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  ديباچه

رنـج   ،هاي نهضت خـويش  در امر رسالت و تثبيت پايه 9رسول خدا

بسيار كشيد؛ هرچند گردباد سهمگين توطئه دشمنان، همواره بر نهضت و 

شريعت ايشان محيط بود، اما سنت الهي بر آن بود تا از افول نور خويش 

از طرفـي  . حفـظ نمايـد   جلوگيري كند و آن را از شر مشركان و منافقـان 

هـا مشـمول    مانند همه امـت  9رسول خداامت اسالم نيز پس از رحلت 

چگونـه اراده و اختيـار   نشان دهد كه مـردم،  سنت ابتال و آزمايش شد تا 

هـا   هـدايت، خـود را از فتنـه   ابزار با تمسك به گيرند و  خود را به كار مي

  .آويزند گردن مي بهكدام يك مدال افتخار امت ناجيه را رهانند و  مي

و راه او را مالك حق معرفي كـرد   7طالب بن ابي علي 9رسول خدا

و پيروانش را به رستگاري بشارت داد و مسـلمانان  و پيوسته آن حضرت 

بـه  كه مبادا نااهالني از قريش رهبري جامعه اسالمي را  شترا بر حذر دا

براسـاس  شـان  از ايـن رو اي . و خود را امير بر مؤمنان بداننددست گيرند 

 7طالـب  ابـي   بن  دست عليه رهبري نهضت خويش را بالهي  يمأموريت



  شیعه در گذر تاریخ   ٨

هدايت كنـد و   ،بودمطلقه سپرد تا امت او را به مقصد نهايي كه عبوديت 

  . برساندپيروان خويش را به سر منزل مقصود 

با ادله متقن و وافي شيعه را پيـروان واقعـي    ،كتابي كه پيش رو داريد

كـه از نـام كتـاب     و فرقه ناجيه معرفي كرده و چنان 7طالب ابي  بن  علي

  .در گذر تاريخ به بررسي آن پرداخته است ،پيداست

في موكـب   الشيعة«سبحاني با تأليف كتاب ارزشمند اهللا  حضرت آيت

و  والسـنة فـي ضـوء الكتـاب     نشـأة الشـيعة  فـي   دراسة موضوعيةالتاريخ 

به بررسي تاريخ پيدايش مذهب اماميه پرداخته و آن را از دريچه » التاريخ

نظـر بـه اهميـت ايـن     . قرآن كريم، روايات و تاريخ بررسي كـرده اسـت  

كـار   موضوع و كتاب، پژوهشكده حج و زيارت ترجمه آن را در دسـتور 

در » عبدالحسـين بيـنش  «جناب آقـاي   ود قرار داد و از فرهيخته گرامي، خ

  .هاست ترجمه، ياري گرفت و اثر حاضر نتيجه اين تالش كار

مكتـب   خواهنـد بـا   يمـ اميد است اين كتاب مورد توجه كسـاني كـه   

  .، قرار گيردآشنا شوند :بيت اهل

داند كه از زحمات  پژوهشكده حج و زيارت برخود الزم مي ،در پايان

قدر و مترجم محترم و تمامي كساني كـه در بـه ثمـر     شائبه مؤلف گران بي

  .سپاسگزاري نمايد ،رسيدن اين اثر تالش كردند
  

  انه ولي التوفيق

  پژوهشكده حج و زيارت

  گروه تاريخ و سيره
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  درآمد

ز هماننـد  يـ ع نيتشـ كه پندارند  ميسندگان گذشته و حال، ياز نوبرخي 

كـه   درحـالي  .است ياسيس يها يريمحصول درگ ،ياسالمهاي  گر فرقهيد

 يفكـر  يهـا  يريـ حاصل درگ ،ن مذهبين باورند كه ايگر بر ايد گروهي

 ةش و ظهـور آن در عرصـ  يدايـ خ پيتـار  يجـو  و در جست رو ازاين .است

ـ پدرا ع ينان تشيا. هستند ياسالم ةجامع در ميـان جوامـع    ظهـور نواي  دهي

امـت   ةكـر ياز پ يع، گرچه بخشيمعتقدند كه تش و كنند اسالمي معرفي مي

است كه  يو فكر ي، اجتماعياسيس يدادهايرو ةجينت ياست، ول ياسالم

ج رو بـه  يو بـه تـدر  منتهـي شـده   ن مـذهب،  يـ ل ايبا گذر زمان به تشـك 

  . گسترش نهاده است

ـ   يتصور نادرست از مفهوم تشن يد هميشا ن يع است كـه صـاحبان چن

بـه خطـا و لغـزش     ،ن مـذهب يـ ش ايدايقت پيرا در فهم حقهايي  ديدگاه

ن ياگر ا. كنندده ارائه ين پدياز ا ير درستيافكنده و اجازه نداده است تفس

كردنـد،   مـي  ع آغازيتش يو اعتقاد يفكر يپژوهشگران كار خود را از مبان



  شیعه در گذر تاریخ   ١٢

 ،ن مـذهب يـ ن و اصـول و اركـان ا  يافتند كه گوهر تكـو ي ميدر يبه روشن

  . ستياسالم ن ياعتقاد ةشياند يقيجز امتداد حق يزيچ

 امبريـ گرداننـد كـه پ   ميبـاز ع را به آنجـا  يش تشيدايپ ةسرچشم يبرخ

 ينيرا با فرمان خداوند به خالفت و جانش 7يعل ،پس از خود 9اسالم

 ،طور كـه خـود آن حضـرت    مردم باشد؛ همان يگماشت تا امام و راهنما

ـ . مردم بـود  يامام و راهنما  يمصـداق بـرا  تـرين   روشـن  ين اعتقـاد يچن

 پديـد  يمبـزرگ اسـال   ةشيع با تبلور انديتش. ع استيش تشيدايقت پيحق

بـود كـه راه    مي يد كسير پس از رحلت صاحب رسالت بايرا ناگزي؛ زمدآ

ن رسـالت  يـ ن ايتداوم و استمرار بخشـد و بـار سـنگ    يقيطور حق او را به

  . را به دوش كشد يآسمان

ن يجانشـ  ةليبـه وسـ   يع بر اسـتمرار رهبـر  يم كه اساس تشيرياگر بپذ

روايت شده نصوص  خ اسالم ويجز تارچيزي  پس شيعهاست،  9امبريپ

  . باره ندارد نيدر ا 9رسول خدااز 

 دربـارة را  ياريبسـ  يها روايتح و سنن، يصح يها كتابسندگان ينو

ت يــحج ،ن نصــوصيــا. انــد نقــل كــرده 7علــي نااميرمؤمنــ ينيجانشــ

ـ ترد ناپـذيري دارنـد و بـي    خدشه كـه  اسـت   ياعتقـادات همـان پايگـاه    ،دي

طـور   بـه  هـا  روايتن يا. ه استآن بودگذاري  به دنبال پايه 9خدا رسول

هـاي   در دوره هرفتـ يصـورت پذ  يهـا  كـه اقبـال  دارد ن يـ داللت بر اقطع 

ـ ، استمرار آن چپسينباز وجـود   9بـود كـه در دوران رسـول خـدا     يزي

ـ پدعـوت  كه  يكسان ههمبنابراين . داشت را اجابـت كردنـد و از    9امبري

ـ   سرشان يقت، به فرمان ايصدق و حق يرو روان  شينهادند، بـدون شـك پ



  ١٣ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

  .نديآ مي ن آن به شمارينخست يع و حامالن بذرهايتش

 يهـا  ند كـه در نسـل  ا يان همان مسلمانان مهاجر و انصار و كسانيعيش

ـ راه آنا ،بعد تـر   پـيش كـه   يرين مسـ در همـا آنهـا  . ش گرفتنـد ين را در پ

ـ نه آن را تغ ؛ماندند يباق ،داشت يدر موضوع رهبر 9امبريپ ر دادنـد و  يي

نصـوص قـرار ندادنـد و    برابر را  ياليآنها مصالح خ. سپردند يگرينه به د

  :ديفرما مي كهگرديدند مصداق بارز سخن خداوند 

ِيَن آَمنُوا ال{


ف�َها ا�
َ
ُموا َنْ!َ يَـَدِي اهللاِ َو رَُسـوِ�ِ َو ايُقـوا اَهللا إِن اَهللا  يا ك ُيَقد$

  )1: حجرات( }َسِميٌع َعلِيمٌ 

د و از يـ ريمگ يشـ ياز خدا و رسول او پ !ديا مان آوردهيکه ا يکسان يا

  .همانا خداوند شنوا و داناست .ديخداوند پروا داشته باش

ـ  7يبه عل ،در اصول و فروعشيعيان  آوردنـد و از   يدان او روو خان

را  9امبريــعتــرت پ يت و رهبــريــوال ،كــه نصــوص خالفــت يگروهــ

  .جستند يو جانب مصلحت را گرفتند، دورنپذيرفتند 



 

  



 

  

  

  

  

  

  دربارة شيعه 9سخنان رسول خدا

اصـل  در كـه   7يعلـ شـيعيان   دربـارة  9امبريده از زبان پرسياخبار 

 دارد و نشـان  مـي برقـت  يحق ةد، نقـاب از چهـر  نبود 9امبريخود پ ةعيش

همـان  در  حلقه زدند كـه حتـي   7عليگرد  ،از مهاجران يدهد شمار مي

ـ ن 9رسول خـدا . بودندمعروف  ،7يان عليعيبه شنيز دوران رسالت  ز ي

گرفتـار شـك و    بـاره  درايـن  ياگر كسـ . خواندرستگاران را از بارها آنان 

  :ميكن مي را نقل باره درايناز نصوص وارده  ي، شمارباشد ديترد

  :نويسد ميشه يه به نقل از عايابن مردو .1

 يدگان نزد خدا چـه کسـان  يآفرترين  يگرام !9رسول خدا يگفتم ا

 :ديـ فرما مـي  کـه اي  ه را نخواندهين آيمگر ا !شهيعا يا: هستند؟ فرمود

ــد مــان آورده و عمــل صــالح کــرده يکــه ا يکســان« ــري، اان ــان بهت ن ين

   ١.٢»دگاننديآفر

                                                      
  .)٢: بينه( .١

  .٥٨٩، ص٦ ، جسيوطي، الدر المنثور .٢
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  :كند مينقل  عبداهللا  نب ابن عساكر از جابر .2

 9امبريـ پگـاه   آن .دياز راه رسـ  7يم کـه علـ  يبـود  9امبريـ ما نزد پ

انش در روز يعيسوگند، او و ش ،که جانم به دست اوست به آن«: فرمود

  مــانيکــه ا يکســان« :ديــه نــازل گرديــن آيــو ا .»ز رســتگاراننديرســتخ

 ،پـس از آن . »ن مـردم هسـتند  ينان بهتـر يآورده و عمل صالح کردند، ا

ن مـردم  يبهتر«: گفتند مي ،دنديد مي را 7يعل، 9امبرياران پيهرگاه 

  ١.»آمد

نقـل  چنين ـ  به طور مرفوعـ  ابوسعيداز نيز و ابن عساكر  عدي ابن .3

  ٢.»ن مردم استيبهتر يعل«: كردند

  :كند مياز ابن عباس نقل  عدي ابن .4

نـان  ي، اندا مان آورده و عمل صالح کردهيکه ا يکسان« ةيکه آ يهنگام

ن يبهتـر «: فرمود يبه عل 9فرود آمد، رسول خدا »ن مردم هستنديبهتر

د و يز هـم شـما خشـنود   يد و در روز رسـتخ يان تو هستيعيتو و ش ،مردم

  ٣.»ز شما خشنود استهم خداوند ا

  :نقل كرده است 7يه از عليابن مردو .5

 کــهاي  دهيرا نشــن يا قــول خــدايــآ«: بــه مــن فرمــود 9رســول خــدا

ن ياند بهتـر  مان آورده و عمل صالح انجام دادهيکه ا يکسان«: ديگو مي

  گـاه مـن و شـما    د و وعـده يان تـو هسـت  يعينـان تـو و شـ   يا. »مردم هستند

                                                      
  .٥٨٩ ، ص٦ج ،سيوطي ،الدر المنثور .١

  . همان .٢

 .مانه. ٣



  ١٧ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

  نـد، يايپـس دادن حسـاب ب   يهـا بـرا   که امت يوقت. بر سر حوض است

  ١.»ديديشما رو سف

  :نويسد مياز ام سلمه به نقل  »صواعق«حجر در كتاب  ابن .6

گـاه   آن .نـزد مـن حضـور داشـت     9ن بود و رسول خدانوبت م يشب

: فرمـود  9رسول خـدا . من آمدند ةبه خان 8يفاطمه و پس از او عل

  ٢.»ديانت در بهشتيعيتو و ش. ديارانت در بهشتيتو و  !يعل يا«

  :نوشته استن يچن »هينها«در كتاب نيز ر يابن اث .7

بـه   يالانت در حـ يعيتـو و شـ   !يعلـ  يا«: فرمـود  يبه عل 9رسول خدا

د کـه شـما از خداونـد و خداونـد از شـما      يرسـ  مـي  حضور پروردگـار 

شوند کـه خشـمناکند و    مي حاضر ياست و دشمنان تو در حال خشنود

ر بودن يدر زنج يدست بر گردنش افکند تا چگونگگاه  آن .»ريدر زنج

  .گردن را نشان بدهد

  :آورده است »عيرب«در كتاب  يزمخشر .8

ز فرا رسد، من دامن يچون روز رستخ !يعل يا«: فرمود 9رسول خدا

و فرزندانت دامن تـو   يريگ مي رم و تو دامن مرايگ مي را يتعال يخدا

بينـي   پس ميرند و يگ مي ان فرزندانت دامن آنان رايعيرند و شيگ مي را

   ٣.»شود ميفرمان داده به کجا ما رفتن به 

  :آورده است »المناقب«احمد در  .9

                                                      
  .٥٨٩، ص٦الدر المنثور، ج .١

  . ١٦١ ، صالمحرقة لصواعقا .٢

  .١٢٩، ص١، جربيع األبرار .٣



  شیعه در گذر تاریخ   ١٨

که در بهشت همراه  يدار نمي ا دوستيآ«: گفت 7يبه عل 9امبريپ

ن و فرزندانمان پشت سر ما و زنـان مـا پشـت    يو حسن و حس يمن باش

ان ما در سمت چپ و راست ما قرار داشته يعيسر فرزندانمان باشند و ش

  ١»!؟باشند

  : گفت 7يبه عل 9امبرينقل كرده است كه پ يطبران .10

مـن، تـو، حسـن و     ،دشـون  مـي  که به بهشـت وارد  ين چهار کسينخست

فرزندان مـا   م و فرزندان ما پشت سر ما و زنان ما پشت سرين هستيحس

  ٢.ان ما در سمت چپ و راست ما هستنديعيو ش

  :نيز چنين آورده است يلميد .11

انت يعيشـاوندانت و شـ  يخداوند تو و نسل تو و فرزندان و خو !يعل يا

شرک و که از  يهست يتو کس .پس تو را بشارت باد. ده استيرا بخش

  ٣.اي کفر جدا شده و از علم و ايمان پر گشته

  :گويد مي 9امبريبه نقل از پ يلميد .12

 رابيد و سـ يرابيس که درحالي، ديشو مي ان تو بر حوض وارديعيتو و ش

 بـر حـوض وارد   يد اسـت و دشـمنانت در حـال   يتان سپيروها. ديکن مي

  ٤.ندر بر گردن دارياند و غل و زنج شوند که تشنه مي

  :ت كرده استيش از انس بن مالك روايبه سند خو يمغازل .13

از امت من هفتـاد هـزار تـن بـدون حسـاب بـه       «: فرمود 9رسول خدا

                                                      
  .١٦١، صلصواعقا .١

  .مانه .٢

 .مانه. ٣

  .مانه .٤



  ١٩ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

ان يعيآنـان شـ  «: کرد و گفـت  يرو به علگاه  آن .»شوند مي بهشت وارد

  ١.»يتو هستند و تو امام آنان هست

  :ت كرده استيرواچنين نيز د ير بن زياز كث يمغازل .14

 يا«: چـون چشـمش بـه او افتـاد، گفـت     . اعمش بـر منصـور وارد شـد   

نم صـدر مجلـس   يمـن هـر جـا بنشـ    « :گفـت . »نيدر صدر بنشـ  !مانيسل

ث کـرد مــرا  يحـد «: ، تـا آنکـه ضـمن سـخنانش گفـت     »جاسـت  همـان 

انگشـتر  : نک نزد من آمـد و گفـت  يل ايجبرئ: و فرمود 9خدا رسول

خداونـد و   يانگگـ يکـه بـه    ين سـنگ يد کـه نخسـت  يـ ق به دست کنيعق

و امامـت فرزنـدانش و بـه بهشـت رفـتن       يعلـ  ينيجانشـ  رسالت من و

   ٢.»ن سنگ استيهم ،داده يانش گواهيعيش

 9از رسـول خـدا   ،ياز سلمان فارس ،شين با سند خوياو همچن .15

  : نقل كرده است كه گفت

 يا«: گفـت . يبه دست راست کن تا از مقربان باشـ  يانگشتر !يعل يا

ــدا  ــول خ ــان مق !9رس ــه کس ــان چ ــتند يرب ــود .»هس ــجبرئ«: فرم ل و ي

؟ »بـه دسـت کـنم    يچـه انگشـتر   !9رسول خدا يا«: گفت. »ليکائيم

خداونـد و   يگـانگ ياسـت کـه بـه     يرا آن کوهيز ؛ق سرخيعق«: گفت

تــو و امامــت فرزنــدان تــو و بــه بهشــت رفــتن   ينينبــوت مــن و جانشــ

                                                      
  .٢٩٣ي، صمغازل، مناقب .١

هاي شـريفه کـه    تدبر در برخي آيه. به نقل از مغازليالمرام  غاية ي،سيد بحران ؛٢٨١ص ،مانه .٢

برخـي از آنهـا از تـرس    « :هد عموم موجودات از علم و شعور برخوردارند، مثل آيـ ده نشان مي

، تصديق آنچه در حديث شريف آمده، مبني بر شهادت عقيـق  )٧٤ :بقره. (»غلتند خدا فرو مي

  .کند بر وحدانيت خداوند را آسان مي



  شیعه در گذر تاریخ   ٢٠

اده د يگـواه  ،ان تـو و فرزنـدانت  يعيدوستانت و بـه فـردوس رفـتن شـ    

  ١.»است

   :نقل كرده استنيز چنين ابن حجر  .16

نان چه يا« :فرمود .برخاستندفوراً از جا  گذشت و آنان يبر گروه يعل

: فرمـود . »ان تو هسـتند يعياز ش !نااميرمؤمن يا« :؟ گفتند»هستند يکسان

ور يـ انم و زيعيچرا مـن نشـان شـ    !گروه يا«: فرمودگاه  آن .»کوستين«

ن يـ در ا. ر افکندندي؟ آنان از شرم سر به ز»نميب مين دوستانم را در شما

را  بيـت  اهـل به حق آن کـس کـه شـما    «: انشان گفتياز م يکيهنگام 

 د، از تـو يـ د و محبـوب گردان يبخشـ  يژگـ يداشـت و شـما را و   يگرام

ان يعيشـ «: فرمـود . »ييما بازگو يانت را برايعيش يژگيم که ويخواه مي

  ٢.»ن خدا هستندما عارفان به خدا و عامالن به فرما

  :نقل كرده استابن عباس از ) ق.  ه381-306( صدوق .17

امت بشود و کافر يچون روز ق«: ديفرما مي دم کهيشن 9از رسول خدا

از ثـواب و   يان علـ يعيشـ  يبـرا  يآنچه را که خداونـد تبـارک و تعـال   

  ٣.»...نديکرامت آماده ساخته بب

، نداسناد ةاز از مالحظين يو ب كنند ميد ييتأكه همديگر را ن نصوص يا

نكه يز بود به ايمتما 7علي، تنها 9امبريان اصحاب پيد كه منده مي نشان

كـه در  داشـتند  هـايي   اوصـاف و نشـانه  شيعيان آن . دارد يروانيعه و پيش

                                                      
  .١٥٨ ، صعلل الشرائع .١

  .١٦١، صالصواعق .٢

  .ف اشرفچاپ نج .١٥٦ ، صعلل الشرائع .٣



  ٢١ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

هـا معـروف    ايشـان نيـز بـه آن ويژگـي    و پس از  9امبريپ يدوران زندگ

. داد مي آنان را مژده يارستود و رستگ مي آنان را 9امبريپرو  ازاين. بودند

 يبـرا  9كه رسول مكرم اسـالم  ياز خط طور قطع، آن شيعيان راستين به

ـ ا. اي منحرف نشده بودنـد  ذره ،م كرده بوديترس يبزرگ اسالم ةشياند ن ي

  ،ن جدا نبـود يش و استقرار ديدايكه از پ ،ع و منشأ آنيقت تشيخط بر حق

سـت كـه   يدرسـت ن معتبر، ص ن نصويبا وجود ابنابراين . ديورز مي ديتأك

بـه   ،عه و ظهـور آن يشـ  يريگ شكل يدانستن چگونگ يپژوهشگر برايك 

  .آورد يرو يو وهم يگمان يها فرض



 

  



 

  

  

  

  

  

  :بيت اهل دربارة 9امبريپ يها تيوص

در روزگـار  ، 7يمام علـ گرد ا ،بزرگوار ةاز صحاب يشمارشدن   جمع

 يهـا  سـفارش  ةجـ يو پس از رحلت آن حضرت، نت 9اكرم امبريات پيح

ـ ا. شـان بـود  يا بيت اهلو  7امام دربارة ينبو هـا قلـب هـر     ن سـفارش ي

 يهـا  گـاه يدر جا 9رسـول خـدا  . آورد مـي  را به لرزه در يمسلمان آگاه

ـ ا ،ساز و در مراحل گونـاگون دعوتشـان   سرنوشت را مطـرح  حقيقـت  ن ي

كـه از   يقيروشـن اسـت؛ حقـا    يقيحقـا  ةآنها بازگوكننـد  ةكه همكردند 

ـ   مي مسلمانان ةماصحاب و عا حـق باشـند و از امـام     يخواست كـه در پ

د نـ ك مي ديتأك يها به روشن ن سفارشيا. كنند يرويو فرزندانش پ 7يعل

  .هستند :مردم، امامان معصوم يويو دن ينيمرجع امور دترين  كه بزرگ

ـ انگبـاره،   دراين 9هاي اكيد رسول خدا سفارش تـا  بـود   اي قـوي  هزي

ـ از آنها پ يكيكه به ن يكساناز صحابه و  ياريشمار بس  ،كردنـد  مـي  يروي

ابعـاد   ةدر هم ـ ينيد يو او را در امر رهبر جمع شوند 7امام علي گرد

 يد تـا بـذرها  يـ ن امر موجـب گرد يا. گران مقدم بدارنديبر د ـ و شئونش



  شیعه در گذر تاریخ   ٢٤

، پس از رحلت آن حضرت رشد كند 9به دست رسول خداده شده يپاش

ع، يتشـ  ةديم، پديقائل شو يعلتاي  دهيدهر پ ياگر برابنابراين . و ثمر دهد

ـ بود كه از احادالهي  هاي اشارتو  ينبو يها سفارشنتيجه   ث برداشـت ي

  .شد مي

  :ميكن مياشاره ث ين احاديااز در اينجا به برخي 

ث ثقليحد) الف  

شـان مرجـع و   يو براتنها نگذاشت امت را بعد از خود،  9اكرم امبريپ

ان يـ را م يزيـ من چ !مردم يا« :فرمودباره  ينايشان درا. قرار داد يپناهگاه

كتاب چيز آن . ديشو نمي هرگز گمراه ،ديشما نهادم كه اگر به آن چنگ زن

  ١.»من هستند بيت اهلخدا و عترت و 

  :دوفرم در جاي ديگري 

ادگـار گذاشـتم کـه تـا بـه آن چنـگ زده       يان شما بـه  يرا م يزيمن چ

ب خداونـد کـه چـون    کتـا : د گشـت يـ د، پس از من گمراه نخواهيباش

 بيـت  اهـل عتـرت و   يگـر يد ؛ده استين کشياز آسمان به زم يسمانير

شوند تـا بـر حـوض نـزد مـن       نمي گر جدايکديگاه از  چين دو هيا. من

  ٢.ديکن مي د که پس از من چگونه با آنها رفتاريپس بنگر. نديآ

   :فرمودهمچنين 

ــن م ــم ــي نيان شــما دو جانشــي ــاب خــدا کــه همچــون : گــذارم م   کت

                                                      
  . اند ؛ ترمذي و نسائي نيز آن را از جابر نقل کرده٤٤، ص١، جكنز العمال .١

  .بن ارقم نقل کرده است ، ترمذي آن را از زيدمانه .٢



  ٢٥ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

گـر عتـرت و   ياسـت، و د شـده  ده ين کشـ يان آسـمان و زمـ  يسمان مير

شوند تـا بـر حـوض نـزد      نمي گر جدايکديگاه از  چين دو هيا. مبيت اهل

  ١.نديمن آ

: گـذارم  مـي  ز گرانبهايان شما دو چيمن در م« :فرموددر بيان ديگر نيز 

 شوند تـا آنكـه   نمي گر جدايكديگاه از  چين دو هيا. مبيت اهلكتاب خدا و 

  ٢.»نديبر حوض نزد من آ

  :فرمودهمچنين ايشان 

 ز گرانبهـا يـ ان شـما دو چ ياجابت دعوت پروردگارم و م ةمن در آستان

چونـان  که کتاب خداوند . عزوجل و خاندانم يکتاب خدا: گذارم مي

. من اسـت  بيت اهل يگريد و ده استين کشياز آسمان به زم يسمانير

گر يکـد ين دو از يـ ت کـه ا ر مرا آگاه ساخته اسـ يف و خبيخداوند لط

د که پـس از  يپس بنگر .نديشوند تا آنکه بر حوض نزد من آ نمي جدا

  ٣.ديکن مي من با آنها چگونه رفتار

الوداع و فرود آمـدن   حجةبازگشت از واقعه آن حضرت در همچنين 

  : ر خم فرموديدر غد

. د دعوت پروردگـار را اجابـت کـنم   يام و با که فرا خوانده شده ييگو

 يگـر ياز آنهـا از د  يکـ يگـذارم،   مـي  ز گرانبهـا يـ ان شـما دو چ يـ من م

د يبنگر. عترت من است يگريد ؛تر است و آن کتاب خداست بزرگ

                                                      
  .١٨٩ـ ١٨٢، صص٥، جمسند أحمد .١

  .١٤٨ ، ص٣ج ،حاكم ،المستدرك .٢

  .د خدري نقل کرده استسعي ، وي آن را از حديث ابو٢٦ ـ١٧، صص٣، جمسند أحمد .٣



  شیعه در گذر تاریخ   ٢٦

 آن دو از هـم جــدا . ديـ کن مـي  کـه پـس از مـن چگونـه بـا آنهــا رفتـار      

  ١.نديشوند تا آنکه بر حوض نزد من آ نمي

  نهيث سفيحد) ب

فرمـوده  ه كـرده و  يشـب نـوح ت  يشان را به كشـت بيت اهل، 9رسول خدا

 .ماننـد  مـي  نـوح  يان شـما بـه كشـت   يمن م بيت اهلد كه يآگاه باش« :است

 از آن سر باز زند، غرق هركس ابد وي مي نجات ،هركس بر آن سوار شود

  ٢.»شود مي

نـوح   يمـن مثـل كشـت    بيت اهلل ثَهمانا م« :ديفرما ميهمچنين ايشان 

از آن سـر بـاز    هـركس  ابـد و ي مي نجات ،هركس بر آن سوار شود .است

  . »گردد مي زند، غرق

حطـه   ةچـون درواز ممـن ه  بيت اهلل ثَم«: فرمايد در بيان ديگر نيز مي

   ٣.»شود مي بخشوده ،دياز آن درآ هركس است كه اسرائيل بنيان يم

  : آمده استديگر ث يدر حد

من امان امـت   بيت اهلن از غرق شدن هستند و يستارگان امان اهل زم

زد، يـ از عرب با آن بـه مخالفـت برخ  اي  لهيهرگاه قب. ندا فمن از اختال

  ٤.گردد مي طانيدچار اختالف و از حزب ش

                                                      
  . ، وي آن را از حديث زيد بن ارقم نقل کرده است١٠٩، ص٣، جحاكم ،مستدرك .١

  .آن را با سند خود از ابوذر نقل کرده استوي ، ١٥١، صمانه .٢

  . ، به نقل از طبراني در االوسط٢١٦ي، ص نبهان ،األربعون حديثا .٣

  .ن را به سند خود از ابن عباس نقل کرده استآ ، وي١٤٩، ص٣ج، حاكممستدرک،  .٤



  ٢٧ یش آنریشه تشیع و تاریخ پیدا 

را يز ؛ستنديآنان ن ةا همنجيدر ا :بيت اهلروشن است كه مقصود از 

منتخـب و   يآنـان گروهـ  . خداوند استهاي  حجت ةژين منزلت تنها ويا

افتـه و  يدر يكين مطلب را به نيحجر ا ابن. هستند :بيت اهلده از يبرگز

  : گفته است

 ؛که امان هستند، عالمانشان باشـند  يبيت اهلاحتمال دارد که مقصود از 

 همچـون سـتارگان، راه   ،آنـان  ةليهسـتند کـه بـه وسـ     ينان کسانيرا ايز

ن يکـه بـه سـاکنان زمـ    هايي  د شوند، نشانهيکه ناپدگاه  آن ند ويجو مي

  .ديدر خواهند رس ،وعده داده شده

دند كـه مـردم   يپرس 9از رسول خدا«: گر گفته استيد ييدر جا يو

كـه كمـرش    يخـر  ةبه انداز« :فرمود »مانند؟ مي يپس از آنها چه قدر باق

  ١.»بشكند

ـ پ بيت اهله ياز تشب مقصود ـ نـوح ا  يبـه كشـت   :امبري ن اسـت كـه   ي

  اموزد،يـ ن به آنان پناه برد و اصـول و فـروعش را از آنـان ب   يهركس در د

  ابد و هـركس از آنهـا سـر بـاز زنـد، ماننـد      ي مي يياز عذاب خداوند رها

پناه ببرد تا او را از فرمان خداوند  ياست كه در روز طوفان به كوه يكس

ندارد و او غرق و هـالك خواهـد    ين كار سوديت كه اداسيپ. حفظ كند

  . دش

ن بـاب را  يـ ن است كه خداوند ايانيز  »باب حطه«ه آنان به يوجه تشب

ش قرار ياز فرمان خو يروياز تواضع نسبت به جالل و شكوه و پ يمظهر
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ـ پ. بـود و آمرزش گناهـان  سبب مغفرت  رو ازاين. داد ـ ا يروي ن امـت از  ي

نسبت به جـالل و   ياز مظاهر تواضع و فروتن يكيز ين :امبريپ بيت اهل

  .گردد مي يجه سبب مغفرت الهيو در نت است يو شكوه و فرمان اله

  :گويد چنين ميف يث شرين حديدر اه يقت تشبيحقدربارة حجر  ابن

آنـان را دوسـت    هـرکس  ن است کـه ينوح ا يه آنان به کشتيوجه تشب

بش گشـته آنـان را بـزرگ بـدارد و از     يکه نص يبدارد و به خاطر نعمت

 هـرکس  د ويـ ها خواهد ره مخالفت يکياز تار ،کند يرويعالمانشان پ

و در  دشـ کفـران نعمـت غـرق خواهـد      ياياز آنان سر باز زند، در در

  . ان هالک خواهد گشتيطغ يصحراها

  :ديگو مي تا آنجا كه

ن اسـت کـه خداونـد    يا، ه آنان به باب حطهيوجه تشب يعني ،باب حطه

ت يــا بيــحــا يبــاب ار(ن بــاب يــخواهانــه بــه ا ورود فروتنانــه و پــوزش

را  بيـت  اهـل ت و مـود  ،قرار داد اسرائيل بنيرا سبب مغفرت  )المقدس

  ١.امت قرار دادن يز سبب مغفرت اين

  9ث رسول خدايدر حد گانه دوازدهامامان  )ج

وجـود   ييهـا  روايـت ، 9ي به نقل از رسول خـدا ثيحد يها كتابدر 

بدون آنكه از آنهـا نـام   را  9امبريامامان پس از پتعداد و ها  كه نشانهدارد 

هسـتند   گانـه  دوازدهامامـان  بيانگر امامت ث ين احاديا .كند ببرد، تعيين مي

اسـت  اي  ها به گونه ن نقليا. اند نقل كردهها  و مسندها  حيبان صحكه صاح

                                                      
  .٩، ص)باب يازدهم( صواعقال. ک.ر. ١
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ن يـي بـه خالفـت و زعامـت تع    آنها را 9كه رسول خدا يكه جز بر كسان

ـ مـا ا  رو ازايـن  .ستيقابل انطباق ن ،كرده ل يـ ات را در شـمار دال يـ ن رواي

خواننـده را بـه    ،اتيـ ن روايـ دقـت در ا . ميـ آور مي خالفت ةكنند محدود

ـ به ساحل امن د و او راكن مي ونقت رهنميحق . رسـاند  مـي  قـت يت و حقي

اشـاره  ، گر نيـز هسـتند  يكـد يد يـ ن نصوص كـه مؤ ياز ااكنون به تعدادي 

   :كنيم مي

  :كند كه گفت مي از جابر بن سمره نقل يبخار .1

گـاه   آن ؛»باشـد  مي ريدوازده ام« :ديگو مي دم کهيشن 9از رسول خدا

 :پيامبر فرمـود  که پدرم گفت سپس. دميگفت که من آن را نش يسخن

  ١.»ش هستنديهمه از قر«

  : ت كرده است كه گفتيز از قول او روايمسلم ن .2

قـرار  کـار مـردم همچنـان بر   «: ديـ گو مـي  دم کـه يشن 9از رسول خدا

گـاه   آن .»فـه بـر آنـان حکومـت کننـد     يخواهد بود تا آنکـه دوازده خل 

دم ياز پدرم پرس ،پس. دميرا بر زبان آورد که من نشن يسخن 9امبريپ

ش يهمــه از قــر« :چــه گفــت؟ گفــت کــه فرمــود 9کـه رســول خــدا 

  ٢.»هستند

  :شده استنقل چنين ز از او يندر روايت ديگري  .3

کـار مـردم همچنـان برقـرار     «: ديـ گو مـي  دم کـه يشن 9از رسول خدا

گــاه  آن .»خواهـد بــود تــا آنکــه دوازده مــرد بــر آنهــا حکومــت کننــد 
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دم کـه  ياز پـدرم پرسـ   ،پـس . ندميگفـت کـه مـن نشـ     يسخن 9امبريپ

  ١.»ش هستنديهمه از قر«: چه گفت؟ گفت که فرمود 9امبريپ

بـا  سـت،  ت شـده ا يرواهمين مضمون مانند ديگري نيز ث يحددر  .4

  .ذكر نكرده استرا  »قرار استكار مردم همچنان بر«اين تفاوت كه جملة 

  :ت كرده استيرواچنين ز از او يمسلم ن .5

ز خواهد بود يوسته عزياسالم پ«: ديفرما مي دم کهيشن 9از رسول خدا

پس به پـدرم  . دميگفت که من نفهماي  جملهگاه  آن .»فهيتا دوازده خل

  ٢.»ش هستنديهمه از قر« :که فرمودگفتم که چه گفت؟ گفت 

  :كند مينقل مسلم از او در روايت ديگري  .6

 دم کــهياز آن حضــرت شــن. رفــتم 9همــراه پــدرم نــزد رســول خــدا

رومنـد خواهـد بـود تـا دوازده     يوسته عزتمند و نين پين ديا«: ديفرما مي

  ،پـس . دميمـردم نشـن   يگفت که از سر و صدااي  سپس جمله. »فهيخل

ش يهمـه از قـر  « :دم کـه چـه گفـت؟ گفـت کـه فرمـود      ياز پدرم پرسـ 

  ٣.»هستند

  : ت كرده است كه گفتيمسلم از او رواهمچنين  .7

را سنگسـار   يکـه اسـلم   يدم که روز جمعه، شـب يشن 9از رسول خدا

ا يـ امت برپـا گـردد   ين همچنان بر پاست تا آنکه قين ديا« :گفت ،کرد

   ٤.»حکومت کنند بر شما ،اند شيهمه از قرکه فه يآنکه دوازده خل
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  : از جابر بن سمره نقل كرده است ابوداود .8

ز خواهـد  يـ وسـته عز ين پين ديا«: ديگو مي دم کهيشن 9از رسول خدا

 .هيـاهو کردنـد  ر گفتنـد و  يـ پس مـردم تکب . »]نفر بيايند[ هبود تا دوازد

دم که چـه گفـت؟   ياز پدرم پرس. دميگفت که من نشناي  جملهگاه  آن

  ١.»ش هستنديهمه از قر« :گفت که فرمود

  :ت كرده استياز جابر بن سمره روابه نقل  يترمذ .9

سـپس  . »ر خواهـد بـود  يـ پـس از مـن دوازده ام  « :فرمود 9رسول خدا

که همـراهم   يمن آن را از کس. دميبر زبان آورد که من نفهمي ا جمله

  .»ش هستنديهمه از قر« :گفت که فرمود. دميبود پرس

ـ ا. ح اسـت يث حسـن و صـح  ين حديا«: ديگو يترمذ ث از ين حـد ي

 گر تـا جـابر  يدطريق سپس آن  .»ز نقل شده استيجابر نطريق ديگري از 

  ٢.را نقل كرده است

ز جابر بن سـمره نقـل كـرده اسـت كـه      ش اياحمد در مسند خو .10

ـ ا :ديـ گو مـي  دم كـه يشن 9از رسول خدا«: گفت فـه  ين امـت دوازده خل ي

  ٣.ق نقل كرده استيطر 34و آن را از  »خواهد داشت

ــاكم در  .11 ــ «ح ــتدرك عل ــح يالمس ــاب «در  »نيحيالص ــةكت  معرف

  :از پدرش نقل كرده است كه گفتو او نيز فه ياز عون بن جح ،»الصحابه

وسـته  يکـار امـت مـن پ   «: پس فرمـود . بودم 9امبريم نزد پيعموهمراه 
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را اي  جملهگاه  آن .»فهيکو خواهد بود تا بر سر کار آمدن دوازده خلين

 !عمو يا«: من بود گفتم يم که جلويمن به عمو. آرام گفت يبا صدا

  ١.»ش هستنديهمه از قر« :گفت  !؟ گفت پسرم»چه گفت

از جابر  يره از شعبير از مغيجر ش ازيبه سند خوحاكم همچنين  .12

  :نقل كرده استچنين 

وسـته  ين امـت پ يکار ا«: ديفرما مي دم کهيبودم و شن 9من نزد رسول خدا

گفت  يسخنگاه  آن .»زنديفه به پا خيآشکار خواهد بود تا آنکه دوازده خل

 ،از مـن بـه حضـرت نشسـته بـود     تر  کيمن از پدرم که نزد. دميکه من نشن

  ٢.»ش هستنديهمه از قر« :که فرمود گفت؟ گفتدم که چه يپرس

از جابر بن سمره نقـل   يطبران«: ابن حجر در الصواعق گفته است .13

ر خواهـد بـود،   يپس از من دوازده ام: فرمود 9كرده است كه رسول خدا

  ٣.»شيهمه از قر

بــان ينق«ش را بــه ينان خــويشــمار جانشــ 9ن رســول خــدايهمچنــ

  .ه كرده استيتشب »اسرائيل بني

  : ش از مسروق نقل كرده است كه گفتياحمد به سند خو .14

در . خوانـد  مي ما قرآن يم و او برايبن مسعود نشسته بود عبداهللاما نزد 

 9ا از رسول خـدا يآ !ناالرحمعبد ابو يا«: به او گفت يان مردين ميا

از «: گفـت  عبداهللا؟ »فه خواهد داشتين امت چند خليد که ايا دهيپرس

                                                      
  . ٦١٨و  ٦١٧، صص ٣، ج)معرفة الصحابةكتاب ( المستدرك علي الصحيحين .١

  . همان .٢

  .١٨، صقالصواع .٣



  ٣٣ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

ن پرسش را از مـن  يا يش از تو کسيام پ به عراق آمده که من يهنگام

م و يـ ا دهيپرسـ  9، ما از رسول خدايآر«: گفتگاه  آن .»نکرده است

  ١.»اسرائيل بنيبان يدوازده تن به شمار نق :او فرمود

سمره نقل  بن  را از جابر حديث نيش ايخ خويز در تاريب نيخط .15

  ٢.كرده است

ـ   در منتخب كنز يهند يمتق .16 در المعجـم   يالعمال از احمـد، طبران

  ٣.اند ز در المستدرك آن را نقل كردهير، و حاكم نيالكب

از ابن مسعود نقل كرده كه  ،حسنروايت خ الخلفا به يدر تار يوطيس .17

ـ مـا ا «: ؟ گفـت »فه خواهـد داشـت  ين امت چند خليا«: دندياز او پرس ن را از ي

  ٤.»اسرائيل بنيبان ي، به شمار نقفهيدوازده خل :م و او فرموديديپرس 9پيامبر

دهـد امامـان پـس از     مـي  ز وجـود دارد كـه نشـان   ين يگريث دياحاد

نيـز  آنها تعداد ث نام، اوصاف و ين احاديدر ا. دوازده تن هستند 9امبريپ

ق و اشـاره بـه اشـخاص    ين مصـاد يـي تع ،تـر  مهـم موضوع اما . آمده است

ن يـ وارده در ا يها يگژين وييو تع يبا بررسفقط  ين كاريچن كه آنهاست

  .ل استيآنها به شرح ذ ةكه خالص ممكن استث ياحاد

  .وسته عزتمند خواهد بودياسالم پ ـ

  .رومند خواهد بوديوسته عزتمند و نين پين ديا ـ
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  . وسته برپا خواهد بودين پين ديا ـ

  .كو خواهد بوديوسته نين امت پيكار ا ـ

  .وسته آشكار خواهد بودين امت پيكار ا ـ

ش بـر آنـان حكـم    يگذرد تا دوازده تـن از قـر   مي نها همه بر امتيا ـ

  .برانند

  . ش هستنديانند كه همه از قرر ميآنها حكم  ن بريدوازده جانش ـ

  . است اسرائيل بنيبان يشمار آنها همانند شمار نق ـ

 )يعه و سنيش(كه نزد هر دو فرقه  يدر دوازده امامفقط ها  يژگين ويا

ـ پ ةو معجـز  يبـ يث اخبـار غ يـ ن احاديا. ودش مي دهيد ،مشهورند  9امبري

نيـز  نه و يسـف حـديث  ن و يثقلـ حال اگر احاديثي ماننـد حـديث   . هستند

گونـه كـه    همـان  ــ  داننـد  مـي ن يامان اهل زمـ  را :بيت اهلاحاديثي كه 

گونـه شـك    ه گردد، هيچميبه آنها ضم ـ امان اهل آسمان هستند ،ستارگان

در ث يـ ن احاديـ ل ايتفصـ البته . اهد ماندو ترديدي در اين زمينه باقي نخو

  .مباحث بعدي خواهد آمد

ان آنان را امام يعيان مسلمانان مشهورند و شيكه ماي  گانه دوازدهامامان 

 [يمهـد  شـان نيو آخر 7علي نااميرمؤمنآنها ن ياول ،خوانند مي شيخو

 يكس كه با زنـدگ هر. كند مي بر آنان صدق ي ذكر شده،ها نشانهكه  است

ابـد كـه آنـان    ي ميآشنا باشد، دراين بزرگواران  ياسيو س ياجتماع، يعلم

قـرآن و سـنت   مسـلط بـر   تقـوا و   و بلند دانش ةاخالق و قل يعال ةنمون

آنان حفظ كرده و بـه رسـالتش عـزت     ةلينش را به وسيخداوند د. هستند

  .ده استيبخش



  ٣٥ یش آنریشه تشیع و تاریخ پیدا 

امـت  « كه ات آمده استين روايا يها از نقل ينكه در برخيا دربارةاما 

 ة، اقـرار بـه امامـت همـ    بودنفرض درست  ر، ب»نديآ مي آنان گرد ةبر هم

ـ اما اگر قا. ن آنهاستيآنان هنگام ظهور آخر ن يـ وجـود ابهـام در ا  ل بـه  ئ

  .اين مطلب نخواهد بودرش يپذدر  يهم مانع ، بازشديم ثيداحا

   از کلمه دوازده سنت اهلأويل ت

نـد و  يگو مـي  ث چـه يـ ن احاديا دربارةعه يشكه غير م ينيبباكنون بايد 

ـ تأو، 9پـس از رسـول خـدا    يرا بـه خلفـا  ) دوازده نفر(چگونه آنها   لي

  :گويند مين يچن باره دراينآنها . كنند مي

 يبه شمار خلفـا است، آمده  9كه در سخن رسول خدا يهدوازد  .1

و آخرشان مروان  معاويه  بن يزيده يام يبن ةفين خلياول! اشاره دارداميه  بني

ر يـ ه و ابـن زب يعثمان و معاو. باشد مي حمار است و شمار آنها دوازده تن

ز يـ مروان حكـم ن . بودندچون آنها از صحابه  ؛ن فهرست قرار ندارنديدر ا

ـ بوده و پس از گرد آمدن مردم بر ابـن زب  يچون صحاب نبوده ر شكسـت  ي

ـ پ يبه ستوده شدن از سو ،فه بودن هميخل. ه استخورد سـت،  ين 9امبري

  بـن  يزيـد  :از نـد ا عبـارت  ]كه اين سالطين[ سلطنت است ييبلكه به برپا

ـ الملـك مـروان، ول   ه، عبـد يو پسرش معاو معاويه مان، عمـر بـن   يد، سـل ي

ـ ، ولعبـدالملك ، هشـام بـن   عبـدالملك ن د بيزيز، يعبدالعز د، يـ زيد بـن  ي

  ١.د و مروان بن محمديم بن وليد، ابراهيبن ول ديزي

                                                      
شمارشـان  : ؛ در ايـن مأخـذ آمـده اسـت    ٢١٢، ص١٣ج ،فتح الباري في شرح صحيح البخاري .١

  . سيزده تن است
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ـ پاسخ ادر  ـ اگـر پ : گـروه بايـد بگـوييم   ن ي ـ  9امبري  را يزيـ ن چيچن

خبر ن موضوع ياچرا به خواسته و در مقام مدح آنان نبوده است، پس  مي

مـدح   يث بـرا ين احاديتوان گفت كه ا مي نكه چگونهيگر اي؟ دداده است

صـراحت در مـدح   ذكـر شـده،    يها يژگيكه و يدرحال !؟وارد نشده است

و قدرتمنـد خواهـد   وسته عزتمند ين پين ديا«: ديفرما مي نكهيامانند  ؛دارد

 ،اسـت كـه آنـان   جـاي تعجـب   . »ك اسـت يكار امت من ن« نكهيا اي .»بود

ل كـه  يـ ن دليبه ا ،دهند مي قرار معاويه  بن يزيده را يام يبن ةفين خلينخست

مردم عراق در سال نخسـت   !؟ياما چه استقرار ؛افتيسلطنت او استقرار 

 يرتاسر روزگار ودند و سينه در سال دوم بر او شوريمردم مدو سلطنت 

 يانـدك  هـركس  پس .بود ين، قتل و غارت و نابوديخون يها پر از جنگ

  . رديپذ نمي رااين سخن  ،مان داشته باشديشرافت و ا

حكومـت خواهنـد    يژگـ ين ويـ فه با اينكه دوازده خليمقصود از ا« .2

ر در يتفاسـ تـرين   از شـگفت تأويل ن يا ١.»است يكرد، پس از وفات مهد

ائمه (از آن است كه خالفت آنان  يرا اخبار وارده حاكيز ؛تنه اسين زميا

ذهن مـردم  وقتي در  ور ازاين. متصل است 9امبريبه روزگار پ) :اطهار

كـه زمـام    يشمار كسان دربارةبن مسعود  عبداهللاز اين سئوال مطرح شد، 

  . دنديامور امت را به دست خواهند گرفت پرس

  :نقل كرده است عياض قاضياز  يابن حجر در فتح البار .3

                                                      
دوازده : شـده اسـت   ؛ همـين طـور نقـل   ٢١٣، ص١٣، جفتح الباري في شرح صحيح البخاري .١

  .مدت اسالم تا روز قيامت هخليفه در هم



  ٣٧ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

هستند که مردم بر آنهـا اتفـاق کردنـد و آنـان      ييمقصود از آنان خلفا

 ،عبدالملک و چهار فرزند اويزيد، ه، ي، معاوي، عمر، عثمان، علابوبکر

 ينـان هفـت تـن پـس از خلفـا     يا. هشـام هسـتند   و ديزيمان، يد، سليول

  ١.است عبدالملکد بن يزيد بن ين هستند و نفر آخر وليراشد

چون عجيب است؛ ار يو ابن حجر بس عياض قاضيان سخن ين ميدر ا

نگرند كه اسـالم بـه دسـت آنهـا      مي يكسان ةديبه دآنها افراد ذكر شده را 

م الخمر و ئان آنان شخص دايم كه درحالي ؛استنيرو گرفته افته و يعزت 

هـم بـوده    ةتارك الصاله وجود دارد كه يمعاو  بن ديزيچون  يبار و بند يب

ق بسـت و پـس   ين مقدار هم بسنده نكرد و كعبه را به منجنياو به ا. است

ـ پ ةفرزندزاد( 7ين بن علياز قتل حس و بـرادران و فرزنـدان و    )9امبري

ارانش و به اسارت بردن زنان و فرزندانشـان از كـربال بـه شـام،     ين يبهتر

 كـاش . نـه را مبـاح سـاخت   يمردم مدو آبروي مدت سه روز مال و جان 

ـ را با كـدام مع  ينان سنت نبويم كه ايتدانس مي بـه  ! كننـد؟  مـي ر يتفسـ  ،اري

حشـان را  يو سخنان صرعقايد  ة، دروغ بودن همراستي كه آفتاب حقيقت

   !ساخته و خواهد ساخت برمال

مگـر او نبـود كـه     !افتـه اسـت؟  يعزت  عبدالملك ةليا اسالم به وسيآ

حابه و تابعان از ص ياريشمار بسجاج نيز ححجاج را بر عراق گماشت و 

  ٢.همه روشن استكه بر  يموضوع؛ را كشت

                                                      
  .١١، صتاريخ الخلفاء .ک.؛ نيز ر٢١٣، ص١٣، جفتح الباري في شرح صحيح البخاري .١

  .و غيره ٢٥٠، صتاريخ الخلفاء .٢
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 !افته اسـت؟ يعزت  عبدالملكد بن يزيد بن يول ةلين به وسيچگونه د

م گرفـت  يتصموقتي بود كه  ياو كس. كرد مي را هتك ياله يها او حرمت

 فه آمديشر ةين آيم را گشود و چون ايقرآن كر ،بر بام كعبه شراب بنوشد

پس طلب فـتح کردنـد و هـر جبـار و     «؛ }وا َو خاَب �2ُ َجباٍر َعنِيدٍ َو اْسَتْفَتحُ {كه 

ر نشانه رفت و يافكند و آن را با ت ي، قرآن را به كنار»د شـد ينوم ييجو زهيست

  :ن سروديچن

�������� ������	
�� �������    ������ ����	
� ��� ����� �����  
�� ��� �	�� ��� �  ��!      	"� ��� #$����%�%� &��' 	(  

، آري، مـنم سـتمگر   کنـي  مرا چـون سـتمگري سـتيزه جـو تهديـد مـي      

! هنگامي که روز رستخيز پروردگارت آمد، بگو پروردگارا. جو ستيزه

  .وليد مرا پاره پاره کرد

د يـ شـاوندان و اجـدادش با  ين مـرد و خو يـ ات ايبه جنابردن  براي پي

. در خـويش نـدارد   جز سياهي، چيزي از آنـان كه حافظه تاريخ را گشود 

ابله هاي  فقط انسانرا بپوشاند و آنان زشت  يتواند كارها نمي يزيچ چيه

   .اين شياطين غافل هستندلوح از  و ساده

ـ ا دربـارة  ،ميحكـ  يتقـ  د محمـد يدست، س رهيچ ةسندينو ث يـ ن احادي

  : ديگو مي او. ستياز لطف ن ينجا خاليدارد كه نقلش در ا يسخن

  :شود که مي هاستفاد ها روايت  ازاين

 فراتـر  ــ  ش هسـتند يکه همه از قر ـ  از دوازده تن )خلفا(ران يشمار ام ـ

  . رود نمي

ه آنهـا بـه   يتشـب  ين مقتضـا يـ و ا انـد  شدهن ييران مطابق نص تعين امياـ 



  ٣٩ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

ن يقـ يبـه  « :ديفرما مي آنان دربارةمتعال  يخدا. است اسرائيل بنيبان ينق

ان آنهـا  يـ ب را از ميدوازده نقمان گرفت و ما يپ اسرائيل بنيخداوند از 

  ١.»ميمبعوث کرد

کـه   ين گرفته اسـت کـه آنـان تـا هنگـام     يفرض را بر ا ها روايتن ياـ 

 يآن چنان که مقتضـ . هستند يامت، باقيق ييا تا برپايباشد  ياسالم باق

رود تـا آنکـه    نمـي  انيـ ن امـر از م يـ ا«: ديگو مي ت مسلم است کهيروا

 يگـر يت ديـ از آن رواتـر   روشـن . »نديايشان بيان ايفه در ميدوازده خل

ن امـر همچنـان در   يـ ا« :گويـد  و مي است که در همان باب آمده است

  .»باشند يکه دو تن از مردم باق يماند تا آن هنگام مي شيان قريم

ـ امام يدرست باشد، جز با مبنا ين برداشتياگر چن بـارة تعـداد   درـ ه  ي

ـ پ يآنهـا از سـو  شان و مورد اشاره قـرار گـرفتن   يو بقا امامان ــ   9امبري

ـ يبـا حـد   ،ن برداشـت ياهمچنين . ستيسازگار ن آن دو  ين و بقـا يث ثقل

ـ تا وارد شـدن بـر پ  ) قرآن و عترت(  يبـر سـر حـوض همـاهنگ     9امبري

  .داردبسياري 

 ين اسـت كـه مقصـود از بـاق    يـ ن برداشت موقوف به ايا يدرستالبته 

نه  ،ه استحقاق باشدماندن امامت و خالفت ب يان آنها، باقيماندن امر در م

رد كـه در  يگ مي قدرتش را از خداوند يشرع ةفيرا خليز ؛يظاهر ةبه سلط

بـه   ،ن نـوع سـلطه  يابنابراين . ينينه تكو ،است يعيچارچوب قدرت تشر

اين مسئله كه كننده است و با  عيك تشريهمچون  ،ت آنانيمأمور يمقتضا

طه داشـته باشـند،   گران بر آنها سليدر دست آنها نباشد و د يخارج ةسلط

                                                      
  .)١٢ :همائد( .١
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ـ بـر ا  هـا  روايـت اگـر  شايد بتوان گفت كه . ندارد يمنافات ن معنـا حمـل   ي

ش به ياز قر يشمار افراد بيرا يز ؛مانند ميباقي  ريتفس ينگردند، همچنان ب

اين در ه و شدز منقرض يشان نيها دولتو  اند افتهيدست  يسلطنت ظاهر

و اميـه   سـلطنت بنـي   بر يچ نصيمسلمانان ه ةبه اتفاق هماست كه   حالي

  .ميندار عباس بني

ـ  ها روايتن يان ذكر است كه ايشا ل شـمار امامـان، در   يـ ش از تكميپ

جعـل   احتمـال  ايـن  بنابر. ح و مسند نقل شده استيصح يها كتاب يبرخ

 سـنت  اهـل  ،ثين احاديان ايراو. آنان، منتفي استل يپس از تكماحاديث 

از  ياريبسـ  يد سـرگردان يشا. باشند مي هستند كه نزد آنها موثق يو كسان

سـازگار سـاختن آنهـا بـا      يث و تـالش بـرا  ين احاديه ايعالمان در توج

. بـوده اسـت  روايـات  ب يآنهـا در تكـذ   ي، منشـأ نـاتوان  يخيت تـار يواقع

 ثيـ ن احاديـ ان مقصـود ا يـ ه و بيـ در توج يگونـاگون هـاي   گفته رو ازاين

  . اند يكديگر آمده ياريبه  كنيم كه مشاهده مي

ث مشكل، نظر ين احاديا دربارةپس از نقل سخنان عالمان  يوطيس .4

: از نـد ا نفـر عبـارت  آن دوازده  ينظر وطبق . كند ارائه ميرا بسيار عجيبي 

عمـر بـن    و ريـ ه، ابـن زب يحسن، معاو] امام[ ،نيراشد يخلفااز تن  چهار

 »الظـاهر « يگـر يد و مهتـدي و  بـوده اسـت  اميه  بنيان يدر مكه ز يعبدالعز

 يكـ ي ؛منتظـر هسـتند  هـم،  گر يد فرددو  .كه داشت يل عدالتيلاست به د

را بيان نكرده گر ياست و منتظر د 9امبريپ بيت اهلاست، چون از  يمهد

او شبانه «: گفته است يوطيس دربارةرا كه  يرحمت كند كس يخدا. است

  .»آورد مي زم گرديه



  ٤١ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

 هـا نامت بـه آ  ةشود كه اگر هم مي استفاده ين امور مهميث ثقلياز حد

 ازين يگران بياز دزدند،  حلقه مي :بيت اهلگرد بر  و دنديورز مي اهتمام

  :از ندا عبارتآن امور . ندشد  مي

ـ اشاره بـه ا  ،ميبا قرآن كر 9امبريعترت پاك پقرين بودن  .1 ن دارد ي

  .قت قرآن نزد آنهاستيكه حق

ــرت    .2 ــاب و عت ــه كت ــك ب ــده  تمس ــده و بازدارن ــات دهن از  ، نج

  .رديگ نمي را يگريد يك جاي چيهست و ها يگمراه

جستن از  يگونه كه دور همان ؛حرام است ،جستن از عترت يشيپ .3

  .آنها

  .هستند يامت باقين دو، تا روز قيشود و ا نمي عترت از كتاب جدا .4

ـ ا با وجود ايآاكنون  از عتـرت و   ي، دورمـوارد صـريح و روشـن   ن ي

  گران درست است؟يوستن به ديپ

بـه  ، :بيـت  اهـل و  يدر حـق علـ   9پيامبر خدا هاي سفارش دربارة

ث يهمچـون حـد  ديگـر   هـاي  سفارشو كنيم  ميث بسنده يسه حدهمين 

  . كنيم بيان مي يگريفرصت ددر را » ريغد«ث يو حد» االنذار يوم«

ـ تأك :بيـت  اهـل از  يرويـ كه بر لـزوم پ  يثيبا احاد ييپس از آشنا  دي

صـحابه و تابعـان كـه از    از به تعدادي رسد كه  مي نوبت به آن ند،ورز مي

اشـاره   ،جسـتند  مي او راه  تيو در پرتو هدا ندكرد مي يرويپ 7يعلامام 

ع يتشـ  گامـان  پيشكه در آن سده همچون  يتنها به كسان باره اين در. ميكن

  .ميكن مي بسنده ـ ندهيدر مبحث آ ـشهرت داشتند 



 

  



 

  

  

  

  

  

  شناسان عه در سخنان مورخان و فرقهيش

د كـه  شـ  مي اطالق يبر كسان 9روزگار رسول خداعه پس از يش ةواژ

. ت آنان اعتقاد داشتنديبودند و به امامت و وصا :شبيت اهلو  يرو عليپ

از آنهـا را   يكه نـام برخـ   سندگانيسخنان مورخان و نوميان ن موضوع يا

  :شود ميمشاهده  يبه خوب ،كنيم ذكر مي

امـام  «كـه  كند  مي نقل 9امبريرحلت پ بعد از در حوادث يمسعود .1

   ١.»در خانه ماندند ابوبكرعت با يانش پس از بيعيو ش يعل

  : ديگو ميمخنف  ابو .2

اد يـ ه يـ گرد آمدند و از هالکت معاو ،مان بن صرديسل ةان در خانيعيش

ه يـ معاو«: او گفـت . ميش کـرد ين بابت ستايکردند و ما خداوند را از ا

اسـت و شـما    بـه مکـه رفتـه    او. رديـ گ مـي  عـت ين از مردم بيمرد و حس

  . ٢»ديان او و پدرش هستيعيش

                                                      
  . ١٢١ي، صمسعود ،الوصية .١

  .١٦و  ١٥صص ،مخنفابو ،مقتل اإلمام الحسين .٢
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  :ديگو مي) ق.  ه274يمتوفا( يمحمد بن خالد برق. 3

ا و پـس از  يـ دگان، اوليـ اصحاب، برگز: بر چند قسم هستند ياران علي

، مقــداد، ابــوذر، يســلمان فارســ ،دگانيــاز برگز... سيخمــ ةآن شــرط

بـوبرزه،  ، ايخـدر  ابوسـعيد ر، ابوسـنان، ابـوعمره،   ي، شـب يليعمار، ابـول 

  ١.بودند يازد فهطر، براء بن عازب و اهللاعبد جابربن

  :ديگو مي) ق.  ه 313يمتوفا(» ينوبخت« .4

بودند کـه در   يطالب، کسان يبن اب يعل ةفرق يعني ،عهيش ةن فرقينخست

شدند؛ و مشـهور   مي ن نام خواندهيبه ا يو پس از و 9امبريروزگار پ

  ٢.عتقدندم يبود که با او همراهند و به امامت و

عه گفته شـده اسـت   يبه آنان ش رو ازاين«: ديگو مي ياشعر ابوالحسن. 5

  ٣.»مقدم داشتند 9امبريگر اصحاب پيكردند و او را بر د يرويپ يكه از عل

 يژه از علـ يـ هسـتند كـه بـه و    يكسـان  ،عهيش«: ديگو مي يشهرستان .6

  ٤.»گشتند يقائل به امامت و ،تيكردند و به نص و وص يرويپ

  : ن حزم گفته استاب .7

ــ   ــا ش ــس ب ــر ک ــن در ،عهيه ــاره اي ــ  ب ــه عل ــر يک ــس از  يبرت ــردم پ ن م

ــي 9خــدا رســول ــدانش از دباشــد  م ــت  يو او و فرزن ــه امام ــران ب گ

  ٥.عه استيشموافق باشد، سزاوارترند 

                                                      
  . ، با عبارتي نزديک به عبارت برقي٢٦٣ص ،فهرست ابن النديم. ک.؛ ربرقي ،الرجال .١

  .١٥، صفرق الشيعة .٢

  . ٦٥، ص١ج ،مقاالت اإلسالميين .٣

  .١٣١، ص١، جالملل و النحل .٤

  . ١١٣، ص٢ج ،الفصل في الملل و النحل .٥



  ٤٥ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

ار كـه در سـخنان   ياسـت از بسـ   ياست از خـروار و انـدك   ين مشتيا

شـاهدي اسـت   ندك ن مقدار ايهم. استده شبيان سندگان يمورخان و نو

ـ از امت در روزگـار پ  يگروهبر اينكه  و پـس از آن تـا روزگـار     9امبري

بنـابراين  . مشهور بودند 7ياز عل يرويبه پ ،هاي بعد نيز در زمانخلفا و 

ايشـان  از  باره اين دربه كار برد و امت  9امبرين بار پيعه را نخستيش ةواژ

  . كرد يرويپ

ش تسـامح و  يدر گرفتن حق خو ي،، بنا بر مصالح7يامام عل اگرچه

بـه صـورت    ،است 9امبرين به حق پينكه او جانشيا يد، وليتساهل ورز

با گذشـت  . گرفت يمردم جا ودجودرآمد و در  يثابت اعتقاد ةيك نظري

از  ياريبسـ  و شـد روان آن حضرت افـزوده  يروزگار، بر شمار مؤمنان و پ

بـه  اذهانشـان  دوبـاره  بـاز گشـتند و   خـويش  ك ينزد ةمسلمانان به گذشت

كـه  همـان مطـالبي   . معطوف شـد  7درباره امامت علي 9امبريپمواضع 

پس از  7يعل ينيبر جانش ،هيبه كناگاهي صراحت و گاهي به  9پيامبر

 7يعلـ  درگـ ابتـدا  از همان هم بودند كه  يكسانالبته . كرد ابراز ميخود 

   .شدند محسوب ميحوادث  ةشان در هميا انو از وفادارجمع شدند 

بـه نقـاط   وسته در حال گسترش بود و همگام با ورود اسـالم  يع پيتش

ـ ا. افـت ي مي انتشاربين مسلمانان، عالم  در خـالل كاربسـت    ،قـت ين حقي

پـس از   ــ  7يعلـ حكمراني امام و در دوران كوتاه  ينين جانشيا يعمل

ث يـ جـه احاد يدر نت و افـت يبيشـتري  اسـتحكام  ـ قتل عثمان بـن عفـان    

شـان  يره و زهد و حكمـت ا يساز  ؛رواج يافتدم مران يمايشان  ينيجانش

كـرد و آن اينكـه    مـي د يـ آن منقوالت را تأكچيزي را دريافتند كه صحت 



  شیعه در گذر تاریخ   ٤٦

م يت از قرآن و نشـر تعـال  يامت و حما يرهبر يبود كه برا يكس 7علي

  ١.ده شده بوديو اصول آن برگز

در وهلة نخسـت  عه، يشكارگيري واژه ه بدر  ياگر عنصر اصلبنابراين 

در وهلـة  ت، و يدر زعامت و وصا 9امبريپس از پ 7يعلامام از  يرويپ

كـه  خواهـد بـود    ير منطقـ ي، غدوم پيروي عملي از فرامين و نواهي باشد

  . بتراشيم يا كالمي ياسي، سيعلل اجتماعبراي تكوين اين فرقه، م يبخواه

هـاي دور و نزديـك بـه     در اينجا به نام برخي از كساني كه در گذشته

آنهـا بـه   . كنـيم  بودند، اشاره مي 7، در زمرة شيعيان علي9مبردوران پيا

حق، نخستين كساني بودند كه مزين به اين نام مبارك شدند و كسـي كـه   

باره نوشته شده اسـت،   اين هايي كه در جوياي تفصيل باشد، بايد به كتاب

هـا اشـاره خـواهيم     مراجعه كند كه در پايان بحث به برخي از اين كتـاب 

  .كرد

                                                      
  .٢٩و  ٢٨، صصالشيعة بين األشاعرة و المعتزلة .١



 

  

  

 

  

  

  9گامان تشيع در روزگار پيامبر پيش

هايي كه در اين زمينـه   گامان تشيع، رجوع به كتاب براي شناخت پيش

ممكن است موضـوع  و  نوشته شده، خالي از دشواري و پيچيدگي نيست

از  يجه ما نـام شـمار  يدر نت. ده شودياز مقاصد و مناقشات كش يبه شمار

نجـا  يآن منسوب بودنـد، در ا  ع شهرت داشته و بهيرا كه به تش يانيصحاب

  :ميكن مي ذكر

  بن عباس عبداهللا .1

  فضل بن عباس .2

  داهللا بن عباسيعب .3

  قثم بن عباس .4

  بن عباس رحمانالعبد .5

  تمام بن عباس .6

  طالب يل بن ابيعق .7

  عبدالمطلببن حرث بن  سفيان ابو .8



  شیعه در گذر تاریخ   ٤٨

  نوفل بن حرث .9

  طالب يبن جعفر بن اب عبداهللا .10

  عون بن جعفر .11

  محمد بن جعفر .12

  عبدالمطلببن حرث بن  عةيرب .13

  ل بن حرثيطف .14

  بن نوفل بن حارث رةيمغ .15

  بن حرث بن نوفل عبداهللا .16

  ان بن حرثيسف يبن اب عبداهللا .17

  بن حرث عةيربعباس بن  .18

  لهب ابي  بن عتبةعباس بن  .19

  بن حرث عةيرببن  عبدالمطلب .20

  بن حرث سفيان ابوجعفر بن  .21

هاشم هستند؛ نام شـمار   ياز سرشناسان بنافرادي كه نام آنها ذكر شد، 

  :ن قرار استي، به انيستند هاشم يبنشيعيان كه از طايفة از ي گريد

  يسلمان محمد .22

  يمقداد بن اسود كند .23

  يابوذر غفار .24

  اسريعمار بن  .25

  مانيبن ال فةيحذ .26

  بن ثابت مةيخز .27



  ٤٩ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

  9امبريزبان پي، ميوب انصاريا ابو .28

  نهايثم مالك بن تياله ابو .29

  بن كعب ياب .30

  سعد بن عباده .31

  س بن سعد بن عبادهيق .32

  حاتمبن  يعد .33

  بن صامت عبادة .34

  يبالل بن رباح حبش .35

  9رسول خدا يرافع موال ابو .36

  هاشم بن عتبه .37

  فيعثمان بن حن .38

  فيسهل بن حن .39

  يعبد ةجبلم بن يحك .40

  د بن عاصيخالد بن سع .41

  يب اسلميابن حص .42

  يميتم ةهال يهند بن اب .43

  رهيبن هب جعدة .44

  يكند يحجر بن عد .45

  يعمرو بن حمق خزاع .46

  يانصار اهللاعبد  بن جابر .47

  بكر يابمحمد بن  .48



  شیعه در گذر تاریخ   ٥٠

  د بن عاصيابان بن سع .49

   يد بن صوحان عبديز .50

 ليعه را تشـك ينخسـت شـ   ةهستند كـه طبقـ  اي  هصحابنفر، پنجاه اين 

ايـن  چگـونگي شـيعه شـدن    و  يخواهند با زنـدگ  مي كه يكسان. دهند مي

مراجعه كنند، كه  يرجال يها كتاببه  توانند ، مياصحاب بيشتر آشنا شوند

  . داشته باشند يرت كافيبصدر اين زمينه د يباالبته 

خطـط  «م كه در كتاب يكن مي نقل »يمحمد كردعل« ي ازسخن ،انيدر پا

  : ن نوشته استيچن »الشام

 7يعلـ  يبـه دوسـت   9امبريان بزرگ در روزگار پياز صحاب يشمار

عت يب 9امبريما با پ«: گفت مي که يمانند سلمان فارس ؛شهرت داشتند

 يگـر يد. »ميباشـ  7يدار علـ خـواه مسـلمانان و دوسـت    ريم که خيکرد

مـردم بـه انجـام پـنج کـار فرمـان       «: ديگو مي است که يخدر ابوسعيد

چون از آن . »را وانهادند يکيآن را انجام دادند و  يتارافتند که چهاي

مــاه رمضــان و  ةنمــاز، زکــات، روز«: دند، گفــتيپرســ يچهارتــا از و

بـن   يت علـ يـ وال«: دند آنکه وانهاده شـد چـه بـود؟ گفـت    يپرس. »حج

: گفـت  »ن هم در شمار آن چهار واجب بود؟يا ايآ«: گفتند. »طالب ياب

  .»هم مثل آنها واجب بود  ني، ايبل«

بـن   فـة يحذاسـر،  ي، عمـار بـن   يابوذر غفـار ، 7يان عليعيشديگر از 

د ي، خالد بن سعيوب انصاريبن ثابت، ابوا مةيخزن يمان، ذوالشهادتيال

  ١.بودندس بن سعد بن عباده يو ق

                                                      
  .٢٥١، ص٥ج ،خطط الشام .١



 

  

  

  

  

  

  عيتش گامان پيش دربارةف شده يتأل يها كتاب

ــاب ،هيــشــمندان امامياز عالمــان و اند يگروهــ  يارزشــمند يهــا كت

ع يتش گامان پيشن يمسائل مربوط به نخستدر آنها به تفصيل، كه  اند  نوشته

بـه  اند كه  ذكر كردهرا  ياسالم يپا نو ةشيم اركان انديو نقش آنان در تحك

  : كنيم ميتعدادي از آنها اشاره 

العصـر   سـالفة « يها كتاب، صاحب يرازيش يمدن ين عليالد صدر .1

ـ انوار الرب«، »محاسن الشعراء بكل مصر يف ـ ي طـراز  «و  »عيعلـم البـد   يع ف

 يكتاب مستقلشيعه  ةبار در يو. افتيوفات  ق.  ه1120او در سال . »اللغه

در  يو. تاسـ نوشـته   »ةياالمام عةيالشطبقات  يف ةعيالرفالدرجات «به نام 

بـاب اول  كه  پرداخته يعيش ةصحاببررسي نخست را به  ةطبقاين كتاب، 

او . استاختصاص داده گران يدرا به و باب دوم  هاشم بنيان يصحابرا به 

جـدا   7يكه هرگز از علـ را  هاشم بنيتن از  23 يزندگ ،در باب نخست

  ١.را آورده است يصحاب 46 يزندگان ،و در باب دومشرح كرده  ،نشدند

                                                      
  . ٤٥٢ ـ ٧٩صص ،الرفيعةالدرجات  .١



  شیعه در گذر تاریخ   ٥٢

و  الشـيعة أصـل  «در كتـاب   ،ن آل كاشـف الغطـا  يخ محمد حسيش .2

و  يرا نقل كرده است كـه در دوران زنـدگ   هاز صحاب ينام شمار »أصولها

 ةسندينو(ن ياحمد ام. آن حضرت بودند ةعيش 7يز پس از شهادت علين

كـه   يكسـان  ةبود كـه همـ   يع پناهگاهيتشدر حقيقت « :ديگو مي )يمصر

  .»آوردند مي يبه آنجا رو ،م بسته بودنداسال يكمر به نابود

  :ديگو مي يكاشف الغطا در پاسخ و

نه يو آتش ک شده کدر ،تمييزالل صفا و صم يها م آبيخواه نمي ما

 م کـه يالمثـل باشـ   ن ضـرب يـ م مصـداق ا يخـواه  نمـي  مـا . ور شود شعله

م که چه يگفت مي وگرنه ؛»کند يرطب خورده منع رطب ک«: ديگو مي

ران يـ اسـالم را و هـاي   هيـ پا ،با کلنگ الحاد و زندقـه خواست  مي يکس

ان يوحدت مسلمان را از م ،کوشد تا با اسباب تفرقه مي يچه کس. کند

کـدام طبقـه از طبقـات    : ميسـنده بپرسـ  ين نويم از ايخواه مي يول. ببرد

بزرگـان   يعنينخست؟  ةاسالم بود؟ طبقهاي  هيپا يعه درصدد نابوديش

، ابـوذر،  )يفارسـ ( يون سـلمان محمـد  چـ  يکـان يو ن 9امبريپ ةصحاب

ر، يمان، زبيبن ال فةيحذهان، ين، ابن التيذوالشهادت هميخزمقداد، عمار، 

وب يـ ا فضل بن عباس، و برادر دانشمندش عبـداهللا، هاشـم مرقـال، ابـو    

) انيبزرگ قار(بن کعب  يد بن عاص، ابي، ابان و برادرش سعيانصار

فرزندم « :د که فرموديشن 9رامبياز پوقتي ه که يانس بن حرث بن نب و

از شـما کـه    هـرکس  شـود،  مـي  به نام کربال کشته ينين در سرزميحس

پس بـه کـربال رفـت و     ،»اش دهد ياريد يروزگار او را درک کرد، با

  ،»عابياالسـت «و  »اإلصـابه « يهـا  کتـاب بـه   !؟ن کشـته شـد  يهمراه حسـ 

د که يصحابه مراجعه کن ةنام يدر زندگ سنت اهلدو کتاب موثق  يعني



  ٥٣ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

  بـودن آنـان   يعيت برشمرم و شيرا برا يعيان شيصحابخواستم  اگر مي

  فيک تـأل يـ از بـه  يـ اثبـات کـنم، ن   سـنت  اهـل  يهـا  کتـاب را از همان 

  ١.بود  بزرگ

از تعدادي ز نام ين) ق.   ه1377ـ1290( نيالد ن شرفيالحس امام عبد .3

  :و گفته استآورده ب حروف الفبا يان را به ترتيعيش

 9امبريان پيرا که از صحاب يانيعياز ش ينام شمار ،بحث ليتکم يبرا

م و اگر يا که ما به آنها اقتدا کرده يکنم تا بدان مي شما نقل يبرا بودند

ع آنهـا  يآنان خـواهم نوشـت تـا تشـ     ةژيرا و يق دهد کتابيخداوند توف

. آنـان را در برداشـته باشـد    يات زندگيمردم روشن گردد و جزئ يبرا

بـاز  . ش از من انجام دهدين کار را پيدا شود و ايپ يدد هم دانشمنيشا

ن بـاب  ياز آن صحابه را در ا ين افتخار را دارم که نام شماريهم من ا

  . ام ب حروف الفبا آوردهيبه ترت

كنـد و بـا    مي آغاز )9رسول خدا يموال( يرافع قبط از ابوگاه  آن يو

اي  آنـان اشـاره   يگبـه زنـد   يول .برد مي انيبه پا ،يانصار ةد بن حوثريزي

ـ ا ،ش از اويپـ  يگـر يا ديخود او  يكند كه روز مي او تنها آرزو. ندارد ن ي

ست تن از صحابه را نقل يش از دوياو نام ببا اين حال . كار را انجام دهد

  ٢.كرده است

تـن از   230نـام   ،)حفظه اهللا( يخ احمد وائليب نامدار دكتر شيخط .4

در كتـاب   را 9امبريدر دوران پ 7يعل ان اماميع و صحابيتش گامان پيش

                                                      
  . ٥٤و ٥٣، صصو اصولها الشيعةأصل  .١

  .١٩٠ـ ١٧٩، صصاألمةفي تأليف  المهمةالفصول  .٢



  شیعه در گذر تاریخ   ٥٤

 9امبرين نكته كه پيا يادآوريپس از  يو. نقل كرده است »التشيع هوية«

  : گفته است ،اشاره كرده 7يعل ينيگوناگون به جانشمراحل در 

بارهـا و بارهـا    يعلـ  ينيجانشـ  دربـارة ها  ن اتفاقين امکان ندارد که ايا

 ييو درصـدد شناسـا   شـده  يفتد و موجب نشود که مردم متوجه علـ يب

وارده در  يهـا  د از فرمانير بايمسلمانان ناگز. نديبرآ 9امبرين پيجانش

ايـن  [اش  کـه دربـاره   يکردنـد و بـر گـرد کسـ     مي يروين نصوص پيا

 کـه  يعيتشـ  ين اسـت معنـا  يـ ا. شـدند  مـي  جمـع  ،ده بوديرس] نصوص

ش کاشـت و در روزگـار   يبذر آن را به دست خو 9امبريم پييگو مي

افتنـد و بـر   يع شـهرت  ياز مـردم بـه تشـ    يبار نشست و گروهـ شان به يا

نام گروه  ،شتر موضوعيروشن شدن هرچه ب يبرا. گرد آمدند 7يعل

نجـا  يشهرت داشتند، در ا 7ياز عل يرويرا که به پاي  نخست صحابه

  ١.ميکن مي نقل

ن يا ةسندينو ،ف كردهياقدام به تأل موضوع  اين دركه  ين كسيآخر .5

را در چنـد   ين، كتـاب يالـد  د شرفيس ير پاسخ به تقاضاسطور است كه د

 يجـزء دوم بـا زنـدگ   . اسـت منتشـر كـرده   جزء نوشته و دو جـزء آن را  

اصل كتاب به زبـان  . ابدي مي انيپا) جندب بن جناده(بزرگ ابوذر يصحاب

ـ   يخ جعفر الهادياست و استاد ش يفارس ترجمـه كـرده و    يآن را بـه عرب

  .منتشر ساخته است

وضـعيت  دربـاره  روشـن   طـور بخواهد به  هركس نكهيا ينايسخن پا

ـ ابـد، ا ي يآگـاه  سـنت  اهـل رجال  يها كتابع در يتش گامان پيش ن كـار  ي

                                                      
   .٣٤، صالتشيع هوية .١



  ٥٥ ریشه تشیع و تاریخ پیدایش آن 

 يرا برا ها كتابن ياز ا يم نام شماريتوان مي ست و ماين ممكندشوار و نا

  :مينجا نقل كنينمونه در ا

  ). ق.  ه456 يمتوفا(ابن عبدالبر ،عابياالست .1

  .)ق.  ه606 يمتوفا( يجزر ،ةالغابأسد  .2

  ).ق.   ه852 يمتوفا(ابن حجر ،ةاإلصاب. 3

  .يو مشهور رجال ياصل يها كتابگر يو د
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  در آمد

ـ تـوان آن را پ  ميآنچه  دربارةمباحث گذشته در  د، يـ ع ناميش تشـ يداي

فـرق   عيش اسالم و تشـ يدايان پيم توان نمي كه دو روشن ش ميسخن گفت

زده  از مورخان توهمبرخي اما . ندا ك تالشي يدو رو ،دهين دو پديا. نهاد

 ،اسـت  يعارض يامر ياسالم ةع در جامعيتشاند  گمان كردهكه  فهم و كج

  . اند پرداختهاصل و سرمنشأ آن  دربارةوجو  به جست

ـ نيـز  كه گذشتگان و  ياز توهماتيكي   وسـته آن را تكـرار  يپ ،أخرانمت

اسـت كـه بـه     يهودي »ابن سبأ«هاي  ع از ساختهين است كه تشيكنند ا مي

. پندار آنان شرق و غرب را گشت و كار خلفا و مسلمانان را تباه سـاخت 

وي . كشـند باش  عثمان را داخل خانـه  تااو صحابه و تابعان را وادار كرد 

 يمذهبشد و  9امبريپو رجعت  7يعل ينيامامت و جانش يمدعسپس 

  .ل داديعه تشكيبه نام ش

 يهودين مرد يا ةپندارند، ساخت مي نانيكه ا يآن طور ،عيجه تشيدر نت

 ياريذهن بسـ دارد و ژه يو يتين موضوع اهمياز آنجا كه ا و نماست اسالم
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ز ياست، ما نمشغول كرده نگر را به خود  يلوح و سطح ساده يها از انسان

ي موجود در ادعاها ةبلكه هم .ميكن نمي توهم بسنده كي يآور اديتنها به 

  . كنيم بررسي مي ،خ آنهايب تاريبه ترت ،اين موضوع را



 

  

  

  

  

  

   فهيعه و روز سقيش: اول هيفرض

خ يسـاعده در تـار   يبنـ  ةفيان اجتماع سقيكه پس از پا يتحوالت بزرگ

بـر   ،كه به همراه داشـت  يبزرگ يها ميج و تصميز نتايداد و ن ياسالم رو

  . ستيده نيكس پوش چيه

از سـران   ياريبس هاي گروه  انين اجتماع كه ميا ،ن استيقت ايحقاما 

 ةفـ ياز وظ ،ليجاد كرد، در هنگـام تشـك  يوند ايپ )مهاجر و انصار(صحابه 

ـ پدربارة  ؛ديغفلت ورز ،داشت 9م رسول خدايكه در تكر يبزرگ  يامبري

 سـپاري در برابـر   بـراي تجهيـز و بـه خـاك    اش  كه پس از رحلت، جنـازه 

او  ،نـد ياسـت كـه بگو   يانصـاف  يكمال ب .بودشده ش نهاده بيت اهلدگان يد

ـ ا .ش را پس از مرگ سرگردان گذاشتيامت خو اسـت كـه    ين قصـور ي

  . ستيرفته نياش پذ درباره يچ عذريه

آنان از انجـام  سبب محروم شدن فه، يسقبه مسائل مردم مشغول شدن 

زيرا امور تجهيز و دفن بـدن   ؛گرديد 9امبريم پيتكربزرگ، يعني واجب 

انجـام  آن را طـور كامـل    بهكه آن حضرت بود  بيت اهلبا  9مطهر پيامبر
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  . فروگذار نكردند يچ تالشيدادند و از ه

بسـيار  اش  كـه ثمـره   يميفه، با تصميدر سقطالبان امارت پس از آنكه 

  آگـاه  از ايـن تصـميم  را و مـردم  مـردم رفتنـد،   به ميان بود، تلخ و ناگوار 

د يـ پد يدشـوار شـرايط  چنـان   ،و اختالف آرا يپراكندگكردند، عالوه بر 

و  9رسـول خـدا  كـه   يمـ يتـالش عظ  يكه ممكن بود به نـابود  ندآورد

ده يت اركـانش كشـ  يـ ن و تثبيـ ن دياهاي  هيم پايمؤمنان همراهش در تحك

  .نجامديب ،بودند

كـه   وجود اختالف آرا و انظار در سقيفه، اين نكته را روشـن سـاخت  

با اينكه مـرگ او ناگهـاني    از دنيا رحلت كند ـ  9غير منطقي است پيامبر

و اين حقيقت را در نيابـد كـه امـتش پـس از او گرفتـار اخـتالف       ـ نبود  

كسـي   9پيامبر. توان از آن چشم پوشيد شوند؛ حقيقتي كه نمي شديد مي

جهت ادارة  ،كرد است كه هرگاه چند روزي براي كاري مدينه را ترك مي

اكنـون آيـا معقـول اسـت كـه در      . كـرد  كسي را تعيين مي ،امور مسلمانان

  مسافرت به جهان ابدي، امت را بدون جانشين رها كند؟

  . ابديدر يفكر د هر انسان خردمند و روشنين موضوع را بايا يآر

اجتمـاع و   يكه در اثنا گر اين استفه نشانيسق يدادهايق رويدق يبررس

 7يعلـ  ينيبر موضـوع جانشـ   ،بزرگان صحابه از يقو يگروهپس از آن، 

ـ   مي اصرار داشتند و آن را آشكارا اعالم نداشـتند كـه    يبـاك  يكردنـد و حت

بود  ين در حاليا. مستقر نشود، اقدام به جنگ كنند 7يچنانچه خالفت عل

  .را از صحنه دور نگاه داشته بودند 7يفه، عليكنندگان در سق كه شركت

عـت  يبـر ب  يمبنـ  ،صحابه بر موضعشـان  ن گروه ازيهم يد پافشاريشا
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ن بپندارند كه ياز مورخان را بر آن داشته تا چن يشمار ،7خالفت با امام

ه يـ ن نظريا يگريهر چند كه گروه د .است ييهمادن گريمولود هم ،عيتش

از  يپهنـاور  ةاسـت كـه عرصـ   باعث شده موضوع اين  .اند د شمردهيرا بع

رد و يـ االت شـكل بگ يـ ع از اوهـام و خ يوساي  در گستره يرواقعيغ يمبان

  . دابراز گرد ير واقعيغهايي  هينظر

و  ياست كه طبـر  يش، مطالبيداين گروه در مبدأ پيفهم ا يد مبنايشا

امـا چشـم   . انـد  آن نوشـته ج ين اجتماع و نتـا يا يدادهايرو دربارة گرانيد

باعـث شـده تـا    چشم آنـان را كـور كـرده و     ،روشن ةبرداشتن از آن نقط

  : سدينو مي يطبر. ندننك يچ تأمليه ابعاد اين حادثه بزرگ دربارة

. عـت کننـد  يساعده گرد آمدند تا با سعد بن عباده ب يبن ةفيانصار در سق

جـراح نـزد آنـان     ةديـ عب د همراه عمر و ابويرس ابوبکربه  ن خبريچون ا

. »از شـما  يريـ از مـا و ام  يريام«: گفتند »؟چه خبر است«: آمد و گفت

عت کـرد و  يپس عمر با او ب. »...ر از شماير از ما و وزيام«: گفت ابوبکر

 ـاز انصـار    يا برخـ يـ  ـ  پس انصـار . عت کردنديمردم با او ب ،پس از آن

  .»ميکن نمي عتيب يز با علما ج«: گفتند

  : ديگو مي يسپس طبر

از  گـر ير و چنـد تـن د  يآمد که طلحه و زب يعل ةعمر بن خطاب به خان

ن يـ ا ايـ به خـدا سـوگند   «: پس گفت. مهاجران در آنجا حضور داشتند

 عـت يو ب دييـ آ مي نکه همراه منيا ايزنم و  مي خانه را بر سر شما آتش

پـس  . رون رفـت يـ ب يهمراه و ،دهيکش رير با شمشيزبگاه  آن .»ديکن مي

  .رش کردنديپس به او حمله و دستگ .ر از دستش افتاديد و شمشيلغز
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  :گفته استهمچنين 

: د و گفـت ير کشير شمشيدند و زبيورز يدار عت خودير از بيو زب يعل

چـون  . »عـت شـود  يب يام نخواهم کرد تا آنکه با علـ يهرگز آن را در ن«

   ١.»ديرير را بگير زبيشمش«: گفتند ،ديو عمر رس ابوبکرن خبر به يا

  :ش نوشته استيخ خويدر تار يعقوبي

: نهـا بودنـد  يآوردنـد کـه از جملـه ا    يطالب رو ياب بن  يبه عل يگروه

ر بـن عـوام بـن عـاص،     يـ ، فضـل بـن عبـاس، زب   عبدالمطلبعباس بن «

، ي، ابــوذر غفــاريد، مقــداد بــن عمــرو، ســلمان فارســيبــن ســع خالــد

  ٢.»بن کعب ين عازب و اباسر، براء بي عمار

مهـاجران و   ةعامـ «: ن آورده اسـت يچنـ  »اتيقالموف«بكار در   بن ريزب

  .»است ]7[يفه علينداشتند كه خل يانصار شك ةهم

از  ير و شـمار يسلمان و زب«: نوشته است »فهيالسق«در كتاب  يجوهر

  .»ل داشتنديتما ]7[يعت با عليانصار به ب

  :آورده استجوهري در جاي ديگر 

از انصـار از   ياريعت شد و کارش پاگرفت، شمار بسـ يب ابوبکرچون با 

ا يـ اد يـ کردنـد و فر  مي گر را سرزنشيکديمان گشتند و يعت با او پشيب

  ٣.شان موافقت نکردياو با ا يول .دادند مي سر يعل

  : نوشته است »اسةياالمامة و الس«به در يابن قت

                                                      
  .٤٤٤ و ٤٤٣، صص٢طبري، ج تاريخ .١

  . ١٠٣، ص٢، جتاريخ يعقوبي .٢

  .٤٤ و ٤٣، صص٦ج ،ابن أبي الحديد، هنهج البالغشرح  :ک.ر .٣
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کـه   يوقتـ . ب بـود يغا) دادهايرو  اين از( عتيابوذر در هنگام گرفتن ب

را  يشـاوند يخو يد، ولـ ياز سر قناعت درست رفتار کرد«: گفت ،آمد

د، دو نفر هم با يداد يم امبرتان قراريپ بيت اهلاگر کار را در . ديوانهاد

  . »کردند نمي شما اختالف

  : سلمان گفت

اصـل بـه خطـا     دربـارة د و يـ ک سالمند درست عمل کرديدر انتخاب 

د، دو تـن هـم بـا شـما     يـ نهاد مـي  ان آنهـا يـ چنانچه خالفـت را م . ديرفت

  .ديخورد مي شيکردند و آن را در آسا نمي داياختالف پ

معتقد شـدند كـه اصـل و     يبرخ ،اد شده و امثال آنينصوص ميان از 

ـ  .خ اسالم بوديدشوار در تارهاي  آن لحظه ،عيتش ةسرچشم فرامـوش   يول

ـ ، پاانـد  تصوراتشـان انتخـاب كـرده    يآنهـا بـرا  آنچـه  كردند كـه    يهـا  هي

 دربـارة كـه   يكسـ . كند مي زد و بطالنش را ثابتير مي استداللشان را فرو

ن يـ مولـود ا  ،عيتش ةشيابد كه اندي يدرم يبه روشن ،كندن نصوص تأمل يا

 يبرا 7يتصور آنها، موضوع خالفت علرخالف ب. نيستده يچيط پيشرا

ـ   قتيوكه همگان روشن بود  ـ ب يمتوجه شـدند جهت ت و ارون از محاسـب ي

ر شناخته شده منحرف گشته اسـت،  يدا كرده و از آن مسيتصورات آنان پ

  .كردند گرد آمدند و موضع و اعتقادشان را آشكارا اعالم 7يعل ةدر خان

ط آشـفته  يصحابه در آن شرا پيشگامانبزرگان و  اين نوع تجمع ،يآر

، چندان سابقه كپارچه و ثابتي يموضعاتّخاذ و مكان ك يدر حادثه، و پر 

فه يسـق  يامـدها ياز آثـار و پ  7يع علـ يكه تشـ  و بيانگر آن است نداشت

  .نبوده است



  شیعه در گذر تاریخ   ٦٦

 دربـارة  ثيياست كه منابع گوناگون حد ييها روايتقت ين حقيد ايمؤ

ذكـر  انش يعيو خانـدان و شـ   7يعلـ دربـاره   9امبريفراوان پ يدهايتأك

اشـاره   7يان علـ يعيلت و منزلـت شـ  يآن حضرت بارها به فض. اند كرده

 ي ايـن مـوارد  فراوان. كرده بود و از مردم خواسته بود كه مالزم آنان باشند

زگـار  روآن  يدادهايـ روبازخورد ا ي فهيمولود سق ،عهيشكه دهد  مي نشان

گـردد و   مـي  ش اسـالم بـاز  يدايـ ش آن بـه پ يدايخ پيبلكه تار .نبوده است

  .كرده بودندد يمباركشان بارها بر آن تأكحيات در نيز  9رسول خدا



 

 

  

  

  

  

  عبداهللا بن سبأ  ساخته ،عيتش: دوم هيفرض

  : نوشته استچنين  ين توهم ساختگيا دربارة يطبر

در صنعا بـه   ،ملقب به ابن سوداء ،به نام عبداهللا بن سبأ يهودي يشخص

آمـد و در   گار عثمان اظهـار اسـالم کـرد و بـه لبـاس مسـلمانان در       روز

 وآمـد  رفـت  ،و مصـر  مثل شام، کوفـه، بصـره   ،يشهرها و مراکز اسالم

ز هماننـد  يـ کـرد کـه رسـول اکـرم ن     مـي  غيـ ه را تبلين نظرياو ا. کرد مي

 ؛امبر اسـت يـ ن پيجانشـ  يم رجعـت خواهـد کـرد و علـ    يبـن مـر   يسيع

؛ استيخاتم اوص يعل. داشته است ينيجانش يامبريگونه که هر پ همان

ت را ظالمانـه  يعثمـان حـق وصـا   . اسـت يکه محمد خاتم انب گونه همان

بـه پـا    ،گرداندن حق به صـاحبش  باز يد و الزم است که براغصب کر

  .خاست

اسالم اعـزام و بـه    يها سرزمين يجا يبن سبأ مبلغانش را به جا عبداهللا

ران را يـ منکـر کننـد و ام  از  يکرد که امر به معروف و نهـ  هيآنان توص

دنـد و از او  ياز مسـلمانان بـه او گرو   يگروهـ . مورد انتقاد قـرار دهنـد  

ان بـزرگ و تابعـان صـالح    يان آنهـا از صـحاب  يـ دند کـه در م کر يرويپ
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فــه، ياســر، محمــد بــن حذيماننــد ابــوذر، عمــار بــن  ؛حضــور داشــتند

، يبن صوحان عبد صعصعة، ابوبکرمد بن س، محيعد بن رحمانال عبد

 ،هيسـبأ . دگان مسـلمان يـ کـان و برگز يگـر از ن يد يمالک اشتر و شمار

هايي  شوراندند و نامه مي انيشان ضد واليشوايطرح پ يمردم را در اجرا

در . فرسـتادند  مـي  گـر يد يکردند و به شهرها مي هيران تهيوب امياز ع

نه آمدند و عثمان يها به مد يئک سبياز مسلمانان به تحر يجه شمارينت

و  ينهــا همــه بــه رهبــريا. را در خانـه محاصــره کردنــد و او را کشــتند 

  .ها بود يمباشرت سبئ

عـت را  ير بيـ عـت کردنـد و طلحـه و زب   يب يپس از آنکه مسلمانان با علـ 

گر بـه  يکـد يدند که سران سپاه با يها د يئشکستند و به بصره رفتند، سب

خـون عثمـان را   انتقام آنان  ،شود يکار عمل نيرسند و اگر ا مي تفاهم

ان سـپاه  يم گرفتند که ميپس شبانه گرد آمدند و تصم. خواهند گرفت

آنـان  . گران متوجه شوند، جنگ را آغاز کننـد يش از آنکه دينفوذ و پ

 ،ش از آنکه دو سپاه در حـال جنـگ متوجـه شـوند    يتوانستند شبانه و پ

کـه در   يگروهـ  ،بيـ ن ترتيـ به ا. م مهم را به اجرا در آورندين تصميا

کـه در سـپاه بصـره     ينفوذ کرده بودند، با آن دسته از کسـان  يسپاه عل

مه يآسـ  دو لشـکر و فرماندهانشـان سـر   . ر شدنديدرگ ،نفوذ کرده بودند

ب يـ ن ترتيـ بـه ا . ش گمـان بـد بردنـد   يک در دشمن خـو يشدند و هر 

ه گرفتـ  يميسـپاه تصـم   جنگ بصره آغاز گشت، بدون آنکه سران دو

  .ا آگاه باشنديباشند 

   :ن نوشته استين توهم چنيا دربارةاز كتابش  يگريد يدر جا يطبر

د يـ زيه از يـ ف از عطيب از سـ يبـه نقـل از شـع    ،يکـه سـر   ييزهاياز چ



  ٦٩ های خیالی درباره تاریخ تشیع فرض

 ،يهـود ي ،بـن سـبأ   عبداهللا: ديگو مي ن است کهيا ،م نوشتهيبرا يفقعس

. م آورداو در روزگار عثمان اسال. پوست بود اهياهل صنعا و مادرش س

رفـت و   مي گريبه شهر د ياز شهر ياسالم يها نيپس از آن در سرزم

او سفرش را از حجاز آغاز کـرد و پـس   . ديکوش مي مردم يدر گمراه

ان بــا مقاصــدش مخالفــت يشــام. از آن بــه بصــره، کوفــه و شــام رفــت

 ان آنهـا يـ رون راندنـد تـا آنکـه بـه مصـر رفـت و م      يـ دند و او را بيورز

ن يـ گفـت ا  مـي  نين سـرزم يکه به مردم ا ييزهايه چاز جمل ؛ستيز مي

 يولـ  ،گـردد  مـي  باز يسيند عيگو مي که يدر شگفتم از کسان :بود که

بـه  «: متعـال فرمـوده اسـت    يخدا. کنند مي بيبازگشت محمد را تکذ

تـو را بـه    ،تـو گذاشـت   ةن بدان آن کس که ابالغ قرآن را بر عهديقي

به بازگشت سزاوارتر  يسيعپس محمد از  ١.»گرداند مي گاهت بازيجا

  . است

ان آنهـا  يـ رجعـت را م  ةشـ يرفتنـد و او اند ين را از او پذيـ مردم ا: ديگو

: پـس از آن گفـت  . گو پرداختند و اش به گفت رواج داد و آنان درباره

 يداشته اسـت و علـ   ينيجانش يامبريو هر پ اند آمدها يامبر در دنيهزار پ

خـاتم   يا و علـ يـ خـاتم انب  محمـد : گفـت گـاه   آن .امبر اسـت ين پيجانش

  . استياوص

ت يوصـ  ياست که از اجـرا  يکستر  از همه ستمکار: پس از آن گفت

امبر حمله کرد و زمام امور امـت را بـه   ين پيو به جانش يريامبر جلوگيپ

 يوصـ . فه شـد يعثمان به ناحق خل: به مردم گفتگاه  آن .دست گرفت

                                                      
  .)٨٥ :صقص( .١
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از . ديـ د و او را به حرکت واداريام کنين کار قيدر ا. است يعل ،امبريپ

شـان را  يآرا. ديـ از منکر کن يد و امر به معروف و نهيرانتان انتقاد کنيام

  .دين امر دعوتشان کنيد و به ايبرگردان

ن سو و آن سو فرسـتاد و بـا تباهکـاران شـهرها     يمبلغانش را به اگاه  نآ

امر بـه  . کردند مي غياتشان را تبلينظر يآغاز به مکاتبه کرد و آنان پنهان

فرستادند  مي از منکر را آشکار ساختند و به شهرها نامه يمعروف و نه

هـايي   هن نامـ يز چنيکردند و برادرانشان ن مي شان انتقاديها و از حکمران

  . نوشتند مي را به آنها

نوشـتند و آنـان نامـه را در     مـي  گـر نامـه  يبـه شـهر د   يساکنان هر شهر

. خواندنـد  مـي  نان راياهاي  ن طور آنها نامهيخواندند و هم مي شهرشان

 ينه انجام دادند و خبـرش را در همـه جـا   ين اقدام را در مدينکه ايتا ا

کردنـد و بـه    مي که اظهار بود يزيقصد آنها جز آن چ. ن پراکندنديزم

  ١. ...پروراندند مي در سر ،کردند مي جز آنچه آشکار

ـ  .كنـد  مي ن مطالب را تا پس از جنگ جمل نقليا يطبر پـس از   يول

 .ديگو نمي يزيه چيئسب دربارةآن 

اهـل   ةاز صحابتعدادي كه  دم، روشن شينقل كرد يطبق آنچه از طبر

بودند كـه بـه زهـد،     ينان كسانيا .ه بودنديئاز بزرگان و رهبران سب ،فضل

  :از ندا برخي از اين افراد عبارت. ، صدق و صفا شهرت داشتنداتقو

ر يـ ز 9امبريبود كه با پ ياز كسان ؛ اويس بلويبن عد رحمانعبدال  .1

را كـه   ياست كسـان يعت كرد و در فتح مصر حضور داشت و ريدرخت ب

                                                      
 .٣٧٨، ص٣تاريخ طبري، ج. ١
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  ١.دار بود عهده ،عثمان رفتند ياز مصر به سو

 ابـوبكر . بـود ه يخثعم سي؛ مادرش اسماء بنت عمابوبكرمحمد بن   .2

ـ    ازدواج كـرد و محمـد در    يطالـب بـا و   يپس از شهادت جعفـر بـن اب

ـ الوداع در راه مكه به دن حجة ـ    . ا آمـد ي  ةاو پـس از مـرگ پـدرش در خان

پس سـ . ن شركت جستيجمل و صف يها بزرگ شد و در جنگ 7يعل

عاص در   بن عمرو ةا آنكه با حملت ت مصر گماشتيبه والاو را  7يعل

  ٢.آنجا كشته شد

. اسالم آورد 9؛ در روزگار رسول خدايبن صوحان عبد صعصعة  .٣

پـس  معاويـه  . شركت داشت 7ين با عليدر صف. بود توانا يور او سخن

د كـرد و در  يـ ن تبعيرا به بحـر  يو تسلط بر عراق، و 7ياز شهادت عل

  ٣.جا مرد همان

رموك يدر جنگ . و از تابعان ثقه بود يحرث نخعاشتر؛ او مالك بن . 4

. همـراه بـود   7ين بـا علـ  يجمـل و صـف   يهـا  شركت جست و در جنگ

چـون بـه قلـزم     ؛ت مصر گماشتيبه وال ،ق.  ه38را در سال  يحضرت و

                                                      
او فرمانـده  . و در بيعت رضوان حضـور داشـت و در آن بيعـت کـرد    «: ٣٠٩، ص٣ج ،الغابةأسد .١

شماري از تابعـان در مصـر از   . سپاهي بود که در ماجراي محاصره و قتل عثمان از مصر آمدند

  .»...اند دهوي روايت کر

، ٤ج ،الغابةأسـد (. پيوسـت  7به علي شرکت کرد و سپسعثمان در قتل او از کساني بود که  .٢

  ).٣٠١، ص٧، جالجرح و التعديل ؛٣٢٨، ص٣، جاالستيعاب ؛٣٢٤ص

صعصـعه در  . برادرش سـخن گفتـيم  درباره نسب وي در بحث  هدربار. ٣٢٠، ص٣، جالغابةأسد .٣

او از . ولي به دليل کمـي سـن و سـال آن حضـرت را نديـد      .اسالم آورد 9روزگار رسول خدا

 7و در شمار يـاران علـي  ، آور و ديندار او مردي زبان. سران قوم خويش يعني عبدالقيس بود

  .هاي آن حضرت حضور داشت و در جنگبود 
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از مزدورانش به او سم خورانـد و او بـر اثـر     يكيه به دست يد، معاويرس

  ١.زهر كشته شد

 يسـندگان پــس از و يمورخـان و نو اسـت كـه    يطبـر اينهـا مطالـب   

ش را بـر آنهـا بنـا    يخـو  ياو را ثابـت انگاشـته و افكـار و آرا   هاي  نوشته

متولّـد  ه يئاز درون سبها،  قرنگذشت ، تشيع بعد از نانيبه گمان ا. اند كرده

ن يبه ا ،قيدر حقا لو تأم يگونه بررس چيكه بدون ه يكسانبرخي از . شد

  : از ندا عبارت ،فاحش گرفتار شدند يخطا

 يدادهايـ روبيان او داستان را ضمن ): ق.  ه630 يمتوفا(» ريابن اث« .1

خ يتـار ي وي ها منبع اصلي نوشته. استنقل كرده  ق.  ه 31تا 30 يها سال

؛ هرچند كـه نـام آن را در آنجـا    نخست است ةگان سههاي  در سده يطبر

  ٢.نقل كرده است

كتـاب  ن داسـتان را در  يا يو): ق.  ه774 يمتوفا(» ير شاميابن كث« .2

آورده و پس از فراغت از نقل داسـتان جنـگ    »هيه و النهايالبدا«تاريخش 

سـخن   ةن خالصيا«: ه استاسناد داده و گفت يخ طبريآن را به تار ،جمل

  ٣.»ر استيبن جر ابوجعفر

                                                      
، ٣، جاإلصــابة؛ ٢١٣، ص٦ي، جالطبقــات الكبــر: پادشــاه عــرب و يکــي از اشــراف و قهرمانــان .١

  .٣٤، ص٤، جسير أعالم النبالء ؛٤٥٩ص

مـن بـه تـاريخ بزرگـي کـه امـام ابـوجعفر        «: گويد د که ميکامل را مالحظه کنيتاريخ  همقدم .٢

زيرا اين کتابي است کـه در مـوارد اختالفـي بـه آن اسـتناد و       ؛آغاز کردم ،طبري تأليف کرده

. »ام هيچ کم و کاسـتي از آنجـا گرفتـه    ها را بي نامه زندگي هدر نتيجه من هم. گردد اعتماد مي

  . ٣، ص١، جکاملتاريخ : ک.ر

  . ٢٤٦، ص٧، جالنهايةو  البداية .٣
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المبتـدأ و  «كتـاب خـود   در او ): ق.  ه 808يمتوفـا (» ابن خلـدون « .3

ـ يا ،»الخبر دار و جمـل نقـل كـرده و گفتـه      ةن داستان را ضمن نقل حادث

  ١.»است يطبر ابوجعفرداستان جمل از كتاب  ةن خالصيا« :است

  ين، پـا بـه عرصـة ظهـور    متقـدم كـه پـس از    يمورخـان اسامي برخي 

ـ انـد  رفتـه يان را چشم و گوش بسته پذينيشيپهاي  و نوشتهگذاشته  ين د، ب

  :قرار است

 يو :)ق.  ه1354 يمتوفـا ( المنـار  ةر مجلي، سردب»رضا ديمحمد رش« .4

  : آورده و گفته است »عةيالسنة و الش«ن داستان را در كتاب يا

او . بن سبأ است بداهللاعبه نام  يهودي يشخص ،عياصول تش ةکنند ابداع

کـرم اهللا  ( يعلـ  دربـارة به دروغ اظهار اسالم کـرد و مـردم را بـه غلـو     

ن و يـ نـدازد و د يتفرقـه ب  ،ان امـت يـ ق ميـ ن طريفراخواند تا از ا) وجهه

  . شان را تباه سازديايدن

  : ديگو مي او پس از نقل داستان

زان يـ م ،نـد يرا بب ريـ ن اثبـ خ ايمثال تار يبرا ،جمل ةهر کس اخبار واقع

                                                      
عثمان کساني را بـه شـهرهاي گونـاگون فرسـتاد تـا      «: چنين آمده استتاريخ ابن خلدون در  .١

، هبصـر را به بن زيد  أسامة ،هكوفرا به  همسلم  بن  محمداز جمله  ؛خبر درست را برايش بياورند

بـه جاهـاي ديگـر     شـماري ديگـر را  مصـر و  را بـه  ياسـر    بن شام و عماررا به اهللا بن عمر  عبد

مسـلمانان چيـز ناخوشـايندي     همـا و بزرگـان و عامـ   : آنان در بازگشت به وي گفتنـد . فرستاد

اهللا بـن   مگر عمار که شماري از اشرار به او تمايل پيدا کردند کـه از جملـه آنهـا عبـد     ،نديديم

او  اسـالم . وي يهودي بود و در روزگار عثمـان مهـاجرت کـرد   . معروف به ابن سودا است ،سبأ

؛ وي ١٣٩، ص٢، جكتـاب العبـر  يـا  تاريخ ابن خلدون  .»...نيکو نبود و از بصره بيرون رانده شد

اي بود از کتـاب ابـوجعفر طبـري کـه بـه دليـل وثاقـت و         اين خالصه«: گويد مي ١٦٦در ص 

  . »سالمت وي از هواي نفس، ما از او نقل کرديم
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تـرين   نکه کوچـک يبدون ا ؛ديها را خواهد د يئسب يها ير تبهکاريتأث

  ١.در راه صلح برداشته باشند يگام

بن سبأ در كتـاب   عبداهللاز  يو :)ق.  ه1372 يمتوفا( »نياحمد ام« .5

  : ك قهرمان ساخته و گفته استي »فجراالسالم«

اظهـار  عثمـان  در روزگـار  . اهل صـنعا بـود   يهوديک ي ،اهين پسر سيا

او اعتقـادات  . ن مسـلمانان را تبـاه کنـد   يـ اسالم کرد و تالش کرد تـا د 

 ياريبسـ  يها سرزمينبه . را در شهرها پراکنده ساخت ياريبار بس انيز

  .مانند حجاز، بصره، کوفه، شام و مصر سفر کرد

ـ را از ا يافكـار اشـتراك   ،آور شده است كه ابوذر اديگاه  آن  يهـود ين ي

  .من فراگرفته بوديا يان عراق يكه خود او آنها را از مزدك فراگرفت

در سراسـر   ياريشـمارگان بسـ   .م1952در سال  ،االسالم از كتاب فجر

كـه در  بـود   ين كسينخستاحمد امين، . افتيتشار ان ياسالم يها سرزمين

البتــه . جــاد كــرديااي  راكــد ســنگ انــداخت و مــوج گســترده يهــا آب

خ مصلح كاشف الغطـا  يش مانند ؛دادند يبه و يبخو يها معاصرانش پاسخ

ن عالمه يهمچن. نوشت يرا در پاسخ و »و اصولها الشيعةأصل « كه كتاب

ـ راتحـت  « امنرا با  يكتاب ،يتيسب عبداهللاخ يش در جـواب او بـه    »الحـق  ةي

  .ر درآورديتحر ةرشت

در وي  :)ق.  ه1370 يمتوفـا ( المعـارف  رةيدامؤلف  »يد وجديفر« .6

  ةنامـ  يل زنـدگ يـ ذو كتابش ضمن نقـل داسـتان جنـگ جمـل      يچند جا

                                                      
  .١٠٣ـ  ٥٤ و ٤٩ ـ٤٦ صص ،السنة و الشيعة .١



  ٧٥ های خیالی درباره تاریخ تشیع فرض

  ١.ن موضوع اشاره كرده استيبه ا 7طالب يبن اب يعل

 »ياسـ يسـالم الس خ االيتـار «در كتـاب   يو :»م حسـن يحسن ابراه« .7

   :نوشته استچنين اواخر روزگار عثمان  يدادهايرو دربارة

ار سـازگار بـود و   يروانش بسيرش دعوت ابن سبأ و پيپذ ين فضا برايا

ن انقالب را يکه آتش ا يکس. نهاد ياز خود به جا يبلندمدت يرهايتأث

، ابـوذر  ييبزرگ و مشـهور بـه ورع و پارسـا    يور ساخت، صحاب شعله

ه را يعثمان و معاوهاي  استياو س. ث بوديز امامان بزرگ حد، ايغفار

از اهل صنعا به نام عبداهللا بن سبأ مورد انتقـاد   يشخص ةليدر شام به وس

بود که اسـالم آورد و سـپس در    يهوديبن سبأ، يک  عبداهللا. قرار داد

او سفرش را از حجاز . به گشت و گذار پرداخت ياسالم يها سرزمين

  ٢. ...س به بصره، کوفه، شام و مصر رفتآغاز کرد و سپ

 انـد  عه كتـاب نوشـته  يشـ  دربـارة كه  يمسلمانانپس با توجه به وضعيت 

آنـان   ةكـه بـر سـر سـفر     يكـار مستشـرقان  كه برخي را بررسي كـرديم ـ     ـ

 ؛هـم نداشـته باشـند    يريد چندان تقصـ يشااگر چه  ؛روشن است اند نشسته

مقاصـد   يكه برا ـ  يشناس شرق يها بكتارا در ها  هين نظريهمنيز آنان  زيرا

 بـاره  دراينشتر يندگان اطالعات بيجو. كنند مي درج شود ـ  مي خاص نوشته

مراجعـه   يعسـكر  يعالمـه مرتضـ  توانا، پژوهشگر هاي  توانند به نوشته مي

 ٣.نه حق مطلب را به طور كامل ادا كرده استين زميكنند كه در ا

                                                      
   .٦٣٧، ص٦ج فريد وجدي، ،المعارف دائرة .١

  .٣٤٧ي، صتاريخ اإلسالم السياس .٢

   .٥٠ـ ٤٦، صص١، جعبداهللا بن سبأ .٣
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   ن موضوعيدگاه محققان در ايد

براي بررسي مطالبي كه طبري از سيف نقل كرده، نظر خوانندة محترم 

  .كنيم را به چهار نكته جلب مي

  اي دور از واقعيت افسانه .١

است كه جـز  اي  گونه بهروايت كرده، ن داستان يااز  يخ طبريآنچه تار

را يـ ز ؛تـوان نسـبت داد   نمي ناقالن اخبار جنو اي  اسطوره يها تيبه عفر

صـنعا آمـده و در    ازيـك يهـودي   ق كند كـه  يتصد يشود كس مي چگونه

عثمان اسالم آورده و توانسـته اسـت بزرگـان صـحابه و تابعـان را       ةدور

و بـرود   ياسـالم  يهـا  سـرزمين ، بـه  نشر دعوت خود يبراگاه  آن .بديبفر

خالفـت  به تا بفرستد نه يآنان را به مدو كند ج يرا ضد عثمان بس يگروه

ان عــادل و يدگان صــحابيــفــه را در برابــر ديو خلكننــد حملــه  ياســالم

 هـاي مـأنوس بـا    عقـل  يبـرا  ياست كه حت يزين چيا. روانشان بكشنديپ

  . ستينپذيرفتني ز يب نيعجا

بـرد   مـي  الؤر سيكرامت مسلمانان و صحابه و تابعان را ز ،ن داستانيا

 بيـ فر يهـود يك يـ كه از دهد  نشان مياي  ساده يها تيشخصرا و آنان 

شـمندان حضـور   يان، عالمـان و اند يشـوا يان آنهـا پ يم كه درحالي .نددخور

  .ندشتدا

  تأثير عملکرد عثمان در قتل او .٢

عثمـان و   ةريسـ  تأمـل در مـا را بـه    ،خيره و تـار يس يموضوع ةمطالع

 فـر يش را كيمعارضـان خـو   ،آن دو. خوانـد  فـرا مـي   سفيان ابوبن  ةيمعاو
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ابـوذر   ،عثمـان . زدنـد  مـي  كردند و كتـك  مي ديدادند و مخالفان را تبع مي

به المال  تيباختصاص م و يم غنايتقس ةاعتراض به نحودليل را به  يغفار

ـ بـه ربـذه تبع  ، )عثمـان (خـودش   ةخانواد ـ او ه. د كـرد ي  ين صـحاب يمچن

 گرفتار مرض فتـق شـد  زد كه كتك  يقدر بهاسر را يعمار بن  ،القدر  ليجل

   ١.ش شكستيها از دنده يكيو 

وجـود دارد كـه شـخص     ها تمخالفنوع ن يز از اين يگريدهاي  نمونه

ـ   ييها در توهموجود ن يبا ا. ابديتواند به آنها دست  مي متتبع ش يكه مـا پ

 يده بر رويكه رجال خالفت و مزدورانشان د مينيب مي ،مين نقل كردياز ا

از بين بردن حكومت عثمـان   يبرا كه صحابه و تابعان را ٢بندند مي يكس

كند، ولـي پـس از آن پيـراهن     تحريك مي اش داخل خانهه در فيخلو قتل 

كـه   يكسـ  .خيـزد  خـواهي او بـر مـي    چـوب كـرده بـه خـون     عثمان بـر 

ـ  يمعاو ةريخ خالفت و سيبا تار ييآشناترين  كوچك ن يه داشته باشـد، چن

  . رديپذ نمي را يزيچ

  : ديگو مي ينيام ةعالم

ان يجاد اختالف ميفتنه و ا ييبرپاقدرت در زان از ين مياگر ابن سبأ به ا

ش در شهرها يها ران امت نسبت به او و تالشيده بود و اميمسلمانان رس

د د، چـرا درصـد  يـ وقـت انجام  ةفيوقوف داشتند و کار او به کشتن خل

ن يـ ر و به خـاطر ارتکـاب ا  يچرا او را دستگ !؟امدنديبرن يو يريدستگ

                                                      
  .٤٢٢ص ،٢، جالستيعابا .١

ايـن يهـودي را   «: گفـت  کرد و مـي  مقصود عايشه است که مردم را به قتل عثمان تحريک مي. ٢

 )مترجم. (»بکشيد
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ب نکردند و او را نزدند و مورد اهانت قـرار ندادنـد و بـه    يات تأديجنا

چرا او را اعدام نکردند تا امت از شر و فسـادش   !نداختند؟ياهچال نيس

ک و امرکنندگان به معروف و يان نيبا صحاب که درحالي. آسوده شوند

ن يـ مگـر نـه ا   !داشـتند؟  مـي  را روا ين رفتاريکنندگان از منکر چن ينه

فـر  يهمانـا ک «خواننـد کـه    مـي  مـردم  يم برايان قرآن کرياست که قار

ن يـ کننـد ا  مي ن فساديجنگند و در زم مي که با خدا و رسول او يکسان

مخالفشـان قطـع    يا دست و پـا يا بر دار گردند ياست که کشته شوند 

ا اسـت و در  يـ آنـان در دن  ين خـوار يـ ا. د گردنـد يـ نکـه تبع يا ايگردد 

فه بـا قتـل   يچرا خل ١.»دردناک گرفتار خواهند گشت يآخرت به عذاب

کـان  يتوانستند ن مي ا آنها تنهايآ !ان نداد؟يپاها  فساد به فتنه ةن جرثوميا

 يقرار دهنـد و هـر طـور    يريگ مورد حمله و سخترا  9امت محمد

  ٢؟ندکه دوست دارند با آنها رفتار کن

ـ هـ  گشودن چشـم  يبه جانيز سندگان گذشته و حال ياز نوبرخي   ها ب

 ،فـه يقتـل خل جو براي يـافتن علـت واقعـي    و جستات تلخ و يواقع يرو

فـه و  يرامـون قتـل خل  يپ ياليـ خ يهـا  فـرض دامن زدن بـه  تا با  ندديكوش

  . بحث رها كنند اين يني، خود را از سنگهاي آن علّت

   :ديگو مي ن گروهيا رةدرباسندگان معاصر ياز نو يكي

 تيـ خ اهميت تـار يـ هستند که نـه بـه واقع   يسندگانين نويدر مشرق زم

آنــان علــت شــورش . يط زنــدگيت و شــرايدهنــد و نــه بــه وضــع مــي

                                                      
  .)٣٣ :همائد( .١

  .٢٢٠ و ٢١٩، صص٩، جالغدير .٢
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دوره و بلکـه   يداهايـ گرداننـد و رو  مـي  دگان را به عثمـان بـاز  يد تمس

ــا  دوره ــ ةرا در اراده ــف   ي ــاط مختل ــهرها و نق ــه در ش ــخص ک  ک ش

 محــدود ،شــوراند مــي فــه و دولــتشيدم را ضــد خلچرخــد و مــر مــي

ن اسـت کـه دولـت در    يـ ا يين پندار و افترايچن يعمل ةجينت! سازند مي

ان و يـ ک دولـت الگـو بـود و امو   يـ  ،رش مـروان يروزگار عثمان و وز

در  يانسـان  يو بـرادر  يعـدالت اجتمـاع   يهـا  کيـ او پ يان اشـراف يوال

بـن   عبـداهللا بـه نـام   ک شـخص  يان ين مياما در ا. ن عرب بودنديسرزم

ــبأ ــتکار ،س ــاريو ن يدرس ــامو يکوک ــان و والي ــاه ي ــراف را تب  ان و اش

چرخـد و   مـي  ب کـه در شـهرها و نقـاط مختلـف    ين ترتيبه ا ؛سازد مي

ن يـ چنانچه ا. شوراند مي ان صالح و مصلح اويمردم را ضد عثمان و وال

بـود، مـردم در    نمي ن شهر و آن شهرياو به ا يت و سفرهايک شخصي

و  يه در راحتــيــمعاو يد و بردبــاريــه نعمــت مــروان و عــدالت وليســا

  .کردند مي يش زندگيآسا

 يآرا يج برخـ يت و تجاوز به خلق و تـرو يافترا به واقع ،ين پنداريچن

 يو واهـ  يسـاختگ  يلـ يک منطـق سـاده و دل  يـ ارزش اسـت کـه از    يب

 يحـاو  ،هيـ ن نظريـ نکـه ا ياتـر   نـاک  ن خطـر يـ از ا. رديـ گ مـي  سرچشمه

ن تـالش  يرا صاحب چنيز ؛خ استيتار يدر بنا يق اساسيف حقايتحر

ن دوره يک و بلکه چنـد ي يدادهايکوشد که رو مياي  خورده شکست

گردد و مردم را  مي ک شخص محدود سازد که در شهرهاي ةرا به اراد

ن يـ ل رفـتن ا يـ ن مردم تنهـا بـه دل  ياگاه  آن .شوراند مي ک دولتيضد 

  .ورندش مي ان آنها ضد آن دولتيشخص در م

و  يو مـال  يفسـاد نظـام اقتصـاد    ،است حاکميت حکومت و سياما ماه
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حقـوق  بـه  ان نسـبت  يـ صاحبان قدرت و اسـتبداد وال  يسرکش ،يعمران

 يهـا  اسـت يساعـراض از   بـر گـردن مـردم،   اميه  بنيسوار شدن مردم و 

و  يو اشـراف  يخانـدان  يها استيسو گرايش به ک يو دموکرات يمردم

کـه مـورد احتـرام و بزرگداشـت      ين کسـان خـوار کـرد   ،يدار هيسرما

گـر  يگـران و د ياسـر و د يمانند ابوذر، عمار بن  ،از مردم بودند ياريبس

ک يـ دهنـد، در تحر  مـي  ليرا تشک ياجتماع يط زندگياکه شر يامور

هوادارانشـان،  و  يمردم شهرها و شوراندن آنها ضد خاندان حاکم امو

ها از آن عبداهللا بـن   نقش ةدر داستان قتل عثمان همآيا  !تأثيري ندارد؟

ان يچند و ميان سر بپيشواياز فرمان پتا دارد  يم سبأ است که مردم را وا

  !؟کند مي شر يآنها القا

دا يـ پ يسـت کـه در شـرق کسـان    ين يورز شهياند يبرا يدين تهديا ايآ

 يهـا  نظـام هاي  هيعت جامعه و پايرا که به طب يشوند که حوادث بزرگ

 ةق و محکـم دارنـد، بـه اراد   يـ ار وثيبس يربط ،آن يو اجتماع ياقتصاد

سـالم   ةن جامعـ يـ گردانند که در شـهرها بگـردد و در ا  ک شخص بازي

  .بپاشد دو فسا يتخم گمراه

 ياصـالح  يهـا  کنـد کـه انقـالب    نمـي  ديـ شه را تهدياند ،ن خطريا ايآ

آنها را به خواست  ينديفرا يم و طيکودکانه کن يها ليلحت ،خ رايتار

شهرهاي مختلف، توانند با سفر به  مي م کهينسبت بده يافراد آشوبگر

  ١.جاد کننديآن را ا

                                                      
 هـرکس  .ايـن سـخن ادامـه دارد   . ٨٩٦ ــ  ٨٩٤، صـص ٤ج ،اإلنسانية العدالةاإلمام علي صوت  . ١

  . تواند به آنجا مراجعه کند بخواهد مي
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  ضعيف بودن راويان قصه .٣

  :از ندا كه عبارت نقل كرده استغير ثقه تش را از اشخاص يروا يطبر

ـ از اشـخاص ز  يكـ ي ،كند مي از او نقل يكه طبر يسر :يسر )الف  ري

  : تواند باشد مي

ب يرا تكـذ  يد ويبـن سـع   يـي حيكـه   »يل همدانيبن اسماع يسر«ـ 

  ١.اند ف كردهيتضعنيز او را از حافظان  ياريكرده و شمار بس

سـال   يسـاكن بغـداد، متوفـا    ،»يبن عاصم بن سـهل همـدان   يسر«ـ 

ـ  ير طبريابن جر. ق.  ه258 سـال از عمـر او را درك كـرده     يش از سـ يب

: اش گفته اسـت  درباره عدي ابنب كرده و يرا تكذ يابن خراش و. است

 را بـاال هـا   موقوفـه «: افـزوده اسـت  نيـز  ابـن حبـان    .»دزدد مي ثياو حد«

را كـه   يثياز احـاد  يكـ يهمچنين  يو ٢.»ستياستناد به او روا ن. كشد مي

  .مورد مناقشه قرار داده استجعل كرده،  يسر

ـ يمـا اهم  يبرااست و  گو دروغان دو يمشترك مسري، نام  ،اين بنابر  يت

  .باشدايت روناقل  يسركدام ندارد كه 

را او در يـ ز ؛نادرست است ،ثقه باشد يايحيبن  ينكه او سرياحتمال ا

 ق.  ه234از متولـدان سـال    يو حال آنكه طبر وفات كرده ق.  ه167سال 

ـ با يسـر  ايـن  بنابر. سال با هم فاصله دارند 57است و آن دو  از  يكـ يد ي

                                                      
نسـائي گفتـه   . »گويي وي براي من در يـک مجلـس ثابـت گشـت     دروغ« :گويد القطان ييحي .١

م حـديث او  مـرد «: احمد گفته است. »چيزي نيست«: اند ديگران گفته. »متروک است«: است

  .١١٧ ، ص٢، جميزان االعتدال :ک.ر. »اند را ترک گفته

  .١٢، ص٣، جلسان الميزان؛ ١١٧، ص٢، جميزان االعتدال؛ ٩٩٣، صتاريخ الخطيب .٢
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  .باشد دروغگوهمان دو 

 عـدي  ابن. ناشناس است يم كوفيب بن ابراهيشع ،مقصود: بيشع) ب

ف از زبـان او  يرا سـ  يتيروا«: گفته است يذهب. »ستياو مشهور ن«: ديگو

  ١.»او مجهول است ،نوشته

ات را يـ جعل ،ف بن عمـر يس«: ابن حبان گفته است: ف بن عمريس) ج

  . »كند مي ثابت نقل ياتيهمچون روا

كنـد و مـتهم بـه     مـي  ثيند كه او جعل حـد يگو«: ديگو او همچنين مي

ـ او بـه زندقـه مـتهم شـده و در روا    «: حاكم گفتـه اسـت  . »زندقه است ت ي

مشـهور اسـت و    يث وياحاد يبرخ«: گفته است عدي ابن. »اعتبار است يب

عمـوم  «: گفتـه اسـت   عـدي  ابـن . »است يروير قابل پيعموم آنها منكر و غ

او متـروك  «: گفته است دارقطنيبه نقل از  يبرقان. »منكر است يث وياحاد

. »ستين يريث است و از او خيف الحديضع«: ن گفته استيابن مع. »است

. »اسـت  يه واقـد يث او شبيث او متروك است و احاديحد«: ديحاتم گو ابو

  . »ستين ياو كس«: ديگو دوابوداو

 يو. »جاعـل اسـت  «: ديـ گو يوطيس. »ف استيضع«: گفته است ينسائ

ف نقل كـرده  يسم از يب بن ابراهياز شع ييحيبن  يق سريرا از طر يثيحد

ف هستند كـه  يانش اشخاص ضعيان راوياست و در م يجعل«: و گفته است

  ٢.»ف استيستر  فياز همه ضع

                                                      
  .١٤٥، ص٣، جلسان الميزان؛ ٢٧٥، ص٢، جميزان االعتدال .١

ــدال .٢ ــزان االعت ــذيب؛ ٤٣٨، ص١، جمي ــذيب الته ــالي ؛ ٢٩٥، ص٤ج ،ته ــنوعةاللئ ، ١ج ،المص

  .٤٢٩ و١٩٩، ١٥٧صص
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 يك فرقه اسالميتنها ه كرد كه يتك يليتوان بر تحل مي چگونهبنابراين 

ـ ا يـ ك پـنجم  ياي كه شامل  گيرد؛ فرقه در برميرا  مسـلمانان  ك چهـارم  ي

ه بـر  يـ تكپـس  . دارد يتين وضـع يچنـ  سند و متن آن كه درحالي. شود مي

  . رديپذ نمي آن را يعقل آدم واست  يو گمراه يبكاريفر ،ين نقليچن

  يخيتار ةک اسطوري ،بن سبأ عبداهللا .٤

تولد و تاريخ ن مرد و يا دربارةموجود  يها قرائن و شواهد و اختالف

دهـد كـه    مـي  دعوتش، بـه پژوهشـگر اجـازه    يو محتوا يزمان اسالم و

هـالل   يعـامر و بنـ   يبن سبأ همان داستان مجنون بن عبداهللاستان د ،ديبگو

ـ ا. است ـ   ،گونـه مـردان و قهرمانـان    ني ان و يـ گو قصـه  ةسـاخته و پرداخت

  .وانگان استيپردازان و د افسانه

ه بـود  ديبه اوج خود رس عباس بنيو اميه  بني هاي دولتنوش ش و يع

هـا و   هزيافت، انگي يم يب لهو و لعب فزوناو اسبتر  فراخ يهرچه زندگ و

. داد بيشـتري مـي   رونـق  راال يـ و بازار خكرد  مي شتريبرا جعل هاي  نهيزم

هـا و   گـذران  هـا و خـوش   نينش ها ساخته شدند تا آنكه پرده و مثلها  قصه

  ١.پروردگان نعمت با آنها سرگرم باشند

ن عامل موجـب  يد هميشا. الغطا است كاشف ،ن سخن مصلح بزرگيا

ـ بـه ا آنان را بزرگان روزگار شده و  درپژوهش  ةشيش انديدايپ جـه  ين نتي

سـنده  ينو. تيـ اسـت تـا واقع  تر  كيعبداهللا سبأ به اسطوره نزد ،كه هاندرس

                                                      
  .٧٣، صو أصولها الشيعةأصل  .١
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دهـد   مـي  دارد كـه نشـان   يگفتـار  بـاره  ايـن  در ،نيه حسدكتر ط ،يمصر

عه آن را بـزرگ و  ياست كه دشمنان شـ  يخيتار اي هاسطوربن سبأ  عبداهللا

. نـد ده بيعه فريشدرباره ق مردم را ين طريتا از ا اند وحشتناك جلوه داده

. اسـت  مسـلمانان  ةان عامـ ينه ميجاد تفرقه و كيا يد برايك تالش پلين يا

  :ديگو مي دكتر طه حسين

 اش نقـل  بـاره  اگـر هرچـه در   ـن عبـداهللا سـبأ    يـ ا ،يار قـو يبه گمان بسـ 

پس از بروز فتنـه و   ،آنچه را گفته و ادعا کرده ـ  کنند درست باشد مي

 ،کرده اسـت  يبردار باال گرفتن اختالف بوده و او در واقع از فتنه بهره

  .نه آنکه خودش آن را برپا کرده باشد

سـبأ مبالغـه    عبداهللادر کار  عباس بنيو اميه  بني عه در دورانيدشمنان ش

که بـه عثمـان و    ييدادهايرو يدر برخ ييق از سوين طريکردند تا از ا

 يد کننـد و از سـو  يـ جـاد شـک و ترد  يا ،شود مي ان او نسبت دادهيوال

عه را به يامور ش ين راه برخيند و از ايانش بد بگويعيو ش يگر به عليد

اسـالم آورد و   ،توطئه ضد مسلمانان يبرانسبت دهند که  يهوديک ي

  .اند گفتهار از آنان بد ين راه بسيعه از ايدشمنان ش

اط يـ ، دقـت و احت يارين امـور موضـع هوشـ   يا ةهمدرباره د يبا اين بنابر

م کـه  ياز آن بـدان تـر   د مسـلمانان صـدر اسـالم را بـزرگ    يما با. گرفت

و عقــل و اســت ين و سيــد د ويــاياز صــنعا ب يهــودي ياز پــدر يمــرد

اه زاده شــد و نخســت يســ ياو از مــادر. بــه بازيچــه گيــرددولتشــان را 

 يبلکـه از رو  ،ل و رغبـت يـ م يپـس نـه از رو  . داشـت  يهوديمذهب 

 ةافـت کـه بـه همـ    ي يقيچنان تـوف گاه  آن .ب اسالم آورديرنگ و فرين

ک کرد يشان تحر هفيپس مسلمانان را ضد خل. ديخود رسهاي  خواسته
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ا پس از آن، آنـان را بـه چنـد حـزب و فرقـه      يش يکه او را کشتند و پ

  . م کرديتقس

د و درخـور نقـد هـم    يـ آ نمـي  است که با عقل راست ينها همه اموريا

 يآنچه جا. نهاده شودبنا بر آنها  يخيست که امور تارين ستهيشا. ستين

در آن  يات اســالميــط حين اســت کــه شــرايــد نــدارد ايــشــک و ترد

الت و يتمـا  ييآبسـتن اخـتالف نظـر و جـدا     يعـ يروزگار بـه طـور طب  

کـه بـه نصـوص قـرآن و      يکسان. مخالف بود ياسيش مذاهب سيدايپ

 رااي  امـور تـازه   جسـتند،  مـي  شان تمسکيا ةصحاب ةريو س يسنت نبو

 آنـان . کردنـد  نمـي  شان ناشناخته بود و آنهـا را درک يدند که برايد مي

ت يو حفظ رع يدار شتنيکه عمر با خو يخواستند که با همان شدت مي

  .رو شوند کرد، با آنها روبه مي با مسائل مقابله

ش در يرقـر يش و غيقـر هـاي   دهيجوانان و تازه بـه دوران رسـ   ياز طرف

ــم ــان قباي ــرب از پل ي ــا روح يشــامدهايع ــازه ب ــت ــتقبالاي  هي ــازه اس  ت

آنهـا  . طلبانـه و متکبرانـه بـود    ورزانـه، جـاه   ه طمـع ين روحيا. کردند مي

دن بـه  يجستند و در راه رسـ  مي ش را در آنهايدوردست خو يآرزوها

ن امـور  يهمـ . شـناخت  نمي بستند که حد و مرز مي را به کار يآنها همت

 شـان سـوق  يآرزوها يو جوانان را بـه سـو   بود که بزرگان يتازه، عامل

امــوال . شــد مــي آنهــا گشــوده يرو يپهنــاور يهــا ســرزمين. داد مــي

. شـد  مـي  يآور گـرد  ،اتيـ همچـون مال  ،هـا  سـرزمين ن ياز ا يشمار يب

مفتوحـه   يها سرزمين ةست که بر سر ادارين يچ شگفتيه يجا اين بنابر

  .کنند يبردار بهره ن اموال گرد آمدهيبا هم به رقابت بپردازند و از ا

کـرد   مـي  آنها را دعـوت  ،زيگشوده شد و همه چ يگريد يها سرزمين
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در . گـر نقـاط را گشـودند   يطور کـه د  همان ؛که اقدام به گشودن کنند

چرا اگر  !رند؟يبگ يشيگر پيکديگشودن از  يد برايط چرا نباين شرايا

کـه فاتحـان بـه دسـت      يمتـ يا بودند در مجد و عظمـت و غن يطالب دن

در  ،د با هم رقابت کنند و اگر طالب آخـرت بودنـد  يآورده بودند، نبا

اسـت کـه جوانـان     يشگفت يچه جا !مزد و ثواب با هم رقابت نکنند؟

شـان  يرو هکه بـ  يين درهايفتند و از ايش راه نيکار قر طمعبلندپرواز و 

 يشگفت يچه جا !به مجد و عظمت و قدرت نرسند؟ ،گشوده شده بود

گر بـه  يکـد يل عرب بـا  يگر قباين جوانان انصار و جوانان ديدارد که ا

 ن رقابـت يـ فـه مـانع ا  يدند کـه خل يد مي ينکه وقتيو ا !رقابت بپردازند؟

ار مهم يبس يگمارد و کارها مي بزرگ يارهاش را به کيشود و قر مي

نه و نفرت نسبت يشان پر از کيها سپارد، دل مياميه  بنيو با منزلت را به 

  !نشود؟ يبه و

ن است که عثمـان پـس از عـزل سـعد،     يا ،شک ندارد يکه جا يزيچ

بـن عـامر را پـس از عـزل      عبـداهللا د را بر کوفه گماشـت و  يد و سعيول

ز پـس  ياو ن. ه سپرده شديشام به معاو ةت و همبر بصره گماش يموس ابو

ل عــرب، قــدرتش را تــا يــگــر قبايش و ديشــام بــه قــر ةاز ســپردن ادار

عمروعـاص از   يپس از برکنار. ممکن گسترش داد يمرزهاترين  دور

نهـا همـه   يا. سـرح بـر آنجـا گماشـته شـد      يبن ابـ  عبداهللات مصر، يوال

، يريبـرادر شـ   يو برخـ  يبرادر مادر يبرخ. شاوندان عثمان بودنديخو 

  و بـه  داشـتند  يبـا و  يار دورياز آنهـا نسـبت بسـ    يو برخ ييدا يبرخ

  .ندديرس مي شمس بن عبد ةيام

نکه ابن سبأ توانسته يا دربارةهستند و ما  يناپذيرق انکارينها همه حقايا
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. ميدان نمي يزيچ ،فته باشديفر يا عزل کسيباشد عثمان را در گماشتن 

امـور   ةهمـ  ،ريا امي يصر، والين را که پادشاه، قيا ،دوران ةمردم در هم

مسلمانان . اند شمرده مي زشت ،شاوندان خودش بسپارديدولت را به خو

را  ين کـار يـ ز ايآنان ن. رون نبودندين قاعده بيهم از ا عثمان يايو رعا

افتند و با آن بـه مخالفـت   يدر ،ها بوده دوران ةکه مورد انکار مردم هم

  ١.خاستند بر

بوده  ياليت خيك شخصيابن سبأ حاصل شدن اين نتيجه كه  بنابراين

  :گردد مي ر بازيبه امور ز ،اند دهيعه آن را آفريكه دشمنان ش

 ،در فتوحـاتش  يا بـالذر يمثل ابن سعد در طبقات  ،موثقمورخان  .1

  . اند سبأ اشاره نكردهبن  عبداهللابه داستان 

 يو ييگـو  دروغف بـن عمـر اسـت كـه     يسـ ، ناين داستاتنها منبع  .2

  . است ثيك جاعل حديست كه او ين يآشكار است و شك

نجـام  ااوالً، شـود،   مي بن سبأ نسبت داده عبداهللاكه به  يامورالزمة  .3

 و ثانيـاً  شـود  نمـي  ك انسان حاصلي ياست كه برا ييآسا معجزه يكارها

 يو در راستا ب داديبن سبأ آنها را فر عبداهللاكه  يمسلمانانم، يبگوينكه يا

بدون بودند كه ساده  يمردمانسوء استفاده كرد، آنان از ش يخو يها هدف

  .گرفتندقرار  او يها هدفدر مسير  يگونه اعتراض چيه

سكوت عثمان و كارگزارانش وجـود   يبرااي  كننده ر قانعيچ تفسيه .4

فـه و  يهمچـون محمـد بـن حذ   خـود،  مخالفـان   ،كه آنـان  يدرحال ؛ندارد

                                                      
  .٢٢١ و ٢٢٠، صص٩الغدير، ج: ک.؛ نيز ر١٣٤ ، صالكبري الفتنة .١
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  .كردند مي را ضرب و شتم ...و ابوبكربن  محمد

كه او  ين سالييو تع 7يبه دست عل عبداهللازده شدن  داستان آتش .5

از آن  ياثرنيامده است و  يخيح تاريصح  هيچ كتابدر  ،به آتش سوخت

  . شود نمي دهيد

 دهيد يچ اثرين و نهروان هيدر جنگ صفهمراهانش، از ابن سبأ و  .6

  . شود نمي

ـ بـه پا  گونـه  ش را ايـن سخن طه حسينسرانجام دكتر  او «: بـرد  مـي  اني

 يچ وجـود خـارج  يدند و هـ يعه آن را تراشـ يبود كه دشمنان شـ  يشخص

  ١.»ندارد

ـ تبع) طه حسين( ياز ونيز از مستشرقان  ياريبس از كـه   انـد  ت كـرده ي

 ةيـ شـان را در نظر اي يآراكه است  يدكتر احمد محمود صبحجمله آنها، 

  ٢.امامت نقل كرده است

ف كتــاب يبــا تــألنيــز  يعســكر يد مرتضــيســ ،رجســتهپژوهشــگر ب

 ،ن كتـاب يا. ق قرار دادين موضوع را مورد پژوهش عميا »سبأبن  عبداهللا«

 در هيـ خ محمـد جـواد مغن  يشـ  .كنـد  مي ليتحل يعلمه صورت خ را بيتار

  :گويد باره مي  اين

چ يکـرد کـه هـ    يع خدمتيژه به اصل تشين و دانش و به ويبه د، مؤلف

ع رو بـه  يعه و تشـ يبـه شـ   يکه حمله و افترا ـ  يار کنوندر روزگ يکار

                                                      
دکتـر شـيخ    اي بود از آنچـه  خالصه ،آنچه را ما در اينجا آورديم فصل ابن سبأ،، الكبري الفتنة .١

  .آورده است ١٤٦، ص»التشيع هوية«احمد وائلي در کتاب 

  .٣٧ي، صحمد محمود صبح، ااإلمامة نظرية .٢
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 ين کـار راه را بـرا  يـ او بـا ا . کند نمي يبا آن برابراست ـ   نهاده يفزون

ان بـردن وحـدت مسـلمانان و    يـ از م يکه بـرا  ييگرها توطئه ها و دالل

  ١.رند، بستيبگ يآلود ماه خواهند از آب گل مي شانيرويف نيتضع

هـم داشـته    يقيحق يتيشخصعبداهللا بن سبأ، م كه يكنحال اگر فرض 

قـرار  اسـت،  رش آنچه از او نقـل شـده   يل پذيدل دتوان نمي مرن اياست، ا

دكتـر  . ستيبنده و آشكار نيسراب فريك  جز يزيرا وجود او چيز ؛گيرد

  : سدينو مي ياحمد محمود صبح

روزگــار عثمــان  يدادهايــاز رو يهــوديک يــنــدارد کــه  يچ منعــيهــ

اش را فروزان سازد و  برپا کند و شعلهاي  کرده باشد تا فتنه يبردار بهره

 يول. ج کنديرا ترو يافکار شگفت يمردم را ضد عثمان بشوراند، و حت

ن يست که بتوانـد چنـ  يمثل ابن سبأ ساخته ن يکس ةاز عهد ين کاريچن

از  يبزرگـ  ةفـ يان طايـ را م ين شکاف اعتقـاد يو ا دبگذار ير فکريتأث

  ٢.د آورديمسلمانان پد

بكـاران كـه   يمنحرفـان و فر باور آن گروه از  توان گفت كه بنابراين مي

بـه  جعـه  بـا مرا . باطل است ،دانند مي عيش تشيدايعبداهللا بن سبأ را منشأ پ

يعه از او شـ  امامـان و عالمـان   ، متوجـه بيـزاري شـديد   يعيشـ  يها كتاب

  : كنيم خواهيم شد كه به چند نمونه اشاره مي

  :ديگو مي چهارم ةاز عالمان سد »يكش« .1

                                                      
اي کـه   اين کتاب در دو جزء است که نويسنده در آن بـه نتيجـه   .١١، ص١، جعبداهللا بن سبأ .١

  . گفتيم رسيده است و ما در اين فصل از آن کتاب استفاده کرديم

  .٣٧، صنظرية اإلمامة .٢
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سـه   7امـام . خداسـت  يامبر و عليکرد که او پ مي بن سبأ ادعا عبداهللا

گـر بـه   يهفتـاد تـن د  پس او را همـراه  . بار او را توبه داد و او برنگشت

  ١.آتش سوزاند

 در باب اصـحاب  »رجال«در كتاب ) ق.  ه460ـ  385(» يخ طوسيش«. 2

است كـه بـه كفـر بازگشـت و      يبن سبأ كس عبداهللا«: ديگو مي نااميرمؤمن

  ٢.»غلو را آشكار ساخت

و ملعون اسـت   ياو غال«: ديگو مي) ق.  ه726 ـ 648(» يحل ةعالم« .3

خـدا و او   يكـرد كـه علـ    مي او گمان. ا آتش سوزاندمؤمنان او را ب ريامو 

  ٣.»ش لعنت كنديخدا. امبر استيپ

بن سبأ به كفر  عبداهللا« :ديگو نيز مي )ق.  ه707 ـ 647(» ودوابن دا« .4

  ٤.»بازگشت و غلو را آشكار ساخت

 ريــالتحر«در  )ق.  ه1011 متوفــاي(» شــيخ حســن بــن زيــن الــدين« .5

ـ  المؤ ريام. و ملعون است ياو غال«: ديگو مي »يالطاووس را بـه   يو 7نيمن

   ٥.»آتش سوزاند

بـه  تـوان   مي ،ن مرديا دربارةعه يسخنان امامان شبراي آگاهي بيشتر از 

 يهمه حاكدربارة او نقل شده  يها روايت. درمراجعه ك يكتاب رجال كش

                                                      
  .٤٨ ه، شمار٩٨ي، صرجال كش .١

  .٥١، ص٧٦ همارش ،باب أصحاب عليي، رجال طوس .٢

  .٢٣٦عبداهللا : ه، بخش دوم باب دومعالم ،الخالصة .٣

  .٢٧٨ه ، شمار٢٥٤ ، بخش دوم، صرجال ابن داود .٤

  .٢٣٤ه ، شمار١٧٣ ، صالتحرير الطاووسي .٥
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ـ  امـا   .اسـت  7يدر حق علـ  ياز غلو و   آنچـه ت اثـري از  ادر ايـن رواي

 كـه  يزيـ ن چيكمتـر . شـود  نمي دهيداست ف بن عمر از او نقل كرده يس

بـود و  غلوكننـده  ن اسـت كـه آن مـرد    يق كرد، ايتصد باره دراينتوان  مي

ـ . رساند نمي انيز يين مقدار به جايا رشيپذ و سوزانده شد ايكشته   يول

 يكـه انـدك آگـاه    يكسـ  ي، براكند ذكر مين يشيپ يها راهاز  يآنچه طبر

  . ندارد ريابدارد، ارزش و اعت

ش يدايپ دربارهدروغين و ساختگي  هينظر اين بطالن و فساداكنون كه 

و  در برابر نقـد  يستادگيتوان ا  هين نظريا توان گفت د، ميع آشكار شيتش

ـ ا. در خـودش نهفتـه اسـت    بلكه بذر سقوطش .را نداردبررسي  نكتـه  ن ي

ـ   و چنـان مذهب تشيع است بر اصالت  يل آشكاريدل  ،ميتـر گفتـ   شيكـه پ

كـه   ياما كار. آن است يقيو امتداد حق يل اسالمياص ةديمولود عق ،عيتش

ـ انگر ينما ـ  به فرض صحت وقوعاست ـ  ابن سبأ انجام داده  ك موضـع  ي

كـه از او   يكسـان  و چـوب مـذهب اسـت    رون از چهاريب يامو اقد يفرد

ـ اپـس  . خود را به هالكت افكندنـد  ،كردند يرويپ ـ بـا د نظريـه  ن ي دگاه ي

 يمخـالفت تـرين   كوچـك االمر  يو اول 9كه با فرمان خدا و رسول يكسان

ماننـد   ،دنـد يتاب نمـي  بند انگشت از فرمانشان سر بر ةو به انداز كردند نمي

و  هصعصـع  ،مالـك اشـتر   ،يرشـيد هجـر   ،يبن عد حجر ،سلمان مقداد،

ها  بارد و بركت مي كه ابر به خاطر آنها يو كسان حمقو عمر بن برادرش 

  .تواند داشته باشد نمي يچ نسبتهي ،ديآ مي خاطر آنها فرود به

افـت و  يان يـ ع پايتشـ  يريـ گ شـكل دوم  ةينظر دربارةنجا مناقشه يادر 

  .سوم است ةينظر ةنك نوبت مناقشيا



 

 



 

  

  

  

  

  

  دارد يرانياخاستگاه يا رنگ ع يتش: وميه سفرض

 ةدر جامعـ شـيعه  مـذهب  پيـدايش   يمستشرقان بـرا كه  يفرض سوم

از  ، اين اسـت كـه  نيشيپساختگي  ةيمانند دو فرض ،اند جعل كرده ياسالم

ـ ا. انندد مي نوظهوراي  دهيرا پدآن ا جهالت، يعمد  يرو دگاه خطـا  يـ ن دي

ا يـ اصـل   ،عيمذهب تش« :ديگو مي كهاست  باعث پيدايش اين نظريه شده

ن يـ صـاحبان ا متفـاوت  دگاه ياز دو دناشي  ،دين ترديا. »دارد يرانيرنگ ا

  :از ندا است كه عبارته ينظر

 يهـا  ان است كه آن را بـه منظـور هـدف   يرانياهاي  ع از ساختهيتش .1

آن استقبال ها به  يرانيش از ايپ ،ك از اعرابيچ يد آوردند و هيپد ياسيس

 يهـا  به منظور هـدف  ،رفتنديپس از آنكه اسالم را پذايرانيان  يول. نرفتند

  .د آوردنديآن را پد يخاص

ان يـ رانيش از اسالم ايپ ،از اعراب يدارد و گروه ياصل عرب ،عيتش .2

تمايـل نشـان   ع يبـه تشـ   ،ها اسالم آوردند يرانيا يوقت. روي آوردندبه آن 

  . سابقه نداشت دند كهيبخش يرانيو به آن رنگ ادادند 
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  . پردازيم ميه ين دو نظريااكنون به بررسي تفصيل 

  اول هينظر .١

 ،عهيمذهب شـ : دنگوي كه مياست  نامستشرقهاي  ه از ساختهين نظريا

ها  يرانيا كه درحالي ،ش داشتيگرا يرا عرب به آزاديز ؛دارد يرانيا ةشير

پس . دانستند نمي انتخاب را يش داشتند و معنايو وراثت گرا يبه پادشاه

ـ ينگذاشت، ا يباق يشان از خود پسري، چون ا9امبرياز رحلت پ هـا   يران

ه يـ ن نظريـ صل احا. استتر  سزاوار ياز همه به خالفت و يگفتند كه عل

 يمـوروث  كـه بـه معنـاي    عهيشـ  ان ويرانيان ايم ين است كه انسجام فكرآ

  .ان استيرانيمولود ا ،عين است كه تشيل بر ايدلاست، بودن خالفت 

مردود است كه از  ،فراوانو  يهيبد يل وجود خطاهاين تصور به دليا

  : اشاره كردبه موارد زير توان  ميآنها جمله 

  دليل اول

ـ بـه روزگـار پ   ،ميچنـان كـه دانسـت    ،عيتشش يدايپ  بـاز  9امبر اكـرم ي

آنـان در روزگـار   . ديـ عه ناميرا ش 7يروان عليشان بود كه پيگردد و ا مي

ان، يرانيك از ايچ يهنوز ه كه درحالي .و پس از آن موجود بودند 9امبريپ

  .اورده بودنديبه جز سلمان، اسالم ن

همـه   ،و پـس از آن  9ع در روزگار رسول خـدا يتش گامان پيش ،يآر

. شـد  نمـي  دهيـ ان آنـان د يم يسلمان محمد جز يرانيچ ايعرب بودند و ه

  .منشأ نخستين شيعه، خود اعراب بودندبنابراين 
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ن يجمل، صف: خالفتش سه جنگ داشتدوران در  7يعل نامؤمنرامي

ل يـ و قباهـا   شـه يسپاه آن حضرت همه عرب بودنـد كـه بـه ر   . و نهروان

از  ييهـا  گـروه . منتسـب بودنـد   يو قحطـان  ياعم از عدنان ،يمشهور عرب

م و ي، كنده، تميهمچون مذحج، همدان، ط يليش، اوس، خزرج و قبايقر

ن يـ سران سپاه آن حضرت از سران ا و وستنديبه سپاه آن حضرت پمضر، 

بـن   صعصـعة اسر، هاشم مرقال، مالك اشتر، يمانند عمار بن  ؛ل بودنديقبا

  بـن عبـاس،   عبـداهللا س بن سـعد بـن عبـاده،    يد، قيصوحان و برادرش ز

رمؤمنـان  يام. بن حاتم و امثال آنان ي، عدي، حجر بن عدابوبكرمحمد بن 

ن يدر صـف  )ه و سـپاه او يـ معاو(قاسـطين  بصره را گشود و با با اين سپاه 

  . ان برداشتيرا از ممارقين د و يجنگ

نقش داشتند اين ارتش كدام قسمت از ها در  يرانيااكنون بايد پرسيد، 

ع يتشـ  يم كـه سـنگ بنـا   يتا احتمـال بـده  دار بودند  و فرماندهي را عهده

 ، بلكـه دنـد يكه به اسـالم گرو نبودند  يان تنها ملتيرانيابه عالوه،  !؟باشند

اسالم آيين ز به يرعرب نيگر ملل غيها و هندوها و د چون ترك ييها ملت

  . در آمدند

  بر اصالت عر8 تشيع  مسترشقانگواهي 

كه تشيع، اصـالت   اند ح كردهيتصرنيز گران ياز مستشرقان و د يگروه

در اينجا به چنـد  . دنديع گرويها به تش يرانيش از اياعراب پعربي دارد و 

  :كنيم اشاره ميآنها سخنان نمونه از 

  : دين گويدكتر احمد ام) الف
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از  يرويـ گـردد، پ  مـي  خ ما را رهنمونيگونه که تار همان ،به اعتقاد من

د؛ امـا بـه مفهـوم    يـ دان به اسالم آغاز گريرانيورود ا ش ازيپ ]7[يعل

بـه  اي  گر به اسالم، رنگ تازهيع، با ورود اقوام دين تشيا يول. اش ساده

بودند کـه اسـالم را    يملتترين  ان بزرگيرانياز آنجا که ا. خود گرفت

  ١.ع نهادنديز در تشير را نيتأثترين  جه بزرگيرفتند، در نتيپذ

پـس از   يع مـدت يتش ،ديگو مي كه يخش از سخن ون بيا دربارةالبته 

  . م كرديگرفت، بحث خواه يديش رنگ جديدايپ

  : ديگو مي) مستشرق( ولهاوزن )ب

ع يتشـ . عه بودنديه شيدر روزگار معاو ،انيژه کوفيو به ،مردم عراق ةهم

ل و سران عـرب را  يبلکه قبا د،ش نمي ن منطقه به اشخاص محدوديدر ا

  ٢.گرفت ميز در برين

  : ديگو مي) مستشرق( هريگولد تس )ج

 ،ش و مراحل رشد خوديدايع در پيست که گفته شود تشين درست نيا

در اسـالم   يرانـ ياقـوام ا هـاي   شهياست که اندجريان اصالحي  ةندينما

ق فـتح و  يـ ا گردن نهادن به قدرت اسـالم از طر يش به آن يپس از گرا

 يبـر بـدفهم   يع، مبتنـ ين تـوهم شـا  يـ ا. آن را ايجاد کـرده اسـت   ،غيتبل

 يعربـ  يهـا  سرزمين، در يعلو يها حرکت. است يخيتار يدادهايرو

  ٣.محض شکل گرفت

                                                      
   .١٧٦، صفجر اإلسالم .١

  .٢٤١ـ ١٤٨، صص الشيعةالخوارج و  .٢

  .٢٠٤، صالعقيدة و الشريعة .٣
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  : سدينو مينيز ) مستشرق( آدام متز )د

روح  ياز سـو  يالعمل ند، عکسيگو مي يع آن چنان که برخيمذهب تش

 يبـه جـز شـهرها    العـرب  رةيـ جز ةهمـ . در مخالفت با اسـالم نبـود   يرانيا

، شـهرها مثـل عمـان    يبرخـ  عه بودند ويمانند مکه، تهامه، صنعا ش يبزرگ

 يهمـه سـن   ،ران بـه جـز قـم   يا يول. ان بوديعيت با شيهجر و صعده، اکثر

کـه   يبه طـور  ؛کردند مي ه غلويمعاو دربارةخت مردم اصفهان س. ندبود

  ١.مرسل است يامبريکردند که او پ مي مردم آن تصور يبرخ

ـ آنـان نظر  ةابد كـه همـ  ي ميدر يبه روشنها  ن جملهيدر ا هكنند تأمل  ةي

 يبرا يه معقوليچ توجيآنان ه. كنند مي ت رديع را با قاطعيبودن تش يرانيا

  .عه ندارنديهم به ش يليچ تماينكه هآ ، با وجودابندي نمي هين نظريا

عه يها ش ها به دست عرب يرانيا«: ديگو ميباره  دراينزهره  خ ابويش )  ه

  . »ستيآنها ن ةآورد ديع پديشدند و تش

  :ديافزا مي او

بودنـد کـه شـمار     ياسـالم  ينها شهرهايا ،النهر اما فارس، خراسان و ماوراء

ان يعباسـ  سپس از تـرس  واميه  بني از ترسدر ابتدا  يعياز عالمان ش ياريبس

د و يـ با فرار اتبـاع ز  ،اميه بنيش از سقوط دولت يپ ،عيتش. ختنديبه آنجا گر

  ٢.افته بوديگسترش فراوان  ها سرزمينش از او در آن يکسان پ

  : ديگو مينيز  نيامسيد محسن  يآقا )و

ه عيش به اسالم، شياندک از آنها، در آغاز گرا يبه جز شمار ان،يرانيا

                                                      
  .١٠٢، صم متزاآد ،الحضارة اإلسالمية .١

  .٥٤٥، ص، محمد ابوزهرهاإلمام جعفر الصادق .٢
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، ي، نسـائ ي، ترمـذ يماننـد بخـار   ،سنت اهلعالمان بزرگ  ةهم. نبودند

 ةکـه در طبقـ   ين طور کسانيو هم يهقيو ب يشابوريابن ماجه، حاکم ن

  ١.هستند يرانيا رند،يگ مي پس از آنها قرار

  دليل دوم

مـذهب تسـنن را    ،كـه اسـالم آوردنـد    يان روزيرانياگويد،  ميخ يتار

  : دسيون  مي در كتابش يبالذر. رفتنديپذ

نان خدمه و خاصانش را يا. رو آورديلم رفت و چهار هزار نيز به ديپرو

را داشـتند و در   ن منزلـت ينـان همـ  يز ايـ ن يپس از و. دادند مي ليتشک

چـون رسـتم کشـته شـد و مجـوس      . ه بـا رسـتم شـرکت جسـتند    يقادس

م و يسـت ينـان ن يمـا ماننـد ا  «: شکست خوردند، کنـاره گرفتنـد و گفتنـد   

ن اسـت  يـ بهتر ا. مينان نداريان ايهم م يخوب ةم و سابقيندار يپناهگاه

نـان را چـه   يا«: سعد گفت. پس کناره گرفتند. »ميين آنها درآيکه به د

د و يکارشـان پرسـ   دربـارة بن شعبه رفت و از آنـان   رةيمغ؟ »ه استشد

ــا او در م ــان موضــوع را ب ــد و گفتنــديــآن ــه د«: ان نهادن ــمــا ب ن شــما ي

آنان اسـالم  . ره نزد سعد بازگشت و او به آنها امان داديمغ. »مييآ ميدر

ن در فـتح  يآنان همچن. ن با سعد شرکت جستنديآوردند و در فتح مدا

سـپس بازگشـتند و همـراه مسـلمانان در کوفـه       .ردنـد جلوال شرکت ک

   ٢.دنديسکونت گز

بـا   يچ تفـاوت يان در آن روزگـار هـ  يـ رانياسالم ابنابراين آيا زماني كه 

                                                      
  .، چاپ دارالتعارف٣١، ص١، جالشيعةأعيان  .١

  .٢٧٩ي، صبالذر، فتوح البلدان .٢
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 يعيشـ  يتوان گفت كه اسالم آنـان در آن روز اسـالم   مي، گران نداشتيد

  بوده است؟

  دليل سوم

گـر  يان ديـ ه مافـت كـ  ي مـي  انتشار ييان به همان معنايرانيان اياسالم م

ع شـهرت نداشـت تـا آنكـه     يران به تشياز ا يچ شهريه. رايج بود ها ملت

ع را يبه قم و كاشان رفتنـد و در آنجـا بـذر تشـ     ،مذهب عهيش يها ياشعر

 كـه  درحـالي . بودقمري  ينخست هجر ةه در اواخر سدين قضيا. دنديپاش

ـ ا و دنـد اسالم آور ق.  ه17 لااز س يعني ،دوم ةفيخلدوران ان در يرانيا ن ي

ان با معنا و مفهـوم  يرانيشد تا ا يسپر ياريبس يها سالن معناست كه يبد

) شـيعه و ايرانـي بـودن   (پس هيچ نسبتي بـين ايـن دو   . ع آشنا شونديتش

  :سدينو مي »معجم البلدان«در  ياقوت حموي. وجود ندارد

د و يـ جد ،ن شـهر يـ ا. شـود  مـي  است که نام آن با کاشان ذکـر  يشهر ،قم

که آن  ين کسينخست. شود نمي دهيان در آن ديرانياز ا ياثر. ستا ياسالم

آغاز شهر شـدنش بـه روزگـار    . بود يبن احوص اشعر طلحة ،را آباد کرد

ب کـه  يـ ن ترتيـ بـه ا . گـردد  مـي  بـاز  ق.  ه ٨٣بـه سـال    ،وسـف يحجاج بن 

اميـر سيسـتان   حجـاج   يس، از سـو يبن محمد بن اشعث بن قـ  رحمانال عبد

هفـده تـن از عالمـان تابعـان از      يدر سپاه و. ج کردخرو يسپس بر و. بود

چند بـرادر  . ختيچون ابن اشعث شکست خورد، به کابل گر. عراق بودند

سـعد بـن    يم از بنـ ي، اسـحاق و نعـ  رحمان، احوص، عبـدال عبداهللا يها به نام

در آنجـا  . مستقر شدندقم  ةيبودند، در ناح يو که با يمالک بن عامر اشعر

ن بـرادران در آن  يـ ا. نام داشت »کمندان«از آنها  يکيهفت روستا بود که 
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ره گشتند و بـه آنجـا   يروستا فرود آمدند تا آنکه آن را گشودند و بر آن چ

پس از آن عموزادگانشان به آنهـا  . دنديافتند و در آنجا سکونت گزيانتقال 

ل گشـت و بـه نـام    يتبد هآنان به هفت محل ةليوستند و هفت روستا به وسيپ

حروف آن افتـاد و بـه زبـان     يبرخگاه  آن .ده شديآنها کمندان ناماز  يکي

 ياو فرزنـد . بن سعد بود عبداهللا ،ن برادرانيشگام ايپ. قم خوانده شد يعرب

او از کوفـه بـه    .داشت يمذهب امامشده بود و ت يداشت که در کوفه ترب

پـس از  ع را به ساکنان آنجـا انتقـال داد و   يو بود که تشا هم .قم انتقال يافت

   ١.ديگرد نمي افتيدر آنجا  يچ سنيآن ه

ولـي  . آنچه گذشت، تحليل نظريه اول براسـاس عينـك تـاريخي بـود    

ان مفهـوم  يـ رانياگـر ا چـون   ؛تر اسـت  دليل آن از النه عنكبوت هم سست

ـ . دانسـتند  نمي دانستند، اعراب هم نمي را يانتخاب و آزاد كـه در   ياعراب

 ا دوسـت داشـتند و آن را تجربـه   ر يآزاد ،داشـتند  يفـرد  يصحرا زندگ

داشت و زمام امورشـان در دسـت   اي  لهيقب يكه زندگ ياما عرب .كردند مي

بـه   يگـر يپس از د يكي يفرزندان ونيز و پس از مرگش شيخ قبيله بود 

  !دانست؟ مي را يآزاد ينشستند، كجا معنا مي او يجا

  تحليل نظريه دوم .٢

ـ   ،عيتشنكه يه گرچه اعتراف دارد به اين نظريا  يخاستگاه و منشـأ عرب

به  يرانيرنگ ا ،ان به اسالميرانياگرايش است كه پس از  يمدع يدارد، ول

                                                      
گويد که اهل قـم و کاشـان همـه     ميمراصد االطالع ؛ در قم هماد ،٣٩٦، ص٤ج ،معجم البلدان .١

  .ها راويان اشعري هنام گيرجال نجاشي، زند :ک.نيز ر. اماميه هستند هشيع
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از  ين و شمارياست كه دكتر احمد اممطلبي ن همان يا. فته استرخود گ

  .اند دهيبرگز عيش تشيدايرشان از پيدر تفس ،مانند ولهاوزن ،مستشرقان

 يول. ان سازگار بوديرانيعه با ايش يكه آراشود  گفته مي دوم ةينظردر 

و اين باشد ه گرفت ان سرچشمهيرانياز اها  هين نظرياندارد كه وجود دليلي 

عكـس   يخيتار يها روايتبلكه  .ل بر آن گرفتيتوان دل نمي را يسازگار

ـ  يهـا  سـرزمين آشكارا در ع يتش ،دنيگو ميآنها  رايز ؛ديگو مي آن را  يعرب

مردم سرزمين (اين دو گروه افت و يانتقال  يبرپا بود و پس از آن به موال

بـا   يعرب ةعياما پس از آنكه ش .را به يكديگر نزديك كرد) عربي و مواليان

 ، تنهـا ديـ گرد يته يعرب يت قومياز ترب و ر فشار مرتبط گشتيعناصر ز

ـ بلكـه نـوع جد   ،ميكن نه آن اسالم قديل ؛ارتباط، اسالم بود ةحلق از  يدي

  ١.نيد

ع در روزگـار  يتشـ ايـن اسـت كـه    وي مقصود  ،فتدر جواب بايد گ

ـ يـ و وال يدوسـت  يبه معناايشان و پس از  9امبريپ امـا   .بـود  7يت عل

شـدن خالفـت در خانـدان     يموروث يعني ـ  گريد ييبه معناآن را ان يرانيا

بدان تصـريح  ن ياست كه دكتر احمد اماين مطلبي  .نددداانتقال  ـ 7يعل

  :ديگو ميكند و  مي

 ي، مـوروث يرگـ يره گشـت و مقصـود از چ  يـ ع چيبـر تشـ   يرانيا ةشياند

ان و يبـود کـه در دوران ساسـان    ييدانستن امـر خالفـت بـه همـان معنـا     

  .گران رواج داشتيد

                                                      
  .١٦٩، صالشيعةالخوارج و  .١
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ـ ا يول بـودن حكومـت و    يرا مـوروث يـ ز ؛ن سـخن مخـدوش اسـت   ي

بـودن   يبلكـه اصـل مـوروث    ،ان نبـوده يرانيا يها يژگيتنها از و ،يپادشاه

نظـام حـاكم بـر پادشـاهان     . ه اسـت داشت وجودجوامع  ةحكومت در هم

ت در يـ حاكم. بـود  يمـوروث  ،مـن ير در عراق، شام و يغسان و حم ،رهيح

ش يمناصب مشهور نزد قـر . بود يموروث ،يعرب ةريدر جزاي  لهيقب يزندگ

 يامـور  ،يدار ، عمـارت مسـجدالحرام و پـرده   يدار همـان يت، ميمثل سقا

بلكـه در   ،ر نـداد ييآنها را تغكه اين عالوه بر 9امبر اكرميپ كه بود يموروث

ن منصـب  يگذاشتن آنها بر ا يبه و باقيش يكعبه به بن يدهايدادن كل ةيقض

وراثـت   هلئمسنسبت دادن  اين بنابر. را امضا فرموداين امور شه، يهم يبرا

رو  ازايـن . رنـد يپذ نمـي  است كه خردمنـدان آن را  يامر شگفت ،انيرانيبه ا

ـ يرنـگ ا  هـم  ،عيتش ،مييالزم است بگو و هـم   يداشـت، هـم غسـان    يران

ـ   يريحم  ،انيـ رانيبـه ا  ينيجانشـ  ةيـ و اختصـاص دادن نظر  ،يو هـم عرب

  .معناست امري بيهوده و بي ،بود يجهان يعموم ةيك نظري كه درحالي

بـودن   شـرط  يبه معنا بودن نبوت و وصايت در شرايع آسماني يموروث

ت و امامـت را در  كه خداونـد نـور نبـو    ستن معنايد، بلكه بنيستوراثت 

امبر يـ آن را از پ يامبريـ جه هـر پ يو در نتاست قرار داده  يخاص يها خاندان

  :ديفرما مي متعال يخدا. برد مي گر به ارثيد ياز وص اي يگر و هر وصيد

ِكتـاَب {
ْ
َة َو ال يتِِهَما ا�8ُبو نا ِ; ُذر$

ْ
 َو إِبْراِهيَم َو َجَعل

ً
نا نُوحا

ْ
ْرَسل

َ
 }َو لََقْد أ

  )٢٦: يدحد(

و کتاب را در فرزندانشان قرار  يامبريم و پيم را فرستاديما نوح و ابراه

  .ميداد
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  :ديفرما مينيز  و

 جاِعلُـَك لِلنـاِس {
$

Gِقـاَل إ ُهن َيم
َ
َو إِِذ اْنَتP إِبْراِهيَم َرب�ُه بَِكلِمـاٍت َفـأ

ا يSِ قاَل ال يَناُل َقْهِدي الظ  قاَل َو ِمْن ُذر$
ً
  )١٢٤: بقره( }لِِم!َ إِماما

ازمود و او آنهـا را بـه   يچند ب يم را پروردگارش به کلماتيوچون ابراه

و از : گفـت . دهـم  مي مردم امام قرار يمن تو را برا: آورد، گفت يجا

  . رسد نمي نه، عهد من به ستمکاران: گفت. فرزندانم

  : فرموده است همچنين

ْم Xَُْسُدوَن ا8ّاَس Uَ ما آتاُهمُ {
َ
اُهللا ِمْن َفْضلِِه َفَقْد آتَيْنـا آَل إِبْـراهيَم  أ

ً[ َعظيًما
ْ
َمَة َو آتَيْناُهْم ُمل

ْ
ِك

ْ
ِكتاَب َو ا_

ْ
  )٥٤ :نساء( }ال

 ش داده حسـادت يکه خداوند به مردم از فضل خو يزيا به خاطر چيآ

م و بـه آنـان   يـ م کتـاب و حکمـت داد  يما به خاندان ابـراه  !؟ورزند مي

  .ميدبزرگ عطا کر يپادشاه

ـ مفاد ا ان،يرانيع ايچرا علت تشبا اين وجود   هـا  روايـت و هـا   هيـ ن آي

وصايت در ميـان پيـامبران تأكيـد     نبود يموروثبر  كه به صراحتنيست 

كـه از ظـاهر    چنـان  ؛هاسـت  امت ةان هميم ين سنت خداونديا !كنند؟ مي

ـ ، ن»رسـد  نمي عهد من به ستمكاران«: ديفرما مي متعال كه يسخن خدا ز ي

نـه  اسـت،  ده شده يعهد خدا نام ،امامت ،هين آيدر ا. ديآ مي معنا بر نيهم

  .عهد مردم

ـ يهم منشـأ ا  ،عيتشپندارد  ميكه  يكسبنابراين  دارد و هـم رنـگ    يران

 ،تـا سـدة دهـم هجـري     رانيـ را در ايـ ز ؛ران ناآشناستيخ اي، با تاريرانيا

ر فراگيـ ع يتشـ  ،انيپس از آن در روزگار صـفو  و تسنن حاكم بودمذهب 
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   .ندا هع بوديپناهگاه تش ، از قديم، قم و كاشانيرشد؛ البته 

ان يعيعه هسـتند و شـ  يان تا به امروز شـ يرانيشتر ايب«: ديگو مي ابوزهره

ـ باره بايد گفـت كـه    در اين ١.»اند بودهران ياهل ا ،نينخست ع بـر  يتشـ  ةغلب

 دربـارة بلكـه سـخن    .كنـد  نمي چ كس انكارير را هياخهاي  ران در دورهيا

ـ ) ابـوزهره (ن مـرد  يا ايگو. آغاز ورودشان به اسالم است ران يـ خ ايتـار  اب

كـه در   يگونـاگون  يب مذهبيات تركياز جزئ يقيقدناآشناست و شناخت 

  .روشن و آشكار بود، ندارد يرانيا ةسرتاسر جامع

مـذهب  دربـارة   »مياحسن التقاس«سندگان گذشته در كتاب ياز نو يكي

  :ديگو ميچنين ) نا تسنيع يتش(عصر حاكم در آن 

فـه  يروان ابوحنيان است و غلبه با پيعيان و شيم خراسان از آن معتزلياقل 

از آنان  يدارند و گروه يکه مذهب شافع »چاچ«مگر در استان  ؛است

دارنـد، جـز    يم رحاب مذاهب درستياقل. اند يسرخس عبداهللابر مذهب 

ل يـ اردبد مقصـودش  يشـا (ل يدر دب. هستند يث و حنبلينکه اهل حديا

ــت ــال )اس ــذهب  ،و جب ــهم ــه دارد ابوحنيف ــا در ر. غلب ــذاهب  يام م

 يحنبلــ ،يهاســت و در ر يدر آنجــا غلبــه بــا حنفــ. اســت يگونــاگون

غالـب   يان ثـور يمذهب سـف  ،نوريدر د. عه هستنديش ،اهل قم. ارنديبس

شـتر سـاکنان اهـواز،    يب. گوناگون است ،م خوزستانيمذاهب اقل. است

در . عه هسـتند ياز اهـل اهـواز شـ    يمين. ه هستندحنابل ،رامهرمز و دورق

. هسـتند  يمـالک  يگروه ،در اهواز. ارنديبس ابوحنيفهن شهر اصحاب يا

 ابوحنيفـه ث و اصـحاب  يم فارس کـار بـه دسـت اصـحاب حـد     يدر اقل

                                                      
  .، محمد ابوزهرهاإلسالميةتاريخ المذاهب  .١
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شترشـان بـر   يب ،دنْم سـ ياقل. است يشافع ،مذهب غالب در کرمان. است

 ر العمـل يـ خ يعلـ  يح ،مردم ملتان در اذان. ث هستنديمذهب اهل حد

دو بـار اهللا اکبـر و دوبـار     يعني ؛نديگو مي ند و در اقامه دوگانهيگو مي

تن را تا پايـان فقـرات   و اين دو بار گف نديگو مي أشهد أن ال إله إال اهللا

 ابوحنيفـه و قصبات از مـذهب  ها  ن طور روستايهم. دهند اقامه ادامه مي

  ١.ستين يخال

  :دسيون  مي اش اما ابن بطوطه در سفرنامه

ان ياز رافض يهيفق ،سلطان محمد خدابنده ،در دوران کفر پادشاه عراق

بـا او   ،)ق.  ه ٧٢٦ ـ ٦٤٨( يحل ةعالم يعني ،ن بن مطهريالد به نام جمال

ز يـ اد شده اسالم آورد و با اسالم او مغـوالن ن يچون سلطان . همراه بود

ان را يز مذهب رافضـ ياو ن. افتي يه فزونين فقيمسلمان شدند، منزلت ا

. ... ديبخشـ  يگر مـذاهب برتـر  يکو جلوه داد و آن را بر ديدر نظرش ن

ان را به ن فرمياو ا. عه شونديد شيمردم با ةپس سلطان فرمان داد که هم

جـان، اصـفهان، کرمـان و خراسـان ابـالغ کـرد و       يعراق، فارس، آذربا

ن فرمـان  يـ کـه ا  يين جـا ينخسـت . ل داشتيفرستادگان را به شهرها گس

األزج  بان، سـاکنان بـا  يامـا بغـداد  . راز و اصفهان بـود يد بغداد، شيرس

مسجد آنان به . »ميکن مي م و نه اطاعتيدينه شن« :رون آمدند و گفتنديب

ر دهـد او  ييـ د کردند که اگر خطبه را تغيب را تهديمع آمدند و خطجا

  ٢.ن کردنديز چنيراز و اصفهان نيمردم ش. را خواهند کشت

                                                      
  .١١٩ص شمس الدين محمد بن أحمد المقدسي،، أحسن التقاسيم .١

  .٢٢٠ و ٢١٩ ، صصبطوطةابن  رحلة .٢



  شیعه در گذر تاریخ   ١٠٦

از انتشـار   كـه  درحـالي ، »ب المـدارك يترت« ةدر مقدميز ن عياض قاضي

  :ديگو مي كند، مي مذهب مالك بحث

ن مـذهب  يـ شـرق، ا  يهـا  سـرزمين عـراق از   يخراسان و مـاورا در اما 

بـن   بةيقتبن مبارک و  عبداهللا، يميتميحياي بن  ييحي ةلينخست به وس

ن مذهب با گذشـت زمـان در   يا. وارد گشت ها سرزمينن يبه ا يسعد

ن يمزگـر نقـاط سـر   ين و در ادامه بـه د يقزو بهدا کرد و يپ يآنجا امامان

شــابور ين مـذهب را در ن يـ کـه ا  ين کسـ يآخــر. ز نفـوذ کـرد  يـ جبـال ن 

و  ابوحنيفـه مـذهب   ،ابواسحاق بـن قطـان بـود و پـس از آن     ،آموخت

  ١.افتيغلبه  يشافع

  : ديگو مينيز  بروكلمان

. نهـاد  يز رويـ بـه تبر  ،بـر الونـد   يروزيـ پـس از پ  يل صفويشاه اسماع

ز، کـه  يـ رسـاندند کـه دو سـوم مـردم تبر     يو يز بـه آگـاه  يعالمان تبر

  ٢.هستند سنت اهلرسد، از  مي صد هزار تنيشمارشان به س

در ايـران   ،دهـم  ةتـا سـد  كـه  است بيانگر اين  ينصوص به روشن اين 

توان گفـت كـه    مي ن صورت چگونهيدر ا. حاكم بوده استتسنن مذهب 

  ؟باشدع بوده يتش يموطن اصل ،ن فارسيسرزم

ـ ابـن اث سـخن  ، كند ميد ين موضوع را تأكيكه ا يگرياز موارد د ر در ي

مردم طوس تـا روزگـار   دهندة سني بودن  نشاناست كه  يخ ويتاركتاب 

  .باشد مين يمحمود بن سبكتگ

                                                      
  .٥٣ ، ص١، جترتيب المدارك .١

  .١٤٠، ص١ج ،اإلسالميةتاريخ المذاهب  .٢



  ١٠٧ های خیالی درباره تاریخ تشیع فرض

  : ديگو مي او

الرضـا در   يبن موسـ  يکه عل ـعمارت بارگاه را   ،نيمحمود بن سبکتگ

ن آن را يپـدرش سـبکتگ  . کرد يبازساز يدر طوس به خوب ـآن است  

ارت يـ خواسـتند بـه ز   مـي کـه   را ياهل طـوس کسـان  . ران کرده بوديو

سبب . ن کار منع کرديآنان را از اپسرش  يول .کردند مي تياذ ،بروند

طالـب را در خـواب    يبن ابـ  يعل نامؤمنر امين بود که او يکارش هم ا

و او دانسـت کـه    »!ن وضـع ادامـه دارد؟  يـ ا يتـا کـ  «: ديگو مي د کهيد

مقصود حضرت موضوع بارگاه است و پس از آن فرمان عمـارتش را  

  ١.صادر کرد

  : چنين آمده است در آناست كه  يهقيت بين مطلب روايد ايمؤ

  .ســديه بنويــدر طعــن معاو يصــدد برآمــد تــا کتــاب در يمــأمون عباســ

ژه اهـل  يـ مردم، به و ةعام! اميرالمؤمنين يا«: بن اکثم به او گفت ييحي

موجب نفـرت  اين عمل نکه ياز الذا . ن امر را ندارنديتحمل ا خراسان،

  ٢.»من مباشيا ،آنان گردد

ران ساختن قبـر  ياقدام به و يي تمام،حيا يو ب ييستا متوكل با خود يول

چنـين   بـاره  ايـن  در يمشـهور بـه بسـام    يشاعر. كرد 7ين بن عليحس

  : سروده است

����� ���� ���	
�� ����� �� ����  ������� ���	
�� ����� ����� �����  
�������� ����
�� ������  ����� ����!�"  �#������  $���� %&����'( �)���*  

                                                      
  .١٣٩ ، ص٥ج ،ابن اثير، الكامل في التاريخ .١

  .١٠٨، ص١ي، جبيهق،  المحاسن و المساوي .٢



  شیعه در گذر تاریخ   ١٠٨
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امبرشـان را مظلومانـه   يفرزنـد پسـر دختـر پ   اميـه   بنيبه خدا سوگند اگر 

جانـت   هب دند؛همانند آن را انجام دا يز کاريفرزندان پدرش ن کشتند؛

کـه نتوانسـتند    ييآنهـا  ران شده است،ين قبر اوست که ويسوگند که ا

هـاي او   اسـتخوان تأسف خوردند و بـه دنبـال   و شرکت کنند، ادر قتل 

  .بودند

  :شود نكته حاصل ميدو  هگفته شدمطالب از 

 اش بلكـه زادگـاه و سرچشـمه   . ستيران نيا ،عيخاستگاه تش :نكته اول

 .رفته بودنديآن را پذبود كه  ياديار زيب مدت بساعراچون  ؛حجاز است

در ايـن آيـين   بـه   يان مگـر سـلمان محمـد   يرانيچ كس از ايه كه درحالي

ـ آنـان ن  ،ان وارد شـد يرانيان اياسالم موقتي  .نيامده بود گـر  يز همچـون د ي

ن شـكل  يرا بـه همـ   ياديـ مدت ز وگرويدند به مذاهب گوناگون  ها ملت

طـوري كـه    بـه  ؛ع شـدت گرفـت  يتشـ بـه  ت ماندند تا آنكـه بازگشـ   يباق

و عصـر  از پادشـاهان مغـول    ين مذهب در روزگار برخـ يبه اگروندگان 

  .گرفت يفزون) ق.  ه905( يصفو

و فرزنـدان ايشـان امـري     7يمنحصر بودن امامت بـه علـ   :نكتة دوم

 دهد كه مي ليع را تشكيقت تشيبلكه گوهر و حق .نيستع يبر تش يضعار

 يدوسـت . داد مـي  روح و جـوهرش را از دسـت   عيتشـ  ،ن بـود ياگر جز ا

اين اصل و جوهر  ،گر خلفايبر د 7يدادن عل يبرتر و 9خاندان محمد

                                                      
  .٦٨ ، ص٢، جتاريخ أبي الفداء .١



  ١٠٩ های خیالی درباره تاریخ تشیع فرض

انحصـار امامـت بـه فرزنـدان خـاص      شـمردن   يعارضـ حقيقت است و 

جـز   يلـ يچ دلياست كه هـ  يپندارند، تصور مي يطور كه برخ آن ،7علي

  : ديگو مي =ديمفشيخ . ندارد ،بهتان و دروغ

 ياست که به وجود امامت و وجود امام در هر دوره و زمان يعه کسيش

واجب دانسته  ينص روشن عصمت و کمال را بر هر امام. معتقد باشد

محـدود   7ين بـن علـ  يپس از آن امامـت را در فرزنـدان حسـ   . است

  ١.سوق داده است 7الرضا يبن موس يعل يساخته و آن را به سو

                                                      
 .، چاپ کنگره شيخ مفيد٣٨اوائل المقاالت، شيخ مفيد، ص. ١



 

  



 

 

  

  

  

  عه و روز جمليش: چهارم يهفرض

بـاره   ايـن  در. عه در روز جمل شكل گرفتيكه شند ن باوريبر ابرخي 

  :سدينو مي شيخو »فهرست«كتاب م در يابن ند

ر کرد تا با آنها بجنگد کـه بـه فرمـان    يآهنگ جنگ با طلحه و زب يعل

 ،کردنـد  يرويـ پ ين کار از ويکه در ا يکسان. متعال بازگردند يخدا

و آنهـا را   ،مـن  ةعيشـ «: گفـت  مـي  آن حضـرت . شـوند  مي دهيعه ناميش

  ١.»دينام مي س و اصحابيالخم شرطةا، يا، اولياصف

  : ديگو مي )مستشرق(رو ولهاوزن  ازاين

و  يحـزب علـ  : م گشـت ياسالم به دو حزب تقس ،با کشته شدن عثمان

 ايـن  بنـابر . گردد مي عه اطالقيش ،به حزب يدر زبان عرب. هيحزب معاو

ه يکن پس از آنکه معاويل. ر داشته قرايمعاو ةعيدر مقابل ش يعل ةعيش

روان يعه به پيش ةکاربرد واژ...دولت اسالم را به دست گرفت يپادشاه

   ٢.محدود گشت يعل

                                                      
   .٢٦٣ ، صابن نديم، الفهرس .١

  . ١٤٦ ، صالشيعةالخوارج و  .٢



  شیعه در گذر تاریخ   ١١٢

ـ ا، اوليبـه اصـف   7يان عليعيشكردن م يقسنكه تيان توجه ايشا ةنكت  اي

ـ ي ،ياست كه معاصر و يميدرست همان تقسنديم،  به وسيلة ابن... و  يعن

اصـحاب  «: و گفتـه اسـت  كـرده  ارائـه   اميرالمـؤمنين ، از اصـحاب  ١يبرق

ا، يفب شامل اصـحاب، اصـ  يبه ترت 9از اصحاب رسول خدا اميرالمؤمنين

  .»نددش مي سيالخم شرطةا و ياول

 :تـوان از ايـن افـراد نـام بـرد      مـي  7اميرالمؤمنيناصحاب  ياياز اصف

 ،هأبـوعمر  أبوسـنان،  شـبير،  ،يأبـوليل  عمار، ر،ذأبو مقداد، ،يسلمان فارس«

 عازب   بن  براء ،عبداهللا  بن  جابر ،هبرزأبو ،)يأنصار يعرب( يخدر ابوسعيد

بار «: عرفه دعا كرد و گفت يبرا 9رسول خدا. »يازد ةعرف و )يأنصار(

  .»بركت بخش اش به معامله !ايخدا

دادنـد،   مي ليس را تشكيالخم شرطةكه  اميرالمؤمنيناران يآن گروه از 

  : ديگو ميبن حكم  يعل. شش هزار مرد بودند

شـرط  «: بودند که حضرت به آنـان فرمـود   يکسان اميرالمؤمنين ]اراني[

 ،کنم و شرط من با شـما  مي د که من با شما بر سر بهشت شرطيبگذار

د يشرط کن: ارانش در گذشته گفتيبه  9امبر مايپ. ستيطال و نقره ن

  ٢.»کنم نمي د که من جز بر بهشت با شما شرطيو بدان

اران امـام  يم از يرا كه ابن ند يد كسانيگرد  روشنمطالب ذكر شده از 

ا يـ ش از دوران خالفت آن حضرت از دنيبودند كه پ يمرداناست، شمرده 

                                                      
ق .   ه ٣٧٧ق وفات يافت و ابن نـديم کتـابش را بـه سـال     .   ه٢٨٠ق يا .  ه٢٧٤برقي به سال  .١

  .ق وفات يافت.   ه ٣٨٥يا  ٣٨٠تأليف کرد و به سال 

  .٣ ي، صبرق، الرجال .٢



  ١١٣ های خیالی درباره تاریخ تشیع فرض

 ةعينها همه شـ يااكنون بايد پرسيد اگر  .مانند سلمان، ابوذر و مقداد ؛رفتند

گويـا  ! مولود جنگ جمـل باشـد؟   ،عيتواند تش مي پس چگونه ،امام بودند

  !باشدشده ف يم تحريندعبارت ابن 

 9ع در دوران رسول خـدا يد وجود تشييدر تأذكر شده نصوص همه 

 و داللـت دارد  يز بـه روشـن  يـ شـان ن يع پس از رحلـت ا يبر وجود تشكه 

ـ دل ،ور شدن آتـش جنـگ در بصـره اسـت     ش از شعلهيمربوط به پ بـر  ل ي

 ؛نيز پذيرفته شـود م يداللت سخن ابن ندهرچند است؛ فوق ه ينظر يسست

رش خارج گشت و كار يپس از آنكه حق از مسايشان ان يعيامام و شرا زي

دند كه مصـلحت اسـالم در سـكوت و    يشين انديسپرده شد، چن ابوبكربه 

 ياز سـو  يع هرازچنـدگاه يتشـ  ينـدا  ؛ اگرچهبا قوم است سازش كردن

، شد، اما هدف اصـلي  مي بلند يامثال ابوذر غفار ،قتيآشكار كنندگان حق

بزرگ و آتش  يريك درگياز ورود مسلمانان به  يريجلوگحفظ اسالم و 

از  يبانيپشـت رو  ازايـن . گذاشت نمي يباق يبود كه خشك و تر يور شعله

خالصـانه و   يهـا  آن بـا تـالش   يو همراهـ  يخالفت اسالم ياسيس ةجنب

  .قرار داشت ياران ويو  7يوسته در دستور كار عليپ ،رخواهانهيخ

ان آن حضـرت  يعي، ش7يور به امام علزمام امسپرده شدن اما پس از 

در  و دنـد يش مناسـب د يابراز وجود و حضور آشـكار خـو   يرا برا فضا

. افتنـد يشكل ممكن در صحنه حضور ترين  و آشكارترين  جه به روشنينت

ن اشتباهات يادچار گران يه و دين فرضيكه صاحبان اهمين امر سبب شد 

  . شوندآشكار و باطل 

  



 

  



 

  

  

  

  

  

  نيعه و جنگ صفيش: پنجم يهفرض

 يروز ، آنعهيشـ  اند كه منشأ تشـكيل  توهم كرده ١از مستشرقان يبرخ

چـون   شد؛م يم به دو گروه تقسيتحك ةلئبر سر مس 7يكه سپاه علاست 

 لـي و .جـدا گشـتند   يها از و يبه كوفه درآمد، حرور 7يكه عل يهنگام

ـ داراز تو بر گـردن   يعت دوميما ب«: ان ثابت قدم ماندند و گفتنديعيش . مي

  .»ميما با دوستان تو دوست و با دشمنان تو دشمن هست

ـ بنيـز  داد، و يـ رو  ايـن  از ينادرسـت چنين برداشـت   سـخنان  ايـن  ان ي

ـ بـر ا  يعه، مبتنـ يش شيدايپ دربارةآلود  وهم  ،عين فـرض اسـت كـه تشـ    ي

ـ   . خ اسالم داشته باشدياز تار يجدا يخيتار  ييهـا  ن عبـارت يآنـان بـه چن

ان بـا او  يعيشـ «: ديگو مي آنجا كه يطبرگفتار  كه درحاليكنند،  مي تمسك

ـ  كـه  اسـت  آن ل بـر  ي، دل٢»ثابت ماندند ن واقعـه وجـود   يـ ش از ايآنـان پ

تـر   آشكار يعه حضوريدن امام به خالفت، شيپس از رساگرچه . اند داشته

                                                      
  .٣٧، صعبداهللا فياض، دکتر اإلماميةتاريخ  .١

  . ٤٦، ص٤، جتاريخ طبري .٢



  شیعه در گذر تاریخ   ١١٦

اران آن حضرت اعم از صـحابه  يبرداشته شدن فشارها، با ، چرا كه داشت

كه در سـپاه   يكسان ةنكه همياسلّم م يول .دنداو جمع شو تابعان بر گرد 

بلكـه شـركت    .عه نبودنـد يكلمه ش يواقع يبه معنا ،شان حضور داشتنديا

آنهـا   هفيخل 7عليچون  ؛بودندحضرت تابع فقط ن سپاه، يكنندگان در ا

  .عت كرده بودندين كار بيبر سر اايشان بود و با 

  



 

  

  

  

  

  

  هيبو عه و آليش: ششم يهفرض

دسـت  در زمام حكومت و قـدرت را    ق.  ه447 ـ 320سال ه از يبو آل

ن يمانند فارس، كرمان، سـرزم  ،رانيمناطق ا يآنان در عراق و برخ. داشتند

 درهـا   غزنـوي تا آنكـه  كردند  مي رانيحكم ،يجبال، همدان، اصفهان و ر

  .به آنها حمله كردند ق.  ه420سال 

، »المنـتظم «در  يزو ابـن جـو   »الكامـل «ر در يژه ابن اثيمورخان، به و

 كـه را  عالمـان بـا  آنان چگونگي برخورد ز يو نبويه  آلاز خدمات  يبخش

 ياسـتانل . اند نقل كرده ،دادند ميت يفعال ةاجازبه علما ، تبعيضيچ يبدون ه

طبقـات  «آنان نوشته و آن را  يزندگ دربارة يكتابنيز ) مستشرق(ن پول يل

  .نام نهاده است »ن اسالميسالط

از  يكـ ي دربـارة بحـث  ضمن  ق.  ه372ل حوادث سال يذ ر دريابن اث

خردمند، فاضـل، بـا    ياو مرد«: سدينو مي )عضدالدوله(ه يپادشاهان آل بو

ل و ينظـر، دوسـتدار فضـا    بت، بلندهمت، صاحبياست، درستكار، با هيس

  .»...اهل فضل بود
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  : ديگو مي تا آنجا كه

در مجلـس   .کـرد  يم يکيبا آنان ن .او دوستدار دانش و دانشمندان بود

جـه  يدر نت. پرداخـت  مـي  نشست و در مسائل با آنان بـه مناقشـه   مي آنان

ف کتاب يکردند و به تأل يگوناگون آهنگ و يدانشمندان از شهرها

در نحـو،   »ضاحياال«از آن جمله است کتاب . پرداختند يدر خدمت و

خ و امثـال  يدر تـار  »يالتـاج «در طـب،   »يالمکلـ «ات، ئدر قرا »الحجة«

   ١.نآ

نكه آنـان دوسـتدار دانـش و مـروج آن     ياست بر اسخن شاهدي ن يا

درخـور   يهـا  تـالش  ،دانشـمندان  يبانيند و در انتشار دانـش و پشـت  ا هبود

  . اند كردهستايش 

ـ ا يهـا  سرزمينشتر يه بيبا آنكه در روزگار آل بو مـذهب تسـنن    ،راني

عليـه   كـه موضـع خصـمانه    يعيرشيآنان برخالف پادشاهان غاما داشتند، 

ـ  اهـل  برابر گاه  چيدند، هيجنگ مي گرفتند و با آنان ميشيعيان  ن يتسـنن چن

  .نگرفتند يموضع

به بغداد در سال  »كبيطغرل «ه و ورود يآل بوانقراض پس از  ،خيتار

 ؛كـرده اسـت  ثبـت  را در صفحات خويش  يدردناك يدادهايرو ق.  ه447

س يه هنگام تـدر را كاي  يو كرس يخ طوسيش ةكتابخانبراي مثال، طغرل، 

  ٢.ديبه آتش كش ،نشست مي بر آن

م يان نسـ يعيافـت و شـ  يه رواج يـ عه در دوران آل بويمذهب شـ  ،يآر

                                                      
  . ٢١ـ١٩، صص ٩، جابن اثير، الكامل في التاريخ .١

  . ١٠٨و  ١٦ ي، صصابن الجوز، المنتظم .٢
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ــ يآزاد ــد مامرا استش ــالي. كردن ــه درح ــ ك ــي  ،ش از آنيپ در دوران يعن

و  هـا  سـتم  ، شـيعه، ژه روزگـار متوكـل و پـس از آن   يـ و بـه و  عبـاس  بني

مذهب شـيعه در   كل گرفتنشاما . را تحمل كرده بود ياريبسهاي  سختي

ي و تـرويج ايـن مـذهب، دو مطلـب متفـاوت از      بانيپشـت  دوران آنها، بـا 

  .است يلوح ان آنها از سادهيمنگذاشتن فرق يكديگر است كه 



 

 



 

  

  

  

  

  

  ان يعه و صفويش: هفتم يهفرض

، دربارة اين شدذكر ه يآل بو دربارةكه لبي امطهمان شايد بتوان گفت 

  .خاندان نيز صادق است

 يو متوفا يلين، عارف مشهور اردبيالد يخ صفيخاندان شاز  ،انيصفو

تحـت   يهـا  سـرزمين ، سقوط دولت مغـول پس از . هستند ق.  ه735سال 

از  يكـ ي. دم شـ يتقسـ  يعيرشيو غ يعيكوچك ش يها آنان به دولت ةسلط

در سـال   »ليشـاه اسـماع  «بـه نـام    يخ صفيها به دست نواده ش ن دولتيا

ن يزمـام امـور در سـرزم   با در دست گرفتن او . اده شدنه انيبن ،ق.  ه905

ل داد و موفق شد نفوذ و قدرتش را گسـترش  يمستقل تشك يدولت ،فارس

فرزنـدانش   نيـز  واحكومـت كـرد و پـس از     ق.  ه930تا سـال   يو. دهد

ران در سـال  يـ هـا بـر ا   افغـان  ةحكومت را به ارث بردند تا آنكه بـا سـلط  

  .داز قدرت بركنار شدن ق.  ه1135

ر و يـ را شر آنان كم و خيز ؛ن پادشاهان بودندياز بهتر  يصفوسالطين 

رواج  يدانش و ادب و فنـون معمـار   ،دوراناين در . بركتشان فراوان بود
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مانـده   يبـه جـا  آنان در ايران و عراق از اي  آثار جاودانه رو اينافت و ازي

، عه را بدانـد يخ شـ يكـه بـر حـاالت آنـان آگـاه باشـد و تـار        يكس. است

نـه   ،ع بـوده اسـت  يتشـ  ييروزگـار شـكوفا  صـفويه  ابد كـه دوران  ي يدرم

ر است و جـز اشـخاص سـاده و    يناپذ ن موضوع خدشهيا. آن يريگ شكل

  . نادان با آن مخالفت نخواهند كرد

عه و منشأ يخ شيل تاريارزش در تحل يبهاي  ديدگاهپايه و اساس تمام 

و  انـد  شـده بنـا   اخط  هيهستند كه بر پا يفرض يهمه امور ،آن يريگ شكل

 9امبريـ پس از رحلـت پ تشيع  كهاست نادرست اين مطلب پذيرفتن  ،آن

 را كـه بـه عمـد دروغ    يخداونـد كسـان  . ديدعارض گر بر جامعة اسالمي

  . ببخشد و از گناه ما و آنان درگذرد ،نديگو مي

  ؛ سخن دکرت فياضريناپذ لغزش جربان

 يدوسـت  يبـه معنـا  كـه   يعيپنداشته است كه تشـ  ،اضيدكتر عبداهللا ف

  : در سه مرحله شكل گرفته است، است 7يعل

   يع معنويتش  .١

و  ،امبر كاشـته يآن در روزگار پ يمعنو يع به معنايبذر تش: ديگو مي او

 باره اين دررا  يليدال سپس يو. شدبه خالفت كامل  يدن عليش از رسيپ

ـ  »الدار ومي«ث يكند و احاد مي ذكر ر و يث غـد يـ و احاد »آغـاز دعـوت  «ا ي

سـالم   اميرالمـؤمنين كه بـه او همچـون    ،فرمود يعل دربارةامبر يآنچه را پ

  .د، نقل كرده استيكن
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  ياسيع سيتش .٢

تـر   به خالفـت سـزاوار   ين است كه عليا ياسيع سياز تش يمقصود و

: ديـ گو مـي  او. لشيبلكه به خـاطر مناقـب و فضـا    ،نه به خاطر نص ؛بود

 بــه امامــت آن حضــرتشــدن لتــزم مبــدون  ياســيع سيتشــهــاي  نشــانه

 ،و آن شـد سـاعده آشـكار    يبنـ  ةفيدر روز سـق  ،)مقصودش نص اسـت (

 ،گـران ير و عبـاس و د يـ زب ننـد ما ،از مسـلمانان  يبود كه شـمار  يهنگام

پس از كشته شـدن عثمـان و    ،ياسيع سيتش. دانستند يخالفت را حق عل

  .ديبه اوج خود رس ،فهيبه عنوان خل يعت كردن با عليب

  ک فرقهيعه همچون يظهور ش .٣

از  و قبل صورت گرفت ق.  ه 61كربال در سال  ةن امر پس از فاجعيا

سـپس بـه    يو .شـناختند  نمي ينيد ةك فرقيرا به عنوان ع يتش ،مردم ،آن

  : ديگو مي كند كه مي استشهاد »يمقدسشمس الدين «سخن 

عه، خـوارج،  يش: رديگ مي سرچشمه منشأاز چهار  ياصل مذاهب اسالم

اصل اختالفشان بر سر قتل عثمـان بـود و پـس از    آنها  ؛مرجئه و معتزله

  ١.آن بود که فرقه فرقه شدند

ــد او  ــنظردر تأيي ــاوزن  ،اش هي ــخن وله ــرق(س ــهآورده را ) مستش  ك

  : ديگو مي

  ينــيد ةک فرقــيــآنــان در اصــل . عه نخســت در عــراق پــا گرفــتيشــ

. م بودنـد ين اقلـ يـ ا ةدر همـ  ياسـ يساي  هيـ از نظر يريـ نبودند، بلکـه تعب 

                                                      
  .٣٨ ، صأحسن التقاسيم .١
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ژه يـ بـه و (گر داشـتند  يکـد يکـه بـا    ييهـا  تفـاوت همه با  ساکنان عراق

  ١.عه بودندي، ش)انيکوف

  نقد سخن دکرت فياض

  : اد شده از چند جنبه قابل مالحظه استيپندار 

ـ تفكمسـئله  نويسنده خود  ـ  كي و ـ را  نخسـت   ةان دو مرحلـ يـ ك مي

دوم پس از  ةمرحلهاي  هامبر بود و نشانينخست در روزگار پ ةنكه مرحليا

 گامـان  پـيش «: ديگو مي آنجا كه ،استكرده نقض  ـ  دا شديشان پيرحلت ا

ز يـ شـان ن يا يفقه يبه آرا 7يعل ياسيالتزام به موضع سبا  يع معنويتش

   ٢.»ملتزم بودند

گونه كـه   كند، همان مي ذكر يع معنويتش ةنيكه او در زم ينصوصـ  دو

ـ  7يعل يمعنو ينشانگر رهبر  يرهبـر  هدنـ ده  نشـان  يه روشـن است، ب

نصـوص وارده   ةهم ،سندهينوبا توجه به اينكه . باشد ميز ينايشان  ياسيس

ن اسـت كـه   يـ ان آنهـا ا يـ ك ميـ مفهوم تفك ،ن مبنا را نقل كرده استيدر ا

. اند گر را رها كردهيداي  ن آنها را گرفته و پارهيمضام يبرخ ،صحاب آگاها

صـحابه درسـت باشـد،    بعضـي از  به  از آنها يسناد برخابر فرض هم كه 

حـق را تـرك   يمتـ يچ قيسناد آن بـه سـلمان، ابـوذر و عمـار كـه بـه هـ       ا 

  . گفتند، نادرست است نمي

ـ  يرهبر، 9امبرياز آنجا كه پ ـ بـود، ن  هبا تجرب ع يبـه ظهـور تشـ    يازي

                                                      
  .٤٧ـ  ٣٨، صصاإلماميةتاريخ  .١

  .٤٥، صمانه .٢
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ظهـور   يبـرا اي  ار گسـترده يبس ةنيبلكه زم .شان نبوديدر روزگار ا ياسيس

اميرمؤمنـان  بـه   يا و احكـام فقهـ  يمـردم در قضـا   ةو مراجع يع معنويتش

 ياسـ يشان رهبـر س يست كه اينامر بدان معنا ن ياالبته . فراهم بود 7علي

  .گرفته است نمي ن جنبه را در بريا 9امبريپ ياينبودند و وصا

اعتـراف بـه امامـت     ةيدر سـا  ،فهيسـق  يدر روزها ياسيع سيتشـ   هس

ر يزبرجوع درباره گران، يد و يگرچه طبر. دآن حضرت آشكار ش يمعنو

 ينصوصـ  بـاره  ايـن  درعه يشاما ، اند ذكر نكردهچيزي  7يو عباس به عل

ـ يبا استناد به نصوص د ـ  از صحابه ياحتجاج گروه بارةدارد كه در  ــ  ين

  : كند مي د بن وهب نقليصدوق از زاست؛  ابوبكرضد 

ند، را زشت شـمرد  يگرفتن از عل يشيبر پ يمبن ابوبکرکه کار  يکسان

خالد بن : نها بودندياز مهاجران ا. دوازده تن از مهاجران و انصار بودند

بـوذر  اسعيد بن عاص، مقداد بن اسود، ابي بن كعب، عمار بـن ياسـر،   

نهـا  ياز انصار ا. اسلمي ةبريدو  مسعود بن عبداهللا، ي، سلمان فارسيغفار

و  ييـوب انصـار  ابواثابـت، ذو الشـهادتين، ابـن حنيـف،      بن زيد: بودند

  . بوالهيثم بن التيهانا

از  !  ابـوبکر  يا«: د گفتيبر منبر رفت، خالد بن سع ابوبکرپس از آنکه 

امبر اسـتدالل  يـ ن سـخنان پ يـ بـه ا  ،يتقدم عل ايسپس بر .»...خدا بترس

 يرا سفارشـ  شـما  !گـروه مهـاجران و انصـار    يا«: کرد که فرموده بـود 

گذارم، آن  مي انيدر م را با شما يد و موضوعيکنم، آن را نگاه دار مي

ــريرا بپذ ــا. دي ــي ــن ام ين عل ــس از م ــپ ــي ــن مير شــما و جانش ــن م ان ي

ــوذر برخاســت و گفــتگــاه  آن .»...شماســت گــروه مهــاجر و  يا«: اب
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او را  يهـا  د و سـفارش يـ ن نهاديامبرتـان را زمـ  يشـما سـخن پ   ...!انصار

آور شده است که  اديک آنان را يکايسوگند گاه  آن .»ديفراموش کرد

ضـد   ،ده بودنـد يامبر اکـرم شـن  يـ کـه از پ  يثيآنان با استناد به احاد ةهم

   ١.احتجاج کردند ابوبکر

ش آن بـه  يدايـ ط پيكه شرا ياسيع سيانگر آن است كه تشيبمطلب ن يا

مسـتند بـه    ،دفـراهم شـ   9پيـامبر عت اوضاع پس از رحلـت  يحسب طب

  .بود 9ده از رسول خداينصوص رس

ن يعه پس از شهادت امام حسـ يش ،ديگو مي مقصود از فرقه كه ـ چهار

اسـت   يكالمـ  ةفرق ،ا مقصوديست؟ آيچ ،ك فرقه شكل گرفتيهمچون 

تـا   يزيـ ن چيچن !ست؟ها گر فرقهيمخالف با د ياعتقاد يآرا برمبتني كه 

اي  مسئلهچ يه گار در آن روز. استنبوده هرگز  يسوم هجر ةدههاي  مهين

 يگـر يدموضـع  ن گـرا يو دموضـع  ك يـ عه يكه شـ وجود نداشت  يكالم

بـه آنهـا    9امبر اكـرم يبلكه مسلمانان طبق آنچه از پ. رنديبگنسبت به آن 

چ يدر آن روز هـ . كردند مي يگر در صلح و صفا زندگيكديبا  ،ده بوديرس

فرقه بـه   ،اين بنابر. يرهبر ةلئوجود نداشت، مگر در مس ياختالف اعتقاد

  .ان مسلمانان وجود نداشتين معنا ميا

باشـد و   7يعلـ  ياسـ يو س يت معنويوالفرقه، قبول  اگر مقصود از

ـ  تـر   سزاوار ين به رهبريمواز ةنكه او طبق هميا در اي  ن فرقـه ياسـت، چن

                                                      
داليـل کـافي در اثبـات خالفـت      هدهنـد  هـا، نشـان   دقت تا پايـان احتجـاج   ،٤٦١، صالخصال .١

  . است 7اميرمؤمنان
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  . فه و پس از آن وجود داشته استيروز سق

ها  م فرقهيمستق يو برخوردها يدولت اسالم ييايجغراف ةگسترش پهن

هـاي   فرقـه  يخـ بر يريپذ ريگوناگون و تأث يصاحب اعتقادها يها و گروه

ار ي، بـه شـكل بسـ   و اعتقـادات  هـا  ديدگاهاز برخي و متفكرانشان  ياسالم

 ياسـالم  ةگوناگون در درون جامع يكالم يها جاد مكتبيبه ا ،اي گسترده

ن يث مشهور ثقلياز آنجا كه به حددر اين ميان، شيعه . كردفراواني كمك 

اجعـه كـرد و   مر :بيت اهلنه به امامان ين زمي، در ابسيار تمسك داشت

آمـد كـه    در ،مختلـف هـاي   با گونـه  ،يكالم ةك فرقيبه صورت در نتيجه 

  .عقل داشت شه در كتاب، سنت وير

ت يـ ن و عـدم حج يشيپ يها يهفرض يدر نادرست يديچ ترديهبنابراين 

 ،بـر اسـالم بـود    يعارض ةديك پديعه ينكه شياثبات ا يآنها در تالش برا

در  9كه پس از رحلت پيـامبر سالم بود همان ا ،عيتشزيرا  ؛ماند نمي يباق

ـ بعثـت پ تشـيع در زمـان   . متجلّـي گرديـد   7يعل يرهبرتبعيت از  امبر ي

شـد و بـا گذشـت     يزيـ ر هياز صحابه و تابعان پا يبرخ ةليبه وس 9اكرم

پرتو تمسك بـه دو  ه و در افتيامتداد  ، همچنانيمتماد يها نسلها و  قرن

و سـخن   شـيرين   يجاهـد، شـاعران  م يعالمـان  ،9امبريمانده از پ يثقل باق

بـه بشـر   ... وات يـ ر، فلسفه، كالم، لغـت، ادب يث، فقه، تفسيدر حد ينوابغ

 ةبـا همـ   يدر ساختن ابعاد گوناگون تمدن اسـالم آنها . تقديم كرده است

هـا   فرقـه  ةدر اصـول و فـروع بـا همـ    شـيعيان  . مسلمانان شركت جستند

ماننـد همـان    ؛الف دارنـد با آنها اختجهات  يهرچند كه در برخ ؛اند متفق

مباحـث مربـوط بـه اعتقـادات     . گر دارنديكدي باها  فرقه ةكه هم ياختالف
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  .م كرديارائه خواه ،ژه به خواست خداونديو يرا در بحثشيعه 

ـ العز كه اعتقاد دكتر عبدشود  با توجه به مطالب ذكر شده، معلوم مي ز ي

روزگـار   در يك اعتقـاد معنـو  يـ ع همچـون  ينكـه تشـ  يبـر ا  يمبن ،يدور

ظهـور كـرد،    7يپس از قتل علـ  ياسيك حزب سيو همچون  9امبريپ

  ١.ه استيپا يسست و ب

                                                      
   .١٨، صبين التصوف و التشيع الصلة :ک.ر .١
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  اميه شيعه در دوران بني

 يشه كـن كـردن و نـابود   ير يكه برااي  رحمانه يم تهاجم بيياگر بگو

تر  ابعاد مهم ان،يو عباس انيامو يها لتان بود، در روزگار دويعه در جريش

 7يهنوز امـام علـ  . ميا نگفتهاي  به خود گرفت، سخن تازه يتر نيو خون

 ةكشـند پايـة   همن مرد روزگار و يتر ر سنگدليرمضان با شمش21در شب 

ك نگفته بود كـه دشـمنان   يثمود، در محراب عبادت دعوت حق را لب ةناق

ـ اران اي ةآزار و شكنج ،لقت ، شروع بهعيو مخالفان تش 7امام ن مـذهب  ي

ـ ا. و منتسبان به آن كردند  ،خـود  يبـه خـود  ، 7يگرچه شهادت امام عل

اي از  عده يآمد، ول مي به شمار ياسالم ةكر جامعيبر پاي  خردكننده ةضرب

داشـتند، از  انحـراف  شـان  يا، از مواضع 7امام يكه در دوران زندگافراد 

  . كردند مي يوشحالابراز خجانسوز و دلخراش،  ةن حادثيا

ن يـ دن اي، بـا شـن  9شه، همسر رسول خـدا يكند كه عا مي ر نقلياث ابن

  :ن سروديخبر چن
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  شیعه در گذر تاریخ   ١٣٢

 يهمچنان چشـم ؛ افتيش دست يت خويش را افکند و به نيپس عصا

  . گردد مي که با آمدن مسافر روشن

ـ ياز قب يمـرد «: گفتند »او را كشت؟ يكس چه«: گاه گفت آن . »مـراد  ةل

  :گفت

5���9� ���$.� J����K�� ���� +����    "�L��%� 2���� C M���% N&��9�  
 در ،يچنان مرگـ آورندة خبر ؛ گرچه دور است، خبر مرگش را آوردا

  !هانش خاک مبادد

: گفـت  »؟ييگـو  مـي  يعل ين را برايا ايآ«: گفت سلمه ابونب دختر يز

  ١»...!ديكن يآور اديهرگاه فراموش كردم، مرا كنم،  مي من فراموش«

د، معاويه بود ن موضوع خوشحال شياز اديگران از ش يبكسي كه اما 

 كـه هنگـام جنـگ بـازوانش را     يريشـ «: د، گفتيخبر به او رس يوقت كه

  :ن سروديسپس چن. »مرد ،گشود مي

���O B���� ?��8- P���Q% #'  #���6 >6 R���S T��� U���
/.%6٢  

  .ديم و ترس بچريد بدون بيخواه مي و آهوان بگو که هر جا به روبهان

ـ 7م كه امام حسنينيب مي گريد ياز سو و  7ي، فرزند بزرگ امام عل

چنـين   پردازد و مي يپدرش در مسجد كوفه به سوگوار يوارث پدر، برا

  : ديگو مي

ان او را درک يشـن يا رفـت کـه پ  يـ از دن ين شـب مـرد  يـ د که در ايبدان

ــد و آن ــدگايکردن ــدش را ن ــد دنن همانن ــخواهن ــ يکســ. دي  يکــه وقت

                                                      
  . ٣٩٤، ص٣، جابن اثير، الكامل .١

  .٦٩٢، ص7بخش مربوط به زندگي امام علي ناسخ التواريخ،. ٢
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حضـور  چـپش  ل سـمت  يـ کائيل سـمت راسـت و م  يـ د، جبرئيـ جنگ مي

بـن   يا رفت کـه موسـ  ين شب از دنيبه خدا سوگند که او در ا. داشتند

ن شب به آسـمان  يم در ايبن مر يسين شب مرد و عيز در هميعمران ن

اي  طال و نقرهچ يد که او هيبدان. دين شب نازل گرديرفت و قرآن در ا

 يو ينگذاشته است، مگر هفتصد درهـم کـه از عطـا    ياز خود به جا

  ١.بخرداي  همسرش خدمه يخواست با آن برا مي اضافه مانده است و

عـت  ين بينخسـت . عـت شـد  يب 7ان خطبه با امـام حسـن  يسپس در پا

 يگـر يپـس از د  يكـ يمردم  ،اوپس از  و بود يسعد انصار بن سيق ،كننده

مرگ بـا   يتا پا اميرالمؤمنينچهل هزار نفر از سپاه . كردندعت يو ب آمدند

 حركـت آمـاده   يبرا كه درحالي 7علياما  ،عت كرده بودنديآن حضرت ب

ـ اسپس  ؛ديشد، به قتل رس مي عـت  ين سـپاه انبـوه بـا فرزنـدش حسـن ب     ي

دند، امـام  يه را همراه اهـل شـام شـن   ينان خبر حركت معاويچون ا. كردند

بـا   ةمقابل ةعت كرده بودند، آماديب 7يه با علك يبا همان سپاه 7حسن

 ٢.ه از كوفه حركت كردنديبا معاو ييارويرو ياو گشتند و برا

، به اهداف واقعي ايـن حركـت   7امام حسنزيادي باعث شد ل يدال

شـان را  يعـراق ا اهـل  ن بود كه يل اين دليتر ن و مهمينخست .بزرگ نرسد

بـه دنبـال   ت كرده بودند، عيب 7يعلحضرت ه با ك يرها كردند و بزرگان

جـز   7خالفت امام حسنايام ن گروه در يا. پست و مقام بودندثروت و 

  . نبردند يگريمنفعت د ،كه در دوران پدرش داشتنداي  همان بهره

                                                      
  .١٣ ، ص٢، جتاريخ اليعقوبي .١

  . ٤٠٤، ص٣، جالكامل .٢
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منافق  ،7كنندگان با امام حسن عتياز ب ياريشمار بسآنكه، دوم دليل 

 يبـردار  اعت و فرمـان ه مكاتبه و نسبت به او اظهار اطيآنان با معاو. بودند

  . كردند مي

ـ از خـوارج  امـام،  سپاه  ياز اعضا يگروهنيز اين بود كه سوم دليل  ا ي

كـه امـام را وادار   نيز وجـود داشـت    يگريعلل دالبته . فرزندانشان بودند

 ،داد صـلح  ن قراريا. رديه را بپذيصلح با معاو ،اي ژهيط ويساخت تا با شرا

ـ . كـرد  مي نيان را تضميعيت و آرامش شيامن  ،صـلح  يپـس از امضـا   يول

ـ پـرده از ن  ،تمـام  يو بـه روشـن   يديـ چ ترديه بدون هيمعاو ش يات خـو ي

  : ن گفتيمنبر كوفه چن يبرداشت و بر باال

ا يد، يريد، روزه بگيام که نماز بخوان دهيبه خدا سوگند من با شما نجنگ

 ن کارهـا را انجـام  يـ شـما خـود ا  . ديـ ا زکـات بپرداز يـ د و يـ به حج برو

خداونـد  . ام تـا بـر شـما حکومـت کـنم      دهيـ من بـا شـما جنگ  . ديهد مي

. ديـ به مـن داد کـه شـما از آن اکـراه دار     يحکومت بر شما را در حال

نک همه را يا يول ؛رفتميپذ ]7[را نسبت به حسن يد من تعهداتيبدان

 که نسبت بـه او دارم عمـل   يک از تعهداتيچ يگذارم و به ه مي ر پايز

  ١.کنم نمي

منافـات   هـم  عتين اصـول شـر  يتـر  ابتـدايي با كه ح يصرن سخنان يا

شه كن كـردن  ير يرحمانه برا ين و بيخوناي  آغاز حمله يبه معنا ،داشت

ـ ب ،د در هر كجا پنهان شـده بودنـد  يبود و با 7ياران عليان و يعيش رون ي

                                                      
  .١٩١، صشيخ مفيد ،اإلرشاد .١
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ان دولت يه و تا پايپس از مرگ معاوحتي ان يعيكشتار ش. شدند مي دهيكش

جـز قتـل و   اي  چ بهـره يان هـ يعيش ،ن دورانير طول اد. افتيادامه  يامو

ن فصل در ياست كه ما در ا يزين همان چيا. ت نداشتنديد و محروميتبع

در آن  ،عيتشـ  يابـد كـه بقـا   يدر هم تا خواننـد يآن هست يان اجماليصدد ب

زان نقـش  يم ،ن بر خوانندهيهمچن. بوده است ياله ةمعجز ،كيروزگار تار

از  ،بـا سـتمگران   ةاستقامت و مبـارزه و مقابلـ  ن ميداعه در يكه ش يريخط

از  يبرخـ اكنون به . دفا كردند روشن خواهد شيروزگار امام تا به امروز ا

  :كنيم اشاره ميه يات معاوياسناد جنا

  هيبه معاو 7امام حس هنام  .١

از مـن بـه تـو     يکـه اخبـار  اي  ادآور شدهيدر آن . ديات به من رس نامه

که من از سر رغبت آنها را انجـام داده   يبر مين ده است که گمانيرس

 کند و بر آن ثابت قدم نمي تيهدا يکيبه ن يباشم، و جز خداوند کس

ده، کـار  يمـن بـه تـو رسـ     دربـارة  ييگـو  مـي  را کـه  ياخبـار . دارد نمي

تفرقـه   ،ان جمـع يـ خواهنـد م  مـي  است که ييها نيچ چاپلوسان و سخن

مــن ســر جنــگ و . افنــدب مـي  دروغ ،اغــواگران منحــرف. جـاد کننــد يا

ترسم و ضد تو و حزب ستمگر  مي مخالفت با تو را ندارم و از خداوند

مگـر تـو   . زنـم  نمـي  يدسـت بـه اقـدام    ،طان رانده شـده يروان شيتو و پ

را کـه از   اش دهيـ اران پارسـا و برگز يـ و  »يحجـر بـن عـد   «که  ينبود

 ينهـ  ،امـر و از منکـر   ،کردنـد و بـه معـروف    مي ها اظهار نفرت بدعت

ورزانـه   تـو آنـان را سـتمگرانه و خصـومت    . يکردند، به قتل رساند مي

 يسخت بسته بـود هاي  مانيتر با آنها عهد و پ شيپ که درحالي ،يکشت
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، نسبت به خداونـد جسـارت   يمان الهيمقدار کردن پ يو با شکستن و ب

 ياو کسـ  !؟يرا کشت »عمرو بن حمق«که  يا تو نبوديآ. يبه خرج داد

 ياو را کشـت  يتو در حال. نه بسته بودياو پ يشانيبادت پبود که بر اثر ع

د يفهم مي آن را يگناه يکه اگر ب يداده بودهايي  که به او چنان وعده

  .آمد مي کوه فرود ةاز قل

و  يگشـت  »اديـ ز« يبرادرخوانـدگ  يمـدع  ،که در اسالم يمگر تو نبود

داده بود امبر حکم يپ که درحالي !؟است سفيان ابوکه او فرزند  يپنداشت

او را بر گاه  آن !د سنگسار شوديکه فرزند از آن بستر است و زناکار با

مخالفشـان را   يتا آنان را بکشـد و دسـت و پـا    يمسلمانان مسلط کرد

  !ها به دار بکشد ببرد و آنان را بر نخل

 !سـتند يو آنان از تو ن يستين امت نيتو از ا ايگو! هيمعاو يسبحان اهللا، ا

اد بـه تـو   يـ بـود کـه ز   ياو کس !؟يرا کشت »يحضرم« که يا تو نبوديآ

 ،ين علـ يـ د کـه  درحالي. است »کرم اهللا وجهه« ين علينوشت که بر د

 ين مقـام فعلـ  يـ که تو را بـه ا  يهمان کس. است 9او ين پسر عمويد

 ،شـرافت تـو و پـدرانت   تـرين   ن بـود، بـزرگ  ياگر جز ا. رسانده است

خداونـد بـر شـما منـت      .است يو تابستان يزمستان يتحمل رنج سفرها

  . ن رنج را از شما برداشتيما ا ةليسونهاد و به 

. نـداز ين امـت را بـه فتنـه م   يـ ن اسـت کـه ا  يـ ت ايـ ها گر گفتهياز جمله د

. شناسـم  نمـي  حکومت تو بر آنها ةاز فتنتر  بداي  چ فتنهيمن ه که درحالي

بـه خـدا   . نت و امت محمد نگاه کـن يبه خودت و داي  نکه گفتهيگر ايد

ن کنم ياگر چن. شناسم نمي جهاد با تواز را برتر  يلتيچ فضيگند من هسو

نم بـه درگـاه   يـ د يبـرا  ،من به خداوند اسـت و اگـر نکـنم   قرب موجب 
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دارد و  مـي  ق انجـام آنچـه را دوسـت   يـ بـرم و از او توف  مـي  خداوند توبـه 

 ،رنگ ببـازم يگاه با تو نهر يا نکه گفتهيگر ايد. طلبم مي ،شود مي خشنود

بـه  . با من ببـاز  يتوان مي که يرنگيهر ن !هيمعاو يا. يباز مي رنگينبا من 

دوارم کـه جـز بـه    يمن ام. شود مي کان باختهيشه با نيجانم سوگند که هم

پـس هـر   . يش را نـابود نگردانـ  يو جـز عمـل خـو    يان نرسـان يخودت ز

بدان که خداوند . از خدا بترس !هيمعاو يا. با من بباز يکه خواه يرنگين

بدان که خداوند از . شمرد مي کند و آن را نمي را رها يکوچک چ کاريه

را بـه تهمـت    يو کسـان اي  را بـه گمـان کشـته    يبرد که تو کسان نمي ادي

نوشـد و بـا    مـي  کـه شـراب  اي  ر ساختهيرا ام يتو جوان. يا ر کردهيدستگ

و اي  ش را نـابود سـاخته  ينم کـه تـو جـان خـو    يب مي .کند مي يسگان باز

  ١.والسالم .يا دهيت را خوار گردانيو رعاي  دهيگردان نابودنت را يد

 يبـه خـوب   ،آن ين نامه و دقت در اجزايگوناگون اهاي  تأمل در جنبه

مقابلـه بـا   ه در يان و در رأس آنها معاويكه امواست  ينقش منحرفبيانگر 

ـ از م يريتصوهمچنين با دقت بيشتر، . ندداشتان و جنگ با آنان يعيش زان ي

تحمل كرده است، به دسـت خواهـد    يزمان ةن دوريه در اعيكه ش يفشار

  . آمد

از  يكيرا به  7امام محمد باقرنامة  ،موضوعاين شدن تر  روشن يبرا

  :فرمايد مي آنجا كهكنيم  ميبررسي اصحابش 

ن مردم به مردم يا رفت و خبر داد که ما سزاوارترياز دن 9رسول خدا

                                                      
؛ ٥١ـ   ٤٨؛ رجـال کشـي، صـص   ٦٧، ص٢، جالرسائل جمهرة؛ ١٦٤، ص١ج ،اإلمامة و السياسة .١

  .٢١٤ـ ٢١٢، صص٤٤ي، جمجلس ،األنواربحار
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 يگـاه اصـل  يحـق از جا ام کـرد تـا آنجـا کـه     يـ ش ضد مـا ق يقر. ميهست

 .ضد انصار استدالل کـرد  ،ل مايش با حق و دليقر. رون رفتيش بيخو

دنـد،  يآن را دست بـه دسـت گردان   يگريپس از د يکيش يقرگاه  آن

عت ما را شکست و ضد ما جنگ بر پـا  يسپس ب. تا آنکه به ما بازگشت

. در حال صعود بود که کشته شـد  ين امر به سختآهنوز صاحب . کرد

 .مـان بسـته شـد   يد و عهـد و پ يـ عـت گرد يب ]7[ا فرزندش حسنپس ب

اهـل عـراق بـه او حملـه     . ديم گرديرنگ باخته شد و تسليبا او نگاه  آن

ش خنجـر زدنـد و اردوگـاهش را غـارت کردنـد و      يکردند و به پهلـو 

اصمه کرد خه ترک ميپس او با معاو. زکانش کندنديکن يخلخال از پا

ار اندک يار بسيحفظ کرد؛ و آنان بسش را بيت اهلو خون خود و خون 

. عت کردنديب] 7[ن يست هزار تن از اهل عراق با حسيسپس ب. بودند

عـتش  يب کـه  درحـالي ام کردنـد و  يرنگ باختند و ضد او قيسپس با او ن

  .او را کشتند ،برگردنشان بود

رود و  مـي  م و بـر مـا سـتم   يشـو  مي وسته خواريپ بيت اهلاز آن پس ما 

 .ميشـو  مـي  م و کشتهيشو مي محروم. ميافت مي و به رنجم يشو مي رانده

ان و يـ گو دروغ. ميسـت يمن نيم و بر خون خود و دوستان خود ايترس مي

بـه دوستانشـان و    ،منکران از راه دروغ بستن بـه مـا و انکـار امامـت مـا     

 يبـرا . نـد يجو مـي تقـرب   يان و کارگزاران بدکردار در هر شهريقاض

را  ييزهـا يکنند و از زبان مـا چ  مي نقل يث دروغ و ساختگيآنها احاد

مـردم را   ةنـ يتـا ک  ـ  ميـ ا م و نه انجام دادهيا گفتهه که ما نـ کنند   مي نقل

ه و پـس از  يـ در دوران معاو ين رفتـار ياوج چنـ . زندينسبت به ما برانگ

شـهرها رو بـه    ةان در هميعياز آن پس شمار ش. بود ]7[رحلت حسن
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 يکه دوست يکسان. ده شديگمان بر شان بهينهاد و دست و پاها يکاست

ا آنکه اموالشان به يا به زندان افتادند و يکردند  مي و محبت ما را اظهار

بالهـا روز بـه روز   گـاه   آن .دران شـ يو انش ا آنکه خانهيغارت رفت و 

اد، يـ داهللا زيـ افت تا هنگـام حکومـت عب  ي مي يگرفت و فزون مي شدت

بر سـر کـار آمـد و هرچـه     پس از او حجاج . ]7[ين بن عليقاتل حس

تـا   ؛ر کرديان کشت و آنان را به گمان و تهمت دستگيعيتوانست از ش

ن بـود کـه   يـ گفتنـد، بهتـر از ا   مـي  ا کافريق يزند يآنجا که اگر به کس

نـام و چـه بسـا     د که مردان خـوش يکش اکار به آنج. يعل ةعيند شيبگو

 يبرخـ  يبرتـر  دربارة يزيث مهم و شگفت انگياحاد ،پارسا و راستگو

ده يافريرا ن يلين فضايخداوند هرگز چن. کردند مي ن نقليشيان پياز وال

ل يـ مـردم بـه دل   کـه  درحـالي  .بود و نه وجود داشت و نه واقع شده بود

 ييا ناپارسـا يـ کـه بـه دروغ    يکسـان  يسو از ها روايتنقل آن  يفراوان

  ١.پنداشتند مي شهرت نداشتند، آنها را حق

چنـين   بـاره  درايـن  اش ز در شرح نهج البالغهين يد معتزليالحد يابن اب

  :گويد مي

طالب  يبن اب يان عليعيش از ،ب بن عبد شمسيحب يسعد بن سرح، موال

. منـاک گشـت  يبه کوفه آمد، از او ب ياد همچون واليکه ز يهنگام. بود

 بـه اد يزگاه  آن .رفت 7ياما او نزد حسن بن عل .ديرا طلب ياد ويپس ز

اموالش  .آنان را به زندان افکندچنگ انداخت و ش برادر و زن و فرزند

 :اد نوشتيبه ز ]7[حسنگاه  آن .ران ساختيرا و اش را گرفت و خانه

                                                      
  .٤٤و ٤٣، صص١١ج ،هالبالغ شرح نهج .١
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د و تهـاجم  ياز مسلمانان را مورد تهد يتو مرد. اديبه ز ياز حسن بن عل«

ران يـ را و اش خانـه . ک اسـت يان آنـان شـر  يکه در سود و زاي  قرار داده

ام  چـون نامـه  . يا کرده يا گرفته و آنان را زندانالش ريساخته، مالش و ع

مـن بـه او   . الش را به او بـازگردان يرا بساز، مال و ع اش د، خانهيبه تو رس

  .»ريبپذ اش باره ام، شفاعت مرا در پناه داده

  : اد در پاسخ آن حضرت نوشتيز

ات به مـن   نامه ؛]3[ فرزند فاطمه ]7[ ان به حسنيسف ياد بن ابياز ز

ش از نـام  ينام خودت را پ ،يداشت ييتو از من تقاضا که رحاليد. ديرس

 يفاسق دربارةتو . يت هستيمن سلطان هستم و تو رع. يمن آورده بود

نکه تـو و پـدرت را دوسـت    ياز همه اتر  بد. يمقدار به من نامه نوشت يب

ک کـرده و بـا وجـود سـوء     يام که او را به خود نزد خبردار شده. دارد

به خدا سوگند . است خشنودن رفتار تو يو او از ااي  هنظرش اقامت داد

ان پوسـت و گوشـت   ي، گرچه مياو را از چنگ من برهان يتوان نمي تو

ن کار ادامه ندارد و يا ،اي دهيش رسيمقاصد خو ياگر به برخ. تو باشد

ن يتـر  يداشـتن  همانـا دوسـت  . شـود  نمـي  شه جانـب تـو نگـه داشـته    يهم

او را به خـاطر  . يکه تو از آن هست است يها نزد من آن گوشت گوشت

ن کار سـزاوارتر  يبسپار که از تو به ا يکه مرتکب گشته به کس يگناه

 او دربــارةمــن شــفاعت تــو را  ياگــر تــو از گنــاهش درگــذر. اســت

 نکه پدر فاسق تو را دوستيلش جز ايدل ،رم و اگر او را بکشميپذ نمي

  ١.والسالم. ستين يگريز ديچ ،داشت مي

                                                      
  .١٩٣، ص١٦، جالحديد ابيبن اشرح  .١
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  :]نويسد مروج الذهب مي مسعودي در[

 قيآورد و آنـان را تشـو   مي ش گردياد مردم کوفه را بر در قصر خويز

پس مسـجد  . نديبجو يزاريا از او بيرا لعن کنند  ]7[يکرد که عل مي

او را از  ،زد مـي  ن کار سر بازيشد و هرکس از ا مي دان از مردم پريو م

  ١.گذراند مي غيدم ت

  : ستآمده ا يدر المنتظم ابن جوز

اد را که در حال خواندن خطبه بر منبر بود، سنگ يز ،مردم کوفه يوقت

و ها  ران کردن خانهيصدد ود و دريزدند، دست هشتاد تن از آنها را بر

کـه   يپس آنان را در مسجد جمع کرد به طور. شان برآمديها نخلستان

 يزاريـ ب ]7[يه از علـ کـ دان پـر شـد و از آنـان خواسـت     يمسجد و م

 د و اويـ خواهنـد ورز  يدار کار خـود اين د که آنها از يو فهما. نديبجو

 يسـاز  رانيـ شـه کـن کـردن و و   ير يبـرا  يزين را دسـتاو يـ توانـد ا  مي

  ٢.شهرشان قرار دهد

  ه به کارگزارانشيمعاو هيانيب .٢

 »األحـداث « در كتـاب  ،يف مـدائن يس ياب  بن بن محمد يعل ابوالحسن

   :نوشته استچنين 

کـارگزارانش   ةهمـ ، در دسـتورالعمل بـه   ته پس از سـال جماعـ  يمعاو

و خاندانش نقل کند،  ابوترابلت يفض دربارة يزيهر کس چ« :نوشت

                                                      
  .٢٦ ، ص٣ج ،مروج الذهب .١

  . ٢٦٣، ص٥، جالمنتظم .٢
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منبرهـا بـه    ةها و هم استان ةبان در هميپس خط. »رون استيمن ب ةاز ذم

بـه آن حضـرت و    کردنـد و اقـدام   ]7[يجسـتن از علـ   يزاريلعن و ب

مـردم کوفـه در    ،همـه ش از ين هنگام بيدر ا. گفتند مي خاندانش ناسزا

در آنجـا فـراوان    ]7[يان علـ يعيچون شـ . معرض امتحان قرار گرفتند

ز بـه  يـ ه را بر آن شهر گماشت و بصـره را ن ياد بن سميز ،هيمعاو. بودند

ب قـرار داد و چـون در   يـ ان را تحـت تعق يعياو شـ . مه سـاخت يآن ضم

پس آنهـا را  . شناخت مي از آنان بود، آنان را خوب ]7[يروزگار عل

. ديرا بر يشانکه بودند، کشت و دست و پاها يکلوخو ر هر سنگ يز

آنان را از . زان کرديد و آنان را بر درختان نخل آويل کشيها را م چشم

ــ   ــده ســاخت و ه ــد و پراکن ــراق ران ــيع ــاق يچ سرشناس ــان ب  يرا از آن

  .نگذاشت

ک از يـ چ يهـ شـهادت  شـهرها نوشـت کـه     ةه به کارگزاران همـ يمعاو

به آنان نوشـت کـه بـه    را نافذ ندانيد و او  بيت اهلو  ]7[يان عليعيش

ز يـ و نهسـتند  ش شـما  يت عثمان که پيان و اهل والدوستداران و يعيش

د و به مجالس يتوجه کن ،کنند مي ل و مناقب او را نقليکه فضا يکسان

. ديـ بدار يد و گرامـ يـ ک کنيد و آنان را به خود نزديک شويآنها نزد

 اش لهيکند، همراه نام او و پدر و قب مي تيهرچه را که هرکدامشان روا

  . ديسيم بنويبرا

ل و مناقـب  يت در فضـا يـ روا يارين کردند، تا آنکه شمار بسيآنان چن

فرسـتاد تـا    مي وليه و تيزه و هديشان جايز برايه نيمعاو. عثمان نقل شد

شـهرها فـراوان    ةن کـار در همـ  يـ ا. م کننـد يتقسـ  يان اعراب و مـوال يم

هـر  . ا و پست و مقام با هم به رقابت پرداختنـد يسر دنگشت و مردم بر 
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 دربـارة آمـد و   مـي  هيـ از کـارگزاران معاو  يکيکه نزد اي  هيآدم فروما

نوشت و او  مي کرد، نامش را مي نقل يزيل و مناقبش چيعثمان و فضا

  .کرد مي ک و از او شفاعتيرا به خود نزد

 دربـارة «: وشـت بـه کـارگزارانش ن  گاه  آن ن منوال گذشت؛يبه ا يمدت

منتشر اي  هيشده و در هر شهر و ناح يآور گرد ياريث بسيعثمان احاد

 دربارةد تا يد، مردم را فراخوانيام به شما رس ن نامهيچون ا. گشته است

را کـه   يآورند و هر خبر ت گردين رواينخست يل صحابه و خلفايفضا

را  د شـما مخـالف آن  يـ کنـد، با  مـي  نقـل  ابـوتراب  دربارة يهر مسلمان

ن کـار  يدارم و ا مي ار دوستين کار را بسيمن ا. ديصحابه بساز دربارة

و  ابـوتراب ن کـار منطـق   يا. شتر من استيهرچه ب يروشن موجب چشم

ل عثمــان يکنــد و نســبت بــه مناقــب و فضــا مــي فيان او را تضــعيعيشـ 

  . »ديآ ميتر  گران

مناقـب   در ياريپس از آن اخبار بس. مردم خوانده شد ياو براهاي  نامه

 ييهـا  روايتمردم در جعل . نداشت يقتيچ حقيصحابه جعل شد که ه

ار به خرج دادند تا آنجا که بر منبرها کارشان يت بسيجد ،ن دستياز ا

کـه کودکـان    دن القا شيز چنينها  خانه به معلمان مکتب. ش گشتيستا

ت کننـد و آن را  يـ اموزند تا آنها روايار بين مسائل بسيو جوانان را از ا

ن مطالب را به دختران و زنان و خـدم  يا يحت. اموزنديقرآن ب يپا به پا

 ين منـوال سـپر  يبـه همـ   ياريز آموختنـد و مـدت بسـ   يـ و حشم خود ن

  . گشت

شهرها ارسال داشت که در  ةرا به هم يگريد ، دستورالعملپس از آن

قائم شد بر اينکـه فـالن شـخص     هنيهرگاه بد، يدقت کن«: آن آمده بود
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وان پـاک و  يـ د، نـامش را از د ردا مـي  ش را دوستبيت اهلو  ]7[يعل

کـه بـه آن ضـميمه     يو در دسـتورالعمل  »ديـ عطا و حقوقش را قطـع کن 

متهم اسـت، او را خـوار   بيت  اهل يکه به دوست هرکس« :نوشت ،کرد

  . »ديران سازيرا و اش د و خانهيکن

آنجـا کـه   تا . ژه کوفه نبوديو عراق و به ةبه انداز ييچ جايدر ه يبخت بد

آمـد کـه بـه او اطمينـان      نزد کسـي مـي   ]7[اگر فردي از شيعيان علي

و گفت  برد و در پنهان اسرارش را با او مي اش مي او را به خانه ،داشت

 دند و بـا آنهـا سـخن   يترسـ  مـي  از خـادم و غالمشـان  هم در همان حال 

ث يـ احاد. سخت داده باشـند  يمگر آنکه آنها را سوگندها ،گفتند نمي

ن کـار بـه دسـت    يـ ا. افـت يز فراوان گشت و انتشار يآم تهمت و يجعل

ان و يــش از همــه قاريبــ. ديــگرد مــي ان انجــاميــان و واليهــان، قاضــيفق

مبتال شدند که در ظاهر خود را اهل به اين کار  نيکاران و مستضعف اير

ان يـ نـد تـا نـزد وال   ردک مي ثيو جعل حد ندداد مي و تقوا نشان يفروتن

ک گردنـد و امـوال و   يـ و بـه مجالسشـان نزد  ا کننـد  مقام و منزلتي پيد

د ين رسين اخبار به اشخاص متدياوقتي . ملک و منزل به دست آورند

ت يـ رفتنـد و روا يز پذيـ آنهـا ن  ،دانسـتند  نمي که دروغ و بهتان را حالل

دانستند که  مي اگر. ث حق استيبردند که آن احاد مي کردند و گمان

  . داشتند مي ردند و نه باورک مي آنها را نه نقل ،باطل است

  : سدينو مي ديالحد يابن اب

. رحلـت کـرد   ]8[ين منوال گذشت تا آنکه حسن بن عليکار به هم

 ،نمانـد  يل باقين قبيچ کس از ايپس ه. شتر شديپس از آن بال و فتنه ب

  .ن آواره بوديا در زميمناک يمگر آنکه بر خونش ب
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مروان بـه   عبدالملک. کار باال گرفت ]8[ين بن عليپس از قتل حس

وســف بــه يحجــاج بــن . عه ســخت گرفــتيد و بــه شــيحکومــت رســ

و  يعل يبا دشمن ،نداريکوکار و ديمان با تقوا و ندد و مريحکومت رس

 يبـا علـ   يدشمن ياز مردم که مدع يکسان يدشمنانش و دوست يدوست

نه و يشيلت و پيدر فض ياريبس يها روايت. جستند يکيبه او نزد ،بودند

دند و در يتراشـ  ]7[يعل يبرا يوب فراوانيع. آنان ساخته شد مناقب

نزد حجاج  يتا آنجا که شخص. ندددشنام دا يشان طعن زدند و به ويا

او بر سـر  . ب استيبن قر عبدالملک ياصمع شد جد مي مد که گفتهآ

را بر  يشاوندانم مرا عاق کرده و نام عليخو !ريام يا«: اد زديحجاج فر

حجاج با . »ازمندمير نيام ةزيز و به جايچ يدست و بين تهم. اند من نهاده

بـه خـاطر لطـف آنچـه بـه خـاطر آن بـه مـا         «: د و سپس گفتياو خند

  . »ت فالن جا را به تو دادمي، واليا متوسل شده

خ ي، از بزرگـان و اعـالم محـدثان در تـار    »هيـ نفطو«عرفه مشهور بـه   ابن

: ديـ گو مـي  او. بت داردن خبر مناسيرا نقل کرده که با ا يش مطلبيخو

و اميـه   بنـي ل صحابه جعل شـد، در دوران  يکه در فضا يثيشتر احاديب«

کردند که بـا   مي گمان را آنهايز ؛ک شدن به آنها ساخته شدينزد يبرا

  ١.»مالند مي را به خاک هاشم بني ينين کار بيا

صـحابه و  شنود تعداد زيادي از   افتد وقتي كه مي ميبه وحشت انسان 

در خـدمت بـه   اي  مرتبه و صاحب منزلت كـه نقـش برجسـته    ن بلندتابعا

چ ينـان هـ  يا. دنديان به قتـل رسـ  ير امويبا شمشداشتند، اسالم و مسلمانان 

                                                      
  .٤٦ـ ٤٤ صص، ١١، جهشرح نهج البالغ .١
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در اينجا به بررسي مختصر . بودند 7يعل ةعيآنكه ش نداشتند، جز يگناه

  :پردازيم مياشخاص  زندگي برخي از اين

  ره در سـال يـ مغ شـدن  پـس از هـالك   ،اديـ ز ؛»يحجر بن عـد « )الف

 ،ظالمانـه  يـي ن و افترايك شهادت دروغير كرد و با ياو را دستگ ق.  ه 51

سـخت  اي  و زدن ضـربه  ين كار كشتن وياز ا زياد هدف. به شام فرستاد

  :ديگو ميباره  اين در يمسعود. آنان بود يان و پاكسازيعيبه ش
ن ياو نخسـت . را کشـت  يکنـد  يه حجر بـن عـد  يمعاو ق.  ه٥٣در سال 

او را بـا نـه نفـر از     ،اديـ ز. کس بود که در اسالم با شکنجه کشـته شـد  

وقتـي  . بـه شـام روانـه کـرد     گرانيارانش از اهل کوفه و چهارتن از دي

  :ن سروديفه دور شدند، تنها دخترش چناز کومقداري 

M����<� &����!(� ��� 	N� O��� P"&�     QD R&�� �� ?	�'(M�;. :�&�S  
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   ينيرا ببحجر بن عدي د يباال رو، شا ،ماه تابان يا

 نير چنـ يـ ام. برنـد تـا او را بکشـد    مـي  ه پسـر حـرب  يکه او را نزد معاو

  .پندارد مي

 هــا از محاســنش کشــند و کــرکس مــي دمشــق بــه دار ةاو را بــر درواز

  . خورند مي

 يبـه شـكل دردنـاك و انـدوهبار     ،١ارانش را در مرج عذرايپس او و 

  .خ آمده استين كشتار در تواريداستان اكشتند كه 
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فش يدر توصـ  7نيكه امام حس يبزرگ يصحاب ؛»عمرو بن حمق« )ب

ه نخست به او امان داد و يمعاو. »انده بودسرا پوصورتش عبادت « :فرمود

  ١.را كشت يسپس و

مـردان و  تـرين   فياز شـر  يكـ يپادشـاه عـرب و   او  ؛»مالك اشتر« )ج

 يعلـو  يروهـا يفرمانـده ن و با شهامت و محبوب  ياو مرد. بودقهرمانان 

از كـارگزارانش بـا    يكيرا در راه رفتن به مصر به دست  يه ويمعاو. بود

  ٢.زهر كشت

 ياد بـه و يز. بود 7از شاگردان و خاصان امام يو ؛»يد هجريرش« )د

پس دست و پـا و  . رفتياو نپذ ليو ،را داد 7يو لعن عل يزاريشنهاد بيپ

  ٣.ديناب به گردنش انداخت و او را به دار كشطد و يزبانش را بر

ـ ز ؛»يبن مسهر عبد ةيريجو« )  ه ر كـرد و دسـت و   يرا دسـتگ  ياد وي

  ٤.ديد و او را بر درخت نخل به دار كشيش را بريپا

از  يكـ يه حجـاج بـه   نقل شده اسـت كـ   ؛»اميرالمؤمنينغالم  ،قنبر« )و

ـ را بب ]7[ياران علـ ياز  يكيدوست دارم «: جالدانش گفت : گفتنـد . »نمي

داشـته   يم كه با او مصاحبت طوالنيشناس نمي را يكس ،قنبر ،جز غالم او«

تـو قنبـر   «: پـس بـه او گفـت   . او فرسـتاد  يجـو   و پس در جسـت . »باشد

ـ ب ]7[ين علياز د«: گفت. »يآر«: گفت »؟يهست : گفـت . »يبجـو  يزاري
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 من تو را«: گفت »؟يكن مي يين او راهنمايبهتر از د ينيد يا مرا به سويآ«

: گفـت  »؟يدار مـي  شتر دوسـت يبگو كدام گونه كشته شدن را ب. كشم مي

ـ به من خبر داده است كه مرا به ناحق سـر خواهنـد بر   اميرالمؤمنين« . »دي

  ١.دنديپس فرمان داد تا او را مانند گوسفند سر بر

ـ يــكم« )ز ـ ن زل بـ ده و خــاص  يــ ان برگزيعياز شــ  يكــ ياو  ؛»اديـ

پــس . حجــاج او را خواســت و او فــرار كــرد   . بــود 7اميرالمــؤمنين

گونـه   نيـ ل اوضـاع را ا يـ چون كم. شاوندانش را از عطا محروم ساختيخو

ست كـه  يسزاوار ن. ان استيكهنسالم و عمرم رو به پا يريمن پ«: د، گفتيد

. م كـرد يرا به حجاج تسـل  پس خود. »ش گردميت قوم خويموجب محروم

ـ  مـي  بر تـو  يدوست داشتم كه راه«: د، گفتيرا د يچون وحجاج  . »افتمي

  : ل گفتيكم
 يغبـار  ةبه خدا سوگند از عمر من جز به انـداز . من اشتلم نخوان يبرا

شـگاه  يگـاه در پ  ان بخـش کـه وعـده   يـ مـن پا  يبـه زنـدگ  . نمانده است

بـه   اميرالمـؤمنين . پس از قتل نوبت حساب اسـت . خداوند متعال است

  . ييمن تو ةمن خبر داده است که کشند

اگـر داور تـو   «: گفـت . »ن استدالل ضد خود توسـت يا«: حجاج گفت

  ٢.»دي، او را گردن بزنيبل«: گفت. »طور است نيهم يباش

او . بـود  مشهور به عفت، زهد و عبادت نيتابعاز  ؛»ريد بن جبيسع« )ح

تو «: د، گفتيحجاج او را د يقتو. اردزگ مي نماز 7سجادپشت سر امام 
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. »دانـد  مـي  مادرم نام مـرا بهتـر از تـو   «: گفت »؟يا فرزند شكسته ،بدبخت

د يسـع . ديرسـ  يبـر قتـل و   يفرمان حجاج مبنـ  ،يريپس از دستگ يچند

 {: گفــت
َ ْ
ــماواِت َو األ ِي َفَطــَر الس�

�
ْهــُت وَْجــِ�َ لـِـث نَــا ِمــَن وَج�

َ
 َو مــا أ

ً
ْرَض َحنِيفــا

ُمْ&ِ%ِ$َ 
ْ
ن يها و زمـ  آسمان ةنديكردم كه گشا يكس يبه سو يمن رو«؛ }ال

حجـاج  . »ستميف و مسلمانم و از مشركان نين حنيبر د كه درحالياست، 

ـوا َفـَثم� وَْجـُه {: گفـت . »ديـ ر از قبله ببنديغ يياو را به سو«: گفت
+
ْفَنمـا تَُول

َ
أ

را بـه   او«: گفـت . »خداوند اسـت  يد، آنجا رويرو كن يبه هر سو«؛ }اهللاِ 

ْرُِجُكْم تـاَرةً { :گفت. »ديرو در انداز ْقناُكْم َو فِيها نُِعيُدُكْم َو ِمْنها 2ُ
َ
ِمْنها َخل

ْخرى
ُ
گر يم و بار ديگردان مي م و شما را در آن بازيديشما را از آن آفر«؛ }أ

  ١.گردنش زده شدگاه  آن .»ميآور مي رونياز آن ب

در روزگـار خالفـت    يلـ د بن عيده شدن زيبه دار كش يماجرا دربارة

ه يـ ديز ةفرقدرباره هنگام بحث نيز، ) ق.  ه122سال ( عبدالملكهشام بن 

  .يان شاءاهللا تعال ؛م گفتيسخن خواه

 هـا  امـوي بود كه  يفراون يها تياز جنا ياز خروار و اندك يمشت هانيا

دقـت   !به خدا سـوگند . ان انجام دادنديعيدر حق ش تشان،در دوران حكوم

خ يتـار . كنـد  ميزده  پريشان و وحشتانسان را  ،خياه تارين بخش سيدر ا

ت نسبت يها به ناحق و از سر جنا ن خونياد نخواهد برد كه ايگاه از  چيه

  . خته شديبه حق و اهل حق ر

                                                      
  .٩، ص٤، جلتعديلالجرح و ا؛ ٣٢٨ ـ٣٢١، صص٤، جسير أعالم النبالء .١



 

  



 

 

  

  

  

  

   عباس بنيعه در دوران خالفت يش

در  يسـخت  يهـا  انقـالب ر اثر خفقان و استبداد شديد عصر امويـان،  ب

صورت گرفت كه منجر به سقوط ايـن خانـدان   ضد آنها  خالفتشان ياثنا

 ةپس دنبال« ؛مروان حمار شد يعني ،ن پادشاهشانيآخردر زمان حكمراني 

   ١.»ان رايده شد و سپاس پروردگار جهانيقوم ستمكار بر

  يكسـان آنهـا  . سـپرده شـد   عبـاس  بنـي زمام امـور بـه   اميه،  بنيپس از 

پشـت   ،هـا  امـوي كنـارزدن  دن بـه مسـند خالفـت و    يرسـ  يكه برابودند 

ـ  .پنهان شـدند  بيت اهلت يمظلوم يشعارها بـه محـض ثابـت شـدن      يول

  ،ديـ ان افتادنـد و بـه تبع  يعيبـه جـان شـ   وحشـيانه  شـان،  تحكومهـاي   هيپا

تـر   تكـار يجنا هـا  امـوي آنان به مراتـب از  . كردنداقدام آنها جنگ با و قتل 

  .بودند

  : چه نيكو گفته است باره دراينشاعر 
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ک يکرد،  يدر حق خاندان علاميه  بنيکه  ييها تيبه خدا سوگند جنا

  .نبود عباس بني يها تيدهم جنا

خلفـاي عباسـي را، بـه ترتيـب     دوران اكنون به اختصـار، بخشـي از   [

  ]:كنيم ميخالفتشان، بررسي 

 ق.   ه132در سال كه  دبو »سفاح ابوالعباس« يعباس ةفين خلينخست .1

بـه   يدوران خالفت و. ا رفتياز دن ق.  ه136عت شد و در سال يب يبا و

گرچـه او متعـرض   . دشـ  يان برداشـتن آنهـا سـپر   يـ ان و از ميب امويتعق

بلكـه  . خوش نشان نـداد  يانشان رويعيكن به آنان و شيل ،ان نگشتيعلو

تعـرض اوالد و  م ،ن شـده يك تالش تمـر يبه شاعران سفارش كرد كه در 

ند و انگـاه آنـان برسـ   يبـه جا را ن راه خود يگردند تا از ا 7يخاندان عل

 يكـار را بـه آنـان    يدعوت مردم به سـپردن زمـام امـور خالفـت اسـالم     

 »سـفاح  ابوالعبـاس «بـراق در كتـاب    محمـد احمـد  . هانه قلمداد كننديسف

  :ديگو مي

خواه  هوا را مردم خراسانيز ؛بود ]7[يخاندان عل اصل دعوت از آن

  کـه  يسـفاح و کسـان   رو ازايـن . نـه خانـدان عبـاس    ،بودند 7يآل عل

  يرويـ مبـادا کـه پ   ؛ر نظـر گرفتنـد  يها را ز يآمدند، خراسان يپس از و

  آنـان شـاعران را بـه خـود    ... رديـ ان آنهـا پـا بگ  يم ]7[ياز خاندان عل

ــا آنــان را بســتا مــي جلــب ــان جــايکردنــد ت ــد مــي زهيند و بــه آن   .دادن

گشتند و حـق خالفـت را از    مي ]7[يمتعرض فرزندان عل زيشاعران ن

ق يـ امبر از طريـ ل کـه انتسابشـان بـه پ   يـ ن دليـ بـه ا  ؛کردنـد  مي يآنها نف
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عمــو زادگــان  عبــاس بنــي کــه درحــالي. اســت ]3[دختــرش فاطمــه

  ١.بودند 9امبريپ

ـ . بر سر كار آمد »منصور ابوجعفر«پس از سفاح  .2 آنكـه او   وجـود  اب

نسبت بـه حـق   اما باهوش و ذكاوت بود،  يمرد ومقام صاحب منزلت و 

در حقيقـت  . ار دور بـود يبسـ  ،داشت و از راه درست مي ار روايبس يجفا

ـ را استوار سـاخت و آن را بـر پا   عباس بنين مرد اركان دولت يا هـايي   هي

در و  بـود  سـتمگر و سـنگدل  اما با اين حال او بسيار . بنا نهاد يار قويبس

ات و يزان جنايدرك م يبرا. كرد ميروي  زياده يريگ چشمطور  به ،تيجنا

 آنجـا كـه   ،كنـد  مـي  تيـ كفا يو دربـارة  »عبدربـه  ابن« ةنوشت ،او يسنگدل

  : ديگو مي

سـپس جـالدان   . نشـاند  مي شيرا کنار خو ينشست و واعظ مي منصور

خـون آن   يوقتـ . زدنـد  مي آمدند و مردم را گردن مي ر به دستيشمش

 کـرد و  مـي  د، رو به آن واعـظ يرس مي اش شد تا به جامه مي يقدر جار

ــرا موعظــه کــن «: گفــت مــي ــه  ! »م ــچــون آن واعــظ او را ب  اد خــداي

 شـه فـرو  يانداخت، منصور ماننـد اشـخاص شکسـت خـورده بـه اند      مي

چـون بـار    ؛گرفتنـد  مـي  ها را از سر زدن گردنجالدان سپس ! رفت مي

مـرا  «: گفـت  مـي  د، بـه واعظـش  يرسـ  مي منصور ةها به جام گر خونيد

  ٢!»موعظه کن

 !چـه بـود؟   ،كند اش گفت موعظه مي نكه به واعظيمقصود منصور از ا
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خواست  مي ايآ !؟كرد مي رفت و سكوت مي شه فرويچرا پس از آن به اند

كـرد   مـي  ينه يزين را مسخره كند، چون او را از قتل نفس و خونريكه د

 م كـه مورخـان و صـاحبان   يدانست مي كاش! ؟داشت يگرينكه قصد ديا اي

. دارنـد  يدگاهين موضع هولناك و جانگداز چه ديدر ابا انصاف، سخنان 

 !نديسـتا  مـي  ش رايكنند و كارها مي ادي يكه از او به بزرگ يهمان مورخان

  !بزرگ را درك كنند؟ ين خطايتا ا اند دهيتأمل ورزاو  ةريا در سيآ

 ،در اين ميانكرد و  يرو ادهيار زيبسو خونريزي در قتل  آري؛ منصور

ـ بردنـد و سهمشـان از ا   مـي  ن بابتين بهره را از ايشتريان بيعلو ن سـتم  ي

  . بوداز ديگران شتر يبزرگ ب

  : ديگو مي يمسعود

ــن  ــدان حس ــور فرزن ــا و    ]7[منص ــا پاه ــان داد ت ــرد آورد و فرم را گ

هـاي   آنان را بر کجـاوه گاه  آن .ر کننديند و زنجشان را در کُيها گردن

بـا زن و فرزنـد    معاويـه  يزيـدبن کـه   يهمـان کـار   .کرد مي روباز سوار

 افکند که شـب و روز را  ياهچاليسپس آنان را به س. کرد ]7[نيحس

آنـان  . نمـاز بـه مشـکل برخوردنـد     يها ن وقتييتع يدانستند و برا نمي

افتن از قرائت هـر  يت غم کردند و پس از فرايجزء تقس جقرآن را به پن

 حاجـت  يقضـا  مهـ  آنـان در همـان مکـان   . خواندنـد  مـي  نماز ،يجزئ

شان ورم يها و تنشد  بوي تعفن ناممکن ميجه تحمل يدر نت. کردند مي

د و شـخص از  يرسـ  مـي  رفت تـا بـه دهـان    مي ها باال کرد و ورم از قدم

  ١.مرد مي يو گرسنگ يو تشنگ يماريشدت ب
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  :ديگو مير ياث ابن

فرزندان  يبرادر ناتن يو. را فراخواند يعثمان عبداهللامحمد بن  ،منصور

کـه   يدنـد بـه طـور   يرا در اش پـس فرمـان داد جامـه   . بـود  ]7[سنح

از  يکـ ي. ضـربه شـالق بـه او زد    ١٥٠سـپس  . عورتش آشـکار گشـت  

. »بـه صـورتم مـزن    ،بر تو يوا«: گفت. به صورتش نواخته شدها  ضربه

ضربه بر سـرش   يپس س »!سر !سر«: پس منصور خطاب به جالد گفت

. گشـت  يجـار  اش ونـه شد و خون بـر گ  ياز چشمانش زخم يکي. زد

م بـن  يمحمد بن ابـراه  ،سد که منصورينو ميگاه  آن .سپس او را کشت

تـو  «: پـس بـه او گفـت   . مـردم بـود  تـرين   باياو ز. حسن را احضار کرد

چ کــس را بــه آن صــورت يتــو را چنــان بکشــم کــه هــ. يزرد يبــايد

بنـا   يزنـده بـود بـر او سـتون     کـه  درحاليفرمان داد تا گاه  آن .»ام نکشته

  ١.دند و او درون آن ستون جان دادکر

زمام امور را به دسـت گرفـت و از    يمهدمنصور، فرزندش پس از  .3

 دربـارة كه او  ييها ستم دربارة. كرد رانيحكم ق.  ه169تا سال  158سال 

بن عباس بـن   ياو عل. ميكن ميك مورد اشاره يداشت، تنها به  ان روايعلو

بـه او سـم   گاه  آن .ه زندان افكندطالب را گرفت و ب يبن اب يحسن بن عل

  .شد گر جدايكديش از يخوراند كه بر اثر آن گوشتش ورم كرد و اعضا

او . عـت شـد  يب »يهـاد «بـا پسـرش    ،ديبه هالكت رس يچون مهد .4

ان و يــك ســال و ســه مــاه حكومــت كــرد و در ســتم بــر علو يــمــدت 

 يبرا. ش گرفتيرا در پروش اجدادش نسبت به آنها، همان  يريگ سخت
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  در ياصــفهان ابــوالفرجن مطلــب تنهــا بــه نقــل آنچــه يــروشــن شــدن ا

  : ديگو مي اوم؛ يكن مي بسندهاست، كرده ذكر ن ييمقاتل الطالب

بن حسـن بـن حسـن بـن      عبداهللادختر  نبيز )صاحب فخ(ن يمادر حس

  ،پـدر، بـرادران، عموهـا و همسـرش     ،منصـور . طالـب بـود   يبن اب يعل

فرزنـدش   ،)منصـور  ةنـو ( يپـس از آن هـاد  . بن حسن را کشـت  يعل

کـرد و آن کـار را آن قـدر     مـي  نه به تنيپشم ةاو جام. ن را کشتيحس

  ١.وستيعزوجل پ يادامه داد تا به خدا

د و در يبـه حكومـت رسـ    ق.  ه170در سال  »ديرش« ،هاديپس از  .5

ان را در آن يعيك داشـت كـه شـ   يتار ياو زندان. الك شده ق.  ه193سال 

 7امـام كـاظم  زيادي را نسبت به  يها تيآزار و اذوي . كرد ميمحبوس 

نجا به يدر ا. داشاره خواهيم كرآنها اي از  به گوشهنده يدر آروا داشت كه 

آن  يثبت كرده و اصـفهان  يخ از ويكه تار ينيخونهاي  از نمونه يكيذكر 

  :ديگو اصفهاني مي. ميكن مي بسندهاست، م بن رباح نقل كرده يرا از ابراه

روز گشت، او را زنده داخل يبن حسن پ عبداهللابن  ييحيد بر يچون رش

ز را از جدش منصور بـه ارث بـرده   يآم تين کار جنايا. ستون گذاشت

   ٢.بود

او مدت چهـار سـال و   . بر سركار آمد »نيام«پسرش رشيد، پس از  .6

  : ديگو مي ابوالفرج. دست داشت درچند ماه زمام امور را 

 ؛کـرد  مـي  ان تفاوتينيشين نسبت به خاندان ابوطالب با پيرفتار ام ةويش
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 شت و با برادرش مأمون در جنـگ بـود  را او به لهو و لعب اشتغال دايز

  . وارد نشداي  صدمه يتا آنکه کشته شد و در دوران او به کس

 يخلفـا تـرين   رومنـد ياو از ن. ديپس از او مأمون به حكومـت رسـ   .7

توجـه مـردم بـه     ةهدمـأمون بـا مشـا   . د بوديپس از پدرش رش عباس بني

 ،بـه دربـارش  ايشـان  دعوت  ة، به بهان7ان و در رأس آنها امام رضايعلو

با خوراندن سم به ايشان، آن حضرت را به شهادت ر كرد و يرا دستگ يو

  .رساند

پسـرش  به هالكـت رسـيد و پـس از وي     ق.  ه210مأمون در سال  .8

بـن   يلـ بن عمـر بـن ع   يمحمد بن قاسم بن عل يو. حاكم شد »معتصم«

او توانست از زنـدان   يول .طالب را به زندان افكند يبن اب ين بن عليحس

  .فرار كند

امـام محمـد بـن     او. بر سر كار آمـد  »واثق«پسرش معتصم، پس از  .9

 انشـ اي تكاريرا به زندان افكند و سپس به دست همسر جنا 7جواد يعل

  . آن بزرگوار را به شهادت رساند )دختر مأمون ،ام الفضل(

ابـوالفرج  . زمام امـور را بـه دسـت گرفـت     »متوكل« ،پس از واثق .10

  : ديگو ن ميينچ ابوطالباو نسبت به آل  ةنيكدربارة 

ر بود و بـا جماعتشـان بـه    يگ ار سختيطالب بس يمتوکل نسبت به آل اب

. نـه و حسـادت داشـت   ينسبت به آنان سخت ک. کرد مي خشونت رفتار

رش، يـ دسـت بـر قضـا وز   . زد مـي  متبه آنها بدگمان بود و به آنان ته

را با آنان  يان بد بود و رفتار زشت ويز نسبت به علويبن خاقان ن ييحي

 يبيمصا يدر دوران وعلويان جه يدر نت. داد مي ک جلوهين يدر نظر و
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ماننـدش را   عبـاس  بنـي ن يشيپ يک از خلفايچ يدند که در دوران هيد

را  ]7[نيه قبر امام حسـ ن بود کيا يوهاي  از جمله کار. ده بودنديند

مـأمور گماشـت تـا     هـا  راهبـر  . ان بـرد يـ ش را از ميهـا  شخم زد و نشانه

 يکردنـد و نـزد و   مـي  ريدسـتگ ، آمـد  مـي  ارتشيـ هرکس را کـه بـه ز  

  . داد مي فريشکل ک نيتر ا به سختيکشت  مي او آنان را. آورد مي

  : ديافزا مي او

بـود و اسـالم    يهـود يزج را که يارانش به نام دياز  يکي) متوکل( يو

فرستاد و فرمان داد تا آن را شخم بزند  ]7[نيآورده بود، نزد قبر حس

ن کار را انجام ياو ا. ران کنديو ،رامون آن استيو آن را محو و آنچه پ

رامـونش را تـا   يران کرد و بنا را منهدم سـاخت و پ يداد و اطرافش را و

به طـرف   چ کسيد، هيچون به خود قبر رس. ب شخم زديست جريدو

و  ندان را حاضر کرد تا آن را شخم زديهودياز  يپس گروه. او نرفت

ن يچند يليک ميهاي  در آنجا به فاصله. نددر اطرافش آب روان کرد

ر کنند و نزد او يد، دستگيآ مي ارتيرا به ز هرکس پاسگاه گماشت تا

  . بفرستند

  :ديگو مياو همچنين 

بـود کـه بـه    زمـاني  ريد: ردن نقـل کـ  يم چنيبرا ين اشنانيمحمد بن حس

از عطـاران   يمرد. ارت بروميد که به زيبه ذهنم رس. ارت نرفته بودميز

 پنهان روزها. ميارت راه افتاديز يما برا. ن راه کمک کرديز مرا در اين

ه يغاضـر  يا آنکـه بـه نـواح   تـ . ميکـرد  مـي  ها حرکت م و شبيشد مي

. ميـ سـر بـر آورد   ان دو پاسـگاه يـ م و از ميرون رفتيشب ب مهين. ميديرس

 دايــآن را پ يولــ ،ميمــا خــود را بــه قبــر رســاند. ده بودنــديــآنــان خواب
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دا يـ م تـا آن را پ يجـو کـرد   و م و جسـت يديآن قدر بو کش. ميکرد نمي

شکسته و آتش زده شده بـود   ،آن بود يکه در حوال يصندوق. ميکرد

ک يـ ن رفتـه و مثـل   ييهـا پـا   محل خشت. شده بود يو آب بر آن جار

تـا   ،ميم و خود را بر آن افکنـد يارت کرديما آن را ز ؛ه بودخندق شد

اطـراف قبـر را    ةم و چنـد نقطـ  يوداع کـرد گـاه   آن :ديگو مي آنجا که

از  يد، همـراه شـمار  يچون متوکل به قتـل رسـ  . ميکرد يگذار عالمت

را هـا   پس آن نشـانه . ميقبر رفت يم و به سويان گرد آمديعيان و شيطالب

  . ميا به صورت نخست آن در آوردم و قبر ريرون آورديب

  : ز گفته استينو 

را از  ابوطالـب خاندان  يو. نه و مکه گماشتياو عمر بن فرج را بر مد

بـه آنـان    يکـ يمنع کـرد و مـردم را از ن   ،از مردم بخواهند يزينکه چيا

کـرده، هرچنـد    يکـ يبه آنهـا ن  يشد که کس مي داراگر خبر. بازداشت

 ،گرفـت  مـي  نيسنگ يد و از او غرامتدا مي فريکوچک، او را سخت ک

. خواندنـد  مـي  راهن و بـه نوبـت نمـاز   يک پيان با يطالب ةتا آنجا که هم

ــهيســپس آن را پ ــي ن ــه   م ــه در خان ــر برهن ــد و لخــت و س  شــانيها زدن

و آنان توجـه  به پس از او منتصر . تا آنکه متوکل کشته شد. ماندند مي

اي  وهيشها  نهيزم ةو در هما. نمودم يانشان تقسيرا م يکرد و اموال يخوب

  ١.ش گرفتيمخالف پدرش را در پ

او نشـان داد كـه   . بر سر كار آمـد  »منتصر«پسرش  ،پس از متوكل. 11

پدرش مخالفـت   ةويم با شيديل دارد و چنان كه ديتما بيت اهلبه مذهب 
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 يرا كشت، نـه زنـدان   ينه كس. روا نداشت يچ كس ستمياو به ه. ديورز

  .نرساند يبه كس يچ بديهاست، ده يكرد و تا آنجا كه به ما رس

ـ ا ،دن بـه خالفـت كـرد   يكـه پـس از رسـ    ين كارينخست   ن بـود كـه  ي

او  يا بـه جـا  ن ريبـن حسـ   ينه عزل كـرد و علـ  يرا از مد يصالح بن عل

  : به او گفت يحافظ هنگام خدا. گماشت

  مواظــب. فرســتم مــي گوشــت و خــونم يمــن تــو را بــه ســو !يعلــ يا

  چگونـه رفتـار   ابوطالـب ن کـه بـا آل   يرفتار خـود بـا مـردم بـاش و ببـ     

آنهـا   دربـارة را  اميرالمـؤمنين دوارم کـه نظـر   يـ ام«: گفت يعل. يکن مي

واال  يورت نـزد مـن منزلتـ   در آن صـ «: گفـت . »ان شـاءاهللا  ،اده کـنم يپ

  ١.»افتي يخواه

منتصـر را   يهـا  يكين ةاو هم. بر سر كار آمد »نيمستع«پس از او . 12

 كـه  ن بـود يبن عمر بن حسـ  ييحيات او كشتن ياز جمله جنا ؛نقض كرد

  : ديگو درباره او مي ابوالفرج

الت کودکانـه  يتما. مهربان داشت يقلب. رومند بوديشجاع و ن ياو مرد

چـون سـرش را وارد بغـداد    . شد نمي دهين دست در او دياز ا يوبيو ع

ابوهاشـم  . کردند مي ن کار اعتراضيزدند و به ا مي اديکردند، مردم فر

ام بـه   آمده !ريام يا«: بن طاهر وارد گشت و گفت عبداهللابر محمد بن 

زنـده بـود بـه او     9م کـه اگـر رسـول خـدا    يک بگويرا تبر يزيتو چ

آن قدر که به . را وارد بغداد کردند ييحير ين اساراي. گفتند مي تيتسل

. نشـده بـود   يگـر يچ کس ديکردند، نسبت به ه ينان ستم و بدرفتاريا
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ماند،  مي عقب هرکس راندند و مي شيپ يبرهنه به سخت يآنان را با پا

  . »زدند مي گردنش را

  :ديگو مي ابوالفرج

 عبـاس  بنيدر دولت  ابوطالبکشتگان آل  يام که برا دهيمن هرگز نشن

 يزان بـرا يـ ن ميـ نکه به ايا ايکرده باشند و  ييسرا نوحه ييحي ةبه انداز

  .شعر گفته باشند يکس

تـوان   به قدري زياد است كه ميعه يدر حق شعباس  بنيات يجناآري؛ 

و د كردند يرا سفاميه  بني يرو شانرفتارآنها با . نوشت ها كتابآن  باره در

  :است شاعرنيكو گفته چه 
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 امبرشـان را مظلومانـه کشـتند،   يپسر دختـر پ اميه  بنيبه خدا سوگند اگر 

به جانـت سـوگند کـه     ز همان کارها را انجام دادند،يفرزندان پدرش ن

کـه چـرا در کشـتن او     خوردنـد  مـي  و تأسـف  ران کردنـد يـ قبر او را و

  . گردند مي اوهاي  استخواندنبال ه در خاک بجه يدر نت ؛ک نبودنديشر

 ،انيو عباسـ  انيامو يها يرگها و ستم تيفهرست جنابراي آگاهي از 

مـردان مـؤمن و مخلـص و از جـان      ةليرا كه به وسـ  ياشعاركافي است 

اكنون بـه چنـد    .، بخوانيم و در آنها دقت نماييمستا  شده  گذشته سروده

  :كنيم نمونه از اين اشعار اشاره مي

بـه   ق.  ه246سـال  كـه در   يدعبـل خزاعـ   مربوط به» هيتائ« ةديصق .1
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ـ ا. شهادت رسـيد  جاودانـه اسـت كـه از     يخيك سـند تـار  يـ ده ين قصـ ي

پـرده   ،:بيـت  اهـل در قبـال  جبـار  ت آن دو دولهاي مستكبرانه  استيس

 ،آن كه بـا شـنيدن   سرود 7امام رضا يرا برادعبل اين قصيده . دارد مي بر

  .به گريه افتادند ان نيزشاي و زنان همراه ندستيحضرت گر

چنـين   يدعبـل خزاعـ  گويـد كـه    مـي اد يبه نقل از احمد بن ز يحمو

  : گفت

   :سرودم 7الرضا يبن موس يم عليموال يده را براين قصيمن ا
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و منزلگـاه   کند؛ نمي ات قرآن را تالوتيآ يگر در آن مدارس کسيد

  .شده است يخال يوح

   :دم کهينجا رسيچون به ا و ده را خواندميقص يگاه باق آن
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ام يـ ق ير واقع خواهد گشت، او به نام و برکات الهيام به ناگزخروج ام

  .خواهد کرد

  :نهاستيده اين قصيات ايگر ابياز د .ستيسخت گر 7امام رضا
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حکم قـرآن نـه    که درحاليب آن را شکستند، مان کتاب و واجيآنان پ

بـدون   يشـاوند و ملکـ  يبـدون خو  يراثـ يم .زيـ آم دروغ است و نه شبهه

  .تگريبدون شورا و بدون هدا يت؛ و حکومتيهدا

***  
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ن يسـرزم ، و خانه و عرفـات و جمـرات   اف منيخاندان رسول در خ يبرا

، فـراوان  يهـا  و حمـزه و سـجاد صـاحب سـجده     ن و جعفـر يو حس يعل

 ةاز حافظـ  يولـ ، ان بـرده اسـت  يـ که ستم ستمگران آنها را از م ينيسرزم

نمـاز و تقـوا بـود و     يراکه بهايي  خانه .پاک نشده است ها سالروزها و 

 ةخداونـد و سرچشـم   يوحـ هاي  خانه ها، يکيو ن يزگيو پاکروزه  يبرا

                                                      
 ،الـواعظين  روضة؛ ٣٩٤، ص٢، جابن شهر آشوب ،المناقب: ک.اين قصيده ر هبراي آگاهي دربار .١

بيشـتر مورخـان ايـن     ،١١٧ ــ  ١١٢، صـص ٣ي، جأربل ،الغمةكشف ؛ ١٩٤نيشابوري، صفتال 

   .دان قصيده را نقل کرده
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بامداد و  ياله يکه وحهايي  نهخا روشن، يها راهت با يدانش او، راه هدا

ن رسول خدا خشـک  يسرزم ...ديگرد مي در آنها نازل ،بر احمد ،شامگاه

بر گردن خاندان  .ده استياد آباد گرديز ةو خان آب و علف گشته يو ب

از ، انـد  دهياد در قصرها آرميو خاندان ز ر افکنده استيند و زنجامبر کُيپ

نـت  يرا زهـا   اد حجلهيخاندان ز و است يامبر خون جاريخاندان پ يگلو

فـرات   ن را تشـنه در کنـار  يکه سـر حسـ   ياگر بدان !فاطمه يا ...اند کرده

 ريدگانت اشـک سـراز  يـ و از د يزنـ  مـي  يليکنار او بر گونه س ،اند دهيبر

 ييسـرا  ز و نوحـه يبرخ !خدا ةدين آفريدختر بهتراي   !فاطمه يا. گردد مي

  .اند ابان به خاک افتادهينک در بيبر ستارگان آسمان که ا، کن

ـ ا )ق.  ه357 ــ  320( يحمدان ابوالفراسر يام ةيميم .2 ده بـه  ين قصـ ي

بـا   كـه در اوج بالغـت و   اسـت  اي د جاودانـه يمشهور و از قصـا  »هيشاف«

م، سـروده  يفخـ  يكو و قدرت اسـتدالل و معـان  ين ياستوار و نقل ينگارش

بـا   يعباس ةن سكراب ةديسرود كه از قص يآن را زمان ،ندهيسرا .شده است

  :ن استيچناين قصيده طلع م .خبر شد
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از  يکـه سـاختن گـوهر تقلبـ     ديـ تان برداريدست از ادعا يفرزندان عل

  .کاهد نمي يارزش گوهر اصل

  : ن مطلع سروديمشهورش را با ا ةيميم ةديقص ،ريگاه ام آن
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مـت خانـدان   يو غن .ده اسـت يـ دن نـابود گر يـ کوب گشـته و د حق سر

  .م گشته استيامبر تقسيپ
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  :ديگو مي تا آنجا كه
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سرکشـان چـه    ؟دهـد  ياريـ را  يهست کـه خـدا   يا کسيآ !مردان يا

در  يفرزنـدان علـ   !ندارد؟اي  رندهيا خداوند انتقام گيهستند؟ آ يکسان

ار زنـان و خـدمتکاران   يـ و حکومت در اخت ،اند تيش رعين خويسرزم

  !است

د يـ ن بـن ز يبن عمر بن حسـ  ييحيكه در سوگ  ،يابن روم ةيميج .3

  :ن شرح استيداز آن ب ياتياب كهسروده اين قصيده را 

����- ���� 	Z� 8/��� � � �     ?	1�< +�$�8�l����6 \�$1�H   
\*8��� k�� e��%� �:; 	Z� >�    ����� 6� ��`S�� ,� k�A� k��  
����� 	4c &����
�.% f+�6� 	#����*�    ��n  U� ���%�� 	&��*] #���1'�l 	8٢  

اه در برابر تو دو ر .يرو مي ن که از کدام راهيت را بنگر و ببيش رويپ

شـما بـه درازا    يچرا کور !مردم يا .کج يگريراست و د يکياست، 

صـداها را بلنـد   د و يامبر، پـس بترسـ  يـ نسبت به خاندان پ ده است،يکش

ش آغشـته  يمحمد بـه خـون خـو    ةزيد فرزندان پاکيشه بايا هميآ .کنيد

  .گردند

انشـان  يعيو ش :بيـت  اهلرا كه  ييها يزان سختيم ،ياصفهانابوالفرج 

                                                      
  . منابع ه، نقل شده با هم٤٠٢ـ  ٣٩٩، صص٣الغدير، ج .١

  .٦٤٦ـ  ٦٣٩، صصمقاتل الطالبيين .٢
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 ،تحمـل كردنـد   ،شـان  ضع صـادقانه احق و مو ع شدن بر گردسبب جمبه 

آنان  ،رحمانه يبشكلي ه بستمگر  يها ان كرده و گفته است كه حكومتيب

او ؛ انـد  كردن و نابود ساختن مورد حملـه قـرارد داده   كن شهيرا به قصد ر

  : ديگو مي

شناسـد کـه بـا وجـود آن      نمـي  را يچ خاندانيه ،خيبه خدا سوگند تار

ش محـروم  ين انـدازه از حـق خـو   يا ،دودمان يزگيب و پاکشرافت نس

از  يولـ  ،در راه حـق جهـاد کردنـد    يمتمادهاي  آنان سده. گشته باشد

. آنـان نگشـت   ةبهـر  ،جـز انـدوه و حسـرت    يزيـ چ چين جهاد تلخ هيا

را کـه قهرمانـان   يـ ز ؛نداشـت  يآنها در پ يجز اشک برا يزيچ ،جهاد

 خشنود ييها آنان قلب. دادندمبارزه از دست  يها دانيش را در ميخو

مـرگ لبخنـد زدنـد و بـا چنـان       يور هبـ . آرام داشـتند  ييها و وجدان

ز اسـت و مـا را در برابـر    يـ انگ رو گشتند که شـگفت  با آن روبه يبيشک

  .دارد يم شان به خضوع وا يبزرگ

کردنـد و انـواع    يرو ادهيـ ن خاندان پاک در جنگ با آنها زيدشمنان ا

گوناگون شکنجه هاي  وهيدند و آنان را به شيچشان ها را به آنان يخوار

چ حق و يه. ت نکردنديآنان رعا دربارةرا  يمانيچ عهد و پيو هکردند 

ها را نسبت به زنان  ستمترين  ت نکردند و سختيرا از آنها رعا يحرمت

تمـام و   يريـ گ بـا سـخت   ؛مردانشـان روا داشـتند   ةو کودکانشان و همـ 

بشـان  يکه مصا يبه طور. يچ رحميه يو ب، سنگدالنه يگونه نرمش چيه

 ،فــراوان يهــا يدلــ ن ســنگيــا. المثــل شــد ضــرب يدر شــدت بــدبخت

مـردم جوشـان سـاخت و     هـاي  رحمـت و مـودت را در دل  هاي  چشمه

 يهـا  جـان . شان پراکنـده گشـت   يها آور در وجدان عذاب يها تأسف
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ن يـ همـه جـا سـخن از کشـته شـدن ا     . مردمان از اندوه آنان پـر گشـت  

از آنهـا  . گشـت  مـي  ان آمـد و اخبـار آن دهـان بـه دهـان     ين به مدايشه

راب يعواطـف و سـ   ين کار ارضـا يها پرداخته شد و مردم در ا داستان

اق يپس با کمال اشت. کردند مي جو   و ش را جستيکردن احساسات خو

  ١.آن اخبار بر آمدند يجو و در جست

را بـه  كنجه ، قتل و شـ يبدبخت ،انواع ستم ،خيتار ، شيعه در طوليآر

ـ از مسلمانان چنان چ يگريچ گروه ديكه ه يطور به. خود ديده است  يزي

و  يقوو سـلج  يان، پادشـاهان غزنـو  يان، عباسـ يامو. را شاهد نبوده است

هـيچ  آنهـا   جان، آبرو، دانـش و كتابخانـه  به كه پس از آنها آمدند،  يكسان

ن يسـرزم  هـود و نصـارا در  ي كـه  بـود   درحالي اينگذاشتند؛  احترامي نمي

بردنـد و حكمرانـان بـه نـام      مـي  ش به سرياسالم در كمال آرامش و آسا

امـا  . دانسـتند  مي آنان يها ين آزاديخود را موظف به تأم ،يرحمت اسالم

 ب قـرار يـ تحـت تعق اي  ان را در هـر نقطـه  يعيشـ  ،همين حاكمان غاصب

را شـان  يخانوادها. كشـتند  مـي اي  ترين بهانـه  با كوچكدادند و آنان را  مي

جـز  اي  چـاره شيعيان نيز . كردند مي اموالشان را مصادره و كردند مي آواره

كه نسبت بـه آنهـا روا   اي  رحمانه يب يم قتل و بدبختين نداشتند كه از بيا

ـ بـه ا . دشان را پنهان كنندياز عقا ياريشد، بس مي داشته  يب بـرا يـ ن ترتي

ه يـ هـا بـا تق   يگـر  ين وحشـ يماند كه در برابر ا نمي نيجز ااي  عه چارهيش

د يباتنها ن راستا يدر ا. نمايدابراز  ،اعتقاد داردرا  خالف آنچه و رفتار كند

                                                      
  . ١، صحمد صفرآقاي اقلم به  مقاتل الطالبيين، همقدم .١
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ـ را نكوهش كرد كه آنان را به ا يكسان داشـتند و خـون و    مـي  ن كـار وا ي

  . شمردند مي را مباحآنها عرض و مال 

ان را بـه  يعيبه بغداد آمد، شـ  ق.  ه447ك در سال يكه طغرل ب يهنگام

عه را كـه بـه دسـت    يشـ  ةحمله قرار داد و فرمان داد كتابخانمورد  يسخت

بـه   ،سـاخته شـده بـود    يلميد ةر بهاءالدوليوز »ريشاپور بن اردش ابونصر«

مهم دانش در بغداد بـود كـه   هاي  از خانه يكين كتابخانه يا. كشندبآتش 

بـه   ق.  ه381كـرخ بـه سـال     در »نين السوريب« ةر بزرگ در محلين وزيا

، يعلمـ از لحاظ ن كتابخانه يا. د بنا كرديهارون الرش ةالحكم تيد از بيتقل

فارس و عراق  ةپراكند يها كتاب ةهمبونصر را ايز ؛داشتفراواني  اهميت

 يهـا  كتـاب از  »يعلـ  محمـد كـرد  « ةو طبق گفت ه بودرا در آنجا گرد آورد

ـ ا يهـا  كتابشمار . ه بودكرد يبردار نسخهنيز  يو روم ينيو چ يهند ن ي

، بـه ده  نـد آمد مـي  مهم به شمارهاي  آثار با ارزش و نوشتهاز ه كه كتابخان

و بـه خـط خـود     ياصلهاي  نسخه ها كتابن يشتر ايب. ديرس مي هزار جلد

  ١.مؤلفان بود

  : ديگو مي ياقوت حموي

ر يوز( ريشاپور بن اردش ابونصرر يبود که وزاي  خزانه ،ن کتابخانهيدر ا

ا بهتـر از آن  يدر دن. وقف کرده بود ، آن را)بن عضدالدوله ةالدولبهاء 

ر يـ ان صـاحب نـام و اصـول تحر   يشوايآنها به خط پ ةهم. نبود ها کتاب

  ٢.آنان بود ةافتي

                                                      
  .١٨٥، ص٣، جخطط الشام .١

  .٣٤٢ ، ص٢، جمعجم البلدان .٢
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بـه خـط    ييهـا  قرآنـ ر  يابن اثهاي  نوشته طبقها ـ   اين كتاب از جمله

اهـل فضـل و ادب    ،رير شاپور بـن اردشـ  ياز آنجا كه وز ١.بود »ابن مقله«

در . كردند مي اهدا يش را به ويگوناگون خو يها فيبود، دانشمندان تصن

 ،با آمدن طغـرل . ديبغداد گردهاي  كتابخانهترين  ياش از غن جه كتابخانهينت

ن يده شـد، همـ  يكرخ بغداد بـه آتـش كشـ    ةدر محلكه  ييزهاياز جمله چ

خ الطائفـه و  يفتنه تا آنجـا بـاال گرفـت كـه دامـن شـ      . بزرگ بود ةكتابخان

ده يز به آتش كشـ يدرس او ن يو كرس ها كتابگرفت و فرا ز يارانش را ني

  . شد

ابـوجعفر  «: آورده اسـت ، ق.  ه 448 سـال  يهاددايدر رو يابن جوز 

وي همچنين درباره حوادث  .»ه غارت رفتاش ب طوسي فرار كرد و خانه

  :نويسد مي ق.  ه449سال 

مـورد   ،عه در کـرخ يمـتکلم شـ   ،يطوس ابوجعفر ةن سال خانيدر صفر ا

 يز کرسـ يـ در آنجـا بـود و ن   يو يهرچه از دفترهـا . حمله قرار گرفت

د يحمله کنندگان به کرخ رفتند و سه پـرچم سـف  . را گرفتند يدرس و

 ،کردنـد  مـي  ارت کوفه با خود حمليتن به زرا که اهل کرخ هنگام رف

  ٢.دنديبه آتش کش

هـايي   كتـاب ژه يو ، بهيخيمنابع تاردر تدبر و درنگ نكه، يسخن آخر ا

شتر آنهـا  يد بيبدون تردكه  شدهنگاشته  ياپيپ يكه همزمان با آن كشتارها

                                                      
  .٣، ص١٠، جالتاريخ الكامل .١

ابونصر شاپور و شيخ طوسـي را از   همربوط به کتابخانمطالب . ١٧٩ ـ ١٧٣، صص٨، جالمنتظم .٢

  . ايم نقل کرده» ١، ج التبيان«بر تفسير تهراني  آغا بزرگ شيخ همقدم
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ايـن مطلـب را روشـن     ،بوده اسـت  حاكم يها خاندانمقاصد  يراستا در

امـري  ك معجزه و كرامـت و  ي ،عه در آن روزگاريش يبقاخواهد كرد كه 

سـر  اي از  سراسر عمليـاتي زنجيـره  خ آنها يرا تاريز ؛العاده بوده است ق فو

در . ، در هم كوفتن و نابود كـردن اسـت  يچارگ ي، قتل، سركوب، بدنيبر

ــا    يروهــاينآن روزگــار،  ــد ت ــه دســت هــم دادن كفــر و فســق دســت ب

ايـن  بـا  امـا  . آنـان را بركننـد   ةشير را هالك كنند وو تشيع  :بيت اهل

 و ل دهنـد يرا تشـك  يبزرگ و كوچك يها توانستند دولت ، شيعيانوجود

ر و يـ ه، محـدث، وز يـ لسـوف، فق ير، نابغـه، ف اعـالم و مفـاخ   ،تمدن ،شهر

ـ ا يـ ك پـنجم  يـ ان يعيامروزه شطوري كه  بهداشته باشند؛ استمدار يس ك ي

  . دهند مي ليرا تشكجهان چهارم مسلمانان 

 يحق و نـابود  يت او بر بقاين از فضل خداوند است كه مشيا ؛يآر 

وظيفـة   بنابراين. باشد مي ،ف خوديعه به وظايشكردن  عمل ةيدر سا ،باطل

مبـدأ و   يو كشـتار و نـابود  تجاوز و سـتمگري  در برابر  يستادگياشيعه، 

  : ديفرما مي متعال يخدازيرا  ؛مذهب است

ِقتاِل إِْن يَُكْن ِمـْنُكْم ِعْشـ{
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  )٦٥: انفال( }َكَفُروا بِك

سـت تـن و اگـر صـد تـن      يبا باشند، بـر دو يان شما ده تن شکياگر از م

را يـ ز ؛گردنـد  مـي  روزيـ پ ،اند دهيباشند بر هزار تن از آنان که کفر ورز

  . نادانند يآنان گروه

ـ پ يها انقالباين اد ببرد كه يد از ينبا يرامگ ةخوانند عه ضـد  يشـ  ياپي



  ١٧١ شیعه در دوران اموی و عباسی

ستمگر و فاسد بود كه موجب آزار و شـكنجه و حملـه بـه     يها حكومت

 كنار عباس بنيو اميه  بني يها اگر آنان با حكومتشايد . ديگرد ميشيعيان 

 يهـا  كن انقالبيل گرفتند؛ قرار مين مناصب و مدارج يآمدند، در برتر مي

بلكـه هـدف آنهـا     ،طلبانـه نبـود   اسـت ينداشـت و ر پرستي  نژاد آنان رنگ

 هکلمـ  يبـه اعـتال   تاز سر جامعه و دعورفع ظلم و ستم باطل و  ينابود

  .اهللا بود


