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 .1مقاله باید به زبان اصلی و رسمی نشریه (فارسی) و حجم آن حدا کثر  6000الی  8000کلمه باشد.
 .2عنوان:
عنوان مقاله باید دقیق ،علمی ،متناسب با متن مقاله و با محتوایی رسا و مختصر باشد.
 .3مشخصات نویسنده:
شامل نام و نام خانوادگی ،رتبه علمی ،مشخصات تحصیلی به تفکیک رشته ،مقطع و محل تحصیل ،شماره تلفن و
نشانی الکترونیکی باشد.
 .4چکیده:
آیینه تمامنما و فشرده بحث است که باید دربردارنده عنوان و موضوع مقاله ،قلمرو و ماهیت پژوهش ،هدف پژوهش،
روش تحقیق و اشاره به مهمترین نتایج باشد و در ده سطر یا  150کلمه تنظیم شود.
واژههای کلیدی :واژههای کلیدی باید حداقل سه واژه و حدا کثر پنج واژه از میان کلماتی که نقش نمایه و فهرست را
ایفا میکند و کار جست وجوی الکترونیکی را آسان میسازد ،انتخاب شود.
 .5مقدمه:
شامل خالصهای از بیان مسأله ،اهمیت و ابعاد موضوع ،اهداف پژوهش ،سؤالها و پیشین ه پژوهش باشد.
 .6بدنه اصلی مقاله:
 .6-1بدنه مقاله شامل متن اصلی و بندهای مجزا بوده ،به گونهای که هر بند حاوی یک موضوع مشخص
باشد و هر دسته از موضوعات مرتبط در ذیل یک عنوان خاص قرار میگیرد.
 .6-2در ساماندهی بدنه اصلی الزم است به مواردی چون :توصیف و تحلیل ماهیت ابعاد و زوایای مسأله،
نقد و ارزیابی نظریات رقیب به طور مستدل ،تبیین نظریه پذیرفته شده و تقسیمبندی مطالب در قالب
محورهای مشخص ،پرداخته شود.
 .6-3در مواردی که مطلبی بعینه از منبعی نقل میشود ،ابتدا و انتهای آن مطلب در گیومه «» قرار داده
شود.
 .7نتیجهگیری:
قریب  200-100کلمه و شامل یافتههای پژوهش به شیوهای دقیق و روشن ،تبیین میزان ارتباط یافتهها با اهداف
پژوهش و ارائه راهکارها و پیشنهادات.
 .8ارجاعات:
ارجاع به منابع و مآخذ در متن مقاله ،به شیوه استناددهی ( )APAباشد و در پایان نقلقول یا موضوع استفاده شده،
به شکل ذیل آورده شود:
 . 8-1منابع فارسی( :نام خانوادگی مؤلف ،سال نشر ،جلد ،صفحه)؛ مثال( :حسینی ،1376 ،ج ،2ص.)83
 .1منابع التین( :صفحه ،جلد ،سال نشر ،نام خانوادگی مؤلف)؛
مثال.)71.p,1998, planting( :
 .2آیات قرآن( :نام سوره :شماره آیه)؛ مثال( :بقره.)25 :

 .8-2چنانچه نام خانوادگی مؤلف ،مشترک باشد باید نام او هم ذکر شود.
 .8-3چنانچه از نویسندهای در یک سال ،بیش از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال
انتشار ،از یکدیگر متمایز شوند.
 .8-4چنانچه به دو اثر با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شده است به این صورت به آندو اشاره شود:
(نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه /نام خانوادگی ،سال انتشار ،شماره صفحه)

 .10نقل قولهای مستقیم ،به صورت جدا از متن ،با تورفتگی (یک و نیم سانتیمتر) از سمت راست درج گردد.
 .11عنوان کتاب در متن مقاله ،ایتالیک و عنوان مقاله در گیومه « » قرار گیرد.
 .12مقاله در الگوی A4با رعایت فضای مناسب در حاشیهها و میان سطرها ،در محیط  ،wordو متن مقاله با قلم
( 14 B Mitraالتین  )TimesNewRoman10و یادداشتها و کتابنامه ( 12 B Mitraالتین )TimesNewRoman10
حروفچینی شود.
 .13عناوین تیترها :عناوین با روش شمارهگذاری عددی و ترتیب اعداد در عناوین فرعی ،از چپ به راست تنظیم
شود و در صورت طوالنی شدن تیترهای فرعی ،اعداد فارسی به کار رود.
 .14اشکال ،نمودارها و جداول :اصل عکسها و نمودارها ،باید همراه با متن مقاله ،در محل مناسب
عالمتگذاری شده و دارای زیرنویس باشد.
ارتباط با مدیریت مجله از طریق تلفن  32112176و نشانی دفتر انجمن علمی-پژوهشی یا رایانامه
( )anjoman.pajohesh@jz.ac.irامکانپذیر است.
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 .8-5یادداشتها و پانوشتها :تمام توضیحات ضروری ،در انتهای متن مقاله آورده شود( .ارجاع و اسناد در
یادداشتها ،مانند متن مقاله ،به روش درونمتنی (بند )8خواهد بود).
 .9فهرست منابع:
در پایان مقاله ،فهرست منابع الفبایی به ترتیب منابع فارسی ،عربی و التین به صورت ذیل ارائه شود:
 .9-1کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده ،نام کتاب ،نام مترجم یا مصحح ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل
انتشار :نام ناشر ،تاریخ چاپ (ق/م).
مثال :مطهری ،مرتضی ،نظام حقوق زن در اسالم ،تهران :صدرا.1383 ،
 .9-2مقاله مندرج در مجالت :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام نشریه ،دوره نشریه ،شماره
نشریه ،سال نشر ،از صفحه تا صفحه.
مثال :فرامرز قراملکی ،احد« ،طبقه بندی جریانهای رازیشناسی در ایران و غرب» ،آینه میراث ،ش ،50بهار
و تابستان  ،91ص.250-235
 .9-3مقاله مندرج در مجموعه مقاالت یا دایرةالمعارفها :نام خانوادگی و نام نویسنده« ،عنوان مقاله» ،نام
کتاب ،نام ویراستار ،شماره جلد ،نوبت چاپ ،محل انتشار :نام ناشر ،سال نشر.
مثال :قرباننیا ،ناصر« ،زن و قانون مجازات اسالمی» ،مجموعه مقاالت زن و خانواده ،قم :پژوهشگاه فرهنگ
و اندیشه اسالمی.1382 ،
 .9-4پایاننامه :نام خانوادگی ،نام ،عنوان پایاننامه ،رشته ،نام دانشگاه ،نام کشور ،سال دفاع.
 .9-5منابع الکترونیکی :نام خانوادگی ،نام ،نام مقاله ،نشانی اینترنتی.
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سخن سردبیر

تاریخ صدر اسالم و سیره اهلبیت؟مهع؟ ،همیشه راهگشای بندگان اهل تعقل و صاحب اندیشه
بوده و هست .تاریخ ،همواره در حال تکرار است؛ اما در قالب مکان و زمان ،شکل و ساختار آن
تغییر مییابد و بیشک ،یکی از علل توجه قرآن کریم به مقوله سیر در حیات گذشتگان ،توجه
به عبرتهای تاریخی ،برای یافتن علتهای نهفته در حوادث پیشآمده است.
سپاس خدای متعال که باری دیگر فرصتی داد که در قالب سومین شماره از نشریه گذرگاه -
نشریه انجمن علمی پژوهشی تاریخ – ارائهدهنده مقاالت پژوهشگران و سپاسگزار زحمات آنان
باشیم .سومین شماره از این فصلنامه ،شامل پنج مقاله و یک مصاحبه علمی است .مقاالت
نشریه به شرح ذیل است:

ّ
 «-بازیابی برخی گزارشهای جنگ جمل از کتاب کشف الغمه» نوشته زهرا بهجتی پور .اینمقاله با مبنا قرار دادن کتاب کشف الغمه اربلی ،به گزارشهای مطرحشده درباره جنگ
جمل پرداخته و این اخبار را از منظر سند و متن ،مورد بررسی قرار داده است.
 «-تعامالت امیران آلبویه با اهلسنت بغداد» نوشته مریم کیانی و زهرا مهرجوئی .اینتحقیق ،پس از ارائه مختصری از تاریخ امیران آلبویه ،به تعامالت آنان با اهلسنت بغداد،

در سه محور تعامل با خلفای عباسی ،تعامل با علما و تعامل با مردم پرداخته است.
 «-سیر تاریخی زمینهها و عوامل همگرایی و ناهمگرایی مردم اندونزی» نوشته فاطمه شکیبرخ .در این پژوهش ،پس از معرفی مختصر کشور اندونزی ،به عواملی ازجمله اتحاد اقوام به
غلط برخی دولتهای
دور از گرایشهای مذهبی و دخالتهای استعمار و سیاستهای ِ
استبدادی ،بهعنوان زمینههای همگرایی و واگرایی ،پرداخته شده است.
 «-روش تاریخپژوهی عالمه محسن امین جبل عاملی» نوشته لیال همایون فرد .این مقاله،پس از ارائه زندگینامه عالمه محسن امین ،به روششناسی تاریخپژوهشی ایشان پرداخته
است و گزارههای مهمی که عالمه امین برای اعتبارسنجی مطالب بدان توجه نموده را مورد
کاوش قرار داده است.
 «-فلسفه تاریخ از منظر شهید مطهری» نوشته سمانه انیسی .این پژوهش ،با موضوعمیانرشتهای ،پس از بیان زندگینامه مختصر از شهید مرتضی مطهری و فعالیتهای
ایشان ،به دیدگاه استاد مطهری درباره فلسفه تاریخ پرداخته و اندیشههای ایشان با دیدگاه
مارکس و دیگر اندیشمندان غربی را مورد واکاوی و مقایسه قرار داده است.
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امیدواریم این شماره از فصلنامه نیز مورد استقبال تاریخ دوستان قرار گیرد .خواهشمندیم ما را از
نقطه نظرات و انتقادات سازنده خود بهرهمند سازید.
با تشکر

یادداشت هیئت تحریریه

ً
سوگواره محرم ،صرفا یک مراسم حزن و اندوه نیست؛ بلکه یک منبع معرفتی و شورانگیز است
کـه از قیـام عاشـورا در سـال  61هجـری تاکنـون ،الهامبخـش مسـلمانان و آزادیخواهـان جهـان بـوده
اسـت .بیتردیـد سـخن امـام خمینـی ؟هر؟ ،مبنـی بـر اینکـه «محـرم و صفـر اسـت کـه اسلام را نگـه
داشـته اسـت ،»1بیانگـر همیـن جنبـه معرفتافزایـی و شـورانگیزی و حرکتزایی قیام عاشـورا اسـت
کـه موجبـات زنـده بـودن پیـام اسلام را فراهـم کـرده اسـت .به همیـن دلیـل ،شـیعه بهرغم همه فـراز و
ً
فرودهایـی کـه در طـول تار یـخ داشـته و بهرغـم تنگناهایـی کـه بعضـا بـا آن مواجـه بوده اسـت ،سـعی
در زنـده نگهداشـتن ایـن قیـام معرفتافـزا داشـته اسـت .حتـی در دوره رضاشـاه پهلـوی کـه برگـزاری
مراسـم عـزاداری امام حسـین؟ع؟ ،با ممنوعیتهـا و محدودیتهایی مواجه بود ،2شـیعیان در خفا
بـه برگـزاری ایـن مراسـم همـت گماردنـد .ازایـنرو ،نبایـد از برگـزاری مراسـم سـوگواری محـرم ،غفلـت
ورز یـد .بـا وجود این امسـال ،قضیهای متفاوت رخ داده اسـت .بیماری همهگیری بـه نام کووید ،19
جهـان را گرفتـار کـرده اسـت .ایـن بیمـاری ،محدودیتهـا و ممنوعیتهایـی در برگـزاری تجمعات

 .1موسوی خمینی (امام) ،روحاهلل ،صحیفه امام ،ج  ،15ص .330
 .2نک :مکی ،تاریخ بیست ساله ایران ،ج  ،4ص .22

ایجـاد کـرده اسـت .ناشـناخته بـودن کوو یـد  19و چندوجهـی بـودن ابعـاد تخریبـی آن بـرای سلامتی
بشـر ،ضـرورت رعایـت نـکات بهداشـتی و توجـه بـه توصی ههـای پزشـکان را دوچنـدان کـرده اسـت.
روشـن نیسـت تـا ایـام محـرم چه پیـش میآیـد .ممکن اسـت این بیمـاری کنترل شـود یـا اینکه وضع
سـختتر از حـال شـود؛ اما در هـر صورت ،باید به شـیوههای جدیدی بـرای برگزاری مراسـم عزاداری
امـام حسـین؟ع؟رو آورد و بایـد از بسـترهای موجـود در فضـای مجـازی ،بیشـتر بهـره بـرد .اگـر امـکان
برگـزاری مراسـم ب هصـورت تجمـع فیزیکـی فراهـم شـود ،بایـد با رعایـت نکات بهداشـتی ،نشـان داده
شـود کـه میتـوان بـرای عـزای امـام مهربانیهـا گریسـت و بـه نـکات بهداشـتی نیـز اهتمـام ورز یـد.
ازایـنرو ،بایـد بـرای هـر دو جنبـه ،برنامهر یـزی شـود ،هـم بـرای عرصـه مجـازی کـه بایـد بهتـر از قبـل،
صحنه مجازی را به حسـینیه باشـکوهی برای برگزاری مراسـم امام حسـین؟ع؟ مبدل ساخت و هم
در صـورت فراهـم بودن شـرایط برگـزاری تجمعـات ،باید بـا رعایت نکات بهداشـتی ،توجه عـزاداران
امـام حسـین؟ع؟ بـه علـم و دانـش را نشـان داد .در هـر دو حالـت نیـز بایـد به توجـه و تأمـل در اهداف
قیـام امـام حسـین؟ع؟ بیشـتر توجـه کـرد تـا جنبـه معرفتافزایـی ایـن قیـام ،نمـود بیشـتری در جامعه
داشـته باشـد .امیـد که ایـن بیماری از جامعه بشـری رخت بربندد و شـرایط برای برگـزاری تجمعات
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فراهم گردد .ما از امام حسین؟ع؟ آموختهایم که باید تهدید را به فرصت تبدیل کرد و این را میتوان
بـا بهرهگیـری هوشـمندانه از شـرایط موجود نشـان داد.
هادی یعقوب زاده

 .1استادیار گروه معارف اسالمی دانشگاه هنر تهران.

1

بازیابی برخی از گزارشهای جنگ جمل
ّ
از کتاب کشف الغمه
زهرا بهجتیپور

1

چکیده

جنـگ جمـل ،از مهمتریـن برهههـای تاریخی و چالشانگیز در جهان اسلام اسـت که اکثـر ّ
مورخان به بررسـی و تحقیق
و کنـکاش در چگونگـی و زمینهسـازی جنگ جمل و اثرات آن پرداختهاند .علی بن عیسـی اربلـی ( 620م) ،از ّ
مورخان
و سیرهنویسـان برجسـته قـرن هفتـم اسـت کـه عمـری را در عرصـه والیـت و امامـت اهلبیـت؟مهع؟ سـپری کـرده اسـت.
ّ
هـدف اصلـی اربلـی در کشـف الغمـه ،نـگارش زندگانـی ائمـه؟مهع؟ بـود .در ایـن نوشـتار ،بعـد از بررسـی زندگـی و جایـگاه
علمـی اربلـی ،برخـی از گزارههـای جنـگ جمـل ،برگرفتـه از کتـاب کشـف الغمـه اربلـی و تطبیـق آنهـا بـا دیگـر گزارههای
تاریخـی ،مـورد بررسـی ،نقـد و واکاوی دقیـق قـرار گرفتـه اسـت .ایـن پژوهـش به شـیوه توصیفـی _ تاریخـی انجـام گرفته و
گوناگـون صورتگرفتـه ،پیرامـون جنـگ جمـل ،با تکیـه بر کتاب کشـف الغمه اربلـی در قرن هفتم،
در آن ،پژوهشهـای
ِ
مـورد ارزیابـی و بـا دیگـر کتب ،مـورد بررسـی و اعتبارسـنجی قرار گرفته اسـت.
واژگان کلیدی :امیرالمؤمنین ،علی؟ع؟ ،اربلی ،کشف الغمه ،جنگ جمل ،عایشه ،طلحه و زبیر.

 .1دانشپژوه سطح چهار رشته تاریخ اهلبیت؟مهع؟ ،پژوهشگر و مدرس مدرسه معصومیه؟اهع؟؛ zbehgaty@yahoo.com

مقدمه
سـیرهنگاری ،بهعنـوان یکـی از زیر شـاخههای تار یـخ ،از همان قـرون اولیه در میان مسـلمین ،با
تدوین سـیره ّ
نبوی؟ص؟ مورد توجه قرار گرفت .سیرهنویسـی ،ابتدا بر محور سـیره پیامبر؟ص؟ آغاز شـد
بهـای زیـادی در مورد سـیره
و بعدهـا ،سـیره ائمـه؟مهع؟ بـدان افـزوده گردیـد .از قـرن دوم بـه بعـد ،کتا 
ائمـه؟مهع؟ ،بـه قلم نویسـندگان شـیعه و سـنی ،تدوین گشـت که برخـی از این کتب ،بهطـور کامل به
شرح زندگی ائمه؟مهع؟ اختصاص یافته و برخی دیگر ،در یک یا چند فصل ،بدان پرداختهاند .از قرن
چهارم به بعد ،کتابهایی که با هدف معرفی امامان نوشـته شـدهاند ،در مقایسـه با قرون پیشـین،
از تحـول بسـزایی برخـوردار گردیـده کـه ازجملـه آن ،نـگارش به شـیوه تکنـگاری بـه مجموعهنگاری
اسـت کـه از بـاب نمونـه میتـوان بـه کتـاب «الکافـی» مرحـوم کلینـی ( 329ق) اشـاره کـرد .در قـرن
پنجم ،به غیر از «االرشـاد» شـیخ مفید ( 413ق) ،اثر معروفی به این شیوه دیده نمیشود .نمونههای
تکاملیافتهتـر ایـن کتـب ،در قـرن ششـم هجـری نوشـته شـد کـه از مهمتر یـن آنهـا «روضـه الواعظیـن»
محمـد بـن فتـال نیشـابوری ( 508ق) اسـت کـه حجم قابـل توجهی در مقایسـه بـا کتب قبلـی دارد.
بدین ترتیب ،از قرن دوم تا نیمه قرن هفتم هجری ،در زمینه سیره و مناقب ائمه؟مهع؟ ،کتب متنوعی
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نـگارش یافـت؛ امـا نکتـه حائـز اهمیـت ایـن اسـت کـه تـا پایـان قـرن هفتـم ،تألیفـات زیـادی تدویـن
یتـوان در بخـش سـیره ،به کتاب کشـف الغمـه از علی بن عیسـی اربلی اشـاره کرد.
نشـد و فقـط م 
کتـاب «سـیری در منابـع شـیعی تار یـخ ائمـه؟مهع؟ از اربلـی تـا مجلسـی» از حسـین زاده شـانهچی
بـه معرفـی و بررسـی شـخصیتهای مهـم و مطـرح شـیعه کـه از زمـان علـی بـن عیسـی اربلـی (693
ق) تـا عالمـه مجلسـی ( 1111ق) حضـور دارند ،پرداختـه و کتبی را معرفی نموده اسـت کـه به دوازده
امـام توجـه دارنـد و تالش نمـوده نمای کلی هر یـک از آنان را بیان نمایـد .از نگاه نویسـنده ،این دوره
ّ
ازآنجهـت اهمیـت دارد کـه دوره میانـی تار یـخ اسلام و تشـیع اسـت و از جهـت آشـنایی بـا مؤلـف،
مفید و حائز اهمیت اسـت .نوشـتهای که در این زمینه حائز اهمیت بوده و در آشـنایی با نویسـنده،
از جهات مختلف ما را یاری رسـانده اسـت ،مقاله روش سیرهنویسـی اربلی در کشـف الغمه (سیره
نبـوی؟ص؟) از رؤ یـا باقـری اسـت .هدف باقـری در این مقاله ،دسـتیابی به شـیوه سیرهنویسـی اربلی
در بخـش تار یـخ پیامبر؟ص؟ بوده اسـت.
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ایـن پژوهـش ،بهمنظور نقد و بررسـی برخـی از گزارههای جنگ جمل در کتاب کشـف الغمه در

مقایسـه بـا گزارههـای تاریخـی دیگـر مورخـان انجام شـده اسـت؛ اما پیـش از ورود بـه بحـث ،ابتدا به
حشـده ،مورد بررسـی
یشـود و سـپس گزارههای مطر 
معرفـی اجمالـی کتاب و نویسـنده آن پرداخته م 
قـرار میگیرد.

 .1معرفی اجمالی علی بن عیسی اربلی
ابوالحسـن بهاءالدیـن علـی بـن عیسـی فخرالدیـن بـن ابیالفتـح بـن هنـدی الشـیبانی ِالربلـی
(ضبـط لفـظْ ،إلر ِبلـی (البهـاء) علـی بـن عیسـى) (الزركلـى ،م  ،1396ج ،1ص  )287متوفـای ( 693ق) ،از
ادیبان و دانشـمندان به نام شـیعی قرن هفتم بود( .الصفدی 1420 ،ق ،ج  ،21ص 251؛ ذهبی 1407 ،ق،

ج  ،52ص  )162اربلی ،در شهر حله ،از شهرهای عراق ،زندگی میکرد و از شاگردان مکتب حلی به
شـمار مـیرود .پـدرش ،حا کـم ار بـل بـود و فرزندش را به کسـب علـم و دانش تشـویق میکـرد( .ذهبی،

 1407ق ،ج  ،52ص  )162اربلی ،مدتی منصب کتابت ابن صالیا تاجالدین محمد بن نصر حسـنی،
حاکم جدید اربل که شیعه بوده را بر عهده داشت .با توجه به سابقه تشیع در شمال عراق و حضور
اربل که شـیعیان سـکنی داشـتند ،در مورد تشـیع اربلی تردیدی نیسـت( .جعفریان ،1377 ،ص )199

بهتر یـن شـاهد ،کتاب وی کشـف ّ
الغمه اسـت که در آن بـا موضوع دوازده امـام؟مهع؟ ،به موضوعات

مختلفـی کـه مختص شـیعه اسـت همچون عصمـت ،نص ،مبانی اعتقـادی و  ...پرداخته اسـت.
در سـال ( 657ق ).و پـس از سـقوط بغـداد بـه دسـت مغـول ،وی به بغـداد آمد و در ّایـام خواجه
عالءالدین جوینی ،منصب دیوان به او داده شـد( .ابن فوطی ،1381 ،ص  )163وی با خاندان شـیعی
جوینی رابطه نزدیکی داشت و همین امر ،سبب شد تا موجبات فعالیت فرهنگی اربلی ،فراهم شود.
(همان ،ص  ،164جعفریان ،1373 ،ص  )14-16وی تا آخر عمر در دربار مشغول بود و سرانجام در سال

بازیابی برخی از گزارشهای جنگ جمل از کتاب کشف ّ
الغمه

دولـت مقتـدر شـیعی حمدانیـان (قـرن چهـارم) در موصـل و توسـعه سـریع تشـیع در بغـداد و عـراق و

 693ق .در بغداد درگذشت و در همانجا به خاک سپرده شد( .الصفدی 1420 ،ق ،ج  ،21ص ).251

اربلی ،به دلیل منصب دیوانی و آشنایی با شعرا و نویسندگان ،دوستان زیادی داشت؛ ازجمله
یتـوان محمـد بـن العلقمـی ( 656م) وز یـر شـیعی معتصـم عباسـی ،سـید رضـی الدیـن علـی
آنهـا م 
بـن طـاووس ( 664م) و تاجالدیـن علـی بـن انجـب مشـهور بـه ابـن سـاعی ( 676ق) .را نـام بـرد .در
میـان آثـار اربلی ،اسـامی شـیوخی که در بغداد بودند به چشـم میخـورد که میتوان بـه مهمترین آنها
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کـه ابیالهیجـاء علی بن حسـن بـن منصور بـن موسـی االربلـی ( 649م) (اربلـی ،1404 ،ص  212و )213

نام داشـته ،اشـاره کرد .در میان اسـاتید اربلی ،به مشـایخ سـنیمذهب نیز برمیخوریم که یا شـا گرد
یتـوان به حافـظ عبداهلل
آنهـا بـوده یـا از ایشـان اجـازه روایـت دریافـت کرده اسـت؛ کـه در این میـان م 
گنجـی شـافعی ( 657م)( ،ر.ک :علـی بـن عیسـی اربلـی 1421 ،ق ،ج  ،3ص  324و  )376و بـه ابن واضح
الحنبلـی (672ق) کـه از بـزرگان حنابلـه بودنـد ،اشـاره کـرد( 2.بـرای آشـنایی بیشـتر بـا اسـاتید و شـاگردان
اربلی ر.ک :مقدمه کشـف الغمـه 1421 ،ق).

یتـوان بـه شـرفالدین احمـد بـن صـدر (نـوه اربلـی) ،علـی بـن الهیجـاء
از میـان شـاگردان وی م 
اربلـی ،تاجالدین ابوالفتح بن حسـین بن ابیبکر اربلی (حر العاملـی ،1362 ،ج  ،2ص  )142ابن فوطی،
ابـن طقطقـی ،علی بن یوسـف (برادر عالمه حلی) و عیسـی بن محمد بن اربلی (همـان ،1362 ،ج ،2

ص  )26اشـاره کـرد کـه اربلی بـه همه آنان ،اجـازه روایت کتاب کشـف الغمـه را داده بود.
 .2کتاب کشف الغمه 3فی معرفه االئمه؟مهع؟
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از میـان آثـار اربلـی ،کشـف الغمـه از جایـگاه مهمـی برخـوردار بـوده و از طـرف بـزرگان نیـز مـورد
تمجیـد قـرار گرفتـه اسـت .شـیخ ّ
حـر عاملـی در جاهـای مختلـف کتابـش ،از وی یـاد کـرده و ایـن
کتـاب را جامـع و احسـن میدانـد( .همـان ،1362 ،ج  ،2ص  )195ایـن کتـاب حتـی در قـرون بعـد نیز از
یشـد .شـاهد دیگر بر مقبولیـت کتاب آنکه هنـوز چند دهه از
طر یـق شـاگردان و راو یـان اربلی نقل م 
تألیـف آن نگذشـته بـود کـه ترجمـه آن بـه نـگارش در آمـد 4کـه خـود این امـر ،دلیلی بـر جایـگاه متقن
و ممتـاز کتـاب اسـت .بـه نظـر میرسـد دلیل اسـتقبال مـردم از ایـن کتـاب ،اسـتفاده از منابـع معتبر
ّ
ً
و نگـرش نسـبتا معتدل آن اسـت 5.یکـی از مترجمان در بـاب علت انتخاب این کتاب مینویسـد:
«ایـن کتـاب ،جامعتر یـن کتـاب در ذکـر مناقـب و احـوال ائمـه طیبین؟مهع؟ اسـت».
(مشـهدی ،بیتـا ،ص )2

در ایـن کتـاب به زندگانی پیامبر؟ص؟ ،فاطمه زهرا؟اهع؟ ،حضرت خدیجه؟اهع؟ و ائمه؟مهع؟ و مناقب
و معجـزات آنـان پرداختـه شـده اسـت .اصـل مباحـث در کتـاب ،بـر محـور ائمـه؟مهع؟ تمرکـز دارد و
بـه شـرح زندگـی هرکـدام از آنهـا ،از تولد تـا وفات ،فضایـل ،مناقب ،محاسـن کالم و معجـزات آنها
14

اختصـاص یافتـه اسـت .انگیـزه و هـدف از نـگارش این کتاب ،پاسـخ به تمسـخر برخـی از مردمی

اسـت کـه ز یـارت قبـر امـام موسـی کاظـم؟ع؟ را بـه تمسـخر گرفتـه بودنـد؛ درحالیکـه بـه ز یـارت قبـر
شـیوخ صوفـی خـود میرفتنـد .اربلـی میگو یـد« :ایـن جماعـت از کتبـی کـه در مـورد اهلبیت؟مهع؟
اسـت ،خودداری میکنند( ».اربلی ۱۴۰۵ ،ق ،ج  ،۱ص  ).۵ ،۴ازاینرو تصمیم میگیرد تا با اسـتفاده
از منابـع عامـه ،کتابـی بنویسـد کـه آنهـا را قانـع سـازد .او همچنیـن یـادآور میشـود کـه بهرهگیری از
منابـع اهـل سـنت بـرای اثبات امامـت اهلبیـت؟مهع؟ ،پذیـرش مطالب را برای اهل سـنت آسـانتر
میسازد.
از ویژگیهـای کشـف الغمه اینکه مؤلف کوشـیده در نقل روایـات مربوط به ائمه؟مهع؟ ،روایات
اهل سـنت را بر روایات شـیعه مقدم دارد و بدینسـان قبول مطالب کتاب را برای مخالفان آسـان
گردانـد .بـه نظر میرسـد یکـی از عوامل مانـدگاری کتاب وی همین روش بوده باشـد .امروزه برخی
منابـع مـورد اسـتناد مؤلـف ،مفقـود بـوده و تنهـا در ایـن کتـاب ،بـه اندیشـه و آراء آنهـا اشـاره شـده
اسـت .اربلـی در کشـف ّ
الغمـه ،از منابـع گذشـتگان بهـره گرفتـه و عمـده مطالـب خـود را از آنهـا
نقـل میکنـد و تنهـا توضیحـات و نقدهـای خو یـش را در ذیل برخـی روایات ذکر میکنـد و در پایان
توجـه در سـیرهنگاری اربلـی ،حـذف سلسـله سندهاسـت کـه دلیـل آن را وی در مقدمـه کتـاب
متذکـر شـده اسـت .وی بـرای جلوگیـری از طوالنـی شـدن مطالـب ،به ذکـر نام راو یـان ،اکتفـا نموده
و بر مبنای اختصارگویی در بیشـتر نقلها ،سلسـله سـندها را حذف کرده اسـت( .الکورانی1397 ،
ش ،ج  ،1ص )30

درنتیجـه بایـد پذیرفـت کـه اربلـی از ادیبـان و کاتبـان فرهیختـه اواخـر دولـت عباسـی و اوایـل
حکومـت ایلخانـان مغـول اسـت .در زمینـه تاریخ ،کتاب «کشـف الغمه فـی معرفه األئمه» که شـرح
حال چهارده معصوم؟مهع؟ است ،منبعی بسیار غنی برای علمای قرن هشتم تا دهم بوده و مورخان

بازیابی برخی از گزارشهای جنگ جمل از کتاب کشف ّ
الغمه

زندگانـی هـر یـک از ائمـه؟مهع؟ ،قصیـدهای در مـدح و سـتایش آنـان سـروده اسـت .از نـکات قابـل

در آثار خود از گزارشهای وی استفاده کردهاند .وی در ادب و شعر ،رساله «الطیف و تذکره الفخریه»
را تألیـف کـرده اسـت .علمـای پـس از او هر یـک در آثـار خـود از کتـب وی بهـره گرفتهاند کـه ازجمله
آنهـا ،ابـن الصبـاغ المالکـی (م  )855در «الفصـول المهمـه» اسـت .این نویسـنده در نـگارش کتاب
خـود ،بـا وجـود آنکـه نام اربلـی را نیاورده؛ امـا از کتب اربلـی بهره فراوان برده اسـت.
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 .3گزارش جنگ جمل در کشف الغمه
اربلـی بـرای نـگارش سـیره امـام علـی؟ع؟ از چنـد منبـع اسـتفاده کـرده و ضمـن ارائـه گـزارش ،به
تحلیل برخی مطالب پرداخته است .روشی که اربلی در سیرهنویسی اتخاذ نمود ،بر مبنای اختصار
و ایجاز اسـت که در مقدمه کتابش ،بدان اشـاره نموده اسـت.
بـا نگاهـی مقایسـهای میـان دو بخـش اصلـی کتاب کشـف الغمـه و بخش سـیره امـام علی؟ع؟
یتـوان گفـت کـه از مجموع  609صفحه کتـاب ،حدود  330صفحه به بخش سـیره امام علی؟ع؟
م 
پرداختـه شـده اسـت کـه در ایـن بخـش ،از صفحـه  238تـا  ،245حـدود هفـت صفحـه ،بـه بحـث
جنـگ جمـل اختصـاص یافتـه اسـت؛ بنابرایـن آنچـه مؤلـف در ایـن بخـش بـدان پرداختـه ،جنگـی
اسـت که بین امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و یاران آن حضرت ،با طلحه و زبیر و عایشـه در جمادیاالول
سـال  36هجـری در بصـره صـورت گرفتـه و بـه جنـگ جمـل شـهرت یافتـه اسـت؛ هرچنـد طلحـه و
زبیـر کـه از رهبـران ایـن جنگ و از سرشناسـان صحابـه بودند ،با امام؟ع؟ پیمان بسـتند؛ ولـی بعد از
مدتـی پیمـان خـود را شکسـتند و بـه ناکثیـن معـروف شـدند .این جنـگ ،پیامـد حادثه قتـل عثمان
و به حکومت رسـیدن امام علی؟ع؟ بود و نخسـتین نبردی اسـت که پس از اسلام ،بین مسـلمانان
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نشـکنان در نامههـا و
تهـای پیما 
بـه وجـود آمـده اسـت .امـام؟ع؟ در شـروع تحـرکات و فعالی 
سـخنرانیهای خـود ،اهداف خـود را تبیین نمودند. در مورد این جنگ و حـوادث آن ،چهار گزارش
از کشـف الغمـه قابـل طرح اسـت:

 .3.1گزارش اول :نامه امام علی؟ع؟ به عایشه
اربلی در كشف الغمه چنین گزارش میکند:

6

یکـه فرمـان خـدا و رسـولش را زیـر پـا
«امـا بعـد؛ تـو از خانـه خـود بیـرون آمـدی؛ درحال 
نهـادی و چیـزی را خواهانـی کـه از تو برداشـته شـده اسـت ،سـپس ادعـا میکنی که
میخواهی بین مردم اصالح نمایی؟ اکنون به من بگو :زنان را با حرکت دادن سپاه
چـهکار؟ تـو ادعـا نمـودهای کـه خونخـواه عثمانی .عثمـان مـردی اسـت از بنیامیه و
تـو زنـی از بنـی تیـم بـن مـره .به خـدا سـوگند ،آنکـس کـه تـو را در ایـن مهلکـه افکنده
16

و بـر ایـن گنـاه واداشـته ،گناهـش از گنـاه قتـل عثمـان بزرگتـر اسـت .ای عایشـه ،از

خـدا پـروا کـن و بـه خانـهات برگـرد و پشـت پـردهات قـرار بگیـر .والسلام( ».اإلربلـی،
 1421ق ،ج  ،1ص )240

 .3.1.1بررسی محتوایی خبر در منابع تاریخی
ایـن روایـت ،در منابـع تاریخـی بـه اشـکال مختلـف نقـل شـده و ب هکـرات در منابع تاریخـی بیان
یتـوان گفـت دراینبـاره
و تحلیـل شـده اسـت و بـا کنکاشـی کـه در منابـع تاریخـی صـورت گرفتـه ،م 
چنـد دسـته روایـت وجـود دارد کـه بررسـی آنها ضروری اسـت.
 -1منابعی که روایت اربلی بهطور کامل در آنها نقل شده است:
ایـن روایـت بهطور کامل ،توسـط ابن اعثـم در کتاب الفتـوح( ،ج  ،2ص  )465و الفصول المهمه،
(ابـن صبـاغ مالکـی 1422 ،ق ،ص  )388_387و نیـز در بحاراالنـوار( ،مجلسـی ،بیتـا ،ج  ،32ص  )121و
در المناقـب (خوارزمـی 1414 ،ق ،ص  )184و مطالـب السـؤول فـی مناقـب آل الرسـول؟مهع؟( ،الشـافعی،

بیتـا ،ص  )213و مناقـب آل ابیطالـب (ابـن شهرآشـوب 1376 ،ش ،ج  ،2ص  )338از کشـف الغمـه
نقل شـده اسـت.
در مکاتیـب االئمـه بـه دو نامه اشـاره شـده اسـت .در یکی از نامههـا (میانجـی ،ج  1426 ،1ق ،ص

 115و  )116کـه در تذکـره الخـواص (ابـن سـبط جـوزی 1418 ،ق ،ص  )71ذکرشـده ،چنین آمده اسـت که
وقتـی امـام بـه بصـره نزدیـک شـد ،نامـهای بـه طلحـه ،زبیـر و عایشـه نوشـت .نامـهای کـه خطـاب بـه
عایشـه اسـت بـا همـان مضمـون روایـت اربلـی و بـا تفاوتـی انـدک در آخـر روایـت چنین آمده اسـت:
«این نعثل را بكشید ،خدا او را بكشد كه او كافر شده است .امروز خون او را مطالبه
مىكنى! از خدا بترس و به خانهات برگرد و خودت را در حجاب نگهدار .والسالم»7.
در ذکر نامه دیگر( ،میانجی 1426 ،ق ،ج  ،1ص  )118هر دو نامه امام و پاسـخ آن بهطور کامل آمده و در

بازیابی برخی از گزارشهای جنگ جمل از کتاب کشف ّ
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 -2در برخی منابع دیگر ،با همان مضمون و اضافه الفاظ و جمالت ،این روایت بیان شده است:

طرف من األنباء( ،سـید بن طاووس 1420 ،ق ،ص  )489و مطالب السـؤول (ابن طلحةالشـافعی ،بیتا ،ص

 )156-155نیز گزارش شده است .در السیره الحلبیه (الحلبی 1400 ،ق ،ج  ،3ص  )402افزون بر مطالب
گفت هشـده در آخـر روایـت ،جملـه «قبـل أن یفضحـك اهّلل و الحول و ال قـوة إال باهّلل العلـی العظیم» نیز
آمده است .همچنین در کتاب الغدیر (االمینی 1397 ،ش .ج  ،9ص  )80آمده است که امام (نزدیک
بصره) سـه نامه مینویسـند که یکی خطاب به عایشـه (همان) اسـت که در آن ،عالوه بر بیان روایت
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اربلی ،جمله اضافهای نیز ذکر شـده که چنین اسـت:
«زنـان را چـه بـه سرلشـكرى سـپاهیان و ظاهـر شـدن در انظـار مـردان و افتـادن میـان
مردم مسلمان و ریختن خونهای محترم! وانگهى تو به خیال خودت ،خونخواهى
عثمـان را مىكنـى ،تـو را بـه عثمـان چـهکار! عثمـان مـردى از بنـى ّ
امیـه اسـت و تـو از
قبیلـه تیم .علاوه بر این تو دیروز در حضور اصحاب رسـول خدا؟ص؟ مىگفتى :این
نعثـل را بكشـید ،خـدا او را بكشـد كـه او كافـر شـده اسـت .امـروز خـون او را مطالبـه
8
مىكنـى! از خـدا بتـرس و بـه خانـهات برگرد و خـودت را در حجـاب نگهدارّ .
والسلام».
در کتـاب «احادیث امالمؤمنین عایشـه» (عسـکری 1414 ،ق ،ص  )13و در «روائـع نهجالبالغه» (جورج

جـرداق 1417 ،ق ،ص  )101نیـز این روایت آمده اسـت.
در الفصـول المهمـه ،در آخـر روایـت چنیـن ذکـر شـده اسـت« :به جـان خودم قسـم كه شـما برای
ایـن امـر (جنگ) خارج شـدید و هرکدام از شـما گنـاه بزرگی بـر دوش دارید( ».ابن صبـاغ مالکی1422 ،
9

ق ،ج  ،1ص )388

 -3در برخی منابع ،این روایت از اربلی ،بدون عنوان یا تقطیعشده ،آمده است:
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در مسـتدرک نهجالبالغـه (کاشـف الغطـاء ،بیتـا ،ص  )119نامـه امـام ،بـا اشـاره بـه بعضـی از زنـان
نوشـته شـده و جواب عایشه ذکر نشده اسـت .در کهنترین اثر ،کتاب «االمامه و السیاسه» (منسوب

بـه ابـن قتیبـه دینـوری ،بیتـا ،ج  ،1ص  )70عبـارت «اسـبلی علیك سـترك» نیامده اسـت.
 .3.2گزارش دوم :پاسخ عایشه به امام علی؟ع؟
عایشه در جواب نامه امام؟ع؟ مینویسد« :ای فرزند ابوطالب؛ کار از سرزنش گذشته و ما هرگز
در اطاعت تو در نمیآییم؛ پس هر چه میخواهی ،کن .والسالم( ».اإلربلی 1421 ،ق ،ج  1ص )240

 .3.2.1بررسی محتوایی خبر در منابع تاریخی
در االمامـه و السیاسـه (ابـن قتیبـة الدینـوری ،1410 ،ج  ،1ص  )91و نیـز در فصـول المهمـه (ابـن صبـاغ

ّ
مالکی 1422 ،ق ،ص  )388این گزارش تقطیع شـده و فقط این عبارت «جل األمر عن العتاب» آمده
اسـت .چنین به نظر میرسـد که در برخی منابع بهجای پاسخ عایشه ،نامه طلحه و زبیر آورده شده
18

اسـت .در کتـاب الفتـوح( ،اعثم الكوفـى 1411 ،ق ،ج  ،2ص  )466-465این گـزارش از طلحه و زبیر ذکر

شـده اسـت و نامـه عایشـه بیـان نگردیده اسـت .کالم عایشـه ،بهصـورت کوتـاه و مجمـل ،در االمامه
و السیاسـه (ابـن قتیبـه ،بیتا ،ج  ،1ص  )90نیز آمده اسـت.

 .3.3گزارش سوم :ابراز پشیمانی عایشه از حضور در جنگ
زمخشرى در ربیع االبرار آورده كه جمیع بن عمیر گفت:

10

«مـن روزى نـزد عایشـه رفتـم؛ گفتم :دوستداشـتنیترین فـرد نزد رسـول اهَّلل كه بود؟
گفـت :فاطمـه؛ گفتـم :از مردان؟ گفت :زوج او ،کسـی که در روز روزه بود و در شـب
نمازگـزار .مـن گفتـم :پـس چـه چیـز تـو را علیـه او واداشـت؟ چون این شـنید روسـری
را بـر روى خـود فروکشـید و گریسـت و گفـت :بـر مـن ایـن نوشـته شـده بـود( ».اإلربلی،
 1421ق ،ج ،1ص )244

 .3.3.1بررسی محتوایی خبر در منابع تاریخی و روایی
ایـن روایـت در بحاراالنـوار (مجلسـی ،بیتـا ،ج  36ص  )221و در مناقـب اهلبیـت؟مهع؟ (السـیروانی،

احادیـث اهلبیـت؟مهع؟ عـن طرق اهـل السـنه (الحسـینی روحانـی 1421 ،ق ،ج  ،1ص  )127و ربیع األبرار
و نصوص األخبار (زمخشـری ،بیتا ،ج  ،2ص  )167نیز آمده اسـت؛ ولی راوی آن جمیع بن عمیر گفته
شـده است.

 .3.4گزارش چهارم :اظهار پشیمانی عایشه در اواخر عمر
پیش از وفات عایشه از او پرسیدند:

11

«تـو را پیـش رسـول اهَّلل دفـن كنیـم؟ گفـت :نـه؛ ز یـرا كـه بعـد از او فعلـى ناشایسـت از
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یبـرد .ایـن روایـت در کتـاب
 1414ق ،ص  )152آمـده اسـت کـه در سلسـله سـند خـود ،از اربلـی نـام م 

مـن بـه وجـود آمـد( ».اإلربلـی 1421 ،ق ،ج ،1ص )244

 .3.4.1بررسی محتوایی خبر در منابع تاریخی
یتـوان گزارشهایـی کـه در مـورد روایـت کشـف الغمـه آمـده را بـه
در برخـی از منابـع تاریخـی ،م 
چنـد دسـته تقسـیم نمـود:
 -1روایاتی که با متن کشف الغمه مطابقت میکنند.

19

این روایات بهصورت کامل ،در بحاراالنوار (مجلسی ،بیتا ،ج  ،32ص  )272و در پاورقی األیضاح
نیز آمده اسـت و سلسـله سـندی که اربلی گفته نیز گزارش شده است.
 -2روایاتی که در مضمون یکی است؛ ولی در الفاظ متفاوتاند یا جمالتی اضافهشده ،دارند.
در المعارف (ابن قتیبه الدینوری 1969،ق ،ص  )134آمده است:
«عایشـه در زمـان معاویه ،در حدود هفتاد سـالگی درگذشـت .بـه وی گفتند :آیا در
یشـوی؟ گفت :نه؛ زیرا پس از او مرتکب بدعت شدم.
کنار رسـول خدا؟ص؟ دفن م 
مـرا کنار خواهرانـم در بقیع دفن کنید».
این گزارش در قاموس الرجال (تستری 1425 ،ق ،ج  ،12ص  )293به سند از ابن قتیبه دینوری نقل شده
است .جواهر المطالب فی مناقب االمام علی؟ع؟ (الدمشقی الباعونی الشافعی 1416 ،ق ،ص )29و نیز
در االیضـاح (األزدی 1363 ،ش ،.ص  )491و در الفصـول المهمـه فـی معرفه االئمه (ابـن صباغ المالکی،

 1422ق ،پاورقـی ص  ).78نیـز آن را گـزارش کردهانـد .ایـن روایـت بـا همیـن مضمـون ،ولـی بـا الفاظـی
متفـاوت نقـل شـده اسـت .ازجملـه ،در کتـاب «المصنـف» (ابـن ابیشـیبه الکوفـی 1409 ،ق ،ج ،8ص

ً
 )708از ابواسـمه از اسـماعیل قیس روایت میکند و در آخر روایت «فانی کنت احدثت بعده حدثا»
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را آورده اسـت .در الکافئـه (شـیخ مفیـد 1414 ،ق ،ص  ).40در سـند خـود از اسـماعیل بـن أبیخالـد از
قیـس بـن أبیحـازم گـزارش کـرده و در آن متن ،عایشـه میگو یـد« :مـن را در کنار همسـران پیامبر؟ص؟
دفـن کنیـد» و بقیـه روایت اربلـی را میآورد .بالذری ،در انسـاب االشـراف میگوید ،عایشـه گفت:
«مـرا بـه طلحـه و زبیـر و بیعـت با خلیفه و نبـرد با دیگـران چـهکار؟ ای کاش در خانه
میماندم؛ اما این بالیی بود که مدتزمانی ،پیش آمد( ».بالذری 1417 ،ق ،ج  ،2ص )266

یتـوان گفـت :اعتقاد مـا درباره کسـانی که با علی؟ع؟ جنگیدند ،همان اسـت که رسـول
بنابرایـن م 
خـدا؟ص؟ فرمودنـد« :هـر کس که با من نبرد کند ،با خدا نبرد کرده اسـت ».نیـز در مورد اهلبیت؟مهع؟
فرمودنـد« :بـا هـر کـه بـا شـما سـتیز کنـد ،در سـتیزم و بـا هـر کـه بـا شـما در صلـح باشـد ،در صلحـم».
(شـیخ صـدوق ،بیتـا ،ص  )105اربلـی نیـز در آخـر گـزارش خـود ،بـه ایـن روایـت اسـتناد میکنـد .بـه نظـر
میرسـد ،دوسـتداران عایشه نتوانسـتند در مورد شورش وی بر امام علی؟ع؟ از او به دفاع برخیزند؛
ازایـنرو ادعـا کردهانـد کـه وی پشـیمان گشـته و توبه نموده اسـت .شـیخ مفیـد در رد ادعای ایشـان،
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کتـاب «الکافئـه فـی رد توبـه الخاطئـه» را نگاشـت و دلیلهایـی بـرای اثبـات توبـه نکـردن وی ،آورده

اسـت( .الکورانی1397 ،ش ،ص  )182عالمه مجلسـی در کتاب روایی خود که سلسـله سـندها را ذکر
میکند ،نامه سـوم در مورد توبه عایشـه را میآورد و سـند آن را به کشـف الغمه اربلی ارجاع میدهد.
(مجلسی1363 ،ش ،ج  ،32ص  )272وی از اربلی بهعنوان عالم امامیه که در سند اجازات است یاد
کرده و کتاب وی را از مقبولترین و مشـهورترین کتب دانسـته است( .همان1403 ،ق ،ج  ،1ص )29به
نظـر میرسـد بـا توجـه بـه مطالبـی کـه در قسـمت معرفی کتـاب کشـف الغمه گفته شـد ،ایـن کتاب
را میتـوان مهمتر یـن اثـر وی دانسـت کـه از طرف بـزرگان ،مورد مـدح و تمجید قرار گرفته اسـت.

نتیجهگیری
اربلـی ،یکـی از مورخـان و سیرهنویسـان قـرن هفتـم اسـت که توانسـته جایـگاه مناسـبی را در بین
مورخان شیعه و سنی به دست آورد .با وجود حمالت ویرانگر مغول در قرن هفتم ،اربلی به خاطر روش
تساهلگری و تعامالتی که با اهل سنت داشت ،توانست کتاب کشف الغمه را از نابودی مصون نگه دارد؛
هرچند که موضوع این کتاب بر محور دوازده امام؟مهع؟ نگارش یافته و همسو با مذهب نویسنده است.
توانست انشعاباتی در جامعه اسالمی ایجاد کند که هرکدام بهنوبه خود ،مشکالت متعددی را برای

حکومـت پدیـد آورد .در ایـن پژوهش ،برخـی از گزارشهای جنگ جمل که در کتاب کشـف الغمه
شهـای تاریخـی ،مـورد مقایسـه
اربلـی آمـده ،مطـرح شـده اسـت و سـعی گردیـده اسـت بـا دیگـر گزار 
قـرار گیـرد .آنچـه از ایـن چهـار گـزارش اربلـی در تطابق و مقایسـه بـا برخـی از منابع تاریخی به دسـت
شهـای خود تا چـه میزان با روایات پیشـین خود همگرایی داشـته و
میآیـد اینکـه اربلـی در ارائـه گزار 
راو یـان بعـد از او چقـدر از وی در کتـب خـود تأثیر پذیرفتـه و از او نقل کردهاند .این مطلب با بررسـی
محتوایـی در منابـع مختلـف تاریخـی همراه بـا آدرسدهی و یکسـان بـودن و تفاوت و تقطیـع راویان

بازیابی برخی از گزارشهای جنگ جمل از کتاب کشف ّ
الغمه

یکی از مباحث مهم و تفرقهانگیز در زندگی امام علی؟ع؟ جنگ جمل است .این رخداد تاریخی

با گزارش اربلی روشـن شـد.
منابع بخش سیره امام علی؟ع؟
اربلی در بخش سیره امام علی؟ع؟ به کتابهایی از علمای شیعه و اهل سنت اشاره میکند.
آنچه را که وی در این بخش آورده است در ذیل ذکر میشود.
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ردیف

تفاسیر

مجامع روایی (اهل سنت)

کتب فضایل و مناقب

کتب سیره

1

کشاف زمخشری
( 583ق)

صحیح بخاری ( 256ق)

المناقب ابوالمؤید موفق بن
احمد خوارزمی ( 634ق)

مغازی واقدی

2

تفسیر ثعلبی و
اسباب النزول
واحدی (468ق)

صحیح مسلم ( 261ق)

المناقب ابن مغازلی علی بن الذریعه الطاهره حافظ
ابو بشر محمد بن احمد
محمد مالکی ( 483ق)
انصاری دوالبی ( 310ق)

3

سنن ابوداوود ( 275ق)

المناقب ابن مردویه ابوبکر احمد معالم العتره الطاهره
بن موسی اصفهانی ( 410ق) حافظ عبدالعزیز بن اخضر
ّ
جنابذی ( 611ق)

4

الجمع بین الصحیحین حافظ
حمیدی ( 488ق)

الخصائص (العلویه علی سایر
البریه) محمد بن احمد نطنزی
( 804ق)

5

مسند احمد بن حنبل ( 241ق)

حلیه االولیاء ابونعیم احمد بن
عبداهلل اصفهانی ( 430ق)

6

المصنف بیهقی ( 245ق)

کفایه الطالب فی مناقب علی
بن ابیطالب حافظ محمد
گنجی شافعی ( 657ق)

7

شرح السنه بغوی ( 317ق)

مطالب السؤول فی مناقب آل
الرسول کمالالدین محمد بن
طلحه نصیبینی شافعی ( 652ق)

8

تاریخ الموالید األئمه و وفیاتهم از
ابن خشاب بغدادی ( 567ق)

اآلل ابن خالویه ( 370ق)

مجامع روایی (اهل سنت)

کتب شیعه

9

کتب تاریخ عمومی

10

تاریخ طبری ( 310ربیع االبرار و نصوص االخبار زمخشری االرشاد شیخ مفید ( 413ق)
( 538م)
ق)

11

الیواقیت فی اللغه از ابو عمرو بن
عبدالواحد الزاهد

االحتجاج طبرسی ( 548ق)
اعالم الوری

12

مصابیح السنه از ابو محمد الحسین
بن مسعود الفرای البغوی ( 516م)

مناقب ابن شهرآشوب

13

التنویر فی مدح السراج المنیر از
ابوالخطاب عمر بن حسن بن دحیه
کلبی ( 633ق)

14

دیوان سید حمیری ( 173ق)

الکامل ابن اثیر
( 630ق)

پینوشت
 .1اربـل در شـمال شـرق عـراق اسـت و در زمان حمـوی از توابع موصل بوده اسـت .از اربل تا بغداد ،هفـت روز و تا اربل،
دو روز فاصله بوده اسـت .عالمان مشـهوری از این خاستگاه برخاسـتهاند( .حموی 1399،ق ،ج  ،1ص )137-140
 .2اربلـی از کتـب وی بـه نامهـای کفایـه الطالـب فی مناقب علـی بن ابیطالـب ،فقط در فصـل مربوط به امـام علی؟ع؟
بهره گرفته اسـت( .ر.ک :علی بن عیسـی اربلی 1421 ،ق ،ج  ،1ص  )376 ،170 ،160 ،152 ،151 ،137 ،108 ،105و البیان
فی اخبار آخرالزمان را در فصل مربوط به امام دوازدهم؟جع؟( ،همان ،ج  ،3ص  )296 -276و آنها را در کشف الغمه
آورده است( .حر العاملی ،1362 ،ج  ،2ص )26
 .3کشـف الغمـة فـی معرفـه االئمـه ،بـه معنـای برداشـتن پوشـش و حجـاب از شـناخت و معرفـت ائمه؟مهع؟ اسـت .لفظ
غمـة بـه معنی لبـس اسـت( .ابـن منظـور ،1405 ،ج  ،12ص )441
 .4این ترجمه کتاب ،به قلم حسن بن حسین سبزواری (درگذشته قرن هشتم) برای نخستین بار صورت گرفت.
 .5در رابطـه بـا ترجمههـای کشـف الغمـه ر.ک :حسـین زاده شـانهچی ،سـیری در منابـع شـیعی تاریـخ ائمـه از اربلـی تـا

و ارجعی إلى منزلك و اسـبلی علیك سـترك و السلام( .اإلربلی ،1421 ،ج  ،1ص )240
ّ
َ
َ ْ َ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ َ َ
َ
وارج ِعـی إلـى ب ِیت ِـك( .ابن سـبط جـوزی1418 ،
 .7اقتلـوا نعثلا ،قتلـه اهَّلل فقـد كفـر ،ثـم تطل ِبیـن الیـوم ِبد ِم ِـه! فاتقـی اهَّللِ ،

ق ،ص )71

 .8و قود الجیوش و البروز للرجال ،و الوقوع بین اهل الفبله و سفک الدما ء المحرمه؟ و در آخر  ...ثم باالمس تقولین فی
َ ْ َ ً َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َّ َ ُ
ین َالی َ
طلب َ
وم ِبد ِم ِه( .امینی 1397 ،ق .ج  ،9ص )80
مأل من اصحاب رسول اهلل؟ص؟ اقتلوا نعثل ،قتله اهَّلل فقد كفر ،ثم ت ِ
ّ
ّ
 .9لعمـری ّإن الـذی أخرجـك لهـذا األمـر و حملـك علیـه ألعظـم ذنبا إلیـك من كل أحـد( .ابن صبـاغ مالکـی 1422 ،ق ،ج
 ،1ص )388
ّ
 .10و نقلت من ربیع األبرار للزمخشری قال جمیع بن عمیر :دخلت على عائشة فقلت :من كان أحب الناس إلى رسول
اهّلل؟ص؟؟ فقالت :فاطمة؟اهع؟ ،قلت لهاّ :إنما أسـألك عن الرجال؟ قالت :زوجها ،و ما یمنعه فو اهّلل ّإنه كان ّ
لصواما ّقواما،
و لقـد سـالت نفس رسـول اهّلل؟ص؟ فی یـده ّ
فردها إلى فیه ،قلت :فمـا حملك على ما كان؟ فأرسـلت خمارها على وجهها

بازیابی برخی از گزارشهای جنگ جمل از کتاب کشف ّ
الغمه

مجلسـی ،1394 ،ص 61-54؛ و جعفریـان ،مجموعـه مقـاالت تاریخـی ،ص  239 -243مراجعـه شـود.
ّ
 .6و كتـب علـی؟ع؟ إلى عائشـةّ :أما بعـد ،فإنك خرجت من بیتك عاصیة هّلل تعالى و لرسـوله؟ص؟ ،تطلبین أمرا كان عنك
ّ
موضوعـاّ ،
ثـم تزعمیـن ّأنـك تریدیـن اإلصالح بیـن النـاسّ ،
فخبرینی ما للنسـاء ،و قـود العسـا كر؟ و زعمت أنـك طالبة بدم
امیة و أنت امـرأة من بنی تیـم بن ّ
عثمـان ،و عثمـان رجـل مـن بنـی ّ
مـرة ،و لعمری ّإن الـذی عرضك للبلاء و حملك على
هیجتّ ،
حتى أغضبت و ال هجمت ّ
المعصیـة ألعظـم إلیـك ذنبا من قتلـة عثمان ،و ما غضبت ّ
حتى ّ
فاتقی اهّلل یا عائشـة

و بكت و قالت :أمر قضى ّ
علی( .اإلربلی ،1421 ،ج ،1ص )244
ّ
ّ
 .11و روى أنه قیل لها قبل موتها :أ ندفنك عند رسول اهّلل؟ص؟؟ فقالت :ال إنی أحدثت بعده( .اإلربلی ،1421 ،ج ،1ص )244
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فهرست منابع
کتب
.1

1ابـن ابیشـیبه الکوفـی ،المصنـف ،تحقیـق و تعلیـق :سـعید لحـام ،دار الفکـر للطباعـه و النشـر و التوزیـع ،بیـروت:
لبنـان 1989 -1409 ،م.

2 .2ابن اعثم الکوفی ،ابومحمد احمد ،الفتوح ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار األضواء 1411 ،ق 1991 ،م.
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نجـف :المكتبـة الحیدریـة – النجـف 1956 - 1376 ،م.
6 .6ابـن صبـاغ المالکـی ،علـی بـن محمد بـن أحمـد ،الفصول المهمـه ،تحقیـق :سـامی الغریـری ،بیـروت :دارالحدیث
للطباعـه و النشـر 1422 ،ق.
7 .7ابن فوطی ،عبدالرزاق بن احمد ،مترجم :آیتی ،عبدالحمید ،تهران :انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1381 ،ش.
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9 .9ابن منظور ،محمد بن مکرم ،لسان العرب ،قم :مؤسسه نشر ادب حوزه 1405 ،ق.
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1414اعثم الكوفى ،أبومحمد أحمد ،الفتوح ،تحقیق على شیرى ،بیروت :داراألضواء 1991/1411 ،م.
1515الدمشـقی الباعونـی الشـافعی ،محمـد بـن احمـد ،تحقیـق :محمدباقـر المحمـودی ،قـم :مجمـع احیـاء الثقافـه
اإلسلامیه 1416 ،ق.
1616االمینی ،الغدیر ،بیروت :دار الکتاب العربی 1977 – 1397 ،م.
1717بالذرى ،احمد بن یحیى ،أنساب األشراف، بیروت :دار الفكر 1417 ،ق.
1818التستری ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی التابعة لجماعة المدرسین ،شوال المكرم  1425ق.
1919جرداق ،جورج ،روائق نهجالبالغه ،بیروت :مرکز الغدیر للدرسات االسالمیه 1997 – 1417 ،م.
2020جعفریان ،رسـول ،علی بن عیسـی اربلی و کشـف الغمه برگی از تاریخ تشـیع دوازدهامامی ،مشـهد :مؤسسـه چاپ
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و انتشـارات آستان قدس رضوی 1373 ،ش.

2121حر العاملی ،محمد بن الحسن ،آمل األمل ،تحقیق :سید احمد حسینی ،قم :دارالکتب االسالمیه 1362 ،ش.
2222حسـین زاده شـانهچی ،غالمحسـن ،سـیری در منابع شـیعی تاریخ ائمه ؟مهع؟ از اربلی تا مجلسـی ،قم :پژوهشگاه
علوم و فرهنگ اسلامی ،زمستان  1394ش.
2323الحسینی الروحانی ،السید مهدی ،احادیث اهلبیت؟مهع؟ عن طرق اهل السنه ،بیجا 1421 ،ق.
2424حلبی ،ابوالفرج نورالدین علی بن ابراهیم بن احمد ،السیره الحلبیه ،بیروت :دارالمعرفه 1400 ،ق.
2525حموی ،یاقوت ،معجم البلدان ،بیروت :داراحیاء التراث العربی 1399 ،ق.
2626الخوارزمـی ،الموفـق ،المناقـب ،تحقیق :الشـیخ مالک المحمودی ،قم :مؤسسـه النشـر االسلامی اتابعـه لجماعه
المدرسـین ،ربیعالثانـی  1414ق.
2727الدمشـقی الباعونـی الشـافعی ،محمـد بـن أحمـد ،تحقیـق :محمدباقـر المحمـودی ،قـم :مجمـع احیـاء الثقافـه
االسلامیه 1416 ،ق.
2828الدینـوری ،ابـن قتیبـه ،االمامـه و السیاسـه ،تحقیـق :طـه محمـد الزینـی ،بیجـا :مؤسسـه الحلبـی و سـرکاه للنشـر
و التوزیـع ،بیتـا.
2929ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ اسالم ،تحقیق ،عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت :دارالکتب االسالمیه 1407 ،ق.
3030الزركلـى ،خیـر الدیـن ،األعلام قامـوس تراجـم ألشـهر الرجـال و النسـاء مـن العـرب و المسـتعربین و المستشـرقین،
بیـروت ،دار العلـم للمالییـن 1989 ،م.
االولـی ،بیتـا.
3232سید مرتضی عسکری ،احادیث امالمؤمنین عایشه ،بیجا :توحید للنشر 1994 ،م.
3333سید ابن طاووس ،سید رضى الدین على بن موسى بن جعفر ،طرف من األنباء و المناقب تاسوعا ،مشهد 1420 :ق.
3434االزدی نیشـابوری ،فضل بن شـاذان ،االیضاح ،تحقیق :السید جالل الدین الحسینی األرموی المحدث ،تهران:
مؤسسه انتشارات 1363 ،ش.
3535الشـافعی ،محمـد بـن طلحـه ،مطالـب السـؤول فـی مناقـب آل الرسـول؟مهع؟ ،تحقیـق :ماجـد ابـن أحمـد العطیـه،
بیتـا ،بیجـا.
3636الشیخ المفید ،الکافئه ،تحقیق :علی أ کبر زمانی نژاد ،بیروت :دار المفید للطباعه و النشر و التوزیع 1993 ،م.
3737الشـیروانی ،المولـی حیـدر ،مناقـب اهلبیـت؟مهع؟ ،تحقیـق :الشـیخ محمـد الحسـون ،بیجـا :مطبعـه منشـورات

بازیابی برخی از گزارشهای جنگ جمل از کتاب کشف ّ
الغمه

3131زمخشـری ،ربیـع االخبـار و نصـوص االخبـار ،تحقیـق :عبداالمیـر مهنـا ،بیـروت :مؤسسـه االعلمـی للمطبوعـات،

االسلامیه 1414 ،ق.
3838شیخ صدوق ،االعتقادات ،المؤتمر العالمی للشیخ المفید ،بیجا ،بیتا.
3939صفـدی ،صالحالدیـن خلیـل ،الوافـی بالوفیـات ،تحقیـق :احمـد االرنـاؤوط و ترکـی مصطفـی ،بیـروت :داراحیـاء
التـراث العربـی 1420 ،ق.
4040طبـری ،أبوجعفـر محمـد بن جریـر ،تاریخ األمم و الملـوك ،تحقیق :محمـد أبوالفضل ابراهیم ،بیـروت :دار التراث،
 1967/1387م.
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4141العسکری ،السید مرتضی ،احادیث امالمؤمنین ،التوحید للنشر ،تهران :چاپ صدر 1994 -1414 ،م.
4242کاشف الغطاء ،هادی ،مستدرک نهجالبالغه ،بیروت :منشورات مکتبه األندلسی ،بیتا.
4343الکورانی ،علی ،نبرد جمل ،مترجم :سید ابوالقاسم حسینی (ژرفا) ،قم :نورعلی نور 1397 ،ش.
4444مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار؟مهع؟ ،اسالمیة ،تهران 1363 ،ش.
4545مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،بیتا.
4646مسكویه الرازى ،ابوعلى ،تجارب األمم ،تحقیق :ابوالقاسم امامى ،تهران :سروش 1379 ،ش.
4747مشـهدی ،نعمـة اهلل بـن قریـش؛ ترجمـه کشـف الغمـة؛ نسـخه خطـی بـه شـماره  ،6740مشـهد :کتابخانه آسـتان
قـدس رضوی.
مجالت
.1

1باقـری ،رؤیـا« ،روش سیرهنویسـی اربلـی در کشـف الغمـه (سـیره نبـوی ﷺ)» فصلنامـه علمـی تخصصـی معـارف
اسلامی نامـه جامعـه ،شـماره  ،114سـال ،تابسـتان  1394ش.

2 .2جعفریان ،رسول« ،آفاق جدیده فی تاریخ التشیع» ،مجله تراثنا ،شماره  55و  ،56سال .1377
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تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد
مریم کیانی

1

زهرا مهرجوئی

2

چکیده
حکومـت آلبویـه در قـرن چهـارم هجـری در ایران جنوبی و قسـمتهایی از عـراق ،روی کار آمد .نوع ارتبـاط آنان با
گروههـای مختلـف ،ازجملـه اهلسـنت ،حائز اهمیت اسـت .این نوشـتار بـا اسـتفاده از منابع تاریخـی و روش توصیفی
_ تحلیلـی ،بـه بررسـی تعاملات حاکمـان شـیعه آلبویـه بـا اهلسـنت سـاکن در پایتخـت حکومـت عباسـی ،پرداختـه
اسـت .آلبویـه بـا اسـتفاده از اصـل وحـدت شـیعه و سـنی و دوری کـردن از تعصبـات مذهبـی ،توانسـتند در ایـن مـدت
صدسـاله ،خدمـات علمـی ،عمرانـی و پزشـکی ارزندهای را به اسلام و مسـلمین ارائـه دهند.
واژگان کلیدی :آلبویه ،اهلسنت ،اهلسنت بغداد ،قرن  4و  ،5تعامل سیاسی.

 .1طلبه سطح دو جامعه الزهرا؟اهع؟ (گرایش تاریخ اسالم)؛ Rohollahjalalvand@gmail.com
 .2مدرس حوزه علمیه و دانشجوی دکتری تاریخ تشیع دانشگاه ادیان و مذاهب؛ zohor_maher@yahoo.com

مقدمه
حکوم�ت آلبوی�ه ،بهعن�وان اولی�ن حکوم�ت ش�یعی ،در ق�رن چه�ارم هج�ری ب�ه وج�ود آم�د.
ایـن حکومـت ،بعـد از حا کمیـت طوالنـی اهلسـنت در تاریـخ اسلام ،در مناطـق ایـران جنوبـی و
قسمـتهایی از ع�راق ،روی کار آم�د .ن�وع ارتبـاط آن�ان ب�ا گروهه�ای مختل�ف ،ازجمل�ه اهلسـنت،
حائزـ اهمی�ت اس�ت .این نوش�تار ،با اس�تفاده از مناب�ع تاریخ�ی و روش توصیفی -تحلیلـی ،در ابتدا
تعامـل حکومـت آلبو یـه بـا خلفـای اهلسـنت بغـداد را بررسـی نمـوده و در ادامـه ،تعامـل حکومـت
لسـنت بغـداد را از نظر خواهـد گذراند و در پایـان نیز تعامل حکومـت آلبویه با
آلبو یـه بـا علمـای اه 
م�ردم اهلس�نت بغ�داد را مطرـح میکن�د .ایـن پژوهـش ،تنهـا اثـر منسـجم در زمینـه بررسـی تعامالت
حکومـت آلبو یـه بـا اهلسـنت بغـداد اسـت و بـرای محققـان حـوزه تقر یـب مذاهـب ،مفیـد خواهـد
ب�ود؛ چرا ک�ه میتوان ب�رای ارتباط حکومتهای ش�یعی با اهلس�نت ،از روش این حکومت شـیعی،
الگوس�ازی ک�رده و م�دل ارائ�هداد.
پیرامـون ایـن موضـوع ،مقـاالت و کتـب مختلفـی به نـگارش درآمده کـه هرکـدام از آنها با نوشـتار
حاضر ،تفاوتهایی دارند .مقاله «معتزله و آلبویه» نوشته حسین مفتخری و مقاله «سیاستهای
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حکومـت آلبو یـه در جهـت تحکیـم وحـدت میـان شـیعه و اهلسـنت» نوشـته فاطمـه جعفـر نیـا ،بـا
موض�وع ای�ن پژوهـش ،ارتب�اط مس�تقیم دارن�د؛ ب�ا ای�ن تف�اوت کهـ اول�ی فقـط بـه رابطـه آلبویـه بـا یـک
شاخه از اهلسنت پرداخته است و مقاله دوم ،تنها شاخه خاصی از ارتباط میان حکومت آلبویه
لسـنت را م�ورد لحاظ قرار داده اس�ت.
ب�ا اه 
کت�ب متع�دی نی�ز به موض�وع حکومت آلبو ی�ه پرداختهان�د که برخـی بهصورت مسـتقل و برخی
غیرمس�تقل ،ب�ه ای�ن مقول�ه میپردازند .در میان کتـب متعدد ،میتوان بـه دو کتاب اشـاره کرد که با
موضوع بحث ،ارتباط مسـتقیم دارند؛ کتاب «آلبویه» ،نوشـته علیاصغر فقیهی که به بررسـی تمام
جوانب حکومت آلبویه ،بهصورت مفصل و جزئی ،پرداخته است؛ ولی از تعامالت حکومت آلبویه
لس�نت بغ�داد ،بهصوـرت مجـزا ،بحث�ی بی�ان نک�رده اس�ت .کت�اب دیگ�ر« ،دولـت عباسـیان»
ب�ا اه 
ّ
نوش�ته محمد س�هیل طقوش است .این کتاب از احواالت حکومت عباسیان سخن به میان آورده
و در بخـش سـوم کتـاب ،ارتباط حکومت آلبویه و حکومت عباسـی را از نظر گذرانده اسـت؛ اما به
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تعامالت حکومت آلبویه با علما و مردم اهلس�نت اش�اره ننموده اس�ت.

لسـنت بغداد ،اعم از حاکمان ،علما
این نوشـتار درصدد بیان تعامالت حکومت آلبویه با اه 
و مردم اس�ت که در س�ایر کتب و مقاالت ،کمتر مورد توجه قرار گرفته اس�ت و میتواند مدلی از یک
حکومت شیعی ارائه دهد که توانسته است بین شیعه و سنی تا حدود زیادی ،وحدت ایجاد کرده
و در سـایه ایـن وحـدت کـه بـا بهرهگیـری از آموز ههـای اسلامی بـود ،نتایجـی ازجملـه پیشـرفتهای
علمی ،پزش�کی و آبادانی را رقم زند.

 .1آلبویه در نگاه تاریخ نویسان
در عص�ر س�وم حکوم�ت عباسیـ و همزم�ان با حکومـت خلیفه مسـتکفی باهلل ،بعـد از حکومت
لسـنت بـر مسـلمانان در قرن چهـارم هجـری ،جرقههای به وجـود آمدن حکومتی شـیعی
طوالنـی اه 
زده شد .این حکومت که توسط علی  -پسر بویه ماهیگیر – به وجود آمد ،تالش نمود که با حاکمان
لسـنت ،علمـا و مـردم ارتبـاط برقـرار کنـد و بـر آن بـود تـا اختالفـات مذهبـی را حـل کـرده و جامعه
اه 
نه�ای مق�دس خوـد پیش ب�رد .البتـه نمیتوان گفت کـه حل ایـن اختالفات
اسلامی را ب هس�وی آرما 
فقـط بـرای رضـای خـدا و پیـش بـرد اهـداف اسلام بـوده اسـت؛ بلکـه آنهـا مصالـح حکومـت خـود را

ک�ه بـود ،به نفع اسلام تمام شدـ و ازاینرو ق�رن چهارم هجری ،به اسـتناد آثار و م�دارک برجایمانده،
برجس�تهترین دوران تحوالت اجتماعی و فرهنگی بهحس�اب میآید .پژوهش�گران ،اهمیت ویژهای
ب�ه ایـن دوره میدهن�د و حتـی آنـان کـه بـا دولـت آلبو یـه مخالفانـد ،ناگز یـر از اعتـراف بـه اهمیـت
ای�ن دوره از حی�ث فرهنگ�ی  -اجتماع�ی هستـند .البتـه گرو ههـای مخالـف ،ازجملهـ حنبلیه�ا کـه
ً
صرفاـ ب�ه حدیث اتکا دارند ،مصرند که این دوره ،دورهای ناکارآمـد و برخالف جریان طبیعی تاریخ

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

نیـز بس�یار مه�م دانس�ته و دریافت�ه بودن�د ک�ه ب�ا اختالف�ات و ظل�م و زور ،نمیت�وان بهجای�ی رس�ید و
ً
مطمئناـ پای ههـای حکومتش�ان ،سستـ خواه�د ش�د .در حقیقـت هـدف حکومـت آلبو یـه ،هـر چـه

اسلام بوده اس�ت( .فقیهـی 1365 ،ش ،ص )138-137

خانـدان آلبو یـه ،از سـرزمین دیلـم ،یعنـی منطقـه مجـاور دریای خـزر مهاجـرت کرده و بـر مبنای
عملکرد و فعالیت علی بن شـجاع بن بویه ،مشـهور شدند .آنان سه برادر بودند که علی ،بزرگترین
29

آنهـا بـود .وی توسـط مرداویـج زیـاری ،1بهعنـوان حا کـم سـرزمین کـرج 2انتخـاب شـد .بـا وجـود ایـن
علـی بـن شـجاع ،گرایشهایـی فراتـر از اسـتقال لطلبی داشـت و ازاینرو توانسـت با توسـعهطلبی به
همسـایگانش برسـد .ایـن گرایشهـا ،همـراه بـا دسـتیابی سـریع وی بـه چشمداشـتهای سیاسـی،
موجـب شـد در انـدک زمانـی در ایـن مناطـق ،صاحـب شـوکت شـود .او بـا خوشرفتـاری سیاسـی،
مـردم را بـه خـود جلـب کـرد و بـه کمـک توانمنـدی نظامـی ،اداری و بخشـندگی و خوشرفتـاری بـا
پیروانـش ،ارتـش نیرومنـدی تشـکیل داد و در انـدک زمانـی ،بیشـتر سـرزمین فـارس را بـه چنـگ آورد و
شـیراز را پایتخـت خـود قـرار داد( .ابـن اثیـر 1385 ،ش ،ج  ،6ص )235 -234

او در ظاهـر ،بـه نـام خلیفه عباسـی بر این سـرزمین مسـتولی گشـت؛ امـا در نهان ،هدفـش ایجاد
حکومتـی خودمختـار بـود .او از ضعف سیاسـی  -نظامی خالفت عباسـی و ناتوانـی آنان از دخالت
در این مناطق ،اسـتفاده کرد و اوضاع آنجا را سـامان داد؛ (اقبال 1398 ،ش ،ص  )40سـپس به خلیفه
راضـی پیـام فرسـتاد و از او درخواسـت کـرد حکومتـش را بـه رسـمیت شناسـد .البتـه ارسـال چنیـن
پیامـی ،طبیعـی بـود؛ ز یـرا برخلاف خواسـته خالفـت ،بـر یکـی از اسـتانها چیـره شـده بـود و الزم بود
از آن جانـب آسـودهخاطر شـود .او میخواسـت حکومتـش قانونـی باشـد تـا بـه اهدافـش دسـت یابد.
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(ابـن اثیـر 1385 ،ش ،ج  ،6ص  )235ایـن روابـط ،بـه اقتضـای حکمـی که خلیفـه برای او فرسـتاده بود،
محـدود شـد؛ امـا خالفـت ،تالش کرد تا هیبتش را به دسـت آورد؛ ازاینرو سـپاهی را اعزام کرد که به
حـدود فـارس رسـید؛ اما پس از واقعه َّارجان در سـال  323ق .عقبنشـینی کـرد .بدین ترتیب علی
بـن بو یـه ،جایگاهـش را در منطقـه تثبیت و حکومتش را در آنجا تشـکیل داد .اوضاع سیاسـی نیز به
نفـع آلبو یـه بـود؛ ز یـرا در سـال  323ق .مرداویج هم کشـته شـد و درنتیجـه ،علی بر سـرزمین جبال
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نیـز مسـلط شـد .حسـن بـر اصفهـان ،ری ،همـدان ،کـرج و بقیـه سـرزمین عـراق عجـم تسـلط یافـت و
ابوالفضـل ،عمیـد را وزیر خـود کرد( .همـان ،ص )256-255

ناآرامـی و نابسـامانی اوضـاع عـراق و ضعف خالفـت در آرام کـردن اوضاع ،نفوذ تـرکان و ضعف

 .1پایهگذار حکومت مستقل زیاری در طبرستان به سال  316ق( .ابنخلدون 1408 ،ق ،ج ،2ص )593
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 .2کـرج شـهری در میانـه راه همـدان و اصفهـان اسـت .ابودلـف آن را بنیـان نهـاد و بـه کـرج ابودلـف مشـهور شـد( .حمـوی یاقوت ،ص
446؛ ابـن مسـکویه ،تجـارب االمـم ،ج  ،1ص )27
 .3سـرزمینی که بر سـر تصاحب آن بین وشـمگیر برادر مرداویج و رکنالدوله بن بوی ه کشـمکش بود( .ابنخلدون 1408 ،ق ،ج ،2ص )623

مالی خالفت و خالی بودن خزانه از یکسو و شایستگیهای آلبویه در حکومتداری و امید مردم
بـه آنهـا از سـوی دیگـر ،باعـث شـد خلیفـه از احمدبـن بویه بـرای ورود بـه بغـداد دعوت کنـد و برخی
از فرماندهـان نیـز بـه همیـن منظـور ،بـه وی نامـه نوشـتند .او در سـال  332ق .به سـمت بغـداد رفت
و در سـال  334ق .بعـد از خـروج تـرکان از آنجـا ،وارد بغـداد شـد .خلیفـه مسـتکفی ،از او اسـتقبال
کـرد و بـرای او جشـن گرفت و به او خلعـت داد( .همان ،ص  263و  )292بدیـن گونه آلبویه در فارس،
عـراق ،اهـواز ،کرمـان ،ری ،همـدان و اصفهـان ،عمـارات موروثی تأسـیس کردند که ایـن اقدامات تا
سـال  447ق .ادامـه یافت.

 .2تعامالت امیران آلبویه
امیران آلبویه بهعنوان حاکمان یک حکومت شـیعی با گروههای مختلف ،ازجمله اهلسـنت
بغـداد ،تعامال تـی داشـتهاند .در آغاز به تعامالت امیران آلبویه با خلفای عباسـی پرداخته و سـپس
تعاملات آنان با علما و مردم بیان خواهد شـد.

در زمانـی کـه دسـتگاه خالفـت دچـار هرجومـرج شـده بـود ،احمـد بـن بو یـه دیلمـی بهواسـطه
ّ
منشـی خـود ،یعنـی ابومحمـد حسـن بـن محمـد ُمهلبـی ،بـه بغـداد وارد شـد و مسـتکفی (ابوالقاسـم
عبـداهلل المسـتکفی بـاهلل  333تـا  334ق) بـه او احتـرام کرد و دسـتور داد تـا احمد را با لقـب «معزالدوله»
و بـرادرش علـی را بـا لقـب «عمادالدولـه» و بـرادر دیگـرش حسـن را بـا لقـب «رکنالدولـه» نـام برنـد.
همچنیـن دسـتور داد القـاب آنهـا را بر روی پـول رایج آن زمان ،یعنـی درهم و دینار ،نیـز ضرب کنند.

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

 .2.1تعامالت امیران آلبویه با خلفای عباسی

(مسـعودی 1409 ،ق ،ج  ،2ص  )739-728علاوه بـر این ،نیرومندی حکومت اسـتانی آلبویه و ضعف
حکومـت مرکـزی در طـول زمـان ،باعـث شـد امتیازاتـی از طـرف خلفـای عباسـی بـه آنهـا داده شـود؛
ازجملـه کوبیـدن طبل در مقابل خانههای امیران بویهای هنگام نماز در  5نوبت (ابن اثیر 1385 ،ش،

ج  ،7ص  )91-90و خطبهخوانـی در منابـر بغـداد؛ بـا اینکـه این امور ،فقط مخصوص خلفای عباسـی
بـود( .ابـن جـوزی 1412 ،ق ،ج  ،8ص  )30ایـن امتیـازات در حالـی اسـت کـه امـوال خلفـای عباسـی،
توسط امیران بویهای ،مصادره شده بود( .ابن اثیر 1385 ،ش ،ج  ،6ص  )314با وجود این ،دوستی بین
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مسـتکفی و امیـران بو یـهای ،چنـد ماه بیشـتر طول نکشـید و احمد بن بو یـه ،متوجه توطئه مسـتکفی
شـد و چـون مقـام امیراالمرایی داشـت ،بالفاصلـه حکم کرد تـا مسـتکفی را گرفته و به زنـدان اندازند
و از این زمان ،خلفای عباسـی ،مطیع سلاطین آلبویه شـدند( .مسعودی 1409 ،ق ،ج  ،2ص -728

ً

 )739احتمـاال امیـران بو یـهای به دو علت سیاسـی و دینی ،مسـتکفی را برکنار کردنـد( .زهرانی1400 ،

ق ،ص  )24خلیفـه مسـتکفی بـه هنـگام درگیـری نظامـی میـان ناصرالدولـه حمدانـی 1و معزالدولـه
در موصـل ،خبـر اسـرار نظامـی و تحـرکات سـپاه آلبو یـه را بـرای ناصرالدولـه میفرسـتاد( .مسـعودی،

 1409ق ،ج  4ص) بـه غیـر از ایـن انگیـزه سیاسـی ،انگیـزه دینـی نیـز بـرای برکناری مسـتکفی ذکر شـده
اسـت؛ بهاینترتیـب کـه مسـتکفی« ،شـافعی» 2را که مسـئولیت فتوا داشـت دسـتگیر کـرده و در برابر
معزالدولـه شـیعهمذهب ،بـه او اهانـت کـرد .ایـن امـر موجبـات آزردگـی ّ
معزالدولـه را فراهم سـاخته و
سـبب شـد مسـتکفی را برای بیاحترامی به مذهبش ،برکنار کند( .ابن مسـکویه 1379 ،ش ،ج  ، 2ص
86؛ ابـن اثیـر 1385 ،ش ،ج  ، 6ص )315

معزالدولـه قصـد پایان بخشـیدن به خالفت عباسـیان را داشـت؛ اما بـه دالیلی ایـن کار را نکرد.
ً
(مسعودی 1409 ،ق ،ج  ، 2ص  )728ازجمله آن دالیل چنین است؛ اوال شیعیان معتقدند که عباسیان
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غاصب خالفتاند و هر وقت که آلبویه اراده کند شیعیان یاری نموده و خلیفه را عزل میکنند؛
ً
ولـی ا گـر خلیفـه یکتـن از علو یـان باشـد ،آلبو یـه از کمـک شـیعیان محـروم خواهنـد شـد .ثانیـا اگـر
یکـی از علو یـان بهعنـوان خلیفـه انتخاب شـود ،ازآنجاییکـه آلبو یـه و یارانش ،معتقد بـه خالفت او
خواهند شد ،بنابراین اگر روزی خلیفه ،فرمان قتل امیر آلبویه را صادر کند او و یارانش ،اطاعت امر
خلیفه را خواهند کرد و معزالدوله را خواهند کشت( .همان ،ص  )739-729به هر ترتیب معزالدوله،
تصمیـم بـه تغییـر خلیفـه گرفـت .وی بـر آن بـود تـا فـردی ز یـدی بـه نـام «ابوالحسـن محمد بـن یحیی
ز یـدی علـوی» را جایگزیـن خلیفـه عباسـی کنـد؛ ولـی یکـی از یارانـش بـه نـام «صیمـری» او را از ایـن
 .1ابومحمـد حسـن بـن ابوالهیجـاء بـن حمـدان بـن حمدون ناصرالدوله اولین امیـر حمدانی موصل بود .لقب ناصـر الدوله را خلیفه
عباسـی المقتـی هلل بـه او اعطـا نمود.
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 .2محمـد بـن ابراهیـم بـن یوسـف کاتـب از فقهـای امامیـه معـروف بـه شـافعی بـود کـه در ظاهـر بـر اسـاس مذهـب شـافعی تدریـس،
تألیـف و فتـوا داشـت( .رجـال نجاشـی 1365 ،ش ،ص  237و ابـن ندیـم ،فهرسـت  )246ذهبـی بـدون ذکـر نام ،از فرد شـیعی نام
بـرده کـه اختلاف شـیعه و سـنی را دامـن مـیزد( .تاریـخ اسلام ،ج  ،25ص  26و حـوادث ص  )324و وی را شـیعه فریبخـورده
وصـف کردهانـد( .ذهبـی 1427 ،ق ،ج  15ص )12

کار بـر حـذر داشـت .دلیـل صیمـری این بـود که ا گـر معزالدوله بـا او بیعت کنـد ،خراسـانیها و مردم
عامـی بـا معزالدولـه درمیافتنـد و دیلمیـان نیـز از خلیفـه علـوی ،اطاعـت خواهنـد کـرد و درنتیجـه
خانـدان عباسـی پیـروز خواهنـد شـد( .طبـری 1362 ،ش ،ج  ،1ص  )355معزالدولـه نیـز از ایـن اصـل
ز یـدی «مجـاز بـودن امامـت مفضـول بـا وجود افضـل» پیـروی کرد و والیـت خلیفـه سـنی را پذیرفت؛
امـا او از سیاسـتی پیـروی کـرد که هدفش ،جلوگیـری از قدرت آنـان در برابر تقویت نفـوذش بود( .ابن
اثیـر 1385 ،ش ،ج  6ص )315

بعـد از خلـع مسـتکفی از خالفت ،با وجـود حضور معزالدولـه دیلمی ،ابوالقاسـم فضل بن جعفر
مقتـدر ،ملقـب بـه «مطیـع بـاهلل» بـا حمایـت آلبویه ،بـر مسـند خالفت جـای گرفـت .او بعـد از مدتی
طوالنـی ( 363-334هــ .ق) مر یـض شـد و بهناچـار خالفـت را بـه فرزنـدش «عبدالکر یـم الطائـع بـاهلل»
(ابوالفضـل عبدالکر یـم الطائـع باهلل  363تا  381هـ .ق) واگذار کرد( .مسـعودی 1409 ،ق ،ج  2ص )74
بـا برکنـاری طائـع ،بـه علـت دسـتگیری و زندانی کـردن ابوالحسـن بـن معلـم( 1،سـیوطی 1417 ،ق ،ص
 )172بـه دعـوت امیراالمـرا بهاءالدوله دیلمی در سـال  381ق ،.قادر به خالفت برگزیده شـد( .بیات،

 1370ش ،ص  )146در دوران  41ساله خالفتش ،خالفت عباسی رونق پیدا کرد .نفوذ دیالمه و ترکها
عباسـی ،امـرای سـلجوقی را ب هجـای امـرای آلبو یـه جایگز یـن کردنـد( .همـان ،ج  ،15ص 43؛ ابـن اثیـر،

 1385ش ،ج  9ص  )189بعـد از مـرگ قـادر ،پسـرش قائـم (ابوجعفـر عبـداهلل القائـم بامـراهلل 467-422
ق ).روی کار آمـد .وی طغرل سـلجوقی را امیر معرفی کرد و دسـتور داد بـه نام طغرل ،خطبه خوانده
شـود؛ بـه همیـن جهت سـیطره آلبو یـه کـه از زمـان معزالدوله بر بغداد تسـلط داشـتند ،برچیده شـد.
(بیات 1370 ،ش ،ص  )148ازجمله دالیلی که باعث ضعف حکومت آلبویه و از بین رفتن امتیازات

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

کمتر و مخالفت با شـیعیان نیز آغاز شـد .خلیفه ،در سـال  422ق .درگذشـت .بعد از قادر ،خلفای

گردیـد ،آشـوبهای مردم اهلسـنت بود( .ابـن جـوزی 1412 ،ق ،ج  15ص )266-264

 .2.2تعامالت با علما
درخشـانترین دوره تمدن اسلامی ،قرنهای  4و  5هجری اسـت .این قرنها ،ازلحاظ فرهنگی
و تمدنی ،دوره باروری و شـکوفایی علوم و فنون در تمدن اسلامی شـمرده میشـوند که پس از دوره
انتقـال ،ترجمه و شرحنویسـی بـر علوم دیگر ملتها و نیز ترکیب آنها با مایههای آموزههای اسلامی،
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فرارسـید و زمینه تحول و بازسـازی نوین و روزآمدتر تمدن اسلامی را فراهم کرد .گرچه آثار چشـمگیر
اندیشـمندان مسـلمان ،در زمینههـای گونا گـون علمـی در سـرزمینهای تحـت فرمانروایـی آلبویـه،
برآمده از سفارشهای فراوان اسالم و رسول خدا؟ص؟ در خصوص ارزش دانش ،فرایند تاریخی برخی
حوادث مانند ضمیمه شدن برخی قلمروها به حاکمیت مسلمانان ،تعامل عالمان و اندیشمندان
مسـلمان بـا یکدیگـر و ارتبـاط عالمـان دیگـر سـرزمینها در جهـت تکامـل علـوم بـود؛ امـا از اثرگذاری
اقدامات و سیاستهای برخی فرمانروایان فرهیخته و دوستدار دانش آلبویه در این زمینه نمیتوان
چشم پوشید؛ زیرا بسیاری از دانشمندان و عالمان فرقههای اسالمی در منصبهایی مانند وزارت
و قضـاوت در کنار آنان خدمت میکردند( .قفطی 1426 ،ق ،ص )273

«الناجی فی دوله دیلم» ابواسحاق صابی ،از کتابهای تاریخی مهم این دوره است .ابواسحاق
صابـی ،ادیـب ،منجـم ،طبیب و صاحب رسـایل مشـهور اسـت و در اسـتواری دولـت عضدالدوله،
بسیار تأثیرگذار بود( .قفطی 1426 ،ق ،ص  )54جریان نگارش این کتاب چنین است که آلبویه پس
از چیـره شـدن بـر بغـداد ،درصـدد بودنـد بـا ابواسـحاق برخـورد کننـد؛ امـا برخـی او را شـفاعت کردند
و درنتیجـه وی بـه زنـدان افتـاد .در سـال  371ق ،.او را رهـا سـاختند و قـرار شـد کتابی دربـاره تاریخ
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دولت دیلمیان بنویسد و درنتیجه ،وی کتاب الناجی فی دوله دیلم را نگاشت( .ابن اثیر 1385 ،ش،

ج  ،9ص 15؛ ابن خلکان 1364 ،ش ،ج  ،1ص  )52شرفالدوله ،دوستدار علم بود و دانشمندان را به گرد
خویش جمع میکرد و به یاری دانشمندانی چون ابواسحاق صابی و بیژن ،پسر رستم کوهی ،که در
سـاختن آالت رصد و علم نجوم چیرهدسـت بود ،رصدخانهای در بغداد سـاخت( .قفطی 1426 ،ق،

ص  54و  )220مجدالدولـه آخر یـن امیر آلبویه از شـاخه ری ،بیشـتر عمر خـود را در کتابخانه گذراند.
حتـی نزدیـکان و وز یـران دانشـمند و ادیـب آلبو یـه نیـز در دانشدوسـتی شـهره بودنـد و کتابخانهها و
مجلسهـای علمـی و ادبـی یـا آثـار علمـی آنهـا ،در نـوع خـود کمنظیـر بـود .در مجلـس ابوالفضـل بـن
العمید ،ملقب به جاحظ دوم ،شاعران بسیار گرد میآمدند و مناظرات ادبی در این مجالس رواج
کبـار خانـه او غـارت شـد؛ ولـی او از غـارت خانـه خـود چنـدان ناراحـت نبـود؛ بلکـه از بـه
داشـت .ی 
تـاراج رفتـن کتابخانـه بزرگش ناراحت بـود( .ابـن مسـکویه 1379 ،ش ،ج  ،2ص 225-224؛ ثعالبی1403 ،

ق ،ج  3ص  )189حدود  23شاعر عرب ،در مجلس صاحب بن عباد حضور یافته و از ستایشگران
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او بودنـد .وی کتابخانـه بسـیار مشـهور و بـزرگ داشـت کـه بـر اسـاس برخـی گزارشهـا 400 ،بـار شـتر

کتاب در آن وجود داشـت و فهرسـت آنها به  10جلد میرسـید .مشـهورترین کسـی که در اوان جوانی
بـه او پیوسـت ،بدیعالزمان همدانی ،صاحب مقامات مشـهور ،بود( .عوفـی 1361 ،ش ،ج  ،2ص )17

با توجه به حضور عالمان فرقههای گوناگون شیعی و سنی عقلگرا و سنتگرا و رویکرد تسامحگونه
آلبویه با آنان ،همه این عالمان در تحوالت فکری ،جایگاه بلندی داشتند .با توجه به این مطالب،
یتـوان پـی بـرد کـه زمینه رشـد دانش ،فکـر و نـوآوری ،در ایـن دوره فراهـم بـود؛ بنابراین با ایـن زمینه
م 
مناسـب بـرای عالمـان ،بایـد عصـر آلبو یـه را دوره تعامـل و اندیشـههای گروههـای مذهبـی و کالمـی
دانست .درنتیجه این جریان فکری ،برخی افراد به گرایشهای فکری میپیوستند و تغییر فکر ،مذهب
و رویکرد در این دوره ،بسیار آشکار است .در کل میتوان گفت اقدامات علمی و فرهنگی آلبویه و
وزیران دانشدوست و دانشپرور آنان ،کوشش عالمان و اندیشمندان مسلمان فرقههای گوناگون،
روابط علمی فرهیختگان و اندیشمندان ،توجه به آزاداندیشی علما ،اهمیت یافتن دانشهای عقلی
و علـوم دیگـری مانند کالم ،پشـتیبانی عالمـان از اندیشـمندان بدون چشمداشـت و بهعبارتدیگر
وامدار نبـودن عالمـان بـه سیاسـتمداران و در نهایـت ،ارتبـاط گسـترده اندیشـمندان مسـلمان بـا
عالمـان دیگـر ادیـان ،عواملـی بـود که ا گـر در بغـداد ،کنار هم قـرار نمیگرفـت ،این تحول و پیشـرفت
آلبویه بود که زمینه ظهور اندیشهها و تعامل فکری اندیشهورزان را پدید آورد و به تولید اندیشههای
یتـوان ایـن عصـر را دوره رنسـانس اسلامی نامیـد( .همـان ص )61
نـو در جامعـه منجـر شـد؛ ازایـنرو م 

 .2.2.1برخی از عالمان سنی همعصر آلبویه در بغداد
 -1قاضی عبدالجبار همدانی ( 415ق)
ابوالحسن عبدالجبار بن احمد همدانی اسدآبادی مشهور به قاضی عبدالجبار ،دانشمند بزرگ

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

علما پدید نمیآمد( .کرمر 1375 ،ش ،ص  )44دیگر عامل مهم ،سیاست آزاداندیشی و تسامحگرایانه

کالمـی و شـخصیت برجسـته معتزلـه در زمان آلبویه بود .وی شـافعی بود و در اصـول فقه ،کتابها
و نظریههایی داشت( .ابن حمزه 1480 ،ق ،ص  )10درباره جایگاه سیاسی و حکومتی قاضی ،گفتنی
اسـت کـه صاحـب بن عبـاد طالقانی ،وزیر ز یـدی آلبویه ،به دلیل شـاگردی نـزد او و عالقهای که به
مکتب معتزله داشت ،خواستار سکونت وی در ری شد و ازاینرو او را به ری فراخواند .مؤیدالدوله
بو یـهای نیـز مقـام قاضیالقضاتی ری و شـهرهای تابع آن را به پیشـنهاد صاحب بن عبـاد ،به قاضی
عبدالجبار واگذار کرد( .رافعی 1408 ،ق ،ج  ،3ص )119
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 -2بربهـاری حسـن بـن علی ،ابـو محمد ( 233تا  329ق)

او اهـل بغـداد و شـیخ حنبلیـان در عصـر خـود بهشـمار مـیرود .وی بـا کسـانی کـه آنـان را اهـل
بدعت میدانسـت ،رفتاری سـخت خصمانه داشت و ازاینرو مخالفان او بسیار شدند و درنتیجه

خلیفـه قاهـر بـاهلل عباسـی ،بـه سـبب ایـن امـر ،او را فراخوانـد؛ امـا او از بیـم دسـتگیری ،متواری شـد.
بربهـاری در خالفـت راضـی بـاهلل ،باز به موقعیت پیشـین خـود بازگشـت؛ اما چندی بعـد راضی باهلل
نیـز بـر او خشـم گرفـت و او دوباره متواری گشـت و در حال اختفاء درگذشـت( .زرکلـی ،ج  ،2ص )201

او عـزاداری بـرای امـام حسـین؟ع؟ و رفتـن به کربلا را ممنوع کرده و دسـتور داده بـود نوحهگران را به
قتـل رسـانند .فتنـه او در بغداد باال گرفت ،بهطور یکه مسـکویه نوشـته اسـت یـاران او حق اجتماع
نداشـتند( .فقیهی 1365 ،ش ،ص )441
 .2.3تعامالت با مردم
 .2.3.1اختالفات شیعه و سنی
لسـنت ،بهویژه اهـل حدیث و حنبلیان ،هـر فتنهای که در تاریخ اسلام
بـه عقیـده برخـی از اه 
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ظاهر گردیده اسـت یکی از شـیعیان در ایجاد آن نقش داشـته اسـت؛ (معتوق 1418 ،ق ،ص  )187اما
ً
بایـد پرسـید آیـا واقعـا چنیـن بـوده یا شـیعه در مقابـل این حـوادث ،موضعی تدافعی داشـته اسـت؟
بـه نظـر میرسـد در مقابـل تسـامح و تعصـب کـه بـا یکدیگـر ناسـازگارند ،تسـامح و عقالنیـت فـردی
«بـه معنـی جلـب مانـع عقالیـی شـخصی» قابـل جمـع اسـت؛ بـه عبـارت روشـنتر ،جایـی کـه عقل
و خـردورزی حکومـت میکنـد آنچنـان آرامـش و طمأنینـهای بـه دارنـده آن میدهـد کـه میتوانـد
سـختترین حملات را تحمـل کنـد و بـا عقالنیـت آن را پاسـخ دهـد .برآشـفتن ،درجایی اسـت که
عقالنیـت کار بـردی نـدارد .درهرحـال تسـامح و تسـاهل حکومـت آلبو یـه را بـه رویکـرد شـیعی ایـن
خانـدان نسـبت میدهنـد( .کرمـر ،ص  )64بـه گفتـه کرمر ،تشـیع بیش از تسـنن ،نشـان داده اسـت که
در برابـر جریانهـای فکـری ،تـاب تحمـل دارد؛ بـه دیگـر سـخن ،روح اسلامی و شـیعی ،حکایـت از
پذیـرش حـق و تبعیـت از حقانیـت دارد و بـه اعتقـاد شـیعه ،مـرام آنـان حمایـت از منطـق و گفتگـو و
پیـروی از خـرد و عقالنیـت اسـت و نیازی به خشـونت نـدارد .برعکس ،مخالفان آنهـا ،چون موضع
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حقانیت را نمیپذیرند؛ لذا به خشونت متوسل میشوند .در عهد آلبویه ،حنابله نسبت به تشیع

واکنش شدید داشتند .وعاظ حنبلی ،مردم را به توبه و پیمودن راه پاک اجداد پرهیزگارشان دعوت
میکردنـد .حملات آنهـا به شـیعیان ،سرچشـمه اصلـی ناآرامی در شـهر بغـداد بود( .همـان ،ص )66

لسـنت و پیـروان آن کـه بـا آمـدن آلبو یـه و حمایتشـان از مذهـب شـیعه ،بهشـدت ناراحـت
اه 
بودنـد ،درصـدد بازگشـت بـه دوران سـیطره کامـل اهلسـنت برآمدنـد (معتـوق 1418 ،ق ،ص 174؛ ابـن

کثیـر 1407 ،ق ،ج  ،11ص  )327و ایـن باعـث بـه وجـود آمـدن بحرانهای ریشـهدار و پردامنه دیالمه در
بغـداد و اختالفـات مذهبـی بیـن شـیعیان و مخالفـان آنان بود .اگرچـه اینگونـه تنشهای مذهبی
ب هصـورت بسـیار ضعیـف و انـدک در برخـی مناطق مسلماننشـین جهان وجود داشـت؛ اما شـدت
آن در شـهر بغـداد و حـوادث و فجایـع پـسازآن ،دالیلـی اساسـی داشـت .بغـداد از یکسـو مرکـز و
لسـنت متعصـب بود؛
یشـد و از سـوی دیگـر مرکز مذهبی اه 
پایتخـت خالفـت عباسـیان قلمـداد م 
بـه همیـن دلیـل ،توقـع و انتظار کوچکترین حرکتی از تشـیع نمیرفت .چهبسـا هر فعالیتی از سـوی
لسـنت را به تصویر میکشـید.
شـیعیان ،نوعـی ضعـف و زبونی و عـدم اقتدار سیاسـی و مذهبی اه 
لسـنت ،باعث میشـد که در
چنیـن وضعیتـی در شـهر بغـداد و تعصـب کورکورانـه برخـی پیـروان اه 
مقابـل هرگونـه اقـدام و فعالیـت شـیعیان ،ایسـتادگی نماینـد .ظهـور دولـت شـیعی آلبو یـه و تصـرف
ز یـاد بـه شـیعیان ،همگـی موجـب شـد کـه اینگونـه تنشهـا شـدت یابـد .تعصـب و قدرتطلبـی
ً
یخـورد؛ مثال ابـن نقیب (متوفـی 415
لسـنت در میـان برخـی از علمـای اهلسـنت هـم به چشـم م 
اه 
لسـنت ،وقتی خبر مرگ شـیخ مفید به او میرسـد آنچنان خوشـحال میشـود که
ق) از علمای اه 

سـجده شـکر بهجا میآورد و اظهار میدارد که ازاینپس هر وقت مرگ او فرارسـد او را باکی نیسـت.
(معتوق1418 ،ق ،ص 174؛ ابن کثیر 1407 ،ق ،ج  11ص  339و  )340شـیخ مفید که به ابن معلم معروف
ً
اسـت و منطـق رسـای او ،همه را به شـگفتی واداشـته بـود از متکلمان معروف شـیعی اسـت و ظاهرا

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

مرکز خالفت عباسیان ،سلب بسیاری از اختیارات از خلیفه و دادن آزادیهای سیاسی و مذهبی

مخالفـان ،ازجملـه ابـن نقیـب ،خـود را در برابر منطـق وی عاجز میدیدنـد( .کرمـر 1357 ،ش ،ص -81

 )82بـه نظر میرسـد پرسشـی که باید به آن پرداخته شـود این اسـت کـه اختالفات میان مـردم عوام،
بـه چه شـکل بود؟
اهل تسـنن درصدد برآمدند در مراسـم عاشـورا ،عید غدیر و مراسـمی از این قبیل ،با شـیعه
بـه معارضـه و رقابـت برخیزنـد .در مـورد عاشـورا و عـزاداری شـیعیان بـرای امـام حسـین؟ع؟ ،آنهـا
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در مقـام معارضـه مدعـی شـدند کـه هشـت روز بعـد از عاشـورا ،روز کشـته شـدن مصعـب بـن زبیـر
اسـت و شـروع بـه سـوگواری بـرای مصعـب کـرده و در ناحیه َمس ِـکن به ز یـارت قبـر او رفتنـد .در مقام

1

معارضـه با جشـن و سـرور در عیـد غدیر گفتند که روز بیسـت و ششـم ذیالحجه ،روز داخل شـدن
پیامبـر؟ص؟ و ابوبکـر بـه غـار ثـور 2اسـت و در آن روز جشـن گرفتنـد .نخسـتین سـالی کـه اهـل تسـنن
در روز بیسـت و ششـم ذیالحجـه جشـن و سـرور بـه پـا داشـتند سـال  389ق بـود( .ابن جـوزی1412 ،

ق ،ج  ،7ص  3)206دیگـر از معارضههـای اهلسـنت بـا شـیعه ایـن بـود کـه در مقابـل منجنیقهـای
مخصـوص کـه جوانمـردان شـیعه کـرخ بـه هنـگام رفتـن بـه کربلا در نیمـه شـعبان ،بـا خـود حرکـت
میدادنـد ،آنهـا نیـز منجنیقهایـی 4حرکـت میدادنـد .در سـال  425ق ،دو جـوان اصفهانـی کـه
ً
قبلا جـزو عیـاران (سـفیهان) بودنـد و سـپس توبـه کرده و بـه بغـداد آمدند و در سـلک فراشـان خلیفه
قـرار گرفتنـد ،منجنیقهـای طلا کاری شـده سـاختند تـا آنهـا را هنـگام رفتـن بـه زیـارت قبـر مصعب
بـن زبیـر ،همراه خود ببرنـد .منجنیقها را از زمین بلند کرده و درحالیکه شـیپور مینواختند و جمع
کثیـری همـراه آنان بودند ،در بازار گردانیدند .بعدازآن ،مقابل قصر خلیفه رفته و برای او دعا کردند.
سـرانجام مطابـق معمـول ،میان طرفین شـیعه و سـنی ،جنگ و خونریـزی درگرفت و امـوال به غارت
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رفـت و کار بـا مصالحـه میـان دو طرف پایان پذیرفـت( .ابن جـوزی 1412 ،ق ،ج  ،8ص  )78ابن جوزی
 .1مصعـب پسـر زبیـر ،بـرادر عبـداهلل بـن زبیـر اسـت کـه از طـرف بـرادر در بصـره فرمانـروا بـود .در جنگـی کـه میـان او و سـپاه عبدالملـک
مروان در ناحیه مسـکن ،بر وزن مشـرق ،در حدود ده فرسـنگی بغداد رخ داده ،مصعب کشـته شـد و در همانجا مدفون گردید.
(ابـن جـوزی 1412 ،ق ،ج  ،7ص )206
 .2غـار ثـور ،در پنـج شـش کیلومتـری مکـه ،غـاری اسـت کـه پیغمبـر؟ص؟ در راه هجـرت بـه مدینـه در آن پنهـان گردید و ابوبکـر هم با آن
حضـرت بـود( .همان)
 .3ابـن کثیـر حنبلـی در بـاره ایـن موضـوع گفتـه اسـت« :در سـال  389ق ،شـیعه در نظـر گرفتنـد مراسـم آذینبنـدی را کـه در عید غدیر
کـه روز هجدهـم ذیالحجـه اسـت و معمولشـان بـود بپـا دارنـد .جمعی از نادانان منسـوب به تسـنن ،به مقابله و معارضه با شـیعه
برخاسـتند و ادعـا کردنـد کـه در چنیـن روزی پیغمبـر؟ص؟ و ابوبکـر در غـار ثـور محاصـره شـدند .ایـن نیـز نادانی دیگـری از این گروه
اسـت؛ ز یـرا پیغمبـر؟ص؟ و ابوبکـر ،در غـار ثـور در اوایـل مـاه ربیـعاالول سـال اول هجـری بود .همچنین به مناسـبت اینکه شـیعه در
روز عاشـورا ماتـم بـه پـا میدارنـد و بـر حسـین؟ع؟ محـزون میشـوند؛ جمعـی دیگـر از اهـل سـنت بـا ایشـان معارضه کردنـد و گفتند
روز دوازدهـم محـرم روز قتـل مصعـب بـن زبیـر اسـت و بـه همانگونـه کـه شـیعیان بـر حسـین؟ع؟ عـزاداری میکننـد و بـه زیـارت
قبـر او میرونـد ،آنهـا نیـز بـرای مصعـب ماتـم بپـا داشـتند و بـه زیـارت قبـر او رفتنـد( ».ابـن کثیـر ،البدایـه و النهایـه  1407ق ،ج ،11
ص  325و )326
ً
 .4مقصـود از منجنیـق در اینجـا ظاهـرا تختـی محمـل ماننـد بـوده اسـت کـه آن را بـا تشـریفاتی حرکـت میدادنـد( .ابـن جـوزی،
المنتظـم 1412،ق ،ج  ،8ص )78

1

در ضمـن وقایـع سـال  449ق ،از آتـش زدن کتابخانـه شـیخ طوسـی یـاد میکنـد( .همـان ص )179

نسـوی مرزهای حکومت دیالمه نیز کشـیده شـد و عالوه بر عباسـیان،
دامنه این درگیریها به آ 
سـامانیان و غزنو یـان کـه در شـرق ایـران بودنـد و در شـمار مخالفان متعصب شـیعیان قرار داشـتند،
بهمنظـور خامـوش کـردن نـور تشـیع ،ضربـات متعـددی بـر پیکـره نظـام آلبو یـه وارد کردنـد؛ ازایـنرو
فرمانروایـان آلبو یـه ،بیشـتر مشـغول حلوفصـل اختالفـات مذهبـی و رفـع بحرانهای داخلـی بودند.
بهتدر یـج ،فرمانروایـان شـیعی عـراق و ایـران در مقابـل تهاجمـات و فتنهانگیزیهـای اهلسـنت،
بـه خشـونت متوسـل شـدند و تنهـا بـه دفـاع از کیـان حکومـت و حلوفصـل بحـران فکـر میکردنـد.
سلاطین آلبو یـه ،بـا اینکـه خـود پیـرو تشـیع بودنـد از هیچگونه اعمـال مذهبـی اهلسـنت جلوگیری
نمیکردنـد و هیـچ مزاحمتی از این حیث برای آنان فراهم نمیسـاختند؛ بلکـه در پارهای از موارد در
انجـام آن اعمـال ،آنهـا را یـاری میکردنـد؛ ازجمله بنا بر نوشـته ابن جوزی ،چون ابوالحسـن پسـر بویه
(معزالدولـه) وارد بغـداد شـد ،سـه تـن از قار یـان قـرآن را کـه در آن زمـان ازلحـاظ نحـوه قرائـت آیههـای
ّ
الدجاجـی و ابوعبداهلل بن
قـرآن هماننـدی نداشـتند بـه نامهای ابوالحسـین بـن رفـاء و ابوعبداهلل بـن ِ
البهلـول را معیـن نمودنـد تا برای مردم اهلسـنت بهنوبت نماز تراو یـح بخوانند( .ابن جـوزی 1412 ،ق،

(مقدسـی 1385 ،ش ،ص  )41امـا شـاید دلیـل ایـن رفتـار مسـالمتآمیز بیـن فرقههـای دینـی ،دوری از
لسـنت بوده اسـت .آنها دریافتـه بودند که بـا این روش،
تعصـب حکومـت بـر جمعیـت کثیری از اه 
یتـوان حکومـت کـرد و تمکیـن و احتـرام آنان به خلفـا و پذیـرش خلعت و منصـب ،حکایت
بهتـر م 
از این امر دارد .برخالف سـنت قبل و نیز بعد از آلبویه که در حکومتهای سـنی سلجوقی ،غزنوی

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

ج ،7ص  )228در آن زمان ،به خواندن قرآن با آهنگی خوش و تجویدی صحیح ،بسیار توجه میشد؛
ً
درحالیکه نماز طراویح از آداب اهل تسنن در شبهای ماه رمضان و احیانا شبهای دیگر است؛

و عثمانـی جر یـان داشـت؛ ازاینرو مهمترین امتیازی که دولت آلبویه برای شـیعیان داشـته اسـت،
اجـازه تظاهـر علنـی بـه عقایدشـان ،بـدون نیـاز بـه تقیـه و (کرمـر 1357 ،ش ،ص  )82نـه برتـری دادن بـه
آنها نسـبت سـایر فرق اسلامی بوده اسـت.
بهطورکلی روابط آلبویه با اهلسنت خوب بود و در نزاعها و زدوخوردهایی که در روز عاشورا

 .1دعوای میان این دو گروه در کتب تاریخی بهتفصیل بیان شده است و ما برای اختصار از ذکر آن خودداری میکنیم.
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و مواقع دیگر ،میان اهل تسنن و تشیع ،رخ میداد مداخلهای نداشتند و همواره در راه برطرف شدن
اختالفات ،کوشـش میکردند .با همه اینها ،سلاطین آلبویه ،در مواردی از اختالف و دودسـتگی
ً
که خواهناخواه وجود داشـت ،بهره میگرفتند( .مقدسـی 1385 ،ش ،ص  )417مثال معزالدوله بویهای،
بـر سـب صحابـه ،رعایـت برخی شـعائر و اجـرای برخی مراسـم شـیعی مانند عـزاداری عاشـورا و عید
َّ
غدیر اصرار داشت .وزیرانی مانند ُمهلبی نیز در این کار ،سهم بسیاری داشتند( .ابن مسکویه1379 ،
ش ،ج  ،6ص  )157نمونـهای دیگـر از ایـن کارهـا ،شعارنویسـی بـر دیوارهـای مسـجدها ،در سـال 351
ق ،بـر ضـد معاو یـه ،غاصبـان فـدک و کسـانی بـود کـه از دفـن امـام حسـن؟ع؟ ،در کنـار قبـر جـدش،
جلوگیـری کردنـد .خلیفـه ،قـدرت مخالفت با این اقدام را نداشـت؛ ازایـنرو برخی مخالفـان را تنها
بـه نوشـتن «لعـن خـدا بـر معاویه و ظالمـان بـه خاندان رسـول خدا؟ص؟» بـدون ذکر نـام خلفا ،تشـویق
یکـرد( .ابـن خلـدون 1363 ،ش ،ج  ،3ص 527؛ ابـن مسـکویه 1379 ،ش ،ج  ،4ص 585؛ ابـن اثیـر1385 ،
م 
ش ،ج  ،7ص )375

معزالدولـه در کانـون کشـمکشهای مذهبـی در عـراق حضـور داشـت و بهاحتمـال ،در آخـر
یکـه از خانـدان علی؟ع؟ جانـبداری میکرد ،سیاسـت
عمـر بـه شـیعه اثناعشـری گرو یـد .او درحال 
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آشـتی مذهبـی میـان شـیعیان و سـنیان را در پیـش گرفـت .نخسـتین ناآرامـی مذهبـی را سـنیان در
سـال 338ق ،بـا غـارت محله کرخ آغاز کردند .این مسـئله در غیبت معزالدولـه از بغداد روی داد.
سـالهای بعـد نیـز آشـوبهای دیگـری بـه وجـود آمد و مهلبـی ،وز یـر او ،در سـال  350ق بـا قاطعیت
با مسـئله برخورد کرده و نظامیان را برای اشـغال مراکز آشـوب گسـیل داشـت و حتی برخی از بزرگان
هاشـمی را بـه خوزسـتان و عمـان تبعیـد کـرد .مهلبـی وز یـر ،بـا مظاهـر تصـوف و تشـیع غالـی نیـز بـا
قاطعیـت رفتـار نمـود( .کرمـر 1357 ،ش ،ص )81
ً
در زمان عضدالدوله ،بغداد کمتر دچار آشوب بود؛ زیرا وی با آنکه ظاهرا اعتقاد امامی داشت،

یکـرد .او حتـی مانع وعـظ و خطابه واعظـان از هر دو گروه شـد و کوشـشهایی
ولـی قاطعانـه عمـل م 
بـرای آشـتی دو فرقـه صـورت داد؛ هرچنـد کـه نتیجـهای نبخشـید( .همـان ،ص  )82-81اقـدام مهـم
عضدالدوله ،جلوگیری از آشـوب در بغداد بود .وی در همین زمینه ،برگزاری مراسـم شـیعیان مانند
لسـنت را ممنـوع کـرد و اعلام نمـود هـر کـس چنیـن مراسـمی برگـزار کند ،خونـش مباح
عاشـورا و اه 
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است( .ابن جوزی 1412 ،ق ،ج  ،14ص  )254او حتی سید احمد موسوی را در سال  367ق ،به فارس

تبعید کرد( .ابن اثیر 1385 ،ش ،ج  ،8ص 710؛ ابن جوزی 1412 ،ق ،ج  ،14ص  1)268دوران عضدالدوله،
اوج حکومـت و اقتـدار آلبو یـه بـوده اسـت؛ ولـی حاکمـان و امیـران بو یـهای کـه پـس از وی بـر مسـند
قـدرت و حکومـت نشسـتهاند ،شـوکت و مقبولیـت فرمانروایـان پیشـین را نداشـته و ازایـنرو ،پـس از
وفـات عضدالدولـه در سـال  327ق ،عظمـت و شـکوه حکمرانـی مـورد قبـول ،مشـاهده نمیشـود.
چهبسـا حاکمـان بعـد از او ،اعمـال ناشایسـت و اقدامـات ناصوابـی از خودشـان نشـان دادهانـد کـه
نارضایتی شیعیان و نکوهش تاریخنگاران را در پی داشته است .ازجمله این اقدامات ،تبعید شیخ
مفید و عدهای از شـیعیان در سـالهای  409 ،398 ،392ق .بوده اسـت( .ذهبی 1405 ،ق ،ص )212

ناگفته نماند که رفتار بسیار مسالمتآمیز حاکمان بویهای با اهلسنت ،باعث اعتراض برخی
از شـیعیان نیز گردیده و آنان ابقای خالفت عباسـیان را مانع پیشـبرد اهداف شیعیان میدانستند.
(جعفریـان 1386 ،ش ،ص  )194یکـی از محققان اهلسـنت ،پا را فراتر نهـاده و پس از بیان دالیل رفتار
آلبویه با خلیفه عباسـی ،مینویسد:
«آنهـا شـیعه بودنـد؛ ولی به خاطر مصالح سیاسـی ،به عقیده خـود خیانت کردند».
(الکروی 1361 ،ش ،ص )186

تهاجمـات اهلسـنت و ضربـه بـه بدنـه اصلـی حکومـت آلبو یـه شـد؛ ز یـرا در بسـیاری مواقـع ،وزرا
و دولتمـردان عباسـی ،آتـش بیـار معرکـه بودهانـد .البتـه نبایـد از نظـر دور داشـت کـه سیاسـتهای
نابخردانـه و ناصـواب برخـی حاکمـان آلبو یـه ،در ایجـاد یـا گسـترش بحـران ،بیتأثیـر نبـوده اسـت.
حـال ایـن سـؤال پیـش میآیـد کـه آیـا آلبویـه در شـیوه حکومتـی خویـش چنـان عمـل کردهانـد کـه
در زمـان تصـدی حکومـت ،بهویـژه در عصـر اقتـدار خـود ،یعنـی در زمـان حکومـت سـه بـرادران

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

بههرحـال ،چهبسـا پا کسـازی کامـل دسـتگاه خالفـت از مخالفـان ،موجـب جلوگیـری از شـدت

اولیـه و نیـز حکومـت عضدالدولـه ،بـه لحـاظ اعتقـادی ،دیگـران را سـرکوب کـرده و ماننـد دیگـر
حکومتهـا از اختالفـات مذهبـی بـه سـود خـود بهـره گرفتنـد؟ شـواهد نشـان میدهـد کـه اغلـب
آنـان چنیـن نبـوده و در ایـن خصـوص ،تسـامح و تسـاهل بـه خـرج میدادنـد( .زرینکـوب1380 ،
ً
 .1یـا مثلا قصهخوانـان کـه از عوامـل اختالفـات بودنـد را از قصهخوانـی منـع کـرد و همانطـور کـه مسـکویه نقـل کـرده بـا همـت
عضدالدولـه ،دشـمنیها از میـان رفـت و دو فرقـه بـه اتفـاق یکدیگـر در زیارتگاههـا و در مسـاجد حاضـر میشـدند( .مقدسـی،
 1385ش ،ص )417
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ش ،ص  )478بهعنـوان نمونـه ،فـردی سـنتیمذهـب ،قاضیالقضـات عضدالدولـه بـوده اسـت.

1

 .3توجه آلبویه به عمران و آبادانی
بـا توجـه بـه اینکه بغداد از یکسـو ،مرکز و پایتخت خالفت عباسـیان قلمداد میشـد و از سـوی
لسـنت متعصـب بـود؛ الزم اسـت نحـوه عملکـرد حا کمـان آلبو یـه ،از نظـر
دیگـر ،مرکـز مذهبـی اه 
مسـائل عمرانـی و اقتصـادی در ایـن شـهر نیـز مـورد بررسـی قـرار گیرد.
معزالدوله که به عمران و آبادانی بسیار توجه میکرد ،دستور داد بهجای زندان شهر ،بیمارستانی
بنا کنند و موقوفات متعددی برای آن در نظر گیرند .وی حتی در انتخاب آجرهای این بیمارستان،
وقت فراوانی گذاشت و معماران بسیاری از شهرهای اهواز ،اصفهان ،موصل و بالد جبال فراخواند.
(ابن مسکویه 1379 ،ش ،ج  ،6ص )224

در دوره عضدالدولـه تحولـی رخ داد و بـا اینکـه مـدت حکومـت او در بغـداد از دیگـران بسـیار
یتـوان ،عصـر او را بسـیار باشـکوه دانسـت .او نیز
کمتـر بـود کارهـای مهمـی انجـام داد؛ بهنوعـی کـه م 
ماننـد معزالدولـه بـه آبادانی شـهرها توجه بسـیاری داشـت و دسـتور داد مسـجدهای جامـع ،بازارها،
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لهـا ،رودهـا ،مکانهـای عمومـی و دیگـر مرا کـز را آبـاد کننـد .حتی اگـر صاحبان
لهـا ،قصرهـا ،پ 
منز 
نشـده ،حضور نداشـتند ،او به نیابـت از صاحبان ،آن اماکن را آبـاد میکرد( .همان،
مکانهـای ویرا 

ص  )453در بـاره اقدامـات عضدالدولـه بعـد از اسـتقرار یافتـن در بغـداد ،مسـکویه در ضمـن وقایـع
سـال  369گفته اسـت:
«در بغـداد ،نهرهـای بسـیاری بـود کـه باغهـا و مـزارع ز یـادی از آنهـا مشـروب میشـد .مـردم نیـز از
آن نهرهـا میآشـامیدند .بـا مـرور زمـان ،تمـام آنهـا از میـان رفت و مـردم ،ناچـار آب سـنگین چاهها را
ً
 .1وز یـران یـا صاحـب شـرطهها نیـز در بعضـی از سـالها ،بـرای از بیـن بـردن اختالفـات ،از انجـام مراسـم ،جلوگیری میکردنـد؛ مثال در
سـال  382ق ،ابوالحسـن علـی بـن محمـد کوکبـی از وزیـران آلبویـه ،بـه شـیعه محلـه کـرخ و بـاب الطاق دسـتور داد کـه هیچیک
از مراسـم معمـول در عاشـورا را بر پـا نکنـد؛ نـه دکانهـا را ببندنـد و نـه نوحهگـری کننـد .آنـان نیـز از انجـام مراسـم مذکـور خـودداری
میکردند( .ابن کثیر ،البدایه و النهایه فی التاریخ 1407 ،ق ،ج  ،11ص  )311همچنین در سال  392ق ،عمیدالجیوش (ابوعلی
پسـر اسـتاد هرمـز) کـه از طـرف بهاءالدولـه ،متصـدی امـور عـراق بود ،عزاداری شـیعه برای امام حسـینع در عاشـورا و عـزاداری اهل
سـنت بـرای مصعـب بـن زبیـر و نیـز مراسـم عیـد غدیـر را منـع کـرد؛ لیکـن در سـال  402ق ،فخرالملـک کـه وزیـر بـود ،اجـازه داد
در روز عاشـورا دکانهـا از صبـح تـا شـام بسـته شـد و مـردم مطابـق معمـول بـه سـوگواری بپردازنـد( .همـان ،ص  344و )355

کـه مخـل مـزاج بـود ،میآشـامیدند یـا راه دوری را طـی میکردنـد و بـا ظـرف از دجلـه آب میبردنـد.
عضدالدوله پس از ورود به بغداد ،دستور داد تمام آن نهرها را پاک کردند و آب در آنها جاری نمودند.
در هر جا الزم بود پل ساخت .پلهای شکسته را تعمیر کرد و پلهای کمعرض را که باعث سقوط
کودکان و زنان و افراد ضعیف در آب میشد وسعت داد ...جسر بزرگ بغداد را بهقدری عریض کرد
کـه هماننـد شـارع وسـیعی شـد .در دو طرف جسـر ،نـرده قـرار داد تا کسـی از عابـران در دجله سـقوط
نکنـد .افـراد مـورد اعتمـاد را معیـن کـرد تـا بـه امـر زراعـت بپردازنـد؛ ازایـنرو برداشـت محصـول بسـیار
بـاال رفـت ...عضدالدولـه نسـبت بـه آبادانـی و احداث باغ و پیشـرفت در امـور زراعت و سـدبندی و
امـور دیگـری کـه موجب آسـایش مردم میشـد ،همواره کوشـش میکرد .دیگـران را هم دوسـتانه وادار
مینمـود تـا ب هقـدر توانایـی در آباد کـردن اراضی و امال کی کـه در اختیـار دارند ،بکوشـند و در این راه
انـواع تشـویق را بـه عمـل میآورد .مـردم را تحریض میکرد تا برای زیبایی شـهر خـود ،باغها و مزارعی
کـه خـراب شـده و از میـان رفتـه بـود آبـاد نماینـد و درخـت در آنهـا بنشـانند .اعیـان و ثروتمندانـی کـه
منزلهایشـان در دو طـرف دجلـه بـود را وادار میکـرد در زیبایـی سـاختمان و منظـره خانههای خود،
وقت بسیاری به کار برند .صاحبان امال ک و اراضی و باغهایی را که در ایام عزالدوله و جنگهای
زیبایـی برگردانند و به هر کس از مالکان که دسـتتنگ بـود از بیتالمال بهقدر کافی قرض میداد
تـا هنـگام توانایـی ،دیـن خـود را ادا کننـد .نتیجـه اقدامـات مز بـور ایـن بـود کـه بغـداد بـه نیکوتریـن و
آبادتر یـن صورتـی که ممکن بـود درآید( ».همان ،خالصـه ص )408-404

عضـد الدولـه دیلمی بهخوبی دریافته بود که ارائه خدمات شایسـته پزشـکی و درمانی ،نیازمند
مدیر یـت الیـق و کارآمـد اسـت؛ ازایـنرو در میـان پزشـکان بسـیار آن زمـان ،محمـد بـن زکر یـای رازی
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میـان او و عضدالدولـه ،سـوخته و بیمصرف شـده بود ،ملزم کرد که آنها را بـه بهترین حال آبادانی و

را کـه سـرآمد پزشـکان بـود برگز یـد و ریاسـت بیمارسـتان عضـدی را بـه او وا گـذار کـرد .زکر یـای رازی
حتی در تعیین جایگاه مناسـب برای بیمارسـتان ،به تحقیق و آزمایش دست زد و سرانجام بهترین
مکان مناسب را در غرب بغداد ،تعیین نمود( .معتمدی 1391 ،ش ،ج  ،2ص  )851-849عضدالدوله،
عالوه بر سـاختن بیمارسـتان ،ساختمانی به نام «دارالشـفاء» یا دارالمجانین (تیمارستان) در بغداد
احداث کـرد( .فقیهی 1366 ،ش ،ص )751

پرسـش مهمـی کـه بایـد بـه آن پرداخـت چگونگـی وضعیت اقتصـادی مـردم بغـداد در آن دوران
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اسـت .بـه اعتقـاد کرمـر ،اگرچه بغـداد در عهـد آلبویه ،توسـعه اجتماعی پیـدا کرد و مهد شـکوفایی
یشـد؛ ولـی تنـزل اقتصـادی و ناآرامـی اجتماعی نیز وجود داشـت .وی معتقد اسـت که
محسـوب م 
در ایـن زمینـه نیـز بایـد حرمـت حکمرانـان آلبو یـه حفـظ شـود؛ زیرا جر یـان انحطـاط شـهری ،پیش از
بـه قـدرت رسـیدن آنـان ،آغاز شـده بـود و اگر بتـوان آنها را سـرزنش کرد ،فقط بـرای این اسـت که آنان
ً
ایـن جر یـان را متوقـف نکردنـد .البته این مشـکالت حاکمـان بغداد ،واقعـا خردکننـده و الینحل بود
و آنهـا بـرای حل مشـکالت خـود ،متکی به سـپاهیان بودنـد( .کرمـر ،1357 ،ص )89

از نظـر اقتصـادی و معیشـتی ،وضعیـت مـردم در آغـاز دوران حکومـت آلبویه ،بهویـژه در عراق،
خـوب نبـود .مسـکویه از قحطـی در سـال  334ق ،در دوران امامـت معزالدولـه ،سـخن میگویـد و
توصیـف میکنـد کـه «امسـال قحطـی چنان بـاال گرفت کـه دیگر نـان یافت نمیشـد و مـردم مردگان
و علـف صحـرا و الشـه حیوانـات را میخوردنـد ».البته باید در نظر داشـت این قحطی در سـال ورود
ً
معزالدولـه بـه بغـداد اسـت و در این مـورد باید تردید کـرد که این بلای اجتماعی _ اقتصـادی ،دقیقا
بـه حکومـت آلبویه برنمیگردد؛ بلکه میتوان گفت نتیجه سیاسـتهای گذشـته خالفت عباسـی
و دخالتهـای مسـتمر تـرکان در حکومـت آنـان بـوده اسـت .کرمـر میافزایـد کـه حکومـت آلبویـه بـا
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نا کامـی غریبـی میکوشـید از جر یـان شـدید زوال شهرنشـینی ،جلوگیـری کنـد .پیـش از روی کار
آمـدن آلبو یـه ،منازعـات امیراالمراهـا ،بهخصـوص سـبب خرابـی نهرهـای آبیـاری و لطمـه زدن بـه
ثبـات اقتصـادی شـده بـود .معزالدولـه ،برخـی از شـهرها را مرمـت کـرد و کوشـید کـه شـرایط را بهبـود
بخشـد( .همـان ،ص  )87درهرحـال ،تنـزل اقتصـادی و ناآرامـی اجتماعـی در دوران آلبویـه ،پیـش از
بـه قـدرت رسـیدن آنان ،آغاز شـده بود .مشـکالت حاکمان بغـداد ،فوقالعـاده و بلکـه الینحل بود و
تهـای مدبرانـه فوقالعـادهای نیاز داشـت تا بتواننـد نیازمندیهای شـهر بزرگی چـون بغداد
بـه مهار 
یهـای حاکمان ،ازجمله آلبویه ،برای سـاختن قصرهـا و کاخها که به آن
را مرتفـع کننـد .خودکامگ 
نحـال ،مورخـان ،نا گزیـر از اعتـراف
بسـیار عالقهمنـد بودنـد ،مز یـد علـت بـود( .همـان ،ص  )88درعی 
بـه اصالحـات اقتصـادی تعدادی از امیـران آلبویهانـد .در میان ایـن حاکمان ،عضدالدولـه بیش از
دیگر حاکمان آلبویه ،در جهت بهبود اوضاع کشـاورزی برای افزایش محصوالت ،اقدامات الزم را
انجـام داده بـود( .عسـیری 1407 ،ق ،ص  )52بـا وجـود این باید دانسـت که اسـراف بیتالمال و بذل و

44

بخشش آن ،بهویژه به سپاهیان ،عامل مهمی در خرابی اوضاع اقتصادی محسوب میشد (همان،

یکـه معزالدولـه وارد بغـداد شـد بـه سـدبندی و ترمیـم سـدهای
ص  )53بـه گفتـه مسـکویه ،هنگام 
شکسته پرداخت و بغداد را آباد کرد و درنتیجه ،اجناس خوراکی ارزان گردید و نان پاکیزه مرغوب،
یشـد .بدیـن سـبب ،مـردم در دوران فرمانروایـی معزالدولـه،
هـر بیسـت رطـل بـه یکدرهـم فروختـه م 
دوسـتدار او بودنـد( .فقیهـی 1365 ،ش ،ص )422
ً
بهنظر میرسـد مورخانی که شـرایط اقتصادی را در این دوران ،بد جلوه دادهاند ،احتماال گرفتار

تعصبـات مذهبیانـد؛ ماننـد آن نویسـند ه سـنی مذهبـی کـه اوضـاع اقتصـادی را در دوران آلبویـه،
نامناسب معرفی کرده و معتقد است که آلبویه امید اصالح داشتند؛ اما اوضاع را خرابتر کردند.
این نویسـنده ،بالفاصله از اعتقاد آلبویه و تشـیع آنان سـخن گفته اسـت تا بهنوعی آن را به مذهب
این حاکمان نسـبت دهد( .معتوق 1418 ،ق ،ص )60

عضدالدوله کوشش میکرد درآمدش زیاد و مخارجش کم باشد .وی در مورد خرجهای غیر الزم،
سـختگیری میکرد .عواملی که موجب درآمد مملکت او شـد ،در درجه اول ،امنیت بیسابقهای
بـود کـه باعـث رونـق تجارت و دادوسـتد شـد .فعالیتهـای او در امر سـدبندی و پیشـرفت زراعت و
یکـرد .گوینـد رقم
باغـداری عامـل دیگـر بـود .کمکهایـی بهعنـوان مسـاعده بـه مـردم و کشـاورزان م 
نسـبت بـه اوایـل ایـن قـرن ،نزدیـک بـه شـش برابـر شـد( .فقیهـی 1365 ،ش ،ص 424؛ ابـن جـوزی1412 ،

ق ،ج  ،7ص )116از خصوصیـت دیگـر عضدالدولـه ایـن بـود کـه نظـارت در امـور شـخصی را بهماننـد
یشـد از اموال بهدسـتآمده،
نظـارت در امـور مملکتـی ،بهخوبـی انجام مـیداد .وقتی جایی فتح م 
صورتبرداری میکرد .مقرری عمال دیوانی را پیش از موعد میپرداخت و وقتی یکی از کارگزارانش
از کار برکنـار میشـد ،بـه مقـدار احتیـاج بـه او میپرداخـت و چـون بـه کار بـاز میگشـت از مقـرری او
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یسـابقهای ،فزونـی یافـت .درآمـد فـارس در اواسـط قـرن چهارم
خـراج و عایـدات حکومـت ،ب هطـور ب 

یکـرد .او بـرای مردم ،رسـوم صحیحی قرار داد و رسـمهای زائـد و ناراحتکننـده را از بین برد.
کسـر م 
ترتیبی داد تا به مظلومان رسیدگی شود( .فقیهی 1365 ،ش ،ص  )435-433بااینحال ،عضدالدوله،
علاوه بـر خدمـات عامالمنفعـه از قبیـل سـاخت بیمارسـتان و پـل و ماننـد آن ،در اواخـر عمـر ،رسـوم
ظالمانـهای برقـرار کـرد کـه ازجمله میتوان بـه اخـذ مالیاتهای سـنگین از اموال مـردم و وضع نظام
اقطاعـی ،اشـاره نمود( .ابن اثیـر 1385 ،ش ،ج  ،7ص 115؛ آدام متز 1364 ،ش ،ج  ،2ص )150- 149

45

نتیجهگیری
لسـنت ،روی کار آمـد ،توانسـت
حکومـت آلبو یـه بـا وجـود اینکـه بعـد از حاکمیـت طوالنـی اه 
بـا بهکارگیـری آموز ههـای اسلامی و خـردورزی ،آبرو یـی بـرای مذهـب تشـیع باشـد .آنهـا با اسـتفاده از
اصل وحدت شـیعه و سـنی و دوری کردن از تعصبات مذهبی ،توانسـتند در این مدت صدسـاله،
خدمات علمی ،عمرانی و پزشکی ارزندهای را به اسالم و مسلمین ارائه دهند .این در حالی بود که
اگر میخواسـتند به اختالفات میان شـیعه و سـنی دامن بزنند ،هم مدت حکومتشـان کمتر میشد
و هم نتایج حاصله را نداشـتند .نکتهای که باید به آن اشـاره کرد این اسـت که تعصب اهلسـنت
بسـیار شـدید بـود و باید به آنها حق داد که برای تجمیع مسـائل متناقض ،راهـی جز تعصب ندارند.
دامـن زدن بـه ایـن مسـائل ،باعـث خدشـه وارد شـدن بـه وحـدت اسلامی و جـا مانـدن از پیشـرفت و
یشـود .اگرچـه که گاهی حاکمـان بویهای و شـیعیان نیز اختالفاتـی به وجـود میآوردند؛ اما
تعالـی م 
در برابـر کارشـکنی خلفای عباسـی و مردم اهلسـنت ،به چشـم نمیآید.
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1010اقبال آشتیانی ،عباس ،تاریخ ایران بعد االسالم ،انتشارات نامک  ،تهران 1389 ،ش.
1111بیات ،عزیز اهلل ،تاریخ ایران از ظهور اسالم تا دیالمه ،کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد ،تهران،
1212ثعالبی نیشابوری ،ابومنصور عبدالملک ،یتیمة فی محاسن اهل العصر ،دار الکتب العلمیه ،بیروت  1403 ،ق.
1313جعفریان ،رسول ،تاریخ اسالم از طلوع طاهریان تا غروب خوارزمشاهیان ،کانون اندیشه جوان ،تهران  1386 ،ش.
1515ذهبی ،شمسالدین ابی عبدالله ،دول االسالم ،منشورات مؤسسه االع لمی ،بیروت  ۱۴۰۵ ،ق.
 ، _____________________1616سیر اعالم النبالء ،دار الحدیث ،بیروت  1427 ،ق.
1717رافعى قزوینى ،عبدالکریم بن محمد ،التدوین فی اخبار قزوین ،دار الكتب العلمیة ،بیروت  1408 ،ق.
1818الزركلی ،خیر الدین ،األعالم ،دار العلم للمالیین ،بیروت  1980 ،م.
1919زرینکـوب ،عبدالحسـین ،تاریـخ مـردم ایـران از پایـان ساسـانیان تـا پایـان آلبویـه ،انتشـارات  ،امیرکبیـر ،تهـران ،
 1380ش.

تعامالت حکومت آلبویه با اهلسنت بغداد

1414حموی یاقوت ،معجم االدباء ،دار الغرب ،بیروت  1414 ،ق.

2020زهرانی ،محمد بن مسفر ،نظام الوزارة فی الدوله العباسیه العهدان البویهی و السلجوقی ،بی جا  1400 ،هـ .ق.
2121سیوطی ،جاللالدین ،تاریخ الخلفاء و االمراء المؤمنین ،انتشارات دار صادر  ،بیروت 1417 ،ق  ،چاپ اول .
2222طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری ،انتشارات اساطیر ،تهران  1362 ،ش.
2323طقوش ،محمد سهیل ،دولت عباسیان ،قم.1383 ،
2424عسـیری ،سـعید مرزین .الحیاة العلمیه فی العراق فی العصر السـلجوقی ،مکتبة الطالب الجامعی ،مکة المکرمة،
 1407ق.
2525عوفی محمد  ،تذکره لباب االلباب ،عوفی ،انتشارات فخر رازی  ،تهران  1361 ،ش.
2626فقیهی ،علیاصغر ،آلبویه نخستین سلسله قدرتمند شیعه،انتشارات صبا  ،تهران  1365 ،ش.
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 ،_____________2727آلبویه و اوضاع زمان ایشان ،انتشارات صبا ،تهران  1357 ،ش .چاپ اول .
2828قفطی ،جمالالدین ،اخبار العلماء ،انتشارات دار الکتب العلمیه  ،بیروت  1426 ،ق .چاپ اول .
2929کرمر ،جوئل ل ،احیای فرهنگی در عهد آلبویه ،محمد سعید حنایی کاشانی ،نشر دانشگاهی ،تهران  1375 ،ش.
3030الکروی ،ابراهیم سلمان ،البویهیون و الخالفه العباسیه ،انتشارات دار العروبه  ،کویت  1361 ،هـ .ش.
3131لسـترنج گای ،جغرافیـای تاریخـی سـرزمینهای خالفـت شـرقی ،بینالنهریـن ،ایـران ،آسـیای مرکـزی از زمـان
فتوحـات مسـلمین تـا ایـام تیمـور ،ترجمـه :محمـود عرفـان ،نشـر کتـاب ،تهـران  1337 ،ش.
3232متز آدام ،تمدن اسالمی در قرن چهارم هجری ،ترجمه علیرضا ذکاوتی ،قرا گوزلو ،امیرکبیر ،تهران  1364 ،ش.
3333مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب ،انتشارات دار الهجره  ،قم  1409 ،ق.
3434مظفر ،محمدحسین ،تاریخ الشیعه ،دار الزهراء ؟اهع؟ ،بیروت  1408 ،ق.
3535معتمدی ،اسفندیار ،تاریخ علم در ایران ،انتشارات مهاجر ،تهران ۱۳۹۱ ،ش.
3636معتوق ،رشاد بن عباس ،الحیاة العلمیه فی العراق خالل العصر البویهی ،جامعه امالقری ،مکة المکرمه  1418 ،ق.
3737مقدسی ،شمسالدین ،احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،انتشارات کومش ،تهران 1385 ،ش.
3838نجاشی ،احمد بن علی ،رجال نجاشی ،مؤسسه النشر االسالمی  ،قم 1365 :ش.
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سیر تاریخی زمینهها و عوامل
همگرایی و ناهمگرایی مردم اندونزی
فاطمه شکیب رخ

1

چکیده
مجمعالجزایر اندونزی ،بزرگترین کشـور مسلماننشـین ،با تنوع اقوام و مذاهب گوناگون اسـت که در گذر تاریخ،
بهعنوان کشوری به دور از اختالفات چشمگیر ،شناخته میشود .این مقاله ،در پی پاسخ به این پرسش است که علل
همگرایـی و ناهمگرایـی در اندونـزی ،بعـد از ورود اسلام ،چـه بـوده اسـت؟ چراکه با وجـود نابرابریهای قومـی و مذهبی
در مجمعالجزایـر ،مقوالتـی همچـون اتحـاد اقوام ،بـه دور از گرایشهـای مذهبی ،برای خـروج اسـتعمار از مجمعالجزایر
غنـی سـازگاری در بیـن مـردم ،ازجملـه عوامـل مهـم در کاهـش گسـتردگی اختالفـات قومـی_ مذهبی در
و وجـود فرهنـگ ِ

غلـط برخـی دولتهای اسـتبدادی ،از
ایـن کشـور بـوده اسـت .در طرف مقابـل ،دخالتهای اسـتعمار و سیاسـتهای ِ
عوامل ناسـازگاری در اندونزی شـمرده میشـود .این پژوهش به شـیوه توصیفی – تحلیلی به رشـته تحریر در آمده است.
واژگان کلیدی :اندونزی ،مجمعالجزایر ،اسالم ،همگرایی ،ناهمگرایی.

 .1کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ تشیع ،دانشآموخته سطح  3رشته تاریخ اسالم؛ . shakibrokh62@gmail.com

مقدمه
قومیـت و قومگرایـی از مؤلف ههـای مهـم در بررسـیها و تحقیقـات اجتماعی ،سیاسـی و تاریخی
بـه حسـاب میآید .نابرابریهـای قومی و تنوع قومیتی ،همواره دربردارنـده پیامدهای مثبت و منفی
در همـه جوامـع موزاییکـی بـوده و بهنوعـی ارتبـاط مسـتقیمی بـا امنیـت ملـی و مشـارکت سیاسـی در
آن جوامـع دارد .اندونـزی ،بزرگتریـن مجمعالجزایـر جهـان و پرجمعیتتر یـن کشـور مسلماننشـین
اسـت که در حوزه جنوب شـرق آسـیا واقع شـده و اکثر مسـلمانان آن ،پیرو مذهب شافعی هستند و
سـایر آنها از سـایر فرق اسالمی مانند حنفی ،حنبلی ،مالکی ،جعفری ،زیدی و اسماعیلی ،پیروی
میکنند .فرقههای تصوف مانند نقشبندیه ،شطاریه ،قادریه و تیجانیه نیز در آن کشور وجود دارند.
در برخـی مقاطـع تاریخـی در ایـن کشـور ،همبسـتگی ،خط بطلان بر اختالفـات ناشـی از ناهمگونی
کشیده و مردم اندونزی با کنار نهادن گرایشهای مذهبی ،سیاسی و نژادی ،در عین قبول اختالفات
و تفاوت دیدگاهها ،در زیر چتر اتحاد اسلام ،دوشـادوش یکدیگر در برابر دشمن مشترک ایستادهاند
ـگ غنـی سـازگاری ،نقـش پررنـگ و قابـل توجهـی ایفـا نمـوده اسـت .ایـن امر،
کـه در ایـن میـان ،فرهن ِ
در حالی اسـت که اندیشـه سـکوالریزه شـدن مجمعالجزایر ،در دول آنان سـایه افکنده و قوانینی در
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آن رواج یافتـه کـه ممکـن اسـت شـروع اختالفـات قومـی و مذهبـی را به همراه داشـته باشـد .بـا وجود
پیـروان مختلـف مذاهـب و تنوع قومـی در مجمعالجزایر ،روابط قابل قبول و به دور از خشـونت قابل
توجـه ،میـان پیـروان مذاهـب دیـده میشـود .بـه نظـر میرسـد تأ کیـد بـر مشـترکات اسلامی ازجملـه
محور یـت قـرآن و اهلبیت؟مهع؟ ،از علل همبسـتگی مجمعالجزایریها باشـد.
این پژوهش ،درصدد پاسخگویی به این پرسش است که زمینهها و عوامل سازگاری و ناسازگاری
مردم اندونزی ،با وجود تنوع اقوام و مذاهب ،در تاریخ این کشور چه بوده است؟

 .1آشنایی اجمالی با کشور و مردم اندونزی
مجمعالجزایـر اندونـزی ،مشـهور بـه سـرزمین هـزاران جزیـره ،بـا جمعیتـی نزدیـک بـه  250میلیون
نفـر( ،ریفلکـس  ،1370ص  )74بزرگتریـن مجمعالجزایـر كـره خا كـی و چهارمیـن كشـور پرجمعیـت
جهـان و بزرگتر یـن کشـور اسلامی در جهـان اسـت( .دتیـوس ،۱۳۵۰ ،ص  )۲۳این کشـور ،بیـن دو قاره
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آسـیا و اسـترالیا و در میان اقیانوسهای آرام و هند قرار دارد و مشـتمل بر سـه هزار جزیره مسـکونی و

هزاران جزیره کوچک است( .مازندرانی ،1345 ،ص  )11مهمترین جزایر اندونزی ،شامل جاوه ،بخش
جنوبی برنئو (کالیمانتان) ،سوالویسـی ،مجمعالجزایر ملوک ،گینه غربی و سـوندا اسـت (محجوب،

 ،۱۳۶۲ص  )۴۶کـه در اثـر نامتعـادل بـودن توز یـع جمیعـت و ترا کـم بیشازحـد سـاکنان آن ،حـدود 60
درصـد کل اهالـی کشـور ،در یکـی از جزایـر آن ،به نـام جاوه به سـر میبرند و  40درصـد بقیه ،در بیش
از دوازده هـزار جز یـره دیگـر اسـتقرار یافتهانـد( .ناصـری داودی ،1384 ،ص  )151در حـال حاضـر۸۸ ،
درصـد از جمعیـت ایـن کشـور ،مسـلمان و اکثر یـت از مذهـب شـافعی پیـروی میکننـد( .جعفر یـان،

 ،1390ص  6 )627درصـد نیـز پروتسـتان 3 ،درصـد پیـرو کلیسـای کاتولیـک 2 ،درصـد هنـدو و یـک
درصـد نیـز پیـرو سـایر مذاهـب هسـتند( .آشـنایی بـا کشـورها ،1367 ،ص  )67نقـش اسلام ،در زندگـی
اجتماعی مردم اندونزی ،با دیگر کشورها تفاوت دارد .اگرچه اندونزی ،بیشترین جمعیت مسلمان
را در جهـان داراسـت؛ امـا حاکمیـت ایـن کشـور ،نـه اسلامی و نـه غیرمذهبـی اسـت .درواقـع اعتقاد
حاکمیـت ایـن کشـور ،بـر مبنـای مذهـب پانچاسـیال 1یـا اصـول پنجگانـه و خطمشـیهای رهبـری دو
نظام (حکومت چپگرای سـوکارنو و نظام راسـتگرای سـوهارتو)( ،اسـپوزیتو ،1372 ،ص  )137سـبب
کـرده اسـت( .اسـعدی ،1366 ،ج  ،1ص  )284اسلام در ایـن کشـور ،بـه دو دسـته تقسـیم شـده اسـت:
نخسـت ،اسلامی که مسـلمانان آبانگان یا صوری و اسمی مدعی آن هسـتند و طرفدار آمیزهای از
آیینها ،شـعایر و مراسـم روحگرایانه هندو و اسلامی به شـمار میآیند و دوم ،مسـلمانان سـانتری که
از لحاظ اعتقادی ،بهشـدت به ارکان پنجگانه اسلام و شـریعت معتقدند( .گنجی ،1380 ،ص )355

 .2بررسـی چگونگی بافت فرهنگی ،قومی و مذهبی در مجمعالجزایر
مردم اندونزی ،در حدود  ۲۵۰زبان مختلف داشته و با  ۳۸۰لهجه ،تکلم میکنند .این زبانها،
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نقش متفاوتی از اسالم ،در اندونزی شده است .قانون اساسی این کشور ،آزادی مذاهب را تضمین

بـه  ۳خانـواده زبانـی ،یعنـی ماالیایی – پولی نزیایـی ،هال ماهران شـمالی و پاپوایی تعلـق دارند .از
ایـن میـان ،تنهـا در خانواده ماالیایـی  -پولی نزیایی ۱۶ ،گـروه و حدود  ۱۰۰زبان مختلف تشـخیص
داده شد که از مهمترین آن زبانها ،میتوان به سوماترایی ،جاوهای ،بودنئویی ،لوئینانگ ،بالیایی،
فیلیپینی و بانگایی اشاره کرد .گفتنی است  ۴۰تا  ۵۰درصد از جمعیت اندونزی ،به زبان جاوهای،
__________________________________________________
1.Pancasila ,Indonesian
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 ۱۵درصـد بـه سـوندایی و  ۵تـا  ۱۰درصـد ،بـه ز بـان ماالیایـی تکلـم میکنند .زبان رسـمی این کشـور،
ماالیایـی «باهاسـا ایندونز یـا» اسـت کـه از سـال  ۱۹۲۸م .قانونـی شـده اسـت .بیشـتر مـردم اندونزی،
سـه زبانهانـد؛ بـه ایـن معنـی کـه در خانه ،به ز بـان بومی و مـادری ،در اجتمـاع به زبان قومـی و نژادی
غالـب و سـرانجام در مؤسسـات آموزشـی و دولتـی و در ارتبـاط بـا گروههـای غیـر همزبـان ،بـه زبـان
نهـای موجـود در ایـن كشـور ،بـرای همـه مـردم
باهاسـا تکلـم میکننـد( .گنجـی ،1380 ،ص  )354زبا 
منطقـه قابـل فهـم نیسـت .ازایـنرو ز بـان انگلیسـی ،دومین زبان رسـمی کشـور شـناخته میشـود که
در دانشـگاهها و مدارس مورد اسـتفاده قرار میگیرد( .گونینگ هام ،1388 ،ص  )38-37بافت قومی
موجـود در اندونـزی ،حاصـل مهاجرتهای بسـیار در ادوار مختلف بوده اسـت .اولیـن مهاجران به
ایـن سـرزمین ،بـه دو دسـته تقسـیم میشـوند :دسـتهای کـه از عصـر حجـر تـا عصـر جدیـد ( 3000ق.
م ).از مبـدأ یونـان در جنـوب چیـن بـه حرکـت در آمـده بودنـد و دسـته دیگـر در حـدود ( 200ق .م).
یتـر و مهارتهـای بیشـتر در دریانـوردی ،خـود را بـه اندونـزی رسـانده بودنـد( .اسـعدی،
بـا تمـدن عال 

 ،1377ج  ،1ص  )287عنصـر بومـی جمعیـت مجمعالجزایـر اندونـزی از نظـر نژادشناسـی ،ماالیایـی
یشـود .سـاکنان فعلـی ایـن سـرزمین ،حاصـل اختلاط مهاجـران آسـیایی و
یـا اندونزیایـی نامیـده م 
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بومیـان ایـن جزیرهانـد کـه بـه گروههـای متعـددی تقسـیم شـدهاند کـه برخـی تعـداد آنهـا را تـا ۳۳۶
گـروه ،بـرآورد کردهانـد( 1،گنجـی ،1380،ص  )۳۵۴بهجـز گروههـای نـژادی محلی ،اقلیتهـای چینی،
هنـدی و عـرب نیـز در اندونزی سـاکناند .از میان این اقـوام ،چینیها با جمعیتی حـدود  2/5تا ۳
میلیـون نفـر ،اکثر یـت مطلق در میـان اقلیتها را دارا هسـتند( .فرخـی ،۱۳۷۴ ،ص )۱۱۰

وجـود منابـع طبیعـی غنـی ،قدمـت کشـتیرانی و بازدیـد تجـار و دریانـوردان ،سـبب مهاجـرت
ب و جمعیـت اندکـی از سـایر ملیتها ،به این کشـور
بهـ ا از غـر 
یهـ ا از شـمال ،هندیهـا و عر 
چین 
ی اسالمیشـده دیده
شـده بـود؛ ازایـنرو در اسلام اندونزیایی ،نشـانههای ز یـادی از سـای ر فرهنگها 
میشود .همچنین عالو ه ب ر کلمات و عبارات عربی ،واژهه ا و عبارات فارسی ،سانسکریت ،تامیل
یشـود .تأثیـر آشـکار چینیهـا
نهـای هنـدی ،در ز بـان اندونزیایـی یافـت م 
و تعـداد بسـیار ی از زبا 
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 .1عمدهتریـن آنهـا بـه ایـن شـرح اسـت .۱ :آچـهای ،باتـک و مینانـگ کابـو در سـوماترا؛  .۲جـاوهای و سـوندایی در جـاوه؛  .۳مـادوری
در مـادورا؛  .۴بالیایـی در بالـی؛  .۵ساسـاک در لمبـوک؛  .۶منادویـی ،میناهاسـایی و بوجینـی در سـوالوزی؛  .۷دایـا ک در
کالیمانتـان؛  .۸ایریانـی در ایر یـان جایـا؛  .۹آمبونـی در جزایـر ملـوک؛  .۱۰تیمـوری در جزایـر تیمـور.

د و زیارتگاههـا ،قابـل مشـاهده و بـه ایدههـای عرفانـی هنـدی نیـز توجـه خاصـی
در معمـاری مسـاج 
ً
شـد ه اسـت( .برونسـن ،1382 ،ص  )68درنتیجـه ایـن مهاجرتهـا ،عناصـر آسـیایی  -مغولـی و بعـدا
دراویـدی ،هنـدی و آریایـی ،طـی هـزاران سـال ،بـا بومیـان اصلـی مجمعالجزایـر اختلاط و آمیـزش
یافتـه و جمعیـت ترکیبـی ایـن سـرزمین ،بـا تنوعهـای زبانـی ،زیسـتی و فرهنگـی مختلـف بـه وجـود
آمـد( .گنجـی ،1380 ،ص )358

 .3عوامل همگرایی و ناهمگرایی در اندونزی
 .3.1نقش فرهنگ در اندونزی و ایجاد همگرایی
مـردم اندونـزی ،بـه لحـاظ اجتماعـی و فرهنگـی ،بسـیار صبـور و متعـادل و بـه لحـاظ بردبـاری،
شـباهت ز یـادی بـه هندیان دارند و تحت آمیزهای از ادیان و اخالقیات ناشـی از آنها ،بهویژه سـابقه
ً
نگـرم ،صمیمی و به عبارتی ،کمتـر معترض و درنتیجه،
چنـد قرن بودیسـم ،عمومـا مردمی قانع ،خو 
اندیشـههایی کـه توسـط اروپاییـان بـه اندونـزی آمده اسـت ،سـه عنصر اصلـی در فرهنـگ اندونزی را
شسـفیدی ،در کنار مشـورت و اجماع،
تشـکیل میدهنـد .کمـک به یکدیگـر ،برابری زن و مـرد و ری 
در شـمار سـنتهای دیرینـهای اسـت کـه در روسـتاهای اندونـزی وجـود داشـته و امـروزه رگههایـی از
ایـن سـنتها ،در زندگـی مـدرن نیـز تـداوم یافتـه اسـت .آبـروداری و اهمیت آن ،موجب شـده اسـت
مـردم اندونـزی ،در سـخنان و رفتارهـای خـود ،احتیـاط فوقالعـادهای داشـته باشـند؛ ازایـنرو انتقاد
علنـی از یکدیگـر ،در این کشـور مرسـوم نیسـت .آنهـا دوازده لغت و اصطلاح برای «نـه» گفتن دارند
و بسـیاری از آنهـا در حیـن سلام کـردن ،دسـت را بـر سـینه گـذارده یـا اندکـی خم میشـوند 1.بـا توجه
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کمتـر دردسرسـاز بـرای دولـت هسـتند( .کمالونـدی ،1388 ،ص  )32مذهـب ،سـنتهای قدیمـی و

بـه وجـود اقـوام و ادیـان متفـاوت و متنـوع در اندونـزی ،مـردم بـا شـعار «وحـدت در عیـن کثـرت» ،بـه
یکدیگـر احتـرام میگذارنـد( .ریفلکـس ،۱۳۷۰ ،ص  )۷۴در بسـیاری از مناطـق ،معتقـدان بـه یکـی از
ادیـان ،در تعطیلات مذهبـی ادیـان دیگـر ،بـا دیدوبازدیـد و بـردن هدایـا ،احتـرام خـود را بـه دیـن آنهـا
نشـان میدهنـد .ماهیـت سـنتی مراسـم مذهبـی ،در بین مسـلمانان و مسـیحیان نیز دیده میشـود.
 .1بنگرید« :اندونزی کشور هزار جزیره در میان بیست قدرتجهان» ،کد خبر. www.mashreghnews.ir ،432569 :
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تهـای اسـتعمار ،یعنـی عـدم آزادی مذهـب مسـلمانان و در مقابـل ،اجـازه دادن بـه
درواقـع بـا دخال 
هیئتهای تبلیغی مسیحی در مناطق مختلف ،روابط این دو گروه را تا حدودی در هم تنیده کرد؛
این در حالی است که قبل از آن ،زندگی مسالمتآمیزی بین مسلمانان و مسیحیان مجمعالجزایر
برقـرار بود( .گونینـگ هـام ،1388 ،ص )65-67

 .3.2حضور استعمار در اندونزی ،نقش اسالم و ایجاد همبستگی
بزرگتر یـن جزایـر اندونزی ،سـوماترا و جـاوه که دارای موقعیت بازرگانی و کشـاورزی هسـتند ،به
دلیـل وجـود کاالهـای خاص ،همـواره در طول تاریخ ،مـورد توجه بازرگانـان و تجار بودند( .میسـلیونه،

 ،1369ص  )۱۸۴از قـرن سـیزده میلادی بـه بعد ،اسـتعمار کشـورهای مختلـف در اندونزی ،سـیطره و
نفـوذ یافـت( .حسـینی جبلـی ،1390 ،ص  )149ایـن حضـور ،همزمـان بـا پیشـروی اسلام در مناطـق غیر
مسلمان بوده است( .ناصری داودی ،1384 ،ص  )155اولین استعمارگران اندونزی ،یعنی پرتغالیها،
در  1510م ،وارد جزایر مولوک شـدند و ضمن اشـغال و اسـتقرار در چندین جزیره ،تالش خود را برای
مسـیحی کردن مسـلمانان ،آغاز کردند .بعد از پرتغالیها ،اسـپانیاییها ،فرانسـویها و انگلیسیها
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با عنوان بازرگانان ،وارد این کشـور شـدند؛ اما سـرانجام همه آنها ،جز هلند ،از صحنه سیاسـت این
یهـا در طـول یـک قـرن و نیـم اسـتعمار،
سـرزمین حـذف شـدند( .اسـعدی ،1366 ،ص  )290هلند 
(حکیمی ،1378 ،ص  )270در قرن هفدهم ،قدرت مطلق اندونزی شدند( .الپیدوس ،1376 ،ص )613

سعی آنها بر این بود که مسلمانان اندونزی را از هویت دینی و اسالمی خود جدا کرده و به مسیحیت
شهـای غربی سـوق دهند( .مازندرانی ،1345 ،ص  )53تالش اسـتعمار برای گسـترش
و فرهنـگ و ارز 
مسـیحیت ،از علـل گوناگونـی نشـئت میگرفت؛ ازجملـه آنکه در اسلام ،اخالق جـزء الینفک دین
اسـت و همین مقوله ،یکی از علل رواج سـریع معارف اسالمی در جهان است؛ برخالف مسیحیت
کـه اخلاق اجتماعـی ،جنبه فـردی دارد یا آنکه آیین اسلام برخالف مسـیحیت ،پیروانـش را به انزوا
یسـپارد و امـور معنـوی و عبـادی را بـه
و درو نگرایـی فـرا نمیخوانـد و کار سیاسـت را بـه «قیصـر» نم 
«کلیسـا» واگـذار نمیکنـد و بهبیاندیگـر ،دیـن و سیاسـت را از یکدیگـر جـدا نمیدانـد( .جمعـی از

نویسـندگان ،بیتـا ،ص  16و  )142در ایـن راسـتا هلندیهـا ،بـا اتخـاذ سیاسـتهایی ازجملـه سـاختار
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قضایـی 1کـه نتیجـه آن کمرنـگ شـدن اسلام و قوانین آن و تابـع قرار دادن اسلام در برابـر ویژگیهای
فرهنگی بود (هوکر )194 ،1371 ،و همچنین اتخاذ سیاسـتهای رفاهی که سـبب رشـد جنبشهای
ناسیونالیسـتی گردیـد( ،اسـعدی ،1366 ،ج  ،1ص  )293توانسـتند قومیتگرایـی را ترویـج و از هرگونـه
تشـکل و سـازمانی کـه خواهـان کشـوری مسـتقل یـا مظاهـر اسلامخواهی اسـت ،جلوگیـری نماینـد؛
هرچنـد کـه درنهایـت ،گرو ههـای اسلامی بـا تمسـک بـه اسلام و بـا خیزشهـای مختلـف اسلامی،
توانسـتند به اسـتقالل کشور دست یابند و خود را از سلطه بیگانگان برهانند( .حسینی جبلی،1390 ،

ص  )149جنبشهـای ناسیونالیسـتی در جنـگ جهانـی دوم ،تحـت افـکار مارکسیسـتی قـرار گرفـت
و گرایشهـای تنـد و افراطـی ایجـاد گردیـد و در جنگ جهانی دوم با ِاشـغال این سـرزمین ،به دسـت
ژاپنیها در  1924م ،به اوج شکوفایی رسید .از رهبران این جنبش میتوان احمد سورکارنو ،محمد
یتـوان گفـت که اتحـاد جنبشهای
حتـا و شـهریر را نـام بـرد( .اسـعدی ،1366 ،ص  )296-295البتـه م 
اسلامی بـا ناسیونالیسـتی در مقابـل اسـتعمار ،عاملـی بـر ایجـاد همگرایـی در تاریخ اندونزی اسـت.
همانطور که ِاشغال مجمعالجزایر اندونزی از سوی هلندیها ،به شکلی پیچیده ،موجب تقویت
آنها  ،از نهادهای اسالمی بهره زیادی برده بودند و همین مسئله ،موجب تقویت اسالمگرایی در این
مناطـق گردیـد( .فدرشـپیل ،1384 ،ص  )105در اواخـر قـرن نوزدهم ،تسـلط هلند و بریتانیا ،سـبب بروز
تحوالت عمیقی در حیات سیاسی و اقتصادی اندونزی شد و واکنش مسلمانان و ناسیونالیست را
ت مرد م مسلمان بر
نسبت به مداخله بیگانگان برانگیخت( .الپیدوس ،1376 ،ج  ،2ص  )249مبارزا 
ی نیروها در قالب سـازمانهای منسجم
ضد اسـتعمار ،منجر به سـاماندهی مبارزات و تشـکلیافتگ 
و آموزشدیـده و کارآزمـوده گردید؛ ازایـنرو ،بهتدریج ،احزابی با اهداف  ،رویکرد و عناوین اسلامی،
ن به حزباهلل و
در صحنـه سیاسـی و مبارزاتی اندونزی ظاهر شـدند کـه ازجمله مهمترین آنه ا میتـوا 
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اسالم گردید؛ زیرا حکام محلی آچه ،مال کا ،بنتا م و غیره ،در مبارزات خود با استعمارگران و اخراج

سبیلاهلل اشاره کرد کهنقش مهمی در بیرون راندن یا دفع حضور مجدد نیروهای استعمار هلندی،
ایفا نمودند( .هوکر ،1371 ،ص  )205همچنین حزب بزرگ و مهم «ماشومی» که کلیه سازمانهای مهم
اجتماعـی و فرهنگـی مسـلمانان در این حزب پذیرفته شـدند ،تأثیرات زیادی در اسـتقالل اندونزی
 .1در ایـن سیاسـت ،بهعنـوان نقطـه بنیادیـن خـود ،سیسـتمی از نظامهـای قضایـی جداگانه برای هریک از نژادهای مربوط به شـمال
شـرقی اندونـزی ،انتخاب میکردند.
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داشـتند .علاوه بـر آن ،شـکلگیری جریان اصالحطلبـی دینی در جهان اسلام ،سـبب آن گردید که
گرو ههـای مختلـف در اندونـزی ماننـد متجـددان ،غربگرایـان ،ناسیونالیسـتها ،کمونیسـتها،
اصالحطلبان ،بنیادگرایان ،محافظهکاران و سنتگرایان در مقابل یا کنار یکدیگر قرار گیرند .چنانچه
آشنایی طالب و روحانیون با اهداف و نظریات اصالحی شخصیتهایی مانند سید جمال ،عبده،
رشـید رضا ،حسـن البنا و سـید قطب ،دسـتمایه اصلی بسـیاری از گروهها و جنبشهای اسلامی
در این کشور گردید( .حسینی جبلی ،1390 ،ص  )294جنبش اصالحات مذهبی ،سرانجام بهصورت
تشکیالتی مخالف استعمار ،علیه هلندیها ( 1918تا  ،)1923اقدام به فعالیت نمود .روشنفکران
رادیـکال نیـز بـا ورود به جنبش دانشـجویان سـوماترایی ،علیه امپریالیسـم به مبـارزه پرداختند .البته
شهـای اسلامی بر پایـه اصالحـات مذهبـی و نوگرایـی در امـر تعلیم و
بایـد دانسـت کـه تشـکیل جنب 
تربیت و اقدامات سیاسی ،مخالفت علمای سنتی «نهضت العلماء» را برانگیخت .آنها از اصول
سـنتی ،سـخت دفاع کرده و مدارس دینی و اعمال صوفیانه را مورد تأیید قرار میدادند( .الپیدوس،

 ،1376ج  ،2ص  )268-267بهبیاندیگـر ،نقـش مبارزات مردم اندونزی و اتحاد جنبشهای اسلامی
یتـوان از مهمتریـن عوامـل ایجـاد همگرایـی مجمعالجزایـر
و ناسیونالیسـتی در مقابـل اسـتعمار را م 
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دانست؛ چراکه سازمانهای اسالمی در مقابل نفوذ استعمار ،از آرمانی مشترک برای تجدید حیات
اسلامی و ایجـاد دولت اسلامی ،برخوردار شـدند( .ولـک ،1374 ،ص  )463اسلام در مبـارزات علیه
اسـتعمار در اندونزی ،نقش برجسـتهای ایفا نموده اسـت و اسـناد و مدارک بسـیاری دراینباره وجود
دارد؛ بهعنـوان مثـال مبـارزات مـردم آچـه بـا هلندیها ،جنگ بیـن کفار و مسـلمانان تلقی میشـده
اسـت .برخی از مورخان اندونزیایی ،بر این باورند که در این مبارزات ،ارائه ایدئولوژی توسـط اسلام
و سـازماندهی شـالوده آن ،بهواسـطه جریانهـای تصوف بوده اسـت( .هندریک میولمـان ،1375 ،ص

 )38تصـوف اسلامی در اندونـزی ،نقـش برجسـتهای در تحکیـم موقعیـت اسلام و گسـترش آن بیـن
اجتماعات محلی ،ایفا نموده اسـت .این رویکرد دینی ،در مرحله بعدی ،عامل تشـکیل حکومت
و تعییـن شـیوه عملکـرد آن و کمـک بـه پیشـرفت حیـات اجتماعـی و اقتصادی آنهـا بـوده و در آخر،
نقـش خاصـی جهـت مقاومـت در برابر اسـتعمار اروپایی ،داشـته اسـت( .آرنولـد ،1358 ،ص  )268در
حقیقت نهتنها تکاپوهای توسـعهطلبانه و غارتگرانه اسـتعمارگران ،خللی در اسالم این مردم وارد
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نکـرد؛ بلکـه دیـن مبیـن اسلام بـا فتـوح قلـوب مـردم ،بیـداری و حـس مقاومـت و روح حماسـه دینی

و ملـی ،مـردم را در برابـر بیگانـگان یـاری رسـاند و قبـل از آنکـه اسـتعمار ،سراسـر مجمعالجزایـر را در
ً
برگیـرد ،تقریبا نود درصد جمعیت اندونزی ،مسـلمان شـدند( .هوکـر ،1371 ،ص )205

 .3.3قوانین داخلی و اصول پنجگانه (پانچاسیال) در همگرایی و ناهمگرایی
در سـنت تاریخـی اندونـزی ،مذهـب و دیـن ،بـا زندگـی سیاسـی و اجتماعـی مـردم آمیختـه
بـود .وجـود سلسـله حکومتهایـی ماننـد «سـری وی جایـا» و «ماچاپاهیـت» کـه حکومتـی مذهبـی
داشـتهاند (ولـک ،1374 ،ص  )95نیـز مؤ یـد این مطلب اسـت؛ امـا نقش مذهب و دیـن در اندونزی در
دوران معاصـر ،بـه ابعـاد عبـادی و فـردی آن محـدود شـده اسـت و دلیـل ایـن امـر ،قانون اساسـی این
کشـور اسـت که در سال  1959م .بر اساس اصول پنجگانه یا پانچاسیال تنظیم شده است( .مظفری،

تهـا پیـش ،مـورد توجـه بـوده و رهبـران
 ،1374ص  )50روابـط قومـی و نـژادی در مجمعالجزایـر ،از مد 
جامعـه اندونـزی ،احتمـال بـروز نفـاق و جدایـی میـان قومیتهـا و مناطـق مختلـف ایـن كشـور را از
همان ابتدای تشـكیل جمهوری تشـخیص داده بودند .دولت مركزی این كشـور ،در دهه  50و اوایل

هـام ،1384 ،ص  )41قـدرت سیاسـی و اقتصـادی در ایـن كشـور ،ارتبـاط بسـیاری با قومیـت و گرایش
دینـی افـراد دارد؛ چرا کـه گرو ههـای مختلف ،به سـمت اقوام و خویشـاوندان خود گرایش داشـته و به
خاطر منافع اقتصادی و كسب مشاغل مناسب با افراد قوم خود ،روابط خانوادگی و اجتماعی برقرار
میکننـد( .همـان ،ص  )42سـوکارنو ،اولیـن رئیسجمهـور اندونـزی ( 1970 -1901م) پـس از اسـتقالل
بـود .وی بـر ایـن بـاور بـود کـه اسلام ،مارکسیسـم و ناسیونالیسـم ،بایـد در جهـت کسـب اسـتقالل بـا
یکدیگر متحد شـوند؛ هرچند که او در عمل ،تابعیت اسلام و مارکسیسـم را در مقابل ناسیونالیسـم
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سوالوسـی ،لشکرکشیهای
دهه  ،60علیه نفاق و جداییطلبی در آچه ،سـایر بخشهای سـوماترا و
ِ
ً
بسـیاری انجام داده اسـت و نهایتا این ملت ،بهواسـطه نیروی نظامی به اتحاد رسـیدهاند( .گونینگ

خواسـتار بـود( .ریفلکـس ،1370 ،ص  )290اسـتقالل اندونـزی در پی شکسـت ژاپنیها در جنگ سـال
 1945م .به وجود آمد (الپیدوس ،1376 ،ج  ،2ص  )272در  17اوت  1945م ،سـوکارنو اسـتقالل کشـور
را اعلام کـرد (همـان ،ص  )332و یـک روز بعـد ،قانـون اساسـی پانچاسـیال ،مبنـا و فلسـفه جمهـوری
اندونـزی قـرار گرفـت .طبـق قانـون اساسـی ایـن کشـور ،دموکراسـی ،مبتنـی بـر  5اصـل بـود -1 :اعتقاد
بـه خـدای یگانـه؛  -2انسـانیت همـراه بـا تمـدن؛  -3یکپارچگـی اندونـزی؛  -4دموکراسـی در سـایه
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وحدت و ناشی از مذاکرات میان نمایندگان؛  -5عدالت اجتماعی فراگیر برای همه مردم اندونزی.
(گنجـی ،1380 ،ج  ،10ص  )361-362نخسـتین اصـل ایـن قانـون بـر آن تأ کیـد میکـرد کـه اسلام نبایـد
بهعنـوان دیـن واحـد رسـمی کشـور پذیرفتـه شـود؛ بلکـه تابعیـت مـردم ،بایـد همـان اعتقاداتشـان بـه
ً
خـدای واحـد باشـد( .کـدوری ،1366 ،ص  )115اساسـا ایـن اصـول از آنجایـی در نظـر گرفتـه شـد کـه
بتوانـد تنـوع قومیتـی موجـود در اندونـزی را کنتـرل کنـد؛ ازایـنرو در بنـد  32قانـون اساسـی این كشـور
د آمـده اسـت كـه فرهنـگ
آمـده اسـت« :دولـت فرهنـگ ملـی را ارتقـا میدهـد ».در توضیـح ایـن بنـ 
ملـی بایـد بـر اسـاس فرهنگهای «كهـن و نو» باشـد و باید همـه فرهنگهای برجسـته «مناطـق» را در
یشـود؛ ارزشهایـی كـه مـردم و
لم 
نظـر بگیـرد .پانچاسـیال ،مجموعـهای از ارزشهـای اصلـی را شـام 
حاکمیـت اندونـزی ،آن را بهعنـوان هویت فرهنگی و ملی خود ،قبول كردهاند که در سـال  1988م.
مورد تصویب قرار گرفت( .بادیسانتوسـو ،1382 ،ص  )5پذیریش اصول پنجگانه ،در طبقات مختلف
جامعه اندونزی متفاوت بوده است .در میان نخبگان ،پذیرش اندیشه هویت ملی ،عاری از هرگونه
عالیـق مذهبـی و منطقـهای ،وسـعت یافت و ز بـان اندونزیایی «بهاسـا ایندونزیا» ،زبـان ملی گردید و
زمینهای برای وحدت شد( .ریفلکس ،1370 ،ص  )294در راستای وحدت ملی ،جناحهای اسالمی
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سـنتگرا و تجددگـرا ،بـه کاهـش اختلاف میـان خـود پرداختنـد و بـا توجـه بـه تعهـدات اسلامی ،بـا
یکدیگر متحد شـوند( .همان ،ص  )304باید در نظر داشـت اگرچه این اصول پنجگانه ،زمینه را برای
ی آماد ه کرده اسـت؛ اما موازنه دو قشـر
وحـدت ملـی فراگیـر همه گرو ههـای فرهنگی و مذهبـی اندونز 
مذهبـی و بیدیـن ،در قانون ،آموزشوپرورش و خطمشـی سیاسـی و عالوه بر آن ،تلاش دولت برای
وادار کردن همه سازمانهای جامعه به قبول اصول پنجگانه ،بهعنوان تنها اصول اعتقادی ،تهدیدی
بـرای وحـدت و یکپارچگی کشـور به شـمار مـیرود .در نظـر بعضی رهبران مسـلمان ،پذیـرش اصول
پنجگانـه ،بهعنـوان مبنایـی بـرای همـه سـازمانهای سیاسـی ،اجتماعـی و فرهنگـی ،در حکـم طـرد
اسلا م از زندگـی اجتماعـی و محـدود کـردن آن بـه عبادت فردی اسـت؛ به عقیـده آنان ،تلاش برای
ً
وضـع اصـول پنجگانـه ،بهعنـوان ایدئولـوژی حا کـم در تعریـف هویـت ملـی و فـردی ،آن را مسـتقیما
ً
ی اسلا م قـرار داده اسـت( .اسـپوزیتو ،1372 ،ص  )138خصوصـا آنکه با حذف منشـور جا کارتا
رو یـارو 
یکـرد رئیـس کشـور باید مسـلمان
از قانـون اساسـی( 1الپیـدوس ،1376 ،ج  ،2ص  )277کـه مشـخص م 
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 .1منشور جاکارتا ،به اسالم در زندگی مردم جایگاه واالیی میداد.

باشـد ،اندیشه محدودیت اسلام در جامعه را تقویت میکرد .حذف منشور جاکارتا ،در پی هشدار
ارتش دریایی ژاپن ،نسـبت به وقوع اعتراض توسـط مسیحیان اندونزی صورت پذیرفت( .ریفلکس،

 ،1370ص  )325در حقیقـت تعییـن مـرز میـان دیانـت و سیاسـت و محـدود کـردن هـر یـک از آنهـا در
حـوزه خـاص خـود (سکوالریسـم /علمانیـت) و نهادینـه کـردن افـکاری ماننـد محدودیـت دیـن ،بـه
تعالیـم عبـادی فـردی و تعیین سرنوشـت پس از مـرگ و قابلجمع نبودن با سیاسـت که علم چگونه
زیستن در این دنیاست ،از دیگر شیوههای استعمار برای پیشبرد اهداف خود (عمید زنجانی،1351 ،

ص  )50-49در جوامع اسلامی بوده اسـت.
با وجود تالش برای سکوالریزه کردن حکومت در اندونزی ،فعالیتهای مسلمانانی که خواهان
حیـات و حکومـت اسلامی بودنـد ماننـد محمدیـه ( 1912م) ،1نهضـت العلمـا ( 1926م) 2جمعیـت
روشنفکران مسلمان ( 1990م) ،3حزب جماعت اسالمی ( 1990م) ،4حزب اتحاد اسالمی (پرساتوان
اسلام) ( 1923م) ،5مجلـس العلمـا ،6شـرکت اسلام (سـارکات اسلام) ( 1911م) 7نیـز قطـع نگردید.
ً
هرچند که غالب این احزاب ،از اسالم صرفا برای مقاصد خود بهره میجستند؛ (ربانی ،1375 ،ص )22
اعالم شـد .همچنین نفوذ مداوم و ثابت علما در روسـتاها ،سـبب آن گردید که علما در آن مناطق،
علاوه بـر عالمان دینی بودن ،سیاسـتمداران ملی نیز دانسـته شـوند .بههرحال سـایر مسـلمانان ،با
تطبیق خود با غیرمذهبی شـدن دولت و جامعه ،به این فشـارهای سیاسـی و فرهنگی پاسـخ دادند
تگـرا فعالیت میکننـد( .الپیـدوس،1376 ،
و همچـون بسـیاری از گرو ههـای دیگـر ،در یـک نظام کثر 

ص  )280نکتـه حائـز اهمیـت آنکـه در حـال حاضـر ،اکثـر مردم اندونـزی با پانچاسـیال موافق هسـتند؛
ً
ولـی مسـلمانان ،احسـاس میکننـد که دولـت قصد دارد ایـن پنج اصل را غیـر دینی نمایـد و متقابال
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ولی در اثر این تالشها ،از سال  1960م .به بعد ،درس دینی برای دانشکدهها و دانشگاهها اجباری

 .1بنگرید :ریکلفس ،تاریخ جدید اندونزی ،ص  18 -10؛ حسینی جبلی ،جنبشهای اسالمی در اندونزی ،ص .170
 .2بنگرید :دلیانوئر ،نهضتهای نوین اسالمی در اندونزی ،ص .284
 .3بنگرید :سعید اللهی ،بنیادگرایی اسالمی در اندونزی ،ص .29
 .4بنگرید :والکر ،اسالم در اندونزی ،ترجمه هدایتی ،ترجمان سیاسی ،شماره  1377 ،16ش.
 .5بنگرید :حسینی جبلی ،جنبشهای اسالمی در اندونزی ،ص .173-172
 .6بنگرید :ربانی ،شناسنامه فرهنگی اندونزی ،ص .18
 .7نک :حسینی جبلی ،جنبشهای اسالمی در اندونزی ،ص .176-173
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ایـن احسـاس نیـز در دولت وجـود دارد که مسـلمانان قصد اسلامیکردن ایـن اصول را دارنـد( .هوکر،

 ،1371ص  )222در کنـار اصـول اصلـی کـه ذکـر شـد ،وجـود برخـی از قوانین کـه آزادی مذهـب در این
کشـور را مـد نظـر قـرار داده ،توانسـته اسـت زمینه خو بـی بـرای همگرایی در اقـوام اندونزی مهیا سـازد؛
ن اسـتثنا ،همـه اتباع ،موضـو ع و جایـگا ه برابر در
بـرای نمونـه در دو بنـد اصـل 27آمده اسـت -1 :بدو 
ق کار و
ت را حمایـت نماینـد -2 .هـر تبعـهای حـ 
ن و دولـ 
ن و حکومـت دارنـد و بایـد قانـو 
مقابـل قانـو 
حیات شایسته انسان را دارد .در اصل ،28آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات و آزادی ابراز عقیده
ن شـده اسـت .در ماده  ۲۹در بند  ۲قانون اساسـی اندونزی نیز
و قل م و نظایر آن بهموجب قانون تعیی 
قانونگذار ،به آزادیهای مذهبی پرداخته و اعالم داشـته اسـت« :دولت ،آزادی هرکس را به پیروی
از دیـن و مذهب و اجرای مراسـم و وظایف مذهبی خـود ،تضمین میکند ».در ماده  ۳۱بند  ۱قانون
اساسـی اندونـزی ،حـق تحصیل و برخـورداری از آموزش برای اتباع این کشـور ،به رسـمیت شـناخته
شـده اسـت( .قانـون اساسـی اندونـزی) 1هرچند کـه اجرایی شـدن این قوانیـن ،نیاز به نهادینه شـدن
آن در جامعـه دارد .چنانچـه شـاهد بـروز برخـی حـوادث در اندونـزی هسـتیم کـه میتوان آن را ناشـی
از عـدم ضمانت اجرایی چنین قوانینی دانسـت.
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 .4پیامدهای سیاست همگرایی در اندونزی
دولـت و ارتـش در اندونـزی ،نقـش چنـدان اساسـی در ایجـاد همگرایی نشـان ندادهانـد و آنطور
کـه تصـور میرفـت ،وضـع قوانیـن در جهـت ایجـاد فرهنـگ ملـی و دور سـاختن اختالفـات قومـی و
مذهبـی ،کارکـرد الزم را نمایـان نکـرده اسـت .درنتیجـه آنچـه در زمین ههـای همگرایـی مدنظـر بـود به
دلیل وجود استبداد حاکم ،به ثمر ننشست؛ برای نمونه دولت ،در زمامداری ژنرال محمد سوهارتو،
راهکارهایـی جهـت ایجـاد و تعمیـق همگرایـی اجتماعـی و برپایـی دولـت  -ملت واحـد برگزید .در
این راسـتا دولت ،تالشـی فراگیر در جهت اسـتحاله ارزشه ا و ممیزههای هویتی گروههای قومی در
ّ
شهـای عمده ملی ،به کار بسـت و در این راه هدفی جز سـلطه یک گـروه قومی بر دیگر گروههای
ارز 
قومـی ،تعقیـب نکـرد( .ابوطالبـی ،1378 ،ص  )186ماهیـت اسـتبدادی رژ یـم سـوهارتو ،موجـب بـروز
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اختلاف میـان دولـت و سـازمانهای غیـر دولتـی در حوزههایـی مثـل کمکهـای قضایـی ،حقـوق
کارگـران و حفاظـت از منابـع طبیعـی کشـور گردیـد؛ بهعلاوه ،حمایـت خارجـی از سـازمانهای
غیـر دولتـی نیـز اختلاف میـان دولتهـای محلـی و دولـت مرکـزی را پررنگتـر کـرد( .گونینـگ هـام،

سوالوسـی و مالوکو و خشـونتهای
 ،1388ص  )56قتلهای فرقهای بین مسـلمانان و مسـیحیان در
ِ
جداییطلبـان در آتچـه و پاپائـو و نقـش ارتـش در دامن زدن به ایـن اختالفات بهجـای کنترل اوضاع
آن ( 1999-2000م) ،دلیلـی بـر ایـن مطلـب اسـت .چنانچـه اختالفـات قومیتی در روسـتاها هنوز هم
بـر پایـه میانجیگـری رهبـران حلوفصل شـده و به پلیس گـزارش نمیشـود( .گونینگ هـام ،1388 ،ص

 )54همچنین اقداماتی نظیر تحمیل زبان «باهاسا اندونزیا» در جهت همسانسازی گروههای قومی
کـه نتیجـه آن ،بـه حاشـیه رانـدن ز بـان ماالیـی از جامعـه اندونزیایی کـه چندین قـرن ز بـان میانجی و
د و همچنین زبان جـاوهای که زبان قر یـب به نیمی از جمعیـت اندونزی را
مشـترک محسـوب میشـ 
تشـکیل میدهـد ،در این جهت قابل ارزیابی اسـت( .مقصـودی ،1379 ،ص  )125مجموعه اقدامات
اسـتبدادگرایانه و حمایت اسـتعمار در اندونزی ،سبب فعالیت جنبشهای جداییطلبانه گردید.

تنوع اقوام و مذاهب در طول تاریخ ،مسئله قابل توجه پژوهشگران در عرصههای مختلف بوده
شهـا و کنشهای میان مـردم را فراهم
یشـماری ،موجبـات تن 
اسـت؛ چرا کـه ایـن موضوع در موارد ب 
سـاخته اسـت .در مجمعالجزایر ،با وجود تنوع و گوناگونی اقوام و نژادها و زبانهای بومی و محلی،
در برخی از دورههای تاریخی ،سازگاری و در برخی دیگر ،ناسازگاری مشاهده میشود که البته ُبعد
یخـورد .از آنچـه برمیآیـد در دورههایی که همبسـتگی،
همگرایـی و همبسـتگی ،بیشـتر به چشـم م 
خط بطالن بر اختالفات ناشی از ناهمگونی کشیده است ،دورههایی بود که مردم اندونزی به دور از
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نتیجهگیری

هر گرایش مذهبی ،سیاسـی ،نژادی در عین قبول اختالفات و تفاوت دیدگاهها ،در زیر چتر اتحاد،
در کنـار هـم در برابـر دشـمن مشـترک ایسـتادهاند .دوره اسـتعمار کهـن ،از مشـخصههای ایـن دوران
یهـا یـا ناسیونالیسـتها و مارکسیسـتها در کنـار جنبشهـای
اسـت کـه مسـلمانها در کنـار بودائ 
اسلامی ،دوشـادوش یکدیگـر ،بـر هدفی مشـترک اصـرار میورزیدند؛ بهطـوری که سـالهای طوالنی
اسـتعمار در مجمعالجزایـر و تالش اسـتعمارگران بـرای اختالفافکنی میـان اندونزیاییها و دعوت
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آنان به مسـیحیت ،ثمرات چندانی به بار ننشـاند و برخالف آنچه میپنداشـتند اسلام ،با گسـترش
ً
چشمگیر خود ،نهایتا سدی در مقابل نفوذ آنان گردید .در فراگیر شدن اسالم در سالهای استعمار،
عواملـی همچـون تلقـی شـدن جنـگ مسـلمین بـا کفـار در منظـر مـردم یـا نیـاز عمـوم مـردم بـرای قـرار
گرفتن زیر چتر اتحاد ،مشهود است .مبارزات مردم مسلمانان به جنبشهای اسالمی تبدیل گردید
و ایـن جنبشهـا ،در کنـار جنبشهـای ملیگـرا ،بـا کنـار نهـادن اختالفهـا ،بسـتر اسـتقالل کشـور
اندونـزی را فراهـم سـاختند؛ امـا آنچـه در برخـی مـوارد بـه ناسـازگاری در مجمعالجزایـر میانجامیـد،
اقداماتـی بـود کـه دولتهـای اسـتبدادمنش ،در ایجـاد همگونـی انجام میدادنـد؛ چراکـه تصور این
تهـا چنیـن بـود کـه با محدود کردن اسلام به عبـادات فردی یا ایجـاد وجوه مشـترک مانند زبان
دول 
ملی و  ،...میتوان جامعهای به دور از اختالفات را مهیا سـاخت .تصور آنکه اسلام از سـطح عموم
جامعـه و از زندگـی اجتماعـی کمرنـگ شـود ،پنـداری خطـا بود؛ چرا کـه مسـلمانان اندونزی در سـایه
اسلام توانسـته بودنـد همبسـتگی را تجربـه کننـد و بـرای کشـوری کـه دین غالب آنان اسلام اسـت،
تجویـز چنیـن دیدگاههایـی ،خـود زمینهسـاز اختالفـات جدیـد خواهـد بـود .پانچاسـیال یـا اصـول
ـدف یکپارچگـی اندونـزی را جسـتجو مینمـود؛ امـا در عمل ،تابعیت اسلام در
پنجگانـه ،در ظاهـر ه ِ
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مقابـل ناسیونالیسـت را خواسـتار بـود .برخی اقدامـات دیگر نیز مانند حمایت از کمونیسـت توسـط
ً
سـوهارتو یـا حـذف منشـور جا کارتـا ،عملا احساسـات مسـلمین جامعـه اندونـزی را در طردشـدگی
لهـای منطقـهای و قومی گردید.
اجتماعـی برمیانگیخـت کـه در نهایت سـبب ایجـاد درگیری و قت 
ایـن در حالـی اسـت کـه شـواهد در تار یـخ فرهنـگ مـردم مجمعالجزایـر ،مبیـن سـازگاری و دوری از
تنش و جدل بین آنها اسـت؛ همانگونه که احترام به آیین یکدیگر ،بهعنوان رسـوم کهن ،همچنان
باقـی مانـده اسـت .ا گـر دولتمـردان گذشـته ،همتـی بـرای آمـوزش و هدایـت ایـن فرهنـگ غنـی بـه
مسـیر «امـت واحـده» انجـام میدادنـد ،شـاید نتایجی بهتری به دسـت میآوردنـد .این امـر ،میتواند
خـود الگو یـی بـرای ایجـاد همگرایـی در سـایر ملتهـای اسلامی گـردد؛ چرا کـه نقـش فرهنـگ غنـی
اسلامی  -بومـی در احتـرام بـه ادیـان دیگـر و سـازگاری در بین مـردم اندونـزی ،از بارزتریـن زمینههای
علـل همگرایـی آنـان به نظـر میآید.
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پیوستها (توضیحی درباره ادیان مهم مهاجر به اندونزی)
 -1هندو و بودیسم
اولیـن دسـته از مهاجـران هنـدی ،در سـالهای اولیـه میلادی ،از گجـرات در جنـوب هنـد بـه
سـرزمین اندونزی هجرت کردند و روابط بازرگانی با سـوماترا و جاوه برقرار سـاختند .این مهاجرتها
تهـای هنـد یـا دوره هنـد و اندونـزی
تـا سـده هفتـم میلادی ادامـه یافـت .ایـن دوران را دوره حکوم 
مینامنـد( .گنجـی ،1380،ص  )358از مهمتریـن حکومتهـای هنـدو و بودائـی میتـوان بـه «سـری
ویجایـا» و «ماجاپاهیـت» اشـاره نمـود( .اسـعدی ،1366 ،ج  ،1ص  )288 -287اندونزی پیش از اسلام
در حدود یک هزار سـال ،تحت سـلطه فرمانروایان هندویی قرار داشـت( .اسعدی ،1377 ،ص )353
در دوران امپراتـوری سـری ویجایـا در سـوماترا بود که مذهب بـودا ،به این سـرزمین راه یافت( .گنجی،

 ،1380ص  )۳۵۵بایـد در نظـر داشـت کـه در اندونـزی ،جوامـع قدیمـی و فرهنگهـای محلـی ،تاریـخ
طوالنـی دارد و در حـدود  200سـال بعـد از میلاد ،ملتهـای کوچـک تحـت تأثیـر تمـدن هنـد بودنـد.
این تأثیرات در مدت پانصد تا هزار سال بعد در ملتهایی که گرایشهای هندو و بودائی داشتند
مبلغـان و بازرگانـان مسـلمان و بعـدازآن اروپائیـان ،حضـور ادیـان هندی بـه ضعف گرائیـد .در حال
حاضـر ،فقـط مـردم بالـی ،گرایـش دینـی هنـدو خـود را حفـظ کردهانـد( .گونینـگ هـام ،1388 ،ص )39

شـمار آنهـا بـه  3/7میلیـون میرسـد .آنـان در قـرن اول میلادی ،بـه ایـن جزایـر راه یافتنـد و تـا ظهـور
اسلام ،در جاوه سـکنی داشـتند؛ ولی پس از تسلط اسالم بر جاوه ،به مشرق و جزیره بالی مهاجرت
کردند( .گنجـی ،1380 ،ص )۳۵۵

 -2مسیحت در اندونزی
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بروز یافت .اصطالحات زبان سانسـکریت ،در بسـیاری از زبانهای رایج اندونزی وارد شـد و با ورود

دولـت اسـتعماری هلنـد در مجمعالجزایـر ،بـه مـردم گرو ههـای مختلـف قومیتـی كـه معتقـد بـه
مذاهـب سـنتی خود بودنـد ،اجازه گرویدن به مذهب پروتسـتان و كاتولیـك را داده و ازاینرو ،امروزه
بسـیاری از گروههـای قومیتـی ایـن منطقـه ،پروتسـتان یـا معتقـد بـه كلیسـای كاتولیـك روم هسـتند.
سونداس
سوالوسی ،مالوكو و ِل ِسر
این مردم ،بیشتر در مناطق مرتفع سوماترای شمالی ،كالیمانتان،
ِ
ِ
یشـوند .همچنیـن بسـیاری از مسـیحیان ایـن منطقه در جـاوه و مناطق چینینشـین
شـرقی دیـده م 
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كشـور ،زندگـی میکننـد( .گونینگ هـام ،1388 ،ص  )42مسـیحیان اندونزی ،با آنکـه در اقلیتاند؛ اما
دارای دانشـگاهها ،بیمارسـتانها و فرودگاههـا نیـز هسـتند .آمـار مجلـس کلیسـاهای پروتسـتان در
اندونـزی ،نشـان میدهـد کـه تعـداد کلیسـا در سـال  1972میلادی بـه  9321رسـید ه و دارای 2397
کشـیش و  6504مبلـغ رسـمی مسـیحی اسـت .آنـان د ههـا دانشـگاه و مراک ز زراعـی ،بیمارسـتانهای
بـزرگ ،داراالیتـام و مرا کـز رادیو یـی ویژه دارنـد( .بلیـغ ،1354 ،ص )62

 -3اقوام چینی
روابـط میـان مـردم بومـی اندونـزی و مردم چیـن تا حدی تحـت تأثیر سیاسـتهای کشـور هلند و
دولت اندونزی بوده اسـت .شـمار جمعیت چینیها در اندونزی ،حدود چهار درصد جمعیت کل
کشـور ،تخمیـن زده شـده اسـت و حـدود  60درصـد ثروت ملـی را در دسـت دارند و بـازوی اقتصادی
کشور محسوب میشوند .همچنین ازدواج مردان چینی و زنان بومی این منطقه در نظام اجتماعی
دوره اسـتعمار ،موجب شـده اسـت که اکنون ،نیمی از طبقات جامعه اندونزی را این مردم تشـکیل
دهنـد کـه بـرای خـود سـازمانهای مجـزا ،پوشـش خـاص ،هنـر و حتـی روزنامـه اختصاصـی دارنـد.
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(گونینـگ هـام ،1388 ،ص  )41-48شـمار ز یـادی چینـی کـه در جـاوه وجـود دارنـد ،مسـیحی و بیشـتر
پیرو مذهب پروتسـتان هسـتند( .همـان ،ص )64

اعراب اندونزی
 -4سادات و
ِ

در دوران خالفـت عباسـی ،برخـی از نـوادگان امـام جعفـر صـادق؟ع؟ ،از مسـیر هندوسـتان و بـا

کشـتی ،وارد جزایـر اندونـزی شـدند .در رأس آنهـا احمـد بن عیسـی بن محمـد بن علـی العریضی بن
امام جعفر صادق؟ع؟ قرار داشـت؛ ازاینرو وی را لقب عیسـای مهاجر دادند .تعدادی از این گروه،
در هندوسـتان سـاکن شدند و گروهی دیگر ،راهی سرزمینهای شرق آسیا شدند .اینان پس از ورود
بـه ایـن مناطق ،مورد اسـتقبال و پذیرش سـاکنان منطقه قرار گرفتند و همین امـر ،موجب گردید که
به فعالیتهای تجاری و تبلیغی روی آورده و حتی بسیاری از آنها ،به سمت سلطان و پادشاه نائل
گردنـد( .درخشـه و مرتضـوی ،۱۳۸۹ ،ص  )186سـادات و هاشـمیهای اندونـزی که اغلب آنها سـادات
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حضرمـی (حضرمـوت یمـن) هسـتند و طبقـه اشـرافی را در میـان مـردم اندونـزی تشـکیل میدهنـد،

از احتـرام و یـژهای در میـان مـردم برخوردارنـد و مـردم بـرای احتـرام ،دسـت آنهـا را میبوینـد( .چراکـه
بوسـیدن دسـت برای احترام در میان آنها متداول نیسـت) بعضی از سـادات ،در پستهای مهم در
دولت ،به کار گماشـته شـدهاند .شـمار سـادات ،حدود نیم میلیون نفر برآورد شـده اسـت .سـادات
مـورد نظر ،شـامل سـادات شـیعی ،شـافعی و حتی نواصب هسـتند .سـادات اندونـزی ،عالقهمند به
حفـظ اصالـت عربی و هاشـمی خود هسـتند؛ ازایـنرو ،در یادگیـری زبان عربی تالش جـدی دارند و
ارتبـاط خـود را با حضرمـوت ،همچنان حفـظ کردهاند( .فنایـی)1387 ،
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6 .6اشرافی ،مرتضی ،بررسی وضعیت شیعیان اندونزی ،قم :جامعه المصطفی؟ص؟ العالمیه 1394 ،ش.
7 .7بادیسانتوسـو .س« ،.ققنوس هویت (نگاهی به توسـعه فرهنگی در اندونزی)» ،ترجمه گودرز میرانی ،مجله مهر
(فرهنگی ،هنری ،اجتماعی) ،شماره  1382 ،32ش.
8 .8بختیاری ،سعید ،اطلس کامل گیتاشناسی ،تهران :سازمان جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی 1377 ،ش.
9 .9برونسن ،مارتین وان« ،علمای کرد و شا گردان اندونزیایی» ،ترجمه محمد رسول الماسیه ،فصلنامه چشمانداز
ارتباطات فرهنگی ،شماره  1382 ،۷ش.
1010بلیـغ ،عزالدیـن« ،نبـرد اسلام و مسـیحیت در اندونـزی» ،مجلـه درسهایـی از مکتـب اسلام ،سـال شـانزدهم،
شـماره  1354 ،10ش.
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1111بینام ،آشنایی با کشورها ( -3اندونزی) ،مجله اطالعات سیاسی – اقتصادی ،شماره  1367 ،23ش.
1212تقی زاده سـاروکالیی ،احمد« ،اسلام و ایدئولوژی در کشـور نوپای اندونزی» ،کتاب دین و ماه ،شـماره ،92 -91
 1384ش.
1313جعفریان ،رسول ،اطلس شیعه ،تهران :سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح 1390 ،ش.
1414جمعی از نویسـندگان ،علل پیشـرفت و انحطاط مسـلمین ،قم :سـپاه پاسـداران انقالب اسلامی ،مرکز تحقیقات
اسلامی ،بیتا.
1515حسینی جبلی ،سید میرصالح ،جنبشهای اسالمی در اندونزی ،قم :بوستان کتاب 1390 ،ش.
1616حکیمی ،محمود ،نگاهی به تاریخ معاصر جهان یا بحرانهای عصر ما ،تهران :امیرکبیر 1378 ،ش.
1717دتیوس ،اسمیت ،سرزمین و مردم اندونزی ،ترجمه پرویز داریوش ،تهران :بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1350 ،ش.
1818درخشـه ،جلال و مرتضـوی امامـی زواره ،سـید علـی« ،پژوهشـی دربـاره شـیعیان اندونـزی» ،فصلنامـه شـیعه
شناسـی ،شـماره  1389 ،۳۲ش.
1919ربانی ،محمدعلی ،شناسنامه فرهنگی اندونزی ،تهران :موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه 1375 ،ش.
2020ریكلفـس ،ام .سـی ،تاریـخ جدیـد اندونـزی ،ترجمـه عبدالعظیـم هاشـمینیك ،تهـران :دفتـر مطالعـات سیاسـی و
بینالمللـی 1370 ،ش.
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2121شاهنده ،بهزاد ،سیاست و حکومت در آسیای جنوب شرقی ،تهران :سمت 1374 ،ش.

2222عمید زنجانی ،عباسعلی ،حقوق اقلیتها بر اساس قانون قرارداد ذمه ،تهران :صدر 1351 ،ش.
2323فدرشـپیل ،هـاوارد م ،اسلام و ایدئولوژی در کشـور نوپای اندونزی ،ترجمـه احمد تقیزاده سـاروکالیی ،ماهنامه
کتاب ماه دین ،سـال  ،8شـماره  ،۷اردیبهشـت و خرداد ۱۳۸۴
2424فنایـی« ،رهـاورد سـفر بـه اندونـزی در گفتگـو با آقـای دکتـر فنایی اخبـار شـیعیان» ،مجله اخبار شـیعیان ،شـماره
 ،30اردیبهشـت  1387ش.
2525کـدوری ،الـی و دیگران ،احزاب در کشـورهای اسلامی ،ترجمه جواد شیخاالسلامی ،تهران :بنیـاد دایره المعارف
اسالمی 1366 ،ش.
2626کمالوندی ،بهروز« ،اندونزی قدرت میانه در حال ظهور» ،مجله رویدادها و تحلیلها ،شماره  1388 ،241ش.
2727گنجـی ،محمدحسـن ،دایـره المعـارف بـزرگ اسلامی ،زیـر نظـر کاظم موسـوی بجنـوردی ،ذیـل عنـوان اندونزی،
تهـران :مرکـز دایـره المعارف بـزرگ اسلامی 1380 ،ش.
2828گونینگ هام ،کالرک ،فرهنگ اندونزی ،ترجمه گروه صراط ،فصلنامه پژوهشهای منطقهای ،شماره  1388 ،1ش.
2929الپیـدوس ،ایـرا .ام ،تاریـخ جوامـع اسلامی از آغـاز تـا قـرن هجدهـم ،ترجمـه محمـود رمضـان زاده ،مشـهد :بنیـاد
پژوهشهـای اسلامی 1376 ،ش.
3030الپیـدوس ،ایـرا .ام ،تاریـخ جوامـع اسلامی قـرون نوزدهـم و بیسـتم ،ج  ،2ترجمـه دکتـر محسـن مدیـر شـانهچی،
مشـهد :بنیـاد پژوهشهـای اسلامی آسـتان قـدس رضـوی 1376 ،ش.
3232محجوب ،محمود و یاوری ،فرامرز ،گیتاشناسی کشورها ،تهران :مؤسسه گیتاشناسی 1362 ،ش.
3333مظفری ،محمدرضا ،۱۳۷۴ ،اندونزی ،تهران :موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه 1374 ،ش.
3434معرف ،غالمی ،رضا« ،اندونزی (پتانسیل مترا کم)» ،مجله نامه فرهنگ ،شماره  1384 ،58ش.
3535مقصودی ،مجتبی« ،درسهایی از بحران همبستگی» ،فصلنامه مطالعات ملی ،شماره  1379 ،4ش.
3636میسلیونه ،ایل ،سفرنامه مارکوپولو ،ترجمه منصور سجادی ،تهران :انتشارات ابوعلی 1369 ،ش.
3737ناصـری داودی ،عبدالمجیـد« ،اسلام در اندونـزی ( )Indonesiaسـرزمینهای جهـان اسلام» ،مجلـه اندیشـه
تقریـب ،شـماره  1384 ،2ش.
3838هوکر ،ام.بی ،اسالم در جنوب شرق آسیا ،ترجمه محمدمهدی حیدرپور ،مشهد :آستان قدس رضوی 1371 ،ش.
3939ولک ،برناد ،تاریخ اندونزی ،ترجمه ابوالفضل علی زاده طباطبایی ،تهران :پژوهشـگاه علوم انسـانی و مطالعات

سیر تاریخی زمینهها و عوامل همگرایی و ناهمگرایی مردم اندونزی

3131مازندرانی ،وحید ،سرزمین هزاران جزیره ،جمهوری اندونزی ،تهران :انتشارات دهخدا 1345 ،ش.

فرهنگی 1374 ،ش.
4040هندریک میولمان ،یوهان « ،نقش اسلام در تاریخ اندونزی و الجزایر» ،ترجمه محمود اسـماعیل نیا ،مطالعات
افریقا ،سال  ،۲ش  ۴بهار ۱۳۷۵
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روش تاریخپژوهی
عالمه سید محسن امین جبل عاملی
لیال همایون فرد

1

چکیده
مقالـه حاضـر بـا عنـوان «روش تاریخپژوهـی عالمـه سـید محسـن امیـن جبـل عاملـی» ،در پـی کشـف چگونگـی
تاریخپژوهـی ایـن عالـم وارسـته اسـت .بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف ،در ایـن پژوهـش ،از روش مطالعـه اسـنادی و
کتابخانـهای اسـتفاده شـده اسـت.
طبق یافتهها میتوان گفت عالمه ،توجه ویژهای به مسائل روز جامعه داشته و با در نظر گرفتن این نکته ،تألیفات
ً
خـود را بـه رشـته تحریر درآورده اسـت .تألیفات تاریخی عالمـه ،غالبا با رویکـرد فضائلنگاری معصومان؟مهع؟ ،نگاشـته
شـده و بـرای دسـتیابی به این هـدف ،از روش توصیف ،تحلیل و ترکیـب ،در بیان گزارشهای تاریخی اسـتفاده کرده
اسـت .ذکـر منابع نیز در کتب عالمه به شـیوههای گوناگون بـوده و روش ثابتی ندارد.
واژگان کلیدی :تاریخپژوهی ،سید محسن امین ،اعیان الشیعه ،فضائلنگاری ،تاریخ.

 .1دانشپژوه سطح چهار جامعة الزهرا؟اهع؟homayoon.9013@gmail.com ،

مقدمه
عالمـه سـید محسـن امیـن عاملـی ،یکـی از علمـا و مؤلفـان برجسـته شـیعه اسـت .وی یکـی از
بزرگترین کتب شـرححال شـیعی ،به نام اعیان الشـیعه را از خود به یادگار گذاشـته اسـت .محسـن
امیـن ،هرچنـد متخصـص تار یـخ نبـوده؛ امـا بنـا بـر اهمیـت و جایـگاه معصومـان؟مهع؟ ،ایـن کتـاب
را بـا اطالعـات تاریخـی در بـاره زندگـی ایشـان ،آغـاز کـرده اسـت .علاوه بـر ایـن ،عالمـه دربـاره امـام
حسـین؟ع؟ نیـز دسـت بـه قلـم بـرده و در راسـتای زدودن انحرافـات و بـر پایـی شـعائر حسـینی ،تلاش
فراوان نموده اسـت .شـهرت و ارزشـمندی آثار عالمه ،نگارنده را بر آن داشـت که روش تاریخپژوهی
وی در تألیفاتـش را مـورد نقـد و بررسـی قـرار داده و از ایـن رهگـذر ،میـزان اعتبـار گزارشهـای منقـول
در ایـن کتـب را مـورد ارزیابـی قـرار دهـد.
در ایـن نوشـتار ،پـس از معرفـی مختصـر از حیـات فـردی و علمـی عالمـه سـید محسـن امیـن،
تاریخپژوهـی ایشـان از جهـت روش و اسـتناددهی ،مـورد ارزیابـی و دقـت نظـر قـرار گرفتـه اسـت .الزم
بـه ذکـر اسـت کـه تاکنـون روششناسـی تاریخـی عالمـه ،مـورد توجـه پژوهشـگران قـرار نگرفتـه اسـت.
البتـه روششناسـی حدیثـی ایشـان ،در «البحـر الزخـار» ،توسـط امیـر بنـی عصـار در مجلـه حدیـث و
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اندیشـه بـه چـاپ رسـیده اسـت.

 .1زندگینامه عالمه سید محسن امین
ابومحمـد باقـر محسـن ،مشـهور بـه سـید محسـن امیـن عاملـی شـقرایی ،از علمـا و فقهـای
شـیعه قـرن چهاردهـم اسـت .وی در سـال  ۱۲۸۴هجـری قمـری در خاندانـی سـادات و مشـهور،
در قر یـه شـقرا از جبـل عامـل لبنـان ،زاده شـد .پـدر وی سـید عبدالکر یـم عاملـی ،فرزنـد سـید علـی،
مـردی پا کسرشـت و پرهیـزکار بـود .مـادر ایشـان نیـز فرزنـد عالـم صالـح ،شـیخ محمدحسـن فلحـة
المیسـی ،از زنـان دانشـمند ،صالـح و بـا تدبیـر بـود .نسـب وی بـه حسـین ذیالدمعـه ،فرزنـد زیـد
بـن علـی بـن حسـین بـن علـی بـن ابیطالـب؟مهع؟ میرسـد( .امیـن عاملـی 1403 ،ق ،ج  ،۱۰ص )۳۳۳

او قـرآن ،نوشـتن ،شـنا و اسـبدوانی را بـه یـاری پـدر ،مـادر و خویشـاوندان آموخـت .در  6سـالگی،
بـه نحـو و خوشنویسـی روی آورد و در سـال  1301ق ،بـه بنـت جبیـل رفـت و حـدود سـه سـال از
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محضـر سـید نجیـب فضـلاهلل حسـنی عیناثـی و شـیخ موسـی شـراره ،بهـره بـرد .سـید محسـن ،در

كنـار تدر یـس ،از مطالعـه و پژوهـش غافـل نبـود و در ایـن سـالها ،شـرح نهجالبالغه ابـن ابیالحدید
را كـه ارمغـان یكـی از سـفرهای پـدرش بهشـمار میآمـد ،مـورد بررسـی و مطالعه عمیق قـرار داد .او در
واپسـین روزهـای رمضـان  1308ق ،رهسـپار نجـف شـد و پـس از آن در درس بـزرگان حـوزه همچـون
سـید علـی بـن سـید محمـود عاملـی ،سـید احمـد كربالیـی ،شـیخ محمدباقـر نجمآبـادی ،شـیخ
الشـریعه اصفهانـی حضـور یافـت .سـالهای زندگـی سـید محسـن در نجـف ،سـالهای دشـواری
بـود .تنگدسـتی ،درگیـری دو قبیلـه مهـم شـهر بـا یكدیگـر و از همـه مهمتـر ،انتشـار بیمـاری واگیـر
و در پـی آن ،خشکسـالی ،هـر یـك بهگونـهای خـاص ،دانشپژوهـان را آزرده سـاخته بـود .در ایـن
شـرایط سـید محسـن ،رسـیدگی بـه اوضـاع دانشـجویان بیمـار جبـل عامـل را وظیفـه خـود قـرار داد.
او در آخر یـن روزهـای جمادیالثانـی سـال  1319ق ،نجـف را پـس از دو سـال و نیـم اقامـت ،تـرك
گفتـه و رهسـپار دمشـق شـد( .امیـن 1403 ،ق ،ج  ،10ص  )370-333سـید محسـن در شـب  ۴رجـب
سـال  ۱۳۷۱هجـری قمـری در دمشـق درگذشـت و در حـرم حضـرت زینـب؟اهع؟ مدفون شـد( .همان،

ص  )383وی مـردی باتقـوا و صالـح بـود کـه دو بـار توفیـق تشـرف بـه محضـر امـام عصـر؟جع؟ نیـز
نصیبـش گردیـد( .رازی 1374 ،ش ،ص )91

ی اعتلای
ن بـرا 
ن مجمـع بـود .او همچنیـ 
ن عمـر ،از فعـاالن ایـ 
در سـال  1361ق .اسـت .وی تـا پایـا 
س کرد و خود به تألیف برخی کتابهای درسـی اقدام نمود.
ن شـیعه ،مدارسـی تأسـی 
فرهنگ جوانا 
از دیگـر فعالیتهـای امیـن ،تلاش وی بـرای از میـان برداشـتن جهـل و ناآ گاهـی بین مسـلمانان بود.
وی بـا ایجـاد مدرسـههایی بـرای آمـوزش و پـرورش دختـران و پسـران ،وقـف زمیـن و سـاختمانهایی
بهـای و یـژه ایـن آموزشـگاهها ،در زدودن زنـگار
بـرای پیشـبرد اهـداف آموزشـی و چـاپ و انتشـار كتا 
ناآ گاهـی و جهـل از جامعـه اسلامی ،گام برداشـت( .امیـن 1403 ،ق ،ج  ،10ص )361
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ی عر بـی» دمشـق
ت در «مجمـع علمـ 
تهـای سـید محسـن امیـن  ،عضو یـ 
از مهمتر یـن فعالی 

تهـای علمـی ،در راسـتای ایجـاد وحـدت و اسـتقالل مسـلمانان،
امیـن ،علاوه بـر فعالی 
تالشهای فراوان نمود .او براى اینکه نشـان دهد میان شـیعه و سـنى فاصلهای نیسـت ،در مدرسـه
یبـرد .وحـدت در ایـن
علو یـه کـه خـود بنیـاد نهـاده بـود ،از اسـتادان شـیعه و سـنى یکسـان بهـره م 
مدرسـه ،چنـان بـود کـه علـى قضمانـى  -دانشآمـوز اهل سـنت  -بهعنـوان مؤذن انتخاب شـده بود و
شهـای آن فقیه وارسـته
هـر روز بـه روش بـرادران اهـل سـنت در مدرسـه ،اذان میگفـت .مجموعـه تال 
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در قبـل و بعـد از اسـتقالل سـوریه ،دولـت را بـر آن داشـت کـه نـام محلـه زندگى آن آفتـاب بىغروب را
بـه محلـه امیـن تغییـر دهـد( .جمعـی از پژوهشـگران1385 ،ش ،ج  ،2ص )608

سـید نجیبالدیـن فضـلاهلل العاملـی العیناثـی ،شـیخ الشـریعه اصفهانـی ،ملا کاظم خراسـانی
صاحـب کفایـة االصـول و  ...از اسـاتید برجسـتهای هسـتند کـه عالمـه ،توفیـق شـا گردی و کسـب
فیـض از محضرشـان را در بنـت جبیـل و نجـف اشـرف داشـته اسـت( .انصـاری 1367 ،ش ،ص )279

سـید مهـدی آل ابراهیـم حسـینی عاملـی ،شـیخ منیـر عسـیران ،اسـتاد ادیـب تقـی دمشـقی ،شـیخ
علـی شـمیع حمصـی غـوری نیـز تنهـا برخـی از شـاگردان عالمـه سـید محسـن امیـن بهشـمار میرونـد
کـه توفیـق بهرهگیـری از علـم و فقاهـت ایشـان را داشـتهاند( .امیـن 1403 ،ق ،ج  ،۱۰ص )۳۷۱

 .2اخالق پژوهشی عالمه امین
اهتمـام عالمـه بـه اسـتفاده از منابـع معتبـر و ذکـر ایـن منابـع ،پاسـخگویی به نیازهـای روز جامعه
در کارهـای پژوهشـی و شـجاعت و جرئـت علمـی ایشـان در بیـان مسـائل ،بهصراحـت ،اخلاق
پژوهشـی محقـق را نشـان میدهـد .وی توانسـته اسـت در سـایه رعایـت تقـوا و خویشـتنداری ،بـا
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پشـتکار فـراوان ،تألیفـات گرانبهایـی همچـون «اعیـان الشـیعه» را بـه رشـته تحریـر در آورد کـه منشـأ
بـرکات فـراوان بـرای شـیعیان گردیـد.

 .2.1آثار و تألیفات
ن بـر علـو م دینـی،
عالمـه سـید محسـن امیـن ،فقیـه و شـرححالنگار شـیعی اسـت کـه افـزو 
مطالعـات ادبـی نیـز داشـته و در سـرودن شـعر و نقـد شـعر نیـز توانـا بـوده اسـت( .امیـن 1403 ،ق ،ج ،۱۰

ص  ۳۳۳-۳۳۴و  ۳۴۱و  )۳۵۱-۳۵۲وی هرچنـد ب هصـورت تخصصـی بـه تاریخنـگاری نپرداختـه و
بیشـتر در پـی دغدغههـای دینـی و اجتماعـی خو یـش ،بـه تألیـف وقایـع تاریخـی روی آورده اسـت؛
ولـی موفـق شـد آثـار ارزشـمندی از خـود بـه یـادگار گـذارد.
وی در موضوعـات مختلـف همچـون رجـال ،فقـه ،کالم ،تار یـخ ،ادبیـات و لغـت دسـت بـه قلـم
نسـنگ وی ،کتـاب «اعیـان الشـیعه» در  56جلـد گـردآوری شـده کـه در آن،
بـرده اسـت .اثـر گرا 
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بـه بیـان شـرححال شـخصیتهای بـزرگ شـیعه ،پرداختـه اسـت تـا فضیلـت گمشـده شـیعه را ابـراز

نموده و مانع فراموشـی آن در تاریخ شـود( .امین عاملی 1390،ش ،ص  )23در ادامه ،برخی از مهمترین
آثـار عالمـه در قالـب آثـار تاریخـی و غیـر تاریخـی ،ذکـر میشـود.

الف) آثار غیر تاریخی
ن و برجسـتهترین اثـر عالمـه سـید محسـن امیـن اسـت .ایـن اثـر،
اعیـان الشـیعه ،مهمتر یـ 
ن شـیعه اسـت که بـا هدف شناسـاندن هویت فرهنگی
ل بـر معرفـی علمـا و بزرگا 
دانشـنامهای مشـتم 
ش امامیـ ه در اعتلا ی تمـدن اسلامی ،تدو یـن شـده اسـت .وی بـرای تأمیـن
ی نقـ 
شـیعه و یـادآور 
ن سـوریه،اردن ،فلسـطین ،مصر ،عراقو ایران سـفر کرد.
ق و تألیـف ،بـه کشـورهایی چو 
منابـع تحقیـ 
ایـن مجموعـه ،هرچنـد بیشـتر جنبـه رجالشناسـی دارد؛ امـا بسـیاری از اطالعـات تاریخـی دربـاره
یشـود .ایـن کتـاب ،مشـتمل بـر ده جلـد رحلـی بزرگ اسـت
پیامبـر؟ص؟ و ائمـه؟مهع؟ نیـز در آن یافـت م 
دوم آن ،شـامل مقدمه و شـرح زندگی پیامبر اکرم؟ص؟ ،فاطمه زهرا؟اهع؟
که جلد اول و بخشـی از جلد ِ

و امامـان شـیعه؟مهع؟ اسـت و از اواسـط جلـد دوم تـا آخـر جلـد دهـم ،شـرححال شـخصیتهای
شـیعه در آن آمده اسـت .مسـتدرکات اعیان الشـیعه نیز بعدها توسـط فرزندش حسـن االمین منتشـر

ادلـه اعتقـادی آنـان در موضوعاتـی ماننـد توسـل ،نـذر کـردن بـرای غیـر خـدا ،شـفاعت و ز یـارت قبـور
ائمـه؟مهع؟ را نقـد و رد کـرده اسـت .هرچنـد در ایـن کتـاب ،برخـی مطالب تاریخی یافت میشـود؛ اما
موضـوع کلـی کتـاب ،مباحـث اعتقـادی اسـت .اثـر دیگـر امیـن« ،نقض الوشـیعه» اسـت کـه ّردیهای

بـر کتـاب «الوشـیعه موسـی جـار َّ
الل» اسـت.

«حـق الیقیـن فـی لـزوم التألیـف بیـن المسـلمین» نیـز کتابـی اسـت کـه بـا تکیـه بـر ضـرورت
ی مسـلمانان ،تبییـن شـده اسـت « .البحـر ّ ّ
الزخـار فـی شـرح أحادیـث األئمـة األطهـار؟مهع؟ (۳
همآوایـ 
ُّ
ّ
جلـد) ،شـرح إیسـاغوجی ،إرشـاد الجهـال ،الـدر الثمیـن ،التقلیـد آفـة العقـول ،حـذف الفضـول عـن
ّ
علـم األصـول ،تحفـة األحبـاب فـی آداب الطعـام و الشـراب ،جنـاح الناهـض إلـی تعلـم الفرائـض،
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گردیـد( .همـان)
َ ْ ُ ّ ْ َ ْ َْ
َْ ُ
ّ
«کشـف ِاال ْرتیـاب فـی أتبـاع محمـد بـن عبدالوهـاب» کتابـی در نقـد و رد عقایـد وهابیـت اسـت.
ِ
نویسـنده در ایـن کتـاب ،بـه تار یـخ و چگونگـی شـکلگیری فرقـه وهابیـت پرداختـه و بهتفصیـل،

کشـف الغامض فی أحکام الفرائض ،سـفینة الخائض فی بحر الفرائض ،حاشـیة الصحیفة الثانیة
السـجادیه ،العلو یـات العشـرون ،عجائـب أحـکام أمیر المؤمنیـن فی المفاخرة بیـن الراحة و التعب،
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اقنـاع الال ئـم علـی إقامـة المآ ِتـم» تنهـا بخشـی از آثـار ایـن دانشـمند بـزرگ اسـت کـه در موضوعـات
گونا گـون نگاشـته شـده اسـت( .امیـن 1403 ،ق ،ج  ،10ص )371

ب) آثار تاریخی
نطـور کـه پیـش از ایـن بیـان شـد ،یکـی از آثـار برجسـته عالمـه امیـن ،کتـاب ارزشـمند «اعیـان
هما 
الشـیعه» اسـت .جلـد اول و دوم اعیـان الشـیعه بـه تار یـخ و سـیره پیامبـر اعظـم؟ص؟ و حضـرت فاطمـه
زهرا؟اهع؟ و ائمه معصومین؟مهع؟ اختصاص دارد .جلد اول ،در  677صفحه با شرححال امام صادق؟ع؟
پایـان مىیابـد و شـرححال سـایر ائمـه؟مهع؟ ،از حضـرت امام كاظم؟ع؟ تا حضـرت امام مهدى؟جع؟،
در ابتـداى جلـد دوم آمـده اسـت .بـا آنكـه هـدف اصلـى اعیـان الشـیعه ،شـرح زندگانـى ائمه نبـوده؛ اما
مؤلـف ،بهتفصیـل وارد ایـن مبحـث شـده اسـت .عالمـه خـود در مقدمـه اعیـان الشـیعه مینویسـد:
«مؤلفـان سـیره نبـوى؟ص؟ در بـاره تمـام ابعـاد زندگـى پیامبـر؟ص؟ ،بهطـور كامـل و
مسـتوفى بحث كردهاند ،چنانکه اگر ما خواسـته باشـیم سـیره آن حضرت و عترت
بزرگـوارش را ب هطـور همهجانبـه مـورد بحـث و بررسـى قـرار دهیـم ،بایـد چندیـن برابـر
آنچـه نوشـتهایم ،بنویسـیم؛ امـا مـا تـا آنجـا كـه ممكن بوده اسـت راه اختصار را پیشـه
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ساخته و تنها بدانچه گریزى از ذكر آن نبوده است ،بسنده كرده و از هر چیز ،فقط
گوشـهاى از حوادثـى را كـه روى داده اسـت بازنمـوده و اختیـار كردهایـم .بـا این وجود
بازهـم سـخن مـا در اطـراف زندگـى ایـن بزرگـواران بـه درازا انجامیـد تا آنجا كـه مجبور
به تألیف مجلداتى در این خصوص شدیم( ».حجتی کرمانی 1376 ،ش ،ج  ،1ص )9

این دو جلد ،در قالب سیره معصومان؟مهع؟ ،ترجمه و بهصورت جداگانه ،به چاپ رسیده است.
کتـاب «لواعـج االشـجان فـی مقتـل الحسـین؟ع؟» نیـز اثـر دیگـری اسـت کـه بـه زندگانـی امـام
حسـین؟ع؟ و اطالعـات تاریخـی قیـام حضـرت میپـردازد .بنـا بـر نظـر مترجـم کتـاب ،مؤلـف در ایـن
کتـاب ،حماسـه بـزرگ عاشـورا را بـه شـیوهای تحسـینبرانگیز ،بـه رشـته تحر یـر در آورده و بـا شـیوهای
محققانـه و کمنظیـر و بـا جمـع بیـن روایـات مقاتـل ،دیدگاههای گوناگونـی را در این زمینـه ارائه نموده
اسـت کـه روشـی منحصرب هفـرد تلقـی میگـردد و تاکنـون شـرح حادثـه کربلا بـه ایـن شـیوه ،گـردآوری
نشـده اسـت( .امیـن عاملـی 1390 ،ش ،ص  )16مباحـث كتـاب ،بـا اشـارهای كوتـاه بـه فضائـل امـام
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حسـین؟ع؟ ،آغـاز شـده و سـپس رونـد تاریخـى حـوادث پیگیـری میشـود .مؤلـف ،بهطـور خالصـه

از مـرگ معاو یـه تـا دعـوت كوفیـان ،مطالبـى بیـان كـرده اسـت و مقصـد دوم كتـاب را اصـل نبـرد در
روز عاشـورا قـرار داده اسـت .حـدود یکچهـارم از مباحـث آخـر كتـاب نیـز بـه پـس از شـهادت و نقـل
خطب ههـای اهلبیـت؟مهع؟ در كوفـه و شـام اختصـاص دارد .مؤلـف در خاتمـه ،از دو موضـوع بهطـور
جداگانـه سـخن میگو یـد كـه یكـى محـل دفن سـر مقـدس و دیگرى اطلاع امام؟ع؟ از شـهادت خود
اسـت .ایـن کتـاب نیـز بـا نام «اشـک و ماتم در سـوگ سـبط خاتم» توسـط عباس جاللـی ،ترجمه و به
تصحیـح سـید منـذر حکیـم ،بـه چـاپ رسـیده اسـت.
«المجالـس السـنیه فـی مصائـب و مناقـب العتـره النبو یـه» ،تألیـف دیگر عالمه اسـت که بیانگر
یهـا و پیرای ههـای موجـود در برگـزاری عـزاداری
تلاش بیدر یـغ وی ،بـرای از میـان برداشـتن کژرو 
ً
اهلبیـت؟مهع؟ ،خصوصـا امـام حسـین؟ع؟ اسـت .ایـن کتـاب ،در پنـج قسـمت تألیـف شـده کـه
چهـار قسـمت اول ،در بـاره امام حسـین؟ع؟ و جلد پنجم ،مخصـوص پیامبر؟ص؟ ،حضرت زهرا؟اهع؟
ً
و سـایر ائمه؟مهع؟ اسـت .گزارشهای تاریخی این کتاب ،غالبا همان مطالبی اسـت که در زندگانی
امـام حسـین؟ع؟ در اعیـان الشـیعه آمـده و عالمـه بنا بر ضـرورت اجتماعی ،آن را در قالبی مناسـب،
یهـا تنظیـم نموده اسـت.
بـرای عزادار 
ثقفی» و قیام توابین به رهبری «سـلیمان بن صرد خزایی» بیان شـده اسـت .در این نوشـتار ،ابتدا به
چگونگـی شـکلگیری قیـام توابیـن و شکسـت خـوردن ایـن نهضت ،اشـاره شـده و کیفیت شـهادت
سـلیمان بـن صـرد خزایـی ،رهبـر ایـن نهضـت و برخـی از سـران قبایـل کوفـه ،توصیـف شـده اسـت.
آنـگاه بـه چگونگـی یارگیـری مختـار ثقفـی از اهـل مدینـه و کوفـه و برخـی از بلاد عـراق ،جهـت قیـام
بـرای خونخواهـی امـام حسـین؟ع؟ و شـهدای کربلا اشـاره شـده و چگونگـی غلبـه مختـار ثقفـی بـر
لعـام قاتلان شـهدای کربلا ،گزارش شـده اسـت .نویسـنده ،بیعـت برخـی از قبایل با
اهـل کوفـه و قت 
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«أصـدق األخبـار فـی قصـة األخـذ بالثـار» کتابـی اسـت کـه در آن ب هطـور اجمالـی قیـام «مختـار

مختـار و فـرار کـردن مختـار از زنـدان و شـکلگیری قیـام وی را مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
«التنز یـه العمـال الشـبیه» نیـز کتابـی اسـت کـه در نقـد شـیوههای رایـج عـزاداری توسـط عالمـه،
یهـای نامشـروع بـه فارسـی
تألیـف شـده اسـت .ایـن کتـاب را جلال آل احمـد ،بـا عنـوان عزادار 
برگردانـده اسـت« .خطـط جبـل عامـل» نیـز از دیگر تألیفات تاریخی امین محسـوب میشـود( .امین،
 1403ق ،ج  ،10ص )371
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 .3تاریخپژوهی عالمه امین
لنـگاری اسـت .از آنجـا کـه ایشـان تاریخپـژوه صـرف نبوده
نگـرش عالمـه بـه تار یـخ ،بیشـتر فضائ 
اسـت و بـا توجـه بـه نیـاز جامعـه ،اقـدام بـه تألیفاتـی در ایـن زمینـه نمـوده اسـت؛ لـذا در نگاشـتههای
ً
خـود ،بـه معرفـی صحیـح مکتـب تشـیع و اهلبیـت عصمـت و طهـارت؟مهع؟ ،خصوصـا امـام
حسـین؟ع؟ ،روی آورده اسـت.

 .3.1مسئلهشناسی
عالمـه ،سـه عامـل تیـرهروزی مؤمنـان را ناآ گاهـی ،تفرقـه و کژرو یهـا و انحرافـات میدانسـت؛
لـذا اهتمـام خـود را بـرای از میـان برداشـتن ایـن سـه عامـل ،بـهکار بسـت و در ایـن راه ،بسـیار تلاش
ً
نمـود .همانطـور کـه قبلا اشـاره شـد وی در سـوریه بـا ایجـاد مـدارس و چـاپ و انتشـار کتابهایـی
در راسـتای اعتلای آ گاهـی مـردم ،گام برداشـت .وی همچنیـن بـرای از میـان برداشـتن عامـل دیگـر
گرفتـاری مسـلمین ،یعنـی انحرافـات و کژرو یهـا ،ب هطـور جـدی وارد عمـل شـد؛ بهگونـهای کـه وی
را از پیشـگامان اصلاح اندیشـه شـیعی در دوران معاصـر بـه شـمار میآورنـد .او پـس از بازگشـت بـه
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جبـل عامـل ،بـه اصلاح خرافـات و نادرسـتیهایی در نقـل تار یـخ عاشـورا و سـوگوار یها پرداخـت.
نـگارش کتـاب «لواعـج االشـجان» و مجموعـه پـرارزش «المجالـس السـنیه» در مناقـب و
مصائـب معصومـان؟مهع؟ ،گوشـهای از کوشـشهای او در از میـان برداشـتن کژرو یهـای موجـود در
یهـای مرسـوم بیـن شـیعیان بـوده اسـت .البتـه آن بزرگـوار ،بدیـن بسـنده نکـرده و بـا
برگـزاری عزادار 
نوشـتن رسـاله «التنز یـه» ،ضربـهای اساسـی بـر پیکـر کژاندیشـان نـاآ گاه وارد سـاخت .عامـل دیگـر
تیـرهروزی مسـلمانان از منظـر عالمـه ،تفرقـه بیـن مسـلمین بـوده اسـت؛ لـذا ایشـان در ایـن راسـتا نیـز
ش در
ب و کوشـ 
ی امیـن ،دو ویژگـی نقـد مذاهـ 
ت علمـ 
اقدامـات شایسـته انجـام داد .در شـخصی 

یشـود .و ی درحالیکـه در آثـار ی چون «کشـف
ایجـاد همبسـتگی اسلامی ،در کنـار یکدیگـر دیـده م 
ق الیقیـن
ش «حـ 
االرتیـاب» و «العقـود الدر یـه» بـه رد عقایـد وهابیـت پرداختـ ه اسـت ،در اثـر دیگـر 
ن المسـلمین» ،بـر ضـرورت همآوایـی مسـلمانان تأ کیـد کـرد ه اسـت(.جمعـی از
فـی لـزو م التألیـف بیـ 
پژوهشـگران1385 ،ش ،ج  ،2ص)608
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بهطور خالصه میتوان گفت که دغدغههای عالمه سـید محسـن امین ،فراتر از مباحث علمی

و تألیـف کتـب بـوده اسـت؛ هرچنـد ایشـان ،اهتمـام و یـژه بـه این امر داشـته و تا آخر یـن لحظات عمر
بـا برکتشـان ،در حـال تدو یـن و تألیـف بودنـد و آثـار فـراوان از خـود بـه یـادگار گذاشـتند .جامعنگـری
و توجـه بـه مسـائل کالن فرهنگـی و سیاسـی مسـلمانان جهـان ،زدودن انحرافـات و آداب شـنیع از
دیـن ،مبـارزه بـا بیگانـگان و تلاش بـرای وحـدت میـان شـیعه و سـنی ،از مهمتر یـن دغدغههـای
عالمـه ب هشـمار مـیرود کـه عمـر خـود را در راه محقـق کـردن آن ،سـپری نمـوده و بسـیاری از تألیفـات
خو یـش را بـه ایـن موضوعـات اختصـاص داده اسـت؛ بنابراین به نظر میرسـد مهمترین مسـئله برای
عالمـه در حـوزه تاریخپژوهـی ،ایجـاد شـناخت صحیـح نسـبت بـه اهلبیـت؟مهع؟ و عقایـد صحیـح
شـیعه بـوده اسـت .ایشـان در مقدمـه اعیـان الشـیعه بـه ایـن مطلـب اشـاره کـرده و میفرمایـد:
«مـا پیـش از آغـاز بـه نوشـتن شـرححال اعیـان و بـزرگان شـیعه ،چنیـن دیدیـم كـه
كتـاب خـود را بـا ذكـر سـیره آنـان ،بركـت و شـرافت بخشـیم كـه آنـان علاوه بـر آنکـه
سـرور همـه مسـلماناناند ،بـزرگان و سـروران و مقتـداى شـیعیان بهشـمار مىآینـد.
مـا شـرححال ایـن معصومـان؟مهع؟ را جـدا از سـایر شـرححالهای افـراد شـیعه كـه
بنـا بـر حـروف الفبـا مرتـب شـدهاند ،آوردیـم و نـام و زندگـى آنـان را در بیـن زندگـى و
بمانـد؛ همچنـان كـه چنیـن اسـت( ».حجتـی کرمانـی 1376 ،ش ،ج  ،1ص )9

 .3.2پیشینهشناسی
بهـای تاریخـی خـود ،بـه پیشـینه موضـوع احاطـه
عالمـه سـید محسـن امیـن ،در تدو یـن کتا 
داشـته و بـا تکیـه بـر آن توانسـته اسـت آثـار خـود را تألیـف نمایـد .مؤ یـد ایـن مطلـب ،سـخن ایشـان
در مقدمـه اعیـان الشـیعه اسـت کـه در بحـث سـیره نبـوی؟ص؟ بـه پیشـینه اشـاره نمـوده و میفرمایـد:
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شـرححال دیگـر كسـان شـیعه ،نیامیختیـم تـا یـاد و نـام آنـان ممتـاز از دیگـران باقـى

بهـای فـراوان و بـا مجلـدات بسـیار ،همچون سـیره
«در خصـوص سـیره نبـوى ،کتا 
محمـد بـن اسـحاق و سـیرهاى كـه طبقـات ابـن سـعد متضمن آن اسـت و سـیره ابن
هشـام و سـیره ابـن سـید النـاس و سـیره شـمس شـامى و سـیره حلبیـه و سـیره زینـى
ّ ّ
دحالن و شـفا ،تألیف قاضى عیاض و شـمایل ،نوشـته ترمذى و المواهب اللدن ّیة
فـى السـیرة النبو یـة ،تألیـف قسـطالنى و غیـر اینهـا ،نـگارش یافته اسـت( ».همان)
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ایشـان همچنیـن بـه کتابهایـی كـه در بـاب سـیره ائمـه؟مهع؟ نگاشـته شـده ،اشـاره کـرده و چنیـن
مینویسـد:
«در بـاره زندگـى دوازده امـام؟مهع؟ ،کتابهـای بسـیارى بـه رشـته تحریـر درآمـده
اسـت .بهعنـوان نمونـه مىتـوان از کتابهایـی همچـون ارشـاد شـیخ مفیـد ،اعلام
الـورى نوشـته طبرسـى ،كتـب اآلل نوشـته ابـن خالو یـه ،كتـاب موالیـد اهلبیـت از
ابـن خشـاب ،تذكـرة الخـواص از سـبط بـن جـوزى حنفـى ،كشـف الغمـه علـى بـن
عیسـى اربلـى ،فصـول المهمـه از ابـن صبـاغ مالكـى ،مطالـب السـؤول از محمـد بـن
طلحـه شـافعى ،معالـم العتـرة النبو یـة نوشـته حافـظ ابومحمـد عبدالعزیـز بـن اخضر
جنابـذى بغـدادى حنبلـى ،ذر یـه طاهره از ابوبشـر محمد بن حمـاد انصارى معروف
بـه دوالبـى ،مناقـب ابـن شهرآشـوب در احـوال پیامبـر؟ص؟ و حضـرت زهـرا؟اهع؟ و
دوازده امـام؟مهع؟ ،مناقـب ابوبکـر خوارزمـى ،مناقـب ابوالمؤ یـد و نیز دیگـر مطالبى كه
بهـای دیگـر ذكـر شـده اسـت ،یـاد
در کتابهایـی همچـون كافـى و بحـار و کتا 
كـرد( ».امیـن 1403 ،ق ،ج  ،1ص )323
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در ادامـه ایـن مطلـب ،بـه کتابهایی كه بهطور اخص درباره على؟ع؟ نگاشـته شـده اسـت  ،اشـاره
کـرده و چنیـن میگوید:
بهـای خصایـص علـى؟ع؟ ،تألیـف نسـایى و حافـظ
نبـاره مىتـوان بـه کتا 
«درای 
ابونعیـم اصفهانـى و ابوعبدالرحمـن سـكرى و نیـز كتـاب مـا نـزل فیـه (علـى) مـن
القـرآن ،نوشـته حافـظ ابونعیـم اصفهانـى اشـاره كـرد( ».همـان)

شهـای تاریخـی نیـز مؤ یـد دیگـری اسـت کـه سـید محسـن
اسـتفاده از منابـع مختلـف در بیـان گزار 
امیـن بـه پیشـینه موضوعـات احاطـه کافـی داشـته اسـت و با توجه به آنها ،دسـت به قلم برده اسـت.

 .3.3مبانی و پیشفرضهای پژوهش
عالمـه ،بـا توجـه بـه مبانـی اعتقـادی خو یـش ،اقـدام بـه تألیفـات تاریخـی نمـوده اسـت .ایـن
امـر ،هـم از عناو یـن کتـب ایشـان ،قابـل اسـتنباط اسـت و هـم در نـوع گزارشدهـی ایشـان در ایـن
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یشـود؛ لـذا ایشـان بـا تکیـه بـر ایـن مطلـب ،بـه معرفـی اجمالـی زندگـی
نگاشـتهها ،بهوضـوح دیـده م 

چهـارده معصـوم؟مهع؟ پرداختـه اسـت.

 .3.4استناددهی
الف) ذکر منابع
یشـود کـه ایشـان ،شـیوه یکسـانی در نقـل
در بررسـی مطالـب کتـب تاریخـی عالمـه ،مشـخص م 
یتـوان ذکـر منابـع در نگاشـتههای تاریخـی عالمـه امیـن را در
منابـع بـهکار نگرفتهانـد .بهطورکلـی م 
هفـت مـورد بیـان کـرد:
1 .1مطالـب ،بـدون ذکـر منبـع آمده اسـت .ازجمله آن میتوان به بحث «من فضائل الحسـین؟ع؟»
(امیـن 1996 ،م ،ص « ،)9ادب الحسـین» (همـان ،ص « ،)17االمـور المتقـدم علـی القتـال» (همان،

ص  )21و  ...اشـاره کرد.
2 .2مطلـب را بـا نـام نویسـنده آغـاز مینمایـد .بهعنـوان نمونـه در کشـف االرتیـاب ،در بـاب تبـرک
بـه قبـور ،اینچنیـن آغـاز میکنـد؛ بیضـاوی میگو یـد( ...امیـن 1367 ،ش ،ص  )394یـا زعفرانـی

ش ،ص  ،)86در سیره حلبی ،به نقل از جماعتی ،نقل شده ( ...امین 1403 ،ق ،ج  ،1ص )224

4 .4نـام مؤلـف را بـه همـراه نـام کتـاب مـیآورد .محمـد بـن عبدالوهـاب در رسـاله ار بـع قواعـد
مینویسـد( . ...امین 1367 ،ش ،ص  ،)248سـمهودی در وفا الوفا مینویسـد( ...همان ،ص )412

ابـن شهرآشـوب در مناقـب آورده اسـت کـه ( ...امیـن 1403 ،ق ،ج  ،1ص  ،)221نـووی در شـرح
صحیـح مسـلم مینویسـد( . ...امیـن 1367 ،ش ،ص )395
ً
5 .5بـه نقـل نـام راوی جهـت متقنسـازی مطلـب ،اکتفـا میکنـد .مثلا مـیآورد ،زهـری میگویـد...
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میگو یـد( . ...همـان ،ص )410
ً
3 .3فقـط نـام کتـاب را ذکر میکند .مثال مینویسـد در کشـف الغمه آمده اسـت کـه ( ...امین1366 ،

(امیـن 1366 ،ش ،ص  ،)192بـه نقـل از انـس بـن مالـک آمـده اسـت ( ...امیـن 1403 ،ق ،ج  ،1ص
 ،)221ابـن عبـاس :كان رسـول اهّلل( . ...امیـن 1996،م ،ص )9

6 .6عالوه بر کتاب و نام مؤلف ،به جلد و شماره صفحه هم اشاره مینماید .بهعنوان نمونه در رابطه
با علم امام سـجاد؟ع؟ ،مطلبی را به نقل از شـیخ مفید در ارشـاد ج  2ص  141بیان مینماید.
(امیـن 1366 ،ش ،ص  )235یـا در ادامـه نقـل دیگـری ،بـا ایـن بیـان مـیآورد کـه ابونعیـم در حلیـه
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االولیـا ص  141بـه سـند خـود از زهـری ،روایـت کرده و مینویسـد ( . ...امین 1366 ،ش ،ص )235

7 .7در بعضی مطالب ،به چند منبع ارجاع داده میشود .ازجمله گزارش مکاتبه امام حسین؟ع؟
و معاویه را اینچنین آغاز مینماید :ابن قتیبه در االمامه و السیاسه و کشی در رجال آوردهاند
که ( ...امین 1366 ،ش ،ص  )87یا در باب ادله امامت امام علی؟ع؟ از منابع مختلفی نام برده
و مطلـب را چنیـن آغـاز مینمایـد« :روایـت کـرده طبـری در تار یـخ و تفسـیرش و بغـوی و ثعلبـی
در تفسـیر و نسـایی در خصائـص و صاحـب سـیره الحلبیـه ( ». ...امیـن 1403 ،ق ،ج  ،1ص )361

بـه نظـر میرسـد ایـن تفـاوت و ناهماهنگـی در ذکـر منابـع ،بـه دسترسـی ایشـان نسـبت بـه منابـع
مر بـوط اسـت .بهعبارتدیگـر ،هـر زمـان امـکان دسترسـی بـه کتـب مطبـوع بـرای ایشـان وجـود
قتـری بیـان شـده و حتـی شـماره صفحـات نیـز ذکـر گردیـده
داشـته اسـت ارجاعـات ب هطـور دقی 
اسـت و در غیـر ایـن صـورت ،بـه نـام راوی مطلـب یـا نـام کتـاب اکتفـا شـده اسـت .بهعلاوه ،ایشـان
سـختگیریهای سندشناسـی کـه در فقـه بـهکار مـیرود را در تار یـخ ،صلاح ندانسـته و بـا اینکـه در
کتـاب «البحـر الزخـار» (کتـاب فقهـی) ،بررسـیهای موشـکافانه سـندی انجـام دادهانـد و تخصـص
و یـژهای در ایـن امـر دارنـد؛ (بنـی عصـار ،1394 ،ص  )129امـا در گزارشهـای تاریخـی ،ایـن دقتنظرهـا
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را الزم ندانسـتهاند.
ً
ب) اعتبـار منابـع :در گزارشهـای موجـود در کتـب تاریخـی ،عالمـه غالبـا به منابـع کهن همچون
تار یـخ طبـری ،مناقـب ابـن شهرآشـوب ،مـروج الذهـب مسـعودی ،فتـوح ابـن اعثـم و  ...اسـتناد کرده
اسـت .هرچنـد عالمـه ،هیـچ محدودیتـی در ایـن زمینه برای خود قائل نشـده و عالوه بر منابع دسـت

اول ،از کتـب متأخـران همچـون «بحاراالنـوار» و حتـی کتـب مؤلفـان معاصـر خـود همچـون «خالصـه
الـکالم فـی امـراء البلـد الحـرام» تألیـف احمـد بـن زینـی دحلان (متوفـی  1304ه.ق) و کتـاب «تار یـخ
نجـد» محمـود شـکری آلوسـی (متوفـی  1342ق ).اسـتفاده کـرده اسـت؛ امـا بـا ایـن وجـود ،اهتمـام
ایشـان ،بـر اسـتفاده از منابـع دسـت اول و معتبـر بـوده اسـت.
ج) تنـوع منابـع :عالمـه در ثبـت وقایـع تاریخـی ،رویکـرد جامعـی نسـبت بـه اسـتفاده از منابـع
داشـته اسـت .گونهشناسـی منابـع استفاد هشـده توسـط ایشـان ،حا کـی از تنـوع موضوعـی در ایـن
منابـع دارد؛ بـه عبـارت دیگـر ،ایشـان در ثبـت گزارشهای مورد نظر ،عالوه بر منابـع تاریخی ،از منابع
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حدیثـی همچـون کافـی و خصـال ،کتـب کالمـی و اعتقـادی همچـون تنز یـه االنبیاء ،کتب تفسـیری

مثـل تفسـیر رازی و رشـید رضـا و منابـع رجالـی و فقهـی نیـز بهـره بـرده اسـت .درواقـع عالمـه ،بـرای
فهـم و اسـتنباط بهتـر وقایـع تاریخـی ،خـود را بینیـاز از علـوم دیگـر ندانسـته و در مـوارد ز یـادی از آنهـا
اسـتفاده کـرده اسـت .علاوه بـر ایـن تنـوع موضوعـی ،تنـوع مذهبـی منابـع هـم در کتابهـای ایشـان
یشـود .ایشـان تعصـب مذهبـی خاصـی در اسـتفاده از منابـع نداشـته و علاوه بـر
بهوضـوح دیـده م 
منابـع شـیعی ،از کتـب اهلسـنت هـم بهـره گرفته اسـت .اسـتفاده از ینابیع الموده قنـدوزی ،فصول
المهمـه ابـن صبـاغ مالکـی ،مسـتدرک حا کـم نیشـابوری و  ...مؤ یـد ایـن مطلـب اسـت( .امیـن1403 ،
ق ،ج  ،1ص )563

 .4روش تاریخپژوهی عالمه

ً
شهـای تاریخـی موجـود در متـن کتـب عالمـه ،غالبـا بـه روش توصیفـی بیـان گردیده اسـت؛
گزار 

شهـا از جانب عالمه هسـتیم که
امـا در برخـی مـوارد ،شـاهد تحلیـل و نقـد و بررسـی یـا انتخـاب گزار 
شهـای مختلـف در تاریخپژوهـی ایشـان اسـت .در ادامـه بـه برخـی از ایـن
حا کـی از اسـتفاده از رو 
مـوارد اشـاره میشـود.

شهـای تاریخـی ،در کتابهـای مؤلـف ،بـه شـیوه توصیفـی بیـان شـده اسـت .در
غالـب گزار 
حقیقـت توصیـف ،مبنـای گزارشدهـی در تار یـخ محسـوب میشـود و لـذا مؤلـف نیـز از ایـن شـیوه،
بهـره فـراوان بـرده اسـت .بهعنـوان نمونـه پیمـان حلـف الفضـول (امیـن 1403 ،ق ،ج  ،1ص  ،)220تزویـج
الزهـرا؟اهع؟ (همـان ،ص  ،)311سـریههای رسـول خـدا؟ص؟ (همـان ،ص  ،)244قتـل عمـر سـعد (امیـن،

ً
 1432ق ،ص  )101و  ...را صرفـا بـا ایـن روش بیـان کـرده اسـت.

روش تاریخپژوهی عالمه سید محسن امین جبل عاملی

 .4.1روش توصیفی

 .4.2روش تحلیل
در برخی مطالب که به نظر نویسـنده ،تفهیم صحیح آن برای مخاطب الزم بوده اسـت ،ایشـان
فراتـر از توصیـف ،گام نهـاده و بـه تحلیـل و ابـراز نظـر میپردازنـد .بهعنـوان نمونـه قصـه غرانیـق را بـه
نقـل از تار یـخ طبـری و طبقـات ابـن سـعد ،در ضمـن تار یـخ زندگـی پیامبـر؟ص؟ مطـرح مینمایـد و
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سـپس بـا عبـارت «اقـول» بـه اظهارنظـر پرداختـه و میگو یـد« :شـگفت از كسـانى كـه کتابهـای خود
را بـا چنیـن روایاتـى كـه بطلان و فسـاد آن ،نیـاز به بیـان و توضیح ندارد پر مىكنند ».ایشـان در ادامه،
نظـر صحیـح را بـا اسـتناد بـه تفاسـیر و روایـت بیـان میکنـد( .امیـن 1403 ،ق ،ج  ،1ص )230

نمونـه دیگـر ،ذکـر اخبـار مر بـوط بـه امـام سـجاد؟ع؟ در واقعـه حـره اسـت .عالمـه پـس از توصیـف
ایـن واقعـه ،بـه پنـاه دادن امـام؟ع؟ بـه مـروان و خانـوادهاش اشـاره میکنـد و میفرمایـد:
«ایـن باالتر یـن درجـه فضیلـت و بزرگـوارى و از مـكارم اخلاق امـام اسـت كـه در برابـر
آنهمـه آزارى كـه مـروان نسـبت بـه آن حضـرت روا داشـته بـود ،اینـك رفتار سـوء وى
را بـا نیكـى و احسـان جبـران مىكـرد؛ امـا بر خالف گفته طبرى كـه در ذیل به بعضى
از روایـات خـود اشـاره كـرده ،سپاسـگزارى مـروان از علـى بـن الحسـین؟ع؟ ،مبتنـى
بـر روابـط دوسـتانه قدیمـى نبـوده اسـت؛ ز یـرا دشـمنى و عداوتـى كه مروان نسـبت به
علـى بـن الحسـین؟ع؟ و اهلبیـت طاهرین؟مهع؟ روا مىداشـت ،احتیـاج به توضیح
نـدارد و هم هکـس بـدان آ گاه اسـت».
سـپس بـا ذکـر مسـتندات تاریخـی ،تحلیـل دقیقـی از عـدوات مـروان بـا اهلبیـت؟مهع؟ بیـان میکنـد.
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(همـان ،ج  ،5ص  )253در پایـان کتـاب «لواعـج االشـجان» نیـز عالمـه ،بهصراحـت ،بـه تبییـن دیدگاه
خـود در رابطـه بـا علـت قیـام امـام حسـین؟ع؟ پرداختـه و بـا ذکـر مسـتندات تاریخـی ،در پـی اثبـات
آ گاهـی امـام از شـهادت خو یـش و رد و ابطـال نظـر سـید مرتضـی در تنز یـه االنبیاء اسـت( .امین1996 ،
م ،ص )193

 .4.3انتخاب گزارهها
شهـا ،طبـق نظـر و عقیـده خـود ،دسـت بـه انتخـاب زده
در بعضـی مـوارد ،عالمـه در نقـل گزار 
و گزارشـی را کـه خـود صحیـح میدانسـته اسـت ،نقـل مینمایـد .ازجملـه میتـوان بازگشـت کاروان
اسـرا از شـام به کربال را شـاهد این مدعا آورد .ایشـان در اعیان الشـیعه دراینباره چنین آورده اسـت:
«همینکـه كاروان اهلبیـت؟مهع؟ بـه سـرزمین عـراق رسـید ،اهلبیـت از دلیـل راه
خواسـتند كـه از كربلا عبورشـان دهـد .چـون بـه كربلا وارد شـدند ،در آنجـا جابـر بـن
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عبـد اهّلل انصـارى بـا جماعتـى از بنیهاشـم و مردانـى از خانـدان رسـول اهّلل؟ص؟ را

دیدنـد كـه بـراى ز یـارت قبـر حسـین؟ع؟ آمـده بودنـد( ».امیـن 1403 ،ق ،ج  ،1ص )617

از آنجـا کـه ایشـان ،گزارشهـا را بـر اسـاس زمانبنـدی و بـه ترتیـب وقـوع ،بیـان مینمایـد ،پسازایـن
ماجـرا بـه ورود کاروان اهلبیـت بـه مدینـه و اطلاع اهالـی مدینـه از شـهادت امـام حسـین؟ع؟
یپـردازد؛ لـذا بـا ایـن بیـان عالمـه ،حضـور کاروان در اربعیـن اول را مسـلم دانسـته و نظـرات مخالف
م 
را بیـان نمینمایـد .در مـورد گـزارش شـهادت حضـرت علیاصغـر؟ع؟ نیـز ایشـان تنهـا بـه ایـن نقـل
اکتفـا مینمایـد کـه «حضـرت علیاصغـر؟ع؟ در کنـار خیمـه و هنـگام وداع اباعبداهلل؟ع؟ با ایشـان،
یشـوند ».او نظـرات دیگـران ،پیرامـون ایـن گـزارش را مطـرح
مـورد اصابـت تیـر قـرار گرفتـه و شـهید م 
نمیکنـد( .امیـن عاملـی ،1390 ،ص )269

نتیجه گیری
با بررسی و دقت نظر در آثار تاریخی عالمه سید محسن امین ،نتایج زیر به دست میآید:
.1

1تاریخپژوهی عالمه با توجه به دغدغههای دینی و اجتماعی ایشان شکل گرفته است.

.2

2عالمـه بـه پیشـینه منابـع توجـه داشـته و بسـیاری از ایـن کتـب ،در دسـترس ایشـان بـوده

.3

3استناددهی گزارشها در کتب عالمه ،روش واحدی نداشته و شیوههای گوناگون دارد.

.4

4روش نقل گزارشهای تاریخی ،به شیوه توصیف ،تحلیل و ترکیب بوده است.

.5

5در منابع استفادهشده ،تنوع موضوعی و مذهبی بهصراحت دیده میشود.

روش تاریخپژوهی عالمه سید محسن امین جبل عاملی

اسـت.
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فهرست منابع:
.1

1امین عاملی ،محسن ،لواعج االشجان فی مقتل الحسین ،بیروت :دار األمیر للثقافة و العلوم 1996،م.

 ،____________________2 .اقناع الالئم علی اقامة المآتم ،قم :مؤسسه المعارف االسالمیه ۱۴۱۸ ،ق.
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1414بنی عصار ،امیر ،روششناسی سید محسن امین در البحر الزخار ،فصلنامه حدیث و اندیشه ،شماره  1394 ،20ش.
1515جمعی از پژوهشگران حوزه ،گلشن ابرار ،قم :معروف 1385 ،ش.
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1818شریف رازی ،محمد ،کرامات الصالحین ،بیجا ،نشر حاذق 1374 ،ش.
1919فخر الشریعه ،حسن ،معرفی البحر الزخار فی شرح احادیث ائمه اطهار ،تهران :دار الحدیث ،بیتا.

فلسفه تاریخ از منظر
شهید مرتضی مطهری؟هر؟
سمانه انیسی

1

چکیده
شـهید مرتضـی مطهـری ،از اندیشـمندانی اسـت کـه در بسـیاری از حوزههـای معـارف دینـی ،صاحـب اثـر اسـت.
مقالـه حاضـر ،بـا عنوان «فلسـفه تاریخ از منظر شـهید مطهری» ،در پی کشـف چگونگی پرداختن این شـهید بزرگوار ،به
مقوله فلسـفه تاریخ اسـت .برای دسـتیابی به این هدف ،از روش مطالعه اسنادی و کتابخانهای استفاده شده است.
طبـق یافتههـا ،میتـوان گفـت :شـهید مطهری توجـه ویژه به مسـائل روز جامعه داشـته و با در نظر گرفتـن این نکته،
ً
تألیفـات خـود را بـه رشـته تحریـر درآورده اسـت .تألیفـات تاریخـی ایشـان ،غالبا بـا رویکرد سـیره معصومـان؟مهع؟ و بیان
فلسـفه تاریـخ نگاشـته شـده و بـرای دسـتیابی بـه ایـن هـدف ،از روش توصیف ،تحلیـل و ترکیـب در بیـان گزارشهای
تاریخی اسـتفاده کرده اسـت.
واژگان کلیدی :تاریخپژوهی ،شهید مطهری ،سیره معصومان؟مهع؟ ،فلسفه تاریخ.

 .1طلبه سطح چهار جامعه الزهرا ؟اهع؟. E، sama.anisi100@gmail.com ،

مقدمه
تاریخ ،از شاخههای مهم علوم انسانی است که در بسیاری از دانشگاهها و مؤسسات علمی
جهان ،تدریس و به شاخههای گوناگونی تقسیم میشود .در تقسیمبندی تاریخ ،میتوان از
بررسیهای دورهای ،سلسلهای یا پادشاهی و  ...تا معاصر و کهن و باستانی و انواع دیگر شیوهها
نام برد .ماهیت علم تاریخ ،از منظر خواجه فضلاهلل همدانی عبارت است از:
«معرفت عالم کون و فساد از حوادث ایام ماضیه و قرون سالفه و امم سابقه  ...که
هر یک ،بر چه وجه و در کدام وقت ،حادث و نازل شده است».
در بسیاری از کشورهای جهان ،مورخان بسیاری بودهاند که تاریخ ملت خود یا دیگر ملل را
نگاشتهاند .از هرودت و گزنفون در یونان باستان تا طبری و مسعودی و ابن اثیر و ابن خلدون در
جهان اسالم و ویل دورانت در غرب ،همه در پی نگارش حوادث ایام و تاریخ بودهاند تا متخصصان
و مردم عادی ،از گذشته خود اطالع یابند .ورود بحثهای تاریخی به قرآن ،بیانگر اهمیت ویژه این
بحث است؛ و به گفته رهبر معظم انقالب:
«اگر تاریخ یکچیز اصلی نبود ،قرآن با این عظمت ،تاریخ را وارد خودش نمیكرد».
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بحث دیگر تاریخ ،فلسفه علم تاریخ یا ارتباط تاریخ با دیگر شاخههای علوم انسانی است که
مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است .در حقیقت فلسفه تاریخ ،آشنایی با قواعد
حاکم بر جامعه انسانی و تاریخ است .شهید مطهری در تعریف فلسفه تاریخ مینویسد« :علم به
قوانین شدن و صیرورت و تحول جامعهها« ،فلسفه تاریخ» نام دارد ».آیتاهلل سبحانی نیز دراینباره
ِ
مینویسد:

«آشنایی با قوانین کلی حاکم بر تاریخ و جامعه« ،فلسفه تاریخ» است و
بهعبارتدیگر ،فلسفه تاریخ ،علت و معلولها را در وقایع تاریخی کشف کرده و
ارتباط و پیوند وقایع را جستجو مینماید و سرانجام ،هر نوع کاوش و جستجویی
که دستاندرکار یافتن قوانین عمومی تکامل جامعههای انسانی هست ،فلسفه
تاریخ نامیده میشود».
در حقیقت فلسفه تاریخ ،علم به تحوالت جوامع و قوانین حاکم بر مسیر تحوالت و تکاملها است.
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شهید مطهری دراینباره مینویسد« :فلسفه تاریخ در اسالم ،فلسفه مجاهدت و فلسفه مبارزه،

میان حقیقت و بطالن است ».شهید مطهری یکی از اندیشمندان و صاحبنظران معاصر است
که توانسته با قلم علمی و زبان گویای خود ،آثار متعددی را به وجود آورد که این آثار ،دایرهالمعارف
بزرگی از فکر شیعی را روبروی ما قرار میدهد .به تعبیر امام خمینی ،آثار قلم و زبان او ،بیاستثنا،
آموزنده و روانبخش است .برخی ویژگیهای آثار ایشان عبارتاند از :تشکیل نظام فکری ،آموزش
گامبهگام ،شفافیت و صراحت شهید مطهری ،جمع تعبد و تعقل ،کامل بودن ،سادگی ،مطمئن
بودن و مستدل بودن.
ایشان ،هرچند متخصص تاریخ نبوده است؛ اما بنا بر اهمیت و جایگاه تاریخ و سیره
معصومان؟مهع؟ ،کتبی را با اطالعات تاریخی ،در این دو حوزه ،تدوین کرده است .همچنین
با توجه به جنبه فلسفی شخصیت علمی ایشان ،در فلسفه تاریخ هم دست به نگارش کتاب
زدهاند .عالوه بر این ،درباره امام حسین؟ع؟ نیز دست به قلم و سخن برده و در راستای زدودن
انحرافات در به پا داشتن شعائر حسینی ،تالش فراوان نموده است .در این نوشتار ،پس از معرفی
مختصر از حیات فردی و علمی شهید مطهری ،روش و ضرورت بحث از فلسفه تاریخ در آثار
ایشان ،مورد ارزیابی و دقت نظر قرار میگیرد.

استاد شهید آیتاهلل مطهری در  13بهمن  1298هجری شمسی در فریمان ،واقع در 75
کیلومتری شهر مقدس مشهد ،در یک خانواده اصیل روحانی ،چشم به جهان گشود .پس از طی
دوران طفولیت ،به مکتبخانه رفت و به فراگیری دروس ابتدایی پرداخت .در سن دوازدهسالگی
به حوزه علمیه مشهد ،عزیمت نموده و به تحصیل مقدمات علوم اسالمی مشغول شد .در سال
 1316ش ،.علیرغم مبارزه شدید رضاخان با روحانیت و علیرغم مخالفت دوستان و نزدیکان،

فلسفه تاریخ از منظر شهید مرتضی مطهری؟هر؟

 .1زندگینامه شهید مطهری

برای تکمیل تحصیالت خود ،عازم حوزه علمیه قم شد؛ درحالیکه بهتازگی مؤسس گرانقدر آن،
آیتاهللالعظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی دیده از جهان فروبسته بود و ریاست حوزه
را سه تن از مدرسان بزرگ آن ،آیات عظام سید محمد حجت ،سید صدرالدین صدر و سید
محمدتقی خوانساری ،به عهده گرفته بودند .تحصیالت حوزوی استاد مطهری ،در دو بخش
ادامه یافت:
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الف) دروس علمی
در دوره اقامت پانزدهساله خود در قم ،از محضر مرحوم آیتاهللالعظمی بروجردی (در فقه و
اصول) و حضرت امام خمینی (به مدت  12سال ،در فلسفه مالصدرا ،عرفان ،اخالق و اصول)
و مرحوم عالمه سید محمدحسین طباطبایی (در فلسفه و الهیات شفای بوعلی و دروس دیگر)
بهره برد .قبل از هجرت آیتاهللالعظمی بروجردی به قم نیز استاد شهید ،گاهی به بروجرد رفته و از
محضر ایشان بهرهمند میشد.

ب) دروس اخالقی و عرفانی
استاد شهید ،مدتی نیز از محضر مرحوم آیتاهلل حاج میرزاعلی آقا شیرازی در اخالق و عرفان،
بهرههای معنوی فراوان برد .همچنین از دروس اخالقی و عرفانی امام خمینی نیز استفاده کرد و
سالها محضر ایشان ،شاگردی نمود .از اساتید دیگر استاد مطهری ،میتوان از مرحوم آیتاهلل سید
محمد حجت (در اصول) و مرحوم آیتاهلل سید محمد محقق داماد (در فقه) نام برد.
وی در مدت اقامت خود در قم ،عالوه بر تحصیل علم ،در امور اجتماعی و سیاسی نیز
مشارکت داشت و با فداییان اسالم نیز در ارتباط بود .در سال  ،1331درحالیکه از مدرسین
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معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار میرفت ،به تهران مهاجرت کرد .در تهران ،به تدریس
در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانیهای تحقیقی پرداخت .در سال  1334اولین جلسه تفسیر
انجمن اسالمی دانشجویان ،توسط استاد مطهری تشکیل گردید .در همان سال ،تدریس خود
در دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران را آغاز کرد .در سالهای  1337و 1338
که انجمن اسالمی پزشکان تشکیل شد ،استاد مطهری از سخنرانان اصلی این انجمن بود که
بحثهای مهمی از ایشان به یادگار مانده است.
در قیام پانزده خرداد ،ایشان همواره در کنار امام بود؛ بهطوری که میتوان سازماندهی قیام
پانزده خرداد در تهران و هماهنگی آن با رهبری امام را مرهون تالشهای او و یارانش دانست .در
ساعت یک بامداد روز چهارشنبه پانزده خرداد  1342به دنبال یک سخنرانی مهیج علیه شخص
شاه ،بهوسیله پلیس ،دستگیر و به زندان موقت شهربانی منتقل شد و به همراه تعدادی از روحانیون
تهران ،زندانی گردید .پس از  43روز ،به دنبال مهاجرت علمای شهرستانها به تهران و فشار مردم،
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به همراه سایر روحانیون ،از زندان آزاد شد .هدایت هیئتهای مؤتلفه ،مبارزه با کجرو یها و

انحرافات ،حمایت از مظلومان فلسطین در برابر اسرائیل ،سخنرانیهای انقالبی ،ارائه ایدئولوژی
اصیل اسالمی و تدریس در حوزه علمیه ،از دیگر فعالیتهای اساسی ایشان بود.
در نهایت ،شهید مطهری ،در ساعت بیستودو و بیست دقیقه سهشنبه ،یازدهم
اردیبهشتماه سال  ،1358در تاریکی شب ،درحالیکه از یکی از جلسات فکری  -سیاسی بیرون
آمده بود ،با گلوله گروه نادان و جنایتکار فرقان که به مغزش اصابت نمود به شهادت رسید و امام
و امت اسالم ،درحالیکه امیدها به آن بزرگمرد بسته بودند ،در ماتمی عظیم فرو رفتند( .سایت مرکز
نشر آثار استاد مرتضی مطهری)

 .2روش و چرایی طرح مباحث فلسفه تاریخ
نگرش شهید مطهری به تاریخ ،بیشتر نگاه به سیره معصومان؟مهع؟ و فلسفه تاریخ بوده است.
از آنجا که ایشان تاریخپژوه صرف بهحساب نیامده و با توجه به نیاز جامعه ،اقدام به تألیفاتی
در این زمینه نموده است؛ لذا در نگاشتههای خود ،به معرفی صحیح سیره اهلبیت عصمت و
نیز دست به نگارش زده است .علت اصلی پرداختن استاد به این موضوع ،بهطور قطع ،رواج
اندیشههای مارکسیستی در بیان محرک تاریخ و نهضتهای اجتماعی در آن دوره بوده است.
البته پرداختن به فلسفه تاریخ بهخودیخود و قطعنظر از لزوم پاسخگویی به شبهاتی که در این
زمینه مطرح بوده نیز از ارزش باالیی برخوردار است .عالوه بر آن ،فلسفه تاریخ از نظر قرآن و بیان
سنتهای حاکم بر تاریخ و جامعه ،بخشی از معارف اسالمی را تشکیل میدهد و این امور بر
اهمیت پرداختن به آن حکایت دارد.
در مورد نظر شهید مطهری درباره فلسفه تاریخ ،باید دانست که ایشان با بهرهگیری از تعالیم

فلسفه تاریخ از منظر شهید مرتضی مطهری؟هر؟

طهارت؟مهع؟ ،روی آورده است .همچنین با توجه به فیلسوف بودن ایشان ،در مورد فلسفه تاریخ

اسالمی و معانی ژرف قرآنی و با تأ کید بر اینکه اسالم ،نظر قطعی در باب تاریخ دارد ،به پژوهش
پرداخته است و موضوع را بدینصورت مطرح میکند که به یک اعتبار ،همه چیز در عالم ،دارای
تاریخ است؛ چون تاریخ ،یعنی سرگذشت؛ بنابراین وقتی یک شی ،حالت متغیر داشته باشد و از
حالی به حالی و از وضعی به وضعی تغییر یابد ،این همان سرگذشت و تاریخ داشتن است؛ اما اگر
یک شی ،همواره به یک وضع ثابت باقی بماند و هیچگونه تغییر و تحولی در آن رخ ندهد ،این شی،
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دارای تاریخ نخواهد بود« .حال آیا تاریخ بر اساس تصادف است یا بر اساس اصل علی و معلولی؟»
مراد از تصادف این نیست که حوادث تاریخی ،هیچ علتی نداشته باشند؛ بلکه مراد این است که
حوادث تاریخی ،کلیت نداشته و تحت ضابطه و قاعده درنمیآیند.
ً
اما درباره اینکه «محرک تاریخ چیست؟» نظرات گوناگونی وجود دارد .عدهای معتقدند اساسا
تاریخ را نوابغ به حرکت درآوردهاند و حتی جهت تاریخ را هم آنها انتخاب کرده و باب میل خود،
تحوالت تاریخ را ایجاد کردهاند .درواقع این اندیشه و فکر آنها بوده که جامعه بشری را به شکل
فعلی آن ،ساخته است( .کوهن 1396 ،ش ،ص  )126بهزعم شهید مطهری ،این نظریه غلط بوده و
نمیتوان تا این اندازه برای نوابغ ،نقش قائل شد و دیگران را نادیده گرفت« .اگر هنگامیکه نابغه
ظهور میکرد ،افرادی نبودند که اراده او را اجرا کنند و طرح او را به مرحله عمل درآورند؛ آیا کاری
انجام میشد؟» و نیز آیا نوابغ هستند که حتی جهت تاریخ را تعیین میکنند و «اگر میخواستند
تاریخ را در جهت دیگری ببرند ،در آن جهت برده بودند؟» (مطهری 1427 ،ق ،ج  ،1ص  )160اما
اگر چنین گفته شود که همه انسانها در تاریخ مؤثر هستند «ولی افراد در یک سطح نیستند،
بعضی افراد که استثنایی هستند در سطح باالیی قرار دارند» و البته این افراد ،جهت تاریخ را
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تعیین نمیکنند ،بلکه «در اثر هوش و اراده خار قالعاده خود ،بهتر از دیگران ،طبیعت تاریخ را
شناخته و توانستهاند نیروهای تاریخی را به خدمت بگیرند .این سخن درخور توجهی است «و
بههرحال ،نظریه تأثیر نوابغ را نمیشود بهکلی رد کرد و گفت نابغه و غیر نابغه یکی است و همه
مردم یکجورند( ».مطهری 1372 ،ش ،ص )55

نکته دیگری که در نظریات شهید مطهری از حیث مباحث تاریخی ،مدنظر قرار گرفته است،
بحث تکامل تاریخ است .سخن گفتن از تکامل تاریخ ،ما را بر آن میدارد که مال ک خاصی برای
تکامل مطرح کنیم .تاریخ در چه امری رو به تکامل است؟ آیا در قدرت ،رو به تکامل است یا در
ثروت و علم و تکنولوژی یا در امور معنوی و انسانی؟ نظریهای که میتوان در اینجا پذیرفت این
است که تاریخ درمجموع ،خودش رو به تکامل است .شهید مطهری دراینباره میگوید:
ً
«تاریخ مانند قافلهای است که دائما قدمبهقدم جلو میرود .از آنجا که عامل
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تاریخ ،انسان است نه طبیعت؛ و انسان آزاد و مختار است .جامعه گاهی ممکن
ً
است منحرف شود و قهرا از هدفش دور گردد و گاهی ممکن است از حرکت باز

ایستد و گاهی ممکن است برای مدتی به عقب برگردد و مزایای کمالی خود را از
دست بدهد؛ ولی درمجموع حرکت تکاملی دارد ،یعنی اگر مجموع حرکتها را
در نظر بگیریم ،حالت قافلهای را پیدا میکند که گاهی حرکت میکند ،گاهی
ً
میایستد ،گاهی از این طرف میرود ،گاهی از آن طرف و احیانا گاهی چند قدم به
عقب برمیگردد؛ ولی درمجموع ،همیشه از مبدأ ،دور و به مقصد نزدیک میشود.
این نظریه ،نظریه درستی است( ».مطهری 1427 ،ق ،ج  ،1ص )228

استاد مطهری در تبیین نظریه تکامل خطی مارکس ،معتقد است مارکس ،ازجمله کسانی است
که قائل به تکامل بوده است؛ ولی قائل به هدف نیست و بنا بر نظر مارکسیسم ،تاریخ ،حرکتی
یکنواخت دارد و لذا رجوع به تاریخ ،معنایی ندارد؛ بهعبارتدیگر ،مارکسیستها عقیده دارند که
جامعه در هر وضعی از وضع قبلی خود ،تکاملیافتهتر است؛ زیرا تکامل را بهصورت تضاد توجیه
میکنند که جامعه در هر وضعی که هست ،در درونش تضادی برقرار میشود و این تضاد ،میان
عوامل نو و پیش برنده و عوامل کهنه و مرتجع قرار دارد( .کوهن 1396 ،ش ،ص  )243در این فرضیه،
تراجع و انحطاط ،معنی ندارد .بنا بر آنچه در فوق ذکر شد ،این نگرش مارکس ،نمیتواند مورد قبول
وقتی میگوییم جامعه و تاریخ ،رو به تکامل است ،یعنی استعدادهای فطری موجود در
جامعه ،میتواند به مرحله فعلیت رسیده و بهتدریج در جامعه ظهور یابد .نکتهای که باید به آن
توجه شود اینکه انسان و جامعه انسانی ،چه در جهت تکامل خودش که توأم با امور انسانی و
معنوی است و چه در جهت خالف آن ،بیارتباط با کل جهان نیست .اگر بشر در جهت کمال
و اصالح و تقوای خود و به تعبیر دیگر ،در راه رضای حق و در راه قرب بهحق ،گام بردارد ،روشی
هماهنگ با جهان داشته و جهان نیز عکسالعملی موافق با او ،نشان خواهد داد ،یعنی او را تأیید
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مطهری قرار گیرد.

کرده و ضامن بقایش میشود و اگر برعکس ،در جهت مخالف حرکت کند ،مثل عضوی در بدن
میشود که با اعضای دیگر ناهماهنگ است و وقتی یک عضو با اعضای دیگر ناهماهنگ شود،
ناچار طبیعت کلی بدن ،آن عضو را حذف و نابود خواهد کرد( .مطهری 1372 ،ش ،ج  ،1ص )105

وقتی میپذیریم که تاریخ ،یکسری امور تصادفی نبوده و دارای سنت و پیشینه است و انسان
نیز در این سنت ،نقش ایفا میکند؛ بنابراین باید گفت:
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ً
«اگر آن عاملهای انسانی که نقش دارند ،منحصرا عوامل فساد نیستند؛ بلکه
بیشتر عوامل صالح ،تقوی ،حق و ایمان هستند .در این صورت تاریخ ،معلم
خوبی است».
قرآن ،بر همین اساس معتقد است که صالح ،تقوی و اخالص ،در تاریخ نقش دارد و حتی نقش و
پیروزی نهایی ،همیشه از آن حق است و این صریح قرآن است که میفرماید «کتب اهّلل الغلبن انا و
رسلی»؛ (مجادله )21 :یعنی قانون قطعی الهی است که پیروزی نهایی از آن قانون من و پیامبران من
است و «ان جندنا لهم الغالبون» (صافات)173 :؛ بنابراین سیر طبیعی و تکوینی جوامع ،به سمت
رها کردن اختالفات و تکثرها و رسیدن به وحدت است .شهید مطهری دراینباره مینویسد:
«جامعه و فرهنگ یگانه است و برنامه اساسی اسالمی ،استقرار نهایی چنین
فرهنگ و جامعهای است .فلسفه مهدویت در اسالم ،بر اساس چنین دیدی به
آینده انسان و جهان مینگرد( ».مطهری 1427 ،ق ،ج  ،1ص )234

از مطالعه این مباحث ،میتوان ،بهخوبی ،روش تحلیلی استاد در بیان مباحث ناظر به تاریخ را
فهمید .بررسی دقیق مبانی صحیح اسالمی و بررسی دیدگاههای اندیشمندان دیگر و سپس نقد و
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بررسی با قوه عقل ،روشی است که ایشان در این زمینه دنبال کردهاند.
درباره بحث سیره نبوی؟ص؟ از منظر استاد مطهری ،باید گفت که آن ،حاصل چند جلسه
ً
سخنرانی ایشان است که طبعا روش مورد استفاده در این بحث ،همان روشی است که باید در
خطابه بهکار رود .او علت ورود خود در این بحث را اینچنین بیان میکند:
«چند سال پیش ،من فکر کردم که در زمینه سیره پیغمبر اکرم؟ص؟ کتابی بنویسم
به همین سبکی که عرض خواهم کرد .مقدار زیادی یادداشت تهیه کردم؛ ولی
هر چه جلوتر رفتم دیدم مثل این است که دارم وارد دریایی میشوم که بهتدریج
عمیقتر میشود .البته صرفنظر نکردم و میدانم که من نمیتوانم ادعا کنم که
میتوانم سیره پیغمبر؟ص؟ را بنویسم؛ ولی ما ال یدرک کله ال یترک کله ،باالخره
تصمیم دارم به حول و قوه الهی ،روزی چیزی در این زمینه بنویسم تا بعد دیگران
بیایند بهترش را بنویسند( ».مطهری 1391 ،ش ،ج  ،1ص )10
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ایشان همچنین در کتاب سیری در سیره ائمه اطهار؟مهع؟ ،به بررسی و تحلیل برخی از اتفاقات مهم

در سیره اهلبیت؟مهع؟ پرداخته و سعی نموده است با بررسی مبانی اصلی دینی ،این موارد را برای
کاربردی نمودن آنها در جامعه معاصر ،آماده نماید.

نتیجهگیری
ابعاد مختلف شخصیت علمی شهید مطهری ،سبب شده است ایشان در زمینههای
مختلف ،ورود عالمانه داشته باشند .ورود ایشان در مباحث تاریخی ،بهویژه در باب فلسفه
تاریخ ،بسیار موشکافانه و عمیق است و تحلیلهای متعددی را به همراه دارد .ذهن فلسفی و
تحلیلی استاد مطهری ،سبب شده است زمانی که ایشان به مناسبت ایام مختلف ،به سخنرانی
و بیان سیره نبوی؟ص؟ و معصومان؟مهع؟ میپرداختند ،همواره موارد متعدد کاربردی برای جامعه را
از تاریخ و سیره ائمه اطهار؟مهع؟ ،استخراج میکردند.
شهید مطهری ،با بهرهگیری از تعالیم اسالم و معانی ژرف قرآنی و با تأ کید بر اینکه اسالم نظر
قطعی در باب تاریخ دارد ،موضوع را بدینصورت مطرح نمودند که به یک اعتبار ،همه چیز در
متغیری داشته باشد و از حالی به حالی و از وضعی به وضعی تغییر یابد ،این همان سرگذشت و
تاریخ داشتن است؛ اما اگر یک شی ،همواره وضع ثابتی داشته باشد و هیچگونه تغییر و تحولی در
آن رخ ندهد ،این شی ،دارای تاریخ نیست .تاریخ یکسری امور تصادفی بهشمار نمیرود؛ بلکه
تاریخ ،سنت دارد و انسان نیز در این سنت نقش ایفا میکند.
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عالم ،دارای تاریخ است؛ چراکه تاریخ به معنای سرگذشت است و ازاینرو وقتی یک شی ،حالت
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پیوست 1
برخی از آثار استاد شهید آیتاهلل مطهری؟هر؟ شامل موارد ذیل است:
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علل گرایش به مادیگری

سیری در نهجالبالغه

انسان و سرنوشت

حماسه حسینی ( ۳جلد)

داستان و راستان

نظام حقوق زن در اسالم

مسئله حجاب

سیره نبوی؟ص؟

خدمات متقابل اسالم و
ایران

قیام و انقالب مهدی؟جع؟
از دیدگاه فلسفه تاریخ

نهضتهای اسالمی
در صدساله اخیر

آشنایی با قرآن (تفسیر
سورههای حمد و بقره)

انسان و ایمان

جامعه و تاریخ

اسالم و مقتضیات زمان

مجموعه گفتارها

انسان در قرآن

زندگی جاوید یا حیات
اخروی

عدل الهی

پیرامون انقالب اسالمی

گفتاری درباره جمهوری
اسالمی

کتاب سوزی ایران و مصر

امدادهای غیبی در زندگی آشنایی با علوم اسالمی ( ۴ج)
بشر

بیست گفتار

ده گفتار

جاذبه و دافعه علی؟ع؟

تعلیم و تربیت در اسالم

آشنایی با قرآن

تکامل اجتماعی انسان

گفتارهای معنوی

شرح منظومه ( ۲ج)

احیای تفکر اسالمی

هدف زندگی

انسان کامل

ماهیت نهضت امام
حسین؟ع؟

حق و باطل (بهضمیمه
احیای تفکر اسالمی)

مشکل اساسی در سازمان
روحانیت

ختم نبوت

اخالق جنسی

والها و والیتها

پیامبر امی

الغدیر و وحدت اسالمی

مقاالت فلسفی

خدای جان و جهان

و ...

جهاد و موارد مشروعیت آن جهانبینی توحیدی وحی
و نبوت
در قرآن

فهرست منابع
.1

1قرآن کریم.

2 .2نهجالبالغه.
3 .3حجتی کرمانی ،علی ،سیره معصومان ،تهران :سروش.1376 ،
4 .4سایت دفتر مقام معظم رهبری.
5 .5سایت مرکز نشر آثار استاد شهید مرتضی مطهری.
6 .6سبحانی ،جعفر ،فلسفه تاریخ ،قم :مؤسسه مکتب اسالم.۱۳۷۶ ،
7 .7سیره امامان ،ترجمه حسین وجدانی ،تهران :سروش.1366 ،
8 .8فخر الشریعه ،حسن ،معرفی البحر الزخار فی شرح احادیث ائمه اطهار؟مهع؟ ،تهران :دار الحدیث ،بیتا.
9 .9فضلاهلل همدانی ،رشیدالدین ،جامع التواریخ ،به تصحیح بهمن کریمی ،تهران :اقبال.۱۳۳۸ ،
1010کوهن ،جرالد آلن ،نظریه تاریخی مارکس ،ترجمه محمود راسخ افشار ،تهران :نشر اختران.1396 ،
1111مطهری ،مرتضی ،جامعه و تاریخ در قرآن ،تهران :سازمان تبلیغات.1372 ،
 ،_________________1212حماسه حسینی ،تهران :صدرا.1391 ،
 ،_________________1313سیری در سیره ائمه اطهار؟مهع؟ ،تهران :صدرا.1397 ،
 ،_________________1414سیری در سیره نبوی؟ص؟ ،تهران :صدرا.1391 ،
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 ،_________________1515مجموعه آثار شهید مطهری (فلسفه تاریخ) ،ج  ،15تهران :صدرا 1427 ،ق.1384 /
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مصاحبه با استاد روح الهی امیری

_ با سالم و احترام خدمت شما؛
ً
_ لطفا بهصورت مختصر خودتان را معرفی و زمینه مطالعات و آثار پژوهشیتان را توضیح دهید.
زهـرا روح الهـی امیـری ،اهـل اسـتان مازنـدران ،شـهر امیـرکالی بابـل و دانشآموختـه مقطـع
کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـگاه باقرالعلـوم؟ع؟ و دکتـری واحـد علـوم و تحقیقـات تهـران
هسـتم .از سـال  ،86کار علمـی و آموزشـی خـود را از جامعـه المصطفـی العالمیـه؟ص؟ و مؤسسـه
بنتالهـدی؟اهع؟ آغـاز کـردم و تاکنـون هـم عضـو گـروه علمـی  -تربیتـی تار یـخ ایـن مؤسسـه هسـتم.
از سـال  ،91مسـئولیت مدیر یـت ایـن گـروه را نیـز بـر عهـده داشـتهام .در سـال  91بـه عضویـت
هیئتعلمـی گـروه تار یـخ دانشـگاه باقرالعلوم؟ع؟درآمـدهام و تاکنـون نیـز در ایـن دانشـگاه مشـغول
خدمـت هسـتم .همـکاری بـا مرکـز مدیر یـت خواهـران و شـورای سیاسـتگذاری ایـن حـوزه ،عضـو
هیئتمدیـره انجمـن تاریخپژوهـان ،همـکاری بـا دانشـگاهها و مرا کـز علمـی ماننـد دانشـگاه معارف
و دانشـگاه قـم ،از دیگـر فعالیتهـای بنـده بـوده و هسـت.
زمینـه مطالعـات و پژوهشـیهای مـن در چنـد بخـش علمـی بـوده اسـت .بخـش اول ،بـه جهـت

عالقـه بـه تاریخنـگاری و رسـاله دکتـری ،وارد ایـن حـوزه دانشـی تار یـخ شـدم و رسـاله و مقالههـای
متعـددی بـا همیـن موضـوع ،تدو یـن نمـودم .رسـاله دکتـری بنـده ،پژوهشـی در تاریخنـگاری
خنـگاران دیگـر ،بـه رشـته تحر یـر درآمـد .در ایـن رسـاله ،علاوه بـر
مقر یـزی بـود کـه متفـاوت از آثـار تاری 
مؤلف ههـای مرسـوم تاریخنگارانـه ،بـه ابعـاد فکـری ،فلسـفی و روشـی مقریـزی نیـز پرداختـم .مقـاالت
متعـددی بـا همیـن سـبک ،در بـاب اندیشـه تاریخـی ایـن مؤلـف ،سـبک و روش او در تاریـخ و
نـگاه مشـیتگرایانهاش بـه حـوادث تار یـخ نوشـته و بـه چـاپ رسـاندم .در قبـول راهنمایـی رسـالهها
و پایاننام ههـا هـم سـعی نمـودم ،دانشـجویان را بـه همیـن سـمت و روش هدایـت کنـم؛ ازایـنرو
تاریخنـگاری سـپهر ،تاریخنـگاری عالمـه امینـی و  ،...ازجمله عناوینی اسـت کـه تاکنون راهنمایی
آنهـا را برعهـده داشـتهام.

جنبـه دیگـر عالیـق پژوهشـی مـن ،بـر نیـاز جامعـه زنـان متمرکز بـوده اسـت .مقاالتی مرتبـط با این
موضـوع ،ماننـد تحـول جایـگاه زن در جزیـره العـرب و نقـش زنـان در تحـوالت بعـد از اسلام کـه خـود
شـامل مقـاالت و راهنمایـی پایاننامههایـی مرتبـط با این موضوع بوده اسـت ،ازجملـه فعالیتهای
علمـی بنـده در ایـن حوزه علمی اسـت.
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_ یکـی از موضوعاتـی کـه مـورد توجـه شـما در فعالیتهـای پژوهشـی بوده اسـت ،پرداختن به مسـئله زن
ً
در دوره قبـل و بعـد از ظهـور اسلام اسـت .بـا توجـه بـه ایـن رویکـرد ،لطفـا در مـورد گزارشهـای تاریخـی
در مـورد جایـگاه و فعالیتهـای زنـان پیـش از ظهـور اسلام ،توضیحـی بیـان فرمایید.
در مـورد جایـگاه زنـان و فعالیتهـای آنهـا از دوران قبـل از اسلام تـا بعـد ظهـور اسلام ،زمینـه و
سهـای دکتـری بـه نـام «جزیـره العـرب
بسـتر مناسـبی بـرای پرداختـن بـه ایـن موضـوع ،در یکـی از کال 
قتـر در موضـوع زنـان ،برایـم فراهـم گردیـد.
قبـل از اسلام» ایجـاد شـد و فرصـت بیشـتری بـر نـگاه دقی 
خنـگاران و منابـع تاریخـی ،رویکـرد دوگانـهای نسـبت بـه ایـن موضـوع دارنـد .درواقـع از
اقـوال تاری 
سـویی ،بخشـی از منابـع تاریخـی و پژوهشهـای تمدنـی جهـان عـرب ،وضعیت زنـان در آن دوران را
اسـفبار نمیداننـد .گزارشهـای تاریخـی مورخـان ،ماننـد حضـور زنـان در برخـی حلفهـا و شـرکت
در مناسـبتهای اجتماعی و مجامع شـعری و قرار گرفتن در جایگاه داوری شـعر و قضا ،آزاد بودن
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فعالیـت اقتصـادی زنـان و داشـتن سـرمایه و ارث از طریـق همسـران ،نشـانههایی از تأییـد ایـن نظریه

اسـت .از سـوی دیگـر ،وجـود برخـی آیـات قـرآن و روایـات در تشـریح وضعیـت زنـان و دختـران در ایـن
دوره کـه بیشـتر ناظـر بـر نهـی بـر عمـل بـوده اسـت ،عـدهای را بـه ایـن نظـر سـوق داده کـه زنـان در ایـن
عصـر ،از وضعیـت مطلو بـی برخـوردار نبودهانـد .دیـدگاه بنـده بـر ایـن اسـت کـه نبایـد مطلقانـگاری
یتـوان ادامـه
در ایـن موضـوع داشـت و بـا توجـه بـه وجـود داد ههـای تاریخـی قبـل و بعـد از اسلام کـه م 
امتـداد فرهنگـی دوران جاهلیـت را در میـان مناسـبات اجتماعـی آن دوران دیـد ،بـه ضـرس قاطـع
یتـوان فرضیـه اول را کامـل پذیرفـت و در مقابـل ،وجـود برخـی قوانیـن ناعادالنـه در مـورد زنـان و
نم 
جهـای آنهـا کـه علـت تشـریع برخـی قوانیـن و احـکام شـده بـود ،مؤ یـد نامطلـوب بـودن وضعیـت
ازدوا 
کلـی زنـان در جامعـه آن روز اسـت؛ امـا بایـد در تحلیـل نهایـی ،بـه چنـد نکتـه توجه نماییم .نخسـت
نکـه ایـن آیـات ،ماننـد بسـیاری دیگـر از آیـات ،ناظـر بـر تشـریع و رفـع قوانیـن سـوء و نادرسـت و
آ
نگـذاری الهـی در مـورد نـوع بشـر اسـت و فقـط مختـص زنـان نیسـت؛ بلکـه همـه شـئون جامعـه
قانو 
انسـانی را در برمیگیـرد .دوم آنکـه در تحلیـل روایتهـا و تناقـض بیـن آنهـا ،جامعـه شـهری و وبـری
و صحرانشـینان را بایـد تفکیـک نماییـم و بدانیـم در دو سـطح ،بایـد زنـان و وضعیـت آنهـا را تشـریح

_ ظهـور اسلام ،در تحـول جایـگاه و فعالیتهـای زنـان ،چـه نقشـی داشـت و رفتـار پیامبـر؟ص؟ در مـورد
حضـور اجتماعـی زنـان ،بـر چـه اصولـی مبتنـی بـود؟
یتـوان همـان نکتـهای کـه
در مـورد ظهـور اسلام و اقدامـات پیامبـر؟ص؟ در مـورد جایـگاه زنـان ،م 
در پاسـخ پرسـش قبلـی بیـان کـردم را اینجـا مطـرح نمـود .جامعـه عـرب قبـل از اسلام ،برخـی قوانیـن
ظالمانـه در بـاب ازدواج ماننـد ظهـار ،مخادنـه و  ...را امـری عـادی تلقـی میکـرد و نشـانههای آن تـا

پیامبران اولوالعزم ،الگوهای برگزیدۀ تربیتی قرآن کریم

نماییم؛ چون جوامع شـهری با نوع سـطح زندگی و میزان ثروت و سـرمایه و همچنین شـرافت نسـب
ً
و قبایـل بـزرگ ،زندگـی کاملا متفاوتـی نسـبت بـه بقیـه مردمـان داشـتهاند.

دوران مدینـه هـم آشـکار بـود؛ امـا اسلام بـا طلـوع خود ،نظر یـه جدیـدی را رواج داد و آن ،نگاه انسـانی
بـه زن و نـه نـگاه جنسـیتمحور ،بـوده اسـت .در ایـن نـگاه ،برابـری جایـگاه انسـانی زن ،علیرغـم
تهـا بـا جنـس مـرد ،برابـری در برابـر تکالیـف الهـی و نظـام تشـریع ،موجـب تغییـر
وجـود برخـی تفاو 
نگـرش و تلقـی جامعـه بـه زن شـد .بیعـت پیامبر؟ص؟ ،با زنان ،چـه در پیمانهای عقبه و چه در مکه
در بیعـت النسـا ،بـدون آنکـه از زنـان ،پرسشـی مبنـی بر اعالم رضایت مردانشـان شـود ،نشـاندهنده
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اسـتقالل اندیشـهای و سیاسـی زنـان در اسلام اسـت .زنـان مهاجـری کـه مردانشـان را رهـا نمـوده و
بـرای پایـداری بـر دینشـان ،تـرک دیـار نمودهاند و سـختی و مشـقت هجرت را بر خـود خریدهاند و ،...
بیانگـر نـگاه اسلام و تأثیـر دیـن مبیـن اسلام بـه جایـگاه زن و فعالیتهـای او اسـت.
ً
_ آیـا سـیره و روش پیامبـر؟ص؟ ،در دوران پـس از ایشـان ،در مـورد زنـان تـداوم یافـت و اساسـا نقـش و
جایـگاه زنـان در جامعـه اسلامی در قـرون بعـد ،چـه میـزان از سـنت پیامبـر؟ص؟ متأثـر بـود؟
ً
بعـد از اسلام ،قاعدتـا نمیتـوان انتظـار داشـت اهـداف راسـتین پیامبـر؟ص؟ ،بـا همـان رویکـرد
انقالبـی و الهـی ،ادامـه یابـد؛ امـا باالخـره نمیتواند چرخش صددرصدی هم داشـته باشـد .علیرغم
انحرافاتـی کـه در نـوع فعالیـت اجتماعـی زنان در دوره بعد از پیامبر؟ص؟ شـاهدش هسـتیم ،اما خلفا
ً
نتوانسـتند اندیشـه الهـی پیامبـر؟ص؟ را کاملا کنار بگذارنـد؛ البته انحراف در عملکـرد ،به وجود آمد.
گهـا بهعنـوان پرسـتار و مراقبـت از مجروحـان و گاه حتـی بهعنـوان مدافعـان و
شـرکت زنـان در جن 
جنگجو یـان و بعدهـا بهعنـوان راوی و محـدث در کنـار اسـتفاده ابـزاری از زنان بهعنـوان خنیاگران و
رقاصـه در محافـل امیـران و سلاطین ،دو وجـه فعالیتهـای زنان بعد از این دوران را نشـان میدهد.
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درواقـع نـگاه انسـانی و الهـی برگرفتـه از آموز ههـای قـرآن و اسلام نیـز بـا توجـه بـه رسـوخ فرهنگهـای
متفـاوت از سـرزمینهای مفتوحـه و بـاز مرجعیـت احکام ارزشـی گذشـته اعراب ،بنیـان این آموزهها
را مخدوش نمود و رسـوخ اسـرائیلیات در تفسـیر برخی از آیات و روایات ،نگاه به زن و جایگاه آن را
متفـاوت از آنچـه در قـرآن و در نـگاه پیامبـر؟ص؟ وجود داشـت ،شـکل داد.
_ شـما وضعیـت حضـور اجتماعـی زنـان ،جایـگاه و منزلـت و تأثیرگـذاری آنهـا در دوره کنونـی را چگونـه
بررسـی میکنیـد؟ آیـا بـا شـرایط فعلـی ،زنـان میتواننـد نقـش تمدنسـازی ایفـا نماینـد؟
در مورد وضعیت امروز زنان و آنچه ما با آن روبرو هسـتیم ،بنده مقالهای در باب بیانیه گام دوم
و نقشـی کـه زنـان میتواننـد در ایجـاد تمدن اسلامی داشـته باشـند ،به رشـته تحریـر درآوردم که البته
ایـن پژوهـش ،فرصـت مناسـبی بـرای مـن بـود کـه بـه بازخوانـی دیـدگاه بـزرگان نظـام و رهبـری معظـم
انقلاب بپـردازم .متأسـفانه بایـد عـرض کنـم کـه مـا و جامعـه مـا و همینطـور زنـان جامعـه ،فاصلـه
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ز یـادی بـا ایـن گفتههـا و رهنمودهـا دار یـم؛ چرا کـه مـا هنـوز خود را نشـناخته و وظیفه الهی و مقدسـی

کـه بـر عهدهمـان در امتـداد انقلاب محمدی گذارده شـده را درک نکردهایم .امـام خمینی در بیانات
خـود ،زنـان را رهبـران اصلـی ایـن انقلاب خطـاب فرمودنـد کـه ا گـر ایـن ز نهـا نبودنـد ،معلـوم نبـود
انقلاب بـه پیـروزی میرسـید .نقـش رهبـری بخشـیدن بـه زن و زن را محـور جامعـه خطـاب نمـودن،
بـار مسـئولیت عظیمـی را بـر عهـده مـا گذاشـته کـه کمتـر بـدان توجـه شـده اسـت .البتـه منظـورم ایـن
ً
ً
نیسـت کـه بگو یـم اصلا نبـوده که حتما بوده اسـت؛ شـرکت زنـان در راهپیماییها ،در پشـتصحنه
جنـگ و فعالیتهـای آنـان ،گو یـای ایـن مسـئله و حضـور آنـان در جامعـه و اهـداف انقلاب اسـت؛
امـا خطـاب امـام ،فراتـر از ایـن امـر بـوده اسـت؛ چرا کـه طبـق دیـدگاه ایشـان ،زنـان میتوانسـتند نقـش
راهبـری ایـن نظـام مقـدس را بـر عهـده گیرنـد و ایـن امـر ،خـود مسـتلزم فراهـم کـردن زمینههـای الزم
از آمـوزش ،تربیـت و تغییـر قوانیـن در بهبـود وضعیـت زنـان دارد تـا بتواننـد ایـن وظیفـه سـنگین الهـی
خـود را بـه انجـام رسـانند .ا گـر مسـئولین مـا و زنـان جامعـه مـا ،مجموعه سـخنرانیهای حضـرت آقا و
دسـتورالعملهای ایشـان در مـورد زنـان را مـورد توجـه قرار دهند ،میتوان شـاهد تحولـی عظیم در این
ً
عرصـه بـود .زنـان میتواننـد بـه آنچـه خلقتـا و بر اسـاس وظیفه الهی بـر عهده آنها نهاده شـده ،جامعه
را در مسـیر آنچـه بایسـته اسـت ،تربیـت کننـد.
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