) و موضوع غيبت دارد كه با عنوان المسائل العشر فى الغيبة

1174

و چند رساله نيز با عنوانهاى رسالة فى الغيبة به چاپ رسيده است 1175.محتواى اين رسالهها ،بيشتر پرسش و پاسخهايى

درباره غيبت امام زمان (ع) و مسائل مربوط به آن است.
ه) كتاب الغيبة :اثر محمد بن حسن طوسى ،از مهمترين دانشمندان شيعه در قرن پنجم و درگذشته به سال  411ق ،است.
وى را رئيس و شيخ طايفه اماميه دانسته 1171و با الفاظ مختلفى ستودهاند 1173.كتاب وى نيز به غيبت امام زمان (ع) و
مسائل مربوط به آن اختصاص دارد و از مهمترين منابع شيعه در اين زمينه است.
و) منتخب االثر فى االمام الثانى عشر (ع) :نويسنده آن ،آيت اهلل لطف اهلل صافى گلپايگانى ،از فقهاى معاصر است .بيشتر
روايات مربوط به امام زمان (ع) كه از ناحيه امامان (ع) رسيده ،در اين كتاب دستهبندى شده و در فصلهاى مختلف ،با
ترتيب و عناوين مخصوص به خود و با اشاره به منابع روايات جمعآورى شده است.
 .2 -2امام مهدى (ع) در منابع اهل سنت
 .)9 ( 1129همان ،ص .787
 .)11 ( 1171رجال عالمه ،ص .112
 .)11 ( 1171ر .ك :رجال نجاشى ،ص 787؛ رجال عالمه ،ص .112
 .)12 ( 1172همان ،ص .412
 .)17 ( 1177براى نمونه ر .ك :همان ،ص 799؛ الفهرست ،ص 158؛ مرآة الجنان و عبرة اليقظان ،ج  ،7ص 22؛ لسان الميزان ،ج  ،5ص .411
 .)1 ( 1174رجال نجاشى ،ص  .799اين نوشته در جلد سوم مصنفات شيخ مفيد به چاپ رسيده است.
 .)2 ( 1175ر .ك :مصنفات شيخ مفيد ،ج .3
 .)7 ( 1171رجال عالمه ،ص .148
 .)4 ( 1173رجال نجاشى ،ص 417؛ رجال عالمه ،ص .148

برخالف دانشمندانى ،چون ابن خلدون ،كه به برخى روايات مربوط به وجود مقدس امام زمان (ع) ايراد وارد ساخته،

1178

بسيارى از دانشمندان اهل سنت ،ضمن اشاره به نام و لقب آن حضرت ،والدت ،نسب ،صفات ،ظهور ،جايگاه و نقش
ايشان را در ادامه امامت پيشوايان شيعه مورد تأكيد قرار دادهاند.

1179

ذكر نام همه اين افراد و نظرات آنان ،سخن را به درازا مىكشاند؛ ازاينرو ،تنها به برخى منابع آنانكه سخن يا رواياتى
درباره امام زمان (ع) آورده و نيز به پارهاى از كتابها كه اهل سنت درباره آن حضرت نوشتهاند ،اشاره مىكنيم:
الف) الكامل فى التاريخ :اين كتاب ،نوشته على بن ابى الكرم محمد بن محمد شيبانى ،معروف به ابن اثير جزرى،
درگذشته به سال  171ق ،است .در اين كتاب ،به نام و والدت امام
ص714 :
زمان (ع) و اينكه ايشان فرزند امام حسن عسكرى (ع) است ،اشاره شده است.

1141

ب) مطالب السؤول فى مناقب آل الرسول :اين كتاب ،نوشته ابو سالم كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد قرشى،
درگذشته به سال  152ق ،است او بخش پايانى كتاب خود را به شرححال امام زمان (ع) اختصاص داده ،ضمن بيان نام،
لقب ،نسب و برخى ويژگىهاى آن حضرت ،به ذكر برخى روايات درباره ايشان و غيبت و ظهور آن حضرت پرداخته
است.
ج) تذكرة الخواص :اين كتاب ،نوشته شمس الدين ا بو المظفر يوسف بن قزاغلى بن عبد اهلل بغدادى ،مشهور به سبط ابن
الجوزى ،درگذشته به سال  154ق ،است وى نيز فصلى از كتابش را به امام زمان (ع) اختصاص داده است .او ضمن بيان
نام ،لقب و نسب آن حضرت ،به برخى روايات درباره ظهور ايشان اشاره كرده و استدالل شيعيان درباره طول عمر آن
حضرت را آورده است.

1141

د) وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان :اين كتاب ،نوشته ابو العباس شمس الدين احمد بن محمد بن ابى بكر بن خلّكان،
درگذشته به سال  181ق ،است .وى نيز در كتاب خود ،فصل كوتاهى با عنوان «ابو القاسم المنتظر» درباره امام زمان (ع)
آور ده و ضمن اشاره به نام ،لقب و نسب آن حضرت و انتساب اعتقاد به امامت ايشان به شيعه ،به برخى اختالفنظرها
درباره غيبت آن حضرت ،محل غيبت و زمان غيبت ايشان پرداخته است.

1142

 .7تاريخ و علت غيبت امام زمان (ع)

 .)5 ( 1178ابن خلدون ،عبد الرحمان بن محمد ،مقدمة ابن خلدون ،ص .788
 .)1 ( 1179الكامل فى التاريخ ،ج  ،3حوادث سال 211؛ تذكرة الخواص ،ص 725؛ وفيات األعيان  ،...ج  ،4ص .131
 .)1 ( 1141همان.
 .)2 ( 1141تذكرة الخواص ،ص .725
 .)7 ( 1142وفيات األعيان  ،...ج  ،4ص .131

پنج سال نخست عمر شريف امام زمان (ع) ،با زندگانى امام حسن عسكرى (ع) همراه بود و پس از شهادت ايشان در
سال  211ق ،آن حضرت نيز از نظرها پنهان و دوره غيبت وى آغاز شد .اين دوره شامل دو بخش است :غيبت صغرا و
غيبت كبرا .غيبت صغرا ،از سال  211ق تا  729ق ،به مدت  19سال ادامه داشته است .در اين مدت ،شيعيان بيشتر به
وسيله نايبان خاص امام زمان (ع) با ايشان ارتباط داشتهاند .پس از رحلت آخرين سفير و نايب خاص آن حضرت در
سال  729ق ،غيبت كبرا آغاز شده و تاكنون ادامه دارد.
شيعيان براى غيبت امام زمان (ع) علتهاى مختلفى برشمردهاند كه به برخى از آنها اشاره مىكنيم.
ص715 :
 .7 -1حفظ جان امام زمان (ع)
ادامه زندگى امام زمان (ع) و در امان بودن از ستم عباسيان ،اصلىترين علت غيبت آن حضرت به شمار آمده است.
ستمهاى بىشمارى كه عباسيان بر خاندان پيامبر (ص) ،بهويژه امامان معصوم روا داشتند ،بر هيچكس پوشيده نيست .از
آزارهاى روحى و روانى گرفته ،تا دستگيرى و حبس برخى از امامان (ع) كه بدترين شكل آن در مورد امام موسى بن
جعفر (ع) انجام شد .اين ستمكارى ها باعث شد براى ادامه هدايت انسانها و حفظ جان امام معصوم ،زمينه شهادت امام
زمان (ع) از بين برود و از اين راه ،هدايت انسانها نيز امتداد يابد .ضم ن آنكه روايات متعددى در دست است مبنى بر
اينكه پيش از تولد آن حضرت ،سختگيرىها و مراقبتهاى ويژه اى از سوى دستگاه حاكم صورت گرفت تا از تولد ايشان
جلوگيرى نمايند ،اما چون چنين مقدر نبود ،به فضل پروردگار آنها موفق به اين كار نشدند.

1147

بنابراين ،پنهان شدن امام زمان (ع) از ديدگان مردم ،بهترين تدبير براى حفظ جان آن حضرت بود كه از سوى خداوند
متعال صورت گرفت ،چنانكه در روايات بسيارى نيز اين مطلب بيان شده است.

1144

 .7 -2آزمايش مردم
در روايات بسيارى ،آزمايش مردم ،علت غيبت امام عصر (ع) قلمداد شده است .البته در برخى از اين روايات ،خود
غيبت بهعنوان عامل آزمايش مطرح و در برخى ديگر ،غيبت آن حضرت زمينهساز آزمايش مردم معرفى شده است.
مرحوم كلينى با اختصاص بخشى از كافى به اين موضوع با عنوان «التمحيص و االمتحان» برخى از اين روايات را آورده

است 1145كه به پارهاى از آنها اشاره مىكنيم:
 .1امام صادق (ع) فرمودهاند:

 .)1 ( 1147الغيبة ،ص .174
 .)2 ( 1144كمال الدين و تمام النعمة ،ص .481
 .)7 ( 1145الكافى ،ج  ،1ص .471

اين امر (فرج امام عصر «ع») پيش نخواهد آمد ،مگر پس از نااميدى ،و به خدا سوگند اين كار رخ نخواهد داد ،مگر
آنكه شما از يكديگر شناخته شويد و مورد آزمايش قرار گيريد تا آنكه سعادتمند به سعادت برسد و شقاوتمند به
شقاوت.

1141

ص711 :
 .2امير مؤمنان على (ع) فرمودند:
به خدا سوگند من و اين دو فرزندم [امام حسن (ع) و امام حسين (ع)] كشته خواهيم شد و خداوند در آخر الزمان ،مردى
از فرزندانم را به خونخواهى ما برمىانگيزد و او از ديد مردم غايب خواهد شد ،براى آنكه گمراهان جدا شوند تا آنجا
كه افراد نادان مىگويند :خداوند با آل محمد كارى ندارد.

1143

 .7امام كاظم (ع) فرمودند:
اين غيبت ،آزمايشى است از سوى خداوند كه خدا با آن مردم را مىآزمايد.

1148

 .7 -7بيعت نكردن امام عصر (ع) با طاغوتهاى زمان
در پارهاى از روايات ،علت غيبت امام زمان (ع) اين است كه آن حضرت ناچار نشود با طاغوتهاى زمان خود بيعت كند.
به ديگر سخن ،اگر آن حضرت حضور داشته باشد ،بايد با حاكم زمان خود -كه در اين روايات طاغوت خوانده شده-
بيعت نمايد و چون بيعت تعهدآور است ،پس غيبت ايشان راهى است براى عدم تحقق بيعتشان با طاغوت و ازاينرو ،آن
حضرت در هنگام ظهور ،از آزادى عمل بيشترى برخوردارند ،بدون آنكه به كسى تعهدى داشته باشند .برخى از روايات
ياد شده چنين مىگويند:
 .1امام رضا (ع) مىفرمايند:
براى آن حضرت غيبت واقع شد ،تا هنگامىكه با شمشير قيام مىكند ،بيعت هيچكس بر گردنش نباشد.

1149

 .2حضرت ولى عصر (ع) در توقيعى براى اسحاق بن يعقوب ،درباره علت غيبت چنين نوشتهاند:
اما درباره علت غيبت ،خداوند متعال مىفرمايد :اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از چيزهايى پرسش نكنيد كه اگر [پاسخ
آن] بر شما آشكار شود ،برايتان ناخوشايند است ،همه پدران من (ع) ،بيعت طاغوت زمان بر گردنشان بود ،ولى من در
حالى ظهور خواهم كرد كه بيعت هيچ طاغوتى بر گردنم نباشد.
 .)4 ( 1141همان.
 .)1 ( 1143نعمانى ،الغيبة ،ص .141
 .)2 ( 1148الغيبة ،ص .214
 .)7 ( 1149كمال الدين و تمام النعمة ،ص .481

1151

 .4برخى از روايات نيز بدون اشاره به علت غيبت امام عصر (ع) ،غيبت را رازى از
ص713 :
رازهاى خداوند برشمردهاند مانند:
 .1راوى مىگويد امام صادق (ع) فرمودند:
او [امام عصر (ع)] غيبتى خواهد داشت كه بايد واقع شود و هر اهل باطلى در آن ترديد خواهد كرد .پرسيدم :براى چه؟
فرمود :به دليلى كه ما نمىتوانيم آن را بيان كنيم .پرسيدم:
غيبت ايشان چه حكمتى دارد؟ فرمود :حكمت غيبت ايشان ،همان حكمت غيبت حجتهاى پيش از ايشان است .حكمت
اين غيبت آشكار نخواهد شد ،مگر پس از ظهور ايشان ،همچنانكه حكمت كارهاى خضر (ع) مانند سوراخ كردن كشتى،
كشتن پسر بچه و برپا داشتن ديوار پس از جدا شدن آن دو براى موسى (ع) آشكار شد.

1151

 .2رسول خدا (ص) به جابر بن عبد اهلل انصارى فرمود:
اى جابر! اين [غيبت امام دوازدهم] از كارهاى خداوند بوده و رازى از رازهاى خداوند است كه بر بندگانش مخفى
مىباشد.

1152

 .4نايبان خاص امام زمان (ع)
در دوران غيبت صغرا ،چهار تن از علماى شيعه و ياران برجسته امام (ع) ،نيابت آن حضرت را برعهده داشتند كه به آنان
نواب خاص ،نواب اربعه يا سفراى امام زمان (ع) مىگويند .آنها يكى پس از ديگرى در ميان مردم معرفى شدند و مردم
موظف بودند در مسائل و مشكالتى كه برايشان پيش مىآمد ،به آنان مراجعه كنند .گويا اين چهار تن سفارت عامه امام

زمان (ع) را به عهده داشتهاند 1157،اما شيخ طوسى افراد ديگرى را بهعنوان وكالى امام نام برده كه ظاهرا در امورى
خاص وكالت داشتند.

1154

به هر صورت ،چهار تن نايبان خاص ياد شده به ترتيب زمان نيابتشان عبارتاند از:
 .4 -1ابو عمرو ،عثمان بن سعيد عمرى

1155

 .)4 ( 1151االحتجاج على أهل اللجاج ،ج  ،2ص .431
 .)1 ( 1151كمال الدين و تمام النعمة ،ص .482
 .)2 ( 1152بحار االنوار ،ج  ،51ص .37
 .)7 ( 1157اعيان الشيعة ،ج  ،2ص .48
 .)4 ( 1154الغيبة ،ص .214 - 219
 .)5 ( 1155همان ،ص .214

وى را نخست امام هادى (ع) و پس از ايشان امام عسكرى (ع) به نيابت منصوب كردند .او در اصل از بنى اسد است ،اما
به سبب انتساب به جدّ مادرىاش ،او را «عمرى» گفته اند و چون از عسكر سرّمن رأى بوده ،عسكرى نيز خوانده شده
است .وى به «سمّان» بهمعناى
ص718 :
روغنفروش شهرت دارد؛ زيرا روغنفروشى را بهعنوان پوششى بر كار وكالت قرار داده بود و شيعيان هرگاه مىخواستند
اموالى را به امام عسكرى (ع) برسانند ،آنها را براى عثمان بن سعيد مىفرستادند و او آنها را از روى تقيه در ظرف روغن

قرار داده ،آنها را براى آن حضرت مىبرد 1151.امام هادى (ع) و امام عسكرى (ع) وى را مورد اعتماد و امانتدار

دانستهاند 1153.وى حتى به عنوان جانشين امام و كسى كه بايد امر و نهى او اطاعت شود ،معرفى گرديده است 1158.تاريخ
دقيق وفات عثمان معلوم نيست ،اما قبر او در غرب مدينة السالم بغداد ،در خيابان ميدان در ابتداى محلى معروف به
«درب جبلة» واقع شده و شيخ طوسى از زيارت آن خبر داده و گفته است كه اهل آن محل ،به زيارت مرقد او تبرك
مىجستند.

1159

 .4 -2ابو جعفر ،محمد بن عثمان بن سعيد عمرى
وى دومين نايب خاص امام زمان (ع) است كه پس از رحلت پدرش ،به تصريح امام عسكرى (ع) و نيز پدرش عثمان،

به جاى او بهعنوان سفير امام زمان (ع) قرار داده شد 1111.امام زمان (ع) در توقيعى كه پس از رحلت پدرش عثمان براى
او فرستاد ،پس از تسليت وى ،ضمن تعريف و تمجيد از او و پدرش ،وى را به جاى پدرش منصوب فرموده و در حق او
دعاى بسيار نمودند.

1111

شيخ طوسى روايات مختلفى در تأييد عدالت ،اعتماد و امانتدارى محمد بن عثمان از طرف امام و شيعيان آورده است.
همچنين تأليفاتى در زمينه فقه براى او برشمرده كه آنها را با استفاده از محضر امام حسن عسكرى (ع) و امام زمان (ع)
نگاشته است.

1112

او بنابر روايتى ،در آخر جمادى االولى سال  715ق رحلت كرد و در كنار مادرش در خيابان باب الكوفة بغداد به خاك
سپرده شد.

1117

 .4 -7ابو القاسم ،حسين بن روح
 .)1 ( 1151الغيبه ،ص .215
 .)2 ( 1153همان.
 .)7 ( 1158همان ،ص .213
 .)4 ( 1159همان.
 .)5 ( 1111همان ،ص .218
 .)1 ( 1111همان ،ص .221
 .)3 ( 1112همان ،ص .221 - 219
 .)8 ( 1117همان ،ص .227

وى سومين نايب خاص امام زمان (ع) است كه به دستور آن حضرت ،پس از رحلت محمد
ص719 :
بن عثمان معرفى شده است 1114.برخالف ساير نايبان خاص ،حسين بن روح در زمان حيات محمد بن عثمان نيز با
ارجاع برخى امور از ناحيه محمد بن عثمان به وى ،مورد مراجعه شيعيان قرار داشت.

1115

حسين بن روح در روايات مختلف به عدالت ،امانتدارى و اعتماد معرفى شده  1111و او را عاقلترين مردم از نظر مخالف

و موافق دانستهاند 1113.حسين بن روح چنان بوده است كه اهل سنت نيز او را بزرگ مىداشتند 1118.از وى روايات

بسيارى نقل شده كه شيخ طوسى به برخى از آنها اشاره نموده است 1119.حسين بن روح در شعبان سال  721ق ،وفات

يافت.
 .4 -4ابو الحسن ،على بن محمد سمرى
وى چهارمين و آخرين نايب خاص امام زمان (ع) بود كه به دستور آن حضرت و به وصيت حسين بن روح به سفارت

منصوب شد 1131.او پس از سه سال از نيابت خود ،توقيعى از حضرت ولى عصر (ع) دريافت كرد كه در آن ضمن اطالع
از زمان وفاتش ،دستور يافت كه پس از خود كسى را بهعنوان جانشين معرفى ننمايد و در حقيقت غيبت كبراى امام

زمان (ع) پس از وفات وى آغاز خواهد شد 1131.على بن محمد در سال  729ق ،وفات يافت .پس از وى ديگر نايبى
تعيين نشد و غيبت كبرا آغاز شد.
 .5وظايف نايبان خاص امام زمان (ع)
نايبان خاص امام زمان (ع) در زمان غيبت ايشان وظايفى برعهده داشتند كه مهمترين آنها عبارتاند از:
 .5 -1زدودن شك و ترديد در مورد امام زمان (ع) و اثبات وجود آن حضرت
نخستين و مهمترين وظيفه سفيران امام زمان (ع) ،از ميان بردن شك و ترديد در وجود آن حضرت (ع) و اثبات وجود
ايشان از راههاى مختلف ،بهويژه از راه دريافت توقيعات آن حضرت و عرضه آنها به شيعيان و دريافت پاسخ پرسشهاى
آنان از امام زمان (ع) بود.
 .)1 ( 1114الغيبة.
 .)2 ( 1115همان ،ص .221 - 224
 .)7 ( 1111همان ،ص .223 - 224
 .)4 ( 1113همان ،ص .271
 .)5 ( 1118همان ،ص .273
 .)1 ( 1119همان ،ص .278
 .)3 ( 1131همان ،ص  241و .242
 .)8 ( 1131همان ،ص .247

ص721 :
شيخ طوسى و شيخ صدوق بسيارى از توقيعات و نيز پاسخهاى امام زمان (ع) به پرسشهاى شيعيان را آوردهاند.

1132

يكى از مهم ترين توقيعات آن حضرت كه در آن ،ضمن پاسخ به برخى پرسشهاى فقهى و اعتقادى شيعيان ،بر خط سير
امامت و هدايت انسان و راههاى بهرهمند شدن مردم از پيشوايى امام زمان (ع) تأكيد شده ،توقيعى است كه توسط محمد
بن عثمان عمرى رسيده است.

1137

 .5 -2پنهان داشتن نام و مكان امام زمان (ع)
پنهان داشتن نام امام زمان (ع) كه در برخى روايات نيز به آن دستور داده شده 1134،بهمعناى بىاطالع بودن يا اظهار
ناآگاهى از نام آن حضرت نيست ،بلكه بهمعناى عدم ذكر نام آن حضرت ،آن هم نامى كه با نام رسول خدا (ص) يكى
است ،مطرح شده است ،نه نامهاى ديگر آن حضرت يا القاب و كنيه ايشان .ازاينرو ،برخى منابع نام ايشان را حتى در

نوشتار نيز با حروف جدا به شكل «م ح م د» آوردهاند 1135و نايبان خاص نيز طبق نقل برخى روايات ،مانند ديگران

موظف بودند از ذكر آن حضرت با نام ايشان خوددارى كنند 1131و چنانكه توصيه شده ،براى ياد كردن از آن حضرت ،از

القاب ايشان يا از عبارت الحجة من آل محمد (ص) استفاده نمايند 1133.البته به نظر مىرسد ممنوعيت نام بردن از آن

حضرت ،جنبه سياسى داشته و بيشتر به دوران غيبت صغرا اختصاص داشته است ،اما اينكه امروزه نيز شيعيان مشمول
اين حكم باشند ،جاى ترديد و تأمل دارد .در اثبات و ردّ اين نظريه ،كتابهايى نيز نوشته شده كه ما از بحث بيشتر درباره

آن خوددارى مىكنيم 1138.پنهان داشتن مكان امام زمان (ع) نيز از وظايف نايبان خاص آن حضرت شمرده شده ،در
روايات متعددى بر آن تأكيد گرديد .فلسفه و حكمت اين كار نيز روشن است؛ چرا كه اختناق ،فشار و خطرهايى كه

امامان (ع) را تهديد مىكرد ،همچنان ادامه داشته و دارد و آشكار شدن محل زندگى امام زمان (ع) ،نخستين گام در راه
از ميان برداشتن آن حضرت و قطع شدن مسير هدايت انسانها خواهد بود و اين نيز با
ص721 :
فلسفه غيبت آن حضرت كه بيشتر حفظ جان امام مطرح شده -چنانكه پيش از اين گفتيم -در تضادّ كامل است.
 .5 -7سازماندهى و رسيدگى به امور وكال

 .)1 ( 1132ر .ك :كمال الدين و تمام النعمة ،ص 522 - 482؛ الغيبة ،ص .199 - 132
 .)2 ( 1137همان ،ص .138 - 131
 .)7 ( 1134الكافى ،ج  ،1ص 797؛ كمال الدين و تمام النعمة ،ص  781و .148
 .)4 ( 1135همان ،ص 581؛ همان ،ص .252
 .)5 ( 1131الغيبة ،ص .222
 .)1 ( 1133الكافى ،ج  ،1ص .797
 .)3 ( 1138همان ،ص 794؛ الغيبة ،ص .222

يكى ديگر از وظايف نايبان خاص امام زمان (ع) ،رسيدگى به امور وكيالن امام و سازماندهى آنان بود .از آنجا كه
سازمان وكالت در زمان امامان پيشين و بنابر رواياتى در زمان امام صادق (ع) تأسيس شده بود ،هرچه شيعيان به دوران
غيبت امام عصر (ع) نزديكتر مىشدند ،بر دامنه اين سازمان و تعداد وكيالن نيز افزوده مىشد تا آنكه در زمان امام
هادى (ع) و امام عسكرى (ع) و بهويژه در زمان غيبت امام عصر (ع) ،تعداد زيادى از وكيالن آن حضرت در شهرهاى
مختلف بودند و در امورى كه وكالت داشتند ،انجام وظيفه مىنمودند .اين سازمان گسترده وكالت ،بايستى زير نظر نايبان
خاص امام عصر (ع) فعاليت مى كردند كه اين كار نيز در زمان هريك از نايبان خاص به خوبى انجام مىشد.
درباره وكيالن امامان (ع) اين نكته مهم است كه آنان در شرايط يكسانى نبوده و وظايف يكسانى نيز به عهده نداشتهاند،
بلكه محدوده اختيارات و شيوه عملكردشان متفاوت بوده است.
امامان (ع) در مورد سازمان وكالت به چند نكته توجه داشتند ،از جمله:
الف) پاسخ به پرسشهاى وكال و راهنمايى آنان؛ در برخى موارد ،پرسشهايى براى وكيالن پيش مىآمد كه امام به آنان
پاسخ مىداد .پاسخ امام هادى (ع) به پرسش ابو على بن راشد درباره مصرف پولى كه ادعا مىشد متعلق به امام جواد
(ع) بوده است ،پاسخ امام جواد (ع) به على بن مهزيار درباره موارد وجوب خمس و بخششهايى كه مخصوص سال 221
بوده است ،نامه امام مهدى (ع) به وكيالن در زمان غيبت صغرا و دستور به عدم پذيرش پول از افراد براى آنكه دسترسى
حكومت عباسى به آن حضرت آسان نباشد و مواردى ديگر را مىتوان از اين شمار دانست.
ب) حمايت از وكال؛ امامان (ع) ضمن آنكه اطمينان خود را به وكيالن به آنان ابالغ كرده ،بر وكالتشان تأكيد مىكردند ،در
صورت لزوم از آنان حمايت نيز به عمل مىآورند .در اينباره مىتوان به حمايت امام مهدى از محمد بن عثمان عمرى،
تأييد ابراهيم بن محمد از سوى امام هادى (ع) و مواردى ديگر اشاره كرد.
ص722 :
ج) رسيدگى به امور وكال؛ چنانكه پيش از اين گفتيم ،امامان (ع) بر كارهاى وكيالن خود نظارت داشتند و چنانچه از
آنان خالفى مىديدند ،آنان را مورد بازخواست قرار داده ،در صورت لزوم بركنار مىكردند.
در اين زمينه ،به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه هريك از وكيالن ،لزوما وكيل يك امام نبودهاند ،بلكه برخى از آنان،
در زمان چند تن از امامان (ع) مىزيستهاند و وكيل دو يا سه امام بودهاند .در اينباره مىتوان از على بن مهزيار وكيل
امام جواد (ع) و امام هادى (ع) ،يا محمد بن عثمان بن سعيد وكيل امام عسكرى (ع) و امام مهدى (ع) و نيز از عثمان بن
سعيد عمرى و داوود بن قاسم ،وكيالن امام دهم تا امام دوازدهم نام برد.
 .1غيبت كبرا و نايبان عام امام دوازدهم (ع)
پس از سپرى شدن دوره غيبت صغرا و رحلت آخرين نايب خاص امام عصر (ع) ،تشيع در مرحله جديدى قرار گرفت
كه بايستى بدون امكان ارتباط مستقيم با امام عصر (ع) و نيز بدون حضور نايب خاص آن حضرت ،به راه خود ادامه دهد

كه در اين مرحله عالمان ،راويان حديث و فقيهان كه داراى شرايط الزم باشند 1139،بهعنوان نايبان عام امام عصر (ع)
معرفى شدند و از اين پس ،وظيفه رهبرى شيعيان را برعهده گرفتند .اين ساختار كه در زمانهاى بعد و بهويژه امروزه
بهعنوان رهبرى واليت فقيه شناخته شده است ،از كارآمدترين شيوههاى رهبرى دينى به شمار مىرود.
براى اثبات واليت فقيه و بيان شرايط آن ،مباحث گسترده اى در كتابهاى فقهى شيعه مطرح و كتابهاى بسيارى در اينباره
نوشته شده است كه در اينجا مجال بيان آنها نيست .از اينرو ،ما فقط به طرح دو دليل در اثبات مرجعيت فقيهان در
دوران غيبت كبرا بسنده مىكنيم:
 .1روايت مقبوله عمر بن حنظله ،بيانگر آن است كه وى از امام صادق (ع) درباره نزاع دو نفر از شيعيان كه براى حل
نزاعشان سلطان يا قاضيان منصوب سلطان را قاضى خود قرار دادهاند ،پرسش مىكند كه آيا جايز است و ايشان
مىفرمايد:
ص727 :
هركس در ادعاى حق يا باطل به آنان مراجعه كند ،به طاغوت مراجعه كرده است و اگر حكم به نفع او صادر شود و
حقش را بگيرد -حتى اگر حق با او باشد ،-چون با قضاوت طاغوت گرفته است و آن [قضاوت طاغوت] چيزى است
كه خداوند دستور داده به آن كفر ورزيده شود ،و فرموده :آنها مىخواهند داورى را به طاغوت واگذارند ،در حالىكه به
آنها دستور داده شده كه به طاغوت كفر ورزند.
عمر بن حنظله مىگويد :پرسيدم پس آن دو چه كنند؟ آن حضرت فرمود:
نزد فردى از شما [شيعيان] بروند كه سخنان ما را نقل كند و در حالل و حرام ما به دقت بنگرد و احكام ما را بشناسد و
بايد به هر حكمى كه او كرد ،راضى باشند؛ چرا كه من او را حاكم بر شما قرار دادم و اگر او طبق حكم ما داورى كرد و
كسى آن را نپذيرفت ،حكم خدا را سبك شمرده و ما را كنار زده است و كسى كه ما را كنار زند ،خدا را كنار زده است و
اين كار مانند شرك به خداوند است.
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در اين روايت به خوبى بيان شده كه فقط كسانى مى توانند بين مردم داورى كرده ،سخنشان مورد پذيرش ديگران قرار
گيرد ،كه احكام حالل و حرام را به خوبى بشناسند و اگر كسى اين شرط را داشت ،حكم و سخنش به منزله سخن و
حكم امام صادق (ع) و در نهايت ،حكم خداوند است.
 .2روايت ديگرى نيز وجود دارد كه ظاهرا توقيع و نوشتهاى است از ناحيه حضرت ولى عصر (ع) كه به نايب خاص
خود ،محمد بن عثمان عمرى رسيده و آن حضرت در مورد حوادث و اتفاقاتى كه ممكن است در زمان غيبت امام زمان
 .)1 ( 1139اين شرايط در كتابهايى كه در ز مينه رهبرى نگاشته شده ،گردآورى شده است و ما در اينجا فقط به يك مورد از اين روايات اشاره مىكنيم :امام
صادق( ع) در روايت مفصلى شرايط فقيهى را كه بتوان از او تقليد كرد ،چهار چيز مىداند .1 :خويشتندارى؛  .2نگهدارى از دين؛  .7مخالفت با هواى نفس؛
 .4اطاعت از امر خداوند .براى اطالع بيشتر ر .ك :وسائل الشيعة ،ج  ،23ص .171
 .)1 ( 1181همان ،ج  ،18ص .98

(ع) رخ دهد ،ضمن ارجاع مردم به راويان حديث امامان (ع) ،آنان را بر مردم حجت قرار داده ،همچنانكه خود نيز
حجت خداوند بر آنان است.
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از روايات ياد شده و روايات ديگر ،چنين برمى آيد كه در زمان غيبت كبرا ،فقيهان و عالمانى كه شرطهاى تعيين شده را
داشته باشند ،بايد مورد مراجعه مردم و پاسخگويى به پرسشهاى شرعى ،اعتقادى و اجتماعى آنان باشند.
خالصه
در اين فصل ،با اشاره به زندگى امام مهدى (ع) ،سابقه طرح مهدويت و معرفى امام مهدى (ع) در منابع شيعه و اهل سنت
و برخى نظرات در اينباره مطرح گرديد.
ص724 :
در ادامه ،به تاريخ غيبت و اختالف نظر درباره آن ،داليل غيبت و معرفى نايبان خاص امام مهدى (ع) و وظايف آنان براى
تقويت و پيشبرد تشيع ،از راه ارتباط با آن حضرت در دوران غيبت صغرا به اختصار پرداخته شد .غيبت كبرا و معرفى
نايبان عام آن حضرت در اين دوره و شرطها و ويژگىهاى آنان و اينكه آنها پاسخگوى شيعيان در اين زمان خواهند بود
نيز از ديگر مباحث اين فصل به شمار مىآيد.
محورهاى مطالعاتى
 .1بررسى منابع شيعى مربوط به امام زمان (ع).
 .2تحقيق درباره تاريخ غيبت امام زمان (ع) و علل آن.
 .7تبيين وظايف نايبان خاصّ امام زمان (ع).
ص725 :
منابع
* قرآن كريم.
* نهج البالغه ،ترجمه دكتر شهيدى ،تهران :شركت انتشارات علمى و فرهنگى 1731 ،ش.
* نهج البالغه ،شرح صبحى صالح.
* صحيفه كامله سجاديه ،ترجمه حسين انصاريان ،تهران :پيام آزادى 1731 ،ش.
 .)2 ( 1181كمال الدين و تمام النعمة ،ص .484

 .1آبى ،ابى سعيد منصور بن الحسين ،نثر الدر ،تحقيق على محمد قرنه[ ،بىجا]:
الهيئة المضريه 1981 ،م.
 .2آل كاشف الغطاء ،محمد حسين ،اصل الشيعة و اصولها ،بيروت :مؤسسة األعلمى 1412 ،ق.
 .7آمدى ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحكم و درر الكلم ،شرح محقق خوانسارى ،تصحيح محدّث ارموى ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران 1737 ،ش.
 .4ابراهيم حسن ،حسن ،تاريخ سياسى اسالم ،ترجمه ابو القاسم پاينده ،تهران :جاويدان 1711 ،ش.
 .5ابراهيم ،فؤاد« ،گذرى تاريخى بر انديشههاى سياسى شيعه» ،فقه كاوشى نو در فقه اسالمى ،ش  ،27بهار  1739ش.
 .1ابن ابى الحديد ،عبد الحميد بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغه ،بيروت :دار المكتبة الحياة[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى
.)1 -4
* ،-شرح نهج البالغة ،تحقيق محمد ابو الفضل ابراهيم ،بيروت :دار إحياء التراث العربى 1785 ،ق (استفاده شده در
فصلهاى .)15 -3 ،7 -1
 .3ابن ابى شيبه ،المصنف ،تحقيق سعيد محمد اللحام ،بيروت :دار الفكر 1419 ،ق.
 .8ابن اثير جزرى ،ابو الحسن على بن محمد ،الكامل فى التاريخ ،بيروت :دار الفكر 1798 ،ق (استفاده شده در فصلهاى
.)7 -1
* ،-الكامل فى التاريخ ،بيروت :دار بيروت( ،1719 ،استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
ص721 :
* ،-الكامل فى التاريخ ،تحقيق ابو الفداء عبد اهلل قاضى ،بيروت :دار الكتب العلمية 1413 ،ق (استفاده شده در فصلهاى
.)9 -4
 ،-.9أسد الغابة فى معرفة الصحابة ،تحقيق على محمد معوض و عادل احمد عبد الموجود ،بيروت :دار الكتب العلميه،
 1415ق.
 .11ابن اعثم ،ابو محمد احمد ،الفتوح ،بيروت :دار الفكر 1412 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
* ،-الفتوح ،هند :دائرة المعارف العثمانيه[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)7 -1

 .11ابن بطريق ،يحيى بن حسن اسدى حلى ،خصائص الوحى المبين ،تحقيق مالك محمودى ،قم :دار القرآن الكريم،
 1413ق.
 .12ابن تيميه ،منهاج السنة النبويه ،قاهره[ :بىنا] 1912 ،م.
 .17ابن جبر ،على بن يوسف ،نهج االيمان ،تحقيق احمد حسينى ،قم :مطبعة ستاره 1418 ،ق.
 .14ابن جوزى ،عبد الرحمان بن على ،المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم ،بيروت :دار الكتب العلميه 1412 ،ق.
 ،-.15الموضوعات ،تصحيح توفيق همدان ،بيروت :دار الكتب العلميه 1415 ،ق.
 ،-.11تذكرة الخواص ،قم :منشورات الشريف الرضى 1418 ،ق.
 ،-.13صفة الصفوة ،بيروت :دار الفكر 1412 ،ق.
 .18ابن جوزى ،يوسف قزاوغلى (ابن عبد اله البغدادى سبط ابن الجوزى) ،تذكرة االولياء ،قم:
شريف رضى 1731 ،ش.
 .19ابن حجر ،احمد بن محمد ،الصواعق المحرقه فى الرد على اهل البدع و الزندقه ،با مقدمه عبد الوهاب عبد اللطيف،
مصر :مكتبة القاهره[ ،بىتا].
 .21ابن حجر عسقالنى ،شهاب الدين احمد بن على ،لسان الميزان ،بيروت :مؤسسة األعلمى 1411 ،ق.
 -.21فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ،بيروت :دار الكتب العلميه 1418 ،ق.
 .22ابن حزم اندلسى ،على بن احمد ،المحلى ،تحقيق احمد محمد شاكر ،بيروت :دار الفكر[ ،بىتا].
ص723 :
 -.27جمهرة أنساب العرب ،تحقيق احمد محمد شاكر ،بيروت :دار الفكر[ ،بىتا].
 .24ابن حزم ،على بن احمد ،الفصل فى الملل و االهواء و النحل ،بيروت :دار الجيل[ ،بىتا].
 .25ابن حنبل ،احمد بن محمد ،الملل و معرفة الرجال ،تحقيق وصى اهلل بن محمود ،الرياض:
دار الخانى 1418 ،ق.
 .21ابن حنبل ،احمد ،مسند احمد ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا].

 .23ابن خلدون ،عبد الرحمان بن محمد ،تاريخ ابن خلدون ،بيروت :دار الفكر 1418 ،ق (استفاده شده در فصلهاى -4
.)1
* ،-تاريخ ابن خلدون ،بيروت :مؤسسة جمال للطباعة و النشر ،بيروت[ :بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
 ،-.28مقدمه ابن خلدون ،ترجمه محمد پروين گنابادى ،تهران :شركت انتشارات علمى و فرهنگى 1719 ،ش.
 .29ابن خلّكان ،احمد بن محمد ،وفيات االعيان و أنباء أبناء الزمان ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى
.)9 -3
* ،-وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان ،تحقيق احسان عباس ،بيروت :دار صادر 1414 ،ق (استفاده شده در فصلهاى
.)15 -11
 .71ابن داوود حلّى ،تقى الدين حسن بن على ،رجال ابن داوود ،نجف :المطبعة الحيدرية 1792 ،ق.
 .71ابن سعد ،محمّد بن سعد هاشمى بصرى ،الطبقات الكبرى ،تحقيق محمد عبد القادر عطا ،بيروت :دار الكتب العلميه،
 1411ق (استفاده شده در فصلهاى  7 -1و .)9 -3
 .72ابن سينا ،الهيات شفا ،قم :مكتب اإلعالم االسالمى 1731 ،ش.
 .77ابن سيد الناس ،محمد بن محمد ،عيون االثر ،بيروت :عز الدين 1411 ،ق.
 .74ابن شبه نميرى ،ا بو زيد عمر ،تاريخ المدينة المنوره ،تحقيق فهيم محمود شلتوت ،قم:
[بىنا] 1411 ،ق.
 .75ابن شعبه حرّانى ،ابو محمد بن على ،تحف العقول عن آل الرسول ،بيروت :مؤسسة األعلمى 1794 ،ق.
 .71ابن شهر آشوب مازندرانى ،أبو جعفر محمد بن على ،معالم العلماء فى فهرست كتب الشيعة و أسماء المصنّفين منهم
قديما و حديثا ،نجف اشرف :المطبعة الحيدرية 1781 ،ق.
ص728 :
 ،-.73مناقب آل ابى طالب (ع) ،به كوشش محمد حسين دانش آشتيانى و سيد هاشم رسولى محالتى ،قم :انتشارات
عالمه[ ،بىتا].
 .78ابن صباغ ،على بن محمد ،الفصول المهمة فى معرفة أحوال االئمة ،بيروت :دار األضواء 1419 ،ق (استفاده شده در
فصلهاى .)9 -4

* ،-الفصول المهمة فى معرفة أحوال األئمة ،تهران :مؤسسة األعلمى[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
 .79ابن طاووس حسنى ،عبد الكريم ،فرحة الغرى فى تعيين قبر أمير المؤمنين (ع) ،تحقيق تحسين آل شبيب موسوى ،قم:
مركز الغدير للدراسات االسالمية 1419 ،ق.
 .41ابن طاووس ،على بن موسى ،الملهوف على قتلى الطفوف ،تهران :دار االسوه 1413 ،ق.
 -.41اقبال االعمال ،قم :مكتبة االعالم االسالمى 1414 ،ق.
 -.42جمال االسبوع بكمال العمل المشروع ،تحقيق جواد قيومى[ ،بىجا][ :بىنا] 1731 ،ش.
 -.47مهج الدعوات ،بيروت :مؤسسة األعلمى للمطبوعات 1414 ،ق.
 .44ابن طقطقا ،محمد بن على بن طباطبا ،الفخرى فى اآلداب السلطانية و الدول االسالميه ،تحقيق ممدوح حسن محمد،
قاهره :مكتبة الثقافة[ ،بىتا].
 ،-.45تاريخ فخرى در آداب ملكدارى و دولتهاى اسالمى ،ترجمه محمد وحيد گلپايگانى ،تهران :وزارت فرهنگ و
آموزش عالى و شركت انتشارات علمى و فرهنگى 1713 ،ش.
 .41ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اهلل ،االستيعاب فى معرفة األصحاب ،بيروت :دار الكتب العلميه 1415 ،ق (استفاده شده
در فصلهاى  8 ،3و )9
* ،-االستيعاب فى معرفة األصحاب ،تحقيق على محمد البجاوى ،بيروت:
دار الجيل 1412 ،ق (استفاده شده در فصل  2 ،1و .)7
 .43ابن عبد العزيز ،عمر ،الفكر السياسى لإلمام جعفر الصادق (ع) ،بيروت :دار المحجة البيضاء 1413 ،ق.
 .48ابن عبدربه ،احمد بن محمد ،العقد الفريد ،تصحيح احمد امين ،ابراهيم االبيارى و عبد السالم محمّد هارون ،بيروت:
دار الكتاب العربى 1417 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)1 -1
 .49ابن عساكر ،ابو القاسم على بن الحسين ،تاريخ مدينة دمشق ،بيروت :چاپ مؤسسه محمودى 1798 ،ق.
ص729 :
 .51ابن عنبه ،احمد بن على ،عمدة الطالب فى أنساب آل ابى طالب ،تحقيق گروهى از محققان[ ،بىجا] :مكتبة الثقافة
الدينية 2111 ،م.
 .51ابن العماد ،عبد الحى بن احمد ،شذرات الذهب فى اخبار من ذهب ،بيروت :دار احياء التراث العربى[ ،بىتا].

 .52ابن فندق بيهقى ،على بن زيد ابى القاسم ،لباب االنساب و االلقاب و االعقاب ،قم :مكتبة آيت اهلل المرعشى النجفى،
 1411ق.
 .57ابن قتيبه دينورى ،عبد اهلل بن مسلم ،االختالف فى اللفظ و الرّد على الجهمية و المشبهة ،مصر:
مطبعة السعادة 1749 ،ق.
 ،-.54االمامة و السياسة ،قم :منشورات الرضى 1717 ،ش.
 ،-.55المعارف ،تحقيق ثروت عكاشه ،قاهره :دار المعارف.1919 ،
 .51ابن قدامة ،عبد اهلل بن احمد ،المغنى ،بيروت :دار الكتاب العربى[ ،بىتا].
 .53ابن قولويه قمى ،جعفر بن محمد ،كامل الزيارات ،تحقيق جواد قيومى ،قم :مؤسسة النشر االسالمى 1413 ،ق.
 .58ابن كثير ،ابو الفداء اسماعيل بن عمر دمشقى ،البداية و النهاية ،تحقيق احمد ابو ملحم و ديگران ،بيروت :دار الكتب
العلمية[ ،بىتا] (استفاده شده در فصول  7 -1و .)15 -11
 ،-.59السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى عبد الواحد ،بيروت :دار احياء التراث العربى[ ،بىتا].
* ،-السيرة النبوية ،تحقيق مصطفى عبد الواحد ،بيروت :دار الرائد العربى 1413 ،ق.
 .11ابن كرامه ،شرف االسالم بن سعيد ،تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ،تحقيق ،تحسين آل شبيب ،قم :مركز الغدير
للدراسات االسالمية 1421 ،ق.
 .11ابن ماجه ،محمد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،بيروت :دار إحياء التراث العربى 1795 ،ق.
 .12ابن مسكويه ،احمد بن على ،تجارب االمم ،تهران :سروش 1711 ،ش.
 .17ابن منظور ،محمد بن مكرّم ،لسان العرب ،بيروت :دار احياء التراث العربى 1418 ،ق.
 ،-.14مختصر تاريخ دمشق ،دمشق :دار الفكر 1415 ،ق.
 .15ابن نديم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه رضا تجدد ،ايران :چاپخانه بانك بازرگانى 1741 ،ق.
 .11ابن نما حلّى ،جعفر بن محمد ،ذوب النضار فى شرح الثار ،تحقيق فارس حسون كريم ،قم:
مؤسسه نشر اسالمى 1411 ،ق.
ص771 :

 .13ابن هشام ،محمد بن عبد الملك ،سيرة النبى (ص) ،ترجمه و انشاى رفيع الدين همدانى ،مقدمه و تصحيح اصغر
مهدوى ،تهران :خوارزمى.1711 ،
 ،-.18السيرة النبويه ،تحقيق مصطفى السقا و ديگران ،قم :انتشارات ايران 1717 ،ش.
 .19ابو الفداء ،اسماعيل بن على ،تاريخ ابى الفداء المسمى المختصر فى اخبار البشر ،تحقيق محمود ديوب ،بيروت :دار
الكتب العلمية 1413 ،ق.
 .31ابو مخنف ،لوط بن يحيى ،نصوص من تاريخ ابى مخنف ،بيروت :دار المحجة البيضاء 1999 ،م.
 .31ابو نعيم اصفهانى ،احمد بن عبد اهلل ،معرفة الصحابه ،الرياض :دار الوطن للنشر 1419 ،ق.
 .32اربلى ،أبو الحسن على بن عيسى ،كشف الغمّة فى معرفة األئمة ،بيروت :دار األضواء 1415 ،ق 1985 /م.
 .37اسفنديارى ،اسكندر ،پژوهشى درباره طوايف غالة تا پايان غيبت صغرى ،تهران :سازمان تبليغات اسالمى1734 ،
ش.
 .34اسكافى ،ابو جعفر محمد بن عبد اهلل ،المعيار و الموازنه ،تحقيق محمد باقر محمودى[ ،بىجا][ :بىنا] 1412 ،ق.
 .35اشعرى قمى ،سعد بن عبد اهلل ،المقاالت و الفرق ،تحقيق محمد جواد مشكور ،تهران:
مركز انتشارات علمى و فرهنگى 1711 ،ش (استفاده شده در فصلهاى .)7 -1
* ،-المقاالت و الفرق ،تحقيق محمد جواد مشكور ،تهران :وزارت فرهنگ و آموزش عالى و شركت انتشارات علمى و
فرهنگى 1711 ،ش (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
 .31اشعرى ،على بن اسماعيل ،مقاالت االسالميين و اختالف المصلّين ،ترجمه محسن مؤيدى[ ،بىجا][ :بىنا]1782 ،
ش( .استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
* ،-مقاالت االسالميين و اختالف المصلّين ،تصحيح هلموت ريتر[ ،بىجا]:
[بىنا] 1782 ،ش (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
 .33اصفهانى ،ابو الفرج ،االغانى ،بيروت :دار الفكر 1413 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
* ،-االغانى ،مصر :وزارة الثفاقة و االرشاد القومى ،المؤسسة المصرية العامه[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
ص771 :

 ،-.38مقاتل الطالبيين ،به كوشش كاظم المظفر ،قم :منشورات الرضى 1415 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
* ،-مقاتل الطالبيين ،تحقيق كاظم المظفر ،قم :مؤسسة دار الكتاب[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)1 -1
 .39االكبر ،ناشى ،مسائل االمامة و مقتطفات من الكتاب االوسط فى المقاالت ،بيروت :دار النشر فرانتس 1931 ،م.
 .81امين ،احمد ،فجر االسالم ،بيروت :دار الكتب العربى 1935 ،م.
 .81امين ،حسن ،الجانب العلمى و الفكرى من شخصية االمام الصادق (ع)( ،مجموعه مقاالت) ،دمشق :مؤتمر االمام
صادق (ع) ،الدولى الدمشق 1412 ،ق.
 .82امين ،سيد محسن ،أعيان الشيعة ،به كوشش سيد حسن امين ،بيروت :دار التعارف للمطبوعات 1417 ،ق (استفاده
شده در فصلهاى .)15 -3
 .87امينى ،عبد الحسين ،الغدير فى الكتاب و السنة و االدب ،تهران :دار الكتب االسالميه 1711 ،ش.
 .84امينى ،محمد هادى ،اصحاب امام امير المؤمنين (ع) و رواة عنه ،بيروت :دار الغدير ،دار الكتاب االسالمى 1412 ،ق.
 .85ايبش ،يوسف ،الخالفة و شروط الزعامة عند اهل السنة و الجماعة ،بيروت :دار الحمراء 1991 ،م.
 .81باقالنى ،ابو بكر محمد بن طيب ،التمهيد فى الرد على الملحدة و المعطّلة و الرافضة و الخوارج و المعتزله ،تحقيق
محمود محمد خضيرى ،بيروت :دار الفكر[ ،بىتا].
 .83بحرانى ،سيد هاشم ،غاية المرام ،بيروت :دار الهادى 1421 ،ق.
 .88بخارى ،محمد بن اسماعيل ،صحيح البخارى ،بيروت :دار الفكر[ ،بىتا].
 .89بدوى ،عبد الرحمان ،شخصيات قلقة فى االسالم ،قاهره :دار النهضة العربية 1914 ،م.
 .91براقى ،سيد حسين بن سيد احمد ،تاريخ الكوفه ،بيروت :دار االضواء 1983 ،م.
 .91بغدادى تميمى ،عبد القاهر بن طاهر ،اصول الدين ،دار الفنون ،استانبول :مطبعة الدولة.1741 ،
 .92بغدادى ،محمد بن حبيب ،المنمق فى اخبار القريش ،مصحح خورشيد احمد فاروق ،بيروت:
عالم الكتب 1985 ،م.
 .97بكرى ،عبد اهلل بن عبد العزيز ،معجم ما استعجم ،مصحح مصطفى السقا ،بيروت :عالم الكتاب 1417 ،ق.
ص772 :

 .94بالذرى ،احمد بن يحيى ،البلدان و فتوحها و احكامها ،بيروت :دار الفكر 1412 ،ق.
 ،-.95أنساب األشراف ،بيروت :دار النشر 1411 -1798 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
* ،-أنساب االشراف ،تحقيق سهيل زكّار و رياض زركلى ،بيروت :دار الفكر 1413 ،ق (استفاده شده در فصلهاى 7 -1
و .)9 -3
 .91بالشر ،رژيس ،تاريخ االدب العربى ،بيروت و دمشق :دار الفكر المعاصر 1419 ،ق.
 .93بهبودى ،محمد باقر ،سيره علوى ،تهران( :ناشر نويسنده) 1718 ،ش.
 .98بهراميان ،على و سيد صادق سجادى ،ابو مسلم ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى ،تهران ،دائرة المعارف بزرگ اسالمى،
[بىتا].
 .99بيانى ،شيرين (اسالمى ندوشن) ،تيسفون و بغداد در گذر تاريخ ،تهران :جامى 1733 ،ش.
 .111بيهقى ،ابو الفضل محمد بن حسين ،تاريخ بيهقى ،تصحيح على اكبر فياض ،مشهد :دانشگاه فردوسى 1751 ،ش.
 .111بيهقى ،احمد بن حسين ،السنن الكبرى ،بيروت :دار المعرفة 1411 ،ق.
 .112پيشوايى ،مهدى ،سيره پيشوايان ،نگرشى بر زندگانى اجتماعى ،سياسى و فرهنگى امامان معصوم (ع) ،با مقدمه آيت
اهلل جعفر سبحانى ،قم :مؤسسه تحقيقاتى و تعليماتى امام صادق (ع) 1734 ،ش.
 .117تامر ،عارف ،االمامة فى االسالم ،بيروت :دار الكاتب العربى و مكتبة النهضة[ ،بىتا].
 .114ترابى ،احمد ،امام سجاد (ع) جمال نيايشگران ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى 1737 ،ش.
 .115ترمذى ،محمد بن عيسى ،سنن الترمذى[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .111تفتازانى ،مسعود بن عمر ،شرح المقاصد ،تحقيق ،تعليق و مقدمهاى در علم كالم از عبد الرحمان عميره ،بيروت:
عالم الكتب 1419 ،ق.
 .113تميمىآمدى ،عبد الواحد بن محمد ،غرر الحكم و درر الكلم ،تهران :محمد على االنصارى قمى.]1773[ ،
 .118تميمى مغربى ،نعم ان بن محمد ،دعائم االسالم ،تحقيق آصف بن على ،بيروت:
دار المعارف 1787 ،ق.

 .119ثقفى ،ابراهيم بن محمد ،الغارات ،تحقيق محدث ارموى[ ،بىجا] :مطبعه بهمن[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى -1
.)7
ص777 :
* ،-الغارات ،مقدمه محدث ارموى ،تهران :سلسله انتشارات انجمن آثار ملى 1755 ،ش (استفاده شده در فصلهاى -4
.)1
 .111ثواقب ،جهانبخش« ،ضرب سكّه در خالفت اسالمى» ،مشكوة( ،فصلنامه بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس
رضوى) ،ش .19 -18
 .111جاحظ ،عمرو بن بحر ،البيان و التبيين ،بيروت :دار و مكتبة الهالل 1418 ،ق.
 .112جرداق ،جرج ،امام على (ع) صداى عدالت انسانى ،ترجمه خسروشاهى ،تهران :كلبه شروق و نشر سماط1739 ،
ش.
 .117الجصاص ،ابو بكر احمد بن على ،احكام القرآن ،بيروت :دار الكتاب العربى 1411 ،ق.
 .114جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در ايران از آغاز تا قرن هفتم هجرى ،قم :سازمان تبليغات اسالمى 1718 ،ش
(استفاده شده در فصلهاى .)7 -1
 ،-.115تاريخ تشيع در ايران ،قم :انصاريان 1735 ،ش (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
 ،-.111تاريخ سياسى اسالم ( )2تاريخ خلفاء از رحلت پيامبر تا زوال امويان ،قم:
الهادى 1738 ،ش.
 ،-.113حيات فكرى و سياسى امامان شيعه ،تهران :سازمان تبليغات اسالمى 1731 ،ش.
 .118جعفرى ،سيد حسين محمد ،تشيع در مسير تاريخ ،ترجمه محمد تقى آيت اللهى ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى،
 1718ش.
 .119جعفرى لنگرودى ،محمد جعفر ،تاريخ معتزله ،تهران[ :بىنا][ ،بىتا].
 .121جعفرى ،محمد تقى ،حكمت اصول سياسى اسالم (ترجمه و تفسير فرمان امير المؤمنين على (ع) به مالك اشتر)،
تهران :بنياد نهج البالغه 1737 ،ش.
 .121جعيط ،هشام ،كوفه پيدايش شهر اسالمى ،ترجمه سروقد مقدم ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس
رضوى 1732 ،ش.

 .122جوهرى ،ابو بكر احمد بن عبد العزيز ،السقفية و فدك ،تحقيق هادى امينى ،بيروت :شركة الكتبى 1417 ،ق.
 .127جوينى ،ابراهيم بن محمد ،فرائد السمطين فى فضائل المرتضى و البتول و السبطين و األئمة من ذريتهم (ع) ،تحقيق
محمد باقر محمودى ،تهران :داور 1738 ،ش.
 .124الحاج حسن ،حسين ،االمام السجاد (ع) جهاد و امجاد ،بيروت :دار المرتضى[ ،بىتا].
ص774 :
 .125حاكم نيشابورى ،محمد بن عبد اهلل ،مستدرك الحاكم ،تحقيق يوسف المرعشلى ،بيروت:
دار المعرفه 1411 ،ق.
 .121حبيبى ،نجفقلى ،كتابشناسى امام حسين (ع) ،تهران :مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره) 1734 ،ش.
 .123حرّ عام لى ،محمد بن حسن ،وسائل الشيعة ،تحقيق عبد الرحيم ربانى شيرازى ،تهران :مكتبة االسالمية 1411 ،ق.
 .128حسكانى ،عبيد اهلل بن احمد ،شواهد التنزيل لقواعد التفضيل فى اآليات النازلة فى اهل البيت ،تحقيق محمد باقر
محمودى[ ،بىجا] :مجمع احياء الثقافة االسالميه 1411 ،ق.
 .129حسنى ،هاشم معروف ،االنتفاضات الشيعية عبر التاريخ ،بيروت :دار التعارف 1411 ،ق.
 ،-.171جنبشهاى شيعى در تاريخ اسالم ،ترجمه محمد صادق عارف ،مشهد :بنياد پژوهشهاى آستان قدس رضوى،
 1731ش.
 ،-.171سيرة األئمة االثنى عشر ،قم :منشورات الشريف الرضى 1419 ،ق.
 .172حسينى ،ادريس ،راه دشوار مذهببهمذهب ،ترجمه مالك محمودى ،قم :دار القرآن الكريم 1734 ،ش.
 .177حسينى ،محمد رضا ،تاريخ اهل البيت (ع) ،قم :مؤسسة آل البيت (ع) الحياء التراث 1411 ،ق.
 .174الحلبى ،على بن حسن ،اشارة السبق الى معرفة الحق ،تحقيق ابراهيم بهادرى ،قم :جامعه مدرسين 1414 ،ق.
* ،-اشارة السبق الى معرفة الحق ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمى 1414 ،ق.
 .175حلبى ،على بن برهان الدين ،السيرة الحلبية فى سيرة األمين و المأمون ،بيروت :دار المعرفة[ ،بىتا].
 .171حلّى ،حسن بن يوسف ،رجال العالمة ،به كوشش سيد محمد صادق بحر العلوم ،قم:
منشورات الرضى 1412 ،ق.

 ،-.173كشف المراد فى شرح تجريد االعتقاد[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 ،-.178مختلف الشيعة فى احكام الشريعة ،قم :تحقيق مؤسسه نشر اسالمى 1417 ،ق.
 ،-.179نهج الحق و كشف الصدق ،قم :دار الهجرة 1414 ،ق.
 .141حلّى ،على بن مطهر ،تذكرة الفقهاء[ ،بىجا] :مكتبة الرضوية الحياء اآلثار الجعفريه[ ،بىتا].
ص775 :
 .141خزاز قمى ،على بن محمد ،كفاية االثر فى النص على االئمة االثنى عشر ،قم :بيدار 1411 ،ق.
 .142خطيب بغدادى ،أحمد بن على ،تاريخ بغداد أو مدينة السالم ،بيروت :دار الكتب العلمية[ ،بىتا].
 .147خليفة بن خيّاط ،ابى عمرو ،تاريخ خليفة بن خيّاط ،بيروت :دار الفكر 1414 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
* ،-تاريخ خليفة بن خيّاط ،بيروت :دار الكتب العلميه 1415 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
 .144خنجى اصفهانى ،فضل اهلل بن روزبهان ،سلوك الملوك ،تصحيح محمد على موحد ،تهران :انتشارات خوارزمى،
 1712ش.
 .145خوارزمى ،موفق بن احمد ،المناقب ،تحقيق مالك محمودى ،قم :مؤسسه نشر اسالمى 1411 ،ق.
 ،-.141مقتل الحسين (ع) ،تحقيق محمد السماوى ،قم :انوار الهدى 1418 ،ق.
 .143خوانسارى ،محمد باقر ،روضات الجنّات فى أحوال العلماء و السادات ،به كوشش اسد اهلل اسماعيليان ،قم:
انتشارات اسماعيليان[ ،بىتا].
 .148خويى ،سيد ابو القاسم ،معجم الرجال الحديث ،قم :مدينة العلم 1419 ،ق.
 .149دفترى ،فرهاد ،تاريخ و عقايد اسماعيليه ،ترجمه فريدون بدرهاى ،تهران :فرزان 1735 ،ش.
 .151دهخدا ،على اكبر ،لغتنامه دهخدا ،تهران :دانشگاه تهران 1737 ،ش.
 .151ديار بكرى ،حسن بن محمد ،تاريخ الخميس فى احوال انفس نفيس ،بيروت :مؤسسه شعبات[ ،بىتا].
 .152دينورى ،احمد بن داوود ،األخبار الطوال ،تحقيق عبد المنعم عامر ،قاهره[ :بىنا] 1911 ،م.
 .157ذاكرى ،على اكبر ،سيماى كارگزاران على بن ابى طالب امير المؤمنين (ع) ،قم :حوزه علميه قم 1731 ،ش.

 .154ذهبى ،شمس الدين محمد بن أحمد ،دول االسالم ،بيروت :مؤسسة األعلمى للمطبوعات 1415 ،ق.
 -.155تاريخ االسالم و وفيات المشاهير و األعالم ،تحقيق عمر عبد السالم تدمرى ،بيروت :دار الكتاب العربى1411 ،
ق.
 ،-.151تذكرة الحفاظ ،بيروت :دار الكتب العلميه 1419 ،ق.
 .153رازى ،ابو غالب ،تاريخ آل زراره[ ،بىجا] :مطبعه ربانى 1799 ،ق.
ص771 :
 .158رافعى ،مصطفى ،حضارة العرب ،بيروت :الشركة العالمية للكتاب 1988 ،م
 .159راوندى ،قطب الدين ،سعيد بن هبة اهلل ،الخرائج و الجرائح ،قم :مؤسسة االمام المهدى (عج) 1419 ،ق.
 .111ربانى گلپايگانى ،على ،فرق و مذاهب كالمى ،قم :مركز جهانى علوم اسالمى 1733 ،ش.
 .111رشيد رضا ،محمد ،تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار ،بيروت :دار الفكر 1797 ،ق.
 .112زمخشرى ،محمود بن عمر ،الكشاف ،بيروت :دار الكتاب العربى 1413 -1411 ،ق.
 ،-.117ربيع األبرار و نصوص األخبار ،به كوشش سليم نعيمى ،قم :شريف رضى 1411 ،ق.
 .114زيدان ،جرجى ،تاريخ التمدن االسالمى ،بيروت :مكتبة الحياة[ ،بىتا].
 ،-.115تاريخ تمدن اسالم ،ترجمه على جواهركالم ،تهران :امير كبير 1737 ،ش.
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 .111زين عاملى ،محمد حسين ،شيعه در تاريخ ،ترجمه محمد رضا عطائى ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس
رضوى 1731 ،ش.
 .113سبحانى ،جعفر ،الشيعة فى موكب التاريخ ،بيروت :دار االضواء 1997 ،م.
 .118سيد علوى ،سيد ابراهيم« ،نقش امام صادق (ع) در تقريب بين مسلمانان و جلوگيرى از تفرقه و انشعاب» ،مشكوة،
(فصلنامه بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى) ،ش .49
 .119سيد مرتضى (علم الهدى) ،رسائل المرتضى ،تحقيق احمد حسينى ،دار القرآن ،قم :مطبعه خيام 1411 ،ق.
 1182حيدرى آقايى ،محمود ،تاريخ تشيع2 ،جلد ،پژوهشكده حوزه و دانشگاه  -تهران ،چاپ :اول 1784 ،ه.ش.

 .131سيوطى ،جالل الدين ،الجامع الصغير من حديث البشير النذير ،بيروت :دار الفكر 1411 ،ق.
 ،-.131الدر المنثور ،قم :مكتبة آيت اهلل المرعشى النجفى 1414 ،ق.
 ،-.132تاريخ الخلفاء ،بيروت :دار الجليل 1418 ،ق.
 .137شبراوى ،عبد اهلل بن محمد بن عامر ،االتحاف بحب االشراف ،قم :شريف رضى 1717 ،ش.
 .134شبلنجى ،شيخ مؤمن ،نور االبصار فى مناقب آل بيت نبى المختار ،قم :شريف رضى[ ،بىتا].
 .135شرف االسالم بن سعيد ،تنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين ،تحقيق تحسين آل شبيب ،قم:
مركز الغدير 1421 ،ق.
 .131شريف قرشى ،باقر ،حياة االمام زين العابدين (ع) ،دراسة و تحليل ،بيروت :دار االضواء 1419 ،ق.
ص773 :
 .133شفاهى ،محسن ،شئون واليت[ ،بىجا][ :بىنا] 1753 ،ش.
 .138شمس الدين ،محمد مهدى ،نظام الحكم و االدارة فى االسالم ،قم :دار الثقافه 1412 ،ق.
 .139شوشترى ،قاضى نور اهلل ،احقاق الحق ،قم :كتابخانه آيت اهلل مرعشى[ ،بىتا].
 .181شوقى ابراهيم عمرجى ،احمد ،الحياة السياسية و الفكرية للزيدية فى المشرق االسالمى ،قاهره:
مكتبة مديولى 2111 ،م.
 .181شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم ،الملل و النحل ،تحقيق امير على مهنا و على حسن فاعور ،بيروت :دار المعرفة،
 1415ق (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
* ،-الملل و النحل ،تحقيق محمد بن فتح ،قاهره :مكتبة االنجلو المصرية[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)7 -1
* ،-الملل و النحل ،قم :منشورات الرضى (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
 .182شهيد ثانى ،مسالك االفهام ،قم :مؤسسة المعارف االسالميه 1417 ،ق.
 .187شهيدى ،سيد جعفر ،زندگانى على بن الحسين (ع) ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى 1731 ،ش.
 ،-.184زندگانى فاطمه زهرا (س) ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى 1731 ،ش.

 .185شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن ،الذريعة إلى تصانيف الشيعة ،بيروت :دار األضواء 1411 ،ق.
 .181شيخ بهائى ،محمد بن حسين ،مفتاح الفالح ،بيروت :مؤسسة االعلمى[ ،بىتا].
 .183شيرازى ،مكارم و جمعى از دانشمندان ،پيام قرآن ،قم :مدرسة االمام امير المؤمنين (ع) 1734 ،ش.
 .188صالحى نجفآبادى ،نعمت اهلل ،شهيد جاويد[ ،بىجا] :مؤسسه فرهنگى رسا 1717 ،ش.
 .189صدر ،محمد ب اقر ،تشيّع مولود طبيعى اسالم ،ترجمه على حجتى كرمانى ،تهران :چاپخانه اطالعات ،تهران1711 :
ش.
 .191صدر ،محمد صادق ،الشيعه ،طهران :مكتبة نينوى الحديثة 1752 ،ش.
 .191صدر نجفى ،محمد باقر ،تشيع مكتب نهايى انسانها ،تهران :كتابفروشى اسالميه[ ،بىتا].
 .192صدوق ،محمد بن على ،الخصال ،تحقيق على اكبر غفارى ،قم :جامعه مدرسين[ ،بىتا].
 ،-.197التوحيد ،تحقيق هاشم حسينى تهرانى ،قم :مؤسسة النشر االسالمى[ ،بىتا].
 ،-.194االعتقادات ،تحقيق عصام عبد السيد ،قم :المؤتمر العالمى أللفية الشيخ المفيد 1417 ،ق.
ص778 :
 ،-.195علل الشرايع ،بيروت :دار االحياء التراث العربى 1991 ،م.
 ،-.191عيون أخبار الرضا (ع) ،با تحقيق و تعليق و مقدمه حسين اعلمى ،بيروت:
مؤسسة االعلمى للمطبوعات 1414 ،ق.
 ،-.193كمال الدين و تمام النعمة ،تصحيح على اكبر غفارى ،قم :مؤسسة النشر االسالمى[ ،بىتا].
 ،-.198معانى االخبار ،تحقيق على اكبر غفارى ،قم :انتشارات اسالمى 1711 ،ش.
 .199صفار قمى ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،قم :كتابخانه آيت اهلل مرعشى 1414 ،ق.
 .211صفدى ،خليل بن ايبك ،الوافى بالوفيات ،به اهتمام هلموت ريتر و ديگران ،بقيبادن :فرانز شتاينر 1781 ،ق (استفاده
شده در فصلهاى .)9 -3
* ،-الوافى بالوفيات ،كوشش احسان عباس ،بيروت :دار صادر 1411 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3

 .211صنعانى ،عبد الرزاق بن همّام ،المصنف ،تحقيق حبيب الرحمان االعظمى ،بيروت:
المكتب االسالمى 1417 ،ق.
 .212ضيف ،شوقى ،تاريخ االدب العربى ،العصر الجاهلى ،ترجمه عليرضا ذكاوتى ،تهران:
امير كبير 1741 ،ق.
 .217طباطبايى ،سيد محمد حسين ،الميزان فى تفسير القرآن ،قم ،جامعة المدرسين فى حوزة العلميه قم[ ،بىتا].
 ،-.214شيعه در اسالم ،قم :جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1737 ،ش.
 .215طبرسى ،احمد بن على ،االحتجاج على اهل اللجاج ،تحقيق ابراهيم بهادرى و محمد هادى به ،با اشراف جعفر
سبحانى ،تهران :انتشارات اسوه 1411 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)7 -1
* ،-االحتجاج على اهل اللجاج ،نجف :مطبعة النعمان 1784 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
 .211طبرسى ،على بن فضل ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث ،قم :مؤسسة آل
البيت (ع) إلحياء التراث 1413 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
 .213طبرسى ،فضل بن حسن ،إعالم الورى بأعالم الهدى ،سيد محمد مهدى سيد حسن خرسان ،تهران :دار الكتب
االسالمية 1791 ،ق (استفاده شده در فصلهاى )15 -11 ،1 -4
ص779 :
 .218طبرى ،أبو جعفر محمد بن جرير ،تاريخ األمم و الملوك (تاريخ الطبرى) ،تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ،بيروت:
روائع التراث العربى[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
* ،-تاريخ األمم و الملوك (تاريخ الطبرى) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ،بيروت :دار سويدان 1783 ،ق (استفاده شده
در فصلهاى .)9 -1
 ،-.219المسترشد فى امامة امير المؤمنين (ع) ،تحقيق احمد محمودى ،قم :مطبعه سلمان فارسى[ ،بىتا].
 ،-.211دالئل االمامة ،قم :مؤسسة البعثة 1411 ،ق.
 .211طبسى ،محمد جواد ،حياة االمام العسكرى (ع) ،قم :مكتب االعالم االسالمى 1417 ،ق.
 .212طقّوش ،محمد سهيل ،تاريخ حكومت امويان ،ترجمه حجت اهلل جودكى ،قم :پژوهشكده حوزه و دانشگاه.

 .217طوسى ،أبو جعفر محمد بن حسن ،اختيار معرفة الرجال ،تحقيق سيد مهدى رجائى ،مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء
التراث ،قم 1414 :ق (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11 ،1 -4
* ،-اختيار معرفة الرجال (رجال الكشى) ،تصحيح حسن مصطفوى ،مشهد:
دانشگاه مشهد 1748 ،ش( .استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
 ،-.214الغيبة ،تهران :مكتبة نينوى الحديثة[ ،بىتا].
 ،-.215الفهرست ،به كوشش سيد محمد صادق بحر العلوم ،قم :منشورات الشريف الرضى[ ،بىتا].
 ،-.211تهذيب األحكام ،بيروت :دار األضواء 1417 ،ق.
 ،-.213األمالى ،قم :دار الثقافة 1414 ،ق.
 ،-.218تمهيد االصول ،ترجمه عبد المحسن مشكوة الدينى ،تهران :انجمن اسالمى حكمت و فلسفه ايران 1758 ،ش.
 ،-.219مصباح المتهجّد ،بيروت :مؤسسة فقه الشيعة 1411 ،ق.
 .221طيفور ،ابو الفضل احمد بن ابى طاهر ،بالغات النساء ،قم :انتشارات شريف الرضى[ ،بىتا].
 .221عاملى ،سيد جعفر مرتضى ،الصحيح من سيرة النبى األعظم (ص) ،بيروت :دار السيرة[ ،بىتا] (استفاده شده در
فصلهاى .)7 -1
ص741 :
* ،-الصحيح من سيرة النبى األعظم (ص) ،بيروت :دار الهادى 1415 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
 ،-.222دراسات و بحوث فى التاريخ و االسالم ،قم :انتشارات اسالم[ ،بىتا].
 ،-.227زندگى سياسى امام جواد (ع) ،ترجمه سيد محمد حسينى ،قم :دفتر انتشارات اسالمى 1735 ،ش.
 ،-.224سلمان الفارسى ،قم :جامعه مدرسين حوزه علميه قم 1735 ،ش.
 .225عبد اهلل ،عبد العزيز بن ادريس ،مجتمع المدنية فى عهد الرسول (ص) ،رياض :جامعة ملك سعود 1412 ،ق.
 .221عبد بن حميد ،ابو محمد ،منتخب مسند عبد بن حميد ،تحقيق سيد صبحى البدرى السامرائى ،محمود محمد خليل
الصعيدى ،بيروت :مكتب النهضة العربية 1418 ،ق.
 .223عبد المقصود ،عبد الفتاح ،سقيفه نقطه جدايى خالفت و امامت ،ترجمه حسن افتخارزاده ،تهران :آفاق 1731 ،ش.

 ،-.228االمام على بن ابى طالب ،ترجمه محمود طالقانى.
 .229عروسى حويزى ،ابن جمعه ،تفسير نور الثقلين ،قم :مؤسسة اسماعيليان 1731 ،ش.
 .271عسقالنى ،احمد بن على بن حجر ،فتح البارى فى شرح صحيح البخارى ،تحقيق عبد العزيز عبد اهلل بن باز ،بيروت:
دار الكتب العلميه 1418 ،ق.
 .271عسكرى ،سيد مرتضى ،عبد اهلل بن سبأ و ديگر افسانههاى تاريخى ،ترجمه احمد فهرى و ديگران ،تهران :مجمع
العلمى االسالمى 1731 ،ش.
 ،-.272معالم المدرستين ،قم :مؤسسة البعثة 1992 ،م.
 .277عطاردى ،عزيز اهلل ،مسند االمام الجواد (ع) ،قم :المؤتمر العالمى لالمام الرضا (ع) 1411 ،ق.
 .274عطوان ،حسين ،فرقه هاى اسالمى در سرزمين شام در عصر اموى ،ترجمه حميد رضا شيخى ،مشهد :آستان قدس
رضوى 1731 ،ش.
 .275علم الهدى ،على بن الحسين ،الشافى فى االمامة ،تهران :مؤسسة الصادق 1411 ،ق.
 .271على ،جواد ،المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم ،بغداد :مكتبة النهضة 1938 ،م.
 ،-.273المفصل فى تاريخ العرب قبل االسالم ،بيروت :دار العلم للماليين 1931 ،م.
 .278عميد زنجانى ،عباسعلى ،مبانى انديشه سياسى در اسالم ،تهران :مؤسسه فرهنگى انديشه 1734 ،ش.
ص741 :
 .279عنايت ،حميد ،تفكر نوين سياسى اسالم ،ترجمه ابو طالب صارمى ،تهران :چاپخانه سپهر 1712 ،ش.
 .241غزالى ،ابو حامد محمد ،االقتصاد فى االعتقاد ،قاهره :مكتبة الجندى 1797 ،ق.
 .241فاعور ،على ،سيرة عمر بن عبد العزيز ،بيروت :دار الهادى 1411 ،ق.
 .242فتال نيشابورى ،محمد بن احمد ،روضة الواعظين و بصيرة المتّعظين ،مقدمه محمد مهدى سيد حسن خرسان ،قم:
الشريف الرضى 1718 ،ش( .استفاده شده در فصلهاى )15 -3
 .247فخر رازى ،التفسير الكبير ،بيروت :دار احياء التراث العربى[ ،بىتا].
 .244فرات كوفى ،فرات بن ابراهيم ،تفسير فرات الكوفى ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد 1411 ،ق.

 .245فروخ ،عمر ،تاريخ الجاهليه ،بيروت :دار العلم للماليين 1984 ،م.
 .241فوزى ،خليل ،دور أهل الحل و العقد فى النموذج االسالمى لنظام الحكم ،قاهره :المعهد العالمى للفكر االسالمى،
 1413ق.
 .243فياض الهيجى ،مال عبد الرزاق ،گوهر مراد ،تصحيح زين العابدين قربانى ،تهران :وزرات فرهنگ و ارشاد اسالمى،
 1732ش.
 .248فيروزآبادى ،قاموس المحيط ،بيروت :دار إحياء التراث العربى 1412 ،ق.
 .249فيض كاشانى ،الصافى فى تفسير القرآن ،تهران :كتابفروشى اسالميه 1712 ،ش.
 .251قادرى ،حاتم ،انديشههاى سياسى در اسالم و ايران ،تهران :سمت 1739 ،ش.
 .251قاضى ابو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم ،كتاب الخراج ،قاهره :المطبعة السلطيه 1791 ،ق.
 .252قاضى زاهدى ،احمد ،گنجينه نور؛ پرسشهاى مردم و پاسخهاى امام صادق (ع) ،ترجمه جعفر خوشنويس ،قم:
مؤسسه انتشارات حضرت معصومه (س) 1421 ،ق.
 .257قاضى نعمان تميمى مغربى ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار فى فضائل األئمة األطهار (ع) ،تحقيق سيد محمد رضا
حسينى جاللى ،قم :مؤسسه نشر اسالمى 1419 ،ق.
 .254قرطبى ،محمد بن احمد ،تفسير قرطبى ،بيروت :دار الكتاب العربى 1411 ،ق.
 .255قشيرى نيشابورى ،مسلم ابن الحجاج ،صحيح مسلم ،بيروت :دار الفكر[ ،بىتا].
 .251قلقشندى ،احمد بن عبد اهلل ،مآثر االنافة فى معالم الخالفه ،تحقيق عبد الستار احمد فراج ،كويت :التراث العربى،
 1914م.
 .253قمى ،شيخ عباس ،سفينة البحار ،تهران :سنايى[ ،بىتا].
 ،-.258كحل البصر فى سيرة سيد البشر ،بيروت :دار الصفوة 1412 ،ق.
 ،-.259مفاتيح الجنان ،تهران :اسوه[ ،بىتا].
ص742 :
 .211قمى ،على بن ابراهيم ،تفسير القمى ،تصحيح جزائرى ،قم :مؤسسة دار الكتاب 1414 ،ق.

 .211قندوزى حنفى ،سليمان بن ابراهيم ،ينابيع المودة لذوى القربى ،بيروت :مؤسسة األعلمى للمطبوعات[ ،بىتا].
 .212كاشف الغطاء ،شيخ جعفر ،كشف الغطاء ،اصفهان :مهدوى[ ،بىتا].
 .217كحاله ،عمر رضا ،اعالم النساء فى عالمى العرب و االسالم ،دمشق :مطبعة الهاشمى[ ،بىتا].
 .214كرد على ،محمد ،خطط الشام ،دمشق :مكتبة النورى 1987 ،م.
 .215كفعمى ،ابراهيم بن على ،المصباح ،قم :شريف رضى 1415 ،ق.
 .211كلبرگ ،اتان« ،اصول اربعمأة» ،ترجمه محمد كاظم رحمتى ،فصلنامه علوم حديث ،ش .13
 .213كلينى ،محمد بن يعقوب ،الكافى ،تحقيق الشيخ محمد اآلخوندى ،تهران :دار الكتب االسالمية 1751 ،ق (استفاده
شده در فصلهاى .)9 -3
* ،-الكافى ،تحقيق على اكبر غفارى ،تهران :دار الكتب االسالميه 1713 ،ش (استفاده شده در فصلهاى .)1 -1
* ،-الكافى ،تحقيق محمد جواد فقيه ،بيروت :دار األضواء 1417 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
 .218كوفى ،محمد بن سليمان ،مناقب االمام امير المؤمنين (ع) ،محمد باقر محمودى[ ،بىجا]:
مجمع الثقافة االسالميه 1417 ،ق.
 .219لبيد ،ابراهيم ،عصر النبوة و الخالفة الراشدة ،بغداد :وزارة التعليم العالى و البحث العلمى[ ،بىتا].
 .231مادلونگ ،ويلفرد ،جانشينى محمد (ص) ،ترجمه احمد نمايى و ديگران ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان
قدس رضوى 1733 ،ش.
 ،-.231فرقههاى اسالمى ،ترجمه ابو القاسم سرى ،تهران :انتشارات اساطير 1733 ،ش.
 .232مازندرانى ،محمد صالح ،شرح اصول الكافى[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .237ماوردى ،ابو يعلى محمد بن حسين فراء ،احكام السلطانيه ،مصر ،مصطفى البابى الحلبى و اوالده 1418 ،ق.
 .234المباركفورى ،محمد بن عبد الرحمان ،تحفة االحوذى بشرح جامع الترمذي ،بيروت :دار احياء التراث العربى و
مؤسسة التاريخ العربى 1419 ،ق.
 .235متقى هندى ،حسام الدين ،كنز العمال ،تحقيق شيخ بكرى ،بيروت :مؤسسة الرساله[ ،بىتا].
ص747 :

 .231مجلسى ،محمد باقر ،بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (ع) ،بيروت :دار احياء التراث العربى 1987 ،م
(استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
* ،-بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (ع) ،بيروت :دار الكتب العلميه[ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى -3
.)9
* ،-بحار االنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار (ع) ،بيروت :مؤسسة الوفاء 1417 ،ق (استفاده شده در فصلهاى
.)15 -11
 .233محب طبرى ،ابو جعفر احمد ،الرياض النضرة فى مناقب العشرة ،دار الكتب العلميه [بىتا].
 .238محمدى رى شهرى ،محمد ،موسوعة االمام على بن ابى طالب (ع) ،قم :دار الحديث 1421 ،ق.
 .239مسعودى ،ابو الحسن على بن الحسين ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،بيروت :مؤسسة دار الهجره 1419 ،ق
(استفاده شده در فصلهاى .)15 -11 ،1 -1
* ،-مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد ،بيروت :دار المعرفة[ ،بىتا] (استفاده شده در
فصلهاى .)9 -3
 ،-.281اثبات الوصيه ،قم :مؤسسه انصاريان 1991 ،م.
 ،-.281التنبيه و االشراف[ ،بىجا] :ليدن 1897 ،م.
 .282مشكور ،محمد جواد ،تاريخ شيعه و فرقههاى آن در اسالم ،تهران :كتابفروشى اشرافى 1712 ،ش.
 ،-.287فرهنگ فرق اسالمى ،با مقدمه كاظم مدير شانهچى ،مشهد :بنياد پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى1732 ،
ش.
 .284مطهرى ،مرتضى ،آشنايى با علوم اسالمى ،قم ،صدرا[ ،بىتا].
 ،-.285امامت و رهبرى ،قم :صدرا 1718 ،ش.
 ،-.281گفتارهاى معنوى ،قم ،صدرا 1718 ،ش.
 ،-.283مجموعه آثار ،خدمات متقابل اسالم و ايران ،تهران :صدرا 1718 ،ش.
 .288مظفر ،محمد حسن ،دالئل الصدق ،قاهره :دار المعلم 1791 ،ق.
 .289مظفر ،محمد حسين ،تاريخ شيعه ،ترجمه محمد باقر حجتى ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمى 1718 ،ش.

 .291مظفر ،محمد رضا ،السقيفه ،قم :مؤسسه انصاريان 1415 ،ق.
 .291معارف ،مجيد ،پژوهشى در تاريخ حديث شيعه ،تهران :مؤسسه فرهنگى و هنرى ضريح 1734 ،ش.
 .292مغنية ،محمد جواد ،الشيعة فى الميزان ،بيروت :دار الجواد 1413 ،ق.
ص744 :
 .297مفيد ،محمد بن محمد بن نعمان ،االختصاص ،بيروت :دار المفيد 1417 ،ق.
 ،-.294اإلرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،تحقيق مؤسسة آل البيت (ع) إلحياء التراث ،قم :المؤتمر العالمى أللفية
الشيخ المفيد 1417 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)15 -3 ،7 -1
* ،-االرشاد فى معرفة حجج اهلل على العباد ،ترجمه و شرح سيد هاشم رسولى محالتى ،دفتر نشر فرهنگ اسالمى،
تهران 1738 :ش (استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
 ،-.295األمالى ،قم :المؤتمر العالمى أللفية الشيخ المفيد 1417 ،ق.
 ،-.291الجمل و النصرة لسيد العترة فى ح رب البصرة ،تحقيق سيد على مير شريفى ،قم :مكتب اإلعالم االسالمى1734 ،
ش.
 ،-.293خمس رسائل فى اثبات الحجّة[ ،بىجا] :دار الكتب التجاريه.1731 ،
 ،-.298مجالس در مناظرات ،تصحيح خانبابا مشار ،ترجمه آقا جمال محقق خوانسارى ،تهران :نويد[ ،بىتا].
 ،-.299مسألتان فى النص على على (ع) ،تحقيق محمد رضا انصارى ،بيروت:
دار المفيد 1414 ،ق.
 .711مقدسى ،مطهر بن طاهر ،البدء و التاريخ ،بيروت :دار الكتاب العلمية 1413 ،ق.
 .711مقريزى ،احمد بن على ،النزاع و التخاصم بين بنى امية و بنى هاشم ،بيروت :مؤسسة اهل البيت (ع) 1411 ،ق
(استفاده شده در فصلهاى .)1 -4
* ،-النزاع و التخاصم بين بنى امية و بنى هاشم ،تحقيق سيد على عاشور[ ،بىجا]:
[بىنا][ ،بىتا] (استفاده شده در فصلهاى .)7 -1

 .712منقرى ،نصر بن مزاحم ،وقعة صفين ،تحقيق عبد السالم محمّد هارون ،قم :مكتبة آيت اهلل المرعشى النجفى1731 ،
ش.
 .717موسوىنژاد ،سيد على« ،آشنايى با زيديه» ،هفت آسمان ،س  ،7ش .11
 .714مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى (ره) ،مجموعه مقاالت كنگره بينالمللى امام خمينى و فرهنگ عاشورا ،دفتر
سوم ،تهران 1735 :ش.
 .715نباطى ،على بن يونس ،الصراط المستقيم ،تصحيح محمد باقر بهبودى ،قم :المكتبة المرتضويه 1784 ،ش.
 .711نجاشى ،أبو العباس أحمد بن على ،رجال النجاشى ،تحقيق سيد موسى شبيرى زنجانى ،قم:
مؤسسة النشر االسالمى 1413 ،ق.
ص745 :
 .713نخجوانى ،هندو شاه ،تجارب السلف ،اصفهان :نشر نفائس مخطوطات 1711 ،ش.
 .718نراقى ،ملّا احمد ،معراج السعادة[ ،بىجا] :انتشارات جاويد[ ،بىتا].
 .719نسائى ،احمد بن شعيب ،خصائص النسائى (خصائص امير المؤمنين «ع») ،تهران :مكتبة نينوى الحديثة 1731 ،ش.
 ،-.711فضائل الصحابه ،بيروت :دار الكتب العلميه[ ،بىتا].
 .711نعمانى ،محمد بن ابراهيم ،الغيبه ،تحقيق على اكبر غفارى ،تهران :مكتبة الصدوق[ ،بىتا].
 .712نقوى ،حامد ،خالصة العبقات ،تلخيص سيد على ميالنى ،قم :مطبعة سيد الشهداء 1411 ،ق.
 .717نوبختى ،حسن بن موسى ،فرق الشيعة ،بيروت :دار األضواء 1414 ،ق (استفاده شده در فصلهاى  9 -3و -11
.)15
* ،-فرق الشيعة ،تحقيق محمد صادق آل بحر العلوم ،نجف :مكتبة المرتضويه( 1755 ،استفاده شده در فصلهاى .)7 -1
 .714نورى ،حاتم ،الحياة السياسية لالمام السجاد (ع) ،بيروت :مؤسسة المرتضى العالمية 1414 ،ق.
 .715النويرى ،احمد بن عبد الوهاب ،نهاية االرب فى فنون االدب ،تهران :امير كبير 1714 ،ش.
 .711نيشابورى ،فضل بن شاذان ،االيضاح ،تحقيق جالل الدين حسينى ارموى[ ،بىجا][ :بىنا][ ،بىتا].
 .713واحدى نيشابورى ،على بن احمد ،اسباب نزول اآليات ،القاهره :مؤسسة الحلبى و الشركاء 1788 ،ق.

 .718واقدى ،محمد بن عمر ،المغازى ،تحقيق مارسدن جونس ،قم :نشر دانش اسالمى 1415 ،ق.
 .719ولوى ،على محمد ،ديانت و سياست در قرون نخستين اسالمى ،تهران :دانشگاه الزهرا 1781 ،ش.
 .721ولهاوزن ،يوليوس ،تاريخ سياسى صدر اسالم؛ شيعه و خوارج ،قم :دفتر نشر فرهنگ اسالمى 1735 ،ش.
 .721همدانى ،حسن بن احمد ،صفة جزيرة العرب ،تصحيح محمد بن على االكوع ،صنعاء:
مكتبة االرشاد 1411 ،ق.
 .722هيثمى ،نور الدين على بن ابى بكر ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بيروت :دار الكتب العلمية 1418 ،ق.
ص741 :
 .727يافعى ،عبد اهلل بن أسعد ،مرآة الجنان و عبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،بيروت :دار الكتب
العلمية 1413 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)9 -3
* ،-مرآة الجنان و عبرة اليقظان فى معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان ،مصر:
دار الكتاب االسالمى 1417 ،ق (استفاده شده در فصلهاى .)15 -11
 .724ياقوت حموى ،شهاب الدين ابو عبد اهلل بن عبد اهلل ،معجم البلدان ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا].
 .725يعقوبى ،احمد بن ابى يعقوب ،تاريخ اليعقوبى ،بيروت :دار صادر[ ،بىتا].
ص743 :
[نمايهها]
نمايه آيات
وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمانِكُمْ ( ،...بقره42 ،)119 ،
إِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ ( ،...بقره13 ،)124 ،
إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ( ،بقره191 ،)151 ،
وَ زادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ ( ،...بقره11 ،)243 ،
وَدَّتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ( ،آل عمران42 ،)19 ،

فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْ لِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْالحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما( ،نساء229 ،)75 ،
أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ( ،نساء25 ،)54 ،
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ( ،نساء47 ،)59 ،
الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ( ،...مائده274 ،57 ،42 ،)7 ،
الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَال تَخْشَوْهُمْ ( ،...مائده41 ،)7 ،
وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ( ،مائده52 ،)13 ،
لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَ يَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ( ،انفال23 ،)42 ،
يَوْمَ يُحْمى ( ،...توبه81 ،)75 ،
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ( ،توبه47 ،)119 ،
ال عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ( ،هود9 ،)47 ،
وَ ما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً( ،كهف117 ،)51 ،
يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ وَ آتَيْناهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا( ،مريم185 ،)12 ،
إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ( ،حج211 ،)78 ،
كُلُّ حِزْبٍ بِما لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ( ،مؤمنون229 ،)57 ،
فَوَجَدَ فِيها رَجُلَيْنِ يَقْتَتِالنِ هذا مِنْ شِيعَتِهِ وَ هذا مِنْ عَدُوِّهِ( ،قصص5 ،)15 ،
إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ ( ،...احزاب13 ،)1 ،
ص748 :
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ ( ،...احزاب13 ،)1 ،
كَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتالَ ( ،...احزاب48 ،)25 ،
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ ( ،...احزاب32 ،)71 ،

وَ إِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْراهِيمَ( ،صافات5 ،)87 ،
ال تُقَدِّمُوا ( ،...حجرات32 ،)5 -1 ،
يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجاتٍ( ،مجادله185 ،)11 ،
ص749 :
نمايه روايات
احلب يا عمر حلبا لك شطره اشدد له اليوم امره ليردّ عليك غدا 34 ،...
اخو رسول اللّه (ص) ،و ابو سبطيه الحسن (ع) و الحسين (ع)55 ،
اذا عرفت الحقّ فاعمل ما شئت241 ،
اريد ان آمر بالمعروف و انهى عن المنكر و اسير بسيرة جدّى و ابى113 ،
 ...استأثر فآساء االثرة و جزعتم فاسأتم الجزع 111 ،...
اال و انّ بليّتكم قد عادت كهيئتها يوم بعث اللّه نبيّه صلّى اللّه عليه و آله12 ،
الحقّ ال يعرف بالرّجال ،اعرف الحقّ ،تعرف اهله97 ،
اللهم ائتنى باحبّ خلقك اليك يأكل معى هذا الطّير48 ،
اللهم أخّر قريشا فانهم منعتنى حقى و غصبتنى أمرى54 ،
اللّهمّ وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله42 ،
الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درّت معائشهم 215 ،...
امّا بعد فقد اتانى كتابك فى فاسق يؤوى مثله الفاسق من شيعتك و شيعة ابيك144 ،
انّ االمر الى اهلل يضعه حيث يشاء9 ،
انّ اهلل عزّ و جلّ ايّد هذا األمر بنا و جعل لنا العلم و السّيف فجمعا لنا252 ،
انا مدينة العلم و علىّ بابها15 ،

انّ امير المؤمنين نصّ على ابنه الحسن (ع) بحضرة الشّيعة و استخلفهم عليهم21 ،
انتم شيعتنا و اهل مودّتنا144 ،
انّ دين اللّه تعالى ال يصاب بالعقول الناقصة ،و اآلراء الباطلة ،و المقاييس 188 ،...
انفذوا جيش اسامة لعن اللّه من تخلّف عنها31 ،
انّ مثل اهل بيتى فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا و من تخلّف عنها غرق11 ،
انّى حاملكم الى منهج نبيّكم71 ،
ص751 :
أمّا االستبداد علينا بهذا المقام و نحن أألعلون نسبا12 ،
بشروطها و أنّا من شروطها232 ،
سبحانك ال تحس و ال تجس و ال تمس189 ،
 ...سمعت اللّه جلّ جالله يقول :ال إله إال اللّه حصنى 232 ،...
فجزت قريشا عنّى الجوازى فانّهم ظلمونى حقّى و اغتصبونى سلطان ابن عمّى54 ،
فلن يحدث اللّه به حدثا و انا حىّ كتبت اليكم برأيى131 ،
فيا عجبا بينا هو يستقيلها فى حياته اذ عقد الخر بعد وفاته لشدّ ما تشطّر ضرعها34 ،
قد أمرنا بنصرتك217 ،
قد خشينا ان تركناه 234 ،...
قد غلبه الوجع و عندكم القرآن31 ،
ال جبر و ال تفويض بل امر بين االمرين28 ،
احذروا على شبابكم الغالة ال يفسدوهم ،فانّ الغالة شرّ خلق اللّه 243 ،...
ال يؤدّى عنك الّا انت او رجل منك51 ،

لكلّ نبىّ وصىّ و وارث و انّ عليّا وصيّى و وارثى12 ،
لم يبق من االسالم الّا اسمه و من الدّين الّا رسمه184 ،
رأيت عليّا على منبر رسول اللّه (ص) حين قتل عثمان و هو يقول ما احببت 111 ،...
ليس امرى و امركم واحد ،انّى اريدكم للّه و انتم تريدوننى النفسكم 15 ،...
ليعتقد فيه المفتونون به 234 ،...
ليكون دعاؤه لنا 234 ،...
ما الّذى نقموا من ابى الحسن نقموا و اللّه منه نكير سيفه 25 ،...
ما زلت مظلوما منذ قبض رسول اللّه (ص) حتى يوم النّاس هذا54 ،
ما قتلت و ال أمرت ،و ال رضيت 113 ،...
من كنت مواله فعلىّ مواله ،اللّهمّ وال من وااله و عاد من عاداه714 ،81 ،
من كنت مواله فهذا علىّ مواله ،انت منّى بمنزلة هارون من موسى55 ،
إنى تارك فيكم الثّقلين ما ان تمسكتم بهما لن تذلّوا ،كتاب اللّه و عترتى 11 ،...
 ...و انى انشدك اهلل الّا تكون امام هذه االمّة المقتول 111 ،...
 ...و عجزت العقول عن ادراك كنه جمالك ،و انحسرت االبصار دون النظر 188 ،...
ص751 :
و قد كانوا عرفوا رأى الحسن اخيك فى دفع الحرب142 ،
و كان عامة المهاجرين و جل االنصار ال يشكون ان عليا هو صاحب االمر بعد رسول اهلل (ص)39 ،
و ال تنازع االمر اهله9 ،
 ...و لّانى هذا االمر من بعده 21 ،...
 ...و لم يكن فى القوم احرص عليه منه 111 ،...

و معك اربعون الف مقاتل من اهل الكوفه ،سوى شيعتك من اهل البصرة 144 ،...
هذا وصىّ االوصياء و وارث علم االنبياء123 ،
يا دهر أف لك من خليل 131 ،...
يا على انت منّى بمنزلة هارون من موسى49 ،
يا عمّ ،لو عبدا زنجيّا تعصّب لنا اهل 212 ،...
يبقر العلم بقرا228 ،
يعترف بالملك و الخالفة لنا 234 ،...
يهلك فىّ رجالن؛ محبّ مفرط ،يضعنى غير موضعى ،و يمدحنى 245 ،...
ص752 :
نمايه اشخاص
آبى ،منصور بن الحسين18 ،
آخوند خراسانى72 ،
آل كاشف الغطاء ،محمد حسين73 ،
آيت اللهى ،محمد تقى123 ،73 ،
ابان بن تغلب244 ،
ابراهيم باخمرا254 ،257 ،249 ،
ابراهيم بن وليد بن عبد الملك279 ،275 ،
ابراهيم پسر مالك اشتر721 ،211 ،219 ،
ابراهيم (پيامبر «ع»)،13 ،5 ،
ابراهيم حسن ،حسن17 ،71 ،

ابراهيم ،فؤاد244 ،
ابن ابى الحديد181 ،112 ،91 ،85 ،39 ،31 ،58 ،54 ،57 ،11 ،
ابن ابى شيبه كوفى49 ،
ابن اثير جزرى ،على بن ابى اكرم717 ،712 ،211 ،211 ،181 ،127 ،111 ،84 ،41 ،42 ،
ابن اسحاق محمد84 ،58 ،53 ،51 ،71 ،
ابن اشعث -عبد الرحمان بن اشعث
ابن اعثم كوفى ،محمد بن على175 ،113 ،21 ،
ابن ام مكتوم37 ،
ابن بطريق ،يحيى بن حسن88 ،43 ،
ابن جبر ،على بن يوسف51 ،
ابن جوزى ،عبد الرحمان191 ،13 ،15 ،
ابن حجر عسقالنى ،احمد بن على712 ،41 ،
ابن حزم اندلسى ،على بن احمد211 ،111 ،84 ،11 ،1 ،
ابن خلدون717 ،152 ،11 ،
ابن خلكان714 ،221 ،
ابن داوود حلّى ،تقى الدين حسن بن على712 ،
ابن زبير -عبد اهلل بن زبير
ابن سعد ،محمد بن سعد هاشمى بصرى212 ،32 ،53 ،51 ،45 ،
ابن سكّيت293 ،
ابن سيد الناس49 ،

ابن سينا11 ،
ابن شريج181 ،
ابن شعبه حرّانى ،ابو محمد بن على153 ،
ابن شهر آشوب ،محمد بن على712 ،283 ،259 ،223 ،57 ،
ابن صباغ مالكى ،على بن محمد233 ،211 ،178 ،
ابن طاووس حسنى ،عبد الكريم292 ،232 ،
ابن طاووس ،على بن موسى712 ،111 ،91 ،57 ،
ابن طقطقا ،محمد بن على231 ،251 ،
ابن عايشه181 ،
ابن عباس -عبد اهلل بن عباس
ابن عبد البر ،يوسف بن عبد اللّه81 ،11 ،
ابن عبد ربّه ،احمد بن محمد212 ،
ص757 :
ابن عساكر ،على بن الحسين12 ،
ابن عماد ،عبد الحى بن احمد221 ،
ابن فندق ،على بن زيد بيهقى114 ،
ابن قتيبه دينورى ،عبد اهلل بن مسلم211 ،144 ،112 ،111 ،55 ،21 ،
ابن قدامه ،عبد اهلل بن احمد3 ،
ابن كثير ،ابو الفداء اسماعيل بن عمر دمشقى713 ،275 ،81 ،31 ،11 ،5 ،
ابن كريز -عبد اهلل بن عامر بن كريز

ابن ماجه ،محمد بن يزيد42 ،
ابن مسعود -عبد اهلل بن مسعود
ابن منظور ،محمد بن مكرم211 ،228 ،98 ،
ابن مهلب -يزيد بن مهلّب
ابن نديم ،محمد بن اسحاق71 ،
ابن نما حلّى ،جعفر بن محمد212 ،
ابن هشام ،محمد بن عبد الملك31 ،49 ،43 ،
ابو ابراهيم -امام كاظم (ع)
ابو اسماعيل -امام صادق (ع)
ابو االسود دئلى21 ،
ابو الجارود257 ،
ابو الحسن على بن محمد سمرى719 ،
ابو الخطاب241 ،
ابو العاص227 ،
ابو العباس سفاح -سفاح
ابو الفداء ،اسماعيل بن كثير -ابن كثير
ابو الفرج اصفهانى ،على بن حسين711 ،291 ،214 ،212 ،145 ،91 ،48 ،21 ،
ابو القاسم اسحاق بن جعفر زبيرى714 ،
ابو القاسم المنتظر714 ،
ابو القاسم سرى141 ،

ابو الهيثم بن التيهان39 ،
ابو ايوب انصارى125 ،
ابو بكر (ابن ابى قحافه)،89 ،88 ،81 -84 ،81 -37 ،31 ،19 ،58 ،53 ،51 ،51 ،49 ،41 ،71 ،23 -25 ،19 ،11 ،3 ،
191 ،111 ،129 ،111 ،98 ،95 ،94
ابو بكر بن عبد الرحمان بن حارث191 ،
ابو حازم حافظ191 ،51 ،
ابو حنيفه دينورى154 ،157 ،141 ،
ابو حنيفه ،نعمان بن ثابت211 ،254 ،244 ،
ابو ذر غفارى115 ،111 ،83 -85 ،81 ،39 ،41 ،41 ،17 ،
ابو رويحه41 ،
ابو سعيد خدرى171 ،171 ،111 ،42 ،
ابو سفيان بن حرب227 ،131 ،111 ،151 ،147 ،178 ،115 ،117 ،99 ،94 ،82 ،81 ،12 ،
ابو سلمه خالل251 ،251 ،241 ،
ابو طالب صارمى291 ،212 ،41 ،
ابو طلحه انصارى22 ،
ابو عبيد ثقفى219 ،
ابو عبيده جراح39 ،31 -34 ،12 ،24 ،21 ،
ابو على بن راشد721 ،295 ،259 ،
ابو عنبه ،اصغر275 ،
ابو لهب41 ،
ابو لؤلؤ21 ،

ابو مخنف ،لوط بن يحيى131 ،111 ،
ابو مسعود انصارى171 ،
ابو مسلم خراسانى251 ،251 ،241 ،
ابو موسى اشعرى279 ،171 ،124 -122 ،119 ،117 ،
ابو نعيم اصفهانى ،احمد بن عبد اهلل25 ،
ابو هاشم جعفرى722 ،718 ،241 ،
ص754 :
ابو هريره139 ،
ابو يعقوب سجستانى254 ،
ابو يوسف شاعر715 ،
احمد بن اسحاق715 ،
احمد بن حنبل297 ،272 ،
احمد بن طولون711 ،
احمد بن محمد بن عبد اهلل711 ،
احمد بن موسى281 ،
احمدى ميانجى ،على18 ،
ادريس بن ادريس217 ،
ادريس بن عبد اهلل217 ،
اربلى ،على بن عيسى بن219 ،135 ،127 ،111 ،91 ،
اروى -نجمه

اسامة بن زيد111 ،117 ،32 -31 ،18 ،
اسحاق بن جعفر (ع)279 ،
اسحاق بن عمار251 ،
اسحاق بن يعقوب711 ،
اسحاق (پيامبر «ع»)121 ،
اسحاق كندى717 ،
اسفنديارى ،اسكندر129 ،
اسكافى ،ابو جعفر ،محمد بن عبد اهلل48 ،1 ،
اسماعيل امين (فرزند امام صادق «ع»)215 ،255 ،254 ،279 ،3 ،
اسماعيل (بن ابراهيم «ع»)121 ،15 ،11 ،
اسماعيل بن احمد291 ،
اسماعيل بن عمر -ابن كثير
اسماعيل بن مهران281 ،
اسماعيل (فرزند ابراهيم نبى «ع»)15 ،
اسماء دختر عبد الرحمان بن ابى بكر279 ،
اسود بن يغوث15 ،
اسود عنسى81 ،
اسيد بن حضير33 ،18 ،
اشعث بن قيس171 ،127 ،122 ،98 ،
اشعرى ،سعد بن عبد اهلل254 ،3 ،

اشعرى ،على بن اسماعيل254 ،
افتخارزاده ،محمود رضا5 ،
االكبر ،ناشى12 ،
ام البنين -نجمه
ام الحسن -سبيكه
ام الفضل (دختر حارث)،114 ،
ام الفضل (دختر مأمون)281 ،284 ،282 ،281 ،281 ،
امام باقر (ع)255 ،257 ،251 ،251 ،248 ،245 -247 ،241 ،273 -223 ،227 -221 ،188 ،93 ،
امام جواد (ع)722 ،721 ،711 ،289 ،283 -281 ،239 ،213 ،
امام حسن عسكرى718 ،714 ،711 ،719 -711 ،299 ،295 ،223 ،
امام حسن مجتبى (ع)،137 ،131 -118 ،111 ،159 ،154 -143 ،145 -172 ،119 ،99 ،88 ،21 ،21 ،12 ،9 ،
711 ،711 ،215 ،253 ،251 ،254 ،257 ،271 ،214 ،211 ،219 ،181 ،131 ،135
امام حسين (ع)،211 ،199 ،195 ،181 ،135 -151 ،149 ،144 ،142 ،179 ،178 ،175 ،127 ،113 ،73 ،9 ،3 ،
711 ،711 ،298 ،291 ،287 ،215 ،254 ،251 ،249 ،241 ،271 ،271 ،215 ،214 ،211 ،219 ،211
امام خمينى (ره)71 ،
امام دوازدهم -امام زمان (عج)
ص755 :
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امام رضا (ع)711 ،287 -219 ،213 ،251 ،243 ،57 ،
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امام زمان (عج)724 ،727 ،721 -711 ،719 ،715 ،711 ،298 ،293 ،295 ،214 ،11 ،
امام سجاد (ع)،228 ،219 -213 ،215 -211 ،218 -211 ،217 -188 ،181 -184 ،182 -139 ،133 ،135 ،3 ،
215 ،255 ،254 ،251 ،244 ،247 ،277
امام صادق (ع)،211 -255 ،254 -252 ،251 -249 ،248 ،241 ،244 -241 ،279 ،274 ،223 ،221 ،24 ،11 ،3 ،
727 -721 ،713 ،715 ،718 ،218 -214
امام عصر (عج) -امام زمان (عج)
امام على (ع)،32 ،31 ،18 ،15 ،12 -11 ،58 -52 ،51 -71 ،23 ،25 -27 ،21 ،21 ،18 ،13 ،15 ،17 -9 ،3 -5 ،
،152 ،151 ،143 ،145 -147 ،141 -179 ،175 -112 ،111 -119 ،113 -114 ،112 ،111 -91 ،89 -33 ،34
،223 ،225 ،222 ،215 ،211 ،211 ،211 ،184 ،181 ،139 ،138 ،131 ،135 ،131 -118 ،111 ،158 ،151 ،157
711 ،714 ،298 ،291 ،281 ،235 ،252 ،249 ،245 ،244 ،279 ،271
امام كاظم (ع)711 ،715 ،239 ،232 ،231 ،218 -211 ،214 -259 ،255 ،279 ،3 ،
امام مهدى -امام زمان (عج)
امام هادى (ع)722 ،721 ،718 ،713 ،715 ،717 ،711 -289 ،281 ،239 ،
امامة239 ،
ام سلمه211 ،118 ،51 ،
ام فروه (مادر امام صادق «ع»)279 ،
ام كلثوم22 ،
امير مؤمنان على -امام على (ع)
امين ابو موسى محمد بن هارون الرشيد289 ،238 ،231 ،219 ،218 ،
امين ،احمد71 ،
امين ،سيد محسن71 ،
امينى ،عبد الحسين184 ،85 ،55 ،52 ،41 ،9 ،

امينى ،محمد هادى83 ،
امينى ،هادى58 ،
امية بن خلف115 ،15 ،
انس بن مالك48 ،
انصاريان ،حسين194 ،
اوفى بن حصن119 ،
ايبش ،يوسف19 ،
ايوب بن نوح بن درّاج نخعى719 ،295 ،
بحرانى ،سيد هاشم51 ،
بخارى ،محمد بن اسماعيل49 ،
بدوى ،عبد الرحمان79 ،7 ،
براقى ،سيد حسين بن سيد احمد121 ،
براء بن عازب39 ،
بريحه « /ترنجه» -عبد اهلل بن محمد بن داوود هاشمى بن أترجه
بسر بن ابى ارطاة125 ،
بشير بن سعد خزرجى129 ،
بغدادى تميمى ،عبد القاهر بن طاهر3 ،
بغدادى ،محمد بن حبيب11 ،
بالذرى ،احمد بن يحيى154 ،157 ،144 ،174 ،127 ،111 ،81 ،32 ،58 ،53 ،9 ،
بالشر ،رژيس12 ،

بالل15 ،41 ،
بهبودى ،محمد باقر91 ،
ص751 :
بهراميان ،على241 ،
بيانى ،شيرين (اسالمى ندوشن)121 ،
بيهقى ،ابو الفضل محمد بن حسين113 ،99 ،
بيهقى ،احمد بن حسين31 ،
پيشوايى ،مهدى181 ،82 ،
ترابى ،احمد135 ،
ترمذى ،محمد بن عيسى41 ،42 ،
تفتازانى ،مسعود بن عمر23 ،
تكتم -نجمه
تميمىآمدى ،عبد الواحد بن محمد72 ،
تميمى بستى ،محمد بن احمد24 ،
تميمى مغربى ،نعمان بن محمد31 ،48 ،
توفيق ابو اعلم18 ،
ثابت بن قيس بن شماس95 ،
ثقفى كوفى ،ابراهيم بن محمد124 ،54 ،3 ،
جابر بن حيّان244 ،
جابر بن عبد اللّه انصارى713 ،223 ،47 ،

جاثليق231 ،
جاحظ ،عمر بن بحر33 ،
جبرئيل139 ،97 ،51 ،
جبر (بن ابى عبيد ثقفى)219 ،
جراح بن سنان اسدى148 ،173 ،34 ،24 ،
جرداق ،جرج74 ،
جرير بن عبد اهلل بجلى121 ،
جصاص ،ابو بكر احمد بن على51 ،
جعده (دختر اشعث)149 ،
جعفر بن على711 ،
جعفر بن محمد بن اشعث218 ،217 ،
جعفر بن منصور254 ،
جعفر كذّاب711 ،
جعفريان ،رسول284 ،135 ،128 ،38 ،1 ،
جعفرى ،سيد حسين محمد123 ،73 ،
جعفرى ،محمد تقى29 ،
جعيط ،هشام121 ،
جفنه (دختر ابو لؤلؤ)111 ،21 ،
جميله181 ،
جندب بن كعب ازدى171 ،

جودكى ،حجت اللّه222 ،
جوهرى ،ابو بكر احمد بن عبد العزيز12 ،
جويرة بن مسهر عبدى119 ،
حاجب (سعيد بن صالح)711 ،
حاج حسن ،حسين138 ،
حارث بن حزن114 ،
حارث بن حكم117 ،
حارث بن سويد تميمى171 ،
حارث بن مرة124 ،
حاكم نيشابورى11 ،
حبابه277 ،
حبيبى ،نجفقلى115 ،
حجّاج ثقفى211 ،211 ،181 ،181 ،113 ،111 ،
حجر بن عدى كندى211 ،119 ،118 ،151 ،155 ،157 ،147 ،141 ،
حديث (همسر امام هادى «ع»)711 ،289 ،
حذيفه39 ،
حرار -شهربانو
حرب بن سخر178 ،
حرّ بن يزيد رياحى114 ،
حرّ عاملى ،محمد بن حسن294 ،

حسان بن ثابت129 ،111 ،95 ،
حسكانى ،عبيد اهلل بن احمد51 ،25 ،12 ،
حسن بصرى243 ،
حسن بن راشد295 ،
ص753 :
حسنى ،هاشم معروف211 ،251 ،119 ،71 ،
حسين بن روح نوبختى719 ،718 ،
حسين بن على -امام حسين (ع)
حسينى ،ادريس71 ،
حسينى ،سيد محمد281 ،
حسينى ،محمد رضا711 ،
حضرت ولى عصر -امام زمان (عج)
حكم بن ابى العاص227 ،111 ،
حكيم بن حببه114 ،
حكيمپور ،محمد115 ،
حلبى ،على بن برهان41 ،
حلبى ،على بن حسن48 ،
حلى ،حسن بن يوسف222 ،223 ،51 ،47 ،8 ،
حماد بن عيسى جهنى بصرى213 ،
حمزه (بن عبد المطلب)43 ،41 ،

حمزه خارجى148 ،
حميدة اندلسية (بربويه)259 ،
خارجة بن زيد191 ،
خالد بن عبد اهلل قسرى225 ،
خالد بن وليد21 ،
خالد بن يزيد227 ،
خديجه (دختر خويلد)178 ،
خراش عجلى148 ،
خزاز قمى ،على بن محمد17 ،
خسروشاهى74 ،
خضر713 ،715 ،
خطيب بغدادى ،احمد بن على211 ،57 ،
خليفة بن خياط119 ،
خنجى اصفهانى ،فضل اللّه بن روزبهان19 ،
خواجه نصير الدين طوسى14 ،8 ،
خوارزمى ،موفق بن احمد221 ،43 ،77 ،
خوانسارى ،محمد باقر294 ،71 ،
خويى ،سيد ابو القاسم212 ،
خيزران -سبيكه
خيزران -نجمه

داوود بن على251 ،
داوود بن قاسم بن اسحاق بن عبد اهلل بن جعفر بن ابى طالب -ابو هاشم جعفرى
دحمان181 ،
درّه -سبيكه
دفترى ،فرهاد254 ،
دهخدا ،على اكبر5 ،
ديار بكرى ،حسن بن محمد31 ،
ديباج ،محمد279 ،
دينورى ،احمد بن داوود111 ،
ذاكرى ،على اكبر71 ،
ذو القرنين715 ،
ذهبى ،محمد بن احمد713 ،49 ،42 ،22 ،
رازى ،ابو غالب18 ،
رافع بن خديج171 ،
رافعى ،مصطفى75 ،
راوندى ،سعيد بن هبة اهلل287 ،
رأس الجالوت231 ،
رسول اهلل ،رسول اكرم ،پيامبر اكرم (ص) -در اكثر صفحات
رشيد رضا ،محمد152 ،77 ،
رشيد هجرى119 ،

رفاعه بن شداد213 ،
ريحانة (همسر امام رضا «ع») -سبيكه
زبيدى ،محمد بن مرتضى228 ،
زبير بن عوام152 ،118 ،113 ،111 ،117 ،112 ،113 ،115 ،71 ،27 ،22 ،
ص758 :
زكى -امام حسن عسكرى (ع)
زمخشرى ،محمود بن عمر15 ،41 ،
زهرى ،ابن شهاب191 ،51 ،
زياد بن ابيه (فرزند سميه)119 ،151 ،144 ،147 ،141 ،
زيد بن ارقم112 ،
زيد بن ثابت171 ،
زيد (بن حارثه)41 ،
زيد بن صوحان117 ،
زيد بن على252 -251 ،241 ،274 ،271 ،214 ،137 ،113 ،3 ،
زينب (بنت على «ع»)131 ،
زين عاملى ،محمد حسين243 ،
سالم بن عبد اللّه191 ،
سالم مولى حذيفه31 ،34 ،21 ،
سبحانى ،جعفر141 ،
سبره جهنى117 ،

سبط ابن الجوزى( ،يوسف بن غزغلى)714 ،
سبيكة (مادر امام جواد «ع»)239 ،
سجاح81 ،
سجادى ،سيد صادق241 ،
سعد بن ابى وقاص171 ،111 ،111 ،98 ،27 ،22 ،
سعد بن عباده129 ،31 ،35 ،18 ،13 ،
سعد بن مسعود211 ،219 ،
سعد بن معاذ229 ،
سعيد بن بهدل شيبانى148 ،
سعيد بن صالح -حاجب
سعيد بن عاص111 ،149 ،174 ،115 ،114 ،117 ،111 ،94 ،
سعيد بن مسيب189 ،
سفاح ،ابو العباس عبد اهلل بن محمد257 ،279 ،241 ،158 ،
سفيان بن عوف125 ،
سفيان عينيه191 ،
سكن نوبيه -نجمه
سكينة مريسيه -سبيكه
سلمان فارسى83 -84 ،81 ،39 ،
سليمان بن صرد خزاعى219 ،213 ،132 ،111 ،144 ،
سليمان بن عبد الملك277 ،272 ،222 ،

سليمان بن كثير241 ،
سليمان بن يسار191 ،
سمّان713 ،
سمانه (مادر امام حسن عسكرى «ع»)711 ،289 ،
سمطيه /سميطيه /شميط /شميطيه215 ،
سميّه85 ،
سندى بن شاهك218 ،217 ،259 ،
سوسن (مادر امام حسن عسكرى «ع»)711 ،
سهل بن حنيف117 ،
سهل بن يوسف سلمى58 ،
سيد الشهداء -امام حسين (ع)
سيد العابدين -امام سجاد (ع)
سيد مرتضى98 ،91 ،12 ،
سيف بن عمر128 ،58 ،
سيوطى ،جالل الدين211 ،98 ،49 ،47 ،
شافى711 ،
شاه بن ميكال711 ،
شبث بن ربعى تميمى127 ،
شبراوى ،عبد اهلل بن محمد133 ،
شبلنجى ،شيخ مؤمن47 ،

ص759 :
شبيب171 ،
شبيب بن يزيد شيبانى148 ،
شرف االسالم بن سعيد51 ،
شريف جرجانى23 ،
شريف قرشى ،باقر183 ،181 ،
شريف مرتضى -سيد مرتضى
شريك بن شداد حضرمى119 ،
شفاعى ،محسن1 ،
شقراء -نجمه
شالفه -شهربانو
شمر بن ذى الجوشن114 ،
شمس الدين ،محمد مهدى18 ،
شميط -سمطيه
شوشترى ،قاضى نور اهلل191 ،
شهربانو135 ،
شهرستانى ،محمد بن عبد الكريم215 ،248 ،1 ،
شهيد ثانى (محمد بن جمال الدين مكّى عاملى)3 ،
شهيد فخّ (حسين بن على)218 ،214 ،217 ،
شهيدى ،جعفر135 ،115 ،111 ،97 ،87 ،

شيبة بن غفال249 ،
شيخ آقا بزرگ تهرانى ،محمد محسن295 ،58 ،
شيخ بهائى ،محمد بن حسين18 ،
شيخى ،حميد رضا143 ،
صاحب زنج719 ،713 ،715 ،
صاحب فخّ -شهيد فخ
صافى گلپايگانى ،لطف اهلل717 ،
صالح بن مسّرح148 ،
صالح بن وصيف718 ،
صالحى نجفآبادى113 ،
صامت -امام حسن عسكرى (ع)
صبحى صالح87 ،
صخر58 ،
صدر ،محمد باقر189 ،78 ،
صدر ،محمد صادق71 ،
صدوق ،محمد بن على721 ،719 ،717 ،298 ،297 ،231 ،232 ،213 ،212 ،81 ،11 ،
صعصعة بن صوحان117 ،
صفار قمى ،محمد بن حسن185 ،
صفدى ،خليل بن ايبك221 ،
صنعانى ،عبد الرزاق13 ،

صيفى بن فسيل شيبانى119 ،
ضحاك بن قيس171 ،
ضرار بن خطاب13 ،
طالقانى ،محمود22 ،
طاهره -نجمه
طباطبايى ،سيد محمد حسين42 ،73 ،15 ،8 ،
طبرسى ،ابو على فضل بن حسن219 ،275 ،175 ،177 ،114 ،91 ،
طبرسى ،احمد بن على285 ،199 ،17 ،
طبرى ،محمد بن جرير275 ،131 ،129 ،128 ،117 ،19 ،12 ،48 ،41 ،1 ،
طبسى ،نجم الدين714 ،
طقّوش ،محمد سهيل222 ،
طلحه152 ،119 ،118 ،113 ،111 ،117 ،112 ،113 ،111 ،115 ،71 ،22 ،
طوسى ،محمد بن حسن،712 ،718 ،291 ،295 ،213 ،211 ،212 ،211 ،259 ،229 ،222 ،212 ،151 ،85 ،57 ،8 ،
721 ،719 ،718 ،713 ،717
طوعه112 ،
طه حسين174 ،73 ،
ص711 :
طيفور ،ابو الفضل محمد بن ابى طاهر25 ،
عارف تأمير78 ،
عارف ،سيد محمد صادق119 ،
عاملى ،سيد جعفر مرتضى282 ،281 ،182 ،84 ،48 ،

عايشه149 ،123 ،119 ،118 ،111 ،117 ،111 ،115 ،31 ،53 ،51 ،
عبادة بن صامت39 ،
عباس بن عبد المطلب254 ،257 ،114 ،89 ،37 ،32 ،
عباس (فرزند امام صادق «ع»)279 ،
عبد الرحمان بن اشعث114 ،141 ،
عبد الرحمان بن جندب174 ،
عبد الرحمان بن حسان عنزى119 ،
عبد الرحمان بن خالد بن وليد117 ،
عبد الرحمان بن عديس بلوى115 ،114 ،
عبد الرحمان بن عوف88 ،13 ،15 ،21 ،27 ،22 ،11 ،
عبد الرحمان بن قباث125 ،
عبد الرحمان بن ملجم مرادى171 ،
عبد العزيز بن مروان247 ،224 ،227 ،
عبد العظيم حسنى295 ،
عبد الفتاح عبد المقصود34 ،58 ،25 ،24 ،
عبد اهلل افطح211 ،215 ،279 ،
عبد اهلل بن حنظله211 ،
عبد اهلل بن خباب124 ،
عبد اهلل بن زبير227 ،211 ،211 ،213 ،199 ،198 ،131 ،119 ،113 ،117 ،112 ،111 ،159 ،174 ،119 ،
عبد اهلل بن سبأ يهودى128 ،73 ،

عبد اهلل بن سعد بن ابى سرح114 ،117 ،98 ،15 ،
عبد اهلل بن سعده125 ،
عبد اهلل بن عامر بن كريز173 ،115 ،171 ،114 ،98 ،
عبد اهلل بن عباس175 ،127 ،119 -113 ،117 ،113 ،32 ،53 ،55 ،24 ،
عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر211 ،
عبد اهلل بن عمر211 ،159 ،171 ،111 ،117 ،
عبد اهلل بن عمرو حضرمى115 ،
عبد اهلل بن فطيح211 ،
عبد اهلل بن كواء127 ،
عبد اهلل بن محمد بن داوود هاشمى بن أترجه714 ،291 ،
عبد اهلل بن مسعود112 ،
عبد اللّه بن مطيع211 ،213 ،211 ،
عبد اهلل بن موسى239 ،
عبد اهلل بن نافع174 ،
عبد اهلل بن يحيى حضرمى119 ،
عبد اهلل بن يحيى كاهلى213 ،
عبد اهلل ،عبد العزيز بن ادريس13 ،
عبد اهلل محض251 ،181 ،
عبد المطلب41 ،
عبد الملك بن مروان274 ،224 ،227 ،212 -211 ،198 ،181 ،148 ،143 ،

عبد الملك زيات281 ،
عبد بن حميد ،ابو محمد51 ،
عبد شمس114 ،
عبد صالح -امام كاظم (ع)
عبد مناف114 ،
عبيد اهلل بن زياد212 -211 ،213 ،199 ،195 ،131 ،119 ،113 ،115 -117 ،111 ،
عبيد اهلل بن عباس171 ،125 ،117 ،
ص711 :
عبيد اهلل بن عتبة بن مسعود191 ،
عبيد اهلل بن عمر111 ،21 ،
عبيد اهلل مهدى254 ،
عبيد بن عمرو157 ،
عبيد ثقفى151 ،
عتبة بن ابى سفيان121 ،
عثمان بن حنيف119 ،117 ،
عثمان بن زياد111 ،
عثمان بن سعيد عمرى718 ،713 ،295 ،
عثمان بن عفان-119 ،113 -112 ،111 ،118 -93 ،89 -85 ،82 ،37 ،13 -15 ،53 ،71 ،28 -22 ،21 ،12 ،1 ،
211 ،211 ،111 ،158 ،152 ،141 ،145 ،142 ،141 ،174 ،171 -129 ،128 ،121 ،121
عثمان بن محمد بن ابى سفيان211 ،
عجالن بن ناووس214 ،

عروسى حويزى ،ابن جمعه48 ،
عروة بن اديه148 ،
عروة بن زبير191 ،189 ،
عزة الميال181 ،
عسكرى ،سيد مرتضى713 ،228 ،128 ،58 ،73 ،22 ،
عصامى ،عبد الملك بن حسين111 ،
عطائى ،محمد رضا243 ،
عطاردى ،عزيز اهلل285 ،
عطوان ،حسين143 ،141 ،
عقبة بن ابى معيط98 ،22 ،
عالمه امينى -امينى ،عبد الحسين
عالمه حلى -حلى ،حسن بن يوسف
عالمه مجلسى -مجلسى ،محمد باقر
علم الهدى ،على ابن الحسين -سيد مرتضى
على بن اوتامش718 ،
على بن جزين718 ،
على بن حسين بابويه قمى717 ،
على بن زيد بن حسين711 ،714 ،
على بن محمد بن جهم231 ،
على بن محمد بن شيبر همدانى157 ،

على بن مهزيار722 ،721 ،
على بن يقطين211 ،
عمارة بن شهاب117 ،
عمار ياسر158 ،122 ،119 ،113 ،115 ،117 ،112 ،111 ،98 ،95 ،83 -85 ،25 ،
عمر بن حنظله727 ،722 ،
عمر بن خطاب،118 ،111 ،111 ،111 ،91 ،94 ،87 ،39 ،38 ،31 -37 ،31 ،13 ،15 ،51 ،49 ،41 ،25 -21 ،3 ،
219 ،159 ،158
عمر بن سعد114 ،
عمر بن عبد العزيز273 ،277 ،272 ،228 ،224 ،222 ،217 ،
عمرجى ،احمد شوقى ابراهيم251 ،
عمرو بن ابى سلمه117 ،
عمرو بن ابى مسلم715 ،
عمرو بن حريث119 ،
عمرو بن حمق خزاعى119 ،151 ،
عمرو بن سعيد بن عاص227 ،
عمرو بن عاص139 ،158 ،171 ،124 -121 ،113 ،115 ،
عمرو بن عبدود48 ،43 ،
عمرو بن عبيد248 ،
عمرو بن عثمان131 ،
عميد زنجانى ،عباسعلى71 ،
عنان ،محمد عبد اهلل71 ،

ص712 :
عنايت ،حميد41 ،72 ،
عويم بن ساعده35 ،
عيسى بن جعفر711 ،714 ،
عيسى (پيامبر «ع»)175 ،37 ،
غريدى181 ،
غزال (همسر امام جواد «ع»)289 ،
غزاله (همسر امام حسين «ع»)135 ،
فاطمه252 ،181 ،133 ،131 ،152 ،178 ،91 ،97 -91 ،87 ،81 ،38 ،45 ،71 ،25 ،19 ،18 ،9 ،
فاطمه زهرا (س)194 ،152 ،91 ،97 -91 ،81 ،38 ،17 ،9 ،
فاطمه صغرا279 ،
فاطمه كبرا279 ،
فاعور ،على277 ،
فتال نيشابورى ،محمد283 ،135 ،97 ،
فتيله178 ،
فخر رازى99 ،44 ،
فرات كوفى ،فرات بن ابراهيم43 ،
فرزدق191 ،
فرعون5 ،
فروخ ،عمر11 ،

فضالة بن عبيد171 ،
فضل بن سهل238 ،231 ،
فوزى خليل23 ،
فهرى ،احمد128 ،
فياض ،على اكبر113 ،
فياض الهيجى ،مال عبد الرزاق8 ،
فيروزآبادى5 ،
فيض كاشانى ،محمد محسن48 ،
فيليپ ،حتى137 ،
قائم -امام زمان (عج)
قادرى ،حاتم128 ،
قاسم بن محمد بن ابى بكر279 ،191 ،149 ،
قاضى ابو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم74 ،
قاضى زاهدى247 ،
قاضى نعمان212 ،1 ،
قبيصة بن ضبيعه عبسى119 ،117 ،
قثم بن عباس117 ،
قرشى ،ابو سالم كمال الدين محمد بن طلحة بن محمد714 ،
قرطبى ،محمد بن احمد13 ،51 ،
قصى بن كالب114 ،

قعقاع بن عمرو تميمى58 ،
قلقشندى ،احمد بن عبد اهلل21 ،19 ،
قمى ،ابن قولويه298 ،
قمى ،شيخ عباس188 ،31 ،
قمى ،على بن ابراهيم11 ،
قندورزى حنفى ،سليمان بن ابراهيم193 ،47 ،
قيس بن سعد بن عباده141 ،141 ،171 ،175 ،117 ،13 ،
قيس بن مسهّر صيداوى117 ،
كحاله ،عمر رضا39 ،
كدام بن حيان عنزى119 ،
كرد على ،محمد78 ،
كعب بن زهير11 ،
كعب بن عجزة129 ،
كعب بن مالك129 ،111 ،
كفعمى ،ابراهيم بن على57 ،
كلينى ،محمد بن يعقوب715 ،712 ،211 ،193 ،174 ،114 ،11 ،
كوفى ،محمد بن سليمان51 ،
ص717 :
كيجور تركى711 ،
گلدزيهر71 ،

لبيد ،ابراهيم14 ،
لقمان حكيم85 ،
لؤلؤة (همسر امام صادق «ع»)259 ،
مادلونگ ،ويلفرد141 ،25 ،
ماريه قبطيه239 ،
مازندرانى ،محمد صالح48 ،
مالك (ابن ابو عبيدة ثقفى)219 ،
مالك اشتر123 ،121 ،119 ،113 ،115 -117 ،71 ،
مالك بن ابى السمح181 ،
مالك بن انس257 ،181 ،
مالك بن نويره81 ،
مالكى ،محمود71 ،
ماوردى ،ابويگلى محمد بن حسين فراء11 ،
مأمون،297 ،283 ،281 ،284 ،287 ،282 ،281 ،281 ،238 ،233 ،231 ،235 ،234 ،237 ،232 ،231 ،231 ،219 ،
291
مبارك215 ،254 ،
مباركفورى ،محمد بن عبد الرحمان41 ،
متقى هندى ،حسام الدين11 ،
متوكل بن هارون ثقفى714 ،711 ،299 ،293 ،291 ،292 ،291 ،291 ،252 ،
مجلسى ،محمد باقر214 ،181 ،112 ،38 ،11 ،
محرز بن شهاب سعدى منقرى119 ،

محقق حلى ،جعفر بن حسن223 ،
محمد بن ابراهيم بن جعفر نعمانى712 ،
محمد بن ابى بكر119 ،114 ،
محمد بن اسماعيل215 ،
محمد بن جعفر215 ،
محمد بن حسن طوسى -طوسى
محمد بن حنفيه215 ،254 ،271 ،212 ،211 ،219 ،113 ،111 ،175 ،117 ،
محمد بن عبد اهلل (نفس زكيّه)254 ،257 ،251 ،249 ،
محمد بن عثمان بن سعيد عمرى727 ،721 -718 ،275 ،
محمد بن فضل291 ،
محمد بن مروان148 ،
محمد بن مسلم244 ،
محمد بن مسلمه171 ،111 ،117 ،
محمد پسر اسماعيل215 ،
محمدى رى شهرى ،محمد45 ،
محمودى ،محمد باقر12 ،
مختار بن ابى عبيد ثقفى217 ،212 ،211 ،211 ،219 ،218 ،211 ،137 ،113 ،
مدرس (سيد حسن)71 ،
مدنب (همسر امام جواد «ع»)289 ،
مرداس بن حدير148 ،

مروان بن حكم227 ،213 ،211 ،198 ،1911 ،159 ،155 ،149 ،119 ،115 ،113 ،114 ،111 ،111 ،
مروان بن محمد (حمار)279 ،148 ،143 ،
مستورد بن علقه148 ،
مسعودى ،على ابن الحسين281 ،274 ،272 ،211 ،158 ،115 ،91 ،22 ،1 ،
مسكويه رازى159 ،
مسلم بن حجاج11 ،
مسلم بن عقبه211 ،199 ،
مسلم بن عقيل219 ،132 ،111 ،114 ،117 ،112 ،111 ،
ص714 :
1184

مسلمة بن حبيب فهرى98 ،
مسلمة بن مخلد129 ،111 ،
مسيح275 ،
مسيلمه كذّاب81 ،
مشكور ،محمد جواد129 ،3 ،
مصعب211 ،
مطهرى ،مرتضى115 ،73 ،9 ،8 ،
مظفر ،محمد حسن1 ،
مظفر ،محمد رضا24 ،
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معاذ بن جبل21 ،
معارف ،مجيد241 ،
معاويه دوم227 ،211 ،199 ،198 ،
معاوية بن ابى سفيان،125 -121 ،118 ،111 ،115 ،117 ،119 ،113 ،115 ،117 ،111 ،98 ،94 ،81 ،81 ،21 ،5 ،
،227 ،221 ،212 ،211 ،211 ،199 ،139 ،138 ،134 -111 ،111 -148 ،145 ،147 -174 ،171 -129 ،123
271 ،274
معبد181 ،
معتز عباسى713 ،711 ،714 ،717 ،712 ،299 ،
معتصم عباسى293 ،291 ،283 ،281 ،284 ،
معتمد عباسى718 ،713 ،711 ،714 ،712 ،
معلى بن خنيس251 ،
معن بن عدى35 ،
مغنيه ،محمد جواد78 ،
مغيره بن نوفل171 ،
مغيرة بن شعبه139 ،119 ،173 ،117 ،95 ،
مفضل بن عمر244 ،
مفيد ،محمد بن نعمان،283 ،281 ،217 ،251 ،251 ،229 ،223 ،193 ،154 ،171 ،119 ،111 ،84 ،49 ،43 ،11 ،8 ،
712 ،719 ،718
مقداد بن عمر (اسود)111 ،98 ،83 ،81 ،39 ،
مقدسى ،مطهر بن طاهر129 ،22 ،
مقريزى ،تقى الدين احمد بن على114 ،94 ،43 ،
مكارم شيرازى ،ناصر41 ،

منصور عباسى218 ،211 ،259 ،257 ،241 ،279 ،274 ،
منقرى ،نصر بن مزاحم112 ،81 ،
موسوىنژاد ،سيد على252 ،
موسى بن محمد (ع) (مبرقع ،فرزند امام جواد «ع»)289 ،
موسى (پيامبر «ع»)713 ،215 ،1773 ،2 ،55 ،51 ،49 ،41 ،5 ،
مهتدى عباسى718 ،712 ،
مهدى عباسى711 ،218 ،211 ،211 ،254 ،
مهلب141 ،
ميثم تمار119 ،
مؤمن طاق253 ،251 ،244 ،
مؤيدى ،محسن171 ،
نائينى ،حسين72 ،
نافع بن جبير191 ،
نباطى العاملى ،على بن يونس1 ،
نجاشى ،ابو العباس213 ،
نجفى ،موسى93 ،
نجمه (همسر امام كاظم «ع»)219 ،
نخجوانى ،هندو شاه147 ،
نراقى ،ملّا احمد77 ،
نرجس (مادر امام زمان «عج»)711 ،

نسائى ،احمد بن شعيب42 ،
نعمان بن بشير111 ،129 ،125 ،111 ،
نعمانى ،محمد بن ابراهيم1 ،
نفس زكيه -محمد بن عبد اهلل
ص715 :
نقوى ،حامد11 ،
نوبختى ،حسن بن موسى214 ،254 ،1 ،
نوح (ع)83 ،11 ،5 ،
نورى ،شيخ فضل اهلل72 ،
نويرى ،احمد بن عبد الوهاب111 ،117 ،
نيشابورى ،محمد فضل بن شاذان24 ،
واثق عباسى293 ،291 ،297 ،
واحدى نيشابورى ،على51 ،
واصل بن عطاء243 ،244 ،
واقدى ،محمد بن عمر49 ،
وردان171 ،
ولوى ،على محمد251 ،
ولهوزن ،يوليوس5 ،
وليد بن عبد الملك272 ،224 ،222 ،215 ،217 ،212 ،198 ،133 ،93 ،
وليد بن عتبة بن ابى سفيان159 ،

وليد بن عقبة ابن ابى معيط115 ،98 ،
وليد بن يزيد (وليد دوم)251 ،224 ،182 ،
وهب بن ابى عبيد ثقفى219 ،
هادى عباسى218 ،214 ،217 ،211 ،211 ،221 ،
هارون الرشيد238 ،231 -218 ،211 ،217 ،212 ،211 ،259 ،177 ،51 -49 ،41 ،
هاشم بن عتبه مرقال124 ،119 ،
هانى بن عروة مرادى117 ،112 ،
هرمزان111 ،
هشام بن اسماعيل212 ،192 ،
هشام بن حكم213 ،253 ،251 ،244 ،
هشام بن سالم253 ،251 ،244 ،
هشام بن عبد الملك241 ،279 ،273 ،275 ،272 ،197 ،
همدانى ،رفيع الدين38 ،
هند (همسر ابو سفيان)178 ،
هيثم بن عدى277 ،
هيثمى ،على بن ابى بكر9 ،
يافعى ،عبد اللّه بن اسعد275 ،
يحيى بن ابى السميط /الشميط215 ،
يحيى بن اكثم293 ،285 ،284 ،
يحيى بن خالد برمكى218 ،217 ،

يحيى بن زيد137 ،113 ،
يحيى بن سعيد227 ،
يحيى بن هرثمة291 ،
يزداد291 ،
يزيد بن ابى سفيان111 ،
يزيد بن عبد الملك277 ،272 ،224 ،182 ،
يزيد بن معاويه،199 ،198 ،195 ،181 ،139 ،133 ،134 ،132 ،131 ،118 ،115 ،112 -159 ،153 ،151 ،141 ،
277 ،224 ،227 ،215 ،211 ،213 ،211 ،211
يزيد بن مهلب277 ،141 ،
يزيد جعفى77 ،
يزيد مالك باهلى148 ،
يزيد ناقص279 ،
يعقوبى ،احمد بن ابى يعقوب231 ،217 ،211 ،173 ،125 ،114 ،117 ،115 ،58 ،53 ،1 ،
يعلى بن منيه118 ،111 ،117 ،
يوسف بن عمر ثقفى251 ،
يوشع175 ،
ص711 :
نمايه اماكن
آبه717 ،
آذربايجان241 ،98 ،
آفريقا152 ،148 ،174 ،99 ،

ابواء259 ،
احد13 ،43 ،24 ،22 ،
ارمنستان241 ،277 ،
اسكندريه711 ،
افريقيه111 ،
انبار125 ،
اندلس217 ،148 ،
انطاكيه277 ،
اوس18 ،
اهواز232 ،99 ،
ايران257 ،251 ،241 ،225 ،212 ،199 ،
بئر نخل713 ،
باب القصره119 ،
باب الكوفة بغداد718 ،
بدر291 ،199 ،132 ،111 ،98 ،83 ،13 ،15 ،57 ،43 ،44 ،
برقه711 ،
بصره،232 ،217 ،253 ،254 ،247 ،119 ،111 ،148 ،144 ،121 ،121 ،119 ،118 ،111 ،117 ،112 ،114 ،117 ،
713
بغداد718 ،718 ،281 ،284 ،281 ،239 ،232 ،231 ،218 ،217 ،
بقيع279 ،275 ،215 ،133 ،115 ،83 ،
بيت حرب38 ،

پل نهر دجيل148 ،
تبوك51 ،
تيسفون121 ،
تيماء125 ،
ثعلبيه117 ،
جابيه224 ،
جرجان99 ،
جرف31 ،
جزيره225 ،148 ،
جزيرة العرب81 ،81 ،15 ،17 ،11 ،11 ،
جعرانه13 ،11 ،
جى (حوالى اصفهان)84 ،
حبشه83 ،
حجاز253 ،247 ،241 ،211 ،212 ،211 ،199 ،198 ،181 ،181 ،131 ،144 ،141 ،178 ،121 ،121 ،
حديبيه11 ،
حروراء171 ،127 ،
حرّه211 ،133 ،
ص713 :
حش كوكب115 ،
حمص117 ،

حنين115 ،
حوأب119 ،
حيره111 ،
خان الصعاليك291 ،
خراسان281 ،238 ،235 ،232 ،231 ،251 ،221 ،222 ،174 ،99 ،
خزرج19 ،18 ،
خندق48 ،43 ،44 ،
دار الحكومة111 ،
دار الندوه43 ،
درب جبلة718 ،
خيبر49 ،
دمشق224 ،211 ،119 ،129 ،
ديلم211 ،
ذو خشب114 ،
ذى قار119 ،
ربذه118 ،111 ،81 ،
رحبه57 ،
رضوان119 ،
روم277 ،222 ،211 ،93 ،31 ،31 ،14 ،
رى295 ،

زباله117 ،
ساباط مدائن148 ،141 ،
سامرّا713 ،711 ،714 ،717 ،711 ،293 ،291 ،291 ،289 ،
سقيفه،121 ،97 -91 ،89 ،88 ،85 -81 ،39 -35 ،37 ،19 -13 ،12 ،11 -51 ،78 ،75 ،24 ،19 ،12 ،11 ،1 ،
111 ،129
سنح37 ،
شام،221 ،211 ،195 ،133 ،119 ،112 ،158 ،147 ،141 ،179 ،178 ،171 ،124 ،121 ،117 ،115 ،117 ،98 ،
712 ،275 ،228 ،225
شبه جزيره -جزيرة العرب
صريا289 ،
صفين،171 ،171 ،123 ،121 ،124 ،127 ،121 ،113 ،111 ،112 ،119 ،113 ،111 ،81 ،85 ،71 ،21 ،21 ،12 ،1 ،
219 ،211 ،119 ،118 ،158 ،143 ،171 ،174
طائف211 ،219 ،111 ،
طبرستان152 ،99 ،
عثمانيه121 ،119 ،
عذرا119 ،
عراق،228 ،221 ،225 ،211 ،211 ،211 ،212 ،199 ،147 ،141 ،178 ،171 ،124 ،122 ،121 ،118 ،117 ،52 ،
254 ،251 ،241 ،241 ،277
عربستان15 ،
عموريه222 ،
عين التمر171 ،125 ،
عين الورده218 ،

غدير خم128 ،81 ،57 -51 ،45 ،42 ،1 ،
تبوك49 ،44 ،
طائف51 ،51 ،45 ،44 ،
فارس232 ،211 ،141 ،99 ،
فاس217 ،
فخّ217 ،212 ،
فدك211 ،277 ،111 ،91 ،89 ،
ص718 :
فرات122 ،121 ،
قس الناطف119 ،
قسطنطنيه222 ،
قم717 ،232 ،
كابل135 ،
كربال241 ،211 -213 ،199 ،198 ،195 ،191 ،133 ،131 ،137 ،132 ،114 ،71 ،
كرخ713 ،
كوفه،178 ،171 ،175 ،174 ،172 -171 ،123 ،124 -118 ،111 ،115 ،117 ،119 ،114 ،117 ،98 ،95 ،57 ،
-211 ،195 ،138 -135 ،132 ،131 ،119 ،113 ،115 -111 ،111 ،155 -157 ،148 ،144 ،142 ،141 ،179
711 ،232 ،211 ،253 ،251 ،247 ،241 ،217 ،211
مدائن219 ،171 ،84 ،
مدين275 ،
مدينه،113 ،111 ،114 ،117 ،111 ،91 ،83 ،85 ،84 ،81 ،39 ،35 ،37 -31 ،13 ،15 ،17 ،58 ،51 ،52 ،51 ،48 ،
،159 ،153 ،155 ،152 ،149 ،148 ،144 -142 ،141 ،179 ،177 ،125 ،121 -118 ،111 ،117 ،112 ،111

،211 ،215 ،211 ،219 ،213 ،211 ،212 ،211 ،199 ،192 ،189 ،181 ،181 ،133 -135 ،131 ،111 ،117 ،111
،238 ،237 ،231 ،231 ،219 ،211 ،259 ،255 -257 ،251 ،249 ،247 ،242 ،279 ،275 ،272 ،228 ،222 ،221
711 -299 ،293 ،291 -289 ،281 ،284 ،287 ،281
مدينة الفتح713 ،
مزدلفه15 ،
مسجد الحرام211 ،
مسجد اموى133 ،
مسجد پيامبر (ص)41 ،
مصر711 ،254 ،111 ،117 ،114 -112 ،53 ،52 ،
مغرب217 ،
مكه،181 ،132 ،113 ،111 ،117 ،112 ،111 ،158 ،125 ،118 ،111 ،115 ،117 ،98 ،13 ،15 ،17 ،11 ،59 ،51 ،
291 ،259 ،257 ،275 ،211 ،215 ،211 ،211 ،213 ،211 ،199 ،197
موته31 ،
موصل171 ،
ناوسا215 ،
نجد211 ،
نخيله121 ،
نوبة239 ،
نهروان219 ،148 ،143 ،174 ،171 ،124 ،127 ،119 ،111 ،114 ،12 ،
نيشابور232 ،253 ،247 ،
واسط253 ،247 ،
يمن254 ،251 ،199 ،141 ،178 ،125 ،118 ،111 ،117 ،52 ،

