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 م مرتبط با آنیگر مفاهیعه و دیمفهوم ش
ـ (ت  یـ روאن אهـل ب   یـ ان، پ ی علو ،یه، دوאزده אمام  یعشر  یאثنه،  ی אمام چون یک אز ما אصطالحات مختلف    یهر   هم یعل

تـوאن هـر      میאما آیا   . ها مفهومی نزدیک یا مرتبط با وאژۀ شیعه دאرند          אین وאژه . אیم  شنیدهو بارها   رא بارها    )אلسالم
عه باشـند،   ی شـ  ه نیـز  یلیه و אسماع  یدی مانند ز  ییها  אگر فرقه  به جای کلمۀ شیعه به کار برد؟         ها رא   یک אز אین وאژه   

ع ی مفهوم אز تـش    ین کدאم ،مییگو  یع سخن م  یخ تش یאز تار د؟ هنگامی که    پس چه تفاوتی میان ما و آنها وجود دאر        
 م؟ ید مبنا قرאر دهیرא با

یکـدیگر، علـت وضـع و       ز آنها אز    یها، وجه تما    ن وאژه یق א ی مفهوم دق  ۀباردر یخی تار یهای بررس در حقیقت با  
 אز  یریـ گ   بـا بهـره    ن همـه،  یאبا  . אی روشن و قطعی دست یافت       توאن به نتیجه    ق آغاز کاربرد آنها، نمی    یزمان دق 

شتر یـ  ب یرتیگر بازشناخت و بـا بـص      یکدیر رא אز    ین تعاب ی א ی مرز مفهوم  ی به طور نسب   توאن   می ،یخیمطالعات تار 
 . آنها رא به کار برد

ـ  داللـت دאر   )علیـه אلـسالم   ( אمیر مؤمنان روאن  ی بر پ  یא   به گونه  ی که همگ  ،ها  ن وאژه ین א اید در م  یشا  ۀد، وאژ ن
ـ    نیزو   ١ی منابع لغو  ن وאژه به אستناد بیشتر    یא.  باشد تهکاربرد رא دאش  یشترین  بعه  یش بـه مفهـوم     ٢ی در کاربرد قرآن
אین کلمه در صدر אسـالم، بـه        . خانوאده هستند   هایی چون مشایعت و تشیع با شیعه هم         همچنین وאژه . رو אست یپ

 نیز אز مفهوم لغوی אین کلمه، یعنی        )لهصلی אهللا علیه و آ    (امبر  ی پ در زمان . رفت  مفهوم لغوی خود زیاد به کار می      
אمـا  . شـد  ، אسـتفاده مـی  دبـر  های مختلف به کار مـی ز آن رא در جاین) صلی אهللا علیه و آله   (شیعۀ علی که پیامبر     

 ین وאژه تنها بـرא    ی א پس אز آن  . بعدها روאج یافت، متفاوت אست    که  مفهوم لغوی شیعه با مفهوم אصطالحی آن،        
 یقـ یزمان دق در حقیقت   . افتین  یّد تع ین کاربرد جد  ی به کار رفت و در א      )علیه אلسالم ( یعل אمیر مؤمنان روאن  یپ
ـ  אمیـر مؤمنـان  روאن یـ  אشاره بـه پ یبرאאین אصطالح ن یّگر تعی دیانین אصطالح و به بی روאج א یبرא علیـه  ( یعل

                                           
 .١٨٨  ، ص٨  ، جلسان אلعربمنظور،  אبن .١
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 אمیـر مؤمنـان   الفـصل   ه به مفهوم معتقدאن به אمامت ب      ی אمام ۀوאژ ولی پس אز گذشت زمانی    .  وجود ندאرد  )אلسالم
 ٣.رفت یبه کار مو بیش  کم )علیه אلسالم( یعل

 دربارۀ אختالف نظر    ، به سبب  )صلی אهللا علیه و آله    (امبر  ی شدن مسلمانان پس אز رحلت پ      فرقه ین چند אساس
 عهیفرق אلش کتاب   در آغاز    ینوبخت. بود) ی بافاصله نیجانش(ی אنتقال אمامت    ا چگونگ یامبر و   ی بالفصل پ  ینیجانش
 ٤.دאنـد   ، مـی  )صـلی אهللا علـی و آلـه        (امبریـ  אز زمـان رحلـت پ      ، رא بر سر مسئلۀ אمامت      אختالفات  تمام אین  ۀشیر

ام یـ  אمامـت אز ن    ی کـه بـرא    یא   به אندאزه  یریچ شمش یخ אسالم ه  ین باور אست که در طول تار      یز بر א  ی ن یشهرستان
 بـه אمامـت      کـه  ییتعدد و تنـوع گروههـا     با توجه به     ٥.یده نشده אست  گر برکش ی د ی אمر یرون آمده אست، برא   یب

 . همرאه شد  یعه با صفت  یا لفظ ش  ید وضع و    ی جد یی، نامها אند  هبودمعتقد   )علیه אلسالم ( یعل אمیر مؤمنان بالفصل  
ـ بـر א  . کـرد אشـاره   ه  یلی אسـماع  ۀعیه و ش  یدی ز ۀعی ش ه،ی وאقف ه،یمانند فطح توאن به نامهایی      به عنوאن نمونه می    ن ی

 אز یکـ ی  مؤلـف  ینـوبخت . ردیگ  یعه قرאر م  ی ش یعنوאن عموم ذیل   یאمام   دوאزده ۀعیا ش یه  یعشر  ی אثن ۀعی ش ،אساس
ـ  אمیر مؤمنان ن به אمامت    قائالآن به معنای     مفهوم مطلق    عه رא در  ی ش ،عهی فرق ش  ن منابع یتر   یمیقد علیـه  ( یعل

 بـا  אین فرقه. کند  א معرفی می  ه ر ی به نام אمام   یא   فرقه ،هیعشر  یאز אثن ذکر روشنی   و بدون   א ٦برد  به کار می   )אلسالم
 یآمده پس אز אمامت אمـام حـسن عـسکر          دی پد زده فرقۀ ی אز س  یکی  و منطبق אست ه  یعشر  ی אثن یمفهوم אمروز 

 אمیر مؤمنان روאن  یه به مفهوم مطلق پ    ی علو ۀعی ش نیزאلمقاالت و אلفرق    کتاب  در   ٧.رود  به شمار می   )علیه אلسالم (
אست که  عه  ی ش یها  אز فرقه دیگر   یکی نیزه  یאمام. معرفی شده אست   ٨)المعلیه אلس (ن  ی زمان شهادت אمام حس    تا

  ٩. شده אسته منطبقیعشر ی با مفهوم אثنیא به گونه
ه رא در   یـ ، אمام یعبدאلقاهر بغـدאد  . شود   مشاهده می  یگری د یبند    و تقسیم  یبند   دسته ، بعد یها  در متون سده  

ده  אز پـانز   یکینیز  ه رא   یعشر  یאثن אو ١٠. אست روאفض برشمرده  ۀאز אصناف چهارگان   ،ه و غالت  یسانی ک ،هیدیکنار ز 
 ی بار سـلب   گذאری نامیدند که אین نام     رא رאفضی می  ان  یعی ش عه،ی مخالفان ش  ١١. کرده אست  یه معرف یل אمام ی ذ فرقۀ
. عـشریه سـخنی بـه میـان نیـاورده אسـت             אز אثنـی   ١٢،در بحث تفصیلی אز אین پـانزده فرقـه        نیز  بغدאدی  . دאشت

 آن رא   و ١٣دאند  میگانۀ شیعه      پنج های  هאمامیه رא یکی אز فرق    نیز   ، אین دورאن  شناس پرآوאزۀ دیگر     فرقه شهرستانی،

                                           
، ٢، شـمارۀ    )علیه אلسالم ( محسن אلویری، فصلنامۀ پژوهشی دאنشگاه אمام صادق         ، ترجمۀ عشریه  تا אثنی אز אمامیه    کولبرگ،   אتان .٣

 .٢٠١ ـ ٢٢٠ش، ص . ه١٣٧٤زمستان 
/  ه١٣٥٥محمدصـادق آل بحرאلعلـوم، אلنجـف، אلمرتـضویه،         ، تـصحیح سـید    هفرق אلشیع  بن موسی אلنوبختی،     حسنאبومحمد   .٤

 .٢م، ص  ١٩٣٦
، بیروت، دאر אلمعرفه،    )در حاشیۀ אلفصل فی אلملل و אالهوאء و אلنحل         (אلملل و אلنحل   אلشهرستانی،   ن عبدאلکریم אبوאلفتح محمد ب   .٥

 .١٦، ص ١م، ج  ١٩٨٦/  ه١٤٠٦
 .١٧אلنوبختی، ص  .٦
 .١٠٨ ـ ١١٢همان، ص  .٧
هرאن، مرکز אنتـشارאت علمـی و   ، تصحیح محمدجوאد مشکور، تکتاب אلمقاالت و אلفرقאالشعری قمی،  خلف سعد بن عبدאهللا אبی   .٨

 .٧٠ ش، ص. ه١٣٦٠فرهنگی، چاپ دوم، 
 .١٠٢ ـ ١٠٦همان، ص . ٩
تـا،   אلدین عبدאلحمید، بیـروت، دאر אلمعرفـه، بـی    ، تحقیق محمد محیقرَق بین אلفِرْאلفَعبدאلقاهر بن طاهر بن محمد אلبغدאدی،     .١٠

 .٢١ص 
 .٢٣ همان، ص .١١
  .٥٣  ـ ٧٢  همان، ص.١٢
 .١٩٥، ص ١ ی، جאلشهرستان .١٣
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 یهـا   ز خود به دسته   یه ن یکند که אمام    ید م یتأکهمچنین بر אین مطلب     و  א ١٤. کرده אست  ی معرف ی نسب یلی تفص اب
 : دشو یم میمختلف تقس

 ی عل نِیس بن אلحُ  يِّ عل  وَ نِی אلحس  وَ  אلحسنِ  بعدَ ةِئم אأل نِیی تع يلبثوא ف ی   لم ةَیمام אإل نّإ ثمّ
  ١٥.ها کلِّرقِ אلفِ من אختالفاتِرُکثَأهم ل אختالفاتُ بَ وאحدٍیٍرأ

אی که    تند، به گونه  אمامیه در تعیین پس אز حسن، حسین و علی بن حسین به یک رאه نرف              
 .ست بیشتر א،אز אختالفات فِرَق دیگر) دربارۀ אمامت (אختالفات آنان

 توجـه کـرد کـه     ز  ی ن تین وאقع یאباید به   אلبته  .  אست یروאقعیز و غ  یآم   مبالغه یود تا حد  ین سخن شهرستان  یא
 گـاه . شـد  مـی  جدیـدی   یها  فرقه سبب ظهورهموאرهنیم قرن، و بیش אز دو   ،  )هم אلسالم یعل(عه  ی ش ۀحضور אئم 

 یماندند و تعـدאد     ی در صحنه م   یچند صباح  افتند و گاه  ی یکه خوش بدرخشند، زوאل م    نآ  یبها    אز אین فرقه   یبرخ
 بـه  ی אشعرאلمقاالت و אلفرق  و   ینوبخت عۀیفرق אلش در دو کتاب    . افتندی می درאز   یرپاتر بودند و عمر   یز د یאندک ن 
 ،)هم אلسالم یعل(عه  یک אز אمامان ش   یژه پس אز رحلت هر      ی مختلف، به و   یها  ل فرقه یر تشک یتوאن با س    ی م یخوب

 . آشنا شد
ـ ه رא אیعشر ی אثنۀ و نام אئم١٦دאند میه ی אمامهای  אز فرقهیکیه رא یعشر  ی אثن ی شهرستان ،یبه هر رو   گونـه   نی

 و אلقـائم و     ة، אلحجـ  ی، زک ی، نق ی، تق یرضد، سجاد، باقر، صادق، کاظم،      ی، شه ی، مجتب یمرتض: ذکر کرده אست  
. אشاره به سه نفر نـدאرد      אست و    )المعلیه אلس ( نام אمام دوאزدهم     ر،یسه نام אخ  هر   אست که     شایان ذکر  ١٧.אلمنتظر

 .باشد ف مستنسخان ی تصح، نوشتنۀوین شی אرود که אز אین روی אحتمال می
ه به مفهوم عام معتقـدאن بـه        ی گاه אمام  .ه وجود ندאرد  یّه وحدت نظر و رو    یز در مفهوم אمام   یدر دورאن معاصر ن   

 ی گـاه   אما ١٨.ه به کار رفته אست    یعشر  یز אثن  و אعم א   یشانطالب و فرزندאن א     ی بن אب  یאمامت بالفصل حضرت عل   
 یکه مطلبـ  نیא  یه ب یل مدخل אمام  ی ذ אلمعارف אسالم دאیرة  ثال   به عنوאن م   . אست مترאدف شده  هیعشر  یبا אثن دیگر  

 بـزرگ   אلمعـارف   دאیـرة    دی شـا  אز אین رو   ١٩.ه אرجاع دאده אست   یعشر  ید، خوאنندگان خود رא به مدخل אثن      یدرج نما 
 یه بـه مـدخل אمـام   یعـشر  ی، مدخل אثنـ אًری אلبته אخ אست،شمرده  بر یکیدو رא   אین   ،نوی אز آ  به پیر ز  ی ن یאسالم

ـ  مردم א  ۀد אنکار کرد که در زبان عام      یت رא نبا  ین وאقع یא. אرجاع دאده شده אست    ـ ه کـاربرد ز   یـ  אمام ۀرאن وאژ ی  یادی
ـ ه  یعـشر   ی אصطالح אثنـ   . و مبهم باشد    نامأنوس یא   אز مردم وאژه   یاری بس ید برא یندאرد و شا   ز یـ  ن یאمـام   ا دوאزده ی

 به مفهـوم    یدیچ ق ی بدون ه  عه،ی مطلق ش  ۀ کلم אما. ستیمتدאول ن در میان مردم     روشن دאرد، אما     یگرچه مفهوم 
 ه رא ی אمام ۀکلمگاه  ز  یعه ن ی و متکلمان ش   فقها.  فرאوאن و قابل درک دאرد     یکاربرد) یאمام دوאزده(ه  یعشر  ی אثن ۀعیش

 ۀعی با شـ   بیشترآن رא    ،در متون علمی فقهی و کالمی خود       یول ؛برند  به کار می  ن  ایعی ش عم אز تمام   א یبه مفهوم 
  ٢٠.دאنند مترאدف میه یعشر یאثن

                                           
 .٢١٨ ـ ٢٢٣، ص همان .١٤
 .٢٢٣  صهمان، .١٥
 .٥، ص ٢ همان، ج .١٦
 .همان .١٧
 ١٣٦٨، مشهد، بنیاد پژوهشهای אسـالمی آسـتان قـدس رضـوی،             فرهنگ فرق אسالمی  مشکور،  محمدجوאد   :به عنوאن نمونه   .١٨
 .٦٧ش، ص .ه
١٩. EI٢. 
 ١٣٨٠،  ١٠  אلمعـارف بـزرگ אسـالمی، ج        رة  یـ ، تهرאن، مرکز دא   میאلمعارف بزرگ אسال    رة  یدאکاظم موسوی بجنوری،    : زیر نظر  .٢٠
 .ش، مدخل אمامیه.ه
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אمیـر    ۀجانبـ   همـه ینی جانـش  بـه  هـستند کـه معتقـد   ی کسانیאمام ان دوאزدهیعی شد گفت، ی با ی کل یدر نگاه 
صلی אهللا علیـه    (حی، پس אز رحلت پیامبر      ، به جز در دریافت و     و فرزندאن منتخبش  ) علیه אلسالم (אلمؤمنین علی   

بـه  אند و نصب آنهـا     ده شده ین مقام برگز  ی به א  ،ق نصب ی אز طر  یجملگאمیر אلمؤمنین و فرزندאنش     . هستند) و آله 
ز یـ ع ن یتش. ن درس مبنا قرאر گرفته אست     یعه در א  ی אز ش  یف و تلق  ین تعر یא.  نص به مردم אعالم شده אست      وسیلۀ
 یر تحـول آن بـرא  ی سیعه و حتی شۀ کلم یهایبند  میم و تقس  ی همان مفاه  אز אین رو  . ست א یریپذ  عهی ش یبه معنا 
 . کند یجاد نمی در مباحث אیریی تغ،ع در عنوאن درسی تشۀ وאژبنابرאین אستفاده אز. کند ی صدق مع نیزیتش

 :אست سودمند ، دو نکتهیادآوریאین بخش ان یدر پا
 مـسلمانان همـان     یبنـد   مین تقـس  یتـر  د بـزرگ  یرود و شـا     ی مـ  عه در برאبر אهل سنت به کـار       یאمروزه ش ـ  ١
در .  אسـت  یبند  مین تقس ی א ۀجوهردر حقیقت چگونگی אعتقاد به אمامت،       .  باشد یعه و سن  ی آنها به ش   یبند  میتقس
تنهـا بـر אسـاس تفاوتهـای سیاسـی           مـسلمانان    دگاه مبنا قرאر گرفته אست که     ین د ین، گاه א  א معاصر یها  نوشته

وند بـا אعـرאب شـمال و جنـوب          ی رא در پ   یبند  مین تقس ی א ۀ و گاه جوهر   ٢١אند  تقسیم شده سنی  به شیعه و    محض  
  ٢٢.אند ن کردهییتب

ـ کهـا و    ی پروتستانها و کاتول   ۀ رא با رאبط   یعه و سن  ی ش بزرگط  אرتبا אز مستشرقان    یگروه ها و  ی سـام  ۀا رאبطـ  ی
 ٢٣. شـده אسـت    یر אز مستشرقان نقـد و نفـ       گی د ی برخ ی אز سو  ین همانندساز یאلبته א . אند  ها همانند ساخته  ییایآر
 .آوאیی دאشت توאن هم بندیها نمی تردید با אین تقسیم بی
ـ (ت  یـ ر مکتـب אهـل ب     یـ عه، אز تعب  ی شـ   در کنار אصطالح پرکاربرد و قابل دفاع      ما شیعیان   سزאوאر אست   ـ  ٢ هم یعل

 و אز   אشـاره دאرد  عه  ی شـ  فهـوم  م تمامبه   )هم אلسالم یعل(ت  یمکتب אهل ب  . میریش بهره بگ  یش אز پ  ی ب  نیز )אلسالم
ـ  ی تما ید برא ییح و تق  یازمند توض ی ن ،گری د ییسو  یא   پـاره  یِ אز بـار سـلب      بنـابرאین  .ستیـ  ن یعیق مختلـف شـ    رَز فِ
 )هم אلسالمیعل(ت ی אهل ب  همتا و بدون ستیزۀ     یگاه ب یجاאز אین رو     . אست به دور خ  ی در طول تار   یعی ش یشهایگرא

 .تر אست رفتهی پذیگاهین אهل سنت، جادر جهان אسالم، در تعامل با برאدرא
 
 
 

 یشناخت تأمالت روش
ـ ز  یـ ش אز هـر چ    یع ب یخ تش یق در تار  یروش تحق   نـاظر بـه     ی مباحـث نظـر     אسـت و بیـشتر     یخیک روش تـار   ی
خ ی تار یشناس  مباحث روش . کند  ی صدق م  یخین شاخه אز مطالعات تار    یخ بر א  ی تار یشناس   و معرفت  یشناس  روش

ـ    یهایژگی و  : همچون ی אز مسائل  گسترده نسبتاً یא  مجموعه ـ ی و بی مورخ، نقـد درون  صـحت  ی مـتن، بررسـ  یرون
ـ  گر ی و رאههـا   یخیل تـار  یـ خ، موאضع خطا در تحل    ی تار ی منابع، علوم کمک   یشناس سنخصدور،    ۀز אز آن، رאبطـ    ی
ننـد   آنهـا ما   دربارۀ ی و دאور  یشناخت   روش یکردهای، رو ی אجتماع ی با نهادها و ساختارها    یخیل تار یخ و تحل  یتار

. ستین مباحث ن  ی مرور א  ی برא ی مجال مناسب  ،ن مختصر ی א אز אین رو  .  אست یی و ساختارگرא  ییگرא   کل ،ییفردگرא
در  .شناختی به صـورت ویـژه توجـه شـود            روش تاریخ تشیع باید به دو نکتۀ     به جز אین مباحث، در مطالعات       אما  

                                           
 .١٥جعفری، ص  .٢١
 .٢٦  ص،همان .٢٢
٢٣.Lewis, Bernard, The Shi'a in Islamic History, Shi'ism, Resistance, and Revolution, Edited by: Martin 

Kramer, London: Mansell, ١٩٨٧. pp. ٣٠ - ٢١. 
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ـ ک אز نکات نیزیل هر  یت و ذ   موאرد نبوده אس   ن نکات بنا بر شرح مفصل و برشمردن تمام        یان א یب  ی بحثـ ی در پ
 .میא نگر نبوده جانبه  و همهکامل

 
 
 

 ل و دست אولی به منابع אصی دسترسی نسبیدشوאر: نکتۀ אول
 به  ،انیعی ش یاسیط خاص س  یل شرא یبه دل منقطع نشده אست אما     ان،  یعیث نزد ش  ی سنت نگارش حد   با وجود آنکه  

ز بـا  یـ شـده ن  אطالعات ثبت.  אندک אستی آنها به طور نسبدربارۀده ش  אطالعات ثبت،نی نخستیها ژه در سده یو
ن نکته،  یل א ین دل یتر مهم. سازد  دشوאر می  یص درست אز نادرست رא אندک     یکه کار تشخ  אست   آمیخته ییها  شائبه

ـ (ت یـ روאن אهـل ب ی پی ثبت آنها برאی حاکم و دشوאریاسی سیانهای جریت אز سو یאهل ب فضایل  کتمان   هم یعل
ـ (ت  ی دوستدאرאن אهل ب   یۀ بدخوאهان و تق   ۀنیگر، ک ی د یانیبه ب .  אست )אلسالم  ثبـت   ی چگـونگ   در )هم אلـسالم  یعل

ـ ( אطهـار  ۀژه در عصر حضور אئمی به و،عی تشیخیאطالعات تار  در . تـأثیری بـسزא دאشـته אسـت     )هم אلـسالم یعل
 در آثـار    אز خـود   ییپـا  ز ردّ یـ  آن ن  یامـدها یو پ آمیخته شـده    ان  یعی ش ۀ با אحساسات عام   یعی ش ی باورها حقیقت
אز אیـن رو دسـت یـافتن بـه           .، بر جـای گذאشـته אسـت       بتیژه در دورאن غ   یعه به و  ی ش نلماا ع ی אز سو  ،یخیتار

 . د شدی آشنا خوאه،هاین אبهامها و دشوאری אز אییها نده با نمونهی آجلساتدر  . אستعتماد دشوאرאطالعات قابل א
 
 
 

 ی مباحث کالمبا تاریخ تشیعخته بودن یآم: نکتۀ دوم
وאبسته به فهـم    ع  یخ تش یل کرد، אما فهم تار    ی تحل ی معرفت یتوאن مستقل אز مبان     ی رא نم  یخیچ بحث تار  یگرچه ه 

ـ  א دربـارۀ  روشن   ی موضع ی אطالعات و حت   ع، هرگاه یخ تش ی تار ک پژوهشگرِ ی אز אین رو  .  אست یمباحث کالم  ن ی
 و  یاسـ یات س یـ  ح .مانـد    عـاجز مـی    ن آن نیـز   یـی  فهـم و تب    ،یخی تار ۀ ندאشته باشد אز درک حادث     یمباحث کالم 

 ی خاص ی و אعتقاد  ی فکر یها  هی بر پا  ،بتی در عصر غ    و )علیه אلسالم ( در عصر حضور معصوم      ان،یعی ش یفرهنگ
ـ  به א  دیع با یخ تش ین مقاطع تار  ییאستوאر אست که در مقام فهم و تب        .  وقـوف دאشـت    ،بـه طـور کامـل      ،ین مبـان  ی

 ین مبـان  یتر رسد مهم   یبه نظر م  .  نسبت به آن مشخص ساخت     ،یخیل تار ی در تحل  رאهمچنین باید موضع خود     
 ۀلئبـت و مـس  یאمامـت، عـصمت אمـام، غ      :  شرح برشـمرد    אین توאن به   یع رא م  یخ تش یل تار ی تحل ی و کالم  ینظر

  .هین אمام، تقیدوאزدهم
 . م کردی خوאهیع بررسیخ تشیر آنها رא بر مطالعات تاری و تأثین مبانیدر بخش بعد به אختصار تمام א

ـ ع، یخ تـش ی نگاه ما به تـار  אست کهالزمیادآوری אین نکته   ،بحثאین م  ۀش אز אدאم  یپ  یگـاه  درس، نندر אی
ل یـ  و تحل  ی بـه بررسـ    ، آن ی کالمـ  یرش مبـان  یه و پـذ   ی ناج ۀع به عنوאن فرق   یرش تش ی با پذ  یعنی . אست یدرون

ـ به عنـوאن   ما  گر  ی د یانی به ب  .خوאهیم پردאخت   نگـاه   אز אیـن رو میکنـ  ی مـ یع رא بررسـ یخ تـش یتـار  ،عهیک شـ ی
 . دی به شمار آیرونی بیتوאند نگاه یع میخ تشیان به تاریعیرشیغ
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 عیخ تشی تاری کالمیمبان
  אمامت
رא  ) אلـسالم  معلـیه ( אست، زندگی אئمـه       روشن אز مفهوم אمامت و אبعاد و جوאنب آن الزم          یدن به درک  یرسبرאی  
ـ قائـل شـدن     : ن אست ی چن یخین بحث در مطالعات تار    ی א یامدهاین پ یتر مهم. کنیمل  ی و تحل  یبررس ا نـشدن   ی
ف و رسـالتها    ی مـشخص אز وظـا     یא  طـه یا نگرفتن ح  یل، در نظر گرفتن     یت مورد تحل  ی شخص ی برא یم قدس یحر
 یان خود، برخوردאر  یل با אطرאف  یت مورد تحل  ی تعامل و אرتباط شخص    یل، درک چگونگ  یت مورد تحل  ی شخص یبرא
ـ ژه به عنوאن متن د    ی و یگاهیل אز جا  یت مورد تحل  ی سخن و رفتار شخص     نبودن ردאر برخو ای ن و منبـع אسـتنباط      ی

 . ینی دیها آموزه
 
 

  عصمت
 ی مبان ۀز در زمر  ین موضوع ن  یبحث אمامت با عصمت، א    موند  یق آن و با توجه به پ      ی مصاد رش אصل אمامت،  یبا پذ 
 دور یاعصمت که بـه معنـ  . ردیگ ی قرאر م)هم אلسالمیعل(ژه در عصر حضور معصومان    یع به و  یخ تش یل تار یتحل

 ی محـل אخـتالف علمـا      ی زمان ۀر شمول و دאی   ۀ אز جهل و خطاست אز نظر دאمن       )هم אلسالم یعل(بودن معصومان   
  دربـارۀ ز  ی אهل سنت ن   یشود، علما   یامبرאن هم م  یکه بحث عصمت شامل پ    نی با توجه به א    همچنین. عه אست یش
ـ  אز آثـار پد    یبرخـ  با توجه به אهمیت אین موضوع،     אز אین رو     ٢٤.کسان ندאرند ی یدگاهید ،אنبیا ات عصمتِ یجزئ د ی

ـ ف د یـ ط . אسـت  )هم אلسالم یعل(و אئمه   אنبیا   عصمت    موضوعدربارۀ  عه  ی ش نلماا ع یآمده אز سو     دربـارۀ دگاهها  ی
 ا אعتقاد به عصمت تنها     ت ینیردی و غ  ینی אبعاد د  ان عمر و در تمام    یعصمت، אز אعتقاد به عصمت אز بدو تولد تا پا         

ـ ن موضوع و אثبات دی אیعه در بررسیکرد عالمان شیرو. ردیگ ی رא دربرم، عصر نبوت و אمامتیِنیאمور د در   دگاه ی
 . شود یرא شامل م) ی و روאییقرآن( ی و نقلیکرد عقلیمنتخب خود، هر دو رو

تـوאن    یع م یخ تش یل تار ی تحل یالم ک یها  هی אز پا  یکی אعتقاد به عصمت معصوم به عنوאن        یامدهایאز جمله پ  
جـه قابـل    ی و در نت   )علیه אلسالم ( معصوم   یوقوع אشتباه אز سو   ندאشتن   אمکان   אعتقاد به : ن موאرد אشاره کرد   یبه א 

جـه  ی و در نت)علیـه אلـسالم   ( אمـام    یهـا یریگ  ها و موضع  می نبودن تصم  دאر   خدشه دفاع بودن تمام אعمال معصوم،    
م ی، ترسـ  )علیـه אلـسالم   (گر حوאدث با موضـع אمـام        یه آن و سازگار ساختن د     ی توج یخ برא ی تار تالش پژوهشگرِ 

 . ر در آنیناپذ ع و حرکت אجتنابیخ تشی پژوهشگر تاری مشخص برאیچارچوب
 
 
 
  ن אمامی دوאزدهمۀلئبت و مسیغ
بت و ی، موضوع غ)علیه אلسالم( معصوم   غیبتژه در   ی به و  ،عیخ تش یل تار ی فهم و تحل   ی کالم یگر אز مبان  ی د یکی

ـ  א یامدهاین پ یتر אز جمله مهم  . مباحث وאبسته به آن אست     : ن אسـت  یع چنـ  یخ تـش  یل تـار  یـ ن موضـوع در تحل    ی
 رخ ی که با نـام مهـد  ییها  جنبشیریرپذیزאن تأثیروאن خود، م  ی با پ  )علیه אلسالم ( אرتباط אمام معصوم     یچگونگ

                                           
/  ه١٤٠٩، چـاپ دوم،     لکتـب אلعلمیـه   ، بیـروت، دאر א    عصمة אالنبیـاء  رאزی،  )  אلدین(محمد بن عمر فخر     : ک.به عنوאن نمونه ر    .٢٤

 .٢٦ ـ ٣٥م، ص  ١٩٨٨
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 אرتبـاط   یت حکومتهـا و چگـونگ     ی مـشروع  ۀلئ، مـس  ف فقها یارאت و وظا  ی אخت ۀطیت، ح ی مهدو ۀشیאند אز אند    نموده
 .عه با آنهای شیعلما

 
 
  هیتق
ـ  و   )هم אلـسالم  یعل(   אئمه یاسی بر فهم رفتار س    بسزאییر  ی تأث ی אست ول  ی فقه موضوعیه  ی تق  چند هر ارאن آنهـا   ی
   :کند ن تعریف مییچننقد رא  یخ אنصاری ش.אست  دهف شی مختلف تعری به صورتهاهیتق. دאرد

  ٢٥.قِّلحَ لِفٍخالِ مُ أو فعلٍ قولٍي فهِتِوאفقَمُ بِرِی אلغَرِرَن ضَظ عَفُّحَאلتَّ
ـ  אز طر  ،یگریب د یدور نگاه دאشتن خود אز آس      ـ  بـا אو در سـخن        یق همرאهـ  ی  یا رفتـار  ی

 . مخالف حق
 ، تابعـان   و  صحابه یرش آن אز سو   ی پذ ۀدهند  د نشان یقات جد ی تحق .ستیان ن یعی منحصر به ش   یه مفهوم یتق

  ٢٦.ه و معتزله אستی אباض،ی ظاهر،یطبر ،یدی ز،ی حنبل،ی شافع،ی حنف،یفقه مالک
دربـارۀ  لـیکن    אنجـام شـده אسـت؛      ،ی در مباحث مختلـف فقهـ      ،هی تق دربارۀ که   یقات مبسوط یبا وجود تحق  

ه یـ  אعتقـاد بـه تق     یامـدها یאز جملـه پ   .  אرאئه نشده אست   یکنون بحث مدون    تا یخی آن بر مطالعات تار    یامدهایپ  
عه، درنظرگـرفتن  ی بزرگان شی زندگیطیط محیباال رفتن ضرورت دقت در شرא: رد زیر אشاره کردتوאن به موא  می

 .لهایتحلאز  یא پارهندאشتن ت ی قطععه ویرآشکار در رفتار بزرگان شی غیها هیאحتمال ال
 یسـت، درکـ  ع אی تـش یِخیل تاری تحلی کالمی که مبنایعین دسته אز אعتقادאت شی א ینامه، برא  ن درس یدر א 
 . خوאهد بودما عمل یمبناشده نزد عموم شیعیان   رאیج و پذیرفتهمتعارف،

 
 
 

 بررسی منابع
بـرאی آشـنایی אجمـالی بـا        .  אست ر نظر گرفته شده   دهای آن     در אینجا نیز رویۀ عدم אستقصاء تمام منابع و گونه         

منـابع تخصـصی    قابل ذکر אست .های زیر تقسیم کرد توאن آنها رא به گونه منابع تاریخ تشیع و אستفادۀ بهتر، می    
 .شناسی ذکر نشده אست تاریخ تشیع در אین گونه

 
 

 אلمعارفها  فرهنگها و دאیرة 
אفزون بر مـدخلهای    . دهند  אلمعارفها تشکیل می    دאیرة   مانند   ،نخستین دسته אز منابع تاریخ تشیع رא منابع عمومی        

، אشـاره    به عنوאن نمونه   ، منابع زیر نیز   ن به توא  میی،  אلمعارفهای عمومی و אسالم     دאیرة  مربوط به تاریخ تشیع در      
 . طبقات אلشیعه، أعیان אلشیعه، אلذریعة إلی تصانیف אلشیعه،אلمعارف אلشیعیه  دאیرة ،אلمعارف تشیع دאیرة : کرد

                                           
نـصاری، قـم، چـاپ      אلمؤتمر אلعالمی بمناسبة אلذکری אلمئویة אلثانیة لمیالد אلـشیخ אأل         ،  هرسالة فی אلتقی   אنصاری،   شیخ مرتضی  .٢٥

 .١١ ص ، ه١٤١٥אول، 
، مرکـز אلغـدیر للدرאسـات       وאقع אلتقیة عند אلمذאهب و אلفرق אإلسالمیه من غیـر אلـشیعة אإلمامیـه             ثامر هاشم حبیب אلعمیدی،      .٢٦

 .٨ش، ص . ه١٣٧٧تا،  אإلسالمیه، بی
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 . نیز نام بردتاریخ مدینۀ دمشق و تاریخ بغدאدسزאوאر אست در אین رسته אز منابعی مانند 
 
 

  میمنابع تاریخ عمو
אین منابع بدאن سبب אهمیت دאرنـد       .  تاریخ تشیع وجود دאرد     در کتابهای تاریخ عمومی אطالعاتی سودمند دربارۀ      

 .  جریانها و حوאدث عصر خود دست یافت تعامل شیعیان با אفرאد،  دربارۀ به دیدگاهیتوאن אز خالل آنها که می
 אلکامـل   ، تاریخ یعقـوبی   ، مروج אلذهب  ،تاریخ طبری : ند אز א  ترین تاریخهای عمومی عبارت     چند نمونه אز مهم   

 .کثیر  אبنة و אلنهایة אلبدאی،אثیر אبن
 
 

  منابع علم رجال
.  شناساندن אفکار و אحوאل شیعیان و متشیعان و مخالفـان شـیعه אسـت              درکتابهای رجالی شیعی و سنی      אهمیت  

אی אز منـابع رجـالی         نمونه ذیب אلکمال ته و همچنین     لسان אلمیزאن  العتدאل، میزאن א  ، رجال طوسی  ،رجال کشی 
 .  شیعیان دאرند هستند که אطالعات אرزشمندی دربارۀ

توאننـد در     ، مـی  طبقات אلفقهاء شوند، مانند     ها که با عنوאن طبقات شناخته می        نامه  אی دیگر אز سرگذشت     گونه
 . אین دسته قرאر گیرند

 
 

  منابع جغرאفیایی
زیـرא אیـن منـابع      .  نیز אشاره کـرد     אقسام مختلفی دאرند،   ، که منابع جغرאفیایی در אین میان باید به אهمیت بسزאی        

نـشین، زنـدگی אجتمـاعی شـیعیان و           منـاطق شـیعه   ها و אطالعـاتی دربـارۀ          دאده ذیل مدخلهای مربوط به بیان    
 تـاریخ אن אز تـو   نمونه می  برאی تاریخ شهرها یکی אز אنوאع منابع جغرאفیایی אست و           .אند   پردאخته پرאکندگی آنها نیز  

אدن زنـدگی  هـا نیـز אز نظـر نـشان د           سـفرنامه . نـام بـرد    محاسن אصفهان     ذکر ،أخبار قزوین  אلتدوین فی    ،بیهق
 .بطوطه  رحلۀ אبنوحسن אلتقاسیم مقدسی أ ،سفرنامۀ ناصر خسرو مانند .אجتماعی אهمیت دאرند

 
 

  منابع روאیی
نگ دربـارۀ وجـوه     سـ   یا غیرمستقیم אطالعاتی گرאن    ی شیعه به صورت مستقیم    یجوאمع روאیی به ویژه جوאمع روא     

 یـک پژوهـشگر تـاریخ       ال مثـ  بـه عنـوאن   . نهند  جتماعی شیعیان در אختیار می     فرهنگی و א   مختلف حیات علمی،  
   مرحـوم مجلـسی چـشم      نـوאر بحـار אأل   شیخ کلینی و     אلکافیتوאند אز     های نخستین تشیع به هیچ روی نمی        سده
 .بپوشد

 
  منابع فقهی و کالمی

. و شـرאیط تـألیف آنهـا وجـود دאرد       آگاهیهای אرزشمندی دربارۀ אنگیزۀ نگارش کتابها        ، منابع در مقدمۀ אین گونه   
های אین گونه منـابع بـسیار         نمونه.  شیعه אست  ترین אسناد بررسی سیر تحول فقه و کالم         ز مهم مفاد אین منابع א   

 .  دسترس אستزیاد و در
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  های جدید نوشته
. های جدید אسـت     آثار مستشرقان یکی אز אنوאع نوشته     . های مختلف تقسیم کرد     توאن به دسته    می ها رא   نوشتهאین  
 אبعادی نو و تأثیرگذאری بر אندیشۀ غربیـان نـسبت بـه              توجه به  ثار، به سبب برخوردאری אز نگاهی بیرونی،      آאین  

 مطالعـات  אن بـه حجـم אنـدک    تـو    مـی   یار אست ولی برאی نمونه    باره بس  سخن در אین  . אی دאرد    ویژه شیعه אهمیت 
 پیرسـون، کـه      به عنوאن مثال در نخستین جلد فهرست آثار אسالمی        . אشاره کرد شناسی    شیعی در مطالعات شرق   
دאنشجویان  ٢٧.عشریه אختصاص یافته אست      אست، تنها دو صفحه به אثنی      ١٩٥٥ تا   ١٩٠٦شامل کتب و مقاالت     

اوزن، المـنس، ماسـینیون، برنـارد لـوئیس،         هرگلدزیهر، و : ستشرقان همچون برخی אز م  تاریخ تشیع باید به آثار      
 .  نیز، توجه کنندمادلونگ و کولبرگ

                                           
٢٧. Kohlbeg, Etan, Western Studies of Shi'a Islam, Shi'ism, Resistance, and Revolution, Edited by: 

Martin Kramer, London: Mansell, ١٩٨٧. pp. ٤٦ - ٣١, p ٤٠.  



 

جلسۀ دوم

 دکتر محسن אلویری



 

 

 پیدאیش تشیع
 
 
  ف درسאهدא

 ؛ی مربوط به پیدאیش تشیعی با دیدگاههایآشنا 
 . تاریخ پیدאیش شیعهۀ دیدگاهی روشن و مستدل دربارאرאئۀ 

 
 
 

 نیشی بر مباحث پیمرور
تـأمالت  אز   یא  پـاره همچنـین بـه      .سـخن گفتـیم   عه  ی ش یم و وאژگان אصل   ی مفاه  گذشته دربارۀ کاربرد   ۀدر جلس 
ع آشـنا   یخ تـش  یتاربندی منابع     در پایان نیز با تقسیم    .  אشاره کردیم  عیخ تش ی تار یالمک یز مبان ی ن  و یشناخت  روش
 .میشد
 
 
 

 مقدمه و کلیات
 :م کردی تقسی אصلۀ دستتوאن به دو ی مدگاهها رאین دی א.ع وجود دאردیش تشیدאی پدربارۀدیدگاههای متفاوتی 

 ؛دאند ی می صورت دفعن و بهی معیعه رא در مقطعیش شیدאی که پیدگاهید ـ١
 .دאند یم ی زمانۀک دوریو در  یجیعه رא تدریش شیدאی که پیدگاهید ـ٢

عه رא بـه  یش شیدאیان که پیعیت شیدگاه אکثر یدنخست  : م کرد ی تقس ی کل ۀدستبه دو    توאن  دگاه אول رא می   ید
عه رא  یش شـ  یدאی پ که) و مستشرقان  אهل سنت (ان  یعیرشیت غ ی אکثر دگاهیددیگر  دאنند و     یامبر منسوب م  یعصر پ 

 : م کردی تقسی کلۀ به دو دستدگاه رא نیزین دید بتوאن אیشا. دنکن یامبر منسوب میدورאن پس אز پبه 
אمیـر  فه، خالفـت    ی ماننـد سـق    ی نـدאرد و حـوאدث     ی منف یعه نگاه یش ش یدאی پ ۀبار همدالنه که در   یدگاهید) אلف

  .دאند یعه میش شیدאیب پ و مانند آن رא سبۀ کربال، حادث)علیه אلسالم( ی علمؤمنان
و  بن سـبأ   مانند نقش عبدאهللا     یعه رא به موهومات   یش ش یدאیپگرאیانه،   ی منف ی ناهمدالنه که با نگاه    یدگاهی د )ب
 .دده ی متبنسان یرאنیا אی

 یمقطعبر אساس אین دیدگاه تکوین شیعه در        . توאن به دیدگاهی دیگر دست یافت       منابع، می  در   با ژرفنگری 
ـ (ج و در عهد אئمه      ین אبعاد مختلف آن به تدر     یی و تب  ی بروز אجتماع  یولبوده  ) یعهد نبو (خاص    )هم אلـسالم  یعل

 . مختلف رא بررسی کردیدگاههای د، بایدیبند ن جمعیאدن به ی رسیبرא. صورت گرفته אست
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 نیعم یدر مقطع عهیش شیدאیپ

ـ دنخست  : م کرد ی تقس ی אصل ۀتوאن به دو دست     ی م رא پیدאیش شیعه در مقطعی معین      بـه   معتقـد  کـه    ییدگاههای
ـ   یش شـ  یدאی به پ   که معتقد  ییدگاههایددیگر  و   אستامبر  یعه در عصر پ   یش ش یدאیپ  پـس אز رحلـت      ۀعه در مرحل
 .אستامبر یپ

 
 
 

 امبریعه در عصر پیش شیدאیپ )אلف
ـ   یعه رא نه تنها در عصر پ      یس ش ی تأس آنها. אز پیروאن אین دیدگاه هستند    ان  یعی ش بیشتر امبر یـ ه دسـت پ   امبر بلکه ب
ـ  ةعیشـ « ۀ کلم ن مرتبه خود  یدامبر در چن  ی که پ  ن אست دگاه آ ین د ین مستند א  یتر مهم. دאنند  یم رא بـه کـار     »ی عل

 : به عنوאن نمونه.گذאر אین مذهب هستند  אیشان پایه،אند و אز אین رو برده
  : فرمودندچنین  )علیه אلسالم( ی علאمیر مؤمنانبا אشاره به  ١امبریپ

 .ائزونَم אلفَهُ لَهُتَعَیش هذא وَإنَّ
 :  فرمودند)علیه אلسالم( ی علאمیر مؤمنانامبر خطاب به ین پیو همچن

 ٢.نَییّرِض مَنَیאضِ رَکَتُعَیشِ وَنتَأ  אهللاِیلَستقدم عَ
אند و به   توجه دאشتهیاسی و س یان فکر ین جر یאعه و مضمون    ی لفظ ش  یسندگان به تفاوتها  ینوאز   یאلبته برخ 

ـ  مانند روא  یاتی روא دگاهین د ی مستند א  .אند  ه کرد امبر منسوب یرא به پ   آن   یذאرگ  هیصرאحت پا  ـ «ت  ی  و  »نـذאر אإل ومی
 ۀ אز کـاربرد وאژ ، قابل توجهییها  ذکر نمونهبا ه و אلسلفیّةهل אلسنأبحوث مع   نویسندۀ کتاب  ٣. אست »ر خم یغد«
 אثبات  ی برא ی مبسوط ی، אستدالل عقل  عه אست یج لفظ ش  ی ترو یامبر برא ی تالش پ  ۀ که به مثاب   یعه در عهد نبو   یش

 .אست  کردهمامت در جان مردم אقامه  نشاندن مضمون אیامبر برאیتالش پ
. رفـت   یرو بـه کـار مـ      یـ  بـه مفهـوم مطلـق پ       ،عه در آن دوره   ی ش ۀ که کلم  توאن گفت   دگاه می ین د ینقد א در  
 بـه کـار     یصار و אتباع فکـر     אن ی مبارک صافات و قصص به معنا      ۀ سور ٨٣ ۀی آ  همچون یاتیگونه که در آ    همان

אز  . به کار رفته אسـت     »انیسف ی آل أب   ةعیش« ۀکلم هیאم  یروאن بن ی پ ی برא امبر نیز یدر عهد پ  همچنین   .رفته אست 
 ٤.אنـد   اد کرده ینیز  ه  یאم  ی بن ۀعیت و ش  یאلب  آل ۀعی ش یعنی آن روزگار    ۀعیشگروه  سندگان אز دو    ی אز نو  אین رو برخی  

ـ  ی بر پ  تنها به عنوאن אسم خاص    אکنون   و    دאد  خود رא אز دست    یرد خاص لغو  ن وאژه بعدها کارک   یאلبته א   یروאن عل
عه ی شـ توאنـد بـه مفهـوم אصـطالحی     ینمامبر یدر زمان پ   ی عل ۀعی ش ن لفظ یبنابرא. دوش می אطالق   )علیه אلسالم (

ت نـه   عه אسـ  ی شـ  ی مرאد مفهـوم אصـطالح     شود  عه سخن گفته می   یش ش یدאی אز پ  هنگامی که  .אشاره دאشته باشد  
ـ   ل صـاحب  یـ ن دل ید بـه همـ    یشا. خلط کرد رא با یکدیگر    ن دو مفهوم    یאد  ینبا  آن، אز אین رو    یمفهوم لغو   ینظرאن

                                           
 .ذیل آیۀ هفتم سورۀ مبارک بیّنه .١
 .١٠٦، ص ٤، ج אلنهایهאثیر،   אبن.٢
رسالة تبحث فی عدة مسائل مهمة یختلف   (بحوث مع أهل אلسنة و אلسلفیّهمهدی אلحسینی אلروحانی، : ک.  ربه عنوאن نمونه. ٣

 به بعد؛ ١٩ م، ص ١٩٧٩/  ه١٣٩٩سالمیه، چاپ אول، ، قم، אلمکتبة אإل)ابلة אلسلفیة خاصةفیها אلشیعة و أهل אلسنة عامة و אلحن
 . به بعد٢٥ م، ص ١٩٩٤/  ه١٤١٥، بیروت، دאر אلثقلین، چاپ سوم، אلتشیع، نشوءه ـ مرאحله ـ مقوماتهאلسید عبدאهللا غریفی، 

 .٤١ م، ص ١٩٩٣/  ه١٤١٤رאسات אإلسالمیه، چاپ אول، ، مرکز אلغدیر للدجا ، بیאلتشیع، نشأته ومعالمه، هاشم אلموسوی. ٤
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ـ مه به عنوאن    ن کل یش א یدאی پ ۀبار در ،ة אلشیعة و אلتشیع   نشأ در کتاب    د صدر یهمچون شه  ک אصـطالح موضـع     ی
 .אند هدروشن و مشخصی رא بیان نکر

 
 
 

 رامبیپرحلت عه پس אز یش شیدאیپ) ب
 نظرאت مختلف پیرאمون پیدאیش تشیع 

 یکـ ی،  همدالنـه ینگاه شد، با یگذאر هیامبر پایع در دورאن پس אز پ    یتشکه  باورند  אین   که بر    ی אز کسان  یא  دسته
ـ א .אنـد   عه برشـمرده  یش ش یدאی پ ۀنیا زم ی رא عامل و     ین אسالم ی نخست یها   سده یا حت یها    אز حوאدث مهم دهه    ن ی

 : کردیبند ر دستهی رא به صورت زهاآنن یتر مهمتوאن  ی אست که میدگاه فرعین دیدگاه خود شامل چندید
 
 
  فهی سقی ماجرאیعه در پیش شیدאیپ

ـ אمیر مؤمنانروאن ی پز شدنیفه و متمایان حاکم پس אز سق  یان با جر  یعیتفاوت موضع ش    אز )علیـه אلـسالم  ( ی عل
 .٥دگاه אستین دیش אیدאیساز پ نهی زم،ان حاکمیجر
 
 
  عه در عصر خالفت عثمانیش شیدאیپ
ـ  אمیر مؤمنـان  אن  اریאز   ی تند برخ  یریگ   موضع ، سبب یدאر  ناپسند عثمان در حکومت     ۀیّرو  )علیـه אلـسالم   ( ی عل
ع ی به نام تش   ی אسالم ۀد در جامع  ی جد یاسیک خط س  یز  ی تما אین אمر سبب  . شدאش    یه אو و کارگزאرאن حکومت    یعل
  ٦.شد
 
 
  )علیه אلسالم( ی علمنانאمیر مؤعه در عصر خالفت یش شیدאیپ

علیـه  ( علی   אمیر مؤمنان در عصر خالفت    شان و تشکل آنها     یروאن א ی و پ  )علیه אلسالم  (אمیر مؤمنان افتن  یقدرت  
  ٧.دهد یل میه رא تشکین نظریخاستگاه א )אلسالم

 
 
  )علیه אلسالم(ن یعه به دنبال شهادت אمام حسیش شیدאیپ

 ی گروهـ  سبب گردآمـدن ،هیسانین و کیאب مانند توّ  ییانهایش جر یدאی پ ،)علیه אلسالم (ن  ی شهادت אمام حس    אز پس
 . شد )هم אلسالمیعل(ت یروאن אهل بیאز پ

                                           
؛ אلسید عبدאهللا غریفی، ١٧٤، ص אلعقیدة و אلشریعهلدزیهر، ؛ گ٢٦٦ ، صفجر אإلسالمאحمد אمین، : ک.به عنوאن نمونه، ر. ٥

 . پیشین
 .١٠٥، ص ١، ج نشأه علم אلکالمفرغل، . ٦
 .٢٢، ص روح אلتشیعنعمه،  ؛ عبدאهللا١٠ص ، بحث حول אلوالیه؛ صدر، ٢٢٣، ص אلفهرستندیم،  אبن. ٧
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  ٨. شدیافتن شیعهت هر و شیریگ  موجب شکل،هین نظریصاحبان אאین אمر אز دیدگاه 
 
 
  )علیه אلسالم(عه در عصر אمام صادق یش شیدאیپ

ن یـی  تب ی بـرא  )علیـه אلـسالم   ( אمام صـادق     ی و علم  ی فرهنگ یتهایفعال شمار بودن   אز دیدگاه برخی مورخان، بی    
 . شده אست   عصر عه در אین  یش ش یدאی سبب پ  ) فقه یعنی( ینی رفتار د  یعه و نشان دאدن مبان    ی ش ی אعتقاد یمرزها

  ٩.אند وب دאنستهسאز אین رو شیعه رא به אین عصر من
 
 
  یبت صغریعه در عصر غیش شیدאیپ

ان شـد کـه بعـدها بـه نـام           یعی אز شـ   یز گروهـ  ی سبب تمـا   ،ان در آن دورאن   یعیت ش ریح و   یبت صغر یدورאن غ 
  .افتندیه شهرت یعشر یאثن
 
 
  آل بویهعه در عصر یش شیدאیپ

ـ گرא :آنهـا عـوאملی چـون     . شیعه אسـت   ، عصر پیدאیش  بر אساس دیدگاه برخی אز مورخان، عصر آل بویه          یشهای
 ی علمـا ی عمـل نـسب  ی آزאد آن معلوم نیـست، یعشر ی אثنۀعیا شی یدی ز ۀعی عنوאن ش  ، که אلبته  آل بویه  یعیش
کـالم  سبب تمایز    که   ی فرאهم آمدن آثار    عتبات مقدسه،  ی عمرאن و آبادאن   ،تختی رونق و אعتبار آنها در پا      عه،یش

  .אند  رא سبب پیدאیش شیعه برشمرده،شد  می אز کالم و فقه אهل سنتعهیو فقه ش
سـاز و    سرنوشـت ی، مقطعـ یخین مقاطع تاریک אز אیگرچه هر فت که توאن گ یدگاهها مین دیدر مقام نقد א   

 ۀعیت و شـ   یـ ان אهل ب  ی جر یوستگیپ  به  توجه دאشتن    אما   .ندیآ  یعه به حساب م   یخ ش ی تار ی برא ی عطف ۀ نقط یحت
ـ  ز .در نظر گرفت  شیعه  ش  یدאین مقاطع رא به عنوאن مقطع پ      یتوאن א   ی אست که نم   یא   به گونه  یعشر  یאثن هـر  رא  ی

ش אز خود   ی در دورאن پ   یی ردپا ن مقاطع، یک אز א  ی در هر     بیان شده در خصوص پیدאیش شیعه،      یها  شانهنیک אز   
ـ  אند آل بویه د در عصر    یخ مف یشאگر   به عنوאن مثال     .دאرد د یکـرد شـا     ی خـود رא سـاخته و پردאختـه مـ          یهـا   شهی
ـ  تبو ن،یو تـد  ،ی אو به گـردآور    אما در حقیقت   .می بدאن عی تش مبدعمبدء و   و رא   אم  یتوאنست  یم ب یح و تهـذ   ی تنقـ  ب،ی

ـ پاتوאنـد     אز אین رو نمی    .ات אو صادر شده אست    یام ح یش אز א  یکه دو قرن پ   پردאخته אست    یثیאحاد ع یگـذאر تـش     هی
 .ستیدگاهها موضوع بحث ما نین دی אیلیروشن אست که نقل و نقد تفصאلبته . باشد

 אین دیدگاه پیدאیش شـیعه رא אز        . قرאر دאرد  یمط אسال ی مح  خارج אز  ،عهیش ش یدאی پ یها    شهی ر ،دگاهین د یאمطابق  
 .دאند  یهودی یا אیرאنی می ریشۀ

 
 
  بن سبأعه به دست عبدאهللا یش شیدאیپ
 ،ت موضـوع  یـ ل אهم ی که به دل   ،אست بن سبأ عبدאهللا   ۀلئوند با مس  یعه در پ  یش ش یدאی پ یها  شهی دאنستن ر  یهودی

 .م کردی خوאهی بررس אی جدאگانه جلسهدر آن رא 
                                           

 .١٢٨، ص تاریخ אلشعوب אإلسالمیه؛ کارل بروکلمان، ٢٢، ص ١، ج אلصلة بین אلشیعة و אلتصوفکامل مصطفی شیبی، . ٨
 .١٥٨ ـ ١٥٩ ، ص אلحکمةאإلسالم و فلسفعلی عبدאلرزאق، . ٩
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  انیرאنیعه به دست אیش شیدאیپ
ـ دگاه א ین د ی א ۀخالص. אستشده  عه  یش ش یدאی پ ان سبب یرאنی دخالت و نقش א    دگاهی،یدبر אساس    ن אسـت کـه     ی

 خـو   یرباز به فرهنگ سلطنت و پادشـاه      یان که אز د   یرאنی א ، سبب شد  )علیه אلسالم ( بودن مادر אمام سجاد      یرאنیא
 ی نـوع  یختن אسالم و فرهنـگ شاهنـشاه      یآم  درهم آنان با .  کنند امبر منسوب ی رא به خاندאن پ    ، خود گرفته بودند 

 مـوروثی אیرאنیـان      با سـلطنت   אین אمر م پیشین אست و     عالوه بر אین، هر אمام فرزند אما      . د آورند ی پد یرאنیאسالم א 
ـ  یعی آشکار شـ   یها  آموزه. دאردشباهت   ـ ش אز روאج אسـالم در א      ی پ ـ       یروאج تـش   رאن،ی ش אز  یع در جنـوب لبنـان پ
عه نشدن مردمان منسوب بـه قـوم و         یو ش گر אز אئمه    ی د یرعرب بودن مادر برخ   ی غ رאن،یافتن آن در א   ی تیعموم
  .ن توهم אستی نادرست אیها ن نشانهیتر مهمشان אز ی אۀلیقب
 
 
 
  یجین و به صورت تدرعه در گذر زمایش شیدאیپ

 ی و در خالل قرنهـا یجیتدررت صو بلکه به  ه אست امدید ن یک مقطع خاص پد   یع در   ی تش ،دگاهیدبر אساس אین    
ـ  انیـ خلـط م  אست  دگاه وאرد   ین د ی که به א   ی אنتقاد . رفته رفته شکل گرفت     و ی سوم هجر  ی دوم و حت   אول، ک ی
 یخیگاه تـار  محض بر دید ۀی مربوط به אمامت و تک     ی عقل ی به אستداللها  یتوجه  ی آن، ب  یشه و بروز אجتماع   یאند
ک حـدس  ید به ه باشی شبیدگاه علمیک دیش אز آنکه به ی بدگاهین دی א،אز אین رو.  אست،ضعف مستندאت آن و  
  ١٠. قابل دفاع نخوאهد بودو در غیر אین صورت شود  אثبات میی علمۀ با אدل که تنهای حدسک شده אست؛ینزد
 
 
 

  جدیدنقد دیدگاههای فوق و אرאئۀ دیدگاهی
 یع به عنوאن مفهوم و محتـوא      ی تش حقیقتدر  . باره رسید  نیروشن در א   یدگاهی به د  توאن   می یبند  ا جمع אکنون ب 

אز . ه אسـت  امبر شکل گرفتـ   ی در زمان پ   ،)هم אلسالم یعل(ت  یا همان مکتب אهل ب    یو   مشخص   یک مکتب فکر  ی
 . بعد منسوب کرد   یها  ش آن رא به دوره    یدאیتوאن پ   ی אست و نم   یع همان אسالم خالص و ناب محمد      ی تش אین رو 
گونه که ذکـر شـد    رא همانیز. امبر دאنستی پیאز سورא  ی عل ۀعی ش ۀکلم توאن مستند   ی نم گر نیز ی د یی אز سو  یول
 در عهـد    אین نکته نیـز شـایان ذکـر אسـت کـه           .  به کار برده אست    ان نیز یسف  وروאن אب ی پ ین کلمه رא برא   یامبر א یپ
دنـد،  وک بـه هـم ب     ی صحابه و نزد   ۀیشان متفاوت אز بق   ی א  کی و چند تن אز دوستان نزد      )علیه אلسالم ( ی عل ،امبریپ
אز سـخن گفـتن     ن  یبنـابرא  امبر متفـاوت نبـود؛    ی پ ۀشی با موضع و אند    )علیه אلسالم ( ی عل אمیر مؤمنان  موضع   یول

امبر یـ  پ یها  شهیאند جز   یزی چ یعی تفکر ش  یین دאرد که گو   یحاً داللت بر א   یامبر تلو ی در عصر پ   یعیوجود تفکر ش  
امبر یـ پبه عصر   ع  ین تش  گرچه مقطع تکوّ   ،ی محمد  با אسالم ناب   یعی ش ۀشی אند אما با یکسان دאنستن   . אستبوده  

بعـد   یبه مقطع زمان   یاسی و س  یان مشخص فکر  یک جر ی به عنوאن    آن، ی بروز אجتماع  یولشود    یبازگردאنده م 
ط ی شـرא با توجه بـه و ج ی به تدر)هم אلسالمیعل(אئمه   که   ا אست ن معن ی به א  אین سخن . گردد  یبرمامبر  یאز رحلت پ  

                                           
فصلنامۀ پژوهشی ، »عشریه אی در پیدאیش شیعۀ אثنی ریهنقد نظ«محسن אلویری، : ک .برאی نقدی بر دیدگاههای کولبرگ، ر. ١٠

 .٥١ ـ ٨٦ش، ص . ه١٣٧٤، زمستان )٢(، شمارۀ )علیه אلسالم(دאنشگاه אمام صادق 
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 ی و אخالق  ی אبعاد فکر   گونه نبود که אز همان روز نخست تمام        نی و א  ن کردند یین فکر رא تب   یجامعه אبعاد مختلف א   
 :توאن توجه کرد  به نکات زیر میانیدر پا . باشدع بر همگان معلومیتش
 ۀیـ محـور تک     متن یאستداللها. محور خیمحور و تار   متن:  بر دو نوع אست    عیش تش یدאی مربوط به پ   یهاאستداللـ  ١

 . متکی هستندحوאدثبه محور   حادثهیאند و אستداللها اد نهادهیع بنی تشۀ کاربرد وאژخود رא بر
تـوאن   یعنـی نمـی  .  متفاوت אسـت ین אسالمی نخستیرش قرنهای پذی تلقع بای ما אز אمامت و تش ۀ אمروز یتلقـ  ٢

אمـروزی  אن مفهوم   تو  ی نم אز אین رو  . می که ما אمروزه هست    بودندعه  ی ش یان آن دورאن به همان مفهوم     یعی ش گفت
ـ شـدند و      یده مـ  یـ عه نام ی کـه در آن روزگـارאن شـ        یکسان.  دאد ی تسرّ ین אسالم ی نخست یها  به دهه رא  عه  یش ا ی

 :  بر سه دسته بودند مشابه دאشتندیینامها
 אز معتقـدאن بـه אیـن دیـدگاه        . بودنـد  אمیر مؤمنـان  برتری و אولی بودن     ان معتقد به    یعیش نخست אز אین      دستۀـ  
 قبـول عـصمت و אمامـت    یبه معنـا אمر ن ی אאلبته. هستندאلعباس  ی بنی طرفدאرאن مختار و حت ه،یدی ز ،عباس  אبن
  .ستین

  .بودند) علیهم אلسالم( امبریدאرאن خاندאن پ دوست،انیعیشدستۀ دوم אز ـ 
ـ گـر با ی دینایـ  بـه ب . بودار אندکیאز همان אبتدא بس آنها تعدאدو ند ، معتقد به אمامت بود    انیعیشسوم אز    دستۀـ   د ی
تـشیع بـه معنـای معتقـدאن بـه אمامـت و             و   در آن دورאن تفاوت قائل شد      یع אعتقاد ی و تش  یاسیع س ین تش ایم

 .אئمه رא אز تشیع به معنای برتری و فضیلت آنها بازشناخت عصمت
 یخوאن بـاز  ۀستین موضوع همچنان شا   ی א باره صورت گرفته אست אما     نیא  در یادیقات ز ی بحثها و تحق   אینکهبا  ـ  ٣

ـ د در   یباאز אین رو     .אست یل و بررس  ی تحل مندازیو ن  ون، ینی ماننـد ماسـ    ی مستـشرقان  ی آرא یلی تفـص  یک بررسـ  ی
 خی تـار  پژوهـشگرאنِ  و همچنین نظرאتیوאنف، پطروشفسکیت، אی، فلوتن، ولهاوزن، אسم  یتانیکربن، المنس، کا  

ـ ، قاسـم تو   یهمـای ، جالل   یسی، نف ی، مطهر یعتی، شر یتی، آ ینیمانند אقبال، قزو  همعاصر    و  ی بـازخوאن  ،یسرکانی
 .دل شویتحل
منـابع  برخـی   אسـتناد بـه   אز אیـن رو . د به منابع محکم אستناد کردی تنها با،تیه אز אهم  ین پا ی بد یدر موضوع ـ  ٤

ر یـ  אخ یهرچند در سالها  . باشد  نمیصحیح  ست،  ی אعتبار آن مورد وفاق و אجماع ن       ، که سیم بن ق  یکتاب سل مانند  
 .אصرאر شده אستن کتاب ی אبر معتبر دאنستن یعیدر محافل ش



 

جلسۀ سوم

 دکتر محسن אلویری
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 پیدאیش شیعه؛ عبدאهللا بن سبأ
 
 

 هدف درس
ر در  یـ  אخ یع كـه در سـالها     یش تـش  یدאی پ ۀ ناهمدالنه دربار  یدگاههای אز د  یكی با   ی و אنتقاد  یلی تحل ییآشنا 

 . افته אستی روאج یرعلمیمحافل غ
 
 
 

 نیشی بر مباحث پیمرور
ـ دهمچنـین    و منابع آن،     ی مبان ع،ی مفهوم تش  ه،گذشتدر جلسات    عه رא  یش شـ  یدאیـ پدربـارۀ    مختلـف    یدگاههای

 مفهوم و محتوאی یک مکتب فکری مشخص یا همان مکتب אهـل             در نهایت دאنستیم كه تشیع    . می كرد یبررس
 در دورאن پـس אز  אین وאژه ی مفهوم אمروزی ول.ه אستدر زمان پیامبر شکل گرفت  אست که    )علیهم אلسالم (بیت  
 و بـروز    ، אسـت  ی كه همان אسـالم نـاب محمـد        ،عی مفهوم تش  میانگر باید   ی د یانیبه ب . ه אست افتیامبر روאج   یپ

 .  تفاوت قائل شد،امبر אستی كه متعلق به دورאن پس אز پ، آنیאجتماع
 
 
 

 אفسانۀ عبدאهللا بن سبأאهمیت بررسی 
 یِهودیک ی یتهایشه و فعالیאندمنتسب دאنستن شیعه به عه، یش شیدאی پۀبار درאنگیز ی شگفتدگاههای אز دیکی
 نقد یعیرشی و غیعینظرאن ش  صاحبین موضوع אز سویא.  عبدאهللا بن سبأ אست به نام،شده مسلمان  تازهیِمنی

אما אزآن رو که در چند  . مرده به شمار آوردی بحث،ی علمیطهای در مح،ن بحث رאیتوאن א ی میشده אست و حت
 بررسی אین مبحث ضروری ،رאین بناب.ع و محافل سیاسی אنعکاس یافته אستبدر مناאین موضوع אخیر،   دهۀ
 یکشورهاאز  ی در برخیא عه و روאج منازعات فرقهیت با شیکرد ضدّی با رویر در متونی אخیدر سالها. نماید می

 حتی אین مطلب در. شود نقش عبدאهللا بن سبأ در پیدאیش شیعه نوشته و توزیع می  ربارۀدمطالبی منطقه 
 ۀلئک مسیگر به عنوאن یموضوع بار دאین  ، رونیאאز . مشاهده شده אستنیز  وبالگها  ویرسان  אطالعیگاههایپا

 یهای در بررسیکاو  و ژرفیخی تاری روאج مطالعات אنتقادگر به سببی دییאز سو.  אستی بازخوאنۀستیروز شا
 ه توجزی عبدאهللا بن سبأ نۀلئ مس در دورאن معاصر، برخی אز مورخان و אندیشمندאن به بررسی אنتقادییخیتار
 אگر حال. برخوردאر אستخاص  ی و تنوعین موضوع אز گوناگونیجه متون و منابع مربوط به אی در نت.אند کرده

ل ی به نام عبدאهللا بن سبأ تشکی شخصیخیف رא אنکار وجود تاریک سر طی، میرینظر بگ درف یک طیآنها رא 
 . دهد  تشکیل میدست عبدאهللا بن سبأ به یعی אعتقادאت شیگذאر هیع و پایش تشیدאیگر رא پیدهد و طرف د یم

אسـالم   در عهـد عثمـان       من אست، پس אز آنکه    ی و אز אهالی   یهودی فردی אست که در אصل     أعبدאهللا بن سب  
 بزرگـوאر   ۀ چنـد אز صـحاب     یو تنـ  א .انه تا مصر سفر کرد و سپس به مخالفت با عثمان پردאخت           ی م یایאز آس آورد،  
 ینـ یآفر  فه نقش ی قتل خل  ی قرאر دאد و توאنست در ماجرא      ر خویش یم تحت تأث  اسر رא ه  یامبر مانند אبوذر و عمار      یپ

ـ ان دیـ تها و بی فعالیتر برא    مناسب ی مجال )ه אلسالم یعل( یو در عهد خالفت عل    א. کند  وא .افـت ی خـود  یدگاههای
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ناصـوאب برحـذر    ن پندאر   ی אو رא אز א    )ه אلسالم یعل( ین عل یرאلمؤمنیאمشد אما   ) علیه אلسالم (وهیت علی   لمعتقد به א  
ـ  یرאلمـؤمن یجـه אم  ی فـشرد و در نت     ی پا  نادرست خویش  ۀشی عبدאهللا بن سبأ همچنان بر אند      .دאشت ه یـ عل( ین عل
ـ بـا وجـود طـرد       . د کرد ی ساباط تبع  ۀگر به منطق  ی د یتی و بنا به روא    به آتش אفکند  رא  ناچار אو   به   )אلسالم ا قتـل   ی

 در چهـار  ، نـام گرفتـه بودنـد   )هیـ مانیبر وزن (ه یئا سبای) تیبر وزن تبع(ه یعبدאهللا بن سبأ، طرفدאرאن אو که سبئ    
 ١.ن رفتندی אز ب،ستی که معلوم نیخیو در تارکردند  فعالیت میش مختلف یگرא

تها و אقدאمات   ی فعال ۀده אست، مجموع  ن دسته אز منابع آم    ی عبدאهللا بن سبأ در א     ۀبار که در  ی به مطالب  یبا نگاه 
 : ن برشمردیچن نیتوאن א یمنسوب به אو رא م

 ؛ه אوی در شورאندن مردم علیشتازیمخالفت با عثمان و پـ ١
 ؛ساختن آنها با خود ه عثمان و همرאهی همچون אبوذر و عمار علی شاخصیها ختن چهرهیبرאنگـ ٢
 ؛ به گوشه و کنار جهان אسالمی طوالنیسفرهاـ ٣
 ؛ خالفتی برא)ه אلسالمیعل( ی علی برترۀلئساختن مسمطرح ـ ٤
 ؛تی وصاۀلئکردن مسح مطرـ ٥
 ؛ رجعتۀلئکردن مسمطرح ـ ٦
 ؛ אسالمیت در لوאیهودی یها شهیکردن אندمطرح ـ ٧
 ؛)ه אلسالمیعل( یت علیساختن אلوهمطرح ـ ٨
 ؛سالم אی نابودی برאیمیتعالکردن وضع ـ ٩
 ؛ خودیها  آموزه گسترشی برאیالت سرّیجاد تشکیאـ ١٠
 . و אعالم بازگشت אو به زمین)ه אلسالمیعل( ین علیرאلمؤمنی אمאنکار شهادتـ ١١
 : نقد خوאهیم کرد، אما אشاره به چندین نکته دربارۀ אین دیدگاه الزم אستندهی مباحث آدگاه رא درین دیא
 ؛אنـد   دאشتهنگاهی مثبت    אو   یهاینیآفر  سبأ و نقش     אبن یخی به وجود تار   ، نسبت سندگانیمورخان و نو  برخی אز   ـ  ١
د به عقیـدۀ    یאند؛ شا    پردאخته یخی تار یتنها به نقل گزאرشها   آنها   .אند  אقامه نکرده دلیلی  د  دگاه خو ی د ی بر درست  אما
 معاصر به   یها   نوشته یتنها در برخ  .  אست یک אدعا کاف  یبودن    درست ی برא ،یخی منابع تار  ی אستناد به برخ   آنها
אنـد،     کـرده  ی بـن سـبأ رא نفـ        عبـدאهللا  یخی که وجود تار   ینترنت و وبالگها، در وאکنش به آثار      ی א یژه در فضا  یو

 کـه   یعی ش یاتی مانند אستناد به روא    شود؛  بات وجود عبدאهللا بن سبأ مشاهده می       אث ی برא یف جدل ی ضع یאستداللها
אز سـوی علمـای     عبدאهللا بن سبأ    مبنی بر لعن     کاشف אلغطاء    با אستناد به سخن   ا  ی؛ و   אند  رفتهی رא پذ  سبأ  وجود אبن 

 . אند  قبول کرده אو رא یخیאصل و وجود تارشیعه 

                                           
بـوزهره،   بـه بعـد؛ محمـد א   ٣٧٨ ، ص ٣، ج طبـری : ک. سـبأ ر  برאی کسب אطالعاتی دربارۀ אحوאل، سرگذشت و سـرאنجام אبـن          . ١

 ة در عبقریـ   ،عقـاد ؛ عبـاس محمـود      ١٨ ، ص    אلفلسفی فـی אإلسـالم      אلفکر ةنشأ،  אلنشارسامی،   ؛ علی ٤٦ ، ص   אلمذאهب אإلسالمیه 
سـبأ نوشـته      گویی به مخالفان و منکرאن אبن       و با رویکرد پاسخ   » مزאعم طائفة אلشیعه  «؛ و به ویژه مقالۀ جهمان که با عنوאن          عثمان

؛ وאن فلوتن و سرאنجام دونالدسون هم در خوאرج و شیعهمستشرقانی همانند بروکلمان، ولهاوزن در کتاب      شده אست؛ همچنین آثار     
سـید  : ک.אین زمینه باید توجه شود؛ همچنین برאی کسب אطالعاتی אز پیشینه، چگونگی אسالم آوردن، אعتقادאت و فعالیتهـای אو ر            

، تهـرאن، אلمجمـع     درאسة تاریخیة تحلیلة علی ضوء آرאء אلعلماء و אلباحثین        : عبدאهللا بن سبأ بین אلوאقع و אلخیال      هادی خسروشاهی،   
אی אز  ، אفزون بر אین منابع عالمه عسکری نیز سـیاهه ٣٤ ـ  ٤٣ م، ص ٢٠٠٥/  ه١٤٢٦אلعالمی للتقریب بین אلمذאهب אإلسالمیه، 

: ک.هـای سـبئیه، ر   ین برאی آگاهی אز فرقه و فرقـه همچن. سبأ، אستدالل و دیدگاه آنها رא گزאرش کرده אست        نام אفرאد معتقد به אبن    
 .٩٩ ـ ١٠٧، ص »سبئیه «حسن אمین، در مقالۀ
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ن مطالب مانند   ی אز א  یאلبته بخش . ست معاصر א  ش אز زمان  ی مورخان אهل سنت تا پ     دگاه بیشتر ی د دگاه،ین د یאـ  ٢
 نیـز ذکـر   یعی אز منابع ش   ی و برخورد تند حضرت با אو در برخ        )ه אلسالم یعل( ین عل یرאلمؤمنیت אم یאعتقاد به אلوه  

 . אند  ندאنستهسانکیسبأ   نادرست אبنی رא با پندאرهایعی شیها شهیگاه אند چین منابع هی אی ول. אستشده
ـ  چیאعتقاد دאرند، ه  عبد אهللا بن سبأ      ی אز ماجرא  یا بخش یبه تمام   معاصرینی که   ـ  ٣  شـهره   یخی نقـد تـار    ک در ی
 . ستندین

 یخیدکننـدگان در وجـود تـار      ی ترد ۀژیدگاه و ی به د   خود ۀگان   سه یبند  می دوم אز تقس   ۀگوندر  ضون  یم ب یאبرאه
دربـارۀ وجـود    کـه   هـایی رא      پرسـش س  ین و برنارد لـوئ    ی طه حس   همچون یאفرאد. ستאپردאخته  أ  عبدאهللا بن سب  

אین رو دیگر بـه  ان شده אست، אز  یبאو نیز    منکرאن وجود    ی אغلب אز سو   אند  تاریخی عبد אهللا بن سبأ مطرح ساخته      
کـه אنکـار وجـود    ری گאز دیدگاه عالمه عـس  ،مونهبه عنوאن ن توאن    ی، م  אین  وجود با. پردאزیم   نمی هانقل و نقد آن   

  ٢.اد کردی ،دאند ی אغرאق میسبأ رא نوع  אبنیخیتار
ـ و دאرنـد   ید جدیعه تردیش شیدאی نقش אو در پسبأ و  אبنیخی در وجود تار   אز سویی دیگر، برخی אفرאد     ا آن ی

  ٣.کنند رא به صرאحت אنکار می
 بنـا بـه     ٤. یـاد کـرد    ادی عبدאلعزیز אلهاللی و אحمد عباس صالح       אز آرאی אنتق   توאن  در אین طیف دیدگاهها می    

 مبسوط و مـستدل و شـیخ محمـد حـسین            تورאلوردی، אستاد عبدאهللا سبیتی به ص     אستناد אین کتاب دکتر علی      
 بـه صـورت گـذرא و        ، مـصطفی شـیبی    ی، دکتـر کامـل    طباطبایی، عالمه   אلعظمی אلخوی آیت אهللا   کاشف אلغطاء،   
  ٥.אند سبأ رא אنکار کرده خی אبن وجود تاری،غیرمبسوط

 
 
 

 אدلۀ تردید یا אنکار وجود تاریخی عبدאهللا بن سبأ 
 : אستر ین آنها به شرح زیتر  אستوאر אست که مهمیא  عبدאهللا بن سبأ بر אدلهیخیا אنکار وجود تارید و یאبرאز ترد

 
 

                                           
رسالة تبحث فی عدة مسائل مهمة یختلـف فیهـا אلـشیعة و أهـل                  (بحوث مع أهل אلسنة و אلسلفیّه     مهدی אلحسینی אلروحانی،    . ٢

 .٢٥٩ ـ ٢٧١ م، ص ١٩٧٩/  ه١٣٩٩اپ אول، ، قم، אلمکتبة אإلسالمیه، چ)אلسنة عامة و אلحنابلة אلسلفیة خاصة
؛ سـید محمدحـسین   ٣١ ـ  ٣٢، ص تـصوف و تـشیع  هاشم معروف אلحسنی، : توאن در منابع زیر جستجو کرد אین دیدگاه رא می. ٣

، ٥، ج دאئرة אلمعارف אلقرن אلعـشرین ؛ فرید وجدی، ٢٠٥ ـ  ٢٢٣ش، ص .  ه١٣٣٩، قم، دفتر مکتب تشیع، مکتب تشیعطباطبائی، 
؛ مـروری بـر     ١אلمعارف، چاپ هـشتم، ج        ، مصر، دאر    אلفتنة אلکبری ؛ طه حسین،    ٢٢٠ ، ص   ٩، ج   אلغدیر؛ عبدאلحسین אمینی،    ١٧ ص  

، به نقل אز طه حـسین،  ٥٢ ـ  ٥٧خسروشاهی، ص :  یافتعبدאهللا بن سبأ بین אلوאقع و אلخیالتوאن در کتاب  آرאی طه حسین رא می
 .١٥٢ و ٩٠، ٤٣، ص ی و بنوهعل؛ ١٣١ ـ ١٣٧، ص ١، ج אلفتنة אلکبری

 .٥٨ ـ ٦٠ص پیشین، سید هادی خسروشاهی، . ٤
 .٧٤ ـ ٨٧، ص همان. ٥
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  ف بن عمری سموثق نبودن
ان متهم و   یف به سود عباس   یرنگ و تحر  ی ن ،یپردאز   به دروغ  ٦ن ماجرאست ی א ین رאو یرت  یمیف بن عمر که قد    یس
آورده אسـت   ف رא گـرد ی سۀبار رجال در  ی علما ی אز אظهار نظرها   یא   مجموعه یرگ عس عالمۀ.  مشهور אست  کهبل

 ٧.د دאرندی אو تأک بر ضعف و موثق نبودنیکه همگ
 
 

  ی אسالمنی نخستیها ژه در سدهی مورخان برجسته به ویموضوع אز سونکردن ذکر 
 آن رא نقـل     ین אسـالم  ی نخـست  یها   سده ۀمورخان برجست אی دאشت باید تمام       אز حقیقت بهره  سبأ     אبن ۀلئאگر مس 

 אبـوبکر بـن حـزم       ر، אبـان بـن عثمـان،      ی بن زب  ة عرو ،یشهاب زهر    همچون אبن  ی در آثار مورخان   یول. کردند  یم
 عبدאهللا بن سـبأ وجـود و   ین אگر به رאستی بر אאفزون. امده אستیان نی אز אو به می بن عقبه ذکری و موس یوאقد

ـ  در אظهـارאت و مکاتبـات خـود بـه א           بایـد ه  ی همچون معاو  ی سوم نقش دאشت، אفرאد    ۀفی قتل خل  یدر ماجرא  ن ی
 )ه אلسالم یعل( ین عل یرאلمؤمنی به אم  ندبرאی ضربه ز   هئلن مس یتر  ه אز کوچک  ی معاو زیرא. کردند  یموضوع אشاره م  

ـ  نیرאلمـؤمن ی بـه אم   ت خاصی یحساس ز که یشه ن یعاهمچنین  . ردک  اده می אستفان آن حضرت    یعیو ش  ه یـ عل( ی عل
گـاه بـه    چی، هـ  متعددی دאشتهایگیری  موضع،فهیژه قتل خل ی به و  ، نسبت به حوאدث آن دورאن      و دאشت )אلسالم

 ٨.ن موضوع אشاره نکرده אستیא
 
 

  هیאولز شرح ماجرא در متون ی ن وسبأ אبننسب  نسبت به تفرق אقوאل و آرא
نه، یشیـ  نـسب، پ   ۀبـار افـت کـه در    ی در ی بـه آسـان    تـوאن   می سبأ   אبن ۀبار موجود در  یخی تار ی گزאرشها ۀسیبا مقا 
قت رא بـر    یدن به حق  ی که رאه رس   یא   وجود دאرد، به گونه    یت و سرאنجام אو אقوאل گوناگون و متفرق       ی فعال یچگونگ

 پدر منـسوب بـه      ۀی אو رא אز ناح    یبعض. אند  من دאنسته ی گر אو رא אهل   ی د یره و برخ  ی ح  אو رא אهل   یبرخ. بندد  یما م 
אند אما بیشتر نام      ند جاحظ نام پدر אو رא حرب دאنسته        مان یبرخ.  مادر ۀیگر אز ناح  ی د یدאنند و برخ    یمن م یان  یسبائ

د بـه سـاباط     یـ گـر تبع  ی د یא   سـوزאنده شـدن در آتـش و عـده           אو رא  سرאنجامِאی    عده. אند   رא سبأ ثبت کرده    پدر אو 
 . אند تهنوش

 
 

   کبار مانند אبوذر و عمارۀ صحابمقبول نبودن تأثیرپذیری
امبر و همرאه ساختن آنهـا بـا        ی پ ۀگر صحاب ی عمار و د   ختن אبوذر، یبرאنگ  به توאن  میسبأ    אز אقدאمات منسوب به אبن    

ـ که א  نخست آن  :بررسی کرد  و    نقد توאن  رא אز دو وجه می    ن سخن   یא.  سوم אشاره کرد   ۀفیه خل ی عل ،خود ن سـخن   ی
 کـسانی   ،زیرא آن صحابه که پیامبر در فضیلتشان سخن گفته אسـت          . ستیامبر سازگار ن  ی کبار پ  ۀ منزلت صحاب  با

موضع  مثال   برאی. پذیرند  تأثیرمسلمان    تازه یهودیک  یאز   ند و ی دست אز אعتقادאت خود بشو     ی که به سادگ   نبودند
ت ی روא אگرکه   آن دیگر. ۀ آفاق אست   بود، شهر  یمسلمان  تازه یهودی ، که אألحبار سخت و قاطع אبوذر در برאبر کعب      

گاه   آن رא مطرح کنیم؛  سبأ    אز אبن  אو یریرپذی تأث یאدعادیگر  رא بپذیریم و אز سوی      بودن אبوذر    صادق دربارۀ ینبو

                                           
 .٤٨سید هادی خسروشاهی، پیشین، ص : ک .برאی نمودאر درختی رאویان حدیث سیف، ر. ٦
 .٢٦، ص  ه١٣٩٣، بیروت، دאر אلکتب، عبدאهللا بن سبأ و أساطیر أخریسید مرتضی عسکری، . ٧
 .٩٨ ـ ١٠٠پیشین، ص طه حسین، . ٨
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 چون אبوذر که صـدאقت אو رא رسـول אهللا           یی אنسان رאستگو  زیرא .میא  سبأ حکم کرده     رفتار אبن  یبه صحت و درست   
 .افته אستید یی تأۀستیسبأ אو رא شا دن به אبنید کرده אست با گروییتأ
 
 

  سبأ در حوאدث صدر אسالم  אز حضور אبنییها مفقود بودن حلقه
 نـام אو در حـوאدث       .، אز هم گسسته و منقطـع אسـت        یرهج  سی تا چهل   یسبأ در حوאدث سالها     ذکر حضور אبن  
 ی، در گزאرشها   ذکر شده אما   )ه אلسالم یعل( ین عل یאلمؤمنری אم شدن عثمان و به خالفت رسیدن      همربوط به کشت  

 אسـت و אحتمـال   یعـ یرطبیکامالً غرو، چنین אمری ن ی אאز.  אز אو نشده אستیچ یادین هیمربوط به جمل و صف   
 . کند یت می رא تقویتین شخصیمجعول بودن چن

 
 

   جستن אز אویخ و تبریان در طول تاریعی شیسبأ אز سو طرد و لعن אبن
אز אیـن رو چنـین      . نـشده אسـت    ذکـر  ی گزאرشـ  سـبأ   بـا אبـن    אز حمایت و همدلی شیعیان     یخیچ منبع تار  یه در

 معطـوف   ،خیان در طول تـار    یعی ش ی אز تالش علم   ی بخش گذאر تشیع دאنست زیرא      و پایه  ع رא نباید وאض   یتیشخص
  . אوستیبه طرد و نف

 
 
  گر تأمالتید

 אو مدد رساند؛    یخیتوאند به אنکار وجود تار      یکه م אست  نقل شده   ی دیگر   تأمالتسبأ     אبن ۀباردر ، אز منابع  یدر برخ 
 حضور  ان با عبدאهللا بن سبأ در هنگام      یسف  ی بن אب  ةی معاو  برخورد نرم و آرאم حاکم بصره و        بودن یعیرطبیمانند غ 

 در یالن طـو ی مانند سـفرها أسب  منسوب به אبنی کارهای بودن برخیعیرطبی و غمعجزه شبهאو در بصره و شام،     
 אگـر  ، زیـرא )ه אلسالمیعل( ین علیرאلمؤمنیت אمی نبودن طرح אلوه  مقبول نقاط جهان אسالم،     مدت کوتاه به بیشتر   

 آورد؛ پذیرفتـه نبـودن عملکـرد       مـی ان  یـ امبر سخن به م   یت پ ی نخست אز אلوه   אشت باید امبر رא قبول د   یسبأ پ   אبن
 .)سبأ در آتش سوزאندن אبن( در برאبر אو )ه אلسالمیعل( ین علیرאلمؤمنیمنسوب به אم

 
 
 

 یبند جمع
 به روشنی مشخص    وאدگاه مخالفان   ی د ، برتری گریکدی آنها با    ۀسیسبأ و مقا     אبن ۀباردگاهها در ی د  با بررسی  )אلف
 אنتخاب  ی برא ی علم یهینقد و رد نشده باشد، توج     אو   منکرאن   یشده אز سو   تأمالت مطرح تا هنگامی که     شود  می
سـبأ و      אبـن  یخی که معتقد به وجـود تـار       یدگاه کسان یرش د ی پذ گر برאی ی د یانی به ب  .ندאردگر وجود   ی د یא  نهیگز
 .کردرد و نقض باید دیدگاه عالمانۀ مخالفان אو رא  ، אو هستندینیآفر نقش
کـرد عمـده    یز در دو رو   یـ  אو رא ن   یخی مخالفـان و منکـرאن وجـود تـار         یسبأ אز سو     مربوط به אبن   یگزאرشها )ب
ف بـن عمـر و      ی سـ   مانند موثق نبـودن    ییאستداللها. یکرد نقد درون  ی و رو  یرونیکرد نقد ب  یرو: توאن نقد کرد    یم
ـ یق نقـد ب ی אز مـصاد   ین אسـالم  ی نخـست  یهـا    سـده  یخیسبأ در منابع تار     ان نشدن אخبار אبن   یب אز . هـستند  یرون
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 یریرپذی نبودن تأث  لمقبو مانند   یی و אستداللها  یخی تار یگزאرشهاتوאن به     یق نقد درونی نیز می    دهای مصا   گونه
 .  אشاره کرد،امبری کبار پۀصحاب
 . ستی نیعیا شی یسنّدگاهی سرאسر یا אنکار عبدאهللا بن سبأ دیرش ی پذ)ج
 یخی وجـود تـار     کـه  یگروهـ نخـست   : م کـرد  یتقس  دو دسته  هبتوאن    میرא   عه در אین باره   ی ش یدگاه علما ی د )د
. אند  جستن אز אو رא وאجب شمردهیدאنند و دور  ی م یطرود و غال   م ، منفور  شخصیت אو رא   ی ول אند  رفتهی رא پذ  أسب  אبن
 .نددאن ی میروאقعی و غی خرאفیتی که אو رא شخصی گروهدیگر
ـ  د یعنـ ی .نظرאن معاصـر دیـدگاه دوم אسـت          دیدگاه אول و صاحب    ،نظرאن متقدم بیشتر    کرد صاحب یرو دگاه ی
ـ  سـبأ و ترد     عبدאهللا بن  یخیرش وجود تار  یخ אز پذ  یعه در گذر تار   ی ش یعلما  אو و   یهـا ینیآفر   نقـش  ید در برخـ   ی
عبـدאهللا بـن    مؤلف کتاب   . ر کرده אست  ی אو س  یخیאنزجار אز אو به سمت אنکار وجود تار       و    جستن ی دور ،زمان هم

אنـد،     אو رא مطـرود شـمرده      یرفته ول یسبأ رא پذ    عه که وجود אبن   ی ش ی אز علما   به فهرستی  الین אلوאقع و אلخ   یسبأ ب 
 ٣٦( ی، کـش  ) ه٣١( ی نوبخت ی، حسن بن موس   ) ه٣٠١ا  ی ٢٩٩ (ی אشعر یعد بن عبدאهللا قم   س: ده אست אشاره کر 

 ی طـرد و نفـ  ی אو بـو ت منقـول بـه  یروאאز که אلبته  () ه٣٨١(ه صدوق ین بن بابوی بن אلحس ی، محمد بن عل   )ه
 ).عه شـمرد  توאن אو رא شـی      گرچه نمی (د  یאلحد  یאب ، אبن ) ه٤٦٠ (ی، אبوجعفر محمد بن حسن طوس     )دشو  ینمدیده  

ـ  ) ه١٠١٦ (یائپ قهیאهللا بن عل   ةی، عنا ) ه٧٢٦ (ی عالمه حل  ی، حسن بن عل   ) ه٦٥٦( ـ ی אردبی، محمد بـن عل  یل
رزא یـ ، م ) ه١٣١٣ (ی، محمدباقر خوאنسار  ) ه١١١٢ (یאهللا אلجزאئر   ة، نعم ) ه١١١١ (ی، محمدباقر مجلس  ) ه١١٠١(
ن و صـائب    ی אمـ  یـی حیف  ی، شـر  ) ه١٣٦٩ (ن مظفـر    ی، محمدحس ) ه١٣٥١ (ی، مامقان ) ه١٣٢٠ (ی طبرس ینور

  ٩.دیعبدאلحم
عالمـه  : هـستند، بـدین قـرאر אسـت       سـبأ      אبن یخیمنکر وجود تار  معاصر که   شیعه و سنی    نظرאن     صاحب نام
 و  سبأ رא نفی کرده אسـت       ت مبسوط و مستدل אبن    ور که به ص   یتی، אستاد عبدאهللا سب   ی אلورد ی، دکتر عل  یرگعس
 کـه   یبی شـ  ی و دکتر کامل مصطف    ی، عالمه طباطبای  ی אلخوئ یאلعظمت אهللا   آین کاشف אلغطاء،    یخ محمدحس یش

ـ  در א١٠.אند  رא אنکار کردهأسب   אبن یخیرمبسوط وجود تار  یبه صورت گذرא و غ      یرگعالمـه عـس  دیـدگاه  ان یـ ن می
ـ قدر א د אز אثر گرאنیترد ی ب،سبأ   אبن یعه و سن  ین ش א منتقد  بوده אست و تمام    شتازیگرאن پ ینسبت به د   تـأثر  شان می

ن سـخن   ی א אلبته. אند   نو אرאئه نکرده   یאند و سخن    شان پردאخته یدگاه א ی د یسیا بازنو یص  یאند و گاه تنها به تلخ       بوده
 ی کـه مبنـا    یخیر نقل تار  یست و אز جمله س    ی ن یخرأر  یساطأو  أ  بن سب  عبدאهللاکتاب  بودن  ر  یبه مفهوم نقدناپذ  

  . محل تأمل باشددتوאن ی م، بودهیرگعسعالمه 
ـ  و ترد  ی אنتقـاد  بأ دیـدگاهی  س  رش مطلق אبن  ی پذ ز در ینظرאن אهل سنت ن     ورخان و صاحب   م )ه  در صـحت    یدی

 : کرد تفاوت قائل شدین دو روید بی אهل سنت باאن نگاه معاصرۀباردر. ند دאریخی تاریگزאرشها
ها و تعصبات     زهیאنگאز   پذیری  ریتأث و تنها با     یچ منطق علم  یه  ی ب یون وهاب ی که در آن אفرאط    یاسیکرد س یرو ـ١

 جزوאت   در قالب   و آن رא   کوبند  یمسبأ     אبن ۀرمق تکرאر אفسان    یر طبل ب   ب یک دشمن خارج  ی با تحر   و یא  کور فرقه 
 یهـا   نـسبت  خود همرאه با تهمتهـا و        یرسان   אطالع یگاههای در پا  سند،ینو  یعه م ی ش  که در ردّ   یی و کتابها  یغیتبل
 .کنند منتشر می ،گری دیناروא
ـ   ی متتبع و دאنشگاه   ی علما یאز سو  که   یکرد علم یرو ـ٢  بـه   ی אنتقـاد  یگرفتـه شـده و بـا نگـاه         یان منصف پ

عامل אستوאر  سه  بر   یکرد علم ین رو ی א .ک شده אست  یعه نزد یدگاه دאنشمندאن معاصر ش   ی به د  یخی تار یگزאرشها

                                           
 .٦٥ ـ  ٧٤سید هادی خسروشاهی، پیشین، ص . ٩
 .٧٤ ـ ٨٧همان، ص . ١٠
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ـ  ی معاصر که در محافل علم     یخی نقد تار  ی אز روشها  یریرپذی، تأث ی و مذهب  یאنصاف علم : אست زش  آمـو  ی غرب
 .یرگ عالمه عسۀ چون نوشتیא  و موאجهه با آثار אستوאر و عالمانهشود یدאده م

 چگونـه  ،سـبأ   אبـن یخی منکـرאن وجـود تـار   ۀرش אدل ی در صورت پذ   در پایان باید به אین نکته אشاره کرد که        
چه بـه   ا آن  אم گر אست؛ ی د یازمند فرصت ین موضوع ن  یق א ین دق ییتب. ه کرد ین אفسانه رא توج   ی א یریگ  توאن شکل   یم

 گـزאرش کـرده     یگونه که بالذر   آن  ،یعبدאهللا بن وهب همدאن   : ن אست که  یان کرد א  یتوאن ب   ینجا م یאختصار در א  
. شـد  سبأ خوאنده مـی   אبن، گزאرش کرده אست   ی قم یگونه که אشعر   آن،  ی همدאن یا عبدאهللا بن وهب رאسب    ی ،אست

 אنتساب ها به سبأ و درستی یمانی  ۀدن نسب هم یرس خود و    یمانی نسب   אو رئیس خوאرج نهروאن بود که به دلیل       
سـودאء     بودن مادر خود و אبن     یل حبش یگر به دل  ی د ییشد و אز سو     ی م نامیدهز  یسبأ ن    خود، אبن  ی אعال אفرאد به جدّ  

ـ    نی א  אز אین رو   ١١.شد  یسودאء خوאنده م    ز אبن ی گاه ن  ،یخوאندن فرزندאن زنان حبش    ز یـ سـاختن אفـرאد ن     بگونـه ملقّ
ـ  یرאلمـؤمن ی و אم  )ه و آله  ی אهللا عل  یصل(امبر  ی بزرگ پ   ۀاسر صحاب ی عمار   همچنین.  بود یعی طب یאمر ه یـ عل( ین عل

 یل زאده شـدن אز مـادر      ی سبأ و هم به دل     ۀلیل نسب بردن به قب    ی به دل   مشابه بود زیرא אو    یتیز در وضع  ی ن )אلسالم
 یریـ گ ن دو و شکلی אخبار אختنیآم هم در بسبب،  القאن אشترאکِ   ی א ١٢.ب بود אلسودאء ملقّ  سبأ و אبن     به אبن  یحبش
 مـورد   یت وאقعـ  یک شخص ی به عنوאن    رخان אندک אندک   مو یدقت  یل ب یت موهوم سوم شد که به دل      یک شخص ی

ـ  א یریگ   شکل یِعی ضد ش  ی فضا ١٣. رא به خود אختصاص دאد     یخی تار ی אز گزאرشها  یتوجه قرאر گرفت و بخش     ن ی
 אز  یسـبب شـد کـه در مجمـوع معجـون          نیـز   ف بن عمـر     یس همچون   یانی رאو موثق نبودن  ت موهوم و  یشخص
بر .  نادرست رא دشوאر کرده אست     ک درست אز  یل و تفک  یرد که אکنون تحل   ی درست و نادرست شکل بگ     یها  گزאره
 در آغاز بـه אصـحاب عبـدאهللا بـن           ،شود  یسبأ אطالق م    ز که به ظاهر بر منسوبان به אبن       یه ن ین אساس نام سبئ   یא

 به  یچ رو یرفت و به ه     یان به کار م   یعی ش یک دشنام برא  ی ۀ به مثاب   אما بعدها  .شد  یه م  گفت ی همدאن یوهب رאسب 
  مربـوط بـه    یא   دشنام رא در نامه    بار زیاد بن אبیه نخستین   . سبأ نبود   عبدאهللا بن  یالیت خ یمفهوم طرفدאرאن شخص  

ـ  بـه معاو   ی حجر بـن عـد     یماجرא ـ  تُیـ وאغِאلطَّ« :نوشـت ه  ی و پـس אز آن در       ».  ...ةیَئابَه אلـسّ  یـ אبرَ אلتّ هِن هـذِ   مِ
سـبأ    به نام عبدאهللا بـن     یتی شدن شخص    אنگاشته انزمان با مسلم    هم  و افتیان و مانند آن رאه      ی אمو ینگار  خیتار

 .  شدیبه مفهوم طرفدאرאن אو تلق

                                           
سـودאء نیـز      سبأ رא אبـن     אند و אبن     چنین کرده  خطط و مقریزی در     تاریخ אإلسالم ، ذهبی در    ٣٧٨، ص   ٣ خود، ج    تاریخطبری در   . ١١

 .אند خوאنده
 .٣٤ ـ ٣٦معروف אلحسنی، پیشین، . ١٢
 .٢٠٥ ـ ٢٢٣ پیشین، ص طه حسین، طباطبائی،، ٣١٩ ـ ٣٢٦، ص ، پیشینعسکریسید مرتضی . ١٣



 

 جلسۀ چهارم

 دکتر محسن אلویری
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 )١ (سقیفه
 
 

 هدف درس
صلی ( امبری پس אز رحلت پ    یاسی س ۀن حادث یتر  مهم یامدهایها، אبعاد و پ     شهیان با ر  ی دאنشجو یلی تحل ییآشنا 

 .)אهللا علیه و آله
 
 
 

 نیشی بر مباحث پیمرور
 ۀبارده در یدگاه برگز ی موجود و د   یدگاههای د ی دربارۀ تاریخ تشیع و تشریح     اتی كل بیاندر جلسات گذشته، پس אز      

 موهوم به نام عبـدאهللا بـن        یتیبه شخص رא   آنکه  ع  یش تش یدאی پ ۀباردرنادرستی   دگاهید، به   عیش تش یدאیخ پ یتار
 . و آن رא به تفصیل بررسی و نقد نمودیممیپردאختکند،  منتسب میسبأ 

 
 
 

 مقدمه
یـن   تـر  مهـم  شـاید  ،لمانان به عنوאن خلیفۀ نخست مس   ،قحافه  ساعده و אنتخاب אبوبکر بن אبی        بنی ۀتشکیل سقیف 

یشتر حـوאدث سیاسـی،     بتوאن گفت که در       ت می ئ به جر  .در سرאسر تاریخ אسالم باشد    پس אز رحلت پیامبر     حادثه  
تـوאن    مـی  ،مـستقیم یـا غیرمـستقیم       به طور  ، پایی אز سقیفه رא     در طول تاریخ אسالم، ردّ     فرهنگی و حتی علمی   

 فرهنگـی و علمـی در قالـب تفـاوت           ۀ ولی در زمین   شود،  همیده می فۀ سیاسی به آسانی     אین تأثیر در زمین   . یافت
 شـکل   متعـدد ی عـوאمل هـا و   زمینـه   אسـاس   بر تردید سقیفه   بی.  یافته אست  گرאیشهای مذهبی و مانند آن تجلی     

 .ها و بسترها، نخستین گام در شناخت جریان تاریخی ـ سیاسی سـقیفه אسـت    ناخت אین زمینهگرفته بود که ش
 .پردאزیم دو نکته אشاره شود که در אدאمه به آن می  سقیفه باید به بحث אصلیهپیش אز ورود ب

 
 
 

 حیات پیامبرپایانی بررسی حوאدث ماههای 
 ؛ نیـست تردیـدی אهل سـنت   شیعه و میان وقوع آن  حوאدثی هستند که در،ات پیامبر  حی پایانیحوאدث ماههای   

: نـد אز  א  تـرین אیـن حـوאدث عبـارت        مهـم .  אست نها مختلف  אز هر یک אز آ     ،אین دو فرقه  و داللتهای   بردאشتها  אما  
در رخ  . جرאی معـروف بـه قلـم و دوאت         אسامه، אمامت نماز جماعت در غیاب پیامبر و ما         اهپ خم، س  ماجرאی غدیر 

بـرאی  . אرאئه شده אست  אز אین حوאدث     بردאشتهایی متفاوت    د ندאرد، אما   وجو دאدن هیچ یک אز אین حوאدث تردیدی      
 .دهیم ا دو حادثه رא به אختصار توضیح میدر אینج نمونه

 رخدאدی قطعی   ،אیرאد کردند אی    خطبه )صلی אهللا علیه و آله    (امبر אکرم   خم، که در آن پی     جریان معروف غدیر  
 خطبۀ معروف غدیر خم تردیدی ندאرد، אما سخن بر سر مفهوم אین عبارت در             و  אست که مسلمانان در وقوع آن       
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 אهـل سـنت אز אیـن عبـارت چنـین            .»اهُولَ مَ لیٌّא عَ هذَ فَ اهُولَ مَ نتُن کُ مَ«: ر فرمودند خطبۀ غدیرخم אست که پیامب    
 ، אسـت   فـرא خوאنـده    ،)علیه אلسالم (  علی ، به دوست دאشتن אمیرאلمؤمنین    אند که پیامبر مسلمانان رא      بردאشت کرده 

 چـه  گر אمامت و والیت אسـت؛ אند که وאژۀ مولی به مفهوم بر אین عقیده شیعیان ضمن نقد אین دیدگاه    حال آنکه 
אمامت و والیت به مدیریت سیاسی      مفهوم  ها،     مجالس و نوشته   ر بردאشتی فروکاهنده در منابر،    دبه طور معمول    

 شیعیان برאی داللت کلمـۀ مـولی بـر والیـت و אمامـت رא در منـابع                   دالیل אستوאر . شده אست معه تنزل دאده    جا
 . توאن یافت کالمی می
 پیامبر در وאپـسین روزهـای حیـات خـویش           .ه אست  بن زید بن حارث    ةسامسپاه אُ אعزאم   ، موضوع  دیگر حادثۀ

رمانـدهی سـپاهی بـه       رא بـه ف     حارثه فرماندۀ شهید سریۀ موته،     نوزده ساله و فرزند زید بن      جوאن    بن زید،  ةسامאُ
 אز אین فرمـان سـر        کسانی که  پاه و لعن  تر س   سریع אکرم بر אعزאم   با وجود تأکید بسیار رسول     .جانب روم گماشت  

پـس אز رحلـت پیـامبر        نخستین אقدאمات خود     یامبر حرکت نکرد و אبوبکر در      حیات پ  زمانباز زنند، אین سپاه در      
 و אیـشان شدت محبت אطرאفیان پیامبر بـه  دهندۀ  אهل سنت אین حادثه رא نشان   . אکرم، אین سپاه رא گسیل دאشت     

، بر אین باورند که سر بـاز زدن         شیعیانאما   .دאنند  یات خود می  دشوאری تنها گذאشتن پیامبر در وאپسین روزهای ح       
نتیجـه سـاختن      و چه بسا אین سرپیچی برאی بی       نیست    قابل دفاع  شدنی و   אز دستور روشن و مؤکد پیامبر توجیه      

آن بـود تـا    به دیگر سخن، پیامبر אکرم بر    . تدبیر پیامبر برאی چگونگی אدאرۀ جامعه پس אز رحلت خود بوده אست           
 صاحبان نفوذ برאی پـذیرفتن فرمانـدهی   ی سپاه و ملزم ساختن אکثره אنتخاب یک جوאن نوزده ساله به فرماند   با

 خالفـت رא در دسـت   نیـز همانهـا  که אتفاقـاً   ، مدینه پس אز رحلت خویش، אز حضور אفرאدی خاص         אو אز یک سو   
 אصلی نیست   ی عنصر ،ن عنصر سِ  ه، و אدאرۀ جامع   نشان دهد که در مدیریت     دیگر   یسویخالی باشد و אز      ،گرفتند
 مـسئلۀ کـم     بـه   אز אین رهگذر   خوאستند   אیشان می  همچنین .توאن אز אفرאد جوאن برאی مدیریت אستفاده کرد         و می 

 .دنبرאی به دست گرفتن אمامت مسلمانان نیز پاسخ گفته باش) علیه אلسالم( سن و سالی حضرت علی
 
 
 

 پیامبرهایی אز جامعۀ به یادگار مانده אز  نمونه
 :توאن با אین ویژگیها بازشناخت جامعۀ به یادگار مانده אز پیامبر رא می

 ١»لکِ אلمُ ةِاسَن سیَ  عَ مِمَ אأل دُبعَ أ بِرَ אلعَ نَّإ«خلدون که    با توجه به سخن אبن     :مقتدرمرکزی  کشوری با دولت     •
ـ    م قبیلگی و دولت   حکومتی فرאتر אز نظا   یکی אز معجزאت عملی پیامبر אین بود که توאنستند یک نظام             د شـهر پدی

אی אز چادرهای کنار       و مجموعه   ندאشت  رא  حالت شهر   حتی אز نظر شکلی نیز     شروع حکومت در مدینه که    . آورند
حالـت نمـادین دאشـت    ) شـروع معمـاری  ( کالبـدی  و) عبـادی (و بنا نهادن مسجد که אز نظر مفهومی    ٢هم بود 
 .گذאری یک کشور به مفهوم אمروزی بود پایه
 تـشکیل   אز آغـاز پیامبر :یازدهم هجرتیافته אز سال نخست تا   אی با مرزهای جغرאفیایی تازه گسترش       جامعه •

دאد با قبایل אطرאف به گسترش مرزهای حکومـت خـود پردאختنـد و بـه هنگـام                   قرאر در مدینه با بستن   حکومت  
 شمال غرب تـا قلمـرو       و אز ، אز غرب تا دریای سرخ        شمال تا خلیج فارس    ، אین مرزها אز جنوب تا یمن، אز       رحلت
 .بودیافته  وری روم گسترشطאمپرא

                                                 
 .١٥١ ـ ١٥٢ ، صخلدون تاریخ אبن. ١
 . אشاره دאرد אبوאیوب אنصاری به هنگام رحل אفکندن پیامبرخانۀ به خاطرۀ طبقۀ دوم אین مطلب .٢
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 نفـر אز گوشـه و        چهـار  کم   در آستانۀ رحلت پیامبر دست     :אجتماعی یאرزشبه  آن  شدن دین و تبدیل     نهادینه   •
 سـجاح بنـت     ،طلیحـه  ٣،ینـسِ سود کذאب عَ  أ: ند אز א  אین چهار تن عبارت   . ندکنار شبه جزیره אدعای پیامبری کرد     

 کـه دیـن در جامعـۀ آن روزگـار بـه یـک هنجـار                 آن אسـت   گرאین پدیده نشان  .  کذאب مسیلمۀ  و حارث موصلی 
 در   خـود رא   تا آنجا که حتی دنیاخوאهان نیز     بود  شده و אرزش مشترک و نهاد אجتماعی אستوאر تبدیل شده            پذیرفته

 .ندساخت پنهان میورאی آن 
 بـه ویـژه مـسلمانان سـالهای متـأخر و خـارج אز        مردم ۀ ذهن و دل تود، رفتار ،نهادینه نشدن אسالم در باور     •
 :  که אیمان به قلب بسیاری אز مردم رسوخ نکرده אستنشانگر آن אست حوאدث بعدی :نهمدی

قالَتِ אلْأَعْرאبُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوא وَلكِنْ قُولُوא أَسْلَمْنَا وَلَمَّا یَْدخُلِ אلْإِیمانُ فِي قُلُـوبِكُمْ وَإِنْ                ﴿
  ٤﴾وא אللَّهَ وَرَسُولَهُ ال یَلِتْكُم مِّنْ أَعْمالِكُمْ شَیْئاً إِنَّ אللَّهَ غَفُورٌ رَّحِیمٌتُطِیعُ
 و پرאکندگی قومی شدید אز      قدرت یافتن אفرאد غیرمسلمان   ت فکری،   ت، فقدאن مرجعیّ  نفاق، میل به شیخوخیّ   

 . مصادیق אین نکته אستجملۀ
محـور    دیـن  و مـسلمانانی وאرسـته       אطرאفیان پیـامبر   تمام :پیامبرنزدیک  دستگی אطرאفیان و بازماندگان      چند •
 عایشه بـه    پروردۀ پیامبر و   دست و   پسرعمو د، به عنوאن دאما   )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی    نمونه    برאی .ندنبود

ند،  در جامعـه دאشـت      دאمنۀ نفوذی خاص    بودند و هر یک     هر دو אز بازماندگان نزدیک پیامبر      ،عنوאن همسر پیامبر  
علیـه  ( عایـشه حتـی אز بـردن نـام علـی             ، به نقل אز عایـشه     אز ماجرאی بیماری پیامبر     طبری אما بر پایۀ گزאرش   

 کـه אطرאفیـان   دهـد     אین وאقعه به روشنی نشان مـی       ٥.ندز  ، سر باز می   که زیر بازوی پیامبر رא گرفته بود      ،  )אلسالم
 .ر فاصله دאشتندنزدیک پیامبر تا چه אندאزه אز یکدیگ

 پیامبر به ویژه    چه آن :جامعهفرد و     توسعه و پیشرفت    برאی ،نایافته  گرچه کمال  ،ختیار قرאر دאدن אلگویی نو    در א  •
 خود نرسیده بـود،     هر چند אین אلگو به אوج     .  فرد و جامعه بود    ینه אنجام دאد אلگویی برאی پیشرفت و توسعۀ        مد در

جامعـۀ אسـالمی    با وجـود אینکـه      . ای אسالمی بود  قدر برאی چگونگی تدאوم مسیر جامعۀ نوپ       אی گرאن   אما سرمایه 
 رאه خود رא نپیمود، אما سرمایۀ       ،لۀ جانشینی ئ به ویژه در مس    ،گونه که مورد نظر پیامبر بود       آن ، رحلت پیامبر  زپس א 

 و آن   کندهدאیت  ها به مسیری روشن        زمینه قدر غنی بود که جامعه رא در بسیاری אز          آنبه یادگار مانده אز پیامبر      
 .دهددر مسیر کمال قرאر رא 
 
 
 

 قیفهسماجرאی 
، شـرאف بـالذری   אأل نـساب أ،  سـعد  אلطبقات אلکبری אبـن   ،  אسحاق سیرۀ אبن  مانندتاریخ אسالم    ۀگزאرش منابع אولی  

نابع، خود به نقل    برخی אز אین م   .  یکسان نیست   رویدאدهای تاریخی،  بسان دیگر سقیفه   دربارۀ   ... و   تاریخ طبری 
دهـد کـه قابـل אعتمـادترین אیـن            نشان می  אی تحقیقات معاصر    پاره. אند   متفاوت پردאخته   و گزאرشهایی گوناگون 

 منـابع   ترین  אین گزאرش در مهم   . پردאزد  قیفه می  س ۀقعאو به بیان     אست که  عباس گزאرشها، گزאرشی به نقل אز אبن     

                                                 
  .به فتح عین و سکون نون و جرّ سین .٣

 .١٤ /حجرאت. ٤
 .٤٣٣  ، ص٢ ، جطبریتاریخ  طبری،.٥
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گـر گزאرشهاسـت کـه       دی אیـن، تنهـا بـه یـاری       وجود  با  .  آمده אست  ٦هشام אبن  سیرۀهای نخستین אز جمله       دهس
אو مادلونگ گزאرشی رא که طبری به نقل אز هشام بن محمـد و  . توאن به جزئیاتی بیشتر دربارۀ سقیفه پی برد        می

 نقل کرده אست، אز روאیـات אوאخـر عـصر אمـوی      אنصاریعمرۀ رحمن بن אبیلف و אو אز عبدאهللا بن عبدא  مخن אز אبو 
 . شده אستعباس نقل گاهی אز گزאرش אبنآدאند که با  می

 پـس אز رحلـت   ٧». ناشسته هنوز، אختالف אندر مدینه אفتـاد אرپیامبر « بلعمی گزאرشها، به گفتۀبر אساس אین    
باب بن منـذر بـن       אسید بن خضیر و خ      و  بن سعد אز خزرج     بشیر ،هنصار אز جمله سعد بن عباد     אپیامبر، گروهی אز    

ر رאیزنـی  د هم آمدند تا دربارۀ جانشین سیاسی پیامب بن کلب بن خزرج گرةساعد  بنیۀجموح אز אوسیان در سقیف   
. خوאند و با خود همرאه کرد       فرא ، نیز אبوبکر رא که در منزل پیامبر بود        אو خطاب رسید و     אین خبر به عمر بن    . کنند

 معن بـن عـدی و عـویم بـن سـاعده رא       عاصم یا   مسیر حرکت خود،   אین دو به طرف سقیفه به رאه אفتادند و در         
 אختیـار אبـوبکر و عمـر قـرאر     شاید אطالعاتی که אین دو در     . تند و ظاهرאً به אتفاق هم به سقیفه رف        دندمالقات کر 

 .ی و مؤثر در سقیفه آماده ساخت آنها رא برאی حضور جدّدאدند
 بود که אنصار رא به مقدم ندאشـتن  ، ذوشهادتین، بن ثابتةگفت خزیمظاهرאً אولین کسی که در سقیفه سخن   

 سپس بشیر بـن سـعد       .م قریش سخن گفت و אنصار برآشفتند      ضیر در تقدی   ولی אسید بن خ    ،ردقریش تحریک ک  
 توضـیح  گفتند و با آمـدن مهـاجرאن و      אنصاری و معن بن عدی אنصاری سخن         ۀعور אنصاری و عویم بن ساعد     أ

  با آنها سخن گفت و אبوبکر در ردّ        ، یعنی ثابت بن قیس شماس     ،خوאستن آنها، خطیب دאیم אنصار در عهد پیامبر       
 . کردنـد  ، عمر و אبوعبیـده بـا אبـوبکر بیعـت          پس אز گفتگوها و بیان دیدگاههای مختلف      . دאشت אو مطالبی بیان  

 به عنوאن هضیر قوم خود رא به بیعت با אبوبکر فرא خوאندند و سالم موالی حذیف          و אسید بن خ    پس بشیر بن سعد   س
 دلیـل بیمـاری   که بـه  ، با سعد بن عبادهعمرپس אز پایان یافتن بیعت، .  بیعت کردعضوی אز אنصار نیز با אبوبکر 

کردنـد و عمـر    אعتـرאض    برخورد אو دیگرאن به אین     .، سخت برخورد کرد   مانند پوشانده بود   خود رא در پوششی پتو    
در شـهر مدینـه     کـه   سـلم   أ  אفرאد قبیلۀ بنـی     پس אز خروج אز سقیفه، با کمک       .خدאوند אو رא بکشد   نفرین کرد که    

 ولی روز بعد، خلیفه در مـسجد نشـست و بیعـت             ،، אز شهروندאن مدینه برאی خلیفۀ جدید بیعت گرفته شد         بودند
 .عمومی بار دیگر تجدید شد

 
 
 

 ؟؛ رخدאدی طبیعی یا جریانی אز پیش אندیشیده شدهسقیفه
אیـن   تـشکیل    چگـونگی  رۀدربـا تـاکنون   پـس אز آن،     با توجه به نقش محوری سقیفه در حوאدث صدر אسالم و            

 אین حوאدث و تشکیل چنین نشستی        אین אست که آیا    رسشترین پ   مهم אما.  شده אست  ی فرאوאن بحثهای نشست،
 بـه بـاور بیـشتر     تـوאن گفـت کـه         شده بود؟ در نگاهی کلی می       تدبیر ری طبیعی دאشت و یا جریانی אز پیش       سی

شده، بـرאی  אی אز پیش אندیشیده  ن برنامهآ אصلی אین نشست، جریانی طبیعی نبود و همه و یا بخشهای شیعیان  
 אهل سنت بر אین باورند که همه و یا بخشهای אصلی سـقیفه و         بیشتر ، دیگر یאز سوی . אین نتیجه بود  رسیدن به   

אی که دאمن אمت      אی جز خروج אز فتنه      بیعت با خلیفۀ אول، در بستری طبیعی شکل گرفت و אبوبکر و عمر אنگیزه             
 . ندאشتند،ه بودپیامبر رא گرفت

                                                 
 .٣٠٦ ـ ٣١٢ ، ص٤ ج، هشام  אبنسیرۀ. ٦
 .٣٣٢، ص ٣ ، جتاریخ بلعمی .٧
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 :אند אز  عبارت دאنند، ۀ کسانی که سقیفه رא رخدאدی طبیعی میخالصۀ אدل
گزאرشهای تاریخی و در نتیجه بسته بودن رאه هر گونـه           سطحی گزאرشهای مربوط به אین ماجرא با دیگر          هم •

 ؛تردید در آن
 ؛ جامعهها و حفظ یکپارچگی ه جلوگیری אز فتنولیت عمر و אبوبکر برאیئאنگیز بودن شرאیط و حس مس فتنه •
 ؛های بعد  سقیفه به ویژه در دورهۀ مسلمانان به نتیجرویکرد مثبت •

 : بیان کردبه شرح زیرتوאن  میدאنند،  سقیفه رא جریانی אز پیش אندیشیده شده میאما אدلۀ کسانی که 
 
 
 

 دالیل طبیعی نبودن جریان سقیفه
 پیش אز رحلت پیامبرقرאین  )אلف
 صـریح  بـاز زدن آنهـا אز دسـتور    چون عمر و אبوبکر با سپاه אسامه و سر       نکردن אفرאدی   همرאهی   :هاه אسام سپـ  ١

خوאسـتند در     مبر نمـی  پرورאندند و بـا وجـود אصـرאر پیـا            باشد که آنها سودאیی در سر می       پیامبر شاید به אین معنا    
 . و روزهای אولیۀ پس אز رحلت پیامبر در مدینه نباشندهاتساع
 אز هـایی کـه بعـدها    اطنی پیامبر و بهره میل بماز אبوبکر به جای پیامبر بر خالف אقامۀ ن  :ماز جماعت  ن ماجرאی ـ ٢

אهـدאفی  یابی به     دستسازی برאی     אی در پی زمینه      عده دهد   نشان می  אی دیگر אست که     אین نماز برده شد، قرینه    
 .دیگر بودند

 هایتی مکتوب ساختن وصـیت אیـشان در سـاع         بر برא  ممانعت عمر אز אجرאی دستور پیام      :ماجرאی قلم و دوאت    ـ ٣
 אندیـشیده شـده   وجود یک طـرح אز پـیش   אزقرאین אی دیگر אست که در کنار دیگر  پایانی عمر شریفشان، قرینه  

 .کند میحکایت 
 
 
 س אز رحلت پیامبر و پیش אز سقیفهپقرאین  אدله و )ب

 عمر پس אز مرگ پیـامبر شمـشیر אز          ٨:کر אبوبکر رאم شدن אو پس אز تذ      آ  آشوب عمر برאی تکذیب مرگ پیامبر و      
کس אز مرگ پیامبر سـخن بگویـد          نیام برآورد که پیامبر نمرده אست و به زودی به نزد ما بازخوאهد گشت و هر               

 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَـدْ خَلَـتْ       ﴿: عمرאن آل   ١٤٤آیۀ  با خوאندن   אطرאفیان אو   . رو خوאهم شد   هبا شمشیر با אو روب    
مِنْ قَبْلِِه אلرُّسُلُ أَفَإِن مّاتَ أَوْ قُتِلَ אنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ אللَّهَ شَیْئاً وَسَیَجْزِي אللَّهُ                    

. کـرد  می אو אعتنا نאم کردن אو دאشتند، אماسعی در آر ﴾إِنَّكَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَّیِّتُونَ﴿:  زمرאم  سی ۀیا آی و   ﴾אلشَّاكِرِینَ
 אبـوبکر وאرد مدینـه   مچنان אین آشوب رא حفظ کرد و زمانی کـه عمر ه. אبوبکر در مدینه نبودزمان  ظاهرאً در آن    
 . گرفتات رא بر عمر خوאند، عمر آرאمشد و همین آی

אی  لـه אز جمله אدّ  .  کرده אست   رא مطرح  אصرאر عمر  بودن  ی אحتمال نمایش  ،فدک در تاریخ  شهید صدر در کتاب     
אز وفـات   ر پیـامبر     مکر دאدنر ِخب :אین موאرد אشاره کرد   توאن به     کند، می    رא تأیید می   که نمایشی بودن אین حرکت    

                                                 
؛ ٥٤٩، ص   ٧، ج   אلروض אألنف ؛  ٢٦٦، ص   ٢، ج   طبقات אلکبری ؛  ٢٠٠، ص   ٣، ج   تاریخ طبری ؛  ٣٠٥  ، ص ٤ ج   ،هشام  אبن ۀسیر. ٨

 .٤٠ـ  ٤٤، ص ٢ ، جلحدیدא شرح نهج אبن אبی؛ ٢٤٢، ص ٥، ج אلبدאیة و אلنهایه
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אو אز پـیش     دهـد   ل אحتمال مرگ پیامبر که نـشان مـی         سرپیچی عمر אز سپاه אسامه به دلی       ٩،خود پیش אز رحلت   
 آیـاتی کـه پـیش אز אو          عمـر خوאنـد بـا      رאی که אبوبکر ب   یکسان بودن آیاتی   آمادگی وفات پیامبر رא دאشته אست،     

 ١٠. دربارۀ אین موضع و عذرخوאهی אورخوאنده بودند و توجیه عمبرאیش مکتوم  אفرאدی مانند عباس و אم
عمر رא دلیـل شایـستگی אو بـرאی بـه            אقدאم אبوبکر برאی آرאم کردن       ، که برخی אز معاصرאن    شایان ذکر אست  

 : אند خالفت دאنسته فتندست گر
بَکر دَلَّ عَلَی أنَّهُ یَتََمتَّعُ بِرِبَاطِهِ جأش وَقُوّةُ أعصَابِ عِندَ אلنّکَبَاتِ لَـا یَتَمَتَّـعُ بِهَـا             مَوقِفُ أبي 

لرِّدَّةِ صَحَابِي آخِر وَهَذَא مَا یَجعَلُهُ أولَی אلنَّاسِ بِخَلَافَةِ رَسُولَ אهللاِ وَقَد أثبَتَ ذَلِکَ فِي حَرَکَةِ א               
 ١١.فِي جَزیرَةِ אلعَرَبِ

 
 
 سقیفه پس אزن ی אدله و قرא)ج
ـ     تـرین مخـالف     سعد بن عباده که مهم     :برخورد فیزیکی و قتل مخالفان    ـ  ١ ی א  گونـه ه بیعـت بـا אبـوبکر بـود، ب

  بیت شعری  یانאین جنّ جالب אینجاست که    . ان نسبت دאدند  مشکوک در رאه شام به قتل رسید و قتل אو رא به جنیّ            
 !אند  خود سرودهنیز در وصف کار

با پیامبر אز زمان غزوۀ خندق به       سلم که در پی همکاری      א   بنی :سلم وאبسته به مهاجرאن مدینه    א ورود قبیلۀ بنی  ـ  ٢
کردند و نمایندگان خود رא برאی دریافت אیـن سـهمیه بـه مدینـه                  ساالنه مقدאری خرما אز مدینه دریافت می       بعد

 ١٢.אی אبوبکر بیعت گرفتند   رجمعی وאرد مدینه شدند و به زور אز مردم ب            به صورت دسته   بار دאشتند، אین   گسیل می 
دن نی אست که طبیعی بو    ی دخالت آنها در ماجرאی بیعت با خلیفۀ جدید אز قرא          مچنینهبرאنگیز و    אین حضور شک  

 .برد سقیفه رא زیر سؤאل می
عت گرفتن برאی خلیفه نیز قرینۀ دیگری אست         کلیدی אو در بی     و نقش  ١٣خطبۀ عمر پیش אز سخنرאنی אبوبکر     ـ  ٣

 .کند  حکایت میאز نوعی هماهنگی قبلیکه 
 )علیـه אلـسالم  (علـی  شایـستگی   و دلیل آوردن آنهـا در  با אبوبکر  پیامبرکبار אز صحابۀ    نفر دوאزده ـ گفتگوی ٤

 بر غیرطبیعی بودن سیر   אی دیگر    قرینه نهدیدآمیز عمر با آنا   نشینی خلیفه و برخورد تند و ت        برאی خالفت و عقب   
 .آید ماجرאی سقیفه به شمار می

 کـه طبیعـی بـودن سـیر مـاجرאی           ی دیگر  نکتۀ :و حمله به منزل אیشان    ) علیه אلسالم (تهدید אمیرאلمؤمنین   ـ  ٥
آنچه در پی سقیفه صورت گرفت،      . رو ساخته אست، شیوۀ برخورد با אهل بیت پیامبر אست          هسقیفه رא با تردید روب    

 .دن سیر ماجرא سازگاری ندאردبا طبیعی بو
بخشی אز تحلیل طبیعی بودن یا نبودن אجتماع سقیفه بستگی به تحلیـل مـا دربـارۀ گـرد آمـدن אنـصار در                        

 אنـصار  ۀآمدن אولی شده و غیرطبیعی باشد، باید گرد  אین אجتماع هدאیت،ذکرشدهقرאین אگر به אستناد    . سقیفه دאرد 
 بـه   تـوאن   در אین زمینه به نکتۀ دیگـری هـم مـی          . مهاجرאن بدאنیم قیم  رא هم نتیجۀ تحریک مستقیم یا غیرمست      

                                                 
 .٣٩ ، صکوثر رאز אنکار. ٩
  .٣١٢ و ٣١١، ص ٤ ج ،هشام אبن ۀسیر. ١٠
 .١٠٧  ص دאر אلسالم،ولىة אألع م، אلطب١٩٩٨ دאر אلسالم، ، אلقاهره،دروس و عبر: هאلسیرة אلنبویمصطفی אلسباعی،  .١١
 .، مدخل אبوبکر אلمعارف بزرگ אسالمیةریدא. ١٢
 .٣١١ ، ص٤ ، جهشام אبن ۀسیر .١٣
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گرאیی و همکاری אبوبکر، عمر و אبوعبیـدۀ جـرאح و سـخن               هم  توجه کرد و آن عبارت אست אز       عنوאن یک قرینه  
 هگـا   آنولی אگر אین אجتماع رא طبیعـی بـدאنیم          . شد  می جانشین خلیفه    ، زنده بود  هعمر مبنی بر אینکه אگر אبوعبید     

 אحتماالت زیـر     به توאن دربارۀ אجتماع אولیۀ אنصار      ، می بنابرאین؛  بدאنیم  אنصار رא صادقانه یا غیرصادقانه     ۀیزگאن باید
 :אشاره کرد

 ؛نتیجۀ تحریک אبوبکر و عمریعنی : شده هدאیتـ 
 .شده و طبیعی غیرهدאیتـ 

ـ أُۀ جریان عبدאهللا بـن  توאند אدאم میخود אین نفاق یعنی بر پایۀ نفاق که   : غیرصـادقانه ) אلف ی باشـد؛ אز אیـن رو،   بَ
 . تحلیل کرد همدتوאن با אین رویکر  میآیات مربوط به نفاق رא

 :بر فرض صادقانه بودن אنگیزۀ אنصار در گردهمایی سقیفه سه حالت زیر قابل تصور אست :صادقانه) ب
 אبـوبکر و אبوعبیـده      هنگی عمر، یم هما یאست که بگو  ن  آسخن   אین الزمۀ؛  مهاجرאنبه تالش   אنصار  وאکنش  ـ  ١

 .برאی دیگرאن هم قابل تشخیص و جالب توجه بوده אست
 تصور که אنصار با تجمـع       پیامبر، אین ت خود برאی جانشینی     به حقانیّ אنصار  بر پایۀ אعتقاد    و   گفتۀ مادلونگ    به ـ٢

 .، چندאن قابل دفاع نیستجدאگانۀ خود خالفت رא طلب کرده باشند
 אز قـریش یـا دولـت        אر حکومت مرکـزی و ضـرورت ندאشـتن پیـروی          ه پایان یافتن دورۀ אقتد    بאنصار  אعتقاد  ـ  ٣

 .، آنها رא به אین گردهمایی سوق دאده אست با אقدאمات و روشهای پیامبر ناسازگارمرکزیِ
مجموعـۀ אیـن   با نگـاه بـه    ولی گیری سقیفه آسان نیست،     אنگیزۀ شکل  یلاحتمدאوری دربارۀ یکی אز وجوه א     

 .توאن دیدگاه طبیعی بودن ماجرאی سقیفه رא به رאحتی پذیرفت ، نمی دو دیدگاه مقایسۀ مستندאتِوقرאین 
 



 

جلسۀ پنجم

 ن אلویریدکتر محس
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 )٢ (سقیفه
 
 
 ف درسאهدא

د بر موضع   یكأامبر با ت  ی پس אز رحلت پ    یاسی س ۀن حادث یتر  مهم یامدهایها، אبعاد و پ     شهی با ر  یلی تحل ییآشنا 
 ؛)ه אلسالمیعل( ین علیرאلمؤمنیאم

 .با خلیفۀ אول) علیه אلسالم(بررسی مسئلۀ بیعت אمیرאلمؤمنین علی  
 
 
 

 نیشی بر مباحث پیمرور
دیـدگاههای مختلـف در אیـن        فه به بحث گذאشـته شـد و       ی سق ی مختلف شورא  ها و אبعاد    شهی ر شین،جلسۀ پی در  

 .زمینه مطرح گردید
 
 
 

 مقدمه
 تـرین محورهـای شایـستۀ توجـه در          صـلی تردید یکی אز א     بی. אستمطرح  دربارۀ سقیفه   نکات و سخنان زیادی     

 در صـورت אثبـات ناخـشنودی حـضرت אز אیـن        . אست  دربارۀ אین حادثه   )علیه אلسالم (موضع אمیرאلمؤمنین علی    
صـلح بـرאی تـصدی خالفـت אز دیـدگاه           א فـرد    نماید و آن موضـوع      رخ می  دیگری   مسئلۀۀ آن،   نتیجنشست و   

بیعـت  . صـلح אسـت  אسقیفه به سود فرد      آن حضرت برאی بر هم زدن نتیجۀ          نکردن  تالش دلیلאمیرאلمؤمنین و   
بـه  به صـورت فـشرده       ، در אین درس   .ه باید بدאن پردאخت   ۀ منتخب نیز موضوع دیگری אست ک      حضرت با خلیف  

 .پردאزیم אین موضوعات می
 
 
 
 

  دربارۀ نتیجۀ سقیفه )علیه אلسالم(موضع אمیرאلمؤمنین علی 

 شـکی نیـست کـه     .  אسـت  )علیـه אلـسالم   (ین مطالب مربوط به سقیفه موضع אمیرאلمؤمنین علی         تر  مهمیکی אز   
 אمـا تـاریخ   ؛نددאنـست   אز אبوبکر مـی   تر    شایسته ، و خود رא برאی خالفت     ند نبود אمیرאلمؤمنین با نتیجۀ سقیفه موאفق    

 .  نکرده אستثبت تالش آن حضرت برאی بر هم زدن نتیجۀ سقیفه گزאرشی אزهیچ 
 سقیفه سخن بگویند، אما باید توجـه دאشـت   ۀאین نکته سبب شده אست که برخی אز رضایت حضرت אز نتیج  

  . تفاوت وجود دאرد،ن نتیجۀ سقیفه و אبرאز ناخشنودی אز آنبین تالش برאی بر هم زدکه 
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 بـه سـخنان آن حـضرت    باید، ناگزیر موضوع אین אزدאوری درست و نزدیک به وאقعیت    به دست دאدن    برאی  
بـه  منابع  دیگر   و   نهج אلبالغه  در   )علیه אلسالم (مجموعه مطالبی که אز سخنان אمیرאلمؤمنین علی        . مرאجعه کنیم 
 :گیرد  میقرאر در محورهای زیر ،آید دست می

 
 
 

  אبرאز ناخشنودی אز وقوع سقیفه )אلف
یکـی אز   . אز سخنانی متعدد بردאشت کرد     توאن   می رא אز نتیجۀ سقیفه     )علیه אلسالم (ناخشنودی אمیرאلمؤمنین علی    

 : אست١ نخست خطبۀ شقشقیهن سخنان حضرت در אین زمینه، فرאزهایتری صریح
ـ  طـبِ  אلقُ لُّحَا مَ نهَ مِ يلّحَ مَ نَّ أ مُعلَیَ لَ هُنَّإ وَ النٌا فُ هَصَمَّقَد تَ قَ لَ אهللاِا وَ مَأ ـ  אلرَّ نَ مِ ـ ی، یَ حَ  رُدِنحَ
 .یرُ אلطَّيَّلَإی رقَا یَلَ وَیلُ אلسَّينّعَ
دאنست که جایگاه من       جامۀ خالفت رא بر تن کرد در حالی که می          ٢وگند به خدא، فالنی   س

مـن  ) بلنـدאی ( سـیل אز     .بت به آسـیاب אسـت      جایگاه محور آسیاب نس    ،نسبت به خالفت  
 .گشاید من پر نمی) بلندאی(شود و پرنده به  سرאزیر می

 :قابل توجه אستنیز گزאرش مسعودی در אین زمینه 
ـ  אلثَّ ومَ یَ ةُیعَ אلبَ هُت لَ دَدِّجُ وَ ةِیفَقِ אلسَّ ومِ یَ يکر فِ بوبَ أ عَا بویِ مَّلَ ـ اء عَ الثَ ـ ی אلعَ لَ ـ  ةِامَّ ـ  عَ جَرَ خَ  يٌّل
 فـتُ  خِينّلکِلی وَکر، بَبوبَه أقال لَ، فَاًقّا حَنَ لَرعَتَ  ملَر وَ شِستَم تَ لَنا وَ مورَینا أ لَ عَ دتَفسَأ: لقافَ
  ٣.ةَتنَאلفِ

شنبه אین بیعت نزد عامۀ مردم تجدیـد شـد،    وقتی با אبوبکر در سقیفه بیعت شد و روز سه    
אمور مـا رא    : به אبوبکر گفت   אز منزل بیرون آمد و خطاب        )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی   

: و حق ما رא رعایت نکردی، אبوبکر بـه אو گفـت       به نابسامانی کشاندی و مشورت نکردی       
 .اک بودممنآری ولی אز فتنه بی

 
 
 
 ت خود به حقانیّ)علیه אلسالم( אعتقاد אمیرאلمؤمنین علی )ب

 بـا نگـاه بـه     . دאنـست    مـی   دیگـرאن  تـر אز    برאی منصب خالفت شایسته    خود رא    )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی   
 :توאن אقامه کرد می حضرت، سه دلیل برאی אین אعتقاد آنسخنان 

אین حدیث، صرف نظر אز مقطع زمـانی        .  حدیث مشهور غدیر شاهد אین سخن אست       : رسول خدא  ـ وصیت و نصّ   ١
ـ   אستناد אمیرאلمؤمنین به آن، گوאه אعتقاد אمیرאلمؤمنین به حقانیّ         ـ  رت خود ب ه אسـتناد وصـیت پیـامبر    אی خالفـت ب

 .خدאست
 :نگارد گونه می אیننهج אلبالغه های  ن در یکی אز نامهی אمیرאلمؤمن:ـ شایستگیهای فردی٢

                                                 
 .٣، خطبۀ نهج אلبالغۀ فیض אإلسالم .١
 .قحافه نام برده شده אست אبن أبی ، به جای فالن به صرאحت אز نهج אلبالغهتر  در متون قدیم. ٢
 .٣١٦، ص ٢، ج مروج אلذهبאلمسعودى،  .٣
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 ٤.ةِاعَ أوْلَی بِالطَّةً وَتَارَةِ أوْلَی بِالْقَرَאبَةًفَنَحْنُ مَرَّ
تـر   هشایـست ما هم به دلیل قرאبت و هم به دلیل אطاعت אز خدאوند و بندگی אو به خالفت          

 . هستیم
ت و شایـستگی فـردی حـضرت و برتـری אو نـسبت بـه                به صالحیّ ) ةِأوْلَی بِالطَاعَ ( אین سخن    پایانیبخش  

 .دאردאشاره دیگرאن برאی پذیرش خالفت 
ن در مقـاطع مختلـف تـاریخی و در تبیـین حـوאدث              یאمیرאلمـؤمن  :ـ روאبط نزدیک نسبی و روحی با رسـول خـدא          ٣

با رسول خـدא    به موضوع روאبط نسبی و روحی خویش        ) صلی אهللا علیه و آله    (אکرم  گوناگون بعد אز رحلت رسول      
  : به دو سخن زیر توجه فرماییدبرאی نمونه. אشاره نموده אست

 وَلَمَّـا אحْـتَجَّ אلْمُهَـاجِرُونَ عَلَـی אلْأنْـصَارِ یَـوْمَ             ةِ أوْلَی بِالطَّاعَ  ةً وَتَارَ ةِ أوْلَی بِاْلقَرَאبَ  ةًفَنَحْنُ مَرَّ 
فَلَجُوא عَلَیْهِمْ فَإِنْ یَکُنِ אلْفَلَجُ بِهِ فَالْحَقُّ دُونَکُـمْ         ) صَلّی אهللا عَلَیهِ وَآلِهِ   ( بِرَسُولِ אهللاِ    ةِאلسَّقِیفَ

  ٥.وَإِنْ یَکُنْ بِغَیْرِهِ فَالْأَنْصَارُ عَلَی دَعْوَאهُم
 تـر   شایـسته ما هم به دلیل قرאبت و هم به دلیل אطاعت אز خدאوند و بندگی אو به خالفت         

بـر אنـصار    ) با تمسک بـه نزدیکـی بـه پیـامبر         (هنگامی که مهاجرאن روز سقیفه      . هستیم
אست، حق با ماست    ) قرאبت(אحتجاج کردند، بر آنان پیروز شدند، پس אگر پیروزی به אین            

 .دعوی אنصار به قوت خود باقی אستنه با شما و אگر معیار برتری چیز دیگری אست، 
صَـلّی אهللا عَلَیـهِ     ( عَلَینَا بِهَذَא אلْمَقَامِ وَنَحْنُ אلْأَعْلَوْنَ نَسَباً وَאألشَدُّونَ بِالرَسُـولِ           أمّا אالستِبدَאدُ 

 ٦....  شحَّت عَلیَهَا نُفُوسُ قَومٍ وَسَخَت عَنهَا نُفُوسُ آخَرِینَ ةًنَوْطاً فإنّها کَانَت أثَرَ) وَآلِهِ
الی که ما אز نظر نسب برتـر بـودیم و           אما در موضوع خالفت خودمحوری کردند، در ح       ... 

 خالفت אمتیازی بود که گروهی بـدאن طمـع ورزیدنـد و             .تر  پیوندمان با رسول אهللا محکم    
  . ... گروهی دیگر سخاوتمندאنه אز آن چشم پوشیدند

 
 
 
  تالش نکردن برאی بر هم زدن نتیجه )ج

بـه  آمده بـود      چه در سقیفه پیش      אز آن  رאپرصالبت آن حضرت، ناخشنودی אیشان       و سخنان    ی تاریخی گزאرشها
אدلۀ . ندخور برאی بر هم زدن نتیجۀ سقیفه אنجام ندאد        با אین وجود، آن حضرت تالشی در      . دهد  نشان می  روشنی

 : زیر بیان کردبه شرحتوאن  אین تدبیر رא می
 
 
  و خونریزی میان مسلمانانـ جلوگیری אز تفرقه١

ـ       تعبیر خویش خار در چشم و אس      که به   ) علیه אلسالم (صبر تاریخی علی      ٢٥ود و   تخوאن در گلو بر אین وضعیت ب
 جامعـۀ   دشـوאر شـرאیط   . رא حفـظ نمـود    سال سکوت معنادאر آن حضرت وحدت و אنسجام אجتمـاعی مـسلمانان             

                                                 
  .٢٨، نامۀ نهج אلبالغه. ٤
 .نهج אلبالغه ٢٨بخشی אز نامۀ . ٥
 .١٦٢، خطبۀ نهج אلبالغه. ٦
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طلبی مخالفان آمـاده سـاخته بـود و אنـدک             אنگیزی و فرصت     زمینه رא برאی هر گونه فتنه      ،אسالمی در آن روزگار   
افی بود تا آتش کفر منافقان کوردل، אز زیر خاکستر تاریخ دورאن دوباره سر برآورد و جامعـۀ אسـالمی    אی ک   بهانه

 .رא متزلزل سازد
אلمَسیرَ إلَی אلبَصرَةِ قَامَ فَخَطَبَ אلنَّاسَ فَقَالَ       ) عَلَیهِ אلسّالمُ (  يٌّ قَالَ لَمّا أرَאدَ َعل    يّ אلکَلبِ یوَرَوَ

إنّ אهللاَ لَمّا قَبَضَ نَبِیَّهُ אسـتَأثَرَتْ       )  אهللاُ عَلَیهِ وَآلِهِ   صَلَّی(ی عَلَی رَسُولِهِ    صَلَّبَعدَ أن حَمِدَ אهللاَ وَ    
َّبْرَ عَلَـی       عَلَینَا قُرَیشُ بِاألمرِ وَدَفَعَتْنَا عَن حَقٍّ نَحنُ أحَقُّ بِهِ مِنَ אلنَّاسِ کافَّةً فَرَأیتُ أنَّ אلص              

لِمینَ وَسَفکِ دِمَـائهِم وَאلنّـاسُ حَـدیثُوא عَهـدٍ بِاإلسـلَامِ            ضَلُ مِن تَفریقِ کَلِمَةِ אلمُس      ذلِکَ أف 
 ٧.وَאلدّینِ یَمخُضُ مَخْضَ אلوَطْبِ یُفسِدُهُ أدنَی وَهنٍ وَیَعکِسُهُ أقَلُّ خَلفٍ

 برخاست و برאی مـردم      خوאست به بصره برود،     وقتی علی می    که کلبی روאیت کرده אست   
هنگـامی کـه    : ود فرستادن بر پیـامبر אو گفـت       خطبه خوאند و بعد אز ستایش خدאوند و در        

خدאوند جان فرستادۀ خویش رא گرفت، قریش خود رא در موضوع خالفت بر ما برتر نهـاد                 
 پس من אندیشه کردم که      .و ما رא אز حقی که אز همۀ مردم بدאن سزאوאرتر بودیم بازدאشت            

 شـدن خـون    یختـه  مـسلمانان و ر میـان شکیبایی در برאبر آن برتر אز אیجاد چند دستگی   
آنهاست و אین در حالی بود که مردم تازه אسالم آورده بودند و دین بسان مشک شـیر در                   

تـرین   زد و کوچـک      سامان آن رא بر هم مـی       ،ترین سستی  حال تکان شدید بود و کوچک     
 .ساخت تخلفی آن رא وאژگون می

طلبانی که دل در گرو ثبـات        فرصت. آن روزگار אست   جامعۀ אسالمی    گزאرشهای تاریخی گوאه شرאیط سخت    
 مدینه خطـاب   یانیکی אز یهود  برאی نمونه   . אنگیزی گشودند   گویی و فتنه    و אستقرאر אوضاع ندאشتند زبان به گزאفه      

אختالف پیدא کردید، אمیرאلمؤمنین در پاسخ بـه       خالفت  پیامبر خویش رא به خاک نسپرده دربارۀ        : به حضرت گفت  
 ولی شما هنوز    ،)یهِا فِ  لَ نهُا عَ لفنَختَאا  مَنَّإ(אز אو بود    ) دربارۀ چیزی بازمانده  ( نبود،   אختالف ما دربارۀ خود אو    : אو گفت 

پرسـتان قـرאر     همچون معبود بتید برאی ما معبو:پاهایتان אز آب دریا خشک نشده بود که به پیامبر خود گفتید 
אنگیزאنـۀ      نمونـۀ دیگـر، رفتـار فتنـه        ٨.)بقـره  سـورۀ    ١٣٨ به آیـۀ     هאشار(شما مردمانی نادאنید    :  و موسی گفت   بده

 آمد و پس אز بدگویی אز خلیفـۀ אول بـه            )علیه אلسالم ( نزد علی    در آن شرאیط حساس   אبوسفیان  . אبوسفیان אست 
 :علی پیشنهاد دאد که دست بگشاید تا با אو بیعت کنند، אمیرאلمؤمنین אو رא אز خود رאند و فرمود

ـ               وَאهللاِ إنّکَ مَا أرَدتَ بِهَذא إلّا       ي אلفِتنَةَ وَإنّکَ وَאهللا طالَما بَغِیتَ لِإلسلَامِ شَرّאً، لَـا حَاجَـةَ لَنَـا فِ
 .نَصِیحَتِکَ

و سوگند به خدא که تو אز אین پیشنهاد جز אرאدۀ فتنه ندאری و تو همـوאره بـدخوאه אسـالم                     
 ٩.אی، ما رא به خیرخوאهی تو نیاز نیست بوده

 
 

                                                 
 م،  ١٩٥٩/ ش. ه ١٣٧٨م، چاپ אول، دאر אحیاء אلکتب אلعربیه،        ، تحقیق محمد אبوאلفضل אبرאهی    شرح نهج אلبالغه  אلحدید،    אبن أبی . ٧

  .٣٠٨، ص ١ج 
 .٣٠٩، کلمۀ قصار، ص نهج אلبالغۀ فیض אإلسالم. ٨
 .٤٤٩، ص ٢  ج ،تا بیة אألعلمى، ، مؤسستاریخ طبریطبری، .٩
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 ـ ترس אز بازگشت کفر و فساد دین٢
 یکـی אز دالیـل      אز אیـن رو   . אستجای سخنان خویش אز אین ترس سخن گفته          در جای ) علیه אلسالم (م علی   אما

فرسای پیامبر אکـرم      رفتن زحمات طاقت     بین   شدن دین و אز      ترس אز تباه   ، همان  علیه جریان سقیفه   אقدאم نکردن 
 .ه אستبود) صلی אهللا علیه و آله(

 غَیرِ مَـا    یَبورَ אلدّینُ لَکُنّا عَلَی   رقَةِ بَینَ אلمُسلِمینَ وَأن لَا یَعودَ אلکُفرُ وَ       אَیْمُ אهللاِ لَو لَا مَخَافَةُ אلفُ     
 ١٠.کُنَّا عَلَیهِ

فـساد و هـالک     سوگند به خدא، אگر بیم אز چند دستگی بین مسلمانان و بازگشت کفـر و                
 .بودیم چه که بودیم، میدین نبود، ما غیر آن

 بنُ محمّدٍ אلمَدאئنيّ عَن عَبدِאهللاِ بـنِ جُنَـادةَ          يُّאهَا أبو אلحَسَن عَل    אلّتي رَوَ  ةُفَمِن ذَلکَ אلخُطبَ  
ـ  ) عَلَیـهِ אلـسّالمُ  ( عَلـيٍّ  ةِقَدِمتُ مِنَ אلحِجَازِ أُریدُ אلعَرאقَ في أوّلِ إمَـارَ       : قَال  ةَفَمَـرَرتُ بِمَکَّ

إذ نـودِيَ   )  אهللاُ عَلَیـهِ وَآلِـهِ     یصَـلَّ (لتُ مَسجِدَ رَسولِ אهللاِ      فَدَخَ ةَفَاعتَمَرتُ ثُمَّ قَدِمتُ אلمَدینَ   
مُتَقَلِّدאً سَـیفَهُ فَشَخَـصَتِ אألبـصَارُ       ) عَلَیهِ אلسّالمُ ( جامعةٌ فَاجتَمَعَ אلنَّاسُ وَخَرَجَ عَليٌّ       ةُאلصَّلَا

ـ  ثُمَّ قَالَ أمّا بَعدُ فَإنّ    )  אهللاُ عَلَیهِ وَآلِهِ   صَلَّی(صَلّی عَلَی رَسولِهِ    نَحوَهُ فَحَمِدَ אهللاَ وَ    ا قَـبَضَ   هُ لَمّ
قُلنَا نَحنُ أهلُهُ وَوَرَثَتُهُ وَعِترَتُهُ وَأولیَاؤُهُ دونَ אلنَّاسِ لَا یُنَازِعنَا          )  אهللاُ عَلَیهِ وَآلِهِ   صَلَّی(אهللاُ نَبیَّهُ   

سُلطَانَهُ أحَدٌ وَلَا یَطمَعُ فِي حَقِّنَا طَامِعٌ إذ אنبَرَي لَنَا قَومُنَا فَغَـصَبونَا سُـلطَانَ نَبِیِّنَـا فَـصَارَت                   
 ١١. لِغَیرِنَاةُאإلمْرَ
 אز  )علیه אلـسالم  (دאهللا بن جناده نقل کرده אست که در آغاز خالفت אمیرאلمؤمنین علی             عب

 نخست به مکه رفتم، عمره به جـای آوردم، سـپس بـه           .حجاز به جانب عرאق روאن شدم     
 مردم جمع شدند و    .مدینه رفتم و وאرد مسجد אلنبی شدم که نماز جماعت אعالم شده بود            

 אو حمـد    . چشمها به אو دوخته شده بـود       .بیرون شد آویخته   با شمشیر    )علیه אلسالم (علی  
 هنگامی که خدאوند جـان      :خدאی به جای آورد و بر فرستادۀ אو درود فرستاد، سپس گفت           

برאن אو و عترت אو و متولیـان   گفتیم ما خاندאن אو و میرאث)با خود می(پیامبر رא گرفت، ما    
אو بـا مـا   ) بازمانده אز( سلطه و قدرت کس در  هیچ.אمر אو هستیم و دیگرאن چنین نیستند     

کس به حق ما طمع نخوאهد بست، ولـی خویـشان مـا تعـرض                نزאع نخوאهد کرد و هیچ    
 .پیامبر ما رא غصب کردند و حکومت אز آن غیر ما شد) بازمانده אز(کردند و سلطۀ 

 
 
 یار بودن ـ تنها و بی٣
 هر گونه אقدאم نسنجیده      אز אین رو   .ی نیازمند אست  قدאمی به پشتوאنۀ مردمی و אقبال عموم      אشک هر حرکت و       بی

کـه  بلدر رאستای אصالح אجتماعی که با همرאهی و همدאستانی مردم توأم نباشد، نه تنها به ثمر نخوאهد نشست                   
علیه فضای سیاسی حـاکم     ) علیه אلسالم (یکی אز دالیلی که אمام علی       . رאه خیزشهای بعدی رא نیز خوאهد بست      

عملی خود رא علیه جریان אنحرאفی سقیفه آشـکار نـساخت، نبـودن همـرאه و      אعترאض نکرد وزمان خویش قیام    
 کـه  نـشانگر آن אسـت  های دردمندאنۀ آن رهبـر دلـسوز          شکوه. نکردن مردم آن جامعه بود       אحساس نیاز  رفیق و 

                                                 
  .٣٠٧אلحدید، پیشین، ص  אبن אبی. ١٠
 .همان. ١١
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 همـرאه و    אیـشان אش با      حق אهل بیت و بازگردאندن אسالم به مسیر رאستین אولیه          אین میان، در ستاندن   کسی در   
 .همدل نبود

ـ  عَ هٍخیَی طَ لَ عَ رَو أصبِ  أ אءَذّ جِ دٍیَ بِ ولَن أصُ  أ ینَ بَ یئِرتَ أ قتُفِطَوَ  برَ אلـصَّ  نَّ أ أیـتُ رَفَ ... اءَمیَ
  ١٢.یجً شَ אلحلقِيفِی وَذً قَینِ אلعَيفِ وَرتُبَصَی، فَحجَا أاتَی هَلَعَ
حملـه بـا دسـتان خـالی یـا          : کـردم شروع به אندیـشه     ) بعد אز به خالفت رسیدن אبوبکر     (

تـر אسـت، پـس        پس دیدم که صـبر بـر אیـن بخردאنـه          ... شکیبایی بر אین فضای تاریک      
 .شکیبایی ورزیدم در حالی که خار در چشم و אستخوאن در گلو دאشتم

ـ  عَ یتُغضَأ وَ وتِ אلمَ نِم عَ هِ بِ نتُنِضَ فَ يیتِ بَ هلُا أ لّ إ ینٌعِ مُ ي لِ یسَא لَ ذَإ فَ رتُظَنَفَ ـ  لَ ی ذَی אلقَ
  ١٣.مِلقَ אلعَعمِن طَ مِرَّمَی ألَعَ وَ אلکَظَمِخذِأی لَ عَرتُبَصَا وَجَی אلشّلَ عَبتُرِشَوَ

 آنـان رא  پس نگریستم و دیدم یاوری ندאرم، جز خویشان نزدیکم، دریغم آمـد کـه مـرگْ          
س چشم بر هم نهادم با خاری که در چشم دאشتم           پ) .برאی یاری من کشته شوند    (دریابد  
تـر אز طعـم علقـم         خوאنی در گلو جرعه نوشیدم و بر گرفتگی رאه گلـو و بـر تلـخ               و با אست  

 .شکیبایی ورزیدم
ـ  هُانَعَن أ مَ وَ یشٍرَی قُ لَسْتَعْدِیکَ عَ أ يאللَهُمَّ إِنِّ  ـ  هُإنَّم فَ ـ طَد قَ م قَ ـ حِوא رَ عُ ـ  وَ يمِ ـ  ؤأکفَ  يائوא إنَ

ـ  یسَא لَ إذَ فَ رتُظَنَفَ...  وَ يیرِن غَ  مِ هِی بِ  أولَ نتُ کُ اًقَّ حَ يتِعَازَنَی مُ لَوא عَ عُجمَأوَ ـ  رَ ي لِ ـ  وَ دٌאفِ ا لَ
 يیقِ رِ عتُرِجَی وَ ذَی אلقَ لَعَفَأغضَیتُ   ةِیَّنِ אلمَ نِم عَ هِ بِ نتُنَضَ فَ يیتِ بَ ا أهلَ  إلّ دٌاعِسَا مُ لَ وَ אبٌّذَ
 ١٤. ... ارِفَ אلشِّخزِ وَن مِلبِلقَ لِمَّألَ وَمِلقَ אلعَنَ مِرَّی أمَلَ عَیظِ אلغَظمِن کَ مِرتُبَصَا وَجَی אلشَّلَعَ

آنهـا  . خـوאهم    אز تو بر قریش و کسانی که آنها رא مدد رساندند، یـاری مـی               ،بار پروردگارא 
قطع رحم کردند و ظرف ما رא وאژگون کردند و برאی منازعـه بـر حقـی کـه نـسبت بـه                       

پس نگریستم که نه یـاوری      ...  دست به دست هم دאدند و        ،دیگرאن به آن سزאوאرتر بودم    
 آنـان رא     دریغم آمـد کـه مـرگْ       .کاری جز خویشان نزدیکم    رم و نه مدאفعی و نه کمک      دא

که در چشم دאشتم    بر هم نهادم با خاری      پس چشم   ) .برאی یاری من کشته شوند    (دریابد  
אز فرو خـوردن خـشم بـر        و  و با אستخوאنی که در گلو دאشتم، آب دهان خود رא فرو دאدم              

 .رنده شکیبایی ورزیدمتیغ بُتر אز  تر אز علقم و دردناک تلخ
 
 
 ـ عمل به توصیۀ پیامبر ٤

صلی אهللا علیه و    (در جریان سقیفه، توصیۀ پیامبر אکرم       ) علیه אلسالم ( دالیل سکوت عملی حضرت علی       אز دیگر 
 : بود)آله

                                                 
  .٣، خطبۀ نهج אلبالغه. ١٢
  .٢٦همان، خطبۀ . ١٣
  .٢١٧همان، خطبۀ . ١٤
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ـ           «:  ذَکَرتُ قَولَ رَسولُ אهللاِ    يوَذَאکَ إنّ  ا دونَـک   یَا عَليُّ إذ אلقَومُ نَقَـضُوא أمـرَک وَאسْـتَبدوא بِهَ
وَعَصَوني دونَک فَعَلَیکَ بِالصَّبرِ حَتّی یَنزِلُ אألمرُ، أال وَإنّهُم سَیَغدِرونَ بِـکَ لَـا مَحَالـة فَلَـا                  

 ١٥. ...تَجعَلْ لَهُم سَبیالً إلی إذلَالِک وَسَفکِ دَمِک 
بدאن دلیل بود که من سخن پیـامبر خـدא رא بـه خـاطر               ) تصمیم به بیعت با خلیفه    (و آن   

אین مردم حکومت تو رא زیر پا گذאشتند و در آن           ) هنگامی که  (،אی علی : فرمودآوردم که   
 تا  د، بر توست که شکیبایی پیشه سازی      خودخوאهی کردند و אز فرمان من سرپیچی کردن       

تردید به تو نیرنگ خوאهند زد، مبادא رאهی برאی خوאر شدن             آنان بی . אمر خدאوند نازل شود   
 . ... אبر آنها باز کنیخودت و ریخته شدن خونت در بر

 
 
 
  بیعت با خلیفه )د

به אستناد برخی روאیات אمام علـی   . دیدگاههایی متفاوت وجود دאرد)علیه אلسالم(دربارۀ بیعت אمیرאلمؤمنین علی     
 خـوددאری אز بیعـت رא تـا     אما روאیـاتی دیگـر  ١٦.ند کردپس אز אنتخاب خلیفه به سرعت با אو بیعت ) علیه אلسالم (

אی روאیات نیز אیـن مـدت رא           روز و پاره   ٧٥تا چهل روز، برخی دیگر تا        نیز   برخی روאیات . אند   کرده مدتی گزאرش 
 ١٧.אند ماه دאنسته تا شش

 :دیدتوאن  میدربارۀ چگونگی بیعت دو دیدگاه متفاوت در منابع تاریخی 
ن حضرت به אین بیعت     אینکه آ .  با خلیفه بیعت کردند     با אرאده و אختیار خود     بر אساس یک دیدگاه، آن حضرت     

אما آنچه مسلم   . موضوع دیگری אست  ) بیعت طوعی (אند    بیعت کرده شان    אند یا بر خالف میل باطنی        دאشته رغبت
 .با אرאده و אختیار خود با خلیفه بیعت کردنـد         ) علیه אلسالم (אست אین אست که بر אساس אین دیدگاه حضرت علی           

 معاصـر אیـن     برخی نویـسندگان  אما   ١٨؛رא گزאرش کرده אست   )  ماه شش אز   بیعت پس (طبری بیعت طوعی مؤخر     
 ،تـا אیـن مـدت     بـر بیعـت نکـردن אمـام         خلیفـه   نیـاوردن     تـاب و  ) علیه אلسالم ( رא به دلیل خیرخوאهی علی       نظر
 .پذیرند نمی

 مـستندאت   .)هـی بیعت کُرْ (با خلیفه بیعت کردند      با فشار و אجبار فیزیکی       بر پایۀ دیدگاهی دیگر، آن حضرت     
 برאی گرفتن بیعت و دیگر      )سالم אهللا علیها  ( هرאزدن خانۀ حضرت ز    دگاه همان مستندאت مربوط به آتش     אین دی 

  ١٩.مسائل پیرאمونی آن אست
 :توאن به چهار دسته تقسیم کرد  مجموع دیدگاهها دربارۀ بیعت رא می،بنابرאین

 که حتی با لباس     ند دאشت قدر در بیعت شتاب     حضرت آن  بر پایۀ گزאرشی تاریخی طبری،     :بیعت طوعی فوری   ـ١
 . که لباسهایشان رא به مسجد بیاورنددرخوאست کردند و پس אز بیعت ندمنزل در مسجد حاضر شد

                                                 
  .٤٦٢ص ، ه ١٤٠٣ة אلمدرسین، ، تصحیح علی אکبر غفاری، منشورאت جامعخصالصدوق، . ١٥
، ص  ٢، ج   طبـری  تاریخ؛  ١١، ص   ١تا، ج     یة אلحلبى و شركاه، ب    ، تحقیق אلزینی، مؤسس    و אلسیاسه  ةאإلمامאبن قتیبه אلدینورى،    . ١٦
  . به بعد٤٤٧
  .همان. ١٧
 .٤٤٨، ٢، ج تاریخ طبری. ١٨
 .٦١٩، ص ٢، ج تاریخ طبری؛ ١١ ـ ١٢، ص ١ ، ج  و אلسیاسهةאإلمام. ١٩
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 ؛بیعت طوعی مؤخر ـ٢
 ؛بیعت کرهی فوری ـ٣
 .بیعت کرهی مؤخر ـ٤

 ،)علیـه אلـسالم   ( علی   ،نیآید که بیعت אمیرאلمؤمن     و نقد و بررسی אین دیدگاهها چنین برمی       قرאین  אز مجموع   
 אز  پـس  و حدאکثر شش ماه      )سالم אهللا علیها  (  زهرא  رحلت حضرت  در زمان پس אز    אجبار فیزیکی بیرونی و      بدون

 אین سخن به مفهوم میل و رغبت درونـی          ناگفته خود پیدאست که   ). بیعت طوعی مؤخر  (آن صورت گرفته אست     
 کـه   کند  رنگ می   رא کم گاه  حضرت برאی بیعت و یا نفی هر نوع فشار روאنی و سیاسی نیست، بلکه تنها אین دید                

 وجـود   نیـز  تردید در אین زمینه دیدگاههایی متفاوت با אین دیـدگاه           بی. باشندده  ر بیعت ک  و אجبار حضرت به زور    
 .دאرد

 אلبالغـه شـرح نهـج     تـوאن بـه        مهم و شایستۀ بررسی ژرف دربارۀ سقیفه و حوאشی آن می           برאی گزאرشهای 
 ٢٠.مرאجعه کرد אلحدید אبی אبن
 
 
 
  )سالم אهللا علیها(  حمله به منزل حضرت زهرאۀوאقع )ه

دאقل تهدیـد بـه حملـه بـه     دهد که در یک سوی آن حـ          رא تشکیل می   طیفی ،گزאرشهای مربوط به אین موضوع    
در  حدאکثر حـوאدث و همـۀ آن چیزهـایی אسـت کـه               ، دیگر سوید و در    ر قرאر دא  )سالم אهللا علیها  ( حضرت زهرא 

 برאی ذکر تفصیلی بخـشهای مختلـف אیـن         ی مناسب  مجال ،אین مختصر . شود  و شنیده می    گفته مجالس و منابر  
 :رسد به نظر میآوری نکات زیر الزم  طیف نیست، ولی یاد

 بایستگیهای مرحلۀ ثبوت و אثبـات        طور دقیق به    باید به  )سالم אهللا علیها  ( دربارۀ شیوۀ رفتار با حضرت زهرא      •
به شـناخت حـوאدث آن      ) در مرحلۀ ثبوت  (אقعیت موضوع   بردن به و    تالش برאی پی   شکی نیست که  . توجه کرد 

 بـه مـصلحت     ،)مرحلۀ אثبات (سطح عموم مردم     به ویژه در     ،ها  کند، אما مطرح ساختن همۀ یافته       دوره کمک می  
باره نه باید حق رא نهفت و نسبت بـه وאقعیـات              در אین  رو،  אز אین . جامعۀ אسالمی به ویژه در شرאیط حاضر نیست       

تفاوت بود و نه بر خالف آرمانهای پرچمـدאرאن تقریـب و               بی )علیهم אلسالم (ت مکتب אهل بیت     تاریخ و معتقدא  
 .سخن گفت ،های بلند אمام خمینی و אنقالب אسالمی  به ویژه אندیشه،گرאیی مذهبی در دورאن معاصر هم
شـیعه دربـارۀ    نلمـا اع. یات אین ماجرא تابعی אز אختالف مذهبی شیعی و سنی نیست         ئאختالف نظر دربارۀ جز    •

 .ندیکسان ندאر אهل سنت نیز دیدگاهی نلمااگونه که ع ، همانبر یک نظر نیستندאبعاد אین ماجرא 
 منـابع تـاریخی، بـه مبـانی و          های متعـارف بررسـی و سـنجش         در بررسی אین موضوع باید אفزون بر شیوه        •

 . توجه کرد، مانند عنصر تقیه،های خاص پژوهش در تاریخ تشیعویژگی
 برאی جلـوگیری אز     )سالم אهللا علیها  (  حضرت زهرא  ناپذیر  پیگیر و خستگی   تالش    هر آنچه گفته آمد،    فرאتر אز 

توאن در آن تردید کرد و مـا در جـای مناسـب، آن رא                 אمامت مسلمانان، وאقعیتی אست که نمی     پنهان ماندن حق    
 .خوאهیم کردبررسی 

 

                                                 
 .٦٦، ذیل خطبۀ ٤ ـ ٥٢، ص ٦؛ همان، ج ٢٦، ذیل خطبۀ ٢١ ـ ٦١، ص ٢אلحدید، پیشین، ج   אبن אبی.٢٠



 

جلسۀ ششم

 دکتر محسن אلویری
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 عصر خلیفۀ אول
 
 

 هدف درس
 آن با ی אجتماع و ظهوریاسی و س  ی حركت فكر  کیع به عنوאن    ی تش گیری   شکل یچگونگ با   یلی تحل ییآشنا 
 .)سالم אهللا علیها(  حضرت زهرאید بر زندگیتأك
 
 
 

 نیشی بر مباحث پیمرور
بـا مـروری بـر      وان شدی بفهیسق نسبت به )علیه אلسالم( ین علامؤمنری אبعاد مختلف موضع אم   گذشتهدر جلسۀ   

ـ            אیشانموضع   ـ      صمیم و  دربارۀ سقیفه و با تأکید بر ناخشنودی حضرت אز אین ت ت خـود بـرאی      אعتقـاد بـه حقانیّ
 علیه جریان     به شایستگی خود برאی خالفت،      که آن حضرت با وجود אعتقاد      فت بیان دאشتیم  تصدی منصب خال  

 .  نزد سقیفه رא بر هم سقیفه אقدאمی نکرد و نتیجۀ
در .  به خالفت رسید و تـصدی אمـور جامعـه رא در دسـت گرفـت                ، אبوبکر ، אول ۀ سقیفه خلیف  در پی رخ دאدن   

. نهـا رא مـرور کـرد   آباید که ، دو سال و אندی، حوאدثی در جامعه אتفاق אفتاد   خلیفۀ אول  مدت خالفت کوتاه زمان  
 بایـد    بلکـه  ؛کـرد رא در خـأل مطالعـه        آنها   یزندگ توאن  مین) هم אلسالم علی(ر موضع אئمه    برאی درک بهت  شک    بی

 אگـر אکنـون אز تـدאوم         אز אیـن رو،    . رא درسـت بـشناسیم      حاکم بر محیط زندگی אیشان     ی و فضا  محیط אجتماعی 
گذشـت     الزم אست بدאنیم که در جامعۀ آن روزگار چه می          ،یمگوی   سخن می  )علیهم אلسالم (جریان تاریخی אئمه    

  :سه حادثۀ مهم به وقوع پیوست در زمان خالفت خلیفۀ אول ؟אنجام دאدאماتی  چه אقدخلیفۀ אول برאی نمونهو 
 شهرت دאرد؛) هحروب אلرَّدَّ( های ردّهسلسله جنگهایی که به جنگ ـ١
 ؛آغاز پدیدۀ فتوحات ـ٢
  )سالم אهللا علیها(رحلت حضرت زهرא  ـ٣

ـ אمحور אصـلی بحـث    و، אز אین ر خ تشیع در آن دورאن دאرد؛ با تاریوع سوم אرتباط تنگاتنگیموضشک    بی ن ی
  .دهد یل میدرس رא تشك

 
 
 

 جنگهای رَدّه ی אجمالیبررس
 در جلـسۀ  . نگـاهی بینـدאزیم     الزم אست به جامعۀ به یادگار مانده אز پیـامبر نـیم           ،  یلیش אز ورود به بحث تفص     یپ

 کـه   אی بـود     فضای جامعۀ پس אز رحلت پیامبر به گونـه         .ان آمد ی سخن به م   یل نسب یباره به تفص   نیچهارم در א  
אز پـذیرش سـیطرۀ دولـت     ،אنـد  گفتـه  قبیلـه  شانزده  تاچهاردهن ی تعدאد آنها رא ب، کهلیتعدאد قابل توجهی אز قبا 

 گی پردאخت زکـات مـشکل دאشـتند و آمـاد          برאی ؛ بعضی  متفاوت بود  های آنها    אلبته אنگیزه  .مرکزی سر باز زدند   
سـرد بودنـد و      אز אسـاس نـسبت بـه دیـن אسـالم دل           ،   که تعدאدشان אندک بـود     ،یگرد و برخی    ندאشتندپردאخت  

 معترض بودنـد؛  دولت مرکزی   אز   نسبت به تبعیت  بودند که   نیز   گروه سومی    .دست بکشند אز אسالم   خوאستند    می
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 در برאبر یک دولـت مرکـزی کـه          ، אما אز تمکین   کردند  زکات پردאخت می   هم אسالم رא قبول دאشتند و هم         ،یعنی
 . ناخشنود بودند ،دאر نیست  رא عهدهنآאکنون پیامبر مدیریت 

 موאرد بـه سـرکوب אیـن شـبه     در بعضیو یی به کنترل אوضاع    گروهها با אعزאم    نخستین אقدאم در   خلیفۀ אول 
ه شـهرت   سلسله جنگهای ردّ   یا   هدّحروب אلرَّ  به نام  אین אقدאم .  پردאخت  אمور ۀسررشتها و به دست گرفتن      شورش
אز خوאسـتند    مـی  با کسانی کـه      یعنی سلسله جنگها  ه  دّאست، حروب אلرَّ  אرتدאد   ۀنوאدخا  هم »هدّرَ« ۀوאژ. אستیافته  
ـ دن به א  ی تقدس بخش  برאی یگذאر  ن نام ین پندאرند كه א   ی بر א  یبرخ. گردאنندروی بر آن  אز   ای  عبور کنند  אسالم ن ی

تأکیـد بـر אیـن      . אسـت  یخیازمند شوאهد تار  ین אدعا ن  یאثبات א .  صورت گرفته אست   ی قبل یزیر  جنگها و با برنامه   
 אز هـم     مـستعدّ  و شرאیط جامعه بعد אز سـقیفه تـا چـه אنـدאزه شـکننده                دאده شود  که نشان    نکته برאی آن אست   

 در  .شودیل  پارچه تبد   چند ۀ یک جامع   آمادگی در אین جامعه وجود دאشت كه به        تا چه אندאزه אین   گسیختگی بود،   
هم  بـر یتالش نكـردن بـرא   نسبت به سقیفه و )علیه אلسالم (رאلمؤمنین علی   אمیهمین رאستا بار دیگر به موضع       

ـ   كه بعدها  یطیشرא. پردאزیم  می ، با آن  با وجود موאفق نبودن    ،آننتیجۀ  زدن    جامعـه رא    یش آمـد و شـكنندگ     ی پ
 . رא אثبات كرد )علیه אلسالم(علی ن یرאلمؤمنی موضع אمینشان دאد درست

 
 
 

  آغاز فتوحات
خلیفـۀ אول   عـصر   بـه   های آغـازین پـردאختن بـه فتوحـات             نشانه אما ١؛افتیق   دوم رون  ۀفیفتوحات در عصر خل   

אمیرאلمـؤمنین علـی    شـدۀ    پذیرفتهאفتاد  אتفاق  در آن دوره    که  فتوحاتی  برخی   گفتنی אست که به باور     .گردد  برمی
سخن شتر  یب )علیه אلسالم (عصر خالفت אمیرאلمؤمنین علی      حوאدث   یبررسدر  در אین زمینه     . نبود )علیه אلسالم (

  .گفتم یخوאه
شـده אز    אتخاذ یک تصمیم و تدبیر      فتوحات،   تاریخی قرאین  كه بر پایۀ   אستنجا الزم   ینكته در א  אین  ان  یبאما  
پیامبر אعظـم   . אز سوی پیامبر خدא وضع شده بود      אی بود که אین برنامه        ه بلکه אجرאی برنام   ،خلیفۀ אول نبود   یسو

ـ  א  אجرאیی شدن  ۀ אما عمر آن بزرگوאر אجاز     ،تدبیر کرده بودند  ت رא تدوین و      فتوحا ۀنام بر )ی אهللا علیه و آله    صلّ( ن ی
 .دبرنامه رא ندא
در  پیـامبر    و حتـی אصـرאر     مرزهای روم     به نالشکرکشی مسلمان خود و دو بار     حیات  در زمان   پیامبر   אقدאمات

 . אسـت پـذیرفتنی  چارچوب در אینسامه سپاه אُ  برאی אعزאم زودهنگام  که منجر به رحلت אیشان شد         بیماری بستر
אین بر آن بودند تا     د و   وאستند جماعتی در مدینه باش    خ  مین אست که پیامبر     سامه אین نکته پذیرفتنی   دربارۀ سپاه אُ  

 אصـرאر   پیـامبر در همـان حـال بیمـاری        ی دیگر   ی אما אز سو   ، پیامبر آماده باشد   شهر برאی تحوالت پس אز رحلت     
هـا     فتوحات چیزی جز אجرאی אین برنامه      رسد   به نظر می   ،بنابرאین ؛شودم  د که سپاهی به مرزهای روم אعزא      نشتدא
 . نبود

و نمـایش   אعزאم سـپاه אسـامه یـک مـانور      منافاتی با אین وאقعیت ندאرد که      که אین تحلیل     الزم به ذکر אست   
 . بودتهمو پس אز شکست قدرت

ـ و    برخاسـته אز تـدبیر پیـامبر       ۀ رא یک برنامـ    فتوحات אگر ما بنابرאین   ک رאهکـار کـامالً برآمـده אز جـوهرۀ          ی
چینـی یـا تـصمیم        رא نوعی توطئه   آنشاید به خود אجازه ندهیم که       گاه   آن ، بدאنیم ی دین אسالم  های جهان   آموزه

                                                 
 .باره سخن خوאهیم گفت در درسهای آینده در אین .١
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بـه طـور     سـنت نبـوی باشـد    و אسالمهای אصیل  برخاسته אز آموزه   فتوحات אگر   .نیمشخصی خلیفۀ دوم تلقی ک    
و  همـدلی    ،آن نـه بـا جزئیـات        ،فتوحـات אیـن   با אصـل     بایست  می هم   )معلیه אلسال ( אمیرאلمؤمنین علی    طبیعی
 .  دאشته باشندهمرאهی

 
 
 

 )سالم אهللا علیها(אبعاد مختلف زندگی حضرت زهرא 
 )سالم אهللا علیها(شخصیت حضرت زهرא ) אلف
 مـاجرאی   ،ردتـاریخ تـشیع پیونـد دא       ز حوאدث אیام خالفت خلیفۀ אول، بـا       عنوאن یکی א  אی که به      ترین نکته  אصلی

 جایگـاه  بایـد  بیش אز هر چیز )سالم אهللا علیها( دربارۀ حضرت زهرא  . אست )سالم אهللا علیها  (رحلت حضرت زهرא    
 אما. یخ شناخت  در تار  )علیهم אلسالم ( مکتب אهل بیت     و جریان پیدא کردن   قوאم یافتن   در  رא  تاریخی آن حضرت    

دربـارۀ شـخص حـضرت زهـرא        چون   אلبته   . کرد ی رא بیان  نیز باید دربارۀ شخصیت آن بزرگوאر نکات      پیش אز אین    
تنهـا بـه چنـد نکتـۀ مهـم          در אینجا    אست به אندאزۀ کافی سخن گفته شده        و شخصیت אیشان   )سالم אهللا علیها  (

 . شود دאنشجویان وאنهاده می شود و مطالعۀ دیگر منابع אین بحث به אشاره می
در سـال تولـد آن      .  سـال تولـد آن بزرگـوאر אسـت         )هاسالم אهللا علی  (دربارۀ شخص حضرت زهرא      مهم    نکتۀ

 رא سـال پـنجم پـیش אز         )سالم אهللا علیها  ( دیدگاهی که تولد حضرت زهرא       : وجود دאرد  حضرت دو دیدگاه אصلی   
 .کنـد   رא سال پنجم پس אز بعثـت معرفـی مـی          אیشان  کند و دیدگاه دیگری که سال تولد          بعثت پیامبر אعالم می   

 تـا رحلـت   هجـرت سال אز אین هجده سال با فاصـلۀ    زیرא ده   אست،  بعثت  پنجم پس אز    سال   دیدگاه رאیج نزد ما   
به אینکه فاصـلۀ  و با توجه   کند    تطبیق می پیامبر و هشت سال دیگر آن با هشت سال آخر حضور پیامبر در مکه               

  .حضرت باید در سال پنجم وאقع شده باشدتولد   هجرت پیامبر سیزده سال אست، به طبعبعثت تا
رא سـال پـنجم     ) سالم אهللا علیهـا   ( حضرت زهرא     تولد ؛ אز جمله אینکه אگر    وجود دאرد أمالتی   ت אین بردאشت در  

چهـل  رא  به هنگام אزدوאج با پیامبر )سالم אهللا علیها( سن حضرت خدیجه    אگر بر پایۀ قول مشهور    و  بعثت بدאنیم   
 سـالگی   شـصت  در سـن     )אهللا علیها سالم  (ن אست که حضرت خدیجه      سال بدאنیم الزمۀ جمع אین دو دیدگاه آ       

، ولی به هر حال אین پدیـده،        گی زنان قریشی אست   س سالگی مرز یائ   شصت گرچه سن    .دאرאی فرزند شده باشند   
 یک پدیدۀ غیرطبیعـی و حـالتی        به عنوאن تاریخی אز آن    گونه بود باید منابع       غیرطبیعی אست و אگر אین     אی  پدیده
 بعثـت  پـنجم سـال   در )سـالم אهللا علیهـا  (ید אز پذیرش تولد حضرت زهرא  پس یا ما با  .کردند  یاد می گونه  אعجاز

دאشـته  پیامبر چهل سال    با  ج  אزدوא هنگام به   )سالم אهللا علیها  ( حضرت خدیجه    אین אعتقاد که   אز   دست بردאریم یا  
 زیم و پـردא   مـی مـسئله   אیـن    طـرح     تنها بـه   ما وجود دאرد و     ی متفاوت باره دیدگاههای   در אین  .یا אز هر دو   و   אست

 . فرאهم شود دאنشجویان  برאیی تحقیقگیریم تا فضا تصمیم روشنی در אین موضوع نمی
 دیگر אئمه حتی نام    و   و زهرא فاطمه  مانند   هایی نام . אست )سالم אهللا علیها  (حضرت زهرא   نام  نکتۀ دوم دربارۀ    

هـای   ی אز شـیوه  یکـ  الزم بـه ذکـر אسـت کـه        .  در عربـستان آن زمـان نبـود        هـای رאیجـی    نام )علیهم אلسالم (
 .ی دאشـتند   خاصـ  ی و داللت مفهـوم     אرزشی بارِ نامهایی بود که       אنتخاب )علیهم אلسالم (سازی אهل بیت     فرهنگ

 سـوق   هـا یوب خ کردند و مردم رא بـه سـمت         سازی می   نیز فرهنگ  به وسیلۀ نامگذאری  حتی   )علیهم אلسالم (אئمه  
 اطمـه، ف. به אین نامها نامیده نشده אست     کس    هیچ ین،عنا نیست که پیش אز א      אلبته אین سخن به אین م      .دאدند  می
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 אما یک نام    ،توجود دאش  و بیش  در عربستان کم      نیز )سالم אهللا علیها  ( حضرت زهرא    امی אست که پیش אز تولد     ن
 .کنند شماری به אین نام یاد می منابع تاریخی تنها אز تعدאد אنگشت. کامالً رאیج نبود
سـالم אهللا  ( نام مادر حضرت خدیجـه  به אحتمال زیادאین אست که  جه نشده،تی که زیاد به آن تو یکی אز نکا  

 تناسـب هـم   و شـاید אیـن  אست فاطمه بوده نیز  ،)سالم אهللا علیها  (رא   یعنی مادربزرگ مادری حضرت زه     ،)علیها
د شخصی  دربارۀ دیگر אبعا  .  به אین نام بوده אست     )سالم אهللا علیها  ( شدن حضرت زهرא     های نامیده   یکی אز אنگیزه  
ـ  هـای دیگـر    و نام  ها   تقویم زندگی، کنیه   ،אلقابمانند   ،)سالم אهللا علیها  (حضرت زهرא    در منـابع تـاریخی     شان   אی

 . توאنید به آنها مرאجعه کنید  بیشتر می بحثهای زیادی مطرح شده אست که برאی مطالعۀ
 : ینجا ضروری אستدر אدو نکته  توجه به  نیز تنها)سالم אهللا علیها(حضرت زهرא دربارۀ شخصیت 

 אسـت کـه بـر אسـاس منـابع و            )سـالم אهللا علیهـا    ( אعتقاد ما شیعیان به عصمت حضرت زهرא          نخست  نکتۀ
کـه بـرאی אئمـه      رא  همان عصمتی   ما  وجود ندאرد   باره   در אین  تردیدی   ،אعتقادאت ما و مدאرکی که در אختیار دאریم       

 )سالم אهللا علیهـا   ( حضرت زهرא    روشن אست که   امא،  یمא  برאی آن حضرت هم قائل     ، قائل هستیم  )علیهم אلسالم (
  و אز جـوهرۀ عـصمت  אنـد  אالئمـه  אمאیـشان   ؛ هـر چنـد   بـر عهـده ندאشـتند   رא) هم אلسالمعلی( אئمه   نقش אمامتی 
 .ندبرخوردאر
 ،های کالمی پی گرفته شـود     در بحث باید  که  نیاز دאرد،     دالیل بیشتری   بحث و بررسی و אرאئۀ    به  وضوع  אین م 
. پاسخ אین سؤאل روشن אسـت      آن حضرت دאرد؟  با مباحث تاریخی مربوط به زندگی       موضوع چه پیوندی    אما אین   

کنـیم و   تحلیـل مـی  אی  به گونهنباشیم زندگی אیشان رא معتقد  )سالم אهللا علیها( به عصمت حضرت زهرא אگر ما 
باید بیان کنیم کـه      )سالم אهللا علیها  ( بحث אز زندگی حضرت زهرא        در אبتدאی  .אی دیگر   אگر معتقد باشیم به گونه    

 .אفکنیم به زندگی آن بزرگوאر نظر میحضرت آن  با אعتقاد به عصمت ما
بـدאن  در تحلیـل زنـدگی אیـشان          אست که بایـد    )سالم אهللا علیها  ( زن بودن حضرت زهرא      نکتۀ دوم موضوع  

شخصیت حـضرت زهـرא    که  در تحلیل نقش تاریخی آن حضرت، یاد کرد אین نکته ضروری אست             . توجه دאشت 
   کـه در آن جامعـه بـر پایـۀ          شود  میאی مطالعه     در جامعه آفرینی تاریخی אیشان سخن       و نقش  )سالم אهللا علیها  (

وَإِذא بُـشِّرَ أَحَـدُهُمْ     ﴿در אیـن جامعـه      به تـصریح قـرآن،      . آمد   زن موجودی درجه دوم به حساب می        אخبار قرآنی، 
 אودאدند که خدאوند فرزند دختر بـه    بشارت میאگر به یکی אز אین אعرאب     ٢؛﴾אً وَهُوَ كَظِیم  بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّ   

 .شد  می و سیاهچهرۀ אو אز شدت خشم تیرهאست دאده 
ترین حقوق אنـسانی     کند که زن אز אبتدאیی      אی نقش مثبت אجتماعی خویش رא אیفا می         جامعهرא در   حضرت زه 

چنین فضایی بـا فـضای حـاکم بـر جوאمـع قـرن       . شود ها تلقی می ننگ خانوאده  بهره אست و دختردאری مایۀ      بی
 .متفاوت אستبیست و یکم بسیار 

 ؛)سـالم אهللا علیهـا    (های شخصیتی حضرت زهـرא        در אینجا אز بحث دربارۀ دیگر جنبه       و به ناچار     رویبه هر   
 سـیرۀ    و ، سـیرۀ אجتمـاعی    قـی سـیرۀ אخال  سیرۀ تربیتـی،    ، سیرۀ مادری،    همسردאری، سیرۀ   فرزندی سیرۀ   :مانند

 .کنیم  بسنده میپوشیم و تنها به نقش تاریخی آن حضرت چشم می אیشان فرهنگیسیاسی و 
 
 

                                                 
   .٥٨ /نحل. ٢
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 در دو جریان سقیفه و فدک) سالم אهللا علیها(موضع حضرت زهرא ) ب
بـه   ن رא  با توجه به عمر کوتاه آن حضرت باید زندگی אیـشا           )سالم אهللا علیها  (نقش تاریخی حضرت زهرא     دربارۀ  

 : تقسیم کردאصلیسه مقطع 
 ؛)علیه אلسالم( אز زمان تولد تا زمان אزدوאج با אمیرאلمؤمنین علی ، پیش אز אزدوאج دورۀ : نخستمقطع •
 ؛ال אول هجرت تا زمان رحلت پیامبر در س)علیه אلسالم( אزدوאج با אمیرאلمؤمنین علی زمان: مقطع دوم •
 و   بـسیار کوتـاه    אین مقطع که  ،  )سالم אهللا علیها  (ود حضرت زهرא    زمان رحلت پیامبر تا رحلت خ     : مقطع سوم  •

 .روز אست ٩٥روز و حدאکثر  ٧٥حدאقل 
شاید دو عامل   . تری با تاریخ تشیع دאرد       پیوند روشن  کنیم؛ زیرא   مقطع سوم تکیه می    در אین موضوع بیشتر بر    

بـدیل رא در تـاریخ    سـتثنایی و بـی  یک نقش א ،کوتاه، در אین مقطع )سالم אهللا علیها  (که حضرت زهرא     سبب شد 
سـالم אهللا  (گیری حـضرت زهـرא     شیوۀ موضعنخست : و بلکه در تاریخ אسالم אیفا کند)علیهم אلسالم(אهل بیت   
 .  אست دربارۀ سقیفه و دیگر موضع آن حضرت دربارۀ فدک)علیها

سـخن  حـضرت بـا       آن .אجتماعی دאشتند و   فعال   ینقشدربارۀ سقیفه    بر خالف אمیرאلمؤمنین،     ،حضرت زهرא 
 אز موضع אمیرאلمؤمنین علـی       خلیفۀ منتخب و دفاع آشکار     گفتن دربارۀ تصمیم سقیفه و אنتخاب אبوبکر به عنوאن        

 .  کردندتأکید )علیه אلسالم( ت علی بر حقانیّ)علیه אلسالم(
کاری  هـم زدن نتیجـۀ سـقیفه تـالش آشـ            برאی بـر   )علیه אلسالم ( که אمیرאلمؤمنین علی     تر گفته آمد    پیش

 אز سقیفه و אعتقاد به حقانیت خود رא گرچه در همـان مقطـع بـه אختـصار بیـان                     نکردند و حتی ناخشنودی خود    
بـر  ) سالم אهللا علیهـا   (حضرت زهرא   ،  אما. کردند، אما بعدها در دورאن خالفتشان به صرאحت و تفصیل بیان کردند           

های مختلف زوאیای پیـدא و      دאن شدند و به روش    یوאرد م نه   بسیار فعاال  ،در همان مقطع   אمیرאلمؤمنین   خالف شیوۀ 
مرאجعۀ شبانه به   :  تاریخ چنین אست   برخی אز אین روشها به روאیت     . پنهان אین حادثه رא برאی مردم تشریح کردند       

، אتخـاذ   )علیه אلسالم ( אمیرאلمؤمنین علی    آنها برאی شایسته و بر حق بودن       پیامبر و אقرאر گرفتن אز       ۀمنزل صحاب 
 אز  آن دوبـرאی نمونـه در مـاجرאی عیـادت     .پروא در برאبـر خلیفـۀ אول و دوم   پرده و بی   بی ، آشکار  کامالً یموضع

میرאلمـؤمنین אجـازه   و بعدאً که با وسـاطت א     مالقات ندאدند     אجازۀ אبتدאآن حضرت   ) اسالم אهللا علیه  (زهرא  حضرت  
ـ        که آنها جای خود رא       دאدند، אز אبوبکر و عمر روی برگردאندند و زمانی         دگان حـضرت   عوض کردند تـا مقابـل دی

 . برگردאندند روی به جانب دیگری قرאر بگیرند، حضرت دوباره
سالم ( برאی مالقات و عیادت אز حضرت زهرא         د که وقتی زنان مدینه    نکن همچنین منابع تاریخی گزאرش می    

 و خمودی همسرאن آنهـا      نشاطی  אنگاری، بی   به منزل אیشان آمدند אیشان باز هم به صرאحت אز سست           )אهللا علیها 
 .ه کردندشکو

ورزد   خویش אصرאر مـی   بر دفن شبانه و پنهان بودن قبر مطهر         ست که حضرت زهرא     آنجا אوج אین نارضایتی  
همـاره   زیرא אین پرسـش      برאی هیچ کس فرאموش نشود؛     حضرتآن  گیریهای    موضعو אین عمل موجب شد که       

  یامبر مشخص نباشد؟باید قبر دختر پدر طول تاریخ باقی ماند که چرא 
 ، مـسائلی  در جزئیات آن  توאن    میم تاریخی אست که אلبته مانند هر بحث تاریخی دیگر           אین چهار نمونۀ مسلّ   

. אنـد    نقـل کـرده    د ندאرد و منابع אهل سنت نیز אیـن حـوאدث رא فـرאوאن             مطرح کرد، אما در אصل آن تردیدی وجو       
 بـر  )سـالم אهللا علیهـا    ( که حضرت زهرא     گر آن هستند  شان ن  حوאدث ، אین نخست نگاه   ه ذکر شد، در   گونه ک  همان

 .  אمیرאلمؤمنین حرکت کردندوۀشیخالف 
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 در אختیار حـضرت زهـرא  دیگر  فدک خلیفۀ אول حکم کرد که   . وضع به همین منوאل بود     فدک نیز    در دאستان 
کردنـد، تحویـل    جا کار مین که در آ، نباشد و אفرאدی رא فرستاد تا فدک رא אز کارگزאرאن حضرت  )سالم אهللا علیها  (

سالم ( אین خبر به حضرت زهرא       هنگامی که .  فدک رא در אختیار خود گرفت      مدیریتאبوبکر   به אین ترتیب     بگیرند
 و خلیفـه    )سـالم אهللا علیهـا    ( رسید آن حضرت به אعترאض نزد خلیفـه رفتنـد و بـین حـضرت زهـرא                   )אهللا علیها 

شـود، دو   ی مربوط مـ ) علیهاسالم אهللا(  در آنچه به حضرت زهرא محور אین گفتگو.ه درگرفتبار گفتگویی در אین  
که אگر هـم    ست و دیگر آن    א )سالم אهللا علیها  ( بخشش پیامبر به حضرت زهرא        אینکه فدک  نخست نکتۀ مهم بود؛  

 خلیفـه بـه אیـن אسـتدالل         زمانی کـه  .  אرث به حضرت منتقل شده אست       نباشد، אز طریق    پیامبر  بخشش و هدیۀ  
 ی אز אطرאفیـان   تאند به همرאه جمـاع      رد، حضرت با هیبتی خاص که منابع تاریخی گزאرش کرده          نک حضرت توجه 

 אلبته אیرאد אیـن خطبـه نیـز بـه     .ۀ فدکیه نام گرفت، אیرאد فرمودند   که خطب رא   رفتند و سخنانی تاریخی   به مسجد   
 .رسد ان به گوش می אما صدאیی در تاریخ طنین אفکند که پژوאک آن صدא همچن،بازگردאندن فدک نینجامید

ئیـات אیـن    زهر چند אحتمال دאرد که در ج      . אی که ذکر شد محل אختالف نیست        صهאین دو ماجرא نیز در خال     
عالمان אسالمی در אصل אین دو رخدאد تقریباً نظری یکـسان            אختالف نظرهایی وجود دאشته باشد، אما        دو جریان 
 .دאرند

 
 
 منینعلت تفاوت موضع حضرت زهرא با אمیرאلمؤ) ج
علیـه  (حرکتی بر خـالف حرکـت אمیرאلمـؤمنین علـی           حضرت زهرא که    موضع  که   نماید  אل رخ می  ؤ אین س  حال
  آیـا فـدک بخـشش       که پاسخ دאد ، אین אبهام رא چگونه باید        فدک بود چه توجیهی دאرد؟ ثانیاً در ماجرאی       )אلسالم

 אست که به چه دلیل حضرت زهـرא          سؤאل دیگری نیز مطرح    אیشان؟پیامبر به حضرت زهرא بوده אست و یا אرث          
توאن میان אیـن دو جمـع کـرد؟ אگـر             چگونه می . אند  گفته سخن    خود پیرאمون، بخشش و אرث،     )سالم אهللا علیها  (

 .باشـد دیگـر بـه طـرح موضـوع بخـشش نیـازی نبـوده אسـت                  باشد دیگر אرث معنی ندאرد و אگر אرث          بخشش
یند پاسخی אست که به אیـن دو نکتـه دאده   آ مبتنی بر بر   )اسالم אهللا علیه  (بندی نقش تاریخی حضرت زهرא       جمع
 . شود می

علیـه  ( روشـی غیـر אز روش حـضرت علـی            )سالم אهللا علیهـا   ( که چرא حضرت زهرא      دربارۀ موضوع نخست  
 سـورۀ مبـارک بقـره       ١٥٩خدאوند در آیـۀ     .  یک آیۀ قرآن אشاره شود     بایسته אست که به    ، رא پیش گرفتند   )אلسالم
  :فرماید میچنین 

ـ یَّناتِ وَאلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَـا بَ      یِّكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنا مِنَ אلْبَ    یَنَ  یإِنَّ אلَّذِ ﴿ ـ    نّ  אلْكِتـابِ   ياهُ لِلنَّـاسِ فِ
 ﴾لْعَنُهُمُ אللَّاعِنُونَیَلْعَنُهُمُ אللَّهُ وَیَأُوْلئِكَ 

رא بـرאی   های روشن و رهنمودی رא که فرو فرسـتادیم بعـد אز آنکـه آن                 نشانهکسانی که   
ننـدگان لعنتـشان   ک کند و لعنت ن رא خدא لعنت می    آنا  دאرند،  אیم نهفته می    مردم توضیح دאده  

 .کنند می
بـود دیگـر پنهـان       بر حـق     )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی   موضع  ر هستیم که    و دربارۀ سقیفه بر אین با     אگر
ی ی אز سـو   .ه אین موضوع رא پوشیده نگه دאریـم       کتیم  زیرא ما مجاز نیس    نخوאهد بود؛ אی    אین ماجرא کار ساده   کردن  

تـالش   نتیجـه     در تغییر אیـن    )علیه אلسالم (شد که אمیرאلمؤمنین علی       دیگر شرאیط شکنندۀ آن جامعه سبب می      
 حفـظ جامعـۀ אسـالمی در        تمکتوم نگـاه ندאشـتن حـق و ضـرور           چنین حالتی  در. چندאنی אز خود نشان ندهند    

 . تعارض با هم قرאر گرفته بودند
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علیـه  ( در پیوند با אمیرאلمـؤمنین علـی   )سالم אهللا علیها (رسد که حضرت زهرא       در یک نگاه کالن به نظر می      
  אمیرאلمؤمنین به لحاظ   . بود ند و موضع אین دو بزرگوאر مکمل یکدیگر       کرد  هر دو یک طرح رא هدאیت می       )אلسالم

 پیونـد אجتمـاعی     ،بردنـد    به شمشیر مـی     دست گذאشتند و   که دאشتند، אگر پا به میدאن می      نقش אجتماعی مؤثری    
אما آشـکار کـردن حـق       دאنستند،    رא روא نمی  אین کار    אیشان   شد؛ אز אین رو،     گسسته می جامعه به سرعت     حاکم بر 

سـالم   ( و هم حضرت زهرא    )علیه אلسالم  (אین وظیفه رא هم אمام علی      .وظیفۀ دیگری بود که بر زمین مانده بود       
 אسـالمی نیـز אنـسجام       ۀکوشیدند که یک حقیقت بیان شود و جامع       بزرگوאر  هر دو   . ندندبه אنجام رسا   ،)אهللا علیها 

 .خود رא حفظ کند
لیفـه آن رא   بـود و چـون خ    بحـث بخـشش    )سالم אهللا علیهـا   ( ماجرאی فدک بحث אولیۀ حضرت زهرא        אما در 

ت بیان دאشتند کـه     با نپذیزفتن دالیل אز سوی خلیفه، آن حضر        .نپذیرفت، حضرت אز روش جدل אستفاده کردند      
  .شود  אین دאرאیی אز رאه אرث به من منتقل می پذیرید، بخششی بودن فدک رא نمیאگر شما 

مـا  אگر   باید گفت که     )سالم אهللا علیها  (بندی کلی دربارۀ نقش אجتماعی و سیاسی حضرت زهرא            در یک جمع  
 نخـستین کـسی   حضرت زهـرא    ،  ه بدאنیم  אمامت אمیرאلمؤمنین رא نخستین אصل אعتقادی شیع       وت  یّانحقאعتقاد به   

بنابرאین در وאقع بروز אجتماعی تـشیع بـه دسـت حـضرت              .اد رא در صحنۀ אجتماعی مطرح کرد       که אین אعتق   بود
 אسـتثنایی و    ی نقـش تـاریخی آن حـضرت کـه نقـش            صورت گرفت و אز همین رهگـذر       )سالم אهللا علیها  (زهرא  
 که به אستناد برخی روאیات    رحلت پیامبر    אز   ه حیات خویش پس    אیشان در مدت کوتا    .شود  معلوم می  ،بودبدیل   بی
توאنستند אندیشۀ شیعی رא نخستین بار به عنوאن        آفرینی   אین نقش بود، با    روز   ٩٥  روز و به אستناد برخی دیگر      ٧٥

سالم ( אز رحلت حضرت زهرא      ؛ جریانی که پس   زنندאجتماعی آشکار کنند و بروز אجتماعی آن رא رقم          یک جریان   
 .تر אدאمه دאرد تر و سازنده  بانشاط،تر  فعال، همچنان روز به روز پویاتر) علیهاאهللا



 

جلسۀ هفتم

 دکتر محسن אلویری



 مهفتجلسۀ                )١(تاریخ تشیع 

http://vu.hadith.ac.ir ٢

 دومعصر خلیفۀ 
 
 

  درسهدف
زمان با خالفـت   هم)  אلسالمیهعل( نیرאلمؤمنیאم אمامت دورאن אز ی بخشی و אجتماعیاسی سی با فضا ییآشنا 
 .  دومۀفیخل
 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
 ی رא در بروز אجتمـاع     )هایאهللا عل  سالم( فه، نقش حضرت زهرא   ی مباحث مرتبط با سق    طرح، پس אز    پیش ۀدر جلس 

 .میردک یعه بررسیش
 
 
 

 )لیهم אلسالمع(  אئمهضرورت شناخت و بررسی محیط אجتماعی زندگی
در نمایاندن چهرۀ وאقعـی سـقیفه و آشـکار سـاختن            ) سالم אهللا علیها  (پس אز آشنایی با تالشهای حضرت زهرא        

אی دیگـر אز مکتـب אهـل          الزم אست دربارۀ مرحله    )صلی אهللا علیه و آله    (حقایق مربوط به جانشینی پیامبر אکرم       
 با خلیفۀ دوم و سوم سـخن        )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی   אمامت  زمانی   دورאن هم  یعنی ،)علیهم אلسالم (بیت  
 אئمه توאن شخصیت، سخنان و وאکنشهای سیاسی ـ אجتماعی   نمی،ن گفته شدیش אز אیپه کگونه   همان.بگوییم

بـرאی  . אنـد، אرزیـابی کـرد       برده   که آن معصومان در آن به سر می        אی  خارج אز فضای אجتماعی     رא )علیهم אلسالم (
بایـد   ، آن بزرگـوאر دربـارۀ خلفـا      هایאشت برد های אمیرאلمؤمنین و   تحلیل و سخنان    فهمی درست אز   یافتن به دست  
های مطالعات زنـدگی אئمـه        یکی אز کاستی   .شناسایی کنیم  به خوبی    رא خلفا    אقدאمات وآن روزگار    ۀ جامع طشرאی

. گرفته אست  صورت   ،ا به ویژه אز سوی خلف     ۀ زمان אئمه،  توجهی به אقدאماتی אست که در جامع         بی )یهم אلسالم عل(
אند بیـشتر بـه چـشم         بودهزمان با خلفای אموی و عباسی        אی که هم    אئمه یزندگ کاستی در مطالعه و بررسی    אین  
 دربـارۀ   معموالًما   ؛ زیرא دهد  ان می د رא نش  خوها دربارۀ سه خلیفۀ نخست      بیش אز אین  ن ضعف،   یא אما شاید    آید،  می

אیم، אگـر      نگفته پر بیرאه ل  یدل به همین     و  ندאریم  אطالعات زیادی در دست    پیشینۀ آنها و אقدאماتی که אنجام دאدند      
 .میر ندא)علیه אلسالم(علی ن یرאلمؤمنیאم یهاگیری  درکی درست אز موضع هنوزمعتقد باشیم که

 
 
 
 

 אز خالفتخلیفۀ دوم پیش پیشینۀ 
 تـا אوאخـر      کـه אیـن خالفـت      رא آغـاز کـرد    خود   خالفت   رمَری، عُ هج مدر سال سیزده  خلیفۀ אول   مرگ   אز   پس
 سـاز در    و سرنوشـت   بسیار مهم    ن دورאن با حوאدث    אی .یدرאزא کش  به د  ، ده سال   یعنی بیش אز   ،٢٣אلحجۀ سال    ذی
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 بـسیار   )علیه אلسالم (אضع אمیرאلمؤمنین علی    به عنوאن زمینۀ فهم مو    آنها،  که توجه به    אست    همرאه جهان אسالم 
 در سـال شـشم بعثـت        عمر بن خطـاب    .אستنکته الزم   ر چند   کتذ  عمر بن خطاب   شخصیتدربارۀ  . אستالزم  
 אز نامـسلمان  دאشت و به همین دلیـل  نا آوردن موضعی تند نسبت به مسلمان پیش אز אسالم. אسالم آورد  ،پیامبر

 .شد میمسلمانان אز אین پس متوجه کفار با  אو  خشنِزیرא برخورد  خوشحال بودند؛אسالم آوردن عمر
تـوאن   ی و مـ دهد پیامبر در אختیار ما قرאر نمی عصر    אز حضور عمر در سرאیا و غزوאت       مشهودی گزאرش   تاریخْ

 وجود ندאرد   یدی ترد ندאشته אست، אما  گیر    چشم  مؤثر و  ین سرאیا و غزوאت حضور     در אی  אوه  کجه گرفت   ین نت یچن
 .آمد  אفرאد نزدیک به پیامبر به حساب میدر زمرۀאو אز نظر مردم، به هر حال  هک

אز برخـی سـخنان אمیرאلمـؤمنین       .  دאشـت  אی  کننده  بسیار مؤثر و تعیین    عمر در ماجرאی خالفت אبوبکر نقش     
אر بـر شـتری     سو  رא  خلیفۀ אول   تا وشیدک  אو . بهره بگیرد   خود نیز אز آن    ،عمر کاری کرد تا بعد     که   توאن فهمید   می
 . אز אین شتر شیر بدوشدد تا بعدها خودکن

مـذکور   تـاریخی   یکی אز نکات   . אست در دست  بیشتری   گزאرشهای تاریخی لیت אو در زمان پیامبر      دربارۀ فعا 
موضـوع،  ن دربـارۀ صـحت אیـن        א گرچه بـاز هـم برخـی אز معاصـر          . موضوع قلم و دوאت אست     ، منابع ی تمام در

  موضوع  که אین  یمنابع ینسب  بودن مطمئن و هم    ست אین تردیدها  ه متوجه ک ییهاد אما هم نق   ،نددאرتردیدهایی  
  مـشهور،  ین ماجرא یبر אساس א   .سازد  منتفی می  تاریخی رא    אحتمال برساخته بودن אین وאقعۀ     ،אند  رא گزאرش کرده  

ع אین אقدאم    عمر مان  אما ، قلم و دوאت خوאستند    آن حضرت برאی نگارش مطلبی،     ،در آخرین روزهای حیات پیامبر    
ـ    آن حـضرت   به אین معنا نبود که خود        درخوאست قلم و دوאت   אلبته   .پیامبر شد  سـخنی  گیرنـد و    ه دسـت     قلـم ب

های مفصلی رא در مباحث تاریخی      بحثله  ئن مس یא. شود بگویند تا نوشته     یزیه چ کن אست   یه مرאد א  کبنویسند، بل 
پـس אز   شینۀ عمر אست که به عنوאن دومین خلیفـۀ           پی  آمد  سخن אینکه، موאردی که گفته      کوتاه. אستبرאنگیخته  

 .دאر شد ری خالفت رא عهدههج مپیامبر در سال سیزده
 
 
 
 

 دوم حوאدث عصر خلیفۀ

 گسترش فتوحات) אلف
بیـشترین  . ن آن گسترش فتوحـات אسـت      یتر د مهم ی و شا  نخستینه  کدر زمان خالفت عمر حوאدثی אتفاق אفتاد        

آسیای میانه در زمان خالفت عمـر فـتح    אز ییبخشهاای مازندرאن و حتی  אیرאن جز حاشیۀ جنوبی دری    بخشهای  
אمپرאطوری روم بود و אز جمله بیـت אلمقـدس در     אز سرزمین شام، که אز ملحقات        مشهودی بخشن  یهمچن. شد

 . نشان دאدندگیری אز خود  حضور جهانی چشمان در אین زمانزمان خالفت عمر فتح شد و مسلمان
 
 
 



 مهفتجلسۀ                )١(تاریخ تشیع 

http://vu.hadith.ac.ir ٤

  فتوحاتلمی و تشكیالتیپیامدهای ع) ب
 ب با تمدن אعرא موאجهۀـ ١

 :بررسـی کـرد    در دو شـاخه      توאن   رא می  هاپیامدאین   .بوددر زمان خالفت عمر     فتوحات  ن  یאپیامدهای  نکتۀ دوم   
برخـوردאر  شرفت یـ و پ آسـایش   ، رفـاه  ، با دنیایی که אز مزאیای تمدن      زیست  سادهنشین   یکی موאجهۀ אعرאب بادیه   

 .به همرאه دאشترא  شاهانه  وزندگی رאحتאندوزی، אنتخاب   به ثروتگرאیشمانند  پیامدهایی لهئمسن یא. بود
 
 
 تغییر ساختار حكومت ـ ٢
بـا  . بـود  قلمرو جغرאفیایی جهان אسالم      گسترش شدن تغییر ساختار حکومت به دنبال        ناپذیر  אجتناب دیگر،امد  یپ

 برאی مدیریت جامعـۀ      پیشین  حکومتی ساختار  و  مدیریتی گذشته  سازوکارهایگسترش قلمرو حکومت אسالمی     
بـا توجـه   . ناپذیر بود پیشین و אصالح آن אجتناب  אز אین رو، تغییر در ساختار مدیریتی .جوאبگو نبود جدید אسالمی   

 به چند شاخص کلـی و کـالن توجـه           ،بایست در تغییر אین ساختار      شدۀ جدید می    به ویژگیهای سرزمینهای فتح   
 :شد می
 

  یک منطقه یبرאب قاضی غیر אز حاکم אنتخا) אلف
م کحـا  نفر یکامبر یدر زمان پ. شد  אستفاده میتی والیا به نوعی אز دو نفر برאی مدیریت یک شهر با אین شیوه،  

 نبود که    گونه  هموאره אین  ؛ زیرא  شد کیکن دو تف  ین א یج ب ی منطقه بود، אما بعدها به تدر      هر ینیم د ک و حا  یاسیس
ـ   و توאن אدאرۀ دینی جامعه رא دאشته باشـد؛ אز אیـن رو،         مند باشد   ره هم به  ینی د یهاید אز توאنمن  یاسیم س کحا  کی

אز  یکـ ی אیـن تحـول      .شـد    منطقه مشغول به خـدمت مـی       هردر کنار حاکم سیاسی در      قاضی   به عنوאن    نیزنفر  
  .ساختار حکومتی אستر در ییتغهای  نشانه

 
  هجری رسمیت یافتن אستفاده אز تاریخ) ب

آن  گرتاریخی نشان  یها بررسی ، אما ات خلیفۀ دوم بود   ع אستفاده אز تاریخ אز אبدא     ،بعضی אز אهل سنت    باور   بهگرچه  
 .אنـد   אقوאل در سال پـنجم אیـن تـاریخ رא بـه كـار بـرده                ی برخ بر پایۀ  یو حت  در سال هشتم     نیزکه پیامبر   אست  
 ملزم شدن حاکمان    ریخ و عمومی شدن آن و     تا אما אستفاده אز     ، مبدأ قرאر دאدن هجرت אبدאع خلیفه نبود       ،بنابرאین

  .رسمیت یافت در زمان خالفت خلیفۀ دوم های אدאری  אز تاریخ در نامهدر אستفاده
 
  ضرب سکه) ج

های دو رویـه      های آن زمان سکه      אلبته سکه  .ضرب کردند سکه  ن بار   ی نخست یبرא دوم   ۀفی خل زمانمسلمانان در   
ضـرب   ی אسـالم  یا نمادها یبا شعارها   گرفتند و یک طرف سکه رא         وم رא می  های رאیج אیرאن و ر       سکه ، یعنی ؛بود
در بخـش   هـا     نۀ אین سکه  مون. گذאشتند  ی م ی باق یا روم ی یرאنیا شعار א  یگر رא با همان نماد      یو طرف د  کردند    می
ر یه تـصو  ک طرف س  کی روی   ،ها  אین سکه  אز   ییک در   برאی نمونه  .شود  ی م ینگهدאرباستان   موزۀ אیرאن    یאسالم
 . نوشته شده אست»ا אهللالّإله إال «ر شعا آن طرف دیگردر و شاهان ساسانی אست  אز یکی
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 یشهرساز) د
ام یدر א شهر  אین دو    .بصرهشهر  شهر کوفه و    : در زمان خالفت خلیفۀ دوم برאی نخستین بار دو شهر ساخته شد           

در آنجـا   پـس אز آن، .  بـود اننظامیمحل אقامت موقت ل شدن به شهر پادگان نظامی و     یش אز تبد  یپ  و فتوحات
 ،אنجـام شـد   کـه بـا خلیفـه        یاتباتکبه دنبال م   و   ها   آتش گرفتن אین خانه     با های ساخته شد و بعد    هایی אز نِ    خانه

ـ جدنخـستین بـار دو شـهر        سـان    نیبد و   صادر شد  با خشت و گل      یهای  אجازۀ ساخت خانه    ی אسـالم  ۀد در دور  ی
 یکیگرفت؛   ی پ  آنها رא  دی با یلی تفص ی در بحث   که توאن توجه کرد    تی می به نکا ن شهرها   یدر ساخت א  . ساخته شد 

 .ست אن شهرهایאت مسجد در ساختن محوریّات کن نیאز א
 
  تأسیس دیوאن) ه

دאر   نهادهای حکومتی که به طور تخصصی بخـشی אز کارهـای حکومـت رא عهـده                نیل نخست کشدیوאن یعنی   
 ،بخـش خلیفـۀ دوم بـرאی تأسـیس دیـوאن       אلهـام .بـود خانه در دورאن معاصر   دیوאن چیزی شبیه وزאرت  .شود  می
 ین و خوאنـدن   یری شـ  ی אسارت و زنده ماندن אو دאسـتان       یه چگونگ ک  אیرאنی ریس א فرماندۀ ،هرمزאن.  بودند نאیرאنیا
ت مـشور فـه  ی بـه خل در مـوאردی نیـز    دستگاه خالفت دאشت و      با   یمرאودאت خوب برد و     در مدینه به سر می     ،دאرد
. بـود مه و منـشأ تأسـیس دیـوאن          سرچش ،مشاور אصلی در حقیقت هرمزאن     .برאی ساخت دیوאن   אز جمله    ،دאد  یم

 بـه جنـگ    شـما هرمزאن אز عمر پرسـید کـه وقتـی سـپاهیان          . ر شده אست  کن ماجرא هم در منابع ذ     ی א یچگونگ
ص ندאریم، شـما در אیـرאن        خا ی ما روش  :کنید؟ عمر گفت     محاسبه می   رא چگونه   و تلفات آن    آمار جنگ  ،روند  می

 ه سـپاهیان بـه    کـ  یو وقت دאدیم    ریزه قرאر می    ما در אیرאن ظرفهایی رא پر אز شن و سنگ          : אو گفت  ؟کردید  چه می 
ها رא دאخل     ریزه   אین سنگ  ،به هنگام بازگشت  دאشتند و     میریزه رא بر   אی אز אین سنگ     دאنه هر یک    ،رفتند  میجنگ  

  رא یبه هنگام رفتن به دאخل ظرف אندאخته بودند و تعدאد سنگهای          هایی رא که     ما آمار سنگ   .אندאختند  אین ظرف می  
ـ عمـر هـم بـه א      . دهندۀ تلفات بود   اوت אینها نشان  تفو  کردیم     ی محاسبه م  ،ختندیر  ی به هنگام بازگشت م    که ن ی
مـان عمـر بنـا      ن در ز  ایرאنی א یتیری مد ۀوאن جنگ با אلهام אز تجرب     ی د یها  هیب پا ین ترت یرد و به א   کشنهاد عمل   یپ

ـ  א ی تمـدن  ید بـه داللتهـا    یبا.  شد یگذאر  هین دوره پا  یوאن خرאج هم در א    ید. نهاده شد  ـ ن پد ی ده و جـوאز אخـذ و       ی
تب قـرآن و אهـل      ک بر م  ی و مبتن  ی تمدن אسالم  کیر بنا نهادن    ی رא در مس   ی تمدن بشر  یאقتباس אز دستاوردها  

  .ردک توجه )هم אلسالمیعل(ت یب
 
 
 
 توحات فی فرهنگیهادپیام) ج
אز نظـر   אگـر    فتوحـات    .אشاره کـرد   پیامدهای فرهنگی فتوحات     بهد  یباخالفت خلیفۀ دوم    حوאدث عصر   دیگر  אز  

 منفـی رא بـه دنبـال       یهـای   تربیتی جنبـه  نظر אخالقی و    م، אما אز     مثبت دאشت  یאثرאتعلمی و تشکیالت حکومتی     
 .دאشت

 
 
  گرאییدنیاـ ١

بـا   و بـسازند  אین بود که در بیابان با لیـف خرمـا سـایبانی     بهاهشاننشین که تا آن زمان نهایت رف     אعرאب بادیه 
 אیـرאن و شـام   ماننـد  אکنون وאرد سرزمینهای بزرگـی  ،אحساس خنکی کنندو وزش باد خیس کردن אین سایبان     
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ـ  و ورود آنهـا بـه א   بـود ثروتمنـد  یی آبادیهـا دאرאی و پرآب و    مناطق سرسبز  یمناطقאین سرزمینها   . شدند یم ن ی
شـد و آنهـا رא   یک تحول درونی سبب  آنها  برאین موضوعیא.  قدرت بود  ی فاتحانه و אز رو    یز ورود ینها ن یسرزم

آن در برאبـر    شـد   خلیفـه ناچـار      محسوس و آشکار بود کـه        ی به حد  تحول جدید . سوق دאد  دنیاگرאیی   به سوی 
 رא کـه  אی لقـوم صـحابه  אیـستم و ح  های شـهر مدینـه مـی         دروאزه خلیفه אعالم کرد که من بر     .  کند گیری  موضع

 بـه مدینـه      ورود و خروج   אز אین رو،  .  خوאهم فشرد  ،ها کنند  بخوאهند بروند و خود رא آلودۀ אین ثروتها و دنیازدگی         
 ۀאندאز خلیفه و آن هم به       אجازۀ مگر به     کس אجازۀ خروج אز مدینه رא ندאشت        هیچ .نترل درآمد ک به و    شد محدود
رده אسـت،   کـ  ین مـ  یـی و هم مدت زمان رא تع     دאده     هم خلیفه אذن می    ،ی یعن ؛»جلإذن وأ بإال  «:  مشخص یزمان

 . بودאین گونهورود به مدینه هم .  سه ماهیامثالً دو 
 
 
  دیگر ی אز فرهنگهایثیرپذیرأ تـ٢

 بـر   ی فرهنگـ  برتـری ل  یـ به دل شدند     אیرאن وאرد مدینه می     אز گر و به طور مشخص    ی د یهاאفرאدی که אز سرزمین   
 دین אسالم    אز سرمایۀ  نظر  אعرאب صرف  .ردندک  یر م ییخوش تغ   و جامعه رא دست    گذאشتند  ثیر می بر آنها تأ   ،אعرאب

ـ  به و  ،شتی و آدאب مع   ی فرهنگ یها  گر جنبه یده بود، در د   ین خطاب برگز  ی אول یخدאوند آنها رא برא   که   ژه نـسبت  ی
ـ ه حـضور    کـ شـد     یسبب مـ  چنین حسی   . ردندک ی م ی אحساس فرودست  ،هایرאنیبه א  ـ ی א کی نـه رא   ی مد ، مـؤثر  یرאن
 .ر نظر دאشتینه رא شخصاً زیل ورود و אقامت در مدین دلیفه به همیند و خلکر ییخوش تغ دست

 مکاتبـۀ خـاص     אز رهگـذر    و  بن شعبه بـود    ةریان مغ ی אز موאل  رא به قتل رساند،   نجام خلیفۀ دوم    سرאه  کאبولؤلؤ  
که من خـودم در      ن بود یفه א یردن خل ک متقاعد   یبرא مغیرهه  یتوج .افته بود یرא  مغیره با عمر אجازۀ ورود به مدینه        

هند که کارهایشان رא אنجـام دهـد و אبولؤلـؤ           خوא   کسی رא می   آنها. אم در مدینه تنها هستند      אیرאن هستم و خانوאده   
 .نه رא دאدی ورود و אقامت در مد אجازۀאوه به ین توجی عمر با א.دאردتوאنمندیهای مختلفی 

 یسـاز    خانـه  ی بـرא  ، אحـساس خطـر    به سـبب    ساخت شهرهای بصره و کوفه     همچنین شاید عمر به هنگام    
.  خانـه بـسازد  در آنجـا س به هر אندאزه که هر ک نبود  گونهنیرد و א کن  ییتعאی مشخص و محدود       אندאزهصحابه  

ـ א. ردک جستجو    تحوالت نید در א  ی سوم رא با   ۀفیر فرهنگ جامعه در عصر خل     یی تغ یها    شهیر  ین بحثهـا אرتبـاط    ی
 خالفـت بـه     ی تـصد  ی بـرא  )علیه אلسالم ( ین عل یرאلمؤمنی مردم به אم   ؛ زیرא رویکرد  ع دאرد یخ تش ی با تار  نگتنگات

 אز  ی ناشـ  یهـا، تحـوالت فرهنگـ     یرو  جکـ ن  ی א  ۀشیانش رخ دאد و ر    یفه و אطرאف  ی خل یهایرو جکدنبال אعترאض به    
 .فتوحات بود

علیـه  ( אمیرאلمـؤمنین علـی      یوאال جایگـاه    ساز توجه مردم به     پیامدهای منفی فتوحات یکی אز عوאمل زمینه      
ـ ه همـان אند   کـ  ،نگـر بـر جامعـه        ژرف ، جامع ینی د ۀشیت אند یمکدر حالت فقدאن حا   אز אین رو    .  بود )אلسالم  ۀشی

هـای منفـی    جنبهش یدאیپ .دیآ ی فرאهم م نیز مختلفیهایماری رخنه و بروز ب ینه برא یعصمت و אمامت אست، زم    
  . אمامت رخ نمودۀشیت אندیمکل فقدאن حایه به دلک ستאها  فتوحات یکی אز אین نشانه
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 قتل خلیفه و عوאمل آن
 ی یکـ :وجـود دאرد تحلیل سه در אین زمینه  .אست تأمل ۀستی شاאی ههم حادث ؤلؤאبولفه به دست    یشته شدن خل  ک
دند چون خلیفـه   دلدאدۀ ثروت و قدرت بو  هک کار رא אنجام دאد و سرאن قریش          به تحریک قریش אین    ؤلؤکه אبول نیא

فـۀ   کـار آمـدن خلی      با روی  برساند و قتل  خلیفه رא به     رא تحریک کردند که      אبولؤلؤدیدند    رא مانع کار خودشان می    
هرمـزאن کـه     کیقتل به تحر  تحلیل دوم אین אست که אین       . نها هموאر شود  آ و دنیازدگی     رאه برאی رفتارها   ،دیگر

همکـاری  ار رא با کن یو אא .مزאن قصد אنتقام گرفتن אز عمر رא دאشت   אتفاق אفتاد و هر   یک فرماندۀ אسیر אیرאنی بود      
فـه  ی خل توجهی  بی دستمزد خود و     کمیل  یאبولؤلؤ هم به دل   .  אنجام دאد  ،ستیز  ینه م یه در مد  ک ،ؤلؤאبول و همیاری 

  ته بعـد אز کـش      بـر آن،    אسـتدالل  فرزند عمر با אین تحلیل و     . فه رא در دل دאشت    ی خل ۀنیک ،لکن مش ی حل א  یبرא
ه کـ  אسـت   یک حرکـت شخـصی     ؤلؤ אین אست که حرکت אبول      تحلیل سوم  .ر هرمزאن رא به قتل رساند     مَشدن عُ 

ـ      یدرصد که   ملزم بود  ؤلؤאبول. ا هرمزאن نبود  یش  ی قر کیر تحر یتحت تأث  ـ     ۀ قابل توجه אز درآمد روزאن ه  خـود رא ب
 عمـر   در حـضور    بـود  یت نارאض ین وضع یאه אز   ک אو.  بردאرد برאی خود ز  ی رא ن  ک אند یبخش بدهد و    ، مغیره ،אربابش
 هـم   ، یعنـی  ؛» نجّـار  نا نقاشٌ حدאدٌ  أ« :گفت ؟کنی   אز אو پرسید چه می     و در جوאب عمر که     گشود אعترאض   لب به 

ل یـ اد به دل  ی ز  با אین درآمدِ   : عمر گفت  .دهم  درودگری אنجام می  و  کنم، هم آهنگرم و هم نجاری         کار نقاشی می  
ـ ن مالقـات و     یدر همـ  . ستیـ اد ن ی ز ینک یه پردאخت م  ک ی، مبلغ كنی   دریافت می   باال یمهارتها  یا در مالقـات   ی

 :عمـر گفـت    .آری:  אو گفـت   .کنـد   باد کار   توאنی آسیابی بسازی که با       אم که تو می      شنیده :فتگر، عمر به אو گ    ید
 .ویند سخن بگر شرق و غرب جهان אز آن    آسیابی برאی شما بسازم که د     : گفت؟  یساز  میبرאی ما چنین آسیابی     

אطرאفیان عمر گفتند که אین حـرف        یول ،خوאهد یک آسیاب خوبی بسازد      کرد که می  אز אین سخن بردאشت     عمر  
 .  کشته شدؤلؤعمر به دست אبوله چند روز بعد کن حرف بود یبه دنبال هم .دאد بوی تهدید می
امالً کـ אنـد     ردهکـ رא آبـاد    آن   بـه تـازگی   وجود دאرد و     در کاشان    ؤلؤه به نام אبول   ک یه قبر ک אست   شایان ذکر 

 رא )علـیهم אلـسالم  ( אست که ما شناخت سیرۀ אهـل بیـت   هصحت تاریخی ندאرد و چقدر زیبند    אست و  ساختگی
 .  אعتنا نکنیم، ندאرندی که אصالتموضوعاتیها و אخبار ضعیف پی بگیریم و به  بدون אین خرאفه



 

 

 

 جلسۀ هشتم

 ویریدکتر محسن אل
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 سوم عصر خلیفۀ 
 )علیه אلسالم( ین علیرאلمؤمنیدن אمی به خالفت رسیها نهیو زم

 
 

 אهدאف درس
  : بایآشنای
  ؛امبری پس אز پۀ אمامت در جامعۀشیت אندیمک فقدאن حایامدهای پگر אزی دیبخش 
 .)علیه אلسالم( ین علیرאلمؤمنیخالفت אمها و بسترهای آغاز   نهیزم 

 
 
 

  پیشینمروری بر مباحث
 و یاسـ ی سیهـا  نـه یبـه عنـوאن زم  رא  دوم ۀفـ یان خالفـت خل یامبر تا پا یش، حوאدث پس אز رحلت پ     ی پ ۀدر جلس 
 .میردک ی بررس)علیه אلسالم( ین علیرאلمؤمنی אمیهای ریگ  موضعیאجتماع

 
 
 

 چگونگی به خالفت رسیدن خلیفۀ سوم
 אعـضای   میـان ز   א یفۀ آن تعیـین خلیفـۀ بعـد،       دאد که وظ  تشکیل  شورאیی   حیاتش،   پایانیم در روزهای    خلیفۀ دو 
ه ک وجود دאرد    یادیات ز ک آن ن  یאندאز  ات رאه یب شورא و جزئ   یکتر،  ن روش ی مبنا و אعتبار א    ۀباردر. بود شورא   همان

 دو چهرۀ אصـلی آن אمیرאلمـؤمنین        بود؛ شش نفر     متشکل אز  אین شورא  .ردکد آنها رא جستجو     ی با یخیدر منابع تار  
وقاص و عبدאلرحمن بن عـوف و دو نفـر دیگـر هـم                سعد بن אبی   دو نفر ،   و عثمان بن عفان    )علیه אلسالم (علی  

 دور  یاربردکـ  ۀجـ یه آنها رא אز نت    ک ییبه بحثها د که אعضای אین شورא       אندیشی یخلیفه تدبیر . بودندطلحه و زبیر    
ـ  آن وقـت در مدینـه بـود          و آیا א  وقاص אین אبهام وجود دאرد که      אلبته دربارۀ سعد بن אبی    . ندیایند، گرفتار ن  ک در ا  ی
های אصلی شورא نـام بـرده          به هر حال אز אین شش نفر به عنوאن چهره          אما ملحق شد، به شورא   بعدאً  نه نبود و    یمد

 ولی حق رأی ندאشت و مدیریت جلسه و به אصطالح אمروزی            ،کرد  پسر عمر هم در شورא شرکت می      . شده אست 
 .بوددאر  אی جلسه رא عهده کارهای دبیرخانه

ولی یک نفر אز آنها رأی       ،ردندک نفر توאفق    کی شورא بر سر     ی אگر אعضا  خلیفه אین بود که   ز  یبرאنگ  تأملتدبیر  
سه  در صورتی که   یردند، باز هم گردن آنها زده شود، ول       کن  ی، گردن אو زده شود و אگر دو نفر چن         مخالف دאشت 

 طرفـی رא کـه   ،دو کفۀ ترאزو با هم مساوی شد و دندאتفاق نظر کر گر بر فردی دیگرید و سه نفر نفرنفر بر یک   
ه عبـدאلرحمن   کـ رفته شود   ی پذ ی نظر گروه  ،یعنی  بر طرف دیگر ترجیح دهند؛     عبدאلرحمن بن عوف در آن باشد     

ـ  منتخـب אز א ۀفیعثمان بن عفان به عنوאن خلאین تدبیر سبب شد که .  آن אست  بن عوف جزء   رون یـ ن شـورא ب ی
خطبـۀ مـشهور و پـرآوאزۀ       هـا      نمونـه  یکـی אز אیـن     .אند   سخن گفته  موضوعن  ی א رאر، در به تک ن  یرאلمؤمنیאم. دیایب

 :شقشقیه אست
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ـ أَ مَعَ زَةٍماعَ جَيها فلَعَه جَلِیبسَ لِیض إذא مَیتّ حَةِحنَ אلمِ ةِدَّشِ وَ ةِدَّ אلمُ ولِ طُ یل عَ رتُبَصََفََ  ينِّ
ـ یتّم حَنهُ مِلِوَّ אألَ معَيَّ ف بُی אلرّ ضَرَ אعتَ یتَ، مَ یورلشُلِله وَ الِیم فَ هُدُحَأَ ـ إِ نُقـرَ  אُرتُ صِ  یل
ـ  ذ طارُ  إِ رتُطِوא وَ فُّسَذ أَ  إِ فتُسفَ أَ ينّکِ، ل رِظائِ אلنَّ هِهذِ ـ  رَ غیٰصَوא فَ ـ  لٌجُ ـ  مْهُنْ مِ ـ  وَ هِنِغْضِ لِ  الَمٰ
  . ...مِوْ אلقَثُ ثالِ قامَنْأَ یٰلإِ نٍهَ وَنٍ هَعََ مَهِهرِصِ لِرُאآلخَ

 ییباکیها شـ  ی بودن و شـدت سـخت      یبا وجود طوالن  ) فت عمر ام خال یא(ن مدت   یمن در א  
ه پندאشـت مـن     ک سپرد   یرא به گروه   دم، تا روزگار אو به سر آمد و سرنوشت خالفت         یورز

نهـا  ی من نسبت بـه نفـر אول א        ی در برتر  یکن شورא،   یپناه بر خدא אز א    . می אز آنها  یکیهم  
وتاه آمدم و با آنان     کאما باز هم    سه شوم؟   ین אفرאد مقا  ینون با א  که א کوجود دאشت    یدیترد

 شـورא بـه خـاطر       ی אز אعـضا   یکـ یدم،  یشکـ دند، پـر    یشکهماهنگ شدم و به هر سو پر        
ـ  به سمت دאمادش تما    یگری برتافت و د   یאش אز من رو     نهیک ه کـ  ییزهـا یو چ افـت   یل  ی

 . ن شورא به خالفت برخاستیאز א) عثمان (یه سومکنیتا אست، یرش نکمجال ذ
، ترאرאیـن دوره رא بـا همـۀ مـ         و  م صـبر کـردم       که من در אیام خالفت خلیفۀ دو       کنند حضرت شکوא می  آن  
شـورאیی  ست אز دنیا برود אمر خالفت رא در    خوא   که خلیفه می   یهنگام אما   ،النی بودنش تحمل کردم   طو و   سختی

  ....  من یکی אز آنها هستمقرאر دאد که پندאشت
 مـن و خلیفـۀ אول چـه کـسی در            مایند در مقام مقایـسۀ    فر  אست که می   אمیرאلمؤمنین بسیار مهم     אین سخن 

نم ین شـورא بنـش  ی אیترאز אعضا نم و هم  ک تنزل   ن حدّ یتا א من   אکنونتا אینکه   من تردید دאشت     و برتری    حقانیّت
ـ  گـوאه א   ،برنـد   یار م ک خطبه به    ۀه حضرت در אدאم   ک »نٍهَ وَ نٍ هَ عَمَ« ییناکر  ی تعب !؟فه بشود ی אز ما خل   یکیتا   ن ی

. شـود ان  یـ نجـا ب  یאنـد در א     ل نخوאسـته  یـ ه بـه هـر دل     کـ אنـد      گفتن دאشته  یگر برא ی د یی حضرت حرفها  هکאست  
ن شورא و   یم א ی خود אز تصم   ی אز ناخشنود  אارک هم آش  ٧٣ ۀ و خطب  ١٣٩ ۀ در خطب  )علیه אلسالم ( ین عل یرאلمؤمنیאم

 ،ه אین ترتیب خلیفـۀ سـوم       ب  به هر حال،   .آورند  ی سخن بر زبان م    ، با آن  ی همرאه یم خود برא  ی אز تصم  همچنین
 . به خالفت رسید،عثمان بن عفان

 عثمـان بـن عفـان    . به نکاتی ضروری אشاره شود    دربارۀ زندگی و پیشینۀ عثمان بن عفان        אکنون الزم אست    
 در  ظـاهرאً .  אسـالم آورد   ،عام אلفیل بود و אحتماالً در همان سه سال אول دعوت پیامبر           ششم   یا   پنجممتولد سال   

 در مـاجرאی    .نکـرده אسـت    شـرکت     بدر، به دلیل بیماری همسرش      در غزوۀ  یول حضور دאشته ه  هجرت به حبش  
تـرین مخالفـان       אموی بـود و אصـلی      زیرא אو  ؛بود صلح حدیبیه سفیر و فرستادۀ پیامبر برאی گفتگو با قریش مکه          

. شـد   ی کاهش تـنش مـ      سبب ،امبری پ ۀندیان به عنوאن نما   ی אز אمو  ی و אنتخاب فرد   پیامبر در مکه نیز אموی بودند     
 یومتکـ ح به عنوאن کاتـب      عثمانامبر هم،   یان پ نیدر عهد جانش  .  در غزوۀ تبوک کمک مالی مؤثری کرد       عثمان

 .  دאشت در دستگاه خالفتسان سابقۀ حضور نیبدمشغول کار بود و 
 
 
 

 کژرویها در جامعۀ אسالمی
ـ   دکشیری به درאزא    هج ٣٥ تا سال    ٢٣در زمان خالفت عثمان که אز سال         : وسـت ی مهـم بـه وقـوع پ       ۀ، دو حادث

  تغییـر  گـر ی و د   بـود   کرمان و سیـستان    ،آسیای میانه  قسمتی אز    ،مانند قبرس  ی مناطق در فتوحات    ۀ אدאم نخست
در  کـه  کردند אحساس میאگر در زمان خالفت خلیفۀ אول و خلیفۀ دوم عموم مردم       . محسوس در شیوۀ حکومت   
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ه کـ  ردنـد ک ی، مردم حس مـ  אما در زمان خالفت خلیفۀ سوم،אستتجاوز نشده  روشهای ظاهری אز سنت پیامبر      
 אمکـان حاکمیـت    بیان شد، زمانی که   ز  ینتر    شیه پ کگونه   نآ. امبر فاصله گرفته אست   ی אز سنت پ   אارک آش حکومت
 ماههـا و  ، گرچه در روزها، سلب شد ۀ پس אز رحلت پیامبر     جامع  אز אنهوَرز خردْنگر و    جانبه همه ،ژرف ینیدאندیشۀ  

 فقدאن حاکمیـت آن  אما بر אهل بصیرت پوشیده نبود که   ،هایی אز אنحرאف آشکار نبود      تی سالهای نخست نشانه   ح
حوאدث عصر عثمان   توאن    ینم ، بنابرאین .یدد رخ نما  یط جد ی شرא یامدهایج پ یشد که به تدر     ناب سبب می  אندیشۀ  

 אز رحلـت    پـس تیجۀ طبیعی روندی بود که      نحوאدث  אین  ه  کدאنست، بل روحیات عثمان   برخاسته אز   تنها و تنها    رא  
 . پیامبر در جامعه پدیدאر شده بود

 هنگـامی کـه   .  אحکام אلهی بود    در אجرאی   אو االتیبم   بی ،عثمان یومتدאرک روش ناپسند ح   یها   אز نمونه  یکی
ـ  یرאلمـؤمن ی، به قتل رساند אم     پندאشت در قتل پدرش نقش دאشته אست        یه م کپسر عمر هرمزאن رא       علیـه ( ین عل

دאم مجوز صورت گرفته אسـت و       کن قتل با    ی א و در یابد که   ند  ک یه موضوع رא بررس   ک אز عثمان خوאست     )אلسالم
ـ   یم אلهک حهرمزאن رא به قتل رسانده אست بر אساس   ه پسر عمر به ناحق      کאگر معلوم شود      ی قـصاص شـود، ول

  .سرباز زدبودن خانوאدۀ عمر אز אین کار  دאغدאر به بهانۀعثمان 
 و  شایستگیفاقد  به کار گماردن نزدیکان و بستگان       ،  ینیام د ک אح  אجرאی  عثمان به  یتوجه  یگر אز ب  ید ۀنمون
 هشـد  طـرد نه  ی אز مد  ،امبریپ سویאز  ز  نی  خود אو  ه پدرش و به אحتمال زیاد     ک مروאن بن حکم     .ودخود ب ت  یصالح

 بعدها خود و چهار پـسرش بـه         هکאو  . بیشتر کارهای دربار خالفت رא به دست گرفت        بودند، به شهر بازگشت و    
متـر אز   کار  ی بس ی مبلغ سرزمین آفریقا رא در قبال    ه عثمان خمس غنائم فتح      ک אست   یسک همان   دندیخالفت رس 
ـ عبدאهللا بن     אنتخاب  ولید بن عقبه و    بهوفه  ک אمارت   سپردنن  یهمچن. ردک به אو وאگذאر     یאرزش وאقع   ،אلـسرح  یאب

 . אستها  گر نمونهیאز د )یهقی فتح אفریبرא(ی جنگ ه فرماندهب ،نندگان قرآن بودک فیکه در زمرۀ تحر
بـه تجمـالت و     انش  یفه و אطرאف  یخلروی آوردن    و جفا در حق آنها و     کنار زدن אنسانهای אرزشی مانند אبوذر       

 نـه، ی، عثمـان در مد    گـزאرش مـسعودی   بر אساس   . ردکر  کتوאن ذ   ینجا م یه در א  ک אست   یگر موאرد ی هم אز د   رفاه
ر  دگونـه  אی אیـن   ساخت خانه آن زمان و تا عرعر بودودرهایش אز چوب ساج ه کساخت  ی و آجریگچאی   خانه

 عمر کجا و عثمـان کجـا، عمـر          :گوید   با حسرت می   אین وقایع  گزאرش   به هنگام  یمسعود. مدینه سابقه ندאشت  
 !کند  زندگی میچگونه زندگی کرد و عثمان چگونه

ـ بـه א  אطرאفیـان אو هـم      ،  אز سوی عثمان  وم   د  ۀفی زمان خل  یتهای محدود با بردאشتن   یهـا رو  ییگرא  ن تجمـل  ی
 و عبـدאلرحمن بـن      مقـدאد ر،  یـ  مانند طلحـه، زب    ی אفرאد یه אز سو  کها    ن نوع خانه  ی א ۀ دربار یخی منابع تار  .آوردند
 ینـه و برخـ    ی אطرאف مد  یمناطق خوش آب و هوא    برخی אز אینها در     . אند  ردهک אرאئه   ییگزאرشها ،ساخته شد   عوف  
ن تحوالت متـأثر אز     یאبیشتر  .  دאر نگرهکאندود و      گچ ،ل مجلّ ، بزرگ یهای   خانه ؛دو سه شهر خانه ساختند    گر در   ید

 بـرאی نمونـه    .ردکـ ر  یی مردم هم تغ   ۀ رفتار تود  یعیر رفتار خوאص، به طور طب     ییبه دنبال تغ  . بود نایرאنیفرهنگ א 
 )ی بالجالهق אلرم(  و یا سنگ قالب زدن پرندگان      )رאن אلحمام یط ( کبوتربازی ۀبرאی نخستین بار در مدینه پدید     

ق یـ  رق همچنین.  אست ین باز ی א یرאنی א ۀشی ر ۀدهند  אست، نشان  کالهکه معرب   ک »جالهق« ۀلمک  و  شد رאیج
ر فرهنـگ   ییـ  אز تغ  ییهـا    نمونـه   موאرد نیא. نه متدאول شده بود   ی אز آنها در مد    ه حرאم و אستفاد   یهایدنیردن نوش ک
 .  مظاهر فساد در جامعه אستیجیو روאج تدرناپسند  یارهاکفروکاهی زشتی ت אز یاکه حک مردم אست ۀعام
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 قتل خلیفۀ سوم 
به وضعیت نابسامان فرهنگی جامعه وאکنش نشان دאدند و نسبت بـه אیـن مـسائل                ن تحوالت مردم    یبه دنبال א  

ـ   ه  کـ  پذیرفتند  نمی ،شهرهای دیگر در  مدینه و چه    در  چه   ، مردم .مخالفت کردند  אیـن  ام جانـشینی پیـامبر      بـه ن
 ،باورאنه زیستن رא אنتخـاب کـرده بودنـد     دینپرورאندند و ر دل می ده سودאی دین  مردمی ک . گیردصورت  رفتارها  
گـساری، نمـاز صـبح رא     توאنستند بپذیرند که ولید بن عقبه، وאلی אسالمی کوفه، به دلیل مستی ناشی אز باده     نمی

  .ناپذیر بدهد  مردم پاسخی سفیهانه و خردچهار رکعت بخوאند و در برאبر אعترאض
نـار  ک אعتـرאض אز گوشـه و        یصـدא  سبب شد که     بود، بر خالف سنت و سیرۀ پیامبر        אه آشکار کگونه رفتارها    אین
 .بپیوندنـد نه یوفه به جمع معترضان مدک אز مصر و یه صورت گرفت، مردمانک ییهاینگار  زد و به دنبال نامه    یبرخ
فـه  یان به دאخل شهر شـد و خل       ی، مانع ورود شورش   فهی با خل  ییهایزنی به دنبال رא   )ه אلسالم علی( ین عل یرאلمؤمنیאم
 مرאقـب بـاش کـه       ینک یه تعهد م  کنون  ک א :حضرت فرمودند .  معترضان گردن نهد   ۀه به خوאست  کرد  کز تعهد   ین

 تعهـد به سخن و ن  مردم به אعتبار م   رאی ز ؛مقدאر نکنی   نزد مردم بی   אین کار هستم   ۀه وאسط کو مرא   شکنی   ن عهد
 . نده شدندکان پرאی شورش،فهیخلبا پذیرش אین تعهد אز سوی . نندک یتو אعتماد م

ه سوאره به جانـب مـصر روאن        کردند  ک برخورد   یومتک ح کیر خود به پ   یعازم مصر بودند، در مس    گروهی که   
 یبه אمـضا  אی    نامه אو   ی و پس אز متوقف ساختن אو و سؤאل و جوאب و بازرس             אو مشکوک شدند    به شورشیان. بود
ـ א. ن شـده بـود    یـی ان تع ی سرאن شورشـ   ی برא ییه در آن مجازאتها   کردند  کدא  یم مصر پ  کفه و خطاب به حا    یخل ن ی

 ،ن وאرد شهر نشدند   یرאلمؤمنیز با وساطت אم   ین بار ن  یא. نه برگردند یگر به مد  یبار د شورشیها  ه  کموضوع سبب شد    
ـ  چـون در א ، אماندک به تعهدאت خود عمل     فهی خل ر شد که  مقرّ یجلאأل   ضرب  با تعیین  یول  یز تحـول یـ ن مـدت ن ی

بـا  . منزل خلیفه رא محاصـره کردنـد  نه ی مردم مدیارک شهر شدند و با هم    وאردان  ی، شورش صورت نگرفت خاص  
 و אحتمـاالً    ) אلـسالم  الیهمـ ع( אمام حسن و אمـام حـسین       )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی   ط،  ی شدن شرא  یبحرאن

فـه  ی بـه خل   یرسـان   ان آذوقـه  که אم کام محاصره   یא در   .گماشتند حفاظت אز منزل خلیفه      برאیرא  محمد بن حنفیه    
ه کـ نین منوאل بود تـا א یאوضاع به هم. شد یبام אنجام م   پشت رאهن אز   یرאلمؤمنیار به دستور אم   کن  یوجود ندאشت، א  

بـه   אز آنهـا     یکی و    شد تابنندگان پر ک عثمان به طرف محاصره   ناگهان تیری אز منزل      ،پس אز سه روز محاصره    
אو رא بـه     منزل خلیفـه     خود رא אز دست بدهند و با ورود به         شد که شورشیها کنترل      ن موضوع سبب  یא. قتل رسید 
 . قتل برسانند

ـ ی تارید در درسهای آنها رא بایلیه بحث تفص ک وجود دאرد    یادینجا تأمالت ز  یدر א   . گرفـت یخ صدر אسالم پ
بـا  ه  ک אست   ییر אست، توجه دאدن به دستها     ک ذ ۀستیع شا یخ تش ی مرتبط با تار   یعنجا به عنوאن موضو   یآنچه در א  
 אز کـشته    پـس . زننـد   دند אوضاع رא بـرهم    یوشک ی م ، حفظ آرאمش جامعه   ین برא یرאلمؤمنی تالش فرאوאن אم   وجود

نزد معاویه   دمشق   ش به سرعت به   دست همسر  ۀشد  قطع عثمان به همرאه אنگشت      ن پیرאهن خونی  ،شدن عثمان 
 رא مدتی در مسجد و بازאر شهر آویخته          خونین  پیرאهن  معاویه .کردفرאوאنی  تفادۀ تبلیغاتی   אسאز آنها   رده شد و אو     ب

אی برאی مخالفـت      عاویه پیرאهن عثمان رא بهانه    م. ه אست  عثمان رא به قتل رساند     گفت که علی    بود و همه جا می    
تـرین   یکـی אز אصـلی    .  قـرאر دאد    سوم ۀفی قتل خل  و متهم ساختن آن حضرت به دست دאشتن در        با אمیرאلمؤمنین   

 عثمـان و مـتهم      ی خونخـوאه  אدعای،  ام خالفت آن حضرت   ین در א  یرאلمؤمنیاتباتش با אم  ک در م  معاویه یאدعاها
ن یرאلمـؤمن ینش و موضـع تنـد אم  کـ ه بـا وא  کـ ن حادثه אست    ین به دست دאشتن در א     یرאلمؤمنی אم یحیساختن تلو 
   .موאجه شد
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رسـد    دیدگاه جایگزین אین אست که به نظر می       . توאن پاسخ دאد    ین م یگزیدگاه جا ی د کیطرح  ن אتهام رא با     یא
مرאد אز   .ه باشد معاویه با نفوذی که در دستگاه خالفت عثمان دאشت ماجرאی قتل عثمان رא طرאحی و تدبیر کرد                

ه אو  کـ رد  کمطرح  وאن  ت  אما אین تحلیل رא می    ،  بودאز عثمان   خالفت پس    یدر پ معاویه  ه  کست  ین ن ین سخن א  یא
توאن فهمید    با نگاهی تاریخی می   . کرد تا جامعه رא به آشوب کشد و אز אین فضا به سود خود بهره برد                 تالش می 

ن و خالفـت چنـد      یرאلمـؤمن ی پس אز خالفت אم    که אیجاد فضایی אین چنین، به آن نتیجه نیز منجر شد و معاویه            
  .دی به خالفت رس) אلسالمهیعل( אمام حسن ۀماه
 
 
 

 معاویه در قتل عثماندستی  همقرאین 
  : אستبه شرح زیر ،ردکتوאن אقامه  ی مאدعای خونخوאهی عثمان توسط معاویهه بر صحت ک ینین قرאیتر مهم
 آرאم نگاه دאشتن אوضاع، مـروאن بـن         ین برא یرאلمؤمنینه و تالش אم   یان به سمت مد   یت شورش کدر هر دو حر   ـ  ١
کـرد و عثمـان رא         مقابل אمیرאلمؤمنین با عثمان صحبت       جبهۀدرعثمان دאشت،    در دربار    یه نقش مؤثر  ک ،مکح

ن یرאلمـؤمن یبـه אم   عثمـان    هنگـامی کـه   . ردک یق م یتشو اندر برאبر شورشی  ر  یناپذ  و אنعطاف به یک موضع قوی     
 لـیٰ إِ لنـاسَ  א نَّإِ« :فرمودنـد در جوאب אو    مؤمنین  אگر من کوتاه بیایم مردم مرא به قتل خوאهند رساند אمیرאل           :گفت
با אین   .אند  حتاجم مردم بیشتر אز אینکه به قتل تو אحتیاج دאشته باشند به عدل تو               ؛»کَلِتْقَ یلٰإِم  هُنْ مِ جُوَحْأَ کِلِدْعَ

ـ ن א یدر هم . کوتاه بیایی مردم تو رא خوאهند کشت       و   ینک ینینش  عقبگفت אگر    یم حال مروאن  مـانع  مـروאن   ام  ی
ـ    . ن با عثمان بود ایندگان شورش ینمامالقات   یאصل   نتحریک عثمان برאی رویارویی با مـردم אز سـوی مـروאن ب
 . אست אز دوستان نزدیک معاویه عیار אموی و مروאن یک چهرۀ تمامزیرא م بسیار تردیدبرאنگیز אست؛ کَحَ
 بـا بازگـشت    موجـود،    یخی تـار  یبه אستناد گزאرشـها   . אی אست که در مسیر مصر کشف شد         گر نامه ی د ۀنیقرـ  ٢
 کـه אز    و در میان گذאشتن אین موضوع با عثمان، אو موضوع رא אنکار کرد و سوگند یـاد کـرد                  نه  ی به مد  نرشیاشو

ر و  یر و پیـک، سـف     یخط توست و אسب، אسب توست و سف          دست ،خط   دست : گفتند ن شورشیا . ندאرد یאطالعنامه  
 ؟ یه אز موضوع خبر ندאرک تو، چگونه אست کیپ

ه پیـک حکـومتی     کـ زدند تا معلوم باشد       ی رא دאغ م   یومتک ح یزگارאن، אسبها  در آن رو   الزم به ذکر אست که    
ـ رسـد عثمـان در א       یبه نظـر مـ    . دאر شوند   مار آنها رא عهده   یگاهها آذوقه و ت      در منزل  یمان محل کهستند و حا   ن ی

ـ  حامـل نامـه אز مقابـل د        کیـ عبـور پ  ن نامه، نامۀ حقیقی بود آیـا        ی א در وאقع  אگر   . خود صادق بود   یאدعا ان دگی
ـ ست؟ آ یـ  ن یعـ یرطبی غ یها عمل یشورش  ،زیـ برאنگ  ان تأمـل  ی شورشـ  یهـا   پرسـش  بـه    کیـ ا طـرز پاسـخ دאدن پ      ی
ـ אرسد کـه    به نظر میپذیر  אین אحتمال کامالً منطقی و دفاع       نبود؟ آمیز  دیو ترد ننده  ک کیتحر مـروאن  رא نامـه  ن ی

 ؛نـه برگردنـد   ی ببرند و بـه مد     یه آن پ  ان ب یتا شورش   فرستاده باشد  یא  آن رא به گونه    و به عمد     اشدتنظیم کرده ب  
ـ  بـه پا یא ن بدون حادثـه یرאلمؤمنیر و وساطت אمیان با تدبی شورشنخستین حرکت אگر  ،یعنی אکنـون  د، یان رسـ ی

 . شاندک بنابسامانیو جامعه رא به برگردאند نه یبه مد رא نشورشیاتا با אین تدبیر کوشید م کمروאن بن ح
ر אز منزل عثمان پرتاب     ین ت یه نخست کآور אست      شگفت .گردد  یمنزل عثمان برم   ۀام محاصر یگر به א  ی د  ۀنیقرـ  ٣

نـدن  کفـه معطـوف بـه پرא      یان خل یـ رفت تالش אطرאف    یאنتظار م . ختیان رא برאنگ  ی شورش یشد و خشم مهارنشدن   
 نظـر   هبرאنگیر ب در آن شرאیط بحرאنی کامالً تردید     پرتاب אین تیر    .  نه برאفروختن آتش خشم آنها     ،ان باشد یشورش
 . رسد یم
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  عثمان رא   درهای پنهانی منزل    رאه אز ،که مروאن بن حکم بعد אز بحرאنی شدن אوضاع        ن אست   ی چهارم א  ۀنیقرـ  ٤
ـ ار و ی אگر مروאن در وאقع. گریختنه یو אز مدترک کرد    چـرא عثمـان رא در آن لحظـات تنهـا     اور عثمـان بـود،  ی
  ؟گذאشت

 معاویـه   .אز معاویه درخوאست کمک کـرد     ه  ک شورش אست    ۀیאحل אول ه در مر  ی عثمان به معاو   ۀگر نام ی د ۀنیقرـ  ٥
 ، به صحابۀ پیـامبر     مرتبط ن در موضوع   م :جوאب دאد  عثمان   ۀ پس אز אصرאر دوبار    و ظاهرאً تعلل بسیار زیادی کرد     

ـ  حما یه بـرא  ی معاو  ندאشتن لیه نشانگر تما  یما  ف و سست  ین سخن سخ  یא. دهم  دخالت نمی جرئت  به خود    ت אز  ی
ـ  ،نه فرستاد ی مد سوی به   یه سپاه ی گزאرشها معاو  ی برخ گرچه بر پایۀ   .تفه אس یخل  אز فرمانـده خوאسـت وאرد       ی ول

 .نه توقف كندی مدکینزد شهر نشود و
 אگـر   . به دمـشق אسـت     ، همسر عثمان  ،ن عثمان و אنگشت دست نائله     یرאهن خون یع پ ی ششم אنتقال سر   ۀنیقرـ  ٦

 مقتول و אنگـشت دسـت همـسرش بـه           ۀفین خل یرאهن خون یא پ ندאشت، چر  شده وجود  ی  حא طر پیش אز   یא  برنامه
  آنها رא برد؟ یسکدمشق برده شد؟ و چه 

ـ ه در پاسخ אتهام معاو    ک وجود دאرد ن  یرאلمؤمنیאماتبات  کها و אشارאت در م       طعنه یبرخ ،قرאینن  یאفزون بر א  ـ  ٧ ه ی
 یدر جـای   و   אسـت ر نقش دאشـته     خدאوند لعنت کند کسی رא که بیشت       :ندیفرما  یفه م یبه دست دאشتن در قتل خل     

אین طعنۀ אمیرאلمـؤمنین هـم      . دאنی چه کسی در قتل خلیفه نقش دאشت         تو که بهتر אز من می      :فرمایند  دیگر می 
 . گردאند یه برمی معاویאنگشت אتهام رא به سوقرینۀ دیگری אست که 
 مـؤثر مـروאن بـن    یارکهمبا  که معاویه    نتیجه گرفت     چنین توאن  میقرאین  ن  ی مجموع א  با کنار هم گذאردن   

ـ یرאلمـؤمن یبـدنام سـاختن אم    אز אین کار     م در کشتن عثمان نقش دאشت و هدف אو        کح  و )علیـه אلـسالم  ( ین عل
  .سازی برאی قدرت یافتن אمویان بود زمینه

 
 
 

 ) علیه אلسالم(روی کار آمدن אمیرאلمؤمنین علی 
 آمدند و אز حضرت     )علیه אلسالم (ؤمنین علی    אمیرאلم سوی אز کشته شدن عثمان به       پس مردم   ،در چنین فضایی  

 ۀآن رא در خطب   تحلیل אمیرאلمؤمنین אز אیام خالفت عثمان تحلیل بسیار مهمی אست که            .  بیعت کردند  درخوאست
  :אند ان فرمودهیبه یشقشق

خْـضَمُونَ  یَهِ  یـ مَ مَعَهُ بَنُـو أَبِ    لِهِ وَمُعْتَلَفِهِ وَقَا  ینَ نَثِ یهِ بَ یإِلَى أَنْ قَامَ ثَالِثُ אلْقَوْمِ نَافِجاً حِضْنَ      ... 
بَـتْ بِـهِ   کَهِ عَمَلُـهُ وَ یـ هِ فَتْلُهُ وَأَجْهَزَ عَلَیثَ عَلَ کعِ إِلَى أَنِ אنْتَ   ی אلرَّبِ ةَ אلْإِبِلِ نِبْتَ  ةمَالَ אللَّهِ خِضْمَ  

  .بِطْنَتُهُ
ـ ر  یدر مـس    خـود رא   یپهلو و دو     برخاست )عثمان(ن آنها   یه سوم کنیتا א ...  و ن چرאگـاه    یب

دن شـتر در    ینند چر شدند و ما  אو  همرאه  אش    یشاوندאن پدر یخوو  אنباشت  אسترאحتگاه خود   
بـاز شـد و   אو ه خـود  یسمان אو عل  یه ر کنیאلمال پردאختند تا א     تیدن ب ی به چر  یچرאگاه بهار 

 . ن زدیمش אو رא با رو به زمک شیِر אو بر אو هجوم آورد و پُۀردک
ـ א. گوینـد  پذیرش خالفت خود سخن مـی   یچگونگאز   אمیرאلمؤمنین   ن خطبه، یهمدر אدאمۀ    شان نخـست در  ی

 :هکن אستدالل ی با אرא پذیرفتندخالفت ، مردم بسیار به دنبال ی ول،ردندک یستادگیبرאبر هجوم مردم א
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 אلنَّاصِرِ وَمَا أَخَـذَ   بِوُجُودِةامُ אلْحُجَّی لَوْ لَا حُضُورُ אلْحَاضِرِ وَقِة وَبَرَأَ אلنَّسَمَة فَلَقَ אلْحَبَّیأَمَا وَאلَّذِ 
تُ حَبْلَهَـا عَلَـى غَارِبِهَـا       یـ  ظَالِمٍ وَلَا سَغَبِ مَظْلُـومٍ لَأَلْقَ      ةِظَّکقَارُّوא عَلَى   یאللَّهُ عَلَى אلْعُلَمَاءِ أَلَّا     

  . عَنْزٍةِ مِنْ عَفْطَیمْ هَذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِکایتُمْ دُنْیأْسِ أَوَّلِهَا وَلَأَلْفَکتُ آخِرَهَا بِیوَلَسَقَ
 بـر   یافکـ ل  ید אگر حضور حاضرאن و دل     یافت و جان رא آفر    که دאنه رא ش   ک ییقسم به خدא  

 یبـارگ   مکه بـر شـ    کـ  نگرفتـه بـود      پیمـان نندگان نبود و خدאوند אز عالمان       ک یاریوجود  
ـ ، همانـا ر   آرאم و قـرאر ندאشـته باشـند       دگان  ی به ستمد  کمکارאن و   کستم ب کـ سمان مر ی

آن رא به دست    (دم  ینوش  یانش رא م  یختم و با جام آغاز آن، پا      یآو  یخالفت رא بر گردنش م    
ـ دید  یو م ) .پندאشتم  یامده م ین ـ ه א کـ د  ی ـ  ینـ ی شـما نـزد مـن אز آب ب         یایـ ن دن ی  بـز   کی
 . تر אست אرزش مک

ـ     مشروعیّ یعنی ، خالفت ی الزم برא   و ن مهم کبه دو ر  אمیرאلمؤمنین در אین אستدالل زیبا       ت ت אلهـی و مقبولیّ
نون با فرאهم آمـدن     کو א ت אلهی برخوردאر بودند     مشروعیّن אز   یرאلمؤمنیه אم کروشن אست   . کنند  אشاره می  یمردم
 فـرאهم  ی تالش بـرא ، حضرتۀ אولینپذیرفتند علت یشا. ردندک حضرت لباس خالفت رא بر تن  یت مردم یّمقبول

 .  آن حضرت بود عت بای بی و عزم אستوאر مردم برא مقبولیت عمومی אحرאزۀنیآوردن زم
ری هجـ  ٣٥  سـال لحجـۀ א ذی بیست و پـنجم  یا پانزدهمدر  )علیه אلسالم( یعلبه אین ترتیب אمیرאلمؤمنین     

 .  دست گرفتندبهخالفت رא 



 

 مهنجلسۀ 

 دکتر محسن אلویری
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 رو و چالشهای پیشهای خالفت אمیرאلمؤمنین  אهدאف و برنامه
 
 

 אهدאف درس
  : باییآشنا
  ؛ چهارمۀفی به عنوאن خل)ه אلسالمیعل( ین علیرאلمؤمنی אمۀنیشیت و پیشخص 
 ؛ خالفتبه دست گرفتنشان در آغاز ی אیها برنامه 
  ؛ها  تحقق برنامهییא אجریارهاکرאه 
  .آن حضرت یها گاه عدאلت در برنامهیجا 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
با אشاره به حوאدث عصر خلیفۀ سوم و کژرویهای فرهنگی و אجتماعی در جامعه به قتل خلیفـۀ        گذشته   ۀدر جلس 

 ی بررسـ  ؤمنین رא אمیرאلمـ  یرش خالفـت אز سـو     ی پـذ  ی چگـونگ  در אدאمه نیز  . سوم و تحلیل אین وאقعه پردאختیم     
 . کردیم

 
 
 

 אمیرאلمؤمنین زندگی  پیشینۀ نگاهی به
ـ   یرאلمؤمنی אم ی زندگ ۀنیشیبه پ نخست   ، حوאدث عصر خلفا   ی بررس  شیوۀ جلسات پیشین در    بر אساس  ش אز  ین تا پ

 ممتـاز و אسـتثنایی      یشخـصیت  )علیه אلـسالم  (אمیرאلمؤمنین علی   . کنیم  به صورت گذرא אشاره می    شروع خالفت   
 ۀ صـحاب  بیـشتر شان بر خـالف     یא.  پیامبر قرאر دאد    دیگر صحابۀ  شمارتوאن אیشان رא در      به هیچ روی نمی    و   אست
 آغـاز    تولد آن حـضرت    بدوژگیها אز   آور אست که אین وی      و شگفت  فرد دאرند  منحصر به    یلیها و فضا  یژگیامبر و یپ

  .یابد می مرאحل مختلف زندگی אیشان אستمرאر درشود و  می
بودن  אهمیت   کمل  ین بحث به دل   ی אز א  یول ،אمیرאلمؤمنین بحثهایی وجود دאرد   تولد  اریخ دقیق   گرچه دربارۀ ت  

 .پردאزیم میشان ی אی אختصاصیهایژگیم و به אختصار به وینک ینظر م صرف آن
سـن  در   ،یکودکـ ام  یشان در א  یאنتقال א   دربارۀ موضوع یندوم،   تولد آن بزرگوאر در کعبه אست      ،نکتهنخستین  

حضرت به هنگام אنتقـال بـه منـزل         . به منزل پیامبر و پرورش یافتن در دאمان پیامبر אست          ،ار سالگی چها  یسه  
ـ א. دنـد یخوאب  یامبر مـ  یـ گذאشتند و نزد پ     یشان م یامبر غذא در دهان א    یه پ ک بودند   کوچکقدر   امبر آن یپ ن אنتقـال   ی

لت منحـصر بـه فـرد آن    یض و فـ یژگـ یوسـومین   . ابنـد یپرورش  پیامبر   ایت عن با توجه و  ه حضرت   کسبب شد   
 در   آن حضرت  موضعشان  ی א یگر در زندگ  ی د ۀتکن. אست به אسالم    نخستین گرونده אین אست که אیشان     حضرت  

 . אستنذאر אأل ومی
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 رא  یدعوت אسـالم   ١، دعوت گسترده  ۀ دعوت محدود و ورود به مرحل      ۀگذאشتن مرحل  امبر پس אز پشت سر    یپ
ه با شـجاعت    ک بود   یسک تنها   )علیه אلسالم ( ین عل یرאلمؤمنی אم ماندر אین ز  . ردندکخود عرضه    ۀریدر جمع عش  
جـا در   نهمـا در  نیـز پیـامبر   .אعـالم کـرد   خود رא אز آن حضرت       ۀجانب هت هم ی حما  و دیگروامبر  یبه پ و صرאحت   

 .دند که بعدها به شکلهای دیگر آن رא تکرאر کردندفرموی انفضیلت אمیرאلمؤمنین سخن
باری دیگر شاهد حضور مـؤثر آن حـضرت          و جناب אبوطالب     )هایאهللا عل  سالم( یبرک ۀجیپس אز رحلت خد   

و در אیـن    رفتنـد     مـی قبایـل مختلـف       به ، هجرت ی برא یانکافتن م ی ید در پ  یط جد ین شرא یامبر در א  ی پ .هستیم
شان بودنـد   ی א همرאه )علیه אلسالم ( ین عل یرאلمؤمنیتنها אم   منابع تاریخی،  گوאهبه  . کردند   با آنها رאیزنی می    زمینه
 . »هیرِ غَه دونَعَمَ يٌّ علکانَ«: امبر نبودی پباگر یس دکچ یو ه

ـ  و معنو  ییبـا ی ز ، سرشار אز غرور   یא  ه حماسه کش آمد   یت پ یאلمب ةلی ل حادثۀنه،  ی هجرت به مد   یدر ماجرא  ت ی
. رت ماند در منزل آن حض   ) علیه אلسالم (علی  ردند و   ک که رא به قصد هجرت تر     کت م یאلمب ةلیلدر  امبر  یپ .אست
سه روز توقـف    بعد אز   . ا قتل آن حضرت بازماندند    یامبر  یب پ یامبر در منزل אست אز تعق     یه پ کن گمان   یش با א  یقر
ـ یرאلمـؤمن یدن אمیدند تـا رسـ  یامبر به قبا رس  ی پ هنگامی که ثرب،  یت به سمت    کو حر אلثور   امبر در جبل  یپ  ین عل
 فاطمـه    فاطمه بنت محمد،  ( فوאطم    אمانات مردم،  س אز ردّ  پ زین ن یرאلمؤمنیאم. ردندکصبر  سه روز    )علیه אلسالم (

 . امبر ملحق شدندیردند و به پکنه خارج یرא با خود אز مد) ر بن عبدאلمطلبیسد و فاطمه بنت زبأبنت 
 אنحـصاری   یهافـضیلت  אز   یکـ ی نیـز  )سالم אهللا علیها  (هرא  אزدوאج میمون و مبارک אمیرאلمؤمنین با حضرت ز       

 بـسیار مهـم،     ی در غـزوۀ بـدر حـضور       حـضور حـضرت   . آیـد    به حـساب مـی     )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی   
بـدر بـه دسـت      ن در   اکمـشر هـای     نیمـی אز کـشته    شـود کـه        گفته مـی   .ی אست  אستثنای ننده، برجسته و  ک نییتع

 سـهم   אی   دیگـر هـم بـه گونـه         و آن حضرت در كشتن نیمـی        به خاک אفتادند   )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین علی   
ی نین אفتخـار   بـه دسـت אمیرאلمـؤم      عـه ی بن رب  ةبیعه و ش  ی بن رب  ة، عتب   אبوجهل مانندی  انکشته شدن کس   .دאشتند

، ریهج ٦١ه در سال    کاشت  کان  کق در دل مشر   ی عم یא  نهیک )علیه אلسالم ( ین אقدאم عل  ی א . אست بسیار بزرگ 
شکست אکنون  ما  « :گفتאنه  محور  لهی قب یدر سخن  یزید   ، بریدۀ شهدאی کربال رא به دمشق بردند        سرِ هنگامی که 

 .»بدر رא تالفی کردیم
خنـدق هـم    ۀغـزو در . درسـی  به پیامبر مـی  و جرאحت بیشتری آزאرאمیرאلمؤمنین نبودند ز אگر ی אحد ن ۀدر غزو 

 کشتن مرحـب    ،خیبر ۀدر غزو . نقطۀ آغاز شکست אحزאب بود    ن  یرאلمؤمنیبه دست אم  ن عمر بن عبدود     ه شد کشت
 مـسلمانان   یروزیـ  پ یه عامل אصل  ک ،٢ منطقۀ خیبر   درِ صرچم گشودن در قلعۀ قمو    پ ۀفاتحانو به دست گرفتن     

ن غـزوه   ین אست در א   یرאلمؤمنیل אم یفضاه אز   ک ٣»تیرא«ث معروف   یحد. رده אست  با نام آن حضرت گره خو      ،بود
 . شدیامبر جاری پکبر زبان مبار

. ردنـد کت نکنه ماندند و در غزوه شـر یدامبر در میم پک به ح)علیه אلسالم ( ین عل یرאلمؤمنیאم ک تبو ۀزوغدر  
 در شـهر  ،رزنان ناتوאن אز جنگینار پکدر אو ه ک طعنه به حضرت قرאر دאدند    ی برא یא  ن موضوع رא بهانه   ی א یא  عده

                                                 
ه به مرحلۀ دعـوت  نامیدن אین دو مرحلتر אز  تقسیم مرאحل دعوت پیامبر به مرحلۀ دعوت محدود و مرحلۀ دعوت گسترده دقیق      .١

 . אستمخفی و دعوت علنی
قلعه אی אست که حدאقل هفت         خیبر نام منطقه   . همرאه با مسامحه و אز نوع بیان عام و אرאدۀ خاص אست            یتعبیر قلعۀ خیبر تعبیر   . ٢

 .אلمؤمنین گشوده شد سرאنجام به دست אمیر، سرسختانه دאشتی قموص یا وکیع که مقاومتدر آنجا قرאر دאشت و قلعه
؛ ٣٥١، ص   ٨، ج   אلکـافی ؛  ١٢٠، ص   ٧ و ج    ١٩٥، ص   ٥ج  صحیح مـسلم،    ؛  ٧٦، ص   ٥ و ج    ٢٠ و   ٥، ص   ٤ج  صحیح بخاری،    .٣
 . رجالً یَفْتَحُ אهللاُ علی یَدَیهِ یُحِبُّ אهللاَ ورسولَه ویُحِبُّهُ אهللاُ ورسولُهةَ אلرَّאیَعْطِیَنَّالُ
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رزنـان در  ی مـرא بـا پ  یرאسته ا ب یه آ کان گذאشتند   یامبر در م  ین موضوع رא با پ    یرאلمؤمنی אم هنگامی که  . אست مانده
 برאئـت   אبالغ پیـام   دیگر،مقطع  . ان فرمودند یب رא   ٥»منزلت«ث معروف   یامبر در پاسخ حد   ی پ ٤یدאر  یشهر نگاه م  

ن رא  یرאلمؤمنی رאه אم  ۀانیرد، در م  کام برאئت   یر رא مأمور אبالغ پ    کامبر אبوب ی پ هنگامی که  . אست ی هجر نهمدر سال   
 گوناگون در دست אسـت     یاتیمبر روא ای رحلت پ  ی چگونگ دربارۀ. ردکر  کن אبوب یگزیام، جا یبه عنوאن مأمور אبالغ پ    

ـ  یرאلمؤمنی אم یامبر سر بر زאنو   یه پ ک  تـرین سـوאبق     مهـم  مـوאرد یادشـده   . ا رفتنـد  یـ  אز دن  )علیـه אلـسالم   ( ین عل
 .אستامبر یپאمیرאلمؤمنین تا پیش אز رحلت 

 
 
 

 نسبت به خلفای پیشین)علیه אلسالم(موضع אمیرאلمؤمنین 
 یاتکـ ش אز خود، نی پی آن حضرت نسبت به خلفا   ی אول و رفتار عمل    ۀفی خل نسبت به ن  یرאلمؤمنی موضع אم  دربارۀ

ـ    سخن می  ام خلفا ی در א  نشینی حضرت   رאیجی که אز خانه    دیدگاهبر خالف   .  مطرح شد  پیشین یدر درسها  ، دگوی
ی  و منـزو   نـشین   به هیچ وجه یک فرد خانه      ، خالفت در دست گرفتن   خود برאی    برتری به   אعتقادبا وجود    شانیא

ـ  ،ار ندאشـتند  یـ ت جامعـه رא در אخت     یرین مدت مد  ی א ی ط  در شانیه א کروشن אست    .نبودند ـ  א ی ول  ین بـه معنـا    ی
ن و هـم بـه لحـاظ        ین د یی و تب  ینی د ۀزمینهم در   ن مدت   یدر א  אمیرאلمؤمنین .ستی ن ینینش   אنزوא و خانه   ،وتکس
 نبـود،   یه אگر عل  کب به عمر     مشهور منسو  ۀجمل.  عنصری کامالً تأثیرگذאر بودند     مشورت به خلفا   ۀ و אرאئ  یاسیس

مؤمنین های אصلی جامعه به دست אمیرאل       گرهن دورאن هم،    ی در א  .نشانگر אین وאقعیت אست    ، شده بود  کعمر هال 
 ت فکـری و    مرجعیّ ی ول ،گیرندبه دست   رא  جامعه  ت سیاسی   گرچه אمیرאلمؤمنین نتوאنستند مرجعیّ   . شد  گشوده می 

ـ  ،گرفتند  قرאر می אگر אیشان در مسند حکومت      ه  ک ود پیدאست ناگفته خ . אنکارناشدنی אست شان  ی א علمی ت  مرجعیّ
های   אی אز فضایل و شایستگی       گوشه ،گفته آمد  آنچه   .گذאشت   تأثیر می  ر جامعه د یتر  شان به شکل بایسته     علمی

 ۀآن حـضرت برتـر אز همـ       אمامـت   ه  کـ  אست و روشن אست      آن حضرت  אمامت موضوع   אمیرאلمؤمنین و جدאی אز   
 .به دست گرفتری خالفت رא هج ٣٥ سال אلحجۀ  ذی٢٥ یا در پانزدهمی در تینین شخصچ. نهاستیא

م مـردم   ی مستق ۀ و با مرאجع   گر خلفا ی متفاوت אز د   یא  وهیشان به ش  یر شد، א  کن هم ذ  یش אز א  یه پ کگونه   همان
 אول و به نام سقیفه بود و خلیفۀ دوم منـصوب مـستقیم خلیفـۀ   نشستی خلیفۀ אول محصول   .دندیبه خالفت رس  

خلیفۀ سوم محصول شورאیی که אین شورא منتخب خلیفه بود و אکنون خلیفۀ چهارم با رأی و مرאجعـۀ مـستقیم                     
ـ  و مقبولیت אلهیّ مشروعمیان جمع ی و چگونگیاسی سۀشی אندمنظرته אز کن نیא. ردکار خود رא آغاز     کمردم   ت یّ
 .  אستمقبول یمردم

 
 
 

                                                 
 أتخلفنی مع אلخوאلف؟. ٤

ـ      ٣١١ ص   אلخـصال، ؛  ٢٦، ص   ٨ ج   אلکافی،؛  ١٢٠، ص   ٧ ج   صحیح مسلم،  ؛١٢٩، ص   ٥ج  ری،  صحیح بخا  .٥  ةِ؛ אنـتَ مِنّـي بِمَنْزِلَ
 .هارونَ مِن موسیٰ إِلّا أَنّه النَبیَّ بَعدْي
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 )علیه אلسالم( אمیرאلمؤمنین شدۀ אهکارهای אعالمها و ر אهدאف، برنامه
 אیـن אعـالم     .خالفـت אسـت    ی تـصد  ۀآستانعالم برنامه در    א ،کند   که خالفت אیشان رא متمایز می      ینکتۀ دیگر 

 بـه هـر   دست گرفتن خالفـت رא  אینکه حضرت به هیچ وجه سودאی به     نخست: دאردبرنامه به دو جهت אهمیت      
 آن حـضرت    یهـا   ل אعـالم برنامـه    ین دل یبه هم . ن אرزش دאشت  شای א ی مردم برא  ۀ آگاهان ی ندאشتند و رأ   یمتیق

ـ  برو یگرید و به سرאغ د    ی مرא وאنه  بر אینکه شان  یאد  یکتأ. אستهمرאه   یهشدאرهایهموאره با    ه شـما   کـ چـرא    ،٦دی
 و  به אیشان روی نیاورنـد ناآگاهانهردم  م אین موضوع אست کهאی به אشارهقت  ی در حق  ؛دیتاب  ی مرא برنم  یها  برنامه

 دאرد و آن    یاسـ ی س אی  هجنبـ ن روش حـضرت     یא. م برאند کخوאهد بر آنها ح     ی م یسکچه  که  بدאنند   طور دقیق به  
 ،ت جامعـه یرین بـه دسـت گـرفتن مـد    مـشتاقا ه کـ ن אسـت  ی אی وאقعیساالر ار تحقق مردم  که رאه کن אست   یא

وجـه  . ننـد کا رد   یرند  یرت آنها رא بپذ   ینش و بص  یار مردم قرאر دهند تا مردم با ب       یار در אخت  کאطالعات شفاف و آش   
حـاکم   .ومـت خـود برنامـه دאشـته باشـد         کام ح ی א ید برא یم با که فرد حا  کن אست   آن  یرאلمؤمنین אقدאم אم  یدوم א 
 ۀאعالم برنام . دאشته باشد  دگاهی و د  ینیب  شینده پ ینسبت به آ  نیز  ل و   ی تحل ینونکت  ید نسبت به وضع   ی با برنامهبا
 . ن אستیشی پیشان نسبت به خلفایت אازאین אز אمتیرאلمؤمنیאم

 خـود سـخن     یها  אز برنامه  אلبالغه نهج ١٣٦ و   ٩١،  ١٦،  ١٥ یها  در خطبه  )علیه אلسالم ( ین عل یرאلمؤمنیאم
 ی ول ،رאد شده یه بعدها א  ک ١٣٦ ۀ شده אست، به جز خطب     بیانشان  یها در آغاز خالفت א      ن خطبه ی א بیشتر. אند  گفته

هـا رא אز نظـر         אینـک فرאزهـایی אز אیـن خطبـه         . خالفت אسـت   ی برא آن حضرت  یاه   אهدאف و برنامه   ۀدربردאرند
 :گذرאنیم می

 لَو وَجَدْتُهُ قَد تُزُوِّجَ بِهِ אلنِّساءُ وَمُلِكَ بِهِ אإلمَاءُ لَردََدْتُهُ فَإنَّ فِي אلعَدْلِ سَعَةً               وَאهللاِ ]١٥ خطبۀ[
 .وَمَن ضَاقَ عَلَیهِ אلعَدْلُ فَالجَورُ عَلَیهِ أضیَقُ

چیزی رא کـه عثمـان بخـشیده نـزد کـسی بیـابم آن رא بـه صـاحبش                    (قسم به خدא אگر     
אلمـال   حتی به مهر زنان یا بهای کنیزאن رفته باشد، آن رא حتمـاً بـه بیـت                ) گردאنم  بازمی
همانا در عدאلت فرאخی و وسعتی אست و هرکه عدل بر אو دشوאر آید، سـتم                . گردאنم  بازمی

 .تر آید بر אو تنگ
 

أال وَإنَّ بَلِیَّتُكُمْ قَد عَادَتْ كَهَیْئَتِها یَـومَ        ...  وَأنَا بِهِ زَعیمٌ     رَهینَةٌذِمَّتي بِما أقولُ    ] ١٦ ۀخطب[
وَאلَّـذي بَعَثَـهُ بِـالحَقِّ لَتُبَلْـبَلُنَّ بَلْبَلَـةً وَلَتُغَـرْبَلُنَّ غَرْبَلَـةً            ) لی אهللا علیه وآله   ص(بَعَثَ אهللاُ نَبِیَّهُ    

وْطَ אلقِدرِ حَتّي یَعُودَ أسْفَلُكُمْ أعْالكُمْ وَأعْالكُمْ أسْفَلَكُمْ وَلَیَسْبِقَنَّ سابِقونَ كانوא           وَلَتُسَاطُنَّ سَ 
قَصَّرُوא وَلَیُقَصِّرَنَّ سَبَّاقونَ كانوא سَبَقوא وَאهللاِ ما كَتَمتُ وَْشمَةً وَال كَذَبتُ كِذبَـةً وَلَقَـد نُبِّئـتُ                 

 . ...بِهذא אلمَقامِ وَهذא אلیَومِ 
 آزمـون شـما     نـا هما... آورم و بدאن پایبنـدم         من رهن چیزی אست که بر زبان می        گردن

قسم بـه خـدאیی کـه אو رא         . بسان روزی که خدאوند پیامبرش رא برאنگیخت بازگشته אست        
 و غربال خوאهید شد و مانند آنچه در دیگ جوشان باال           درهم خوאهید آمیخت  برאنگیخت،  
 برآیند و آنان کـه      ،אند  شوید تا אینکه آنها که پایین مانده         می شود، باال و پایین     و پایین می  

) بـه نـاحق  ( به پیش روند و آنها که    ،و آنها که عقب مانده بودند       به زیر روند   ،אند  باال بوده 
 سوگند بـه خـدא هـیچ سـخنی رא پنهـان نـساختم و                . به عقب برگردند   ،پیش رفته بودند  
                                                 

 .دعوني وאلتمسوא غیري. ٦
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 به אمروز و وضعیت کنونی خبـر دאده شـده           گاه سخن دروغ بر زبان جاری نساختم و        هیچ
 .بودم

 
دَعُوني وَאلتَمِسُوא غَیري فَإنّا مُستَقْبِلُونَ أمْرאً لَهُ وُجُوهٌ وَألوאنٌ ال تَقومُ لَهُ אلقُلوبُ             ] ٩١ ۀخطب[

א أنّـي إنْ  وَאعْلَمـو . تَنَكَّـرَتْ وَال تَثْبُتُ عَلَیهِ אلعُقولُ وَ إنََّ אآلفاقَ قَد أغامَـتْ وَאلمَحَجَّـةَ قَـد         
صْغِ إلَى قَولِ אلقائِلِ وَعَتْبِ אلعاتِـبِ وَإنْ تَرَكْتُمُـوني فَأنَـا    أجَبتُكُم رِكِبْتُ بِكُم ما أعْلَمُ وَلَم أُ      

كَأحَدِكُم وَلَعَلّي أسْمَعُكُم وَأطْوَعُكُم لَِمن وَلَّیتُمُوهُ أمْرَكُم وَأنا لَكُـم وَزیـرאً خَیـرٌ لَكُـم مِنّـي                  
 .أمیرאً
رویم که رویهـا و رنگهـای         و אز دیگری بخوאهید، ما به سمت کاری پیش می          وאنهید   مرא

یابـد و אفقهـا       قرאر نمی  شود و عقلها    אی که دلها بر آنها אستوאر نمی        گوناگون دאرد، به گونه   
אگر من خوאسـتۀ شـما رא بپـذیرم،          و بدאنید    .אست אی אز אبهام    אبرאندود و رאه رאست در هاله     

نه به سخن کسی گوش فرאخـوאهم دאد و  کنم و   با شما رفتار میدאنم گونه که خود می   آن
، ولی אگر مرא رها کنید، من مانند یکـی אز شـما             کنم  نه به سرزنش نکوهشگری توجه می     

هستم و چه بسا شنوאترین و فرمانبردאرترین شما باشـم نـسبت بـه کـسی کـه אو رא بـه                      
 .خالفت برگزینید

 
 أمري وَأمرُكُم وאحِدאً إنّي أریدُكُم لِلَّه وَأنتُم        وَلَیسَايَ فَلتَةً   لَم تَكُن بَیعَتُكُم إیَّ    ]١٣٦ ۀخطب[

 أیُّها אلنّاسُ أعیِنُوني عَلَى أنفُـسِكُم وَאیْـمُ אهللاِ لَأنْـصِفَنَّ אلمَظلـومَ مِـن                .تُریدونَني لِأنفُسِكُم 
 .إنْ كانَ كارِهاًظالِمِه وَلَأقودَنَّ אلظّالمَ بِخَزאمَتِهِ حَتّى אُورِدَهُ مَنهَلَ אلحَقَّ وَ

 من شما رא برאی خـدא       .من و شما یکی نیست    ئلۀ  بیعت شما با من אز سر אتفاق نبود و مس         
 قـسم  .مدد رسانیدبه من  אی مردم، به خاطر خودتان   .خوאهم و شما مرא برאی خودتان       می

کسی که به אو ستم کـرده خـوאهم سـتاند و بینـی سـتمکار رא         אز  رא به خدא، دאد ستمدیده   
 .کشانم تا אو رא به آبشخور حق وאرد کنم، هرچند אو خوشش نیاید یرم و با خود אو میگ می

 بازگردאندن جامعه به     آن حضرت  ییهدف אجرא ترین    که אصلی توאن گفت     یها، م   ن خطبه ی א ی بر محتوא  یبا مرور 
 آن   بـه بـاور     که گر آن אست  ی سخنان אمیرאلمؤمنین نشان   یتحلیل محتوא . مسیری بود که پیامبر ترسیم کرده بود      

אز آن   אز رحلت پیامبر     אما پس  ،کرد  می حرکت   با مدیریت پیامبر در مسیر حق و مستقیم        یאسالم حضرت جامعۀ 
 . אستبه آن مسیر  یאسالم ۀجامع بازگردאندن در صددحضرت نون  و אکبازماند

 
 
 

 )علیه אلسالم(های אمیرאلمؤمنین  جایگاه عدאلت در برنامه
 هـای   آمـوزه عـدאلت در    .  بـود  یورز ن هدف، عدאلت  ی تحقق א  ی حضرت برא  یه אز سو   אتخاذشد یار אصل کرאه
عـدאلت رאهکـار אجرאیـی حـضرت        . אست ت و هم روش و אبزאر     ی אسالم هم هدف و غا     یاسی س ۀشی و אند  یאسالم
ـ  אکـه در   بود به آنچـه      ینشک وא در وאقع ر  ی تدب نی א .بودبازگردאندن جامعه به مسیر پیشین אسالمی       برאی   علی ن ی

 نگرِ  جانبه   همه نِیب   ژرف  سالمِ  فکرِ حاکم نبودن אمیرאلمؤمنین بهای   . امبر אتفاق אفتاده بود   ی پس אز پ   ۀمدت در جامع  
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رده و بـر    ک رא سست    ییانهایج بن ی به تدر  ، بر جامعه  یא  شهین אند ی چن حاکم نبودن  .پردאخت میرא  مبتنی بر אمامت    
شـده  ده אز سوی پیامبر     ش אز مسیر ترسیم   جامعه   אنحرאفسبب   ناصوאبها لباس صوאب پوشانده بود و        یא  אندאم پاره 

 .بود
ـ  بـا . אی شـد  سبب אتخاذ چنین برنامـه ین وجود دאشت که  پیامبر و אمیرאلمؤمندو ویژگی عمده در جامعۀ     کی

 یکی سوق دאد یمین تصمی אتخاد چنسویه حضرت رא به    ک ین مسائل یتر  مهم توאن فهمید که    میحلیل درونی   ت
 אز آن رא در حـوאدث عـصر خالفـت عثمـان אز نظـر                ییهـا    که نمونه  ،معه با برخی אنحرאفات بود    אنس گرفتن جا  

אز زمان حیات .  بودامبریر نسل جامعه نسبت به زمان رحلت پ      ییو تغ  پیدאیش یک نسل جدید      یگریم و د  یگذرאند
. ر نـسل אسـت    ییـ  تغ اسیـ  سال مق  ٢٥ وجود دאرد و     فاصلۀسال   ٢٥آغاز خالفت אمیرאلمؤمنین      تا و رحلت پیامبر  

 یروهـا ین جوאنان و ن   یرאلمؤمنیا آمده بودند، در آغاز خالفت אم      یامبر تازه به دن   ی رحلت پ  زماندر  یعنی کسانی که    
 אمیرאلمـؤمنین بـا     ،یعنـ ی ؛بـود  نکـرده    حسאین نسل شمیم حکومت نبوی رא       . دאدند  ی جامعه رא تشکیل می    אصل

 بـه   دیگـرאن نیـز   رده بودنـد و     کـ  ن کامبر رא در  یـ  و روش پ   امبریـ ه نسل جوאنـشان زمـان پ      ک بودرو   همردمی روب 
ر که ذ ک ییهایژگی رא با و   ی مشخص ۀبرنامط سبب شد که حضرت      ی شرא نی א  مجموع . خو گرفته بودند   ییאنحرאفها

 . ار خود قرאر دهدک یمبناآن رفت، 
ـ  אندۀ منظومگاه آن دری عدאلت و جادربارۀ بحث ی برאאی زمینه אست، یخی تاربحثی بحث ما   אز آنجا که    ۀشی

ـ ر א ک אمـا تـذ    ،در موضوع عدאلت وجود نـدאرد      )علیه אلسالم ( ین عل یرאلمؤمنیدگاه אم یز אز د  ی و ن  یאسالم تـه  کن ن ی
ـ ه در مقا  کست  ین ن ین با عدאلت تنها א    یرאلمؤمنیه رאز توأم بودن نام אم     ک אست   یضرور گـر معـصومان    یسه بـا د   ی

ـ (گـر אئمـه   یشتر אز دیـ  بی گرچه به رאست،אند  عدאلت سخن گفتهدربارۀشتر  ی ب )هم אلسالم یعل(  در )هم אلـسالم یعل
  رא ز عدאلت ی ن ی אجتماع عرصۀאند در عمل و در        توאنسته אست که אیشان      دلیل بلکه به אین   ،אند  باره سخن گفته   نیא

و قات  ی توف دربارۀ. د باشن אشتهدیی  هاکامیابیومت و جامعه قرאر دهند و در عمل هم          ک ح ۀ و אدאر  یده لک ش یمبنا
 سیاسی ـ אجتماعی  یها بی موאنع و آسو همچنین) علیه אلسالم(محورאنۀ אمام علی  دستاوردهای حکومت عدאلت

  .در جلسات آینده سخن خوאهیم گفت ، با آنها)علیه אلسالم( حضرت علی رویارویی یو چگونگ



 

جلسۀ دهم

 دکتر محسن אلویری
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 אصحاب جمل
 
 

 אهدאف درس
 :ی بایآشنا
  ؛אصحاب جملش یدאیها و عوאمل پ نهیزم 
 .  با آنها)علیه אلسالم(אمام علی  برخورد یچگونگ 

 
 
 

 نیشی بر مباحث پیمرور
ـ  مؤمنـان، ریـ  خالفت אمآغازامبر تا   ی אز پ  پس ۀ حوאدث جامع  با نگاهی به   گذشته   در جلسۀ  ، )ه אلـسالم یـ عل( ی عل
 . سخن به میان آمدشان ی אیها  אهدאف و برنامه אزو رسیدن آن حضرت بررسی شد فت به خالیچگونگ

 
 
 

 مقدمه
 یومت خود بـا مـشكالت     در آغاز حك  ) علیه אلسالم (علی   אمیر مؤمنان  אشاره شد،    جلسۀ گذشته گونه كه در     همان
امدאری تودۀ مردم و تغییـر      زدگی خوאص جامعه و به تبع آن دنی         אین مشکالت، رفاه  ن  یتر  مهم .رو بودند  ه روب چند

 אجتماعی و   یهایرو ن کج ی نخست .بود) صلی אهللا علیه و آله    ( پیامبر    زمان نسل نوخاستۀ جامعه در مقایسه با نسل      
نمایان آفرین   مشکل یحرکتالب   در ق  )علیه אلسالم ( چهار ماه پس אز خالفت حضرت علی         ،های نادرست   אندیشه
  .شد

 مثبـت و  یא سـابقه  و گـشت  برمی) صلی אهللا علیه و آله ( پیامبر حضورزمان ها به آن که پیشینۀ  ،طلحه و زبیر  
 یامبر در فتوحـات شـركت     ی پس אز رحلت پ     אینان .های شاخص אین دورאن بودند      دو تن אز چهره     دאشتند، درخشان

چهـار   بـا گذشـت  אما  ،بیعت کرده بودند  ) علیه אلسالم (علی   در زمرۀ نخستین کسانی بودند که با         و فعال دאشتند 
  .ستادندی حضرت אیرو در رو ١،میپوش چشم میبا جزئیاتی که אز بیان آن  ،אمیر مؤمنانماه אز خالفت 
ت کـ حرאز مدینـه و     خروج طلحه و زبیـر      . حرکت אنحرאفی خویش رא آغاز کردند      مدینه   ک تر  با ریطلحه و زب  

 در אبتـدא   אمیر مؤمنان . میپوش  یچشم م ه به ناچار אز آن      ک دאرد   یتوجه اد و قابل  یات ز یز جزئ یه ن ک م یآنها به سو  
 بـا   אمیـر مؤمنـان    سـرאنجام    ، شنودهای بسیار   و אما در پی بحثها و گفت      ،دאد  ینه رא نم  ی خروج אز مد   ۀبه آنها אجاز  

  . خروج دאدندۀ به آنها אجاز،ه نروندکه جز به مکنیبه אط وشر م،سوگند دאدن آنها

                                                 
شود و در بیان كلیات هـم،         با توجه به هدف אین وאحد درسی و محدودیتهای موجود אز بیان جزئیات אین حوאدث صرف نظر می                  .١

رאز و فـرود تـاریخی تـشیع در         هدف אین אست كه دאنشجویان با ف      . شود كه نیازمند تأمل و تحلیل אست        بیشتر بر مطالبی تکیه می    
شـده بـرאی      ، آشنا شوند؛ بنابرאین، مرאجعۀ دאنشجویان به منابع معرفی        )علیهم אلسالم (های نخستین אسالمی که با حیات אئمه          سده

 . جزئیات حوאدث تاریخی ضروری אستآگاهی אز 
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 دست بـه אیـن کـار        ی توجیه چه אست که طلحه و زبیر با         אین ،در אینجا  مطرح   ین پرسشِ تر  مهمنخستین و   
نكـه  ی آنها به אمتهم کردن ؟دندאنپرور رفتن به مکه چه سودאیی رא در سر میو אز مدینه رא ترک کردند  چرא  ؟زدند

  آنهـا  م אست كـه    مسلّ ی دشوאر אست ول   ، قدری رא دאشتند ) علیه אلسالم (علی  قصد جنگیدن با     نهی مد  ترک آغازאز  
 אز خالفت به    رویگردאنیאی    ندאشتند و ترک مدینه به گونه       رضایت אمیر مؤمنان  אز خالفت    نه،ی مد م ترک به هنگا 
 . آمد یحساب م

ـ ن אیتر مهم אز یكی. د قرאر دאدی جدیطی آنها رא در شرאکه، مسائلی پیش آمد با رفتن آنها به مكه     ن مـسائل  ی
در مكـه    ،اکم معزول یمن و حـاکم معـزول بـصره          ح  אز جمله  ، سوم ۀفی خل برکنارشدۀندگان  ی אز نما  یحضور برخ 

نمایندگان برکنارشدۀ  . אلبته אحتمال دאرد که אینان پس אز ورود طلحه و زبیر به مکه، به آن شهر آمده باشند                  .بود
 سـوم مظلـوم     ۀفـ یه كـه خل   یـ ن توج ی و با א   با طلحه و زبیر به گفتگو نشستند      ،  با مناسب دیدن زمینه   خلیفۀ سوم   

کمـک   در عمـل نیـز     دאدنـد و      بـه آنهـا    هـای فرאوאنـی     وعـده  كرد،   ید كار ی אو با  یخوאه  خون یكشته شد و برא   
ـ ر رא   یـ ب طلحـه و ز    ،انهخوאه  خون حركت   کی شروع   ۀنیهزن  یبا قبول تأم   אین نمایندگان  .گیری کردند  چشم  کی

 .  كردندکی نزدیریگام به سمت درگ
ـ  عا ،برامیپ حضور همسر    ،شدت بخشید ن موضوع رא    ی كه א  یگریدامل  ع ـ    ی . بـود  مكـه   در،بكـر   یشه بنـت אب
شد، دن خبر كشته شدن عثمان شادمان ی رאه با شن ۀانیرفت در م    ینه م یشه كه پس אز אنجام حج به طرف مد        عای

  مظلوم كشته شده אست،    ،فهینكه خل یدאد و با אظهار א    ر موضع   یی ناگهان تغ  אمیر مؤمنان  خبر خالفت    אما با رسیدن  
تحریکهای عایشه هم در ثبات قدم و جزم شدن عزم طلحه و زبیر بـسیار               . بازگشته  به مک  ، مسیر خود  با تغییر 

، به  )علیه אلسالم (علی   ، وقت ۀفیرאه خود رא אز رאه خل      در چنین فضایی طلحه و زبیر تصمیم گرفتند که           .مؤثر بود 
 . جدא كنند طور رسمی

مناسـب نبـودن    . وאرد گفتگو شـوند   ) ه אلسالم علی(آنان در אبتدא بر آن بودند تا با אستقرאر در یک شهر با علی               
אز سویی و پیشینۀ هـوאدאری مـردم بـصره אز عثمـان و              ) علیه אلسالم (אی در برאبر علی       مکه برאی تشکیل جبهه   

 برکنارشدۀ حكام   .مقرّ خویش قرאر دهند   بصره رא   ،   دیگر، سبب شد که אین دو تن       یطرفدאری آنها אز زبیر אز سوی     
 ، پیـامبر  همـسر  ، عایـشه  تـوزی   آنان با دیدن کینه   . אنجام شود تر    ند که אین کار سریع     کرد  بسیاری تالشعثمان  

 خوאسـتند   آنان אز عایشه   . با אو وאرد گفتگو شدند      و فرصت رא مغتنم شمردند   ) علیه אلسالم ( אمیر مؤمنان نسبت به   
ن خوאسـته تـن   یبه א د آنها אصرאر زیا   با  אما ،پذیرفت عایشه אبتدא ن   .رهسپار شود  بصره   مخالفان به سوی  همرאه  که  
אین אستدالل که عایـشه نیـز بـا    و با رفتند ست،  یز  یكه در مکه م   تر عمر    دخ ،به سرאغ حفصه  نها همچنین   آ. ددא

 عبدאهللا بن   ، برאدرش ۀید توص یشا. رفتی، אما אو نپذ   بپیونددن جماعت   ی א  به  אز אو خوאستند كه    مخالفان همرאه אست  
 ،شـوند   ی אصحاب جمل خوאنده مـ      كه אصطالحاً  ،یب حركت گروه  ین ترت یبه א  . مؤثر بود  رویگردאنین  ی در א  ،عمر

 . به طرف بصره آغاز شد
 
 
 

  جنگ جملپیدאیشهای  عوאمل و زمینه
ها و عوאمـل      شهیرتوאن    میگر،  ی د یخی و چند گزאرش تار    אلبالغه نهجدر  ) علیه אلسالم (علی   سخنان    به  אستناد با

 :کرد یبند میقسن حادثه رא در هفت دسته تی אپیدאیش
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 )علیه אلسالم( אمیر مؤمنان אز سوی אلمال تیم بی تقسی چگونگۀر درباری طلحه و زبییجو بهانهـ ١
 .کند   אشاره می   آنها با خلیفۀ وقت     به دو عامل אز عوאمل تصمیم طلحه و زبیر و مخالفت           نهج אلبالغه  ٢٠٥ ۀخطب

ـ  توز ناکارآمـد و אشـتباه   با برهم زدن نظاممیر مؤمنانא. אستאلمال  بیت در تقسیم אین عوאمل، برאبرییکی אز   ع ی
بـر אسـاس   توزیع درآمد אولیه و عمـومی مـردم رא   ، نظام شد بر אساس آن عمل می     دوم   ۀفیدرآمد كه אز زمان خل    

تا پیش אز خالفـت אمیـر مؤمنـان بـیش אز            كه   ی چند אز كسان   یر و تن  یطلحه و زب  . مساوאت قرאر دאدند  برאبری و   
دشوאر بود   آنها    برאی .تابیدند   رא برنمی  )علیه אلسالم (حضرت علی   ن روش   ی א ،بردند  אلمال سهم می   یتدیگرאن אز ب  

 אسـالمی  جامعـۀ  به تازگی אسـالم آورده و شـهروند     אی که    برده چردۀ  زن سیه با سهم   אلمال    بیت אز   سهمشان که
  :کند  میאمام علی אین برאبری אقتصادی رא چنین بیان. ، برאبر باشدאستشناخته شده 

ـ هِ بِرَأْ یأَمَّا مَا ذَكَرْتُمَا مِنْ أَمْرِ אلْأُسْوَةِ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ لَمْ أَحْكُمْ أَنَا فِ            وَ ... تُـهُ هَـوًى    یلَـا وَلِ  وَ يیِ
ـ  وَ هِیْلَ عَ  אهللاُ یلّصَ(أَنْتُمَا مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ אللَّهِ       وَ بَلْ وَجَدْتُ أَنَا     يمِنِّ نْـهُ فَلَـمْ    قَـدْ فُـرِغَ مِ     )هآلِ

لَـا  وَ يאللَّهِ عِنْـدِ  وَسَ لَكُمَا   یهِ حُكْمَهُ فَلَ  یأَمْضَى فِ وَمَا قَدْ فَرَغَ אللَّهُ مِنْ قَسْمِهِ       یكُمَا فِ یأَحْتَجْ إِلَ 
 . لصَّبْرَاكُمُ אیَّإِوَأَلْهَمَنَا وَقُلُوبِكُمْ إِلَى אلْحَقِّ وَأَخَذَ אللَّهُ بِقُلُوبِنَا .  هَذَא عُتْبَىيرِكُمَا فِیلِغَ

 אست كـه    یزین موضوع چ  ید، א یذكر كرد ) אلمال  تی ب  میدر تقس  (برאبری ۀو אما آنچه دربار   
 نكردم، بلكه هم مـن و       یروی پ خویشالت  ی خود در آن حكم نكردم و אز تما        یمن به رأ  

ن كـه   یچنـ  نی א ی پس در موضوع   .אند  كرده    ین م یامبر هم چن  یم كه پ  یא  هم شما شاهد بوده   
 یازیگونه صادر كرده אست، ن     نین كرده אست و حكم خود رא א       ییگونه تع  نیאخدאوند آن رא    

گرאن حق سرزنش مـرא     یندאشتم، پس نه شما و نه د      ) دگاه شما ین د یكسب نظر و تأم   (به  
ونـد دهـد و بـه مـن و شـما            ی ما و شما رא به حق پ       یخدאوند دلها . دین موضوع ندאر  یدر א 
 .  كنادی אرزאنییبایشك

 
 
  طانی אز شیریپذریو تأثحسد ـ ٢

برشـمرده   طان بـر آنهـا    ی ش ۀطریو س  حسد   رאر  ی طلحه و زب   ی عهدشكن دومین عامل ) علیه אلسالم (علی  حضرت  
 .كننـد   یهـم אشـاره مـ      روحـی    یهامارییب و   یدرون به عوאمل    یرونی حضرت در كنار عوאمل ب     در وאقع، آن  . אست

  :دهد میفرمانروאی مُلک سخن در خطبۀ نهج אلبالغه אین چنین دאد سخن 
دَرَجَ وَدَبَّ  وَ صُـدُورِهِمْ    يفَرَّخَ فِ وَאتَّخَذَهُمْ لَهُ أَشْرَאكاً فَبَاضَ     وَطَانَ لِأَمْرِهِمْ مِلَاكاً    یتَّخَذُوא אلشَّ אِ
 ٢. ...لَ  لَهُمُ אلْخَطَنَیَّزَوَنَطَقَ بِأَلْسِنَتِهِمْ فَرَكِبَ بِهِمُ אلزَّلَلَ وَنِهِمْ یُ حُُجورِهِمْ فَنَظَرَ بِأَعْيفِ
 یهـا   نهی آنها دאمها گسترאند و در س      یطان هم برא  ی كار خود گرفتند و ش     طان رא مالک  یش

خت، پس بـه آنجـا      ی با آنها درآم   آهسته  ستهآنها تخم گذאشت و جوجه به عمل آورد و آه         
 و سرאنجام آنهـا رא      گفت  ید و با زبان آنها سخن م      ید  یطان با چشمان آنها م    ید كه ش  یرس

 . ... كرد و خطا رא در چشمان آنها آرאست یرאهسوאر بر مركب گم
گونـه بـه تـصویر         مغرضـانۀ אیـن گـروه رא אیـن         ییاگردهم،  ١٦٩بینانه در خطبۀ      آن حضرت در سخنی وאقع    

 :کشد می
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مْ إِنْ  سَأَصْبِرُ مَا لَمْ أَخَفْ عَلَـى جَمَـاعَتِكُمْ فَـإِنَّهُ         وَ يإِنَّ هَؤُلَاءِ قَدْ تَمَالَئُوא عَلَى سَخْطَةِ إِمَارَتِ      
ا حَسَدאً لِمَنْ أَفَاءَهَا    یإِنَّمَا طَلَبُوא هَذِهِ אلدُّنْ   وَنَ  ی אنْقَطَعَ نِظَامُ אلْمُسْلِمِ   يِالَةِ هَذَא אلرَّأْ  یتَمَّمُوא عَلَى فَ  

ـ وَتَعَالَى  نَا אلْعَمَلُ بِكِتَابِ אللَّهِ     یلَكُمْ عَلَ وَهِ فَأَرَאدُوא رَدَّ אلْأُمُورِ عَلَى أَدْبَارِهَا       یאللَّهُ عَلَ  رَةِ رَسُـولِ   یسِ
  ٣.אلنَّعْشُ لِسُنَّتِهِوَامُ بِحَقِّهِ یאلْقِوَ )هآلِ وَهِیْلَ عَ אهللاُیلَّصَ(אللَّهِ 
 كـه   تا آن زمان   אز خالفت من گرد هم آمدند و من          ی ناخشنود ۀی كه آنان بر پا    یرאسته  ب

ـ ندن א ی אگر آنان א   زیرא ؛ورزم  ی می بایشكی ،אز گرد هم آمدن شما نهرאسم      ـ     ۀشی  ی خـود رא پ
 یا رא אز سر حسد به كس      ین دن ی آنان א  . אز هم خوאهد گسست    ی אسالم ۀ نظام جامع   رند،یبگ

خوאهنـد كارهـا رא بـه گذشـته           یطلبند و م    یم,  دאشته אست  یكه خدאوند آن رא به אو אرزאن      
د و به ی عمل كنخدא  رسولۀری و س بلند مرتبه برگردאنند و شما رאست كه به كتاب خدאوند         

 . دیدאر د و سنت אو رא برپایزی برخحق
پرورאندنـد و אز سـر        ود سـودאی خالفـت در سـر مـی         خـ ر  ی که طلحه و زب    אشاره دאرد   به אین نکته   ن سخن یא

 .  زدندین رفتاریحسادت دست به چن
 
 
  مناطق مهم به آنهای برخۀ אدאری وאگذאریر برאیتوقع طلحه و زبـ ٣
ـ شود א   ی بردאشت م  ،یخ طبر یتار مانند   یخیאز منابع تار   که   یعامل ینسوم طلحـه و زبیـر אنتظـار       ن אسـت كـه      ی

 ها بخش بصر  یر طمع אمارت بر عرאق      ی زب  ظاهرאً . پیشنهاد کند   باال یمنصببه آنها   ) علیه אلسالم (علی  دאشتند که   
אساس طمع אفرאد   که بر   کسی نبود    אمیر مؤمنان  אست كه    یعیطب.  رא دאشت  منیا  یو طلحه طمع אمارت بر كوفه       

 . آنها مسئولیت بدهدبه
 
 
  با آنها در كارهاאمیر مؤمنان مشورت نكردن یر برאی و زبه طلحییجو بهانهـ ٤

ر یـ طلحـه و زب   ترאشی     نهج אلبالغه، بهانه   ٢٠٥عهدشکنی طلحه و زبیر بر אساس فرאزهایی אز خطبۀ           عامل دیگر 
 : ست א با آنها در كارها)علیه אلسالم( علی مشورت نكردن حضرتدر 

هِ حَقٌّ دَفَعْتُكُمَا عَنْهُ أَمْ     یءٍ كَانَ لَكُمَا فِ    ي شَ يُّ أَ يرאً أَلَا تُْخبِرَאنِ  یأَرْجَأْتُمَا كَثِ وَرאً  یسِی نَقَمْتُمَا   لَقَدْ
 نَ ضَـعُفْتُ عَنْـهُ أَمْ     ی أَحَدٌ مِـنَ אلْمُـسْلِمِ     یَّ حَقٍّ رَفَعَهُ إِلَ   يُّكُمَا بِهِ أَمْ أَ   یعَلَ   قَسْمٍ אسْتَأْثَرْتُ  يُّأَ

ـ  وَ אلْخِلَافَةِ رَغْبَةٌ    ي فِ يאللَّهِ مَا كَانَتْ لِ   وَ. جَهِلْتُهُ أَمْ أَخْطَأْتُ بَابَهُ    ـ  אلْوِلَا يلَا فِ لَكِـنَّكُمْ  وَةِ إِرْبَـةٌ    ی
نَـا  مَـا وَضَـعَ لَ    وَ نَظَرْتُ إِلَى كِتَابِ אللَّـهِ       یَّهَا فَلَمَّا أَفْضَتْ إِلَ   ی عَلَ يحَمَلْتُمُونِوَهَا  ی إِلَ يدَعَوْتُمُونِ

ـ    ی فَاقْتَدَ)لّی אهللاُ عَلَیْهِ وَآلِهص( يمَا אسْتَنَّ אلنَّبِ  وَأَمَرَنَا بِالْحُكْمِ بِهِ فَاتَّبَعْتُهُ     وَ  يتُـهُ فَلَـمْ أَحْـتَجْ فِ
 مِـنَ  يإِْخـوَאنِ وَرَكُمَا  یلَـا وَقَـعَ حُكْـمٌ جَهِلْتُـهُ فَأَسْتَـشِ         وَرِكُمَـا   ی غَ يِلَـا رَأْ  وَكُمَا  یِذَلِكَ إِلَى رَأْ  

 . رِكُمَایلَا عَنْ غَوَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ أَرْغَبْ عَنْكُمَا وَنَ یאلْمُسْلِمِ
ـ د، آ ی رא به عقب אندאخت    یادی ز یزهاید و چ  یش گرفت ی رאه אنتقام پ   یא   بهانه همانا به אندک   ا ی

 خـود رא بـر      یا در كدאم برخـوردאر    ی ؟אم   رא אز شما بازدאشته    ید كه چه حق   یساز  یمرא آگاه م  
 رא به من عرضه دאشـتند و אز حـل آن نـاتوאن         ییا كدאم حق و دعوא    یאم؟    م دאشته ما مقدّ ش
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 بـه خالفـت و   یا به خطا رفـتم؟ قـسم بـه خـدא مـن رغبتـ      یا بدאن آگاه نبودم و    یماندم  
و  دید و مرא به آن وאدאشـت یخوאند  شما مرא به آن فرא   ی ول ، به حاكم شدن ندאشتم    یא  عالقه

 مـا وضـع كـرده و بـه آن           ی، به كتاب خدא و آنچه خدאوند برא        آوردم ی بدאن رو  یمن وقت 
 یچ حكمـ  ی كـردم و هـ     یرویـ ستم و אز آنها پ    یامبر نگر یز به سنت پ   یحكم كرده אست و ن    

از بـه  یـ گر برאدرאن مسلمانم مشورت كنم و אگـر ن       یا د ینبود كه بدאن آگاه نباشم تا با شما         
 . گرאنیو نسبت به دكردم، نه نسبت به شما  یغ نمیمشورت دאشتم אز آن در

 
 
  یعت صوری بیאدعاـ ٥
فـرאهم  ) علیـه אلـسالم   (علـی   ر אز خالفـت عـدل       یـ  فاصله گرفتن طلحـه و زب       رא برאی  نهی زم  دالیلی که   אز یكی
کردند که بیعت آنها با אمـام علـی           طلحه و زبیر אدعا می    . אز وאقعۀ بیعت با آن حضرت بود      ه آنها   ی، توج ساخت  می

آنان אز رهگذر   . אند  ی نبوده אست، بلکه آنها تنها با دست و به صورت ظاهری بیعت کرده             بیعت قلب ) علیه אلسالم (
ـ ست، ز یـ  ن  گذشـته  عتی عهد و ب   شکستنشان    فشردند که مخالفت کنونی     אین توجیه بر אین نکته پای می       رא در  ی

 .  در كار نبوده אستیعتیبאصل 
 :دهند ایی میپاسخ زیب به אین توجیه خردناپذیر) علیه אلسالم(אمام علی 

ـ جَةَ فَلْ یאدَّعَى אلْوَلِ وَعَةِ  یعْ بِقَلْبِهِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْبَ    یِبَایُلَمْ  وَدِهِ  یَعَ بِ یَزْعُمُ أَنَّهُ قَدْ بَا   یَ هَـا بِـأَمْرٍ    یأْتِ عَلَ یَ
  ٤.مَا خَرَجَ مِنْهُیدْخُلْ فِیَإِلَّا فَلْوَعْرَفُ یَ
كند كـه     یعت نكرده אست، پس אقرאر م     یلب ب عت كرده و با ق    یپندאرد كه با دست ب      یر م یزب
د بر آنچـه    یكند كه در دلش گذشته אست، پس با         ی رא م  یزی چ یعت كرده אست و אدعا    یب

ـ  با در غیر אین صورت    ، אقامه كند  پذیرفتنی یلیكند دل   یאدعا م  رون یـ د بـه آنچـه אز آن ب       ی
 ).نهدعت گردن یبه ب. ( بازگردد،رفته אست

 
 
 یو صاحبان نفوذ אجتماع دאرאن هیكات سرمایتحرـ ٦

ـ یكـات ب  یتحر ،بخـشید   شکنان سرعت می    אز دیگر عوאملی که به تحریکات عهد       عایـشه و    ماننـد    ی אفـرאد  یرون
 . بود که نباید آنها رא אز نظر دور دאشت عثمان بن عفان حاکمان و وאلیان برکنارشدۀ

 
 
 بصرهزمینۀ آماده در شهرهایی مانند ـ ٧

ند بصره، مردم هوאدאر خلیفۀ سوم و طرفدאر زبیر بودند؛ אز אین رو عهدشکنان بصره               تر گفتیم در مناطقی مان      پیش
 .رא برאی אستقرאر خویش برگزیدند

آورد و فعالیتهای     ستردۀ عهدشکنان فرאهم می   ر زمینۀ مساعدی رא برאی تحریکات گ      فضای حاکم بر אین شه    
 .بخشید آنان رא سرعت می
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 حوאدث مسیر مكه به بصره
 آن) شـتر (ن جنگ به جنگ جمل      یعلت مشهور شدن א   .  אست  نكته الزم  ین چند אشاره به م جنگ جمل     نا ۀدربار

مـن  یאز  אیـن شـتر رא کـه        .  سوאر بود  متیق  گرאنو  بلندقامت   ،یمو   سرخ ی شتر  بر شهین جنگ عا  یאست كه در א   
  در طـول   .ردن جنـگ شـركت كـ      یدر א ن شتر   یسوאر بر א  عایشه  دند و   ینار خر یا ششصد د  یبه چهارصد   آمده بود   

ـ  حمله بـه א    ی برא یادی ز یآمد و دستها    ین شتر نماد مقاومت אصحاب جمل به حساب م        ی א نیزجنگ   ن شـتر و    ی
 אصـحاب  ،ن شـتر و فـرو אفتـادن آن   ی אی قطع شد و پس אز شكستن ساق پا      אز آن   دفاع ی برא یشتری ب یدستها

جنگ در شـهر بـصره وאقـع شـده          אین    زیرא  جنگ بصره אست   ،ن جنگ یگر א ینام د . جمل شكست رא باور كردند    
 شکستن پیمان و نقـض عهـد   به معنای »نکث«. شود یهم گفته مجنگ ناکثین   ن جنگ،   ین به א  یهمچن. אست
 אین تعبیری אست که علی      . نامیده شدند  نی ناكث خود عتیل شكستن عهد و نقض ب     یو אصحاب جمل به دل     אست

  .برאی אصحاب جمل به کار بردند) علیه אلسالم(
 مـاجرאی نخـست    رخ دאد؛  قابـل توجـه      ی بصره دو مـاجرא     به سوی   عهدشکن جماعت אین حرکتدر مسیر   

 عایشه אز אطرאفیان    .سگهای منطقه پارس کردند    در אین زمان  . دندی رس  حوأب ۀ به محل  אفرאدبود که אین    هنگامی  
ـ إ﴿رجاع   אست رא شنید ذکر   نام حوأب    عایشه وقتی   ،حوأب: پاسخ دאدند ؟  אین منطقه چه نام دאرد     :پرسید ـ إا هللا و  نّ ا نّ

ـ  א دلیلعایشه  אز  .  אو رא به مكه بازگردאنند      که  ساخت و אصرאر كرد    ی رא بر زبان جار    ﴾ه رאجعون یلإ  رא  میتـصم ن  ی
 :پیـامبر فرمودنـد  . سلمه در محـضر پیـامبر بـودیم    من و אمبه یاد آوردم که روزی   : در پاسخ گفت  אو   .جویا شدند 

 شـما رא אز אیـن        كردن  پارس  با حوأبسگهای  و  کنید     باطل حرکت می   بینم که یکی אز شما دو نفر به سمت          می
 اכِیّإ« : من زدند و فرمودند    ۀ به شان   پیامبر برخاستند و   :گوید  عایشه می . کنید   و شما אعتنا نمی    دאرند  حرکت بازمی 

د بـه مكـه     یبا ؛אست بوده پیامبر درست    ینیب  شی پ آننم كه   یب  یאكنون م . ین فرد شما باش   ی مبادא א  ؛».هایكونن تَ أ
ـ منـزل جلـوتر   یـک  ست و حوأب یحوأب ننجا یكه אخورد ش آمد و سوگند   یر پ ی پسر زب  אین زمان در  . بازگردم ا ی
 قـسم دروغ خوردنـد كـه        و آنهـا  ند  د پنجاه نفر آور   سرאن جماعت عهدشکن  . شه باور نكرد  ی عا  אما تر אست،   عقب
אندیشانه حـرف آنهـا رא    عایشه ساده. سالم אستخ אین شهادت دروغ در تار   ینخستאین   ظاهرאً .ستینجا حوأب ن  یא

  . كردیر همرאهی مسۀ در אدאم رאو آنها پذیرفت
در پی אین אختالف     . آمد شیر بر سر אمامت نماز جماعت پ      ی طلحه و زب    אست كه میان   یگر אختالف ی د ماجرאی

بـه صـورت    ز در میـان     رویـک   ) ر و محمد بن طلحه    یعبدאهللا بن زب   (ن دو ی كه پسرאن א   ن شد یسرאنجام قرאر بر א   
 : فرموده بودند١٤٨ در خطبۀ ری در وصف طلحه و زبאمیر مؤمنان .نماز رא بر عهده بگیرند אمامت ینوبت

لَـا  وَیَعْطِفُهُ عَلَیْهِ دُونَ صَاحِبِهِ لَا یَمُتَّـانِ إِلَـى אللَّـهِ بِحَبْـلٍ              وَكُلُّ وَאحِدٍ مِنْهُمَا یَرْجُو אلْأَمْرَ لَهُ       
 ٥. عَمَّا قَلِیلٍ یُكْشَفُ قِنَاعُهُ بِهِوَهِ بِسَبَبٍ كُلُّ وَאحِدٍ مِنْهُمَا حَامِلُ ضَبٍّ لِصَاحِبِهِ یَمُدَّאنِ إِلَیْ

كوشد آن رא به جانـب        یخوאهد و م    ی خود م  ی حكومت و خالفت رא برא     ،ن دو یאز א یک  هر  
ننـد و نـه     ز  یوند م ی خود رא به خدאوند پ     یسمانی آنها نه با ر    . نرسد یگریدخود بكشد تا به     

 رא در دل دאرد و      یگری د ۀنیאز آنها ك  یک   هر   .كشانند  ی خدא م  ی خود رא به سو    یא  لهیبا وس 
 .  رودینه كشانده شده אست، به كنارین كی אی كه روی پوششیبه زود

حاكم  ،عثمان بن حنیف  گرچه  .  زدند  دست  ناپسند یدند به אقدאمات  ی به بصره رس   زمانی که אین دو   به هر حال    
تـأمین   ی به خوب  رא אمیر مؤمنان  نظر نتوאنست   ی ول ،ف كرد ی كسب تكل  אمیر مؤمنان  برخورد با آنها אز      ی برא ،بصره
وאنـست مـانع ورود    عثمان نت، אما وאرد شهر بصره نشوندبر אین نظر بود که آنها    ) علیه אلسالم (حضرت علی   . کند
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  هنگـامی کـه    ٦.فرسـتادند نـه   یبـه مد  یده   ترאشـ   هم با صورت    אو رא  و خود   وאگذאر كرد   به آنها  شهر رא آنها شود و    
 فیـ نـد و تكل   یای ب אمیر مؤمنـان   دست نزنند تا     یزی كه به چ   قرאر گذאشتند  ، شدند  وאرد  شهر جماعت عهدشکن به  
אی אز אفـرאد   شتن عـده حمله کردند و با کـ אلمال  تیبه ب یکی אز شبها  درا متأسفانه كنند، אمهمه چیز رא مشخص   

 . تیار گرفتنددر אخرא אلمال  بیت ،گناه بی
به طرف بصره حرکت    با هیبتی بس باشکوه      ، مختلف ی نظام یها  همرאه با دسته   אمیر مؤمنان پس אز چندی،    

 . شرحی زیبا و دلنشین دאرد אمیر مؤمنان چگونگی حرکت  دربارۀאلذهب مروجمسعودی در  .کردند
 
 
 

  با אصحاب جمل و سرאنجام آنאمیر مؤمنان رویاروییچگونگی 
ر یـ با زب  )علیه אلسالم (در مقابل هم قرאر گیرند، אمام علی        אز نیام برآورده شود و دو سپاه        رها  ی شمش کهآنپیش אز   

 .امبر رא به آنها گوشـزد كردنـد       ی אز زمان پ   ی به گفتگو پردאختند و خاطرאت     گانه و جدא  یو طلحه به صورت خصوص    
حت تأثیر سخنان   ت  ر،ی تنها زب  ،گری د یقلها ن ی برخ بر אساس و    آنها ی هر دو  ظاهرאً ی تاریخی  نقلها یبرخبر پایۀ   

 و ی به روشـن یخی آن در منابع تاریא هین گفتگو و مسائل حاش  یشرح א .  جنگ رא ترک کردند     صحنۀ אمیر مؤمنان 
کـشته شـد و     وز  بن جرمـ  عمرو  به نام   دאن نبرد، به دست فردی      ی م پس אز ترک   زبیر   . شده אست  بیانل  یبه تفص 

ـ ، با بپـذیریم  رא   یخی تـار  ین گزאرشها یאگر א .  به قتل رسید   دאن نبرد ی م ۀی حاش  در طلحه با تیر مروאن بن حکم      د ی
ـ  ، كردنـد  دند و صحنه رא ترک    ستای تا آخر نا   ، אما  بودند به رאه אندאخته  رא  نكه جنگ   یאن دو نفر با     یאم كه   ییبگو  ی ول

 .  جنگ درگرفتبه هر روی
در אیـن جنـگ شـرکت     خـاص  یفاتیتـشر با אی زرهی و  موی، نشسته بر کجاوه سرخ یشه سوאر بر شتر   یعا
 . دیان رسیبه پا) علیه אلسالم(علی  حضرت كردن شتر به نفع ین جنگ پس אز پِیא. دאشت

حـضرت  . برخـورد کردنـد  عایشه  با    تمام با אكرאم و אحترאم   ) علیه אلسالم (אمام علی     جنگ یافتن پایان   پس אز 
ـ رفتند و جو  یشه  عا شتر به نزد     دאن نبرد و بالفاصله پس אز سقوط      یهم در م   ـ سـالمت א   یای شان شـدند و هـم      ی

 بـا   نیـز رאعایـشه   אیـشان . رفتنـد ی پذنایو بخشودن فرאرسرא برאی آزאدسازی אُرא  אودرخوאست عایشه و אطرאفیان  
 .فرسـتادند نـه   ی مد به אز بصره    ، بودند   كه لباس مردאن بر تن كرده      ،با و قابل توجه به همرאه پنجاه زن       ی ز یریتدب

ـ با ی مـ אو ،امبری پۀو خوאستنصّ قرآن  بر אساساد، به אو گوشزد كردند كه  یار ز ین אحترאم بس  ی א אلبته در كنار   ت سی
  .ماند می خود ۀدر خان

ـ א.  برنـدאرد   مـت ی غن یب نكنند و كـس    ی رא تعق  ین جنگ كس  ی در א   که  دستور دאدند  אمیر مؤمنان  همچنین  نی
    علـی  حـضرت  برخـورد    ۀویشـ . گر אسـت  یكـد ی ل تفاوت حكم جنگ با كفار و جنگ مسلمانان بـا          ی به دل  دستور

ل ی و تحل  یازمند بررس یطلبان بصره ن    ان، مجروحان، سالحها، אموאل، زنان و فرزندאن جنگ       یبا فرאر ) علیه אلسالم (
 . د به آن پردאختیگر بای دی אست كه در فرصتیشتریب

 אز نگـاه     אیـن جنـگ رא     شاید بتوאن  . در جهان אسالم אست    ین جنگ دאخل  ین جنگ نخست  ی א ،گری د אز نگاهی 
در  جـایی رسـید کـه         אسالمی به   جامعۀ ، אز رحلت پیامبر   پس سال   ٢٦ . بررسی کرد   نیز شناسی  تاریخی و جامعه  

و دیگر کسانی که در برאبـر        طلحه و زبیر     .אسالم گروههایی بر هم شمشیر کشیدند     و  دین  ،   به نام حق   آندرون  
  .دאدند سر می ی به ظاهر אسالمی شعارهاآرאیی کردند، صف) علیه אلسالم(אمام علی 
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تغییر مرکز خالفـت אز مدینـه بـه کوفـه            ، به آن אشاره كرد    توאن  می جنگ جمل    در پرتو  كه   یא  ن نكته یآخر
 پـس אز جنـگ      אمیر مؤمنان .  شد قلمرو אسالمی  به سمت بصره سرآغاز تغییر پایتخت        אمیر مؤمنان حرکت   .אست
ـ  گرچـه  .کوفه رא به عنوאن پایتخت אنتخاب کردنـد جا  אز همان  ومدینه برنگشتند دیگر به   جمل ش אز جنـگ  یپ
ر אز همان زمان به عنوאن پایتخـت د کوفه رא  گر آن אست، אما قرאین نشاندر کوفه ندאشتند چندאنی   אقامتن،  یصف

کوفـه   אز אتمـام جنـگ بـه مـردم       آن حضرت پـس   אی אست که       نامه ،نین قرאی تر مهم یکی אز    .نظر گرفته بودند  
  .سازند می آگاه  و پیروزی سپاه خویشو آنها رא אز سرنوشت جنگنویسند  می



 

مجلسۀ یازده

 دکتر محسن אلویری
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 صفینجنگ 
 
 

 אهدאف درس
  : بایآشنای
  ؛ت آنهای فعالین و چگونگیصفش אصحاب یدאیها و عوאمل پ نهیزم 
 .  با آنها)אلسالمعلیه  (ی علرویارویی یچگونگ 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
بـه  אشاره کـردیم و   )علیه אلسالم (یعلبه برخی אز مشکالت سیاسی ـ אجتماعی عصر خالفت   گذشته جلسۀدر 

 .صورت گذرא به تبیین جنگ جمل و حوאدث پیرאمون آن پردאختیم
 
 

 های جنگ صفین عوאمل و زمینه
چالـشی    رא بـا   אمیرאلمـؤمنین   پس אز جنگ جمل، جامعه رא دچار بحرאن كرد و           אندکی فاصلۀ  با دیگری که رخدאد  

 وقوعش جنگ صـفین     אین جنگ رא به אعتبار مکان      .ن אست یا جنگ قاسط  ین  ی، جنگ صف  رو ساخت  بزرگ روبه 
 ۀوאژ. نامنـد    قاسـطین مـی    ، جنـگ     دאدند  به معاویه و אصحاب אو     )علیه אلسالم  ( אعتبار نامی که אمیرאلمؤمنین    و به 

 در אینجا مفهوم دوم آن به کار        . אست ی جور و ستم   ای عدل و هم به معن     ا هم به معن   یعنی ؛دאد אست ضقسط אز א  
 )علیه אلسالم  (علی.  אز دאمنۀ عدل بیرون رفتند و ستمکار شدند         که  هستند  کسانی نی قاسط ،نی بنابرא ؛رفته אست 

ر אدאرۀ  د یشهرت به فساد و ناتوאن    به دلیل   אمیرאن و وאلیان نوאحی مختلف رא        אز   یא  دسته،   خویش در آغاز خالفت  
    علـی  سـفیان بـود کـه אمیرאلمـؤمنین        ة بن אبـی    معاوی ن אفرאد، یא یکی אز    . بر کنار کردند    אز مسئولیت  ،אمور جامعه 

 :ن אستیه چنیعزل معاو ۀناممتن . منطقۀ شام عزل کردندمارت و والیت بر א אو رא אز )علیه אلسالم(
لَـا دَفْـعَ لَـهُ      وَإِعْرَאضِي عَنْكُمْ حَتَّى كَانَ مَا لَـا بُـدَّ مِنْـهُ            وَأَمَّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتَ إِعْذَאرِي فِیكُمْ       

أَقْبِلْ إِلَـيَّ   وَأَقْبَلَ مَا أَقْبَلَ فَبَایِعْ مَنْ قِبَلَكَ       وَقَدْ أَدْبَرَ مَا أَدْبَرَ     وَثِیرٌ  אلْكَلَامُ كَ وَאلْحَدِیُث طَوِیلٌ   وَ
 ١.אلسَّلَامُوَفِي وَفْدٍ مِنْ أَصْحَابِكَ 

ل قبـل אز    یـ ن دل یگـردאن و بـه همـ      ی و אز شما رو     شما معذورم  ۀ كه دربار  یدאن  یאما بعد، م  
 به هر حـال      ار،یاد אست و سخن بس    یفاق אفتاد، حرف ز    אز آن نبود אت    یא   كه چاره  ییزهایچ

 مـن  ینـد بـرא  אش آمد، אز آنها كه آنجا نـزد تو   یش آمد، پ  یآنچه گذشت، گذشت و آنچه پ     
 . ا، درودیارאنت نزد من بی אز یر و همرאه با گروهیعت بگیب

ـ یكـ ی ،سـفیان   یزید بن אبی، אوتر  برאدر بزرگ  .ری در آن نوאحی بود    هج هفدهممعاویه אز سال     دهان  אز فرمان
 به دلیل شیوع بیمـاری طـاعون   در سال هجدهم هجری      ی ول ، منطقه بود  در آن   شامات نیز  ی عموم ۀح منطق فت

  در منطقۀ فلسطین و سـپس      یتر  در قلمرو کوچک   معاویه نخست ان،  یسف  ید بن אب  یزی אز مرگ    پس. ا رفت یאز دن 
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ـ  حـضور معاو   ۀ سابق در وאقع . گرفت دست    رא به   אمارت ، کل منطقۀ شام   ى در تر  در قلمرو وسیع   ه در آن منـاطق     ی
 .رسید ىست سال میبكم به  دست

אی  نامـه   در אو.  ندאد  تن  معاویه به אین فرمان    ، کردند رא بركنار معاویه   )علیه אلسالم ( كه אمیرאلمؤمنین ى  هنگام
مـورد   ۀترین نکت   یאصل. باید معلوم شود  ى من   אز بركنار   پیش  مسائلی هست که   که بیان دאشت  אمیرאلمؤمنین   به
 ی كـه مـتهم אصـل       گوناگون بیان شد   نی قرא جلسات گذشته با אستناد به    در  . قتل عثمان بود   حادثۀه،  ی معاو ۀאشار

در   אکنون ،معاویه كه خود אز متهمان ردیف אول قتل عثمان אست          .ه بود یان و شخص معاو   ی سوم، אمو  ۀفیقتل خل 
گیـری خـود אز مناصـب سیاسـی رא در گـرو                و کنـاره   سـت אمقتـول   ی خلیفۀ   خوאهخونی  د مدع ی جد ۀفیبرאبر خل 

 )علیه אلـسالم  (  سبب شد که אمیرאلمؤمنین علی     אدعاهایی אین چنین،  . دאند  مشخص شدن تکلیف خون خلیفه می     
 .  باشدندאشته یردیگرאه جز دست بردن به شمشیر 

 
 
 

  אز אمارت شامبرکناریאقدאمات معاویه پس אز 
و خـرאب کـردن אفکـار       ) علیـه אلـسالم   (رت شام برאی تضعیف موقعیت אمام علـی         معاویه پس אز برکناری אز אما     
مجموع אقدאمات אو در    . אقدאمات گستردۀ سیاسی و אجتماعی אنجام دאد      ) علیه אلسالم ( عمومی نسبت به אمام علی    

 . کرددر پنج دسته بررسی توאن  رא میאین مرحله 
 
 
هـای   אی سیاسـی، نامـه    به عنوאن حربـه هدر مقابل، معاوی): ه אلـسالم  علی(ن  یرאلمؤمنیبه אم های فرאوאن   ینگار  نامه ـ١

نوشت و با رאهکارهای گوناگون و אستفاده אز روشهای تطمیع و تهدید سـعی              ) علیه אلسالم (  به אمام علی   یفرאوאن
 هـا پاسـخ    אیـن نامـه  بیـشتر אمیرאلمؤمنین هم بـه  . در برهم زدن نظم אجتماعی و تشویش אذهان عمومی دאشت  

 ،ن حجم مكاتبـه   یمن با تن دאدن به א     کنند که     ریح می تص) ٧٣نامۀ  (هایشان     که در یکی אز نامه     جادאدند تا آن   می
 :شمارم ی م خود رא سبکۀشی و אندی رأییگو

 مُخَطِّـئٌ وَאلِاسْـتِمَاعِ إِلَـى كِتَابِـكَ لَمُـوَهِّنٌ رَأْیِـي           وَأَمَّا بَْعدُ فَإِنِّي عَلَى אلتَّرَدُّدِ فِـي جَوَאبِـكَ          
 ٢.فِرَאسَتِي

ـ ها  كـه در نامـه    (ت  ی به تو و گوش دאدن به حرفها       ی در پ  ی پ یאما بعد من با پاسخها     ت ی
  .... سازم یكنم و فرאست خود رא به خطا متهم م ی خود رא سست مۀشیאند) .مندرج אست

 پاسـخهای   .مـد آ یمدر  و گاه אز در تهدید آن حضرت       با אمیرאلمؤمنین  אز در دوستی     گاهویه   معا ،ها  در אین نامه  
 ن مهم ی א ید אست روز  یאم.  אست شتریل ب ی و تحل  یازمند وאكاو یو ن  ابل توجه  بسیار ق  ،ها  ین به אین نامه   نאمیرאلمؤم
 مكاتبـات  ن در پاسـخ بـه  یرאلمؤمنی كه אم  ییها   אز نامه   نمونهچند  . ردیصورت گ  تاریخی یگر پژوهشها یدر كنار د  

 :ن אستی چنאند؛ نگاشتهه یمعاو
ـ  لَمْ أَكُنْ لِأُعْطِي אلشَّامَ فَإِنِّیبُكَ إِلَ أَمَّا طَلَ وَ أَمَّـا قَوْلُـكَ إِنَّ   وَوْمَ مَـا مََنعْتُـكَ أَمْـسِ    یـ كَ אلْیَ

مَـنْ  وَمَنْ أَكَلَهُ אلْحَـقُّ فَـإِلَى אلْجَنَّـةِ         وَتْ أَلَا   یَאلْحَرْبَ قَدْ أَكَلَتِ אلْعَرَبَ إِلَّا حُشَاشَاتِ أَنْفُسٍ بَقِ       
ـ       وَ אلْحَرْبِ   يאسْتِوَאؤُنَا فِ  أَمَّاوَفَإِلَى אلنَّارِ   أَكَلَهُ אلْبَاطِلُ     يאلرِّجَالِ فَلَسْتَ بِأَمْضَى عَلَى אلـشَّكِّ مِنِّ
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أَمَّا قَوْلُـكَ   وَا مِنْ أَهْلِ אلْعِرَאقِ عَلَى אلْآخِرَةِ       یسَ أَهْلُ אلشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى אلدُّنْ     یلَوَنِ  یقِیَعَلَى אلْ 
لَـا أَبُـو    وَلَا حَرْبٌ كَعَبْدِ אلْمُطَّلِـبِ      وَةُ كَهَاشِمٍ   یَّسَ أُمَ یلَِكنْ لَ وَنَافٍ فَكَذَلِكَ نَحْنُ    إِنَّا بَنُو عَبْدِ مَ   

لَـا  وَلَـا אْلمُحِـقُّ كَالْمُبْطِـلِ       وَقِ  یحُ كَاللَّصِ یلَا אلصَّرِ وَقِ  یلَا אلْمُهَاجِرُ كَالطَّلِ  وَ طَالِبٍ   يانَ كَأَبِ یسُفْ
نَا بَعْدُ فَضْلُ   یدِی أَ يفِوَ نَارِ جَهَنَّمَ    يتْبَعُ سَلَفاً هَوَى فِ   یَلَبِئْسَ אلْخَلْفُ خَلْفٌ    وَאلْمُؤْمِنُ كَالْمُدْغِلِ   

ـ         وَلَ  ینَعَشْنَا بِهَا אلذَّلِ  وَزَ  ی أَذْلَلْنَا بِهَا אلْعَزِ   يאلنُّبُوَّةِ אلَّتِ  نِـهِ أَفْوَאجـاً    ی دِ يلَمَّـا أَدْخَـلَ אللَّـهُ אلْعَـرَبَ فِ
 ٣. ... هْبَةًإِمَّا رَوَنِ إِمَّا رَغْبَةً ی אلدِّيكَرْهاً كُنْتُمْ مِمَّنْ دَخَلَ فِوَ هَذِهِ אلْأُمَّةُ طَوْعاً أَسْلَمَتْ لَهُوَ

 رא به تو بدهم كه      یزیستم كه אمروز چ   ی ن ی درخوאست אمارت بر شام، من كس      ۀو אما دربار  
 یزیـ ورده אست و چ عرب رא خ،ن سخن تو كه جنگ  ی אما א  .دאشتم  یروز آن رא אز تو بازم     ید

 אو رא خـورده     ، هر كس كـه حـق      ی ول ، אست ی نمانده אست، سخن درست    ی باق یجز مقدאر 
 . آتـش ی אو رא خورده אست به سـو     ، به بهشت روאنه شده אست و هر كس كه باطل          ،אست

ن مـن   یقیتر אز     ی تو قو   شک ؛ و تعدאد مردאن   ی ما و شما در توאن جنگ      یאما موضوع برאبر  
ـ  אیست، ولیشتر אز طمع אهل عرאق به آخرت نیا بی دن یما برא  אهل ش  یست و آزمند  ین ن ی

ه یـ ن سخن هم درست אسـت، אمـا אم        یم، א یسخن تو كه ما هر دو אز نسل عبدمناف هست         
ز بـا אبوطالـب برאبـر       یـ ان ن یست و אبوسـف   یست و حرب مانند عبدאلمطلب ن     یمانند هاشم ن  

 ندستیدگان در روز فتح مكه ن     مانند آزאدش ) در رאه خدא  (ب مهاجرאن   ین ترت یست و به هم   ین
 אست كه אز    ین خلف خلف  ی بدتر .ستیبكار ن یست و مؤمن مانند فر    یطل ن مبو محق مانند    

 كـه   ،لت نبـوت  ینها فض ی א ۀ كند كه به جهنم فرو אفتادند و אفزون بر هم          پیروی یانینیشیپ
رب  كه خدאوند ع   ی و هنگام  نزد ماست  ،میدیلها رא عزت بخش   یم و ذل  یل كرد یزها رא ذل  یعز

ا كرאهت بدאن گـردن نهادنـد،       ی رغبت   ن אمت אز سر   ین خودش آورد و א    یفوج به د   رא فوج 
 . ... دین درآمدین دیا אز سر ترس به אیا אز سر طمع ید كه ی بودیشما אز كسان

دَهُ ییِتَأْوَنِهِ ی لِدِ) وَآلِهلّی אهللاُ عَلَیْهِص(هِ אصْطِفَاءَ אللَّهِ مُحَمَّدאً     ی كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِ   يأَمَّا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِ   
دَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا אلدَّهْرُ مِنْكَ عَجَباً إِذْ طَفِقْتَ تُخْبِرُنَا بِبَلَاءِ אللَّهِ تَعَالَى               یَّاهُ لِمَنْ أَ  یَّإِ

 مُـسَدِّدِهِ إِلَـى     یلتَّمْرِ إِلَى هَجَرَ أَوْ دَאعِ     ذَلِكَ كَنَاقِلِ א   ينَا فَكُنْتَ فِ  یِّ نَبِ ينَا فِ ینِعْمَتِهِ عَلَ وَعِنْدَنَا  
كُلُّهُ   فُلَانٌ فَذَكَرْتَ أَمْرאً إِنْ تَمَّ אعْتَزَلَكَ     وَ אلْإِسْلَامِ فُلَانٌ    يزَعَمْتَ أَنَّ أَفْضَلَ אلنَّاسِ فِ    وَאلنِّضَالِ  

مَا لِلطُّلَقَـاءِ  وَאلْمَسُوسَ وَאلسَّائِسَ وَفْضُولَ אلْمَوَאلْفَاضِلَ وَمَا أَنْتَ وَلْحَقْكَ ثَلْمُهُ یَإِنْ نَقَصَ لَمْ  وَ
لَوْ لَا  وَ... فَ طَبَقَاتِهِمْ   یتَعْرِوَبَ دَرَجَاتِهِمْ   یتَرْتَِونَ  ینَ אلْأَوَّلِ ینَ אلْمُهَاجِرِ یزَ بَ ییאلتَّمْوَأَبْنَاءِ אلطُّلَقَاءِ   وَ

... نَ  یذَكَرَ ذَאكِرٌ فَضَائِلَ جَمَّةً تَعْرِفُهَا قُلُوبُ אلْمُـؤْمِنِ       ةِ אلْمَرْءِ نَفْسَهُ لَ   یمَا نَهَى אللَّهُ عَنْهُ مِنْ تَزْكِ     
دَא شَبَابِ أَهْلِ אلْجَنَّةِ    یمِنَّا سَ وَمِنْكُمْ أَسَدُ אلْأَحْلَافِ    وَمِنَّا أَسَدُ אللَّهِ    وَمِنْكُمُ אلْمُكَذِّبُ   وَ يُّمِنَّا אلنَّبِ وَ
ـ       وَنَ  ی نِسَاءِ אلْعَـالَمِ   رُیمِنَّا خَ وَةُ אلنَّارِ   یَمِنْكُمْ صِبْ وَ رٍ مِمَّـا لَنَـا     یـ  كَثِ يمِـنْكُمْ حَمَّالَـةُ אلْحَطَـبِ فِ
 ٤ ....كُمْیعَلَوَ

لی אهللا علیـه و  ص(אی که خدא، محمد     אما بعد، نامۀ تو به من رسید، در آن نامه یادآور شده           
 یاری ،کردرא برאی دین خویش אختیار نمود و אو رא به کسانی אز یارאنش که تأییدشان               ) آله

همانا روزگار چیزی شگفت אز تو بر ما نهان دאشت، خبر دאدنت אز אحسان خدא بـه                 . فرمود
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در אین یادآوری چونان کسی هـستی   . رא بر سر ما برאفرאشت     ما و نعمت نبوت که چتر آن      
ن مـردم در אسـالم      ی كه برتـر   یא   و پندאشته  )ره به كرمان ببرد   یز(که خرما به هجر رساند      

ر و آزאدشـدگان روز فـتح       یپذ  برنده و رאه    تر و رאه    نیی تو رא چه به برتر و پا       .ندא  فالن و فالن  
ب درجـات آنهـا و      یـ ه و ترت  یـ ن مهـاجرאن אول   میامكه و فرزندאن آنها رא چه كار به تفاوت          

 یא   بازندאشته بود، مجموعه   ،دینكه خود رא بستا   یان رא אز א   אگر خدאوند אنس  ...   آنها یبند  طبقه
 و دروغگو אز شـما     امبر אز ما  یپ...  مؤمنان به آن آگاه بود       یشد كه دلها    یمل ذكر   یאز فضا 
، دو سرور جوאنان بهشت אز مـا         אست  אز شما  یلگی قب یمانهایر پ یو ش  خدא אز ما   ری، ش אست

 زم جهـنم אز شـما     یـ زن بـاركش ه   ن زنان جهان אز ما و       ی، برتر  אست و دختر آتش אز شما    
 . ست אه شمایعل كه بر ما و یار موאردی و چه بسאست

 أَنَّا  نَكُمْ أَمْسِ یبَوَنَنَا  یאلْجَمَاعَةِ فَفَرَّقَ بَ  وَأَنْتُمْ عَلَى مَا ذَكَرْتَ مِنَ אلْأُلْفَةِ       وَأَمَّا بَعْدُ فَإِنَّا كُنَّا نَحْنُ      
 يفُ אلَّذِ ی אلسَّ يعِنْدِوَ... ا كَرْهاً   مَا أَْسلَمَ مُسْلِمُكُمْ إِلَّ   وَفُتِنْتُمْ  وَوْمَ أَنَّا אسْتَقَمْنَا    یאلْوَكَفَرْتُمْ  وَآمَنَّا  

 ٥.مَقَامٍ وَאحِدٍ  يكَ فِیأَخِوَخَالِكَ وَأَعْضَضْتُهُ بِجَدِّכَ 
 كه ما   یروزیم، אما د  ی بود یكدستی بر אلفت و     یگونه كه ذكر كرد    אما بعد، ما و شما همان     

 كـه مـا     یزز אمـرو  یـ  אنـدאخت و ن    یین ما و شما جدא    ید ب یدیم و شما كفر ورز    یمان آورد یא
اورد، مگـر אز سـر      یـ چ كس אز شما אسـالم ن      ید و ه  یكن  یم و شما فتنه م    یورز  یאستقامت م 

 و بـرאدر تـو رא در        یـی  رא كه با آن پدربزرگ و دא       یریمن هنوز شمش   ... یكرאهت و ناچار  
 .  אفكندم، همرאه خود دאرمک مكان به خاکی
ـ  معاو یهـا    مختلـف و متناسـب بـا نامـه         یكلهان به ش  یرאلمؤمنی אم بینیم   אلبالغه می   آن گونه که در نهج     ، هی

 یهـا ییبای آنها و ز    بد ۀ و كارنام  یمو خاندאن אُ  یهایאند و زشت    ر به אو دאده   یناپذ   אستوאر و سازش    شایسته، ییپاسخها
 .אند ادآور شدهیهاشم رא  ی بنۀنیشیپ

 
 
  : جامعهبانفوذ یها  جذب چهرهیتالش برא ـ٢

 یكی. و با خود همرאه سازد     رא به خود جلب کند    آن روزگار    ۀاخص و برجست  های ش   برخی چهره تا  معاویه کوشید   
אو بـا   . ستیـ  אو ن  ۀ دربار یلی، אمكان سخن گفتن تفص    در אین مجال אندک    که    بن عاص بود   وعمرها    ن چهره یאز א 
 كـار آمـدن عثمـان آن رא אز          یده بـود و بـا رو      ی در زمان خالفت عمر آن رא چش       ی كه مدت  ، אمارت بر مصر   ۀوعد

 .ه شدیدست دאده بود، جذب معاو
 
 
  :ن در شامیرאلمؤمنیه אمی علیمنفغات یتبل ـ٣

علیـه  ( علیـه علـی   فـضای جامعـه رא      ی عثمـان    خوאهخونه   سرزمین شام نسبت ب     تبلیغات گسترده در   باه،  یمعاو
 نـسبت بـه    یא   ذهـن مـردم جاهـل شـام رא بـه گونـه             ، نادرسـت  غـات ی تبل بـا توאنست  معاویه  . برهم زد  )אلسالم
ات یـ  عمل یهـا   وهیشـ . دنبرآشوبه حضرت   یر زدن عل  ی شمش یبرאو אز אین رهگذر آنها رא        كند   ین منف یرאلمؤمنیאم

                                                 
 .٦٤همان، نامۀ  .٥
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 یازمنـد بررسـ   ی آن همچنـان ن    ۀ אست كه با وجود نگارش چنـد אثـر دربـار           یز אز جمله موضوعات   یه ن ی معاو یروאن
 . تر אست قیدق
 
 
  : عرאقۀ در منطقیات روאنیعمل ـ٤

در قلمـرو    و אختالف    چنددستگیאیجاد   مؤمنان، تالش کرد با    علیه אمیر  یات روאن ی عمل حققدر رאستای ت  ه  یمعاو
 ویـژه بـه   אو   .آن حضرت فضای جامعه رא به سود خویش سامان دهد         ه  یعلאفکنی    و شایعه حکومت אمیرאلمؤمنین   

. پرאکنـی کننـد    خن سـ  )علیـه אلـسالم   ( علیکرد تا در آنجا علیه         אعزאم می  مكه گروههای تبلیغی به     ،در אیام حج  
  جلـوه دאدن خـود،      و توאنمند  )علیه אلسالم ( هم زدن نظم جامعه و ناتوאن جلوه دאدن علی         کوشید با بر    معاویه می 

 .  آورد فرאهمخودسوی  مردم به گرאیشزمینه رא برאی 
 
 
  :)علیه אلسالم( نیرאلمؤمنی به قلمرو حكومت אمی نظامتجاوزهای ـ٥

فرאتـر  سیاسـی    אو با אین کار پا رא אز فـضای         . אو به سرزمینهای אسالمی بود     درאزی  אز دیگر אقدאمات معاویه دست    
شـام و    یمـرز نـوאحی   در  با گماشتن אفرאدی    ه  یمعاو. ردکحوزۀ نظامی     حضور در  به رא وאدאر אمیرאلمؤمنین   و   نهاد

אو بـا   . نمـود   کرد و با אین کار مرزهای قلمرو אسالمی رא ناאمن می            אطرאف حمله می   یعرאق به شهرها و روستاها    
  بـود كـه    یعی طب .رא فروکاهد ن  یرאلمؤمنیت مردم آن مناطق אز אم     ی حما بر آن بود تا    در منطقه    یאمن  جاد حس نا  یא

ـ با  یبـه ناچـار مـ      و   آورد   تاب نمـی    رא به شهروندאن ناجوאنمردאنه  ستم  ن  یאمنین  ؤאمیرאلم אی   بـرאی آن چـاره     ستی
 .بیندیشد

 
 
 

 جنگ صفین
.  نمانـد  یر بـاق  ی جز دست بردن بـه شمـش       یرאه)  אلسالم هیعل(برאی حضرت علی    سبب شد كه     אقدאمات معاویه 

 گرفتنـد و  ی كمكـ یرویـ ز نیـ  אز مدאئن ن  ،كوفهحركت אز   با  ستند،  یز  یحضرت كه پس אز جنگ بصره در كوفه م        
 شـام و     مـرز مـشترک    ،نیصف  به منطقۀ  ،אند  ماه و چند روز ذکر کرده     شش    كه آن رא   ،ی طوالن ی زمان یپس אز ط  
موضوع فتد و   جنگ אتفاق نی   كه   آن حضرت با אستقرאر در صفین تمام تالش خود رא به كار بردند            . دندی رس ،عرאق

 دعـوت قاسـطین بـه قـرآن و     )علیـه אلـسالم  (منین  אمیرאلمـؤ رییکـی אز تـدאب    . ایان یابد پدر یک فضای سیاسی     
تقریباً هـر روز بعـد אز       قرآن   قاریان   .پردאختند  پاه به قرאئت می    אز هر دو س    ی در آن زمان قاریان    .اى آن بود  ه  آموزه

 .دאشتندقرآن قرאئت مشترک ظهرها جلسۀ 
 نبود كه هر    گونهن  ی א ی ول ،دی كش به درאزא جنگ  ن  ی א  زمان .، حدود هفتاد كارزאر درگرفت    پس אز شروع جنگ   

אوج . هجری جنـگ بـه صـورت مـستمر بـود           ٣٧ول سال   ماه صفر تا دهم ربیع אأل     אز آخر    تنها. روز جنگ باشد  
ـ .  אلهریر شـهرت یافـت     ةدرگیری در جنگ صفین، شب دهم ربیع אألول بود که آن شب به لیل               אلهریـر بـه     ةلیل

 در  )علیـه אلـسالم   ( جنگ به سود אمیرאلمـؤمنین       ،אین شب در   . אست رهایشمشچکاچک  و  ها    همهمهشب   یامعن
ده شـدن  یـ  برچאز مؤثر و كارساز كـه  یא رو شد؛ فتنه   هאی روب   با فتنه م بود که ناگهان سپاه אمیرאلمؤمنین       حال אتما 

 .  كردگیریجلوه ی معاوتخت و تاج
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پانصد نفر  . אی برپا کردند    پاه אمیر אلمؤمنین رא پیروز میدאن دیدند، فتنه       خورده و س    قاسطین كه خود رא شكست    
بر سر نیزه کردند و با אین حربه چنین تلقـی کردنـد کـه مـا نیـز دعـوت قـرآن رא                        אز سپاهیان معاویه قرآنها رא      

ـ  אز   یبرخـ  .پذیریم و אکنون باید هر دو سپاه قرآن رא دאور خویش قرאر دهیم و به حکم آن گردن نهیم                    می ارאن ی
 كـه  ییا قرآنهـ ۀ با مشاهدبودندقرآن   به    آن حضرت  تشویق و دعوت   شاهد   گیش אز آغاز جن   پ ن كه یرאلمؤمنیאم

ـ یگر دل ی و د   אست  آنها برآورده شده   ۀ كه خوאست  كردندزه شده بود، گمان     یبر سر ن    جنـگ وجـود     ۀ אدאمـ  ی بـرא  یل
که אز אندیشۀ ناصوאب و حیلۀ سپاهیان معاویه خبر دאشت بـه سـپاهیان خـود                ) علیه אلسالم (على  حضرت  . ندאرد

هـایی אسـت بـرאی فریـب       پاره  بینید ورق   میאی بیش نیست و آنچه بر سر نیزه           گوشزد کرد که אین حرکت، فتنه     
تالشـهای אمیرאلمـؤمنین بـرאی      . אنـد   من قرآن ناطق هستم نه آنچه آنان دستاویز هدف شوم خود سـاخته            . شما

 یا علیّ « : که ندزد   سپاه אمیرאلمؤمنین یکجا فریاد می     אزدوאزده هزאر نفر     و   روشنگری سپاه אسالم سودی نبخشید    
 و به قرآن عمل خوאهد کرد؛     אست  پاسخ دאده   دعوت ما   ه به   ی كه אكنون سپاه معاو     אین بود  باور آنها  ٦»وم אلقَ بِجِأ

 . رو، دیگر نیازی به جنگ نیست אز אین
 خود بایـد    ،گاهی אز موضوع  من برאی آ   : אشعث بن قیس گفت    .گفتگو کردند  انی אز سپاه  روهگبا אین   حضرت  

אز  تـأثیر    بـا אشـعث    .ن بازگشت یرאلمؤمنیبه نزد אم  خورده   و فریب ه رفت   یאو به سرאغ معاو   . با معاویه صحبت کنم   
نكه אشعث بـن    یא. گ رא پایان دאد   اه معاویه خوאهان صلح אست و باید جن       پسخنان معاویه بر אین אعتقاد بود كه س       

ـ  א یریـ گ  ه در شكل  ی با معاو  ی قبل یا با هماهنگ  یه رفت و    یقت نزد معاو  ی كشف حق  یس برא یق رنـگ نقـش    ین ن ی
ـ  ماجرא نزد معاو   ۀ אدאم ی هماهنگ ی برא ی ول ،قتی كشف حق  ۀه بهان دאشت و אكنون ب     یهایازمنـد بررسـ  یه رفـت، ن  ی

 جـز تـن   ین رאهیرאلمؤمنیان، אمین دسته אز سپاه  ی א یدهایبا توجه به فشارها و تهد     ،  روی به هر    ، אما شتر אست یب
، بـه مالـک אشـتر رسـید     خبـر  گامی که אیـن هن .رא صادر کردجنگ پایان  آنها ندאشت و دستور     ۀن به خوאست  دאد

 مـا   یروزید جنگ با پ   ی درنگ كن  אندكىو אگر   پاه معاویه چیزی نمانده אست      س شكست   تا :و گفت مهلت خوאست   
 جنـگ رא אدאمـه       بخوאهد אگر مالک  :ن گفتند یرאلمؤمنی אم بهجنگ  پایان یافتن   אما هوאدאرאن   . دیان خوאهد رس  یبه پا 

دستور  אمیرאلمؤمنین به مالک אشتر      گونه بود که   אین.  خوאهیم کرد  توتار رא که با عثمان کردیم با        دهد ما همان رف   
 .پایان جنگ رא صادر کردند

 
 
 

  حکمیترخدאد
به قرآن مرאجعه ننمودند، تنهـا      برאی تعیین حق و ناحق       نکردند و با خاموش شدن آتش جنگ، مذאكره       پاهیان  س

 ،عـرאق  قلمرو شـام و      خارج אز  אی  منطقه ،لجندلא   دومة     شش ماه بعد در منطقۀ      كه  قرאردאدی مقرر شد   با אمضای 
ن شش ماه אتفاق אفتاد با آنچـه بعـدها بـه     یآنچه در א  .  گفتگویی كه به حكمیت شهرت یافت      گفتگو بنشینند؛ به  

 . وند خورده אستیافت، پیان خوאرج شهرت یعنوאن جر
ن بـر سـر     یرאلمؤمنیر سپاه אم   د ی ول ،ن كرد یی گفتگو تع  ی خود برא  ۀندیه عمرو بن عاص رא به عنوאن نما       یمعاو

ـ      نخست پیشنهاد   . بحث زیادی درگرفت   تعیین نماینده  ـ  ،ود אمیرאلمؤمنین مالک אشـتر ب  ،ان حـضرت  یـ  אطرאف ی ول
 )علیـه אلـسالم   ( علـى     حـضرت  دگـر بـار    .گ متهم کردند و אو رא نپذیرفتند      אفروزى در جن     رא به آتش    אشتر مالک
بـا אیـن אسـتدالل    ) علیه אلسالم(ۀ אمام علی خالفان منش و אندیش   אما م ،  كردندنتخاب  א گیندیعباس رא به نما     אبن

                                                 
  .אی علی خوאستۀ آنها رא אجابت كن .٦
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 אی  قبیله  توאن אختیار אمور رא به دو هم         ی نم رو  ، אز אین  אند یهر دو عدنان   عباس    نمایندۀ معاویه، عمروعاص، و אبن    که  
 بـا یرאلمـؤمنین    אم . کردنـد  شنهادی پ  אبوموسی אشعری رא    خودشان سپس .رفتندینپذ گذאر کرد، אین پیشنهاد رא نیز     وא

אدאمۀ حیـاتش رא  אبوموسی فردی متخلف بود که ) علیه אلسالم(به باور אمام علی . پیشنهاد شدیدאً مخالف بودאین  
ـ  حاكم كوفه بود با אی جنگ جمل كه אبوموس   ی در ماجرא  . بود )علیه אلسالم  (یאمام عل  عفو   مدهون ن אسـتدالل  ی

هـم אو رא  אمیرאلمـؤمنین  د و افرسـت ن ی كمكـ یروی حضرت نیگر אست، برאیكدین جنگ مسلمانها در برאبر یكه א 
نها به  ی چرא א  :گفت  یب م ین شعار ظاهرفر  ین موضع رא دאشت و با א      ی هم نیزن  ی در جنگ صف   یאبوموس. بركنار كرد 

، ولی فشار אطرאفیـان بـه       مخالف بود  یبا אنتخاب אبوموس  ) علیه אلسالم  ( علی  حضرت ندچ هر. אند  جان هم אفتاده  
  .دهددر  بود که آن حضرت مجبور شد بر خالف میل باطنی خویش به אین خوאسته تن אی אندאزه

 ۀحـاكم جامعـ  هنگـامی کـه   .  نبـود ینـ ی بر خالف ضوאبط دی مردم، אقدאم ۀن به خوאست  یرאلمؤمنیتن دאدن אم  
موجـب  نپذیرنـد و نپـذیرفتن آنهـا نیـز           مردم   ی ول ، אرشاد مردم به كار ببندد     ی تالش خود رא برא     تمامى یאسالم

بـه   )علیـه אلـسالم   (علی.  غالب گردن نهاد ید به رأ  یباحالل شدن حرאم אلهی یا حرאم شدن حالل אلهی نشود،           
 . دی خودتان با אو صحبت كن كه فرمودندپاهیانאما به س ،رضایت دאدندپیشنهاد ن یبه אناچار 

אلجندل   ة   مقرر به طرف دوم    مانزدر  אو   ،به هر حال  با تمامی رخدאدهایی که در אنتخاب אبوموسی אتفاق אفتاد          
  אبوموسـى   ورود بـا . فرستاد ش و مشورت دאدن به אو همرאه       كمک ی برא عباس رא    אبن نینمאمیرאلمؤ  و حركت كرد 

در نخستین مالقات به אبوموسی گوشزد کرد که ما نیازی به مشورت ندאریم و              بن عاص   و  عمر אلجندل  ة  دومبه  
مـشورتهای  كـه אز    אجازه نـدאد     ، به אو  یب دאدن אبوموس  یبا فر  بن عاص    عمرودر وאقع،   . باید خود تصمیم بگیریم   

 و در   ی رد و بـدل شـد، خوאنـدن        ی عمرو بن عاص و אبوموسـ      میان كه   ییات گفتگوها یجزئ. گیردبهره  عباس   אبن
  .آور אست  ن حال حزنیع

 یۀدیی عثمان تأ  ناحق قتل به ن و   یشی پ یش خلفا ی در ستا  یאز אبوموس  یكار بیرنگ و فر  یعمرو بن عاص با ن    
بیان دאشت که تمامی مشکالت جهـان אسـالم אز سـوی             انهلوح   ساده یאبوموسپس אز آن،     . گرفت  و אمضا  یكتب
אى رא بـه      شایـسته  کنـیم و فـرد       بركنـار  رא   אیـن دو    و بایـد    אست ،هی و معاو  )علیه אلسالم  (ی عل یعنی ،ن دو نفر  یא

 ۀ אین بحث   به אدאم   אو رא  یאبوموسلوحی    آمده و ساده   پیش  فرصت بن عاص با אستفاده אز        عمرو.  برگزینیم خالفت
با پایان یافتن نشـست خـصوصی       . دندی عمر با هم به توאفق رس      نعبدאهللا ب خالفت    ۀد هم دربار  یق كرد شا  یتشو

 كه در   ی قرאردאد بر אساس .  برسد  به אطالع مردم   ی علن ۀدر جلس د که نتیجۀ نشست     شدو نماینده، تصمیم بر آن      
 بـه   אفـرאد ن  یא.  برده بودند  همرאه خود  ه ب  رא چهارصد نفر گان   אز نمایند  کهر ی  شده بود،    ن אمضا یفان جنگ ص  یپا

 . אز نتیجۀ حکمیّت آگاه شوند  تا ساکنان بومی منطقه در مسجد جمع شدندهمرאه
 بـن عـاص אز ضـعف        و عمـر  .بحـث رא شـروع کنـد      به منبر برود و     بن عاص خوאست که     و  אبوموسی אز عمر  

 مقـام و      אهللا و صـاحب    لصحابی رسو با به كار بردن אلفاظی مانند        ویتی אبوموسی אستفاده کرد     אخالقی و شخص  
 در جلسۀ خـصوصی و    شده مطرح אز مسائل    ی گزאرش ی با אرאئۀ  אبوموس .رא بر منبر نشاند    אبوموسی אشعری    ،منزلت

  در آوردنعمامـه یـا   ن بردאشـت אز سـر  بـا  )علیه אلسالم(ن یرאلمؤمنی אم ۀندی عنوאن نما  تصمیم دو نماینده، خود به    
 علی رא   ،آورم  دאرم یا אنگشتری אز دست بیرون می         که عمامه אز سر برمی     ونهگ همان من   :אنگشتری אز دست گفت   

 . کنم  میبركنارאز خالفت 
ـ  ۀنـد ی كه نما  گونه   همان : گفت یان مقدمات یسپس عمرو بن عاص به منبر رفت و پس אز ب           ـ  ی عل  رא אز   ی، عل

 من  : گفت با بر سر نهادن عمامه یا به دست کردن אنگشتری         و  كنم،    ی م بركنارد من هم אو رא       كر بركنارخالفت  
. گـزینم   معاویـه رא بـه خالفـت برمـی        كنم،    یا אنگشتر رא در دست م     ینهم    ین عمامه رא بر سر م     یگونه كه א   همان
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یـز  چما ؟ توאفق زنی  تو میکه אین چه حرفی אست کهزنان به אو אهانت كرد    אبوموسی אشعری אز پایین منبر فریاد     
پایـان   تیـ  حكم رخدאدب  ین ترت ی دאد و به א    پاسخ گری د ی رא با אهانت   ی عمرو بن عاص אهانت אبوموس     !ری بود گدی

 . یافت
 
 
 

 نتیجۀ حکمیت
ـ  ز ؛ ندאشت یאعتبار قانون  حکمیت   رخدאددر  رنگ عمرو بن عاص     ین  ۀبـار  در یریـ گ  میموضـوع نشـست تـصم     رא  ی

 بـه   به طبـع  ن بود كه    ین حق و ناحق در جنگ صف      یی تع   مورد بحث در حكمیّت    موضوع. سرنوشت خالفت نبود  
در وאقـع دو نماینـدۀ جریـان    . یافـت  پیونـد مـی    خود אز אمارت شام      بركنارىرش فرمان   یه אز پذ  یمعاوی  ردאنگروی

 یریگ مین تصم ی א ربאمیرאلمؤمنین   كه    بود یعیو طب حکمیّت خارج אز حیطۀ وظایف قانونی خود عمل کرده بودند           
 .אرزشی فرאوאن دאشته ی معاویجه برאین نتی אد، אمانگذאرאرزشی ن

ه یار معاو یدر אخت آسان  جه رא   ین نت یعمرو بن عاص هم א    هرچند نتیجۀ حکمیت برאی معاویه دلنشین بود، אما         
سـت   در د  یא   برد كه אو بـرگ برنـده       یه پ یمعاو. ه نرفت یدن معاو یאو به شام برگشت به د     هنگامی که   . قرאر ندאد 
 شدند و حـق אنتخـاب        ه كنار گذאشته  ی و معاو  ی عل ،تی حكم ۀجی אدعا كرد كه در نت     عمرو بن عاص نخست   . دאرد
 ذكـر  یخیات آن در منـابع تـار  یـ  كه جزئ  یه با ترفند  ی معاو ی ول ،وאگذאر شده אست  ) عمرو بن عاص  (فه به אو    یخل
  .گزیندאو رא به خالفت بر رא وאدאشت که عمرو بن عاص،  אستشده
 شـروع  ۀ نقطאما آن رאشود،  ی به אو منتقل نم   گی و به ساد   ن روشها یدאنست كه خالفت با א      یه م ی معاو دچنهر
 ی شـام אز آنهـا بـرא       سرشناس و بـانفوذ    یها   با حضور چهره   ی عموم אی  ه جلس אو با برپایی  . كرد   یقلمدאد م  یخوب

ت در  یـ  حكم אمـا . ه شد ی معاو بعدى   אقدאمات  ی برא یزیت در شام دستاو   ی حكم ۀجین نت یبنابرא. عت گرفت یخود ب 
جنگ و گفتگو   پایان یافتن   كه بر   گروهی  ت،  یپس אز معلوم شدن سرאنجام حكم     .  متفاوت دאشت  یא  جهیعرאق نت 

ل ی رא بر حضرت تحم     خود مینكه تصم یאز א گروهی   ؛ بردند ی پ  به אشتباه خود   ،فشردند  پای می  یو אنتخاب אبوموس  
 كـه  یא  عـده ،انی م אیندر.  بردندپینمایندۀ منتخب  ۀאشتباه خود درباربه گروهی دیگر   و  دند  مان ش ی پش ،كردند

 . بگذאرنـد  )علیه אلسالم (حساب אمیرאلمؤمنین    אشتباه خود رא به      بر آن بودند تا   ن אشتباهها نقش دאشتند،     یخود در א  
ـ     آنان،چرא به خوאستۀ    كه   فشار آوردند ) علیه אلسالم (آنان دوباره به אمام علی       אیـن   . تـن دאد   ،ود که خالف شرع ب

 . شدאمیرאلمؤمنین ان یان و אطرאفین سپاهایمر د هی آشفتیفضاאقدאم آنان موجب 
نفـر   ٤٥٠٠٠ هـم     نیز ان شام یسپاهאز  ده بودند و    ینفر אز سپاه عرאق به شهادت رس       ٢٥٠٠٠ن  یدر جنگ صف  

  حجم نی با א   كه دאنستند  ین م یرאلمؤمنیאم. کشته شدند نفر   هفتاد هزאر    ک به نزدی ن جنگ ی א در.  بودند شدهكشته  
سپاهیان رא دیگر بـار     ن وجود   یبا א . سخت در پیش אست   ى  א   و آینده   دشوאر ى رאه همرאهان، دستگی چندتلفات و   

فرאز و فـرود شخـصیتی       .های مختلف אز אین فرمان سر باز زدند         به جنگ با معاویه فرא خوאندند، אما آنها به بهانه         
) علیـه אلـسالم   (تـصمیم אمـام علـی        אی بود که با هـیچ       اعی آنان به گونه   مردم کوفه و نابسامانی فردی و אجتم      

بـرאی حرکـت دوبـاره بـه        حتی سپاهی رא بیرون شـهر       ) علیه אلسالم (علی  حضرت   .همگام و همدאستان نبودند   
ن یدر چنـ  . ی بـاقی نمانـد    های مختلـف پرאکنـده شـدند و كـس           بهانهسپاه به   ن  یند، אما א  آماده کرد سمت معاویه   

  یא  فتنـه و  پردאختنـد    خـود    یتهـا ی فعال ی و سازمانده  ین به אنسجام بخش   یرאلمؤمنی سپاه אم  یאفرאد نارאض  ،ییفضا
 . میكن یم ینده آن رא بررسی آۀجلسشكل گرفت كه در 
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طلـب و دور אز      فرصـت طلـب و       قدرت  جریان کی ۀ سو معلول سلط   کین אز   یش صف یدאی پ کوتاه سخن آنکه  
ـ . אسـتوאر بـود   بـصیرتی مـردم       بـی  دیگر بر جهل و      ىیسوو אز   ود  مانند معاویه ب   ،های دینی   آموزه بـصیرتی و     یب
 در  رא )علیه אلسالم  ( علی حضرتشوند و   عاویه  طعمۀ دאم אفرאدی مانند م      كه آنها  شدنگری مردم موجب      سطحی
ی فکـری   ها و بسترها    تر تمامی אین زمینه     بینانه  گاهی وאقع در ن . كنندان  یانیسفطلبی    قدرت ین قربان ی صف جریان

) علیه אلسالم (ی  אمام عل .  جامعه بود   سال در  ٢٥حاکمیت אندیشۀ درست دینی در طول       فقدאن   ۀجی نت و אجتماعی 
 همچنـان در   آن אمـا אثـرאت      ؛ پـشت سـر گذאشـتند      با تحمل سختیها و به جان خریدن مشکالت،       אین بحرאن رא    

 .  باقی ماندگسترۀ تاریخ אسالم و در جامعه



 

جلسۀ دوאزدهم

 دکتر محسن אلویری
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 אصحاب نهروאن
 
 

 אهدאف درس
 : با ییآشنا
  ؛ش خوאرجیدאی پیها نهیعوאمل و زم 
 . آنیامدهاین با آنها و پامؤمن ری אمرویارویی یچگونگ 

 
 
 

 نیشیپ بر مباحث یمرور
 . نتایج آن سخن گفتیمها و  אز زمینهدر جلسۀ گذشته به رویدאد تلخ تاریخی جنگ صفین אشاره کردیم و

 
 
 

   پیدאیش خوאرجهای زمینه
خـوאرج   ۀ فتنـ  ،که فرصت زیادی אز آن حضرت گرفت       )علیه אلسالم ( אمیرאلمؤمنین   دورאن خالفت بحرאن   نسومی
بـه אعتبـار خـروج      جنـگ نهـروאن؛     ،   به אعتبار مکان وقـوع درگیـری       :شود  یاد می  سه نام     با رویدאدאز אین    .אست

نـام گرفتـه     مـارقین    جنـگ ز،  یـ אنگ  ن گروه فتنه  یא رویهای جنگ خوאرج و به אعتبار تند      ، حاکمیت شورشیان علیه 
ل یـ دل بـه  ن خـوאرج رא یرאلمـؤمن یع و אز حد خارج شدن אسـت و אم      یمفهوم عبور كردن سر    به   »قرَمَ«وאژۀ   .אست
 . دین نامی مارقناشایست، یهایتندرو

علیـه   (ین عل یرאلمؤمنیر بازگشت אم  یت، در مس  ی حكم مسئلۀمطرح شدن   ن و   ی جنگ صف  پایان یافتن پس אز   
به سود سپاهیان معاویه نقش     ن  ی جنگ صف  سرنوشت تغییر   ان حضرت كه در   ی אز אطرאف  گروهی به كوفه،    )אلسالم

ـ  אز א  یگروه. هایی آغاز کردند    مؤثری دאشتند، بر سر درستی یا نادرستی تصمیم گرفته شده، زمزمه           در ن אفـرאد،    ی
 بـه  ،ت رא در ورود به شـهر همرאهـی نکردنـد    مستقر شدند و حضر    حرورאءنام  אی به     بیرون شهر کوفه در منطقه    

گـر אز همفكـرאن     ی د گروهـی  یول.  אست  حروریه،  خوאرج ذکر شده   یخ برא یدر تار همین دلیل نخستین نامی که      
  .آنها وאرد شهر كوفه شدند

  تنها وظیفه  میتکَ حَ رאی ز אند؛  هحتی کفر ورزید  و   هאشتباه کرد  حکمیت كه در موضوع     بر אین عقیده بودند   آنها  
و  شـود جبـرאن    توبـه     ماننـد  ییאز رאههـا  بایـست     به باور آنها، אین کفـر مـی        .אستאو  אز آن   تنها  كم  و حُ  خدאوند

ز یـ ن در شـهر کوفـه       אندیشهאین   .ا پس אز אعترאف به אشتباه و گناه خود، توبه كند          آنهد مانند   ین هم با  یرאلمؤمنیאم
به آن تن دهد و رאه بـدعت در دیـن رא            ) یه אلسالم عل(אما אینها مسائلی نبود که حضرت علی         .طرفدאرאنی دאشت 

 . باز کند
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 گریهای خوאرج فعالیتها و فتنه
 و  رفتنـد   منبر مـی  ن در شهر كوفه به      یرאلمؤمنی אم هنگامی که  .های بسیاری אز خوאرج ثبت کرده אست         فتنه تاریخْ

ـ إ کمَال حُ« :با فریادهای نشستند و در چهار گوشۀ مسجد می  خوאرجند،  پردאخت سخنرאنی می به   مجلـس   ؛»١ا هللالّ
 .زدند آن حضرت رא برهم می

 برخورد  تندسطح پایین،    یطنتهایمخالفتها و ش    با وكردند    ی تحمل م  ها و فشارها رא     تمامی אین فتنه  حضرت  
 یهـا   خطبه.پردאختند  فکر مردم و אندیشۀ بدخوאهان می   אصالح به   گسترده ی در سطح  روشنگریبا  کردند و     نمی

ها   אفکار جامعه نسبت به فتنه    روشنگری    در شانیא تالش وسیع ار مهم אست و نشانگر      ین دوره، بس  یحضرت در א  
ـ ق א یـ زمـان دق  نشان دאدن   ها و     ن خطبه ی א یگذאر خیگرچه تار  .و אنحرאفات אندیشۀ دینی אست     ازمنـد  یرאد آنهـا ن   ی

 אسـت   ییهـا    خطبه אز جمله  ٢٣٨ و   ٢٠٨ ،١٧٧،  ١٢٧،  ١٢٥،  ١٢١،  ٤٠،  ٣٥ یها  ، אما خطبه  شتر אست ی ب یא  مطالعه
 . کرد אشاره  برאی نمونه به آنهاتوאن یكه م

در موضـوع   حضرت  هرچند  . ستא   بر خالف دین گرفته    یمیکردند که تصم    ین رא متهم می    אمیرאلمؤمن خوאرج
 אیـن فـشارها     .دאنـستند   نمیكفر  و مصدאق   خالف شرع   رא   هאما كار אنجام شد   صفین پیشنهاد دیگری دאده بودند،      

پرאکنـدۀ کـوفی رא   مخالفان ، زیست در شهر کوفه میه ك ،یبب رאسْهْعبدאهللا بن وَنكه  یتا א ن אدאمه دאشت    همچنا
 ، كه بیرون شهر کوفه مانـده بودنـد        ین אفرאد به كسان   یאبا پیوستن    .دهی کرد ش گرد آورد و سامان    یل خو در منز 

 . تغییر کردسیاسی و אجتماعی شرאیط 
 
 
 

  در برאبر خوאرج)سالمعلیه אل (نامؤمن یر אموאکنش
  در پاسخ بـه    د و جطنت خوאرج در مس   ی در وאكنش به ش     گروهی منسجم  گیری  شکلش אز   ی پ )علیه אلسالم  (علی
 :  آنها، אعالم کرده بودند»هلَّا لِلّ إكمَحُ ال« یندא

ـ   الثاًندنا ثَ م عِ كُ لَ نَّإما  أ! لٌها باطِ  بِ سُمَلتَیُ قٍّ حَ ةُمَلِ، كَ كبرُأ אهللاُ ـ ال نَ : مونابتُحِ ما صَ م كُعُنَمْ
ـ    ءَ یْم אلفَ كُعُمنَال نَ وَ،  هُمَا אسْ هَیروא فِ ذكُن تَ أ  אهللاِ دَساجِمَ ـ أ تْ مـا دאمَ ـ  كُیدی ـ  أ عَم مَ ال وَنا،  یدی
  ٢.وناءُبدَى تَتَّم حَكُلُقاتِنُ

بردאشـت شـده     אسـت كـه אز آن باطـل          یسخن حق ) ا هللا لّ אِ كمَحُ ال(ن سخن   یאهللا אكبر، א  
 كـه   ،شما رא אز مساجد خـدא     : دیز برخوردאر ی سه چ  د אز ی همرאه  ما  با هک  تا زمانی شما  . אست

  رא ست سـهمتان   א  شما با ما   ی كه دستها  تا هنگامی  ؛میدאر  ی بازنم ،دیدر آن نام خدא رא ببر     
 .دینكه شما آغازگر جنگ باشیم مگر אیجنگ ی و با شما نممیكن یאلمال قطع نم تیאز ب

 نیایـد تـا אز אیـن        د بـه وجـو    ی نظام ی فضا ضاع و شرאیط گذشته،   با حفظ אو  دند  یكوشن مرحله   یدر א حضرت  
ـ  كه אز سر جهل بـه א       ی كسان چنینאی حفظ شود و هم      رهگذر یکپارچگی אجتماعی و سیاسی تا אندאزه       ن گـروه   ی

  : آنها فرستادند و به אو توصیه کردندبه سویعباس رא   אبندر آغاز،حضرت . پی برند אشتباه خود به ،אند وستهیپ

                                                 
  . אستحکم تنها אز آنِ خدא. ١
 .٧٣، ص ٥، ج طبریتاریخ . ٢
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لَكِنْ حَاجِجْهُمْ بِالسُّنَّةِ   وَ...  قُولُونَیَوَخَاصِمْهُمْ بِالْقُرْآنِ فَإِنَّ אلْقُرْآنَ حَمَّالٌ ذُو وُجُوهٍ تَقُولُ         لَا تُ 
 ٣.صاًیجِدُوא عَنْهَا مَحِیَفَإِنَّهُمْ لَنْ 

 و  ییگـو   یمـ   تابـد،   ی مختلـف رא برمـ     یقرآن فهمهـا  سخن نگو؛ زیرא    با آنان אز رאه قرآن      
 .  ندאرندیزگاهی با آنان אز سنت سخن بگو كه אز آن گریول ...ند یگو یم

. رفـت  با آنها    ٤ صحبت یخود برא  )علیه אلسالم (אمیرאلمؤمنین   و   אی نگرفت   با آنان نتیجه  س در گفتگو    عبا אبن
حـضرت   در جنگ صفین با  که  نآنا ؛کردند تقسیم    دو دسته   به ش אز صحبت با آنها مخاطبان خود رא       یحضرت پ 

آن . ی ویـژه فرمودنـد  نهر یک אز אین دو گروه سـخ        ابאمیرمؤمنان   . نبودند )علیه אلسالم (علی   که با    نا آن بودند و 
یـادآوری کردنـد و    بـه آنهـا  در جنـگ بـا معاویـه    دیـدگاه خـود رא    سخن گفتند،حضرت با همرאهان در صفین    

ست אصـحاب معاویـه، گوشـزد     نیزه کردن قرآنها به درتالشهای خویش رא در مرאجعۀ به کتاب خدאوند پس אز ب          
 :دندنمو

أَهْلُ دَعْوَتِنَا אسْـتَقَالُونَا    وَإِخْوَאنُنَا   عَةًیخَدِوَمَكْرאً  وَلَةً  یغِوَلَةً  یأَلَمْ تَقُولُوא عِنْدَ َرفْعِهِمُ אلْمَصَاحِفَ حِ     
سُ عَنْهُمْ فَقُلْتُ لَكُمْ هَذَא أَمْرٌ      ینْفِאلتَّوَ אْلقَبُولُ مِنْهُمْ    يُאسْتَرَאحُوא إِلَى كِتَابِ אللَّهِ سُبْحَانَهُ فَالرَّأْ     وَ

אلْزَمُـوא  وَمُوא عَلَـى شَـأْنِكُمْ      یآخِـرُهُ نَدَאمَـةٌ فَـأَقِ     وَأَوَّلُـهُ رَحْمَـةٌ     وَبَاطِنُهُ عُدْوَאنٌ   وَمَانٌ  یظَاهِرُهُ إِ 
إِنْ وَبَ أَضَـلَّ    یـ قٍ نَعَـقَ إِنْ أُجِ    لَا تَلْتَفِتُوא إِلَى نَاعِ   وَعَضُّوא عَلَى אلْجِهَادِ بَنَوَאجِذِكُمْ     وَقَتَكُمْ  یطَرِ

 ٥. ...تُرِכَ ذَلَّ 
رنـگ و مكـر و خدعـه بـاال بردنـد، شـما              یب و ن  ی كه آنها قرآنها رא אز سر فر       یا هنگام یآ

 جنـگ  رخوאسـت تـرک  نان ما هستند كه אز ما دید  ما و همینینان برאدرאن دید كه א  ینگفت
ـ   אند و به كتاب خدאوند سبحان پناه بـرده          كرده  آنهـا   ۀد، بخردאنـه آن אسـت كـه خوאسـت         אن
 ،مـان ید ظـاهر آن א    ینیب  ینكه م یא: ند و من به شما گفتم     یرفته شود و آنها אز تنگنا درآ      یپذ
ود كـار خـ    بـر    . אست یمانیان آن پش  ی پا ی אست، آغاز آن رحمت ول     ی باطن آن دشمن   یول
د و بـه    یجهاد بفشار  عزم جزم بر     ۀتان رא به نشان   ید و دندאنها  ی نكن و رאه خود رא ترک    د  یبمان
سازد و    ید، گمرאه م  ی كن د كه אگر به אو אعتنا     ی نكن  אعتنا ،آورد  ی אز خود درم   یی كه صدא  یكس

 . ...شود  ید، خوאر میאگر אو رא رها كن
ـ ست كـه حـضرت א   یـ د ن یـ و بع نیاز دאرد    یشتری ب ی بررس بهها    ن خطبه ی א یگذאر  خی، تار گفتیمگونه كه     آن ن ی

  خـود نـسبت بـه      یهایگـر אز روشـنگر    ی د یكـ یحـضرت در    . كرده باشند رאد  یهروאن א  جنگ ن  ۀخطبه رא در آستان   
 : دیفرما یمچنین  »ا هللاحكم אلّ ال« خوאرج و مطرح ساختن شعار یبیفر عوאم

نِ لَـا   یْאلـدَّفَّتَ نَ  یخَطٌّ مَسْطُورٌ بَ  هُوَ  إِنَّمَا حَكَّمْنَا אلْقُْرآنَ هَذَא אلْقُرْآنُ إِنَّمَا       وَإِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ אلرِّجَالَ     
 ٦ ....نْطِقُ عَنْهُ אلرِّجَالُ یَإِنَّمَا وَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْجُمَانٍ وَنْطِقُ بِلِسَانٍ یَ

ـ م، بلكـه قـرآن رא حَ      یم قرאر نـدאد   كَرא حَ )  بن عاص    و عمرو  یאبوموس(ما مردאن    م قـرאر   كَ
 سخن گفتن نـدאرد،     ن دو جلد אست و زبان     ی سطر به سطر و ب     یא   قرآن نوشته  یم، ول یدאد
 . كه معنى آن دאنند،ندא و ترجمانش آن مردאن אست یא ازمند بازگوكنندهیو ن

                                                 
 .٧٧، نامۀ نهج אلبالغه .٣
 . در نهروאن صورت گرفته باشددر آغاز رویاروییشاید אین گفتگو . ٤

 .١٢٢، خطبۀ نهج אلبالغه .٥
 .١٢٥، خطبۀ نهج אلبالغه .٦
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 بـه مفهـوم   م قرאر دאدن خـدא،      كَ حَ ی درست אست، ول   »ا هللا ال حكم אلّ  «شعار  ) علیه אلسالم (به بیان אمام علی     
 ی نكات ۀز دربردאرند ین خطبه ن  یא  ۀאدאم. ردی אنسانها صورت گ   د به دست  ین كار با  ی א אست که مرאجعه به سخن خدא     

 .  خوאرج אستۀشیمهم در نقد אند
 
 
 

 سرאنجام خوאرج
 حدود چهار هزאر نفر אز خـوאرج        باور ید، ول ركن خوאرج رא متقاعد     ۀهم) علیه אلسالم (אمام علی    ی هشدאرها هرچند

אعتقاد منحرف خویش بـاقی     که بر   دیگر   گروهی   . به کوفه بازگشتند   رא تغییر دאد و آنها אز אردوی خوאرج بیرون و         
روאن  نهـ  همگی به طرف منطقـۀ     ، آنها بصریهمفكرאن    با پیوستن  و אطرאف کوفه حرکت کردند       אز ،مانده بودند 
بـه  دאشـتند   ) علیـه אلـسالم   (אفرאدی رא که موضـعی همـسو بـا אمـام علـی              حركت  در مسیر   خوאرج  . روאنه شدند 
 با  אلبالغه نهج ١٢٧ ۀ در خطب  رسد אمیر مؤمنان    به نظر می   .رساندند   جرم کفر به قتل می     אی به   ن بهانه یتر كوچک

 : کنند אنتقاد می به ظاهر دینی خوאرج های فهمی کجگر אز ی دאز بخشین موضوع، یאشاره به هم
ـ (ضَلَلْتُ فَلِمَ تُضَلِّلُونَ عَامَّـةَ أُمَّـةِ مُحَمَّـدٍ          وَ أَخْطَأْتُ   يتُمْ إِلَّا أَنْ تَزْعُمُوא أَنِّ    یْفَإِنْ أَبَ    אهللاُ یلّصَ
ـ   وَ ي بِضَلَالِ )هآلِ وَ هِیْلَعَ ـ  يتُكَفِّـرُونَهُمْ بِـذُنُوبِ   وَ يتَأْخُـذُونَهُمْ بِخَطَئِ وفُكُمْ عَلَـى عَـوَאتِقِكُمْ     یُ سُ

 قَـدْ عَلِمْـتُمْ أَنَّ رَسُـولَ     وَذْنِبْ  یُتَخْلِطُونَ مَنْ أَذْنَبَ بِمَنْ لَمْ      َوאلسُّقْمِ  وَتَضَعُونَهَا مَوَאضِعَ אلْبُرْءِ    
قَتَـلَ אلْقَاتِـلَ   وَهِ ُثمَّ وَرَّثَهُ أَهْلَهُ ی אلْمُحْصَنَ ثُمَّ صَلَّى عَلَيَرَجَمَ אلزَّאنِ )هآلِ وَ هِیْلَ عَ  אهللاُ یلّصَ(אللَّهِ  
ـ     یرَ אلْمُحْصَنِ ثُمَّ قَسَمَ عَلَ    ی غَ يَجَلَدَ אلزَّאنِ وَقَطَعَ אلسَّارِقَ   وَرَאثَهُ أَهْلَهُ   یوَرَّثَ مِ وَ ءِ  يْهِمَـا مِـنَ אلْفَ
ـ    وَبِذُنُوبِهِمْ   )هآلِ وَ هِیْلَ عَ  אهللاُ یلّصَ(نَكَحَا אلْمُسْلِمَاتِ فَأَخَذَهُمْ رَسُولُ אللَّهِ      وَ هِمْ یأَقَامَ حَقَّ אللَّهِ فِ
 ...אرُ אلنَّاسِنِ أَهْلِهِ ثُمَّ أَنْتُمْ شِرَیْخْرِجْ أَسْمَاءَهُمْ مِنْ بَیُلَمْ وَمْنَعْهُمْ سَهْمَهُمْ مِنَ אلْإِسْلَامِ یَلَمْ وَ

 ۀد من אشتباه كردم و گمرאه شدم، پس چرא عامـ          ینكه بپندאر ید مگر א  یرو  یر بار نم  ی ز هرگز
 مـن مؤאخـذه     یل خطـا  یـ د و آنان رא بـه دل      یخوאن  ی من گمرאه م   یامبر رא به گمرאه   یאمت پ 
تان بر گردنتان אست و     یرهای شمش .دیپندאر  یل گناهان من آنها رא كافر م      ید و به دل   یكن  یم
 د و هركه رא گناه كرده با آن كه گناه نكرده          یآور  ی درست و نادرست فرود م     ین رא بر جا   آ

 زناكـار   )ه و آلـه   یـ  אهللا عل  یصـل (امبر خدא   ید پ یدאن  ی كه م  ی در حال  ،دیزیآم  یم  در هم  אست
ز یـ  سـپس بازمانـدگانش رא אرث دאد و ن         ، سپس بر אو نماز خوאند     ، رא سنگسار كرد   یمحصن

ـ ز دسـت دزد رא بر     یـ  אو رא به بازماندگانش אرث دאد و ن        میرאثد و   قاتل رא به قتل رسان     د و ی
 رא به   אلمال دאد و زنان مسلمان      تی אز ب   رא  سپس سهمشان  ،انه زد ی رא تاز  یرمحصنیزناكار غ 

مجـازאت كـرد و     شان  گناهاندلیل  به  آنها رא   امبر  ی پ ]د كه ینیب  یم[ پس    אزدوאج آنها درآورد،  
 سهم آنها رא אز אسالم بازندאشت و نام آنها رא אز אهل             ی ول ،كرد آنها אجرא    ۀحق خدא رא دربار   

  ....د یא ن مردمانیرون نكرد، پس شما بدتریאسالم ب
 خـود رא هماننـد دشـمنان        یאفرאطـ   دوسـتدאرאن  אعتـدאل،  به ضرورت    با אشاره  همین خطبه    ۀدر אدאم حضرت  

نسبت بـه   فشارند و     ی م یز אز تفرقه پا   ی بر ضرورت وحدت و پره     همچنین. كنند  ی م ی معرف  אهل هالک  ،یאفرאط
در وאقـع   .دهنـد  ی هـشدאر مـ  ،كند ین بر تن می كه گاه لباس دجاهالنه یرفتنها و تندرویها  بیرאهه אفکنیها،  تفرقه
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یـک  رא به   ) علیه אلسالم (אین هشدאرهای دلسوزאنه و روشن بینانۀ دینی آن حضرت אست که رویارویی אمام علی               
 .گذر تاریخ و بستر زمان تبدیل نموده אست در موאجهۀ زنده و پویا

 אز جملـه    سرنوشـت جنـگ دאشـتند؛      ۀ هم دربـار   ییهابینی  پیش و   گری د ییهای حضرت سخنرאن  ،ن فاصله یدر א 
 :، فرمودندبه حضرت رسیدخوאرج אز پل نهروאن هنگامی که خبر گذشتن 

 ٧.هْلِكُ مِنْكُمْ عَشَرَةٌیَلَا وَرَةٌ فْلِتُ مِنْهُمْ عَشَیَאللَّهِ لَا وَمَصَارِعُهُمْ دُونَ אلنُّطْفَةِ 
مانـد    ی نم یده نفر باق   ]ش אز یب[ آب אست و سوگند به خدא אز آنان          نیقتلگاه آنان كنار هم   

 .رود ین نمیده نفر אز ب ]ش אزیب[هم و אز شما 
ـ    ینیب  شیگونه كه حضرت پ      جزئیات نبرد نهروאن אز حوصلۀ אین بحث خارج אست، אما آن           رذک د אز   كـرده بودن

ن ی نخـست  ظـاهرאً  . אفتادنـد   بقیۀ آنها به خاک هالکـت      ه نفر جان سالم به در بردند و        تنها نُ  چهار هزאر نفر خوאرج   
 : ندیفرما ین خطبه میشان در אیא.  אستאلبالغه نهج ٩٣ ۀ حضرت پس אز جنگ نهروאن، خطبۀخطب

 بَعْـدَ أَنْ مَـاجَ      يرِیـ هَا أَحَـدٌ غَ   یجْتَرِئَ عَلَ یَكُنْ لِ یَ لَمْوَنَ אلْفِتْنَةِ   یْ فَقَأْتُ عَ  يهَا אلنَّاسُ فَإِنِّ  یُّأَ... 
  ....אشْتَدَّ كَلَبُهَاَ وَهَبُهَا یْغَ

زد و    ی آن مـوج مـ     یكی تار نكهیپس אز א  حدقه درآوردم،    چشم فتنه رא אز       مردم، من  یא... 
 . رא ندאشتین كاریت אنجام چنئ جر جز منیكسافته بود، ی ی آن אستوאریدشوאر

های طـوالنی     سجده بر אثر  آنها پیشانیهای   ،به ظاهر אهل زهد و عبادت بودند      و   دینی دאشتند    یظاهر خوאرج
و وجود אیـن    دאشتند  طرفدאرאنی  ن مردم   ایم در   .ساخت  پینه بسته بود و אین وضعیت، برخورد با آنان رא دشوאر می           

سکان به ظاهر متدیّن تا بـدאنجا بـود کـه           حمایت مردم אز אین متن     .ار دشوאر كرده بود   یكار برخورد رא بس   حامیان،  
 آنهـا م  یאز تـصم  نهج אلبالغه    ١٨١ ۀن در خطب  یرאلمؤمنیאم .وستندیز به خوאرج پ   یان كوفه ن  ی אز سپاه  گروهی یحت

 . كنند ی میאظهار نارאحت
 
 
 

  چند نکتهبیان
به ذكر چند نكته الزم     ت ، دینی در طول تاریخ    ۀو تأثیر شگرف אین گروه بر אندیش       خوאرج   אهمیت تاریخی به دلیل   
  :درس نظر می

 جمـل و    رخـدאد سه بـا    ی در مقا  در אین رویدאد،   . خوאرج אست  ۀدیبا پد אمیرאلمؤمنین   برخورد   ۀوی ش نخستنکتۀ  
אین . صرف كردند אذهان و عقاید خوאرج      بیشتری برאی روشنگری     بسیاروقت  ) علیه אلسالم (حضرت אمیر   صفین  
 بیـشتر . بکـشاند  خـود    وی رא بـه سـ     بسیاریفریبش    مردمظاهر دینی و    ت با   توאنس  میאی بود که      نهبه گو رویدאد  

ـ ش אز شـروع رو    یتا پ های אمیرאلمؤمنین دربارۀ خوאرج       طبهخ ـ تهد אز   یی دאرد و بـو    ی روشـنگر  ۀ جنبـ  ییاروی د و  ی
 :  فرمودندی نظامییاروی روۀ در آستان و٣٦ ۀتنها در خطب. رسد یترساندن به مشام نم

نَةٍ مِـنْ   یِّرِ بَ یْبِأَهْضَامِ هَذَא אلْغَائِطِ عَلَى غَ    وَمْ أَنْ تُصْبِحُوא صَرْعَى بِأَثْنَاءِ هَذَא אلنَّهَرِ        رٌ لَكُ یفَأَنَا نَذِ 
  ....نٍ مَعَكُمْ یلَا سُلْطَانٍ مُبِوَرَبِّكُمْ 

                                                 
 .٥٩، خطبۀ نهج אلبالغه .٧
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 و  یپـست  و در د  یـ  و خـون درغلط    ن رود به خـاک    یدهم كه در كنار א      یمن به شما אنذאر م    
 روشـن بـا     یحجت خدא و    ی אز سو  دلیلی آشکار نكه  آ  ی ب  باشید، فكنده א کاخبلندیهاى אین   

 . ...شما باشد 
فکـار و    א با خوאرج نهروאن אین پیام رא به همـرאه دאرد کـه در رویـارویی بـا                ) علیه אلسالم (شیوۀ برخورد علی    

 و  بـه رאسـتی    روشـنگری بـا   مـردم رא    سور و مقدور אسـت      ی تا آنجا که م    אثرگذאر بر ذهن مردم، باید    های    אندیشه
 . جلوگیری نمود تدאوم باطل אز بصیرت مردم  אرتقایو با رאهنمایی کرد درستی

ـ  با אز خـوאرج كـه     دقیق אفرאدی تشخیص   دشوאرینکتۀ دوم     .אز دیگـر אشـخاص بـود      ند  دشـ   مـی  د كـشته  ی
در ،  مآوردكه مـن چـشم فتنـه رא אز حدقـه در           אند    دهتصریح کر  ٩٣ ۀنكه در خطب  یبا א  )علیه אلسالم  (אمیرאلمؤمنین

 :فرمایند  مینهج אلبالغه ٦١خطبۀ 
 .سَ مَنْ طَلَبَ אلْحَقَّ فَأَخْطَأَهُ كَمَنْ طَلَبَ אلْبَاطِلَ فَأَدْرَكَهُیْ فَلَيلَا تُقَاتِلُوא אلْخَوَאرِجَ بَعْدِ

رود   ی حـق אسـت و بـه خطـا مـ           ید، آن كس كه در جستجو     ی אز من با خوאرج نجنگ     پس
ـ معاو(رسـد     یال باطل אست و بـه آن مـ         كه به دنب   یمانند كس ) خوאرج( ) ه و אصـحاب אو    ی
 .ستین

حـضرت هـشدאر   رو،  אز אیـن  ؛تشخیص درست אز نادرست دربارۀ خوאرج دشوאر بـود  د كه   یآ  ین خطبه برم  یאز א 
در صورتی که אین شـیوه جریـان         . אز خوאرج به قتل نرسند     یل طرفدאر ی אفرאد تنها به دل    ،شانیدאدند كه پس אز א    

 . شد خ دگرگون میی تارۀد، صحنیسر می، به قتل بود אندیشه می ج همربا خوאکس كه  هر یافت و می
ج، אیـن گـروه     ربا پایان یافتن جنگ نهروאن و شکـست مطلـق خـوא            .، تدאوم تاریخی خوאرج אست    وم س نکتۀ

رج زمان خود אمیرאلمؤمنین حدאقل شش گروه دیگر غیر אز خوאفکری ـ سیاسی به طور کامل אز بین نرفت و در  
كـه אلبتـه    در گذر אیام گروههایی به نام خوאرج شـکل گرفتنـد             ،پس אز آن  . دندیمیرאلمؤمنین شور  علیه א  ،نهروאن

 .ن موضوع אشاره دאردی به همنهج אلبالغه شصت ۀد خطبیشا. كسان نبودی آنها ۀهممبانی فکری و فقهی 
 یمـان بـه عنـوאن مـذهب رسـم      אباضیه אست که در کـشور ع ، که هنوز باقی אست،خوאرجترین گروه    אصلی
אقـدאم  خوאرج אمروزین . دאنند منتسب نمیبه خوאرج عصر אمیرאلمؤمنین   خود رא   אلبته خوאرج אمروز    . شود  یشناخته م 

بـه بـاور    . دאننـد   مـی  رא אز جملۀ אقدאمات خوאرج ن      رن كا یكنند و א    ی אز خوאرج رא محكوم م     یكیملجم به عنوאن      אبن
 همۀ خـوאرج    پایو نباید آن رא به      אست  تخلفی אست که یکی אز خوאرج אنجام دאده         ت و   ی جنا ملجم  אینان، کار אبن  

 . نوشت
 و  یگروه فكر אین   تدאوم   ، رشد و  چگونگی پیدאیش ژرف دربارۀ   شناختی    جامعه ضرورت مطالعات  چهارم   ۀنكت
ان یـ ا رא ب   آنهـ  دگرگونی و رشـد    ،شیدאیر پ ی س یخیتوאن به אستناد منابع تار      ی م ی سطح یدر نگاه .  אست یمذهب
 بـه  ؛ مخـالف گرفتنـد  ی موضع،تین و در אعترאض به حكم یكه پس אز جنگ صف    به گوאهی تاریخ، گروهی      .كرد

  .خویش علیه خلیفۀ وقت אدאمه دאدندحركت 
پـذیر אسـت،    אی با مرאجعه به منابع تاریخی אمکـان         نمایاندن زوאیای پیدא و پنهان تاریخی אین رویدאد تا אندאزه         

ـ بر تـن دאدن بـه درخوאسـت معاو         خوאرج אصرאر   یین چرא یی تب .العات به تنهایی کافی نیست    گونه مط   אما אین  ه و  ی
شتر یـ  ب یبررسـ پـژوهش و    ازمنـد   ینشه در جامعـه     ین אند ی گسترش א  یها  نهیع آنها و زم   یر موضع سر  ییسپس تغ 
 ریـ ه و زب  طلحـ  ،معاویـه شخصیت  تنها  ،   یک אندیشۀ درست   ناگفته خود پیدאست که در زمان حاکم نبودن       . אست

بسته، بـا صـوت      ا پیشانی پینه  بو  در لباس دین    ابند كه   ی یپرورش م در אین بستر، گروهی     رد، بلكه   یگ  یشكل نم 
 . ستندین بایرאلمؤمنیאم برאبردر دאری  زنده  شبقرآن و



 

جلسۀ سیزدهم

 دکتر محسن אلویری
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 و شهادت آن حضرت) علیه אلسالم (دیگر بحرאنهای خالفت אمیرمؤمنان
 
 

 אهدאف درس
   رویدאد آن؛یو چگونگمؤمنان رچهارمین بحرאن خالفت אمی یها شهی با ریآشنای 
 .)علیه אلسالم(نگاهی به دستاوردهای خالفت אمیرمؤمنان  

 
 
 

 نیشیپ بر مباحث یمرور
אجتمـاعی    ــ    تأثیرאت فکـری   ره کردیم و  اویدאد نهروאن אش  رنگیزیهای خوאرج، به    با بیان فتنه א     گذشته، در جلسۀ 
 .ه رא در طول تاریخ بررسی نمودیمאین گرو

 
 
 
 

 )علیه אلسالم(علی غارאت در زمان 

 ، جمـل رویـدאد  تنها بـه سـه        د،یآ  یان م یسخن به م  ) علیه אلسالم  ( علی م خالفت  مه  و حوאدث   אز بحرאنها  هرگاه
رאن چهـارمی   ، אشـاره بـه بحـ      م خالفت آن حضرت   ایتر א   قی دق ی بررس ۀالزم אما ،شود  ین אشاره م  ن و نهروא  یصف

 ثقفـی م بن محمـد  ی אبوאسحاق אبرאهۀ نوشت אلغارאت با אلهام אز کتاب   ن نام   یא. دی نام غارאتتوאن آن رא      یאست كه م  
ن و  منامؤر مهمی אز خالفت אمیر    אبعاد بسیا   به غارאتאل אبوאسحاق در کتاب    . ه شده אست   برگزید )ه ٢٨٣م  ( یكوف

ـ ت معاویری كـه بـا مـد      یه حمالت ل אز كتاب رא به سلس     یبخشد و   کن سیرۀ آن حضرت אشاره می      بـه صـورت   ه وی
ـ نام كتـاب هـم بـه א       . ، אختصاص دאده אست   خالفت حضرت صورت گرفته     قلمرو  در ییذאیات א یعمل ن سلـسله   ی

ـ   منحصر یدر موאرد  و   ، سودمند ین كتاب אطالعات  یدر א .  دאرد אشاره حمالت پـس אز جنـگ      אز حـوאدث     ،فـرد ه  ب
 . افتیتوאن  یمنهروאن تا אیام شهادت حضرت 

 موضـوع خالفـت خـود رא بـه     رنگ عمرو بن عاص   یه با ن  یت، معاو یافتن حكم یان  ی و پا   אز جنگ صفین   پس
  رده گـست بـه صـورت  ) علیـه אلـسالم   (برאی نـاتوאن جلـوه دאدن علـی     گرفت و    یصورت گسترده و گام به گام پ      

ولت مرکـزی و   אز دسرزمینهایی دورنظامی به   یها  دسته ها אعزאم  برنامهאین   نیتر  مهم یکی אز    .کردریزی   برنامه
 گـاه بـا   چپـاول אمـوאل آنـان و    گناه و کشتن مردم بی אین گروهها با  .بود) علیه אلسالم  (مؤمنانאمیر خالفت   مقرّ

 .کردند نشینی می عقببه سرعت دند و نمو ن میم رא ناא منطقه ،بیعت گرفتن אز آنها به سود معاویه
  و  مـردم  میان  אیجاد چنددستگی  ،آنثبات و آرאمش     و   هم زدن نظم عمومی جامعه    در بر ی  אین عملیات אیذאی  

 . دאشت بسیارتأثیری  به سوی معاویهگرאیش 
 بـه  אو نخست . صورت گرفتةرطاأر بن   سْ بُ ی بود كه אز سو    ی، سلسله حمالت  هااتین عمل ین א ی אز مؤثرتر  یكی

 ی كـرد و در فرصـت      ینینـش    عقـب   به سرعت  ،آن منطقه  حضرت به     فرستادۀ با آمدن  و   من رفت یطرف حجاز و    
 دو فرزند عبیدאهللا بن عبـاس رא بـه قتـل          و حتی    نه شد یگر وאرد مد  ی د همچنین אو در زمانی    .گر وאرد مكه شد   ید
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אعالم محبـت بـه      رא تنها به جرم      لی یک روستا   אها گاه  مرتكب شد؛  یادی ز یتهایجنامن  یو در حمله به     א. رساند
ـ א .کرد میאموאل آنان رא چپاول       و قتل عام پایدאری در אین رאه،       و )علیه אلسالم  (مؤمنانאمیر ات یـ ن سلـسله عمل   ی

در  بـسیار مهمـی   ن و نهروאن رخ نمود و نقـش         ی صف مل،جد كه پس אز     بون  امؤمنری خالفت אم  چهارمین بحرאن 
زمینه رא برאی  به وجود آورد و    در جامعه  ی فضای ذهنی خاص   ،אدثون ح یא. دאشتعه  هم زدن نظم عمومی جام    بر

 .فرאهم کرد) علیه אلسالم(ترین אفرאد، شهادت אمیرمؤمنان  گیری جنایتی هولناک به دست شقی شکل
 
 
 
 

 )علیه אلسالم(ن امؤمن  خالفت אمیرنگاهی كلی به دستاوردهای

  حـضرت علـی بـرאی אجـرאی        نافتیـ نفرصت  و   )علیه אلسالم (ن  ؤمنامخالفت אمیر كمرشكن   یبحرאنها وجود   با
در  دست کم     رא شعارهای אولیۀ خالفت خود    ،یلو ع یאلگو با אرאئۀ یک    توאنستند آن حضرت  ، مطلوب خود  ۀبرنام
تـوאن بـه مـوאرد زیـر         ای خالفت پنج سالۀ אمیرمؤمنان مـی       אز بارزترین دستاورده   .محقق سازند  كوچک   یاسیمق

  :אشاره کرد
 
 
 
  عدאلتبرپاییـ ١

تنها بـه   ،  با عدאلت ) علیه אلسالم  ( علی گامی نام  هم دوشی و  هم. موضوع عدאلت بود  ن  رین شعار אمیرمؤمنا  ت אصلی
کـه آن حـضرت      אست   به אین دلیل   بلکه   ،אند  خن گفته سאز عدאلت   گر אئمه   ی د بیش אز شان  یא نیست که     دلیل אین

حضرت אمیر، در بیانی شیوא به وאقعیتـی אجتمـاعی در           .  אرאئه دهند  لدر عم   عدאلت رא  ی אز אجرא  یא  نمونهتوאنستند  
 : کنند که برآیند אجرאی عدאلت در جامعه אست  خالفت خود אشاره میزمان

ن  مِ بُشرَیَ وَ لِّ אلظِّ ي فِ سُجلِیَ وَ رَّ אلبُ لُأكُیَ لَ ةًلَنزِم مَ  أدناهُ  إنَّ ماًا ناعِ  إلّ دٌ أحَ ةِالكوفَ بِ حَما أصبَ 
  ١.אتِر אلفُاءِمَ
 ؛نعمـت برخـوردאر אسـت     سه  نكه אز   ی مگر א  رساند یمكس در كوفه شب رא به صبح ن         چیه
 و אز آب فـرאت      )אی دאرد  خانـه ( ندینـش   یه مـ  یر سا یخورد و ز    ین آنها نان گندم م    یتر  نییپا
 .نوشد یم

كـه   کننـد   مـسکن، بیـان مـی      غـذא و   نیاز אبتـدאیی هـر אنـسان، آب و           با אشاره به سه     در אین سخن   حضرت
ن و  ینها אز نخـست   یא. אند   شهر كوفه برآورده ساخته    ۀام خالفت خود در محدود    ی אنسان رא در א    یازهاین ن یتر  یادینب

ـ ترد  یب. אستجامعه   یک    تحقق عدאلت در   ین گامها یتر  مهمن حال   یدر ع  ـ  א ۀد دאمنـ  ی ن אقـدאم سرאسـر جهـان     ی
 كوفـه   ۀش به آن אشاره شد، در محدود      ی پ اتجلس كه در    یل بحرאنها و مشكالت   یگرفت و به دل     یبرنمאسالم رא در  

ـ    یـ تخـت ن  ی پا ۀ ماند، ولی تحقق آن در محدود      یباق ـ  ۀز بـه مثاب ـ   ینـ ی ع یאلگـو  یـک    ۀ אرאئ  אز حکومـت    ی و عمل
  حکـومتی  ۀسـیر منـدאن    ه عالقـ  ی پـژوهش بـرא    یهـا   ستهین با یتر  مهمن نمونه אز    ی א یوאكاو. אستمحور   عدאلت

                                                 
 . ٩٩ص ، ٢، ج طالب مناقب آل أبی אبن شهرآشوب، .١
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وند خوردن نـام آن     ی در پ  ینی ع ۀن نمون ی تحقق א  ی برא )علیه אلسالم (علی   یابیبه هر حال كام   . אست رمؤمنانیאم
 .حضرت با عدאلت مؤثر بوده אست

 
 
 
  )علیه אلسالم( علی ـ میرאث فکری٢

   مانده بر جای شان  یאز א אرزشمندی אست که    אی    میرאث אندیشه  )علیه אلسالم (ن  دومین دستاورد خالفت אمیرمؤمنا   
هرچنـد   .باشـد هـا     دوره یمبنای عمـل حکومـت אسـالمی در تمـام           و کمانمایۀ همۀ حا   دست توאند  می אست و 

ـ  در جامعـه پیـاده سـازند،       حكومت مورد نظـر خـود رא          אبعاد تمام نتوאنستندאمیرאلمؤمنین    و  ی خطـوط אصـل    ی ول
ـ    مالک   خود به    ۀچه در نام  آن. ان فرمودند ی خود ب  یها   آن رא در سخنان و نوشته      ییهاژگیو ش אز  یאشتر نوشتند و پ
ـ ی بودند، م بكر نوشته ی محمد بن אب  ی אز آن رא برא    ی قابل توجه  یز بخشها ی ن آن  ی אرزشـمند و جـاودאن بـرא   یرאث
 .یت تا پایان جهان אستبشر

س به كـارگزאرאن خـود      یئر یک   حکم همانند ،بكر و مانند آن     یאشتر و محمد بن אب    مالک  ن به   امؤمنری אم ۀعهدنام
ـ ها با   ن عهدنامه ی در مفاد א   .شود  ی دאده م  به אو ت  ینجام مأمور  א یچگونگدربارۀ   یحاتی در آن توض   אست که  د بـه   ی

.  توجـه شـود     نیـز  ،ت ندאشـتند  یـ  با مكتب אهـل ب     ییچ آشنا ی ه باًی كه تقر  ، مصر یعنین دو نفر    یت א یقلمرو مأمور 
ت یـ شتر ساكنان مصر با مكتـب אهـل ب        ی هرچه ب  یی آشنا ی برא ی خوب ۀنیتوאنست زم   یها م   ن عهدنامه ی א یمحتوא

ه به شهادت   یאشتر در مصر به دست عوאمل معاو      مالک  بكر و هم      یهم محمد بن אب    . فرאهم آورد  )هم אلسالم یعل(
 كه در   یی مجموع حكمها  در وאقع  .همرאه بود  موضوعاتگونه   با אین  معموالً   نیز ضرتدیگر حکمهایی ح   .دندیرس

 .אستم  אسالیاسی سۀشی شناخت אندی אرزشمند برאیصدر אسالم صادر شده אست، منبع
در روزگـار   ) علیـه אلـسالم   ( سیرۀ عملی حـضرت علـی         باید به  گفتارهای سیاسی،  در کنار همۀ אین مکتوبات و     

 . شودخالفت خویش نیز توجه 
سـنگ چرאغـی تابـان فـرא رאه حاکمـان جامعـه              گرאن عملی אین مفاهیم وאال و     های عینی و   شک درک نمونه   بی

  . خوאهد بود
 
 
 
 توقف فتوحاتـ ٣

 אشـاره شـد،   جلـسات پیـشین  گونه كه در     همان. وقف فتوحات אست  ، ت نאمیرمؤمناام خالفت   ی א ۀبارنکتۀ دیگر در  
د و در زمان خالفت خلیفۀ      ی دوم به אوج رس    ۀفی در زمان خالفت خل    ،אول آغاز شد   אوאخر خالفت خلیفۀ     אزفتوحات  

 אمـا در زمـان خالفـت        ،אسـتمرאر یافـت    ستانی خرאسان و س   یو حت  مغرب   ،٢ویژه در منطقۀ אفریقیه   به  سوم هم،   
 . فتوحات متوقف شد) علیه אلسالم (علی حضرت
 و بـه אیـن      אنـد    شـمرده  به אین کـار   ن  אمیرمؤمنا  ندאشتن  تمایل مفهومتوقف فتوحات رא به     سندگان  ی نو یبرخ

 تلفـ رسد توقـف فتوحـات بـه مفهـوم مخا       به نظر می   یول. ندא  ه سؤאل برد  ریزترتیب فتوحات پیش אز آن رא هم        

                                                 
 .شمال آفریقای کنونی. ٢
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پیـشین  مؤمنان با فتوحات خلفای      مخالف نبودن אمیر    نیست پیشهای   شده در دوره   ن با فتوحات אنجام   אمیرمؤمنا
  :دتوאن אثبات کر رא با دو دلیل می

 طرحی بود   ن אست كه فتوحات אبدאع خلفا نبود كه حضرت با آن مخالفت دאشته باشند، بلكه              ی א نخستل  یدل
ن طـرح   ی אز آن به صورت محدود אجرא شد و هم         ییتوאن گفت بخشها    یمتی  حو  که אز سوی پیامبر طرאحی شد       

، אز همـان     آن  بـودن  ی و فرאمكـان   ین אسالم و فرאزمان   ی د ی جهان ۀبا توجه به جوهر   .  אستمرאر یافت  در زمان خلفا  
ـ ن دی אیریگ  جهت ،آغاز نبوت پیامبر אکرم    بیـرون رفـتن אز مرزهـای مـشخص      بـه سـوی جهـانی شـدن و    ن ی

 אنجام دאدند و سرאسـر عربـستان در          אقدאماتی  گسترش قلمرو نفوذ אسالم    ی برא امبر خود ی پ .بوده אست جغرאفیایی  
حركـت   به سمت روم     غزوۀ تبوک،   در قالب سریۀ مؤته و     بار دو مسلمانان امبر فتح شد و در همان زمان      ی پ زمان
 مربـوط بـه     ویـژۀ  ی داللتهـا   جز به ،سامهسپاه אُ  وאپسین روزهای حیات خویش بر אعزאم       در  پیامبر אصرאر. كردند
 .אهتمـام دאشـتند   فتوحـات    نیز بر تـدאوم   ۀ رحلت   حضرت حتی در آستان    كه   אستن مفهوم   یאدربردאرندۀ   ،خالفت
 جهـانی بـودن دیـن אسـالم אقتـضا دאرد کـه       . אسالم بـود  پیامبر، بلکه אبتکار نبودخلیفه  אبتکار   فتوحات   ،بنابرאین

  .شوندپایتخت جهان אسالم אدאره  ینیتحت نظارت د کم دستسرزمینهای مختلف فتح شوند و 
مشورتهای زیادی אست کـه  ن אست، یشین با אصل فتوحات پامؤمنری موאفقت אم ۀدهند ن كه نشا  یگری د دلیل
 یא  هی یـک عنـصر حاشـ      در موضوع فتوحات  ) علیه אلسالم (حضرت علی   . دאدند  میخلفا  به   نهین زم یدر א حضرت  
  عمـر بـن خطـاب      یخـوאه    در پاسخ به مشورت    نهج אلبالغه  ١٤٦ ۀخطب .دאشتند ی خود همكار  ۀو به نوب  نبودند  
م بـه   ی تـصم    مسلمانان ۀی אول یشروی پس אز پ   انیرאنی كه א  یطی در شرא  عمر برאی حضور خود در فتح אیرאن،       .אست

جویـا  نظـر آن حـضرت رא      مشورت کـرد و    )علیه אلسالم (تعدאد آنان نیز فرאوאن بود، با علی         بودند و   حمله گرفته 
ـ د و    فـه پردאختـه   ی خل ه شـدۀ   אشار ی محورها ۀ به هم  یل نسب ی به دقت و تفص     نیز نامؤمنری אم شد،  خـود رא    دگاهی

ـ אگر حضرت بـا אصـل فتوحـات مخـالف بودنـد، א            . אند  ان دאشته ینسبت به آن ب     ی و همفكـر   یگونـه همكـار    نی
د، حـضرت وאكـنش نـشان       كـر   ین حركـت مـ    ی د های آموزهفه بر خالف    ی كه خل  ی در موאرد  شک یب. كردند  ینم
 به  ن، אمیرمؤمنا مشایعت و بدرقۀ אبوذر     منع دستور خلیفه مبنی بر   با وجود   كه  تبعید אبوذر    ی مانند ماجرא  ؛دאدند  یم

بـا وجـود אیـن،      . برخورد کردنـد  شود،  خوאست مانع     یكه م  حکمبن   رفتند و با مروאن      بدرقۀ صحابۀ نامدאر پیامبر   
 ی كـه אلبتـه درسـت      ،یخی تار ی گزאرشها ی برخ پایۀ  بر گذشته אز آن،  . بودند هفی مشاور خل  ، در فتوحات  אمیرمؤمنان

ـ  با توجه بـه א     .ندא  ههم در بعضی אز אین فتوحات حضور دאشت       ) علیه אلسالم  (אمام حسن آنها אثبات نشده אست،      ن ی
 فتوحـات   تمـامی  حـضرت بـا      خالفـت ن به مفهـوم م    حات در زمان אمیرمؤمنا    توقف فتو  گفت که توאن    ی نم نكته
 .  אستپیشین

رسد که حضرت علـی      به نظر می   کردند؟ت فتوحات رא متوقف      چرא حضر  אما هنوز אین سؤאل مطرح אست که      
ـ  فتوحـات رא אز אولو بـه رو بودنـد،   אی کـه بـا آن رو   ویـژه  به دلیل شرאیط در אیام خالفت خود) علیه אلسالم ( ت ی

 در زمان خالفت عثمان،     ویژه، به   دورאن خلفا ج در   ی אصل فتوحات به تدر     که ناگفته نماند .  حذف كردند  نخستین
ر بـا  یـ ، אمـا در دورאن אخ     یک وظیفۀ دینـی بـود      ،به عنوאن جهاد  فتوحات   . بود های مادی در هم آمیخته      אنگیزهبا  

 אز .كردنـد  ین جنگها شركت مـ ی در אییدאرאאنگیزۀ به دست آوردن به و مجاهدאن  אنگیزۀ مادی آمیخته شده بود      
نیـروی   آن حـضرت   אز سوی دیگر   پذیرفتنی نبود و  ) علیه אلسالم (یت برאی حضرت علی     سویی تدאوم אین وضع   

بایست نیروهای موجود رא برאی אدאرۀ אمـور         آن حضرت، می    و ندאشتندشکل مناسب   به  فتوحات   ۀدאرکافی برאی א  
  موجـود  ی نیروهـا  אستفاده אز  دلیل   بهشان  یرسد كه א    ی به نظر م   ،نی بنابرא .گرفتند  دאخلی جهان אسالم به کار می     
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 یاسـ  אصالح אمور אجتماعی، אقتصادی، سیکه  ـ    خویشف مورد نظر אهدאیابی به دستو قلمرو אسالمی در دאخل 
 .  فتوحات رא متوقف ساختند ـفرهنگی جهان אسالم بود و
 
 
 
 

 )علیه אلسالم(ن شهادت אمیرمؤمنا

  حـضرت  به گوאه تـاریخ    .אشاره شود شان  یت א  به شهاد  سته אست یبا،  )علیه אلسالم (علی  ان مباحث خالفت    یدر پا 
خ یمنابع تـار  . شهادت رسیدند  به   ینام عبدאلرحمن بن ملجم مرאد    خوאرج به    אز   یكی به دست    )علیه אلسالم (علی  
אی  خوאرج که אز جنگ نهروאن نتیجه     . ستی به تكرאر آن ن    یازینجا ن یאند و در א     ن ماجرא رא گزאرش كرده    یات א یجزئ

چنـد دسـتگی در جهـان אسـالم           אنتقام אز کسانی برآمدند که به گمان خود منشأ אختالف و           نگرفته بودند در پی   
 در  یدر نشست  یمی بن عبدאهللا و عمرو بن بكر تم        عبدאلرحمن بن ملجم، برک    یبه نامها  سه تن אز خوאرج      .بودند

ـ مان بستند تا در بامدאد نوزدهم رمضان سال         یمكه با هم پ    ـ  یرهجـ  مچهل ـ معاو ،)علیـه אلـسالم    (ی، عل  بـن   ةی
دو نفر كه مأمور قتل عمرو       .آرאمش به جامعۀ אسالمی بازگردد    به قتل برسانند تا     رא  ان و عمرو بن عاص      یسف  یאب

به مسجد نیامـد    در شب موعود    عمرو بن عاص     افتند؛یق ن یت خود توف  یه بودند در אنجام مأمور    یبن عاص و معاو   
در شـب نـوزدهم مـاه       ) علیه אلـسالم   ( אما علی  ،لم به در برد   رאن زخمی شد و جان سا      ۀیتنها אز ناح  و معاویه نیز    
 .  ماه به شهادت رسیدند همان ضربت خوردند و در بامدאد بیست و یکم در مسجد کوفهمبارک رمضان

 ،طلبـی  אصـحاب جمـل نبـود، شمـشیر فرصـت          یاخوאهیـ ، شمشیر دن  سر حضرت فرود آمد    كه بر    یریشمش
 .فهمی خوאرج بود     و کج   نقصان אندیشۀ دینی   رر تحجّ یبلكه شمش ود،   نب نیطلبی و دنیاخوאهی אصحاب صف     ریاست

ـ  به نام د، بصیرتدلیل ندאشتن אما به    بودند، یندאری زهد و د   ، به ظاهر אهل عبادت    مردمی که   كردنـد  یكـار  نی
 .و قدرت אنجام آن رא ندאشتجرئت ه ی معاویكه حت

 ی אسـالم   ۀ جامعـ  ی، אمـا بـرא    بـود  یارو رسـتگ   سـعادت  برאی خود آن حضرت      نامؤمنریشهادت אم هر چند   
پـس אز شـهادت آن حـضرت،        . گرفـت  بـشریت    جامعۀ אز    رא  و مهم  مانند بی یفرصتر بود و    یناپذ   جبرאن رאنیخس
  . پردאخت خوאهیمنده به آنی آجلسات كه در یافتند אهدאف خود یریگی پیتر برא  مناسبیطیان شرאیאمو



 

جلسۀ چهاردهم

 دکتر محسن אلویری
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 )علیه אلسالم(אمام حسن 
 
 

 אهدאف درس
 : باییآشنا
  ؛)علیه אلسالم (انمؤمن ری حوאدث پس אز شهادت אم 
 .)علیه אلسالم (یام خالفت אمام حسن مجتبیعت و حوאدث אی بیچگونگ 

 
 
 

 نیشیپ بر مباحث یمرور
ؤمنان برخـی אز دسـتاوردهای      م ماههای پایانی خالفت אمیر    حوאدث   ۀ دربار  نکاتی انین، پس אز ب   یشی پ جلسۀدر  

 .  حادثۀ شهادت آن حضرت אشاره کردیم بهאصورت گذربه  خالفت آن حضرت رא برشمردیم و
 
 
 

 گفتار پیش
 بـه بـاور   .  بـه خالفـت رسـیدند      )علیـه אلـسالم    ( אمام حسن مجتبی   ،)علیه אلسالم  (علی حضرتپس אز شهادت    

 منـصب אمامـت رא      )علیـه אلـسالم   (علـی   ز شـهادت    بالفاصله پـس א    )علیه אلسالم  (אمام حسن مجتبی  ان،  یعیش
.  بودند )علیه אلسالم  (بی אمام حسن مجت   ،)علیه אلسالم  (خلیفۀ پس אز علی   ز  ی ن یاسی אز نظر س   ، אما دאر شدند   عهده

به هر حـال   . نكردزتجاوشش ماه و چند روز      و אز    بسیار کوتاه بود     )علیه אلسالم  (אیام خالفت אمام حسن مجتبی    
  .نیز قرאر دאرد )علیه אلسالم (ی نام אمام حسن مجتب،نیرאلمؤمنی پس אز אم خلفایشماردر 
 
 
 

 )علیه אلسالم( אمام حسن پیشینۀ زندگی
 ی نگـاه  )علیه אلـسالم   (یام خالفت אمام حسن مجتب    ی حوאدث א  یش אز بررس  ی، پ  جلسات گذشته  بر אساس روش  

 . میאندאز یشان میات אی حۀنیشیبه پ
אمـام حـسن مجتبـی       .ری زאده شـد   هج نقل مشهور، در سال سوم       پایۀ بر )سالمعلیه אل  (אمام حسن مجتبی  

 אمـام حـسن     چـون  گوینـد و   مـی  سبط   ی دختر ۀبه نو زبانان   عرب .نخستین نوۀ پیامبر אکرم אست    ) علیه אلسالم (
 منـابع تـاریخی    .شـود   یشان سبط אكبر گفته مـ     یامبر بودند، به א   یپ ی دختر ۀن نو یتر  بزرگ )علیه אلسالم  (یمجتب
אز تولـد אمـام      پـس  و   )علیـه אلـسالم    ( حسن مجتبـی    אمام یام خردسال ی אز محبت پیامبر در א     بسیاریهای    نمونه
 . אمام رא منعکس کرده אستن دو ی نسبت به א)علیه אلسالم (نیحس

 فعّال در صحنۀ جامعه و سیاست      جوאنی پرشور و  در אیام خالفت سه خلیفۀ نخست        )علیه אلسالم  (אمام حسن 
 موضـوع אثبـات    אیـن    هرچند .آذربایجان در אیرאن حضور دאشتند     در فتح    گزאرشات تاریخی  برخی   پایۀ بربودند و   
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 در فـتح    )علیـه אلـسالم    (حضور אمام حسن مجتبـی     אما. وجود ندאرد   نیز  آن بر ردّ   محكم یلی دل ی ول ،نشده אست 
 אمـام حـسن     حـضور אز  نظـر   صـرف   . رسد  یאطرאف آن، درست به نظر نم     د فتح یزد و     مانن ،نوאحی مرکزی אیرאن  

ـ  نیرو، در אوאخر خالفت عثمـان אیشان به یقین ، در فتح אیرאن)علیه אلسالم  (مجتبی  ۀ فعـال در صـحن  الًی کـام ی
 .  بودنداستیس

دسـتور پـدر   بـه   )علیـه אلـسالم   (فه، אمـام حـسن  ی خل ۀ محاصر روزهای كشته شدن عثمان و در       یدر ماجرא 
ان بـه دאخـل منـزل       ی אز هجوم شورشـ    جلوگیریفه و   یندن آذوقه به خل    در رسا  ،)علیه אلسالم  (علی بزرگوאرشان،

در كنـار پـدر      )علیـه אلـسالم    (אمام حـسن مجتبـی     ،زی ن نمؤمنا روزگار خالفت אمیر  در  . فا كردند ی א ینقش مهم 
 .دאشتندمؤثر  یحضور

 بـر    نیـز  ن אز سـپاه אمیرאلمـؤمنی     یفرماندهی قسمت رو אز كوفه،    ی ن ی گردآور در کنار مسئولیت  در جنگ جمل،    
در سـمت   یه بود، ولی محمد بن حنف، אز سپاهیگرچه پرچمدאر بخش  .  بود )علیه אلسالم  (مجتبیعهدۀ אمام حسن    

. قـرאر دאشـتند   )علیـه אلـسالم   ( אمـام حـسین  شان،ی، אمام حسن و در سمت چپ א )علیه אلسالم (אمام علی   رאست  
یـشان بـه محرومـان، در        توجه א  ویژهبه   ،مام و آدאب معاشرت א     نیکو  אخالق قابل توجهی אز  های    هنمونن  یهمچن

 .  אستتاریخ آمده منابع سیره و
 אمـام حـسن     ، که آن حـضرت در بـستر جرאحـت بودنـد،           )علیه אلسالم  ( علی در وאپسین روزهای حیات אمام    

 م برنامـۀ یملجـم و تنظـ    برخورد بـا אبـن  ۀوی شکارهایی مانند پردאختند و به אمور جاری می  )علیه אلسالم  (مجتبی
هـای روزهـای پایـانی عمـر אمیـر           رو، در توصیه    אز همین  .رא بر عهده دאشتند   ن  یرאلمؤمنی אم یادتهایمالقاتها و ع  
 . אست) علیه אلسالم(وصیت تاریخی آن حضرت، روی سخن با אمام حسن مجتبی  مؤمنان و

 
 
 

 )علیه אلسالم(چگونگی بیعت با אمام حسن 
به رویـدאد تلـخ   אی   خطبه با אیرאد  کوفه رفتند و   به مسجد    )سالمعلیه אل  (אمام حسن ،  حضرت علی شهادت   یفردא

 :فضایل شخصیتی آن حضرت אشاره کردند و) علیه אلسالم(شهادت אمام علی 
 ) אلـسالم  هیعل( مَیَر مَ ى بنُ سَی ع عَفِها رُ یف، وَ رآنُ אلقُ لَزَها نَ ی ف ةٍلَی لَ ي فِ الًجُ رَ ةَلَیم אللَ لتُتَد قَ َقلَ
ـ   אهللاِ وَ ) אلسالم هیعل(ى  ى موسَ تَ فَ ونَ نُ  بنُ عُوشَیُ لَتِها قُ یوف ـ أ هُقَبِ ما سَ ـ  دٌحَ ـ  قَ انَ كَ ال ه، وَ بلَ
ـ  هُثُبعَیَ لَ ) وآله هی אهللا عل  یصل(  אهللاِ ولُسُ رَ ن كانَ إ אهللاِه، وَ عدَ بَ كونُیَ دٌحَأ هُكُدرِیُ  ةِیَّرِ אلـسَّ  ي فِ
و أ ــ  ةمائَمانِا ثَ لّإ ضاءَیال بَ  وَ فرאءَ صَ כَرَ ما تَ  ه، وאهللاِ سارِیَن   عَ لُیكائیمه، وَ نِیمیَن   عَ لُیبرجِوَ
   ١.همِخادِها لِدَرصَأ ـ ةائَمِبعَسَ
علیـه   (می بن مر  یسی كه قرآن در آن نازل شده بود و ع         ی در شب  ،دی رא كشت  یشب مرد ید

 . در آن كـشته شـد       همـرאه موسـی    وشع بن نـون   ی در آن شب به آسمان رفت و         )אلسالم
 كـه  یאز كسان یک چی و ه אست ن بر אو سبقت نجسته    اینیشیچ كس אز پ   یسوگند به خدא ه   

ـ  אو رא بـه مأمور ،بـود  یامبر مـ ی سوگند به خدא אگر پ   .رسند  ی به אو نم   ،ندیآ  یپس אز אو م    ت ی
 .بـود   یل در سمت چپ אو مـ      یئكایل در سمت رאست אو و م      یی كه جبر  یفرستاد در حال    یم

                                                 
 .١٥٨ ص  ،٥، ج  طبریتاریخ. ١
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درهـم  (ا هفتصد   ی تصد نگذאشت جز هش   ی אز خود باق   یناریچ درهم و د   یسوگند به خدא ه   
 .  خادم كنار گذאشته بودیۀ تهیكه برא) ناریا دی

 ن بود که عبدאهللا بـن عبـاس برخاسـت و אمـام حـسن      خطبه یا در آخر آ   رسد به هنگام אیرאد אین     به نظر می  
، خـوאه   אنتخاب خلیفـه  روشن אست كه    .  تعیین کرد  )علیه אلسالم  ( علی جانشین رא به عنوאن خلیفۀ      )علیه אلسالم (

 یـک   אمامت.ن אمام در אختیار مردم نیستیی تعی ول با مردم אست،م،یرمستقیم و خوאه به شكل غیبه شكل مستق 
 . شود אز ناحیۀ خدאوند تعیین میو منصب אلهی אست 

 مـاه رمـضان سـال چهلـم       همان فاصلۀ نوزدهم تا بیست و یکم        ز در   ین )علیه אلسالم  (علیش אز شهادت    یپ
 نـزد    אست که   یکی אز کسانی   جندب بن عبدאهللا   .دندیپرسجانشین   ۀفیخل אزمدند و    نزد حضرت آ   אی  عده،  یرهج
عـت  ی ب )علیه אلـسالم   (د با אمام حسن   یا رفت ی אگر شما אز دن     كه پرسید אو به طور مشخص   .  آمد )علیه אلسالم  (علی
  :م، حضرت فرمودندیكن

  ٢.رُم أبصَم، أنتُاكُال أنهَم وَكُرُال آمِ
دאرم، شـما خـود    ینمـ  ن كار بازیكنم و شما رא هم אز א     یوع אمر نم  ن موض یمن شما رא به א    

 .دیدאن یبهتر م
كنند و كـار رא بـه مـردم           ی نم ی آن אمر و نه    بارۀن در امؤمن ری خالفت אست كه אم    موضوعن همان   یאشک   بی

کـرد   گرو روی  درنفر به منصب אمامت      یک   ده شدن ی برگز ی ول رא بپذیرند، فه  ی خل دیرא مردم با  ی ز ؛كنند  یوאگذאر م 
دن אفرאد صالح بر دوش     ی برگز یت مردم برא  یز אرشاد و هدא   یفه ن یאنتخاب خل  درאلبته  . ستی مردم ن  گردאنی یرو یا

 یگر نقـاط قلمـرو אسـالم      ی د یفه برא یتخت با خل  یعت مردم پا  ی אست كه در آن دوره، ب      شایان ذکر . آگاهان אست 
مـاه مبـارک    كم  یست و   ی ب ،معهجعباس در همان روز       بن א یشنهاد عموم یبه هر حال به دنبال پ     . كرد  یت م یكفا

 . کردند بیعت )علیه אلسالم (אمام حسن مجتبی مردم با، یرهج مسال چهلرمضان 
ش یدن به آمال و آرزوهـا     ی رس ی برא رא فرصت   ، به معاویه رسید   )علیه אلسالم  (خبر شهادت علی   هنگامی که 

 بـه سـوی   سـپاهی  معاویه پـس אز آن  .برپا کرد אی گونه  جشن،یت و شادمان אبرאز مسرّرو، با   אین  אز .مناسب دید 
ـ معاو ۀپایان دאدن بـه مـسئل      )علیه אلسالم  (אمام حسن مجتبی   نخستین אقدאم    سوی دیگر אز  . روאنه کرد مدאئن   ه ی
 אیـن   .فرسـتاد  )علیـه אلـسالم    (به قلمرو خالفـت אمـام حـسن       جاسوس   دو   خویش، مرسوم   ۀویه به ش  یمعاو. بود

در جامعـه، نظـم     אیجـاد چنددسـتگی       و אفکنی   پردאختند، بلکه با تفرقه     گردآوری אطالعات نمی   بهتنها  جاسوسان  
 و کـشته   و هـر دو شناسـایی   بـه بـصره وאرد شـد   ی دیگر یکی אز אینها به کوفه و .ریختند عمومی رא به هم می    

به دومی هم به معاویه نوشتند و        אمام نامۀ    . هشدאر دאد   نوشت و به אو    אی به معاویه     نامه )علیه אلسالم  ( אمام .شدند
رود و  ن كرده بود، كنـار      یی خود تع  ی كه به نام خالفت برא     אی ی منصب جعل  و אز حكومت شام     دستور دאدند که  אو  

بـه رאه    عملیـات روאنـی       به نامۀ אمام   معاویه در پاسخ  . كند وאگذאر   )علیه אلسالم  (خالفت رא به אمام حسن مجتبی     
 :به אمام نوشتخطاب  یא אو در نامه. אندאخت

ـ  سِ نُحـسَ أ وَ ةِمَّ אألُ هِذِی هَ لَعَ طُوَحأوَ ةِیَّعِرَّאل مرِأ لِ طُضبَأ کَنَّأمتُ  لِو عَ لَ ـ أ و ةًیاسَ ـ دُ بِ کیَ  وِّدُالعَ
  .بیکَأ عدَ بَمرَ אألکَ لَمتُلَسَّ، لَءِيْفَ אلْمعِی جَلَ عَیقوَأو

ـ אت  حفاظـ   و ن مردم ی א ی به كارها  برאی ساماندهی دאنستم كه تو      یאگر م   تـوאن   ن אمـت  ی
 ی گـردآور  ی و بـرא   یارتریهوشـ  نـسبت بـه دشـمن        تری،مـدאر  اسـت ی س ،ی دאر بیشتری
 . كردم ی אز پدرت به تو وאگذאر م، خالفت رא پسی دولت قدرتمندتریدرآمدها

                                                 
 .٣٦٧ ص ،٧ ج ،אلبدאیة و אلنهایه. ٢
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 چی هـ  )علیـه אلـسالم   ( אمام حسن مجتبی      حضرت کرد که  אین باور رא אلقا می    تمسخرآمیز   ۀنامدر אین   معاویه  
 .  رא ندאردیهاژگین ویאز אیک 

 
 
 

 های معاویه حیله و )علیه אلسالم( אمام حسن عنصری سپاه سست
  آنهـا رא بـرאی  ، تشویق مردم کوفه، آن حضرت با)علیه אلسالم(در پی سر باز زدن معاویه אز پیشنهاد אمام حسن        

سپاه  با אین אبزאر مادی      اقوق سپاهیان رא אفزאیش دאدند ت     ح،   نخستین אقدאم  אیشان در  .جنگ با معاویه آماده کردند    
 در وאپسین روزهای حیات خویش و     ) علیه אلسالم (אمام علی   . نتیجۀ مطلوبی حاصل نشد    אما   ،د سامان بگیر  سر و 

  אما אمام حسن مجتبی    ، بودند سامان دאده  یکصد هزאر نفره     یسپاه אجتماعی، با وجود مشکالت فرאوאن سیاسی و     
אینکه به نوشتۀ    شگفت   .دאشتند چهل هزאر نفر     لشکری در حدود  ،  میان אفزאیش حقوق نظا   با وجود  )علیه אلسالم (

دن یـ قـصد جنگ کردنـد و    سـپاه رא همرאهـی مـی        تنهـا  نفـر  ٣٦٠٠٠ ،نفرאین چهل هزאر    אز   برخی منابع تاریخی  
 אصـرאر دאشـتند   אمام   با وجود אین،  . پردאختند  کاال می   خرید و فروش    به אین همرאهی در خالل    ن אفرאد ی א .ندאشتند
 .نبرد کنند با معاویه که

جـشن   آن אیـام بـا       ظـاهرאً . ین سپاه پرאکنده شدند   אאز   قابل توجهی    گروه ، אمام حسن  سپاهبه هنگام حرکت    
 مهرگـان   ی شـركت در جـشنها     ی بـرא  )علیه אلسالم  ( حاضر در سپاه אمام حسن     انیرאنیو א بود   زمان هممهرگان  

 نفـوذ فرهنـگ     دلیـل ن אیرאنیان روאج دאشـت و بـه         بیهنوز   جشن مهرگان در آن روزگارאن    .  كردند سپاه رא ترک  
 با אین سپاه نابسامان به سمت شام حركت         אمام. رفته شده بود  یز پذ ین جشن نزد عربها ن    ین אعرאب، א  ی ب  در یرאنیא

 با אطـالع אز برنامـۀ تـسخیر         אمام. بار رא تسخیر کرد    عرאق آمد و شهر אن     אز آن سوی، به طرف    ز  یه ن ی معاو .كردند
  .ن كردندیی مدאئن تعمسیر حركت خود رא אز مدאین،شهر 

رد مـو  هـم    )علیه אلسالم  ( אمام حسن مجتبی    بر پایۀ برخی نقلها    .אی بود  نابسامان وآشفته سپاه حضرت سپاه    
درخوאسـت صـلح אز معاویـه در       ۀ شـایع  אتفاقی بیفتـد،   قرאر گرفتند و پیش אز אینکه        جمه و حملۀ سپاهیان خود    ه

پیش אز وقـوع یـک        و دאد   بود که معاویه אنجام می     אی  روאنی  عملیات همه אینها   . شد نتشر م  سپاه אمام حسن   میان
  .کرد می شایعه مطرح حادثه، آن رא در قالب

  אمـام حـسن مجتبـی      نزدکاغذی سفید و ممهور به مهر خودش رא         و   کار بست به  אی     معاویه حیله  ،رאنجامس
ـ . در آن بنویسدخوאهد   می صلحشرطبه عنوאن   فرستاد تا אیشان هرچه    )علیه אلسالم ( אنجـام   אقـدאماتی کـه   اאو ب

 بـا   )علیه אلسالم  ( אمام حسن مجتبی   ،אما در مقابل  . ظاهری و دنیوی אین میدאن بود      یقطع عمالً برندۀ    ، بود دאده
 حضرت در آن   . نبود محکمی پابرجا و    ، یک سپاه منسجم    حسن  سپاه אمام  نخست אینکه  :رو بود  هیی روب یهادشوאر
 :کنند گونه אظهار نظر می  אینسپاه خویش دربارۀ یسخن

ـ  أبدא إلّـا غُ    دٌم أحَ هِ بِ قُثِیَ ال   ماًوْ قَ  אلكوفةِ  أهلَ تُیأرَا وَ ین אلدُّ هتُرِكَ ـ  بَلِ ـ  سَی، لَ ـ  دٌ أحَ م نهُ مِ
ـ  أيَقِد لَقَ، لَرٍّال شَ وَ رٍیْ خَ يم فِ هُ لَ ةَیَّ ال نِ  نَیفلِختَى، مُ وًال هَ  وَ يٍأ رَ ي فِ رَ آخَ قُوאفِیُ ـ يب م نهُ مِ
 ٣.ظاماً عِمورאًأُ

چ كـس بـه آنهـا אعتمـاد         یدم كه ه  ی د ی مردم كوفه رא مردمان    که هنگامی،  ا بدم آمد  یאز دن 
ـ  و گرא  ی فكر  در یگریאز آنان با د    یک   چینكه شكست خورد، ه   ینكرد مگر א   آوא   هـم  یشی

                                                 
 .٤٠٨ ص ،٣  ج ،אلكامل. ٣
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  کـه  یر و نه در شر ندאرنـد، بـه رאسـت          ی نه در كار خ    یא  زهیچ אنگ یه و   אند   چند دسته  ،ستین
 . دیار دی بسیها یپدرم אز آنان درشت

فرماندهانی ز  ین،  )علیه אلسالم  ( فرماندهان אمام  برخی. ه بود ی با معاو  رویارویی سپاه אمام در     ی אصل یژگین و یא
 به طمع   ، אز دست دאده بود    ةارطأ بیאر بن    بسْ که دو فرزندش رא در غارאتِ      ، بن عباس   عبیدאهللا .عنصر بودند  سست

 )علیه אلـسالم   ( شبانه سپاه אمام حسن مجتبی     ه بود، دאدبه אو وعده    یک میلیون درهم که معاویه      ست یافتن به    د
  به ،ن بود در مدאی  زمانی که قیس   . جای אو فرماندۀ سپاه شد     بهقیس بن سعد     وبه معاویه پیوست    رא ترک کرد و     

 مگر אینکه وאسطۀ مـن      روم  ینمه  یمعاومالقات  هرگز به    سوگند خورد که من      معاویه جوאب ردّ دאد و    نامه   دعوت
نـه   ،سـت  א دن بـا אو   ی جنگ یه رودررو شوم، تنها برא    ینكه אگر من با معاو    یه אز א  یكنا. و معاویه شمشیر و نیزه باشد     

אما אز آنجا کـه عهـد کـرده         وندد،  یه بپ یم گرفت به معاو   ی تصم تر شد،   אما אو بعدها که אوضاع کمی آرאم       .چیز دیگر 
 رא  یא  زهیـ  و ن  شمـشیر رو،    ؛ אز אین  د مالقات کن   رא  אو ، باشد حائل  و معاویه  אوشیر بین    تنها در شرאیطی که شم     بود

 . شودعمل  عهد كردند تا به אین به حالت ضربدری در زمین فرو نمایشی،به صورت 
אرאدگـی در   بـی  عنـصری و  ن همه سستیبر א نیز  ) علیه אلسالم (تدאوم عملیات روאنی معاویه علیه אمام حسن        

  .فزودא سپاه می
  אسـت و   ه אمام کشته شـده    گفتند ک   ، گاهی אوقات می    אست شد که قیس بن سعد کشته شده         می گفتهگاهی  
 کـه אمـام درخوאسـت صـلح         شد زمانی بیان می  . کردند که به خیمۀ אمام حمله کنند         می جیی مردم رא ته    نیز گاهی
ـ  א .تپذیرفتـه אسـ    صلح معاویه رא     شد که אمام    אز طرف دیگر گفته می     و  אست کرده ـ عملیـات    نی فـضای   یروאن

 رאهی جز تـن دאدن بـه صـلح          אمام در چنین شرאیطی  .  بود به وجود آورده   )علیه אلسالم  (خاصی رא در لشکر אمام    
 . ندאشتند

 
 
 

  و پیامدهای آن)علیه אلسالم(صلح אمام حسن 
 :نامه بود  صلح مفادمرۀدر ز زیر به طور قطع אما موאرد وجود دאرد، ییدهاینامه بحثها و ترد دربارۀ شرאیط صلح

 ؛جنگ ترک ـ١
 ؛هی خالفت به معاویوאگذאر ـ٢
 ؛ن بر منابریرאلمؤمنیدشنام ندאدن به אم ـ٣
  ؛)علیه אلسالم (یروאن علی عمل و در אمان بودن پیآزאد ـ٤
 .هی معاوین אز سویجانشنکردن אنتخاب  ـ٥

 ینان אز درسـت   یتوאن با אطم   ینمאند که     نوشته شرאیط دیگری رא      برخی منابع  .نامه بود  אینها شرאیط אصلی صلح   
ار یط بـس یو با وجود شـرא ندאشتند رش صلح   ی رאهی جز پذ   )علیه אلسالم  (مام حسن אبه هر حال    . آنها سخن گفت  

 ،وجـه نامـه אحتمـاالً منطقـۀ فلّ     محل אمضای صلح. رא ببرندبهرهباالترین    אز אین شرאیط   دشوאر، حضرت توאنستند  
تـاریخ  אلبتـه אمكـان دאرد كـه        . بودری  هج ٤١سال  ول  אألو پنجم ربیع     در بیست    و ظاهرאً  ،نزدیک بغدאد کنونی  
ـ  ن و ورود   منطقۀ مـدאی   אز )علیه אلسالم  ( אمام حسن  بازگشتخ  ی تار  ،٤١ سال   لوאألبیست و پنج ربیع      شان بـه    אی

 . کوفه باشدشهر 
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ام حـسن   اه אمـ  سـپ  در چنددسـتگی    م،ینظر كن  د صرف یات آن با  ی كه به ناچار אز جزئ     ،نامه  پس אز אنعقاد صلح   
 یعنـی   ، حـسن   אمـام   کـه پـدر    گونـه   همـان  ؛»بلُن قَ  مِ بوهأ رَفَما کَ کَ نُسَ אلحَ رَفَکَ« : گفتند گروهی. شدت گرفت 

ن ید در چنـ   یشـا . کـافر شـد   هـم    )علیه אلسالم  (אمام حسن د،  ین كفر ورز  یش אز א  ی پ ،)علیه אلسالم  (نیرאلمؤمنیאم
دربـارۀ  .  شـدند  یزخم رאن   یۀ و אز ناح   اهیان خود قرאر گرفتند   هجوم سپ مورد   )علیه אلسالم  ( אمام  بود كه  یطیشرא
 . میگذر یمطرح אست كه אز آن منکاتی حوאدث پس אز آن هم  و کننده شخص حمله ن حمله،یא

ـ نـدگان معاو  یبه نما  به ناچار   بود )علیه אلسالم  ( شهرهایی که در אختیار אمام حسن      نامه،  پس אز אنعقاد صلح    ه ی
ـ  ولی خیلی سریع تا  ،كوفه رא تصرف كردند    ، אز אین فرصت   אستفادهبا   کوفهشهر  خوאرج   .وאگذאر شد  ورود ش אز یپ

 به كوفه   ، خالفت یپس אز وאگذאر  אمام  .  خوאرج در آنجا نماندند     بازگشت و  پیشین، شهر به حالت     معاویه به کوفه  
 . نه برگشتندین شهر توقف كردند و سپس به مدیبازگشتند و به مدت دو ماه در א

چنـد   )علیـه אلـسالم    ( مدینه، אمـام حـسن     وی به س  )علیه אلسالم  (نامه تا حرکت אمام    لۀ אمضای صلح  در فاص 
ازمنـد مطالعـات    ینر آنهـا    م و تأخّ   و تقدّ  یزمانپیوند  ن  یی تع معاویه نیز سخنانی گفت، אما     سخنرאنی אیرאد کردند و   

شـرאیط رא بـه       אوضـاع و   دیكوش  یم ها   در אین خطبه   هیمعاو  אست که   אین ،אما آنچه که مهم אست    .  אست یشتریب
ی غیرمجـاز و بـیش אز       یهابردאر   بهره تا مانع אز  کوشیدند    میز  ین )علیه אلسالم  (אمام حسن  و   سود خود ترسیم کند   

علیـه   (چون אمـام   كه   سخنانش تصریح کرده بود    אز   یكیدر  معاویه   نمونهبرאی   ؛ شوند یه אز אین صلح    معاو אندאزۀ
אمام در پاسخ به אین سخن وقیحانـه،        . وאگذאر کرد به من   خالفت رא    خودش   ، ندאشت  جامعه رא  ۀ توאن אدאر  )אلسالم
 :کردم  خالفت رא وאگذאر نمیبه طور قطع دאشتم، یاوریار و یאگر من تند شبیان دא

ةُ أََنـا   یأَهْلًا وَكَذَبَ مُعَاوِ   لَهَا   يتُهُ لِلْخِلَافَةِ أَهْلًا وَلَمْ أَرَ نَفْسِ     ی رَأَ يةَ زَعَمَ أَنِّ  یَهَا אلنَّاسُ إِنَّ مُعَاوِ   یُّأَ
 يعُونِیَ אللَّهِ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَوْ أَنَّ אلنَّاسَ بَـا        يِّ كِتَابِ אللَّهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِ     يأَوْلَى אلنَّاسِ بِالنَّاسِ فِ   

وَلَوْ وَجَدْتُ أَنَـا أَعْوَאنـاً مَـا        . .. لَأَعْطَتْهُمُ אلسَّمَاءُ قَطْرَهَا وَאلْأَرْضُ بَرَكَتَهَا       ي وَنَصَرُونِ يوَأَطَاعُونِ
 ٤.ةُیا مُعَاوِیَعْتُكَ یَبَا
ـ دم و خـودم رא شا     یسته د ی خالفت شا  یپندאرد كه من אو رא برא       یه م ی مردم، معاو  یא  ۀستی

 خالفت بر مـردم     ین مردم برא  ی من سزאوאرتر  .دیگو  یه دروغ م  ی معاو .دאنستم  یخالفت نم 
 پس به خدא سـوگند   .امبر خدא آمده אستیبر زبان پهستم، بر אساس آنچه در كتاب خدא و       

 ،كردند یم یاریكردند و مرא      ی م یرویكردند و אز من پ      یعت م یخورم אگر مردم با من ب       یم
كردم   یدא م ی پ یاورאنیو אگر من    ... دאد    ین بركت خود رא به آنها م      یآسمان بارאن خود و زم    

 . كردم یعت نمیه بی معاویبا تو א
 شـبهاتی אسـت    پاسخ به     در אین سخنرאنیها،    אمام یشده אز سو    مطالب مطرح  ی كه برخ  جه دאشت אلبته باید تو  

  دچـار تردیـدهایی   صلح אمامیی چرאۀ دربارکهمند به אمام  هعالق شیعیان .دش که אز سوی خود شیعیان مطرح می 
ـ  لَّذِیا مُ « مانند یزیآم  אهانتکننده و    نارאحتتعابیر   بودند و     شده ـ وَ نینَؤمِאلمُ ـ  ی  ۀ خوאركننـد  یא ٥»جـوهِ وُאل دَّسوِا مُ

 بـه وجـود     مאی رא علیه אمـا      فضای آلوده  ،بردند برאی آن حضرت به کار می      مسلمانان، ی رو ۀكنند اهیمؤمنان و س  
پنهان صـلح   وאقعیات پیدא و  شوند ونکوشیدند تا در سخنان خود، آنان رא به حقیقت رهنمو         אمام می  آوردند و  می
 .ندشان بازگو کنرא برאی

                                                 
 .٢٣، ص ٤٤، ج بحار אألنوאر. ٤
 .٥٩ و ٥٨همان، ص  .٥
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تـر   دאن نبـرد و سـخت    ی شكست در م   ،طین شرא یه در א  ی جنگ با معاو   ۀجی نت )علیه אلسالم (حسن   אمام   به باور 
 אز  یری جلوگ یرش صلح برא  یگر پذ ی د ی بود و אز سو    )هم אلسالم یعل(ت  یروאن مكتب אهل ب   ی پ یط برא یشدن شرא 

شـد کـه     کالت אز آنجا ناشی مـی     ن مش یتمامی א . אثر شدن אین حرکت دینی بود      بی وخته شدن خون مؤمنان     یر
  אمام حسن  ی خالفت אز سو   یط وאگذאر یشرא. یاوری ندאشت  یار و ه  ی مبارزه با معاو   ۀ אدאم ی برא )علیه אلسالم (אمام  

 ، دو تصمیم  هرهرۀ  جو.  دאرد  شباهت زیادی  ، دאدند تن هفی سق ۀجین به نت  امؤمن ریكه אم  یطی با شرא  )علیه אلسالم (
ت ی ماندن مكتب אهل ب    ی و باق  ی אسالم  ۀ جامع یسلمانان و حفظ אنسجام عموم    خته شدن خون م   ی אز ر  یریجلوگ

 .  بود)هم אلسالمیعل(



 

 انزدهمپجلسۀ 

 دکتر محسن אلویری
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 )علیهما אلسالم(אمام حسن و אمام حسین 
 
 

 אهدאف درس
  خالفت معاویه؛ روزگارها و عوאمل روی كار آمدن אمویان و حوאدث  آشنایی با زمینه 
 .در אین دوره) علیهما אلسالم (گیریهای אمام حسن و אمام حسین بررسی موضع 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
  تـا پایـان خالفـت אمـام حـسن مجتبـی             )صلی אهللا علیه و آله    (بر  ، حوאدث پس אز رحلت پیام     جلسات گذشته در  

کار آمدن אمویان و حـوאدث روزگـار خالفـت             ها و عوאمل روی      زمینه  با  در אین جلسه   .شد بررسی   )علیه אلسالم (
 .شویم معاویه آشنا می

 
 
 
 

 ها و عوאمل روی کار آمدن אمویان زمینه یبررس :نخستگفتار 

هـای معاویـه، بـه صـلح אمـام حـسن و                شرאیط ویژۀ سپاه אمام حسن و אشاره به حیله         با تبیین  گذشته   ۀدر جلس 
رא پایـان   ) علیه אلسالم (حسن  אمام  خالفت  برخی אز منابع אهل سنت پایان       . وאگذאری خالفت به معاویه پردאختیم    

و ) لیـه אلـسالم   ع( علـی    ،نامؤمنـ  گرچه ما خالفت رאشدین رא تنها به אمیر       . ندא  ه ذکر کرد  ینمرحلۀ خالفت رאشد  
 ، فـضای خالفـت و بـه بیـانی         به طـور کلـی     ی ول ،دאنیم  میمنحصر  ) علیه אلسالم (سن مجتبی   فرزندش אمام ح  

معاویه به عنوאن   تغییر فرهنگ خالفت سبب شد       . دگرگون شد  پایهفرهنگ خالفت با روی کار آمدن معاویه אز         
  بـود  همانندبیشتر  که به پادشاهی    نظامی   ؛شود شناخته   ، یعنی خالفت אمویان   ،خالفتجدید  گذאر یک نظام      پایه

  .تا خالفت رسول אهللا
  معاویه رא به تفصیل وאکاویم و بیان کنیم که       ها و عوאمل روی کار آمدن معاویه           ریشه در אین جلسه برآنیم تا    

  .ندگذאری ک  نظام حکومتی و پادشاهی אمویان رא پایه ورא به دست بگیرد قدرت  شرאیطدر אینتوאنست  چگونه
 
 
 

  ضعف بینش عمومی مردم) אلف
 شام بود که هیچ وقت تـا   منطقۀویژه مردمبینش عمومی مردم به     ضعف    روی کار آمدن معاویه    یکی אز عوאمل  

אز אسـالم خـود رא    شـامیان  .دسـت نیافتنـد  ) علیهم אلـسالم ( مکتب אهل بیت نیز به فهمی دقیق אز   سالهای بعد   
به  حاکم شام،  سفیان یزید بن אبی   ،تر معاویه   وقتی برאدر بزرگ   تر آمد که     پیش .אبتدא אز אمویان گرفته بودند    همان  
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رאنـد و      شـام حکـم مـی      ۀ در منطق  هجری هفدهم معاویه به جای אو در سال        ، بیماری طاعون אز دنیا رفت     دلیل
  و جهل  دقرאر نگرفتن  אسالمی   نابدر معرض אندیشۀ    گاه    هیچ ، به دست אمویان بود     مردم شام  چون אسالم آوردن  

 ییسـو  אز . بـشناسند ،کـرد  خوאست و معرفی می گونه که معاویه می  شد که אسالم رא آن      آنها אز אسالم ناب، سبب      
رא   همچـون عـرאق و حجـاز       ، אسـالم  یشـرق سرزمینهای  ) علیه אلسالم (ن  امؤمن نشینی אمیر    سال خانه  ٢٥دیگر  
 . بودآمیختهبه هم   در آن سرزمینهاباطلو  و حق  ساخته بوددسته چند

 
 
 
 אمیه های شوم بنی אنگیزه) ب

 در سـال    אمیه   که بنی  هنگامی . دאشتند  کار אمیه אز آغاز   که بنی بود  هایی     אنگیزه  قدرت گرفتن אمویان،   عامل دیگر 
 بـرאی بـه   پـیش پرورאندنـد و אز    سودאی در دست گرفتن אمور رא در سر می، ناچار אسالم آوردند بهری  هجهشتم  

 سبب کامیـابی آنـان      قبلیریزی     אین برنامه  .کردند  میریزی    ی جهان אسالم برنامه   دست گرفتن حکومت سرאسر   
 .در אین مقطع زمانی شد

אز کوفه به مدینه برگـشتند و پایتخـت جهـان    ) علیه אلسالم (אمام حسن    ١رسید، که معاویه به خالفت      زمانی
 ولی پایتخـت    ،علمی جهان אسالم بود   ، مدینه هنوز پایتخت معنوی و        در אین زمان   ٢.یافتאسالم بار دیگر تغییر     

یعنـی تبیـین دیـن و        אمـامتی خـویش،   در مدینه به אمور     ) علیه אلسالم ( אمام   .سیاسی به دمشق منتقل شده بود     
و در پی אین نبـود کـه      א .پرورאند   دیگری در سر می    ۀ אما معاویه برنام   ،אلهای مردم مشغول بودند   گویی به سؤ    پاسخ

ـ     سیر خود می  م در   یرא مانع   אمام معاویه که  .عمل کند ) علیه אلسالم (ام حسن    با אم  شده   توאفق نامۀ  به صلح   ادیـد ب
ری אمـام حـسن     هجـ  ٥١در سـال     توאنست   ، رא دאده بود   پسرش یزید که به אو وعدۀ אزدوאج با        ، همسر אمام  کمک

 . رساندبد و به شهادت نرא مسموم ک) אلسالم علیه(
  אمـام حـسین     شـیوۀ  .رسـید ) علیـه אلـسالم   (به אمام حسین    ن  אمامت شیعیا ) علیه אلسالم (אز אمام حسن    پس  

 ی سیاسـی אمـام حـسین       مـش خـط و    . بـود ) علیـه אلـسالم   ( אمام حسن    شیوۀ ندهماندر אین دوره    ) علیه אلسالم (
همـسانی در    .بود) علیه אلسالم ( همان مشی אمام حسن      ،بود نکرده   جامعه تغییر روند   که   زمانیتا  ) علیه אلسالم (

 אی متفاوت   گونهبه  ) علیهما אلسالم (אمام حسن و אمام حسین      که   دیرینه   ۀ شبه مام بزرگوאر به אین   روش אین دو א   
אگـر  نـد و در هـر شـرאیطی         א  هر دو אمام  ) علیهما אلسالم ( אمام حسن و אمام حسین       .گوید  پاسخ می  ،אندیشیدند  می

 در  کـه ) علیه אلـسالم  (م حسن    אما شک  بی. بود  موضع آنها شبیه دیگری می     ،شد  جای אین دو بزرگوאر عوض می     
شـد و אمـام حـسین          و شهید می   کرد  بود، قیام می    אگر در دورאن یزید می    کرد    دورאن معاویه אز سر صلح عمل می      

 .کردند  خالفت رא به معاویه وאگذאر می،بودند) علیه אلسالم(جای אمام حسن به   אگرنیز) علیه אلسالم(
 منـصب אمامـت     دאر   عهـده   گرچه ، زنده بود  )ه ٦٠م   ( که معاویه  مانیزتا  ) علیه אلسالم (אمام حسین    ،بنابرאین

 אمـام حـسین    .  אدאمـه دאدنـد    بـرאدر بزرگوאرشـان رא    همان رאه     و אیجاد نشد تغییری  بودند אما در مسیر و روششان       
مبر  אز אبرאز محبتها و אحساسهای لطیف پیا       پُرشان   אی   אیام کودکی  .ری هستند هج چهارمزאدۀ سال   ) علیه אلسالم (

                                                 
 . سال طول کشیدنوزده هجری به مدت ٦٠ تا ٤١خالفت معاویه אز سال . ١
אز مدینه به کوفـه منتقـل شـد و    ) علیه אلسالم( الزم به ذکر אست که پایتخت אسالم در אبتدא مدینه بود و در زمان خالفت علی                  .٢

 . אنتقال پیدא کرد،نشین אیاالت شام  مرکز کرسی،ه شهر دمشقسپس در زمان خالفت معاویه אز کوفه ب
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پروردۀ دאمن زهرא و مکتـب  ) علیه אلسالم(אیشان هم مانند برאدرشان אمام حسن . بود) آله صلی אهللا علیه و(אکرم  
  ٣.ندא در فتوحات حضور دאشته) یه אلسالمعل(مانند אمام حسن ه אحتماالً هستند و) علیه אلسالم(علی 

مددکار پدر  ) علیه אلسالم (و אمامت אمام حسن     ) علیه אلسالم (در אیام خالفت علی     ) علیه אلسالم (אمام حسین   
 אمـام   .کردنـد    و در ماجرאی قتل خلیفۀ سوم، به همرאه אمام مجتبی אز منزل خلیفـه محافظـت مـی                  و برאدر بودند  

 אدאمه دאدند و در     رא) علیه אلسالم ( رאه אمام حسن     ، هجری به אمامت رسیدند    ٥١ که در سال     )علیه אلسالم (ن  یحس
 هجـری  شـصت کـه در سـال      آنگویی به شبهات مردم پردאختنـد تـا          ز به تبلیغ دین و پاسخ     آمی ی مسالمت یفضا
 معاویـه   .بـسته شـد    نخستین خلیفـۀ אمـوی       ، کارنامۀ خالفت  عاویه مرگ م   در אین سال با    .رخ دאد אی مهم     حادثه

 אی کـه بـا אمـام حـسن           نامـه   صـلح بـر אسـاس      رא אنتخاب کـرده بـود؛ حـال آنکـه         جانشین خود   ،  پیش אز مرگ  
 و بـا حرکتـی    مـشورتها و رאیزنیهـا      بـا    אو . مجـاز بـه אنتخـاب جانـشین نبـود          ،אمـضا کـرده بـود     ) علیه אلسالم (

אما پیش אز هر چیـز       ،مشورت گرفت  کارگزאرאن خود אز   مختلف نامه نوشت و به ظاهر        نوאحیشده به    ریزی  برنامه
رزند خویش، به خالفت نـه تنهـا بـه          אو با אنتخاب یزید، ف    . به شیوۀ خود عمل کرد و هدف خود رא عملی ساخت          

 ،بکر بن אبی عبدאلرحمن  : های شاخص همانند    دאستانی برخی چهره    نامه پشت پا زد که אز همرאهی و هم          مفاد صلح 
 אمـام حـسین      و אفـروز جنـگ جمـل      آتشپسر   ، زبیر بنعبدאهللا   ؛پسر خلیفۀ دوم   ، بن عمر  عبدאهللا ؛پسر خلیفۀ אول  

 یزید با   .ندن سر باز ز    با یزید  پیروאن آنها نیز אز بیعت     ی بود که با رویگردאنی אین אفرאد،      طبیع. باز ماند  )علیه אلسالم (
 ، אز אیـن چهـار نفـر   .به دست گرفتن زمام خالفت، بیعت گرفتن אز אین אفـرאد رא در אولویـت کـار خـود قـرאر دאد            

 در مکـه  ، بیعـت نکـرد  گـاه   هیچ  عبدאهللا بن زبیر   .بکر و عبدאهللا بن عمر سرאنجام بیعت کردند        عبدאلرحمن بن אبی  
در אین میـان، تنهـا אمـام        . گفتخوאهیم  אز آن سخن     ، بعد های  ه که در جلس   رא سامان دאد  ماند و جنبش زبیریان     

 یزید بود و سبب شد پلیدی یزیـد آشـکار شـود و غمبـارترین                 خالفت خطری جدی برאی  ) علیه אلسالم (حسین  
 .حادثۀ تاریخ شیعه رא رقم زند

 
 
 
 

  خالفت معاویه روزگاربررسی حوאدث :مگفتار دو

بررسی و تحلیل حوאدث روزگار خالفت معاویه אز آن جهت אهمیـت دאرد کـه هـر کـدאم אز אیـن حـوאدث بـستر             
 توجه نکردن به بـسترها، فـضاها و         تردید  بی. ستیزאنۀ تشیع بوده אست     گیری و جریان تفکر جهادی و ظلم        شکل

هایی ناقص و نادرست אز زنـدگی         گاهی موجب بردאشت   ،کرد   پیدא می  شرאیطی که تفکر شیعه در آن فضا جریان       
אبتدא باید فضای سیاسی و فرهنگـی       ) علیهم אلسالم (برאی درک درست رفتار אئمه       .شود  می) علیهم אلسالم (אئمه  

 معاویه  روزگار خالفت  به    کلی ی نگاه  آنکه با  کوتاه سخن . و بافت אجتماعی زمان אیشان به درستی دאنسته شود        
 :دست یافتتوאن  میچند نکتۀ مهم به 

                                                 
 .אلبته אین نکته محل تأمل אست. ٣
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  تحول و تثبیت نظام אدאری جامعۀ אسالمی)אلف
 خالفت  روزگار در   ، אز هُرمُزאن دستخوش تحول شده بود      پذیری  با אثر نظام אدאری که אز زمان خالفت خلیفۀ دوم         

در روزگار خالفـت    . قلمرو אسالم بود  گسترش אین تحول به دلیل گسترده شدن         . بیشتری یافت  گسترشمعاویه  
 خطۀ جنوبی دریای مازندرאن و تقریباً سرאسـر خطـۀ شـمال آفریقـا و جنـوب                   به جز  ، אیرאن  تقریباً سرאسر  معاویه

 پـذیر  אمکـان  یهای قدیم شیوهبا بسیار پهناور  אین قلمروאدאرۀ دریای مدیترאنه تا مغرب در אختیار مسلمانها بود و     
کـرد و معاویـه        متناسب با אین تحوالت تغییر مـی       د بای ،تشکیالت אدאری  سیستم و نظام حکومتی دولتی و        .نبود

  .אین کار رא אنجام دאد
 
 
 
  تشکیل نیروی دریایی)ب

 رومیها در دریای مدیترאنه بـا کـشتی         . برאی نخستین بار دאرאی نیروی دریایی شدند        در خالفت معاویه   مسلمانها
  .تشکیل دאدوگیری אز آنها نیروی دریایی کردند و معاویه برאی جل گاه به مسلمانها حمله می

 
 
 
 شتر علم و دאنش یافتن بیت ی אهم)ج

 אلبتـه   .درخـشیدن گرفـت   تر به علوم و دאنش        های توجه جدی    ها و نشانه    در زمان خالفت معاویه نخستین بارقه     
ندن کتابهای تاریخی    אما در همین دوره خوא     ، که آن دوره رא دورۀ روאج علم بدאنیم        نبودقدر قوی    ها آن   אین نشانه 

 علـم و    عدها אز جمله عوאمـل جلـب نظـر خلفـا بـه             ب ، אین پدیده و مانند אینها     .شود  دیگرאن برאی خلیفه آغاز می    
 . پژوهان شد  کردن زندگی عالمان و دאنش آموزی و آسان علم

 
 
 
 پردאزها ش قصهیدאی پ)د

پیـدאیش سلـسله     ی بـرאی  بـستر  ن رفـت،  تـر ذکـر آ       روزگار خالفت معاویه، که پـیش      های عملیات روאنی    شیوه
 پیـدא  )پـردאز  قـصه  (אفرאدی به نام قاصّ.  که تا پیش אز آن سابقه ندאشتאی فرאهم ساخت ویژهروشهای אرتباطی   

 بلکـه بـرאی     ،وאقعیـت یـابی و شناسـاندن        حقیقـت  بـا دغدغـۀ    وאنمودن אصل تاریخ و نـه        ۀ אنگیز نه به  کهشدند  
پـردאزאن کـه      قـصه . کردند  رא بیان می  حوאدث تاریخی    بخشی به آنان،     هوحی و ر   אحساسات سپاه معاویه   برאنگیختن

 چنـدאن نگـرאن در   کـشیدند  ها و دאستانهای אساطیری، حوאدث صدر אسالم رא به تصویر می      همانند نقاالن אفسانه  
یـن  אز א . كردنـد   بیان مـی    به آسانی   خالف وאقع رא   مطالب و   بودندو حق و باطل ن    هم آمیختن درست و نادرست      

، آمیخـت   سره بـا ناسـره مـی       ،شد  نمایی می    برخی مطالب مهم کوچک    ونمایی   برخی مطالب ساده بزرگ    رهگذر
 قـصۀ پرغـصه و درאز       .אفتاد  شد و فرو می     کرد و حق و رאستی مخدوش می        گری می   یافت و جلوه    باطل زینت می  

 .اری دگرطلبد و نوشت پردאزی אز حوصلۀ אین بحث خارج אست، فرصتی دیگر می دאمن قصه
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 شیوۀ خالفت  در گذאری بدعت )ه
با تکیه زدن    معاویه   .دאری و خالفت معاویه אز دیگر نکات مهم در بررسی روزگار خالفت אو אست               حکومتشیوۀ  

 نیـز   دومۀحتی در زمان خالفت خلیفאو  .خالفت رא به یک نظام پادشاهی موروثی تبدیل کرد      بر سریر حکومت،    
 و  د و אمیـرאن   کنـ    نزدیکـی قلمـرو אمپرאطـوری روم زنـدگی مـی           با אین אستدالل که در     و   کرد  شاهانه زندگی می  

 که تا چند سال پیش در قلمرو אمپرאطـوری   شام نیزۀفرماندهان رومی زندگی پرزرق و برقی دאرند و مردم منطق   
 برאبـر مانان در   برאی حفظ אبهت مسل    بر אین باور بود که     ،אند   زندگی عادت کرده    به אین شیوۀ    و زیستند  شرقی می 
کردنـد و     هرچند وאقعیت خالف آن بـود و مـردم شـام אشـرאفی زنـدگی نمـی                 .دگونه زندگی کن    אین  باید رومیان

پـسندید و     گونه زندگی کردن رא می      אین خوאهان حاکم אشرאفی نیز نبودند، אما אو با אین بهانه در زمان خلیفۀ دوم،             
 אنتخـاب ولیعهـد אز      .دیـد   و همسان با خوی درونی خود مـی       یه  אم   אرضاکنندۀ حس تاریخی بنی     ملوکانه رא  زندگی
 .אست پادشاهی دیدن نظام خالفت  دیگر אز موروثی وאی ه نیز جلوه و نشانאو سوی

 
 
 
 )ه אلسالمیعل(ه به صلح با אمام حسن یبند نبودن معاو ی پا)و
هـای    ، אز آشـکارترین جلـوه     کرده بود אمضا  ) علیه אلسالم (אی که با אمام حسن        نامه   صلح عاویه به  م نبودنبند   پای

ه ی معاو کهبود   ،)علیه אلسالم ( علی   ،نامؤمن  در אمان بودن یارאن אمیر     نامه،  صلحאین   אز مفاد    یكی .خیانت אو אست  
 پیـروאن   .אین پیمان رא زیر پا گذאشـت       ، حُجر بن عُدَی    به نام  علی حضرت    אز خوאصّ  یكی ت رساندن داهبه ش  با

 ی فـرאوאن کـشیدند و      سـختیها  ،نامـۀ אمـضاشده     ورאن خالفت معاویه بـر خـالف صـلح        در د ) علیه אلسالم (علی  
 .شمار دیدند گرفتاریهای بی
ن یز در چن  ین) ه אلسالم یعل(ن  ی و אمام حس   در چنین فضایی خالفت رא وאگذאر کردند      ) علیه אلسالم ( אمام حسن 

ی אنجام دאد که برخی مورخان عـرب  معاویه برאی حفظ حکومت خود אقدאمات    . אمامت رא بر عهده گرفتند     یطیشرא
خـود   ، آن زمـان   אقتضای تمدن به   אین אقدאمات     آن אست که   قتیحق .خوאنند  آن رא אقدאمات אصالحی و مثبت می      

 هـای   بایـسته  تشکیل نیـروی دریـایی אز         و אصالح ساختار אدאری   مانند یאقدאمات .گیری بود   در حال شکل  به خود   
هـای    אقدאمات و فعالیتهای معاویه به همین جنبـه        . بود  آن روزگار  شیدאی پ  طبیعی تمدن در حال    ناپذیر و   אجتناب

 ،هـای منفـی      جنبـه   אز به وجود آمدن جوّ خفقان برאی شیعیان      אشرאفی شدن حکومت و     . شود  مثبت خالصه نمی  
 . خالفت معاویه بود که در حافظۀ تاریخ مانده אست و باقی خوאهد ماندناخشنود و ناخوشایند 

 بـا وجـود    در جهان אسالم رقم خـورد و         אی  تازه فضای   ،تن خالفت معاویه و روی کار آمدن یزید       یاف با پایان 
سامان بخشد؛ حرکتی که همـاره بـر        حرکتی بزرگ رא     توאنست   )علیه אلسالم (אمام حسین   ن فضا،   یكوتاه بودن א  

 .دهد  رאدمردی و شرف می،درخشد و عصرها و نسلها رא درس آزאدگی تارک تاریخ می
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 شیعه در زمان معاویه فهومم

الزم بـه  ) ه אلسالمیعل(ن یאمامت אمام حسبحث  به  אز ورودی مفهوم شیعه در روزگار خالفت معاویه، پیش  ووאکا
 .رسد نظر می

 حتـی در    .بـود  ن گـان  هم پذیرفتنی برאی  کامالًَ روشن و     یمفهوم ،روزگار خالفت معاویه  در   »شیعه«مفهوم  
شـیعیان  در آن زمان،    . فاق نیست یک مفهوم مورد אت    »شیعه«مفهوم    نیز  معاویه  تا پایان خالفت   وهای بعد     سده

آنان به مفهوم باور به مقـام وאالی        دوستدאری  ب و   حُ אما   ،بودند) علیهم אلسالم (بیت    אهل  و دوستدאر  محبّفقط  
 نمونـه، گروهـی  بـرאی   .، نبـود کنیم گونه که אمروزه ما آن رא فهم و تفسیر می    آن ۀ אصیل والیت،   جوهر אمامت و 

تـر אز یزیـد بـن        برتر و مناسـب   برאی خالفت   رא  ) علیه אلسالم (  אما אمام  ،بودند) علیه אلسالم (طرفدאر אمام حسین    
 אمامت אمام حـسین     אندکאی هرچند      در همان دورאن عده     دאشت که  אلبته نباید אز نظر دور     .دאنستند  سفیان می   אبی

 ،قائل بودند ) علیه אلسالم ( برאی אمام    آن ی אمروز به مفهوم شیعی  ت رא    و عنصر אمام   باور دאشتند   رא )علیه אلسالم (
 .אند  אفرאد کم بوده  אینبه یقین אما

אمـام  رאسـتین   گروه אول، پیروאن     :شود   می گروه سه   شامل تا پایان خالفت معاویه      با وجود אین، مفهوم شیعه    
 ،گـروه دوم   .ند بود یאندک אفرאدאنستند که אلبته    د  که فهم درستی אز אمامت دאشتند و אمام رא مصدאق وאقعی آن می            

 برتری אمـام     به باور بر   אفزونکه    سومی گروهدאنستند و      یزید می  تر אز رא بر ) علیه אلسالم (کسانی که אمام حسین     
 .گذאشتند می אحترאم  به אیشانبودند ومعتقد ز ین به برتری خاندאن אیشان ،یزیدبر ) علیه אلسالم(حسین 
  אطرאفیـان نزدیـک אمـام حـسین     ؛فت معاویه אین سـه گـروه در جهـان אسـالم وجـود دאشـتند          پایان خال در  

معتقـد  ) علیـه אلـسالم   (به אمامت אمام حـسین      دیگرאن که   و  ) سالم אهللا علیها  (مانند زینب کبری    ) علیه אلسالم (
بودنـد و جمعـی      )المعلیه אلس ( אهل بیت و אمام حسین        در عرאق که محبّ    زیادقابل توجه و نسبتاً     جمعی  ،  بودند

بـاور  بـرאی خالفـت     نـسبت بـه یزیـد       ) علیه אلسالم ( אمام حسین    تر بودن    به شایسته  کهدیگر در عرאق و حجاز      
 .دאشتند
אمـام حـسین    درسـت אز  ی شناخت، آن زمان حاكم بر جامعۀین سه گروه و در نظر گرفتن فضا       یتوجه به א  با  

 . آوردمیبه دست خوאه آن حضرت אز مردم به کیאند پیوستن دلیلو אیشان  و قیام) علیه אلسالم(



 

جلسۀ شانزدهم

 دکتر محسن אلویری
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 )علیه אلسالم(אمام حسین 
 
 

 אهدאف درس
  ؛)ه אلسالمیعل(ن ی אمام حسیاسیات سی مقطع دوم حیبررس 
 . در אین مقطع)ه אلسالمیعل(ن یאمام حسאقدאمات  

 
 
 

 نیشیپ بر مباحث یمرور
م و  یان كـرد  یـ بـه אجمـال ب     رא   یمطالبان  ی كار آمدن אمو   یها و عوאمل رو     نهی دربارۀ زم  نخست ،نیشیر جلسۀ پ  د
سپس به حوאدث   . برشمردیمان  ی كار آمدن אمو   ی رو رא אز عوאمل   مردم   یضعف عموم  و   هیאم ی شوم بن  یها  زهیאنگ

 مختلف مردم در    یعه و گروهها  یز به مفهوم ش   یان ن ی و در پا   میر אشاره كرد  اختصאه به   ی معاو ار خالفت گروزمهم  
 .ردאختیمپه یزمان معاو

 
 
 
 دمهمق
 در پی אنتخاب جانشینی برאی خود برآمد و نظام خالفـت رא بـه               ،نامه  صلحر خالف   ب بیان شد که معاویه      تر  پیش

 سیاسـی در شـهرهای   برجـستۀ  و بـانفوذ هـای    جلب نظر چهرهאو برאی .یک نظام پادشاهی موروثی تبدیل کرد   
) المعلیـه אلـس  (ام حسین ها אم  چهرهאین  ترین     یکی אز אصلی   ،با אین همه  . به کارهای مختلفی دست زد     گوناگون

پاسدאشـت  و  ) علیه אلسالم ( تکریم אمام حسین     ، نزد ما شیعیان   .که אین شیوه رא نپذیرفت و אز אین کار تن زد          بود  
و ) علیـه אلـسالم   (شخـصیت و مقـام وאالی אمـام حـسین           بزرگی  به دلیل    ، אیشان یاد و خاطرۀ قیام غرورآفرین    

 نوشـته    و אندאزۀ کافی سخن گفته   ۀ אیشان به    אست؛ אز אین رو، دربار      آن حضرت  بهبندی مکتب فکری تشیع       پای
تفاوت بنیادی با دیگر بحثها خوאهـد       ) علیه אلسالم (گفتن دربارۀ אمام حسین      سخن و به همین سبب،      شده אست 
 .دאشت

 ، شـاید دغدغـۀ אصـلی   و אست های تاریخی دאنسته ما آکنده אز بیشتر ذهن ،)علیه אلسالم (دربارۀ אمام حسین    
 در אیـن  ر؟یـ  یا خریشه در وאقعیت دאرد ،العاتها و אط خ אین پرسش باشد که آیا אین دאدهتالش برאی یافتن پاس   

تـا زمـان شـهادت آن       ) علیـه אلـسالم   ( برאی بررسی نهضت אمام حـسین        و تاریخی بندی کلی     جلسه یک دسته  
ق دربارۀ قیـام     مناسب برאی تحقی   چوبیر چا توאنیم  میبندی تاریخی     با کمک אین دسته   . خوאهیم دאد بزرگوאر אرאئه   
 .حی کنیمאطر) علیه אلسالم(אمام حسین 



 نزدهمشاجلسۀ   )١(تاریخ تشیع 

http://vu.hadith.ac.ir ٣

 )ه אلسالمیعل(ن ی אمام حسیاسیات سیمقاطع مختلف ح یبررس

 هجـری  شصت ولی پس אز مرگ معاویه در سال د،هجری آغاز ش ٥١ אز سال    )علیه אلسالم ( حسین   אمامت אمام 
 رفتار سیاسـی    یر אین فضای جدید شیوۀ    د و تحت تأث    فضای جدیدی فرאهم آم    ،و روی کار آمدن یزید بن معاویه      

 אمـام حـسن     ،شـان وאردر عهد خالفت معاویه هماننـد بـرאدر بزرگ        ) علیه אلسالم ( אمام حسین    . کرد تغییرאمام نیز   
 ،نامـه   אما با تغییر خلیفه و زیر پا گذאشته شدن مفـاد صـلح       ،حرکت کردند   صلحای   در فض  ،)علیه אلسالم (مجتبی  
در هر دوره بـرאی حفـظ       ) علیهم אلسالم (که حرکت אئمه    به אین  با توجه    . آمد  پدید وتی کامالً جدید و متفا    یفضا
در رאسـتای حفـظ دیـن       بهترین شـکل     به    در אین فضای جدید     نیز )علیه אلسالم (، حرکت אمام حسین    אست دین

دینـی   بـه مباحـث   تنهان بود که אمام در مدینه بنشینند و    گرو آ  رد حفظ دین    ، אگر در دورۀ پیش    .گرفتصورت  
متناسب بـا فـضای     ) علیه אلسالم ( אمام حسین    طلبید؛ אز אین رو،     می אکنون حفظ دین حرکت دیگری رא        ،بپردאزند
 . حرکت خود رא آغاز کردند، خط کلی حفظ دین با همانوجدید 

 :ر در نظر گرفتیتوאن به شرح ز ی مرא) علیه אلسالم( نهضت אمام چهارگانۀ تاریخیمقاطع 
 ؛ در مدینهشانیא حضور تا زمان ی هجر٥١در سال ) ه אلسالمیعل(ن یمامت אمام حسآغاز א :مقطع نخست

 ؛ به شهر مکهאیشان مدینه و ورود אز) علیه אلسالم( אمام حسین حرکت :مقطع دوم
ـ אتوقـف  و  ترک مکه و حرکت به سمت کوفه  با) علیه אلسالم ( قیام אباعبدאهللا אلحسین     آغاز :مقطع سوم  در شان ی

 ؛کربال
 .هجری ٦١ در دهم محرم سال אیشان شهادت جانسوز و در کربال אستقرאر :چهارممقطع 
 .تاریخی رא به ترتیب زمانی بررسی کرد چهار مقطع אین باید ،نهضت אمام یكل بررسی یبرא

 تاریخی به تفصیل سـخن گفتـه       ی بحثها  تمامی  مجالس و   همۀ تقریباً در  ،سوم و چهارم   ،دربارۀ مقاطع אول  
 که باید مورد توجه قرאر      گونه  آن ،در مکه ) علیه אلسالم ( توقف אمام    زندگی آن حضرت،   مدومقطع   אما   .شده אست 

و فهمـی   كژموجـب   ) علیـه אلـسالم   (نهادن אین مقطع אز قیـام אمـام حـسین             رسد کنار    به نظر می   .אستنگرفته  
 .אز قیام آن حضرت خوאهد شدبردאشت نادرست 

ـ  א .تاریخی و کالمـی نیـست     ات  ی ما بر ذكر جزئ    یكه بنا  گفتد  ی با ،مقطع  אین دربارۀ אز آغاز سخن     پیش ن ی
بحث مدر אین    ،رییش حرکت کردند یا خ    علم لدنی و علم אمامت خو     بر אساس     در אین مقطع،    آیا אمام  پرسش كه 

 .گنجد مین
 
 
 

 در آنگرفته  صورت و אقدאمات  مقطع دومیبررس
چگونگی אستقرאر در مکه و אقـدאمات سیاسـی و           دربارۀ אز بدو ورود به مکه تصمیم مشخصی         )علیه אلسالم (אمام  

تبیین شرאیط جدید جامعه    : رف سه هدف عمده شد     صَ بیشترچهار ماه و אندی در مکه       حضور   .אجتماعی ندאشتند 
هـای    و بیان אنگیزۀ خود אز رویکرد جدید، جستجو برאی یافتن مکانی مناسب بـرאی هجـرت و پاسـخ بـه نامـه                      

 .فرאوאن کوفیان
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 تازه كردی روאزخود   אنگیزۀبیان جامعه و تبیین شرאیط جدید :نخست مאقدא
رא  אسـالمی   شـرאیط جدیـد در جامعـۀ   پدیـدאری آمدنـد،   یدאرش می كه به دی به كسان)علیه אلسالم ( حسین   אمام

برאی نمونه، אیـشان   .طلبد میحرکتی مناسب و   אین شرאیط جدید تصمیم      دאشتند که    بیان می   و کردند  گوشزد می 
توجه به سخنان אمام در אین زمان        . کردند  אین نکته رא تأکید    ١با یزید بود  ه عبدאهللا بن زبیر که אز مخالفان بیعت         ب
 نانمایـ رא  אیـشان   های قیام     אهدאف و אنگیزه  אز  تر    تر و پنهان    هایی عمیق    الیه ، گردآوری و تحلیل محتوאی آنها     و

عالمانه برאی   و    عمیق ،ژرفکاری   אرאئه شده אست، אما   ن  אز אین سخنا   بردאشتهای پرאکنده     هرچند .ساختخوאهد  
 .گرفته אست صورت نقیام אیشانتحلیل محتوאی سخنان אمام در مقاطع مختلف 

بیان بانفوذ،    های سیاسی    با چهره    با مردم و در دیدאرهای אختصاصی        آنچه אمام در دیدאرهای عمومی     در وאقع 
 تبیـین و ترسـیم فـضای        ، شالودۀ אین سـخنان    . אمام אست   حرکت אفکنندۀ بخشی دیگر אز אهد     ، تبیین کردند  می

 .אست متناسب با אین شرאیط ۀ ضرورت طرح و برنامتأکید برجدید و 
 
 

 جستجو برאی یافتن مکانی مناسب برאی هجرت :אقدאم دوم
ر  شـاید אگـ    . جستجو برאی یـافتن مکـانی مناسـب بـرאی هجـرت بـود              ،در مکه  אقامت   زمانאمام در   گر  یאقدאم د 
سـرزمینی دیگـر     אز مكه به  אمام  كه    سبب شد   אما دو عامل   ،ماندند  که می آمد در م     پیش نمی  אمام אی برאی   مسئله

 . حضور عبدאهللا بن زبیر در مکه و طرح یزید برאی ترور אمام:אین دو عامل عبارت بود אز. نقل مکان کنند
 

  حضور عبدאهللا بن زبیر:نخستعامل 
 ، خـوب دאشـت    אی  هرאبط) علیه אلسالم (هر با אمام حسین      در ظا   و زید بیعت نکرده بود    ی باعبدאهللا بن زبیر    هرچند  

 خـود قـرאر دאده       אو مکه رא پایگاه و مقـرّ       . مکه در אختیار אو باشد     تا تمام ن دאشت   رسد که سودאی آ     אما به نظر می   
 )ه אلسالم یعل ( فرزند علی  به سوی אو بروند به سوی     مردم بیش אز آنکه     ) علیه אلسالم (آمدن אمام حسین    با  و  بود  

رفتند و عبدאهللا بن زبیـر אز אیـن وضـعیت دل خوشـی      می) علیه אلسالم( و به منزل אمام      بودند گرאیش پیدא کرده  
 مکه رא به سوی کربال ترک کردند، אشاره فرمودند که אکنون تمام مکـه             ) علیه אلسالم (هنگامی که אمام    . ندאشت

 در مکه ) علیه אلسالم (آید که عبدאهللا بن زبیر אز ماندن אمام حسین            برمیسخن    אز אین  .گیرد  در אختیار تو قرאر می    
 . خشنود نبودچندאن

 
  ترور אمام در مكهید برאیزیطرح : عامل دوم

אوאخـر  یزیـد در    . پرورאنـد   אیشان رא در سر می     ترور   برنامۀ یزید   ،مکه در) علیه אلسالم ( حسین    אمام در אیام حضور  
به هم  ) علیه אلسالم (  אمام .رא ترور کنند  ) علیه אلسالم ( אمام   ،א فرستاد تا در אیام حج      ر هجری گروهی  شصتسال  

 خون شمردند و אز سوی دیگر قرאر نبود  אمن אلهی رא ناپسند می     ریخته شدن خون در حرم       אین دلیل که אز سویی    
گزیدنـد و   هـاجرت بر  سرزمین یمن رא برאی م     ،شودنאمام بیهوده ریخته شود و منشأ یک حرکت عمیق אجتماعی           

 .ندگونه مکه رא ترک کرد אین
مکـانی جدیـد و مناسـب بـرאی         تالش برאی یافتن    در אیام אقامت در مکه      ) ه אلسالم علی( אمام   پس אقدאم دوم  

 .بود که یمن رא برאی אین منظور برگزیده بودنددر آنجا  و אقامت هجرت

                                                 
 .گاه با یزید بیعت نكرد و در شهر مكه باقی ماند  كه عبدאهللا بن زبیر هیچشد  گفتهتر پیش. ١



 نزدهمشاجلسۀ   )١(تاریخ تشیع 

http://vu.hadith.ac.ir ٥

 انی كوف فرאوאنهای به نامه) ه אلسالمیعل(پاسخ אمام  :אقدאم سوم
هـای     جدیدی بود که אتفاق אفتـاد و برنامـه           مدیریت پدیدۀ  ،در אیام אقامت در مکه    ) یه אلسالم عل( אمام   אقدאم سوم 

 بـه وجـود آورد،    ) علیـه אلـسالم   ( فضای جدیـدی رא بـرאی אمـام          אین پدیدۀ تازه که    .אلشعاع قرאر دאد   אمام رא تحت  
درخوאست کردنـد تـا      אز אیشان    هایی به אمام    در نامه مردم کوفه    .بود) علیه אلسالم ( אمام   אزدرخوאست مردم کوفه    

 .بیفکنندخود אنتخاب کنند و در آنجا رحل אقامت دאئمی  אقامت برאی شهر کوفه رא ، אز ترک مدینهپس
 کوفه رא به عنوאن پایتخـت אنتخـاب         ، אز ترک مدینه   پس) علیه אلسالم ( علی   ، بیان شد  تر  پیشکه   گونه همان
بـه   بلکـه کوفـه   ،تخاب تنها یک تصمیم نظامی برאی نزدیک بودن به معاویه و رویارویی با אو نبود        אین אن  .کردند

توאن אهدאف     אلبته می  .کرد  تر می   جهان אسالم رא آسان    پارچۀ مدیریت یک  ، دאشت لحاظ ویژگیهایی که در آن زمان     
 ر هـ   ولـی بـه    . به آن نیـست     در نظر گرفت که אکنون مجال پردאختن        مؤمنان دیگری نیز برאی אین حرکت אمیر     

در آن وجود دאشـت  )  אلسالممعلیه(زمینۀ توجه به אهل بیت به کوفه  ) علیه אلسالم (حال هم پیش אز ورود علی       
بـا وجـود     .رא تجربه کرده و عدאلت علوی رא چـشیده بـود          ) علیه אلسالم  ( مؤمنان  حکومت אمیر  هم مردم کوفه  و  

 آن  نیـز در ذهـن مـردمِ      ) علیه אلسالم ( אمام حسن مجتبی     ضورخاطرۀ خوش ح   ،مهریهای مردم کوفه    بی تمامی
در آنهـا אیجـاد کـرده        )علیهم אلسالم ( אهل بیت    אز مثبت   ی ذهنیت ،سامان بود و مجموع אین رویدאدهای تاریخی      

همـین  و אز    ؛همرאهی کنند ) علیه אلسالم (توאنند با אمام حسین        بیش אز دیگر شهرها می     باور آنها אین بود که     .بود
 .رא نزد خود فرא خوאندند نامه نوشتند و אمام) علیه אلسالم(به אمام حسین  ،رو

هـا   هنگـامی کـه حجـم אیـن نامـه      אمـا  مردم کوفه چندאن توجه אمام رא جلب نکرد،    های     نامه  نخستین شاید
رא بـه   ) معلیـه אلـسال   (رو به فزونی نهـاد، אمـام        ) علیه אلسالم ( אمام   אز مردم کوفه    و درخوאست رفته زیاد شد     رفته

  خود،  پسرعموی  و ها אعتماد نکردند    به אین نامه  ) علیه אلسالم ( אمام   در אبتدא، . باره سوق دאد    אقدאمی شایسته در אین   
אسـتوאری    و אرزیـابی   های مردم کوفـه        نامه درستیمسلم بن عقیل رא برאی بررسی אوضاع شهر کوفه و سنجش            

یید کـرد   گفتار مردم کوفه رא تأدرستی،  در کوفهبررسی אولیه در عقیل    مسلم بن .  فرستادند هایشان  آنان در گفته  
 .گزאرش نمود مناسب  رאو אوضاع

 کوفـه  سـوی بـه  ) علیه אلـسالم ( אمام  ،ن عقیل  مسلم ب   تأیید و زمینۀ پذیرش אز سوی مردم کوفه        با אحساس 
 .روאنه شدند

 انیـ در ذهـن אطرאف   هـایی رא     سـش  پر אین حادثه  .אز مکه در آستانۀ مرאسم حج بود      ) علیه אلسالم (خروج אمام   
 ؟حج نگزאرده ترک حرم کردند אمامچرא جاد كرد كه یא

 دאشتند که خونشان در مکه ریخته شـود و אیـن موضـوع رא               آن אمام بیم    ؛ روشن אست   هم אین پرسش  پاسخ
 سومین مقطع نهـضت אصـالحی عاشـورא رقـم     ،به هر روی با حرکت אمام אز مکه به سوی کوفه      .پسندیدند  نمی
 .ردخو
 
 
 

 بیان چند نکته  وومسبررسی مقطع 
 به دو نکته دربـارۀ مـسیر حرکـت          تنها شده אست و در אینجا        مطرح کم و بیش بحثهایی   سوم،  دربارۀ مقطع   

 :شود אمام אز مکه به کوفه אشاره می
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 אز تـرک  אین حرکت رא آغاز کرد، نخستین مقصد אمـام پـس   مردم کوفه   אز آنجا که אمام به دعوت      :نخـست  ۀنکت
 نزدیـک   در .رسـید سرאنجام به شهر کوفـه       منزلگاههایی   ا پشت سر گذאشتن   אمام در אین مسیر ب    .  کوفه بود  ،مکه

مسیر حرکت  که   ، مسائلی پیش آمد   متوقف ساخت و سپس   رא  ) علیه אلسالم ( سپاه אمام    حرّ بن یزید ریاحی   کوفه  
کـه شـهر کنـونی کـربال در آن وאقـع       ، صحرאی کربال.رو به سوی صحرאی کربال آوردندאمام تغییر کرد و אمام     

گذشتند و در   کوفه  אز  به ناچار   بر پایۀ تصمیم خلیفه و نمایندگان אو،         אمام   . در شمال شهر کوفه قرאر دאشت      ت،אس
 .مستقر شدندكربال 

با אفـرאد مـؤثری کـه در مـسیر بـا آنهـا               )علیه אلسالم (روشنگرאنۀ אمام   و   سخنان אرشادی، هدאیتگرאنه     :نکتۀ دوم 
آن  אفـرאد سـاکن در   بـرאی یـارאن خـود یـا        ، منزلگاهها تمامیقریباً در    אمام ت  . قابل توجه אست   کردند  مالقات می 
. بودندو אتمام حجت با مردم       تکمیل نیروهای خویش     سخنرאنیها در پی  אمام در אین    ؛  سخنرאنی کردند  منزلگاهها

 تناسـب אیـن سـخنرאنیها بـا شـرאیط نوپدیـد و              ،شده در مکـه     نظر به تفاوت فضای אین سخنان با سخنان אیرאد        
 ،بـه هـر روی     . پرאهمیت אست  ،אین مقطع توאیی سخنان    تحلیل مح  ،)علیه אلسالم (دאدهای مسیر حرکت אمام     رخ

عـصر  در صحرאی کربال تا     توقف אمام   . وאرد صحرאی کربال شدند   با پشت سر گذאردن منزلگاههای مختلف       אمام  
 مجالس  ریخی و همچنین  بسیار مورد توجه مورخان و تحلیلگرאن رخدאدهای تا        هجری ٦١روز دهم محرم سال     

 .بوده و دربارۀ آن فرאوאن سخن به میان آمده אستخوאنی و عزאدאری  روضه
 هنگـام   و بـه    به منطقۀ کربال   آن حضرت  پیش אز ورود     گذشته אز تحوالت אیام حضور אمام حسین در کربال،        

یزیـد אز אیـن      می که هنگا . پیش آمد  ،אمویان  ،جبهۀ دشمنان אهل بیت   در   مکه به قصد کوفه تحوالتی هم        ترک
 .کردبه عنوאن حاکم کوفه אنتخاب رא  عبیدאهللا بن زیاد  و حاکم کوفه رא تغییر دאد، شدآگاهموضوع 

 ، حـاکم ری   ،بـه عمـر بـن سـعد        ،حاکم کوفـه   ، چگونه عبیدאهللا بن زیاد    کته ضروری אست که   دאنستن אین ن  
 .پایان دهد )المه אلسیعل (به قیام אمام حسین ، به ریرفتن پیش אز  کهدستور دאد

 دو شهر محوری بصره و کوفه       شهرهای אیرאن אز سوی    ، سرزمین אیرאن به دست אعرאب مسلمان      پس אز فتح  
 نیـز  رא ، همـدאن، ری و אصـفهان   شمالی אیرאنبخش ، شهر کوفه مدیریترאفزون ب حاکم کوفه    .شد  میمدیریت  
 .کرد مدیریت می م بصره رא حاک،אز خرאسان تا אهوאز אیرאن،کرد و ضلع جنوبی  אدאره می

کردند؛ حاکم ری زیر      אز אین رو، حاکمان مناطق مختلف אیرאن، زیر نظر حاکمان بصره و کوفه حکمرאنی می              
 ، شـد  حـاکم کوفـه    ٢ عبیدאهللا بن زیاد   هنگامی که . نظر حاکم کوفه و حاکم فارس و אهوאز، زیر نظر حاکم بصره           

 یزیـد  ،آشـنا بـود  و خوی אیرאنیها    لق به אین منطقه و خُ     دیتا حدو به אعتبار حضور پدرش در منطقۀ فارس        چون  
نیـز   عبیدאهللا بن زیاد برאی حکومـت فـارس          ،بر אین אساس  . توאن אدאرۀ אین منطقه رא دאرد     که אو   کرد    אحساس می 

 ری אنتخاب شده    حکومت تحت אمر خود دאشت و عمر بن سعد هم تازه به              نیز ری رא   که حاکم  وאאنتخاب شد و    
 .شرط حکمرאنی بر منطقۀ ری قرאر دאد אمام حسین رא پیش قتل ،بود

 عمـر بـن سـعد    .אنـد   سخن گفتـه ،در پذیرش یا ردّ אین کار به تفصیلبن سعد   درونی عمردرگیریمنابع אز   
دسـت   به حکومت ری     پذیرفت تا אز אین رهگذر    ) علیه אلسالم (אمام    رא در جنگ با     سپاه یزید  هیفرماندسرאنجام  

 .אش دست نیافت  دنیویهای אنگیزه אما به آن ،بود )علیه אلسالم( אمامشهادت ول ئمس אو شورא نیزدر روز عا .یابد
ترسیم و تحلیل فضای سیاسی جبهۀ دشمن به دلیل تغییر حاکم کوفه و אقدאمات فرאوאن عبیدאهللا بـن زیـاد                    

 های مهم تـاریخی     אز جنبه  یز ن رساند یم به قتل   رא  ن  ا مخالف و ه بود کردتبدیل   زده  وحشت یشهربه   کوفه رא    که
دسـت   ،عنصر بودند  سستمردمی   که   برאی بررسی دقیق אین حادثه אست با آرאیش سیاسی تازه، مردم کوفه نیز            

                                                 
 .شد، یعنی فرزند پدرش نامیده می» بیهأزیاد بن « که پدر مشخصی ندאشت، آن رویزیاد אز . ٢
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نگاری אز אمام برאی آمدن به کوفه دعوت کرده بودند، خـود              با نامه  که   کسانیאز حمایت אمام کشیدند و برخی אز        
אمـام   بـزرگ    و حماسۀ   تاریخی  و به אین ترتیب فاجعۀ אندوهبار      پیوستندعد   عبیدאهللا بن زیاد و عمر بن س       به سپاه 
 . رقم خوردهجری ٦١در عاشورאی سال ) ه אلسالمیعل(ن یحس

هـای تـاریخی אیـن قیـام          ورود خرאفه و تحریف در گزאره     ) علیه אلسالم (ام حسین    دربارۀ قیام אم    آخرین نکته 
 پیوند  אی که با אفکار و אحساسات تودۀ مردم         اریخی و אعتقادی  وאقعیت אین אست که حوאدث مهم ت      . جاودאنه אست 

آمیخته شدن    و یمت ذאت  عظ دلیل به    نیز ثۀ عاشورא حاد .شوند  ی و تحریف م   خرאفهمعموالً دستخوش    ،خورند  می
زدאیـی אز قیـام کـربال         های אخیر دربارۀ تحریف     در دهه . ذیر אست پ  تحریف  یک حادثۀ  ،های عامۀ مردم   با گرאیش 
 و ما همچنان نیازمنـد بـازخوאنی        هموאره نیاز אست   سخن    אین  وאگویۀ رسد  نظر می  אما به    ،سخن گفته شده   بسیار

 . هستیمو سره אز ناسره درست אز نادرست بازشناسیدقیق حادثۀ کربال و 



 

 مدههفجلسۀ 

 یدکتر محسن אلویر
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 )ه אلسالمیعل(אمام سجاد 
 
 

 אهدאف درس
 : باییآشنا
 ؛)مه אلسالیعل( نیشهادت אمام حس شان در حوאدث پس אزینقش א و )ه אلسالمیعل(  אمام سجادیزندگان 
 .)ه אلسالمیعل( نیام אمام حسیقمدت  كوتاه یامدهایپ 

 
 
 

 مروری بر مباحث پیشین
، برخی אقدאمات صورت )علیه אلسالم(در جلسۀ گذشته، با بررسی مقاطع مختلف زندگانی سیاسی אمام حسین 

 .گرفته در آن رא به طور مختصر بیان کردیم
 
 
 
 

 )معلیه אلسال( אمام سجاد یانزندگرאمون ی پینكات

ـ  .ری אشاره کردیمهج ٦١عاشورאی سال روز در  ) علیه אلسالم ( به شهادت אمام حسین      گذشتهدر جلسۀ     پایـۀ ر ب
  אز حادثـۀ   رو، پـس  د؛ אز אیـن     کش  به دوش می  رאیت אمامت رא אمامی دیگر       ، אز شهادت یک אمام    אعتقادאت ما، پس  

منتقل شود و אمام سـجاد  ) אلسالم علیه(سین عاشورא אرאدۀ אلهی بر אین تعلق گرفت که אمامت به فرزندאن אمام ح  
  אمـام سـجاد     .منـصوب شـوند    אمامـت    بـه مقـام    )علیـه אلـسالم   (אمـام حـسین      אز شـهادت      پـس  )علیه אلسالم (
 ٢٣ یـا    ٢٢ در حادثۀ کـربال      ، بنابرאین ؛ری هستند هج ٣٨به אحتمال زیاد متولد پنجم شعبان سال        ) علیه אلسالم (

 .سال دאشتند
 
 
 

 )ه אلسالمیعل(  سجادאمام مادر) אلف
 پـژوهش   ،نخـست : دو موضوع مهم قابل بررسـی אسـت       ) علیه אلسالم (دربارۀ روزگار پیش אز אمامت אمام سجاد        

در ) علیه אلسالم (د   به شهادت نرسیدن אمام سجا     ،و شخصیت אیشان و دوم    ) علیه אلسالم (دربارۀ مادر אمام سجاد     
 .وאقعۀ کربال

אمـا   . یا شهربانو دختر یزدگرد سـوم بـود        هیشهربانو) علیه אلسالم (سجاد   אست که مادر אمام      مشهور אین نظر  
گرد سـوم  دאگر تاریخ به אسارت رفتن دخترאن یز  . توאن به لحاظ تاریخی چندאن درست دאنست        אین دیدگاه رא نمی   

 .مقایسه کنیم، درستی אین دیدگاه با تردید همرאه خوאهد شد) علیه אلسالم(رא با زمان تولد אمام سجاد 
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 روزگـار  یزدگرد در    אن دختر ،بر فرض ری به دنیا آمده باشند و       هج ٣٨ در سال ) علیه אلسالم (אگر אمام سجاد    
 بـین   ،ه سـال  هجـده  فاصـلۀ    ،باشـند شده  ر  یאس هجری   ٢٢ و حدאکثر    ٢٠،  ١٩،  ١٨خالفت خلیفۀ دوم در سالهای      

 .برد  אین ماجرא رא زیر سؤאل میدرستی ،)علیهما אلسالم ( אمام حسین و تولد אمام سجادباאزدوאج شهربانو 
 אز  .אی אز אبهام אسـت      فرאتر אز אین سنجش تاریخی، אسناد تاریخی سرنوشت دخترאن یزدگرد سوم نیز در هاله             

 אگر به دلیل אین אبهامها و برאی پاسخ نگفتن به سؤאالتی אز אین دست، אز אیـن بـاور کـه شـهربانو،                        ،سوی دیگر 
بـه  . د אست، دست بکشیم، جایگزین قابل אعتمادی برאی آن نخـوאهیم یافـت            دختر یزدگرد سوم، مادر אمام سجا     

אند بـا אبهامهـا و        معرفی شده ) علیه אلسالم ( אحتماالت تاریخی، مادر אمام سجاد       در אفرאد دیگری که     ،دیگر سخن 
 .رو هستند سؤאلهای بیشتری روبه

 قابـل   ، دقیـق  ی که مـا هنـوز אطالعـ        یکی אز نکاتی אست    )علیه אلسالم (شخصیت مادر אمام سجاد      ،بنابرאین
אمـا אیـن    نـد   א  ه فرزند شهربانو بود   ،آن حضرت دهد که      نشان می   تاریخی قرאین.  ندאریم دربارۀ آن  قطعی    و אعتماد
 . پاسخ قابل אعتمادی ندאرندرو אست که های تاریخی چندی روبه  خود با پرسش،فرضیه

 
 
 
 كربال אقعۀو در) ه אلسالمیعل(دن אمام سجاد یبه شهادت نرس) ب

هم אز جملـه موضـوعات مهـم روزگـار          در قیام کربال    ) علیه אلسالم ( شهید نشدن אمام سجاد      پردאختن به دالیل  
 אین אست که אمام در      دلیل بر شهید نشدن آن حضرت در وאقعۀ عاشورא        بهترین  . پیش אز אمامت אمام سجاد אست     

و  بودنـد    هـا و در بـستر بیمـاری         אیـشان در خیمـه     .دآن אیام بیمار بودند و توאن حضور در میدאن رزم رא ندאشـتن            
گونه بود که אیشان پس אز وאقعۀ         אی نرسید و אین     حمله کرد به آن حضرت صدمه     ها     خیمه هنگامی که دشمن به   

 پیش אیـن قیـام مهـر تأییـد          یان رساندند و بر جاودאنگی بیش אز      عاشورא پیام אین قیام تاریخی رא به گوش جهان        
 אز شـهادت    پـس فعالیتهای  אصلی  محور   ، که گویی  شود  بیان می אی    ی حوאدث عاشورא به گونه    پیامدهاگاه   .زدند

هرچند به  که   توجه دאشت     אما باید  ،ه אست بود) سالم אهللا علیها  ( زینب کبری    حضرت ،)علیه אلسالم (אمام حسین   
אمـا بنـا بـر      ،  א دאشـتند   بسیار بزرگ و ستودنی در אنتقال پیـام عاشـور          ینقش) سالم אهللا علیها  ( زینب کبری    یقین

 .אستאمام ) علیهم אلسالم( محور مدیریت אهل بیت ،دیدگاه فکری و אعتقادی ما
 אمـام سـجاد    نقطـۀ ثقـل و محـور אصـلی فعالیتهـا،            ) علیـه אلـسالم   ( אز شهادت אمـام حـسین        پس ،بنابرאین

 אیـن   .بـوده אسـت    یـشان ت א مدیریبا   و   زیر نظر  )سالم אهللا علیها  (زینب کبری   تالشهای   بودند و ) علیه אلسالم (
. نظر دאشته باشـیم  ر تاریخی دتحلیلباید به عنوאن یک مبنا و یکی אز مصادیق تأثیر مبانی کالمی در            مطلب رא 
سرهای شـهدא بـه شـهر       אسیرאن آل طاها به همرאه      ) علیه אلسالم ( אز شهادت אمام حسین      پسدאنیم که      می نیک

 אمـــام ســـجاد بـــا  نقـــش محـــوری  نیـــزدث در אیـــن حـــوא.شـــدند وאردکوفـــه و ســـپس بـــه دمـــشق 
 .)سالم אهللا علیها( نه زینب کبری ،بود) علیه אلسالم(

 به دمشق و بازگشت کاروאنیـان بـه         אز آن به کوفه و پس      אیشان    ورود ،دאده در کاروאن אسرא    حوאدث رخ دربارۀ  
  אز جملـه   ؛رو אست  هروب که برخی אز آنها با אبهامهای تاریخی         ، نکات ریز و درشت زیادی مطرح شده       شهر مدینه 

אینـک فرصـت و     אمـا    ؟یا در אربعین سـال بعـد      אست  אینکه آیا אین بازگشت در אربعین همان سال صورت گرفته           
 بـا روشـهای تحقیـق    نیست و بایـد در مجـالی دیگـر   گیری دربارۀ آن   به אین بحث و تصمیم ضرورت پردאختن 
 . رسیدباره  در אینאی منطقی تاریخی به نتیجه
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 )ه אلسالمیعل(ن ی אمام حسشهادتمدت  كوتاه یهاامدیپ

 ، فـضای جدیـدی بـرאی تـشیع آغـاز شـد      ،و خاندאنشان وאرد مدینه شدند    ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    هنگامی که 
های    تا چه אندאزه نشانه    دאدنشان  ) علیه אلسالم ( אمام حسین     אندوهناک شهادتنسبت به   אعتنایی    بیفضایی که با    

در چنـین فـضایی کـه دیـن אبـزאر دسـت              .ها و אنحرאفها אست     אندیشی   کج ،اثیر دنیاخوאهیه رאستین دین تحت تأ   
کننـده   بسیار مهـم و تعیـین     ) علیه אلسالم ( نقش אمام سجاد     کنندۀ אعمال زورمدאرאن شده بود      دنیامدאرאن و توجیه  

 .بود
 پایـان   )علیـه אلـسالم   (حسین  تردید شهادت אمام       بی بندی کنیم   رא دوره  )علیهم אلسالم (אگر אیام אمامت אئمه     

بـرאی تحلیـل دورۀ دوم אمامـت אئمـه و            .אسـت آغـاز دورۀ دوم     ) علیه אلسالم ( و אمامت אمام سجاد      دورۀ نخست 
אمام زمان   ۀ فضای سیاسی و אجتماعی جامع     پیش אز هر چیز الزم אست     ) علیه אلسالم ( زندگی אمام سجاد     بررسی

 در روزگـار אمامـت      )علیه אلـسالم  ( چرא אمام سجاد     بتوאن پی برد که    ،ترسیم شود تا אز אین رهگذر     ) علیه אلسالم (
  .در پیش گرفتند אین روش رא برאی حفظ دین خویش

مـدت    توאن پیامـدهای کوتـاه       رא می  )علیه אلسالم ( مجموعه حوאدث به وجودآمده در زمان אمامت אمام سجاد        
و پیروאن آن حضرت بـه خونخـوאهی אیـشان          دאنست که بسیاری אز هوאدאرאن      ) علیه אلسالم (شهادت אمام حسین    

ـ توאن به فاجعۀ حرّه، قیام        ترین אین پیامدها می     אز مهم . کردند   وقت قیام می   علیه حاکمیت فاسد و ظالمِ     وאبین و  ت
 .قیام مختار אشاره کرد

 
 
 

 هرّفاجعۀ حَ
دت אمام حسین   شها אز قیام کربال و      پس کمتر אز سه سال      ، یعنی  هجری ٦٣אوאخر سال    در دورאن خالفت یزید،   

 شگفت دیگری در مدینه     حادثۀ ،کردند  در مدینه زندگی می   ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    کهو زمانی   ) علیه אلسالم (
ـ « אین ماجرא به ماجرאی .همفکرאن אو אستو نشانگر پستی و ذلت شخصیتی یزید אتفاق אفتاد که      شـهرت  »هرّحَ

 .دאرد
 ، مالقات یزیـد   ا ب ، که تحت تأثیر زبیریان در مکه بودند       ، جوאنان مدینه   אز گروهی آنجا آغاز شد كه     אز رویدאدن  یא

 مـدیریت شـهر رא در אختیـار         ،ا قیام در مدینه   بشدند و پس אز آن       آشنا   אو زندگی אشرאفی و فسادآلود      اאز نزدیک ب  
 و بـرאی    رفـت نه   مدی برאی فرو نشاندن آتش אین قیام به       یکی אز فرماندهان یزید به نام مُسلِم بن عُقبه           .ندگرفت

سرزمینی אز قسمت شرقی مدینه که      رو نشود،    هبا مقاومت مردم روب   אینکه بتوאند حرکتی غافلگیرאنه אنجام دهد و        
مسیر حرکت  با توجه به     .پا گذאشت  مدینه   به ، אز آن منطقه وאرد شهر شود      توאنست  سنگالخی بود و سپاهی نمی    

 .ه شهرت یافت אین حادثه به ماجرאی حرّ، سنگستان بود کهه  حَرِّمنطقۀیعنی  ،אین سپاه
 فرماندۀ نظـامی سـپاهِ   . شهر رא مباح אعالم کرد، موאزین دینیخالف همۀ   بر  و مسلم بن عقبه وאرد شهر شد     

خون قدر    آن در אین سه روز      کرد و سه روز مباح אعالم     رא   پایتخت معنوی جهان אسالم       و  رسول אهللا  مدینۀ ،یزید
 سپاهیان یزید جنایتهای فرאوאنـی      ،در אین مدت   .دندمیان عقبه رא مسرف بن عقبه       ناحق ریخته شد که مسلم بن     
  مسجد پیـامبر   تبدیل אز جمله    ؛نکردنی هتک حرمت و אهانتهایی باور     ، قتل و غارت   אنجام دאدند؛ جنایتهایی مانند   

 אز آغـوش مـادرאن،      ربودن کودکان  ، قرآنها با سرگین אسبها    ، آلوده شدن   به אصطبل אسبها   )صلی אهللا علیه و آله    (
 .... کشتن کودکان در برאبر چشم مادرאن و 
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 کـس بـا אو     هر. فت بیعت بندگی گر   אو אز مردم برאی     به عنوאن نمایندۀ یزید    بن عقبه    لم مس ، אز سه روز   پس
 و تصمیمی אز سـوی مالـک خـود، یزیـد،             هر حکم   و بر  ستא یزید    که بردۀ  نمود  می אعالم   ، گویی کرد  ت می بیع

 .کرد  تحمیل مردم مدینه خفت و خوאری رא به  مسلم بن عقبه،گونه  אین.نهد گردن می
) علیـه אلـسالم  ( אمام سجاد  .ه رخ دאد   در مدین  ، سال سه کمتر אز    ، فاصلۀ کمی אز قیام کربال     ا حادثۀ مهم ب   אین

 نیـز  نایـش نـشدند و א ) علیه אلسالم( متعرض אمام سجاد ، ولی سپاه یزید،زیستند زمان در شهر مدینه میאین در  
در برאبر אین همه جنایـت و  ) علیه אلسالم(فهم دقیق אین نکته که چرא אمام         .אنجام ندאدند אقدאمی  علیه אین ماجرא    

אلعملی نشان ندאدند در گرو آن אست که شرאیط تاریخی آن زمان رא به درستی                 אهانت و قتل و غارت هیچ عکس      
 .تاریخی آن زمان به تحلیل چرאیـی אیـن کـار بپـردאزیم            های    هشاخصدرک کنیم و با کنار هم قرאر دאدن تمامی          

علیـه אیـن جنایـت      ) علیه אلـسالم  ( که چگونه אمام سجاد      به نظر برسد   خیلی غیرطبیعی    ، نگاه  نخستین شاید در 
آشکار موضع نگرفتند و وאرد عمل نشدند؟ چرא برخورد تندی با אین حادثه نکردند؟ ولی אگر با یک نگاه کلی بـه                      

 ،در آن وضـعیت بحرאنـی     ) علیه אلسالم ( אمام   ین موضوع رא تحلیل کنیم، خوאهیم دید که تصمیم        א ، حوאدث دیگر
 .ترین تصمیم ممکن در آن زمان بودبه
 
 
 

 אبینقیام توّ
 قیامی در کوفه صورت گرفـت کـه بـه قیـام     ، در مدینه)ه אلسالم یعل( سجاد    مدتی אز אقامت אمام     گذشت  אز پس

هـای حرکـت گـستردۀ         که برخی آن رא אز نخستین جلوه       אست قیام توאبین یکی אز قیامهایی       .شدتوאبین مشهور   
 .ندא هشیعی خوאند

 بـا   אما ،هنامه نوشته و אمام رא به کوفه فرא خوאند        ) علیه אلسالم ( אز کسانی که به אمام حسین        گروهی ،ین قیام אدر  
 אین گـروه    .گذאشتندאبین  زده بودند و نام خود رא توّ        و خجالت  پشیمان    کوتاهی خود   אز ،ه بودند אمام همرאهی نکرد  

، به معنای    خود رא توאبین   ،گوید  سخن می אسرאئیل    م بنی که دربارۀ قو   ، سورۀ مبارک بقره   ٥٤به אستناد آیۀ شریف     
پس אز  رא خدאی خود قرאر دאدند و         گوساله ،אسرאئیل   قوم بنی  بر אساس אین آیه، هنگامی که     .  نامیدند کنندگان،  توبه

یننـدۀ خـود توبـه      ؛ به درگـاه آفر    ﴾مکُسَنفُأوא  لُقتُافَ مکُئِی بارِ إلَوא  وبُتُفَ﴿: فرمود   خدאوند   ،خوאستند توبه کنند  مدتی  
بهـای  توبه کنیم باید    ما   به אستناد אین آیه گفتند אگر        אسرאئیل  بنی .خودتان رא به قتل رسانید    ] خطاکارאن[کنید، و   
אز .  ما محقق شده باشد     هدیه کنیم تا به رאستی توبۀ      ه توب مان جان ما باشد و باید جان خویش رא بر سر אین             توبه

نها به چهار   آ تعدאد   ،אی אز אقدאمات مختار ثقفی      ه تشکیل دאدند که به دلیل پاره       یک گروه شانزده هزאر نفر     ،אین رو 
ـ        هزאر نفری به فرما     אین گروه چهار   .کاهش یافت هزאر نفر    د خزאعـی بـه    رَندهی پیرمردی به نام سلیمان بـن صُ
 تقریباً  ند و  دمشق حرکت کرد   سوی برאی جنگ با אمویان به       ، پشیمانی אز کردۀ خویش     برאی אظهار   توبه و  نشانۀ

 بر سر   »هאلورد عین« אز رفتن به     توאبین پیش .  به شهادت رسیدند   »هאلورد عینُ«אی به نام       در منطقه  همگی آنان 
گذشته אز درستی یا نادرسـتی قیـام         .پردאختندعزאدאری و گریه    به  و  حاضر شدند   ) علیه אلسالم ( אمام حسین    مزאر

در زمـان  ) علیهم אلـسالم ( به مکتب אهل بیت    مردم و توجه دوباره   های تحرک در بین        אز نشانه  توאبین، אین قیام  
 .رود به شمار می) علیه אلسالم(אمام سجاد 
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 ام مختاریق
دربـارۀ  .  مختار אست   قیام ،)علیه אلسالم (مدت אنقالب حسینی در زمان אمام سجاد          אز پیامدهای کوتاه   دیگر   یکی

 אز عامالن کربال صورت گرفت، دو دیدگاه عمـده وجـود    گرفتن امبرאی אنتقبه ظاهر مختار ثقفی که قیام אو نیز   
بـه بـاور عالمـه      . אنـد   نگریستهدאرد؛ برخی אز بزرگان אز جمله عالمه אمینی با نگاهی کامالً مثبت به قیام مختار                

ر بن   فرزند عم  ،אز جمله عمر بن سعد    ) علیه אلسالم (توאنست با به قتل رساندن قاتالن אمام حسین         אمینی، مختار   
 .رא شاد کند) علیهم אلسالم( بیت  دل אهل،אلجوشن سعد و شمر بن ذی

 سـودאی   چنـدאن  אست که مختـار        אین ، تاریخی قابلیت تطبیق بیشتری دאرد     های  بررسیאما نگاه دیگر که با      
 و  אلجوشـن   شمر بن ذی   ، که مختار  کرد אنکار   توאن  نمی .رא ندאشت ) علیهم אلسالم (ین نسبت به אهل بیت      אدאی دِ 
و  ورودش به אین حادثـه       چگونگی אما سابقۀ مختار و      ،אی دیگر אز جمله فرزند عمر بن سعد رא به قتل رساند             عده

آیـا بـه رאسـتی אو אنگیـزۀ          کـه    کند  رא تقویت می   אین تردید    ،رفتاری که پس אز قدرت گرفتن در کوفه אنجام دאد         
 .پرورאند א در سر میرא دאشت یا سودאی دیگری ر) علیهم אلسالم( به אهل بیت خدمت

معرفی کرد و برאی אثبات אین אدعـا بـه ترفنـدهایی            ) علیه אلسالم ( خود رא نمایندۀ אمام سجاد       ،مختار در آغاز  
 بـرאدر    و )علیـه אلـسالم   ( عموی אمام سـجاد      ، مؤثر وאقع نشد و سرאنجام אز محمد بن حنفیه         چندאن אما   ،زددست  

ر قـدرت    مختـا  ،برאی אو آمد و אز رهگذر אین تأییدیه        אی  یدیه تأی ،)معلیهما אلسال (ناتنی אمام حسن و אمام حسین       
אی برאی محمد بـن        نه نامه  ، אز قدرت گرفتن   پس  אما .ش رא تا موصل گسترش دهد     گرفت و توאنست دאمنۀ قدرت    

قعاً  معلوم نیست آن فرزند وא     در حالی که   ،و حتی فرزند عمر بن سعد رא به قتل رساند         א. میرَحنفیه فرستاد و نه دِ    
 .صر بوده و سزאوאر قتل بوده باشدمق

 مـدعی   گروهאین  . رא برאنگیخت אی     אعترאض عده   که در کوفه אنجام دאد،     אقدאماتی مختار و    های  مجموع رفتار 
 در شهر کوفـه آزאد زنـدگی        אمویان ولی אکنون    ،آمده אست  אنتقام ما אز אمویان      سپاه مختار برאی گرفتن   بودند که   

אی رא به سزאی אعمالـشان    عدهش،تحت فشار אفکار عمومی و به دنبال شورش مخالفانام سرאنجمختار  . کنند  می
 ن אمـام حـسین     אلجوشن، عمر بن سعد و بعدها عبیدאهللا بـن زیـاد رא بـه عنـوאن قـاتال                  رساند و سر شمر بن ذی     

 אنگیـزۀ   ،سین مختار  אقدאمات پیشین و پ    ۀ مجموع ،تر گفتیم   گونه که پیش    אما آن . به مدینه فرستاد  ) علیه אلسالم (
 .کند رو می ، با تردید روبهباشد) علیهم אلسالم( حمایت אز אهل بیت  رא کهאصلی אو

یابی   دست به سودאی    ، אمویان אزمختار در אین فرصتِ پدیدآمده و در نفرت عمومی مردم           که  رسد    به نظر می  
ن زبیر همکاری کنـد و بـه عنـوאن نماینـدۀ      אبتدא هم مایل بود که با عبدאهللا بאنجام دאد و در    אقدאماتی   ، قدرت به
 مختـار אز  ، بـه هـر ترتیـب   .زبیر אین رא نپسندید و خود تنهـایی بـه عـرאق رفـت               ولی אبن  برود،زبیر به عرאق     אبن

  مجمـوع کارهـای אو در خـدمت אهـل بیـت             و אمـوی بـرאی رسـیدن بـه قـدرت אسـتفاده کـرد                אحساسات ضدّ 
 . برچیده شد، برאدر عبدאهللا بن زبیر،ام به دست مصعب بن زبیرجنبش مختار سرאنج. نبود) علیهم אلسالم(
 
 
 

 هجریفت אمویان تا אوאخر قرن אول ترین حوאدث عصر خال مهم
رא بـه رאه    جنـبش زبیریـان     و  عبدאهللا بن زبیر هم در مکه قـدرتی پیـدא کـرد             ) علیه אلسالم (در زمان אمام سجاد     

 אمامـت אمـام     روزگـار ترین نکات     אز مهم  אما.  فشار אمویان برچیده شد    אندאخت که بساط אین جنبش سرאنجام زیر      
 .אستمدت عبدאلملک بن مروאن  والنی خالفت ط،)علیه אلسالم(سجاد 
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بـه سـر رسـید و         سـفیانیان  ۀن تیر رא دو ، مروאن بن حکم   نبه خالفت رسید  با  پیش אز عبدאلملک بن مروאن      
ـ  אقـدאمات אصـالحی  ،خود سالۀ ٢١در دورאن خالفت عبدאلملک بن مروאن .  مروאنیان آغاز به کار کردندخاندאن   

 یکپـارچگی مبتنـی بـر       ینـوع  دאد و    نرא سـاما  ی  فتوحات جدید و  א. سیاسی دنیامحورאنۀ قابل توجهی אنجام دאد     
 مخالفـانی ماننـد خـوאرج، مختـار و زبیریـان در زمـان אو                قیامها و تحرکـات   . قدرت در جهان אسالم אیجاد کرد     

 عبـدאلملک زمان خالفـت    در  .  سکه به زبان عربی ضرب شد      ، شد و شاید در زمان אو برאی نخستین بار         خاموش
 عربی و رسمیت یافتن زبـان عربـی بـه عنـوאن زبـان جهـان אسـالم                   های تبدیل دیوאنها در زبان فارسی و        پایه
 . شدریزی پی

אین منطقه به     אو در  آشامیهای  فی در منطقۀ عرאق و خون     همچنین אستقرאر فردی به نام حجاج بن یوسف ثق        
  زمـان אمامـت אمـام سـجاد         مهـم دیگـر    نیـز אز جملـه نکـات         که به آرאم کردن אین منطقه אنجامید      نفع אمویان   

 .אست) یه אلسالمعل(
دאر بودنـد کـه در        ه  مت رא عهـد   ری אما هج ٩٥ تا سال    ٦١در چنین فضایی אز سال      ) علیه אلسالم (אمام سجاد   

 .سخن خوאهیم گفتباره   بیشتر در אینآیندهجلسۀ 



 

 مدههججلسۀ 

 یدکتر محسن אلویر
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 )علیه אلسالم( بررسی و تحلیل حیات سیاسی אمام سجاد
 
 

 אهدאف درس
 :باآشنایی 

  ؛)علیه אلسالم( ط سیاسی زمان אمام سجادشرאی 
  .)علیه אلسالم(אقدאمات אمام سجاد  

 
 
 

 یشینپ بر مباحث یمرور
 بـه   دلیـل  تـاریخ والدت،     و مبـاحثی ماننـد     )علیه אلسالم ( شخصی אمام سجاد     لئ مسا با طرح  ، پیشین در جلسۀ 

آن حـضرت    אمامـت    وزگـار رتـرین حـوאدث      به مهم  ،شان אی مادرشخصیت  و  کربال  حضرت در   شهادت نرسیدن   
 .אشاره کردیم

 
 
 

 مقدمه
 سر نهادن حادثۀ تلخ کـربال، بـه همـرאه אسـرאی               אز پشت  پس) علیه אلسالم ( אمام سجاد    ،گونه که گذشت   همان
 .رفتند کوفه، سپس دمشق و در پایان به مدینه ویبه سאبتدא کربال 

ماجرאی حَرّه در مدینه، قیام تـوאبین و قیـام          حوאدثی مانند   .  ندאشتند یدر مدینه אقدאم سیاسی آشکار    آن حضرت   
مختار در کوفه، خالفت عبدאلملک بن مروאن، روی کـار آمـدن مروאنیـان و کنـار رفـتن سـفیانیان و همچنـین             

ین دو  אی که א     فرزند عبدאلملک بن مروאن و مجموع حوאدث و אصالحات دنیامحورאنه          ،خالفت ولید بن عبدאلملک   
 .دهند رא شکل می) علیه אلسالم( אمامت אمام سجاد ندگی سیاسی و فرهنگی روزگارخلیفه אنجام دאدند، فضای ز

 برאی آشنایی بهتر با رفتار آن حضرت که متناسب با شرאیط            ، אمام  و אجتماعی روزگار    سیاسی شناخت فضای 
باشـیم،  ندאشـته   ) علیهم אلسالم ( تحلیلی درست אز فضای زندگی אئمه        نماید، ضروری אست؛ زیرא تا      میجدید رخ   

 .توאنیم رفتار آنها رא به درستی درک و تحلیل کنیم نمی
 
 
 
 

 )علیه אلسالم (تحلیل شرאیط سیاسی دورאن אمام سجاد: نخستگفتار 

אمـا    بـود،  حرکت رویارویانه با אمویان   ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    تردیدی نیست که خط مشی سیاسی و فرهنگی       
 نزدند؟دست  مستقیم و رویارویانه بر ضد אمویان ،به אقدאمی آشکار) علیه אلسالم(אمام سجاد به رאستی چرא 
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  אز شـهادت אمـام حـسین         پـس  ۀدوردر  ) علیـه אلـسالم   (در پاسخ به אین سؤאل باید گفت کـه אمـام سـجاد              
کردنـد و در אیـن دوره        زندگی می  ، که حافظۀ مردم هنوز آکنده אز محبتهای پیامبر به אیشان بود           ،)علیه אلسالم (

 אز حادثۀ   پسمختار بود که سه یا چهار سال         تنها دو جنبش توאبین و    . رخ ندאد ثۀ خاص و مهم دیگری      هیچ حاد 
 אیـن دو    )אلـسالم   علـیهم   ( אئمـه     و معلوم نیست که    אستعاشورא به وقوع پیوست و هر دو אز جهاتی محل تأمل            

 یا خیر؟אند  کرده تأیید رאجنبش 
حرکتی אز نقطۀ صفر    یابیم که حضرت      درمی) علیه אلسالم (اد   אمام سج  تاریخ حیات سیاسی   کلی به    ی نگاه با

 فهمی درست אز توحیـد       قبل אز هر چیز به אرאئۀ      ،به دیگر سخن، אیشان همانند پیامبر بزرگوאر אسالم        .آغاز کردند 
 سـنت و عتـرت پیـامبر         و אمامت، مکتب אهل بیت    و توجه دאدن مردم به مفاهیمی همچون         و نبوت برאی مردم   

 .در دین دאردویژه  ی جایگاه אست وبخش وحی و نبوت تدאومپردאختند؛ مفاهیمی که )  علیه و آلهصلی אهللا(
אی که אسالم فرאموش شده بـود و تنهـا            ین אنحرאفی אجدאد خویش و در جامعه      یدر روزگار بازگشت مردم به آ     

به تازگی به مردم אلقا کنند؛  تا مفهومی رא    سعی دאشتند ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    ،آمد  ظاهری אز آن به چشم می     
 . و مفهوم توحید، نبوت، אمامت، تشیع و مسئولیت شیعه بودنمفهوم مسلمانی و دیندאری

 نیست که کار אیشان دقیقاً همان کاری بود که          به אین مفهوم  אز نقطۀ صفر    ) علیه אلسالم (אمام سجاد   حرکت  
ت که مردم در אین فاصله با مفاهیمی همچون قـرآن و   زیرא شکی نیس؛ אنجام دאدند)صلی אهللا علیه و آله     (پیامبر
 و  صـلی אهللا علیـه     ( پیامبر ند אقدאمات همان) علیه אلسالم ( אمام سجاد    ، نوع אقدאمات  در وאقع . آشنایی دאشتند نبوت  
هـای   אگر شخـصی پلـه  . کنیم  مثالی رא بیان می   אین موضوع   بهتر فهم برאی   . باالتر אی  مرتبه در    و אلبته   אست )آله
אگر אز باال نگـاه     . رسد  یچ یک ساختمان رא طی کند، به همان نقطۀ آغازین خود، ولی אندکی باالتر אز آن می                مارپ

تـر   کند، אما هر مرحله نسبت به مرحلۀ دیگر کامل  یک مدאر و محور مشخص حرکت می  برکنیم گویی شخص،    
 .אست

 ذهنیـت تـودۀ مـردم نـسبت بـه אسـالم و              אیشان با توجه به   . گونه بود   نیز אین ) علیه אلسالم (کار אمام سجاد    
و زور و تزویـر، بـه یـادآوری          های دینی אز سوی مـردم یـا حاکمـان زر            فرאموشی یا فرאموشاندن برخی אز آموزه     

 و زدودن غبار غفلت و گرد جهالت אز ذهن و אندیشۀ دینی             )صلی אهللا علیه و آله    (های رאستین پیامبر אکرم       آموزه
 .جامعه پردאختند
تـاکنون بـر   ) صـلی אهللا علیـه و آلـه   ( که אز زمان رحلـت پیـامبر   ندر پی زدودن زنگارهایی بود د آن حضرت 

علـیهم  (های قرآن و عتـرت پیـامبر     صحیح אز آموزهی مانع درک و فهم אین زنگارها  نشسته بود و   مردمقلبهای  
 .شد می) אلسالم
ر صـلوאت در دعاهـای مختلـف        یابیم که ذکـ      درمی ، سجادیه صحیفۀهی אجمالی به مضامین دعاهای       نگا با

אست؟ مکن نیست کـه     ؟ آیا אین אمر אتفاقی      چیست אین همه تکرאر صلوאت در دعاهای حضرت         دلیل. آمده אست 
 شـعاری אسـت کـه      صلوאت.אتفاقی و بدون فلسفه باشد   ) علیه אلسالم (تکرאر ذکر صلوאت در دعاهای אمام سجاد        

معـاد  درسـت   شـک درک درسـت توحیـد، بـه درک              بـی  .دאرد بر سه مفهوم بنیادی توحید، نبوت و אمامت رא در        
 .אی با نبوت در پیوند אست گونه אنجامد و درک معاد در دل توحید نهفته אست و معاد نیز به می

نیـاز بـه אمـام אحـساس     אی که  با تحلیلی درست אز شرאیط زمانه دریافتند در جامعه) علیه אلسالم(אمام سجاد  
هیچ אتفاق אجتمـاعی   و روند می و אهل بیت אیشان به אسارت رسد میبه شهادت ) معلیه אلسال( אمام حسین   نشد،

 چنـین  ،رو אز אیـن . אی رو به خموشـی אسـت   های دین در چنین جامعه ، نشانهدهد یا سیاسی جامعه رא تکان نمی    
رא باید אز همان    حرکت  .  کرد  و رهبری  هدאیت) صلی אهللا علیه و آله    ( به همان شیوۀ پیامبر אکرم        باید אی رא   جامعه
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با همان مفاهیم آشنا کرد و درک درسـتی          باالتر   هلدر یک پ  باید مردم رא    . نمودنقطه، ولی در سطحی دیگر آغاز       
 .אلقا نمود مردم بههای دین  אز آموزه
 دعوت و تا پـیش אز تـشکیل   ، در آغازدر سالهای نخستین بعثت) صلی אهللا علیه و آله(گونه که پیامبر      همان

 در אیـن    نیـز ) علیـه אلـسالم   (نزدند، אمام سجاد    دست   مشرکان مکه    علیهאی آشکار و نظامی       ه مبارزه حکومت، ب 
در نقطـۀ آغـازین     ) صـلی אهللا علیـه و آلـه       (پیامبر  . ی و آشکار با אمویان نکردند     אی جدّ   خود رא درگیر مبارزه   دوره  

 زیرساختهای فرهنگی رא تقویـت      ن אیشا .کردند  خود، کارهای فرهنگی رא بر کارهای سیاسی مقدم         حرکت دینی   
نیـز بـه تقویـت    ) علیـه אلـسالم  (אمـام سـجاد   . ، بنیان سیاست نهاده شـود آنهاאساس  حل بعد بر אکردند تا در مر   

אگر אز אین   . گیری زیرساختهای آن پردאختند تا بنیان سیاسی در مرحلۀ بعد شکل گیرد             بنیانهای فرهنگی و شکل   
بـریم کـه      ، پی مـی   بنگریم) علیه אلسالم (و به ویژه אمام صادق      ) علیه אلسالم ( به אقدאمات سیاسی אمام باقر       نگاه

 .ریزی کرده بودند پی) علیه אلسالم(پایۀ بنیانهایی بود که אمام سجاد  אقدאمات אیشان دقیقاً بر
 
 
 
 

 های دینی  تبیین آموزهو) علیه אلسالم(אمام سجاد  :گفتار دوم

های دینـی و هـدאیت تـودۀ          بخشی، تبیین آموزه    ر و رאهنمای אمت، آگاهی    ترین وظیفۀ אمام به عنوאن رאهب       אصلی
هـای مختلفـی אیـن کـار رא           به شیوه ) علیه אلسالم (مام سجاد   א. אی تابناک אست    آیندهو   جامعه به مسیری روشن   

 .دبوبخشی אز فعالیتهای אیشان در אین رאستا متوجه تبیین مفاهیم אصلی توحید، نبوت و אمامت . אنجام دאدند
 
 
 

  با אفرאد خاصرویارویی: نخستروش ) אلف
نسلها، אفرאد خاصی وجود دאرند که به دلیـل ندאشـتن            های تاریخی و عصرها و      در تمامی جوאمع و در همۀ دوره      

 تبیین درست و    ،بهترین شیوه در برخورد با אین אفرאد       .کنند  می تصورאت خاصی پیدא     ،درک درست אز یک موضوع    
 )علیه אلـسالم   (در روزگار אمام زین אلعابدین     .ا אست هناسب توאن فکری و ظرفیت وجودی آن      بنیادین مفاهیم به ت   

 ،هیـ  محمد بن حنف در آن زمان،برאی نمونه. ندکرد نیز چنین אفرאدی بودند و אمام با همین شیوه با آنان بحث می 
، אو بایـد بـه      )علیه אلـسالم  (ین   شهادت אمام حس   ، بر אین باور بود که پس אز       )علیهما אلسالم (ناتنی حسنین    برאدر

 چـون אو    به بـاور אو،   . دאعیۀ אمامت دאشت  ) علیه אلسالم ( در אوאیل אمامت אمام سجاد        و بر همین پایه    אمامت برسد 
אولویـت  ) علیـه אلـسالم   (אمامت بر אمام سجاد      در   ،تر بود   بزرگ)  אلسالم ماعلیه(אمام سجاد   و אز   برאدر אمام حسین    

 آمـده   ١در روאیتی .  אستدالل و تبلیغ مناسب نبود     رאه אز   ه אمر אمامت برאی محمد بن حنفی      رو، تبیین   אز אین  شت؛دא
 אمامـت אمـام سـجاد      نپـذیرفتن    אز چند بار صحبت با محمد بن حنفیه و           پس) علیه אلسالم (אست که אمام سجاد     

حنفیه گفتنـد کـه مـن بـا          بنمحمد  سود بردند و خطاب به      אأل  حجرُ به کنار אو رא   אمام   אو،   سویאز  ) علیه אلسالم (
سـنگ  گونـه بـا      אگر تو אمام هستی، تو هـم אیـن        . دهد   نیز پاسخ من رא می     سنگ و   گویم  سخن می سود  אأل حجرُ

                                                 
 . قابل אعتماد אست،ظاهر אین روאیت، با معیارهای سنجش روאیت. ١
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رא پذیرفت و   ) علیه אلسالم (حنفیه אین معجزه رא אز حضرت دید، אمامت אمام سجاد            אبنهنگامی که   . سخن بگوی 
 . אمامت نیستۀدאنست که خود شایست

 
 
 
 عموم مردم با رویارویی :روش دوم) ب

 با عموم مردم نیز متناسب با فضای فکـری ـ فرهنگـی و سیاسـی آن     رویاروییگذشته אز אفرאد خاص، אمام در 
 در موאجهـه بـا عمـوم مـردم،        ) علیه אلـسالم  (ترین روش אمام      مهم. אی رא در پیش گرفتند      های ویژه    شیوه ،زمان

یکـی אز ویژگیهـای خـاص    .  کـافی مطـالبی بیـان شـد    باره به אندאزۀ   در אین  تر  پیشد که   بو אبزאر دعـا  אستفاده אز   
 .אستتکرאر ذکر شریف صلوאت بود که خود روشی منحصر به فرد نیز ) علیه אلسالم(دعاهای אمام سجاد 

بـه حاکمیـت و    سیاسی ـ אجتماعی אمویان بود که هیچ کس رא یارאی אعترאض  متناسب با خفقان ،אین روش
در  در ظـاهر     ٢.بخـش نبـود     بـا אمویـان نتیجـه     مستقیم  نین شرאیطی رویارویی سیاسی     در چ . حکومت وقت نبود  

 ورאی خلوتهـای    شود، אمـا در     دیده نمی غیر אز عبادت و مناجات با خدא چیزی         ) علیه אلسالم (دعاهای אمام سجاد    
 .سالمی نهفته אسـت های א  تبلیغ دین و ترویج آموزه، و وאگویۀ دعای خود با خدאوند در میان مردم אمام با خدאوند  

 توحید، نبوت و אمامـت بـسیار مناسـب          موضوعאین روش، برאی مطرح ساختن مفاهیم بنیادی دینی به ویژه در            
 ٣.بود
 
 
 

 های تبلیغی گیری אز شیوه بهره: روش سوم) ج
 ـ تربیت غالمان و بردگان١

های خاص و     فرאتر אز شیوه  ) علیه אلسالم (با وجود حاکمیت فضای سیاسی سنگین אختناق و سکوت، אمام سجاد            
אیشان بـا تربیـت غالمـان و بردگـان،          . کردند  אستفاده می معهود نیز    های تبلیغی مرسوم و      אز برخی شیوه   ،نهانی

 بـه نـشر     ،یج אندیـشۀ مکتـب پیـامبر      حمایت سیاسی و אجتماعی אز دوستدאرאن אهل بیت و نگارش کتاب در ترو            
 .پردאختند های نبوی می تعالیم رאهگشای وحیانی و آموزه

خرید  و بازفهمی مفاهیم بنیادی دینی       ، مفهوم و جایگاه אمامت    تبیین مکتب אهل بیت   در   אمام   های  یکی אز شیوه  
 رسد که تنها هـدف آن،    نظر می  به   دوستانه   حرکتی אنسان  ؛ אین אقدאم  ،در نگاه نخست  . برده و آزאد کردن آنها بود     

                                                 
کردند و رویارویی مستقیم سیاسی با אمویان ندאشتند אین نیست کـه אمـام بـه אمویـان دل                      אینکه אمام کار فرهنگی می     منظور אز . ٢

دאدنـد و     אمام با تقویت زیرساختهای فرهنگی، کار سیاسی خودشان رא אنجام مـی             بلکه ، همرאهی و همدلی دאشتند    با آنان و  سپردند  
  .در عین حال متوجه فرصتهای مناسب نیز بودند

به لی   و ،ست א  دعا ٥٤ و مشتمل بر     صحیفۀ سجادیه که گردآوری شده אست، در قالب       ) علیه אلسالم (سجاد    אدعیۀ אمام  مجموعۀ. ٣
 دعـا  ٢٧٠ قم دربارۀ تعدאد אین אدعیه אنجام شده אسـت کـه تعـدאد آن رא بـه                   تازگی پژوهشی אز سوی یکی אز فضالی حوزۀ علمیۀ        

 صـحیفۀ در  ) علیـه אلـسالم   (سـجاد    مانده אز אمـام     دعای باقی  ٥٤ست که تنها به אستناد       א  אین نکته אز آن رو     אهمیت. אست رسانیده
 صورت گرفته و به تازگی که شمارشیطبیعتاً با . درک درستی אز تمامی אبعاد אندیشۀ אمام دست یافت   توאن به      متعارف نمی  سجادیۀ

بـا محـیط    ) علیـه אلـسالم   (توאن به فهم رאبطۀ אمام سـجاد          تر می  تر و دقیق   ، آسان  אست تعدאد بیشتری אز אین אدعیه گردآوری شده      
 .گیری آن حضرت پردאخت موضع پیرאمون خود و تحلیل
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. شـده بـود      یک אقدאم سـنجیده و حـساب       وهای متدאول אمام       אز برنامه  یکی  אین کار،  אما .אستها    آزאد کردن برده  
 אز نزدیـک بـا      آنان که در محیط زندگی אمام رفت و آمد دאشـتند          . کردند  تربیت می رא  آنها  ها    بردهبا خریدن   אمام  

بـه تبلیـغ سـیره و        ی آزאد پـس אز  د و   شدن   آشنا می  آن حضرت ها و אبعاد شخصیتی       אفکار و אندیشه   وسلوک אمام   
 .پردאختند می) علیه אلسالم(  אمام سجادروش

אیـن   ،با دیگرאن و بـه ویـژه بـا بردگـان       ) علیه אلسالم ( אمام سجاد     رفتارهای אزبا نظر به گزאرشهای تاریخی      
بخـشی אز حیـات     در   رאویـانی کـه      ،های אمام هستند    بردهبسیاری אز אین گزאرشها     نماید که رאوی      وאقعیت رخ می  

 .پیدא کرده بودندرא خود توفیق معاشرت با אمام 
 هرچنـد یـک کـار    ؛درکـ   که حساسیت سیاسی برאی دستگاه خالفـت אیجـاد نمـی   بودאی    گونهه  אین روش ب  

 אمام نیـز در همـین       ۀیودر وאقع ظرאفت ش   .  کار سیاسی دאرد   نیز אرتباطی تنگاتنگ با   فرهنگی بود و کار فرهنگی      
 אز אیـن رو بـود کـه אمـام           .دאدنـد    کار فرهنگی خود رא אنجام می      ، با دستگاه سیاست   برخوردیبود که بدون هیچ     

 کار فرهنگی پوششی مناسـب بـرאی        رא برگزیدند؛ زیرא   صفر و کار فرهنگی      ۀحرکت אز نقط  ) علیه אلسالم (سجاد  
 .بودبرخی אقدאمات سیاسی 

 
 
 ـ حمایت אز فرزدق٢

مندی אز فرصـتهای سیاسـی         برאی بهره  یشان بصیرت א  دهندۀ  ، که نشان   אز אقدאمات אمام در אین رאستا       دیگر یکی
 .بود ، شاعر אموی، אز فرزدقآن حضرت אست، حمایت

 אزدحـام   وאرد مسجدאلحرאم شـد، אمـا     ل حج    אعما برאی אنجام  روزی   ٤که هشام بن عبدאلملک به حج آمد      در سالی   
در .  در کناری אیستاده بود تا אنـدکی خلـوت شـود           ،رو אز אین . אردزو به رאحتی حج گ    אشد که    مانع אز אین     جمعیت

الم  و אسـت   تمـام نمایـد   کـه אو אعمـالش رא       برאی אو باز کردند و אجازه دאدند        رאه رא    آمد و مردم     یزمان شخص אین  
. دאنـم   نمـی : ؟ هشام گفت   אز هشام پرسید אین مرد کیست       که אین صحنه رא دید     یکی אز אمویان  . حجر אنجام دهد  

 אز سر کینه و بغض و       ، אما شناسد  شخص رא می  دאنست هشام אین       شاعر אموی که در آنجا حاضر بود، می        ،فرزدق
در وصـف   אست،   معروف ٥که به قصیدۀ میمی    ؛ אز אین رو، قصیدۀ معروف خود رא       آورد نمیحسد نام אو رא بر زبان       

 :سرودאمام 
 لُّ وאلحرموאلبیتُ یَعرِفهُ وאلحِ  تَهُ طأهذא אلّذي تَعرِفُ אلبَطحاءُ وَ

 ]منطقۀ אطرאف حـرم  [منطقۀ حلّو  خانۀ خدא وشناسد  میصدאی پایش رא אو کسی אست که سرزمین بطحاء       
 .دنشناس  אو رא میمنطقۀ حرمو 

 امیتمـ אی زنـدאنی و       א در منطقـه    אو ر   که  אین אشعار אز نزد خویش رאند و دستور دאد         دلیل فرزدق رא به     ،هشام
  و در אین شرאیط אز فرزدق حمایـت کردنـد        ) علیه אلسالم (אمام سجاد   . ندندریافتیهایش رא אز خزאنۀ אمویان قطع ک      

 .کردند  به نحو شایسته אستفاده میآمده پیش  אمام אز فرصتهای ،گونه  אین٦.ندبرאیش پول فرستاد
                                                 

אز ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    ،رسد אین ماجرא مقارن با אیام خالفت هشام نبوده אست چون در אیام خالفت هشام                ته به نظر می   אلب. ٤
  .عنوאن شاهزאدۀ אموی به حج آمده بوده  هشام در אین ماجرא ب کهرسد به نظر می. دنیا رفته بودند

 . هفت یا هشت بیت אین قصیده אز آنِ فرزدق אستدست کم ولی ، دאشتههای بعدی هایی در دوره אلبته شاید אین قصیده אفزوده. ٥
אمام برאی فرزدق مقدאری پول . خود ماجرאیی دیگر אست) علیه אلسالم(فرستادن پول برאی فرزدق אز سوی אمام سجاد  .٦

אگر ما به :  فرزدق فرستادند و فرمودنددوباره אین پول رא برאی) علیه אلسالم(אمام . فرستادند، אما فرزدق آن رא نپذیرفت و برگردאنید
 .گیریم کسی چیزی بدهیم، پس نمی
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 ـ نگارش رسالۀ حقوق٣
 بـه  کـه    אسـت     אز אیـشان   אی  که شایـستۀ توجـه אسـت، نوشـته        ) معلیه אلسال (یکی دیگر אز אقدאمات אمام سجاد       

אمام با شناخت ضرورت زمان و אستفاده אز فرصـت فـرאهم شـده بـه نگـارش                   .אستمعروف شده     אلحقوق ةرسال
رא بـه جامعـه منتقـل      ) علـیهم אلـسالم   (های درست مکتب אهل بیت         אندیشه ،کتابی دست زدند تا אز אین رهگذر      

 .کنند
 
 
 

 دو نکته
بـا   אی אز فعالیتها و אقدאمات آن حضرت        ک پس אز مرور אجمالی بر حیات سیاسی אمام سجاد و אشاره به گوشه             אین

 .بریم به پایان می) علیه אلسالم( אمامت אمام سجاد روزگارهای خود رא دربارۀ حوאدث  ذکر دو نکتۀ کلی گفته
 رאبطـۀ علویـان و   ، تا پایان قـرن אول هجـری  و تقریباً) علیه אلسالم( شهادت אمام حسین روزگار پس אز  در   )אلف

عباسیان، در بسیاری    علویان و .  אیجاد نشده بود   אین دو  در مجموع رאبطۀ خوبی بود و هنوز مرزی بین           ،عباسیان
، یا אعتبار و نفـوذ אفـرאدی ماننـد محمـد بـن              )علیه אلسالم (بودند و محوریت אمام سجاد      هم  ها همرאه     אز صحنه 

 .محترم بودحنفیه برאی عباسیان 
جـدא  گروه سیاسی אز یکـدیگر  אز אوאیل قرن دوم هجری رفته رفته مسائلی پیش آمد که مرز بین אین دو            אما  
 علوی پیـدא     حکومت موضعی ضدّ   به دست عباسیان،   خالفت אمویان    با برچیده شدن   هجری،   ١٣٢در سال   . شد
 همرאهـی عباسـیان بـا        دورۀ ، אول هجـری    قـرن  ، یعنـی אوאخـر    )علیه אلسالم (אمامت אمام سجاد    روزگار  אما  . کرد

 .در پژوهشهای تاریخی بدאن توجه کرد دאرد که باید ی ویژهعلویان אست و אین موضوع אهمیت
 ماننـد  ، دیگـر ی אفزون بر مدینـه در منـاطق     ،، تشیع در نگاهی کلی    )علیه אلسالم ( در پایان אمامت אمام سجاد       )ب

 عباسـیان و    تفـاوت میـان   . درآمـد شده    ته به عنوאن جنبشی شناخته    رف کوفه و אطرאف آن نیز رفته     ویژه   به   ،عرאق
 مردمـی  تنهـا  نـه    ، گروهی אز مردم   کم  کم رقم خورد و      آن شهر  علویان در شهر کوفه به دلیل ظرفیتهای خاص       

  بعـدها אمـام بـاقر و אمـام صـادق            . شـناخته شـدند    شـیعه  بـه عنـوאن گـروه        ،کردنـد   که در مدینه زنـدگی مـی      
 و حرکت و جنبش عمـومی    کردندאستفاده  آمده در نوאحی אیرאن      وجود  های به   ز ظرفیتها و بستر   א)  אلسالم اعلیهم(

 .شیعه تشکیل شد
אز  و   ار سیاسی با אمویان پرهیز دאشتند     אز مبارزه و رویارویی آشک    ) علیه אلسالم ( אمام سجاد    ،کوتاه سخن آنکه  

صـرف  ) علیـه אلـسالم   ( אمامت אمـام سـجاد       ارروزگبه אین ترتیب    . אولویت دאشت  تقویت زیرساختها    ،نظر אیشان 
אساس آن حرکت אمامت     بتوאنند بر ) علیهم אلسالم ( پس אز אیشان    אئمۀ تاای فرهنگی شد     و تقویت بنیانه   نساخت

 .رא אدאمه دهند
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