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Abstract:
era is a specifically important historical phase since during this
time the disciples tried to acquit themselves from people involved in Saghife
Sedition. Acquittance, having been started as a social movement in the society during Imam Sajjad, manifested itself in various ways owing to disciples
of Imamie. This acquittance movement assumed such an importance that
a major distinction between Imamie Shias and other islamic and Shia sects
was this very criterion. The thoughtline of Rafz (rejection of mainstream officials) and the epithet Rafezi (rejectionist) have their roots in this thoughtline.
The basis for acquittance among the disciples centers on initial rejection and
illegitimizing undivine Imams. Historical proofs and indicators are so many
that one can easily prove autheniticity and strengths of this movement in
Imamie Shiaism simply by depicting the events back then. The current paper
seeks to utilize historical and narrative accounts with a descriptive-analytical
approach and explore the events in this historical era.
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الخالصة
شــهد عصــر الصادقيــن؟امهع؟ ذروة بــراءة األصحــاب مــن زعمــاء الســقيفة ،فبعدمــا نشــأت فكــرة
البــراءة وظهــرت فــي عصــر اإلمــام الســجاد؟ع؟ بصيغــة حركــة فــي المجتمــع ،بــدأت فــي عصــر
الصادقيــن؟امهع؟ تتبلــور بأشــكال مختلفــة علــى يــد أصحــاب اإلماميــة حتــى تحولــت إلــى مائز أساســي
بيــن الشــيعة اإلماميــة وباقــي الفــرق اإلســامية والشــيعية ،وعلــى أســاس ذلــك تأسســت فكــرة
الرفــض ومــن منطلــق هــذا الموضــوع ُسـ ّـمي الشــيعة اإلماميــة بالرافضــةّ .إن منشــأ فكــرة البــراءة بيــن
ً
األصحــاب هــو إنــكار اإلمامــة غيــر اإللهيــة واعتبارهــا غيــر شــرعيةّ ،
وثمــة شــواهد وقرائــن كثيــرة جــدا
بوســعها إثبــات أصالــة فكــرة البــراءة فــي التشــيع اإلمامــي مــن خــال اســتعراض األحــداث المختلفــة
المرتبطــة بهــذا الموضــوع فــي تلــك الحقبــة ،وهــذا مــا ســنبحثه فــي هــذه المقالــة عبــر ســرد تاريخــي
ً
وروائــي وفقــا للمنهــج التحليلــي التوصيفــي.
الكلمـات المفتاحيـة :اإلمـام الباقـر؟ع؟ ،اإلمـام الصـادق؟ع؟ ،أصحـاب اإلماميـة ،اإلمامـة اإللهيـة،
البـراءة ،الرافضة.

 .1حاصل على الدكتوراه في المعارف الشيعية من جامعة األديان والمذاهب اإلسالمية في قم.
Ame1359@yahoo.com

انديشة برائت نزد اصحاب
در عصر صادقني؟امهع؟
1
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چکیده
عصـر صادقیـن؟امهع؟ عصـر اوجگیـری برائت از سـران سـقیفه از جانب اصحاب اسـت.
تحقـق برائـت کـه قبـل از ایـن ،در عصـر امـام سـجاد؟ع؟ بهصـورت یـک جریـان در
جامعـه پـا گرفتـه بـود ،اکنـون بهواسـطۀ اصحـاب امامیـه بـه شـیوههای گوناگـون نمایان
میشـود؛ بـه گونـهای کـه یکـی از تمایزهـای اصلـی شـیعۀ امامیـه در جامعـه نسـبت بـه
دیگرفـرق اسلامی و شـیعی ،برائـت نسـبت بـه سـران سـقیفه اسـت .اندیشـۀ رفـض و
تسـمیۀ رافضـه و رافضـی ،برخاسـته از همیـن موضـوع برائـت اسـت .اسـاس اندیشـۀ
برائـت نـزد اصحـاب ،انـکار و نامشروعدانسـتن امامـت غیرالهـی اسـت و شـواهد و
قرائـن بـه انـدازهای اسـت که بهروشـنی میتـوان اصالت و ریشـهداربودن اندیشـۀ برائت
در تشـیع امامـی را بـا بهتصویرکشـاندن چنیـن دورانـی ثابـت کـرد .ایـن ادعـا بـا ارائـۀ
گزارشهـای تاریخـی و روایـی ،البتـه بهصـورت تحلیلـی و توصیفـی ،در ایـن مقالـه بـه
تصویـر درآمـده اسـت.
کلیدواژ ههـا :امـام باقـر؟ع؟ ،امـام صـادق؟ع؟ ،اصحـاب امامیـه ،امامـت الهـی ،برائـت،
رافضـی.

* تاریخ دریافت1400/02/04 :؛ تاریخ پذیرش.1400/08/18 :
 .1دکتری شیعهشناسی ،دانشگاه ادیان و مذاهب اسالمی ،قم ،ایران.
Ame1359@yahoo.com
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مقدمه
موضوع برائت از دشمنان اهلبیت؟مهع؟ در قرون نخستین شیعه ،یکی از موضوعات
بسـیار مهم و پرچالش تاریخی و کالمی اسـت .چالشـیبودن آن از این باب اسـت که
در برابـر اصالتداشـتن اندیشـۀ برائـت در مکتـب امامیه ،از ناحیۀ بعضی نویسـندگان
شـیعی گاه ایـن اندیشـه یـا از اسـاس جـدای از اندیشـههای اصیـل شـیعی ادعـا شـده
اسـت ،یـا بهعنـوان یـک موضـوع فرعـی و حاشـیهای در مذهـب امامیه به آن نگاه شـده
اسـت .آنچـه در ایـن راسـتا میتوانـد اهمیـت و جایـگاه برائـت را بـرای هـر محقـق و
اندیشـمندی روشـنتر سـازد و چالشهـای پیشگفتـه را ارزیابـی و نقـد کنـد ،بررسـی
تاریـخ اندیشـه و سـیرۀ اصحـاب اهلبیـت؟مهع؟ در موضـوع برائـت اسـت.
یکـی از مهمتریـن و حسـاسترین دورانهایـی کـه جامعـۀ شـیعه ،برائـت از دشـمنان را
در عصـر حضـور اهلبیـت؟مهع؟ تجربـه کـرده اسـت ،دوران امـام باقر و امـام صادق؟امهع؟
اسـت .انعـکاس ایـن واقعیـت کـه در چنیـن دورانی ،برائـت از دشـمنان اهلبیت؟مهع؟
در جامعۀ شـیعه ،بهویژه بین اصحاب اهلبیت؟مهع؟ تثبیت و نشـر داده شـده اسـت،
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کمـک میکنـد تـا بحـث اصالـت اندیشـۀ برائـت ،هـم از جهـت تاریخی و هـم از جهت
کالمـی بهتـر مـورد ارزیابـی قرار گیرد .سـوگمندانه باید گفت که در این باره ،نگاشـتهای
ش و پژوهشهـای
علم�ی یاف�ت نش�ده اسـت .بیش�ک نتیجـۀ حاصلـه از ای�ن پژوه� 
مشـابه ،کمک میکند تا بتوان در هر زمان ،با الگوگیری از سـیرۀ امضاشـدۀ اصحاب،
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اندیشـههای خـاص امامیـه را نهادینـه کرد.
در مــورد معنــای برائــت بــه طــور اجمــال میتــوان گفــت کــه برائــت ،یــک موضعگیــری
اعتقــادی اســت کــه ممکــن اســت نســبت به شــدت و ضعــف آن ،تبعــات اجتماعی و
سیاســی خاصــی نیــز همــراه داشــته باشــد .بهصورت محدودتــر ،منظــور از برائت در این
مقالــه ،نامشــروع و بـر باطــل دانســتن حاکمیــت غیــر اهلبیــت؟مهع؟ و طاغوتدانســتن
حاکمــان غیــر از اهلبیــت؟مهع؟ اســت که تحقق آن از ناحیــۀ اصحاب ،به صورتهای
متعــددی شــکل گرفتــه اســت 1.ایــن نکتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه محــور بحــث برائــت
 .1در مــورد مفهومشناســی برائــت ر.ک :اعتصامــی ،عبدالمجیــد« ،مفهومشناســی برائت و جایگاه
آن در کتاب و سنت» ،امامتپژوهشی ،شمارۀ .24

ً
در ایــن مقالــه ،غالبــا ســران ســقیفهاند کــه درواقــع ،محــور اصلــی برائــت در تشــیع
را تشکیل میدهند.

اشارهای به وضعیت برائت در دوران امام سجاد؟ع؟
بعــد از واقعــۀ عاشــورا ،تبــری از دشــمنان اهلبیــت؟مهع؟ از حالــت فردی خــارج میگردد
و وارد جریان عمومی در جامعۀ شــیعه میشــود و نمود بیشــتری پیدا میکند .شــیعیان
بعــد از عاشــورا بــه ایــن مســئله میاندیشــند کــه باالخــره واقعــۀ عاشــورا و حتــی جریــان
صلــح بــا معاویــه و ایــن مظلومیتــی کــه اکنــون بــرای خانــدان پیامبــر؟مهع؟ پدیــد آمــده،
زاییــدۀ جریــان ســقیفه اســت .حادثــۀ عاشــورا ،یکــی از عوامل زمینهســاز جریانی جدید
در جامعــۀ اســامی بهنــام جریــان برائــت شــد؛ بهویــژه در کوفــه کــه افــراد و گروههــای
مختلفــی مدعــی انتقــام واقعــۀ کربــا بودنــد و برائــت از شــیخین را بــه طــور علنــی
مطرح میکردند.
در ایامی که مختار ثقفی بر کوفه مسـلط شـده بود ،شـیعیان و حامیان مختار که شـور
و شـعور خاصـی از انتقامگیـری بـه خـود گرفتـه بودنـد ،جرئـت بیشـتری در ابـراز برائت از
خلفـا پیـدا کردنـد و در مواقعـی ،برائـت خـود را بـا اظهـار بیـزاری از سـران سـقیفه نشـان
میدادنـد؛ تـا جایـی کـه بـزرگان و اشـراف حامـی آلزبیـر و بنیامیـه ،بـه مختـار ایـراد
میگرفتنـد کـه چـرا شـیعیان از اسلاف صالحـۀ مـا بیـزاری میجوینـد.

در دوران امـام سـجاد؟ع؟ بـه علـت ظرفیتهای متفاوتی کـه در اصحاب آن حضرت
بـود ،برداشـتهای متفاوتـی از برائـت در جامعـه نمـودار میشـد .بعضـی از اصحـاب
سـخنانی بـه گوششـان رسـیده بـود کـه امام سـجاد؟ع؟ از خلفـا تمجید کرده اسـت .ما
در مقالـهای جداگانـه تبییـن کردهایـم کـه آن حضـرت از طرفـی مخالـف علنیشـدن
برائـت از شـیخین بـود و از طرفـی دیگـر نمیخواسـت اصـل و اسـاس اندیشـۀ برائـت
بـه فراموشـی سـپرده شـود .ایشـان بـرای بعضـی از اصحـاب خـاص خـود ،منشـأ و
اسـاس برائـت را بـه روشـی دیگـر تبییـن میکـرد و در برابـر بعضـی دیگـر ،سـکوت اختیـار
 .1طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ.518/4 ،
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مینمود .امام س�جاد؟ع؟ بعد از واقعۀ عاشـورا با سـیره و فرمایشـات خود نشـان داد که
در ایـن دوران ،علنیکـردن برائـت از شـیخین بـا نـگاه راهبردی و اصالح جامعۀ شـیعه
و عبـور از بحـران ،منافـات دارد .ایـن اندیشـه را نیـز اصحـاب خـاص اهلبیـت؟مهع؟
میدانسـتند و رعایـت میکردنـد و در شـیوههای برخـورد خـود بـا مخالفیـن ،از امـام
1

سـجاد؟ع؟ راهنمایـی میگرفتنـد.

بـه طـور خالصـه میتـوان ادعـا کـرد کـه دوران امـام سـجاد؟ع؟ دوران پرالتهـاب تبـری از
دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ بهویـژه تبـری از سـران سـقیفه اسـت .خواهیـم دیـد کـه از ایـن
دوران بـه بعـد اسـت کـه در بیـن اصحـاب و روایـان اهلبیـت؟مهع؟ نیـز از منظـر تبـری،
خـواص اصحـاب از غیرخـواص متمایـز میشـوند و اصطلاح رافضـه و رافضـی نیـز در
جامعـۀ مسـلمانان رایـج میشـود 2.شـرح و تبییـن رفتـار و اندیشـۀ اصحـاب در دوران
امـام باقـر و اماـم ص�ادق؟امهع؟ گویـای اسـتمرار و تثبیـت اندیشـۀ برائـت و تحقـق آن در
جامعـۀ شـیعۀ آن دوران اسـت.
jep.emamat.ir
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وضعیت برائت در عصر صادقین؟امهع؟
شـواهد گویـای ایـن اسـت کـه بعضـی از اصحـاب ،از اسـاس ،امامـت اهلبیت؟مهع؟ را
مال ک و میزان برائت میدانستند .برای جامعۀ مسلمانان نیز روشن بود که عدۀ خاصی
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از شـیعیان اهلبیـت؟مهع؟ کـه بـه رافضـی مشـهورند ،مشـروعیتی بـرای حاکمیـت غیـر
اهلبیـت؟مهع؟ قائـل نیسـتند و خلفـای از غیـر اهلبیـت؟مهع؟ را امـام جـور و طاغـوت
میداننـد .عمـرو بـن ثابـت از جابـر نقـل میکنـد کـه از امـام باقـر؟ع؟ در مـورد ایـن کالم
َ

َّ
َ نَّ
َ نْ َ تَّ �خ �ذُ نْ ُ ن َّ أ ْ ً ُ ُ
َ
و� الل ِه ��ن دادا ي� ِح بّ�و�نَ ُه ْم ك ُح ّب� الل ِه> 3سؤال کردم و حضرت
الهیِ :
<م ن� ال� ِاس م� ي�� ِ ِم� د ِ

فرمود :به خدا قسـم آنها همان دوسـتان فالن و فالن هسـتند که ایندو را بهعنوان امام
 .1برای مشاهدۀ بحث تفصیلیتر در مورد موضوع برائت در عصر امام سجاد؟ع؟ ر.ک :اعتصامی،
عبدالمجیــد« ،مســئلۀ برائــت در عصــر امــام ســجاد؟ع؟ از اندیشــه تــا جر یــان» ،امامتپژوهــی،
شمارۀ  13و .14
 .2ر.ک :همان.
 .3بقره.160 :

1

برگزیدنـد .امـام؟ع؟ در ادامـۀ فرمایـش خـود ،از آنهـا بهعنـوان امامـان ظلـم یـاد میکنـد.
ّ
در روایتـی از ّ
حمـاد بـن عثمـان و او از ابـو عبیـده حـذاء از امـام باقر؟ع؟ نقل شـده که آن
حضـرت ،جبـت و طاغـوت در کتـاب خـدا را بـا فلان ،فلان و فلان مطابقـت داده و
2

دوری از آنها را سـبب رسـتگاری دانسـته اسـت.

اصحابی چون محمد بن مسـلم روایاتی را از امام باقر؟ع؟ نشـر دادهاند که بهصراحت
داللـت میکنـد بـر اینکـه ،اگـر کسـی امامی از جانـب خدای متعال را انـکار کند و از او
و دیـن او برائـت بجویـد ،کافر و مرتد از اسلام اسـت؛ چون امـام از ناحیۀ خدای متعال
منصـوب شـده اسـت و دینـی کـه او مـیآورد ،دیـن خـدای متعـال اسـت و اگـر کسـی از
ایـن دیـن برائـت بجویـد ،از دیـن خـدا برائـت جسـته و کافـر اسـت 3.محمـد بـن مسـلم
از امـام باقـر؟ع؟ داسـتان دفـن امـام حسـن مجتبـی؟ع؟ و مخالفـت عایشـه بـا دفـن آن
حضـرت در جـوار پیامبـر؟ص؟ را نقـل میکنـد .در ایـن واقعـه ،امـام حسـین؟ع؟ بـه او
ً
میفرمایـد :تـو و پـدرت سـابقا هتـک حرمـت پیامبـر؟ص؟ کردیـد و کسـی را وارد خانـۀ او
کردیـد کـه آن حضـرت همجـواری بـا او را دوسـت نداشـت و خـدای متعـال در ایـن باره
از تـو (عایشـه) بازخواسـت خواهـد کـرد .تـو بـر خلاف دسـتور کتـاب خـدا ،بـدون اجـازه
وارد در خانـۀ پیامبـر؟ص؟ شـدی و در کنـار گـوش آن حضـرت ،بـرای پـدرت و فاروقـش
کلنگهـا بـر زمیـن کوبیـدی و بـه خـدا سـوگند کـه داخلشـدن پـدر تـو و فاروقـش بـر آن
زراره و حمـران از امـام صـادق؟ع؟ روایتـی نقل کردهاند که حاکی از غصب منبر رسـول
5

خدا؟ص؟ و گمراهکردن مردم توسط «زریق» و «زفر» است.
ً
اساسـا وقتـی بـه ماهیـت فرقههـای شـیعی بنگریـم ،میبینیـم کـه بعـد از دوران امـام
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.374/1 ،
 .2همان.429/1 ،
 .3قمی مشهدی ،محمد ،کنز الدقائق.172/2 ،
 .4کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.301/1 ،

 .5عیاشـــی ،محمد بن مســـعود ،تفس ــیر297/2 ،؛ ابنطاوس ،علی بن موس ــی ،طرف من االنباء
و المناقب ،ص .280
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حضـرت ،باعـث اذیـت او اسـت.

4
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سـجاد؟ع؟ حتـی در تفکیـک شـیعۀ امامیـه یـا رافضـه از فرقههـای زیـدی و دیگرفـرق
شـیعی نیـز همیـن مسـئلۀ برائـت نقـش اول را ایفـا کرده اسـت .عدۀ زیادی از شـیعیان،
زیـد بـن علـی (م  121ق) را بـه خاطـر اینکه از شـیخین اظهار برائـت نکرد ،ترک کردند و
ً
عدۀ زیادی از بتریه یا کسانی که سابقا به مرجئۀ سیاسی منسوب بودند (قضاوت بین
امیرالمؤمنین؟ع؟ و مخالفان را به تأخیر میانداختند) حامی زید شدند.
در مـورد خـود زیـد بـن علـی و اندیشـۀ او در موضـوع برائـت نیـز اختلاف جـدی وجـود
دارد .ازطرفـی ،مسـئلۀ برائـت آنقـدر در آن دوران بـرای شـیعیان مهـم اسـت کـه شـرط
حمایـت از زیـد را اعلان برائـت او میداننـد .تصـور اولیـۀ شـیعیان ،بهویژه اهـل کوفه از
زیـد بهعنـوان فرزنـد امـام سـجاد؟ع؟ و شـخصی عالـم و فقیه در خانـدان اهلبیت؟ع؟
ایـن بـود کـه اگـر او در صـدد قیام علیه حاکمیت جور اسـت ،میبایسـت برائت خود را
نیـز از سرمنشـأ ایـن حاکمیـت اعلام نمایـد؛ بهویژه اینکه شـواهدی وجـود دارد که زید
قبـل از یارگیـری و آمادهسـازی لشـکر خـود ،در برابـر بتریـه موضـع گرفـت و برائـت خود را
از سـران سـقیفه اعلام کـرد 1.حتـی در بعضـی از گزارشهـا میبینیـم کـه اهـل ارجاء ،با
وجـود عـدم اظهـار برائـت زیـد بـن علی از شـیخین ،ابوحنیفه و مسـعر بن کـدام مرجئی
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را بـه خاطـر همـکاری بـا او مذمـت میکننـد 2.از طرفـی دیگـر ،زیـد بـرای کسـب قـدرت
و نیـرو بـرای رویارویـی بـا حاکمیـت بنیامیـه ،نیـاز بـه وحـدت بیـن مخالفیـن بنیامیـه
دارد کـه اعـم از شـیعه و غیرشـیعه هسـتند و اعلان برائـت از شـیخین از ناحیـۀ او ،بـه

دو فصلنامۀ امامتپـژوهــــی _ شمارۀ بیست و نهم _ بهار و تابستان 1400

 .1در اختیــار معرفــة الرجــال ،505/2 ،روایتــی از ســدید نقــل شــده اســت کــه شــاهدی اســت بــر
اینکــه زیــد ،محبــت نســبت بــه فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ را بــا محبــت نســبت بــه شــیخین قابــل جمــع
نمیدانــد .روایــت چنیــن اســت کــه ســدید میگو یــد« :مــن نــزد امــام باقــر؟ع؟ آمــدم و همــراه مــن
ســلمة بــن کهیــل ،ابوالمقــدام ،ســالم بــن ابیحفصــه ،کثیرالنــواء و عــدهای دیگر نیــز نزد حضرت
آمدنــد .زیــد نیــز نــزد امــام؟ع؟ حاضــر بــود .آن جماعــت بــه امام باقر؟ع؟ عــرض کردند" :ما نســبت
بــه علــی ،حســن و حســین؟مهع؟ تــوال دار یــم و نســبت بــه دشمنانشــان برائــت" .حضــرت بــا جواب
"نعــم" قــول آنهــا را تأییــد فرمــود .آنهــا در ادامــه گفتنــد" :مــا نســبت بــه ابوبکــر و عمــر هــم تــوال داریــم
و نســبت بــه دشمنانشــان برائــت" .بــا ایــن گفتــه ،ز یــد متوجــه آنهــا شــد و گفــت" :شــما بــه خاطــر
آندو (ابوبکــر و عمــر) از فاطمــه؟اهع؟ برائــت دار یــد .شــما امــر مــا را ابتــر گذاشــتید .خداونــد شــما را
ابتــر کنــد" .ایــن گــروه بــه خاطــر چنیــن برخــوردی از ز یــد ،بــه بتر یــه ملقــب شــدند».
 .2ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص .310

معنـای ازدسـتدادن کمکهـای مـادی و معنـویای اسـت کـه از طـرف اشـخاصی
1

مثـل ابوحنیفـه بـه او رسـیده بود.

از ایـن رو اسـت کـه میبینیـم در منابـع امامیـه ،زیدیـه و اهلسـنت گزارشهـای
ضدونقیضـی در مـورد اندیشـۀ زیـد در موضـوع برائـت نقـل شـده اسـت .در منابـع
اهـل سـنت ،زیـد برائـت از شـیخین را با برائت از امیرالمؤمنیـن؟ع؟ یکی میداند 2و در
مقابـل شـیعیان کوفـه از شـیخین برائـت نمیجویـد و شـیعیان ،او را رفـض میکننـد و
بـه رافضـه مشـهور میشـوند 3.ابنکثیـر نیـز نقـل میکند که زیـد گفته اسـت ،اگر من هم
بـه جـای ابوبکـر بـودم ،در مـورد فـدک همـان حکمـی را صـادر میکـردم کـه او کـرد 4.در
منابـع زیدیـه نیـز تناقـض در گزارشهـا وجـود دارد .از طرفـی در بعضـی از منابـع زیـدی
نقـل شـده کـه زیـد ،ظلـم هشـام بـن عبدالملـک را بـه شـیخین نسـبت میدهـد؛ به این
علـت کـه آندو از اولیـن کسـانی بودنـد کـه بـه عتـرت پیامبـر؟ص؟ ظلـم کردنـد و خـود را
بـر ائمـه؟مهع؟ مقـدم کردنـد 5.از طرفـی دیگـر در برخـی از منابـع زیـدی ادعا شـده کـه او از
رافضـهای کـه عمـر و ابوبکـر را کافـر میداننـد ،برائـت میجویـد 6.امـا شـواهدی کـه در
منابـع امامیـه در مـورد اندیشـۀ زیـد در امـر برائت آمده ،فراوان اسـت و بهروشـنی ،برائت
7

زیـد از سـران سـقیفه را نمایـان میکنـد.
 .1ر.ک :همان ،ص .34

 .3طبــری ،محمــد بــن جریــر ،تاریــخ482/5 ،؛ اشــعری ،علــی ،مقــاالت االســامیین ،ص 69؛
شهرســتانی ،عبدالکریــم ،الملــل و النحــل.154/1 ،
 .4ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.310/5 ،
 .5مداعــس ،محمــد بــن یحیــی ،الكاشــف األمين ،46/3 ،به نقــل از صاحب کتاب انوار الیقین،
حسن بن محمد علوی زیدی.
 .6مداعــس ،محمــد بــن یحیــی ،همــان .498/3 ،ز یــد در یکــی از آثــار زیدیــه ،راوی یکــی از
خطبههــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اســت کــه محتــوای آن ،خبــر از شــکایت و گلـهای اســت کــه آن
حضــرت دربــارۀ خلفــا و مــردم آن زمــان دارد .آن حضــرت میفرمایــد« :لبــاس خالفــت بــر تــن آن
ســه خلیفــه رفــت ،درحالیکــه مــن بــر همــۀ آنهــا اولو یــت داشــتم و درحالیکــه ایــن حــق را از مــن
گرفتنــد ،کظــم غیــظ کــردم» (زیــدی ،علــی ،المنتــزع مــن المحیــط باإلمامــة.)32/1 ،
 .7ر.ک :اعتصامــی ،عبدالمجیــد ،ز یــد بــن علــی ،ص  .218نمون ـهای از ایــن شــواهد :از محمــد
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 .2بالذری ،احمد ،انساب االشراف.503/3 ،
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آنچـه مسـلم اسـت و منابـع اهلسـنت هـم نشـان میدهنـد ایـن اسـت کـه باالخـره از
واقعـۀ عاشـورا بـه بعـد ،بـه گونـهای مسـئلۀ تبـری و برائـت از دشـمنان مهـم میشـود کـه
موضـوع روز جامعـۀ مسـلمانان ،بهویـژه شـیعه میشـود و ملا ک وثاقـت یـا عدموثاقـت
اشـخاص و حتـی ملا ک پذیـرش احادیـث قـرار میگیـرد .زائـده از محدثـان و فقیهـان
اهلسـنت در قـرن دوم اسـت .او ملا ک پذیـرش و عـدم پذیـرش حدیـث را در برائـت و
عـدم برائـت از شـیخین میدانـد و نشـان میدهـد چنین مرزبندیای در جامعه شـکل
گرفتـه اسـت .او معتقـد بـود از زمانـی کـه عـدهای شـتم ابوبکـر و عمـر کردنـد ،ملا ک
1

وثاقـت و عـدم وثاقـت راویـان ،ایـن موضـوع قـرار گرفـت.
ً
در فرقههـای زیدیـه نیـز کـه معمـوال جبهـۀ مقابـل رافضـه بودنـد ،نفـوذ اندیشـۀ برائـت
گـزارش شـده اسـت .یکـی از فرقههـای زیـدی برائتـی ،جارودیـه اسـت .جارودیـه بـه
امامـت بالفصـل امیرالمؤمنیـن؟ع؟ معتقدنـد و معتقدنـد کسـانی کـه آن حضـرت را
تـرک کردنـد ،بـه گمراهـی و ضاللـت رفتنـد 2.سردسـتۀ آنهـا ابوالجـارود زیـاد بـن منـذر
اسـت کـه بـه سـمت زیدیـه گراییـد .شـواهد نشـان میدهـد کـه او اهتمـام ویـژهای بـر
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امـر برائـت داشـت و بـه همیـن جهـت اسـت کـه در فرقههـای زیـدی ،جارودیـه از
محدودفرقههایـی اسـت کـه نسـبت بـه مخالفیـن امیرالمؤمنیـن؟ع؟ برائـت دارنـد.
3

شهرسـتانی میگویـد ،ابوالجـارود معتقـد بـود کـه مـردم بـا برگزیـدن ابوبکـر کافـر شـدند.
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اکثـر روایاتـی کـه ابوالجـارود در زمینـۀ برائـت نقـل کـرده و در منابـع شـیعه آمـده اسـت،
از امـام باقـر؟ع؟ اسـت .او و پیروانـش بهخلاف کثیرالنـواء و اطرافیانـش کـه فرقـهای
بــن فــرات نقــل شــده کــه زیــد بــن علــی گفتــه اســت :مــن و آلعمــر در حمــام همدیگــر را مالقــات
کردیــم ،درحالیکــه میدانســتند نــه مــن نســبت بــه آنهــا محبــت دارم و نــه آنهــا نســبت بــه مــن و
بــه خــدا قســم کــه مــن نســبت بــه فرزنــدان بغــض دارم ،بــه خاطــر بغضــی که نســبت بــه پــدران دارم
(ابوصــاح حلبــی ،تقــی ،تقر یــب المعــارف ،ص  .)250شــاهد دیگــر موضــع ز یــد در برابــر بتریــه
اســت کــه جریــان آن در پاورقیهــای گذشــته بیــان شــد.

 .1ذهبــی ،محمــد ،ســیر اعــام النبــاء378/7 ،؛ ابنحجــر عســقالنی ،احمــد بــن علــی ،تهذیــب
التهذیب.307/3 ،
 .2اشعری ،علی ،همان ،ص .67
 .3شهرستانی ،عبدالکریم ،همان.184/1 ،

دیگـر از زیدیـه را بـه نـام بتریـه تشـکیل دادنـد 1،بـر برائـت از سـران سـقیفه پابرجـا بودنـد.
از او گـزارش شـده کـه گفـت ،همـراه کثیرالنـواء نـزد امـام باقـر؟ع؟ رفتیـم .کثیرالنـواء بـه
امـام؟ع؟ عـرض کـرد :ایـن ابوالجـارود از فلان و فلان برائـت میجویـد .مـن گفتـم :بـه
خـدا قسـم دروغ میگویـد و او تـا حـاال از من چنین چیزی نشـنیده اسـت .امام باقر؟ع؟
کثیرالنـواء را صـدا زد کـه پیـش او بیایـد و بعـد بـه او فرمـود :بـه خـدا قسـم آندو از اولیـن
کسـانی بودنـد کـه نسـبت بـه حـق ما ظلـم کردند و پدران مـا را خشـمگین کردند و مردم
2

را بر گردۀ ما سـوار کردند .خداوند آن دو را نبخشـاید و خدا تو را همراه آنها نبخشـاید.

از ابوالجـارود روایـات دیگـری نیـز از ناحیـۀ امـام باقـر؟ع؟ نقـل شـده اسـت کـه یـا شـبیه
بـه همیـن روایـت قبـل اسـت 3و یـا بـر گمراهـی سـران سـقیفه داللـت دارد 4.برخـی از
ایـن روایـات از جریـان آتـشزدن در خانـۀ فاطمـۀ زهـرا؟اهع؟ حکایـت میکننـد و از امـام
باقـر؟ع؟ بیـان میدارنـد ،هیزمهایـی که بـا آن ،در خانۀ حضرت زهـرا؟اهع؟ را آتش زدند،
5

نـزد مـا بـه وراثـت گذاشـته شـده اسـت.

اگـر ایـن روایـات منقـول در کتـب شـیعه را هـم از جهـت سـندی ضعیـف فـرض کنیـم،
گـزارش فرقهنـگاران نیـز بهصراحـت نشـان میدهند کـه ابوالجارود و پیروانـش در دوران
امـام باقـر؟ع؟ در تشـدید جریـان برائـت ،نقـش مهمی داشـتند.
در مــورد جابــر بــن یزیــد جعفــی نیــز گزارشهــای برائتی مختلفی رســیده اســت .اشــعری

 .1اشعری ،علی ،مقاالت االسالمیین ،ص .68
 .2ابوصــاح حلبــی ،تقــی ،همــان ،ص  .246شــبیه بــه همیــن مضمون که کثیرالنــواء از ابوالجارود
در محضــر امــام باقــر؟ع؟ شــکایت میکنــد ،در روایتــی دیگــر نقــل شــده کــه او از ابوالخطــاب
در محضــر امــام صــادق؟ع؟ بــه ســبب برائــت علن ـیاش شــکایت میکنــد و ابوالخطــاب
بــا ســوگند بــه خــدای متعــال ،حــرف او را رد میکنــد و میگو یــد ،چنیــن چیــزی از مــن نشــنیده
اســت (قطبالدیــن راونــدی ،ســعید ،الخرائــج و الجرائــح.)297/1 ،
 .3ابوصالح حلبی ،تقی ،همان ،ص .246

 .4صــدوق ،محمــد بــن علــی ،ثــواب االعمــال ،ص 215؛ ابنطــاوس ،علــی بــن موســی ،طــرف مــن
األنبــاء و المناقــب ،ص .286
 .5طبری آملی ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل االمامة ،ص .455
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در مقــاالت االســامیین و در معرفــی فرقههــای غالیــه ،بــه مغیــرة بــن ســعید و پیروانــش
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کــه میرســد میگویــد ،بــر ایــن باورنــد کــه عمــر بــن خطــاب ،ابوبکــر را یــاری کــرد تــا از
خالفــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ جلوگیــری کنــد و بــه او گفــت مــن تــو را بــر ایــن امــر یــاری
میدهــم تــا بعــد از خــود ،خالفــت را بــه مــن واگــذار کنــی .اشــعری در ادامــه میگویــد،
َ َ

َّ

ْ

ْ ݨْ

ݨݧ ْ ُ
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مغیــره بــر ایــن عقیــده اســت کــه در آیــۀ <كمٮ ِل ال� ی� ِ

از شــیطان همــان عمــر بــن خطــاب اســت 2.اشــعری اضافــه میکنــد کــه جابــر بــن یزیــد

جعفــی نیــز از اصحــاب مغیــرة بــن ســعید اســت و اصحــاب او نیــز مثــل اصحــاب
مغیــره هســتند 3.بــه نظــر میرســد ایــن وجــه مشــابهت بــه ســبب برائتــی اســت کــه جابــر
جعفــی داشــت؛ وگرنــه بنــا بــر شــواهدی کــه از منابــع شــیعی نقــل شــده اســت ،جایــگاه
جابــر جعفــی نــزد اهلبیــت؟مهع؟ در مقایســه بــا مغیــره ،خیلــی متفــاوت اســت .از امــام
صــادق؟ع؟ نقــل شــده کــه در مــورد او فرمــوده اســت :خــدا رحمــت کنــد جابــر جعفــی
را .او بــر مــا ســخنان راســت را نســبت م ـیداد و خــدا لعنــت کنــد مغیــرة بــن ســعید را
کــه بــر مــا کــذب میبســت.

4

برائت از دشمنان با محوریت مرجعیت امام
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اینگونه رفتارها و واکنشها که از اصحاب و راویان گزارش شده است ،نشان میدهد
کـه آنچـه در ّ
تحـول اساسـی جامعـۀ شـیعه ،بهویـژه در بیـن امامیـه قابـل درک اسـت،
مرجعیت دینی و سیاسـی اهلبیت؟مهع؟ اسـت .این مرجعیت سـبب شـده اسـت در
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جامعـه اصحـاب و پیـروان پابرجـا و صاحباسـتقامتی در زمینۀ برائت پرورانده شـود.
منطقـی بـه نظـر میرسـد کـه وقتـی ایـن مرجعیـت الهـی و دینـی ثابـت شـد ،بـه دنبـال
آن ،برائـت از مخالفـان در همـۀ جنبههـای اجتماعـی ،سیاسـی ،فقهـی ،فرهنگـی و
اعتقـادی تحقـقیابـد و مجموعـۀ همیـن برائتهـا اسـت کـه هویـت شـیعی امامـی را از
بقیـه گروههـا ،مذاهـب و فـرق غیرامامـی متمایـز کـرده اسـت.
 .1حشر.16 :
 .2اشعری ،علی ،همان ،ص .8
 .3همان.
 .4طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال.489/2 ،

از آن طـرف ،یعنـی از جانـب اهلبیـت؟مهع؟ تمرکـز بـدون چونوچـرا بـر کتـاب و سـنت،
سـیرهای بـود کـه آن بزرگـواران در پیـش گرفتـه بودنـد و همیـن اندیشـه و سـیره را نیـز بـه
اصحـاب خـود القـا میکردنـد .امـام باقر؟ع؟ نیز همانند امام سـجاد؟ع؟ چنان بر سـیره
ً
و سـنت رسـول خـدا؟ص؟ و کتـاب الهـی تأ کیـد داشـت کـه اصلا حاضـر نبـود بـه تغییـر
سـنتی کـه بـه اشـتباه از دوران خلفـا تغییـر یافتـه بـود ،رضایـت دهـد؛ بـه عنـوان نمونـه از
جنبـۀ فقهـی ،امـام سـجاد؟ع؟ حتـی حاضـر نبـود «حـی علـی خیـر العمـل» را در اذان
حذف کند و فرمود« :هذا اذان االول» 1.نمونۀ دیگر در فرمایشی از امام باقر؟ع؟ است.
عبـداهلل بـن معمـر لیثـی نیـز وقتـی از آن حضرت سـؤال کرد کـه چرا فتوا بـه حلیت متعه
دادهایـد ،حضـرت حلیـت آن را بـه کتـاب خـدا و سـنت رسـول خـدا؟ص؟ مسـتند کـرد
و فرمـود کـه اصحـاب بـه آن عمـل میکردنـد .عبـداهلل در ادامـه بـه امـام عـرض میکنـد
کـه عمـر بـن خطـاب فتـوا بـه حرمـت آن داده بـود و امـام؟ع؟ در جـواب میفرمایـد:
«فانـت علـی قـول صاحبـک و انـا علـی قـول رسـول اهلل؟ص؟» 2.امام باقـر؟ع؟ در جایی با
اسـتناد بـه سـیرۀ جـدش امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در جـواب شـخصی بـه نـام ابواسـحاق کـه
از مسـح بـر خفیـن در زمـان خـود سـؤال کـرده بـود فرمـود :امیرالمؤمنیـن؟ع؟ اینچنیـن
نمیکردنـد و کتـاب خـدا نیـز چنیـن جایـز نمیدانـد 3.قیـس بـن ربیع نیز که این سـخن
را از ابواسـحاق شـنیده بـود هماننـد او تصمیـم گرفـت کـه مسـح بـر خفیـن نکنـد .ایـن
خـدا؟ص؟ و جبهـه سـقیفه در کالم اهلبیـت؟مهع؟ بـه تصویـر درآمـده اسـت.
گرچـــه در ظاهـــر بـــه نظـــر نمیرســـد کـــه کســـی از ایـــن رفتارهـــای سیاســـی ،فقهـــی،
اجتماعی و ...برائت از دشـــمنان اهلبیت؟مهع؟ را برداشـــت کند ،ولی بررســـی ســـیرۀ
اهلبیـــت؟مهع؟ و در مرحلۀ بعد ،ســـیرۀ اصحـــاب امامیه به صورت کلـــی ،در مجموع
 .1ابنابیشیبه ،عبداهلل بن محمد ،المصنف.215/1 ،
 .2آبی ،منصور ،نثر الدر344/1 ،؛ اربلی ،علی ،کشف الغمة.362/2 ،
« .3لــم یکــن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ یمســح علیهــا( .کان یقول) :ســبق الکتاب المســح علی الخفین»
(مفیــد ،محمــد بــن محمــد ،ارشــاد161/2 ،؛ ابوزهــره ،محمــد بــن محمــد ،االمــام الصــادق؟ع؟ و
المذاهــب االربعة.)452/2 ،
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مـوارد ،مصادیقـی اسـت بـرای خـط تمایـز آشـکاری کـه بین جبهـۀ پیروان واقعی رسـول
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یـــک جبههگیری اعتقادی و عملی در برابر ســـیرۀ خلفای نخســـتین را نشـــان میدهد
کـــه حاکی از باطلدانســـتن این ســـیره و به عبارت دیگر ،نامشروعدانســـتن حاکمیت
آنها اســـت .این همان تحقق برائت اســـت که یکی از ارکان اساســـی باورهای شـــیعۀ
امامـــی را تشـــکیل میدهد .این اندیشـــه و ســـیره از اهلبیت؟مهع؟ نهتنهـــا اصحاب را
بـــر مـــدار والیت و برائـــت وامیداشـــت ،بلکه بســـیاری از اصحاب را آمـــاده رویارویی
علمـــی بـــا مخالفین میکرد؛ تـــا جایی کـــه بـــزرگان از مخالفین را محکـــوم میکردند.
گفتگوهـــا و مناظرههـــای اصحـــاب امام باقـــر و امام صـــادق؟امهع؟ با ابوحنیفه شـــاهد
چنیـــن مطلبی اســـت 1.نمونهای از آن ،ذیل بحث اندیشـــۀ رفض ،بیـــن مؤمن طاق و
ابوحنیفـــه خواهد آمد.
در مجمـوع بایـد گفـت کـه اصحـاب خـاص اهلبیـت؟مهع؟ در عصـر صادقیـن؟امهع؟ در
سـایۀ تربیـت آن بزرگـواران ،در صـدد دفـاع از حریـم تشـیع و مقابلـه بـا جبهۀ نشـئتگرفته
از سـقیفه برآمدنـد .ایـن حقیقـت بهروشـنی در کالم اهلبیت؟مهع؟ نیز بیان شـده اسـت.
ابنابیالحدیـد در شـرح نهـج البالغـة از امـام باقـر؟ع؟ نقـل میکنـد کـه فرمـود:
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مـا اهلبیـت پیامبـر؟ص؟ از ظلمـی کـه قر یـش روا داشـت و در برابـر مـا
ایسـتادگی کرد ،مصیبتها کشـیدیم و شـیعیان و دوسـتان ما نیز از مردم
تهـا کشـیدند.
مصیب 
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بعـد از ایـن بیـان اسـت کـه امـام بـه تشـریح ایـن منشـأ مصائـب میپـردازد و در ابتـدا بـه
انحرافـی کـه قریـش در برنامۀ پیامبر؟ص؟ برای جانشـینی خـود ایجاد کرد ،تذکر میدهد
و اشـاره میکنـد کـه حـق اهلبیـت؟مهع؟ در ایـن بـاره پایمـال شـد .بعـد از ایـن مطلـب
امـام باقـر؟ع؟ بـه کشـتار شـیعیان و سـتم حاکمـان بعـد از خلفا اشـاره میکند تـا به این
جـا میرسـد کـه کار چنـان بـر اصحـاب مـا دشـوار شـد کـه اگـر لقـب کافـر و زندیـق را بـه
2

دوش میکشـیدند ،بهتـر از ایـن بـود کـه بـه شـیعۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ مشـهور باشـند.

از احادیثـی کـه بـه دسـت مـا رسـیده ،بهخوبـی قابـل برداشـت اسـت کـه در اندیشـه و
 .1ر.ک :مغربی ،نعمان ،دعائم االسالم95/1 ،؛ مفید ،محمد بن محمد ،امالی ،ص .26
 .2ابنابیالحدیــد ،عبدالحمیــد بــن هبـةاهلل ،شــرح نهــج البالغــة .44/11 ،ابوزهــره نیــز ایــن روایــت
را در صفحــۀ  111از کتــاب االمــام الصــادق؟ع؟ ذکــر کــرده اســت.

سـیرۀ اصحـاب و روات ،در مـورد برائـت اختالفاتـی وجـود دارد؛ بهویـژه از دوران امـام
سـجاد؟ع؟ تـا دوران امـام صـادق؟ع؟ کـه راویـان زیـادی از اهلبیـت؟مهع؟ نقـل حدیـث
میکننـد و از شـاگردان اهلبیـت؟مهع؟ بـه شـمار میآینـد ،ایـن واقعیـت پیـدا و آشـکار
اسـت .ایـن امـر بـه جهـت حسـاسبودن موضـوع تبـری از دشـمنان اسـت و طبیعـی
بـه نظـر میرسـد کـه اهلبیـت؟مهع؟ در ایـن زمینـه فقـط بـه خـواص از اصحـاب ،توجـه
ویـژهای داشـته باشـند.
زنـی بـه نـام امخالـد در حضـور ابوبصیـر از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد فلان و فلان سـؤال
ّ
کـرد .وقتـی امـام؟ع؟ در مرحلـۀ اول از او خواسـت کـه نسـبت بـه آن دو نفـر تولـی داشـته
باشـد ،آن زن گفـت :هنگامـی کـه خـدا را مالقـات کنـم بـه او بگویـم کـه شـما بـه مـن
دسـتور میدهیـد بـه والیـت آندو؟ امـام در ابتدای امر بـه او جواب بله میگوید؛ ولی آن
زن بـا اشـاره بـه ابوبصیـر میگویـد :ولـی این کسـی که همراه شـما بر روی حصیر نشسـته
بـه مـن دسـتور بـه برائـت از آندو میدهـد و از طرفـی کثیرالنـواء مـرا بـه والیـت آندو
دسـتور میدهـد .پـس کـدام بهتر اسـت و شـما کـدام را بیشـتر دوسـت داری؟ امام؟ع؟
در اینجـا بـا فرمایشـی غیرمسـتقیم از حقیقـت امـر پرده برمـیدارد و میفرمایـد :به خدا
قسـم این مرد را بیشـتر از کثیرالنواء و اصحابش دوسـت دارم .این مرد کسـی اسـت که
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1

بـا دشـمنان مقابلـه میکنـد. ...

؟نيقداص رصع رد باحصا دزن تئارب ۀشيدنا

 .1کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،کافــی101/8 ،؛ طوســی ،محمــد بــن حســن ،اختیار معرفــة الرجال،
ً
 .509/2از مــوارد اختــاف بیــن اصحــاب میتــوان بــه روایتــی اشــاره کــرد کــه دقیقا به ایــن موضوع
اشــاره دارد .داود بــن کثیــر ،ابوالخطــاب ،مفضــل بــن عمــر ،ابوعبــداهلل بلخــی و کثیرالنــواء در
محضــر امــام صــادق؟ع؟ جمــع شــدند .بیــن کثیرالنــواء و ابوالخطاب بر ســر ناســزاگویی به ســران
ســقیفه اختــاف شــد .کثیرالنــواء در محضــر امــام؟ع؟ از ابوالخطــاب شــکایت کــرد کــه او از
شــیخین برائــت میجویــد .ابوالخطــاب ســعی کــرد بــا تور یــه ،خــود را از اتهــام کثیرالنــواء دور
کنــد و امــام؟ع؟ نیــز ادعــای کثیرالنــواء را بــه خاطــر موثقنبــودن رد کــرد .وقتــی کثیرالنــواء مجلــس
را تــرک کــرد ،امــام؟ع؟ فرمــود :بــه خــدا قســم اگــر ابوالخطــاب آن ســخنانی را کــه کثیرالنــواء ادعــا
میکنــد گفتــه باشــد ،ابوالخطــاب چیزهایــی از آن دو نفــر دانســته اســت که کثیرالنــواء نمیداند.
بــه خــدا قســم آن دو نفــر بــر جــای امیرالمؤمنیــن؟ع؟ غاصبانه نشســتند؛ پــس خــدا آندو را نیامرزد
و از آنهــا نگــذرد .بعــد از ایــن فرمایــش ،ابوعبــداهلل بلخــی کــه فرمایــش امــام؟ع؟ را ناخوشــایند

در ایـن گزارشـی کـه از کلینـی نقـل شـده اسـت ،تفـاوت دو شـخصیت یعنـی ابوبصیـر
و کثیرالنـواء در معرفـت بـه موضـوع برائـت روشـن و آشـکار اسـت .البتـه در سـطور قبـل
هـم گذشـت کـه کثیرالنـواء بـا اینکـه از حامیـان زیـد بـن علـی بـود ،از کسـانی بـود کـه
بهعنـوان بتریـه و مخالفـان برائـت معرفـی شـده اسـت .امـام صـادق؟ع؟ در ایـن گفتگو
بـه صـورت آشـکار ،اعلام برائـت نمیکنـد ،ولـی بـا هدایتگـری ،مسـیر سـؤالکننده را به
سـمتی میبـرد کـه تشـخیص حـق و باطـل بـرای او روشـن باشـد و اصحاب خـاص را از
بقیـه تمایـز دهد.
شـواهد نشـان میدهد که در هر دوره از حیات اهلبیت؟مهع؟ شـخصیتهای خاصی
از اصحـاب هسـتند کـه برنامههـای مـدون و مدیریتشـدۀ اهلبیـت؟مهع؟ دربـارۀ
ً
برائـت ،کـه سـابقا در قالـب احادیـث ،ادعیـه و زیـارات نشـر داده شـده را پیادهسـازی
میکننـد و در جامعـۀ شـیعه نشـر میدهنـد .ایـن دسـته از اصحـاب ،اغلب نـه در گروه
افراطگرایـان در برائـت هسـتند (ماننـد مغیـرة بـن سـعید کـه از او سـخن رفـت) و نـه در
گـروه شـیعیان بتـری یـا زیـدی کـه قائـل بـه برائـت نیسـتند .در دوران امـام سـجاد؟ع؟
شـخصیتی مثـل ابوحمـزه ثمالـی از این دسـته اسـت؛ 1یعنی کسـانی که طبق خواسـته
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و برنامـۀ اهلبیـت؟مهع؟ پیـش میرونـد .در دوران صادقیـن؟امهع؟ ،اصحابـی چـون
ابـان بـن تغلـب ،ابوبصیـر ،خانـدان اعیـن ،مؤمـن طـاق ،محمـد بـن مسـلم و هشـام
بـن حکـم از ایـن دسـتهاند .ایـن دسـته از اصحـاب ،یـا جریانهـا و حـوادث تاریخـی
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مربـوط بـه جانشـینی پیامبـر؟ص؟ را نقـل میکردنـد و یـا روایـات مربـوط به جایـگاه برائت
از دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ را .در روایتـی ابـان بـن تغلـب از ابوبصیـر نقـل میکنـد کـه
بـه امـام صـادق؟ع؟ گفتـم :پـدر تـو بـرای مـن حدیـث کـرده کـه زبیـر ،مقـداد و سـلمان
فارسـی سـر خـود را تراشـیدند تـا بـه جنـگ بـا ابوبکـر برونـد 2.پـس حضـرت به مـن فرمود:
دیــد ،بــا ناراحتــی امــام؟ع؟ مواجــه شــد و آن حضــرت او را بــه کارهــای ناشایســتش متذکــر شــد
(قطبالدیــن راونــدی ،ســعید ،الخرائــج و الجرائــح.)297/1 ،
 .1ر.ک :اعتصامــی ،عبدالمجیــد« ،مســئلۀ برائــت در عصــر امــام ســجاد؟ع؟ از اندیشــه تــا جر یــان»،
امامتپژوهــی ،شــمارۀ  13و .14
 .2در جایــی دیگــر از رجــال کشــی آمــده اســت کــه آن ســه نفــر ،ابــوذر ،مقــداد و ســلمان بودنــد
(طوســی ،محمــد بــن حســن ،اختیــار معرفــة الرجــال.)39/1 ،

اگـر زراره نبـود ،گمـان میکـردم کـه احادیـث پـدرم از بیـن میرفـت 1.بـا اینکـه ناقـل
روایـت ابوبصیـر اسـت ،ولـی امـام؟ع؟ از زراره یـاد میکنـد و ایـن امـر نشـان میدهـد کـه
ابوبصیـر نیـز روایـت نقلشـده از امـام باقـر؟ع؟ را از زراره شـنیده اسـت .درواقـع امام؟ع؟
بـا ایـن نکتـۀ مهـم و اساسـی کـه در مـورد زراره و امثـال او میفرمایـد ،ضمـن تمجیـدی
کلـی در مـورد حفـظ و انتشـار روایـات اهلبیـت؟مهع؟ ،از حفـظ و نقـل چنیـن احادیثـی
کـه حکایتگـر حـوادث بعـد از پیامبـر؟ص؟ میباشـند نیـز اسـتقبال میکنـد .نمونـهای از
ایـن روایـات ،روایتـی اسـت کـه زراره از امـام باقـر؟ع؟ نقـل میکنـد کـه آن حضـرت ذیـل
ََ َ َ

ً َ

آیـۀ <ل ت� ْرك ب ُ� نّ� َط بَ� ق�ا ع نْ� َط بَ� ق ٍ�> 2فرمـود :ایـن امـت بعـد از پیامبرشـان؟ص؟ در مـورد فلان و

فلان و فلان ،بـر آن حالـی کـه باید مینشسـتند ،ننشسـتند 3.به نظر میرسـد که ذهبی
بـا توجـه بـه همیـن دیـدگاه زراره در مـورد او گفتـه اسـت« :یترفـض».

4

گزارشهـا و روایـات تاریخـی نشـان میدهنـد کـه در عصـر صادقیـن؟امهع؟ هرچـه بیشـتر
مرجعیـت انحصـاری اهلبیـت؟مهع؟ و بـه تعبیـری دیگـر ،امامـت الهـی تأ کیـد و تبییـن
میشـود ،برائـت از دشـمنان نیـز بـه اوج خـود میرسـد و هریـک از اصحـاب خـاص
ائمـه؟مهع؟ بهگونـهای در ترویـج برائـت سـهیم میشـوند .راویـان احادیـث برائتـی ممکـن
اسـت در منابـع رجالـی تضعیـف شـده باشـند ،ولـی محتـوای روایـات نقلشـدۀ آنهـا
میتوانـد حکایتگـر دوران پرالتهـاب برائـت باشـد .شـخصی چـون عبدالرحمـن بـن
اسـت ،ولـی کلینـی بـه روایـات او اعتمـاد کـرده و چندیـن روایـت از او در زمینـۀ برائـت
ً
ً
نقـل کـرده اسـت .ایـن روایـات مسـتقیما به برائت از سـران سـقیفه اشـاره دارنـد و تقریبا
همـۀ آن در تفسـیر آیاتـی از قـرآن کریـم هسـتند و بـه امـام صـادق؟ع؟ نسـبت داده
شـدهاند .در مضمـون ایـن روایـات ،محکمـات قـرآن بـه امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و فرزنـدان
 .1همان.345/1 ،
 .2انشقاق.19 :
 .3کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.415/1 ،
 .4ذهبی ،محمد ،میزان االعتدال.69/2 ،
 .5ر.ک :خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث.343/9 ،
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کثیـر بـا اینکـه در کتـب رجالـی تضعیـف شـده 5و علـت تضعیـف او ،جعـل حدیـث
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آن حضـرت و متشـابهات بـه فلان و فلان تفسـیر شـده اسـت؛ 1یـا عـدم پوشـش ایمـان

َ َّ آ ُ ُ َ
بـه ظلـم ،عـدم والیـت فلان و فلان دانسـته شـده اسـت 2.دربـارۀ آیـۀ ِإ<� نّ� ال ذ ِ ي�� نَ� � َم ن�وا �ث ّم
ُ ْ ً َ ُْ َ
ُ
ََ َُ آ ُ َُ َ َ َُ
ك ف� ُروا �ث ّم � َم ن�وا �ث ّم ك ف� ُروا �ث ّم ا ْ�ز دادوا ك ف�را  3ل ْن� �ت ق� بَ� َل �ت ْو�بَ ُت� ُه ْم> 4گفتـه شـده کـه در مـورد
َ َّ
َ ُّ َ أَ ْ
فلان و فلان و فلان نـازل شـده اسـت 5.راجعبـه ِإ<� نّ� ال ذ ِ ي�� نَ� ْار�ت دوا على �د�ب ِار ِه ْم ِم نْ� �بَ ْع ِد
َ َ َُ ُْ َ
ما �ت َب� ي ّ� نَ� له ُم الهدى> 6نقـل شـده اسـت کـه فلان و فلان و فلان بـه علـت تـرک والیـت
ََ َ ُ ْ
نَ َ َ ُ
ما� َو �زَ يّ� ن�ه ِ�ف ي�
<ح بّ� َب� ِإ�ل يْ�ك ُم ال ِإ� ي� 
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ مرتـد از ایمـان شـدند 7.در مـورد آیـۀ
ُُ ُ
َ َ َ َ ُ ْ ُْ
<و ك ّر َه ِإ�ل يْ�ك ُم الك ف� َر
ق�لو�بِ ك ْم> نقل شده که در مورد امیرالمؤمنین؟ع؟ است و ادامۀ آیه:
َو ْال فُ� ُس قَو� َو ْالع ْص� نَ
9
ا�> 8در مورد اولی ،دومی و سـومی اسـت.
ِ ي

در همیـن دوران اسـت کـه ابـان بـن تغلـب از طریـق ابنعبـاس راوی خطبـۀ معـروف
شقشـقیه اسـت؛ خطبـهای کـه در آن ،امیرالمؤمنیـن؟ع؟ از وضعیـت غصـب خالفـت
ً
و رفتـار مخالفـان خـود گلـه میکنـد 10.اگرچـه صرفـا بـا نقـل یـک روایـت نمیتـوان
اندیشـۀ برائـت را در مـورد یـک راوی یـا اصحـاب ادعـا کـرد ،ولـی نقل چنیـن روایاتی که
بهصراحت داللت بر نامشـروعیت خالفت خلفای نخسـتین دارد ،زمینهسـاز اندیشـه
jep.emamat.ir

250

و تحقـق برائـت اسـت .در بحـث اندیشـۀ رفـض ،قضـاوت اهلسـنت در مـورد ابـان
بـن تغلـب را خواهیـم دیـد .نمونـۀ اینگونـه روایـات ،بلکـه شـدیدتر از آن ،در احادیـث
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 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.414/1 ،
 .2همــان .413/1 ،شــبیه بــه همیــن مضمــون را ابــان بــن تغلــب از امــام باقــر؟ع؟ نقــل کــرده اســت
(کوفــی ،فــرات بــن ابراهیــم ،تفســیر ،ص .)134
 .3نساء.136 :
 .4آلعمران.90 :
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.420/1 ،
ّ .6
محمد؟ص؟.25 :
 .7کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،همــان .421/1 ،شــبیه بــه همیــن مضمــون را محمــد بــن علــی از
امــام صــادق؟ع؟ روایــت کــرده اســت (قمــی ،علــی بــن ابراهیــم ،تفســیر.)308/2 ،
 .8حجرات.7 :
 .9کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.426/1 ،
 .10صدوق ،محمد بن علی ،معاني األخبار ،ص .361

نقلشـده توسـط اصحاب صادقین؟امهع؟ در منابع مختلف شـیعی مشـاهده میشـود.
گـزارش شـده اسـت کـه کمیـت از امـام صـادق؟ع؟ در مـورد آن دو مـرد 1سـؤال کـرد و
امـام؟ع؟ در جـواب فرمـود :هیـچ خونـی در اسلام ریختـه نمیشـود و هیـچ مـال حرامی
کسـب نمیشـود و هیـچ نـکاح حرامـی تـا روز قیامـت صـورت نمیگیـرد ،مگـر اینکـه
گنـاه آن بـر گـردن آن دو نفـر باشـد و مـا بنیهاشـم ،کوچـک و بزرگ خود را به ّ
سـب آن دو
2

نفـر و برائـت از آنهـا دسـتور میدهیـم.

روشـن اسـت کـه نشـر چنیـن روایاتـی در بیـن اصحـاب خـاص اهلبیـت؟مهع؟ ،در بـاور
ایشـان جایـی بـرای اعتقـاد به مشـروعیت حاکمیـت و خالفت خلفای نخسـتین باقی
نمیگـذارد و ایـن امـر نشـان از تبلـور اندیشـۀ برائـت در جامعـۀ شـیعه امامیـه در عصـر
صادقیـن؟امهع؟ اسـت .در سـطور بعـد خواهیـم دیـد کـه محکمشـدن ریشـه و پایـۀ برائت
ً
در بیـن اصحـاب ،تنهـا بـه واسـطۀ دو یـا سـه روایـت نیسـت و اساسـا  ،شـهرت و لقـب
خاصـی در موضـوع برائـت بـه بعضـی از اصحـاب نسـبت داده میشـود.

رافضه و اوجگیری اندیشۀ رفض
این دسـته از شـیعه و اصحاب اهلبیت؟مهع؟ که از آنها در سـطور گذشـته سـخن رفت
و از لحـاظ اندیشـۀ برائتـی نمـود بیشـتری در جامعـه داشـتند ،بـه رافضـه مشـهور بودنـد
و شناسـۀ اصلـی آنهـا رفـض شـیخین بـود .گرچـه در مـورد وجـه تسـمیۀ رافضه نیـز اقوال
شـیخین را رفـض (طـرد و انـکار) میکردند 3.احمد بن حنبـل در معرفی رافضه تصریح
میکنـد کـه آنهـا کسـانی هسـتند کـه بـه ابوبکـر و عمر ّ
سـب و ناسـزا میگوینـد 4.ابنحزم
مینویسـد ،عـداوت «رافضـه» نسـبت بـه شـیخین بـه حـد نهایـت اسـت 5.در تعریـف
 .1تعبیر روایت «رجلین» است.
 .2طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال.464/2 ،
 .3ر.ک :اعتصامــی ،عبدالمجیــد« ،خاســتگاه اندیشــۀ رفــض و نســبت آن بــا واژۀ رافضــه» ،کالم
اهلبیــت؟مهع؟ ،شــمارۀ .2
 .4خالل ،احمد بن محمد ،السنة ،ص .447
 .5ابنحزم ،علی بن احمد ،الفصل في الملل و االهواء و النحل،.11/3
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متفـاوت اسـت ،ولـی شـهرت ایـن لقـب ،اغلـب در مـورد کسـانی اسـت کـه بـه گونـهای
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ابوالحسـن اشـعری نیـز «رافضـه» کسـانی هسـتند کـه قائل بـه امامـت امیرالمؤمنین؟ع؟
1

هسـتند و امامـت ابوبکـر و عمـر را رفـض میکننـد.

ً
عبـــارات قبـــل نشـــان میدهد که این رفـــض و یا ترک و انـــکار ،صرفا بـــرای اظهار بغض

نســـبت به شـــیخین نبـــود؛ بلکه آنچـــه مهم بـــود ،اعالن موضـــع در مقابل کســـانی بود
کـــه نـــص در امامـــت و خالفـــت امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را قبول نداشـــتند و تا حـــد عداوت
و جنـــگ بـــا اهلبیـــت؟مهع؟ پیـــش میرفتنـــد و مصادیق اصلی این اشـــخاص ،ســـران
سقیفه بودند.
ذهبـــی در مـــورد مؤمن طـــاق نیز میگویـــد که بدعتگـــذار و رافضـــی اســـت .او قولی از
جاحـــظ نقـــل میکنـــد که گفته اســـت ،نظام و بشـــر بن خالد بـــه من خبر رســـاندند که
در مالقاتـــی ،بـــه مؤمن طاق گفتیـــم ،پرهیز کـــن از اینکه قول خدای متعـــال که فرموده
ن َْ

ْ ُ

ْ

<�ث ٰ ݣا ِ� َ ݤی ا�ث ݧ ݩݐں ی ݨݧ�ْ ِن� ِا ذ� ه ٰما ݭِڡݨݐی ال�غ ٰا ِر> را انـــکار کنـــی؛ ولـــی او بـــا این ســـخن ما بســـیار خندید؛ مثل

اینکـــه مـــا گناهی مرتکب شـــده باشـــیم .ذهبی بعـــد از این قـــول میگویـــد ،اگر چنین
حکایتی درســـت باشـــد ،مؤمن طاق از زنادقه اســـت .در مناظرۀ کوتاهی که بین مؤمن
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طـــاق و ابوحنیفـــه درگرفـــت ،تقابـــل جبهـــۀ غدیـــر در برابـــر جبهۀ ســـقیفه نمایـــان بود.
ابوحنیفه بعد از شـــهادت امام صـــادق؟ع؟ به مؤمن طاق گفت که امـــام تو از دنیا رفته
اســـت .مؤمـــن طاق گفـــت :آری ،ولی امام تو (شـــیطان) تـــا روز قیامت زنده اســـت .در
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ایـــن مناظـــره ،هرچند پاســـخ مؤمن طـــاق یک جملۀ کوتاه اســـت ،ولـــی همین جمله،
نمایانگـــر این واقعیت اســـت که اصحابی چـــون مؤمن طاق ،هر امامتـــی غیر از امامت
اهلبیـــت؟مهع؟ را شـــیطانی میدانند و پیرو یکننـــدگان از امامان غیـــر از اهلبیت؟مهع؟
را هـــم پیروان شـــیطان میخوانند .نجاشـــی در رجال خـــود روایتی از او به واســـطۀ زکریا
بـــن عبداهلل فیاض نقل نموده اســـت کـــه در آن روایـــت ،امام باقـــر؟ع؟ میفرماید :مردم
بعـــد از رســـول خـــدا؟ص؟ هماننـــد هـــارون و موســـی؟امهع؟ و پیروانشـــان و نیـــز گوســـاله و
پیروانش شدند.
امـا گروههـای دیگـری در برابـر رافضـه در بیـن شـیعیان بودنـد کـه خالفـت شـیخین را
 .1اشعری ،علی ،مقاالت االسالمیین ،ص .16

نمیپذیرفتنـد ،ولـی بـر ایـن بـاور بودنـد کـه چـون امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در برابـر خلفـا ناچار
بـه سـکوت شـد ،مـا نیـز نبایـد از آنهـا برائـت بجوییـم و آنهـا را رفـض کنیـم .اشـعری
مینویسـد ،اصحـاب کثیرالنـواء و حسـن بـن صالـح بـن حـی کـه از بتریهانـد ،بیعـت با
ابوبکـر و عمـر را خطـا نمیداننـد؛ چـون علی؟ع؟ امر را بـه آندو واگذار کرد؛ ولی در مورد
عثمـان توقـف میکننـد .ایـن دسـته از زیدیـه رجعـت امـوات را هـم منکرنـد 1.اشـعری
ً
فرقـۀ دیگـری در بیـن زیدیـه ذکـر میکنـد کـه دقیقـا در برابـر بتریهانـد و علاوه بـر برائـت
از شـیخین ،بـه رجعـت امـوات قبـل از قیامـت نیـز قائلانـد 2.اعتقـاد بـه رجعـت امـوات
در کنـار اندیشـۀ رفـض هـم از همیـن حیـث اسـت کـه نشـان از بـاور بـه غیرالهیبـودن
حاکمیتهـا و برگشـت حاکمیـت الهـی بـه دنیـا اسـت کـه در آن دوران ،امـوات نیـز
بـه دنیـا برمیگردنـد .در سـطور بعـد خواهیـم دیـد کـه نمونههـای دیگـری از اصحـاب
هسـتند کـه وقتـی از اندیشـۀ برائتـی آنهـا گزارش شـده ،گفته شـده اسـت کـه به رجعت
بـاور داشـتند .ایـن دوگانگـی در برائـت ،بهخوبـی در بیـن بعضـی از فـرق شـیعی آشـکار
اسـت که باعث شـده اسـت دو جبهۀ رفض و مخالف رفض در جامعۀ شـیعه پدیدار
شـود .بتریـه ،مادامـی کـه زیـد بـن علـی در تقیـه نبـود ،در مـورد اندیشـۀ برائـت در برابـر
او بودنـد؛ چـون زیـد عـدم برائـت از شـیخین را منافـی ادعـای والیـت اهلبیـت؟مهع؟
میدانسـت .امـا وقتـی او در عرصـۀ قیـام وارد شـد و در برابـر شـیعیان برائتـی اظهـار
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برائـت نکـرد ،بتریـه گـرد او جمـع شـدند و همیـن امـر باعـث شـد خـط مـرز بیـن رافضه و
3

اهـل حدیـث کسـی را همپـای زیـد قـرار نمیدادنـد.

در واقــع بایــد گفــت ،شــکافی کــه بیــن جامعــۀ شــیعه و غیرشــیعه ایجــاد شــد ،بــه
ســبب اعــام موضــع اهــل رفــض بــود کــه کمکــم زمینهســاز جریــان برائــت شــدند .بــه
بیانــی دیگــر ،مصادیــق اهــل رفــض همــان کســانی بودنــد کــه بــا ادعــای امامــت بالفصل
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ شــیخین را رفــض کردنــد .ایــن دو شــاخصه ،طــوری در جامعــه
 .1همان ،ص .68
 .2همان ،ص .69
 .3ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص .87
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غیررافضـه بیشـتر در جامعـه آشـکار شـود .در مقاتـل الطالبییـن آمده اسـت که مرجئه و

شــهرت یافتــه بــود کــه اگــر از اهلســنت کســی متمایــل بــه ایــن دو نظریــه شــده باشــد،
مته��م ب��ه رف��ض میشوــد .شهرســتانی در مــورد نظــام معتزلــی میگویــد کــه او متمایــل
بــه «رافضــه» اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه او نــص بــر امامــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را قبــول دارد
و در جاهایــی صحابــه را مــورد طعــن و ســرزنش قــرار میدهــد 1.ابنحجــر در تعریــف
رافضــی میگویــد ،او شــیعهای اســت کــه امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را بــر ابوبکــر و عمــر مقــدم
میکنــد و اگــر ســب و بغــض را هــم بــه کار گیــرد ،رافضــی غالــی اســت 2.ذهبــی نیز وقتی
تشــیع را نوعــی بدعــت معرفــی مینمایــد ،میگویــد کــه ایــن بدعــت دو گونــه اســت:
صغــری و کبــری .بدعــت صغــری همــان تشــیع بــدون غلــو اســت کــه جمــع زیــادی از
تابعیــن چنیــن بودنــد .بدعــت کبــری همــان رفــض کامــل اســت و طعــن بــر ابوبکــر و
عمر 3.ذهبی با همین مال ک ،در مورد وثاقت اصحاب اهلبیت؟مهع؟ داوری میکند.
او در مــورد ابــان بــن تغلــب مینویســد« :شــیعي َج ِلــد ّ
لکنــه صــدوق فلنــا صدقــه و
علیــه بدعتــه» .یعنــی بــا اینکــه تشــیع او را ســبب بدعــت او میدانــد ،امــا بــه صداقــت
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او اعتــراف میکنــد .ذهبــی معتقــد اســت کــه ابــان بــن تغلــب جــز دســتۀ اول ،یعنــی
ً
بدعــت صغــری اســت و او هیــچ اعتراضــی به شــیخین نداشــته و صرفا بر ایــن باور بوده
اســت کــه علــی؟ع؟ افضــل از آن دو نفــر اســت 4.ابنحجــر نیــز شــبیه بــه همیــن تحلیــل
و تقریــر را در مــورد ابــان بــن تغلــب در تهذیــب التهذیــب آورده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت
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کــه بــه جــای بدعــت صغــری مینویســد ،تشــیع در عــرف متقدمیــن یــا چنیــن بــوده
کــه علــی؟ع؟ بــر عثمــان برتــری داده میشــد ،ولــی شــیخین برتــر از علــی؟ع؟ دانســته
ً
میشــدند ،یــا اینکــه معتقــد بودنــد اساســا علــی؟ع؟ بعــد از پیامبــر؟ص؟ از همــه برتــر
ً
میباشــد 5.او ظاهــرا ابــان را جــزء دســتۀ اول میدانــد .ایــن اقــوال اهلســنت در حالــی
اســت کــه مضامیــن بعضــی از روایاتــی کــه ابــان بــن تغلــب از اهلبیــت؟مهع؟ نقــل کــرده
 .1شهرستانی ،عبدالکریم ،الملل و النحل ،ص .57
 .2ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،مقدمۀ فتح الباري.460/1 ،
 .3ذهبی ،محمد ،میزان االعتدال.5/1 ،
 .4همان.6-5/1 ،
 .5ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب.94/1 ،

اســت ،بهروشــنی بــر برائــت از اصحــاب ســقیفه داللــت دارد 1و تنهــا توجیــه جمــع ایــن
دوگانگــی ،تقیــه از جانــب ابــان بــن تغلــب اســت.
اهـل سـنت در مـورد عبـاد بـن یعقـوب رواجنـی نیـز گفتهانـد« :کان یشـتم عثمـان» .در
عیـن حـال گفتـه شـده کـه او ثقـه اسـت( 2؛ چون طعن بر شـیخین نـدارد) .موضع عباد
بـن یعقـوب نشـان میدهـد کـه یـک موضـع برائتـی اسـت؛ ولـی چـون برائتـی صریـح و
علنـی از شـیخین در مـورد او گـزارش نشـده اسـت ،از جملـۀ غالیـان رافضـی معرفـی
نشـده اسـت .او در جایـی گفتـه اسـت ،خداونـد عادلتـر از آن اسـت کـه طلحـه و زبیـر
را وارد بهشـت کنـد ،درحالیکـه آن دو نفـر بعـد از اینکـه بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ بیعـت
کردنـد ،بـا او بـه جنـگ درافتادنـد .در جایـی دیگـر گفتـه کـه هرکس هـرروز در نمازش از
دشـمنان اهلبیـت؟مهع؟ برائـت نجویـد ،بـا آنهـا محشـور خواهـد شـد 3.در مـورد بعضـی
دیگـر از اصحـاب بـا اینکـه بـه غلـو آنهـا در رفـض اشـاره شـده ،بـه صداقـت آنهـا نیـز
اعتراف شـده اسـت .در مورد هارون بن سـعد عجلی با اینکه از زیدیه اسـت و ذهبی
در مـورد او مینویسـد« :صـدوق فـي نفسـه» ،ولـی خـود او اضافـه میکنـد« :و لکنـه
رافضـي بغیـض» .در جایـی دیگـر در مورد او گفته شـده اسـت« :الغالیة في التشـیع».

4

عقیلـی در الضعفـاء در مـورد او مینویسـد« :یغلو في الرفـض» 5.در مورد دیگر اصحاب
یا شـیعیان گفته شـده اسـت که اینها از شـیعیاناند ولی اهل برائت نیسـتند .در مورد
اینکـه غیـر اهلبیـت؟مهع؟ را تنقیـص کنـد 6.در مـورد فضیـل بـن مـرزوق نیـز گفتـه شـده
 .1صــدوق ،محمــد بــن علــی ،امالــی ،ص 352؛ همــو ،معانــي األخبــار ،ص 361؛ عیاشــی ،محمد
بــن مســعود ،تفســیر100/2 ،؛ صفــار ،محمــد بــن حســن ،بصائــر الدرجــات401 ،274/1 ،؛
طوســی ،محمــد بــن حســن ،اختیــار معرفــة الرجــال.509/2 ،
 .2ذهبی ،محمد ،سیر اعالم النبالء29/14 ،؛ مزی ،یوسف ،تهذیب الکمال.178/14 ،
 .3ذهبی ،محمد ،همان.537/11 ،
 .4همو ،میزان االعتدال.284/4 ،
 .5عقیلی ،محمد بن عمرو ،ضعفاء.362/4 ،
 .6ابنخلکان ،احمد بن محمد ،وفیات االعیان.269/2 ،
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یحیـی بـن یعمـر گفتـه شـده اسـت کـه او قائـل بـه تفضیـل اهلبیـت؟مهع؟ بـود ،بـدون
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است که معروف به تشیع است ،بدون اینکه ّ
سب کند.

1

اما شـخصیتهایی چون عدی بن ثابت (م  116ق) که در مورد او گفته شـده اسـت:
«رافضـي غال»2یـا عمـرو بـن شـمیر (شـمر) جعفـی کـه در مـورد او گفتـه شـده اسـت:
«رافضـي یشـتم الصحابـة» 3یـا دیگراصحابـی کـه رایـت برائت را در بین شـیعه به دوش
گرفتـه بودنـد ،همـه بهعنـوان اهـل برائـت و غالـی در رفـض معرفـی شـدهاند.
قرائـن تاریخـی و روایـی حاکـی از آن اسـت کـه مسـئلۀ رفـض یا برائت از شـیخین که در
عصـر صادقیـن؟امهع؟ حداقـل در بیـن اصحـاب خاص نهادینه شـده اسـت ،بـه گونهای
در جامعـه نشـرونمو داشـته اسـت کـه بعضـی از اصحـاب اهلبیـت؟مهع؟ از انتسـاب
و انتشـار واژۀ «رافضـه» ناخرسـند بودهانـد .ناخرسـندی آنهـا از ایـن جهـت بـود کـه در
ً
جامعـه ،واژۀ رافضـه بهعنـوان نسـبتی زشـت و ناپسـند معرفـی شـده بـود .اساسـا ایـن
واژه از طـرف مخالفیـن شـیعه بـه شـیعه نسـبت داده شـده و بـه یـک جریـان عمومـی و
اعتقـادی تبدیـل شـده بـود؛ بهطور یکـه باعـث شـکافی اجتماعی بین مسـلمانان اهل
برائـت و غیـر اهـل برائـت شـده بـود.
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وقتـی ابوالجـارود نـزد امـام محمـد باقـر؟ع؟ گلـه میکنـد کـه مـا را بـه رافضـه میخواننـد،
امـام؟ع؟ بـا اشـاره بـه خـود میفرمایـد :مـن از «رافضـه» هسـتم و او از مـن اسـت .ایـن
جملـه را حضـرت سـه بـار تکـرار کـرده اسـت.

4
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ابوبصیـر نیـز محضـر امـام صـادق؟ع؟ گلـه میکنـد کـه بـه مـا لقبـی نسـبت دادهانـد کـه
پشـت مـا را میشـکند و قلـب مـا را میمیرانـد و خـون مـا را حلال میکنـد و این نسـبت
در حدیثـی اسـت کـه فقهـای آنهـا (عامـه) نقـل کردهانـد .امـام؟ع؟ میفرمایـد :اسـم
«رافضـه» را میگویـی؟ او عـرض میکنـد :بلـه .امـام؟ع؟ میفرمایـد :بـه خـدا سـوگند
آنهـا شـما را بـه ایـن اسـم نـام نگذاشـتهاند؛ بلکـه خـدای متعـال شـما را چنیـن نامیـده
 .1ذهبی ،محمد ،همان.362/3 ،
 .2همان.61/3 ،
 .3همان.26/3 ،
 .4برقی ،احمد بن محمد ،محاسن.157/1 ،

اسـت .مگـر نشـنیدهای کـه هفتـاد مـرد از بنیاسـرائیل فرعـون و قومش را رفـض کردند و
محبـت شـدیدی نسـبت بـه موسـی و هـارون؟امهع؟ و فرزندانشـان داشـتند .پـس خـدای
متعـال وحـی کـرد بـه موسـی؟ع؟ کـه ایـن اسـم رافضـه را بـرای ایـن قـوم در تـورات ثبـت
کنـد .سـپس خـدای متعـال ایـن اسـم را ذخیـره کـرد برای شـما که شـر را رفـض میکنید
1

و مخالفـان ،خیـر را رفـض میکننـد.

اصحـاب از همیـن سـیره و روش پیـروی کردنـد و سرسـختانه از تفکـر رفـض یـا همـان
برائـت دفـاع میکردنـد .گفتـه شـده کـه عمـار دهنـی بـا بيـان و اسـتداللی شـيوا ،در برابر
قاضـی كوفـه ،ابنابیليلـی از انتسـاب بـه «رافضـه» دفـاع میكنـد و مـورد تمجيـد امـام
2

صـادق؟ع؟ قـرار میگیـرد.

در همیـن دوران اسـت کـه شـیعه امامیـه با اعتقـاد به نص بر امامـت امیرالمؤمنین؟ع؟
و انـکار خالفـت شـیخین ،مـرز خـود را از بقیـۀ فرقههـا و گروهـا جـداسـاخت .در کوفـه
ایـن مرزبنـدی نمـود بیشـتری داشـت و رفـض شـیخین ،یکـی از آثـار اندیشـۀ برائـت بود
که در کوفه فراگیر شـده بود .کوفه به اندازهای شـخصیتهای منسـوب به رافضه را در
خـود دیـد کـه در همیـن دوران مـورد بحـث ،بـه عنـوان پایگاهـی بـرای ایـن افـراد شـهرت
یافـت و بـا وجـود دشـمنان و مخالفـان اهلبیـت؟مهع؟ در آنجـا 3،مرکـزی بـرای رشـد
و نمـو شـیعه و اندیشـۀ رفـض شـیخین شـد 4.نمونههایـی کـه در سـطور قبـل بهعنـوان
از اهـل کوفـه بودنـد .در مـورد جابـر بن یزید جعفی کوفی نیز گفته شـده اسـت« :رافضي
یشـتم اصحـاب النبـي؟ص؟»؛ 5یـا گفتـه شـده اسـت« :مـن الرافضـة الغالیـة» 6.در مـورد
عبـداهلل بـن حکیـم بـن جبیـر کوفـی و پـدرش حکیـم بـن جبیـر نیـز گفتـه شـده اسـت که
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.34/8 ،
[ .2امام یازدهم ،حسن بن علی؟امهع؟؟] ،تفسیر ،ص .310
 .3ثقفی ،ابراهیم ،الغارات.558/2 ،
 .4ر.ک :جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع در ایران ،ص .106
 .5عقیلی ،محمد بن عمرو ،ضعفاء.193/1 ،
 .6ابنقتیبه ،عبداهلل بن مسلم ،المعارف ،ص .480
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رافضـی از آنهـا یـاد شـد ،یعنی اشـخاصی چون عمرو بن شـمر کوفی یا عـدی بن ثابت،
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از رافضیـان غالـی بودهانـد 1.خانـدان اعیـن هـم اغلـب بـه رافضـه منسـوب شـدند.

شـواهد دیگـری کـه مرکزیـت کوفـه بـرای اندیشـۀ رفـض را تقویـت میکنـد ،جریانهـا و
تالشهایـی اسـت کـه در زمینـۀ برائـت از شـیخین در کوفه انجام گرفته اسـت .جریان
تقابـل شـیعیان بـا زیـد در مسـئلۀ اظهـار برائـت از شـیخین کـه در سـطور گذشـته از آن
سـخن رفـت نیـز در کوفـه صـورت گرفـت.
بنابرایـن کوفـه را بعـد از ایـن رخدادهـا و نمـود شـخصیتها میتـوان بهتعبیـری کانـون
رافضـه و برائـت دانسـت .مجمـوع ایـن قرائـن نشـان میدهـد که بعـد از حادثۀ عاشـورا،
کوفـه مرکـزی بـرای اندیشـۀ برائـت از شـیخین شـد؛ درحالیکه تـا قبل از عاشـورا ،چنین
موجـی در بیـن شـیعیان کوفـه مشـاهده نشـده بـود .ایـن مـوج در اندیشـۀ دیگرشـیعیان

کوفـه چـون کیسـانیها نیـز نفـوذ پیـدا کـرده بـود .اشـعری در مقـاالت االسلامیین
فرقـۀ کیسـانیه را ذیـل روافـض ذکـر میکنـد ،امـا زیدیـه را کـه قائـل بـه برائـت نبودنـد،
قسـیم روافـض مـیآورد«ُ 3.ک َث ّیـر ّ
عـزه» کـه از شـاعران معـروف عصـر امـام سـجاد؟ع؟ و
کیسـانیمذهب بـود ،برائـت خـود از خلفـا را ظاهـر میکـرد .او در یکـی از اشـعار خـود
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چنیـن میسـراید:
برئت الــی االله من ابن اروی
و مـن عمر برئت و من عتیق

و مــن دین الخوارج اجمعینا
4

غــــداة دعـــــي امیر المؤمنینا
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همیـن ّ
کثیـر شـاعر ،دوسـتی داشـت بـه نـام خنـدق بـن مـره کـه بـه خنـدق االسـدی
مشـهور بـود .در مـورد هـر دو نفـر گفتـه شـده اسـت کـه قائـل بـه رجعـت بودنـد و هرسـاله
در موسـم حـج ،در مـورد تشـیع تبلیـغ میکردنـد .خنـدق در آخریـن سـالی کـه حـج بـه
 .1ذهبی ،محمد ،میزان االعتدال.411/2 ،
 .2مزی ،یوسف ،تهذیب الکمال.283/18 ،
 .3اشعری ،علی ،مقاالت السالميين ،ص .33
 .4ابنعبدربــه ،احمــد بــن محمــد ،العقــد الفر يــد246/2 ،؛ ابوالفــرج اصفهانــی ،علــی ،االغانــي،
 .276/7در االغانــي اصفهانــی بــه جــای مصــرع دوم بیــت اول چنیــن آمــده «و مــن فعــل برئــت و
مــن فعیــل» کــه تفســیر بــه عمــر و ابوبکــر شــده اســت .ترجمــه :مــن بــه ســوی خداونــد از عثمــان و
دیــن خــوارج بیــزاری میجویــم؛ همچنیــن از عمــر و ابوبکــر زمانــی کــه او را امیرالمؤمنیــن خواندنــد.

جـا آورد گفتـه بـود ،اگـر بدانـم کـه بعـد از مـن کسـی هسـت کـه خانـوادۀ مـرا سرپرسـتی
میکنـد ،در موسـم امسـال (حـدود سـال  100ق) از فضائـل اهلبیـت؟مهع؟ و کسـانی
کـه بـر آنهـا ظلـم کردنـد و حـق آنهـا را غصـب کردنـد ،سـخن خواهـم گفـت .وقتـی ّ
کثیـر
سرپرسـتی خانـوادهاش را پذیرفـت ،خنـدق در بیـن مـردم بـه صورت علنی به شـیخین
1

ناسـزار گفـت؛ چنانکـه عـدهای او را تـا حـد کشتهشـدن ،کتـک زدنـد.

نمونـۀ دیگـری از کیسـانیهایی کـه بـه امامیـه ملحـق شـدند ،سـید حمیـری اسـت .او
بـه دسـت امـام صـادق؟ع؟ مسـتبصر شـد .ذهبـی در مـورد سـید حمیـری مینویسـد،
او شـاعر نیکـو و خوشقولـی اسـت؛ مگـر اینکـه او رافضـی متعصبـی اسـت کـه از حـق
منحـرف شـد 2.البتـه در جایـی دیگـر مینویسـد ،او وقتـی با امام صادق؟ع؟ همنشـین
شـد ،امام؟ع؟ او را به خطایش آ گاه کرد و او برگشـت و توبه کرد .او بعد مینویسـد ،در
مـورد او گفتهانـد کـه شـراب مینوشـید و ابوبکـر و عمـر را سـب میکرد و قائـل به رجعت
بـود 3.ظاهـر قـول ذهبـی ایـن اسـت که او با همنشـینی با امام؟ع؟ ،از ایـن کارهای خود
توبه کرده اسـت .ذهبی بیان میدارد که گفته شـده اسـت پدر و مادر حمیری نسـبت
بـه علـی؟ع؟ بغـض داشـتند و او از آنهـا میشـنید کـه بعد از نماز صبـح ،آن حضرت را
سـب میکننـد و بدینجهـت بهشـدت ناراحـت میشـد و شـعری را سـرود کـه قسـمتی
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از آن چنین اسـت:

 ...كفرا عند شتم آل رسول اهلل

4

نســـــل المطهـــــــر المعصـــوم

در حضـور منصـور عباسـی شـهادت دادنـد کـه سـید حمیـری قائـل بـه رجعـت اسـت و
5

بـه شـیخین سـب و ناسـزا میگویـد.

 .1حموی ،یاقوت ،معجم البلدان409/4 ،؛ امین ،محسن ،اعیان الشیعة.358/6 ،
 .2ذهبی ،محمد ،تاریخ االسالم.181/11 ،
 .3همان.161/11 ،
 .4همان.181/11 ،
 .5مفید ،محمد بن محمد ،الفصول المختارة ،ص .94

؟نيقداص رصع رد باحصا دزن تئارب ۀشيدنا

ً
لعـــــــن اهلل والـــدي جميعــــــــــا

ثم أصالهما عذاب الجحيم

بنابرایـن مشـاهده میشـود کـه اندیشـۀ رفـض ،که درواقـع نمایی دیگر از اندیشـۀ برائت
اسـت ،در عصـر صادقیـن؟امهع؟ بـه سـبکها و روشهـای گوناگونـی در جامعـۀ شـیعه
خـود را نشـان میدهـد .ایـن تفکـر علاوه بـر مذهـب امامیـه ،در مذاهبـی دیگـر مثـل
کیسـانیه نیز نمود دارد و گفته شـد که شهرسـتانی ،حتی اشـخاصی مثل نظام معتزلی
را هـم بـر تمایـل بـه رفـض متهـم میکنـد.

جمعبندی و نتیجهگیری
شـــواهد متعددی که گزارش و تحلیل شـــد ،بخشـــی از ادلۀ تاریخی و حدیثیای است
که نشـــان میدهند ،عصـــر صادقین؟امهع؟ را میتوان عصر اوجگیری تحقق برائت و نشـــر
اندیشـــۀ برائت از سران سقیفه دانســـت .اصحاب و راویان در هر گرایشی از فرق شیعی
که هســـتند ،به گونههای مختلف ،برائت از خلفای نخســـت را ترویـــج میدهند؛ ولی
در ایـــن بیـــن ،اصحاب خـــاص اهلبیت؟مهع؟ بـــه صورت ویژه بـــه این امـــر میپردازند.
مضامینـــی که آنها در نشـــر روایات برائتـــی دارند ،اغلب در این زمینه اســـت که امامت
و حکومت غیراهلبیت؟مهع؟ از همان ابتدای برپایی ســـقیفه ،همه نامشـــروع و ســـبب
jep.emamat.ir

260

گمراهی و ضاللت بوده اســـت .درواقع باید گفت که اصل و اســـاس اندیشـــۀ برائت ،بر
همین باور اســـتوار اســـت .به تفســـیری دیگر ،رافضیبودن شـــیعیان امامـــی ،به جهت
اعتقـــاد بـــه انحصار یبـــودن امامـــت در امیرالمؤمنین و فرزنـــدان او؟مهع؟ و رفض ســـران
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ســـقیفه بود و اگر به کســـانی که ســـب و طعن دشـــمنان میکردند ،رافضـــی میگفتند،
به همین علت بود که آنها از اســـاس ،برای ســـران ســـقیفه مشـــروعیتی قائل نبودند.
بنابرایـن میتـوان ادعـا کـرد ،اندیشـۀ برائـت در تشـیع امامـی ،ریشـه و اصالـت دارد و
اصحـاب خـاص اهلبیـت؟مهع؟ در دوران حیـات خـود ،بهویـژه در عصر صادقین؟امهع؟
نوچـرای خـود قرار داده بودنـد .روایات و
ایـن اندیشـه را جـزء باورهـای راسـتین و بیچو 
رفتـار اهلبیـت؟مهع؟ حاکـی از ایـن واقعیـت اسـت کـه ایشـان بـا رهبـری خـود ،ایـن بـاور
را هدایـت و تقویـت میکردنـد.

فهرست منابع
کتابها
قرآن کریم
آب�ی ،منصـور بـن حسـين ،نثـر الـدر فـي المحاضـرات ،تحقيق :خالد عبـد الغني محفـوظ ،دار
الكتـب العلميـة ،بیروت1424 ،ق.
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة ،تحقیـق :محمـد ابوفاضـل
ابراهیـم ،مکتبـة آیـة اهلل المرعشـي النجفـي ،قـم1404 ،ق.
ابنابیشیبه ،عبداهلل بن محمد ،المصنف ،دار الفکر ،بیروت1409 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،دار صادر ،بیروت1325 ،ق.
ابنحجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت1402 ،ق.

ابنحـزم ،علـی بـن احمـد ،الفصل فـي الملل و االهواء و النحل ،دار الکتـب العلمية ،بیروت،
1416ق.
ابنخلکان ،احمد بن محمد ،وفیات االعیان ،تحقیق :احسان عباس ،دار الثقافة ،لبنان.
ابنطاوس ،علی بن موسی ،طرف من األنباء و المناقب ،تاسوعا ،مشهد1420 ،ق.
ابنعبدربه ،احمد بن محمد ،العقد الفرید ،دار الکتب العربي ،بیروت1402 ،ق.
ابنقتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،المعارف ،دار المعارف ،مصر1969 ،م.
ابنکثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت1408 ،ق.

ابوصلاح حلبـی ،تقـی ،تقر یـب المعـارف ،تحقیـق :فـارس تبریزیـان (الحسـون) ،الهـادي ،قم،
1404ق.
ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،االغاني ،دار احیاء التراث العربي ،بیروت.
ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین ،المکتبة الحیدریة ،نجف1385 ،ق.

اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة ،دار االضواء ،بیروت1405 ،ق.
اشـعری ،علـی بـن اسـماعیل ،مقـاالت االسلامیین ،تصحیـح :هلمـوت ریتـر ،دار النشـر فرانـز
شـتاینر ،آلمـان1400 ،ق.
اعتصامی ،عبدالمجید ،زید بن علی ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،قم1395 ،ش.
[امـام یازدهـم ،حسـن بـن علـی؟امهع؟؟] ،تفسـیر االمـام الحسـن العسـکري؟ع؟ ،عتبة العباسـیة
المقدسـة ،کربلا1425 ،ق.
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ابوزهـره ،محمـد بـن محمـد ،االمـام الصـادق؟ع؟ و المذاهـب االربعـة ،دار الفکـر العربـي،
قاهـره.
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امین ،محسن ،اعیان الشیعة ،دار التعارف للمطبوعات ،بیروت.
برقـی ،احمـد بـن محمـد ،المحاسـن ،تصحیـح و تعلیـق :جاللالدیـن حسـینی ،دار الکتـب
االسلامیة ،تهـران1330 ،ش.
بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،مؤسسة االعلمي للمطبوعات ،بیروت1394 ،ق.

ثقفـی ،ابراهیـم بـن محمـد ،الغـارات ،تحقیـق :سـید جاللالدیـن حسـینی ،دار الکتـب
االسلامیة ،قـم1410 ،ق.
جعفریان ،رسول ،تاریخ تشیع در ایران ،علم ،تهران1388 ،ش.
حموی ،یاقوت ،معجم البلدان ،دار الکتب العلمیة ،بیروت1990 ،م.
خطيب بغدادی ،احمد بن علی ،تاريخ بغداد ،دار الكتب العلمية ،بيروت1417 ،ق.
خالل ،احمد بن محمد ،السنة ،ریاض1410 ،ق.
خو یـی ،ابوالقاسـم ،معجـم الرجـال الحدیـث ،چـاپ پنجـم :الثقافـة االسلامیة و مؤسسـۀ
مهرآییـن1413 ،ق.
ذهبی ،شمسالدین محمد ،تاریخ االسالم ،دار الکتب العربي ،بیروت1409 ،ق.
ذهبـی ،شـمسالدین محمـد ،سـیر اعلام النبلاء ،تحقیـق :حسـین اسـد ،مؤسسـة الرسـالة،
بیـروت1413 ،ق.
ذهبی ،شمسالدین محمد ،میزان االعتدال ،چاپ اول :دار المعرفة ،بیروت1382 ،ق.
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ز یـدی ،علـی بـن حسـین ،المنتـزع مـن المحیـط باإلمامـة ،اختیـار و ترتیـب :محمـد یحیـی
سـالم عـزان.
شهرستانی ،عبدالكريم ،الملل و النحل ،تحقیق :محمد بدران ،الشریف الرضي ،قم.
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صدوق ،محمد بن علی ،االمالي ،کتابچی ،تهران1376 ،ش.
صـدوق ،محمـد بـن علـی ،ثـواب االعمـال و عقاب االعمال ،دار الشـریف الرضي للنشـر ،قم،
1406ق.
صدوق ،محمد بن علی ،معاني االخبار ،مؤسسة النشر االسالمي التابعة لجماعة المدرسین،
قم1379 ،ق.
صفـار ،محمـد بـن حسـن ،بصائـر الدرجـات فـي فضائـل آل محمـد صلـوات اهلل علیهـم،
تحقیـق و تصحیـح :محسـن کوچهباغـی ،کتابخانـۀ آیـتاهلل مرعشـی نجفـی ،قـم1404 ،ق.
طبری آملی ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل االمامة ،بعثت ،قم1413 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ الطبري ،مؤسسۀ اعلمی ،بیروت1403 ،ق.
طوسـی ،محمـد بـن حسـن ،اختیـار معرفـة الرجـال (رجـال كشـی) ،تحقیـق :مهـدی رجائـی،
آلالبیـت؟مهع؟ ،قـم1404 ،ق.

عقیلی ،محمد بن عمرو ،ضعفاء العقیلي ،دار الکتب العلمیة ،بیروت1418 ،ق.
عیاشـی ،محمـد بـن مسـعود ،تفسـير ّ
العياشـي ،تحقیـق :هاشـم رسـولی محالتـی ،المطبعـة
العلمیـة ،تهـران1380 ،ق.
قطبالدیـن راونـدی ،سـعید ،الخرائـج و الجرائـح ،تحقیـق :مؤسسـة االمـام المهـدي؟جع؟،
مؤسسـۀ امـام مهـدی؟جع؟ ،قـم1409 ،ق.
قمـی مشـهدی ،محمـد بـن محمدرضـا ،تفسـیر کنـز الدقائـق ،وزارت فرهنـگ و ارشـاد ،تهـران،
1368ش.
قمـی ،علـی بـن ابراهیـم ،تفسـیر القمـي ،تحقیـق :سـیدطیب موسـوی جزایـری ،مؤسسـۀ دار
الکتـاب للطباعـة و النشـر ،قـم1404 ،ق.
کلینـی ،محمـد بـن یعقوب ،الکافي ،تحقیق :علیاکب ر غفاری و محمد آخوندی ،دار الکتب
االسالمیة ،تهران1407 ،ق.
کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر فـرات الکوفـي ،مؤسسـۀ چـاپ و نشـر وزارت فرهنـگ و ارشـاد
اسلامی ،تهـران1410 ،ق.
مداعـس ،محمـد بـن یحیـى ،الكاشـف األمیـن عـن جواهـر العقـد الثمین ،مؤسسـة االمـام زید
بـن علي الثقافـي ،اردن.
مزی ،یوسف ،تهذیب الکمال ،مؤسسة الرسالة ،بیروت1406 ،ق.
مغربی ،نعمان بن محمد ،دعائم االسالم ،دار المعارف ،قاهره1383 ،ق.
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،االرشـاد فـي معرفة حجـج اهلل علی العبـاد ،کنگرۀ شـیخ مفید ،قم،
1413ق.
مفید ،محمد بن محمد ،االمالي ،کنگرۀ شیخ مفید ،قم1413 ،ق.

نجاشـی ،احمـد بـن علـی ،رجـال ،مؤسسـة النشـر االسلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين ،قم،
1365ش.
مقاالت
اعتصام ــی ،عبدالمجی ــد« ،خاس ــتگاه اندیش ــۀ رفـــض و ارتبـــاط آن بـــا واژۀ رافضـــه» ،کالم
اهلبیت؟مهع؟ ،شمارۀ 1395 ،2ش.
اعتصامـی ،عبدالمجیـد« ،مسـئلۀ برائـت در عصـر امـام سـجاد؟ع؟ از اندیشـه تـا جریـان»،
امامتپژوهی ،شمارۀ  13و 1393 ،14ش.
اعتصام ــی ،عبدالمجی ــد« ،مفهومشناس ــی برائ ــت و جایـــگاه آن در کتـــاب و ســـنت»،
امامتپژوهشی ،شمارۀ 1397 ،24ش.
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مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،الفصـول المختـارة ،تحقيق :السـيد علي ميـر شـريفي ،دار المفيد،
بيروت1414 ،ق.
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