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 سخن آغازین

 اهلل رسولقرابت با  ،توان تقسیم کرد. از باب نمونههای مختلفی میاسالم را با مالک های صدرشخصیت

و قبایل،  هایا انصار یا خاندانها عضویت در گروه مهاجرین ر پذیرش اسالم، میزان سهم در جنگسبقت د9

 های مهم مانند بدر، احد. شرکت در جنگ

 هاالی کتاببهها را در الاین مالکبرخی از  ،با توجه به اهدافشان معموالًمحققان تاریخ اسالم هریک 

 اند برشمرده

 7بیتهای فکری و سیاسی آنها به اهلصدر اسالم را با معیار گرایش های جریان ،پیش رو هدف نوشتار

 بندی کرده است.تقسیم

رو دقت در دارد از همین  7حسینو امام  7و امام حسن 7امامت امام علی بازمانزمانه ما شباهت بسیار 

 آید.افزایی در دوران حاضر به شمار میآن دوران شیوه مناسبی برای بصیرت  های جریان

یان و اعتزال 7بیتاهل معارضان ،7بیتم را به سه جبهه وفاداران به اهلهای صدر اسالجریان رو ازاین 

دار و مخالف با جبهه زاویه ،مزبور به ترتیب جبهه رهروان حق گانه سه های جبههایم. طرف داران تقسیم کرده

 ایم.بین حق و باطل نامیده رو میانهه حق و جبه

 :پیش از ورود به مباحث کتاب توجه به چند نکته بایسته است

و  ،پردازدمی هاهای رفتاری جریانسرشناس و شاخص هایبه چهره سو یکرد کتاب پیش رو از رویک .0

ها تا ربط بین ایده و عمل هر یک از جریان کند.سی میشان را برراز سوی دیگر مبانی فکری و فرهنگی

 روشن گردد

های های که ریشهشود و جریانیات فرهنگی و سیاسی خاصی حاکم میادب هرزمانیدر  ازآنجاکه .2

گذاری شوند، باید در نامند بازتولید میدور یا نزدیک دار های درگذشتههای مشابهی و نسخه ،کهن تاریخی

های پسین دقت کرد و با لحاظ ادبیات جدید و تشخیص وجه مشترک مشابه به جریان های پیشینجریان

استفاده از عناوینی چون مهاجرین، انصار،  جای بهبنابراین  گذاری کرد.آنها را نامهای گذشته و حال ریانج

         در فضای  سو یکاست که از  شده استفادهامیه، علوی و عثمانی، از واژگان جدیدی هاشم، بنیبنی

 .اند شده شناختهو از سوی دیگر، در فضای انقالب اسالمی ایران  اند فهم قابلتاریخ صدر اسالم 

فضای  در مؤثرهای نوزاد و ای صدر اسالم که با جریانهای قبیلهدر این نوشتار از طرح انشعاب .3

 اند خودداری شده است.توجهی نداشته درخورسالمی قرابت انقالب ا

اند یا برخی دیگر اشتراک فکری و های دیگر عضو بودهدر جریان نوعی بهها اعضای برخی از جریان .1

نظرطلب که برخی اعضای آن در جریان امویان، و برخی دیگر در مانند جریان تجدید اند.ی داشتهسیاس

    های آنان کمابیش در شوند، یا اندیشهو جریان اعتزال نیز دیده می طلب صدارتشکنان جریان بیعت

 .خورند میهای دیگر نیز به چشم جریان

اند ولی در این نوشتار تهی شناخو نشان خاص باناماریخ صدر اسالم ها را در تشاید برخی از جریان .5

 .اند شده مطرحجدید  بانامی

ها جریانی در قالبی متمایز از دیگر ها در صدر اسالم وجود داشته است ولمایه برخی جریانبن .1

اند، در برای امروز مایه عبرت ازآنجاکه؛ ولی اندشانی جداگانه نیافتهتجلی نکرده و در ادبیات آن عصر نام و ن
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به  دست ازاینهای مختلف اعتزال . جریاناند شده مطرحشواهد حضورشان در تاریخ،  ارائهاین کتاب پس از 

 آیند،شمار می

های ترین جریانم مختصر مهمن بوده که در یک حجهدف از نگارش کتاب حاضر ای ازآنجاکه .1

 شده است. نظر صرفها وند از توضیح بیشتر درباره جریانسیاسی صدر اسالم معرفی ش -فکری

 :باشد میفصل  1کتاب دارای

از صدر اسالم، اهمیت . فصل اول شامل مباحث مقدماتی است، مانند مفهوم جریان شناسی، مقصود 0

 هااسالم و معیار تقسیم جریان ی صدرهابررسی جریان

و  بصیرت بیشامل جریان رهروان با بصیرت، جریان رهروان  7بیت. فصل دوم، جریان رهروان اهل2

 خالصه فصل است.

ساالر برانداز ، جریان زرتجدیدنظرطلبان خواص شامل جری 7بیت. فصل سوم جبهه معارضان اهل3

 ر و خالصه فصلبیعت شکن جریان تحجر آشوبگ طلب صدارتجریان 

جریان  طلب عافیتاز حق و باطل( شامل جریان اعتزال  جداشده. فصل چهارم جبهه اعتزالی )جبهه 1

 و خالصه فصل و منابع طلب قدرتاعتزال 
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 : فصل اول

 مباحث مقدماتی

 مفهوم جریان شناسی  

 مقصود از صدر اسالم

اهمیت بررسی جریان های  

 صدر اسالم

 معیارهای تقسیم جریان ها
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 مفهوم جریان شناسی

های فردی و ها و واکنشبه ساحت دل منتقل نشود و در کنش ذهناندیشه بشر تا زمانی که از ساحت 

های شناخت جریانشود.از سوی دیگر اجتماعی تجلی نیابد، به یک جریان اجتماعی و اثرگذار مبدل نمی

 گردد؛های فکری آنها میسر نمیفرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون شناسایی ریشه

سیاسی باید در پی کشف رابطه بین ایده و عمل بود، و بصیرت -، در جریان شناسی فکریدیگر بیان به

 کشف این رابطه خواهد بود. درگرو، فرهنگی و اجتماعی سیاسی افزایی

جریان شناسی عبارت است از شناسایی رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و کشف رابطه  بنابراین

 شان در بستر زمان.یهای ایدئولوژیکآنها با پشتوانه

 مقصود از صدر اسالم

 آغازینهای از باب مثال هم بر سال مفهومی مبهم است که مصادیق گوناگونی دارد. ((صدر اسالم ))اصطالح

شود. بر این اساس مقصود های آغازین اسالم اطالق میو هم بر پهنه وسیعی از قرن9بعثت رسول خدا  

 7تا عاشورای حسینی 9هجری یعنی از رحلت رسول خدا 10تا  00 های سالاز صدر اسالم در این نوشتار 

 است.

 صدر اسالم یها انیجراهمیت بررسی 

نزاع  های تاکتیک، تنوع و تکامل ابزارهای جنگی (،وگو گفت)ادبیات  سبک سخن، بر زمانگذر  گمان بی

 گذارد.شگرفی می تأثیر دست ازایناموری میان جبهه حق و باطل و 

های مختلف طبیعی در زمان طور بهو پایداری  غیان و سرکشی یا استقامتط های مایه دستالبته بهانه و 

 تغییر خواهند کرد. ولی شالوده منطق و مرام هر یک از دو جریان اهل حق و اهل باطل امری ثابت است

 فرماید:امیه در صدر اسالم میجریان بنی استاد مطهری درباره ضرورت پرداختن به

امر سطحی نبوده که  یک این ،ندارد آمیز تعجبجنبه  تنها برای ما تحقیق در امر حادثه حکومت اموی))

آن روز تا روزی که این خطری بود برای اسالم از  .آمدورفتم یفقط مربوط به سیزده قرن پیش باشد که بگوی

کنیم، باید به تاریخ اموی رسیدگی یه خودمان رسیدگی حاگر بخواهیم به تاریخ رو حتماًداند. خدا می

 ( 21-25ص 3)حماسه حسینی، ج ((کنیم.

امویان تنها یک طایفه خاصی و یک خانواده ویژه صدر اسالم  ،استاد شهید مطهریبراین اساس از منظر 

 ها بستگی دلای از عالیق و بینی و ایدئولوژی خاص و مجموعه. آنها نوعی سرشت انسانی با جهانی اند نبوده

     ممکن است در یک جامعه دینی ظهور کنند و مسیر حرکت رهبران دینی و  هرزمانیهستند که در 

 هایشان را مسدود سازند.امت

تواند جامعه را در برخورد با های جریان صدر اسالم میبنابراین دقت در افکار و رفتار و بررسی ویژگی

مند و امت و انقالب اسالمی را از خیر برخی از آنها بهره های مشابه آنان بصیر سازدافکار و طبایع و جریان

 کند و از خطر برخی دیگر مصون بدارد.
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 ها انیجرمعیار تقسیم 

پیشوایان منصوب از جانب خداوند و در مقام  عنوان به 7بیتر اشاره شد که در این نوشتار اهلتپیش

 .اند قرارگرفته بندی تقسیم محور جامعهمرجع امور دینی و سیاسی 

های صدر اسالم در بررسی جریان7 بیتاست که وجه محوریت بخشیدن به اهلاکنون جای این پرسش 

 چیست؟

 دهیمپرسش را در ضمن چند فقره پاسخ میاین 

که دریافت ابالغ و تفسیر وحی و تشکیل  گوناگونی بر عهده داشت های مأموریت9 رسول خدا .0

 آمد. ر میترین آنها به شماومت از مهمحک

وحی آسمانی منقطع شد ولی دیگر وظایف پیامبر بر عهده چه کسی قرار  9پس از رسول خدا .2

 احتمال وجود دارد: 3گرفت؟ در این زمینه 

 کرده است.نخداوند برای انجام این وظایف کسی را معین الف.

 ب.خداوند این وظایف را بر دوش امت نهاده است.

است منتقل  شده تعییناش را به شخص معینی که از سوی خدا همه معارف و علوم الهی 9ج.پیامبر

 است. قرارگرفتهاستمرار راه پیامبر بر عهده او  ترتیب این بهفرمود. و 

بعثت و نقض غرض الهی در هدایت منتفی است.  باهدفاحتمال نخست به دلیل ناسازگاری  .3

تحریف حدیث باطل  و فراوان اصحاب در تفسیر قرآن و تغییرهای مچنین احتمال دوم به دلیل اختالفه

 احتمال سوم یعنی تعیین شخص امام از طرف خداوند صحیح است. درنتیجهاست. 

آید، امام نیز باید چند ویژگی اساسی مت استمرار راه رسالت به شمار میاما ازآنجاکهاز منظر شیعه  .1

 علم خدادادی و نصب الهی است. ترین آنها عصمت،که از مهم در خود داشته باشد

عصمت  (59)سوره نساء آیه « االمر منکمعوا اهلل و اطیعوا الرسول و اولییا ایها الذین آمنوا اطی»از آیه نورانی  .5

 طور بهکه با یک امر و  ای گونه بهاالمر اولی اطاعت پیامبر با اطاعت مقارنتدیگر شود. از سوی امام استفاده می

االمر در تمام وظایف مشترک با پیامبر مانند ت. بدین معناست که اطاعت از اولیشده اس مطلق هر دو واجب

 سیاست و اداره جامعه واجب است و این دلیل بر عصمت است.تبیین وحی، قضاوت، 

 اهل حل و عقدند.« اولی االمر»مصداق  رازی فخرمانند  سنت اهلطبق نظریه برخی از علمای  .1

بسیار وسیع است، این نور علم عادی و اکتسابی بشر محدود و وظایف امام و ولی الهی  ازآنجاکه .1

 باید از علم خاص الهی برخوردار باشد.مقدس می

 ها چیست؟نماید که راه تشخیص این ویژگیاکنون این پرسش رخ می

وری نیست که ام الهیهای چون عصمت از گناه خطا و اشتباه نیز برخورداری از علم پیداست ویژگی .1

های افت، زیرا عصمت و علم الهی پدیدهیراهاتشخیص داد و فردی واجد این ویژگیبتوان آنها را  آسانی به

 برفرضپی برد؛ زیرا  کسی آنتوان به وجود نمی سال بررسی ها بادهبا یک یا دو سال بلکه  تنها نهاند که درونی

در میان جمع گناهی از او صادر نشود؛ از کجا معلوم در خلوت نیز چنین باشد. حتی عدم صدور گناه در 

 امام باید از جانب خداوند تعیین شود؛ رو ازایننباشد؛  ظاهرفریبیجمع از کجا معلوم که 
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نه گوآنها تنها از آن اوست پس باید هرمملوک خدایند و حق حکومت بر  ها انساناز سوی دیگر  .9

 خالفت و والیتی به اذن او باشد.

هستند و آنان  7بیتقضایی و حکومتی هر مسلمانی، اهل مرجع دینی و9 بنابراین پس از رسول خدا .01

 بر حق بودن یا رو ازاین .اند شده نصبحاکمیت بر جامعه اسالمی  از سوی خداوند متعال برای تفسیر دین و

 7بیتاهل   سنجیده شود. بر این اساس، هر جریان که در صراط 7بیتنبودن هر جریانی باید با خط اهل

زاویه داشته باشند از مسیر حق  7بیتکه از اهل هراندازهها، و دیگر جریان دارد برمیحق گام  درراهباشد 

 اندفاصله گرفته و به باطل نزدیک شده
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جبهه  : فصل دوم

 رهروان اهل بیت  

جریان رهروان با . 1

 بصیرت

 مفهوم بصیرت. 1

بستر رویش رهروان با . 2

 بصیرت 

رجال جریان  رهروان . 3

 با بصیرت

ویژگی جریان  رهروان . 4

 با بصیرت

جریان رهروان بی . 2

 بصیرت

ویژگی رهروان فاقد . 1

 بصیرت

 مصادیق ضعف بصیرت. 2

پیامدهای مواضع جریان . 3

 رهروان فاقد بصیرت
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هستند اینان کسانی  7بیتوفادار به اهلصدر اسالم، جریان نیروهای  تأثیرگذارهای مهم و یکی از جبهه

 را قبول داشتند.7 بیتودند که مرجعیت دینی و سیاسی اهلب

ران، محدثان و متکلمان ساکنان خانه است. در اصطالح مفس گر چه در لغت به معنای « 7بیتاهل»

انما یرید اهلل ))در ذیل آیه نورانی  که چنانرود. یا کار می به 9اسالمی به معنای خانواده و نزدیکان پیامبر

است که . بیش از هفتاد حدیث از اهل سنت و شیعیان آمده سوره احزاب( 33)آیه  ((البیت اهللیذهب عنکم الرجس 

 علی فاطمه و امام حسن و حسین هستند.9 در این آیه رسول خدا 7بیتمقصود از اهل دهد مینشان 

این آیه درباره من و علی و فاطمه و حسن و حسین »فرمودند:  9: رسول خداگوید میری خدابوسعید 

این است که ایشان بر امام علی فاطمه و امام حسن و حسین «  7بیت اهل»راز اطالق «. است شده نازل

 .بودند 9ترین افراد به رسول خدانزدیک

امام   7به ترتیب امام علی7 امام حسینتا شهادت 9 پس از رحلت رسول اکرم 7بیتجبهه رهروان اهل

شناسی  علم و ایمان فقاهت و اسالم ازلحاظهای نامدار جامعه اسالمی را سرآمد چهره 7و امام حسین 7حسن

 دانستند.تقوا و عدالت می ،مدیریت

 رتیبص باجریان رهروان  .1

 مفهوم بصیرت

که از ساحت ذهن به ساحت دل  دین غیرمفهوم بصیرت: بصیرت عبارت است از حقایقی از دین یا 

بصیرت نامی :»کنداهل لغت، بصیرت را چنین تعریف میباشد. یکی از  شده تبدیلی ، و به باور قلبمنتقل

 «.ی به یک امر دینی یا یک حقیقتاست برای اعتقاد قلب

رون با اعتقاد ت علم مقبلکه دانایی همراه با باور و ایمان است. بصیر ،بنابراین بصیرت دانایی صرف نیست

مواقف ها و انند سپری است که در هنگامه فتنهشود. بصیرت مکه مایه حرکت و عمل میقلبی است 

از عمق و جوانب مسائل پیش  روشنی بهکند. انسان بصیر کسی است که خطرناک از انسان محافظت می

 هایش عالمانه باشد.ها و تقلیدتحلیل ؛و مصالح امور برایش هویدا باشد ها واقعیترویش اطالع داشته باشد و 

 ،های اسالمی جریانی است که اعضای آن افزون بر چشم سراین منظور از جریان بصیر در محیطبنابر

شان به مصالح معنوی بیش از ایدئولوژی مبرهن اسالمی اساس برن چشم دلی بینا نیز داشته باشند. اینا

 دهند.دنیا اهمیت می از منافعمصالح مادی و به منافع آخرت بیش 

شناسند و ارتباط آنها را با شان را میری سیاسی فرهنگی و اقتصادی زمانههای فکاین افراد جریان

کنند و بر این اساس رابطه زر و زور و تزویر را نها بر روند تحوالت جامعه درک میهر یک از آ تأثیریکدیگر و 

ر تشخیص دشمن از دوست و به عالئم صداقت و نفاق و عناد شناخت کامل دارند و از همین رو د فهمند می

 کنند.اشتباه نمی

امام  که طوری بهبه فقدان بصیرت مبتال شد؛  اندک اندک9جامعه صدر اسالم پس از رحلت رسول خدا

 (91خطبه  البالغه نهج)«ما کوریدعمی ذو و ابصار؛ شما چشم دارید، ا»شان فرمودند: در وصف مردم زمانه7علی

 هایشان بدن »(91خطبه  البالغه نهج)یه عنهم عقولهم الشاهده ابدانهم الغائهمچنین در جای دیگر فرمودند: 

 «غائب است. هایشان عقلحاضر، ولی 
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 ،خویش را صرف تقویت باورهای دینی وغم همتمام  ،به حکومت رسیدند 7 طالب ابیعلی بن  که هنگامی

 اسالم ناب کردند. کالم یکاصیل و احکام اسالم و در  های ارزشاحیای 

غلطی که در های شد یکی اصالح سنتبایست دنبال میور مینظر حضرت اصالحات داخلی در دو محاز م

ر اسالم قصد سلطه ب بانامگذاری شده بود و دیگری کوتاه کردن دست منافقانی که عصر خلفای پیشین پایه

 جامعه اسالمی را داشتند.های کلیدی منصب

 رتیبص بابستر رویش رهروان 

؛ زیرا هم مردم شدمعه اسالمی تا حد زیادی درمان مییافت دردهای جااگر طرح فوق تحقق می تردید بی

گشت. لیکن حکومت از لوث منافقان پیراسته میشدند و هم های مخالف شریعت پاک میاز آلودگی به سنت

 عامل مهم نیاز داشت یکی صبر و بردباری مردم و دیگری بصیرت و آگاهی آنان.اصالحات حضرت به دو 

و  المال بیتهای گذشته نیز نیازمند بصیرت بود. مانند تقسیم نابرابر افزون بر این اصالح برخی سیاست

های فتوحات را از جهاد فی سبیل اهلل به انگیزه ،بدون توجه به ابعاد معنوی ،گسترش فتوحات

-خودپسندی و خودمحوری را زنده می رویه اشرافیت و ساخته خواهانه مبدل میزیاد های اییکشورگش

 .باالبودو پیداست که درک این امور، نیازمند بصیرتی عمیق و  ،خشکاندساخت و ریشه ایثار و گذشت را می

ایان مو قاسطان نزیرا منافقان در لباس ناکثان  طلبید؛می تری افزونلی نیز بصیرت جنگ با منافقان داخ

با عناوین  7های خود را با حضرت امیربودند و مخالفت 9پیامبر باسابقهشده بودند برخی از آنان جزو اصحاب 

گرفتند. بنابراین مبارزه و جنگ با مظلوم و قصاص قاتالن خلیفه پیشین پی می خواهی خونمقدسی چون 

 طلبید.می ای ویژهس دشوار بود که بصیرت آنها کاری ب

وفادار مانند و به برکت بصیرتشان  بیت اهلگروهی اندک شمار از یاران  ،در چنین وضعیت دشواری

 ثباتی نشدند.گرفتار لغزش و بی

 رجال جریان روهروان با بصیرت

 های سرشناس این جریان عبارتند از:برخی از شخصیت

، ابو ثابت بنیمان، خزیمه بنحذیفهر، یاس، عماربنغفاری ابوذر، کندی اسودابن سلمان فارسی، مقداد 

 و..... ایوب انصاری

ار این جریان های نامدادند و از برخی شخصیتتدر میدان کوفه ایس شریفشانهفته آخر عمر  7امام علی

 فرمودند: وصفشاننام بردند و در 

. کجاست عمار؟ داشتند برمیحق قدم  درراهافتادند و اره به راه میکه سو هاکجایند برادران من؟ همان»

خطبه  البالغه نهج)«. ....بستند میکردند و به کار ها که قرآن تالوت میادرانم همانکجاست ابن تیهان و ... آه بر بر

012) 

 شود:ت حضرت روشن میادر عبار تأملهای بصیرت این جریان با خاستگاه

 یک. انس با قرآن

 دو. عمل به قرآن

 م برای احیای آنها در جامعهسه. تفکر و تدبر در واجبات و قیا

 های نوظهورهای دینی و نابودی بدعتاحیای سنت درراهجهاد چهار. 

 و دنیاگرایی آسایی تنها و پرهیز از پنج. شرکت در جنگ
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 شش. اطاعت از والیت و مقدم نداشتن عقل و تحلیل خود بر نظر ولی خدا.

امنیت داخلی و خارجی بنیان حکومت حضرت سست و  ،7پس از شهادت این گروه از یاران امیرمومنان

 از بین رفت. حکومتشانقلمرو 

را  7علی ،)لعنة اهلل علیه(ملجمهنوز یک جمعه نگذشته بود که ابن  :گویدبکالی پس از نقل این خطبه مینوف

 به شهادت رساند.

 جریان رهروان با بصیرت یها یژگیو

ترین آنها عبارتند از کم بصیرت داشتند که مهم با جریان رهروان دیگریممیزهای فصل  7این یاران امام

ضرورت پایداری  ،شناخت صحیح و دقیق دشمنان اسالم و منافقان 7بیت اهلشناخت صحیح و واقع بینانه 

به آن حضرات  7بیت اهلدرباره ویژگی امام شناسی گفتنی است درجه معرفت اصحاب  .در مبارزه با آنان

ولی از رفتار برخی دیگر  ،دانستندی و عصمت میدارای علم لدن را بیت اهلخی از آنان بر ؛متفاوت بود

 7بیت اهلطبیعی آنان که معرفت باالتری به  طور به که آنان به چنین شناختی دست نیافته بودند. آید برمی

 بودند تر پذیرداشتن، فرمان 

را   7علی ،بیعت با امیرمومنان خطاب به مردممالک بن حارث اشتر به نمایندگی از مردم کوفه در هنگام 

 ( 019ص 2)تاریخ یعقوبی ج.وصی اوصیا و وارث علم پیامبران خواند

عمیق و فراست باال به برخی از ابعاد  بینی واقعبا  )جریان رهروان با بصیرت(های این جریانشخصیت

آنان  ؛ و همین،مانند عصمت و علم  خاص و الهی ایشان پی برده بودند 7بیت اهلو منزلت  شأنشخصیت و 

کرد و بر همین اساس، آنها تقلید از امام را تقلیدی علمی و واقع روی و اطاعت از آن حضرات آرام میرا در پی

 دیدند.بینانه و مبتنی بر برهان عقلی می

نفاق بود. برخی از دشمنان دین و جریان  ناخت صحیحش ،دوم حامیان با بصیرت ویژگی ،گفتیم که چنان

متوجه نفاق و  ولی برخی دیگر ؛شناختندن آن بزرگواران جریان نفاق را میبیش از دیگر یارا ،7بیت اهلیاران 

 شدند.دشمنی منافقان نمی

های با بصیرتی است که در شناخت دشمنان اسالم و حکومت اسالمی و ضرورت برخورد عمار از چهره

 آنان تیزبینی سیاسی خاصی داشت.تندی با 

کار خاندان اموی که در آن ایام پیرمردی مدار کهنهسیاستابوسفیان  ،اب عثمان به خالفتصپس از انت

 «. کنید دست به دستخالفت را مانند یک گوی بین خود »امیه گفت حالی خطاب به بنیخوشبا  ،نابینا بود

ولی عمار  ؛از کنار این سخن گذشته سادگی بهسیاری از آنان این خبر به گوش مهاجرین و انصار رسید و ب

امروز در پی  ،اسالم وزی دریافت که امویان یعنی همان دشمنان دیر، وفهمید خوبی بهمعنی این سخن را 

 )مهاجر و انصار( هستند. باسابقهبرداری از اختالف میان اصحاب بهره

کرد ه از قدرت یافتن امویان احساس میبا توجه به خطری ک ،بکربن ابیو محمد اشتر مالکعمار در کنار 

 بیعت با امیرمومنان هدایت کرد. سوی به را مردم ،درنگ پس از شورش مردم مدینه علیه عثمان و قتل اوبی

پس از شهادت مالک اشتر  کرد میدرک  خوبی بهرا  7معاویه که منزلت و اهمیت یاران با بصیرت علی

 امروز. (مالک )در صفین قطع شد و دیگری (عمار)توانمند داشت یکی دو بازوی  7گفت علی
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امیه را از دل سپاهیان خارج کند با جمالتی درباره جنگ با بنی ، عمار برای اینکه شکدر جنگ صفین

که  داشتم همه آنهایی خدادوستقسم به  : »کرد گفتمینهایت دشمنی خود را با آنها ابراز  ،تند و آتشین

کردم و می قطعه قطعهو من او را  آمدند درمییکی از مخلوقات  صورت بهند اهمراه معاویه به جنگ ما آمده

 «تر است.آنها از خون گنجشک حالل های خونبریدم به خدا سوگند سرش را می

صراحت  با ولی عمار از بیان آن باکی نداشت زیرا اگر ؛رسیدگاه افراطی به نظر میدروز این دی شاید آن

 کاران را بشکند.توانست جو سکوت حاکم بر محافظهنمی ،کردموضع خود را بیان نمی

مالک اشتر بود. مالک درباره امویان قسم  بصیرت باجریان رهروان  بافراستیکی دیگر از افراد هوشمند و 

اهل اسالم چیزی جز ند و برای دیانت چیزی به اسالم نیفزوامیه جز خقسم به خدا بنی»و گفت:  یادکرد

به ماهیت امویان پی  خوبی بهکه  بصیرت با رهروان. یکی دیگر از رجال «بغض و کینه به یادگار نگذاشتند

عمیق است که جنگ با امویان را به جنگ با کفار  قدری بهقیس  بصیرت ،بن عباده استسعدبنبرده قیس

 .دهد میترجیح 

های سالمت یک جریان سیاسی نشانه ازجمله بصیرت بارهروان  شود که از دیداین اساس روشن می بر

ایشان  ،و برگزیدگان دینی و قدرشناسی از آنهاست. افزون بر این باتقواتعهد به دین و حرمت نهادن به افراد 

 شمردند. میمسلمانان را علت دیگر برائت از امویان  المال بیتچنگ انداختن خودسرانه به 

مالکی مانند  شناسی دشمنهای این جریان است که در یکی دیگر از شخصیت وراععبیداهلل بنحارث

این جریان است. هنگام اظهار وفاداری به  های شخصیتعبداهلل بن بدیل خزاعی از دیگر  .قیس بن سعد دارد

آنان از های مالی و سیطره جویی امویان و کینه خواهی زیادهو اعالم بیزاری از امویان بر سر مسئله  7علی

 کرد.را جنگ امویان با حضرت معرفی می امیرمومنان در دل داشتند انگشت نهاد و این عوامل

در شناخت حق و باطل  تنها نهآری اگر انسان اهل بصیرت باشد و آگاهی سیاسی عمیق داشته باشد 

زیرا معرفت  ؛بلکه در میدان جهاد از نبرد و شهادت هراسی به دل راه نخواهد داد ،مشکلی نخواهد داشت

 آورد.ت قدم در میدان نبرد را در پی میشود و در برابر ثبال مانع راه یافتن تردید در دل میو باط حق به

مام دوران حکومت ا های جنگدر صدر اسالم زیاد نبود. بخشی از آنها در  یهایشمار چنین شخصیت

بودند و بخشی نیز در روز  7و در رکاب حضرت به شهادت رسیدند و بخشی دیگر در سپاه امام حسن 7علی

 باقی ماندند. 7عاشورا کنار امام حسین

تشکیل داده بودند و از  طلبی شهادت های گردانالخمیس، این گروه معروف به شرطه7در دوران امام علی

حضور  7اشتند. تا زمانی که آنان در میان لشکر امامگذمایه می 7امیرمومنانشان برای یاری همه سرمایه

 درخورتعداد  که هنگامیولی  ،افزودندو بر استقامت و پایداری لشکر می دادندداشتند به دیگران روحیه می

 ن به شهادت رسیدند مقاومت سپاه حضرت درهم شکست.هی از آناتوج

 رتیبص یبجریان رهروان  .2

 فاقد بصیرت رهروان یها یژگیو

داد این جریان ، در مواقعی از خود سستی نشان میوفاداری باوجود 7بیت اهلدومین جریان وفادار به 

 داد.بهره نداشت و از خود ضعف نشان میفاقد بصیرت نبود ولی از بصیرت الزم  کلی به
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   گاه حق را باطل و باطل را حق شناختند. و حق را از باطل نمی ربرخی نارسایی گاه مسی براثراینان 

 کردند.درک نمی هدایتشانمعنویت را در  پنداشتند ایشان اهمیت عقل ومی

های هدایت و ، در تشخیص سرچشمهستیزی دشمنو  شناسی دشمنآنان به علت ضعف در امام شناسی و 

 بودند.ها محروم نداشتند و از درک بخشی از واقعیتانحراف آگاهی و هوشمندی الزم را 

های آنان تر بود لیکن ضعفپرجمعیت بصیرت بابه جریان رهروان این جریان در صدر اسالم نسبت 

 کردن روند حرکت شیعه نقش بسزایی داشت. درکند

جایگاه  7بیتو تحلیل خود در کنار تحلیل اهل رأیگاه برای  7بیت اهلاین جریان در عین وفاداری به 

 .بگشایندان به انتقاد شد که زبمی بود و همین موجب قائلای ویژه

توان بررسی فقدان بصیرت آنان، در دو فقره میهای ریشه اساس برهای این جریان را ماهیت و شاخص

 کرد:

 یک.ضعف در امام شناسی

 و شیوه برخورد با دشمن شناسی دشمندو.ضعف در 

به علت ضعف در شناخت معصومان در عین حفظ احترام آن بزرگواران در کنار  7بیت اهلبرخی از یاران 

خود  رأی اساس برو گاه نیز  ،ورزیدندخود اصرار می خواسته برکردند و یدگاه آنان نظر دیگری را مطرح مید

 کردند.عمل می

و قداست معصومان را نان مقام و منزلت آاین بود که  7بیت اهلخاستگاه اصلی زاویه گرفتن برخی یاران 

درست  غیرخودیز شناختند. همچنین ضعف دیگر جریان مزبور این بود که خودی را انمی درستی به

شناختند یا درک صحیحی از عمق دشمنی آنها نداشتند و و دشمنان خود را درست نمی دادند،تشخیص نمی

      و حتی دوستی با او گرایش  یزآم مسالمتبه تعامل و همزیستی  ،تقابل با دشمن جای بهاز همین رو 

 .یافتند می

   جهل و  براثربرخی  ،شدهای مختلف ظاهر میدر قالب ستیزی دشمن و شناسی دشمن درضعف 

دیدند معارضان نگریستند و چون میرفتارشان می ظاهر بهختند و تنها شنانگری دشمنان را نمیسطحی

 شدند.می بین خوشگیرند به آنان نمادهای اسالم را در دست میند و دههمان شعاری را سر می 7بیت اهل

 مصادیق ضعف بصیرت

ود. امیرمومنان نب موردنظرعبداهلل عباس از کسانی است که در برخورد با امویان دیدگاه خاصی داشت که 

به دنیا آمد و با دعای  9بود که در زمان نبی اکرم 7و علی 9پیامبر او پسر عباس بن عبدالمطلب عموی

نامدار  فقیه ،عالم به علم تفسیر قرآن شد. از دوران خلیفه دوم به بعد ،7و تعلیم امیرمومنان 9رسول خدا

 7و امیرمومنان ی بزرگ سیاسی اجتماعی دوران خلفاهاآمد او از شخصیتجامعه اسالمی به شمار می

 و خطیب بود. سخنورو شخصیتی  ،شدمحسوب می

در آغاز دوران حکومتش کار درستی  هم آن 7عباس معتقد بود که عزل معاویه از سوی امام علیعبداهلل 

ابقا  هایشان منصبنها را بر ه و اصحابش اهل دنیا هستند. اگر آمد و گفت معاوی. پس نزد آن حضرت آنیست

عثمان را کشته و این  7گویند علینان را عزل کنی می، ولی اگر آکنی کاری ندارند که چه کسی خلیفه باشد



19 

 

 برکنارپس اگر با شما بیعت کرد  ،حکومت را بدون شورا تصاحب کرده است. به نظر من معاویه را ابقا کن

 حضرت نظر ابن عباس را نپذیرفتند. .کردنش با من

ر از ه محاسباتی سر زد وقتی طلحه و زبیر نیز از ابن عباس اشتبادرباره نحوه برخورد با طلحه و زبی

ر را بر امارات طلحه را بر امارات بصره و زبی :ابن عباس به حضرت گفت ،پست و مقام طلبیدند 7ومنانامیرم

دهند که کارهای انجام می جام اعمال و سخن گفتن آزاد ببینیددر انرا کوفه بگمار. زیرا وقتی آنها خود 

دیدند و فرمودند:اگر بنا وقتی این جمالت را شنید خن شوند. حضرتمستحق عزل و مستوجب کینه مردم می

، و اگر حرص گماشتم میبگمارم، معاویه را بر شام   سرکاربود کسی را برای سود یا زیانش در امروز یا فردا بر 

 کردم.می تأملآن دو در کسب منصب بر من روشن نبود در موردشان 

نان به او امیدوار همچامیه داهلل بن عباس موجب گردید که بنیعب جناب محاسباتی هاشتباهای زمینه

 در مبارزه با ظلم و استکبار امویان اخالل ایجاد کنند. 7بیت اهلکردند از طریق او در اراده بوده و سعی می

است. او در  طالب ابیبیصره یکی از فرزندان جعفر بن لهای جریان رهروان ضعیف ایکی دیگر از چهره

بنت عمیس به حبشه  ءپدرش جعفر همراه مادرش اسما که هنگامی 9خدا آغازین بعثت رسول های سال

به دنیا آمد و در حبشه در دامن والدینش پرورش پیدا کرد. پدرش جعفر  جا همانهجرت کرده بودند در 

 بود. 7برادر علی

 عنوان بهسن داشت و  هفتادسالآمد و در روز عاشورا حدود به شمار می بزرگی آدمشخصیتی  ازلحاظ

 بسیار سخی و بخشنده معروف بود.شخصیتی بزرگوار 

 یازدهمدر سال  9را درک کرده بود هنگام رحلت رسول خدا 9سالیان درازی از دوران رسول خدا تقریباًاو 

در »درباره او فرمودند: ،9رسول بود شخصیتی است که رسول خدا مورداحترامهجری جوان کاملی شد و 

 «.خلقت و خصلت شبیه من است

پسر  توایسالم بر  »گفتدید میخلیفه بود و وقتی خلیفه او را می مورداحتراماو در دوران خلیفه دوم 

 «کسی که در بهشت دو بال دارد.

ه بذکه وقتی عثمان گفته بود کسی حق ندارد ابوذر را هنگام تبعید به ر ای گونه به ؛او مردی شجاع بود

و  7و امام حسن 7ا نکرد ولی فرزند جعفر به همراه حضرت علیرا پیدر ت انجام این کابدرقه کند کسی جرئ

مورد  7و عمار با شجاعت ابوذر را بدرقه کردند. فرزند جعفر طیار در دوران حکومت امام علی 7حسین 

 ها و مذاکرات و امور نظامی حکومت دخالت داشت.تماد آن حضرت بود و در عزل و نصبمشورت و اع

آمد و در کنار به شمار می بیت اهلمشاور  7بود در صلح امام حسن 7بیتلاهاو در صلح و جنگ در کنار 

 قرار گرفت. او همچنین جزوه شهود ماجرای غدیر و از ناقالن مضمون حدیث غدیر است.7 امام حسن

 درگذشت و طبق نقلی در مدینه در قبرستان بقیع دفن شد. نودسالگیهجری در هشتاد وی در سال 

ن تقابل و همراه با به برخورد نرم و تعامل بدو اندک اندک 7بیتده با معارضان اهلکثرت مراو براثروی 

. وی بازدارد امیه بنیرا از درگیر شدن با  7امیه روی آورد. وی حتی کوشید امام حسینتساهل با بنی

هایی که با با رایزنی ؛فرستاد7 برخی از اعضا خانواده و فرزندان خود را برای یاری امام حسین باوجوداینکه

 امیه مصالحه کند و مانع بروز درگیری میان آنها شود.انجام داد کوشید بین امام و بنی امیهبنی
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های حساس یا خود به برخی شخصیت مطامعسیدن به برای ر :بیتهای معارض اهلها و جریانقدرت

ه میل و مذاق ویکنند و بدین شآنها را دگرگون می آرامی بهنجام شوند و سراهای مهم نزدیک میجریان

کنند و سپس از یت را به منتقدان والیت تبدیل میدهند. آنان ابتدا یاران و نزدیکان والجامعه را تغییر می

هاشم و امیه با همین هدف به خاندان بنیبرانداز بنی، جریان زرساالر اساس بر اینسازند. والیت جدا می

 نزدیک شدند. 7علی نزدیکان امام

هاشم ارتباط برقرار های بنیهایی با برخی از شخصیتامیه از راهکه بنی ،دهدشواهد تاریخی نشان می

 داشته است. وآمدهایی رفتو پسر جعفر طیار نیز با آنها  ،کردند

 که طوری به برد؛کرد و وی را به خانه خود میاو را احترام می شدت به دید میوقتی معاویه پسر جعفر را 

برای او  المال بیتدرهمی از  میلیون یکشد. وی همچنین مقرری د اعتراض برخی اطرافیانش واقع میگاه مور

 .کرد می ها را انفاق ثروتالبته فرزند جعفر نیز این  آن را به دو برابر افزایش داد.و سپس یزید  ،وضع کرد

رسید که معاویه دختر فرزند جعفر را برای پسرش یزید خواستگاری کرد. فرزند جعفر  جایی بهاین روابط 

های ما از شمشیر خون که درحالیاهی به او زن بدهی خوتو می :مشورت کرد و امام فرمودند 7با امام حسین

 چکد.آنها می

     نشان دهند های از خود ضعف شود خواص در پایبندی به ارزشاز اموری که موجب میی یکی آر

 ،شانناسایی کرده با رفع نیازهای مادینیز ضعف این افراد را ش . زرساالران سیاسهای اقتصادی استفشار

 کنند.های شوم خود را عملی میکنند و زیرکانه طرحآنان را به خود جذب می

 7خاندان و خانواده او را در مقابل خاندان علی ،طیار جعفرد که با توجه به موقعیت طرح معاویه این بو

 بود. 7هدفش از بزرگ جلوه دادن فرزند جعفر کاستن از منزلت فرزندان علی رقیب مطرح کند، و عنوان به

 پیامد مواضع جریان رهروان فاقد بصیرت

ان پیدایش این فکر در میان یاریکی از پیامدهای مهم رویش جریان رهروان دارای ضعف بصیرت و 

این  ازآنجاکهاین بود که گرچه فکر و فرهنگ حزب اموی غیر از فکر و فرهنگ حزب علوی است  7بیت اهل

باید با آنان بیعت  زیربرای استمرار حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ناگ ،وضعیت اصالح شدنی نیست

 کرد.

مردم مدینه( شخصی مثل عبداهلل بن و در ابتدای قیام حره )قیام 7 که پس از قیام امام حسین ای گونه به

رسید که یزید دین ندارد شراب  حنظله غسیل المالئکه که چندان به حزب علوی نزدیک نبود به این نتیجه

ولی فرزند جعفر به یزید نامه نوشت  ؛و مردم مدینه را تحریک کرد که قیام کنند ،است باز میمونخورد و می

 بگیرد. اما مردم مدینه امان یزید را نپذیرفتند و قیام کردند. نامه ناماو کوشید از او برای مردم مدینه 

یان اعتزال و کناره را نداشتند آنان با جر 7بیتبندی مخالفان اهلهای بودند که قدرت طبقهشخصیت

 رو ازاینکردند برخورد می 7بیتاهل دررویرو  که با دشمنان ؛کردندبرخورد می طور همانها گیران از جنگ

 داشتند. می حذر برو افراطی سخت  نسنجیده اظهارنظرهایرا از  نآنا 7ضرت علیح

گروهی مردم را به سفارت انگلیس دعوت  ،در انقالب مشروطه وقتی دیدند علما از تهران به قم آمدند

 ونمک نانکردند تا از خطر حمله قاجاریه محفوظ بمانند. وقتی انقالبیون به سفارت انگلیس پناهنده شدند 

 ،خواهی تبدیل شدخانه به مشروطهشعار نهضت عدالت ،سفارت انگلیس را خوردند و به آنها اعتماد کردند
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اهلل را مستبد خواندند و او را به دار کشیدند همچنان مرحوم بهبهانی ترور شد و انقالب سپس شیخ فضل

 بر تخت شاهی نشست. رضاخانمشروطیت نیز استحاله شد و سرانجام 

 الصه فصلخ

وان فاقد بصیرت و رهر بصیرت بادر صدر اسالم به دو جریان رهروان  7بیتحامی اهل های جریان .0

 آنها را جبهه مقاومت حق نامید. توان میشوند که تقسیم می

ا مواضع با معارضانشان ب 7بیتاهل های نزاعها و که در مناقشه کسانی بودند بصیرت باجبهه رهروان  .2

آن حضرات قرار داشتند افرادی چون عمار مالک  در کنار ها جنگدر  ،صورت لزومایشان همراه بودند و در 

 و..... اشتر حجر بن عدی

ی صدر اسالم سیاس -فکری  های جریاندر قیاس با دیگر کسانی بودند که  7بیتجبهه وفادار به اهل .3

و فاقد بصیرت یا کم بصیرت  بصیرت با تر کوچکداشتند این جبهه به دو جریان  7بیتقرابت بیشتری با اهل

 .شود میتقسیم 

نان آ .کردندحرکت می 7بیتند که در اعتقاد و عمل در خط اهلبا بصیرت کسانی بود وفاداران .1

 اساس برداشتند و مقدم نمی :7بیتامور مختلف بر تشخیص و تحلیل اهلتشخیص و تحلیل خود را در 

 کردند.مطلق اطاعت می طور به 7بیتمحکم از اهل منطق و استدالل

بودند که برداشت عمیقی از مفهوم والیت  یهایشخصیت :7بیتدر میان ارادتمندان و مریدان اهل .5

-می        آمدند و حاکمیت را حق آنان به شمار می :7بیتاز این افراد جزو ارادتمندان اهلنداشتند. برخی 

اعی اقتصادی و نظامی را در همه امور سیاسی اجتم 7بیتموضع اهلداد که لی رفتارشان نشان میدانستند و

تحلیل  اساس بربودند و  قائلدانستند و گاه برای دیدگاه خود در کنار نظر معصومان اصالت حکم خدا نمی

 نامیم.را وفاداران فاقد بصیرت الزم می کردند این جریانخود عمل می

نبود،  7بیتیرت الزم در عالقه و محبت به اهلو رهروان فاقد بص بصیرت باتمایز دو جریان رهروان  .1

 ستیزی دشمنو  شناسی دشمنبلکه در میزان معرفتشان نسبت به مقام والیت ریشه داشت، که بیشتر در 

 یافت.تجلی می
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جبهه  : فصل سوم

 معارضان اهل بیت 

جریان خواص . 1

 تجدید نظر طلب

رجال جریان تجدید . 1

 نظر طلب

نقد جریان تجدید نظر . 2

 طلب

شگردهای تجدید نظر . 3

 طلبان

تواضع زبانی در . الف

 برابر اهل بیت

رواج بدعت ها و . ب

قداست زدایی از 

 شخصیت پیامبر

تسخیر قدرت به . ج

 بهانه مصلحت

واکنش اهل بیت در . 4

 برابر تجدید نظر طلبان

جریان زرساالر . 2

 برانداز

ویژگی جریان زرساالر . 1

 برانداز

فرایند نفوذ و سلطه  . 2

 زرساالران بر جهان اسالم

اهداف جریان زرساالر . 3

 برانداز

خودکامگی و . الف

 خداوندگاری

قلع و قمع نیکان و . ب

 نخبگان

قداست زدایی از . ج

 احکام دین

 دشمنی با دین اسالم. د

حسدورزی جریان . ه

زرساالر نسبت به 

 امیرمومنان
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جبهه  : فصل سوم

 معارضان اهل بیت  

جریان صدارت  . 3

 طلب بیعت شکن

 سران جریان صدارت طلب. 1

مقدمات شکل گیری جریان . 2

 صدارت طلب بیعت شکن

پیوند جریان زرساالر با . 3

 صدارت طلب

عملکرد جریان صدارت . 4

 طلب

پیامد عملکرد جریان . 5

 صدارت طلب

جریان متحجر  . 4

 آشوبگر

 مفهوم تحجر و متحجر

 سران جریان متحجر آشوبگر

فرایند شکل گیری جریان 

 متحجر آشوبگر 

 شاخص های جریان متحجر
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  تیب اهل
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این جبهه از چهار جریان تشکیل قرار داشت.  7بیتجبهه معارضان اهل 7بیتدر مقابل جبهه پیروان اهل

که  لیکن وجه مشترک همه آنها این بود .درگیر بودند 7بیتیه و منظر خاصی با اهل، از زاوشد که هر یکمی

های البته توطئهند.شدن درگیر میار نیز با آن بزرگوارادر عمل و رفت 7،بیتافزون بر مخالفت فکری با اهل

 سیاسی، اقتصادی و نظامی هم بر ضد معصومان داشتند.

 دنظرطلبیتجد.جریان خواص 3

است. سران  تجدیدنظرطلبسیاسی صدر اسالم جریان خواص  -های مهم و اثرگذار فکریاز جریان یکی

این جریان کسانی بودند که در دوران بعثت و هجرت به دعوت اسالم لبیک گفته و در اوضاع سخت مکه و 

 9حلت پیامبر. و پس از رصدر اسالم حضور داشتند؛ های جنگدر را یاری کرده بودند و  9مدینه رسول خدا

 ند.هجری حکومت جهان اسالم را به دست گرفت وپنج سیتا از سال یازدهم 

 دنظرطلبیتجدرجال جریان 

، مغیره بن شبه، ابوعبیده جراح ،این جریان افرادی چون خلیفه اول و دوم های شخصیتترین مهم

 پیامبر نامدار و باسابقهاز اصحاب  بن عوف و عثمان بن عفان اند. خلیفه اول ابوبکر بن ابی قحافه عبدالرحمن

حضرت دو سال و اندی خالفت کرد. بعد از او در بین شخصیت این جریان یعنی عمر بن  ازآن پسبود که 9

 سال حکومت کرد. 01خطاب حدود 

 ،بود وی در به خالفت رسیدن ابوبکر نقش بسیار مهمی ایفا کرد 9وعبیده جراح نیز از اصحاب پیامبربا

درباره او از زبان رسول خدا حدیث جعل  برای بزرگ جلوه دادن شخصیت او تبلیغات دروغینی آغاز و رو ازاین

 شد.

که در دوران خلیفه اول و دوم فرماندار  ،سیاسی قریش بود کار کهنههای مغیره بن شعبه نیز از شخصیت

 بصره و سپس فرماندار کوفه شد مغیره از مشاوران ممتاز خلیفه اول و دوم بود وی پس از رحلت رسول خدا

 اوضاع برای به خالفت رسیدنشان فراهم است.به خلیفه اول و دوم گفت که 9

است. که در کنار خلیفه اول و دوم  تجدیدنظرطلبهای عوف از دیگر شخصیت عبدالرحمان بن

کرد. او از اصحاب نامدار و از مهاجرین مکه از قبیله بنی زهره بود. خلیفه دوم وی را نامزد  آفرینی نقش

 معرفی کرد که برای انتخاب خلیفه سوم ترتیب یافته بود.  نفرهد و جزو شورای شش خالفت پس از خود کر

بود که در دوران بعثت در مکه ایمان آورد و افتخار دامادی  9عثمان بن عفان یکی دیگر از اصحاب پیامبر

امیه بود که از مکه به مدینه هجرت کرد و پس از عمر به شد. او از قریش و از خاندان بنی پیامبر نصیبش

 خالفت رسید.

 دنظرطلبیتجدتفکر جریان 

      الهی شناخته  -منصوب الهی مرجع دینی و سیاسی ولی عنوان بهآن حضرت  9در زمان رسول خدا

اسالم منهای والیت را تئوریزه کردند و  تجدیدنظرطلبجریان  ،شدند ولی پس از رحلت آن حضرتمی

نمود ولی نیز گاه رخ می 9معتقد بودند کتاب خدا برای هدایت بشر کافی است این تفکر درزمان رسول خدا

 ای عده9 شد. ولی پس از رحلت پیامبرامعه و نفوذ حضرت مانع رشد آن میدر ج9 منزلت واالی رسول خدا

 منبع عنوان به پیروی از عترت کردند و با تفکر تجدیدنظرحضرت  درباره اطاعت از برخی دستورهای آن
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ی خدا مبارزه سختی را آغاز کردند، و ت و مرجع تفسیر و تبیین دین و حاکم سیاسی منصوب از سوشریع

 رسمی ترویج کردند. صورت بهاندیشه منهای والیت الهی را 

در صدر اسالم این بود که حضور یک شخصیت مقدس در  تجدیدنظرطلبو اقدامات  ها ریزی برنامهیکی از 

را منکر شدند. از همین رو مفهوم والیت را تحریف کردند و گفتند والیت به این  9جامعه پس از رسول خدا

خود  رأیبلکه ما آزاد هستیم مطابق  ،فرمان داد واجب االطاعه باشد طالب ابیمعنا نیست که هر چه علی بن 

 عمل کنیم.

خدا باشد  رأی منزله بهاو قداست داشته و  رأیهیچ شخصیت آسمانی که  ازاین پسن از منظر آنان بنابرای

 رأیاند و فرقی بین خدا نیست. همه افراد و آرا بشری و هیچ نظری مقدس منتسب به کس هیچوجود ندارد. 

 و دیگر اصحاب وجود ندارد. 7علی

و وکیل و وزیر یا دیگر رجال  جمهور رئیسمساوی با حکم  فقیه ولی پندارند حکمنیز برخی میامروزه 

 بر دیگری فضیلت جوهری و ذاتی ندارد. یک هیچسیاسی است و 

بیعت  و اهل حل و عقد بارأیمساوی است با حاکمی که 9 در صدر اسالم نیز گفتند خلیفه رسول خدا

    های این جریان به شمار اقدام حداکثری از دیگر ساالری مردمآمده است. ترویج  اکثریت مردم روی کار

  یع به دست آورده بودند از آرای مردم دم ر و تهدید و تطمخود حکومت را بازو که این رغم بهآید آنان می

 زدند.می

 ،این جریان )خلیفه دوم( در همان جلسه در اعتراض به عباس سهای سرشنایکی از شخصیت که چنان

ایم ولی خوش ما برای رفع حاجت نزد شما نیامده »با خلیفه اول گفتعموی پیامبر به علت بیعت نکردن 

دارند اعتراض کنید و بین شما و آنها حادثه ناگواری  نظر اتفاقنداریم شما در مورد چیزی که مسلمانان بر آن 

 .کردند میرا انکار  7آنان نصب الهی امیرمومنان.«رخ دهد

و نکوهش مردم مناسب خالفت  رأیایشان به دلیل استبداد  »گفت 9خلیفه دوم درباره علی رو ازاین

 کرد.را تعقیب می 7عثمان نیز همواره سیاست حذف والیت امیرمومنان «نیستند.

اند که د حدیث غدیر را نقل و اذعان کردهسران این جریان یعنی خلیفه اول و دوم و سوم خو که آنجالب 

هر کس که من موالی او هستم علی »ت مواله فهذا علی مواله من کن :در روز غدیر خم فرمودند9رسول خدا 

 دادند غیر از والیت الهی و نصب آسمانی بود.لیکن تفسیری که از موال ارائه می «موالی اوست.

           از خواص طراز اول جامعه عصر نبوی به شمار  تجدیدنظرطلبهای این جریان چهره ازآنجاکه

این اندیشه  سازی فرهنگو با تالشی که برای  ؛شگرفی در جامعه داشت تأثیراندیشه و رفتارشان  ،آمدندمی

بر آنها  7گرایید که اطاعت از امیرمومنان علی سو اینن صدر اسالم به ناصورت گرفت افکار عمومی مسلما

 کردند. نشین خانهسال آن حضرت را  25واجب نیست لذا ابتدا 

 ندنظرطلبایتجدشگردهای 

 بیت اهلالف. تواضع زبانی در برابر 

کردند با بدگویی از سعی نمی این بود که تجدیدنظرطلبشواهد تاریخی یکی از ترفندهای جریان  بر بنا

بلکه  ،بودند تضعیف کند قائلاحترام  7بیت پیامبرا در میان مسلمانانی که برای اهلجایگاه خود ر 7بیتاهل
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اجتماع تمام  کردند اما در عمل برای حذف آنان از صحنه سیاست ورا مدح می 7بیتهمواره و در ظاهر اهل

 بستند.همت خود را بکار می

نگاه کردن به چهره  »نظر الی وجه علی عباده لافرمودند:  9گفتند رسول خداو سوم میو دوم  ؛خلیفه اول

من اذی  :فرمودند 9دیگر گفت رسول خدا درجاییو یا خلیفه دوم  (351، ص1)البدایه و النهایه،ج«علی عبادت است.

 (512، ص20)احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج«هر کس علی را آزار دهد مرا آزرده است.»علیا فقد آذانی 

اه و حق آن در عمل دست امام را از خالفت کوت ،فضیلت دیگر ها دهاذعان به فضائل فوق و  باوجودلیکن 

وجب قضاوت ایشان م و یا 7بیتاهل شورت بامشدند که می مطمئننها اگر آ .حضرت را تصاحب کردند

 گرفتند.حتی از آنان مشورت می ،شودنفوذشان در دستگاه خالفت نمی

حفظ  واسطه به»گفت کرد و میمراجعه می 7های دشوار به علیب نمونه خلیفه اول در برخی قضاوتاز با

سامی  )احمد بن عبداهلل الطبری، ذخائر العقبی فی مناقب ذی القربی، تحقیق«.از حرمت محمد محافظت کنید9 بیت پیامبرحرمت اهل

 (19الغریری، ص

کنم تو از منافقان باشی زیرا داد پس به او گفت گمان مینام میدش 7خلیفه دوم مردی را دید که به علی

پس از  که آنعلی نسبت به من همانند هارون نسبت به موسی است جز » :فرمودند 9شنیدم که رسول خدا

 (011، ص12)احقاق الحق و ازهاق الباطل، ج «من پیامبر نیست.

ها با آن حضرت داد و در قضاوتارجاع می7 پرسیدند به علیمی از او دینی را که سؤاالتاو برخی از 

 کرد.مشورت می

نبود عثمان هالک  7لوال علی لهلک عثمان؛ اگر علی :»گفتکرد و میتکیه می7 عثمان نیز گاهی به علی

 (301، ص0أتی، ج )احمدبن محمدبن علی العاصمی، العسل المصفی من تهذبی زین الفتی فی شرح سوره هل.«شدمی

خلقت انا و علی من نور واحد من و علی از نور  :»نقل کرد که آن حضرت فرمودند9 ل خداعثمان از رسو

 (253،ص5الموده لذو القربی،ج)سلیمان بن ابراهیم القندوری، ینابیع «واحدی خلق شدیم
 9 و قداست زدایی از شخصیت پیامبر ها بدعترواج  ب.

مدعی بودند که تنها کتاب خدا برای هدایت مسلمانان کافی است و بر  تجدیدنظرطلبسران جریان 

سیره و  برخالفایشان  رأی هرچنددادند کردند و فتوای میدر مسائل و مشکالت خود اجتهاد می مبناهمین 

ع نقل احادیث های آنان منترین بدعتبود. محض نمونه یکی از مهمبدعت می و9سنت رسول خدا

 پس از رحلت آن حضرت بود.9پیامبر

د ممنوع و حرام حالل بو 9یکی از سران این جریان متعه حج و ازدواج موقت را که در زمان رسول خدا

ولی من آنها را حرام و مرتکبان آن را عقاب  ،حالل بود 9متعه در عهد رسول خدا دو»گفت رسماًاعالم کرد و 

 (012ص ،0الحدید، شرح نهج البالغه، تحقیق ابوالفضل ابراهیم، ج بنابی محمد عبدالحمیدان)«.کنم می

شد ولی از سویی دیگر از قداست مفاسد و فوت مصالحی از جامعه می موجب بروز سو یکها از این بدعت

و از بین رفتن حرمت دیگر  9 کاست و زمینه تحریف سیره و سخن رسول خدامی هایش سنتو 9 رسول خدا

 کرد. تورها و احکام اسالم را فراهم میدس

با این اموال  من :»گفتو می ،دادبدون هیچ منطقی به بستگان خود می المال بیتاز اموال ، عثمان نیز

 دادند.نمی المال به کسی بیتجز به دستور الهی مالی را از  9پیامبر که درحالی «آورممی جای به رحم صله
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رکعتی را در سفر چهار نمازهای واجب  9سنت پیامبر برخالفکه  ،های عثمان این بوداز دیگر بدعت

که پس از ترور پدرش به دست خواند. عثمان همچنین از اجرای حد قصاص بر عبیداهلل بن عمر شکسته نمی

در احکام قضایی اسالم که این نیز بدعتی هرمزان را کشت خودداری کرد، ازجمله گناه بیچند ایرانی  ابولولوء

 آمد.به شمار می
 ج. تسخیر قدرت به بهانه مصلحت

نمودند که حاکمیت دند چنین القاء میکراعتراف می 7بیتبه فضائل فراوان اهل تجدیدنظرطلبان بااینکه

اثبات  برای وفراوان با مصالح جامعه اسالمی سازگار نیست  های شایستگیدر عین برخورداری از  7بیتاهل

و 7 گردن ننهادن دیگر قبایل به خالفت علی7 همچون کمی سن علی ؛آورندمی هایی بهانهاین مدعا 

 ورزیدند.سپردن خالفت به صاحبش خودداری میخواندن آن حضرت و از  طبع شوخ

 به ابن عباس گفت: تجدیدنظرطلبیکی از سران 

            برطرفکرد و نه عذری را غلوی بود که نه چیزی را اثبات می 7در سخنان پیامبر درباره علی

 صراحتاًخواست از او یاش مرا عملی سازد و هنگام بیماری 7ساخت، و او در فرصتی بود تا خالفت علیمی

 مانع شدم. ،حفظ آن منظور بهبا اسالم و  نام بیاورد؛ اما من از سر دل سوزی

در  موردنظرشانکردند که اگر اصالحات چنین القا می تجدیدنظرطلباندهند که این جمالت نشان می

ای جز ممانعت چاره رو ازاینن روبرو خواهد شد عرصه حکومت و سیاست اعمال نشود جامعه اسالمی با بحرا

 ص اصلح به دیگری وجود ندارد.و عدول از شخ9 از اجرای نظر رسول خدا

 دنظرطلبانیتجددر برابر  تیب اهلواکنش 

-می   دست به اقدامات سیاسی و فرهنگی  تجدیدنظرطلبانیعنی روزی که 9رسول خدا پس از رحلت 

-بنی    ن قوی نداشتند، و از سویی بودند که ایما مسلمانانی تازهالعرب  جزیرهزدند بخش عظیمی از مردم 

گونه بودند پیداست که در چنین وضعی هرشبیخون زدن به اسالم و بازگشت به قدرت  درصدده نیز امی

امام  رو ازاینشد. درباره حقانیت دین اسالم می مسلمانان تازهدرگیری و اختالف میان اصحاب موجب تردید 

خداوند پیامبرش را قبض روح  که هنگامی»را در پیش گرفتند فرمودند:  آمیز اعتراضراهبرد سکوت 7 علی

از حق خود کنار  ،تر بودیمند و ما را که برای خالفت شایستهقریش با خودکامگی بر ما پیشی گرفت ،کرد

ولی من دیدم صبر و شکیبایی بر این حادثه بهتر از ایجاد تفرقه میان مسلمانان و ریختن خونشان  ؛زدند

ود انحرافات پدید آورده به دست این جریان را افشا با سخنان کوبنده خ 7همچنین حضرت زهرا «است.

 کردند و نگذاشتند اسالم منهای والیت در تاریخ نهادینه شود.

بود آنجا که خطاب به سران این  تجدیدنظرطلبانپیام نخست آن حضرت اعالم عدم مشروعیت خالفت 

اید و مرا کردهر مرا غضبناک گیرم که شما دو نفرا شاهد می اش مالئکهن خداوند و م :»جریان فرمودند

 شماراخدا در هر نمازم پیامبر مالقات کنم از شما شکایت خواهم کرد قسم به اید اگر با خشنود نساخته

 «کنم.نفرین می

 هاشم بنیو 7 از علی تجدیدنظرطلبانتا وقتی زنده بودند با تمام وجود از بیعت گرفتن  7حضرت زهرا

هاشم با ابوبکر بیعت تا فاطمه زنده بود احدی از بنی »نویسدمی مسعودی که طوری بهجلوگیری کردند 

 «نکرد.
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نباشند تا بدین ترتیب  شان جنازهاز کسانی که به او ظلم کردند در تشیع  یک هیچحضرت وصیت کردند 

 های آینده برسد.و به گوش نسل ،بماند انداز طنینفریاد مظلومانه مخالفتشان در تاریخ 

 :فرمود 7بود در وصف مظلومیت امیرمومنان 7اعالم حقانیت حاکمیت علی 7ضرت فاطمهپیام دوم ح

که جبرئیل در آن فرود  ای خانهاز آن » ؟نبوت استوار گردد های پایهوای بر آنها چرا نگذاشتند خالفت بر 

 «به خانه دیگر بردند و از دست کسی که عالم بر امور دین و دنیاست گرفتند. آمد می

 خرین پیام آن حضرت به تاریخ اعالنو عوام گرفتار جهالت شده بودند آ ،منحرف ،زمان که خواصدر آن 

 عدم حجیت اجماع اکثریت اصحاب بود و خطاب به مهاجران و انصار فرمودند:

و مطالبش روشن، و احکام آن درخشان؛ کتاب خدا در میان شماست  که درحالیروید، چرا به بیراه می»

 «.ت آن آشکار، و نهی و هشدارهای آن روشن و اوامرش واضح استهدای های نشانه

نهضت فاطمی که به شهادت آن حضرت انجامید موجب شد فلسفه سیاسی اسالم از خطر تحریف در 

 تاریخ هویدا گردد. طلبان حقامان بماند و خط والیت و خالفت آسمانی پیش چشم 

اینکه  ازجمله شدند؛ رو روبهبا مشکالت پرشماری  از سیاست 7بیتبا کنار گذاشتن اهل تجدیدنظرطلبان

 طلبانه شهادتزه جهادی و یانگ سو یکپرداختند که از  ای نشده حساب های کشورگشاییبه  ،در خالل فتوحات

م فتوحات در و از سویی دیگر با مصرف کردن ثروت هنگفت ناشی از غنائکرد، تضعیف می شدت بهفاتحان را 

ای مرفه و جهادگر صدر اسالم را به جامعه جامعه فعال ،انفاق و تولید جای به ،گراییراستای تکاثر و تجمل

در جامعه اسالمی اختالف طبقاتی پدید  المال بیتبا تقسیم ناعادالنه  ،افزون بر این .تبدیل کرد درد بی

 آوردند.

 :یبند جمع

 ید آورد:سال در جامعه اسالمی تحوالت زیرا پد 25طی  تجدیدنظرطلبجریان خواص 

 و ولی منسوب از جانب خدا را از صحنه سیاست کنار گذاشت. ،با اندیشه والیت الهی مبارز کرد الف(

 نهادینه کند.9 اسالم منهای والیت و رهبری الهی را پس از رسول خدا ب(کوشید

ولی خدا با مصالح اسالم و مسلمانان ناسازگار  آمدن کاربه بهانه واهی کوشید چنین القا کند که روی  ج(

 است.

 قداست زدایی کرد 9از سنت رسول خدا ،با ابزار بدعت د(

-نمیبیت دریغ  اهلها و فضائل مند نیکیو جهت شده کنترله با خود از نقل برای همراه کردن جامعه( 

 کرد.

نیز با مبارزات خود مانع مشروعیت یافتن این جریان در تاریخ و  7بیتاهل ،تجدیدنظرطلباندر مقابل  و(

 محو اسالم ناب شدند.

 . جریان زرساالر و برانداز4

        از صحنه سیاست  7بیتهای که در صدر اسالم نقش بسیار مهمی در کنار زدن اهلیکی از جریان

        گریو سلطه اندوزی ثروتیان هدفی جز رو فرهنگ و اقتصاد ایفا کرد جریان زرساالر برانداز بود این ج

 استعمار نداشت. و
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ز آنان ا قراردادندها شکنجه ترین سختو شیعیان را تحت  را نیز همینان به شهادت رساندند7 امام حسین

 را در دست داشتند. هجری حکومت جهان 032تا  10سال 

بن زیدبن عقبه بن ابی معیط و یولید ،عاصبن سعید ،مروان بن حکم ،بن ابی سفیان معاویهابوسفیان   

     هجری به شمار  10های این جریان تا زمان واقعه عاشورا یعنی سال یتشخص ترین مهمابی سفیان از 

 آیند.می

 جریان زرساالر برانداز یها یژگیو

 است.نخستین ویژگی آنها اهمیت دادن بسیار به مال و انباشت ثروت و سلطه بر منابع مادی جامعه  .0

ویژگی دوم این زرساالران آن بود که افزون بر ثروت تشنه قدرت و سلطه سیاسی بر مردم بودند.  .2

بن ابی سفیان حاکمیت شام  ابی سفیان و سپس برادرش معاویه بن یزید با ترفندهای گوناگون ابتدا رو ازاین

 م به دست آنها افتاد.حکومت کل جهان اسال7 پس از صلح امام حسن رفته رفتهو  ،را به دست گرفتند

 ویژگی سوم این براندازان این بود که برای مردم هیچ ارزشی قائل نبودند. .3

گاه دانستند و هیچمی بشر را سرای اول آخر بینی خود دنیااین بود که در جهانویژگی چهارم آنان  .1

 نگاهشان به هستی تغییر نکرد. ازآن پسچه پیش از پیروزی مسلمانان و چه 

به آنها کمک کرد که رقبای  ها ویژگینگ و خیانت بودند و این ، نیرسیاسی زدودنداهل  ،زرساالران .5

 خود را از صحنه مبارزات سیاسی کنار بزنند و بر گرده جامعه سوار شوند.

رسیدند مناصب آنان وقتی به قدرت می .و طایفه ساالری داشتند انحصارطلبیزان روحیه ابراند .1

 کردند.  اقوام خود تقسیم می رابینتماعی اج

نستند آن را از سر راه خود توااگر میشدند مواجه می های معارضجریان یا ها باشخصیتی وقت .1

ع خویش های گوناگون و تا حد توان از معارضان به نفهادر به چنین کاری نبودند با حیلو اگر ق داشتند برمی

 جستند.بهره می

و منسجم  یعنی هم ایده داشتند هم برنامه و هم نیروی هماهنگ ؛کردندعمل می این جریان حزبی .1

 اجتماعبرای اجرای ایده خود در 

 اسالم برجهانفرایند نفوذ و سلطه زرساالران 

ولی وقتی  ،و آئین مقدس شان مقابله کردند9 رسول خدا ، زرساالران ابتدا بادعوت آغازظهور اسالم و با 

اما وقتی  .اسالم آورند دروغ به ،و مسلمانان را ندارند خواهی اسالمدریافتند که تاب مقاومت در برابر موج 

شدند که اهل  رو روبهکاملی  باشخصیتآنان بار دیگر مانند عصر نبوی  ،به حکومت رسیدند 7امیرمومنان

حضرت نیز موجب از دست رفتن  و بیعت با آن از سوی دیگر تسلیم شدن .مصالحه و معامله با ایشان نبودند

 شد از همین رو علم مخالفت با آن حضرت را برداشتند شان بر جامعه اسالمی میسلطه

 اهداف جریان زرساالر برانداز

چند به  خورده شکستو نیروهای  ها جریان ؛رسدعی و انقالبی ارزشی به پیروزی میوقتی نهضتی اجتما

ن میان برخی نیز در ای ؛شوندیم نظام اجتماعی و ارزشی جدید میتسل واقعاًای دسته :شونددسته تقسیم می

 مانند.همواره در آرزوی تغییر اوضاع می ولی ؛پیوندندشوند و به خیل انقالبیون میمنافقانه تسلیم انقالب می
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هوشمندی و  ،یرکیز ،برخی پیشکار :گری یکسان نیستندانگیزی و اخاللالبته منافقان در میزان فتنه

 ،مردمی ،قومی های پشتوانهکه اگر در بدنه یک انقالب بزرگ و با  ای گونه بهای دارند امکانات تشکیالتی ویژه

     امیه از همین دسته منافقان بنی رادارندسرنگونی تدریجی آن  توان ،هم نفوذ کنند اعتقادیفکری و 

های کلیدی به آنها منصب گاه هیچمراقب آنها بودند و  شدت بهاز روز نخست 9 رسول اکرم رو ازایناند بوده

 شان قلوب تألیفاهمیت به آنها سعی در بی های پستمالی و سپردن  های بخششحتی گاه با  .ندددانمی

 کردند.می

 :کنند می گوشزدراامیه سه هدف و انگیزه شوم بنی9 رسول خدا

 .گیرند دستالمال مسلمانان و منابع ثروت عمومی را در خواهند اموال خدا یعنی بیتآنها می .0

آنان را  ،در خدمت خود بگیرند یا به تعبیر دیگر ،اند شده آفریدهدم را که آزاد و شریف خواهند مرمی .2

 و باشرافت نه عزیز ،خواهندحقیر و پست می

حقیقت دین را از  ،آمیزند و با این کارق دین خدا را با باطل درخواهند حقایتر میاز همه مهم .3

 دارند. دورنگهدسترس مردم 

آنها بندگان خدا را » الً: اتخذوا عبادهلل خوفرمایند میکه 9است این سخن نبی اکرم  معتقدشهید مطهری 

 اشاره است به ظلم و استبداد امویان(021ص  01بحاراالنوار ج ) «.سازند میبرده خود 

امیه با مردم سخن گفتند و ماهیت عمیق خطر آنها را بنی زمان خالفت خود بارها دربارهدر 7امیرمومنان

  دهیم.امیه را به ترتیب موارد زیر توضیح میاکنون ترفندها و هویت پنهان بنی برای ایشان روشن کردند.
 الف( خودکامگی و خداوندگاری

 مأمورخود را  داخ ولیر با نظام والیی این است که های اساسی نظام پادشاهی یا حزب ساالیکی از تفاوت

شمارد. ولی در نظام ادم و خدمتگزار مردم مییا خود را خ ؛داندول اجرای احکام الهی در جامعه میو مسئ

اریکه قدرت تیکه بزند توانند بدون پشتوانه توده مردم بر شاه و حزب تا جایی که می ،پادشاهی یا حزب ساالر

از ظلم و ولی وقتی محتاج مردم شد ، شودنمی قائلبرای رضایت مردم ارزشی  ند وکخودکامانه عمل می

                کند و و مستبد معرفی می خودکامهای امیه را طایفهبنی 7امیرمومنان ،کاهدخویش میستم 

 (93خطبه  البالغه نهج)«. زمامداران بدی خواهند بود شما بعد از من برای امیه بنیبه خدا قسم »فرماید:می

یاری »فرماید: فکر سیاسی امویان می رعیتی اربابهمچنین حضرت در خطبه دیگر با اشاره به ماهیت 

طاعت خواستن یکی از شما از یکی از آنها، مانند یاری طلبیدن عبد از موالیش است که در حضور ارباب ا

 (91خطبه  البالغه نهج) .«کندو در غیبت او بدگویی می دارد

 شود.ضرت چند نکته استفاده میاز سخن ح

این حقیقت کمی پس از  که چناناند پادشاهی بوده نظام بهخالفت الهی امویان در پی تبدیل نظام  اوالً:

 تحقق یافت.7 شهادت علی

از انجام وظایف  تنها نهامیه بسیار دشوار بود. آنان مانند حیوان چموشی بودند که کنار آمدن با بنی :ثانیاً

 رساند.حب خود آسیب و زیان میبلکه به صا ،زندخود سرباز می
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 نیکان و نخبگان وقمع قلعب( 

-می       قرار  فشار تحتفرزانه را  فکران روشنهایی بصیر و فهیم و امیه این بود که انسانویژگی دوم بنی

 کردند.را به گرفتاری و مصیبت مبتال می دادند و آنها

طریق ممکن از  بیدار جامعه را به هر های جریانها و در طرح استعمارگرانه خویش شخصیت امویان آری

کردند و حتی پس از ت و افترا و ناسزا ترور شخصیت میبرخی را با تهم داشتند برمیپیش روی خود 

هدید و حبس و غارت ها محو کنند و برخی دیگر را با شکنجه و تکوشیدند یاد آنها را از خاطرهشهادتشان می

 .ان امامان شیعه را یکی پس از دیگری به شهادت رساندندکردند. آنخانه وادار به سکوت می مال و تخریب

 کامالًامامتش  ساله دهرا نیز در دوران 7 را مسموم و شهید کرد و امام حسین7 معاویه امام حسن

محض نمونه وقتی چند نفر از شیعیان کوفه در مدینه نزد حضرت آمدند مروان حکم به  ؛ قرار داده فشار تحت

به امام  تهدیدآمیزای کنم. در پی آن معاویه نامهاحساس خطر می 7معاویه نامه نوشت من از حسین بن علی

نی من خدعه کبدان که اگر با من  ،اندکوفیان تو را به قیام دعوت کرده به من خبر رسیده برخی از»نوشت 

 «.آیم درمی حیلههم با تو از در 

دم  7بیتهر کس از اسالم ناب و محبت اهل .وضع شیعیان نیز مانند وضع امامان معصوم بسیار وخیم بود

به 7 حجر بن عدی به جرم مخالفت با ناسزاگویی خطبا به امام علی که چنان ،شدسرکوب می شدت بهزد می

 .قراردادند فشار تحتنیکان و نخبگان جامعه را سخت سان امویان بدین .شهادت رسید

 ،تتافمی آنان سر بسته چشمشیعیان بلکه هر فرد اهل فهم و بیداری را که از فرمان بری  تنها نهامیه بنی

 کردند تا درس عبرتی برای دیگران باشد.به طرز فجیعی سرکوب می
 ج( قداست زدایی از احکام دین

-بنی     ئله شکستن حریم احکام خدا به دستشان به مسمختلفی از سخنان های بخشدر  7امیرمومنان

، حرمت و سطوت احکام خدا را گیرند دستآنها بعدها کارها را به اگر »اند: فرموده ازجمله، و کرده اشارهیه ام

دین به  ز هتک احکامهای االبته نمونه«. حت آن از بین برودشوند تا قبامرتکب حرام می عمالً ؛ندشکنمی

رخ داد ولی پس از شهادت ایشان  7امیه در عصر عثمان در همان زمان حیات امیرمومناندست عمال بنی

 و فراگیرتری گسترش یافت. تر علنی صورت بهاین روند 
 د( دشمنی با دین اسالم

فرمایند برنامه آنها در برخورد با قرآن و امیه بیان میدرباره اهداف بنی 7نکته چهارمی که امیرمومنان

قاد به خدا و کردند. آنان اعتمی تأویلخود امیه مفاهیم و تعالیم دین را به نفع ر است بنی9پیامبرسنت 

کر را عملی ست خدا و نهی از مناج دادن جبرگرایی رفتار خود را خواولی با رو ،کردندربوبیت را انکار می

 ادند.دعبث و بیهوده جلوه می

ولی همه اینها  ؛گرفتندو روزه می ؛آوردندمی جا بهحج  ؛خواندندنها همچون دیگر مسلمانان نماز میآ

 داری واقعی را از بین ببرند.دین ،دین بانامو نمایشی بود تا  روح بیاعمالی 

ی اینان ول ؛حقیقت نماز و روزه و حج همان بندگی و عبودیت و تسلیم در برابر دستورهای خداوند است

و این خطر بسیار بزرگی بود که در صورت استمرار  قراردادندخودکامگی خویش  را پلی برای استمرارآنها 
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را فروپاشی و سرنگونی آن کرد و کند نهال دین را از درون تهی میکه در تنه درخت النه می ای موریانهمانند 

 اند.ایفا کردهنیز آل سعود چنین نقشی ساخت در دوران معاصر می حتمی

، بنی قبایل متعددی از قریش مانند بنی زهره ،تی تا فتح مکهگفتنی است در بدو ظهور اسالم و ح

امیه با اسالم که از میان قبایل قریش تنها بنی و ... با اسالم سر جنگ داشتند یعنی چنین نبود مخزوم، ثقیف

در امت  اندک اندکان وجود داشت که دیگر قبایل امیه و دیگراما این تفاوت اساسی بنی ؛ابراز دشمنی کنند

امیه و برخی ولی بنی ؛هایشان تا حد بسیاری فروکش کردشدند و به اسالم پیوستند و کینه نحلاسالمی م

به صفوف  9افروخته از شعله کینه نسبت به اسالم و مسلمانان و قران و سنت پیامبر های بادلدیگر از قریش 

 شان حفظ کردند و در کمین انتقام نشستند . س نفاقن دشمنی را در پمسلمانان پیوستند و ای

   امیه با اسالم به چند نکته اساسی و ارزنده اشاره پیگیر بنی شهید مطهری درباره خاستگاه راز مبارزه

 کند:می

 رقابت نژادی که در سه نسل متوالی متراکم شده بود. .0

ها که اسالم به هم اموی مخصوصاًجتماعی و روسای قریش تباین قوانین اسالمی با نظام زندگی ا .2

 داند.ود و قرآن نیز این را اصل کلی میزننده آن زندگانی ب

 ه( حسدورزی جریان زرساالر نسبت به امیرمومنان

 و حسادت را به اوج رساندند.  توزی کینهمروت انسانی را زیر پا گذاشتند و  ،هاشمامیه در رقابت با بنیبنی

عدم تحمل  ،پیش از هر چیز ،معاویه و اطرافیانش را به ایستادگی در مقابل حکومت علوی واداشت آنچه

هاشم داده است معاویه و حراست از دین خود به خاندان بنی موقعیتی بود که خداوند برای حفظ و

ولی با  ؛رقیب بودبی شان اجتماعیو ریاست و پایگاه اطرافیانش پیش از ظهور اسالم از قبایل برتر عرب بودند 

و برخی دیگر در ایمان به اسالم و  7و سبقت جستن امیرمومنان9 ظهور اسالم و نزول وحی در خانه پیامبر

 مبدل شدند. خورده شکستنیز طلوع دولت اسالمی پیامبر آنها به حزبی 

ها بلکه سال ،نکردنداو را حمایت  تنها نهکشیدند و 9 ها دست از حمایت پیامبرامویان به دلیل همین کینه

با خدعه و نیرنگ کمر به استحاله اسالم و جامعه  ،با آن حضرت جنگیدند و سرانجام نیز با تسلیم ظاهری

شمشیر به روی منصبی  جا همیندر برابر آنان ایستادگی و از  7امیرمومنان درنتیجهو  ،اسالمی بستند

 دادند.الزم االقباع جلوه می9 منصب جانشینی پیامبر عنوان بهآن را  تر پیشکشیدند که 

 درباره زرساالران 7هشدار امام علی

 رو ازاینترین دشمن اسالم و حکومت دینی تبدیل کرد. امویان را به خطرناک ،مجموع این خصوصیات

 ،دوسویه درحرکتیو  قراردادندهای اصالحی حکومت خویش سیاست رأسمقابله با آنها را در  7مومنانامیر

های منصب   اهیت دروغین آنها را برای مردم روشن سازند و هم در عمل دست آنها را از هم کوشیدند م

اموی را از کار برکنار کردند و  منصبان صاحبهمه  ،د. در روزهای نخست حاکمیت خویشندولتی کوتاه کن

 .قراردادندلویت ولت حکومت خود مبارزه با امویان را در ادر طول دو

ثین با اصل اسالم آمدند. ناکومت به شمار نمیدشمن اصلی حک7 در نزد علی یک هیچناکثین و مارقین 

کشاند  7 آنان را به ورطه دشمنی با امام علی ،هایشان خواهی زیادهبلکه تمتعات دنیا و مشکلی نداشتند؛ 
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دست  7از جهان اسالم از دشمنی با امیرمومنان ییر با گرفتن فرمانداری بخشبنی چون طلحه و زاسشاید ک

 کشیدندمی

اال وان اخوف »شمردند  کومت دینی و اسالم و مسلمانان میامیه را مشکل اساسی ححضرت بنی رو ازاین

ها  فتنهترین که بیمناک بیدارباشیدمت خطتها؛ الفتن عندی علیکم فتنه بنی امیه، فانها فتنه عمیاء مظلمه ع

و همگانی و اش فراگیر فتنه کور و تاریکی است که دامنه امیه است که آنمن فتنه بنی زنظرابرای شما 

  (93خطبه البالغه نهج)«.اش ویژه افراد خاصی استگرفتاری

های اجتماعی در حالت عادی عملی قبیح و ناپسند افشای سوابق سو افراد و گروه 7بیتدر مکتب اهل

به بهانه آزادی  رو ازاینمستوجب عقاب نیز باشد.  بسا چهکه موجب هتک حرمت افراد شود،  درجاییاست و 

در پوشش مذهب و خیرخواهی مصالح کلی اسالم و  ،بدسابقهرا ریخت اما اگر افراد  مؤمنیبیان نباید آبروی 

هر مسلمان آگاه است که جامعه اسالمی را به خطر اندازند و یا به دنبال ایجاد فتنه در جامعه باشند، وظیفه 

 های آن را بخشکاند.ن پیش از بروز فتنه سرچشمهبا افشای سوابق سو آنا

باید با آنان مانند مسلمانان می ،جریان نفاق حکومت دینی را تهدید کند ،بنابراین اگر در جامعه اسالمی

شان را به مردم صراحت پیشینه سوءراه ندهند و با کفار رفتار کنند و هیچ تردیدی در جهاد با آنان به خود 

 د.نبیندر افشاگری و بیان مفاسد آنان میتقوا را  ،حضرت در قبال امویان روگوشزد کنند. از همین 

 یبند جمع

 زرساالر و دنیامدار بودند که پنج خصیصه داشتند: ،زرساالران برانداز جریانی منافق

مگی و خداوندگاری در آنان موج یل به خودکاو م بر جامعه بودند جویی سلطهدر پی نخست آنکه همواره 

 ؛زدمی

          های برجسته و تیزبین را به خدمت بگیرند و اگر به چنین هدفی سانکوشیدند اندوم آنکه می

 های برجسته حسادت زیادی به امام علیآنها در میان انسان داشتند برمیآنان را از سر راه ،رسیدند نمی

 داشتند.7

هوایشان اقتضا خواهند و که خود می گونه آنتا  ،کوشیدند سطوت احکام شریعت را بشکنندآنکه میسوم 

 در جامعه حرکت کنند و قیدی به نام دین آنها را محدود نسازد. ،کندمی

کنند. این  کن ریشهکوشیدند به هر طریق ممکن اسالم را با دین میانه خوبی نداشتند و می چهارم آنکه

 تباط تنگاتنگ با خصوصیت سوم آنان داشت.خصوصیت ار

و طراحی  ریزی برنامهکردند و حزبی و تشکیالتی عمل میخصوصیت پنجم این جریان نیز آن بود که 

 بودند. در ضمن زیرک و باهوش و اهل نیرنگ داشتند

آن به ین و اصحاب راستین ترین جریان معارض دترین و مخوفآنان خطرناک 7امام علی ازنظرنکته آخر 

 و نابودی دین و متدینان بودند. استحاله پیدر  که طوری به؛ آمدندشمار می

 بیعت شکن طلب صدارت.جریان 5

 ،که در دوران حکومت آن حضرات بر ضد آنان جنگ به پا کردند 7بیتهای معارض اهلیکی از جریان

. سران این جریان مناصب مهمی را از نام اند معروفبیعت شکن بودند که در تاریخ به ناکثین  طلبان صدارت
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از  .نرسیدند به مخالفت و نزاع با آن حضرت پرداختند هایشان خواستهاما چون به  ،طلب کردند7 امام علی

حضرت بیعت کردند سپس بیعت شان  آنابتدا با  ازآنجاکهو  ،ایمنامیده طلب صدارتآنها را جریان  همین رو

 ایم.آنان را بیعت شکن لقب داده ،را شکستند

 طلب صدارتسران جریان 

 طلحه و زبیر و عایشه از سران این جریان بودند.

های در پذیرش اسالم و شرکت در جنگ تتمیم بود سبقو از قبیله بنی محمد ابو اش کنیهطلحه که 

-مهم از  ،امبر یافته بودکه از سوی پی های مأموریتو 9 حساس صدر اسالم و قرابت و نزدیکی با رسول خدا

 موجب نفوذ و منزلت اجتماعی او گردید.9 آمد که پس از رحلت رسول خداترین امتیازات وی به شمار می

خلیفه تعیین یکی از کاندیداهای خالفت پس از خویش و جزو شورای شش نفره  عنوان بهعمر او را 

ش تولی در اواخر خالف ،داشتند آمیزی مسالمتبرگزید طلحه و زبیر در اوایل دوران خالفت عثمان با او رابطه 

 مخالفت آنها در فروپاشی حکومت عثمان نقش بسزایی داشت. که طوری به ؛با وی مخالفت کردند شدت به

او در  .7 اده حضرت خدیجهیعنی فرزند صفیه دختر عبدالمطلب و برادرز9رسول خدا  پسرعمهزبیر 

اند زبیر چهارمین یا پنجمین سنین جوانی و در نخستین روزهای آغاز بعثت اسالم آورد. برخی نوشته

 شخصی بود که به اسالم گروید.

شجاعت و رشادت در 9پیامبر  های غزوهب ر سبقت در پذیرش اسالم شرکت در اغلترین افتخارات زبیمهم

 وندی با رسول خدا بود.میدان نبرد و پیوند خویشا

یکی از کاندیداهای خالفت پس از خویش و جزو اعضای شورای شش نفره برای انتخاب  عنوان بهعمر او را 

 خلیفه برگزید.

آمد. وی یکی از همسر پیامبر به شمار می ترین جوانبود. وی  9عایشه دختر ابوبکر و همسر رسول اکرم

خواست طلحه به خالفت برسد. ولی پس از قتل شورش مردم بر ضد عثمان بود و می عناصر اصلی و مهم

 51یا  51. عایشه در سال برخاستعثمان  خواهی خونرسید عایشه به 7 عثمان وقتی خالفت به علی

 درگذشت.

 بیعت شکن طلب صدارتجریان  یریگ شکلمقدمات 

 ،عثمان به خالفت برسد جای بهخواست طلحه و می ،کینه داشت7 عایشه نیز از قدیم نسبت به علی

سیاسی منصب مهمی نداشتند. از نیمه  ازلحاظولی  ،ی بودندیمالی در سطح بسیار باال ازلحاظطلحه و زبیر 

های متعرض سیاسی وارد صحنه شدند و از شورش کنندگان ضد شخصیت عنوان بهخالفت عثمان آنها دوم 

 ان نقش آفریدند.عثمان حمایت کردند و در سرنگونی عثم

های مهم ولی آنان پست قراردادنداور خود با آنان محترمانه برخورد کردند و آنان را مش 7امیرمومنان

های  ه در آنان سراغ داشتند سپردن پستهای دینی کلیکن آن حضرت به علت ضعفدرخواست کردند. 

 جنگ برخاستند.ن دو با حضرت به آ رو ازاینستند. داننان را صالح نمیآکلیدی به 

ن است که بودند شواهد تاریخی حاکی از آ7 از حامیان علی ها سال9 طلحه و زبیر پس از رحلت پیامبر

به عثمان  ،ولی در دوران خالفت عثمان ت.این حمایت تا اوایل دوران خالفت عثمان نیز استمرار یافته اس

 خلیفه شدند. گیر نمک ،گرفتندپول و امتیازاتی که از عثمان می گرایش یافتند و با
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 طلب صدارتپیوند جریان زرساالر با 

را زیر نظر داشت. از همین  7بیتان آگاه بود و روابط آنان با اهلجریان زرساالر برانداز از هویت این جری

 بیت اهلو با  نان به اوج رسیدآرو وقتی تمایالت دنیاگرایانه در آنها زنده شد و حب مال و سپس حب جاه در 

 مقابله با حکومت علوی را در آنان فراهم کرد.زمینه مد و آ سراغشانگرفتند  زاویه

شکن به چشم  بیعت طلب صدارتحرکت جریان  جای جایدست نیمه پنهان جریان زرساالر اموی در 

معاویه از  که طوری بهتوان دید الی صفحات تاریخ مین را در البهخورد و سایه سنگین و ننگین این جریامی

از درون لشکر طلحه و زبیر در حال هدایت و  مکار اموی و هشترون و مروان بن حکم یکی از سران کارکبی

دهد که امویان سران فتنه جمل را بودند. این نشان می 7بیتکردن آنان با اهل رو روبهبرای  مهار این جریان

 کردند.نامحسوس مدیریت می طور بهجمل را زیر نظر داشتند و فتنه 

 طلب صدارترد جریان عملک

به بهانه  7طلحه و زبیر متوجه توطئه جریان زرساالر نشدند و چند روز پس از بیعت با امیرمومنان

آنان در مکه به  ،مکه حرکت کردند سوی بهخداحافظی کردند و از مدینه 7 خدا با امام علی خانه زیارت

 شان کند.همراهی7 مالقات عایشه رفتند و کوشیدند او را وادار کنند که در جنگ بر ضد علی

با جریان زرساالر برانداز و با  نوا همو  ،تشکس7 بیعت خود را با علی طلب صدارتاز این تاریخ جریان 

 آغاز کردند. 7بیتبر ضد اهلمظلوم جنگ روانی سختی  خلیفه خواهی خونادبیات مشابه و شعار مشترک 

اسناد تاریخی طلحه و زبیر در تحریک مردم بر ضد عثمان  اساس برهمه این وقایع در حالی رخ داد که 

عراق  سوی بهنش سهم وافری داشتند. طلحه و زبیر با همراهی عایشه و برخی امویان و نیروهای تحت فرما

عثمان بیش از  خواهی خونزیرا در بصره زمینه  ؛برگزیدندمرکز قیام  عنوان بهبصره را  حرکت کردند و شهر

 دیگر شهرهای مهم عراق فراهم بود.

بصره حرکت کردند و با نیروهایی که  سوی بهاطالع از تحرکات طلحه و زبیر و عایشه  محض به 7امام علی

گو طلحه و وگفت مدتی سعی کردند با مذاکره و لیکن ؛وارد شهر شدند داز حجاز و کوفه همراه آورده بودن

جریان زرساالر اموی  خورده بازیدانستند آنان زبیر را از تصمیمشان منصرف سازند زیرا آن حضرت می

 هستند.

نان به نصایح آ هرحال بهد. کردن حجت اتمامقرآن  واسطه بهبا طلحه و زبیر  7در آغاز جنگ جمل امام علی

کرد و نشان شتن او در قتل عثمان را اثبات میندان قاطع آن حضرت که دخالت هیگوش نداند و برا7 علی

 یفتاد و جنگ را آغاز کردند.، در آنان کارگر نندابسزایی در قتل عثمان داشته داد خود طلحه و زبیر سهممی

 طلب صدارتپیامد عملکرد جریان 

برد میدان نتار و مار شد و شتر عایشه نیز که در 7 سپاه جمل در یک نیمروز به دست لشکر امام علی

آتش فتنه جمل  سان بدینکرد پی شد و ین مردم را به جنگ تحریک مایستاده بود و راکبش از روی آ

توسط دو تن از اصحاب نامدار  ویارانش 7ترین آثار فتنه جمل این بود که علییکی از مهم ؛خاموش گردید

بهانه خوبی به  ترتیب این بهو  ،به شرکت در قتل عثمان متهم شدند ،و عایشه همسر آن حضرت9رسول خدا 

نفوذ آنان در  دست معاویه افتاد تا جنگ صفین را به بهانه انتقام خون خلیفه مظلوم به راه بیندازد در ضمن

 در مواضع خود دچار تردید شدند.7 بود که حتی برخی از یاران و دوستان امام علی قدری بهجامعه 
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 جریان متحجر آشوبگر .6

بودند. اولین نمودهای آن در دوران حیات متحجران  7بیتمهم و اثرگذار معارض اهلهای یکی از جریان

 - در قالب جریان فکری 7تر شد و در دوران حکومت امیرمومنان فربه اندک اندکو  نمود رخ9 رسول خدا

سیاسی به نام خوارج نمایان گردید. البته امروزه روح تحجرگرایی در لباس مقدس مأبی و بازگشت به سیره 

 ظاهرشده وداعش های تروریستی القاعده، النصرهچهره گروهکند و در جامعه اسالمی در یی میسلف خودنما

 است.

 مفهوم تحجر و متحجر

واژه در اصطالح در  این رو ازاینو سفت شدن است. و مانند سنگ سخت  تصلبتحجر در لغت به معنای 

. بنابراین متحجر کسی است کاررفته به نظر تنگمحصور و  ،محدود ،ناپذیر انعطاف ،های جامد الفکرمورد انسان

 باط ندارد و از قوه برداشت صحیح از گفتار و کردار دیگران محروم است.نکه قدرت تحلیل و است

ون توجه به تفسیر و باطن آن متون دینی بد ظاهر بهگیرد که می در امور دینی نیز تحجر زمانی شکل 

نمادها و عالئم  اساس برای که جنبه دینی دارند اجتماعی و اقتصادیتمسک شود. یا در حوادث سیاسی و 

 آنها قضاوت دینی شود. های ریشهبدون محتوا و 

سطحی و  کنند. چنین نگاهغفلت می ها پدیدهاز محتوا و مغز و  ،توجهن به شکل و صورت و نماد متحجرا

شود انسان معارف دینی را غلط جب میو رخدادهای سیاسی و مذهبی مو ها جریانروبنایی به متون دینی و 

 دریافت کند و تفسیرهای غلط از حوادث پیرامونش داشته باشد.

 سران جریان متحجر آشوبگر

لیکن در  ؛طلبدسی همه آنها مجالی بسیار وسیع میست بلندی دارند که بررفهرمتحجران صدر اسالم 

نمایان شدند 7 های آنها را که بیشتر در دوران حکومت امام علی ترین شخصیتاین مجال برخی از مهم

 کنیم.معرفی می اجمال به

پس از مدتی به بود ولی 7 او از اصحاب و راویان احادیث امام علی ی:یمی یربوعمبن ربعی ت ثشب

اما پس از مدتی به خوارج  ؛بیعت کرد7 خوارج پیوست در ایام خالفت عثمان بر او شورید و با امام علی

نامه نوشت و آن حضرت را به کوفه دعوت 7 پیوست و از سران آنان شد. سپس توبه کرد و برای امام حسین

بخشی از لشکرش را به عهده گرفت. پس از  ولی در روز عاشورا به سپاه عبیداهلل پیوست و فرماندهی ؛نمود

شد ولی پس از مدتی از یاری مختار  سیدالشهداشهادت ابی عبداهلل به مختار پیوست و جزء منتقمان خون 

 دست برداشت و در قتل او شرکت کرد.

که  ازاین پسبود. اما  7ن سپاه علیآو از سران قاریان قر بانفوذهای او از چهره یمی:مبن فدکی ت مسعر

ی با ادامه جنگ مخالفت ورزید ، ورا مطرح کرد کرد و پیشنهاد حکم قرار دادن قرآنرا بر نیزه  ها قرآنمعاویه 

 به پذیرش تحکیم واداشت و پس از جنگ به خوارج پیوست. را و حضرت

نهروان نقش حساس و مهمی  جنگ دهی سازمانی از سرکردگان خوارج که در و حرقوص بن زهیر:

وی تا جنگ صفین در کنار  .بود بسته پینهاش از کثرت سجده پیشانی که طوری به ؛عباد بود ی ازداشت. و

کینه حضرت را به دل گرفت و از سران سپاه  شدت بهو  ؛ولی پس از جنگ به خوارج پیوست ،امام قرار داشت

 نهروان گردید و در همان جنگ کشته شد .
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وی در میان خوارج از  .بود که به خوارج پیوست 7علی او از اصحاب و راویان امام عبداهلل بن کواء:

 ایستاد.به بحث و مناظره می 7که با سپاه علی آمد میهای سرشناسی به شمار شخصیت

و از سران و روسای خوارج 7 شیخ طوسی او را از اصحاب و راویان امام علی عبداهلل بن وهب راسبی:

که آنان را به جنگ با  ،آمد میاز خطیبان خوارج به شمار  او. ن بودقرآ وقاریان. وی از حافظان شمرده است

را به مبارزه 7 وی در ابتدا جنگ امام علی .ی بوداو فردی بسیار متعصب و گستاخ. کرد میحضرت تحریک 

 طلبید و به دست آن حضرت کشته شد.

کردند با اصرار  یزهسرنرا بر  ها قرآنی خوارج بود که وقتی سپاه شام وی از سران و روسا زید بن حصین:

یا  مانند عثمان او را خواهند کشت. وگرنه ،تا از ادامه جنگ چشم بپوشد قرارداد فشار تحت را7 زیاد علی

، فشارها و تهدیدهای او و دوستانش موجب شد حضرت مالک اشتر را از ادامه تحویل معاویه خواهند داد

 جنگ بازدارند.

خوارج را  پانصدنفریو فرماندهی مقدمه سپاه  ،از سران خوارج بصره بود وی اشرس بن عوف شیبانی:

  وان حرکت کرده بودن به عهده داشت، و سرانجام به دست نهر سوی بهبن فدکی  مسعرکه به فرماندهی 

 کشته شد.7علی 

بر ان پس از جنگ نهروان در منطقه ماسبذ که ،وی یکی از فرماندهان خوارج بود اشهب بن بشر بجلی:

به  31سال  الثانی جمادینفر به جنگ یاران حضرت رفت و در همان جنگ و در  011شورید و با 7 امام علی

 قتل رسید.

هجری از  03قبیله تیم الرباب بود که در سال  های سرکردهاو از فرماندهان و  هالل بن علفه تیمی:

 طرف عمر به فرماندهی جمعیتی از قبیله خویش برگزیده و برای فتح عراق فرستاده شد در زمان امام علی

  ان بر ضد حضرت شورید.هجری در منطقه ماسبذ 31سال به خوارج پیوست و پس از جنگ نهروان در 7

  جریان متحجر آشوبگر یریگ شکلفرایند 

 .انداسالم  ضربه زدن به  درصدددانستند که امویان را منافقانی می 7امیرمومنان ،تر گذشت که پیشچنان

ولی معاویه از اجرای  ؛در دست گرفتن زمام حکومت همه کارگزاران اموی را عزل کردند محض بهاز همین رو 

جنگ  ترتیب این به. خواست برعثمان به مبارزه با امام  خواهی خونو با دستاویز  ؛زد سربازحکم حضرت 

سه ماه و اندی طول کشید و تلفات فراوانی  تقریباًکه  ،ترین دشمن اسالم آغاز شدسرنوشت سازی با اصلی

شامیان رو به ضعف نهاد و  یه و توانحافزایش یافت و رو 7قوت سپاه امیرمومنان رفته رفتهگذاشت ولی  جا به

 کست کامل قرار گرفت.در آستانه ش

و به سپاه کوفه پیشنهاد  ،کرد سرنیزهرا بر  ها قرآنعمرو بن عاص ترفندی زد و  معاویه با مشورت رو ازاین

حکم شود. بسیاری از 7 قرآن بین او علی اساس برکرد که برای توقف برادرکشی جنگ متوقف گردد و 

فریب خوردند و  ها نیزهکه اغلب از قراء متحجر کوفه بودند با دیدن قرآن بر روی 7 متحجران سپاه علی

 ابتدا کوشیدند آنان را متوجه ترفند معاویه کنند. 7امیرالمومنین .تا حکمیت را بپذیرد داشتند واحضرت را 

ها کارگر در آن7 ها و نصایح امام علیشان موجب شد روشنگرینگریو سطحی فهمی کج ،نگری ظاهرلیکن 

 نیفتد.
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حضرت به مالک اشتر دستور دادند که حمله  ،بحران آفریدند7 وقتی متحجران آشوبگر در سپاه امام علی

 را متوقف کند و طرح حکمیت را پذیرفتند و سند تحکیم را امضاء کردند.

همان متحجرانی که آن حضرت را وادار به پذیرش حکمیت کرده بودند  ،ولی وقتی سند تحکیم امضا شد

مگر قرآن  ؟!ای کردهدر همان میدان جنگ صفین به آن حضرت گفتند شما چرا سند تحکیم را امضاء 

 سوره انعام( 51)آیه  : ان الحکم اال هللفرماید نمی

و شما هم باید توبه  ،ایمیم توبه کردهاراضی به حکمیت شده که اینما از  اندکی بعد نیز به حضرت گفتند

ه پایبندی ب . ولی حضرت به علت وجوباز شما برائت خواهیم جست وگرنهکنی و سند تحکیم را نقض کنی 

 کرد. عهد و پیمان درخواست آنان را رد

جریان  سان بدیندوازده هزار نفر از قاریان و غیر قاریان به همین بهانه از حضرت جدا شدند. و  آنگاه

 سیاسی در تاریخ شکل گرفت و اعالم موجودیت کرد. -متحجر آشوبگر در قالب یک جریان فکری

 جریان متحجر یها شاخص

 این جریان بدین قرار است: های شاخصترین مهم

یک جریان سیاسی ظاهر  صورت به صرفاًدر صدر اسالم ابتدا  مآب مقدسالتقاط فکری: متحجران  .0

 شدند. ولی پس از مدتی به یک جریان فکری و اعتقادی تبدیل شدند.

را 7 که در جنگ صفین علی مآبانی مقدسگفته شد  تر پیش که چناناختصاص دادن داوری به خدا:  .2

جنگ صفین از  و حکمیت ابوموسی اشعری وادار کردند ساعاتی بعد در همان میدان بس آتشبه پذیرش 

نیز  7و علی  ،ایم ایم توبه کرده حکمیت را پذیرفته که اینو توبه کردند و گفتند ما از  ه خود بازگشتند،عقید

 کافر شده است. وگرنهو از پذیرش حکمیت توبه کند  باید سند تحکیم را نقض کند

 در نقد دیدگاه متحجران کوفه باید گفت:

 پیشنهاد نکرده بودند و با آن مخالف بودند. ئاًامام هرگز حکمیت را ابتداالف( 

)آیه ای آیهزیرا دو  ؛اساس حکم کردن طبق موازین دین شرع برای رفع اختالفات هیچ اشکالی نداردب( 

 شاهد مدعایشان اند کردهاستشهاد که متحجران صدر اسالم به آنها  سوره مائده( 11سوره انعام و آیه  51

 نیست.

 کس هیچنه اینکه  ،ندارد گذاری قانونجز خداوند متعال حق تشریع و  کس هیچ ،امسوره انع 51آیه  بر بنا

 شریعت و قوانین الهی حکم کند. اساس برحق نداشته باشد 

بنابراین حکمین  .شرط کردند که حکمین طبق قرآن مجید و سنت پیامبر حکم کنند 7امیرمومنانج( 

 حق حکم کردن نداشتند . مستقالً

اگر بنا باشد مسلمانان حکم و داوری کردن را تنها به خود قرآن مجید موکول کنند. در آن صورت د( 

 ،کندرا رسیدگی نمی مؤمناننده اختالف پرو ،نطق نکرده خود خودبهاختالفات حل نخواهد شد. زیرا قرآن 

بط بین اختالفات با آیات ن باشد که معنا و مقصود و تفسیر آیاتش را بداند و رآبلکه باید انسانی در کنار 

 قرآن مجید خود صامت و ساکت است. وگرنهخاصش را درک کند 
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-می          وارد 7هایی که این متحجران درباره پذیرش حکمیت بر امام علیبنابراین این شواهد اشکال

ال »خاب شعار استشهاد به این آیات و انت رسد میخود نشانه حماقت و نادانی آنها است. و به نظر  ،دانستند

 رخنه کرده بودند.7 از سوی دشمنان هوشمند و منافقانی زیرک بود که در سپاه علی ایتوطئه «حکم اال اهلل

که پس از ماجرای حکمیت و پیدایش متحجران مطرح  های بحثیکی از  :ر مرتکب گناه کبیره.تکفی3

مرتکب  دبودن معتقدشد این بود که آیا مرتکب گناه کبیره مسلمان است یا خیر؟ تا آن روز همه مسلمانان 

ولی مسلمانی فاسق که خداوند گناهش را کیفر خواهد داد. اما از آن  ،است مؤمنگناه کبیره مسلمان و 

به اسالم ایمان قلبی داشته  اگرچه ؛ی که مرتکب گناه کبیره شود کافر استتاریخ خوارج مدعی شدند کس

 مال و جانش احترام ندارد. درنتیجه ؛باشد و نماز بخواند

 ؛کشتندکرد میر حالل و حرام آنان را رعایت نمید و کردسلمانی را که همچون آنها فکر نمیآنان هر م

 شرک برخوردی مالیم داشتند.اعم از یهودی و مسیحی و م غیرمسلمانولی با 

 ،پنداشتند مینیز پیش از جنگ نهروان در اعتقاد خوارج که مرتکب گناه کبیره را کافر 7امام علی

را به 9پس چرا همه امت محمد ،ام شده گمراهکرده و  اپندارید که من خط پس اگر چنین می»فرمودند: 

          گذارید و آنان را برای خطای من کافر آنان می حساب بهانید و خطای مرا دگمراهی من گمراه می

 ،را به هم مخلوط کرده گناه بیو گناهکار و  آورید میکورکورانه فرود  ،شمشیرها را بر گردن نهاده ،شماریدمی

 (021خطبه  البالغه نهج)«.پندارید میهمه را یکی 

 ،شناسی اسالم ،خوارج ضرورت وجود امام برای جامعه اسالمی را با شرایطی چون عدالت .انکار امامت:1

 کردند.یت داشتن بر مسلمانان را نفی میشی بودن و وال، قرتدبیر

 شعار خوارج شنیدند در مسجد کوفه فرمودند: که هنگامیامام 

 گویند میاست. ولی اینها ی خداست. آری حکومت فقط برا شده باطلسخن حقی است که از آن اراده »

 (11خطبه  البالغه نهج)«.خواه نیکوکار باشد خواه فاجر ؛مردم به امیر نیازمندند که درحالیت نباشد امار

اردی که در مو درنتیجهنبودند و  قائلخوارج برای امامت اهمیت درخوری  ،به قول یکی از محققان معاصر

آنان درباره  .گرفتندجاعت و علم و عدالت را در نظر میششروطی مانند کردند برای خود امامی تعیین می

 ناسازگار بود. باهمشان بودند و عقیده و عمل سردرگمیامامت دچار 

بدون امام و  گاه هیچ ،شمردندخوارج که وجوب امامت را باطل می»فرماید: می باره دراینید مرتضی س

 «.کردنددر امور خود به او مراجعه می کرده نصبرئیس  عنوان بهرئیس نبودند و همیشه کسی را 

کردند و  می آیات قرآن را غلط تفسیر ،در فهم دین نگری سطحیسران این جریان به دلیل  :فهمی کج.5

 فهمیدند.ن حداکثر معانی ظاهری آیات را میدادند. آناادرستی از معارف اسالمی ارائه میهای نبرداشت

 به شماری از آیات تمسک و بر ،جمع بین همه آیات اساس بربدون لحاظ کردن تفسیر آیات  رو ازاین

 شدند. فهمی کجاز همین رو گرفتار التقاط و  ؛کردندان اساس حکم شرعی صادر میمه

 یابی ریشه جای بهگشتند آنان برمیخود  ازنظر گرفتند و زودتصمیم می زده شتاب معموالًخوارج 

ستند و مشغول نهی کردن جبا توبه از کرده خود تبرا می وراًف ،اشتباهات فاحش خویش و از بین بردن آنها

 افتاد.نند شور اصالح جامعه به سرشان میشدند و پیش از آنکه خود را اصالح کدیگران می
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 خوارج به دلیل تعصب بیجا هیچ تفسیر دیگری جز تفسیر خود از دین را حرمت .لجاجت و تهور: 6

 کردند.رد می درنگ بیای دینی دیگران را و باوره ها برداشت ،نهادندنمی

گروهی خطرناک مبدل ساخت که به جنایات بسیاری در میان  به آنان را ،مجموعه عقاید خوارج

           شد لمانی را که مرتکب گناه کبیره میهر مس ،همین عقاید اساس برآنها  ،مسلمانان دست یازیدند

گفت علی بن ابی طالب به دین  که اینرا به جرم  اش حاملهمسر بن خباب و ه عبداهلل که چنان ؛کشتندمی

 است به قتل رساندند. تر آگاهخود از شما 

نمود و تحجرگرایانه گاه و بی گاه رخ مینیز افکار و رفتارهایی 9 گفتنی است در زمان حیات رسول خدا

مسلمانان  رابینآورد. برای مثال وقتی پیامبر غنائم جنگ حنین در مسیر آن حضرت مشکالتی پدید می

گستاخانه به  ،ذوالخویصره ،سهم بیشتری دادند مسلمانان تازهقلوب به برخی  تألیفتقسیم کردند و برای 

الت به عد منوای بر تو اگر »فرمود 9پیامبر (عدالت به خرج ده ای رسول خدا:)اعتراض و گفت9 رسول خدا

 «ورزد.کسی عدالت می خرج ندهم چه

      ناقص و  پنداشتند برداشتمی تنها نهند که بود9 بنابراین افرادی در میان اصحاب رسول خدا

کردند و آن حضرت را غیر دارد بلکه احساس وظیفه می رجحان شریعت صاحبشان از دین بر فهم جاهالنه

 خواندند.عادل می

 :یبند جمع

در استنباط معارف دینی و تحلیل  ،فکری کوتاهو  نگری سطحی براثرمتحجران کسانی هستند که  الف(

      شوند. آنان به نمادها و ظواهر امور و متدین دین تمسک تحوالت اجتماعی دچار انحراف میمسائل و 

 .مانند درمیتفسیر صحیح معارف و تحوالت کنند و از فهم مبانی و می

هایش از دوران حیات رسول هایی است که ریشهجریان ترین خطرناکران آشوبگر از جریان متحج ب(

 نسبتاًیک گروه اجتماعی  صورت به7 در جامعه اسالمی وجود داشت ولی در دوران حکومت امام علی9 خدا

 متمایز و مشخص نمایان شد.  اعتقاداتمنسجم و دارای رفتار و 

سرشناس جریان متحجران آشوبگر  های شخصیتبن فدکی و ... از ، مسعربن ربعیافرادی چون شبثج( 

 .آیند میدر صدر اسالم به شمار 

 ند.دش صدر اسالم شمرده می مآبان مقدسدادند که از ه این جریان را قاریانی تشکیل میبدن د(

  رین تلجاجت و تهور از مهم ،فهمی کج ،تکفیر دیگر مسلمانان ،اختصاص داوری به خدا ،تقاطلا ه(

 شوند.شمرده میهای این جریان شاخص

ضع سیاسی و امو اندک اندکلیکن  ؛یک جریان سیاسی شورشگر ظاهر شد صورت بهاین جریان ابتدا و( 

 رفتارهای ناهنجار خود را تئوریزه کرد و به یک جریان اعتقادی انحرافی مبدل شد.

مذاکره بر  بس وبه رشد حکومت علوی با تحمیل آتش : متوقف کردن روند رووار فهرستدر یک نگاه ز( 

جانی برای مسلمانان  ناامنیدر جنگ صفین ایجاد انحراف فکری و ایدئولوژیکی در جامعه، ایجاد 7 امام علی

رسازی برای تغییر موازنه قدرت به نفع جریان زرساالر برانداز و سرانجام ترور امام تبرپایی جنگ نهروان بس

 آیند.تاریخ صدر اسالم به شمار میم در ترین پیامدهای پیدایش این جریان شواز مهم7 علی
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 طرف بیمی پدید آمد که خود را در صدر اسالم موج سو 7بیتر دو موج همساز و ناهمساز با اهلدر کنا

را یاری  7بیتکرد و نه اهلمی تائیدرا  7بیتهای معارض اهلجریان بیشترخواند و در مقام عمل، نه می

 شدند.فیزیکی درگیر نمی طور به 7بیتهای معارض این بود که با اهلاری از جریانینمود. تمایز آنها با بسمی

 تأمل است. درخوراز مسائل مهم و 7 نقش حساس این گروه در فرجام حکومت امام علی

و منابع تاریخی از  ها کتابآنان در ظاهر از هر دو جناح درگیر جدا شدند و عزلت گزیدند. براین اساس در 

رزیدند خودداری و7 رکاب امام علی است. برخی به اینکه آنان از جنگ در یادشدهآنان با عناوین مختلفی 

فاصله  معارضانشانو هم از  7بیتز اهلهم ااند؛ بعضی دیگر نیز چون برخی از آنها نامیده« قاعدان»ایشان را 

 اند.ی خواندهاند ایشان را اعتزالگرفته

شایسته است آنان را  7بیتلکرد واقعی این جبهه در قبال اهلبا توجه به ماهیت و عم رسد میبه نظر 

 چندان نمودی نداشت، ولی در7 اعتزالی بنامیم. این جبهه در صدر اسالم، تا پیش از حکومت امام علی

 طلب قدرتو  طلب عافیتو به دو جریان  ،دوران حکومت آن حضرت ظهور و بروز سیاسی درخوری یافت

 منشعب شد.

 طلب تیعاف.جریان اعتزال 7

در مدینه  طلب قدرتجریان اعتزال  گیری شکلجبهه اعتزال بود که پیش از  دوشاخهاین جریان یکی از 

آمد یعنی فعالیت ؛ منفعل به شما میطلب قدرتاخه ش ه از جریان اعتزال نسبت بهخشکل گرفت. این شا

 سیاسی و اثرگذاری کمتری داشت و رویکرد عافیت طلبانه آن برجسته بود.

پس از بیعت از شرکت در جنگ  ،ند و برخی دیگردبیعت نکر7 لیعبرخی سران این جریان با امام 

و برخی دیگر از 9 سرشناس این جریان از اصحاب رسول اکرم های شخصیتبرخی از  .خودداری ورزیدند

ترین امه بن زید و زید بن ثابت از مهماس ،کعب بن مالک ،بن ثمر عبداهلل ،تابعین بودند. سعد بن ابی وقاص

 کردند.ریان بودند که بیشتر آنها در حجاز زندگی میهای این جشخصیت

 طلب تیعافسران جریان اعتزال 

 وقاص:سعد بن ابی 

            نفری ده وای بود که اهل سنت او را جزهای برجستهو شخصیت9 وی از سران اصحاب پیامبر

جه او در صدر اسالم وواجب شده است. از سوابق درخور ت بهشتشمارند که در میان اصحاب پیامبر می

ها بود. او در جنگتوان فرماندهی وی در 9 ترین ویژگی سعد در میان اصحاب پیامبربگذریم مهم

 در ایام حکومت معاویه به طرز مشکوکی از دنیا رفت. هفتادوچندسالگی
 عبداهلل بن عمر: 

               اش کنیه .یا چند سال پیش از بعثت در مکه به دنیا آمد ،عبداهلل بن عمر در سال اول بعثت

 عبداهلل ترین علل نفوذ و رشد اجتماعیخلیفه دوم و مادرش زینب بود. مهمو پدرش عمر  عبدالرحمن ابو

فقهای عصر خالفت عثمان و معاویه یعقوبی او را از  که طوری بهآقازادگی و نیز آشنایی با برخی احادیث بود. 

 اند.رش کردهگزا فکر کوتهو  عرضه بی لوح سادهبرشمرده است. وی را فردی 
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 اسامه بن زید:

 بر بناپدرش در جنگ موته به شهادت رسید.  بود که 9اکرم حارثه پسرخوانده رسولوی فرزند زید بن 

-می  گاه وی را بر مرکب خود  که طوری بهبه این فرزند عالقه خاصی داشتند 9 سول خدارای از اخبار  پاره

 بردند.او را به همراه خود می دیدوبازدیدهایشاننشاندند و در 

     های شخصیتی اسامه به شمار جزو برجستگی های نظامی او نیزها و لیاقتافزون بر این شایستگی

و در  ،دوران خالفت با ایشان همراه نشد های جنگاز  یک هیچبیعت نکرد و در 7 آمد اسامه با امام علیمی

 .فروبستهجری دیده از جهان  51سال 
 زید بن ثابت

 ساله بود. وی بار اول در جنگ خندق کنار رسول خدا 00زید  ،به مدینه هجرت کردند9 وقتی رسول خدا

ب وحی بود. در دوران خلفا از قضات و فقها و اهل علم به کات9 به جهاد پرداخت زید در زمان رسول خدا9

کاتب دارالخالفه بود. وی  ،آمد. در زمان خالفت ابوبکر و عمر افزون بر موقعیت علمی و فقهیشمار می

از  9عثمان جایگاه اجتماعی و سیاسی برتری یافت. زمانی که همه اصحاب رسول خدا همچنین در زمان

بت حسان بن ثا و زید بن ثابت به همراه ابواسید ساعدی و کعب بن مالک ،حمایت عثمان دست برداشتند

دند و بیعت کر7 با علی گروه گروهاکثر مهاجران و انصار  که هنگامیکردند. انصاری همچنان از وی حمایت می

 زد. سربازحتی طلحه و زبیر نیز دست بیعت به آن حضرت دادند زید از بیعت 

 طلب تیعاففرایند تکوین جریان اعتزال 

حضرت بیعت نکردند و برخی دیگر از  آنبا 7 از همان آغاز حکومت امام علی ،برخی سران این جریان

 صفین و نهروان سرباز زدند. های جنگشرکت در جنگ جمل و سپس 

 به آنان فرمود:7 امام علی رو ازاین

از همراهی با من  شماراچه چیزی  .و خبرهایی درباره شما به گوشم رسیده که برایم ناگوار است ها حرف»

درگیر  مؤمنیدارم در این جنگ شرکت کنم تا با ابی وقاص گفت: من خوش نمیسعدبنبازنشانده است. 

جنگم. اسامه بن زید نیز کافر تمییز بدهد در کنار شما می را مؤمندهی که نشوم. اگر شمشیری به من می

ام که با اهل ال اله اال اهلل نجنگم. این عهد کرده باخداخلوقاتی، ولی من شما نزد من عزیزترین م :گفت

کرد پس راه زنده بود با این جنگ مخالفت می9 کرد که اگر رسول خدانان اسامه به جامعه چنین القا میسخ

 غیر از راه سنت و پیامبر است.7 علی

خواهم جنگ هیچ شناختی ندارم. از شما میاین  درستی بهمن  :همچنین عبداهلل بن عمر در پاسخ گفت

 «.شناخت درستی ندارم وادار نکنی آنمرا به انجام کاری که به 

زیرا شایسته نیست انسان به کاری که به آن شناخت ندارد  ؛بود پسند عوام توجیه عقالنی و توجیه عبداهلل

 اقدام کند

ید که برو ،آنگاه فرمودند ،گیردند: فتنه زده مورد عتاب قرار نمیرسید آن حضرت فرمود سخن که به اینجا

 نیاز خواهد کرد.خدا مرا از شما بی زودی به

های صفین و نهروان و نیز تا و در جنگشکل گرفت 7این جریان در اوایل حکومت امیرمومنان  سان بدین

 همچنان ادامه یافت.7 پایان حکومت علی
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 طلب تیعافپیامدهای ظهور جریان اعتزال 

 به توجیه عقالنی و ارزشی رفتارشان پرداختند ،درخشانشانان اعتزال در پرتو پیشینه های جریشخصیت

 در جامعه تئوریزه و ترویج کردند.داری آسان را دردسر و دینو بی خطر بیجنگ و  بدونو اسالم 

های آنها سخنان و واکنش اندک اندکود، ولی این جریان بر جامعه محسوس نب تأثیر ،در روزهای نخست

در مردم تردید ایجاد کرد و مشروعیت حکومت و حقانیت نبرد آن حضرت با 7 در قبال اقدامات امام علی

 بصریان و شامیان را به چالش کشید.

، قصارالحکم البالغه نهج)«آنها حق را  ضایع کردند و باطل را یاری نکردند.»ضرت درباره آنان فرمودند: ح رو ازاین

01) 
 طلب تیعافهای جریان اعتزال شاخص

 حرام شمردن جنگ با اهل قبلهالف(

دانست. آنها را در هیچ شرایطی جایز نمی مؤمنانهای جریان اعتزال این بود که جنگ با اخصیکی از ش

      باکسانی7 اما علی ؛دوران فتوحات با کافران بود های جنگو 9های دوران رسول خدا گفتند جنگمی

 اند.انند دیگر مسلمانان شهادتین گفتهاند و مد که اهل قبلهنجنگمی

انان ظلم به گروهی دیگر از مسلم خواهی زیادهلیکن طبق موازین اسالم اگر گروهی از مسلمانان از سر 

 نباشند باید با آنان جنگید. پذیر اصالح که درصورتیشوند و اهل بغی خوانده میکنند 

به نصایح  توجهی بیحکومتی و  مأمورانپیداست اصحاب جمل پس از تصرف بصره و کشتن 

اند. بوده    مصداق اهل بغی گردیده و سزاوار جنگیدن 7 رسمی با سپاه امام علی جنگ اعالنو 7امیرمومنان

  ند و به ستم و فساد دست گیرگران گاه تحت سلطه شیطان قرار میر مسلمانان نیز مانند دیاز سوی دیگ

به علت مسلمان بودن پیوسته در امان باشند و هر ظلمی را مرتکب شوند. فساد  صرفاًو اگر بنا باشد زنند، می

شود. بنابراین هم بیشتر پایمال می روز روزبه اند قرارگرفتهتحت ستم و حقوق کسانی که  ،در جامعه فراگیر

 عقل ممنوعیت مطلق جنگ با اهل قبله نادرست است. ازنظروحی و هم  ازنظر
 به شرکت در قتل عثمان 7ب.متهم کردن امام علی

را متهم ردیف اول قتل خلیفه خواند و حتی در اظهارات 7 از قتل عثمان امام علی وقاصابیسعدبن

در قتل 7 م به دخالت در قتل عثمان ابایی نداشت. این در حالی بود که علیرسمی خود از متهم کردن اما

 از قتل او بسیار کوشید.عثمان دخالتی نداشت و برای جلوگیری 

          با که اینپس از مدتی از  ،شدفقیه شناخته می عنوان بهعمر که  است که عبداهلل شده نقلالبته 

او درباره علت  .در رکاب آن حضرت حاضر نشده بود اظهار ندامت کرده است ها جنگبیعت نکرده و در 7 علی

 شدند.ون اهل بغی بودند باید سرکوب میآنها مسلمان بودند ولی چ :این ندامت گفت
 7 ج.مشروع ندانستن حکومت امام علی

این  . برخی سرانشمردرا نامشروع می 7شاخص دیگر جریان اعتزال این بود که بیعت مردم با علی

ابت و عبداهلل بن عمر بیعت مردم ثبن ، حسان وقاص محمد بن مسلمه اسامه بن زید ابیجریان مانند سعدبن

بیعت و  9 آنها با سه خلیفه نخست پس از رحلت رسول خدا .خواندندرا نوعی لغزش و اشتباه می 7با علی

 همکاری کرده بودند.
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 طلب تیعافجریان اعتزال  یها زهیانگ

شخصی با  های دلخوریهای شخصیتی یا دهند که برخی سران این جریان ضعفیخی نشان میشواهد تار

ای نسبت به حضرت داشته و رقابت دیرینه دلخوریوقاص ابیسعد بن هاز باب نمون .اند داشته7 امام علی

 است.

ولی پس از تقسیم مساوی  ،را به او بدهد المال بیتاسامه بن زید از امام خواسته بود حقوق خاصش از 

 موجب ناراحتی وی شده بود. ترتیب این بهدر دوره حکومت علوی حقوق وی کاهش یافت.  المال بیت

        ترین مرتبه جهنم شنیده که معاویه در پایین9 گفت از پیامبرعبداهلل بن عمر نیز که خود می

در جنگ صفین  7همراهی با امیرمومنان)درک اسفل( در تابوتی جای دارد و نامسلمان خواهد مرد از 

 خودداری کرد.

زیرا حضرت  ؛بیعت نکند عدالت حضرت باشد 7رسد یکی از عللی که باعث شد پسر عمر با علیبه نظر می

 شد.بن عمر مانند دیگران مبلغ کمی میگذاشتند و سهم ابین مسلمین هیچ فرقی نمی المال بیتدر تقسیم 

مد و درخواست الم آخالفت عبدالملک مروان نزد حجاج کارگزار سفاک و ظعبداهلل بن عمر در دوران 

هر  «»مات میته جاهلیهمن مات وال امام له » که فرمودند: امشنیده 9گفت از رسول خدابیعت کرد و می

بن محمد بن عبدالبر، االستیعاب بهامش االصابه،  عبداهلل)یوسف بن «امام نداشته باشد به مرگ جاهلی مرده که درحالیکس بمیرد 

تردید کرد ولی در بیعت با چنین فردی تردید 7 . آری عبداهلل بن عمر در بیعت با علی(53، ص3ترجمه امیرالمومنین، ج

نکرد. شاید همین گناه بزرگ او موجب شد که سرانجام به دست همین جالدی که با او بیعت کرده بود 

 کشته شود.

 یندب جمع

شهر مدینه نمایان شد و  خصوص بهدر آستانه جنگ جمل در حجاز  طلب عافیتجریان اعتزال  الف(

 در سایر بالد سرایت کرد. رفته رفته

 شان حتی با حضرت بیعت نکردند.گیری کردند و برخیحضرت کناره های آنآنان از همه جنگ ب(

دهد علت شواهد نشان می ،کردندعنوان می را شبهات دینی و عقالنیگرچه آنان علت اعتزال خود  ج(

 به رفاه بود. میل 7اعتزال برخی سران این جریان توقعات مادی از امیرمومنان

اسامه بن زید و زید بن  یم،خر، اعین بن کعب بن مالک ،عبداهلل بن عمر ،وقاصابیرجالی چون سعدبن.( د

 آمدند.بت از سران این جریان به شمار میثا

به شرکت در قتل عثمان و نامشروع خواندن 7 متهم کردن امام علی ،ردن جنگ با مسلمانانحرام شم ه(

 اند.های این جریانشاخص ترین مهماز 7حکومت علی 

 طلب قدرت.جریان اعتزال 8

دینی  ازلحاظشاخه دوم جریان اعتزال در کوفه شکل گرفت. این شاخه در حقیقت اعتزال مدینه را 

د چهره برجسته و آن را به یک اعتزال شبه اعتقادی تبدیل کر ،نسبت داد 9 و به رسول خدا ،تئوریزه کرده

قیس مشهور به ابوموسی اشعری است که یعقوبی وی را جزء فقهای عصر عمر و  بن عبداهللاین جریان 

 عثمان برشمرده است. 
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چنین عمر او را به امارت بصره فرمانده برگزیده شد هم عنوان بهابوموسی بارها از سوی خلفا در فتوحات 

 ولی در دوران عثمان از خالفت بصره عزل گردید. ،گماشت

 طلب قدرتعملکرد جریان اعتزال 

وی مدتی سکوت پیشه کرد و  .بیعت کردند ابوموسی حاکم کوفه بود7 زمانی که مردم مدینه با امام علی

 از بیعت با حضرت خودداری ورزید تا اینکه مورد اعتراض کوفیان قرار گرفت.

و  ،ی ابقا شودی برخی یاران از ایشان خواستند وول ،خواستند او را از امارت کوفه برکنار کنندامام می

 ران اوضاع کوفه بودند.ولی همواره نگ ؛حضرت نیز بنا بر مالحظاتی ناچار شدند او را ابقا کنند

بصره برای جنگ با طلحه و زبیر از کوفه  سوی بهادامه داشت تا اینکه امام در مسیر حرکت   هااین نگرانی

ای خواند که شرکت ل را فتنهنیرو خواست. در این هنگام اشعری برای مردم سخنرانی کرد و جنگ جم

ن دلیل شمار زیادی از شمشیرزنان کوفه تحت نکردن در آن بهتر از شرکت کردن در آن است، و به همی

 در جنگ جمل خودداری کردند. 7تأثیر سخنان او قرار گرفتند و از همراهی با امام علی

زد و به همین  7با سپاه جمل ابوموسی ضربه سختی به سپاه امام 7سان در آستانه درگیری امامبدین

 .ای او نصب کردوی را برکنار و قرظه بن کعب انصاری را ج 7دلیل امام

 طلب قدرتهای جریان اعتزال شاخص

 عبارتند از: طلب قدرتهای جریان اعتزال ترین شاخصمهم
 9 تحریف سخن رسول خدا الف(

   استفاده 9از آیات قرآن و احادیث پیامبر ،برای تئوریزه کردن اعتزال سیاسی خود طلب قدرتجریان 

برخاسته از  اعتقادیاعتزال سیاسی برخاسته از اختالفات شخصی را به اعتزال دینی و  سان بدینکرد. و می

 وظیفه و تکلیف شرعی تبدیل کردند.
 بیت اهلارتباط با معارضان ب( 

 طلب صدارتیعت شکنان بود ابوموسی با جریان ب 7بیتاین جریان ارتباط با معارضان اهلشاخص دیگر 

 و نفوذ عایشه بود و با دستور عایشه چنین موضعی گرفت. کرد او تحت فرمانمکاتباتی می
 طلبی قدرتفعال  بودن و ج( 

آمد. ابوموسی در نه و با زبان دین به جنگ امام میاین بود که فعاال طلب قدرتشاخص دیگر جریان 

 .داشت بازمیدم را از شرکت در جنگ جمل نشست و با زبان موعظه مرمسجد می

   اب جمل را فتنه گیری امام با اصحداشت. ابوموسی درریشه  طلبی قدرتر همچنین جریان اعتزال د

 و به اطاعت از خودرااز سوی دیگر ابوموسی مردم  کرد.را جزئی از فتنه معرفی می 7خواند و امیرمومنانمی

 کرد یت خویش دعوت میبا محور 7تشکیل جریانی به ضد امام

 ... و ب شوید مظلومان به شما پناه آورنداتا پناهگاه اعر او گفت: ای مردم کوفه از من اطاعات کنید

بوده است. 7 تشکیل یک جناح مخالف در برابر امام علی درصددابوموسی دهد که این عبارت نشان می

خالفت دامادش  ،ابوموسی این بود که در حین مذاکره با عمرو بن عاص طلبی قدرتیکی دیگر از مظاهر 

 پذیرفت. 7امام علی جای بهرا عبداهلل بن عمر 
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 اعتدال نمایید( 

و جریان اعتزال  ،این بود که حزب علوی را تندرو و منحرف طلب قدرتشاخص مهم دیگر جریان اعتزال 

کرد که هم دین معرفی می رو میانه راجریانی. او اعتزال کرد میمعرفی  رو میانهاعتدال پیشه و  راجریانی

 ماند.محفوظ می اش دوستی انسانخواهی و ژست خیرکند و هم اعضایش را حفظ می
 جهاد گریزی ه( 

های سازگار نیست. یکی از ویژگی طلبی راحت با و ؛است زا محنتدر میدان جنگ کاری دشوار و  جهاد

از  طلبان راحتکرد و همین امر موجب استقبال فت میاین بود که با جهاد مخال طلب قدرتجریان اعتزال 

 .شد میاین جریان 
 اهل مذاکره بودن و(

ز و دشمنی جریان زرساالران براندا یها و صفات شیطانل با خدعه گریبه دلیل آشنایی کام7 امام علی

و پیشنهاد مذاکره از سوی آنان  ،«ای مردم، بروید به جنگ دشمنان اسالم:»فرمودند میآنان با اساس اسالم 

  معتقد بود که  طلب قدرتدانستند. ولی جریان اعتزال  ان میرا ترفندی برای سلطه و غلبه یافتن بر مسلمان

 توان با مذاکره شکل درگیری و جنگ را پایان داد.می
 والیت گریزیز( 

از خط  راحتی بهدر مذاکرات  ،نداشت 7این جریان اعتقادی به والیت و افضلیت امیرمومنان ازآنجاکه

را  7 با عمرو بن عاص توافق کرد که علی راحتی بهری گذشت چنانکه ابوموسی اشعحضرت میقرمزهای آن 

 از خالفت عزل کند.

 تأثیر جریان اعتزال در جامعه علوی

 طرفی بیموضع  ،ترس یا ضعف اراده ،حماقت براثررسد اعتزال جریانی بود که در نگاه نخست به نظر می

محدود  چه در آغاز گروه کوچکگر اعتزالاند که جریان ولی شواهد تاریخی حاکی از آن ،منفعالنه را برگزیده

با طبایع  ،دردسر بیداری داری از دینطرف ،به دلیل تساهل در برخورد با مخالفان حکومت علوی ،بود

گذشت شمار حامیان این جریان نیز 7 از دوران حکومت امام علی هرقدر رو ازاینتر بود. سازگار طلب راحت

 :افزایش یافت

ن از شمشیرزنان کوفه تحت تأثیر وساوس جریان اعتزال از شرکت در جنگ در گام نخست، هزاران ت

و اصحاب نامدار پیامبر سعود، یکی از فقها مجمل خودداری کردند؛ در گام دوم یاران و شاگردان عبداهلل بن 

 صفین نزد حضرت آمدند و گفتند:  سوی بهت هنگام حرک

نیم کار شما با کنیم تا ببی، بلکه جداگانه منزل میکنیم نمی شما توقف لشکرگاهآییم ولی در ما با شما می

سعود حاضر نشدند به همین مقدار با حضرت همراهی مانجامد. چهارصد تن از یاران ابن شامیان به کجا می

 کنند.

از میدان جنگ  ای گوشهو در  ،در گام سوم حدود سی هزار تن از قراء عراق و شام از جنگ فاصله گرفتند

 کردند.می وآمد رفتو معاویه  7بین امیرمومنان ،های جنگ ادر زدند و در خالل ماهصفین چ

وقتی  رو ازایندر گام چهارم گرایش به اعتزال از جنگ، در میان هر دو سپاه شام و عراق رشد کرد و 

 بس دادند هر دو لشکر از آن استقبال کردند.سران سپاه شام پیشنهاد آتش
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-بر سپاه معاویه، پس از تحمیل آتشدر آستانه پیروزی  7از سپاه امیرمومناندر گام پنجم بخش عظیمی 

مسئول مذاکره با طرف معاویه یعنی عمرو  عنوان بهابوموسی اشعری را بس و حکمیت بر امیرمومنان با اصرار، 

 تحمیل کردند  7بن عاص برگزیدند و بر امیرمومنان

 طلب قدرتخطر جریان اعتزال 

از رهبر 7 بیتو اهل 9 جریان در انحراف جامعه اسالمی سبب شده باشد که رسول خداشاید نقش این 

 این جریان با چنان تعابیر تندی یاد کنند.

 نان سامری شمردند.وهای تاریخ خوانده و او را چرین انساناز شرورتابوموسی اشعری را  9پیامبر

عری در جریان اعتزال اش9رسول خدا  زنظرااین است که  دهنده نشانمقایسه ابوموسی اشعری با سامری 

جریان  پرستی گوسالهاست و همچنان که  اسرائیل بنیدر تاریخ  پرستی گوسالهمانند جریان  اسالم تاریخ

اسرائیل از مکتب حضرت موسی بوده، جریان اعتزال اشعری نیز انحرافی خطرناک خطرناکی برای انحراف بنی

 کند.وزی مردم را از اسالم ناب جدا میمرم صورت بهبرای انحراف امت اسالم است و 

نماز  و در قنوت شمردند میلعون جریان اعتزال م پرداز نظریه عنوان بهابوموسی اشعری را  7امیرمومنان

 کنند.خویش او را نفرین می

ری اشعبه وی فرموده بودند ابوموسی  اسامی منافقین را9 بن یمان که پیامبرجالب است بدانیم که حذیفه

 خواند.را دشمن خدا و رسول می

 یبند جمع

 طلب عافیتبا جریان اعتزال « ، نه معاویه7نه علی»در نظریه  طلب قدرتماهیت جریان اعتزال  (الف

 مشترک بود.

خدا استفاده کرد،  9برای مطرح کردن خود، از معارف قرآن و سخن رسول طلب قدرتجریان اعتزال ب( 

 از جامعه نهادینه کرد. یو افزون بر این با تبلیغ اندیشه و نیز رفتارهای خود، فرهنگ اعتزال را در بخش

او را سامری امت 9 قیس یا همان ابوموسی اشعری بود که رسول خدا بن عبداهللریاست این جریان با  ج(

 نهد که مخالف جهاد و قتال است.ی را بنا میجدا نموده، جریان سومنامید. که مردم را از مسیر حق 

، اعتدال طلبی قدرتفعال بودن و  ،7 بیتارتباط با معارضان اهل 9تحریف سیره و شخصیت رسول خدا د(

 آید.های این جریان به شمار میترین شاخصذاکره بودن و والیت گریزی از مهم، اهل می جهادگریزنمایی، 

ی کوچک و جریانی اناکثین و قاسطین و مارقین پدیده در مقایسه با طلب قدرتگرچه پدیده اعتزال  ه(

و همچنین از حیث نظامی  ،نمود و به افراد در زمان و مکان محدودی اختصاص داشتضعیف و منفعل می

نداشت، از حیث فرهنگی، جریانی فعال بود و پشتوانه نظری  7فعالیت چشمگیری در حکومت امیرمومنان

سست 7 با حفظ هویت دینی خویش بنیادهای فرهنگ مقاومت را در حکومت امام علی رفته فتهرداشت و 

 کرد.

 خالصه فصل: 

-بی   در صدر اسالم، جبهه سومی پدید آمد که خود را  7بیتاهل . بیان دو جبهه همساز و ناهمساز با0

 7در فرجام حکومت امام علیکرد. نقش حساس این جبهه عمل هر دو جبهه مزبور را نفی می طرف معرفی و

 از مسائل مهم و درخور تأمل است.
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تاریخ اسالم این است که  حتی در محافل تخصصی ،تلقی غالب در ذهنیت تاریخی محافل اسالمی .2

و  طلب صدارتهای چون بیعت شکنان یعنی جریان 7بیتل در مقایسه با جبهه معارضان اهلزاجبهه اعت

ای تحمیل کردند جبهه 7بیتبر اهل بار خسارتکه هر یک جنگی  ن آشوبگرزرساالران برانداز و متحجرا

شواهد  آنکه حالکوچک و جریانی ضعیف و منفعل بوده و به جمعی خاص و اندک اختصاص داشته است 

از حیث فرهنگی  ،نداشته7 بیتدر برابر اهل درخوریامی فعالیت دهند که این جبهه از حیث نظنشان می

 أثیرگذار بوده است.جریان فعال و ت

   تفکر و انگیزه مقاومت را از آنان سلب  و پنهان در ذهن و دل مسلمانان نفوذ، ای گونه بهاین جبهه  .3

زدگی و رفاه ،گریزیداری آسان، جهاد، دینعافیت طلبانه روی میانهکرد و فرهنگ معامله و مذاکره می

 داد. گسترش میکرد و را در جامعه اسالمی نهادینه می طلبی قدرت

تی که در آن مخالفت قرائ ؛قرائتی نو از اسالم عرضه کرد ،هنر این جبهه به آن بود که با تحریف دین .1

و درایت و حکمت و تدبیر و اعتدال در دین و  باعقلداد و تدین را نشان می شدت 7بیتبا دستور اهل

و ستمگری در مقابل هبی و بغی ته از المذای پیراسو از همین رو توانست با چهره ؛سیاست همخوانی داشت

زال را در حیه اعتحضرت را یکی پس از دیگری جذب خویش سازد و رو ویارانقد علم کند  7امیرمومنان

 جامعه اسالمی رواج دهد.

نقش مهمی ایفا کرد و  7بیته مقاومت و قدرت دفاعی حکومت اهلیحزال در تضعیف روجریان اعت .5

 و اعتدال بنیان نهاد. یجوی صلحفرقه جدیدی بر مبنای احتیاط دینی و شعار 
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 ق.0319الحیدریه، نجف،طاووس، علی، الیقین فی عمره امیرالمومنین، مطبعه ابن

 ق.0101الملهوف فی قتلی الطفوف)لهوف(، تحقیق تبریزیان، چاپ اول، دار االسوه، 

 طاهر،بالغات النساء، شریف رضی، قم.ابیطیفور، احمدبنابن

محمد، االستیعاب فی معرفه ا صحاب، تحقیق علی محمد البجاوی، دار الجبل، بنعبداهللبنعبدالبر، یوسفابن

 م.0992ق/0102ت،بیرو

محمد، العقد الفرید، تحقیق مفید محمد قیمحه، الطبعه اولی، دار الکتب عبدربه االندلسی، احمدبنابن

 ق.0111العلمیه، بیروت،

 ق.0119العقد الفرید)هفت جلدی(، تحقیق علی شیری، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 

 م.2111علی معوض،چاپ اول، دار الکتب العلمیه،بیروت، االستذکار، تحقیق سالم محمد عطا و محمد

االستیعاب فی معرفه االصحاب)بهامش االصابه فی تمییز الصحابه(، الطبعه اولی، دار احیاء التراث العربی، 

 ق.0321بیروت،

 ق.0105الحسن، تاریخ مدینه دمشق، چاپ اول، دار الفکر، بیروت،بنعساکر الدمشقی، علیابن

 دمشق، تحقیق علی شیری، دار الفکر. تاریخ مدینه

 م.0991ق/0101مسلم،االمامه و السیاسه، تحقیق علی شیری، دار االضواء، بیروت،بنقتیبه، عبداهللابن

 ش.0313ق/0105عیون ا خبار، الطبعه اولی، منشورات الشریف الرضی، قم، 

 م.0992ه للکتاب، القاهره،المعارف، تحقیق ثروت عکاشه، الطبعه الثانیه،الهیئه المصریه العام

 م.0911ق/0111، البدایه و النهایه، دار الفکر، بیروت،عمربناسماعیلکثیر الدمشقی،ابوالفداءابن
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 ق.0111علی، شرح نهج البالغه، الطبعه الثانیه، دفتر نشر الکتاب،بنمیثم، میثمابن

 ق.0115االضواء، بیروت، علی،مناقب آل ابی طالب، دارالمازندارانی، محمدبنشوبشهر آابن

 محمد، المغنی)مختصر، الخرفی()نه جلدی(، عالم الکتب، بیروت.بناحمدبنقدامه، عبداهللابن

 انتشارات بنی هاشمی. ،سیدهاشم رسول محالتیعیسی، کشف الغمه، تحقیق بناربلی، علی

 .ق0112الطبعه االولی، بیروت،عبداللهف المعیار و الموازنه، تحقیق محمدباقر محمودی، بناسکافی، محمد

 ش.0311اصفهانی کربالیی، شیخ حسن، تاریخ دخانیه، به کوشش رسول جعفریان، چاپ اول، الهادی، قم، 

 ق.0113امینی، عبدالحسین، الغدیر فی الکتاب و السنه و االدب، الطبعه الخامسه، دار الکتاب العربی، بیروت، 

 موقع وزاره االوقاوف المصریه، المکتبه الشامله.اسماعیل، صحیح البخاری، بخاری، محمدبن

یحیی بن جابر، کتاب جمل من انساب االشراف، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلی، البعه بنبالذری، احمد

 .م0991ق/0101االولی، دار الفکر، بیروت، 

، بیروت، تحقیق محمدباقر المحمودی، الطبعه االولی، موسسه االعلمی للمطبوعاتاالشراف، انساب

 م.0991ق/0391

 ق.0391االشراف، تحقیق محمدباقر محمودی، چاپ اول، دار التعارف، بیروت انساب

 م.0959االشراف، تحقیق محمد حیمداهلل، دار المعارف، مصر، انساب

 ق.0111فتوح البلدان، مکتب االرومیه، قم، 

 ق.0351المعرفه، بیروت، الحسین، السنن الکبری، الطبعه اولی، دار احمدبنالبیهقی، 

 ق.0109تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، الطبعه االولی، موسسه النشر االسالمی، قم، 

 ق.0101قاموس الرجال، چاپ سوم، موسسه النشر االسالمی، قم، 

 ق.0125قاموس الرجال، جلد اول، ط الثانیه، قم،

الطبعه الرابعه،موسسه النشر االسالمی، قمریال قاموس الرجال، قم، موسسه النشر االسالمی، جلد چهارم، 

 ق.0121
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 ق.0125قاموس الرجال، جلد پنجم، الطبعه الثالثه، موسسه النشر االسالمی،قم، 

 ق.0121قاموس الرجال، موسسه النشر االسالمی، جلد ششم، الطبعه الرابعه، موسسه النشر االسالمی، قم، 

 ق.0121قم،  قاموس الرجال، جلد هشتم، الطبعه الثالثه،

 ق.0119المرعشی تستری، قاضی نوراهلل، احقاق الحق و ازهاق الباطل، مکتبه آیت اهلل المرعشی النجفی، قم، 

 ق.0111محمد، الغارات، تحقیق عبدالزهرا حسینی، الطبعه االولی، دار االضواء، بیروت، بنابراهیم ثقفی،

 ش.0313فرهنگ اسالمی، تهران،جعفری، یعقوب، خوارج در تاریخ، چاپ دوم، دفتر نشر 

عبدالعزیز، السقیفه و فدک، تحقیق محمدهادی امینی، مکتبه نینوی الحدیثه، احمدبنابوبکر جوهری،

 ق.0110تهران،

 ق.0111ابراهیم، السیره الحلبیه فی سیره االمین المامون، دار المعرفه، بیروت، بنعلی الحلبی،

 ق.0101،عین، تحقیق مخرومی و سامرائی، چاپ اول، اسوه، تهراناحمد، ترتیب کتاب البنخلیل فراهیدی،

 احمد، مقتل الحسین، تحقیق محمد سماوی، مکتبه المفید، قم.بنموفق خوارزمی،

 ق.0100المناقب، چاپ دوم، جامعه مدرسین، قم، 

 ق.0120دشتی، محمد، ترجمه نهج البالغهف الطبعه اولی، موسسه مشهور للطباعه و النشر، قم، 

 ش.0312نهج الحیاه، چاپ اول، موسسه تحقیقاتی امیرالمومنین، قم، 

داوود، االخبار الطوال، تحقیق عبدالمنعم عامر، مراجعه جمال الدین شیال، احمدبنابوحنیفه الدینوری،

 ش.0311منشورات الرضی، قم، 

االولی، دار الکتب العلمیه، احمد، تذکره الحفاظ، تحقیق زکریا عمیرات، الطبعه بنمحمدالدینشمس الذهبی،

 م.0991ق/0109لبنان،-بیروت

 م.0993ق/0103تاریخ االسالم، تحقیق عمر عبدالسالم تدمری، چاپ دوم، نشر دار الکتاب العربی، بیروت، 

اهلل، منهاج البراعه فی شرح نهج البالغه، مکتبه آیت اهلل المرعشی النجفی العامه،قم، هبهسعیدبن رواندی،

 ق.0111
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شهری، محمد، موسوعه االمام علی بن ابیطالب، بمساعده محمد کاظم الطباطبایی و محمود ریدیمحم

 ق.0102الطباطبایی، دار الحدیث، قم، 

 الدین، کتاب المبسوط، چاپ دوم، دار المعرفه، بیروت.شمس سرخسی،

االولی، مجلس دایره  سمعانی، عبدالکریم، االنساب، تحقیق عبدالرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی، الطبعه

 م.0912ق/0312المعارف العثمانیه، حیدرآباد، 

بکر، تنویر الحوالک)شرح علی موطأ مالک(، تصحیح محمد عبدالعزیزالخالدی، ابیبنعبدالرحمن سیوطی،

 م.0991ق/0101الطبعه االولی، دار الکتب العلمیه، بیروت،

 ق.0109الرسول، چاپ اول، البالغ، بیروت، طلحه، مطالب السئول فی مناقب آل محمدبن شافعی،

الدین، عبدالحسین، االجتهاد فی مقابل النص، الطبعه العاشر، موسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت، شرف

 ق.0111

حسین، الذخیره فی علم الکالم، تحقیق سید احمد حسینی، الطبعه اولی، موسسه النشر بنمرتضی، علیشریف

 ق.0100االسالمی، قم، 

 ش.0313عبدالکریم، الملل و النحل، چاپ سوم، الشریف الرضی، قم، محمدبن شهرستانی،

الحسن، رجال الطوسی، تحقیق جواد القیومی االصفهانی، الطبعه اولی، موسسه النشر مدبنالطوسی، مح

 ق.0105االسالمی، قم، 

 ق.0101ا مالی، انتشارات دار الثقافه، قم، 

االرشاد فی معرفه حجج اهلل علی العباد، تحقیق موسسه آل البیت الحیاء  محمد،المفید، محمدبنالشیخ

 ق.0103التراث، الطبعه االولی، الموتمر العالمی اللفیه الشیخ المفید، قم، 

 ق.0105ا مالی، تحقیق علی اکبر غفاری و حسن استادولی، موسسه النشر االسالمی، قم، 

 ق.0103مکتب االعالم االسالمی، قم،  الجمل، تحقیق سیدعلی میر شریفی، چاپ اول،

 ق.0113الشیرازی، سیدعلی خان، الدرجات الرفیعه، الطبعه الثانیه، موسسه الوفاء، بیروت، 

طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم، موسسه االعلمی للمطبوعات، بیروت، 

 م.0913ق/0113
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 ق.0113اللجاج، چاپ اول، مرتضی، مشهد، علی، االحتیاج علی أهلاحمدبن طبرسی،

 ق.0101االحتیاج علی أهل اللجاج، تحقیق بهادری و هادی، چاپ دوم، دار االسوه، ایران، 

حسن، مجمع البیان، تحقیق سیدهاشم رسولی محالتی، چاپ دوم، دار احیاء التراث بنفضلابوعلی طبرسی،

 ق.0111العربی، بیروت، 

 ق.0101ی، چاپ اول، موسسه آل البیت، قم، اعالم الوری باعالم الهد

عبداهلل، ذخائر العقبی فی مناقب ذوی القربی، تحقیق سامی الغریری، الطبعه اولی، موسسه احمدبن طبری،

 م.2111ق/0121دار الکتب االسالمی، قم، 

 ق.0103رستم، دالئل االمامه، چاپ اول، بعثت ، قم، جریربنمحمدبن طبری،

 م.0911ق/0311لوک، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، الطبعه الثانیه، دار التراث، بیروت، تاریخ االمم و الم

 ق.0111تاریخ االمم و الملوک، الطبعه الثانیه، دار الکتب العلمیه، بیروت، 

 ق.0391دالئل االمامه، حیدریه، نجف، 

شرح سوره هل أتی، چاپ اول،  عاصمی، احمدبن محمدبن علی، العسل المصفی من تهذیب زین الفتی فی

 ق.0101مجمع عحیاء الثقافه االسالمیه، قم،

 عیمد، حسن، فرهنگ عیمد، امیرکبیر، تهران.

الغالبی، محمدبن زکریا، وقعه الجمل،تحقیق محمدحسن آل یاسین، الطبعه اولی، مطبعه المعارف، بغداد، 

 ق.0391

 ق.0121چاپ سوم، دار احیاء التراث العربی، بیروت، عمر، التفسیر الکبیر)مفاتیح الغیب(فخررازی، محمدبن

اعتقادات فرق المسلمین و المشرکین، تحقیق و تعلیق محمد زینهم، چاپ اول، مکتبه مدبولی، 

 .ق0103قاهره،

 ق.0119، احمد،کتاب العین، نشر هجرت، قمبنفراهیدی، خلیل

 .ق0392دوم، االسالمیه، تهران،فیروزآبادی، سیدمرتضی، فضائل الخمسه من الصحاح السته، چاپ 
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محمد، شرح االخبار فی فضائل ا ئمه ا طهار، تحقیق السید محمد الحسینی بنالمصری، نعماننعمانقاضی

 ق.0119الجاللی، الطبعه اولی، موسسه النشر االسالمی، قم، 

 ق.0122ابراهیم، ینابیع الموده لذو القربی، چاپ دوم،اسوه، قم، بنسلیمان قندوزی،

کشی، محمدبن عمر، رجال الکشی، اختیار معرفه الرجال، مع تعلیقات میرداماد استرآبادی، تحقیق مهدی 

 رجایی، موسسه آل البیت، قم.

رجال الکشی، اختیار معرفه الرجال، تحقیق محمدبن طوسی و حسن مصطفوی، چاپ اول، موسسه نشر 

 ق.0119دانشگاه مشهد، 

 ش.0312کافی، چاپ دوم، االسالمیه، تهران، یعقوب، المحمدبن الکلینی،

 ش.0311گرمارودی، ترجمه قرآن، چاپ دوم، انتشارات قدیانی، تهران، 

 أنس، الموطا، موقع االسالم، برنامج المکتبه الشامله.بنمالک

االعالم  محمد،االحکام السلطانیه و الوالیات الدینیه، تحقیق حام الفقی، الطبعه الثانیه، مکتببنعلی ماوردی،

 ق.0111االسالمی، قم، 

ق 0109بیروت، اولی، دار الکتب العلمیه،عبدالحمیدهنداوی، الطبعهیزید، الکامل،تحقیقمحمدبن المبرد،

 م.0999/

 ش.0313مجلسی، محمدباقر، بحار االنوار الجامعه لدرر أخبار ا ئمه ا طهار، چاپ دوم، اسالمیه، تهران، 

 ق.0113الثالث، الجامعه لدرر أخبار ا ئمه ا طهار، دار احیاء التراث، بیروت، بحار االنوار، الطبعه 

 ق.0319محمودی، محمدباقر، نهج السعاده فی مستدرک نهج البالغه، الطبعه االولی، دار التعارف، بیروت،

 ق.0119حسین،مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق عبدالحمید ن، دار الفکر، بیروت،بنعلی مسعودی،

 ق.0119مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق سعد داغر، چاپ دوم؛ دار الهجره، قم،

 ش.0319الزاری، تجارب ا مم، تحقیق ابوالقاسم امامی، الطبعه الثانیه، سروش، تهران،ابوعلی مسکویه،

 مطهری، مرتضی، اسالم و مقتضیات زمان، صدرا، تهران.

 ش.0310 حماسه حسینی، چاپ هجدهم، صدرا، تهران،
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 ش.0312مجموعه آثار، جلد دوم، چاپ دوم، صدرا، تهران، 

 ش.0311معلوف، لویس، المنجد، دار المشرق، بیروت، انتشارات اسماعیلیان)افست(، تهران،

 م.0919جواد، فی ضالل نهج البالغه، الطبعه ثانیه، دار العلم للمالبین، بیروت،محمد مغنیه،

الرد علی اهل ا هواء والبدع، تحقیق محمد زینهم، چاپ اول، مکتبه مدبولی، عبدالرحمن، التنبیه و ابن ملطی،

 ق.0103قاهره، 

مزاحم، وقعه صفین، تحقیق عبدالسالم محمد هارون، چاپ دوم، منشورات مکتبه المرعشی نصربن منقری،

 ق.0111النجفی،قم، 

دار احیاء التراث العربی، بیروت، حجاج، صحیح مسلم، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، بنمسلم نیشابوری،

 ق.0315

 ق.0115عمر، کتاب المغازی، تحقیق، مارسدن جونس، مکتب االعالم االسالمی، قم،محمدبن واقدی،

 م.0921، دار الکتاب العربی، بیروت، ابی بکر، مجمع الزوائد، و منبع الفوائد، الطبعه ثانیهبنعلی هیثمی،

 ق.0101الطبعه االولی، شریف الرضی، قم، یعقوبی، احمد، تاریخ الیعقوبی، 

 ش0311ق/0121الیوسفی الغروی، محمد هادی، موسوعه التاریخ االسالمی، مجمع الفکر االسالمی، قم،

 

 

 

 


