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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.

راهنمای تدوین و ارسال مقاالت

 .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

تمامی
عرصهی تاریخ یکی از عرصههای پویا و فعال در زمینهی پژوهش و تحقیق است و
ِ
کشف حقیقت
موضوعات تاریخ صدر اسالم و سیرهی اهلبیت؟مهع؟ ،پیوسته نیازمند بررسی،
ِ
و دریافت بهترین و باالترین درسها و عبرتها است؛ چرا که تاریخ همواره در حال تکرار بوده و
تنها در قالب مکان و زمان ،شکل و ساختار آن تغییر مییابد.
خداوند متعال را سپاسگزاریم که بار دیگر به ما فرصتی داد تا در چهارمین شماره از نشریهی
گذرگاه ،نشریهی انجمن علمی پژوهشی تاریخ ،ارائه دهندهی مقاالت پژوهشگران باشیم؛ تا در
کنار ارج نهادن به تالش دوستان ،جرعهای از معارف و تاریخ اهلبیت؟مهع؟ را ،نوشیده باشیم.
مطالب ارئه شده در چهارمین شمارهی نشریه به شرح زیر است:
مقالهی «واکاوی برخی از فضائل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهل سنت» ،نوشتهی زهرا بهجتی
پور؛
در این مقاله به برخی از فضایل امام علی؟ع؟ که در قالب آیات قرآنی بیان شده است و
همچنین نگاه اهل سنت در بیان فضیلت حضرت ،پرداخته شده است .
مقالهی «عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ در دفاع از والیت» ،نوشته فاطمه میری طایفه فرد؛

در این مقاله ،به وقایع پیش آمده بعد از رحلت رسول اکرم؟ص؟ و عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟

در آن دوره ،پرداخته شده است و نحوهی دفاع از والیت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم
بیان شده است.
مقالهی «نقش عنصر مکان در سیرهی سیاسی امام صادق؟ع؟» ،نوشتهی علی الهامی؛
سیدهزهرا محمدی ؛
تهـای جغرافیایـی مکانـی ،در سـیرهی سیاسـی امـام
ایـن مقالـه بـه بـازکاوی نقـش موقعی 
حسـاس واپسـین روزهـای زوال امو یـان و آغـاز سـلطهی خانـدان
صـادق؟ع؟ کـه درموقعیـت
ِ

مکانـی :مکـه ،مدینـه ،عـراق و شـام ،بـه سـر میبردنـد؛ پرداختـه اسـت.
عباسـی ،در موقعیتهـای
ِ

مقالهی «برخورد نواب اربعه با قرامطه» ،نوشته آسیه آخوند قرقی؛

این نوشتار به تاریخ و عملکرد نواب اربعه در زمان غیبت صغری در محدودهی شهر کوفه و
در ارتباط با قرامطهی آن مقطع پرداخته و سیاست زیرکانهی این بزرگواران را به تصویر کشیده
است.
پژوهی عالمه عسکری» ،نوشتهی زینب بختوه؛
مقالهی «تاریخ
ِ
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این مقاله به حیات علمی یکی از چهرههای برجستهی عالم تشیع پرداخته است و نحوهی

نگارش ،پژوهش و برداشتهای علمی عالمه عسکری را به خوانندگان نشان داده است.
همچنین در این شماره ،مصاحبهی خانم دکتر مریم سعیدیان جزی و یادداشت یکی از اعضای
هیئت تحریریه را میخوانید.
امیدواریم این شماره از نشریه نیز بتواند مورد توجه تاریخ دوستان قرار گیرد و پژوهشگران گرانقدر،
ما را بیش از پیش با نگاه نقادانهی خود یاری نمایند.

نگاهی دوباره

حامد قرائتی

1

مناسبتها و آیینهای دینی مانند آنچه که در این ایام با آن مصادف هستیم ،فرصتی کوتاه
برای یادآوری مسئولیتهای فردی و اجتماعی نسبت به تعالیم دینی و اولیای الهی است .این
مسئولیتها برخالف آنچه رواج دارد ،اختصاص به زمان و مناسبتی خاص نداشته و شایسته
است در تمامی ابعاد ّ
حکمرانی
مادی و معنوی زندگی جریان یابد .در این میان شیعیان به دلیل
ِ
ِ
حاکمان جور و محدودیتهای سیاسی و اجتماعی ،از گذشته و در مقاطع مختلف تاریخ ،از
ِ
گذرگاههای خطرناک را به وسیلهی روش تقیه و
ترویج و ابراز عقاید و باورهای خود نهی شدهاند و
ِ
خدمات بیدریغ و جسورانهی عالمان و مبلغان دینی پیمودهاند؛ اما آنچه که امروزه مذهب تشیع
اثنی عشری را به عنوان مذهب نجات بخش ،تهدید میکند ،قرائتهای اسطورهای ،داستانی و
تأویلگرا از تاریخ و سیرهی اهلبیت؟مهع؟ است؛ ادبیات و تفسیری که در کنار ظلم سالطین و
معاندان مانند دو لبهی قیچی ،هر چه بیشتر به دور شدن شیعیان و جوامع انسانی از معصومین؟مهع؟
به عنوان الگوهای برگزیدهی الهی منجر میشود .در اینگونه تفاسیر به معصومین؟مهع؟ به عنوان
 . 1دانش آموختهی حوزه علمیه قم و دکتری شیعه شناسی و نائب رئیس انجمن تاریخ پژوهان حوزهGharaati_1359@yahoo.com .

مفاهیمی غیرقابل درک و الگوهایی که بشر از فهم شأن آنها عاجز است ،پرداخته شده و انسانها
مجاز هستند که تنها در والدتهای آنها به اظهار شادی بپردازند و بر مصیبتهای ایشان بگریند.
در این دیدگاه مردم به اولیای الهی تنها به جهت مظاهر جسمانی ایشان عشق میورزند و از
معنوی آنها بازداشته میشوند؛ این دیدگاه گرچه ممکن
زندگی مادی و
آموختن قواعد و سبک
ِ
ِ

است دارای مصادیق و موارد صحیحی باشد؛ اما در حوزهی تاریخ اهلبیت؟مهع؟ و سیرهپژوهی،
انحرافی خطرناک است که امکان دارد ،جامعهی شیعه را به اسطوره پرستی ،بدعت و خرافات
بیگانگی نسبی جامعهی دینی ما
و حتی افراط و گزافه گویی بکشاند .آسیبی که پیامد آن در
ِ

در بسیاری از عرصههای مادی و معنوی با مکتب و سیرهی اهلبیت؟مهع؟ را ،میتوان مشاهده
نمود؛ بنابراین شایسته است ،عالمان دینی ،بویژه پژوهشگران تاریخ اسالم و اهلبیت؟مهع؟ ،برای
از میان برداشتن حصارهای کاذبی که بر تاریخ و سیرهی معصومین؟مهع؟ و محدودیتهایی به اسم
عشق به اهلبیت؟مهع؟ برای شیعیان ایجاد شده است و ایشان را از فهم ،دستیابی و الگوگیری
از سبک و سیرهی اهلبیت؟مهع؟ محروم ساخته است ،مجاهدت نمایند .چرا که محصور کردن
اسطورههای به ظاهر معنوی ،کمتر از
اولیای الهی در حصار تقدس و
اغراض ائمهی دین؟مهع؟ و
ِ
ِ
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کردن اجسام ایشان نخواهد بود.
ظلم
خلفای جور در حبس ِ
ِ
حیرت انگیز آن است که ارائهی تصویرهای غیرقابل دفاع از اهلبیت؟مهع؟ ،هم توسط برخی
مدعیان بیگانه از تاریخ و هم توسط عالمان لندن نشین صورت گرفته است و هر چه بیشتر موجب
آیینی شدن آموزههای اسالمی در میان شیعیان شده است؛ فرایندی که در ُبعدی فرا فرقهای،
مانعی جدی در بازگرداندن جریانها و سایر مذاهب اسالمی به صراط مستقیم ،که همان مکتب
اهلبیت؟مهع؟ است ،خواهد بود.

وا کاوی برخی از فضایل امام علی

؟ع؟

از دیدگاه اهلسنت
زهرا بهجتیپور

1

چکیده
ائمـهی معصومیـن؟مهع؟ از دو منظـر قـرآن و روایـات معرفـی شـدهاند و در قـرآن کریـم منزلـت واالیـی بـرای آنهـا بیان شـده
اهلبیـت؟مهع؟ پیامبـر؟ص؟ به عنـوان اجـر و مزد رسـالت معرفی شـده اسـت و روایـات فراوانی
اسـت ،چنانکـه محبـت بـه
ِ
ّ
مؤیـد ایـن مطلـب اسـت .بـه اعتقـاد شـیعه و برخـی از مفسـرین اهلسـنت ،برخـی از آیـات در مـورد امـام علـی؟ع؟ نـازل
شـده اسـت .روش ایـن پژوهـش ،کیفـی و مبتنـی بـر رویکـرد توصیفـی و تحلیلـی میباشـد ،کـه از منابـع کتابخانـهای و
نـرم افزارهـا در ایـن زمینـه اسـتفاده شـده اسـت .یافتهها ّ
مبین آن اسـت ،کـه برخی از مفسـرین اهلسـنت در کتابهای
خـود ،بیطرفانـه و عادالنـه در مـورد آیاتـی کـه در مـورد فضایل امـام علی؟ع؟ وارد شـده نظر دادهانـد و برخی افـراد دیگری
را بـا امـام دخیـل دانسـتهاند و گروهـی فقـط فضایـل افـراد دیگـر را بیـان کردهانـد و بـر عقیـدهی خـود پـا فشـاری نمودهانـد
بررسـی ایـن موضـوع در تفاسـیر معـروف اهلسـنت ،برخی از
و بـا غرایضـی ،از بیـان فضایـل امـام خـودداری نمودهانـد .بـا
ِ

آیات از جمله آیات سـورهی بقره ،274/مائده ،55/اعراف ،46/توبه 19 ،3/و  ،119انفال 62/و رعد7/؛ در مورد امام
ّ
حقانیـت ائمه؟مهع؟ را روشـن سـاختهاسـت.
علـی؟ع؟ وارد شـده و
واژگان کلیدی :فضایل ،امام علی؟ع؟ ،فریقین ،اهلسنت و شیعه ،آیات قرآن.

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

مقدمه
جایـگاه و منزلـت امـام علـی؟ع؟ از جملـه مباحـث مهـم در فریقیـن میباشـد ،از دیربـاز فضایـل
ـران شـیعه و سـنی مـورد توجه بـوده اسـت و گاهی نیـز مورد
امـام علـی؟ع؟ بیـن مفسـران و صاحبنظ ِ
اختلاف قـرار گرفته اسـت ،با وجود جایگاه برجسـتهی امام علی؟ع؟ در بین شـیعیان و وجود آیات
و روایات در مورد فضایل و منزلت ایشان ،گاهی موجب اختالف بین مذاهب گردیده ،که میتوان
درونی برخی از
سـبب آن را صرف نظر از بینش سیاسـی درون دینی ،نوعی اسلام سـتیزی و غرایض
ِ

مفسـران اهلسـنت دانست .حال این پرسش مطرح میشـود که رویکردها و نگرشهای اهلسنت
دربارهی آیاتی که در شأن امام علی؟ع؟ نازل شده ،چیست؟ بر اساس فرضیهی نویسنده ،با توجه
به روایات فراوانی که در مورد فضایل امام وارد شده ،این گمان تقویت میشود که امام علی؟ع؟ به
عنوان شاخصترین و برگزیدهترین شخصیت جهان اسالم بعد از پیامبر؟ص؟ ،بیش از دیگر ائمهی
معصومین؟مهع؟ مورد نقد و بررسی قرار گرفته است .هدف پژوهش حاضر بر آن است ،تا آراء مفسران
معـروف اهلسـنت در بـارهی منزلت امام علی؟ع؟ در آیات قرآن را بیان و سـپس به تحلیل و بررسـی
بهـای فراوانـی از مفسـران اهلسـنت
ایـن آراء بپـردازد .در رابطـه بـا موضـوع ایـن پژوهـش ،آثـار و کتا 
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اعـم از پژوهشـی و غیـر پژوهشـی نوشـته شـده؛ کـه در برخـی از آنهـا بـه طـور عـام بـه اهلبیـت؟مهع؟
پرداختـه شـده اسـت .از آن جملـه« :انوارالتنز یـل و اسـرارالتأویل تألیـف عبـداهلل بـن عمـر بیضـاوی،
روح المعانی فی تفسـیر القرآن العظیم از عالمه شـیخ محمود آلوسـی ،الدرالمنثور فی تفسیر المؤثور،
یتـوان نـام بـرد؛ در برخـی دیگـر نیـز به روشـی خـاص در مورد
تألیـف جلال الدیـن سـیوطی و  »...را م 
امـام علی؟ع؟ نوشـته شـده اسـت؛ مانند« :فضائل الخمسـه مـن صحاح السـنه اثر مرتضی حسـینی
فیروزآبـادی ،سـیمای علـی؟ع؟ بـه روایـت اهلسـنت تألیـف هاشـم بحرانـی و مـا نـزل من القـرآن فی
علـی تألیـف ابیبکر احمد بـن موسـی ابنمردویه».
نویسـنده در ایـن پژوهـش بـر آن اسـت تـا بـا روش تاریخـی و تحلیلـی روایـات اهلسـنت ،در
مـورد برخـی از آیاتـی کـه بـه طـور قطـع در مـورد امـام علی؟ع؟ وارد شـده اسـت بـه خصـوص روایات
و سـندهای حدیثـی و تفسـیری اهلسـنت ،کـه نـزول آن آیـات را در بـارهی امـام علـی؟ع؟ تأییـد
نمودهانـد ،تبییـن نمایـد.
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مفهومشناسی
کلیدی پژوهش حاضر ،به عنوان مهمترین واژهی مطرح در مسیر
به منظور تبیین مفهوم واژگان
ِ

پاسخگویی به سـوال اصلی این پژوهش بررسی میشود.

اهلسنت

سنت از نظر لغت ،به معنای سیره ،روش (ابنمنظور1414 ،هـ.ق ،ج ،13ص )221و طریقت ،سنةاهلل،
سـنةالنبی آمده اسـت( .راغب اصفهانى ،بیتا ،ص )265این کلمه با ترکیب اضافی ،در اذهان بیشـتر
مسـلمانان به آن گروه از مسـلمینی گفته میشـود که پیرو دسـتورات و آموزههای قرآن و سـنت نبوی

و خلفـا و صحابه میباشـند .بر این مبنا اهلسـنت یا جماعت ،مال ک سرمشـق اعمـال خود را قرآن
و سـنت نبـوی و صحابیـان میداننـد و آنچـه بـر خلاف ایـن آموزههـا باشـد بدعـت نامیـده میشـود.

(عظیمیفر1388 ،هـ.ش ،ص)91

شخصیت امام علی؟ع؟ یک شخصیت فوقالعاده و الهی است ،لذا شناختن چنین شخصیتی
تنهـا از طر یـق قـرآن و سـنت نبـوی؟ص؟ ممکـن اسـت .آیاتـی کـه در شـأن امـام علـی؟ع؟ نـازل شـده و
شـخصیت عظیـم آن حضـرت را معرفـی مینمایـد ،بسـیار زیاد اسـت .ابنعسـاکر از ابنعبـاس نقل
میکنـد :آن مقـدار که آیات قرآن دربارهی علی؟ع؟ نازل گشـته اسـت دربارهی هیچکس نازل نشـده
اسـت( .ابنعسـا کر1415 ،هـ.ق ،ج ،2ص )363از یزید بنرومان نقل شـده اسـت که میگوید« :خداوند
متعـال آن مقـدار از آیـات را کـه در قـرآن پیرامـون فضیلتهـای علـی؟ع؟ نازل کـرده اسـت ،دربارهی
هیچکس دیگری نازل نکرده اسـت»( .حا کم حسـکانی1411 ،هـ.ق ،ج ،1ص)54

وا کاوی برخی از فضایل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهلسنت

منزلت امام علی؟ع؟ در قرآن

دربـارهی تعـداد آیاتـی کـه در شـأن امـام علـی؟ع؟ نـازل شـده ،اختلاف اسـت؛ از مجاهـد نقـل
شـده اسـت کـه هفتـاد آیـه در قـرآن در شـأن امـام علـی؟ع؟ نـازل شـده اسـت( .حسـکانی1411 ،هــ.ق،

ج ،1ص )55عبدالرحمـن بـن ابـی لیلـی بـه هشـتاد آیـه اشـاره میکنـد( .همـان؛ ج ،1ص )55ابنعبـاس
نیـز از سـیصد آیـهی قرآنـی نام برده اسـت( .خطیـب بغـدادی1417 ،هــ.ق ،ج ،6ص219؛ ابنحجـر هیثمی،
1417هــ.ق ،ج ،2ص)373

13

فضایل امام علی؟ع؟ در آیات الهی

ً ََ َ
َ
َّ
َ ٌ
َ
الل ْیـل َو َّ
ـون َأ ْم َ ُ
یـن ُی ْن ِف ُق َ
ّ _1ال ِذ َ
وال ْ
الن َیـة فل ُه ْـم أ ْج ُر ُه ْـم ِع ْن َد َر ِ ّ ِب ْـم َو ال خ ْوف
الن
ب
ـم
ـار ِس ًّـرا َو ع ِ
ِ
ِ
ِ
َع َل ْی ْـم َو ال ُه ْـم َ ْی َز ُن َ
ون( .بقـره)274 :
ِ

«کسـانی که اموال خویش را در شـب و روز ،پنهانی و آشـکار انفاق میکنند ،پاداش آنها در نزد

پروردگارشـان اسـت و ترسـی بر آنها نیسـت و اندوهگین نشـوند»( .محمدحسـین طباطبایى1374 ،هـ.
ش ،ج ،2ص)586

 1 _1بررسی محتوایی روایات

َّ
ین ُی ْن ِف ُق َ
«ال ِذ َ
ون» علی بن ابیطالب؟ع؟ است.
در این آیه منظور از

الف) سیوطی در تفسیر الدرالمنثور میگوید« :عبدالرزاق و عبد بن حمید و ابنجریر و ابنمنذر
و ابـن ابـی حاتـم و طبرانـی و ابنعسـاکر از طریق عبدالوهاب بـن مجاهد و او ازپـدرش ،از ابنعباس
در بـارهی ایـن آیـه روایـت کردهانـد کـه ابنعبـاس گفتـه اسـت :ایـن آیـه در شـأن علـی؟ع؟ نازل شـده،
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ز یـرا علـی؟ع؟ چهـار درهـم داشـت که یک درهم را در شـب و یـک درهـم را در روز و یکـی را پنهانی و
دیگری را آشـکار انفاق نموده است»( .سـیوطی1365 ،هـ.ق ،ج ،1ص)363
ب) در تفسـیر البغـوی نیـز روایـت مذکـور بـه دو طر یـق از ابنعبـاس روایـت شـده اسـت( .بغـوی،

1417هــ.ق ،ج ،1ص )339ابنحجـر نیـز میگو یـد« :واقـدی از ابنعبـاس روایـت کـرده اسـت؛ علـی؟ع؟
فقط چهار درهم در اختیار داشت ،یک درهم را در شب و یک درهم را در روز و یک درهم را آشکار و
دیگری را پنهانی صدقه داد و سپس این آیه َّالذ َ ُ َ
ین ُی ْن ِفقون  ...نازل شد»( .ابنحجر هیثمی1417 ،هـ.ق،
ِ
ج ،2ص )384روایـت مذکـور را واحـدی در اسـباب النـزول (واحـدی النیسـابوری1412 ،هــ.ق ،ص )58و
ابناثیـر جـزری در اسـدالغابه (ابناثیر ،بیتا ،ج ،4ص )25و طبرانی در المعجـم الکبیر طبرانی (طبرانی،

بیتـا ،ج ،11ص )80و حسـکانی در شـواهد التنز یـل (حسـکانی1411 ،هــ.ق ،ج ،1ص )143و محب طبری
در الریاض النضره (محبالدین طبری ،بیتا ،ج ،3ص )178و ابنمغازلی در مناقب امیرالمؤمنین؟ع؟
(واسطی مالکی ،مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب؟ع؟1324 ،هـ.ق ،ج ،1ص ،374ح )325با سندهای
14

معتبـر نقـل کردهاند و نزول آیهی شـریفه را در شـأن علی؟ع؟ تأییـد نمودهاند.

ج) عدهای از مفسـرین اهلسـنت بر این باورند که آیهی شـریفه در شأن ابوبکر نازل شده است،
مانند :تفسیر بیضاوی (بیضاوی1418 ،هـ.ق ،ج ،1ص )161و تفسیر الکشاف (زمخشری1407 ،هـ.ق ،ج،1

ص )319ولـی آلوسـی در تفسـیرش چنیـن میگو یـد« :اگرچـه ابنعسـاکر از عایشـه روایـت میکنـد کـه
ابوبکـر چهـار درهـم داشـت کـه یـک درهـم را در روز و یـک درهـم را در آشـکار و یـک درهـم را پنهانـی
صدقـه داد ،ولـی در ایـن روایـت اشـاره بـه نـزول آیـهی کریمـه در شـأن ابوبکـر نشـده اسـت»( .آلوسـی،
1415هـ.ق ،ج ،2ص)47

چنیـن به نظر میرسـد؛ که آلوسـی بـر این عقیده اسـت ،که اگرچـه روایت مذکور در بـارهی ابوبکر
وجـود دارد ،ولـی در ایـن روایـت هیـچ اشـارهای بـه نـزول آیـه در بـارهی ابوبکـر نشـده اسـت و بیضـاوی
و صاحـب کشـاف ،بـدون هیـچ سـندی ،اسـتنباط کردهانـد کـه شـأن نـزول ایـن آیـه در صدقـه دادن
ابوبکـر میباشـد.

 1 _2بررسی سندی روایات
تضعیـف نمودهانـد ،از آن جهـت کـه در سـند آن عبدالوهـاب بـن مجاهـد وجـود دارد .ولـی ابنکثیـر

پـس از تضعیـف ایـن حدیث ،میگو یـد« :ولکـن رواه ابنمردویه من وجـه آخر عن ابنعبـاس أهنا نزلت
یف علی بـن ابیطالـب؟ع؟»( .ابنکثیـر دمشـقی1412 ،هــ.ق ،ج ،1ص)331

از ظاهـر ایـن گـزاره اسـتفاده میشـود کـه اگرچه حدیث مذکـور از طر یـق عبدالوهاب بـن مجاهد
ضعیـف اسـت ،ولـی ابنمردو یـه از طر یـق دیگـری کـه بـدون ضعـف میباشـد همیـن روایـت را از
ابنعبـاس نقـل کـرده اسـت ،لـذا حدیـث مذکـور بـه قـوت خـود باقـی اسـت.

َّ َ ُّ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ َ َ ُ َّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ْ ُ َ َّ َ
کاة َو ُه ْم را ِک ُع َ
ون.
ِ _2إنا و ِلیکم اهَّلل و رسـوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصالة و یؤتون الز

وا کاوی برخی از فضایل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهلسنت

عـدهای از مفسـرین اهلسـنت؛ روایتـی کـه سـیوطی در تفسـیر الدرالمنثـور خـود آورده اسـت را

(مائده)55 :

«ولی و سرپرست شما فقط خداوند متعال و فرستادهاش و کسانی هستند که ایمان آوردهاند و
نماز میخوانند و زکات میدهند در حالیکه در رکوع هستند»( .طباطبایی1374 ،هـ.ش ،ج ،1ص)3
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 2_1بررسی محتوایی روایات
بسـیاری از روایاتـی کـه از طریـق اهلسـنت گـزارش شـده اسـت ،گو یـای ایـن واقعیـت اسـت کـه
آیـهی مذکـور در شـأن امـام علـی؟ع؟ نازل شـده اسـت.
الف) فخر رازی در تفسیر خود (رازی1420 ،هـ.ق ،ج ،12ص )383سه روایت از ابنعباس و
عبداهلل بن سالم و أبوذر نقل کرده است که این آیه در مورد امام علی؟ع؟ است و هیچ اشارهای
به ضعیف بودن این روایات از نظر سند ندارد و این خود دلیلی برای صحیح بودن این احادیث
میباشد .اگرچه در داللت این آیه بر امامت علی؟ع؟ اشکالهایی وارد کردهاند ،که مربوط به
بحث والیت امام علی؟ع؟ است و در این پژوهش مجالی برای بررسی آن نمیباشد .فخر رازی از
ابوذر ،روایت میکند« :در یکی از روزها مشغول اقامه نماز ظهر با پیامبر؟ص؟ بودیم که مستمندی
وارد مسجد شد و از نمازگزاران درخواست کمک نمود ،ولی هیچ کس به او کمک نکرد .در
این هنگام مستمند دست خود را به سوی آسمان بلند نمود و گفت :پروردگارا؛ تو گواهی ،که
در مسجد رسول خدا؟ص؟ از مردم درخواست کمک نمودم ولی هیچ کس به من کمک نکرد.
علی؟ع؟ که در حال رکوع بود ،با انگشت کوچک دست راستش که انگشتر داشت به آن فقیر
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اشاره نمود و او نزد علی؟ع؟ آمد و انگشتر را از علی؟ع؟ گرفت .این رویداد را پیامبر؟ص؟ مشاهده
نمود و فرمود :اللهم ّان أخی موسی سألک؛ پروردگارا! برادرم موسی؟ع؟ از تو درخواستی نمود
و فرمودّ :
رب اشرح لی صدری  ...و اشرکه فی امری؛ و تو در جواب فرمودی :سنشد عضدک
بأخیک و نجعل لکما سلطانا؛ پروردگارا ،من محمد پیامبر تو هستم پس از تو در خواست
میکنم که سینهام را بگشا و مشکال تم را آسان گردان و علی؟ع؟ را که از اهلبیت؟مهع؟ من
است وزیر من قرار بده و پشت من را به وزارت او محکم گردان» .ابوذر در ادامه روایت میگوید:
«به خدا سوگند ،هنوز پیامبر؟ص؟ این کلمات را به پایان نرسانیده بود که جبرئیل؟ع؟ نازل
شد و گفت :ای محمد! بخوان :انما ّ
ولیکم اهلل و رسوله ( .»...رازی1420 ،هـ.ق ،ج ،12ص)383
ب) واحـدی در اسـباب النـزول از کلبـی نقـل میکنـد کـه او گفتـه اسـت« :آخـر آیـه مذکـور ،و هـم
راکعـون در شـأن علـی ؟ع؟ نـازل شـده اسـت»( .واحـدی نیسـابوری1412 ،هــ.ق ،ج ،1ص)199

ج) أبیالسعود ،در تفسیر خود ،چنین میگوید« :که آیه مذکور در شأن علی؟ع؟ است ،هنگامی
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که انگشترش را در حالت رکوع به مستمند داد»( .ابیالسعود ،بیتا ،ج ،3ص)52

د) از ظاهـر تفسـیر قرطبـی نیـز اسـتفاده میشـود ،کـه او معتقـد اسـت ایـن آیـه در شـأن علـی؟ع؟
میباشـد( .قرطبـی1405 ،هــ.ق ،ج ،6ص)22_221

 2_2بررسی سندی روایات
ابنکثیـر نیـز روایـات گوناگونـی را از طـرق مختلـف نقـل میکند ،که داللـت بر نازل شـدن این آیه
در مـورد امـام علـی؟ع؟ اسـت .او اگرچـه بعضـی از این روایات را از نظر سـند ضعیف دانسـته اسـت
ولی نسـبت به سـه روایتی که در ابتدا ذکر نموده ،هیچ اشـارهای به ضعیف بودن آنها نکرده است.
(قرطبی1405 ،هـ.ق ،ج ،6ص222_221؛ ابنکثیر دمشقی1412 ،هـ.ق ،ج ،2ص)71
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ـون ُک ًّال بس ُ
َ _3و َب ْی َ ُنمـا ح ٌ َ َ ْ َ ْ
جـال َی ْعر ُف َ
ـاد ْوا أ ْصح َ
ال ّن ِـة أ ْن
ـاب
ـیماه ْم َو ن
ـراف ِر
جـاب َو على الع ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
َ ٌ ََ ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
لام عل ْیک ْـم ل یدخلوهـا و ه ْـم یط َمعـون( .اعـراف)46 :
س
«میـان بهشـتیان و دوزخیـان حائلـى اسـت و بر بـاالى آن مردمى هسـتند که همهی خالئـق را به
ٌ
ون ُک ًّال بس ُ
َ َ َْْ
جال َی ْعر ُف َ
ـیماه ْم؛ یعنی :بر اعراف هسـتند مردانی
راف ِر
خداونـد میفرمایـد«َ :و عل الع ِ
ِ
ِ

نیامدهانـد امـا طمـع آن را دارنـد»( .طباطبایـی1374 ،هــ.ق ،ج ،8ص)139

کـه هـر کـدام از آنها را به چهرهشـان بشناسـند» .أعـراف یکی از مقامات کریمهی انسـانی اسـت که
خداونـد در روز قیامـت بـه بعضـی انسـانها عطـا نمـوده اسـت .میفرمایـد«َ :ب ْی َن ُهمـا ِحج ٌ
ـاب ،میـان
بهشت و جهنم پردهای فاصله شده است و این پرده خود أعرافی دارد که مردانی بر آن قرار گرفتهاند
و تمام مردم گناهکار و نیکوکار را میبینند .این مردان همه افراد را به چهرهها و حاالت مخصوص
آنها مشـاهده میکنند» .بنابراین روشـن اسـت ،کـه منظور از مردانـی که بر أعـراف قرارگرفتهاند ،چه

وا کاوی برخی از فضایل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهلسنت

سـیما و رخسارشـان مىشناسـند و اهـل بهشـت را نـدا دهنـد کـه سلام بـر شـما ،اینـان بـه بهشـت در

کسانی میباشند.

 3_1بررسی محتوایی روایات
ایـن آیـه را ابنحجـر در کتاب خـود ،الصواعق المحرقه ،یکی از آیاتی دانسـته اسـت؛ که در مورد
علـی؟ع؟ نـازل شـده اسـت .او میگو یـد« :ثعلبـی در تفسـیر ایـن آیـه از ابنعبـاس روایـت کـرده کـه او
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گفتـه ،أعـراف مکانـی باال تـر از صـراط اسـت کـه عبـاس و حمـزه و علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ و جعفـر در
دو طـرف آن قـرار گرفتهانـد و دوستانشـان را با صورتهای سـفید و دشمنانشـان را بـا صورتهای
سـیاه مشـاهده میکننـد»( .ابنحجر هیثمـی1417 ،هـ.ق ،ج ،2ص )485آلوسـی نیز این روایـت را به نقل
از ضحاک و او از ابنعباس در تفسیر روح المعانی ذکر کرده است( .آلوسی1415 ،هـ.ق ،ج ،4ص)363

َ
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ِ
ِ
ِ
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َُ َ َ ُ
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ّ
َ ُ ْ
َ
ْ
ُ
ُ
ذاب ألمی( .توبه)3 :
فه َو خ ْی ٌر لک ْم َو ِإ ْن ت َول ْی ْت فاعل ُموا أنک ْم غ ْی ُر مع ِج ِز ی ِ
اهَّلل و ب ِش ِر الذین کفر وا ِبع ٍ
«و ایـن آیـات اعالمـى اسـت از خـدا و پیغمبرش به مـردم در روز حج اکبر که خداوند و رسـولش
بیـزار اسـت از مشـرکین ،حـال اگر توبـه کردید کـه توبه برایتان بهتر اسـت و امـا اگر سـر پیچیدید ،پس
بدانیـد کـه شـما ناتـوان کننـده خـدا نیسـتید و تـو (اى محمـد) کسـانى را کـه کفـر ورزنـد بـه عـذاب
دردنا کـى بشـارت ده»( .طباطبایـى1374 ،هــ.ش ،ج ،9ص)194
َ
َ ْ َ ْ َ ّ ْ َ َْ
َ َّ
خداوند میفرماید«َ :و أ ٌ
ذان ِم َن ِ َ َ ُ
اس یوم ال ِج ال کب ِر؛ و اعالنی است از خداوند
اهَّلل و رسو ِل ِه ِإل الن ِ

و فرستادهاش به مردم در روز حج اکبر» .این آیه و آیات قبل از آن ،دربارهی اعالن برائت از مشرکین
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نازل شده است.

 4_1بررسی محتوایی روایات
روایـات بیانگـر ایـن واقعیـت اسـت کـه ،پیامبـر؟ص؟ پـس از نـزول ایـن آیـات ،ابتـدا ابوبکـر را مأمـور
ابلاغ ایـن آیات به مشـرکین نمود و سـپس بـه امر پروردگار ،توسـط جبرئیـل ،علی؟ع؟ را مأمـور گرفتن
نهـا به مشـرکین نموده اسـت.
آیـات از ابوبکـر و ابلاغ آ 
زمخشـری میگو یـد« :روایـت شـده اسـت ،کـه هنـوز ابوبکـر مقـداری از راه را نپیمـوده بـود کـه
ّ
ّ
جبرئیـل؟ع؟ بـر پیامبـر؟ص؟ نـازل شـد و گفت :ای محمـد! الیبلغـن رسـالتک اال رجل منـک؛ پیام تو
را کسـی جـز مـردی از خانـوادهات نبایـد ابلاغ کنـد» .پیامبـر؟ص؟ ،علـی؟ع؟ را از پـی ابوبکـر فرسـتاد و
ابوبکـر بـه نزد رسـول خدا؟ص؟ آمد و عرض کرد« :ای رسـول خدا؟ص؟! آیا از طـرف خداوند چیزی نازل
شـده اسـت کـه علـی؟ع؟ را فرسـتادی تـا پیـام را از مـن بگیـرد و ابلاغ کنـد؟ رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود:
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آری؛ تـو بایـد بـه حـج رفتـه موسـم حـج را اداره کنـی و علـی؟ع؟ آیـات را بر مـردم بخوانـد»( .زمخشـری،

1407هــ.ق ،ج ،2ص )243بعضی از مفسـرین ،بر این عقیدهانـد که ابوبکر از ابتدا مأمور اعالن برائت و
خواندن آیات نبود ،بلکه رسول خدا؟ص؟ او را برای برپایی مراسم حج فرستاده بود و سپس علی؟ع؟
را بـرای اعلان برائت فرسـتاد.
آلوسـی ،از علمـای اهلسـنت مینویسـد :اکثـر روایـات بیانگر این اسـت کـه ابوبکر از ابتـدا مأمور
ابالغ آیات برائت بود و علی؟ع؟ به دستور رسول خدا؟ص؟ رفت و آیات برائت را از او گرفت( .آلوسی،
1415هـ.ق ،ج ،5ص)240

 4_2بررسی سندی روایات

الف) سـیوطی در تفسـیر خود با سـندهای مختلف این واقعه را روایت کرده است .او میگوید:

«ابـن أبـی شـیبه و احمـد و ترمـذی بـا اعتـراف بـه نیکـو بـودن سـند و ابوالشـیخ و ابنمردو یـه از أنـس،
روایـت کردهانـد کـه او گفتـه اسـت :رسـول خـدا؟ص؟ ابوبکـر را بـرای اعلان آیـات برائـت بـه سـوی مکه
فرسـتاد ،پـس از مدتـی او را فـرا خوانـد و فرمـود :شایسـته نیسـت بـرای کسـی کـه ایـن امـر را ابلاغ کنـد

ابنمردویه ،همین روایت را از سعد بن أبی وقاص و أبوسعید خدری نیز روایت کرده است( .سیوطی،
1365هـ.ق ،ج ،3ص)209

بنابراین ،از روایت ابوسعید خدری ،به نظر میرسد؛ که پیامبر؟ص؟ به ابوبکر میفرماید« :اگر چه
تو برادر و همراه من در غار میباشی ،لکن ّ
اهمیت ابالغ این آیات به اندازهای است که شخصیتی
باال تـر میطلبـد و آن شـخص ،علـی؟ع؟ اسـت» .پیـام خداوند را به خصـوص ،چنین پیـام مهمی را
فقـط خـود رسـول خـدا؟ص؟ و یا کسـی کـه در مقام قـرب الهی نزدیک بـه او باشـد ،میتوانـد ابالغ کند
و جـای تأسـف و شـگفتی اسـت کـه عـدهای از مفسـرین اهلسـنت ،بـرای انـکار ایـن فضیلـت مهم
ّ
از ظاهـر کالم رسـول خـدا؟ص؟ «الی ّ
ـؤدی عنی اال رجل مین» چشـم پوشـی نمـوده و بر ایـن عقیدهاند که

وا کاوی برخی از فضایل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهلسنت

مگـر مـردی از خانـوادهام .سـپس رسـول خـدا؟ص؟ علـی؟ع؟ را فرا خوانـد و پیام برائـت را به او سـپرد».

علـت اینکـه رسـول خـدا؟ص؟ علـی؟ع؟ را بـرای ابلاغ ایـن پیـام مأمـور نمـود ،ایـن بـود کـه در گذشـته
اعراب ،پیمانهای خود را نقض نمیکردند مگر با حضور کسـی که آن پیمان را بسـته بود ،یا مردی
کـه از آن خانـدان باشـد .لـذا پیامبـر؟ص؟ میخواسـت بهانـه را از دسـت مشـرکان بگیـرد و علـی؟ع؟ را
کـه از اهـل خود بود به سـوی مکه فرسـتاد( .بیضـاوی ،بیتـا ،ج ،3ص)128

19

ب) نویسـنده المنار ،مینویسـد« :احمد با سندی نیکو از أنس روایت کرده است که پیامبر؟ص؟
ابوبکـر را بـرای اعلان برائـت از مشـرکین بـه مکـه فرسـتاد ،زمانیکه ابوبکـر بـه ذوالحلیفه رسـید فرمود:
ّ
الیبلغهـا اال أنـا او رجـل مـن أهلبیتـی؛ سـپس علـی؟ع؟ را بـرای انجـام ایـن امـر فرسـتاد»( .رشـید،
1990هــ.م ،ج ،10ص)141

ج) حا کـم حسـکانی نیـز در کتـاب شـواهد التنز یـل ،روایـت مذکـور را بـا پانـزده سـند نقـل نمـوده
اسـت( .حا کـم حسـکانی1411 ،هــ.ق ،ج ،1ص)305

ّ
د) متقی در کنز العمال (متقی هندی ،بیتا ،ج ،2ص )481و نسائی در خصائص النسائی (نسائی،

بیتـا ،ص 90و  )91أحمـد بـن حنبـل در مسـند (ابـن حنبـل ،بیتـا ،ج ،3ص )212روایـت مذکـور را بـا
سـندهای گونا گـون روایـت کردهاند.
با اندکی تأمل ،روشـن میشـود که این سـخن صحیح نیسـت؛ زیرا رسـول خدا؟ص؟ سـپردن این
پیـام را بـه علـی؟ع؟ به دسـتور جبرئیل؟ع؟ انجـام داد و نـزول جبرئیل برای چنین امـری به خصوص
پس از دادن این پیام به ابوبکر ،حکایت از یک انتخاب الهی دارد و ممکن نیست خداوند جبرئیل
را فقط برای پاسـخگویی به یک سـنت غلط و رسـم جاهلی به سـوی پیامبر؟ص؟ بفرسـتد.
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ُ َْ

ََ ُ

َ َ

ُ َّ

َََ

َ

ْ ْ

ک ُ
وک فإ ّن َح ْس َب َ
َ _5و إن ُیر یدوا أن خیدع َ
اهَّلل ه َو ال ِذى أ ّید َک بن ْصر ِه َو ب ُ
الؤ ِم ِننی( .انفال)62 :
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
«و ا گـر مىخواهنـد بـا تـو نیرنـگ کنند پـس همانا بس اسـت تو را خدا ،او کسـى اسـت که تـو را به

نصـرت خود و به وسـیلهی مؤمنین تایید کـرد»( .طباطبایى1374 ،هــ.ش ،ج ،9ص)146

یکی دیگر از آیاتی که در شأن علی؟ع؟ نازل شده است و منزلت آن حضرت در نزد خدا را بازگو
ُ َ َ
«ه َو ّال ِذى أ َّی َد َک ب َن ْصر ِه َو ب ْ ُ
ال ْؤ ِم ِننی» خداوند
مینماید ،آیه  62از سوره أنفال است .خداوند میفرماید:
ِ ِ ِ
تـو (پیامبـر) را بـا یاری خـودش و مؤمنین کمک میکنـد و منظور از مؤمنین در این آیـه ،امیرالمؤمنین
علی؟ع؟ میباشد( .حاکم حسکانی1411 ،هـ.ق ،ج ،1ص292؛ سیوطی1365 ،هـ.ق ،ج ،3ص)199

 1 _5بررسی محتوایی روایات
حا کـم حسـکانی بـه سـندش از ابوهریـره نقـل کـرده اسـت کـه رسـول خـدا؟ص؟ فرمـود« :در شـب
20

معـراج دیـدم بـر روی عـرش نوشـته شـده اسـت ،خداونـدی جـزء مـن نیسـت و هیچکـس شـریک من

نمیباشـد و محمد بنده من اسـت و او را به وسـیلهی علی تأیید میکنم و این معنای کالم خداوند
اسـت کـه میفرمایـدُ :ه َو َّالـذى َأ َّی َـد َک ب َن ْصـره َو ب ْ ُ ْ
الؤ ِم ِنین»( .همـان ،ج ،1ص)292
ِ
ِ ِِ ِ
ایـن روایـت را ابنعسـا کر نیـز در تار یـخ دمشـق بـا سـند مذکـور نقـل کـرده اسـت( .ابنعسـا کر،
1415هـ.ق ،ج ،42ص )360و همچنین سیوطی در الدرالمنثور خود آن را ذکر نموده است( .سیوطی،

1365هــ.ق ،ج ،3ص)299

َ
ْ
ْ َ
َ
احل ّ
تم ِس َـق َای َة ْ
ـاج َو ِع َم َ
ـار َة ْ َ
 _6أ َج َع ْل ُ ْ
ـاهَّلل َو ال َی ْـو ِم اال ِخ ِـر َو َج َاه َـد ِىف
ال ْس ِـج ِد
احل َـر ِام ک َم ْـن َء َام َـن ِب ِ
َّ
َ ُ َ
َ
َْ
َ
َ
َ
الین( .توبـه)19 :
اهَّلل و
اهَّلل ل َهی ِـدى الق ْـو َم الظ ِ ِ
اهَّلل ل َی ْسـت ُو َن ِعنـد ِ
یل ِ
س ِـب ِ
«چگونه آب دادن به حاجیان و تعمیر مسجدالحرام را با رفتار کسى که به خدا و روز جزا ایمان

آورده و در راه خـدا جهـاد نمـوده برابـر مىکنیـد؟ حـال آنکـه ایـن دو طائفه نزد خدا یکسـان نیسـتند و
خداوند مردم سـتمگر را هدایت نمىکند»( .طباطبایى1374 ،هـ.ش ،ج ،9ص)265

ایـن آیـه در بـارهی أفضـل بـودن علـی؟ع؟ بـر دیگـران اسـت ،خداونـد در ایـن آیـه ملا ک و میـزان
برتـری انسـانها بـر یکدیگـر را ایمـان آنهـا بـه خداونـد و روز قیامـت قـرار داده اسـت و از آنجـا کـه
علـی؟ع؟ نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه خداونـد و روز قیامت و نبوت رسـول خـدا؟ص؟ ایمان آورده
اسـت ،بنابرایـن آن حضـرت برتریـن انسـانها بعـد از پیامبـر؟ص؟ میباشـد .ایـن آیـه میفرمایـد:
«اگرچـه آب دادن بـه حاجیـان توسـط عبـاس و آبـاد نگه داشـتن مسـجدالحرام توسـط شـیبه امری
نیکـو و بـا فضیلـت اسـت ،ولـی ایـن فضیلتهـا هرگـز برابـر بـا فضیلـت ایمان بـه خـدا و روز قیامت
توسـط علـی؟ع؟ نخواهـد بـود».

وا کاوی برخی از فضایل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهلسنت

 6_1بررسی محتوای روایات

فخـر رازی در تفسـیر الکبیـر ،ذیـل این آیه مینویسـد« :ابنعبـاس در بعضی روایات گفته اسـت:
وقتـی علـی؟ع؟ بـه درشـتی بـا عباس سـخن گفت ،عبـاس گفت :ا گـر تو به اسلام و هجـرت و جهاد
بر ما پیشـی گرفتهای ما هم مسـجدالحرام را آباد نگه داشـته و حاجیان را آب میدادیم .سـپس این
آیه نازل شـد»( .رازی1420 ،هـ.ق ،ج ،16ص)12

21

 6_2بررسی سندی روایات
الف) سـیوطی در کتاب الدرالمنثور ،روایتهای بسـیاری را با سـندهای متعددی نقل میکند
که حکایت از نزول این آیه دربارهی علی؟ع؟ و اثبات برتری آن دارد .یکی از آن روایتها این است،
أبونعیم در فضائل الصحابه و ابنعساکر از أنس روایت کردهاند که او گفته« :در یکی از روزها عباس
و شـیبه خـادم بیتالحـرام در برابـر همدیگـر بـه خـود میبالیدنـد ،عبـاس بـه شـیبه گفـت :مـن از تـو
برتـرم ،ز یـرا مـن عمـوی رسـول خـدا؟ص؟ و وصی پـدرش و سـاقی حاجیان میباشـم .شـیبه نیـز گفت:
مـن از تـو برتـرم ،ز یـرا امیـن رسـول خـدا؟ص؟ بـر خانـهاش و خزانـهدار او هسـتم ،آیـا خداوند آنقـدر که به
مـن اعتمـاد دارد بـه تـو نیـز اعتمـاد دارد؟ علـی؟ع؟ سـخنان هـر دو نفـر را شـنید و فرمـود :مـن از شـما
دو نفـر برتر هسـتم ،زیرا نخسـتین کسـی هسـتم که ایمـان آورده و هجرت نمـودم» .پـس از این گفتگو
هـر سـه نفـر آنهـا خدمـت رسـول خـدا؟ص؟ رفتنـد و آن حضـرت را از آنچـه گفتـه بودنـد مطلـع کردند.
پیامبـر؟ص؟ بـه آنهـا جوابـی نـداد و آنهـا برگشـتند .پـس از چنـد روزی بر پیامبـر؟ص؟ وحی نازل شـد،
َ ْ
پیامبـر؟ص؟ کسـی را به دنبال آنها فرسـتاد .آنها آمدند و پیامبر؟ص؟ این آیـه را تالوت نمود« :أ َج َعل ُ ْت
احل ّ
ِس َـق َای َة ْ
اج ( .»...سـیوطی1365 ،هـ.ق ،ج ،2ص)219
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ب) واحـدی در شـأن ایـن آیـه میگو یـد« :حسـن و شـعبی و قرظـی گفتهانـد :ایـن آیـه دربـارهی
علی؟ع؟ و عباس و طلحه فرزند شیبه نازل شده است ،زیرا آنها در برابر یکدیگر به خود میبالیدند.
طلحه گفت :من خادم خانه خدا و کلیددار و پردهدار آن هستم .عباس گفت :من به حاجیان آب
میدهـم و آب دادن آنهـا در اختیـار من اسـت و علـی؟ع؟ فرمود :من نمیدانم شـما چه میگویید؟
مـن شـش مـاه قبـل از مـردم نمـاز خوانـدم و جهـاد در دسـت مـن اسـت .پـس از ایـن گفتگـو ،خداوند
این آیـه را نازل نمود»( .واحدی نیسـابوری1412 ،هـ.ق ،ج ،1ص)243

ج) همین روایت را ابنجریر طبری با اندکی اختالف از محمد بن کعب قرظی در تفسـیر طبری
نقل نموده است( .طبری1420 ،هـ.ق ،ج ،14ص)171

د) حا کـم حسـکانی نیـز در شـواهدالتنزیل بـا سـندهای مختلـف روایاتـی را ذکـر نموده اسـت که
نـزول آیـه مذکـور را در بـارهی فضیلـت ایمـان علـی؟ع؟ را تأییـد میکنـد( .حاکـم حسـکانی1411 ،هــ.ق،
ج ،1ص)322_320

22

َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ
 _7یا أیا ال ِذین آمنوا اتقوا اهَّلل و

َ

َ

کونوا َمع ّ
اد ِقنی( .توبه)119 :
الص ِ

«اى کسانى که ایمان آوردهاید از خدا بترسید و قرین راستگویان باشید»( .طباطبایی1374 ،هـ.ش،
ج ،9ص)538

 1 _7بررسی محتوای روایات
یکـی دیگـر از آیاتـی کـه در شـأن علـی؟ع؟ نـازل شـده اسـت ،آیـهی  119از سـورهی توبـه اسـت.
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
الص ِاد ِقنی» در تفسـیر کلمهی
خداونـد در ایـن آیـه میفرماید« :یـا أیا ال ِذیـن آمنوا اتقـوااهَّلل و کونوا مـع
َّ
«الص ِاد ِقیـن» روایتهـای گوناگونـی وارد شـده اسـت .بعضـی از روایـات بیانگـر ایـن اسـت که مـراد از
َّ
«الص ِاد ِقیـن» امـام علـی؟ع؟ میباشـد .از ابنعبـاس روایت شـده اسـت ،که مـراد از کلمهی
کلمـهی
َّ
«الص ِاد ِقیـن» در این آیه امام علی؟ع؟ اسـت( .سـیوطی1365 ،هــ.ق ،ج ،3ص )290در روایت دیگری از
َّ
«الص ِاد ِقین»،
امـام باقـر؟ع؟ نقل شـده اسـت که آن حضـرت در تفسـیر این آیه فرمـوده اسـت ،مـراد از
محمـد؟ص؟ و علـی؟ع؟ میباشـد( .حا کم حسـکانی1411 ،هــ.ق ،ج ،1ص)341
ج ،3ص)290

َ َ ُ ُ َّ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ
 _8و یقـول ال ِذیـن کفر وا لوال

ٌ

َّ َ ْ َ

ْ

ُّ َ

هاد( .رعد)7 :
أن ِز ل عل ْی ِه َآیة ِم ْن َر ّ ِب ِه ِإنا أنت ُمن ِذ ٌر َو ِلک ِل ق ْو ٍم ٍ

«کسـانى کـه کافـر شـدند گویند چـرا از پـروردگارش آیتى بـه او نازل نمىشـود ،تو فقط بیمرسـانى،
و هـر گروهى را رهبرى هسـت»( .طباطبایـی1374 ،هـ.ش ،ج ،11ص)414

 1 _8بررسی محتوایی و سندی روایات

وا کاوی برخی از فضایل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهلسنت

و در روایـت دیگـری ،آن حضـرت فرمـوده اسـت؛ مـراد علـی؟ع؟ میباشـد( .سـیوطی1365 ،هــ.ق،

یکی دیگر از آیاتی که در شأن امام علی ؟ع؟ نازل شده است آیهی هفت سورهی رعد میباشد.
ُّ َ
َّ َ ْ َ ْ
ـاد» .یعنـی :تو بیـم دهنده مردم هسـتی
خداونـد در ایـن آیـه میفرمایـد«ِ :إنـا أنـت ُمن ِـذ ٌر َو ِلـک ِل ق ْـو ٍم ه ٍ
و برای هر قومی راهنمایی هسـت.
در تفسیر این آیه ،روایات بسیاری با سندهای معتبر وارد شده است که مراد از منذر ،پیامبر؟ص؟
است و مراد از هاد ،علی؟ع؟ میباشد:

23

الـف) حافـظ سـروی در کتـاب مناقـب آل ابیطالـب؟ع؟ ،میگو یـد« :احمـد بـن محمـد بـن
سـعید ،کتابی نوشـته اسـت دربارهی اثبات نزول این آیه ،که در شأن علی؟ع؟ است»( .ابن مغازلی،
1324هــ.ق ،ج ،3ص)83

َّ َ ْ
ب) سـیوطی مینویسـد« :ابنعسـاکر و ابننجار ،روایت کردهاند؛ هنگامی که آیه ِإنما أن َت ُم ْن ِذ ٌر
ُّ َ
ـاد؛ نـازل شـد ،رسـول خدا؟ص؟ دسـت مبارکـش را روی سـینهاش گذاشـت و فرمود :من
َو ِلـک ِل ق ْـو ٍم ه ٍ
منـذر هسـتم و بـا دسـت دیگـرش به علی؟ع؟ اشـاره نمـود و فرمـود :ای علی ،تـو هادی هسـتی و پس
از مـن مـردم بـه تـو هدایـت میشـوند .فخـر رازی نیز در تفسـیر این آیـه ،به همیـن مضمـون تا کید کرده
اسـت»( .سیوطی1365 ،هـ.ش ،ج ،4ص45؛ رازی1420 ،هـ.ق ،ج ،19ص)14

ج) ایـن حدیـث را بسـیاری از مفسـرین اهلسـنت بـا سـندهای مختلـف از ابنعبـاس و دیگـر
راویان ،نقل کردهاند( .طبری1420 ،هـ.ق ،ج ،13ص140_131؛ حاکم حسکانی1411 ،هـ.ق ،ج ،1ص383_381؛
ابنحجـر عسـقالنی1390 ،هــ.ق ،ج ،2ص199؛ ابنعسـا کر1415 ،هــ.ق ،ج ،42ص359؛ طبرانـی ،بیتـا ،ج،1
ص261_260؛ متقـی هنـدی ،بیتـا ،ج ،2ص)441

بنابراین ،به نظر میرسد که این دو مفسر اهلسنت ،سیوطی و فخر رازی به یک مضمون در تفاسیر
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خـود رسـیدهاند و حقایـق را برخالف میـل باطنی خود ،در نوشـتههای خود آوردهاند که این نشـان از
حقانیت آنها به وقایع میباشد .که در برخی موارد امانتداری را در نوشتههای خود رعایت نمودند.
بـا توجـه به سـخنان پیامبـر؟ص؟ در مـورد امام علی؟ع؟ که نشـان دهنـدهی فضایل اوسـت« .لوال
عیل هللک عمر» و «لوال ٌ
ٌ
عیل هللک عثمان» این احادیث بیانگر این واقعیت اسـت ،که هدایتگر و
راهنمـای مـردم را خداونـد و پیامبـرش ،باید به مردم معرفـی کنند و مردم توانایی تشـخیص و تعیین
راهنمـا را ندارنـد و بـدون شـک خداونـد راهنمـای مردم را بـه آنها معرفـی نموده اسـت و او علی؟ع؟
میباشـد .وقتـی علـی؟ع؟ راهنمـای مـردم شـد ،بـدون شـک پرچـم جانشـینی را بـه کسـی میسـپارد
که شایسـته راهنمایی بشـر باشـد و او نیز همانطور اسـت.
طبـق آیـات قـرآن و احادیـث ،راهنمـای مـردم پـس از پیامبـر؟ص؟ را خداونـد ،توسـط پیامبـرش
تعییـن میکنـد ،پس هر کسـی را کـه پیامبر؟ص؟ به عنوان جانشـینی خود و راهنمای بشـر پس از خود
معرفی نماید ،جانشین واقعی پیامبر؟ص؟ است و آنگاه سخن او ،سخن پیامبر؟ص؟ و کردار او کردار
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پیامبـر؟ص؟ و أوامـر و دسـتورات او نیـز ،دسـتورات پیامبر؟ص؟ میباشـد.

بشـر همیشـه نیاز به راهنما دارد ،زیرا خداوند با فرسـتادن قرآن ،قوانین راهنمایی بشـر تا قیامت
را بـه آنهـا معرفـی نمـود ،ولـی همـه افـراد بـا مفهـوم و معنـای ایـن قوانیـن آشـنا نمیباشـند ،پـس الزم
اسـت خداوند به کسـانی که معنا و مفهوم این قوانین را به آنها آموخته اسـت .مأموریت راهنمایی
مردم را بدهد .جانشـین پیامبر؟ص؟ نیز باید کسـی را که خداوند جانشـین او قرار داده اسـت به مردم
معرفی نماید .امام علی؟ع؟ جانشین خود را یعنی ،امام حسن؟ع؟ و او نیز جانشین خود یعنی ،امام
حسـین؟ع؟ و همینطـور تـا امـام عصر؟جع؟ ،حضـرت حجه ابـن الحسـن العسـکری؟ع؟ را معرفی
نمودهانـد و امـام عصـر؟جع؟ نیـز جانشـین خـود ،در عصـر غیبت را بـا ذکـر شـرائط و ویژگیهایی به
جامعـه معرفـی نمـوده اسـت .جانشـین امـام عصـر؟جع؟ بایـد پرهیـزگار ،پارسـا ،مجتهـد و آ گاه بـه
مسائل دین و آشنا به مصالح مسلمین باشد .تشخیص جانشین ولیعصر؟جع؟ با بیان ویژگیها
بـرای مـردم جامعـه ممکـن نیسـت ،بلکـه کسـانی قـدرت تشـخیص ایـن ویژگیهـا را دارنـد؛ کـه خود
آ گاه به مسـائل دین بوده و مصلحت مسـلمانان را دانسـته و پرهیزگار باشـند .آنها کسـانی هسـتند
کـه میتواننـد تشـخیص دهنـد چـه کسـی از دیگـران برتـر اسـت و بهتـر میتوانـد مـردم را بـه سـعادت
میتواننـد فقیـه جامـع شـرائط ،بـرای رهبـری بـه مـردم معرفـی نماینـد .جـای بسـی تأسـف اسـت ،کـه
بعضـی ناآ گاهانـه نظـر داده و میگوینـد« :رهبـر و هدایتگـر جامعه را خـود مردم بایـد انتخاب کنند،
جانشـین امـام عصر؟جع؟ را بایـد خود مردم انتخـاب نمایند» .آیا ضربهای که از انتخاب جانشـین
پیامبـر؟ص؟ توسـط مـردم بـه اسلام وارد شـده اسـت از یـاد بردهانـد؟ در پایـان یـادآوری میشـود کـه بـه
دلیـل گسـتردگی ابعـاد موضـوع حاضـر ،تنهـا بـه بخـش کوچکـی ازپرسـشهای اساسـی کـه در مـورد
فضایل امام علی؟ع؟ مطرح اسـت و منشـأ اختالف بین فریقین اسـت پاسخ داده شد ،البته بحث
در ایـن موضـوع و بررسـی دقیـق آن نیاز به بررسـی و تحقیـق در مقالهای دیگـر دارد .

وا کاوی برخی از فضایل امام علی؟ع؟ از دیدگاه اهلسنت

ابـدی هدایـت کنـد و آنهـا را از تهاجـم کفـر و الحـاد مطلـع سـازد .علمـاء و اندیشـمندان جامعـه نیز

نتیجهگیری
بـا توجـه به مطالب مطرح شـده در این تحقیق ،امام علـی؟ع؟ از جایگاه واالیی برخوردارند و در
ایـن زمینـه ،آیات قرآن و سـخنان پیامبر؟ص؟ تأ کید کنندهی این مطلب اسـت .بهترین ّ
معرف برای
شناسـاندن اهلبیـت؟مهع؟ ،قرآن اسـت و به خاطـر جایگاهی کـه در بین مسـلمین دارد ،از مقبولیت
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و بایسـتگی الزم برخورداراسـت .لـذا ایـن تحقیـق بـه واکاوی و بررسـی هشـت آیـه از قـرآن کـه در مورد
فضایل وجایگاه برحق بودن امام علی؟ع؟ آمده است ،از منظر مهمترین مفسران اهلسنت ،مانند:
ابنکثیر در تفسیر القرآن العظیم ،آلوسی در روح المعانی ،حاکم حسکانی در شواهد التنزیل لقواعد
التفضیل و بیضاوی در تفسـیر البیضاوی و  ...پرداخته است.
در ایـن پژوهـش ،سـعی شـده اسـت تـا فضایـل امـام علـی؟ع؟ کـه یکـی از نقـاط افتـراق شـیعه و
سـنی اسـت ،بر محور کتب اهلسـنت تبیین شـود و ضمن بررسـی آرا و نظریات مفسـران اهلسنت
بـه واکاوی و تحلیـل آنهـا پرداختـه شـود؛ آنچـه در آخـر امـر مشـخص شـد ،ایـن اسـت کـه ،مفسـران
اهلسـنت بیـش از پرداختـن بـه تفسـیر آیـات ،تکیـهی و یـژه بر شـأن نـزول آیات مذکور داشـته و شـأن
نزولهـای مختلفـی را بـرای هـر یک از آیـات ،جداگانه مطرح نمودهاند .از نکات برجسـته در تفاسـیر
اهلسنت این است که گاهی ّ
مفسران ،آراء و نظراتی قریب به آراء و نظرات مفسران شیعی داشتهاند
و برخی نیز با شـمردن روایات و شـواهد مربوط به داللت آیات بر فضایل امام علی؟ع؟ در کنار سـایر
روایات مفسران اهلسنت ،در نقض و رد آن نکتهای نگفته و آن را مسکوت گذاشتهاند .در مجموع
مطالب گفته شـده ،میتوان گفت :پس از اسـتقصاء اهم تفاسـیر و برخی از منابع اهلسنت ،نوعی
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از همگرایـی بـا عقایـد شـیعی مبنـی بـر قبـول ایـن آیات در شـأن امـام علی؟ع؟ دیـده میشـود و این از
داللتهـای آشـکار و قرائـن روشـنی اسـت کـه به حقانیـت موضـوع و قرائت شـیعی در این نوشـتهها
لسـنت منجر میشـود.
و آثار اه 
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عملکرد حضرت زهرا
پس از رحلت پیامبر؟ص؟ در دفاع از والیت
؟اهع؟

فاطمه میریطایفهفرد

1

چکیده
طبق اعتقادات مذهب شـیعه ،والیت و امامت در جامعهی اسلامی ،یکی از اصول مهم و غیرقابل انکار در دین
اسلام اسـت .حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـه عنـوان کسـی کـه در دامـان پیامبـر اکـرم؟ص؟ پـرورش یافتـه ،بـا مالحظـهی غصـب
خالفـت ،بـا اسـتفاده از راههـا و روشهـای مختلـف ،بـه دفـاع از کیـان امامـت پرداخـت .دربـارهی ایـن موضـوع مطالـب
زیـادی نوشـته شـده اسـت؛ کـه اتفاقـات این برهـهی زمانی خـاص را مورد بررسـی قـرار دادهاند .در این مقاله سـعی شـده

اسـت بـا نگاهـی متفـاوت و بیـان گونههـای مختلـف ،دفـاع حضـرت زهـرا؟اهع؟ ،مظلومیـت و حقانیـت امـام علـی؟ع؟
را بـه تصویـر بکشـد و بـرای دسـتیابی بـه ایـن مهـم ،از منابـع متعـدد ،اعـم از شـیعه و سـنی کمـک گرفتـه شـده اسـت.
ایـن مقالـه مبـارزات حضـرت زهـرا؟اهع؟ را در دو محـور دفـاع مسـتقیم و دفـاع غیرمسـتقیم مـورد بررسـی قـرار داده اسـت.
واژگان کلیدی :والیت ،امامت ،حضرت زهرا؟اهع؟ ،شیوههای دفاع ،حضرت علی؟ع؟

 .1دانشپژوه سطح سه جامعةالزهرا؟اهع؟ (رشتهی تاریخ اسالم) Fatememiri521@gmail.com

مقدمه
والیت ،یکی از مباحث مهم کالمی و تاریخی در مذهب تشیع است و ابعاد گوناگونی دارد .این
مسئله پس از وفات پیامبراکرم؟ص؟ دچار انحراف گردید و اختالفاتی بر سر جانشینی ایجاد شد؛
این اختالفات مسیر درست آن را تغییر داد و حق حضرت علی؟ع؟ نادیده گرفته شد و حضرت
زهرا؟اهع؟ به عنوان بهترین نمونه و الگو برای جامعه اسالمی و شیعی ،برای مقابله با این انحراف به
وجود آمده ،وارد عرصهی مبارزه شد.
حضرت فاطمه دختر رسول خدا؟ص؟ و مادرش خدیجه بنت خویلد بن اسد است .اهل سنت
والدت ایشان را پنج سال قبل از بعثت و شیعه پنج سال بعد از بعثت ،ثبت کردهاند ،آنچه در
این مقاله مطرح میشود ،اقدامات متعدد و متفاوت حضرت زهرا؟اهع؟ است و اینکه چگونه در
روشنگری مردم جامعه پرداخت .این نوشتار ابعاد مختلف دفاع
آن برههی حساس تاریخی ،به
ِ
زمانی بعد از وفات پیامبراکرم؟ص؟ ،تا وقایع بعد از
حضرت زهرا؟اهع؟ از والیت و امامت ،در بازه
ِ

شهادت حضرت زهرا؟اهع؟ را مورد بررسی قرار میدهد.
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میتوان دفاع حضرت زهرا؟اهع؟ را به دو بخش کلی و مهم تقسیم کرد :دفاع مستقیم و دفاع

غیرمستقیم .این تقسیمبندی در واقع عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ را به عملکرد مستقیم و بی واسطه
و عملکرد با واسطه و غیرمستقیم تقسیم میکند .رفتارها و کنشهای حضرت زهرا؟اهع؟ به عنوان
یادگار پیامبر؟ص؟ برای جامعه حایز اهمیت بوده است .استفاده از لفظ دفاع بر این اساس است،
که هر دو طیف معتقدند ،اقدامات ایشان جنبهی دفاع از والیت داشته است.
دربارهی این موضوع مقاالت زیادی کار شده است؛ مانند« :تحلیلی در ارتباط با دفاع حضرت
زهرا؟اهع؟ از والیت» که در سال  93به چاپ رسیده است و مقالهای دیگر هم با مضمون متفاوتتری
بررسی روشهای تبلیغی حضرت زهرا؟اهع؟ در دفاع از والیت را مورد بررسی قرار میدهد که در بهار
 93به چاپ رسید .در این مقاله سعی شده ابعاد گوناگون دفاع و همچنین مبارزات مثبت و منفی
حضرت زهرا؟اهع؟ مورد بررسی قرار گیرد.

30

والیت از دیدگاه لغت و اصطالح
ولى :الوالء والتوالى؛ یعنى :فراهم آمدن دو چیز یا بیشتر ،به گونهاى که بین آن دو ،چیزى که
از جنس آنها نباشد ،یافت نشود ،این لفظ با تسامح در معناى (قریب و نزدیک بودن) استفاده
میگردد .نزدیکى از جهت مکانى یا نسبى یا نزدیکى در دین و یا نزدیک بودن به لحاظ دوستى و
الوالیه :بهمعناى یاری و سرپرستی است؛ البته گفته شده که
یارى و یا نزدیکى به جهت اعتقاد؛ ِ

حقیقت هر دو واژه به فتح و به کسر واو سرپرستی است .ولى و مولى نیز هر دو در این معنا استفاده
میشوند( .راغب اصفهانی1382،هـ.ش ،ص)۸۸۷

والیت به معنای حکومت ،امارت ،سلطان ،دوست داشتن ،یاری دادن ،دست یافتن به
ولی امر به فتح واو و کسر آن است( .حسینی دشتی،
چیزی و تصرف در آن؛ در اصطالح به معنی ِ
1369هـ.ق ،ص)238

والیت یکی از عقاید مهم در مذهب تشیع است که پر استعمالترین واژهی قرآن کریم هم

بدون فاصله کنار هم نشستهاند .این لفظ هم در مورد امور عادی و هم امور جسمانی و هم امور
معنوی استعمال شده است .مفهومی که از قرآن کریم به دست میآید ،بیانگر دو نوع والء است:
منفی و مثبت به این معنا که از طرفی مسلمانان مأموریت دارند یک نوع والء را بپذیرند و از طرفی
یک والء را ترک کنند .والء منفی همان است که قرآن کریم مسلمانان را از اینکه سرپرستی غیر
مسلمانان را بپذیرند سخت برحذر داشته است .به این معنا که والیت او را نپذیرند و زیر پرچم او
نروند؛ که البته این امر منافاتی با رفتار نیک و تعامل دو گروه با یکدیگر ندارد .اما والء مثبت (والء
اثباتی) والئی قابل تقسیم است:

عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ پس از رحلت پیامبر؟ص؟ در دفاع از والیت

میباشد؛ که در  124مورد به صورت اسم و در  112مورد به صورت فعل بیان شده است؛ به معنای
َ ً
مرا ٌ
بکر) یعنی
قرارگرفتن هر چیز در کنار چیز دیگر به نحوی که فاصلهای در کار نباشد َ(و یلی ع

اثباتی عام :به این معنا که جدال و اختالف ،کیان و شخصیت جامعهی اسالمی
الف) والء
ِ

را ُمنهدم میکند و ایمان اساس درستی و ِوداد و والء مؤمنان است« .املؤمنون و املؤمنات بعضهم
أولیاء بعض یأمرون باملعروف و یهنون عن املنکر» (توبه)71

31

خصوصی کلمه والء و والیت در کتاب و سنت دربارهی
اثباتی خاص :استعمال
ب) والء
ِ
ِ
1
اهلبیت؟ع؟ آمده است ،که در چهار مورد استفاده میشود.

دفاع از دیدگاه لغت و اصطالح
به معنای سیل بزرگ ،هر چیز بزرگ و عظیمی که با آن ،مانند خودش را دفع کند ،دفاع کردن
یعنی :دفع شر نمودن ،دفع تعرض کردن ،صیانت نفس کردن در مقابل تعرض دیگری( .دهخدا،

ج ،23ص.)48
ْ
دفاع در لغت عربی از ریشهی «دفع» است .این لفظ در مادهی اصلی آن ،به معنای دور نمودن
ّ
چیزی است .اگر دفع با کلمهی ِ«الی» متعدی شود به معنای رساندن و پرداختن و اگر با کلمهی
ّ
«عن» متعدی شود به معنای حمایت است( .راغب اصفهانی1382 ،هـ.ش ،ص« )۳۱۶دفع» این واژه
در اصطالح فقه اسالم ،تکلیفی است برای پیشگیری از آسیبهایی که اساس اسالم را تهدید
میکند و یا جان و مال و آبروی انسان را هدف قرار میدهد( .امام خمینی1377 ،هـ.ش ،ص )۴۸۵در
اصطالح حقوقی ،دفاع پاسخ و جوابی است که اصحاب دعوا به یکدیگر میدهند .در این صورت
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دفاع اعم از جواب حلی یا نقضی است و حتی شامل ایرادات به الیحهی طرف مقابل هم میشود.
(جعفری لنگرودی1399 ،هـ.ش ،ص)۳۰۳

در اصطالح فقه اسالمی ،در موردی است که دشمن به مسلمان حملهور شده و در این صورت
بر هر مسلمانی واجب است که از حریم اسالم دفاع کند و چنین اقدامی مشروط به امام معصوم
یا نایب خاصش نیست .در حالی که در جهاد ابتدایی چنین شرطی وجود دارد .امام باقر؟ع؟

 )1 .1والء محبت :به این معنا که اهلبیت؟ع؟ و ذو یالقربای پیامبر؟ص؟ را دوست داشته باشند .المومنون والمومنات بعضهم
اولیاءبعض؛ یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
 )2والء امامت :یعنی در مقام مرجعیت دینی از ایشان پیروی کنند و دستورات را بیاموزند .لقدکان لکم رسول االه اسوه الحسنه
 )3والء زعامت :یعنی حق رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه اسالمی در زمان پیامبراکرم؟ص؟ و بعد از ایشان اهلبیت؟ع؟ رسیده
ّ
است و کلمه امام یا ائمه به پیشوایان عادل و صالح اطالق میشود که  12نفر هستند .إنما ولیکم اهلل  ...؛ اطیعوا اهلل و اطیعوا
الرسول واولی االمر منکم.
 )4والء تصرف :یا همان والء معنوی که باالترین مرحلهی والیت است؛ نوعی اقتدار و تسلط فوقالعادهی تکوین است .ویرسل
علیکم حفظه حتی اذا جاءاحدکم الموت توفته رسلنا؛ برگرفته و تلخیصی از کتاب مجموعهی آثار شهید مطهری ،ج،3
بخش والء.

فرمودند« :هر کس که با زبان خویش علیه دشمنان از ما دفاع کند ،خداوند زبانش را در دفاع از خود
در روز قیامت گویا کند»( .حسینی دشتی1369 ،هـ.ش ،ص)971

مروری بر نقش حضرت زهرا؟اهع؟ و مسئلهی والیت
فعالیتهای سیاسی حضرت زهرا؟اهع؟ و موضعگیریهای آن بزرگوار در مکه و قبل از هجرت
را میتوان ،در برخورد با کفار ،هنگامی که به پدرش اهانت کردند و همچنین حضور ایشان در ایام
محاصرهی پیامبر؟ص؟ در شعب و همکاری با پدر بزرگوارشان را نام برد .بعد از هجرت نیز در همهی
صحنهها ،مدافع پایدار دین خدا و حامی رسول خدا؟ص؟ در کنار همسرش بود ،در زمان پیامبر؟ص؟
سیاسی حضرت زهرا؟اهع؟ تحت الشعاع فعالیتهای پیامبر؟ص؟ قرار میگرفت.
نیز فعالیتهای
ِ
(مکارم شیرازی1386 ،هـ.ش ،ص)22

موضعگیریهای ّ
مجدانه و تالش بی وقفهی ایشان در جهت دفاع از والیت و گرفتن حق
حضرت علی؟ع؟ بعد از وفات پیامبراکرم؟مهع؟ ،برخورد ایشان با دشمن ،با حضور در مسجد و
همسرشان ،نمودار فعالیتهای سیاسی ایشان بعد از رحلت پیامبراکرم؟ص؟ است؛ که در همین
مدت کوتاه تأثیر بسزایی در تحکیم موقعیت حضرت علی؟ع؟ و اثبات نامشروع بودن دستگاه
حاکم داشت( .پور سیدآقایی1391 ،هـ.ش ،ص)12
1

با توجه به مطالبی که دربارهی والیت و انواع آن گفته شد ،نقش والیت در دین اسالم روشن
شد و اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که عزیزترین شخص نزد پیامبر؟ص؟ برای دفاع از
 .1در لغت به معنای :نگاشتن ،نگارش ،نقشکردن ،رنگکردن چیزی به وسیله رنگها ،نشان و اثرگذاشتن در روی زمین و این
معنای اصلی کلمه است( .لغت نامه دهخدا ج 46ص.)697
در اصطالح دانش جامعهشناسی ،نقش برچسبی است که با آن جایگاه و الگوهای رفتاری شخص در بین جامعه تعیین میگردد.
نقشها ممکن است توسط شرع ،عرف یا قانون تعیین گردند .در تعریف نقشها ،توافق و تأیید جامعه ضروری است .آشنایی
با نقش و تمرین نقش مراحل نقشپذیری هستند .مستحکم کردن زندگی اجتماعی و هماهنگی و نظم بخشیدن به عمل ،از
پیامدهای نقش در زندگی اجتماعی است .نقشهایی که از هنگام تولد با انسان همراه هستند و حذف آن ممکن نیست،
نقشهای انتسابی نامیده میشوند .نقشهایی که شخص در طی زندگی اجتماعی برای خود برگزیده است و میتواند از
پذیرش آن نقشها انصراف دهد نقشهای اکتسابی خوانده میشوند .عمل به نقش با خشنودی روانی همراه است در حالی
که عدم ایفای درست نقش میتواند باعث اختالفها ،ناسازگار یها و دشمنیها در زندگی اجتماعی شود( .رفیع پور،
1377هـ.ش ،ص.)414

عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ پس از رحلت پیامبر؟ص؟ در دفاع از والیت

ایراد خطبه و سخنگفتن و همچنین رفتن به درب خانهی مهاجر و انصار برای احقاق حق خود و
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این امر خطیر ،وارد میدان میشود و میخواهد مردم را از انحراف دین آ گاه کند .والیتی که انتسابی
است و از جانب خداوند بر پیامبر اکرم؟ص؟ و بر اهلبیت؟ع؟ ایشان ،بارها در آیات قرآن ذکر شده
و بارها از طریق پیامبر؟مهع؟ ،حتی در آخرین لحظات عمر شریفشان به آن اذعان شده است( .ابن
سعد1374 ،هـ.ش ،ج ،2ص)169

حضرت زهرا؟اهع؟ در دامان پیامبر؟مهع؟ ،پرورش یافت و از اهمیت مسئلهی والیت در جامعه
اسالمی آ گاه بود و از به وجود آمدن این انحراف بزرگ ،در امت اسالم بیم داشت .اسالم آمده بود
تا مردم را از زیر والیت زورمندان و قدرت طلبان به زیر پرچم والیت اهلل ببرد ،اسالم نیامده بود تا
خالفت را رواج دهد و یا یک سبک جامعهداری و حکومتداری را آموزش دهد؛ بلکه هدف اسالم
قرارگرفتن در زیر سایهی والیت الهی بود .اما در طول تاریخ ،همواره سودجویانی بودند که برای حفظ
منافع خود ،اصل والیت را ،از مسیر خود خارج کنند .حضرت زهرا؟اهع؟ بعد از وفات پیامبر؟ص؟ به
اثبات حقانیت والیت امیرالمؤمنین؟ع؟ ایستاد و از
دفاع از این امر پرداخت .ایشان تمام قد برای ِ
او و حقانیت والیت و سرپرستی ایشان دفاع کرد.
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شیوهی دفاعی حضرت زهرا؟اهع؟ در برابر اهل سقیفه
اصلی والیت ،تدابیری را
حضرت زهرا؟اهع؟ در مقابل این بدعت تاریخی و انحراف از مسیر
ِ

اندیشید که به طور کلی میتوان به دو بخش دفاع مستقیم و غیرمستقیم تقسیمبندی کرد:

در دفاع مستقیم میتوان ،به اقدامات جانانهی ایشان ،که منجر به شهادت خود و فرزندشان
شد و در دفاع غیرمستقیم ،به اقدامات و روشهای تبلیغی حضرت ،که برای اظهار نارضایتی خود
از وضع موجود انجام دادند ،اشاره کرد .به طوری که این سؤال در طول تاریخ ذهنها را به خود
جلب کرده است ،که چرا پارهیتن پیامبر؟ص؟ شبانه دفن شد و قبرشان بعد از این همه سال هنوز
مشخص نیست .در این مقاله سعی شده به این ابعاد از زندگی حضرت زهرا؟اهع؟ پرداخته شود.

 _1دفاع مستقیم
در ابتدا اقدامات حضرت ،که به طور مستقیم برای احقاق حق حضرت علی؟ع؟ انجام
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دادند ،بیان میشود.

 1 _1ایستادن در مقابل ُع َمر پشت در خانه و سقط حضرت محسن؟ع؟

طبق دستور صریح قرآن در آیات  ۲۷و  ۲۸سورهی نور خداوند متعال فرمود< :یا أهیا الذین آمنوا

ال تدخلوا بیوتنا غیر بیوتکم« >...ای کسانی که ایمان آوردهاید ،به خانههایی که خانههای شما
نیست داخل نشوید تا آشنایی دهید و اجازه بخواهید و بر اهل آن سالم کنید و این برای شما بهتر
است .شاید که پند گیرید و اگر در خانه کسی را نیافتید داخل نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر
به شما گفته شد برگردید که آن برای شما پاکیزهتر است و خدا به آنچه انجام میدهید داناست».
ُ
(سورهی نور )27 :اما آنگاه که قنفذ به خانهی امیرالمؤمنین؟ع؟ فرستاده میشود به او چنین دستور

داده میشود« :إذهبوا فان أذن لکم و إال فادخلوا بغیر أذن؛ بروید اگر به شما اجازه ورود دادند وارد
شوید وگرنه بدون اجازه وارد شوید»( .سلیم بن قیس هاللی1405 ،هـ.ق ،ص۵۸۴؛ طبرسی ،ج ،۱ص)۸۳

ابوبکر اشخاصی را به در خانهی حضرت علی؟ع؟فرستاد تا از آن حضرت بیعت بگیرد .ولی
حضرت علی؟ع؟ نپذیرفت و فرمود« :سوگند به خدا که ابوبکر میداند خالفت برای من است

علی؟ع؟ بیعت بگیرند .اما حضرت زهرا؟اهع؟ مانع شد و گفت« :هرگز اجازه نخواهم داد که شما
وارد خانهی من شوید»ُ .ع َمر عصبانی شد و گفت« :مالنا و للنساء؛ ما را با زنان چه کار است؟»
خودش و عدهای به سوی خانهی حضرت علی؟ع؟ حملهور شدند و ُع َمر پشت در فریاد زد« :که

بیرون بیا و با خلیفه بیعت کن وگرنه با زبانهی آتش به خانه میآیم» .حضرت زهرا؟اهع؟ فرمود« :چرا
دشمنی میکنی؟ از خدا نمیترسی که بیاجازهی من به خانهی من میخواهی بیایی؟!» ُع َمر
میدانست که کسی در را به روی او باز نمیکند ،پس فرمان داد هیزم زیادی فراهم کنند ،تا در را
ُ
به آتش بکشند؛ ع َمر فریاد زد« :این خانه را با اهلش به آتش بکشید»( .شهرستانی ،بیتا ،ج ،1ص)57

عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ پس از رحلت پیامبر؟ص؟ در دفاع از والیت

همانا ابوبکر هفتمین کسی بود که در غدیرخم امامت بعد ازپیامبر؟ص؟ را به من تبریک گفت».
ُ
ابوبکر به پیشنهاد ُع َمر ،قنفذ را به همراه جماعتی فرمان داد؛ تا به در خانهی علی؟ع؟ بروند و از

حضرت فاطمه؟اهع؟ بین در و دیوار قرار گرفت ،میخ در که از آتش داغ شده بود ،در سینهی
حضرت زهرا؟اهع؟ فرو رفت .ایشان برای دفاع از حضرت علی؟ع؟ به پشت در رفت تا نگذارد،
حضرت را مجبور به بیعت کنند؛ ولی شخصیت حضرت زهرا؟اهع؟ هم نتوانست مانع آنان شود؛
حتی ُحرمت دختر پیامبر؟ص؟ را نگه نداشتند .با وجود اینکه چند روز بیشتر از رحلت پیامبر
اکرم؟ص؟ نگذشته بود.

35

ُ

حضرت زهرا؟اهع؟ از پشت در فریاد زد« :یا ابتاه یا رسول اهلل ابنتک فاطمه تضرب»( .مجلسی،

1412هـ.ق ،ج ،30ص )294عمر و یارانش وارد خانه شدند ،خالد بن ولید شمشیر را از غالف بیرون
ُ
کشید و میخواست ،حضرت فاطمه؟اهع؟ را بکشد ،ناگهان حضرت علی؟ع؟ جلو آمد و خالد از
ترس حضرت علی؟ع؟ شمشیر را رها کرد ،حضرت به سمت ُعمر رفت و گریبان او را گرفت و او
را محکم بر زمین زد؛ اما ناگهان ُعمر را رها کرد و گفت« :ای عمر! پیامبر از من پیمان گرفت که در

چنین روزی صبر کنم»( .دینوری1418 ،هـ.ق ،ج ،1ص)17

حضرت زهرا؟اهع؟ در چهارچوب در ایستاد و راه را بست؛ تا نتوانند حضرت علی؟ع؟ را بیرون
ُ
ببرند« .و حالت فاطمه؟اهع؟ بنی زوجها و بیهنم عند باب البیت فضربها قنفذ بالسوط عیل عضدها»
ُ
(االحتجاج ،ص )109قنفذ با غالف شمشیر به بازوی حضرت فاطمه؟اهع؟زد و ُعمر با لگد محکمی
ّ
ّ
به حضرت فاطمه؟اهع؟ زد .حضرت فاطمه؟اهع؟ فضه را صدا زد« :فضه مرا دریاب! به خدا قسم
محسن؟ع؟ مرا کشتند»( .ابن قولویه1377 ،هـ.ش ،ص)548

 1 _2رفتن حضرت زهرا؟اهع؟ به دنبال حضرت علی؟ع؟
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حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا وجـود جراحـات خـود ،بـه دنبـال حضـرت علـی؟ع؟ ،بـه سـمت مسـجد رفـت.
در مسـجد ابوبکـر و عـدهای بـا شمشـیر ایسـتادند ،ابوبکر به حضـرت علی؟ع؟ گفت« :مـن خلیفهی
پیامبـر هسـتم تـو چـارهای نـداری بایـد بـا مـن بیعـت کنـی» .حضـرت علـی؟ع؟ در پاسـخ فرمـود« :تـو
مـردم را بـه دلیـل خویشـاوندی بـا پیامبـر؟ص؟ بـه بیعـت فراخوانـدی اکنـون مـن هـم بـه همـان دلیـل
تـو را بـه بیعـت فـرا میخوانـم و خـود میدانـی مـن از همـه بـه پیامبـر؟ص؟ نزدیکتـرم» .ابوبکـر فریـاد زد:
«ای علـی! برخیـز و بیعـت کـن وگرنـه گـردن تـو را میزنیـم» .ناگهـان فر یـادی بلنـد شـد« :پسـر عمویـم
علـی؟ع؟ را رهـا کنیـد ،بـه خـدا قسـم ا گـر او را رهـا نکنیـد نفر یـن میکنـم» .حـال جسـمانی حضـرت
فاطمـه؟اهع؟ مسـاعد نبـود ،ولی باز دسـت از وظیفـهی خود نکشـید ،کار به جایی رسـید که حضرت
فاطمـه؟اهع؟ آمـادهی نفرین شـد .سـلمان به دسـتور حضـرت علی؟ع؟ به سـوی حضـرت فاطمه؟اهع؟
دو یـد و بـا او سـخن گفـت ،حضـرت فاطمـه؟اهع؟ بـه یـاد مهربانی پـدر افتـاد و دسـتها را پاییـنآورد.
(مجلسـی1412هـ.ق ،ج ،28ص)206
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مرحوم کلینی اینگونه بیان میکنند که آن لحظه که حضرت علی؟ع؟ را به سوی مسجد

میکشیدند و هیچ کس در آن غربت و تنهایی از ایشان دفاع نمیکرد .حضرت فاطمه؟اهع؟ خود
را به امام رساند و خطاب به ُعمر فرمود« :ای پسر خطاب! سوگند به خدا اگر کراهت نداشتم که
بیگناهان مدینه گرفتار بالی الهی شوند ،نفرین میکردم و آنگاه میفهمیدی که نفرین من خیلی
زود تحقق میپذیرد»( .کلینی ،ج ،1ص)460

 1 _3مطالبهی فدک
بعد از نزول آیهی  26سورهی مبارکهی إسراء ،پیامبر؟ص؟ فدک را ،که بدون هیچ جنگی نصیب
مسلمانان شده بود ،به حضرت زهرا؟اهع؟ بخشید( .بحرانی1416 ،هـ.ق ،ج ،3ص)521

اولین کاری که ابوبکر بعد از به خالفت رسیدن انجامداد ،این بود که ّ
عمال حضرت زهرا؟اهع؟

را از فدک اخراج کرد ،با این استدالل که از پیامبر ارث نمیبرند( .طبری1387،هـ.ق ،ج ،2ص)306

ً
این زمین ملک شخصی پیامبر؟ص؟ بود و یهودیان آن را به حضرت بخشیده بودند و اصال جزء
غنائم جنگی نبوده است و پیامبر؟ص؟ آن را بنا به مصالحی به حضرت زهرا؟اهع؟ هبه کرده بودند
کارگزاران حضرت خارج کردند ،حضرت زهرا؟اهع؟ برای احقاق حقشان به مسجد تشریف آوردند و
ً
خطبهای در اوج فصاحت ایراد کردند و اصال به هدیه بودن فدک ،اشاره نکردند .خطبهی ایشان
بر دو مسئلهی مهم تکیه داشت و هر دو مسئله با قرآن در ارتباط بود .حضرت زهرا؟اهع؟ ابتدا به
مسئلهی غصب فدک اشاره کرد و بعد مسئلهی غصب خالفت را در پیش کشید ،اما از جنبه
دینی نه شخصی ،ایشان فرمودند« :فرض کنید که پدرم این باغ را بخشیده بود ،حاال که ایشان از
دنیا رفته است ،ارثاش به چه کسی میرسد؟! شما دارید برخالف قرآن عمل میکنید»( .تهرانی،
1391هـ.ش ،ص)118

عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ پس از رحلت پیامبر؟ص؟ در دفاع از والیت

و این اتفاق در زمان حیات پیامبر؟ص؟ رخ داده بود ،وقتی که غاصبین خالفت ،فدک را از دست

مطلب دوم حضرت دربارهی روایتی بود که آنان جعل کرده بودند و گفتند :پیامبر؟ص؟ فرمود:
ُ
«حنن معاشر االنبیاء ال نورث؛ ما انبیاء چیزی به ارث نمیگذاریم» .حضرت زهرا؟اهع؟ به روشنگری
پرداخته و بیان میکند :شما برخالف قرآن حرف میزنید و پیامبر؟ص؟ هیچگاه خالف قرآن کالمی
نگفته است»( .تهرانی1391 ،هـ.ش ،ص)17

حضرت زهرا؟اهع؟ فرمودند« :هنوز جسم شریف پیامبر؟ص؟ در قبر مستقر نشده بود ،که حریصانه
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آشوب کردید و اعمال خود را جلوگیری از فتنه پنداشتید؛ بدانید که هنگام امتحان مردم باختید،
دعوت شیطان را اجابت کرده و گمراه شدید  ...حال میپندارید مرا هیچ ارثی نیست! مگر از
جاهلیت پیروی میکنید؟! خداوند در قرآن میفرماید :و سلیمان از داوود ارث برد( .نمل )16 :و
همچنین یحیی میفرمایدّ :
زکر یا گفت :خدایا از سر احسان به من پسری عطا فرما که پس از من
متولی امور و وارث من و آل یعقوب باشد»( .مریم )5 :حضرت زهرا؟اهع؟ در ادامهی خطابهاش ،آیات
دیگری را نیز برای اثبات سخنانشان بیان کردند و فرمودند« :ولی بدان که در روز حشر خداوند
حاکم است و چه خوب حاکمی است! وعدگاه ما قیامت خواهد بود» .آنگاه حضرت رو به
انصار کرده و فرمودند« :مراعات هر شخصی احترام به فرزند اوست و چه با شتاب خالف آن عمل
کردید! شما ناظر باشید که میراث پدر من مورد دستبرد دیگران واقع گردید شما در معرض آزمایش
و امتحان هستید  ، ...اکنون ببرید این شتری که به ناحق غصب کردید» .ابوبکر گفت« :بر همگان
روشن است که پیامبر؟ص؟ پدر شما بوده و افتخار برادری فقط متعلق به شوهر توست ،من خدا را
شاهد میگیرم که از رسول خدا؟ص؟ شنیدم ،ما پیامبران از خود ارث نمیگذاریم ،میراث ما علم
و حکمت است و آنچه از متاع دنیا از ما باقی میماند ،در اختیار کسی است که والیت امور را
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برعهده گیرد ،ما قصد تصاحب هیچ مالی از شما را نداریم و منکر مقام تو نیستیم ولی آیا میتوانیم
مخالف دستور پدرت رفتار کنیم؟» حضرت زهرا؟اهع؟ فرمود« :سبحان اهلل! هرگز پدرم از کتاب
خدا و احکام ،منحرف نبوده ،آیا شما حیله کرده و توطئهای میتراشید همانگونه که در حیات
آن حضرت سخنان ناروا را به ایشان نسبت دادید» .و حضرت آیاتی برای تأ کید بیشتر بیان کرده
و فرمودند« :حاشا! شما از تمایالت نفسانی خود پیروی میکنید و ما جز صبر چارهای نداریم ،واهلل
المستعان علی ما تصفون» .ابوبکر گفت« :تمام سخنان خدا و رسولش راست است و تو دختر
رسول خدایی ولی من هرچه کردم با رأی همان جماعت کردم» .حضرت زهرا؟اهع؟ رو به جانب
مردم کرده و فرمودند« :شما مبادرت به امری ناصواب کردید؛ آنگاه رو به قبر پیامبر؟ص؟ ایستاد و
مرثیهای سرود و ب ه طرف منزل بازگشت»( .طبرسی1381 ،هـ.ش ،ج ،1ص)224

گفتگوی حضرت زهرا؟اهع؟ با زنان مدینه
38

سوید بن غفله میگوید :هنگامی که حضرت زهرا؟اهع؟ در بستر بیماری افتاد ،زنان انصار

و مهاجرین برای عیادت به خدمت او رسیده و جویای احوال ایشان شدند .حضرت زهرا؟اهع؟
فرمودند« :به خدا قسم در حالی شب را به صبح رساندم که از دنیای شما ناراضی و از مردان شما
بیزارم وای بر این امت! چه چیزی آن را از ستونهای استوار رسالت و مهبط فرشته وحی گمراه
ساخت؟! به خدا سوگند اگر تمام امت از راه سعادت منحرف شده و از پذیرش راه روشن امتناع
کنند .حضرت علی؟ع؟ همهی آنان را به راه آورده ،آرام آرام به سعادت و خوشبختی میکشاند.
کاش میدانستم به چه چیز متمسک شدهاید؟! شما ،درد را دوا ،ظلمت را نور پنداشتهاید .شما از
شنیدن کلمات حق ما کراهت دارید؟!» زنان تمام فرمایشات حضرت زهرا؟اهع؟ را به گوش مردان
خود رساندند؛ آنگاه سران مهاجر و انصار با شنیدن این سخنان به مالقات حضرت زهرا؟اهع؟ رفتند
و گفتند« :ای سرور زنان عالم! اگر علی بن ابیطالب؟ع؟ پیش از ابوبکر آمده بود ،بیعت میکردیم».
حضرت فرمود« :از من دور شوید! پس اتمام ّ
حجت بر شما دیگر جایی برای عذر و بهانه نیست و
هیچ کار خیری از شما ،چارهی کوتاهی شما را نکند»( .طبرسی1381 ،هـ.ش ،ج ،1ص)250

حضرت زهرا؟اهع؟ عالوه بر کارهایی که انجام دادند تا حقانیت والیت علی بن ابیطالب؟ع؟
را برای مردم روشن کنند ،رفتارهایی نیز بروز دادند ،که بعد از سالها ،ذهن هر جویای حقیقتی را
درگیر میکند؛ که چرا ایشان با این مقام واال تا به حال محل دفنشان مشخص نیست.

 2_1کثرت بکاء در فراق پیامبر؟ص؟
حزن و اندوه حضرت زهرا؟اهع؟ بعد از وفات پیامبر؟ص؟ تنها در فراق پدرشان نبود؛ بلکه حزن
و اندوه و گریهی ایشان ،بر ارتداد امت و به فراموشی سپردن تمام زحمات و سفارشات پدرشان و

عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ پس از رحلت پیامبر؟ص؟ در دفاع از والیت

 _2دفاع غیر مستقیم

خانه نشین شدن ،خلیفهی به حق رسول خدا؟ص؟ یعنی حضرت علی؟ع؟ و دیگر امور مسلمین
بوده است( .رضوانی1390 ،هـ.ش ،ص)646

پس از وفات رسول خدا؟ص؟ و پیش از آمدن مشکالت و مصیبتها بر اهلبیت؟ع؟ گریهها
و عزاداریهای حضرت زهرا؟اهع؟ تداوم داشت .سران حکومت از گریهها و عزاداریهای حضرت
زهرا؟اهع؟ احساس خطر کردند و جمعی را خدمت امام علی؟ع؟ فرستادند و به حضرت اطالع
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دادند که گروهی آمدهاند و میگویند« :فاطمه یا شب گریه کند ،یا روز» حضرت فاطمه؟اهع؟ پاسخ
دادند« :ای ابالحسن! چقدر اندک است ماندن من در میان مردم و چقدر نزدیک است زمان پنهان
شدن من از جمعشان .به خدا سوگند هرگز سکوت نمیکنم نه در شب و نه در روز ،گریههای
مداومم را تعطیل نمیکنم تا اینکه به پدرم رسول اهلل؟ص؟ ملحق شوم» .حضرت علی؟ع؟ پاسخ
دادند« :هرطور دوست داری عمل کن»( .کلینی1407 ،هـ.ق ،جلد ،۴۳ص۱۷۷؛ بحرانی1383 ،هـ.ش،
ج ،۲ص۷۹۴؛ نیلی پور1385،هـ.ش ،ص)68

 2_2نپذیرفتن ُعمر و ابوبکر برای عیادت

یکی از اقدامات حضرت زهرا؟اهع؟ که جعلی بودن مقام ابوبکر را نشان میدهد ،نپذیرفتن ُعمر

و ابوبکر بود؛ زیرا این موازنهی منفی ،نشان دهندهی اوج ناراحتی حضرت بود و اینکه همه بدانند
که حال حضرت زهرا؟اهع؟ بهخاطر وقایعی است ،که همین افراد بر سر او آوردهاند و برای جوسازی و
گمراه کردن افکار عمومی و شاید برای یک نوع حرکت سیاسی به عیادت آمدند و حضرت زهرا؟اهع؟
دسیسههای آنان را خنثی کرد.
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موضوع قهرکردن و کنارکشیدن حضرت زهرا؟اهع؟ از آن جهت است که ،آن حضرت به نص
قرآن و حدیث نبوی ،معصومه است و به غضب او ،خدا و رسول خدا؟ص؟ نیز مغضوب میشوند.
پس این کار حضرت ،بر نقص بزرگ عمر و ابوبکر داللت دارد؛ زیرا تا کسی کار خالفی نکند مورد
غضب خدا و رسولش؟ص؟ قرار نمیگیرد( .بخاری1422 ،هـ.ق ،ج ،8ص)149

 2_3کیفیت وصیت حضرت زهرا؟اهع؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟
یکی از امور مؤکد اسالمی تنظیم وصیتنامه و به یادگار گذاشتن توصیهنامه برای آیندگان
است .در اینجا قسمتهایی از وصیتنامهی حضرت زهرا؟اهع؟ مورد بررسی قرار میگیرد:
«ای اباالحسن! هنگام کوچ و جدایی فرارسیده است .سخنان مرا بشنو که هرگز صدای مرا
نخواهی شنید .پس از مرگم ،غسل و کفنم را خود برعهده بگیر و بر من نماز گذار و مرا در قبر گذاشته
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و دفنم کن».
َ
«إنی أوصیک أن الی ِل َی غسلی و کفنی سواک؛ به تو توصیه میکنم که به جز تو کسی غسل و

ً
کفن مرا انجام ندهد؛ َّإن فاطمه بنت رسول اهلل؟ص؟ ُدف ُ
نت لیال (عسقالین1424 ،هـ.ق ،ج ،7ص)378
ِ
ً
دفهنا زوجها عیل لیال و مل یؤذن هبا ابوبکر صیل علهیا ( .» ...بخاری1422 ،هـ.ق ،ج ،5ص)82
سفارش حضرت زهرا؟اهع؟ به تدفین شبانه و عدم حضور برخی افراد در تدفین پیکر مقدس،
حکایت از مبارزهای دامنهدار و عمیق به وسعت تاریخ دارد .به گونهای که صحابهی دیروز و
واکاوی اینکه چرا دختر پیامبر؟ص؟ نسبت به امت پدر خود چنین وصیتی
مسلمانان امروز در
ِ
مینماید ،به حقیقت پی میبرد( .غروی نایینی1389 ،هـ.ق ،ص)8

نتیجه گیری
والیت به تنهایی یک مسئلهی سیاسی نیست؛ بلکه یکی از اصول عقاید شیعه به شمار
رهبری بعد از حضرت،
حساس بعد از وفات پیامبر اکرم؟ص؟ ،جامعه دربارهی
میرود .در برههی
ِ
ِ

دچار تنش شد و حضرت زهرا؟اهع؟ به عنوان شخصی که اهمیت والیت را میدانست و جامعهی
اسالمی را در خطر میدید ،دست به اقداماتی زد و با تمام وجود به روشنگری پرداخت .حضرت

ابعاد گوناگونی برای دفاع حضرت زهرا؟اهع؟ درنظرگرفته شده است که در کتب مختلف از آن
با عناوین مبارزات مثبت و منفی یاد میشود .براساس یافتههای این تحقیق میتوان مبارزات
حضرت را به دو بخش اصلی تقسیم کرد .دفاع مستقیم شامل :گذشتن از جان ،تحمل سختیهای
جسمی و شهادت خود و فرزندشان ،رفتن به مسجد در پی حضرت علی؟ع؟ و کمک رسانی به
آن حضرت ،سخنرانی در مسجد و روشنگری دربارهی مسئلهی فدک است و در مبحث دفاع
غیرمستقیم؛ دفاع در قالب عزاداری ،گریه و بکاء برای وفات پیامبر؟ص؟ و انحراف مردم از اصل
دین ،نپذیرفتن ُع َمر و ابوبکر (مسئوالن این واقعه) برای عیادت و وصیتنامهی پرمحتوای ایشان

عملکرد حضرت زهرا؟اهع؟ پس از رحلت پیامبر؟ص؟ در دفاع از والیت

زهرا؟اهع؟ بدون درنظرگرفتن نسبت قومی و خانوادگی ،بلکه با ادلهی درست به دفاع همه جانبه از
ِ
والیت و اثبات امامت امام علی؟ع؟ پرداخت و مردم را از نظام حاکم برحذر داشت.

در مقابل ظلمهای روا شده برای روشنگری را می توان نام برد.
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نقش عنصر مکان در سیرهی سیاسی امام صادق؟ع؟

علی الهامی

1

سیدهزهرا محمدی

2

چکیده:
ـری بـه موقـع از
یکـی از مهمتر یـن رسـالتهای رهبـر یـک جامعـه در جهـت رسـیدن بـه اهـداف متعالـی خـود ،بهرهگی ِ

فرصتهـای سیاسـی ،اجتماعـی و موقعیتهـای زمانـی و مکانـی اسـت .بـرای اینکـه ،عـدمتوجـه بـه موقعیتهـا و یـا عـدم

ن ناپذیـری برای جامعـه میتوانـد به وجـود آورد.
تشـخیص بـه موقـع شـرایط سیاسـی و اجتماعـی ،چه بسـا خسـارتهای جبـرا 
مقالـهی پیـش رو بـا این پیش فرض ،بـه بازکاوی نقش موقعیتهای جغرافیایی مکانی ،در سـیرهی سیاسـی امام صادق؟ع؟
مکانی :مکه ،مدینه،
ـاس واپسـین روزهای زوال امویان و آغاز سـلطهی خاندان عباسـی ،در موقعیتهای
ِ
که درموقعیت حس ِ

عراق و شـام ،به سـر میبردند؛ پرداخته اسـت .پرسـش اصلی آن اسـت که امام ششـم؟ع؟ افزون بر بهرهگیری از شـرایط زمانی،
آیـا از ایـن موقعیتهـای مکانی که در آن به سـر میبردند ،در راسـتای اهـداف الهی خویش ،بهره گرفتهانـد؟ فرضیهی پژوهش

آن است که نوع مواجههی (سیرهی سیاسی) امام؟ع؟ با حوادث زمانه با توجه به حضور آن حضرت در موقعیتهای مکانی
ً
مختلـف کاملا متفـاوت بـوده اسـت و بـا بهرهگیـری از موقعیتهـای مختلـف مکانـی ،اقـدام بـه ایجـاد پایـگاه علـم و دانـش،
برگـزاری جلسـات و حوزههـای درس ِـی متنـوع؛ البتـه با ِاعمـال عنصر تقیه و شـیوهی احتیـاط به تربیـت شـاگردانی کارآمد روی
ً
آوردنـد .پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفی_تحلیلی و با اسـتناد بـه گزارهها و منابع معتبـر حدیثی و تاریخی ،صرفـا نقش عنصر

مـکان را در سـیرهی سیاسـی_اجتماعی امـام صادق؟ع؟ مورد بـازکاوی قرار داده اسـت.
واژگان کلیدی :امام صادق؟ع؟ ،نقش ،عنصرمکان ،سیره سیاسی.

 .1دکترعلی الهامی ,استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران ،استاد راهنما.aelhami867@yahoo.com ،
 .2سیدهزهرا محمدی ،سطح سه جامعةالزهرا؟اهع؟ ،رشتهی تاریخ اسالم.s.z.mohammadi48@gmail.com ،

مقدمه

ً
گران تاریخ و سیره ،در تحلیل سیرهی سیاسی امام صادق؟ع؟ بر نقش عنصر
اساسا تحلیل ِ

زمان و شرایط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی زمانهی آن بزرگوار ،تکیه نموده و از تأثیر «عنصر مکانی»
در نوع استراتژی و فعالیتهای آن حضرت در مواجهه با حوادث و تحوالت سیاسی _ اجتماعی
دوران زندگی ایشان ،غفلت کردهاند .با اینکه به گواهی اسناد و شواهد تاریخی ،موقعیتها وشرایط
جغرافیایی و مکانی هم در نوع عملکرد ایشان ،نقش بسزایی داشته است و امام بر حسب شرایط
ط مشی سیاسی و اقدامات متفاوتی را در پیش گرفتهاند.
و مقتضیات مکانهای مختلف ،خ 
اماکنی که حضرت به اقتضای شرایط زمانه و چه بسا با اکراه و اجبار ،در طول حیات خود در
ن مکانها حضور داشتند؛ عبارتند از :مکه ،مدینه ،عراق و شام؛ که هر یک از این مکانها به
آ
حسب موقعیتهای مکانی ،انسانی ،مقتضیات فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و شرایط حا کم
بر این مکانها و بالتبع متفاوت بودن نوع مطالبات ،نیازها ،میزان درک و آ گاهی مردم ،نیازها و
فعالیتهای متناسب با خود را میطلبید .شواهد تاریخی نشان میدهد که عکسالعمل امام
صادق؟ع؟ در این موقعیتها در مواجهه با مردم و حاکمیتها ،گوناگون بوده است و آنگونه
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استراتژی تقیه استفاده کرده باشند؛ بلکه درمواردی از صراحت بیان،
نیست که همواره امام از
ِ
خطبههای آتشین و افشاگرایانه بهره میبردند و در مواقعی هم شیوههای علمی و برنامهای عمیق
و بنیادی به کار میبستند و در مواردی هم به دلیل بنبستهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و
عدم آ گاهی الزم ،امام صادق؟ع؟ به اجبار شیوهی تقیه و سکوت را در پیش میگرفتند .به عنوان
نمونه در سرزمین شام ،که مکان امن و محیط مناسبی برای امام به شمار نمیرفت از این استراتژی
استفاده نمودند .چون از طرفی مرکز حاکمیت امویان بود و از طرفی ،اکثریت قریب به اتفاق مردمان
آن تربیت و گرایشی اموی داشتند .از اینرو عملکرد خاصی از سوی امام صادق؟ع؟ در این شهر
گزارش نشده است.
به هر حال امام؟ع؟ در هیچ موقعیتی از فعالیت سیاسی دست بردار نبودند و با تدبیر و
تغییر استراتژی ،نوع عملکرد خود را در راستای اهداف و مقاصد خویش با توجه به موقعیتها و
مقتضیات مکانی تغییر میداند.
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در این نوشتار به شرح سیره و عملکرد سیاسی امام صادق؟ع؟ در مناطق جغرافیایی و

شهرهای مختلف پرداخته شده است به امید اینکه این پژوهش گامی برای شناخت هرچه بهتر
سیرهی آن امام؟ع؟ بزرگوار برداشته باشد.

امام؟ع؟ در شام
ُ
شام در دورهی خالفت عمر بن خطاب ،توسط سپاهیان اسالم فتح گردید .خلیفه عمارت
دمشق را به یزید بن ابوسفیان که یکی از فرماندهان سپاه بود ،واگذار کرد و حکمرانی بخشی از
شامات را به برادرش معاویه بن ابوسفیان ،سپرد .بعد از مرگ یزید بن ابوسفیانُ ،عمر دمشق را نیز به
قلمرو معاویه ضمیمه نمود .بعد از مرگ خلیفهی دوم ،عثمان بن عفان حکومت تمامی شامات را
به معاویه وانهاد و معاویه مالک مطلق این سرزمین شد؛ به گونهای که تمام مردم شام مطیع محض
او گشتند( .ابناعثم کوفی1411 ،هـ.ق ،ج ،1ص )262_261معاویه نظام امویان را در این سرزمین بنا نهاد
که تا زمان فروپاشی در همین سرزمین ،حکومت راندند.
با توجه به اینکه شام ،از سویی مرکز حکومت و از سویی دیگر ،مرکز تجمع دوستداران
اموی بود ،برداشت آنان از اسالم ،همان چیزی بود که سردمداران اموی به آنان القاء کرده بودند.
به شام ،به همراه پدر بزرگوارشان امام محمد باقر؟ع؟ بود .هشام بن عبدالملک بعد از واقعهای
که در حج رخ داد ،امام باقر؟ع؟ را به شام احضار کرد .در آن واقعه ،امام صادق؟ع؟ به همراه
امام باقر؟ع؟ به حج مشرف شده بودند .امام صادق؟ع؟ در حضور هشام و جمع مسلمانان در
مسجدالحرام ،سخنانی در فضیلت و امامت اهلبیت؟مهع؟ بیان فرمود و مسلمان واقعی را کسی
خواند که ائمه؟مهع؟ را پیروی نماید( .طبری ،صغیر1413 ،هـ.ق ،ص )241 _233خلیفهی اموی پس از
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(ابنجریر طبری1387 ،هـ.ق،ج ،4ص . )562امام صادق؟ع؟ تنها یک بار به شام سفر نمود .سفر امام

بازگشت به شام به قصد تحقیر ،آن دو بزرگوار را به دمشق احضار نمود .او میدانست که از طریق
مناظرهی علمی هرگز قادر به شکست امام باقر؟ع؟ نیست ،از اینرو یک مسابقهی تیراندازی به
ُ
راه انداخته و از امام خواست تا در آن شرکت نماید .امام ابتدا امتناع نمود ،اما با اصرار هشام ،نه
تیر را به هدف نشاند .پیروزی امام از سویی تحسین هشام و از سوی دیگر خشم او را برانگیخت.
از اینرو از امام پرسید« :آیا جعفر نیز در تیراندازی مهارت دارد؟» امام؟ع؟ فرمود« :ما خاندان،
ْ
ُ
َْ ْ َ ُ
اکمال دین و اتمام نعمت که در آیهی ٱل َی ْو َم أ ک َمل ُت لک ْم ِد َینک ْم؛ (مائده )3 :آمده هستیم.
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امامت و والیت را از یکدیگر به ارث میبریم و هرگز زمین از وجود ما (حجت) خالی نمیماند».
خلیفهی اموی؛ هشام بن عبدالملک اوضاع را به نفع خود ندید؛ از اینرو از امام خواست تا
به همراه فرزندش دمشق را ترک کند .ولی واقعهای رخ داد که افکار عمومی شام را دگرگون کرد و
آن حضور اتفاقی امام باقر؟ع؟ و حضرت صادق؟ع؟ در جمع راهبان مسیحی بود ،که در مجمع
سالیانهی خود گرد آمده بودند تا در نزد اسقف اعظم مشکالت علمی خود را حل کنند .در این
ُ
جریان ،مناظرهی کوتاهی بین اسقف و امام باقر؟ع؟ روی داد که سبب توجه حاضران به عظمت
و مقام علمی امام گردید .هشام با شنیدن گزارش جاسوسان از این ماجرا ،به جهت جلوگیری از
َ
رسوایی بیشتر ،دستور ترک سریع دمشق را به امام داد .ضمن اینکه تهمت گرایش به نصرانیت را
نیز به امام و فرزندش زد .همچنین دستور قتل امام باقر؟ع؟ و حضرت صادق؟ع؟ را صادر نمود که
به لطف الهی و بر اثر احتجاجها و نشانههای امامت ،این تصمیم ،نقش بر آب شد( .طبری صغیر،
1413هـ.ق ،ص)241_233

ً
شواهد تاریخی از امام صادق؟ع؟ صرفا به عنوان یک همراه با پدر یاد میکند و در مورد اینکه

عملکرد امام صادق؟ع؟ در سفر به شام چه بوده ،سکوت نموده است .با تأمل و توجه در فرمایش
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امام باقر؟ع؟ به نظر میرسد این همراهی به دالیلی صورت پذیرفته که مهمترین آنها ،معرفی
حضرت صادق؟ع؟ به عنوان امام و جانشین بعد از خویش در شام و دربار خلیفهی اموی ،هشام
بن عبدالملک بوده است .گرچه به واسطهی تقیهی ائمه؟مهع؟از معرفی جانشین پس از خود،
به صورت صریح خودداری ورزیدند؛ لکن فرمایش امام ،گویای معرفی امام و حجت پس از
خودشان است.
قابل توجه است که مرکز خالفت دمشق بوده و مردم شام ،گرایش و تعصب شدید به امویان
داشتند .ولی عملکرد امام باقر و حضرت صادق؟ع؟ در این شهر به گونهای بوده که نه تنها ،عظمت
و مقام علمی ایشان مورد توجه قرارگرفت ،بلکه شخصیت و نسب این دو بزرگوار در مجمع عالمان
مسیحی و به تبع در میان مردم شام ،به یقین مورد توجه و پرسش قرار گرفته است .به همین خاطر
هشام حضور بیشتر آن دو بزرگوار را در شام ،تهدیدی جدی برای موقعیت خود دیده ،احساس خطر
نمود و دستور خروج سریع آنان را صادر کرد( .طبری صغیر1413 ،هـ.ق ،ص)241_233
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امام؟ع؟ در مکهی معظمه
سرزمین مکه ،به دلیل پیشینهی تاریخی و موقعیت اجتماعی_عبادی ویژهی آن ،همواره از
مهمترین مناطق جهان اسالم است .افزون بر اینکه مهبط وحی و متبرک به قدوم نورانی رسولاهلل؟ص؟
میباشد .پس از فتح مکه ،مسلمانان مقید بودند که همه ساله در ایام حج به زیارت خانهی خدا
شرفیاب شوند .موسم حج زمان بسیار مناسبی برای تماس مردم با امامان شیعه بود؛ که اغلب در
مکه و یا در بازگشت زائرین بیتاهلل الحرام و به هنگام عبور از مدینه صورت میگرفت( .صفارقمی،

1404هـ.ق ،ص ،334ح6؛ مجلسی1403 ،هـ.ق ،ج ،47ص )214عالوه اینکه مکه ،مکان امن الهی و
ماه هم ،ماه حرام بوده است؛ از اینرو بیم تعرضی از جانب دشمن وجود نداشت .از سوی دیگر،
مکه محل اجتماع مسلمانان از سراسر جهان اسالم با ملیتهای مختلف بود .گویا نمایندگانی
از سراسر جهان اسالم به مکه آمدهاند تا افزون بر زیارت خانهی خدا ،آنچه میبینند و میشنوند
را برای مردمان سرزمین خود و سایر مناطق گزارش کنند( .ابنبابویه قمی(صدوق)1385 ،هـ.ق ،ج،1

ارتباطی گسترده در ایام حج شکل
ص ،273باب )182در حقیقت ،یک شبکهی تبلیغاتی و
ِ
جمعی وسیع ،اخبار ناظران عینی بیشتر
میگرفت .همانطور که اکنون نیز ،با وجود وسایل ارتباط
ِ
امام صادق؟ع؟ با توجه به شرایط و موقعیت حساس و بیبدیل مکه در موسم حج ،نهایت
بهره برداری را از این مکان مقدس مینمودند .آن حضرت در راستای رسالت خویش ،گاه با

ایراد خطابه و سخنرانی به تبیین جایگاه با عظمت امامت و والیت بر امت میپرداختند( .طبری

صغیر1413 ،هـ.ق ،ص )241_232گاه با تشکیل مجالس بحث و مناظره ،فقه جعفری را آموزش داده،
انحرافات وارده در دین را ا صالح نموده و به شبهات پاسخ میگفتند( .مفید ،1346 ،ج ،2ص)192
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مورد توجه است.

و همچنین با وکالی خود ارتباط برقرار کرده ،از اوضاع و احوال جهان اسالم و مسلمانان باخبر
میشدند و توصیههای الزمه را یادآور شده ،در این راستا وجوهات شرعیه را نیز دریافت کرده و
به نامههای رسیده پاسخ میگفتند( .کشی1348 ،هـ.ش ،ص 606و  ،608ح1129و  )1130مؤلف کتاب
مکاتیب االئمه در جلد چهارم کتاب خود از منابع مختلف ،نامههای آن حضرت را جمعآوری
نموده است( .رک :احمدی میانجی1389 ،هـ.ش ،ج)4

ً
امام رضا؟ع؟ وقتی ازحج یاد میکنند دقیقا روی این تماسها تأ کید دارند .ایشان میفرمایند:
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«مع ما فیه الحج من التفقه و نقل االخبار االئمه؛ (ابنبابویه قمی (صدوق)1385 ،هـ.ق ،ج ،1ص،273

ُ
باب  )182در حج منافعی چون تفقه در دین و نقل اخبار امامان وجود دارد» .با توجه به اهمیت شهر
مکه ،امام صادق؟ع؟ از همهی شرایط و فرصتهای به دست آمده در راستای اهداف سیاسی
خویش نهایت استفاده و بهره برداری را نمودند؛ که از آن جمله میتوان به اقدامات و فعالیتهای
زیر اشاره نمود:

 _1ایراد خطبههای روشنگرایانه در مسجدالحرام
امام صادق؟ع؟ همواره در مقاطع مختلفی در مکه به سخنرانیهای عمومی پرداخته ،که از آن
جمله در زمان امامت پدرشان در مسجدالحرام ،در جمع مسلمانان و در حضور خلیفهی اموی؛
هشام بن عبدالملک بود که فرمود« :ما برگزیدگان خدا از میان خلق او و خلفای منصوب از جانب
او هستیم .خوشبخت و سعادتمند کسی است که از ما پیروی کند و بدبخت و شقی کسی
است که ما را دشمن داشته و با ما مخالفت نماید»( .طبری صغیر1413 ،هـ.ق ،ص )233این خطبه
دستاوردهای فراوانی را به همراه داشته است که مهمترین آنها عبارت است از:
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 1 _1تبیین جایگاه نبوت و ارتباط اهلبیت؟مهع؟ با رسولاهلل؟ص؟:
در این خطبه امام؟ع؟ بعد از حمد خداوند به تبیین جایگاه نبوت رسولاهلل؟ص؟ پرداخته،
آنگاه فضیلت امامان شیعه را یادآور شده ،فرمودند« :ما برگزیدگان خداوند از میان خلق او و
خلفای منصوب از جانب او هستیم»( .طبری صغیر1413 ،هـ.ق ،ص )341_233مفهوم کالم امام
ً
ً
یعنی؛ اوال امامان شیعه جانشینان برحق پیامبرند و ثانیا این جانشینی و نصب ،به دستور خداوند
متعال صورت پذیرفته است.

 1 _2تبیین و تعیین وظایف مسلمانان واقعی در آن شرایط:
ً
ً
امام به حسب روایت «من مات ال یعرف امامه مات میتة جاهلیة»( ،کلینی1385 ،هـ.ش ،ج،3
ص )40در این خطبه معرفت به امام زمان و اطاعت محض از او را از صفات بارز یک مسلمان واقعی
50

میشمارد .امام نه تنها در این خطبه بلکه در موقعیتهای مکانی متفاوتی بر این امر مهم ،اهتمام

داشتند .مانند :ماجرای هارون مکی که به امر امام صادق؟ع؟ بدون هیچ پرسش و اعتراضی به
درون تنور شعلهور رفت و حیرت مرد خراسانی را که از امام تقاضای مبارزهی مسلحانه کرده بود؛
برانگیخت( .ابنشهر آشوب1412 ،هـ.ق ،ج ،4ص258؛ مجلسی1403 ،هـ.ق ،ج ،47ص)123

 1 _3تبیین معیار سعادت و شقاوت:
امام مال ک و معیار سعادت و شقاوت را پیروی و دشمنی با اهلبیت؟مهع؟ معرفی میکند و
میفرماید« :خوشبخت و سعادتمند کسی است که از ما پیروی کند و بدبخت و شقی کسی است
که ما را دشمن داشته و با ما مخالفت نماید»( .طبری صغیر1413 ،هـ.ق ،ص )341_233یعنی؛ هرگونه
اهلبیت پیامبر؟ص؟ و مصداق
پیروی از حاکمیت طاغوت به هر اندازه و هر شکلی ،دشمنی با
ِ
شقاوت است.

سخنرانی سیاسی در عرفات:
 1 _4ایراد
ِ
ُ
از جمله اماکن عمومی و متبرک دیگری که امام از آن مکان ،در راستای اهداف رسالت خویش
پرداخته و با صدای رسا ،دوازده مرتبه آن هم به چهار جهت ،سلسلهی متصل امامت و والیت
از رسولاهلل؟ص؟ تا به خود را ،تکرار نمودند .ایشان فرمودند« :ای مردم به درستی که رسول خدا؟ص؟
امام بود بعد از او علی بن ابوطالب ،سپس حسن ،سپس حسین ،سپس علی بن الحسین ،سپس
محمد بن علی و سپس همه» و در پایان ،اعالم کردند« :بیایید هر پرسشی دارید از من بپرسید».
(کلینی1405 ،هـ.ق ،ج ،4ص466؛ مجلسی1403 ،هـ.ق ،ج ،47ص)58
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بهرهبرداری نمودند ،عرفات بوده است .امام صادق؟ع؟ در مراسم عرفات ،به ایراد سخنرانی

با تأمل در گفتار و عمل امام صادق؟ع؟ به دستاوردهای فراوانی میتوان رسید؛ که از آن جمله
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
َ
_ تذکر قرابت و اتصال ن َسب خود و سایر امامان به پیامبر؟ص؟:
امام صادق؟ع؟ در ابتدا پیامبر؟ص؟ را به عنوان رسول خدا؟ص؟ و آنگاه امام ،معرفی میکنند و
سپس به معرفی امامان پس از ایشان میپردازند .به این ترتیب امام صادق؟ع؟ و امامان قبل و بعد
از ایشان ،نسبت به دیگر مدعیان ،بر جانشینی پیامبر؟ص؟ اولی خواهند بود.
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_ تثبیت حق امامت برای خویش و سایر امامان:
نظر به اهمیت نقش امام در جامعه ،همواره امام صادق؟ع؟ به تذکر حق امامت برای خویش و
ائمه؟مهع؟ پس از خود ،مبادرت میورزید .امام در این سخنرانی در حقیقت با بیان سلسلهی متصل
امامت تا رسولاهلل؟مهع؟ ،قصد تثبیت حق پیشوایی برای اهلبیت؟مهع؟ را داشته و منظور امام این
است که صاحبان حقیقی حاکمیت سیاسی اجتماعی مسلمانان ،ازآن اهلبیت؟مهع؟ است.
_ تبیین انتصابی بودن امامت به امر الهی:
امام صادق؟ع؟ در حقیقت ،قصد تفهیم این مطلب را دارد که امامان نیز چون پیامبر؟ص؟ باید
منصوب از جانب خداوند متعال باشند.
_ تبیین واجب بودن پیروی از امام معصوم:
امام در این سخنرانی ،مردم را به اطاعت از رهبری امام معصوم فرا میخواند و به این وسیله به
َْ
َ ُ
ُ
هَّلل َو َأ ِط ُ
تفسیر آیهی شریفهی َ«أ ِط ُ
یعوا ٱ َ
یعوا ٱ َّلر ُسول َوأو ِلى ٱل ْم ِر ِمنک ْم» (نساء )59 :و تطبیق مصادیق
أولی االمر ،به عنوان یک وظیفه سیاسی ـ اجتماعی گوشزد میفرماید .از اینرو اطاعت از امامان
واجب بوده و در طول اطاعت خدا و رسولاهلل؟ص؟ قرار دارد.
گــذرگــاه ،ســال دوم _ شـــمـاره چهارم _ پاییز 99

_ تبیین عدم مشروعیت حا کمیت زمان و سلسله خالفت:
با معرفی و اثبات محق واقعی حکومت ،همهی مدعیان حاکمیت به مصداق پیروی از
طاغوت ،غیر مشروع شمرده میشوند که امام صادق؟ع؟ در این سخنرانی به آن پرداخته است.
_ بیداری اسالمی:
سخنرانی سیاسی امام در عرفات ،در حقیقت به هدف بیداری مسلمانان جهان آن روز
صورت پذیرفته است .عرفات مکانی است که مسلمانان از همهی نقاط جهان برای ادای مراسم
خاص عبادی در آن ،اجتماع میکنند .امام صادق؟ع؟ به جای اینکه تنها به انجام مسائل عبادی
خود بپردازند با سخنرانی مختصر و جامع ،که دوازده مرتبه با صدای رسا به چهار جهت نیز تکرار
شده ،توجه مسلمانان رابه امر مهم والیت سوق میدهند.
_ تبیین برتری والیت شناسی بر همهی اعمال:
امام صادق؟ع؟ در کنار سایر عبادات که در عرفات صورت میگیرد ،اطاعت از ولی و امام
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بر حق را افضل از سایر عبادات معرفی میکند .در حقیقت ،اطاعت از ولی و امام به آن درجه از

اهمیت و ضرورت رسیده؛ که الزم است در کنار سایر عبادات و اعمال حج ،به آن پرداخته شود؛
تا مسلمانان سراسر جهان بشنوند .چنانکه در احادیث فراوانی در کالم امام صادق؟ع؟ ،بر معیار
بودن شرط امامت برای صحت اعمال گوش زد شده است( .کلینی1385 ،هـ.ش ،ج ،4ص 74و )76

_ تثبیت رهبری علمی امام معصوم:
امام صادق؟ع؟ سرانجام میفرمایند :هر پرسشی را پاسخگو و بر هر دانشی واقفند .از اینرو
اعالم میدارند که هر سؤالی دارید بیان کنید .به این ترتیب بینصیبی خلفا از علم و دانش به
اثبات رسیده و رهبری علمی امام معصوم تثبیت میگردد.
_ بهرهگیری امام از مکان عرفات به عنوان یک رسانهی عمومی تبلیغاتی:
کالم به جایی در آن،
امام صادق؟ع؟ ،مکه را در ایام حج یک رسانه تبلیغاتی میبیند که هر ِ

عالوه بر ثبت در اذهان ،به همهی مناطق جهان مخابره میگردد ،به این ترتیب با تکرار سخنرانی،
آن هم دوازده مرتبه توجه این رسانه عمومی را به اهمیت خبر جلب میکند.

 _3مقابله با بدعتها و تحریفها
بدعتها ،به بیان احکام الهی و تفسیر آیات قرآن میپردازند( .مفید1346 ،هـ.ش ،ج ،2ص )192روش
امام صادق؟ع؟ در بیان احکام و تفسیر قرآن و معارف اسالمی غیر از روش فقها و عالمان درباری بود
که به خاطر وابستگی به دربار و مصلحت اندیشیهای حکام ،بساط علمی خود را گسترده بودند.
متأسفانه حاکمیت جائر در جهت حفظ قدرت و جایگاه خویش از هر ابزاری در این راستا ،حتی از
انحراف در دین بهره میجست .مانند :جعل حدیث (سیوطی1370 ،هـ.ش ،ص )259و سوء استفاده

نقش عنصر مکان در سیرهی سیاسی امام صادق؟ع؟

امام صادق؟ع؟ با حضور درمکانهای مقدس مکه ،به منظور حفظ دین و مقابله با تحریفها و

از روایات منسوب به پیامبر؟ص؟ (ابنجریر طبری1418 ،هـ.ق ،ج ،9ص82؛ ابنطقطقی ،بیتا ،ص)143

دستاورد عملکرد علمی_فرهنگی امام ،ضعف آ گاهی دینی حاکمیت زمانه را اثبات میکرد و
سبب تخریب یکی از مهمترین ارکان اصلی حاکمیت سیاسی که رهبری دینی بود ،میگشت.

 _4مناظره با صاحبان مکتبهای الحادی و جریانهای انحرافی
بسا جریانهایی در جامعه صورت میگیرد که یا به صورت نامرئی از سوی حاکمیت مدیریت
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میشود و یا مخالف دیدگاه نظام حاکم شکل میگیرد .مانند مسئلهی جبر ،که در زمان بنیامیه
مستمسک محکمی برای سیاست مداران اموی بود و معاویه و یزید از این تفکر برای توجیه اعمال
خود بهره گرفتند( .ابنجریر طبری1387 ،هـ.ق ،ج ،5ص463؛ دینوری1410 ،هـ.ق ،ج ،1ص )194حمایت
مأمون و معتصم عباسی از مذهب اعتزال ،مؤید این ادعاست( .ابناثیر1385 ،هـ.ق ،ج ،6ص)423

انحرافی رایج جامعه،
امام صادق؟ع؟ در مواجهه با اندیشههای الحادی و جریانهای
ِ
میتوانستند بیتفاوت عمل کرده و سکوت نمایند و یا با جریانهای انحرافی مخالف نظام،
جهت براندازی حاکمیت سیاسی همگام شوند .لکن امام برای رسیدن به هدف از هر ابزاری
استفاده ننموده ،بلکه با مناظراتی صحیح و هدفمند به رفع شبههها و اثبات بطالن افکار انحرافی
پرداختند.
نظر به اینکه سرزمین مکه و موسم حج ،محل تجمع مسلمانان سراسر جهان اسالم به شمار
میرود ،بیتردید مکانی است برای گرد آمدن ارباب مکاتب و مذاهب مختلف که از اقصی نقاط
جهان به این سرزمین هجرت میکنند و میدانی است برای گفتگوهای علمی ،اعتقادی و دینی
که هر یک درصدد اثبات عقیده و حقانیت مکتب خویش هستند .از اینرو امام ،از مکانهای
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مقدس مکه حداکثر استفاده را نموده ،زمینهی مناظراتی صحیح و هدفمند را فراهم میکرد .رسم
امام این بود که در مکانی مشخص ،چادر برپا میکرد و چند روزی در آن اقامت مینمود و به
پرسش و پاسخ در مسائل مختلف و گفتگوها و مناظرات علمی ،اعتقادی و دینی میپرداخت.
(کلینی1385 ،هـ.ش ،ج ،2ص)28

گاهی این مناظرات با شخص امام صادق؟ع؟ صورت میپذیرفت تا به قول خود ارباب
مکاتب ،امام را محکوم کرده ،در میان مسلمانان رسوا نمایند .از جمله این گفتگوها ،گفتگوی
ابن ابی العوجاء با حضور تنی از زندیقان است .او مسلمانان را متهم به پرستش بنایی از سنگ و
کلوخ نمود که هیچ پشتوانهی عقلی ندارد .امام در پاسخ او فرمود« :خداوند به وسیلهی این خانه

(کعبه) بندگانش را به پرستش خویش واداشته ،تا با آمدن به اینجا ،اندازهی پیرو یشان آزمایش
گردد .در حقیقت این خانه مرکزی برای به دست آوردن رضای خداوند است و راهی است که
مردم به وسیله آن به آمرزش میرسند» .امام در ادامه ،مباحث دیگری را نیز بیان فرمود که ابن ابی
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العوجاء دیگر از سخن گفتن بازماند و سرافکنده به میان دوستان خود بازگشت و آنان به سرزنش او

پرداختند( .مفید1346 ،هـ.ش ،ج ،2ص )194_192و این نمونههایی از دهها گفتگویی است که ارباب
تاریخ به نقل آن پرداختهاند.
این گفتگوها عالوه بر اثبات ضعف علمی مکتبهای فکری ،تلنگری بر اذهان خفتهی
پیروان آن مکتبها نیز بوده و گاهی سبب هدایت آنان میگردید .مانند مناظرهی امام صادق؟ع؟
سیدح َ
میری ،که در مکه و در ایام حج صورت گرفت .سیدحمیری؛ پیرو مذهب کیسانیه و
با
ِ
معتقد به امامت محمد حنفیه بود .امام صادق؟ع؟ در مناظرهای او را قانع کرد ،سید از عقیده خود
بازگشت و مشرف به مذهب تشیع گردید .او اشعاری در مورد شیعه و همچنین امام صادق؟ع؟
سروده و از خداوند طلب عفو و بخشش نموده است .امام صادق؟ع؟ نیز بر او رحمت فرستاد.
(قرشی اصفهانی1422 ،هـ.ق ،ج ،7ص170؛ مفید1346 ،هـ.ش ،ج ،2ص)199_198

 _5نظارت و هدایت سازمان فرهنگی و سیاسی_اجتماعی وکال

در راستای تحقق این اهداف ،سرزمین مکه در موسم حج ،بهترین مکان برای تماس اعضای
سازمان با یکدیگر و از سوی دیگر ،با امام صادق؟ع؟ بود( .جاسم1385 ،هـ.ش ،ص 68و  135و 137؛

جباری1382 ،هـ.ش ،ج ،2ص )418سختگیریهای خلفای اموی و عباسی و تحت فشار قرار دادن
امام صادق؟ع؟ ،شرایط خاص سیاسی را پدید آورد که سبب تشکیل این سازمان شده بود و در
واقع وکال حائلی میان جاسوسان حکومت و امام محسوب میشدند .مانند :نصر بن قاموس که

نقش عنصر مکان در سیرهی سیاسی امام صادق؟ع؟

امام از موقعیت مکانی مکه در موسم حج ،به عنوان یک ابزار ارتباطی با وکالی خود استفاده
ً
سازمانی سری ،که بعضا از آن به سازمان وکالت تعبیر
مینمود .ایشان با بنیان نهادن تشکیالت
ِ
ساماندهی اهداف و برنامههای فرهنگی و سیاسی_اجتماعی خود میپرداخت.
شده است؛ به
ِ

قریب به بیست سال وکیل امام صادق؟ع؟ بود و جز خواص از شیعیان ،کسی از این مسئله اطالع
نداشت( .طوسی1381 ،هـ.ش ،ص)232

در این سازمان برای برقراری ارتباط امام صادق؟ع؟ با وکال و شیعیان و ارتباط وکال با یکدیگر
از ابزارهای خاصی چون ،ارتباط رو در رو و مکاتبه ،استفاده میشد .یکی از مهمترین آن ابزارها،
سرزمین مکه در موسم حج بود که وکال با یکدیگر و با امام ارتباط برقرار میکردند( .ر.ک :کشی،

1363هـ.ش ،ص ،608_606ح 1129و 1130؛ جاسم1385 ،هـ.ش ،ص 68و  135و  )137به این ترتیب مکه و
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موسم حج ،مکان و زمانی امن برای گسترش فعالیتهای تشکیالت سازمانی امام بود و بسیاری از
دیدارها و برنامهریزیهای آن حضرت در مکه و موسم حج صورت میپذیرفت.
نکتهی قابل اهمیت درمورد سرزمین مکه ،هنگام موسم حج این است که بسیاری از
دیدارها و برنامهریزیها و تحکیم پیمانهای سایر گروهها نیز در این سرزمین و همین ایام صورت
میپذیرفت و هر گروهی از این موقعیت مکانی و زمانی برای جذب حامیان بیشتر ،تالش مینمود.
مانند :خروج ابوحمزه خارجی که در سال 129هـ.ق به حج آمد و با تعدادی بالغ بر هفتصد نفر در
عرفات پرچمهای سیاه بر سر نیزه کرده و مخالفت خود را با مروانبنمحمد به اطالع مردم رساند
(ابناثیر1385 ،هـ.ق ،ج ،5ص )355_35و یا گردهمایی سادات حسنی؛ «عبداهلل محض» و دو
ن عثمان» و بزرگان عباسی؛ «ابراهیم
پسرانش «محمد و ابراهیم» و «محمد بن عبداهلل پسر عمرو ب 
ح بن علی» ،عموی منصور (مفید،
بن محمد» ،معروف به ابراهیم امام و «ابوجعفر منصور» و «صال 

1346هـ.ش ،ج ،2ص )186_184در ابواء؛ محلی میان مکه و مدینه .ضمن اینکه گزارشهای تاریخی
حاکی از آن است که از امام صادق؟ع؟ نیز برای شرکت در این گردهمایی دعوت به عمل آمده
بود .با توجه به پراکندگی محل سکونت افراد حاضر در جلسه (علویان در مدینه و عباسیان در
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حمیمه) و نامی که این گردهمایی به آن مشهور است (بیعت ابواء) میتوان این احتمال را پذیرفت
که این نشست در ایام حج و در نزدیکی مدینه (ابواء) صورت پذیرفته است .صرف نظر از اهداف
ن دهندهی فعالیت
ضمن حجگزاری ،نشا 
نفس وجود چنین مجالسی در
این نشست ،خصوص ِ
ِ

گروههای مخالف با حاکمیت در موسم حج برای جذب حامیان و برنامهریزی جهت تحقق
آرمانهایشان بوده است.

1

امام؟ع؟ در مدینهی منوره
سرزمین مدینه به سبب موقعیت خاص سیاسی خود همواره مورد توجه امامان معصوم و
حاکمیت سیاسی بود .این مکان به دلیل حضور رسولاهلل؟ص؟ ،مدینةالنبی نام گرفت و اولین
حکومت اسالمی توسط پیامبر؟ص؟ در این سرزمین بنیان نهاده شد .پیامبر؟ص؟ از زمان هجرت
تا زمان وفات ،در مدینه اقامت نمود .همچنین مرکز اصلی سکونت امامان نیز در شهر مدینه
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 .1برای مطالعه بیشتر؛ (ر.ک :نجفیان رضوی1396 ،هـ.ش ،ش  ،25ص )66-62

بود .این بزرگواران جز بر حسب ضرورت و یا به اجبار ،از این شهر به منطقهی دیگری نقل مکان
نکردند .گرچه بیشترین فعالیتهای امامان معصوم؟مهع؟ در این شهر پیریزی و رهبری گردید،
لکن چهرهی شهر ،غیر از آن چیزی بود که انتظار میرفت.
متأسفانه از حدود سال سیام هجری (نیمهی دوم دوران خالفت عثمان بن عفان) ،فساد
مالی و انحطاط اخالقی در جامعهی اسالمی گسترش یافت و به همهی طبقات سرایت کرد.
به گونهای که مردم عالوه بر ثروت اندوزی ،به شرکت و برگزاری مجالس بزم و خوشگذرانی روی
آوردند .به مرور زمان ،شهر مکه و مدینه آلوده به انحطاط اخالقی گردید .تا جایی که در زمان
یزید بن معاویه ،ساز و آواز در مکه و مدینه آشکار شد و مردم به صورت علنی به شراب خواری
میپرداختند( .مسعودی1404 ،هـ.ق ،ج ،3ص)67

آوازه خوانی در مدینه امری شایع بود؛ به طوری که کسی غنا را ناروا نمیشمرد .نقل شده
عبدالعزیز مخزومی؛ قاضی مدینه ،شهادت دحمان؛ آواز ه خوان مشهور را پذیرفت و در مقابل
اعتراض شخص مغلوب که گفت« :شهادت کسی را میپذیری که آواز ه خوان است و به کنیزکان
آوازه خوانی میآموزد»؛ پاسخ داد« :خدا ما و شما را بیامرزد ،کدام یک از ما آواز نمیخوانیم».
از «انسبنمالک»؛ صحابی مشهور ،نقل گردیده که« :چیزی از آنچه در زمان رسول خدا؟ص؟
جاری بود سراغ ندارم .گفتند :پس نماز چیست؟ گفت :پس آنچه بر سر نماز آوردید چه بود؟!»
(ابنطاووس1400 ،هـ.ق ،ج ،2ص )378در نقل دیگری از او آمده ،در حالیکه میگریست« :اگر از
مجموع آنچه از اسالم فرا گرفتم ،جز این نماز را سراغ ندارم که مانده باشد و آن هم ضایع شده
است!» (همان) با چنین اوضاع اسفبار جامعهی مدینه ،حرکتی اساسی ضرورت داشت؛ تا نه تنها
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(قرشی اصفهانی1415 ،هـ.ق ،ج ،6ص )305تورقی در تاریخ ،ابعاد عمیق فاجعه را آشکارتر میکند.

امت به هال کت نیافتد ،بلکه از جهت معرفتی و اعتقادی نیز به حد مطلوبی برسد.
در راستای تحقق این رسالت بزرگ ،امام سجاد؟ع؟ با پند و ارشاد (صدوق1376 ،هـ.ش،

ص503؛ کلینی ،بیتا ،ج ،1ص ،)103تبیین معارف در قالب دعا (صحیفهی سجادیه) ،برخورد و
مبارزه با علمای درباری که نمونهی بارز آن برخورد شدید امام با «محمد بنمسلم زهری» است؛
(ابنشعبه حرانی1404 ،هـ.ق ،ص )277_274و برپایی مجالس سوگواری در یاد و زنده نگهداشتن
واقعهی عاشورا (صدوق1362 ،هـ.ش ،ج ،1ص )273به میدان آمد و توانست موج انحرافی را که
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میرفت بنیان اسالم را ریشه کن کند ،متوقف نماید .در مرحلهی بعد ،باید حقایق و معارف الهی
نشر داده میشد تا جامعهی اسالمی با حقیقت اسالم و قرآن آشنا گردد .از اینرو امام باقر؟ع؟
فعالیت فرهنگی را محور رسالت خویش قرار داد.
با آغاز امامت امام صادق؟ع؟ این فعالیت گسترش یافت .با گستردگی فعالیت علمی ،الزم
بود تا برای نشر مفاهیم و آموزههای اسالم از یک سطح محدود و افرادی معدود به سطحی وسیع،
اشخاصی آ گاه به علوم و حقایق دینی در مرتبهی عالی تربیت شوند؛ تا ضمن آ گاهی بخشی به
مردم در امور دینی ،آموزههای اصیل شیعی نیز گسترش یابد.در راستای تحقق این هدف و نظر به
اهمیت سرزمین مدینه و نقش کلیدی آن در جهان اسالم به عنوان اولین مرکز حکومت اسالمی
اهلبیت ایشان ،امام صادق؟ع؟ از همهی شرایط و فرصتها بهره
و مکان حضور پیامبر؟ص؟ و
ِ
گرفتند .با توجه به اهمیت موقعیت مکانی مدینه ،امام فعالیتها و اقداماتی را به شرح زیر ،در
راستای تحقق اهداف سیاسی خود در پیش گرفتند:

 _1ارتقاء سطح علمی و فرهنگی جامعه
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از مهمترین فعالیتهای امام صادق؟ع؟ در مدینه ،برگزاری کالسهای متعدد درس و بحث
در زمینههای مختلف علمی بود .گزارشهای تاریخی ،تعداد افرادی که در محضر امام در علوم
مختلف ُ
تلمذ میکردند ،چهار هزار نفر ذکر کردهاند( .مفید1346 ،هـ.ش ،ج ،2ص )173شیخ مفید
مینویسد« :آن مقدار احادیثی که از امام صادق؟ع؟ نقل شده از هیچ یک از امامان قبل و یا بعد
نقل نگردیده است»( .همان)

زائرین خانهی خدا ،یا در رفت و یا در برگشت هنگام عبور از مدینه ،در این شهر توقف میکردند
و بعد از زیارت پیامبر؟ص؟ ،به دیدار امام صادق؟ع؟ میرفتند .منزل امام در موسم حج مملو از
جمعیت حجگزار میگردید .اسماعیل بن مهران نقل میکند« :وقتی به منزل امام مراجعه کردم،
تا از ایشان در مورد مناسک حج سؤال نمایم ،جمعیت در منزل امام موج میزد»( .صفارقمی،
1404هـ.ق ،ص ،334ح6؛ مجلسی1403 ،هـ.ق ،ج ،47ص)214
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قهقرای
نهضت علمی امام ،حیاتی نو به اسالم بخشید و جامعه را که میرفت برای همیشه به
ِ
آداب و رسوم جاهلی فرو رود ،از چنگال انحرافهای فکری ،اخالقی ،دینی ،فرهنگی ،اقتصادی

و اجتماعی نجات داد .انحرافهایی که محصول بیکفایتی حاکمان و برنامهریزی حساب شده
آنان برای مشغول ساختن امت به افکار و عقاید باطل و احیای آداب و رسوم جاهلی در جامعه
اسالمی بود؛ تا دیگر نامی از اسالم باقی نماند .به عنوان نمونه میتوان به مرسوم کردن مراسم لهو و
لعب در مکه و مدینه اشاره کرد( .مسعودی1404 ،هـ.ق ،ج ،3ص)67

 _2تبیین جایگاه منصب امامت با ذکر سلسلهی سند احادیث
رهبری سیاسی خود و سایر امامان ،همگام با ارتقاء سطح
امام در راستای تبیین امامت و
ِ
فرهنگی جامعه ،هنگام بیان احادیث ،سلسلهی سند را به طور کامل ذکر مینمود.
علمی و
ِ
ایشان میفرمود« :حدیث من ،حدیث پدرم و حدیث پدرم ،حدیث جدم و حدیث جدم ،حدیث

حسین؟ع؟ ،و حدیث حسین؟ع؟ ،حدیث حسن؟ع؟ و حدیث او ،حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟ و
حدیث امیرالمؤمنین؟ع؟ حدیث رسولاهلل؟ص؟ است و حدیث رسولاهلل؟ص؟ ،قول خدای عزوجل
است»( .کلینی1385 ،هـ.ش ،ج ،1ص154؛ ابنفتال نیشابوری1381 ،هـ.ش ،ج ،1ص478؛ طبرسی،
1390هـ.ق ،ص285؛ اربلی1426 ،هـ.ق ،ج ،3ص)180

میکرد که؛ هر کالمی که از سوی علمای درباری در جهت کسب رضایت حکام به عنوان حدیث
پیامبر؟ص؟ منتشر میشود فاقد اعتبار بوده و سندیتی ندارد .به این ترتیب تنها مرجع قابل اعتماد
به عنوان رهبری دینی امت ،امام منتصب از جانب خداوند معرفی میگردید .ضمن اینکه سبب
تحریک حساسیت مردم در هنگام استماع روایات میشد.
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رهبری سیاسی ایشان و رد رهبری غیر ،این نکته را گوشزد
این عملکرد امام ،عالوه بر تثبیت
ِ

 _3تأسیس تشکیالت سازمانی
شرایط سیاسی_اجتماعی عصر امام صادق؟ع؟ ،بسیار حساس و بحرانی بود .از سویی
وضعیت پرآشوب و نابسامان عصر اموی و از سویی دیگر اقدامات فریبکارانهی عباسیان در
جهت کسب قدرت و مشروعیت سیاسی ،سبب گردید تا امام در راستای تحقق رسالت الهی
خود به تأسیس تشکیالت سری اقدام نماید .این تشکیالت در مدینه پایه گذاری و از همان مکان
رهبری میشد.
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 _4احیاء واقعهی عاشورا با برپایی مجالس سوگواری برای امام حسین؟ع؟
واقعهی عاشورا در سرزمین عراق رخ داده بود؛ ولی توسط امام سجاد؟ع؟ و حضرت زینب؟اهع؟
در سرزمینهای مختلف ،از جمله مدینه به عنوان پایگاه و مرکز جهان اسالم با روشهای متفاوت
تبیین گردید .این مهم توسط امامان بعد نیز تداوم یافت .امام صادق؟ع؟ با تأ کید بر برپایی
مجالس سوگواری برای امام حسین؟ع؟ ،خود نیز به این امر اقدام مینمود.
ابیهارون مکفوف نقل میکند« :بر امام صادق؟ع؟ وارد شدم .به من فرمودند :برایم شعر

بخوان به آن نحوی که در کنار قبر امام حسین؟ع؟ مرثیه میخوانی؛ من خواندم و امام و اهل منزل
گریستند .آنگاه امام به من فرمودند :اگر کسی در مرثیهی امام حسین؟ع؟ شعر بخواند و ده نفر

را بگریاند ،بهشت برای اوست .سپس حضرت نفرات گریه کننده را یکی یکی کاهش داد تا به
واحد رسید .آنگاه فرمود :کسی که در رثای حسین؟ع؟ شعر خوانده و یک نفر را بگریاند و کسی
که یاد امام حسین؟ع؟ نموده و برای او بگرید ،بهشت برای اوست»( .ابنقولویه قمی1377 ،هـ.ش،
ص ،344_343باب ،33ح)5

ایشان از این مجالس به عنوان یک روش تربیتی بهره میگرفت .هدف امام از برپایی مجالس
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عزای امام حسین؟ع؟ ،زنده نگهداشتن اسالم و تحریک احساسات امت در جهت مبارزه با ظلم و
استبداد بود .این عملکرد امام صادق؟ع؟ استحکام رابطهی امت با قیام امام حسین؟ع؟ را سبب
میگردید .افزون بر این ،امام در این مجالس دیدگاههای عقیدتی ،فرهنگی ،اخالقی و سیاسی
اهلبیت؟مهع؟ را تبیین مینمود و به زیارت امام حسین؟ع؟ به عنوان امری که بر هر مسلمانی الزم
است تأ کید میفرمود .احادیث فراوانی در توصیه و تشویق به زیارت سیدالشهداء؟ع؟ از امام
صادق؟ع؟ در منابع روایی و تاریخی نقل گردیده است( .ابنقولویه قمی1377 ،هـ.ش ،ص،396

باب ،43ح 3و ص ،397ح )4به این ترتیب بر پایی این مجالس در مدینه به عنوان یک سنت ،گام
مؤثری در جهت بیداری مسلمانان بوده است.
 _5صیانت از رهاورد رسالت و اهلبیت؟مهع؟
گاهی امام صادق؟ع؟ آنچنان در فشار و محاصرهی جاسوسان قرار میگرفت که حتی
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یارانشان در کوچه و بازار ،به ناچار از ایشان روی بر میگرداندند و بعدها که مخفیانه خدمت آن

حضرت میرسیدند عرضه میداشتند که از شما روی برمیگردانیم تا مبادا بر شما ناگوار باشد و
جانتان به خطر افتد( .کلینی1385 ،هـ.ش ،ج ،4ص ،644باب تقیه ،ح )9در چنین شرایطی حفظ آثار
رسولاهلل؟ص؟ امری مشکل و در عین حال حیاتی بود.
نکتهی قابل توجه در سیرهی امامان ،اقامت دائمی ایشان در مدینه است ،که حتی با وجود
شرایط ناگوار جز به اجبار ،حاضر به ترک این شهر نگردیدند .مردم مدینه بعد از رحلت پیامبر؟ص؟
به اهلبیت؟مهع؟ پشت نموده ،به عهدی که با پیامبر؟ص؟ بسته بودند ،عمل نکردند .تاریخ ،همواره
نظارهگر حوادث دردناکی در مدینه بوده است .لیکن حضور و فعالیتهای امامان معصوم در این
سرزمین ،موقعیت مدینه را به عنوان پایگاه مرکزی جهان اسالم حفظ نموده و سبب صیانت از آثار
رسولاهلل؟ص؟ گردید.
حکام اموی و عباسی همواره در تالش بودهاند تا با ترفندها و ابزار مختلف ،ابتدا با افتراق
بین اهلبیت؟مهع؟ و پیامبر؟ص؟ ،خود را وارث و جانشین برحق پیامبر؟ص؟ معرفی کرده و آنگاه با
تحریف احکام و عقاید دین اسالم ،اعتقادات و باورهای خود را ترویج دهند .برای دستیابی
به این هدف ،به رواج مفاسد اخالقی که سبب سستی پایههای ایمان جامعه میگردید ،دست
معاویه ،تا زمان عمر بن عبدالعزیز روزی سه بار بر تمام منابر شهرهای تحت حاکمیت امویان ،نام
امیرالمؤمنین؟ع؟ سب میگردید( .ابنجریر طبری1387 ،هـ.ق ،ج ،5ص254؛ ثقفی کوفی1373 ،هـ.ش،

ص )517متأسفانه باید گفت که این بدعت غلط ،به صورت یک باور دینی مرسوم گشته و اجرا
میشد .ولی همهی این نقشها نتوانست سبب خروج امامان معصوم؟مهع؟ از شهر مدینه گردد،
بلکه آن بزرگواران گستردهتر و محتاطتر به فعالیت خود ادامه دادند.
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زدند( .مسعودی1404 ،هـ.ق ،ج ،3ص )67به عنوان نمونه :در دورهی بنی امیه با دسیسههای

امام صادق؟ع؟ نیز با عملکردهای متفاوت ،موقعیت مدینه را به عنوان مرکز و پایتخت جهان
اسالم حفظ نمود .از نتایج تالش امام این بود که مردم در هر موقعیتی از سرزمینهای مختلف،
برای دیدار امام به مدینه میآمدند و امام از مدینه ،امور را مدیریت مینمود.

امام در عراق
سرزمین عراق از آغاز خالفت امام علی؟ع؟ به عنوان مرکز رشد و نمو تشیع ،مطرح بوده است.
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اهالی کوفه اولین کسانی بودند که با هدایت مالک اشتر با امام علی؟ع؟ بیعت کردند( .دینوری،

ً
1371هـ.ش ،ص )205_204عراق و خصوصا کوفه از موقعیت حساسی برخوردار بودند .کوفه پایگاه

فتوحات مسلمین در مشرق بود و بسیاری از صحابه پیامبر؟ص؟ در همان روزهای اول فتوحات
در عراق و ایران ،به سوی کوفه و بصره کوچ کردند( .ابنجریرطبری1387 ،هـ.ق ،ج ،4ص )43_40و
از آنجا که مدتی کوفه مرکز خالفت امام علی؟ع؟ بود ،اعتقاد و پایهی امامت شیعی با توجه به
سیرهی زندگانی آن حضرت در کوفه تقویت گردید( .جعفریان1371 ،هـ.ش ،ص)63_62

امام علی؟ع؟ کوفه را «کنزاالیمان» و «جمجمه االسالم» و «قبه االسالم» خطاب میکرد.
(همدانی (ابنفقیه)1302 ،هـ.ق ،ص 163و 166؛ براقی نجفی1388 ،هـ.ش ،ص )172_170ایشان در مورد
کوفه میفرمود« :کوفه تربتی است که ما را دوست دارد و ما نیز دوستش داریم .این شهر ،شهر ما،
محلهی ما و جایگاه شیعیان ماست»( .ابنابیالحدید1385 ،هـ.ق ،ج ،3ص )198همچنین امام
ّ ّ
عزوجل و حرم رسولاهلل؟ص؟،
صادق؟ع؟ در افضلیت سرزمین کوفه فرمودند« :پس از حرم خداوند
سرزمین کوفه برتر و افضل از دیگر زمینهاست»( .ابنقولویه قمی1377 ،هـ.ق ،ص ،82ح)12

در حقیقت حکومت و خالفت امام علی؟ع؟ در تشیع کوفیان ،مهمترین نقش را ایفا نمود .هرچند
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بعدها در زمان امامت امام حسن و امام حسین؟امهع؟ ،کوتاهیهای زیادی از جانب کوفیان صورت
پذیرفت ،اما باز هم ،این بزرگواران از حمایت شیعیان حقیقی خود در این شهر برخوردار بودند .به
طور کلی بیشتر مردم کوفه از بنیامیه بیزار بودند و در هر فرصتی به مخالفت با امویان برمیخواستند.
کوفه همیشه به عنوان خطری برای حکومت مطرح بود؛ به همین دلیل حا کمان و خلفا توجه
بسیاری به کوفه داشتند و فرماندارانی برای کوفه نصب میکردند که از دشمنان اهلبیت؟مهع؟
باشند؛ مثل حجاج بن یوسف؛ حاکم سفاک عراق ،که با ایجاد رعب و وحشت و شکنجه و
کشتار ،تالش میکرد تا مردم را از گرایش به اهلبیت؟مهع؟ بازدارد .ابن عبد ّربه اندلسی مینویسد:
«حجاج صد و بیست هزار نفر را با شمشیر خود کشت»( .ابن عبد ّربه اندلسی1402 ،هـ.ق ،ج ،5ص46؛

قرشی1409 ،هـ.ق ،ج ،3ص )69اما اعتقاد شیعیان حقیقی به حدی بود که هیچ مانعی نتوانست
ذرهای از عقیدهی آنان بکاهد .ابنعماد حنبلی؛ مورخ ،فقیه و عالم اهلسنت ،مینویسد« :یک
نفر از شیعیان ،چهارصد ضربه شالق از حجاج خورد تا به امام علی؟ع؟ دشنام دهد اما او دشنام
62

نداد»( .حنبلی1350 ،هـ.ق ،ج ،1ص)144

ً
تشیع کوفیها واقعا تشیع علوی بود و به همین دلیل محمد بن علی عباسی ،فرزندانش را از
کوفه و اطراف آن برحذر داشته و گفته بود« :کوفه و اطراف آن شیعهی علی و فرزندان او هستند.
بصره عثمانی مسلک و اهل جزیره ،خارجی و اهل شام ،سفیانی هستند و در مکه و مدینه ،محبت
ُ
ابوبکر و عمر غالب است .لیکن از خراسان غافل نشوید»( .ابنطقطقی ،بیتا ،ص144؛ حموی رومی
بغدادی1965 ،هـ.ق ،ج ،2ص )412به همین دلیل به مبلغان دستور داد در خراسان متمرکز گردند.
پس از به قدرت رسیدن آل عباس ،عبداهلل بن محمد بن علی؛ مشهور به سفاح که در کوفه
بودن غالب مردمان آن ،برای تشکیل حکومت ،جایگاه
ساکن بود ،این شهر را به دلیل شیعه ِ
مناسبی ندید و به هاشمیه؛ مکانی نزدیک کوفه به عنوان مرکز حکومت عباسیان ،نقل مکان کرد.
پس از مدتی ،به شهر انبار رفت و در کنار آن برای خود شهری به نام هاشمیه انبار ساخت( .یعقوبی،

1413هـ.ق ،ج ،2ص293؛ مسعودی1404 ،هـ.ق ،ج ،3ص251؛ سیوطی1370،هـ.ش ،ص )258و تا زمان
مرگش به سال ( 136هـ) در همانجا ماند .بعدها هم که ابوجعفر منصور دوانیقی؛ خلیفهی دوم
عباسی ،شهر بغداد را در سال ( 146هـ) بنا نهاد و مرکز حکومت عباسیان به بغداد انتقال داده شد.
(ابنطقطقی ،بیتا ،ص)220

مستندات تاریخی ،هیچ یک از آن سفرها به اراده و اختیار خودشان نبوده است .به جز یک
مورد که شهرستانی آن را نقل میکند ،که امام داخل عراق شد و مدتی در آنجا اقامت گزید .ولی
متعرض برای امامت نشد و برای خالفت هم منازعی نداشت( .شهرستانی1410 ،هـ.ق ،ج ،1ص)194

شهرستانی توضیح بیشتری در مورد علت حضور امام در این سرزمین نداده است .همچنین
گزارشهای تاریخی حاکی از آن است که بیشترین شاگردان امام؟ع؟ در کوفه زندگی میکردند.
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امام صادق؟ع؟ در دوران زندگی خود ،چندین بار به سرزمین عراق سفر نمود که با توجه به

نقل شده« :در مسجد کوفه نهصد نفر حدثنی جعفر بن محمد؟ص؟ میگفتند»( .نجاشی اسدی کوفی،

1429هـ.ق ،ص )40_39با توجه به این گزارش چنین به نظر میرسد که امام مدتی به عنوان مبلغ در
کوفه اقامت داشتهاند و به درس و بحث و تربیت شاگرد اهتمام ورزیدهاند.

دستاوردهای سفر امام صادق؟ع؟ به عراق
برخی از اندیشمندان چون شهرستانی؛ تنها یک مورد از سفر اختیاری امام صادق؟ع؟
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به عراق را نقل نموده است؛ (شهرستانی1410 ،هـ.ق ،ج ،1ص )194که آن هم به نظر میرسد در
زمان امامت حضرت باقر؟ع؟ از جانب پدر مأمور تبلیغ در کوفه بودهاند .باقی سفرهای امام
صادق؟ع؟ به عراق ،از روی میل و اراده نبوده است ،بلکه هر بار توسط خلیفهی اول و دوم
عباسی؛ ابوالعباس سفاح و منصور دوانیقی ،به دلیل ایجاد رعب و وحشت در میان شیعیان و
همچنین گوشزد کردن این مطلب به امام که همواره تحت نظر قرار دارند ،صورت گرفته است
ً
که عمال این سیاست علیه خود آنان تمام گردیده است .چون که حضور و اقامت اجباری
امام صادق؟ع؟ در شهرهای مختلف عراق ،دستاوردهای زیادی را به همراه داشته است که
مهمترین آنها عبارت است از:

 _1ایجاد پایگاه علمی و معنوی در عراق (مقام امام صادق؟ع؟ در مسجد کوفه و سهله)
از دیگر نتایج سفر امام به سرزمین عراق ،تبدیل شدن مسجد کوفه از محلی صرفا عبادی به
یک پایگاه عظیم علمی بود .شاگردان امام در کوفه به بیش از صدها نفر میرسیدند .نجاشی در
کتاب رجال خویش آورده است« :نهصد نفر در مسجد کوفه حدثنی جعفر بن محمد؟ص؟ گفته و
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نقل حدیث مینمودند»( .نجاشی1429 ،هـ.ق ،ص)40_39

این نشانگر فعالیت عمیق و گستردهی علمی امام صادق؟ع؟ در این مسجد است .همچنین
ثمرهی معنوی حضور امام در این مکانها محرابی در مسجد کوفه و محراب دیگری در مسجد
سهله است که به آن حضرت منسوب است و نماز و اورادی بر آن وارد شده است( .ابنقولویه قمی،
1377هـ.ش ،ص)90_72

 _2ارتباط با شا گردان و وکال و نظارت بر عملکرد آنان
در این سفرهای اجباری امام؟ع؟ به کوفه ،بصره ،بغداد و سایر نقاط عراق ،بسیاری از
شاگردان و راویان به حضور ایشان رسیده ،کسب فیض مینمودند( .نجاشی1429 ،هـ.ق ،ص)40_39

شایان ذکر است که این سفرها ،فرصتی برای وکالی امام؟ع؟ بود تا افزون بر دیدار با امام؟ع؟،
به رغم ناسازگاریهای سیاسی دستگاه حاکمیت ،به طراحی برنامههای خود پرداخته و در امور
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مستحدثه از حضرت کسب تکلیف کنند.

 _3ارتباط مستقیم با مردم و پاسخگویی به شبهههای آنان
همهی دوستداران امام صادق؟ع؟ قادر نبودند که به دیدار امام در مکه و مدینه نائل آیند ،از
اینرو این سفرهای امام ،فرصت و غنیمتی برای این افراد بود تا به خدمت آن حضرت برسند .امام
نیز در این ارتباطها ،محبت خالص نسبت به اهلبیت؟مهع؟ را در قلوب آنان مستحکم مینمود
و دیدگاههای افراطی و باطل و نادرست آنان را نسبت به اهلبیت؟مهع؟؛ که آمیخته با نوعی غلو و
انحراف بود ،رد کرده ،مخالفت خویش را با اینگونه افکار ،بیان میفرمود .به نظر میرسد ترویج
غالیگری در شهر کوفه از اهداف دشمنان اهلبیت؟مهع؟ بوده است .امام صادق؟ع؟ این هدف
دشمنان را شناخته وبا اعالم برائت از غالیان و لعن آنان در مکانهای عمومی نقشههای دشمنان
را نقش بر آب کردند .به عنوان نمونه؛ امام به شیعیان در مورد جوانانشان توصیه میفرمود که
بترسید بر جوانانتان از اینکه معتقدین به غلو آنها را فاسد کنند و اهل غلو را بدترین دشمنان
خدا معرفی نموده و بیزاری خویش را از آنان اعالم مینمود( .طوسی1384 ،هـ.ق ،ص ،650ح )12همین
توجه و دلسوزیهای پدرانه ،قلوب شیعیان را متوجه امام میکرد و حاکمیت و رهبری الهی آن
حضرت را در قلوب مردم تثبیت مینمود.

در سفرهای امام صادق؟ع؟ به عراق جلسههای مناظره با ارباب فرقههای متفاوت صورت
میپذیرفت( .بالذری1397 ،هـ.ق ،ج ،3ص ،239ابنشهر آشوب1412 ،هـ.ق ،ج ،4ص)227

این مناظرات خط مشی فکری امام؟ع؟ را مشخص نموده ،انحراف و بطالن خط فکری
پیروان فرقهها و مکتبهای الحادی را ثابت میکرد و سبب ارتقاء افکار عمومی جامعه ،در مورد
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 _4تشکیل جلسات مناظره و گفتگو

ویژگیهای مهم و اساسی پیشوای مسلمین میگشت .قابل ذکر است که بعضا این مناظرات
توسط خود حکام برنامهریزی و برگزار میشد .مانند مناظرهی علمی امام صادق؟ع؟ با ابوحنیفه؛
که از فقهای سرشناس عراق و از برجستگان مذهب رأی به شمار میرفت (بالذری1397 ،هـ.ق،

ج ،3ص )239و در حیره به دستور ابی جعفر منصور؛ خلیفهی دوم عباسی ،طراحی شده بود .در
این مناظرهی علمی منصور از ابوحنیفه خواست تا با طرح چهل مسئلهی علمی ،امام را به چالش
کشانده ،با اثبات برتری علمی خود و ضعف علمی امام صادق؟ع؟ به شخصیت ایشان خدشه
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وارد کند؛ لیکن پایان مناظره تنها اعتراف ابوحنیفه بود که امام صادق؟ع؟ را عالمترین مردم در آراء
مختلف معرفی نمود( .ابنشهر آشوب1412 ،هـ.ق ،ج ،4ص277؛ قمی1364 ،هـ.ش ،ص)131

 _5هدایت گمگشتگان فکری و اعتقادی
از دستاوردهای مهم سفر امام به عراق ،هدایت گمگشتگان فکری و اعتقادی بوده است.
مانند :هدایت هشام بن حکم که از فرقهی جهمیه بود و در کوفه سکونت داشت .او پس از دیدار و
گفتگو با امام؟ع؟ در حیره ،هدایت گشته ،به مذهب تشیع مشرف گردید و مراحل عالی علمی را
طی نمود و در گسترش مبانی تشیع و دفاع از حریم والیت تالش فراوان کرد .او همواره در مناظرات
بر مخاطبین خود پیروز میشد .امام؟ع؟ در تمجید و تشویق او فرمودهاند« :مانند تویی باید با مردم
صحبت کرده و مذهب را تبلیغ کند»( .کلینی1385 ،هـ.ش ،ج ،2ص ،34کتاب حجت) ابنندیم در
معرفی هشام بن حکم مینویسد« :او از اصحاب ابوعبداهلل جعفر بن محمد؟ع؟ و از متکلمان
شیعه و از کسانی است که در امامت پرده از سخن برداشت»( .الندیم1366 ،هـ.ش ،ص )327از
او میراث علمی بزرگی برجای مانده است( .الندیم1366 ،هـ.ش ،ص328؛ ر.ک :طوسی1427 ،هـ.ق،
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ص)221_220

 _6معرفی قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ به خواص شیعه
امام صادق؟ع؟ برای بار نخست ،در روزگار سفاح به حیره در عراق احضار شد .در این
زمان امویان سقوط کرده بودند( .راوندی1409 ،هـ.ق ،ج ،2ص )642در این سفر ،امام؟ع؟ محل قبر
امیرالمؤمنین؟ع؟ را که تا آن زمان حتی از خواص پنهان بود؛ در نجف به شیعیان نزدیک معرفی
نمودند .چون بنیامیه پس از قبضه قدرت ،در از بین بردن نشانهها و هر عالمتی که مربوط به
امام علی؟ع؟ بود ،تالش بسیار کردند .از اینرو محل قبر مبارک امیرالمؤمنین؟ع؟ از اینکه مبادا
مورد تعرض و بیاحترامی قرار گیرد ،مخفی ماند .پس از سقوط امویان ،امام صادق؟ع؟ مکان
قبر مطهر امام علی؟ع؟ را به خواص شیعه چون :ابان بن تغلب و صفوان بن مهران نشان داده ،به
همراه آنان در هر سفر مخفیانه به زیارت قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ میرفتند( .ابنقولویه قمی1377 ،هـ.ش،
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ص 97_95و ص ،107ح 3و  4و 11؛ ابوزهره1390 ،هـ.ق ،ص )96صفوان بن مهران بعدها پس از اینکه با

امام صادق؟ع؟ به زیارت قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ مشرف گشت ،تا بیست سال در آن مکان توقف
نموده و به نماز و دعا مشغول گردیده بود( .ابنقولویه قمی1377 ،هـ.ش ،ص ،108ح)12

 _7اشراف بر اوضاع و شرایط سیاسی_اجتماعی و اقتصادی مردم عراق
امام صادق؟ع؟ در این سفرها از وضعیت سیاسی_اجتماعی سرزمین عراق و شرایط
اقتصادی مردم آن آ گاهی یافته و دستورالعملهای الزمه را جهت بهبود و سامان بخشی به اوضاع
اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و اعتقادی آنان صادر میفرمود .به نظر میآید این سفرها حکم
یک نوع سرکشی به سرزمینهای تحت والیت آن حضرت را داشته است که امام خود از نزدیک به
اوضاع رسیدگی مینمود.

 _8نجات بنی هاشم با تدبیر سیاسی امام
بعد از شکست قیام محمد نفس زکیه و برادرش؛ ابراهیم بن عبداهلل ،امام صادق؟ع؟ به همراه
همهی افراد بالغ خاندانشان به دستور خلیفهی دوم عباسی؛ منصور دوانیقی به کوفه احضار
و همهی خاندان ایشان به امر منصورعباسی صادر گردد .خلیفه در دیدارش با امام ،هدف از
احضار بنی هاشم را ،در هم شکستن سیادت و آقایی آنان و تبعیدشان به جای دور اعالم نمود
و از محمد بن عبداهلل و برادرش نزد امام شکایت کرده ،آنان را مسبب شرایط بحرانی جامعه
خواند .امام صادق؟ع؟ برای رفع فتنهی منصور ،از سیاست تقیه همراه با ُمدارا بهره گرفته ،او
را به تأسی و پیروی از گذشتگان صالح ،ترغیب و تشویق کرده و فرمود« :ایوب به بالها مبتال
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شدند .مدتی بالتکلیف در کوفه تحت نظر بوده ،هر آن احتمال میرفت که دستور قتل امام

گردید ولی صبر نمود .به یوسف ظلم شد ولی او از تقصیر برادرانش گذشت .به سلیمان ملک
و سلطنت داده شد و او شکر به جای آورد .تو نیز از نژاد آنان هستی» .به نظر میآید خلیفهی
عباسی ،کالم امام صادق؟ع؟ را حمل بر تمجید از خود نموده و در پاسخ گفت« :من هم صبر
میکنم و از تقصیر خویشاوندانت میگذرم و شکر به جای میآورم» .آنگاه دستور بازگشت آنان را به

مدینه صادر نمود و بدین ترتیب سیاست امام صادق؟ع؟ ،سبب نجات بنی هاشم از شر منصور
گردید( .قرشی اصفهانی ،بیتا ،ص302_300؛ ابنفتال نیشابوری1381 ،هـ.ش ،ج ،1ص473؛ ابنطاووس،
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1393هـ.ق ،ص346_342؛ اربلی1426 ،هـ.ق ،ج ،3ص176؛ ابنشهر آشوب1412 ،هـ.ق ،ج ،4ص)252

پارهای از نظرات نسبت به گزارش فوق انتقادی است از آن روی که تنها راوی گزارش ربیع؛
حاجب منصور خلیفه دوم عباسی است و سند دیگری برای آن وجود ندارد از اینرو ،گزارش فاقد
اعتبار و صحت تلقی شده است .از جمله منتقدان رهبر انقالب اسالمی ایران ،آیت اهلل سیدعلی
خامنهای است که صحت این گزارش را با توجه به سند و راوی آن ،مخدوش شمرده و بعید
میداند که امام؟ع؟ برای خوش آمد ظالمی سخنانی بر زبان آورده باشند و اساسا چنین تعبیری را
دور از شأن و منزلت آن حضرت میدانند( .ر.ک :خامنهای ،سیدعلی1383 ،هـ.ش،ص)9

البته این انتقاد در جای خود قابل توجه است ولی میتوان به این گزارهی تاریخی از دیدگاه
دیگری نگریست چه اینکه به نظر میرسد که امام صادق؟ع؟ با توجه به سیاست عباسیان
میدانست که پس از شکست قیام نفس زکیه و برادرانش ،به زودی نوک پیکان عباسیان متوجه
ایشان خواهد شد و خلیفهی عباسی برای از سر راه برداشتن امام و دیگر بنیهاشم از هر بهانه و
ابزاری استفاده خواهد نمود .از اینرو ،آن حضرت الزم دید با توجه به شرایط و حوادث زمانه از
فرمولهای سیاسی جدیدی استفاده کنند تا از این طریق جلوی خونریزیهای بعدی را که ثمرهای
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هم نداشت ،بگیرد .به این منظورامام؟ع؟ با رویکرد سیاست تقیه همراه با مدارا وارد عمل شده و
در معاشرت با منصور ،با استناد به آیات و روایات ،به او توصیه نمود که حق خویشاوندی را به جای
آورد .عملکرد امام صادق؟ع؟ سبب فرونشستن خشم منصور گشته و اسباب نجات بنیهاشم را
فراهم نمود .بنایراین نصایح امام؟ع؟ برای خوش آمد خلیفه نبوده است ،بلکه یک راهکار سیاسی
و تأثیرگذار در آن شرایط بوده است و به نظر میرسد راهکار دیگری به نتیجهی مطلوب نمیرسیده
است .از اینرو احتمال صحت گزارش؛ ولو راوی آن حاجب خلیفه بوده باشد ،قابل مالحظه و
تحقیق بیشتر است.

نتیجهگیری
همانگونه که شرایط زمانی در تحلیل سیرهی سیاسی امام صادق؟ع؟ مؤثر و قابل بررسی
بوده شرایط و موقعیتهای مکانی هم ،در نوع عملکرد ،استراتژی و تحلیل سیرهی امام؟ع؟ تأثیر
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بسزایی داشته است .امام جعفر بن محمد؟ع؟ در دوران حیات خویش چه به اختیار و چه به

اجبار در موقعیتهای مکانی مختلف حضورداشتهاند ،فعالیتها و سیرهی سیاسی_اجتماعی
آن حضرت ،با احتساب شرایط هر مکان متغییر بوده است .در سرزمین مکه ،با توجه به موقعیت
حساس این شهر مقدس و حضور گستردهی مسلمانان در موسم حج؛ امام ششم؟ع؟ با صراحت
تمام ،پرده از چهرهی پلید و فاسد حاکمیتهای ستمگر زمانه برمیگیرند و با روشهای گوناگون،
پرسش و پاسخ ،مناظرهها و ایراد خطابههای روشنگرایانه ،مشروعیت نظامهای اموی وعباسی را
زیر سؤال میبرند.
ً
سکونت امام؟ع؟ در سرزمین عراق خصوصا شهر کوفه ،منجر به تأسیس حوزههای درسی و
معرفتشناسی؛ پرورش دانشمندانی توانمند همچون :محمد بن مسلم ،مؤمن طاق ،جابر بن حیان
و  ...گردید .دیدارهای گستردهی امام با آحاد مردم ،تبیین جایگاه حقیقی امامت به عنوان نظام
رهبری سیاسی_اجتماعی جامعه اسالمی ،نشان دادن قبر امیرالمؤمنین؟ع؟ ،تأسیس تشکیالت
سری سازمان وکالت و ارتباطگیری با اعضای آن از نتایج حضور امام در سرزمین عراق بود که
همواره با استراتژی تقیه و مدارا همراه بوده است.
مدینهالنبی؛ پایگاه مرکزی جهان اسالم ،موطن و زادگاه امام؟ع؟ علیرغم آشفتگی اوضاع
همراه بود؛ لکن امام صادق؟ع؟ با رویکردی متفاوت؛ توأم با تقیه پا به عرصهی مبارزهی سیاسی
گذاشته و با تبیین احکام و معارف اصیل اسالم ،جایگاه امامت و رهبری سیاسی_اجتماعی

اسالم را به کمال رسانده و هرگز از اهداف و آرمانهای خود کوتاه نیامدند.

در مورد حضور امام در شام ،گرچه اطالعات چندانی در منابع گزارش نشده است اما به نظر
ّ
درمعیت پدر بزرگوارشان صورت
میرسد کمترین دستاورد حضور امام صادق؟ع؟ در شام (که

نقش عنصر مکان در سیرهی سیاسی امام صادق؟ع؟

سیاسی آن و مراقبتهای شدید منصور دوانیقی؛ خلیفهی دوم عباسی ،از آن بزرگوار و پیروان ایشان

معرفی چهرهی حقیقی امام معصوم و ترسیم نظام رهبری سیاسی_اجتماعی جامعه
گرفته بود)
ِ

اسالمی از یک سو و اعالم عدم مشروعیت نظام اموی ازسوی دیگر بوده است.
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ُ
برخورد نواب أربعه با قرامطهی کوفه
آسیه آخوند قرقی

1

چکیده

ُ
شـکلگیری قرامطه در کوفه ،به دوران نواب أربعه در عصر غیبت صغری بر میگردد .قرامطه در این دوران ،قدرت

زیـادی بـه دسـت آورده بودنـد و تـا مدتهـا بـا آن قدرتنمایـی میکردنـد .مقالهی حاضـر به بررسـی نقش نـواب أربعه در
چگونگـی ادارهی
عصـر غیبـت صغـری ،بـا قرامطـهی کوفه پرداخته اسـت و هـدف آن نشـان دادن تأثیر و نقش نـواب در
ِ
امور شیعیان بوده است؛ که با وجود َجو خفقان از طرف حکومت عباسیان و همچنین پیدایش ِفرق جدید و مدیریت
و سـاماندهی شـیعیان بـا سـختیهایی همـراه بـوده اسـت .ایـن اطالعـات از طریـق منابـع مکتـوب اسـماعیلیه در منابع
تاریخـی و کالمی به روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شـده اسـت.
واژگان کلیدی :قرامطه ،نواب أربعه ،اسماعیلیه ،تشیع ،عباسیان.

 .1طلبهی سطح چهار جامعه الزهرا؟اهع؟ ،رشتهی تاریخ اهل بیت؟مهع؟asiye.akhond@yahoo.com .

مقدمه
دوران نیابت نواب أربعه با شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ در سال260هـ.ق آغاز شد و
ضمن همین سالها،
تا پایان دوران نیابت نایب چهارم ،در سال 329هـ.ق ادامه داشت و در
ِ
شاخهای از اسماعیلیه به نام قرامطه ظهور کردند .در حدود سالهای 260هـ.ق ،فردی به نام

«حمدان بن اشعث قرمط» در کوفه شروع به تبلیغ مهدویت محمد بن اسماعیل کرد .او به تبلیغ
فترت حاصل از غیبت امام دوازدهم شیعیان اثنیعشری
مذهب اسماعیلی پرداخت و در دوران ِ
موفق شد ،گروه زیادی از شیعیان را با خود همراه سازد .بعد از مدتی پیروان بسیاری اطراف او جمع
شده و او را همراهی کردند .او دارالهجرهای نزدیک کوفه تأسیس کرد و داعیانی را به اطراف گسیل
داشت .مذهب و دیدگاه حمدان قرمط برای مسلمانان قرن سوم تازگی داشت؛ زیرا حدود صد
سال از آخرین اخبار اسماعیلیان گذشته بود و همگان بر این باور بودند که آنان در طول تاریخ از
بین رفتهاند .این دیدگاه را به نام رئیس آنها «قرمطیان» یا «قرامطه» نامیدند.
در باب موضوع قرامطه کارهایی انجام گرفته است؛ مانند :کتاب اسماعیلیه و قرامطه در
تاریخ ،نوشتهی عارف تامر؛ دولت دگراندیش قرامطهی بحرین ،نوشتهی رضا دشتی و ...؛ همچنین
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مقاالتی با محوریت موضوع قرامطه به نگارش در آمده است؛ مانند :مکتب قرامطه و روش آن در
پیکار با دشمن ،نوشتهی محمد کاظم امام؛ نهضت انقالبی قرامطه ،نوشتهی سیدکاظم روحانی؛
قرامطه در تاریخ اسالم ،نوشتهی محمد شهری برآبادی و...؛
باید به این نکته توجه کرد ،که چون قرامطه منشعب از اسماعیلیان بودند؛ لذا در آثار
اسماعیلیه ،اشارهای به قرامطه نیز شده است .همچنین پژوهشهای فراوانی دربارهی نواب أربعه
پژوهش پیشرو این است که منحصر به قرامطهی کوفه ،آن هم
صورت گرفته است؛ اما نکتهی اول
ِ

در عصر غیبت صغری است و نکتهی مهمتر این است که برخورد نواب أربعه ،با قرامطه را بررسی
میکند و قصد دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا نواب أربعه که عهدهدار مسؤلیت خطیر نیابت
بوند با وجود شرایط سخت سیاسی ،مستقیما وارد کار شدند؟ یا اینکه تدبیر دیگری در مورد قرامطه
اندیشیدند؟
معرفی فرقهی قرامطه پرداخته و سپس به تفکیک ،دوران چهار نائب
مقالهی حاضر ابتدا به
ِ
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معرفی هرچه بهتر
را مورد بررسی قرار داده است .امید است این نوشتار بتواند گامی در زمینهی
ِ

فعالیتهای نواب أربعه در دوران غیبت صغری و نحوهی برخورد با فرق منحرف شیعه برداشته
باشد.

مفهوم شناسی
نواب أربعه :امام عصر؟جع؟ در دورهی غیبت صغری چهار نفر را به عنوان نایبان خاص
خود به شیعیان معرفی نمود .این چهار تن از اصحاب با سابقهی امامان پیشین و از عالمان بزرگ
آمادگی شیعیان برای
ساماندهی وکال و همچنین
و پارسای شیعه بودند؛ که هدایت شیعیان و
ِ
ِ

غیبت صغری از جمله وظایف ایشان بود .این افراد عبارت بودند از:
1.1ابوعمرو عثمان بن سعید عمری؛
2.2ابوجعفر محمد بن عثمان سعید عمری؛
3.3ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی؛
4.4ابوالحسن علی بن محمد سمری؛

نواب ،فعالیت خود را از سال 260هـ.ق شروع و تا سال 329هـ.ق ادامه دادند( .طوسی،
1387هـ.ش ،ص)217

فرقهای از اسماعیلیه که مبارکیه نیز نامیده میشدند .از انشعابات فرقهی اسماعیلیه منسوب به
حمدان قرمط (خمینی1390 ،هـ.ش ،ج ،2ص1075؛ مشکور1387 ،هـ.ش ،ص )358در عراق به باطنیه و
قرامطه و َمزدکیه و در خراسان به تعلیمیه و ُملحده معروف بودند( .شهرستانی1428 ،هـ.ق ،ص)155
نوبختی مینویسد :قرامطه از فرقهی مبارکیه پدید آمده بودند( .نوبختی ،بیتا ،ص)83

ُ
برخورد نواب أربعه با قرامطهی کوفه

قرامطه :یکی از فرقههای سیاسی_مذهبی شیعه بودند که در اواسط قرن سوم هـ.ق ظهور کردند.

در مورد شروع و آغاز جنبش قرامطه در منابع تاریخی نقلهای مختلفی وجود دارد .دعوت
قرامطه از زمان مأمون شروع شد و در زمان معتصم به اوج خود رسید .با توجه به این میتوان نتیجه
گرفت که قرامطه از سالها قبل فعالیت خود را شروع کرده بودند .دخوئیه به نقل از الفهرست
ابنندیم حضور قرامطه را به سالها قبل بر میگرداند.
ابتدای ظهور قرامطه از کوفه بود و بعدها در دیگر شهرها گسترش پیدا کرد .آنها گروهی سفا ک و
خون ریز بودند که جان و مال و ناموس دیگر مسلمانان را مباح میدانستند .ابتدا حمالت خود را از کوفه
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آغاز نموده و سپس در عراق ،سوریه و بحرین نیز به مردم ستمهای فراوانی داشتند .قرامطه آنچنان قدرت
وحشتناکی به هم زدند که قدرت خالفت بغداد را به تدریج از بین بردند( .دخوئیه1372 ،هـ.ش ،ص.)61

قرامطه در سالهای نیابت نایب اول و شیوهی برخورد او با آنها
سفیر و نایب اول« ،ابوعمرو عثمان بن سعید عمری» از قبیلهی بنیاسد بود و در سن یازده
سالگی به منزل امام جواد؟ع؟وارد شده بود و تا زمان حیات امام عسکری؟ع؟در منزل ایشان بود.
بعد از شهادت امام عسکری؟ع؟مراسم مذهبی تدفین و خاکسپاری امام؟ع؟به عهدهی او بود.
(شیخ طوسی1387 ،هـ.ش ،ص)217

بعد از شهادت امام حسن عسکری؟ع؟ ،شیعیان و وکال ُمجاب شده بودند که امام دوازدهم؟ع؟
بنا به مصلحت و امر خداوند متعال در پس پردهی غیبت ،به سر َ
میبرد (پیشوایی1378،هـ.ش،
ص677؛ حسین جاسم1377 ،هـ.ش ،ص )143و امر وکالت به عهدهی عثمان بن سعید است .در
نیابت عثمان بن سعید به لحاظ اینکه سالهای اولیهی غیبت امام بود ،دشواریهای خاصی
وجود داشت و ایشان را با مشکالتی رو به رو کرد .یکی از مشکالت ،اقدام وسیع و گستردهی
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حکومت برای دستیابی به جانشین بعد از امام حسن عسکری؟ع؟ و یافتن نشانهای از وجود
ایشان بود .رعایت تقیه و احتیاط شدید عثمان بن سعید موجب گردید که دستگاه حکومتی
تا حدودی یقین کند که امام حسن عسکری؟ع؟ فرزندی از خود به جا نگذاشته است .از دیگر
مشکالت او موضوع آمادگی شیعیان به جهت رویارویی با عصر غیبت و مشکالت عدم حضور امام
در بین آنها بود؛ باید توجه داشت از زمان ورود امام هادی؟ع؟ به سامرا ،حضرت به شدت تحت
نظر بوده و شیعیان به سختی میتوانستند با ایشان ارتباط برقرار کنند و کم کم کار به جایی رسید،
که ارتباط با آن حضرت بسیار سخت شده و فقط توسط وکال و نمایندگان ایشان انجام میشد.
در زمان امام حسن عسکری؟ع؟ شدت سخت گیریها افزون شده بود ،با وجود چنین
سختیها و مشکالتی ،ظهور قرامطه هم بر این مشکالت افزود .از جمله اقدامات او خروج از سامرا
و رفتن به بغداد بود .بدیهی است که عثمان بن سعید در سامرا به عنوان یک چهرهی شاخص
شیعه بود؛ ولی بغداد شهر بزرگی بود که از حکومت عباسی در شهر سامرا فاصله داشت ،او به
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آزادی بیشتری میتوانست به فعالیتهای
واسطهی اینکه در این شهر کمتر شناخته شده بود ،با
ِ

خود ادامه دهد؛ اما دورهی نائب اول چندان طوالنی نبود( .حسین زاده شانهچی1388 ،هـ.ش ،ص)221

با وجود علنی شدن جنبش قرامطه در عراق ،به خاطر کوتاه بودن دوران نیابت ایشان و
همچنین پیگیری حکومت برای یافتن امام بعدی و سیاست تقیه ،واکنشی ازسوی سفیر اول
«عثمان بن سعید» صورت نگرفت .در شرایط سخت آن مقطع ،او باید بیشترین جانب احتیاط و
آمادگی شیعه ،از
تقیه را مراعات میکرد و از طرف دیگر ،با اینکه برای بستر سازی دوران غیبت و
ِ

آمادگی الزم ایجاد شده بود؛ اما متأسفانه ،منابع روایی و تاریخی ،گزارشات تفصیلی و دقیقی
قبل
ِ
دربارهی فعالیتهای سفیر و نایب اول نیاوردهاند .این امر شاید ناشی از وضعیت خفقان آمیز

اوایل عصر غیبت صغری بوده باشد ،که اقتضا میکرد فعالیتهای سفیر در نهایت کتمان ،تقیه و
پنهان کاری صورت گیرد .به همین دلیل علمایی مثل کلینی ،حسن بن موسی اشعری به ندرت
اسامی وکال پرداختهاند( .جباری1382 ،هـ.ش ،ص)455
به ذکر
ِ

قرامطه در سالهای نایب دوم وشیوهی برخورد ایشان با آنها
دومین سفیر «محمد بن عثمان بن سعید عمری» نام دارد و کنیهاش ابوجعفر است .او در ابتدا
فعالیتهای خویش را به عنوان وکیل امام دوازدهم؟ع؟ و سپس در مسؤلیت سفیر آن حضرت ،در
دریافت کردند؛ آن حضرت در این نامه مراتب همدردی خود را در مرگ پدر ایشان ابراز فرموده و
خاطر نشان کرده بودند که او به این ِس َمت منصوب شده است( .صدوق1390،هـ.ش ،ص510؛ جاسم
حسین1377 ،هـ.ش ،ص )162دوران نیابت محمد بن عثمان طوالنی بود و بیشترین نیابت را در
رهبری
بین نواب داشت و از نزدیک دوران قرامطه را درک کرد و تا زمان وفاتش در سال 305هـ.ق
ِ
سازماندهی وکالت را بر عهده داشت.
جامعهی شیعه و
ِ

ُ
برخورد نواب أربعه با قرامطهی کوفه

حدود چهل سال انجام داد .ایشان پس از رحلت پدر ،نامهی تسلیتی از ناحیهی امام دوازدهم؟ع؟

حوادث دوران سفیر دوم نشان میدهد که او وکالی خود را راهنمایی میکرد تا از هر اقدامی

که باعث شود ،حکومت به این فکر بیافتد ،که امامیه هنوز دارای انگیزههای سیاسی هستند و
یا آنکه امامی دارند و او در نهان آنها را هدایت میکند ،برحذر باشند .علی رغم این تالشها،
فعالیتهای سیاسی دیگر گروههای شیعه ،بویژه زیدیه ،قرامطه و اسماعیلیه ،روابط امامیه را با
عباسیان دشوار میکرد.
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قرامطه توانستند با تبلیغات وسیعی که به راه انداخته بودند ،پایگاه گستردهای در بین تودهی
مردم ،خاصه دهقانان و پیشهوران به دست آوردند( .ماسیون1368 ،هـ.ش ،ص )79آنان به اسم شیعه،
اقداماتی را انجام دادند که موقعیت امامیه را به خطر میانداخت .قرمطیان قلعهی مستحکمی در
سواد کوفه به نام دارالهجره تأسیس کردند( .فرقانی1386 ،هـ.ش ،ص113؛ دفتری1393 ،هـ.ش ،ص59؛

فرمانیان1386 ،هـ.ش ،ص )51دارالهجره به عنوان پایگاه عملیاتی علیه عباسیان و در حکم هستهی
جدیدی برای ایشان بود و به تدریج قدرتش افزایشیافت .با این وجود همانطور که در منابع آمده
است ،سفیر دوم واکنشی نسبت به قرامطه نداشته ،بلکه سعی کرده است بدون دادن بهانه به
دست حکومت وقت ،به امور شیعیان بپردازد .در مقابل تالشها ،احتیاطها و تقیهی محمد بن
علنی دو حزب اسماعیلیه (اصلی و قرامطه) دردسرهایی را برای
عثمان ،فعالیتهای زیرزمینی و
ِ

امامیه به همراه آورد .اسماعیلیه نیز همچون امامیه احادیثی را از پیامبر؟ص؟ روایت میکردند؛ که
حاکی از آن بود که قائم مهدی به جهت حصول آمادگی برای قیام ،غیبت کرده است و همین وجه
اشتراک ،بهانهای برای حکومت بود که در برخی امور ،آنان و امامیه را یکی بداند.
در برخی مواقع نه تنها سفیر ،بلکه خود امام وارد عمل شده و برای حفظ شیعیان تدابیری
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میاندیشید؛ ازجمله :امام؟ع؟ خواهان آن بود تا پیروان خود را از نفوذ قرامطه محفوظ دارد و
حکومت وقت را وادار کند که میان قرامطه و هواداران امام تفاوت قائل شود؛ زیرا ایشان میدانستند
که ایجاد حساسیت حکومت به امامیه ،یا هرگونه ورود شیعه به انشعابات دیگر ،از جمله قرامطهی
تندرو ،ضربات جبران ناپذیری را به شیعیان امامیه وارد میکند .از این رو ،حتی فعالیتهای
نایبان و وکال ،تحت نظارت مستقیم امام؟ع؟ انجام میشد و حضرت با عملکرد دقیق و حساب
شده ،از ایجاد هرگونه انحراف و کجروی در جامعهی شیعه جلوگیری میکردند .همانطور که
نسبت به عملکرد سایر علما و فقهای شیعه نیز همین مراقبت و نظارت وجود داشت و هرگونه
انحراف یا لغزشی ،در صورت وقوع ،به اطالع ایشان میرسید .حسن بن فضل یمانی مینویسد:
پدرم با خط خودش نامهای به ناحیهی مقدسه نوشت و جواب آمد ،سپس نامهای به خط من
ارسال کرد که جواب آن هم رسید .پس از آن نامهای به خط یکی از فقها فرستاد اما جواب نیامد،
پس از بررسی در علت این ماجرا دریافتیم که این مرد به مذهب قرمطیان درآمده است( .کعبری،
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بیتا ،ج ،2ص684؛ طبرسی1388 ،هـ.ش ،ج ،2ص263؛ حسین زاده شانهچی1388 ،هـ.ش ،ص)213

این واقعه نشان میدهد که چقدر امام به فکر شیعیان بوده و خطرات را گوشزد میکردهاند.
امام؟ع؟ به شیعیان تذکر میدهد که قرامطه هیچ جایی در بین امامیه ندارند؛ حتی اگر از فقها
و بزرگان بوده و جایگاه علمی و معنوی داشتنه باشند .همچنین امام زمان؟ع؟ در جواب اسحاق
بن یعقوب که سؤالهای متعددی را از حضرت ،در ضمن نامهای پرسیده بود و حضرت در پاسخ
به سفیر دوم نوشت« :ابوالخطاب محمد بن ابی زینب اجدع ،او و اصحاب و پیروانش قرامطه
(جاسم حسین در صفحهی  177کتاب خود ،لفظ قرامطه را عنوان کرده است) و ملعونند ،با
همفکران او مجالست مکن که من از آنها بیزارم و پدرانم نیز از آنها بیزار بودند .با آنها به هیچ
عنوان بحث نکنید و در گروههای آنها حضور نیابید( ».صدوق1390 ،هـ.ش ،ج ،2ص )238همین
مطرود بودن و کنار گذاشتن قرامطه توسط شیعیان و مخصوصا نایب دوم موضع آنها را نسبت
ِ
به قرامطه مشخص میکند .محمد بن عثمان نامهی امام را در میان امامیه از طریق وکیل خود
اسحاق بن یعقوب منتشر ساخت؛ البته باید این نکته را در نظر داشت که اسحاق بن یعقوب
در ضمن نامهاش سؤالهای متعددی از جمله دربارهی ابی زینب پرسیده بود و پاسخ این نامه
از طریق اسحاق بن یعقوب وکیل امام ،به اطالع سایرین رسید .تاریخ مرگ عثمان بن سعید
مشخص نیست .به هر جهت مهم نیست در چه تاریخی از دنیا رفته است ،بلکه نیابت ایشان در
که به خوبی انجام شد.

قرامطه در سالهای نایب سوم و شیوهی برخورد او با آنها
«ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی» سومین سفیر امام دوازدهم؟ع؟ بود .تاریخ تولد ایشان

ُ
برخورد نواب أربعه با قرامطهی کوفه

این دوران و نقش تقیه و هدایت شیعیان و دوری از جریان قرامطه ،جزو وظایف ایشان بوده است

مشخص نیست ،او درخالل سالهای  305تا 326هـ.ق ،به مدت بیست و یک سال ،در این
مسؤلیت ایفای نقش نموده است .با ظهور غائلهی «قرامطه» (باید این نکته را در نظر داشت که
در برخی منابع جنبش قرامطه را قبل از این تاریخ میدانند و قائلند که از مدتها قبل دعوت
آنها به
ِسری و سازمان زیرزمینی داشتهاند ).که جنایات بیشماری را مرتکب شدند و جنایات

حرکت آنها بهانه و دستاویزی در دست خلفای
ناحق به شیعهی امامیه نسبت داده میشد و این
ِ
عباسی ،بر ضد علویان شده بود .نتیجهی رفتارهای قرامطه از سویی موجب تشدید جو خفقان
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بر ضد شیعه شده بود و از طرفی شیعیان را در روی آوردن به قیامهای مسلحانه ناامید کرده بود.
سیاسی خود ،توانست فعالیتهایش را گسترش دهد .همین امر باعث
ابنروح با توجه به موقعیت
ِ

عموم مردم برعکس نایب اول و دوم آشکار و شناخته شده باشد؛
شد تا مسئلهی نیابت او در بین
ِ
به طوری که عدهای از شیعیان ترجیح میدادند به جای تماس با وکیالن به طور مستقیم با ابنروح
در ارتباط باشند .البته باید این نکته را در نظر داشت که زمان سفارت ابنروح ،با به قدرت رسیدن
مقتدر خلیفهی عباسی مصادف شد و
«ابوالحسن علی بن محمد» معروف به «ابنفرات» ،وزیر
ِ
از همین رو شیعیان تا حدودی در این دوران آزادی داشتند .حسین بن روح نیز در بین مقامات
حکومتی ،موقعیت و نفوذ ویژهای داشت؛ این دو عامل ،باعث شد که برخالف دو سفیر گذشته،
سفارت او تا حدودی بین شیعیان آشکارا مطرح شود وحکومت نیز تا حدودی برای ایشان مشکلی
پیش نیاورد( .پورسیدآقایی1379 ،هـ.ش ،ص)297

ابنروح از نفوذ خوبی در دربار عباسی برخوردار بود و بسیار مورد توجه و احترام درباریان قرار
میگرفت .در همان زمان عدهای از اعضای این خاندان در مشاغل دبیری و اداری ،در دربار
مشغول به کار بودند .او در همهی موارد ،با کمال احتیاط و هوشیاری عمل میکرد و از شرکت در
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بحثها و مناظرات فرقهای دوری مینمود؛ تا از پیامدهای سوء آن در امان بماند و به گونهای رفتار
میکرد که کسی به شیعه بودن او شک نکند .در سال 311هـ.ق بهانهای به دست خلیفه افتاد تا
ابنفرات را عزل کند .قرمطیان به کاروانی از حاجیان که عدهای از وابستگان المقتدر در آن بودند
حمله کردند .این اقدام موجبات ناراحتی بیش از حد اهالی بغداد را فراهم آورد و چون قرامطه
شیعه بودند ،دشمنان شیعه نظیر نضر بن حاجب این اقدام را بهانه کردند و آن را به عنوان حربهای
قوی علیه ابنفرات به کار بردند .نضر بن حاجب مدعی شد چون ابنفرات وزیر شیعه است ،او
قرامطه را تحریک کرده تا به حجاج حملهور شوند .عالوه بر آن مردم را نیز تحریک کرده تا در مالء
عام شعار دهند و ابنفرات و پسرش محسن ،قرمطی بزرگ و کوچک هستند .در نتیجه ابنفرات
در سال 312هـ.ق برکنار شد و به همراه پسرش به قتل رسید.
در همین زمان ابنروح نیز به اتهام همکاری با قرمطیان دستگیر و روانهی زندان شد و به مدت
پنج سال در زندان بود و در سال 317هـ.ق آزاد شد( .غفارزاده1375 ،هـ.ش ،ص )261ابنروح در
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مدتی که در زندان بود ،از طریق رابطانی که خارج از زندان داشت به سازماندهی و ادارهی امور

میپرداخت و توقیعاتی از امام؟ع؟ در زندان به دست او میرسید که آنها را از طریق همین رابطان
به وکال و شیعیان میرساند .در طی چند سالی که حسین بن روح در زندان بود ،قرامطه به دفعات
به حاجیان حملهور شده و به جان و مالشان متعرض شدند .برای اینکه عمق فاجعهی قرامطه
مشخص شده و همچنین حمایت امام از شیعیان بیان شود ،ذکر واقعهای که در دوران سفارت
ایشان اتفاق افتاده ،الزم است؛ ابوعبداهلل حسین بن علی بن موسی بن بابویه میگوید« :جماعتی
از اهل شهرمان که در بغداد اقامت داشتند در سالی که قرامطه بر علیه حجاج قیام کردند و سال
پراکنده شدن ستارگان بود ،برای من نقل کردند :پدرم در ضمن نامهای از محضر شیخ ابوالقاسم
حسین بن روح اجازه خواست تا به حج مشرف شود؛ جواب آمد امسال از شهر خارج نشو؛ پدرم
دوباره درخواستش را مطرح کرد و گفت :حجی که برایش میخواهم بروم نذر واجب است ،آیا
نرفتن به حج و نشستن در خانه ،جایز است؟ جواب آمد اگر چارهای نیست و باید بروی با آخرین
قافله برو؛ پدرم با قافلهی آخری رفت و از غارت سالم ماند ولی کسانی که در قافلههای قبلی بودند
همگی کشته شده بودند»( .شیخ طوسی1387 ،هـ.ش ،ص)565

از جمله نکات مهم این است که حسین بن روح و در حقیقت هر کدام از نواب ،واسطهی بین
امام؟ع؟ و شیعیان و محل رجوع شیعیان بودهاند .در همین زمانی که حسین بن روح محل رجوع
حجاز نیز جنایات بیشماری مرتکب شدند .که این جنایات را میتوان ،نشانی از روحیهی ستیزه
جویانه و بیرحم آنان دانست .از جمله ،در سال 311هـ.ق قرامطه به رهبری «ابوطاهر سلیمان بن
ابی سعید حجری قرمطی» در بصره به جان مردم بیگناه افتادند و به مدت هفده روز تا توانستند
مردم را کشته و اموال آنان را به غارت برده و به نوامیس مردم تجاوز کردند؛ همچنین در سال

ُ
برخورد نواب أربعه با قرامطهی کوفه

شیعیان بود؛ قرامطه به شدت مشغول تاخت و تاز وجنایت بودند .قرامطه عالوه بر کوفه در عراق و

312هـ.ق سپاه ابوطاهر به کاروان حجاج حمله کردند و اموالشان را به یغما بردند .در این غارتگری
سپاهیان ابوطاهر در حالی که تمام اموال ،آب و غذای حاجیان را گرفتند ،آنان را در بیابان سوزان،
رها کردند تا از گرسنگی و تشنگی جان دادند( .پورسیدآقایی1379 ،هـ.ش ،ص )242و نیز در سال
313هـ.ق ،قرامطه جلوی حرکت کاروان حجاج را گرفتند و در قبال گرفتن باج ،به آنها اجازه
دادند که به سمت مکه حرکت کنند .ابوطاهر در سال 315هـ.ق به کوفه هجوم برد و بعد از کشتار
زیاد ،اموال مردم را غارت کرد .در هشتم ذی الحجه سال 317هـ.ق ابوطاهر با همراهانش به عنوان
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حج به مکه رفت ،ولی ناگهان به حاجیان حمله نمود و چند هزار حاجی را به قتل رسانید .مردان
از بیم شمشیر ،خودشان را در چاهها میافکندند یا بر سر کوهها میگریختند .قرامطه حجراالسود را
از خانهی خدا جدا کرده و به هجر (بحرین) بردند و زن و فرزند مکیان را به اسارت گرفتند( .فرقانی،

1386هـ.ش ،ص )115همانطور که بیان شد ،قرامطه بارها و بارها به مناطق مختلف حمله کرده و
جنایاتی را مرتکب شدند .این ناامنیها و حمالت قرامطه شرایط سیاسی_اجتماعی حسین بن
روح را سختتر میکرد؛ اما با این همه ،او سالها در خدمت شیعیان بود و بعد از سالها در روز
چهارشنبه هجده شعبان 326هـ.ق وفات کرد .جنازهی او را در محلهای در بغداد دفن کردند.

قرامطه در سالهای نایب چهارم و نحوۀ برخورد او با آنها

«ابوالحسن علی بن محمد َسمری» ،سالهای  326تا 329هـ.ق عهدهدار وکالت و نیابت بود،
خواهر وزیر عباسیان «جعفر بن محمد» بود و این خویشاوندی او را قادر ساخت تا ِس َمت
همسر
او
ِ
ِ
مهمی در دستگاه عباسی به دست آورد.
او از جمله نامآورترین و بلند آوازهترین شخصیت عصر خود بود ،عصری که اوج تالش محدثین
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و علمای بزرگ و حتی عصر نائبان خاص حضرت بود .به دلیل محدودیتهای اجتماعی این
بزرگان ،افرادی مثل ثقهاالسالم کلینی ،مسؤلیت فرهنگی و علمی تشیع را در غیبت صغری بر
عهده داشتند .نکتهای که در مورد زندگانی نائبان میتوان ادعا کرد این است که ،به خاطر مسائل
امنیتی شرایط خاصی داشتهاند؛ جاسوسان دستگاه حکومت بنیعباس مسئلهی غیبت امام
عصر؟ع؟ را در اولویت حکومت خود قرار داده بودند و گاه با ترفندها و حیلههایی برای پیدا کردن
رابطان حضرت تالش میکردند( .ابراهیم زاده1382 ،هـ.ش ،ص )47در دورانی حسین بن روح حدود
پنج سال زندانی بود و عالوه بر این حتی مدتی از عمر خود را پنهانی گذراند؛ که این مسائل حا کی
از شرایط خفقان و حاد جامعه آن زمان میباشد و اینکه نواب به شکل مستقیم ،نمیتوانستند
کاری انجام دهند؛ بنابراین در این دوران این امر خطیر ،به عهدهی علمای آن زمان از جمله افرادی
مثل کلینی قرار گرفت .نکته حائز اهمیت در این دوران ،این است که ،ثقهاالسالم کلینی برای
دیدار با امام عصر؟ع؟ راهی بغداد شده و در همین سفر ،با نایب چهارم نیز دیدار داشته است.
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طبق نقلهای مختلف ایشان کتابی به نام «الرد علی القرامطه» مینویسند؛ در اینجا این سؤال

پیش میآید که آیا این کتاب به سفارش نایب چهارم نوشته شده است؟ سوال دیگر این است که
چرا خود سمری این کتاب را ننوشته است؟ یا چرا خود ایشان اقدامات مستقیمی انجام ندادهاند؟
ابوالحسن علی بن محمد سمری فرصت زیادی برای فعالیت نداشت و به جهت کوتاه بودن
مدت نیابت و هم به جهت وضعیت خاص سیاسی آن دوران ،نتوانست فعالیتهای گستردهای
انجام دهد؛ زیرا هم به خاطر شرایط سیاسی حاکم بر جامعه و هم به واسطۀ مسؤلیت کنترل و
هدایت شیعیان ،نمیتوانست خودش مستقیم وارد عمل شود .بنابراین این مسؤلیت خطیر بر عهدۀ
علمای دیگر ،از جمله کلینی قرار گرفت .ابوالحسن علی بن محمد سمری در تاریخ پانزده شعبان
سال 329هـ.ق پس از سه سال نیابت ،درگذشت وجنازهاش در بغداد دفن گردید( .همان ،ص)45

نتیجهگیری
نواب أربعه در دوران نیابت ،بسته به شرایط و اوضاع سیاسی_اجتماعی هدایت شیعیان را بر
عهده داشتند و به خاطر مسائلی چون حساسیت حکومت عباسیان و نیز کنار آمدن شیعیان با
مسئلهی غیبت و همچنین ظهور قرامطه ،شرایط ویژهای برای آنها ایجاد شده بود .سیاست نواب
اینگونه بود که شیعیان را از خطرات و فتنههای زمان آ گاه کنند و در دورهای برخورد و مبارزه با

قرامطه با دشمنان خود با کمال بیرحمی برخورد میکردند و از شرایط به نفع خود بهره میبردند و
بسیاری از شیعیان امامیه را به خود جذب میکردند .با شروع شدن دوران غیبت و جو خفقان آن
روز ،کلینی با شجاعتی شیعی ،بیپروا عقاید و افکار آنان را به نقد کشید و برای آ گاهی شیعیان

ُ
برخورد نواب أربعه با قرامطهی کوفه

قرامطه را به علما و بزرگانی مثل مرحوم کلینی بسپارند .از طرفی ،قرامطه در بسیاری از حرکتها
حمالتی را تدارک و آغاز کردند و کوفه را به تصرف خود درآوردند .در چنین َجوی و در زمانی که

از این حرکت انحرافی ،کتابی را با نام الرد علی القرامطه نگاشت و در دسترس امت بزرگ اسالمی
بررسی اصطالحات فنی قرامطه نشان میدهد که این آیین قبل از پایان قرن دوم هجری
قرار داد.
ِ
در حوزههای امامیه شکل گرفته است ،قرامطه در سیستم خود یک سلسله از اصطالحات ویژهی

امامی داشتند که در سایر فرقههای افراطی نیز دیده میشود.
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2121نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعه ،چاپ دوم ،بیروت ،انتشارات داراالضواء ،بیتا.

تاریخ پژوهی عالمه عسکری و نقش وی
در تحریفزدایی از تاریخ اسالم
زینب بختوه

1

چکیده
عالمه سید مرتضی عسکری از علمای عصر حاضر نظیر سایر علمای اسالم همواره دغدغه ی حفظ و صیانت از
معارف اصیل اسالم را داشته و پژوهشهای دقیق و علمی وی در راستای کشف جعلیات تاریخی و کشف حقیقت
بـوده اسـت .ایـن پژوهـش بـا روش توصیفـی تحلیلـی و بـا واکاوی آثـار عالمـه ،نقـش تحریـف زدایـی وی از اندیشـههای
اسلامی را در سـه محـور مـورد مطالعـه قـرار داده اسـت؛ زیسـت نامـه  ،روش تاریـخ پژوهـی و نـوآوری در آثـار و تألیفات .با
بررسی این محورها ،نقش عالمه در تحریف زدایی از اندیشه اسالمی و میزان موفقیت او در این امر آشکار گردیده است.
واژگان کلیدی :عالمه عسکری ،تاریخ  ،معارف اسالمی ،احادیث جعلی.

 .1دانش پژوه سطح چهار تاریخ اهل بیت ؟مهع؟ جامعة الزهرا ؟اهع؟ E.na.salehi1981@gmail.com

مقدمه
جهان اسالم همواره با مباحث چالشی متنوع و متعددی مواجه بوده است .دامنه این مباحث
ّ
به موضوعات قرآنی ،حدیثی و تاریخی ،کالمی باز میگردد .اگر تالش مجدانه علما که به تصریح
روایات ،وارث انبیاء هستند ،نبود به طور حتم معارف حقیقی اسالم در معرض تحریف قرار گرفته
میشد و به مرور زمان بعد از تضعیف رو به نابودی می رفت .عالمه سید مرتضی عسکری یکی از
این عالمان پر تالش در این عرصه است که اقدامات شایسته ای در راستای کشف حقیقت از
میان جعلیات انجام داده است .در این پژوهش  ،سعی شده است تا فعالیت این عالم در زمینه
سیره و تاریخ مورد توجه قرار گیرد و سهم وی در انتقال حقایق تاریخی نمایان گردد.
پیش از نوشتار حاضر مقاالت متعددی درباره فعالیت ها و آثار عالمه عسکری نوشته شده
است .مقاله بازتاب آثار عالمه عسکری در میان متفکران اهل سنت نوشته سید رضا موسوی
؛ مقاله پدیده جعل از منظر عالمه عسکری با تا کید بر کتاب صد و پنجاه صحابی ساختگی
نوشته فاطمه مرضیه حسینی کاشانی و مقاله عالمه عسکری و نقد متون تاریخی که از میان
آثار پیشین مقاله اخیر ،تنها اثری است که به طور کامل متون تاریخی عالمه را مورد بررسی قرار
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داده است.
تفاوت مقاله حاضر با مقاالت پیشین در حوزه تحریف زدایی آثار عالمه از تاریخ اسالم است و
اینکه محورهای خاصی از فعالیت و آثار عالمه را مورد بازبینی قرار گرفته است .این نوشتار درصدد
است که به سه سوال مهم پاسخ دهد :حیات علمی عالمه چگونه ترسیم می شود؟ روشهای
پژوهشی وی چند نوع بوده است ؟ نحوه نوآوری عالمه در تألیفاتش چگونه بوده است ؟ که در
راستای پاسخ به این سواالت ،عملکرد عالمه را در سه محور مورد بررسی قرار میگیرد .محور اول
واکاوی زیست نامه و سیره پژوهشی وی که از دوران کودکی آغاز و تا روزهای آخر عمر ادامه مییابد
و بهره بردن از اخالق پژوهشی در آثار و تألیفات ایشان مورد بحث قرار گرفته است .در محور دوم
روش تاریخ پژوهی عالمه بازبینی شده که از سه روش مسئله یابی ،استناد دهی ،توصیفی ،ترکیبی
و مقایسه بهره گرفته شده است و سومین محور نوآوری در آثار و تألیفات عالمه است.
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-1زیست نامه
عالمه سید مرتضی عسکری در سال  1332ه ق (1293ش) در شهر سامرا متولد شد( .عسکری،

فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث ،1380 ،ص ).78اجداد وی در زمره فقیهان و محدثان عصر
ّ
خود بودهاند .جد پدری سید مرتضی ،آیت اهلل سید اسماعیل حسینی (متوفای ۱۳۰۶ق) فرزند
سید محمد کوچک ساوجی و جد مادری او آیت اهلل میرزا محمد شریف عسکری تهرانی (متوفای

۱۳۷۱ق) بوده است( .ادیبی الریجانی ،1387 ،ص  .)71-۶۶اجداد وی در عصر صفوی از سبزوار به
ساوه دعوت شده و لقب شیخ االسالم گرفتند .منصب شیخ االسالمی ،منصبی شبیه به امام
جمعه در آن عصر بوده است.بنابر نقل وی ،سنیان بسیاری در این شهر ،به دست اجداد او شیعه
شدهاند .تمامی بزرگان این خاندان مشهور به شیخ االسالم بودهاند ،به جز سید مرتضی که به
سبب تولد در سامراء و نیز به این دلیل که پس از فوت پدر ،تحت تکفل جد مادر یاش قرار گرفت،
به عسکری معروف شده است( .مصاحبه با عالمه عسکری در برنامه "دیدار با فرزانگان" در سال ۱۳۸۰ش)

سامرا شروع کرده  ،بعدها این کار را در شهر کاظمین ( 1363ق) با تاسیس مدرسه ابتدایی ادامه داد.
این مدارس بعد ها به شهر های بصره ،دیوانیه ،حله ،کاظمین ،و نعمانیه نیز پای نهاده و در مقاطع
مختلف مهد کودک دبستان و دبیرستان دخترانه و پسرانه و مراکزی برای تعلیم و تربیت بزرگساالن
گسترش یافت و در سال 1384ق به تاسیس یک دانشگاه با دو دانشکده علوم اسالمی و ادبیات
عربی ادامه یافت .این مجموعه بزرگ در سال  1389ق به دست دولت بعثی عراق نابود شد.
یکی دیگر از حرکات اجتماعی بزرگ ایشان ،مبارزات سیاسی گستردهای بودکه از عصر
دولت پادشاهی عراق تا عصر حزب بعث برای احقاق حقوق شیعیان عراق انجام داد .ایشان در
این دوران در رأس روحانیون مبارز عراق بود و شهدای بزرگی چون سید محمد باقر صدر و سید
مهدی حکیم و سید محمد باقر حکیم قرار داشت .وی سرانجام با روبرو شدن با خطر اعدام از
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ایشان در سن قریب به  20سالگی اولین حرکت اجتماعی خود را با تاسیس مدرسه ای کوچک در

عراق گریخت .این شخصیت برجسته و عالم نستوه ،پس از سالها تالش وتألیف دهها کتاب
به زبانهای فارسی وعربی ،در تاریخ  ۲۵شهریور ماه ۱۳۸۶هـ ش برابر با  ۴رمضان ۱۴۲۸هـ ق ،در
سن  ۹۶سالگی به دیار باقی شتافت و پیکر مطهرش در جوار حرم حضرت معصومه؟اهع؟ ،به خا ک
سپرده شد( .ادیبی الریجانی ،1387 ،ص .)294
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حیات علمی عالمه عسکری از دوران کودکی آغاز شد و تا آخرین روزهای عمرش ادامه یافت.
گویا از ابتدا اراده کرده بود تا بر اساس این کالم امیرالمومنین ؟ع؟ که فرمودند :هیچ شرافت و
ارزشی همانند علم نیست( نهج البالغه ،حکمت  )113به ارزش انسانی خود بیفزاید و به مراتب واال
دست یابد .عالمه به قدری عالقمند به کتابخوانی و تحصیل علم بودند که از همان دوران کودکی
بسیاری از کتب سیره و تاریخ اسالم را در کتابخانه جد مادری خود در سامراء “آیت اهلل میرزا
محمد شریف عسکری تهرانی” مطالعه نموده و بنا به فرموده خود عالمه ،ایشان در سن ده سالگی
تحصیل علوم اسالمی – در حوزه علمیه سامراء -را آغاز نموده و بسیاری از کتب رسمی حوزه از
جمله مغنی اللبیب ،معالم ،شرح لمعه و ....را در همانجا خواندند و در کنار تحصیل ،و تدریس
به امر پژوهش و تألیف هم می پرداختند( .ادیبی الریجانی ،1387 ،ص) 95

عالمه عسکری بیشترین شاگردی را در سامرا در محضر حبیب اهلل اشتهاردی معروف به
مدرس عسکری داشت .عالوه بر آن در دوران تحصیل خویش در عراق و ایران از منظر اساتید
بزرگی بهره برد که هر یک از آنها در انتقال معارف اصیل اسالمی و رشد علمی عالمه نقش موثری
داشتند (.ادیبی الریجانی ،1387 ،ص۸۵-۷۹؛ مجله علوم حدیث ،1380 ،ص )۸۵
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سیره پژوهشی عالمه
سیره عالمه عسکری در عرصه پژوهش رعایت اخالق پژوهشی بود .از جمله اخالق پژوهشی
که بر آن اهتمام میورزید طرح مباحث بدون تعصب قومی و مذهبی بود .وی به عنوان پژوهشگر در
تحلیل و گزارشهای پژوهشی احترام علم و مذهب هر دو را نگه داشت و آثار خود را بدون هر گونه
تعصب و یک جانبه نگری نگاشت .با وجود اینکه موضوعات چالشی بین فریقین را مورد بررسی
قرار داد اما با وسعت نظری که داشت طوری مطالب را مدیریت کرد که به تنش منتهی نشود.
عالمه تعصبات بیجا را یکی از موانع و مشکالتی میدانست که سد راه بسیاری از جویندگان
حقایق و نویسندگان تاریخ اسالم بوده است( .عسکری،1373 ،ج ،1ص .)43به همین خاطر در تمام
تألیفات خود با رویکرد اعتدالی مطالب را بدون تندی یا توهین به نتیجه مطلوب رساند.
این ویژگی عالمه تا حدی آشکار است که پیروان مکتب خلفا نیز به عدم تعصب بیجا و
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رعایت ادب و نیز اعتدال ایشان در بحث و نقد علمی اذعان نمودهاند .به عنوان نمونه ،دکتر

حامد حنفی استاد ادبیات عرب در دانشکدهی عالی زبان قاهره و یکی از دانشمندان اهل سنت،
در این باره مینویسد...« :به عالوه وی توانسته است که احساسات و عواطف خود را کنار بگذارد.
تنها راه عقل را در حکمی که میدهد دستگشاده رها سازد .از تعصب کورکننده و گمراه سازنده
اجتناب ورزد و در پیشبرد دستهای بر دستهی دیگر عالقه نشان ندهد حتی اگر یکی از آن دو دسته
مذهب وی باشد»( .عسکری،1360 ،ج ،2ص).7-12

آثار و تالیفات
میراث هر فعال علمی آثار و تألیفاتی است که بر جای میگذارد .ائمه ؟مهع؟ نیز بر این امر تأ کید
َ َ
ْ
َ َ ْ
دارند .امام صادق؟ع؟ به یکى از یارانش فرمود«ُ :ا ْک ُت ْب َو ُب َّث ِع ْل َم َ
ک ف ِا ْن ِم ّت ف َو ّ ِرث
وان
ک ىف ِاخ ِ
ّ ُ
کَ ،فا َّن ُه یأىت َع َل ّ
ُُ
الناس َزمان َه ْر ٌج ما َی ِأن ُس َ
فیه ِاال ِبک ُت ِ ِب ْم»« :بنویس و دانش خود را
ون ِ
کت َبک َب ِن ْی َ ِ
ِ
در میان برادرانت منتشرساز ،و اگر از دنیا رفتى کتاب هایت را به ارث براى فرزندات بگذار ،زیرا
عالمه به باور آنچه از ائمه؟مهع؟ آموخته بود در طول حیات خود ده ها اثرعلمی به تألیف در آورد.
میراث عالمه عسکری در جهان اسالم در کالم مقام معظم رهبری این چنین بیان شده است« :
این عالم بزرگوار و سختکوش دهها سال از عمر بابرکت خود را در راه پژوهش در کالم و تاریخ و
حدیث صرف کرد و محصول مبارک آن ،تألیفات و مقاالتی است که در گستر ه جهان اسالم با
استقبال و تحسین روبهرو شد و در ترویج مکتب اهلبیت؟مهع؟ موفقیتهای ارزشمندی به دست
آورده است .رحمت خدا بر آن دانشمند بلندهمت و پرتالش و خستگیناپذیر)۲۷/۰۶/۱۳۸۶( ».

آثار و تألیفات عالمه به دو زبان فارسی و عربی نوشته شد که مباحث مهمی از معارف اسالمی را
پوشش می دهند .تألیفات وی را می توان در سه محور دسته بندی کرد.
الف) کتب تاریخی با محوریت سیره و سنت پیامبر اسالم ص و مباحث تاریخی صدر اسالم :
َ
 -1مأه و خمسون صحابى ُمختلق (سه جلد)؛ ترجمه فارسی :یکصد و پنجاه صحابى
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زمان پرفتنه اى مى آید که مردم تنها به کتاب هایشان انس مى گیرند»(.مجلسی ،جلد  ،2صفحه )150

ساختگى .عالمه معتقد بود شروع کار تحریف زدایی از معارف و حقایق اسالم با شناخت
اصحاب حقیقی و راستین رسول خدا ص محقق می شود .شناخت اصحاب حقیقی را در گرو
شناخت صحابه دروغین می دانست ،و در شناخت اصحاب ساختگی سیف بن عمر را در درجه
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اول حائز اهمیت می دانست(.عسکری ،1355 ،ج ،1ص ) 123به همین خاطر تالش جدی را در این
راستا انجام داد و کتاب صد و پنجاه صحابه ساختگی را تألیف نمود.
 .2عبـداهللبـن سـبأ و أسـاطیر أخـرى (دو جلـد)؛ عنـوان ترجمـه فارسـی :عبـداهللبـن سـبا و دیگر
افسـانههای تار یـخ .یکـی از تالشهـای علمـی عالمـه عسـکری کـه بـه اذعـان بسـیاری از علمـا،
جـزو افتخـارات تشـییع محسـوب میشـود ،کشـف یـک سـری احادیـث جعلـی بـود کـه تشـیع را
بـه یهـود منتسـب میکـرد ،توضیـح آنکـه احادیـث متعـددی در میـان کتـب عـدهای از مخالفـان
مبنـی بـر تأسـیس تشـیع توسـط فـردی یهـودی بـه نـام عبـداهلل بـنسـبا وجـود داشـت کـه بـا تألیـف
ایـن کتـاب اعتبـار علمـی آنـان فـرو ریخـت .دکتـر هریمـل در مقالـه ای در مجلـه الریـاض کشـور
عربسـتان سـعودی مـی نویسد«:ریشـه کـن کـردن ایـن شـخصیت[عبداهلل بـن سـبأ] در واقـع
ریشـهکن کـردن چیزهـای ز یـادی و از اعتبـار انداختـن موار یـث علمـی و دینـی بازمانـده از بـزرگ
تر یـن دانشـمندان امثـال شـیخ االسلام ابـن تیمیـه و ابـن حجـر و ذهبـی و امثـال ایشـان اسـت»...
(ادیبـی الریجانـی  ،1387،ص ).101دکتـر سـید مرتضـی رضـوی در بـارهی تأثیـر کتـاب عبـداهلل بـن سـبأ
مینویسـد« :وقتـی در قاهـره کتـاب عبـداهلل بـن سـبأ را بـه اسـتاد ابوالفضـل ابراهیـم ،رئیـس انجمـن
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احیـای موار یـث اسلامی در مجلـس اعلای شـئون اسلامی قاهـره ،دادم وی گفـت« :مـن در ایـن
کتـاب کـه تألیـف اسـتاد مرتضـی عسـکری اسـت ،بهرههـای فراوانـی بـردهام .هنگامـی که بـه مآخذ
طبـری کـه آن را بـرای دارالمعـارف مصـر تحقیق  میکـردم ،مراجعـه نمـودم ،در پـارهای از احادیـث
توقـف میکـردم و بـه درسـتی نمیتوانسـتم در بـارهی آنهـا داوری کنـم تـا اینکه چـاپ اول این کتاب
بـه دسـتم رسـید و بسـیاری از مشـکالتم را حـل کـرد .قصـد دارم بـه وسـیله تـو هدیـهای بـرای اسـتاد
عسـکری بفرسـتم( .رضـوی ،1362 ،ص)22

ن عـایشـه؛ ترجمه فارسی :نقش عایشه در تاریخ اسالم .به نظر عالمه
3ـ أحادیث امالمومنی 
عسکری ،غیرشیعیان  ،پیامبر؟ص؟ را از طریق احادیث عایشه میشناسند؛ حال آنکه آن پیامبری
که در این روایات معرفی میشود ،قابل ایمان آوردن نیست .این کتاب به برخی وقایع و حوادث
زندگی عایشه میپردازد تا زوایای تاریک و مغفول زندگی وی را تصویر کند و وضع اخالقی
شخصیت و چهره واقعی راوی آن احادیث را به مخاطب بشناساند و عیار روایات نقل شده از او
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روشن شود( .عسکری ،1378 ،ج ،۲ص )12

 -4نقش ائمه در احیاء دین؛ این عالم برجسته جهان اسالم پس از ارائه چهره واقعی احادیث
“مکتب خلفا” (اهل تسنن) و کشف اتهامات منتسب به مکتب اهل بیت؟مهع؟ مبنی بر “نشأت
گرفتن عقاید ان از احادیث شخصیت افسانهای عبداهلل بن سبا” که حدود هزار سال تاریخ اسالم
را به خود مشغول کرده بود ،و نیز با در نظر گرفتن این مطلب که پیروان مکتب خلفا منکر مقامات
معنوی ،علمی و معرفتی اهل بیت؟مهع؟ نیستند ،شروع به تدوین کتاب نقش ائمه؟مهع؟ در احیاء
دین به منظور اثبات یکی بودن سنت برگرفته از مکتب اهل بیت؟مهع؟ با سنت نبوی؟ص؟ نمودند.
عالمه عسکری دربارهی اقبال علما و اندیشمندان اهل سنت به مکتب اهل بیت؟مهع؟ به
واسطهی مطالعه آثارش میگوید«:بسیاری از علما و استادان دانشگاههای مصر و سودان و مغرب
و الجزایر و دیگر کشورها با خواندن کتابهای این بندهی ضعیف خدا شیعه شدهاند و نامهها به
اینجانب نوشتهاند( .عسکری ،1387 ،ص.)13
ب :کتبی با بحث های قرآنی:
به روایات مکتب خلفا و جلد سوم به روایات مکتب اهل بیت می پردازد و عقائداالسالم من القرآن
الکریم در  3مجلد که یکی مربوط به مبدا تا معاد است دیگری به سیره انبیا و اوصیا اختصاص
دارد و یکی هم با عنوان آخرین شریعت به چاپ رسیده است.
ج :کتبی پیرامون تعالیم و آداب اسالمی:
کتاب های تعالیم االسالم ،احکام االسالم ،منتخب االدعیه ،االداب االسالمیه ،السیاسه فی
االسالم او االحکام السلطانیه ،االمراض االجتماعیه و عالجها و معالم المدرستین در  4جلد.
البته در این بین کتابهایی وجود دارند که در دسته بندی ذکرشده قرار نمیگیرند و در آنها
به مباحث متنوع پرداخته شده است .این کتب عبارتند از :منتخب االدعیه ،المصطلحات
االسالمیه ،حدیث الکساء ،افترائات و اکاذیب عثمان الخمیس فی کتابه «هلل و للتاریخ» ،ادیان
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کتاب القرآن الکریم و روایات المدرستین در  3جلد که جلد اول به دروس مقدماتی جلد دوم

آسمانی و مسئله تحریف ،صاله ابی بکر ،مع ابی الفتوح التلیدی فی کتابه «االنوار الباهره».

روش تاریخ پژوهی عالمه
عالمه عسکری درباره عالقه خود به تاریخ مینویسد :از همان آغاز طلبگی به مطالعه کتابهای
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سیره و تاریخ پیامبر؟ص؟ و اصحاب و فتنههای صدر اسالم و سفرنامه ها عالقه داشتم و داستان
استعمار استعمارگران در کشورهای اسالمی را دنبال میکردم( .عسکری ،مجله علوم حدیث، 1380 ،

ص )79بیشتر فعالیتهای علمی عالمه عسکری در حیطه تاریخ انجام گرفت و این امر از عالقه
ایشان نشأت گرفته است.
ایشان به دلیل عالقمندی به تاریخ و مطالعه آثار متقدم ،شیوه های مختلفی برای بازبینی آثار
اتخاذ نمود تا به بهترین شیوه آثار را بررسی نماید .در ادامه سه شیوه ایشان در بررسی آثار تاریخی
بیان میشود.

 .1مسئله شناسی
مسائلی که دغدغههای علمی و فرهنگی برای عالمه ایجاد کرد ،تحریفاتی بود که پس از
رحلت پیامبر ؟ص؟ ،دامنگیر جهان اسالم شده و به مرور زمان در بین کتب معتبر و منابع اصلی
گنجانده شد؛ تحریفاتی که با انگیزه های مختلف ایجاد و ترویج یافت .اموری مجهول و دروغین
که به عنوان امور معلوم و راستین در اذهان مسلمانان جزء مسلمات قرار گرفته بود .از نظر عالمه
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وجود این تحریفات تبعات ناخوشایندی به دنبال داشت .از مهمترین آنها به این موارد میتوان
اشاره نمود:
 .1عموم مسلمانان حتی دانشمندان و عالمان ،بعد گذشت قرن ها از اسالم از درک
حقیقی معارف اسالمی محروم ماندند( .عسکری ،1355 ،ج ،1ص )26؛
 .2در اثر این جعلیات پیامبر خدا؟ص؟ از جنبه شخصیت اخالقی و رسالت الهی به
مرتبه نازلی تنزل یافت به طوری این احادیث بینش خاصی در مورد رسول خدا ؟ص؟
به وجود آورد تا آن حد که نه تنها حضرت بر دیگران هیچگونه برتری و مزیتی ندارند
بلکه در برخی موارد احادیث جعلی گویای این است که دیگران بر ایشان برتری دارند.
(عسکری ،1398 ،ج ،2ص)50

 .3این خرافهها دستاویزی برای خاورشناسان و مستشرقان معاند گشت تا چهره اسالم را
مخدوش و مورد تمسخر قرار دهند( .عسکری ،1386 ،ج  ،2ص ) 432؛
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 .4با وجود این گزارشهای ناصحیح و شکل گیری بینش فکری و عقیدتی بر اساس

مکتب خلفا روز به روز بر اختالف بین فریقین افزوده می شد .بنابراین همت عالمه در
جهت تحریف زدایی اصل اسالم بود ،تا درک حقیقی از اسالم برای عموم مسلمانان
حاصل شود وجهان اسالم از هجمه های تخریبی معاندان در امان بماند و وحدت
عقیدتی بین فریقین ایجاد شود .خود عالمه نیز تصریح دارد« با تالشی فروتنانه به طرح
سلسله بحثهایی در مسیر رسوب زدایی از سنت پاک محمدی؟ص؟ اقدام نمودم که
یکی از آنها بررسی احادیث ام المومنین عایشه است (.عسکری ،1378 ،ج ،4ص)15

 .2استناد دهی
عالمه عسکری در استناد دهی تألیفات خود به چند نکته اهتمام می ورزید:
 .1در استناد دهی هم در حیطه موضوع و هم در حیطه مذهب متنوع عمل می کرد .به این
صورت که در حیطه مذهب بدون تعصب عقیدتی از منابع معتبر فریقین استفاده نمود  .یکی
بهره جستن فراوان از آنها در تألیف آثارش میباشد تا جایی که حجم بسیاری از اخبار موجود در
تألیفات ایشان از منابع اصیل و دست اول اهل سنت گرفته شده است .این عمل ایشان موجب
شده که دانشمندان بسیاری نسبت به حقایقی که عالمه عسکری مطرح نموده اند ،سر تسلیم
فرود آوردند .در حیطه موضوع نیز از منابع کالمی ،حدیثی ،سیره ای ،تاریخی ،تفسیری تمسک
ً
میجست .به این صورت که وی در مواجهه با احادیث و گزارشهای تاریخی صرفا تاریخی و یا
حدیثی برخورد نمی کرد بلکه در واکنش علمی به مسائل از همه علوم اسالمی بهره میگرفت تا
حقیقت کشف شود .این رویه عالمه موجب اعتبار افزایی یافته های علمی و اقبال دانشمندان
از آثار وی گردید.
 .2عالمه در نوشته های خود برای بررسی یک مطلب ،افزون بر توجه به منابع کهن ،به نوشتههای
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از نکات قابل توجه در آثار عالمه رویکرد و توجه ویژهی ایشان به استفاده از منابع اهل سنت و

معاصران خود اعم از مسلمانان و مستشرقان توجه داشت و یا این که برای اثبات دیدگاه های خود
تنها به کتب دست اول علمای اسالم تمسک می کرد ،به نقل های رشید رضا ،فرید وجدی ،احمد
امین مصری ،بستان یا برخی مستشرقین معاصر مانند فان فلوتن ،نیکلسن به دلیل عنایت آنان به
منابع قدیم توجه داشت ( .محمدی،1382 ،ص)267
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 .3کثرت و فراوانی منابع مورد استفاده از دیگر ویژگی های روشی عالمه عسکری در تألیفاتشان
است .این عمل پذیرش ادعای مطرح شده را یقینی تر مینماید .اما این مطلب بدین معنا نیست
ً
که ایشان بر متون قدیمی به عنوان مدرک صد در صد معتمد تکیه نماید ،بلکه همانطور که قبال

بیان شد ،هیچ سخنی را نسنجیده قبول نمی کرد.
 .3روش ها
عالمه عسکری در مجموعه تألیفات خود از همه روشها اعم از توصیفی ،تحلیلی و مقایسهای
استفاده نمود .وی ابتدا اصل مسئله یا به عبارتی خرافهی موجود در منابع معتبر را با ذکر منبع به خوبی
تبیین می کرد به طوری که خواننده را در پذیرش این گزارشها به تفکر و تأمل وا می داشت سپس با
روشن شدن مطلب ناصحیح در مقام پاسخگویی به مسئله اقدام می نمود .به عنوان نمونه ،روایتی از
عایشه نقل میکند که در صحیح بخاری ،مسلم ،سنن سنائی ،موطا مالک ،مسند احمد ،ابوعوانه و
تفسیر طبری آمده است ،به این مضمون که در راه برگشت از جنگ بنی مصطلق ،پیامبر ؟ص؟ بخاطر
گم شدن گردنبند عایشه کل لشکر را نگه میدارد تا گردنبند وی را پیدا کنند ...این جریان تا صبح
گــذرگــاه ،ســال دوم _ شـــمـاره چهارم _ پاییز 99

طول کشید و هنگام نماز صبح فرا رسید اما آبی برای وضو در آن بیابان وجود نداشت .به همین
خاطر آیه تیمم نازل می شود و عایشه به عنوان وجودی پر برکت نزد مسلمانان معرفی و بر مقام و
منزلتش افزوده میشود( .عسکری1355 ،ج ،1ص .)23در جایی دیگر روایاتی از عایشه نقل می شود که
پیامبر ؟ص؟ در عروسی هایی که غنا و شراب بود شرکت می کرد و ابراز رضایت می نمود ( .عسکری،

 ،1378ج  ،4ص  .)252نظیر این گزارش ها در کتاب نقش عایشه در احادیث اسالم فراوان ،بیان شده
و مورد بررسی قرار گرفته است .عالمه در مرحله بعد ،عالمانه و با اشراف کامل به مباحث حدیثی،
سیره ای ،تاریخی و تفسیری واکنشی علمی نشان داده است .وی با تحلیلی علمی بر اساس
مستندات موثق نزد فریقین با بیانی ساده ،غیر صحیح بودن این گزارش ها را به اثبات می رساند.
یکی از روشهایی که عالمه از آن استفاده می کرد ،تطبیق و مقایسه گزارشها بود که بسیار از
این روش بهره گرفت .روش ایشان در بررسی گزارشهای سیف بن عمر  1به این صورت بود که با
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 .1سیف بن عمر با شخصیت پردازی خویش صد و پنجاه صحابه ساختگی به وجود آورده بود و با حدیث سازی از سوی این
صحابه ها دو کتاب تألیف کرد که موجب شهرت وی گشت( .عسکری ،1367،ج،2ص)19

بیان گزارش های سیف ،گزارش های دیگران را درباره همان موضوع بیان کرد و آنگاه این دو دسته
روایات را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد .به عنوان نمونه :سیف بن عمر شخصیتی به نام زیاد بن
حنظله را صحابه رسول خدا ؟ص؟ و از خواص صاحب نفوذ امام علی ؟ع؟ معرفی می کند و به نقل
از او گزارش هایی را بیان می کند که در کتب معتبر تاریخی ثبت شده است( .عسکری،1367 ،

ج ،2ص .)118-130به همین خاطر طبری ضمن حوادث سال یازدهم هجری از قول سیف ،یکی از
اصحابی که به همراه گروه اعزامی برای سرکوب مدعیان پیامبر می فرستد زیاد بن حنظله را معرفی
می کند .همچنین کتاب االستیعاب نیز زیاد را جزء اصحاب رسول خدا ؟ص؟ یاد می کند و به
دنبال آن کتاب های مانند اسدالغابه ،تجرید و االصابه نیز وی را در شمار صحابه قرار دادند که
طی سلسله مراتب از االستیعاب گرفتند در حالی که االستیعاب داستان زیاد را از کتاب فتوح
سیف نقل کرد .این ساخته های تاریخی حتی به منابع شیعی نیز سرایت کرده بود و عالمانی چون
شیخ طوسی در رجال و مامقانی در تنقیح المقال زیاد بن حنظله را از شیعیان امام علی ؟ع؟ به
عالمه با مهارتی عالمانه رد پای ناقل (زیاد بن حنظله) را در منابع دنبال وگزارش های او را
استخراج کرده  ،آن گزارشها را با مقایسه روایات مشابه مورد انتقاد قرار داده و ساختگی بودن این
صحابه و گزارشهای او را آشکار می سازد .عالمه برای راستی آزمایی اینگونه گزارش ها و ناقالن
آن به کتاب های که درباره سیره نگاشته شده اند مراجعه می کرد مانند :سیره ابن هشام ،امتاع
االسماع مقریزی ،عیون االثر ابن سیده ،جوامع السیر ابن حزم ،انساب االشراف بالذری ،طبقات
ابن سعد .آثاری که به گفته خود عالمه ،جزئی ترین مسائل از نام اشیاء و حیوانات پیامبر؟ص؟
گرفته تا اقدامات و فرامین ایشان در آنها ذکر شده است اما هیچ کدام از آنها از سیف بن عمر
مطلب نگفته و یا صحابی به نام زیاد بن حنظله تمیمی و ماموریتش از جانب پیامبر ؟ص؟ را بیان
نکرده اند( .عسکری ،1367،ج ، 2ص  .)119عالمه با همین روش صد و پنجاه صحابی را که ساخته
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شمار آوردند( .عسکری  ،همان).

سیف بن عمر بودند را شناسایی کرد و بطالن گزارش های آنان را ثابت نمود.

.4نوآوری در آثار و تألیفات
عالمه متناسب با دغدغههای علمی و فرهنگی که داشت طوری به مباحث ورود پیدا کرده،
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صحت و سقم گزارش ها و جاعالن آنها را ثابت می نمود که هر یک از آثار وی نوآوری جدیدی
محسوب می شود .اما به طور کلی نوآور یهای آثار وی را در چند مورد میتوان بیان کرد:
 .1اولین نوآوری که در فعالیت علمی عالمه وجود دارد ،طرح موضوعات جدید و قابل بررسی که
سابقة قبلی نداشته و بر اساس مبانی علمی استوار هستند ،انتخاب موضوعاتی چالش بر
انگیز است که کمتر کسی جرات ورود به آن مباحث را دارد .مانند شناسایی شخصیت عایشه
از میان احادیث و تاریخ (عسکری ،1373 ،ج ، 3-1ص)38؛ و بررسی احادیثی که به اسم او در
کتب تاریخی و روایی ثبت شده است.
 .2یکی دیگر از نوآوری های عالمه نحوه پذیرش گزارش ها بود .به این معنا که در تحقیقات ایشان
نه طبری ،نه ابن هشام ،نه ابن کثیر و ....نه هر مطلب مشهور ومورد اعتماد عالمان مکتب
اهلبیت ؟مهع؟ را نسنجیده مورد قبول قرار نمی داد .ایشان در امر بررسی حدیث ،ابتدا اسناد
و روایات تاریخ را مورد پژوهش و ارزیابی قرار داده است که در صورت لزوم تک تک راویان نیز
مورد شناسایی قرار گرفته ودر نهایت متن حدیث را با عرضه به سایر روایات در یک بررسی
تطبیقی ارزیابی می کرد .مانند کتاب عبداهلل بن سبا و صدو پنجاه صحابه ساختگی .شیخ
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محمود ابوریه از متفکران اهل سنت که با مطالعهی کتاب عبداهلل بن سباء به آیین تشیع
گروید ،دربارهی این کتاب مینویسد «:من باید به شما بگویم این روش عالی و نویی که در
این کتاب پیش گرفتهاید ،یک روش ابتکاری و بحث علمی و آ کادمی است که هیچ کس
پیش از شما این راه را نپیموده است .من از اعماق دل این موفقیت را به شما تبریک میگویم.
(عسکری،1360 ،ج ،2ص.)9
 .3عالمه با سبک نوینی مباحث را مطرح می کرد به این صورت که ابتدا با ذکر منابع روایت و
گزارش که از منابع اصیل بودند آنها را اعتبارسنجی می کرد ،تا عیار اعتباری آنها در اذهان
عموم مشخص شود .سپس با تحلیل و تطبیق محتوا آنها را در معرض ارزیابی قرار می داد و با
ادله ای کامال علمی از آنها فضیلت زدایی کرده و حکم به نا صحیح بودن آن می داد.
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نتیجه گیری
عالمه سید مرتضی عسکری نقش موثری در تحریف زدایی از تاریخ اسالم داشت .وی به خاطر
عالقمندی به مباحث علمی تمام عمر خود را صرف علم و پژوهش در حوزه علوم اسالمی نمود و
با دغدغه کشف حقیقت و شناسایی تحریفات پژوهش های خود را دنبال کرد و با رعایت اخالق
پژوهشی به دور از هر گونه تعصبات مباحث را واکاوی نمود.
عالمه با احاطه بر علوم اسالمی با استفاد از روش توصیفی و تحلیلی و مقایسه ای توانست
معارف ناصحیح را که در دل معارف حقیقی اسالم جای گرفته بود شناسایی کند تا حقیقت بر
همگان آشکار شود .وی با نوآوری هایی خود توانست آثاری خلق کند که مورد توجه و استقبال
علما و دانشمندان جهان اسالم و حتی مستشرقین گردد و ساختار ذهنی آنها را تغییر دهد .البته
بررسی دقیق آثار غیر تاریخی عالمه و یافتن شیوه پژوهش ایشان نیاز به پژوهشی دیگر دارد.
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1مصاحبه با عالمه ،فصلنامه علمی تخصصی علوم حدیث ،سال ششم ،شماره دوم ،تابستان .1380

1سایت دانشکده اصول الدین.

مصابه با دکتر مریم سعیدیان جزی؛
دانشیار دانشگاه اصفهان ،دکترای تاریخ اسالم

تنظیم :نجمه صالحی

پرسش اول :خانم دکتر سعیدیان شما از فعاالن در عرصهی مطالعات تاریخ اسالم هستید ،لطفا
پژوهشی خود را بیان نمایید.
کمی خودتان را معرفی کنید و زمینهی مطالعات و آثار
ِ

_ مریم سعیدیان جزی دانشیار دانشگاه اصفهان هستم و در گروه معارف اسالمی خدمت

تحصیلی خود را در دانشگاه اصفهان در رشتهی تاریخ گذراندهام .تدریس
میکنم .هر سه مقطع
ِ

را پیش از دانشگاه ،در حوزهی علمیهی خواهران آغاز کردم و طی سالیان متوالی ،عالوه بر تدریس
در سطح دو و سه ،در زمینهی راهنمایی پایان نامههای طالب و برگزاری کارگاهها و نشستها با
داوری پایان نامه در سطح
راهنمایی پایان نامه و پنجاه
حوزه همکاری داشتهام و بیش از هفتاد
ِ
ِ
معتبر علمی پژوهشی را در
داوری مقاله در مجالت
کارشناسی ارشد و دکتری و بیش از پنجاه
ِ
ِ
ِ
کارنامهی خود دارم.
ّ
در حوزهی تألیف و پژوهش بیش از هفتاد عنوان مقاله در همایشهای ملی و بینالمللی
نوشتهام که چهل و دو عنوان از مقاالت ،در مجالت علمی پژوهشی و علمی ترویجی به چاپ
رسیدهاند .همچنین دارای ده عنوان کتاب هستم؛ که یکی از آنها در دست چاپ است و دو
کتاب به صورت مشترک تألیف شده است.

داخلی
مدیر
داخلی نشریهی پژوهشنامهی حکمت اهل بیت؟مهع؟ و
مدیر
جانشین سردبیر و
ِ
ِ
ِ
ِ
نشریهی انقالب اسالمی بودهام و همچنین عضو هیأت تحریریهی دو فصلنامهی پژوهشهای
قرآنی_فقهی خانواده در حوزهی علمیه خواهران هستم.
ِ

مطالعاتم بیشتر در حوزهی مسائل مرتبط با تاریخ اسالم و تشیع ،بویژه در سدههای نخست

تاریخی زنان در اسالم و تشیع و
شناسی
فکری جهان اسالم و تشیع ،مسئله
های
ِ
هجری ،جریان ِ
ِ
ِ

سیرهشناسی است .یکی از مسائل مورد توجهام در حوزهی تاریخ اسالم و تشیع ،دریافت تعارضها
ّ
اجتماعی اعراب،
و حل آنها است .این مسئله در ارتباط با سیرهی اهلبیت؟مهع؟ ،بافت قومی و
ِ
کنشگران اجتماعی و جریانهای فرهنگی و مانند آن بیشتر قابل دریافت است .به همین دلیل
تحقیقاتم بیشتر به نقش عوامل مختلف در پدیدههای تاریخی ،میزان نفوذپذیری و اثرگذاری و باز
کردن گرههایی میپردازد که دیگران کمتر به آن پرداختهاند.

پژوهشی شما مورد توجه بوده است ،پژوهش ،در سدهی
پرسش دوم :یکی از مسائلی که در آثار
ِ

نخستین عصر غیبت و مسئلهی زن در این دوره است؛ با توجه به این مطلب ،در مورد گزارشهای
ِ
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اجتماعی زنان و اقدامات ایشان توضیح دهید؟
تاریخی دربارهی نقش
ِ

نخستین عصر غیبت را ،یک فرصت
_ به عنوان یک مصداق برای مسئله شناسی ،سدهی
ِ

مهم برای جهان اسالم و تشیع میدانم و براین عقیدهام که در این دوران ظرفیتهای شیعیان
به گونهای است که میتوان گفت نقطه ِثقل تمدن اسالمی است و تالش شیعیان در حوزههای
مختلف فردی و اجتماعی غیرقابل انکار است .آنچه شیعیان از نظر فرهنگی و تمدنی در این
سایر جریانهای مذهبی و فرقهای نیست ،بلکه به
دوران ارائه دادهاند ،نه تنها قابل مقایسه با
تالش ِ
ِ

عنوان میراثی ماندگار و ارزشمند برای آیندگان به جا مانده است .لذا باید این هویت و الگومندی
کارهای علمی نیز قابل
اهداف سایر مقاالت و
بازتولید و إحیا شود .این موضوع دربارهی مسائل و
ِ
ِ
استناد و استفاده است.
رویکرد تاریخی
یکی از حوزههای مورد توجه من ،مطالعه و تحقیق دربارهی زنان ،البته با
ِ
است .مطالعات تاریخی پیرامون زنان ،در تاریخ اسالم ،همواره با فراز و فرودهایی همراه بوده
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هویت
فضای فرهنگی ،اجتماعی ،جغرافیایی ،انسانی و
است؛ بخشی از این فرازها و فرودها به
ِ
ِ

شناخت گذشته
منطقهای و مذهبی باز میگردد؛ که این نیازمند مطالعات فرا موضوعی دربارهی
ِ
و روح حاکم بر آن است و بخشی مربوط به اسناد و اخبار تاریخی است؛ که البته مباحث زنان در
ِ
اعتبار
آن پراکنده ،مخدوش و گاهی دچار تعارضها و تناقضهایی است .در کنار این موضوع
ِ
اعتبارسنجی گزارشهای موجود هم دارای اهمیت است.
منابع و
ِ

رویکرد نقلی ،سیاسی و نظامی و گاهی عامه
مطالعات تاریخی،
یکی دیگر از مباحث مهم در
ِ
ِ

محور است .این امر رسالت پژوهشگر را بیشتر و دقیقتر میکند .جمعآوری گزارشها از منابع
متغیرهای
مختلف اعم از تاریخی و غیرتاریخی ،اعتبارسنجی اخبار و در نظر گرفتن عوامل و
ِ
اثرگذار متنی و فرامتنی بر موضوع و در نهایت ارائهی یک روایت پیوسته و منسجم و البته
ِ
تحقیق تاریخی،
فهم ابعاد مسائل حال و آینده در فرایند
ساختارمند و بهرهمندی از آن ،برای ِ
ِ
نخستین هجری با مشکالت
شیعی مربوط به سدههای
ضروری است .این امر بویژه در مطالعات
ِ
ِ

تاریخی مرتبط با زنان و نیز
بیشتری مواجه است .محدودیت تاریخی شیعیان و کمبود گزارشهای
ِ
همتنیدگی تاریخ با دانش حدیث ،تفسیر ،فقه و گرایشهای مختلف فکری باعث میشود تا
در
ِ
یکی دیگر از محدودیتها یا به تعبیر دیگر موانع مربوط به مطالعات مرتبط با زنان ،رویکردهای
الگوی دین شناختی از مسئلهی زن است .از نظر فرهنگی بسیاری
ناقص و کجفهمیها ،نسبت به
ِ
از ارزشهای اخالقی دربارهی زنان در گذر تاریخ مورد بازسازی و اصالح یا تغییر قرار گرفته است.
یکی از موضوعات مورد تحقیق من در رویکرد تاریخی ،فهم جایگاه زنان شیعی در نخستین
سدهی عصر غیبت ،شیوههای مدیریت اهلبیت؟مهع؟ و بزرگان امامیه در تعامل با زنان و همچنین
رویکرد
دستاوردهای ناشی از این مسئله است.
چگونگی مواجههی زنان با مسائل این عصر و
ِ
ِ
عاطفی
تاریخی به مسئلهی زنان در تاریخ تشیع نشان میدهد که الگوی شناختی ،رفتاری و
ِ
وحیانی معارف
انسانی کاملی ارائه شده است؛ که برخواسته از آموزههای
الگوی
مبنای
زنان بر
ِ
ِ
ِ
ِ

مصابه با دکتر مریم سعیدیان جزی؛ دانشیار دانشگاه اصفهان،
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امکان ارائه و پرداختن به ابعاد مختلف موضوع ،کمی سخت به نظر برسد.

شناسی زن از این منظر این امکان را میدهد تا نگرشها ،رویکردها ،و
اهلبیت؟مهع؟ است .مسئله
ِ

ارزشها و هنجارهای اجتماعی براساس معیار عدالت و حکمت تنظیم شود.

نگرش راهبردی
بیانگر
مدیریت و رهبری الهی و تامهی اهلبیت؟مهع؟ و نحوهی تعامالت آنها
ِ
ِ

ایشان برای ارائهی الگویی از زن به جامعهی اسالمی است؛ که از بلوغ ،بصیرت ،مهارت و
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توانمندی برای تعالی خود و جامعه برخوردار است .جامعهی شیعی برای استمرار و پویایی به زنان
اجتماعی نیازمند است.
به عنوان بخشی از نظام
ِ

مهندسی اهلبیت؟مهع؟ این امکان را فراهم آورد تا نیازها ،اولویتها ،امکانات ،خالقیتها و
ِ

آمادگی ارائهی خدمت به جامعهی انسانی و تنزیه
شایستگیها ،همسو ،پیوسته و منسجم با هم،
ِ

ظرفیت فقه شیعی و تالش بزرگان امامیه را در ارائهی
و تعالی آن را داشته باشد .البته نمیتوان
ِ
عصر غیبت را نادیده گرفت .در این
نخستین
رهیافتی متناسب با نیازها و آرمانهای سدهی
ِ
ِ
کالن فکری به شمار میآید؛ بنابراین زنان شیعی این مهارت را پیدا
نظام ِ
اندیشه ،زن بخشی از ِ

میکنند تا مسائل و اولویتهای مرتبط با حیطهی خود را شناسایی و در تعامل با سایر نهادهای
مدنی ،آنها را حل و فصل نمایند .این گروه نه بر مبنای نگرش جنسیتی و نه از سر احساس
محرومیت ،این امکان را فراهم میکنند تا عالوه بر افزایش توانمندیها و رفع نیازها ،در عرصههای
اجتماعی مشارکت فعال و آ گاهانه داشته باشند و حضور مدبرانه در اجتماع را به عنوان حق و
شناختی زن همسو با تعادل و توازن
تکلیف شرعی بر خود فرض میدانند و این گونه الگوی دین
ِ
ُ
نظام هستی در نظام انسانی و اجتماعی حضور پیدا میکند و سبب سعادت و ثبات فرد و جامعه
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میشود.
الهی اهلبیت؟مهع؟ تربیت شد و به مثابهی
زن در سدهی
نخستین عصر غیبت در مکتب ِ
ِ

ارزشمند انسانی اجتماعی در عرصهی جهاد علمی و فرهنگی ،توسعه و اصالح
سرمایهی
ِ
مناسبات اجتماعی ،تقویت نشاط معنوی و امنیت اخالقی حضور پیدا کرد و همچنین در تربیت
نسلی ،دارای شخصیت و هویت شیعی ،نقش فعال و اثرگذاری را ایفا کرد .زنان با ارتباط پیوسته
و دوسویه با اهلبیت؟مهع؟ و تدابیر حکیمانه ایشان و پس از آن با بزرگان امامیه و افزایش آ گاهیهای
فردی و محیطی و کسب مهارت ،کار آمدی الزم را برای ایفای نقش فردی ،خانوادگی و اجتماعی
به دست آوردند.
تربیت نسلی از منتظران حقیقی ،امکان
نخستین عصر غیبت با
شیعی سده ِی
زنان
ِ
ِ
ِ
پاسداشت و نشر معارف و ارزشهای اصیل و ناب اهلبیت؟مهع؟ را فراهم آوردند و سهم مؤثری
در تحوالت تاریخ تشیع ایفا نمودند .نقش و جایگاه اثربخش زنان متناسب با قابلیتهای آنها،
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نیازها وآرمانهای شیعی و شرایط اجتماعی و فرهنگ عمومی حاکم بر جامعه بود .چنانکه

مقولهی غیبت را به عنوان یکی از متغیرهای اصلی مؤثر در نظر بگیریم؛ معلوم میگردد هویت و
شخصیت زن با مسئلهی مهدویت و انتظار عجین شده است.
به همین دلیل زنان این عصر واقع بینانه با مفهوم انتظار و فهم از جامعهی مهدوی مواجه شده
و تالش کردند جامعهای آرمانی برپایهی فرهنگ مهدویت را برپا کنند.
زنان شیعی و پیامدهای آن در سدهی
یکی از مقاالت من تحلیل و بررسی نقش اجتماعی ِ
واقعی الگوهای مورد انتظار
نخستین عصر غیبت نام دارد که بر اساس آن امکان بازخوانی و ترسیم
ِ

دین و معارف الهی اهلبیت؟مهع؟ فراهم میآید .در این مقاله نقش و جایگاه هر کدام از عوامل
مؤثر در شکلگیری شخصیت و همچنین تبیین آنها نمونههایی را ارائه میدهد؛ که قابل ارائه به
جامعهی حال و آیندهی جهانی ومنتظران واقعی حضرت ولیعصر؟جع؟ میباشد.
جایگاه
زن در جامعهی امروزی هم از نظر شناختی و هم شأن و منزلت اجتماعی در یک
ِ
ارزشمند تاریخی قرار دارد .میتوان گفت ظرفیت و قابلیتهای زنان در این عصر به عنوان الگوی
ِ
دین شناختی برای زنان در جامعهی امروزی و چشم انداز جامعهی آیندهی اسالمی قابل تسری
بخشی زنان در همان زمان در نظر بگیریم ،روشن میشود که بسیاری از این موانع در جامعهی امروز
ِ

برطرف شده است ،همانطور که مسائل و اندیشههای جدیدی پدید آمده که الزم است ،خبرگان
حوزهی دینی آنها را درک کنند و بر آموزههای دینی عرضه کنند؛ و اصول و قواعد آن را متناسب
با فضای جدید ،ارائه دهند.

پرسش سوم :به نظر شما نگرش معصومین؟مهع؟ به مسئله زن وجایگاه ایشان چگونه بوده است.
چگونه میتوان از شبهات موجود در بارهی منفعل بودن زنان پیشگیری کرد؟
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است .چنانچه ما موانع و محدودیتهای جامعهی گذشته را با میزان قابلیتها و کارآمدیها و اثر

_ میتوان گفت تشیع از مؤلفههای شناختی و رفتاری و ارزشهای اخالقی همراه است؛
که برپایهی آموزههای وحیانی و عقالنیت فطری و الهی است .از جهتی کارکردها ،انتظارات و
قابلیتها برخواسته از این فرهنگ و اندیشهی همسو و پیوسته با نظام تکوین و تشریع است.
نظاموارهی جامع تشیع ،نه برای زن هویت مضاف و غیر همسو با واقعیت او تعریف میکند و نه به
دنبال آن است تا شأن و جایگاه زن را تضعیف و نادیده بگیرد .از این رو نخستین گام برای فهم
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جایگاه زن در تشیع و مکتب اهلبیت؟مهع؟ شناخت اسالم و سیرهی رسول اهلل؟ص؟ و اهلبیت؟مهع؟
است .به این ترتیب زن در اسالم جدا از مجموعهی قواعد عقاید ،اخالق و احکام نیست و بدون
شناخت اسالم و معارف اهلبیت؟مهع؟ فهم زن در اسالم غیرممکن خواهد بود .در مطالعات انجام
اصلی هویت زن در مکتب اهلبیت؟مهع؟ و تشیع که بر اساس جمعآوری
شده دربارهی مؤلفههای
ِ

دادهها و توصیف و تحلیل آن به شیوهی مطالعهی تاریخی صورت گرفت؛ برخی مباحث بیش
از پیش روشن گردید .از این نمونه میتوان به کتاب نقش زنان در عصر امام علی؟ع؟ و کتاب
سیرهی رسول اهلل؟ص؟ و تاریخ تحوالت صدر اسالم و دیگر آثار انتشار یافته دربارهی رویکرد امامان
به مسئلهی زن اشاره کرد.

1

پرسش چهارم :با توجه به اینکه شما راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب را در خصوص زنان در
بیانات مقام معظم رهبری بررسی کردهاید ،ازدیدگاه ایشان چه راهکارهایی ارائه شده است و به
نظر شما کدام راهکار عملی وکاربردیتر است؟
_ یکی دیگر از حوزههای مورد مطالعهی من تحقیق دربارهی جایگاه زن در غرب است که امری
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ضروری ،وسیع ،پردامنه و دارای اولویت است .برای انجام این امر دربارهی دیدگاه حضرت آیت
اهلل خامنهای درمورد جایگاه زن در فرهنگ غرب ،در طی دو پایان نامهی کارشناسی ارشد در گروه
مطالعات زنان و نگارش سه مقالهی علمی ،مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفت .یافتههای مهمی
دربارهی ضرورت مطالعات تطبیقی دربارهی زن در اسالم و غرب به دست آمد که انتظار میرود
دست اندرکاران امر و صاحب نظران حوزهی مطالعات زنان و عموم جامعه از آن بیشتر بهره ببرند.
فکری حاکم بر این فرهنگ نیست.
مبانی
جایگاه زن در فرهنگ غرب جدا از شناخت
ِ
ِ

«منظور از غرب نه کالبد طبیعی غرب که منظور فلسفه و فرهنگ حاکم بر جوامعی است که آن
جوامع را دارای ابعاد خاصی با ویژگیهای مشخصی میکند .اعم از آنکه از غرب باشد یا در شرق
کرهی زمین .برخی از مشخصات این فرهنگ عبارتند از :اصالت قدرت ،اصالت ماده ،اصالت
زندگی ،نظم فکری و عملی ،میل به تحقیق عقالنی ،خودمداری و اومانیسم»( .راهکار های مقابله
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 .1کتاب موقعیت زن در عصر امام علی؟ع؟ ،دانشگاه فردوسی مشهد1380 ،هـ.ش؛ نشر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی1392 ،هـ.ش .کتاب سیرهی رسول اهلل و تاریخ تحوالت صدر اسالم1395 ،هـ.ش.

با فرهنگ غرب در خصوص مسئلهی زن دربیانات امام خامنهای )1394؛ «حضور اجتماعی زن در غرب
اگر چه به واسطهی برخی تحوالت اجتماعی و جنبشهای گروهی دچار تغییراتی شده و زنان از
موقعیتهایی برخوردار هستند که در زمانی نه چندان دور از آن بیبهره بودند؛ اما به واقع احساس
مصنوعی غرب
محرومیت ناشی از جایگاه تاریخی زن بیش از آنکه برآمده از کالبد طبیعی و
ِ

باشد؛ ناشی از کالبد انسانی و نگرش نادرست غرب نسبت به هویت و شخصیت واقعی زن و
مرد و چگونگی روابط و همزیستی میان آنها است»( .بیانات)1370/10/4 ،؛ «مناسبات اجتماعی
و ارزشهای اخالقی دچار تزلزل شد و خانواده پشتوانهی اجتماعی سیاسی و فرهنگی خود را از
افسارگسیختگی خود باشد درصدد
دست داد .فرهنگ غرب بیش از آنکه معترف به ضعف و
ِ
انتقال گزارههای فرهنگی خود به سایر جوامع است تا سلطهگری خود را از جهت فرهنگی ّ
مسجل
ِ
نماید .برای این منظور زنان هم به واسطه ویژگیهای فردی و هم نقشی که در انتقال فرهنگ به
نسلهای بعدی دارند گروههای هدف مناسبی به شمار می روند»( .راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب
در خصوص مسئله زن دربیانات امام خامنه ای )1394

از اولویتهای مسائل جامعهی جهانی به شمار میرود .انتظار میرود اندیشمندان اسالمی با
بهرهگیری از مبانی استوار نقلی و عقلی و تجربه ارزشمند پیشینیان و براساس اصل عدالت و
حکمت الگویی جامع از جامعهی مطلوب ارائه دهند .به گونهای که مسئلهشناسی زن در همهی
ابعاد این اندیشه تسری یابد و بر اساس آن رهیافتی جامع به جامعه انسانی و از جمله زن در جامعهی
جهانی ارائه شود .بسیاری از مفاهیم ارزشی در فرهنگ غرب در فرهنگ اسالمی ضد ارزش بوده و
با کرامت و شرافت انسانی در تناقض است .از این رو مطالعه دربارهی راهکارهای مقابله با فرهنگ
غرب ضروری به نظر میرسد .براساس تحقیقی که دربارهی راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در
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به نظر میرسد انجام پژوهشهای علمی دربارهی زن بیش از آنکه ضرورتی برای زنان باشد

خصوص مسئلهی زن دربیانات امام خامنهای انجام گرفت؛ چهار راهکار عمده و خطوط اصلی
برای مقابله با فرهنگ منفی غرب در خصوص مسئلهی زن استخراج و ارائه گردید که عبارتند از:
 .1برخورد حکیمانه با فرهنگ غرب  .2غنی سازی فرهنگ به وسیلهی تعامل فرهنگی .3
افزایش آ گاهی بخشی به زنان  .4توجه به راهبرد اسالم در برخورد با زن در سه حوزهی فردی،
خانوادگی و اجتماعی.
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در هر کدام از این راهکارها به مسائل ظریف و مهمی اشاره شده که بیانگر نگاه واقع بینانه،
مسئله محور و حل مسئلهی حضرت امام خامنهای به مسئلهی زن است .از آن جمله در راهکار
چهارم که بیشتر مورد توجه قرار گرفته بر موارد زیر تاکید شده است :پرهیز از گرایشهای فمنیستی
و جنس ستیزی ( ،)1380/07/14بازگشت به اندیشهی ناب اسالمی ( ،)1368/9/15تصویب
قوانین و مقررات متناسب با اندیشهها و آرمانهای جدید ولی در چارچوب ارزشهای اسالمی
( ،)1379/2/23توسط فقیه ماهر و مسلط به قواعد فقهی ( ،)1386/4/13توجه به الگوهای کامل
انسانی مانند حضرت فاطمه زهرا؟اهع؟ ( 68/10/26و ،)..نگرش متعالی به نقش مادری و همسری
زن در خانواده ( ،)1370/1/14ضرورت شرعی و عقلی مشارکت اجتماعی زن ( ،)1375/6/28در
حوزههای مختلف ( ،)1382/1/23، 1386/4/13، 1376/4/30توجه به مسئلهی اشتغال زنان با
تأ کید بر دو مسئلهی عدم تناقض آن با مسئولیت مادری و همسری ( )1390/10/24و عدم تناقض
آن با کرامت و عزت نفس زن ( ،)1370/8/22راهکارهای مقابله با فرهنگ غرب در خصوص
مسئلهی زن دربیانات امام خامنهای (.)1394
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