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 .1مقدمه
 .1-1بیان مسئله

شاایعی ن بر این ب ور بودن که پس از رحلت رسااو خ ا ،برخی از صااح به ب تجمع در سااقیده حق
مسلم علی بن ابیط لب را در تص ی خالفت رسو خ ا ض یع س ختن  .از اینرو به نش نه اعتراض
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به تصاامیم خود مخت رانه ح ضاارین در سااقیده ،در خ نه دختر پی مبر تحصاان کرده از بیعت ب ابوبکر ساارب ز
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زدن (دینوری30/1 :1110،؛ یعقوبی ،بیت 127/2 :؛ ابن عب ربه .)13/2 :1101 ،ت ب انج که دساااتی ر
خلیده ب توساال به ته ی و قوه قهریه ،موفق به شااکسااتن این تحصاان گردی  ،آنگونه که ابوبکر به هنگ م
مرگ از آن اظه ا ر ن ا اماات نمود(بال ری317/10 :1111،؛ طبری130/3 :1311،؛ ابن کمیر:1101،
.)217/2
علی بن ابیط لب در این ب زه زم نی ،ب سااانجش اوضااا و شااارای خود به این نتیجه رسااای که
چن ن ه به کمک خ ن ان و ی ران ان ک خویش برای احق م حق از دسات رفته خود دست به قبضه شمشیر
برد ،ایشا ن نیز کشااته خواهن شا ( 1خطبه .)211 ،27/از اینرو از تق بل نظ می ب دسااتگ ه خالفت امتن
ُ
ُ
ُ
نظرت إذا لیس لی ٌ
الموت»( .خطبه)217 ،25/
معین إ سهب بیتی ،ضننت بهم عن
« .1
ِ

مؤلف کتاب تاریخ الیعقوبی نام بعضننی از مهاجرین و انصننار که از بیعت با ابوبکر سننرباز زدند و از طر داران و یاران علی بن

ابیطالب بودند را چنین گزارش میکند :عباس بن عبدالمطلب ،ضننب بن عباس ،زبیر بن عوام ،خالد بن سننعید ،مقداد بن
ُ
عمرو ،سننلمنان ارسننی ،ابوذر غفاری ،عمار بن یاسننر ،براء بن عازب و ابی بن کعب(یعقوبی ،بیتا .)001/0 :ابن ابیالحدید
معتزلی شنا عی ،شاعر ،ط
مور ،،زباندان(نحوی) و شارم نهجالبالغه(متو ی  333هجری) ا زون بر آنان که یعقوبی نام برده است،
جابر بن عبدالله انصناری ،حذیفه بن یمان ،خزیمه بن اابت ،سهب بن ُحنیف ،عثمان بن ُحنیف ،ابی الهیثم بن ط
التیهانُ ،ب َریده ،ابو
ُّ
الطفیب عامر بن وااله و تمام بنی هاشننم را جزء کسننانی میداند که به تفضننیب امام علی قائب بودند(ابن ابیالحدید:0611،
.)000/01
مؤلف مروج الذهب و معادن الجوهر که کتاب خود را در سال  660هجری به وایان برده است درباره حمایت بنی هاشم ازرهبری
و جانشننینی علی بن ابیطالب وس از ویامبرمینویسنند :هیی ی ،از بنی هاشننم تا اطمه همسننر علی زنده بود ،با
ابوبکر بیعت نکرد .چه آنان معتقد به رهبری و هدایت علی وس از ویامبر بوده ،کسننی را شننایسننتهتر از او نمیشننناختند
(مسعودی.)610/0 :0111،
با وجود این ،بنظر میرسنند که وس از گردهمایی سننقیفه ،یاران مخل

و و ادار امام کمتر از چهب نفر بودند که امام برای

حفظ جان همان یاران اندک خود ترجیح داد از تقابب نظامی با سننران دسننتگاه خال ت امتنا؛ ورزد .حال آنکه عمرو عاص که از
دشنمنان سنرسنخت امام بود ،در صفین از قول امام نقب میکند که ایشان وس از سقیفه میگفت« :اگر قط چهب مرد در
اختیار داشنتم  »...یعنی اگر روزی که به خانه اطمه هجوم آوردند چهب مرد هیار مخل

با من بودند ،دسنت به قبضنه شنمشیر

برده جوابی درخور به سران دستگاه خال ت میدادم(منقری 153 :1312،ابن ابیالحدید.)326/3 :1371،
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نموده ،منطق صااابر و بردبا ری را خردمنا انااهتر دیا ( 1خطبااه .)3/این مجا ها ت صااابورانااه علی بن
ابیط لب در راسااات ی حدظ حی ت نونه تشااایع پیوساااته ادامه داشااات ت آنکه ب حضاااور بی نظیر و
آزادانهی مسالمین بر آسات ن ایشا ن ،وی را به خالفت برگزی ن (خطبه229 ،92 /؛ اساک فی21 :1102،؛
ابان ابیالح ا ی ا  .)309/1 :1311،ب ا وجود این ،آن ااه در این می ا ن مهم اساااات ،بررسااای رویکرد
ب به خالفت رسای ن علی بن ابیط لب ،مسا ئل و بحرانه ی سای سای بی س بقهای برای نیروی
َ
انسا نی شایعه رخ داد که میتوانسات این تشاکل نو پ را از ریشه و بن برکن  .از اینرو ،ام م بیش از پیش ب
عقالنیات تا م و آینا هنگری سااای سااای دقیق در راسااات ی حدظ ج ن شااایعی ن خویش کوشااای  .اهتم م
امیرالمؤمنین در حدظ نیروی انسااا نی شااایعه مح ود و محصاااور به ای م حی ت ایشااا ن نبود ،بلکه آن
حضارت از رهگذر وصا ی ی سی سی خویش ،شیعه را از چگونگی مواجهه ب بحرانه ی سی سی که پس از
ریخی گزارهها ی موجود در
وی ایشااا ن را بااه مخا طره میانا ازد ،آگا ه سااا خاات .از اینرو با تحلیاال تا ِ

نهجالبالغه ،پ سخگویی به پرسش زیر ش یسته مینم ی که پژوهش پیشرو سعی دارد ب ان پ سخ گوی :

 امیرالمؤمنین در طو م ت خالفت خویش ،به ویژه در روزه ی واپساین حی تش ،برای استمرارحدظ نیروی انس نی شیعه ،به عموم شیعی ن چه ان رزه ی را توصیه نمود
ن گدته نم ن که ب توجه به اینکه در دوران خالفت امیرالمؤمنین ،طرف اران و پیروان آن حضااارت
در عرام به دو طیف شاایعی ن اعتق دی و شاایعی ن ساای ساای تقساایم شا ه بودن (ال وری71-71 :0818،؛
الشااایبی ،)22-26/0 :0802،در نتیجه ام م هم و پ ری دلساااوز به حدظ ج ن هر دو طیف اهتم م
داشت.

2

ُ
َ َ ُ
َ
رسیت َّسن َّ
خیه َع َ
قت َسرتئی َب َین َسن َس ُص َول بید َج َّذ َاءَ ،سو َسصب َر َع َلی َط َ
الصبر علی هاتا سحجی»( .خطبه)3 /
می َاء،
« .1و ط ِف
ِ ٍ
ِ
ِ

 .2در دورهی خال ت امیرالمؤمنین ،تشنیع سنیاسی اعم از تشیع اعتقادی بود زیرا بیتردید هر شیعهای که از سر باور قلبی به
خال ت بال صنب علی بن ابیطالب وس از حضنرت رسول ایمان داشت ،تابع مواضع سیاسی آن حضرت نیز بود .حال
آنکه هر ردی که هوادار مواضنع سنیاسنی امام در برابر معاویه و شامیان بود ،الزاما شیعه اعتقادی آن حضرت نبود .بنابراین به
حیث منطقی ،بین دو مفهوم شنیعه سنیاسنی و شیعه اعتقادی ،نسبت عموم و خصوص مطلو برقرار است که سه قضیهی آن چنین

است:
_ هر شیعه اعتقادی ،شیعه سیاسی است.
_ بعضی از شیعیان سیاسی ،شیعه اعتقادی هستند.
_ بعضی از شیعیان سیاسی ،شیعه اعتقادی نیستند.
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تبیین تار یخی اهتمام امیرالمؤمنیندر حفظ نیروی انسانی شیعه

امیرالمؤمنین در حدظ ج ن شیعی ن خود در طو م ت خالفت وی ت شه دت ایش ن است.
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 .2-1پیشینه پژوهش

ب دقت در مط لع ت اخیری که از یکساو در حوزه ان یشاه سی سی امیرالمؤمنین و از سوی دیگر در
حوزه ت ریخ حی ت ایشا ن صاورت گرفته اسات ،میتوان به این جمعبن ی رسی که پژوهشه ی مع صر بر
آن نبودهان ت به بررسای و تحلیل آن دسات از ان رزه ی سای سای ام م که به منظور حدظ خون شیعی ن به
آن ن توصایه نموده اسات ،بپردازن  .گرچه بعضی از مط لع ت مع صر گ هی به وص ی و رهنموده ی سی سی
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حضاارت نظر داشااتهان  ،ام کمتر پژوهشاای ب تحلیل ت ریخی ،وص ا ی ی ساای ساای امیرالمؤمنین را در
دورهی خالفات خویش برای حدظ خون شااایعیا ن در کا نون دقات قرار داده اسااات .ب وجود این ،از بین
مط لع ت اخیر میتوان به کت ب اندیشهههیاسهههر سهههاا عاوی

ا

تألیف پژوهشاااگ ه علوم و فرهنگ

اساااالمی اشااا ره کرد .این کتا ب گرچاه ک مال به ان یشاااه سااای سااای ام م پرداخته اسااات ،ام از اهتم م
امیرالمؤمنین به حدظ ج ن شاایعی ن و ب زت ب آن در وصاا ی ی ساای ساای ایشاا ن غدلت ورزی ه اساات.
دیگری کت ب سهر سه ن میاام ما ا نگ شاته محم محم ی ریشهری است ،نویسن ه علیرغم پرداختن
به ساای ساات ام م در حوزهه ی اصااالح اداری ،اقتص ا دی ،فرهنگی ام در این اثر نیز به رهنموده ی
ام م در تالش برای حدظ نیروی انس نی شیعه ،نپرداخته است.
 .2بحث

در نوشات ر ح ضار ب بررسی نهجالبالغه ،کوشی ه ش ت ان رزه یی که امیرالمؤمنین در طو م ت
خالفت خویش به ویژه در روزه ی واپساین حی ت خود ،برای حدظ ج ن شیعی ن(اعم از شیعی ن سی سی ی
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شااایعیا ن اعتقا دی) بااه آنا ن توصااایااه فرمود را شااانا سااا یی نما ییم .در واقع ،اگر تا ریخ دوره خالفاات
امیرالمؤمنین و پس از آن را باه صاااورت تحلیلی مورد مط لعه قرار دهیم ،به شاااکل بهتری میتوانیم
عمق بینش سااایا سااای ،عقالنیات و آین هنگری ام م را در توصااایه شااایعی ن به این ان رزه درک نم ییم.
ان رزه یی که التزام ب انه میتوانسااات ج ن شااایعی ن را در مواجههی آن ن ب حوادث بع از شاااه دت آن
حضاارت ت میزان ق بل قبولی تضاامین نم ی  .در ادامه به اختصا ر این وصا ی ی ساای ساای ام م را که در
نهجالبالغه ثبت و ضب گردی هان بررسی خواهیم نمود.
 .1-2منع شیعیان از جنگیدن با خوارج

امیرالمؤمنین در جنگ نهروان ضارب تی ق طع و کوبن ه بر پ یهه ی خوارج وارد سا خت ،آنگونه که
فرمود :من چشامه فتنه را فرو نشا ن م و کسای جز من دلیری این ک ر را ن اشت ،آنگ ه که موج ت ریکی آن
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برخ ساته بود ،و گزن همه ج را فراگرفته بود( 1خطبه86 /؛ یعقوبی ،بیت 086/2 :؛ ق ضی نعم ن:0118،
68/2؛ ابن ابیالح ا ی ا  .)11/7 :0670،در واقع مقصاااود ایشاااا ن از برکن ا ن چشااام فتنااه ،نبرد ب ا
نا کمین(اصاااحا ب جمل) و م رقین (خوارج) بود( 2ثقدی کوفی3-7/0 :0616،؛ یعقوبی ،بیت 086/2 :؛
ابن ابیالح ی  )17/7 :0670،ب وجود این ،پس از شکست خوارج در نهروان ،ام م به شیعی ن توصیه
 .)70/1بیتردی وضاعیت اجتم عی شایعی ن و رون حوادث سی سی آن روز نیز در بی ن این وصیت سی سی
نظ می ام م مؤثر بوده است.
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گساسات اجتم عی شیعی ن 1و رون تدوم سی سی نظ می مع ویه ،از عواملی بودن که به نوبهی خود در
َ َ
َ َّ َ َ
َ
َ ِّ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ٌ َ
اشننتد کل ُب َها»( .خطبه 16 /یعقوبی ،بیتا:
یء عل َیه سحد غ ِیری َبعد سن َم َاج غ َیه ُب َهاَ ،و
الفتن ِه ،و لم یکن ِلیجت ِر
ِ « .1إنی قأت عین ِ
 016/0قاضی نعمان 61/0 :0111،ابن ابیالحدید)11/1 :0611،
« .2و لو لم سک یکم منا قوتنب سصننحناب الجمنب و النهروان»( .اقفی کو ی 3-1/0 :0636،یعقوبی ،بی تنا 016/0 :ابن
ابیالحدید)31/1 :0611،
 .3ا زون بر وضنعیت اجتماعی شنیعیان و روند سیاسی حوادث که موجب گردید امام شیعیان را از جنگیدن با خوارج منع نماید،
د ینب دیگری نیز در این منع مؤار بودهانند .از جمله از نظر امیرالمؤمنین ،انگیزه خوارج و یاران معاویه در جنگ با او متفاوت
بود ،آنگونه که به تعبیر ایشنان خوارج در جستجوی حو بوده به خطا ر تند ،حال آن که معاویه و یارانش آگاهانه در وی باطب بودند
و بدان دست یا تند در نتیجه ایشان ،شیعه را از قتال با خوارج وس از حیات خود نهی رمود (خطبه 30 :ابن ابیالحدید:0611،
 11/3ابن میثم بحرانی 033/0 :0630،همو 033 :0111،امین.)036 :0131،
مشنکب خوارج ناشنی از عدم معر ت درسنت آنان از تعالیم و احکام اسنالم بود .از اینرو ،امام ایشان را صر ا بخاطر بیان عقاید
خویش مورد تعقینب قرار نداد و در واقع آزادی بیان در ر تار امام با خوارج به وضننوم دیده میشننود .آنگونه که به خوارج رمود:
شنما را از نماز گزاردن در مسنجد منع و سنهم شنما را از بودجه دولتی قطع نخواهیم کرد ،به شنرا اینکه دستان شما در دستان ما
ُ
بناشنند و منا بنا شننمنا نمیجنگیم مگر این که شننما جنگ را آغاز کنید(ابن َزنج َو یه 060 :0101،طبری 11/3 :0611،ابن
کثیر .)011/1 :0111،اما با متزلزل سنناختن امنیت جامعه اسننالمی ،امام مجبور به جنگ مسننلحانه با آنان شنند .وس از جنگ
نهروان ،امام به دلیب ضنعف نظامی خوارج نسنبت به ایام نخسنت شنکبگیری ایشان ،برای آن که امر بر مسلمانان به ویهه یارانش
مشننتبنه نگردد و قتنب مخنالفان عقیدتی به صننرف داشننتن عقیده مخالف ،باب نشننود به صننراحت رمود « :تقتلوا الخوارج
بعدی»(خطبه 30 /ابن ابیالحدید.)11/3 :0611،
 .1امام وس از بروز دو دسنتگی در اجتما؛ سااهیان خود ،کوشید ایشان را برای جهاد با معاویه ترغیب و گردآورد ،اما بیشتر آنان با
بنهناننههنای واهنی ،حناضننر بنه جنهناد ننگردیندنند(دینوری 000 :0631،دینوری 011/0 :0101،طبری11/3 :0611،
غارتی معاویه ،سننسننتی به خرج داده،
مسننعودی 111/0 :0111،ابن الطقطقی .)011 :0101 ،برای نمونه آنان در برابر حمالت
ِ

خواری و ذلت را وذیر تند(خطبه 01 :بالذری 161/0 :0101،مقدسننی ،بیتا ،)001-061/3 :تا بدانجا که امام در آخرین

ایام حیاتش ،در قدان یاران باو ایش ریاد غم سر داد(خطبه.)010 :
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فرمود کاه بعا از حیا تم (پس از شاااها دت من) با خوارج نجنگیا (خطباه30 :؛ ابن ابیالح ی :0670،
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توصیه سی سی ام م به پیروان خویش در پرهیز از جنگی ن ب خوارج ،مؤثر واقع گردی ن  .از یکسو برای
اما م روشااان بود کاه یا رانش هما ننا او توان مب رزه همزم ن در دو جبهه(شااا می ن و خوارج) را نخواهن
داشت؛ و از سوی دیگر در نظر وی ،فتنهی بنی امیه برای شیعی ن از فتنه خوارج پر هزینهتر بود( 1خطبه/
86؛ ثقدی کوفی .)01/0 :0616،آنگوناه که چون ی ران ام م ،از ایشااا ن خواساااتن قبل از حرکت به

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1399شماره66

ساوی شا می ن ،فتنه خوارج را چ ره سا زد ،فرمود :خوارج را واگذاری  ،بشات بی به ساوی مردمی که ب شم
میجنگنا تا پا دشااا ه نی ساااتمگر شاااون و بن گ ن خ ا را بن ه خود سااا زن (دینوری033/0 :0101،؛
طاباری01/1 :0607،؛ ابان خل ا ون368/2 :0110،؛ ابن اثیر ،610/6 :0601،مساااعودی:0118،
.)111/2
ام م از منع شااایعی ن در جنگی ن ب خوارج پس از پ ی ن حی ت وی از چن زاویه ق بل تحلیل

ها

اساات .این پنج وجه ،عمق بینش ساای ساای و البته اهتم م ام م به حدظ نیروی انسا نی شاایعه را نم ی ن
میس زد.

2

نخساات ،خوارج در مرکز ح کمیت ام م و در جوار و همس ا یگی ی ران ایش ا ن قرار داشااتن  .آن ن به
ساهولت میتوانساتن مرکز حکومت اساالمی(کوفه ،محل اجتم شایعی ن) و دیگر شهره ی قلمرو آن را
ن امن س خته ،به ترور شیعی ن بپردازن (مک رم شیرازی.)3/6 :0123،
دوم ،از آنج که خوارج و شایعه در غ صب و ظ لم شن ختن ح کم ن اموی همرأی بودن  ،در دشمنی ب
اموی ن متدق بودن (امین ،)271 :0838،از اینرو این احتم وجود داشت که در یک جبهه ،علیه حکومت
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ش م وارد جنگ شون (مک رم شیرازی.)3/6 :0123،
ساوم ،برای ام م ب توجه به شن ختی که از عمق ع اوت بین خوارج و مع ویه داشت ،روشن بود که
خوارج نساابت به ح کمیت مع ویه سااکوت نخواهن کرد ،آنگونه که ب جنگ افروزی ،بنی امیه را به خویش
یکی از عواملی کنه وس از وایان جنگ نهروان موجب بروز گسننسننت و وراکندگی در جبهه امام گردید ،آن بود که عراقیان از
مرامنامهی امام سنوء اسنتفاده مینمودند ،چرا که به خوبی میدانسنتند امام بر آن نیسنت که آنان را از سر اجبار به جهاد
وادارد(خطبه 013 :مفید 010/0 :0610،طبرسی.)101/0 :0106،
خو َف َ
ٌ
ُ
َ
َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َّ َ َ َّ َ َ ٌ َ َ ُ
َ « .1س َو إ َّن َس َ
ظلمه»(خطبه 16 /اقفی کو ی.)01/0 :0636،
الفت ِن ِع ِندی علیکم ِ تنه ب ِنی سمیهِ ،إنها ِ تنه عمیاء م ِ
ِ
ِ
 .2ور واضنح اسنت که هدف امام از این وصنیت سنیاسنی ،از یکسنو دور نگاه داشنتن شیعیان تا حد امکان از شمشیر امویان و
خوارج و از سنوی دیگر مشنلول شدن طر ین به یکدیگر بود ،تا در نتیجهی آن ،از میزان تلفات جانی و شدت قلع و قمع ویروان
ً
خود در مواجهه با دو جبهه مخالفشننان بکاهد(تو یو .)13 :0616،در نتیجه ،نباید انتظار داشننت که شننیعیان امام ،مطلقا از
گزند بنی امیه و خوارج در امان بمانند.
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مشااغو خواهن سااا خت .از اینرو ،زد و خورد خوارج ب بنی امیه ،نه تنه میتوانساات موجب ت سااارگرمی
بنیامیه را فراهم سا زد ،بلکه میتوانسات از شا ت فشا ری که قرار بود بنی امیه علیه شیعی ن علی به
ک ر گیرن  ،ت ح ق بل توجهی بک ه (توفیق.)11-13 :0686،
چه رم ،جنگ شااایعی ن ب خوارج به مم بهی دف از حکومت اموی و اساااتواری سااالطنت آن ن بود؛ از
لف حکومت اموی ،ب ساات یک یگر از بین
کشااته خواهن شاا (الع ملی ،)601/0 :0126،و دو گروه مخ ِ
رفتاه ،حا آنکاه امویا ن قا رت خود را در برابر هر دو حدظ نموده ،هرگا ه اراده نم ین به راحتی میتوانن
هردوی ایشااا ن را از می ن بردارن  .ضااامن آنکه آث ر اجتم عی این جنگ هم ون حق  ،کینه و انتق م جویی
عراقی ن از یک یگر دامنگیر ج معه ایش ن خواه ش (الع ملی.)688-111/0 :0126،
اما م برای کا هش آثا ر اجتما عی جنگیا ن شااایعی ن ب خوارج به ی ران خویش فرمود :خوارج را
دشاان م ن هی  ،اگر ب ام م ع د مخ لدت کردن ب ایش ا ن بجنگی  ،چه ب بت این جه د مأجور خواهی بود و
چنا ن اه با اما م جا ئر وارد جناگ شااا ن ب ایشااا ن نجنگی  ،زیرا برای خواساااته و دلیلی میجنگن (ابن
ابیشیبه280/01 :0121،؛ طوسی011/3 :0631،؛ متقی هن ی.)621/00 :0118،
پنجم ،امیرالمؤمنین ب این دساتور به شیعی ن فهم ن چن ن ه روزی مع ویه ایش ن را برای جنگ ب
خوراج فراخوان _ ،ت ج یی که برای ایشااا ن مق ور اسااات و ب امتن از دساااتور مع ویه ج ن ،م و خ نم ن
ایشا ن مورد تعرض قرار نمیگیرد_ به ندع او وارد جنگ ب خوارج نگشته ،ج ن خود را حدظ نم ین و خوارج
و اموی ن را به ح خود واگذارن  .در واقع ،ام م علی ب این وصایت سای سای ،راه را بر ساوء اساتد دهی
مع ویه از شیعی ن مس ود س خت.
پس از شاه دت امیرالمؤمنین ،ام م حسان برجساتهترین شخصیتی بود که به این وصیت پ ر
خویش عمل نمود .مص ا در ،این پ یبن ی ام م حساان را چنین گزارش مینم ین  :پس از آنکه مع ویه بر
عرام دسات ی فت و حسان بن علی بع از بیعت ب او از کوفه خ رج و قصا م ینه نمود ،مع ویه شاخصی را
نزد ام م حسااان فرسااات د که مب رزه ب خوارج را به عه ه گیرد ،و ام م پ ساااخ داد :من برای حدظ خون
مسااالمین از جناگ با تو خودداری کردم ،آی از ج نب تو ب گروهی بجنگم که تو به کشاااته شااا ن از آن ن
ّ
ساازاوارتری َ
نحوی081/2 :0118،؛ ص ا وم200/0 :0601،؛ ابن ابیالح ی 80/1 :0670،؛ ابن
(مبرد
اثیر.)118/6 :0601،
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اینرو ،شااایعی ن علی در جنگی که جز تحکیم ارک ن ح کمیت اموی ن نتیجه دربر نخواه داشااات ،بیهوده
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 .2-2التزام شیعیان به تقیه

ام م در مق م رهبری یق و م ّبر از یکساو اوضا و شرای اجتم عی شیعی ن و از سوی دیگر رون
حوادث سای سای را هر روز در نظر میگرفت و هرگز بر یک روش مب رزه اصارار ن اشات .آن ه ش یسته تأمل
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اسات این نکته میب شا که ام م به منظور حدظ ج ن شیعی ن پس از شه دت خود ،روش مب رزه شیعی ن را
ج
ب ق سااطین(مع ویه و شاا می ن) به شاایوه مب رزه مندی تغییر داد 1.ب ین معن که ایشاا ن او شاایعی ن را از
سای سات بنی امیه در ساب و لعن حضارتش و نیز تعقیب دوسات اران و فروگرفتن آن ن برای استوار س ختن
ج
ارک ن ح کمیت خود آگ ه س خت 2.ث نی کوشی از تع اد ج نب ختگ ن شیعه ب ست نظ م اموی بک ه .
ام م میدانسات که مع ویه پس از شاه دت وی از یکسو برای تخریب شخصیتش و از سوی دیگر
برای ترویج اساالم اموی در عرام ،دسات به ک ر شا ه ،شیعی ن را برای متندر ش ن از ایش ن زیر فش ر قرار
میدها و آنا ن را وادار به ساااب و لعنش مینم ی  3.از اینرو ،ام م به منظور حدظ ج ن شااایعی ن و کم اثر
سا ختن سای سات خشان مع ویه و اموی ن ،به شایعه دساتور داد که در وضعیت اضطرار ب ب گویی به ایش ن
ج ن خود را نج ت بخشان چن انکه این ن رواگویی شیعی ن م یه بلن ی درج ت حضرتش میب ش  ،ام هرگز
از وی بیزاری نجوینا  ،چاه او بر فطرت توحیا تولا یا فتاه و در ایم ن و هجرت بر همگ ن پیشاااق م بوده
اساات( 1خطبه17 /؛ بال ری008/2 :0107،؛ الکوفی الق ضاای380/0 :0126،؛ مدی 622/0 :0672،؛
 .1ناگفته نماند که امام در ایام حیات خود ا زون بر اینکه با قاسننطین وارد مبارزهی مثبت و جنگ نظامی گردید ،در همان ایام
نیز به مبارزه منفی و تالش برای رسننوای بنی امیه توجه کا ی مینمود .یکی از محققان معاصننر در این خصننوص مینویسنند :در

92

واقع ،امنام علی بنا اجرای عندالنت و حو در اینام حکومنت خود ،ظلم و جور معناوینه و رمنانرواینان دیگر را رسننوا
سنناخت(القرشننی .)010/1 :0106،از اینرو ،سننب و لعن امام توسننط معاویه ،از یکسننو به منظور حذف عدل علی از
حا ظهها و از سنوی دیگر روشی برای محو اخالق و ضایب علی بین مردم بود .وس از معاویه ،دیگر امویان نیز سیاست وی
را دنبال نمودند به گونهای که سننب اهب بیت را به ی ،واجب اسننالمی مبدل نموده و هر کس از اهب سنننت یا شننیعه آن را ترک
مینمود مورد تعقیب قرار میدادند(القرشی.)33/0 :0106،
 .2بنی امیه نیز در س الهای بعد ،انگیزه حقیقی خود در سب ،لعن ،مخدوش ساختن شخصیت حضرت و کشتار شیعیان وی ،که
بنا هندف اسننتحکنام حناکمینت خود صننورت گر تنه بود ،روشننن نمودنند(بینام 13 :0610،بالذری 011/0 :0101،ابن
ابیالحدید.)31/1 :0611،
 .3با رض اینکه آگاهی امام از روند حوادث سنیاسنی آینده ،به وشتوانه علم امامت هم نبوده باشد ،از آنجایی که ایشان از ده
سنالگی در آغوش سنیاسنت ،مبارزه و کشناکش ها روزگار گذرانده بود ،از اوضنا؛ و احوال معاویه و تشکیالت وی به نیکی خبر
داشت در نتیجه امام به علم سیاست میدانست که معاویه وس از وایان حیات وی چه برنامههایی را دنبال خواهد کرد.
َ « .1س َّما إ َّن ُه َس َی ْظ َه ُر َع َل ْی ُک ْم َب ْعدي َر ُج ٌب َر ْح ُب ْال ُب ْل ُعوم ُم ْن َدح ُو ْال َب ْطن َی ْأ ُک ُب َما َیج ُد َو َی ْط ُل ُب َما َیج ُدْ َ ،اق ُت ُل ُوه َو َل ْن َت ْق ُت ُل ُوهَ .س َو إ َّنهُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َِ ْ
َ ِّ ْ ُ َ َ ْ ْ
َ َ ْ ُ ُ ُ ْ َ ِّ َ ْ َ َ َ ِّ َ َ َّ َّ َ
َ َ
َ َّ
َ َ ُ ََ
الس ُّب ُس ُّب ِونن ِإن ُه ِلن َزکاه َو لک ْم نجاه َو س َّما ال َب َر َاءه ،ال ت َت َب َّر ُءوا ِم ِّنن ِإنن ُو ِلدت علی ال ِفط َره َو
سنیأمرکم ِبسبن و البراءه ِمنن ،أما
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ق ضی نعم ن031،038/0 :0118،؛ طبرسی611/0 :0107،؛ راون ی212/0 :0118،؛ ابن شهرآشوب،
بیت  ،الف272/2 :؛ ح کم نیش بوری681/2 :0122،؛ قن وزی حندی.)211-213/0 :0122،
مع ویه بع از تساال بر دنی ی اسااالم ،برای در ام ن م ن ن از تحرک ت غیر محسااوس شاایعی ن ،سااه
سای سات در پیش گرفت :نخسات ،از یکسو ج سوس ن و مخبران خود را برا ایش ن گم شت(امین:0838،
و شااایعیا ن را باه درساااتی میشااانا خات بر ایشااا ن گما رد تا در تها یا  ،تعقیاب و کشاااتا ر آن ن موفق
ب شا (بال ری020/1 :0107،؛ ابن ابی الح ی 11/00 :0670،؛ طبرسی .)06-01/2 :0106،سوم ،به
منظور تغییر گرایش علوی شاایعی ن به عمم نی ،همگ ن را مجبور به سااب و لعن علی نمود ت از یکسااو
شایعی نی را که از سار اعتق د قلبی به علی بن ابیط لب وف دار بودن را شن س یی کرده ،حذ نم ی ؛ 1و
از ساوی دیگر آن دسات از شیعی ن که بیشتر گرایش سی سی و نه اعتق دی به علی داشتن را از ترس ج ن
خود و رسی ن به من فع شخصی ،ب ته ی در زمره پیروان عمم ن ،خلیده سوم درآورد.

2

مع ویه برای تعقیب این ساای ساات خود ،در س ا  10هجری به هنگ م خروج از کوفه به اساات ن ار خود
مغیره بن شااعبه دسااتور داد که ن ساازاگویی به علی و مذمت وی و طلب رحمت و آمرزش بر عمم ن را
ْ ُ َ ْ
ْ ْ
َسنن َبقت ِإلی ِاق َیم ِان َو ال ِهج َره»(خطبه 31 /بالذری 001/0 :0101،الکو ی القاضننی 311/0 :0106،مفید600/0 :0610،
قاضننی نعمان 031،031/0 :0111،طبرسننی 611/0 :0101،راوندی 010/0 :0111،ابن شننهرآشننوب ،بیتا ،الف010/0 :
حاکم نیشابوری 611/0 :0100،قندوزی حنفی.)013-013/0 :0100،
ٌ ْ ْ ْ
مقصنود امام ،از « َر ُجب َرح ُب ال ُبل ُع ِوم» معاویه بود .آنگونه که حسنن بن علی وس از صلح با معاویه در واسخ به اعتراض
سنفیان بن یلب الهمدانی و حجر بن عدی الکندی رمود :همگان چون شما نمیاندیشند و شوق ِجهاد با قاسطین را ندارند و من
از ودرم شنننیدم که حکومت به مردی گشننادهگلو و شننکم بزرخ خواهد رسننید و او معاویه اسننت(بالذری13-13 /6 :0101،

ابوالفرج اصفهانی،بیتا.)13-13 :
 .1برای نمونه ،یکی از روشهایی که معاویه برای شننناسننایی شننیعیان اعتقادی اتخاذ کرده بود این بود که اصننحاب امام را مجبور
ط
می نمود بر منبر روند و ایشنان را لعن کنند(إبن عبد ربه 011/0 :0111،الکشی 013 :0111،ابن ابیالحدید31/1 :0611،
ابشیهی 36 :0101،حاکم نیشابوری.)611/0 :0100،
 .2مسنئله تعقیب و تفتیش عقاید شنیعیان در دوران امویان و استانداران ایشان به مراتب سختتر از ماجرای «محنه القرآن» بود.
اما دلیب انعکاس کم رنگ آن در مصادر اهب سنت در مقایسه با ماجرای محنت ،شاید آن باشد که در این تعقیب دهشتناک ،تنها
حزب علی بود که به خاک و خون کشنیده شند و حزب عثمان که به ریاسنت معاویه به مرتبه «جماعت» ارتقا یا ته بودند ،از
آن برکنار بودند .حال آنکه در ماجرای محنت ،سنننیان اهب حدیث به سننبب قائب به قدیم بودن قرآن ،از جانب جبههی دیگر اهب
سنننت یعنی معتزلیان که باور به حدوث کالم الله(مخلوق بودن قرآن) داشننتند ،مورد تفتیش و تعقیب قرار گر تند .در صننورتی که
در این ماجرا ،شیعیان به دستور ائمهی خود از ورود بدان کناره جستند(ابن شهر آشوب ،بیتا ،ب.)30/0 :
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 .)271دوم ،والی نی هم ون ،زی د بن ابیه را که در دوران علی بن ابیط لب از اساات ن اران ایشاا ن بود
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ترک نکن  .ی ران علی را نکوهش نم ی  ،سااخن نش ا ن را نپذیرد و در مق بل پیروان عمم ن را ساات یش نموده،
تقرب ده و سااخن نشا ن بشاانود( 1ابن حنبل001/6 :0103،؛ طبری216/1 :0607،؛ ابن اثیر:0601،
.)172/6
معا ویاه افزون بر باه کا ر بساااتن دو راهبرد ترویج لعن ام م و تبلی فضااا یل عمم ن ،عراقی ن و به
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خصاو

کوفی ن را به ساای سات تدتیش عق ی و تعقیب مبتال سا خت .آنگونه که دسااتور داد هر کس را به

دوستی این قوم [علوی ن] متهم میدانی شکنجه کنی و خ نهاش را ویران س زی (2ابن ابیالح ی :0670،
11/00؛ ابن یحیی العلوی027 :0102،؛ صدوت ،بیت .)30-32 :
پس از این فرما ن معا ویاه بود کاه زیا د بن ابیه بر آن شااا تم م کوفی ن را به لعن و برائت از علی
وادارد و هر کس را کاه امتنا ورزد کشاااتاه ،خ نه او را ویران سااا زد(ابن ابیالح ی  .)10/1 :0670،این
وضااعیت بر همین منوا بود ت اینکه پس از شااه دت حساان بن علی ،گرفت ری و فتنه افزون ش ا و از
شایعه هی کس ب قی نم ن جز آنکه در زمین آوره و بر ج ن خود ترس ن بود .هم نین دایره تعقیب شیعی ن
 .1معاویه برای تخریب شنخصیت امام و متنفر ساختن مسلمانان سرتاسر بالد اسالم از وی ،دو سیاست ترویج لعن علی
و تبلیغ ضنناینب عثمان را دنبال مینمود(ابن ابیالحدید 11/00 :0611،ابن یحیی العلوی 003-001 :0100،صننفوت ،بیتا:
 .)30/0او کوشننیند این کار را به اندازهای ادامه دهد که کودکان با آن بزرخ شننوند و بزرگسننا ن با آن ویر گردند و دیگر هیچکس
ضیلتی برای امام نگوید(ابن ابیالحدید 31/1 :0611،ابن یحیی العلوی.)003 :0100،
سیاست معاویه وس از تسلط بر دنیای اسالم نسبت به امام و شیعیان به میزانی خش ،و شکننده بود که امام با علمی که به
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آن داشنت ،به حسنن و حسنین وصنیت کرد که قبر او را مخفی دارند .چه امام میدانست که بنی امیه به واسطه سوء نیت و
عداوتی که با وی داشنتند از کارها و سخنان زشت نسبت به او روگذار نخواهند کرد و از قبر و جنازهاش دست بر نخواهند داشت.
از اینرو ،قبر امنام تنا نابودی بنی امیه و روی کار آمدن بنی عباس مخفی بود و وس از زوال امویان ،امامصننادق آن را نشننان
داد(مفید 01/0 :0610،ابن طاووس،بیتا.)60 :
با وجود این ،بنظر میرسند امام در خصنوص وصنیت تد ین خود دو مورد دیگر را نیز دور از نظر نداشته است نخست ،بل ،
کینه و عداوت خوارج نسننبت به امام ،احتمال جسننارت آنان را به مد ن امام قوت میبخشننید دوم ،دور از نظر نبود که با
آشنکار بودن قبر امام ،چنانچه شنیعیانی برای زیارت مضنجع حضرت مشرف میشدند ،توسط بنی امیه مورد تعقیب و کشتار
قرار گیرند از اینرو مخفی بودن مرقد امام در ایام حاکمیت اسنتبدادی امویان ،میتوانست باعث حفظ جان شیعیان اعتقادی
شده باشد.
 .2گرچه معاویه در دورهی حکومت خود با اسننتفاده از راهکار بذل ،بخشننش و نیز تطمیع ،در جهتدهی عوام و حتی خواص ،به
مو قیتهای بزرگی نائب شد(میری ،)01 :0610،اما او در تطمیع و خریدن شیعیان اعتقادی در سب و لعن امام ناکام ماند .از
ُ
کرد(ج َرداق:0101،
اینرو ،معاویه برای وادار کردن شنیعیان عراق به سنب علی بیشتر سیاست مجازات و تعقیب آنان را دنبال
 101محمد جعفری.)011-011 :0611،
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پس از شااه دت حسااین بن علی ،ب روی ک ر آم ن عب الملک بن مروان و به حکومت رس ا ن ن حج ج
بن یوسااف ثقدی بر عرام ،تنگتر از پیش شا (ابن ابیالح ی 13/00 :0670،؛ ابن یحیی العلوی:0102،
020؛ صدوت ،بیت .)32/2 :
ام م علی ب علم به فراگیر بودن فتنهی کور و ت ریک بنی امیه و تعقیب و کشااات ر ی رانش(خطبه/
تع اد کمی از شم را ب قی نگذارن  .چون ن ب قیم ن ه غذایی ان ک در ته دیگ ی دانهه ی چسبی ه در اطرا
ظر  .شام را بسا ن پوسات چرمی به هم پی ن ه ،میفش رن و هم نن خرمن شم را به ش ت میکوبن و
چونا ن پرنا های کاه داناهها ی درشااات را از غر جا ا کن  ،مؤمن ن را از می ن شااام ج ا سااا خته ،ن بود
میکنن (خطبه86 ،010 /؛ ابن ابیالح ی .)000/7 :0670،
از اینرو ،اما م برای آن کاه یا ران و دوسااات اران کمتری از ایشااا ن در فتنهی فرزن ان امیه ج ن
بب زن  ،هم و پ ری دلسوز 1،به پیروان خود توصیه نمود در وضعیت خطر و اضطرار ،برای حدظ ج ن خود،
او را دشان م دهن  2.چه اموی ن در این شارای کمتر از شیعه احس س خطر میکردن  .این ت بیر ام م نه
تنه در آن ای م ساخت ،میتوانست ت سر ح ممکن م یه نج ت شیعی ن گردد ،بلکه در دراز م ت از یکسو
مظلومیت ام م ،اهل بیت و شایعی ن را _که برای در ام ن م ن ن از کشات ر اموی ن ،مجبور به سب پسر
عموی رساو خ ا گردی ه بودن _ نشا ن میداد و از سااوی دیگر ظلم و درن ه خویی بنی امیه را اثب ت
مینمود .هم نین این ت بیر ام م در گذر زم ن توانست موجب ت گرایش بیشتر مردم به آ محم 
را مهی س زد و ب ین شیوه توانست ،تعقیب و ته ی را به فرصت تب یل نم ی .
 .2-5تبعیت کامل شیعیان از امام زمان خود

این رهنمود سای سی ام م به نسبت وص ی ی سی سی مذکور از اهمیت بیشتری برخوردار است ،چه
دو توصایه سای سای پیش ،در ب زهی زم نی خ صی از ت ریخ حی ت شیعه _بیشتر در دوره ح کمیت اموی ن و
 .1رسنول خدا در وصنف شنأن و زحمات خویش و علی ،در به رشند و کمال رسناندن طفب اسالم رمود« :سنا و سنت َسبوا هذه
ُ
األ َّمه»(راغب اصفهانی 31 :0100،صدوق،بیتا 13/0 :همو.)001/0 :0613،
 .2با وجود این ،در ابتدای کار ،بعضنی از شیعیان نظیر حجر بن عدی و یارانش و عبدالرحمن بن ط
حسان العنزی تن به چنین دشنام
نناروا و ننگینی نندادنند(ابوالفرج اصننفهنانی 011-010/01 :0103،طبری 016-011/3 :0611،ابن اایر-113/6 :0613،
 ،)111اینان مردان شننریفی بودند که از سننب و لعن امام سننرباز زدند و هر گونه اذیت و محرومیت را در این راه بر جان خود
هموار ساختند(امینی نجفی ،033/01 :0611،القرشی.)33/0 :0106،
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86؛ ثقدی کوفی ،)01/0 :0616،آشااک را بی ن نمود که پس از آن که بنی امیه بر شاام دساات ی بن  ،جز
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ق رتمن ی خوارج_ راهگشا بود و ب زوا بنی امیه و به ح شیه ران ه ش ن خوراج ،وص ی ی سی سی ام م در
ج
این خصو موضوع منتدی ش ن .
اگر چه م هیت وصااایت علی بن ابیط لب به شااایعی ن در تبعیت ک مل از ام م زم ن خود صااارف
سای سای نیسات ،و قبل از آن ریشاه در و یت الهی اولواْلمر دارد ،ام از این جهت که این توصیه سی سی
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امیرالمؤمنین ب زهی زم نی فراختری را در بر میگیرد از اهمیت بساازایی برخوردار اساات .آنگونه که در
پیش آم ه ی روز ،مرجع نه یی مسا ئل شارعی و سای سی ام م معصوم است؛ 1و توصیه ام م علی
به تبعیت و اط عت از ام م هر عصااار ،نه تنه تالشااای برای حدظ نیروی انسااا نی شااایعه بود ،بلکه در واقع
مق مهای برای حدظ مذهب و جلوگیری از زوا آن به شم ر میرفت.
امیرالمؤمنین در دوران خالفات خویش ،در مجا ها ی متعا د وظیدااه و تکلیف شااایعیا ن را در
تبعیت و اط عت سای سای آن ن از ام م زم ن خود ،روشان نمود .نخسات ،ام م کوشای ت شأن و ج یگ ه
و یت ائمهی اطه ر را برای شااایعی ن تبیین نم ی ؛ و ساااپس آن ن را به تبعیت ک مل از ام م عصااار خود
ترغیاب و تشاااویق نم ی که در ادامه به ب زخوانی جلوهه ی این رهنمود سااای سااای در خطبهه ی ایشااا ن
میپردازیم.
امروز م و شااام بر سااار دو راهی حق و ب طل قرار داریم(خطبه .)1 /در شاااگدتم از خط ی گروهه ی
پراکنا ه با د یال مختلف کاه هر یاک در ماذهاب خود دارن  ،نه گ م ج ی گ م پی مبر مینهن و نه از
رفتا ر جا نشاااین او پیروی میکننا  .باه شااابه ت عمل میکنن و در گرداب شاااهوات غوطه ورن در حل
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سیاسی روز
 .1همانگونه که روشنن شد از منظر امیرالمؤمنین در دوران حضور امام معصوم ،مرجع نهایی مسائب شرعی و
ِ

امام همان عصنر اسنت ،اما با توجه به آماده سنازی شنیعیان برای مسنئله غیبت حضنرت حجه بن الحسن توسط ائمه ویشین،

ورسنشنی شنکب میگیرد و آن اینکه با آغاز دوران غیبت کبری و وایان یا تن دوران نواب خاص ،مرجع شنیعیان در مسائب شرعی و
َ
نی روز کیسننت حضننرت صنناحب األمر به منظور برون ر ت شننیعیان از تنگنای غیبت کبری ،با صنندور حکم « َو س َّما
سننیاسن
َ
ُِ ْ
ْ
َ
َ َّ ُ َّ َ َ ُ َ َ ُ َّ َّ َ
َ
ال َح َو ِادث ال َو ِاق َعنه ن ْار ِج ُعوا ِ َیهنا ِإلی ُر َواه ح ِد ِیث َنا ِإن ُه ْم حج ِتی عل ْیک ْم َو سنا حجه الل ِه علیهم»(کلینی )31/0 :0111،شننیعیان را در
کسب تکلیف به مجتهدان امامی ارجا؛ داد.
بنا وجود این ،ورسننش دیگری در وی این حکم زایش میینابند ،کنه آیا میتوان از هر آن کس که در روایت حدیث ،به درجه ممتاز
قاهت رسنیده است ،تبعیت کرد در جواب باید گفت ،امام حسن بن علی عسکری ،برای قیهان امامیه شرایط و ویهگیهای
ً َ
ََ
َ َ ْ
ُْ َ
ً ْ
َ َ
َ ً
َ ً
َ ْ َ ِّ ُ
َ َ
خاص تعیین نمود « :أ َّما َم ْن کان ِم َن الفق َه ِاء َصن ِائنا ِل َنف ِسن ِه ،حا ِ ظا ِل ِد ِین ِهُ ،مخ ِالفا ِل َه َو ُاهُ ،م ِطیعا ِأل ْم ِر َم ْو ُه ِلل َع َو ِّام سن ُیقلد ُوه َو ذ ِلك
َ
َ ُ ُ َّ
َُ
ِّ
َیکون ِإ َب ْع ق َه ِاء الش ن َیعه َج ِم ِیع ِهم»(طبرسننی .)300/0 :0106،از اینرو ،این ضننابطه و این چهار شننرا «در بعضننن از
ِ
قهاء شننیعه» وجود دارد .بررسننی تاریخ تشننیع نشننان میدهد ،از آغاز غیبت کبری تا به امروز ،علمای مجاهدی که اسننتوانههای
سننترخ قهی بودند ،در مقام نائب عام حضننرت صنناحب األمر در اسننتمرار سننیاسننت اهب البیت ،تا سننر حد امکان جان
شیعیان و تمامیت تفکر شیعی را حفظ نموده و جامعه شیعیان را از بحرانها عبور دادهاند.

96

مشاااکالت باه خود پنا ه میبرنا  ،و در مبهم ت تنه به رأی خود تکیه میکنن  .گوی هر ک ام ام م و راهبر
خویش میب شن که به دستگیرهه ی مطمئن و اسب ب محکمی که خود ب ور دارن  ،چنگ میزنن (خطبه/
 .)00هم ن پس از من ،روزگ ری بر شااام فراخواه رسااای که چیزی پنه نتر از حق و آشاااک رتر از ب طل و
فراوانتر از دروغ به خ ا و پی مبرش نب شاا  .در شااهره چیزی ن شاان ختهتر از معرو و شاان ختهتر از
رسااو خ ا در می ن شاام مردم ،ج نشااین نی برگزی  ،که تم م پی مبران گذشااته برای امت ه ی
خود برگزی ن  ،زیرا آنه هرگز انساا نه را ساارگردان ره نکردن و ب ون معرفی راهی روشاان و نشاا نهه ی
اساااتوار ،از میا ن مردم نرفتنا (خطباه .)0 /هما نا ام م ن همه از قریش بوده که درخت آن را در خ ن ان
بنیه شام ک شتهان  .مق م و یت و ام مت درخور دیگران نیست ،و دیگر م عی ن زم م اری ،ش یستگی آن
را نا ارنا (خطبه .)011 /من ،عترت پی مبر« ثقل اصاااغر» را در می ن شااام ب قی گذاردم و پرچمه ی
َ
ایم ن را بین شاام اسااتوار س ا ختم(خطبه ،)07 /آگ ه ب شاای َممل آ محم  چون ن ساات رگ ن آساام ن
است ،اگر ست رهای غروب کن  ،ست ره دیگری طلو خواه کرد(خطبه.)011 /
ه ن ای مردم ،آی ت کریمه قرآن درب ره اهل بیت پی مبر ن ز شاا  ،آن ن گنجینهه ی علوم خ اون
رحام ا نن ا  ،اگر ساااخن بگوین ا  ،راساااات میگوین ا  ،و اگر ساااکوت کنن ا کسااای بر آن ا ن پیشااای
نمیگیرد(خطباه .)011/ن م مه جر را بر کسااای نمیتوان گذاشااات ،جز آن کس که حجت خ ا را بر روی
زمین بشاان سا  .هر کس حجت خ ا را شاان خت ،و به ام مت او اقرار کرد ،مه جر اساات(خطبه .)008 /هر
کس از شام که در بساتر خویش ب شان خت خ ا و پی مبر و اهل بیت  ایشا ن بمیرد ،شهی از دنی
رفتاه و پا داش او بر خا اسااات(خطباه .)081 /ای مردم ،امواج فتنهه را را ب کشاااتیه ی نج ت در هم
شاااکنیا (خطباه )1 /ما اهال بیات از فتنهه در ام نیم و مردم را ب ان نمیخوانیم(خطبه .)86 /اهلبیت
پی مبر هرگز ب حق مخ لدت نکردن و در آن اختال ن ارن  .آن ن سااتونه ی اسااتوار اسااالم و پن هگ ه
مردم میب شااان  .حق به وسااایله ایشااا ن به ج یگ ه خویش ب زگشااات و ب طل از ج ی خویش ران ه و ن بود
شااا (خطباه)268 /؛ بنا براین از خا ا هم ون کسااای پروا کنیا  ،که در پی راهنم ی ن الهی رفت و پیروی
کرد(خطبه.)06 /
ای مردم ،عترت پی مبر زم م اران حق و یقینان  ،پیشوای ن دین و زب نه ی راستی و راستگوی نن ،
پس ب ی در بهترین من ز قرآن ،ج یشا ن دهی و هم نن شاتران تشنه که بسوی آب شت ب نن  ،به سویش ن
هجوم ببری (خطبه .)07 /عترت پی مبر اسا س دین و ستونه ی استوار یقین میب نشن  ،شت بکنن ه
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منکر نیست ،پس رستگ ری را از اهل بیت پی مبر جستجو کنی (خطبه.)017 /

95

با ی به آن ن ب زگردد و عقبم ن ه ب ی به آن ن بپیون د(خطبه .)2 /هم ن ائمه از ج نب خ ا ،م بران امور
مردم و کا رگزاران آگا ه بنا گا ننا (خطبه ،)012 /زم م امور خود را بی آنکه ند م ورزی ی کراهتی داشاااته
ب شای  ،به دسات ام م خود ساپ ری  1.بخ ا سوگن اگر در پیروی از حکومت و ام م ،اخال

ن اشته ب شی ،

خ ا دولت اساااالم را از شااام خواه گرفت که هرگز به شااام ب ز نخواه گردانی و در دسااات دیگران قرار
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خواه داد(خطبه .)038 /ام م خود را تنه مگذاری  ،که در آین ه خود را سااارزنش میکنی (خطبه،)007 /
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آگ ه ب شاای اگر از ام م خود پیروی کنی  ،شاام را به هم ن راهی میبرد که رسااو خ ا از آن راه رفت ،و
از ان وه بیراهه رفتن آسوده خواهی ش  ،و ب ر سنگین مشکالت را از دوش خود بر میداری (خطبه.)33 /
در مجمو ام م علی ،شایعی ن را در تبعیت ک مل از خ مشی سی سی ،اجتم عی و اعتق دی اهل
البیات باه این راهبرد اسااا سااای توجاه داد کاه باه اهل بیت پی مبرت ن بنگری  ،از آن ساااو که گ م
برمیدارن بروی  ،ق م ج ی ق مشا ن بگذاری  ،آنه هرگز شام را از راه ه ایت بیرون نمیبرن  ،و به پستی و
هالکت ب ز نمیگردانن  .اگر ساکوت کردن ساکوت کنی و اگر قی م کردن قی م کنی  ،از آنه پیشی نگیری
که گمراه میشوی و از آن ن عقب نم نی که ن بود میگردی ( 2خطبه87 /؛ طبری ام می.)282 :0101،
بررسی ت ریخ تشیع نش ن میده که اهل البیت هر سی ستی را ب در نظر گرفتن مقتضی ت زم ن و
مک ن در پیش میگرفتن  ،خواه ساای ساات جه د 3ی ساای ساات تقیه ،مقصااودش ا ن اعتال و رفعت دین خ ا و
حدظ آن از کهنگی و زوا و حدظ خون مسلم ن ن به ویژه شیعی ن خود بود.

1

َ
ََْ ُ َ َ ُ َ َ
ْ
 « .1أعط ُوه طاع َتک ْم غ ْی َر ُمل َّو َمه َو ُم ْس َتک َر ٍه ِب َها»(خطبه.)031 /
َ
َ ُ َ ْ
ََ ْ
َّ َ َ
ُْ َ َ
َ ْ َ ُ َ ْ ُ
ُ ُ
ً
ُ
ْ
« .2انظ ُروا س ْهنب َب ْی ِت ن ِب ِّیک ْم ال َز ُموا َسنن ْم َت ُه ْم َو ات ِب ُعوا سا َر ُه ْم ل ْن ُیخ ِر ُجوک ْم ِم ْن ُهدی َو ل ْن ُی ِعیدوک ْم ِ ن َر ًدی ِإن ل َبدوا ال ُبدوا َو ِإن
َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُّ َ َ َ َّ َ َ ُ
وه ْم َت ِضلوا َو ت َتأخ ُروا ع ْن ُه ْم َت ْه ِلکوا»(خطبه 11 /طبری امامی.)010 :0103،
نهضوا انهضوا و تس ِبق
 .3گرچه در نگاه اول بنظر میرسند که در اتخاذ سیاست جهاد ،جمعی از مجاهدان ی سبیب الله به شهادت میرسند ،اما در واقع
باید گفت به وسننیله جهاد اسننت که تهدید و خطر دشننمن د ع و عزت و امنیت امت تأمین میگردد(خطبه .)01 /از اینرو جهاد،
خود یکی از مؤارترین راهکارهای حفظ جان آحاد امت ،در برابر زیادهخواهی طاغوتیان است.
 .1شایسته مینماید سیاست بعضی از ائمهی اطهار را در این خصوص روشن سازیم:
امام حسنن وس از تصندی خال ت در ایام نخسنت کمر همت بر جنگ با معاویه بسنت ،اما به دلیب سستی سااهیان ،خیانت
عبیدالله بن عباس و کمی یاران مخل

راهی ویش روی خود جز صنلح با معاویه ندید .با وجود آن که یاران راسنتین امام اصرار بر

نبرد با معاویه داشنتند اما امام در نتیجه شنرایط روز و از هم واشیدگی توازن قدرت نظامی عراقیان در برابر شامیان ،با وذیرش صلح
و التزام بدان جان شنیعیان خویش را حفظ نمود « ما اردت بمصالحتی إ ان اد ع عنکم القتب عند ما رایت من تباطؤ اصحابی عن
الحرب»(دینوری 000 :0631،دینوری .)013/0 :0101،امنام حسننن مذهب شننیعه را از نابودی قطعی نجات داد و نه تنها
توانسنت ارتباا خود را با شنیعیان حفظ نماید ،بلکه مو و گردید بین نسنبهای آینده شیعه و امام علی و حضرت رسول 
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 .3نتیجه

ام م علی در دو مقطع زم نی حس ا س کوشاای ج ن ی ران و شاایعی ن خود را حدظ نم ی  :نخساات،
پس از م جرای ساقیده ،ب گذشتن از حق خالفت بالفصل خود .دیگری در طو م ت خالفت خویش ،به
ویژه در روزه ی واپساین حی تش .ام م علی نه تنه دغ غهی حدظ ج ن شیعی ن خود را در زم ن حی ت
ب به خالفت رسای ن علی بن ابیط لب ،مسا ئل و بحرانه ی سای سای بی س بقهای برای نیروی
َ
انسا نی شایعه رخ داد که میتوانسات این تشاکل نو پ را از ریشه و بن برکن  .از اینرو ،ام م بیش از پیش ب
عقالنیات تا م و آینا هنگری سااای سااای دقیق در راسااات ی حدظ ج ن شااایعی ن خویش کوشااای  .اهتم م
امیرالمؤمنین در حدظ نیروی انسااا نی شااایعه مح ود و محصاااور به ای م حی ت ایشااا ن نبود ،بلکه آن
حضارت از رهگذر وصا ی ی سی سی خویش ،شیعه را از چگونگی مواجهه ب بحرانه ی سی سی که پس از
وی ،نیروی انس نی ایش ن را به مخ طره میان ازد ،آگ ه س خت.
رابطهای اعتقادی برقرار سنازد(آل یاسین .)013 :0101،آنگونه که شیعیان در سالهای بعد به صحت و صوابدید رسی حسن بن علی
در تأخیر جنگ وی بردند(دینوری.)000 :0631،
وس از شنهادت امام حسنن و مطلع شندن کو یان ،بزرگان شنیعه در نامه به حسین بن علی ،ضمن عرض تسلیت ،آمادگی
خود را برای اجرای رمان ایشان اعالم داشته ،نوشتند اگر دوست داری خال ت را در دست گیری ،نزد ما بیا که ما جان خود را برای
داکاری تا حد مرخ آماده کردهایم(یعقوبی ،بی تا 001/0 :دینوری .)000 :0631،اما امام که موقعیت را برای قیام مناسننب
نمیدید در جواب نوشت :امروز من چنین اندیشهای ندارم ،خدایتان رحمت کند مالزم منزل خود باشید و در خانههای خود کمین
کنیند و تنا زمنانی کنه معاویه زنده اسننت از اینکه مورد بدگمانی قرار گیرید ،بارهیزید .اگر خدا مرخ او را در ایام حیات من مقدر
سناخت ،اندیشنه خود را برای شما خواهم نوشت(دینوری .)000 :0631،خودداری امام حسین از اینکه رهبری قیامی آشکار
را دورهی حکومت معاویه به عهده گیرد ،نشنان از موضع محتاطانه و اجتناب ایشان از بهانه دادن بدست معاویه دارد ،زیرا نتیجه آن
نابودی کامب طر داران خاندان علی بود(محمد جعفری.)011 :0611،
با وایان یا تن حاداه کربال ،امام سنجاد و وس از ایشنان ،امام باقر و امام صنادق با به کارگیری سنیاست تقیه از ورود به هر
ماجرای سنیاسنی اجتناب نمودند .حضنرات کوشنیدند با ویریزی ی ،نهضت منسجم علمی و جذب شیعیان بدان ،آنان را تا حد
ً
امکان از گرایش به قیامهای مکرر و بیسنرانجام زیدیه _که بعضنا عرصنه را بر امام و شنیعیان نیز تنگتر میسناخت_ بازداشته ،با
حفظ جان شنیعیان و تربیت شاگردانی کارآمد نظیر ابوحمزه الثمالی(الکشی ،)011 :0161،زراره بن اعین(الکشی،016 :0161،
 )011و بنرادرش حنمنران بنن اعنینن(الکشننی ،)060 :0161،معروف بن خربوذ(الکشننی ،)011 ،033 :0161،ابوبصننیر
ا سندی(الکشی ،)011 ،060 :0161،برید بن معاویه(الکشی ،)011 :0161،محمد بن مسلم بن ریام الطائفی(الکشی:0161،
 ،)011 ،000الفضنیب بن یاسنر(الکشنی )011 ،033 :0161،کلیت تفکر شنیعی را انسجام بخشند و حیات شیعه اانی عشری را
تضمین نمایند .شیعیان نیز با تبعیت از ائمه ، مو و شدند خون خود را از دست حکام جور حفظ نموده و به منظور حفظ کیان
مذهب امامی ،با تخص گرایی به قوام علمی وایههای مکتب جعفری باردازند.
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خویش داشت ،بلکه اهتم م مض عدی نیز بر حدظ نیروی انس نی شیعه پس از پ ی ن حی ت خود داشت.

99

ب بررسی نهجالبالغه ،میتوان اهتم م علی بن ابیط لب برای حدظ نیروی انس نی شیعه را در سه
رهنمود سی سی ب زجست .نخست ،منع شیعی ن از جنگی ن ب خوارج؛ دوم ،التزام شیعی ن به تقیه؛ سوم،
تبعیت ک مل شیعی ن از ام م زم ن خود .از تحلیل ت ریخی این سه رهنمود سی سی در دورانی که مع ویه و
اموی ن در سراسر این دوره کمر به ن بودی پیروان علی بسته بودن  ،به نیکی میتوان دری فت که ام م
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برای حدظ ج ن شیعی ن خود(اعم از شیعی ن اعتق دی و شیعی ن سی سی) این وص ی ی سی سی را به آن ن
الق کرد.
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طالب فی النجا ،قم :الشریف الرضی.
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ه دی امینی ،مشه  :بنی د پژوهشه ی اسالمی.
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 .00ابن یحیی
َ

مؤسسه الدجر.
 .08ابوالدرج اصده نی ،علی بن الحسین0101 ،م ،األغانی ،بیروت :دار احی ء الترث العربی.
 ،___________________________ .21بیت  ،مقاتل الطالبیی  ،تحقیق :سااای احم صاااقر،
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چ پ دهم ،بیروت :دار الکت ب العربی.

ّ ّ
الساانه و األدب ،چ پ شااشااام،
 .22امینی نجدی ،عب الحسااین بن احم 0671 ،ش ،الغ یر فی الکتاب و

طهران :دار الکتب اإلسالمیه.
 .26بال ری ،احم بن یحیی0107 ،م ،أنسااب األحراف ،تحقیق :سهیل زک ر و ری ض زرکلی ،چ پ او ،
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بیروت :دارالدکر.
 .21بین م0680 ،م ،أخبار ال وله العباساایه ،تحقیق :عب العزیز ال وری و عب الجب ر المطلبی ،بیروت :دار
الطلیعه.
 .21ثقدی کوفی ،ابواساااح م ابراهیم بن محم 0616 ،م ،الغارا  ،تحقیق :سااای جال ال ین حساااینی
ارموی ،طهران :انجمن آث ر ملی.
ر ُ رر
َ
اله امنسانیه (علی و عصره) ،النجف :دار اْلن لس.
 .23جردام ،جورج2101،م ،اممام علی صو الع ِ

 .27حا کم نیشااا بوری ،محما بن عب الله0122 ،مُ ،المسااات رک علی ّ
الصااا ی ی  ،تحقیق :مصاااطدی

عب الق در عط  ،چ پ دوم ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
 .20ال وری ،عب العزیز0818 ،م ،مق مه فی تارید صا ر امساالم ،بغ اد :منشورات مکتبه الممنی ،مطبعه
المع ر .
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 .29دینوری ،احم بن داود0630 ،ش ،األخبار الطواو ،تحقیق :عب المنعم ع مر ،قم :منشاورات الشریف
الرضی.
 .61دینوری ،عب الله بن مسالم بن قتیبه0101 ،م ،اممامه و السایاساه ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار
اْلضواء.

 .62راون ی ،قطب ال ین ابوالحسااین سااعی بن هبه الله0118 ،م ،الخرائج و الجرائ  ،تحقیق :مؤسااسااه
اإلم م المه ی ،قم :مؤسسه اإلم م المه ی.
ّ
الشیعیه فی التصوف) ،چ پ
 .66الشایبی ،ک مل مصاطدی0802 ،م ،الصاله بی التصوف و التشیب (العناصر

سوم ،بیروت :دار ا ن لس.
 .61ص وم ،محم بن علی0601 ،م ،علل الشرائب ،النجف :المکتبه الحی ریه.
 ،_____________ .61بیت  ،عیون أخبار الرضاا ،تصحیح :سی مه ی الحسینی جوردی ،طهران:
جه ن.

 .63صاادوت ،احم زکی ،بیت  ،رجمهره ررسااائل العرب فی ِع ُصااور العربیه الزاهره (العصاار األموی) ،بیروت:
المکتبه العلمیه.
 .67طبرسای ،ابیمنصور احم بن علی0106 ،م ،املتجاج ،تحقیق :ابراهیم به دری و محم ه دی به،
قم :اسوه.
 .60طبرساای ،فضاال بن حساان0107 ،م ،رعالم رالوری بأعالم اله ی ،تحقیق :مؤسااسااه آ البیت
إلحی ء التراث ،قم :مؤسسه آ البیت إلحی ء التراث.
 .68طبری اما می ،محم بن جریر بن رساااتم0101 ،م ،المساااترحااا فی رمامه امیرالمؤمنی علی ب ابی

طالب ،تحقیق احم محمودی ،طهران :مؤسسه المق فیه اإلسالمیه لکوش نبور.
 .11طاباری ،ابوجعدر محم ا بن جریر0607 ،م ،تااارید األمم و الملوک ،تحقیق :محم ا ابوالدضاااال
ابراهیم،چ پ دوم ،بیروت :دار التراث.
 .10طوسی ،محم بن الحسن0631 ،ش ،تهذیب األلکام ،چ پ چه رم ،طهران :دارالکتب ا سالمیة.
 .12ع ملی ،ساای جعدر مرتضاای0126 ،م ،علی  و الخوارج تارید و دراسااه ،بیروت :المرکز اإلسااالمی
لل راس ت.
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 .60راغاب اصاااده نی ،حساااین بن محم 0102 ،م ،مفردا الفاظ القرآن ،تصاااحیح :صااادوان ع ن ن
ّ ّ
داوودی ،بیروت :ال ار الش ّمیه.
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 .16ق ضااای نعم ن تمیمی ،نعم ن بن محم 0118 ،م ،حااار األخبار فی فیاااائل األئمه األطهار ،قم:
ج معه م رسین.
 .11قرشای ،ب قر شاریف0126 ،م ،موساوعه اممام امیرالمؤمنی علی ب أبی طالب( نشاأته و فیاله فی

پژوهشهای نهج البلاغه ،پاییز  ،1399شماره66

القرآن و السنه) ،جل او  ،قم :مؤسسه الکوثر للمع ر اإلسالمیه.

ُ
(ما تارانااه الااعالا ُام و
ِ _____________________________________________ .11
ر
ّالت ُ
علیم و ُالمغّیبا )  ،جل هدتم ،قم :مؤسسه الکوثر للمع ر اإلسالمیه.
ُ

 .13قن وزی حندی ،ساالیم ن بن ابراهیم0122 ،م ،ینابیب الموده لذوی القربی ،تحقیق :ساای علی جم
اشر الحسینی ،چ پ دوم ،قم :دار اْلسوه.

ّ
ّ
 .17کشااای ،محما بن عمر0111 ،م ،اختیار معرفه الرجاو ،المعروف برجاو الکشااای ،تلخیه محم بن
حسان طوسای ،تصحیح :محم ب قر بن محم میردام د ،تحقیق :سی مه ی رج ئی ،قم :مؤسسه
آ البیت إلحی التراث.

ّ
0161 ،____________ .10م ،رجاو الکشاای ،تعلیق :السااای احم الحساااینی ،بیروت :مؤساااساااه

اْلعلمی للمطبوع ت.
 .18کلینی ،ابیجعدر ّ
محما بن یعقوب0117 ،م ،الکاافی ،تحقیق :علی اکبر غدا ری ،تهران :دارالکتب
اإلسالمیه.
 .11الکوفی القا ضااای ،محما بن سااالیم ن0126 ،م ،مناقب اممام امیرالمؤمنی علی ب ابی طالب،
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تحقیق :محم ب قر محمودی ،چ پ دوم قم :مجمع إحی ء المق فه اإلسالمیه.
ّ
نحوی ،محم بن یزی 0118 ،م ،الکامل فی اللغه و األدب ،تحقیق :تغ ری بیضااون و نعیم زرزور،
َ .10مبرد
الطبعه الم نیه ،بیروت :دار الکتب العلمیه.

ر
ر
ر
 .12متقی هن ی ،علی بن حسا م ال ین0118 ،م ،كنز ُالع ّماو فی ُسان األقواو و األفعاو ،تصحیح :بکری

ّ
حی نی و صدوه سق  ،بیروت :مؤسسه الرس له.

 .16محم جعدری ،ساای حسااین0671 ،ش ،تشاایب در مساایر تارید ،ترجمه :ساای محم تقی آیت اللهی،
چ پ هشتم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.
 .11مسااعودی ،علی بن الحسااین0118،م ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقیق :اسااع داغر ،الطبعه
الم نیه ،قم :دار الهجره.
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 .11مدیا  ،محم بن محم بن النعم ن0672 ،ش ،امرحااااد فی معرفه لجج الله علی العباد ،قم :المؤتمر
الع لمی ْللدیه الشیخ المدی .
 .13مق سی ،مطهر بن ط هر ،بیت  ،الب ء و التارید ،بور سعی  :مکتبه المق فه ال ینیه.

ج
 .17مک رم شاایرازی ،ن صاار0123 ،م ،نف ا الوالیه حاار عصا ج
جامب لنهج البالغه ،تحقیق عب الرحیم
اری

 .10منقری ،نصار بن مزاحم0602 ،ش ،وقعه صافی  ،تحقیق :عب الساالم محم ه رون ،الطبعه الم نیه،
ق هره :المؤسسه العربیه الح یمه.
 .29یعقوبی ،احم بن ابی یعقوب بن جعدر  ،بیت  ،تارید الیعقوبی ،بیروت :دار ص در
پایاننامهها
ُ

 .70توفیق ،سااعی 1393 ،ش ،تبیی روابط حااامیان با خلفای اموی ،پ ی نن مهی ک رشاان س ای ارش ا  ،رشااته
ت ریخ اسالم ،دانشک ه ادبی ت و علوم انس نی ،دانشگ ه اصده ن
 .71میری ،وجیهاه1392 ،ش ،نقش خواص در چاالشهاای فراروی لکومات اماام علی ،پا یا ننا مااهی
ک رشن سی ارش  ،رشته ت ریخ تشیع ،دانشک ه ادبی ت و علوم انس نی ،دانشگ ه فردوسی مشه .
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الحمرانی ،چ پ دوم ،قم :م رسه اإلم م علی بن ابی ط لب.
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