جريا ن شناسی تشيع در قرن اول :بررسی
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چکیده
امامـت رسـول
ظهـور خالصانـۀ اسلام در میـان عـرف جـاری جاهلیـت ،بـا پیـروی از
ِ
خـدا؟لص؟ رخ داد .ایـن امامـت ،پنـاه و نگهبـان حیـات و مرجعیـت دیـن میباشـد.
تشیع با توجه به اصل امامت ّ
متکون و متنوع شده است؛ لذا مسیر شناخت جریانات
شـیعی در قـرن اول ،بـه زمینـه و نحـوۀ اعتقـاد بـه امامـت بـاز میگـردد .امامـت نخسـتین
مسـئلهای بـود کـه مسـلمانان را بـه خـود مشـغول کـرد و ابنعبـاس اولیـن و مؤثرتریـن
شـخصیت شـیعه از عباسـیان اسـت .او را میتـوان ناظـر بـر همـۀ حـوادث و جریانـات
دینـی و اجتماعـی قـرن اول بـه شـمار آورد .وی در طـول حیات خود و معاصرت با چهار
امـام ،همـواره سـعی میکنـد بـه عنـوان یـک شـیعۀ تأثیرگـذار و فعـال ،باقـی بمانـد .امـا
فرزنـدان وی ،ابتـدا بـرای همراهـی بـا شـیعیان سیاسـی و سـپس بـرای کسـب قـدرت ،از
تشـیع اعتقـادی فاصلـه گرفتنـد و در آسـتانۀ حاکمیت ،از تشـیع تفضیلـی حداقلی نیز
عـدول کردنـد .آنـان بـا خـروج از تشـیع و تغییـر رویکـرد اعتقـادی ،بـه تقابـل و تخاصـم بـا
ائمـه و شـیعیان پرداختنـد.
کلیدواژهها :تشیع ،امام علی؟ع؟ ،عباسیان ،امامت ،ابنعباس.
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مقدمه
امامت پس از رحلت پیامبر؟لص؟ را نخستین و مؤثرترین مسئلهای میشمارند
مسئلۀ
ِ

1

کـه باعـث دسـتهبندی و اختلاف بیـن مسـلمین شـده اسـت؛ امـا از خطابـۀ امـام
َ ُّ َ َّ
الن ُاس! إ َّن َر ُس َـول اهَّلل َك َ
ان
صادق؟ع؟ در آسـتانۀ حاکمیت عباسـیان با این بیان« :أيها
ِ
ِ
ْ
ِال َم َام» 2،میتوان به این مهم متذکر شد که قبل از رحلت رسول خدا؟لص؟ و از ابتدای
بعثـت ،امـر امامـت در همیـن نقـش ،مهمتریـن مسـئلۀ اعتقـادی بوده اسـت؛ زیـرا ظهور
خالصانۀ اسلام در میان عرف جاری جاهلیت ،با پیروی از امامت رسـول خدا؟لص؟
رخ داد .ایـن پیـروزی مرهـون پیـروی تمامعیـار عـدهای از مسـلمانان از امامـت رسـول
مرجعیت دیـن در مقابل عرف،
خـدا؟لص؟ بـود کـه بـا الگوگیری از امـام علی؟ع؟ ،برای
ِ
حاضـر بـه جانفشـانی بودنـد .نامگـذاری 3ایـن دسـته از مسـلمانان بـا عنـوان «شـیعه»
توسـط پیامبـر ،موجـب شـد این سـبک مواجهه بـا دین ،پرسـابقهترین جریـان اعتقادی
میـان مسـلمین باشـد ،بهطور یکـه همـزاد اسلام تلقی شـود.

4

 _1جریان تشیع اعتقادی ،نتیجۀ وفاداری به پیمان غدیر
هنـگام رحلـت پیامبـر اکـرم؟لص؟ ،در سـقیفۀ بنیسـاعده اجتماعـی شـکل گرفـت کـه
8

فرهنگ پیدایش ،مکان ،انگیزه و محتوای آن ،با آموزههای اجتماعی پیامبر اکرم؟لص؟
بیگانـه بـود .آنچـه رخ داد،محورشـدن عـرف بهعنـوان منبـع دسـتورات اجتماعـی بـه
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علـت فراموشکـردن و کنارگذاشـتن مرجعیـت دیـن و پیمـان رسـول خـدا؟لص؟ بـود.
در مـرور تاریـخ ،شـاهد زندهشـدن عـرف و درنتیجـه ،رقابـت قبیلـهای میـان انصـار و
بهرهگیـری از تقسـیم عرفـی مهاجـر و انصـار توسـط گرداننـدگان آن مجموعـه (سـقیفه)
هسـتیم .بنابرایـن در مرجعیـت وحـی و دیـن بـه عنـوان منبـع دسـتورات اجتماعـی،
 .1اشـعری ،علی بن اسـماعیل ،مقاالت االسلامیین39/1 ،؛ شهرسـتانی ،محمد ،الملل و النحل،
.39/1
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.466/4 ،
 .3صـدوق ،محمـد بـن علـی ،فضائـل الشـیعة ،ص 13؛ ر.ک :جـاودان ،محمـد« ،معنـا و مبنـای
تشـیع» ،معـارف کالمـی شـیعه ،ص .27
 .4کاشفالغطاء ،محمدحسین ،اصل الشیعة و اصولها ،ص .185

ً
نهتنهـا مناقشـ ه شـد ،بلکـه نادیـده انگاشـته شـد و پیوندهـای عرفـی ،دقیقـا بـه سـبک
جاهلیـت ،جایگزیـن میثاقهـای نبـوی و پیوندهـای دینـی گردیـد.
پیمان و بیعتی که در غدیرخم به فرمان وحی و با مرجعیت دین شکل گرفته بود ،نماد
همۀ پیوندهای دینی بود .لذا محصول نهاییاش ،منبعشمردنوحی در امور اجتماعی
و مرجعیت دین برای همیشه بود؛ چیزی که در قرآن ،به عنوان مهمترین بخش رسالت
َ َ
ََ
َ ّ َ
1
رسول خدا؟لص؟ به آن اشاره شده است< :و ِا ن� لم ت�� َفعل ف�ما َب�ل غ� ت� ِرسال ت�ه>.
با اینکه رویداد سقیفه شکل گرفت ،اما به خاطر نفوذ آموزههای اسالم و نمادساز یهای
رسول خدا؟لص؟ و اجراییشدن برخی از احکام دین ،هرچه از این پیوند عرفی
زمان بیشتری سپری میشد ،ناسازگار یهای بیشتری در ضمیر مسلمانان انعکاس
مییافت؛ بهطور یکه در مدت کوتاهی ،عرببودن معادل مسلمانبودن تلقی میشد

2

و غیرعرب ،و لو مسلمان ،همۀ حقوق یک مسلمان عهد نبوی را نداشت.

3

در ایـن میـان ،روشـن اسـت کـه علـم دیـن و تفسـیر اصیـل وحـی ،میتوانسـت ضامـن
ع ومرجعبـودن اسلام در دسـتورات اجتماعـی باشـد .از آنجـا کـه حاکمـان
حفـظ منبـ 
جدیـد ،فاقـد ایـن خصیصـه بودنـد و جـز بـه وسـیلۀ مراجعـه بـه اهـل کتـاب (یهـود)
دانشـی نداشـتند ،پـس بـه لحـاظ نظـری ،بـرای حفـظ و تـداوم حاکمیـت تازهپدیـد
خویـش ،ناگزیـر بـه جایگزینکـردن عـرف در ایـن مقـام و جایگاه بودند .بر همین اسـاس

 .1مائده.67 :
ّ
 .2ر.ک :طبـری ،محمـد بـن جریـر ،تار یـخ طبـری« :55/7 ،فقالـوا :ممـن تأخـذ الخـراج ،و قـد صـار
ّ
ً
النـاس کلهـم عربـا؟»
 .3در خصـوص تبعیـض نـژادی در ممنوعیـت ورود بـه مدینـه ،ر.ک :مسـعودی ،علـی بـن حسـین،
مـروج الذهـب320/2 ،؛ عاملـی ،جعفرمرتضـی ،سـلمان الفارسـي ،فصـل سـوم ،ص .56
 .4همـو ،الصحیـح مـن سـیرة النبـي االعظـم .120/1 ،نمونهای از شـیوۀ رسـمی سـران عـرف حاکم در
ارجـاع بـه اهـل کتـاب بـرای پاسـخ بـه سـؤاالت ،ایـن اسـت کـه روزی ابنعمـر در پاسـخ به سـؤالی،
یکـه مـردی یهـودی بـه نـام یوسـف نـزد وی بـود گفت :از یوسـف بپـرس که خـدا میفرماید:
درحال 
ف َ ْ ئَ ُ أ ْ َ ذّ ْ
<�اس�لوا �هل ِال�ك ِر >.
 .5در بـارۀ مـدارس یهـود در مدینـه ،ر.ک :همـان ،112/1 ،بـه نقل از :متقـی هندی ،علی ،کنز العمال،
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نسـبت بـه کمکطلبیـدن از اهـل کتاب 4ماننـد عرف عصر جاهلیِ ،ابایی نداشـتند.

5

9

ضمـن اینکـه در عمـل هـم ،در مسـئلۀ مهـم انتقـال قدرت از رسـول خـدا؟لص؟ به خود،
خویشـتن را مدیـون باقیمانـدۀ عـرف جاهلیـت در رقابـت و سـازماندهی و تحریـک
قبایـل و اشـخاص میدیدنـد.

1

حقانیـت والیـت و مرجعیـت علمـی و وصایـت امـام علـی؟ع؟ نسـبت
بنابرایـن چـون
ِ
ً
ً
بـه رسـول خـدا؟لص؟ ،امـری کاملا دینـی و صرفـا شـرعی بـود ،بـا بیاعتنایـی بـه آن
و زندهشـدن عـرف نظـام قبیلهسـاالر در سـقیفه ،ایـن مهـم بـا مشـکل اجـرا و تحقـق
اجتماعـی روبـهرو شـد .امـام علـی؟ع؟ جـز جایـگاه دینـی ،پایـگاه اجتماعـی دیگـری را
بـرای اعمـال حاکمیـت خـود نمیشـناخت و ایـن معنای وفـاداری به پیمـان غدیر بود.
بـه همیـن خاطـر اسـت کـه تشـیع اعتقـادی ،معـادل پذیـرش صددرصـد مرجعیـت
امامـت امـام مفترضالطاعـۀ الهـی و تأ کیـد بـر تعهـد و
دیـن در تمـام شـئون و اقـرار بـه
ِ
بیعـت غدیـر بـه شـمار مـیرود؛ پدیـدهای کـه از عصـر بعثـت ،دشـمنان زیـادی داشـت.
عرفیشـدن امـور دینـی و جایگزینشـدن پیوندهـای عرفـی بـه جـای پیوندهـای
ی بـرای ابقـا و اجـرای دیـن بـوده و خواهـد بـود .ایـن مشـکل همـواره
دینـی ،مشـکل اصلـ 
توسـط عـرف ،تقویـت و بزرگتـر میشـد و یـاران و شـیعیان اعتقـادی امـام علـی؟ع؟ بـا
10

مطرحشـدن چنیـن عرفـی ،همـواره در تنگنـا قرار میگرفتند و عرصـه بر خود آن حضرت
نیـز تنگتـر میشـد.
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ُ
تمــدار و شــیعیان خالص
 _2ترکیــب شــیعیان اعتقــادی :شــیعیان انســی وصای 
تمــدار
والی 
میتـوان نشـان داد کـه نحـوۀ نـگاه بـه امـام علـی؟ع؟ در قـرن اول ،محـور جریانسـازی
نـگاه همراهـان امـام علـی؟ع؟،
اجتماعـی در میـان مسـلمانان شـده اسـت 2.تنـوع ِ
ص 228؛ سـیوطی ،عبدالرحمن ،الدر المنثور.90/1 ،
 .1در بـارۀ اختالفافکنـی بیـن اوس و خـزرج و فرصتجویـی از حسـادت بشـیر بـن سـعد خزرجـی از
رقبـای سـعد بـن عبـاده ،ر.ک :دینـوری ،ابنقتیبـه ،اإلمامـة و السیاسـة۲۷/۱ ،؛ طبـری ،محمد بن
جریـر ،همـان۲۰۶/۳ ،؛ ابناثیـر ،علـی بـن محمد ،الکامـل.۳۲۷/۲ ،
 .2حا کـم نیشـابوری ،محمـد ،المسـتدرک علـی الصحیحیـن« :129/3 ،عـن أبـي ذر قـال :مـا كنـا

اعتقـادی ویـژهای را بـرای بـاور فـرد و
عـد
هماننـد تنـوع دیدگاههـا بـه رسـول خـدا؟لص؟ُ ،ب ِ
ِ
گروه به ارمغان میآورد .روشـن اسـت که در خصوص شـیعیان ،تنوع نحوۀ نگاه به امام
ِ
علـی؟ع؟ ،بـه مـرور باعث جریانسـازی اعتقـادی درو نگروهـی میگردید.
آنچـه بـرای همـۀ همراهـان و شـیعیان اعتقـادی امـام علـی؟ع؟ و متحصنیـن در خانـۀ
ً
آن حضـرت در لحظـات دشـوار پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟ مشـترکا غیرقابلتردیـد
بـود ،مسـئلۀ اعتقـاد دینـی بـه وصایـت و پذیـرش سـفارش رسـول خـدا؟لص؟ دربـارۀ
امـام علـی؟ع؟ در غدیـر و سـایر مواقـف مطرحشـده بـود .البتـه بایـد اذعـان کـرد کـه
همـۀ شـیعیان ،بـه لحـاظ معرفتـی در یـک رتبـه نبودنـد و بـه همـۀ آثـار و ابعـاد ماورائـی
بـاور
شـخصیت و موقعیـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ و جانشـینانش ،معرفـت ،شـناخت و ِ
ً
مالزم آن را نداشتند؛ لذا همۀ رفتارهای امام علی؟ع؟ را کامال درک نمیکردند .این به
ِ
معنـای مساو یانگاشـتن ایـن دسـته بـا سـایر صحابـه از مهاجرین و انصار نیسـت؛ زیرا

ایـن دسـته بـه مرجعیـت دین در برابر عرف ،به عنوان دسـتاورد نبوت رسـول خدا؟لص؟
مؤمـن بودنـد .بـا ایـن حـال ،اگـر سـخن گزارششـده از عبـاس و یا زبیـر و یـا ابنعباس ،با
منقـوالت برجامانـده از سـلمان و ابـوذر و مقـداد و عمـار مقایسـه شـود ،آشـکار میشـود
کـه دسـتهای از شـیعیان ،خالصانـه بـا اعتقـاد بـه والیـت الهـی امـام علـی؟ع؟ ،بـر مـدار

و نحـوۀ قضـاوت ایـن افـراد نسـبت بـه حـوادث و مصائـب پـس از رسـول خـدا؟لص؟ در
معاصرت با امام علی؟ع؟ ،نشـاندهندۀ باور این دسـته از اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟
میباشـد 1.هیـچ گزارشـی از ابـوذر یـا سـلمان و یـا عمـار وجـود نـدارد کـه حـاوی اعتراض
و یـا تعریضـی بـه امـام علـی؟ع؟ یـا حسـنین؟امهع؟ باشـد ،ولـی در مقابـل ،بـا اینکـه ایمـان
مرجعیت عـرف ،قابل
اشـخاصی ماننـد عبـاس و زبیـر بـه مرجعیـت دیـن نبـوی در برابـر
ِ
نعـرف المنافقيـن إال بتكذيبهـم اهّلل و رسـوله و التخلـف عـن الصلـوات و البغـض لعلـي بـن أبـي
طالـب؟ع؟».
ن حسـن ،اختیـار معرفـة الرجـال8/1 ،؛ بـه عنـوان نمونـه« :قـال مقـداد
 .1ر.ک :طوسـی ،محمـد بـ 
لوشـاء :لدعـا علیـه ر بـه عزوجـل و قـال سـلمان :موالنـا أعلـم بمـا هـو فیـه».

جريانشناسی تشيع در قرن اول :بررسی موردی رويکرد اعتقادی ابنعباس و عباسيان به امامت

وجـود او متمرکـز بودنـد و جایـگاه امـام علـی؟ع؟ را بـه انـدازۀ نبـوت رسـول خـدا؟لص؟،
ً
آسـمانی دانسـته و الزامـا بـه علمـی ویـژه و عصمـت امـام ،اذعـان داشـتند .تفـاوت نگاه
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انـکار نیسـت ،امـا گویـا ،شـخصی چـون عبـاس بـرای امـام علـی؟ع؟ عصمـت و علـم
ماورائـی قائـل نبـوده اسـت.
جریان مرگ خلیفۀ دوم و تشکیل شورا ،عباس به امام علی؟ع؟ پیشنهاد میکند که در
در
ِ
شورا شرکت نکند و خود ،جداگانه از مردم بیعت بگیرد:
و قـال أبـو مخنـف :لمـا اسـتخلف عثمـان ،دخـل العبـاس علـی علـي،
ّ
ّ
فقـال :مـا قدمتـک قـط إل تأخـرت ...ثـم توفـي عمـر ،فقلـت :قـد أطلـق اهلل
1

یـدک ،و لیـس علیـک تبعـة فلا تدخـل فـي الشـوری .فأبیـت ،فمـا الحیلـة؟

امـام علـی؟ع؟ ایـن پیشـنهاد را رد کـرده و بـر خلاف پیشـنهاد عبـاس ،در شـورا شـرکت
میکنـد .پـس از آنکـه نتیجـۀ شـورا بـه خالفـت عثمـان منجـر میشـود ،عبـاس در
مالقـات بـا امـام علـی؟ع؟ معترضانـه میگویـد کـه در هیـچ کاری تـو را پیشـگام نکـردم،
ّ
ّ ّ
2
مگـر اینکـه تأخیـر کـردی« :مـا قدمتـک قـط إل تأخـرت».
عبارات تحت تأثیر عرف ،عدم
این جمله حاکی از خلوص در والیت نیست ،بلکه این
ِ
بـاور بـه علـم غیـب و عصمـت را نمایان میکند .حال این پرسـش پیـش میآید که چرا
امثال وی در جبهۀ امام علی؟ع؟ ،علیرغم مشکالتش ،باقی میماندند و به فداکاری
12

و تالش در مسیر حمایت از امام علی؟ع؟ وفادارانه حاضر میشدند؟
پاسخ این است که عالوه بر پیوند خویشاوندی و رابطۀ خونی ،شخصیت منحصربهفرد
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ـور امــام
و چندبعــدی و افضلیــت و جامعیــت کمــاالت اخالقــی ،در طــول دوران حضـ ِ

علی؟ع؟ و ســایر ائمه ،باعث انس شــدید و مایۀ پیوند این دســته از یاران ،خویشــاوندان
ُ
و همراهــان ائمــه شــده اســت .برخــی از محققیــن ایــن رویکــرد را تشــیع انســی یــا تشــیع
روحــی نامیدهانــد.
ُ
جـدا از انـس خانوادگـی و امـور عاطفـی و جاذبـۀ اهلبیـت ،معرفـت ایـن دسـته در ایـن
3

حـق بعـد از
سـطح خالصـه شـده بـود کـه امـام علـی؟ع؟ ،تنهـا حاکـم مشـروع و ذی ِ
 .1بالذری ،احمد ،انساب االشراف23/5 ،؛ ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل68/3 ،؛ ابنابیالحدید،
عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.192-191/1،
 .2بالذری ،احمد ،همان.23/5 ،
 .3ر.ک :وائلی ،احمد ،هویة التشیع ،ص .19

پیامبـر؟لص؟ اسـت؛ زیـرا او ِ ّ
وصی سفارششـده جهت جانشـینی رسـول خـدا؟لص؟ در

امـر حکومـت اسـت .ازایـنرو ،آنـان تنهـا بر مـدار وصایت نبـوی با او همراهـی میکردند،
نـه بـر مـدار جایـگاه والیـت الهـی و ولـیاهلل و حجـتاهلل بـودن امـام علـی؟ع؟.
از دیگـر سـو ،در همیـن جریـان مـرگ خلیفـۀ دوم و تشـکیل شـورا ،عمـار بـا رویکـردی
اعتقـادی و بـرای حفـظ ارزشهـای دینـی در عرصـۀ حاکمیـت ،در میـان مـردم عقایـد
شـیعی را خالصانـه فریـاد میزنـد .تعریـف او از امـام علـی؟ع؟ اینگونـه اسـت:
َ
ُ
اهَّلل َو َر ُسـو ِله؛ 1او [امـام علـی؟ع؟] بعـد از خـدا و
ه َـو ِم ْـن َب ِین ِه ْـم َو ِلیک ْـم َب ْعـد ِ
رسـولش ،ولی و سرپرسـت شـما اسـت.
ً
عمـار روشـنگری میکنـد و بـه همین دلیـل ،دقیقا با واکنش حسابشـده و برنامهریزی
عرف قبیلهگرا روبهرو میشـود:
شـدۀ ِ

عمـار بـن یاسـر قـال :إن اهلل ّ
عـن سـحیم بـن حفـص ،قـال :بلغنـي أن ّ
أعزنـا
ّ
بدینـه ،و أ کرمنـا بنبیـه ،فأنـی تصرفـون األمـر عـن أهـل بیـت نبیکـم؟ فقـال

رجـل مـن بنـي مخـزوم ...یابـن سـمیة ،و مـا أنـت و إمـرة قر یـش؟! فقـال
2

سـعد :افـرغ یـا عبـد الرحمـن بـن عـوف قبـل أن ینتشـر أمـر النـاس.

نکتـۀ ایـن گـزارش ایـن اسـت کـه تـا صـدای عمـار (اقلیـت مخالـف بـا عـرف) بلنـد
میشـود ،طـرف مقابـل احسـاس خطـر میکنـد و بـا کنایـه بـه قبیلـۀ عمـار و اشـاره بـه
رسـول خـدا؟لص؟ و نـه ادارۀ امـت مسـلمانان! بـر همین اسـاس از عبدالرحمن بن عوف
میخواهـد ،قبـل از متالشیشـدن نظـم عرفـی حکومـت ،اقـدام نهایـی را انجـام دهـد.
مقایسـۀ نـگاه و معرفـت عمـار بـا توصیف ابنعباس از امام مجتبی؟ع؟ در سـال چهلم
هجـری ،نمونـهای دیگـر از این دوگانگی را نمایان میسـازد:
َ
َ
َ
ََ َ َ ُ
اهَّلل ْب ُـن ْال َع َّبـاس؟امهر؟ َب ْي َـن َي َد ْي ِـه َف َقـالَ :م َع ِ َ ّ
ـاس! َهـذا ْاب ُـن
فق
ـام ع ْبـد ِ
اشـر الن ِ
ِ
َ
ُ
ُ
َ
َ
َ
اب ل ُـه ّ
َنب ّيك ْـم َو َو ِص ُّـي إ َم ِامك ْـم ف َباي ُع ُ
الن ُ
ـوه .ف ْاس َـت َج َ
ـاس ...؛ اى مـردم! اين
ِ
ِ
ِِ
 .1طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج.78/1 ،
 .2بالذری ،احمد ،همان.144/2 ،

جريانشناسی تشيع در قرن اول :بررسی موردی رويکرد اعتقادی ابنعباس و عباسيان به امامت

نژادگرایـی عـرف قریـش و عـرب ،موضـوع را «امـارت قریـش» میشـمارد ،نـه جانشـینی
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فرزنـد پيامبـر شـما و وص ّـى امـام شـما اسـت؛ بـا او بيعـت كنيـد! پـس مردم
1

ایـن درخواسـت را اجابـت کردنـد.
ُ
تأ کیـد ابنعبـاس بـه انـس و فرزنـدی رسـول خـدا؟لص؟ و وصایـت از جانـب امـام
علی؟ع؟ ،و عدم اشـاره به والیت ِم َن اهلل و مقامات معنوی مسـتقلی که امام ،مسـتقیم

از جانب خدا دارد ،تفاوت سـطح معرفتی بین دو گروه از شـیعیان اعتقادی (شـیعیان
ُ
انسـی وصایتمـدار و شـیعیان خالـص والیتمـدار) را نمایـان میکنـد .گاهی در لسـان
اصحـاب در قـرن اول ،مفهـوم وصایـت در خصـوص شـخص امـام علـی؟ع؟ ،بـا وراثت
علـم انبیـا قریـن ،و بـا یـک مفهـوم قدسـی خـاص معطـوف شـده اسـت کـه ایـن خـود،
2
باالتریـن اشـاره بـه قبـول والیـت ِم َـن اهلل و والیتمـداری گوینـدۀ آن میباشـد.
ل اینکه ،دو گروه از شیعیان اعتقادی حضور داشتند؛ گروهی که امام را منصوب
حاص 
از جانب خدا چون پیامبر؟لص؟ میشمردند و گروهی که امام را منصوب از جانب
پیامبر؟لص؟ و تنها سفارششدۀ وی قلمداد میکردند .این تنوع در میان شیعیان
اعتقادی ،ریشه در کیفیت منشأ و خاستگاه خالفت و امامت از نظر این دو گروه داشت
و زمینه را برای پیدایش تشیع سیاسی در زمان شورش بر ضد عثمان مساعدتر مینمود؛
14

چراکه عرف قبیلهگرای آن دوران ،مفهوم بیعت و وصایت (معارف عادی) را راحتتر از
مفهوم قدسی حجت و والیت (معارف سلمانی) 3درک و هضم میکرد و علیرغم همۀ
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محرومیتها و موانعی که برای تشیع وجود داشت ،ارتباط شیعۀ وصایتی 4با حاکمان
ً
5
برخاسته از سقیفه ،به لحاظ مالحظاتی ،عمال نزدیکتر بود.
 .1مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد.9/2 ،
 .2بیـان مالـک اشـتر («أیهـا النـاس! هـذا وصـي األوصیـاء ،و وارث علـم األنبیـاء» یعقوبـی ،احمـد،
تار یـخ یعقوبـی )179/2 ،و برداشـت قدسـی از عنصـر وصایـت ،نتیجـۀ تلاش پیامبـر؟لص؟ بـرای
تبلیـغ امیرالمؤمنیـن؟ع؟ در مواقفـی نظیـر «یـو م الـدار» و «حدیـث انـذار» میباشـد.
 .3اصطالح فوق ،اقتباسـی از مرجع مجاهد جنوب ،آیتاهلل حاج سـید عبدالحسـین نجفی الری
اسـت کـه نگارنـده ،از احفـاد او اسـت .ایشـان نـام کتـاب کالمی خـود را «المعارف السـلمانیة في
کیفیـة علـم االمـام و کمیته» انتخـاب کرده بود.
 .4دربارۀ این اصطالح ،ر.ک :رضوی ،مرتضی ،مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی ،ص .69
 .5دربارۀ مشـاو ربودن ابنعباس برای عمر و عثمان و امیرالحاجشـدن وی از طرف عثمان در سـال

 _3پیدایش جریان تشیع سیاسی در کنار تشیع اعتقادی
بـا وجـود طراحـی و توطئـهای کـه در شـورای شـشنفره برنامهریـزی شـده بـود ،سـران
ً
جبهـۀ سـقیفه ،امـام علـی؟ع؟ و بنیهاشـم را کاملا حذفشـده میشـمردند .آنـان
گمـان نمیکردنـد کـه امـام علـی؟ع؟ از فتنـۀ شـورا و تبعـات آن ،جـان سـالم بـه در ببـرد.

1

همچنیـن در مرحلـۀ دوم ایـن توطئـه (کـه از ابتـدا محصول کارش بـه بنیامیه و عثمان

2

منتهـی میشـد) ،هیـچگاه گمـان نمیکردنـد زمانـی فـرا برسـد کـه بـه شـخصیت امـام
علی؟ع؟ و یا به عترت پیامبر؟لص؟ نگاه مثبتی شـکل بگیرد و از طرف عرف جامعه،
بـه ایشـان مراجعـه شـود .لـذا بـا اطمینـان به چنین تصـور و تحلیلی ،امام علـی؟ع؟ را در
لیسـت اعضـای شـورا قـرار دادنـد.
پس میتوان نتیجه گرفت که بزرگترین اشـتباه سیاسـی عمر ،همان بهعضویتشـورا
درآوردن امـام علـی؟ع؟ بـود و اگـر ذرهای حـدس مـیزد کـه زمانـی (در ذیالحجـۀ سـال
 35هجـری) ،مـردم بـه امـام علـی؟ع؟ رجـوع میکننـد ،هرگـز ایشـان را مطـرح نمیکـرد

3

و هرگـز مرتکـب ایـن ریسـک بـزرگ سیاسـی نمیشـد؛ زیـرا یکـی از عوامـل و انگیزههـای
بخش قابلتوجهی از مردم به امام علی؟ع؟ ،شـرکت ایشـان در شـورای شـشنفره
اقبال
ِ
ِ

مس ــئله ،پیش ــنهاد عب ــاس ب ــود .ر.ک :ب ــاذری ،احمـــد ،همـــان23/5 ،؛ ابناثیـــر ،علـــی بـــن
محم ــد ،الکام ــل .68/3 ،در ب ــارۀ محاصر هب ــودن مح ــل ش ــورا و حک ــم اع ــدام منازعهکنن ــدگان
ب ــا رأی نهای ــی ،و ی ــا اه ــل ش ــورا در ص ــورت بهنتیجهنرس ــیدن پ ــس از س ــه روز ،ر.ک :یعقوب ــی،
احمد،هم ــان.160/2 ،
 .2ر.ک :ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة ،168-167/6 ،این جمله که «مردم جز
عثمـان را نمیخواهند».
 .3سـعی شـیخین در تکر یـم بیـش از حـد عبـاس در میـان بنیهاشـم (بـرای مشـاهدۀ نمونـه ،ر.ک:
دینـوری ،ابنقتیبـه ،عیـون االخبـار269/1 ،؛ بلاذری ،احمـد ،همـان11/3 ،؛ و یـا :ابناثیـر ،علـی
بـن محمـد ،اسـد الغابـة ،)112/3 ،نتیجـۀ حساسـیت منفـی خلفـا نسـبت بـه شاخصشـدن و
حضـور اجتماعـی امـام علـی؟ع؟ بـود .ایـن واقعیـت حتـی از منظـر مستشـرقین نیـز دور نمانـده
اسـت؛ ر.ک :مادلونـگ ،ویلفـرد ،جانشـینی حضـرت محمـد ،ص .112-102
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 35هجـری ،ر.ک :بلاذری ،احمـد ،انسـاب االشـراف 27/3 ،و 32؛ ابونعیـم اصفهانـی ،احمـد،
حلیة االولیـاء.318-317/1 ،
ً
 .1تم ـ ّـرد نس ــبت ب ــه حض ــور در ش ــورا ،نوع ــی خ ــروج ب ــر حاکمی ــت ش ــمرده میش ــد و دقیق ــا همی ــن
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بـود .در مقابـل ،یکـی از بزرگتریـن هنرهـای امـام علـی؟ع؟ ،کـه میتـوان از آن بـه عنـوان
کرامـت و معجـزهای در میـدان سیاسـت نـام بـرد ،حضـور امـام علـی؟ع؟ در شـورای
شـشنفره میباشـد کـه اطرافیـان امـام بـه خصـوص عبـاس ،حکمـت آن را بـه روشـنی
درنیافتنـد و خواسـتار عـدم شـرکت امـام در شـورا بودنـد.
پـس از  25سـال ،مطالبـۀ جدیـدی بـه نـام عدالـت شـدت گرفـت .اما موضـوع عدالت،
موضـوع دیگـری بـود .عدالـت بـه عنـوان فصـل مشـترک و نیـاز مشـترک دیـن و عـرف،
همـواره مـورد احتیـاج بـوده و خواهـد بـود.
ایـن بـار رویکـرد مشـترک طرفـداران مرجعیـت عـرف و معتقدیـن بـه مرجعیـت دیـن بـر
عنصـر مشـترک و واحـدی (عدالـت) متمرکـز شـده بـود کـه طرفـداران انـدک مرجعیـت
دیـن و متعهـدان بـه پیوندهـای دینـی در مورد امام علی؟ع؟ (شـیعیان اعتقادی) هم به
آن مینگریسـتند و هـم دغدغـۀ آن را داشـتند.
تنهـا در ایـن شـرایط خـاص اسـت کـه امام علی؟ع؟ چنین بیعتـی را از جانب عرف ،با
اینکه همۀ بیعتکنندگان به حقانیت و مرجعیت علمی و وصایت او اذعان ندارند،
ّ
یافته
میپذیـرد و حاکمیـت را بـه دسـت میگیـرد .ایـن شـرایط و ایـن مطالبـۀ شـدت ِ
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خـاص ،در هنـگام تشـکیل سـقیفه و یـا در زمـان تشـکیل شـورا ،وجود نداشـت؛ هرچند
کـه پیشـنهادهای مرموزانـۀ ابوسـفیان و تالشهـای صادقانـۀ عبـاس بـه امـام علـی؟ع؟
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میرسـید.
عهـد الهـی بـر محـور عدالـت و ظلمسـتیزی یـک رکن اعتقادی اسـت که امـام علی؟ع؟
آن را جانمایـۀ اصلـی پذیـرش بیعـت ذیالحجـۀ سـال  35هجـری اعلام میکنـد و بـا
ّ
قسـمهای مؤکـد میفرمایـد:
الحجة
أمــا و الــذي فلــق الحبــة و بــرأ النصمــة ،لــوال حضــور الحاضر و قیــام ِ
ّ
بوجــود الناصــر و مــا اخــذ اهلل علــی العلمــاء اال یقــاروا علــی لظــة ظالــم و
ال ســغب مظلــوم ،اللقیــت حبلهــا علــی غاربهــا و لســقیت آخرهــا بــکاس
1

اولهــا.

 .1علمالهدی ،سید رضی (گردآورنده) ،نهج البالغة ،خطبۀ  ،3ص .30

آ گاه باشـید ،قسـم به حق آنکه دانه را شـکافت و جان را آفرید ،اگر حضور
حاضـران و اتمـام حجـت بـا اعلام وجـود ناصـران نبـود و ا گـر خداونـد از
عالمـان پیمانـی سـخت نگرفتـه بـود کـه در برابـر شـکمبارگی سـتمگر و
گرسـنگی سـتمدیده هیچ آرام و قرار نگیرند ،رشـتۀ حاکمیت را به دسـت
یکـردم و
نمیگرفتـم .بـدون تردیـد حکومـت را بـرای طالبـان آن رهـا م 
پایانـش را چـون آغـازش میانگاشـتم.

نبایـد آنچـه امـام علـی؟ع؟ را وادار بـه بیـان و تشـریح بـا سـوگندهای مؤکـد نمـوده اسـت
را از نظـر دور داشـته باشـیم .ایـن عامـل ،تفـاوت بیعـت غدیـر در ذیالحجـۀ سـال دهـم
هجـری بـا بیعـت در ذیالحجـۀ سـال  35هجـری میباشـد .حضـور حاضـران و وجـود
شـرط هر نوع حکومت و حاکمیتی اسـت،
ناصران که مورد اشـارۀ امام؟ع؟ واقع شـدهِ ،
نه خاستگاه مشروعیت حکومت و حاکمیت علوی .حتی در امارتهای استبدادی
و غالبـان بـا زور و سـلطه نیـز ،تـا حاضرانـی نباشـند و دفاعکنندگانـی در مقابـل دشـمن،
کمـک و نصـرت نکننـد ،جریانـی دوام پیـدا نمیکند .پس اینکه برخـی تصور کردهاند،
مشـروعیت و حقانیـت حکومـت امـام بـر دو خاسـتگاه (پیمانی الهـی و اقبالی مردمی)
اسـتوار شـده اسـت 1،مطلبـی بـدون دلیـل و تحلیلـی همـراه بـا تفسـیر بـه رأی اسـت و
رأی برخاسـته از امیـال زمانـه میباشـد.
شـامل تحمیـل ِ
شـدنش را مربـوط بـه ظهـور و تحقـق آن توسـط امـام مهـدی؟جع؟ دانسـت؛ آنجـا کـه
فرمـود:

َل َنـا َح ٌّـق َفـإ ْن ُأ ْعط َين ُـاه َو إ َّل َرك ْب َنـا َأ ْع َج َـاز ْالبـل َو إ ْن َط َـال ُّ
الس َـرى؛ 2همانـا
ِ ِ
ِ
ِِ ِ ِ
ِ

مـا را حقـی اسـت کـه ا گـر آن را بـه مـا بدهنـد ،بسـتانیم و ا گـر ندهنـد بـر ترک
شـتران سـوار شـویم و پیـش برانیـم؛ هرچنـد شـبروی به درازا کشـد.

اختلاف اسـت کـه زمـان صـدور ایـن فرمایـش از امـام؟ع؟ در ایـام سـقیفه بـوده اسـت یـا
 .1به عنوان نمونه ر.ک :دلشاد تهرانی ،مصطفی ،حکومت حکمت ،ص .67-66
 .2علمالهـدی ،سـید رضـی (گردآورنـده) ،همـان ،حکمـت  ،22ص 626؛ ر.ک :ابنابیالحدیـد،
عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.132/18 ،
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یتـوان ناظـر به عهد الهی غدیـر ،و طوالنی
بـر ایـن اسـاس ،حکمـت  22نهـج البالغـه را م 
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صـدور این سـخن،
روز شـورا 1.تحلیـل علـت اختلاف امامیـه و اهـل سـنت در هنگامـۀ
ِ
جالـب توجـه اسـت .امامیـه صـدور آن را در روز سـقیفه میداننـد ،ولـی سـایرین ،روز

شـورا را مطـرح کردهانـد .بدیهـی اسـت کـه این تفاوت ،ناشـی از اختلاف موضع کالمی
طرفیـن در رویکـرد بـه شـیخین اسـت و حاصـل تأثیـر عباسـیان بـر انعـکاس حـوادث
سـقیفه در تدویـن تاریـخ میباشـد.
بنـا بـر آنچـه ذکـر شـد ،میتـوان دوران 25سـاله (از بیعـت غدیـر تا قتل عثمـان) را دوران
گـذار مـردم در تغییـر نگاهشـان به امام علی؟ع؟ تحلیل و نامگـذاری کرد؛ دوران گذار و
تغییر نگاه عرف مسـلمین ،از حقانیت دینی امام علی؟ع؟ به نماد عدالتاجتماعی
بودن ایشان.
ایـن مسـیر در مسـئلۀ طرفـداری از امـام علـی؟ع؟ وقتـی آشـکار میشـود کـه نگاههـا از
حقانیـت والیـت و وصایـت امـام علی؟ع؟ دور شـده و به عدالتخواهی ایشـان جذب
و نزدیـک میشـود .در ایـن مرحلـه اسـت کـه شـاهد ظهـور شـیعیان سیاسـی هسـتیم.
دشـمن مشـترک پدیـد آمـده اسـت؛ هـم دشـمنان
تشـیع سیاسـی بـر محـور مبـارزه بـا
ِ

امـام علـی؟ع؟ (امیرالمؤمنینـی کـه از جانـب حاکمـان ،مظلـوم واقـع شـده بـود) و هـم
18

عـرف بهسـتوهآمده از ظلـم و تبعیـض حاکمـان ،کـه در قالـب جبهـۀ
دشـمنان اکثریـت ِ
ِ
عدالتطلبـی بـه خـروش آمـده بودنـد .طبیعـت چنیـن تشـیعی ،گـروه جدیـدی را پدیـد
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مـیآورد؛ شـیعیانی کـه پیوندشـان بـا امـام علـی؟ع؟ پیونـدی سیاسـی بـود ،نـه معرفتـی
و اعتقـادی .یعنـی بـر محـور ذیالحجـۀ سـال  35هجـری بـود ،نـه بـر محـور غدیـر در
ذیالحجـۀ سـال دهـم هجـری ،سـال حجةالـوداع نبـوی.
پس از حادثه و فتنۀ قتل عثمان ،در جهان اسلام ،کسـانی که به عدالت تأ کید دارند
ً
و عدالتخواهـی را تبلیـغ میکننـد ،بـه نحـو کاملا معنـاداری ناگزیرنـد بـا گفتمـان امام
علـی؟ع؟ همراهـی کـرده و پیونـد برقـرار کننـد .عربهـای جنوبی و قبایـل یمنیتبار که
ّ
بعدهـا بـه سـبئی (منسـوب بـه سـرزمین سـبأ) موسـوم و ملقـب شـدند ،و همـۀ کسـانی
کـه بـه عنـوان عجـم یـا موالـی بودنـد و یـا بـه نحـوی از تبعیـض ،صدمـه دیـد ه بودنـد ،در
 .1ر.ک :همان.133/18 ،

گرایـش و پیوسـتن بـه ایـن نـوع از تشـیع (تشـیع سیاسـی) فعـال شـدند .پـس همانگونـه
که از ابتدا با دو قرائت و سـبک از اسلام و دو گونه مسـلمان مواجهیم و دوگونه مواجهه
بـا پیامبرخـدا؟لص؟ را مشـاهده میکنیـم ،از اواخـر عهد عثمان با دو جریان از تشـیع نیز
روبهرو هسـتیم _1 :شـیعیان اعتقادی (غیرسیاسـی)؛  _2شـیعیان سیاسـی.

 _4جریان تشیع تفضیلی ،نتیجۀ شکست سیاسی و کمرنگشدن آموزهای
اعتقادی و آمیختگی شیعیان سیاسی با سایر جریانها
نابودشـدن فرصتهـای پیـروزی بـرای اهـل کوفـه بـا انـواع دسیسـهها ،و شـهادت
شـیعیان اعتقـادی والیتمـدار و فقـدان افـرادی چـون عمـار و مالـک اشـتر ،فضـای
عمومـی را تغییـر داد؛ بهطور یکـه ّ
جـو عدالتطلبـی همگانـی بـه عدالتگریـزی تبدیـل
شـد و بـا مرجعیـت عـرف ،آخریـن انگیزههـای مجاهـده ،بـه انتقـام از شکسـتهای
قبلـی فروکاسـته شـد .رفتـار خـوارج بـا امـام علـی؟ع؟ و جنـگ نهـروان و ریـزش مـداوم
شـیعیان سیاسـی و نفـوذ و نقشآفرینـی روزافـزون معاویـه در کوفـه و سـایر مناطـق ،کوفـه
ّ
را بـه کانـون انـواع آمیختگیهـا مبـدل سـاخت.
بـا تـرور امـام علـی؟ع؟ در محـراب مسـجد کوفـه و شـهادت آن امـام ،اوج عدالتگریزی
جهـان اسلام در حاکمیتـی اتفـاق افتـاد کـه بـا ارادۀ مشـترک عرفمـداران و دینمداران
نفوذپذیر
فاجعۀ شهادت غریبانۀ امیرالمؤمنین؟ع؟ منجر به روزهایی شد که شیعیان
ِ
وصایتـی بـا جریانهـای رشـدنیافتۀ تشـیع سیاسـی آمیختـه شـدند .ایـن آمیختگـی
ِ
بـه نحـوی رخ داد کـه وقـوع پیمانشـکنیهای بـزرگ دور از انتظـار نبـود .اکنـون شـأن
ی صاحبـان میراثهـا و انگیزههـای مختلـف ،مسـاوی
اجتماعـی و قـدرت اثرگـذار 
و معـادل انگاشـته میشـد .میـراث وفـاداری بـه پیمـان غدیـر ،بـا میـراث اطمینـان بـه
برتریهـای امـام علـی؟ع؟ و خانـدان او در حکمرانـی عادالنـه ،و میـراث دادخواهـی و
انتقامجویـی از شـامیان ،بـرای اکثریـت انگیـزه و ارادۀ مشـترکی را ایجـاد میکـرد.
برای عدهای در آن شرایط ،برایند میراثهای سهگانۀ فوق ،زمینهساز پیدایش اندیشۀ
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بـرای ظلمسـتیزی و اجـرای عدالـت ،سـامان گرفتـه بود.
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توقـف در تفضیـل امـام علـی؟ع؟ شـد؛ زیـرا تنهـا هویـت مشـترک این دسـته از شـیعیان
بههمآمیختـه ،همیـن مسـئله بـود.
ً
بعـدا شـیعیان تفضیلی ارائـه دادندّ ،
نظریهای حداقلی بود کـه نهتنها والیتمدار
آنچـه
َ
َ
َّ
َّ
ْ
النـاس»  1بعـد از خـدا و رسـولش،
ـاس ِب
نبـود (یعنـی امـام علـی؟ع؟ را بـه عنـوان «أولـى الن ِ
ً
معتقدانـه مطـرح نمیکـرد) ،بلکـه در موضـوع وصایـت نیز ،فقـط ابتدائا به تقـدم و برتری
و فضیلـت امـام علـی؟ع؟ بـر دیگـر خلفـا اصـرار داشـت .لـذا بـه مـرور ،بـا اذعان بـه برتری
حضرتـش ،خالفـت شـیخین را نیـز مقبـول دانسـته و در نسـل بعـد ،از حـق انحصـاری
وصایـت امیرالمؤمنیـن؟ع؟ نیـز عـدول کـرد .نمونههایـی از بـروز این جریـان در کوفه بعد
از حادثـۀ عاشـورا و سـرکوبهای امـوی مشـاهده میشـود کـه افراطیتریـن نـوع آن ،در
مورد حسـن بن محمد حنفیه گزارش شـده اسـت .بنا بر این نقل ،وی اقدام به نگارش
ً
متنـی نمـود کـه بعـدا بـه رسـالۀ ارجـاء موسـوم شـد 2.وی در رسـالۀ ارجاء دربـارۀ حضرت
علـی؟ع؟ و افـرادی چـون عثمـان ،طلحـه و زبیـر نظـر قطعـی نـداده اسـت؛ زیرا بـه نظر او،
نمیتـوان بـر درسـتی کار آنـان یقیـن داشـت؛ ازایـنرو نتیجـه بـه خـدا واگذار میشـود:
كان يتوقـف فـي عثمـان و علـي و طلحـة و الزبيـر ،فلا يتوالهـم و ال يذمهم،
20
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شـاید بتـوان گفـت کـه یـأس شـدید ایـن دسـته از دسـتیابی بـه قـدرت سیاسـی پـس
از عاشـوراّ ،
جـوی بـرای آنـان رقـم زد کـه باعـث شـد حسـن بـن محمـد حنفیـه رسـالۀ
ارجـاء را بـا محتوایـی بنویسـد کـه مـورد نکوهـش و طـرد شـیعیان اعتقـادی قـرار بگیـرد،
 .1کلینـی ،محمـد بـنیعقـوب ،کافـی 532/1 ،و 183/4؛ هاللـی ،سـلیم بن قیس ،کتاب سـلیم بن
قیس ،ص .750
 .2ر.ک :جعفر یـان ،رسـول ،مقـاالت تاریخـی31/10 ،؛ در خصـوص متن رسـالۀ ارجاء که توسـط فان
اس در مجلۀ عربیکا نقل شـده اسـت ،مایک کوک طی پژوهشـی نشـان داده که ادلۀ مذکور برای
تعییـن تار یـخ نـگارش کتـاب االرجـاء ،بـرای اثبات این تاریخ ،کافی نیسـتند و ممکن اسـت این
نامـه در تاریخـی متأخرتـر نوشـته شـده باشـد .لـذا بسـیار محتمـل اسـت کـه در دورۀ عباسـیان بـا
اهـداف تبلیغـی خلفـا ،ایـن متـن بـه گـزاف به نوۀ امام علی؟ع؟ منسـوب شـده باشـد.
 .3ابنکثیر ،اسماعیل ،البدایة و النهایة.140/9 ،

بهطور یکـه پـدرش نیـز برخـورد شـدیدی بـا او کنـد .گویـا او اندکـی بعـد از نـگارش ایـن
مطالـب پشـیمان میشـود 1و ماننـد بـرادرش ابوهاشـم و کیسـانیه ،بـه رفـض شـیخین
گرایـش مییابـد .بـا وجـود ایـن ،جریانـی وجـود دارد کـه بـه امامـت مفضـول گرایـش دارد؛
بـه عنـوان نمونـه ،گرایـش و سـابقۀ شـخصیتهایی کـه بـه بتریـه معـروف شـدند ،به این
خـط فکـری بازمیگـردد و شـعبهای از تشـیع تفضیلـی بـه شـمار میرونـد .صحنـۀ زیـر،
نمایی از یک جریانسـازی کالمی در آغاز قرن دوم در محیط کوفه به دسـت میدهد:
سـدیر گویـد :بـا گروهـی خدمـت امـام باقـر؟ع؟ رسـیدیم ،درحالیکـه بـرادرش زیـد بـن
علـی هـم نـزد ایشـان حضـور داشـت .بـه امـام باقـر؟ع؟ گفتنـد :مـا علـی و حسـین را
دوسـت میداریـم و از دشـمنان آنهـا بیزاریـم .امـام فرمـود« :آری» .بعـد از آن گفتنـد :مـا
ابوبکـر و عمـر را هـم دوسـت میداریـم و از دشـمنان آنهـا بیزاریـم .در ایـن هنـگام زیـد بـن
علی متوجه آنها شـد و گفت :شـما از فاطمه برائت حاصل میکنید؟ شـما رابطۀ خود
را بـا مـا قطـع کردیـد؛ خداونـد هـم بـا شـما قطـع رابطـه میکنـد .ایـن جماعـت را از آن روز
«بتریـه» نامیدنـد.

2

شـایان توجـه اسـت ،امثـال ایـن گـروه _ کـه فقـط به این حـد از تفضیل اهلبیت نسـبت
بـه سـایر صحابـه اذعـان داشـتند_ و کسـانی از درون جامعـۀ شـیعه کـه بـه مقامـات
والیـی ائمـه بیاعتنـا بودنـد ،در لسـان امـام صـادق؟ع؟ بـه «مرجئـۀ شـیعه» نامگـذاری
واژۀ «مرجئـه» در روایـات ائمـه ،معـادل مجمـوع تفکـرات انحرافـی بـه کار رفتـه اسـت.

4

شـواهد نشـان میدهـد کـه بـه سـبب شـرایط اجتماعـی ،تعـداد ایـن دسـته نیـز رو بـه
افزایـش بـوده اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،عبـداهّلل بـن أبییعفـور کـه از شـیعیان خالـص ،و
نمـاد و زبـدۀ تشـیع اعتقـادی بـود ،در کوفـه از دنیـا مـیرود ،امـا انبـوه شـرکتکنندگان در
َ
 .1ذهبی ،محمد بن احمد ،العبر في خبر من غ َبر.۱۲۲/۱ ،
 .2طوسی ،محمد بنحسن ،اختیار معرفة الرجال.505/2 ،
 .3ر.ک :اقوام کرباسی ،اکبر« ،مرجئۀ شیعه» ،نقد و نظر ،سال  ،17شمارۀ .3
َ
َ
َ
َ
ن یعقـوب ،همـان« :47/6 ،بـاد ُروا َ
أوالدکـم ب َ
یسـبقکم إل ِیه ُـم
 .4کلینـی ،محمـد بـ 
ِ
الح ِ
دیـث قبـل أن ِ
ِ
ُ
ُ
رج َئـة».
الم ِ
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شـدند .ایـن اصطلاح ،معانـی کمنظیـری از آن دورۀ تاریخـی را منتقـل میکنـد؛ 3زیـرا
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مراسـم خاکسـپار یاش ،از جمعیـت شـیعیان تفضیلـی هسـتند:
َ
َق َـال لـي َأ ُبـو َع ْبـد اهَّلل؟ع؟َ :شـه ْد َت ج َن َـاز َة َع ْبـد اهَّلل ْبـن أبـي َي ْع ُفـور؟ ُق ْل ُ
ـت:
ِ ِ
ِ
ِ َ ِ
ٍ
ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
َ ْ ُْ َ ّ
َ
َ
َ
َ
ٌ
َ
الشـيع ِة
ن َع ْـم َو كان فیهـا نـاس ك ِثي ٌـر ،قـال :أمـا ِإنـك سـت َرى ِفيهـا ِمن مر ِجئ ِة ِ
َ
ً 1
ك ِثيرا.
ایـن اثـر وجـودی تشـیع تفضیلی اسـت که اکثر بنیحسـن ضمن تحریک مـردم به قیام،
منکـر علـم امـام منصـوب و منصوص و مطلع از اسـرار علم قرآن میشـدند 2،و این نمود
أَ ُ َّ َ َ أَ ُ َّ ُ َ أُ ْ أَ ْ
ول َو �و ِلی ال� ْم ِر ِم ن�کم> را اینگونـه
تشـیع تفضیلـی اسـت کـه آیـۀ <� ِط ی�عوا الله و � ِط ی�عوا الرس
تفسـیر میکردنـد کـه «اولـی االمـر» یعنـی کسـانی کـه فقـط امـر بـهمعـروف کننـد 3.در این
تعبیـر ،اگـر عـاری از قرینـه و توجیـه دیگـری لحـاظ شـود ،زمینههـای انـکار امامـت الهی
دیـده میشـود و چنیـن تفسـیری از آیـه ،بـه معنای آن اسـت که بعـد از پیامبر؟لص؟ ،فرد
خاصـی «اولـی االمـر» نیسـت و هرکـس امـر بـهمعـروف و جهـاد کنـد ،بایـد مـورد اطاعـت
قـرار گیـرد .همیـن مسـئله بنمایـۀ تفکـر زیدیـه گردیـد و باعـث طـرح و پذیـرش مسـئلۀ
امامـت مفضـول شـد .بـا تحلیـل مجـدد رخدادهـای قـرن اول ،میبینیـم کـه خط تشـیع
ً
تفضیلـی بـا حادثهآفرینیهـا ،دائمـا پررنگتـر میشـود.
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پــس از عبــاس ،عمــوی پیامبــر ،مهمتریــن شــخصیت بنیعبــاس و نیــای خلفــای
عباســی ،عبــداهلل بــن عبــاس میباشــد .وی سهســال قبــل از هجــرت ،در شــعب
ابیطالــب ،درحالیکــه بنیهاشــم در تحریــم و محاصــره بودنــد ،متولــد شــد 4.او
هنــگام رحلــت رســول خــدا؟لص؟ پانزدهســاله بــود 5.عبــداهلل بــن عبــاس بــه عنــوان یکــی
 .1طوسی ،محمد بنحسن ،همان.516/2 ،
 .2ر.ک :صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.۱۵۰/1 ،
 .3کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر ،ص  .۱۰۸دربارۀ گرایش اعتقادی فـرات کوفی ،ر.ک :مامقانی،
عبـداهّلل ،تنقیح المقال.۳/2 ،
 .4بالذری ،احمد ،انساب االشراف27/3 ،؛ ناشناخته ،اخبار الدولة العباسیة ،ص .195
 .5بالذری ،احمد ،همان27/3 ،؛ ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر اعالم النبالء.335/3 ،

از اصحــاب متأخــر و جــوان پیامبــر ،روایــات بســیاری از رســول خــدا؟لص؟ نقــل کــرده
ُ
اســت .کتــاب گرانســنگ «موســوعة عبــد اهلل بــن عبــاس حبــر األمــة و ترجمــان القــرآن»،
اثــر آیــتاهلل ســید محمدمهــدی موســوی خرســان ،از علمــای حــوزۀ علمیــۀ نجــف،
نشــاندهندۀ حجــم و تأثیــر میــراث حدیثــی ابنعبــاس در جهــان اســام میباشــد.
گفتهانــد 1کــه بــه خاطــر دعــای پیامبــر؟لص؟ بــوده کــه ابنعبــاس از مفســران بــزرگ و از
عالمــان بــه تفســیر و رمــوز قــرآن شــد .فراســت و زکاوت او تــا انــدازهای اســت کــه امــام
علــی؟ع؟ دربــارۀ او فرمــود« :گویــی از پشــت پــرده بــه غیــب مینگــرد».

2

تاریـخ ،شـخصیت پیگیـر و کمـاالت وی را گـزارش کـرده اسـت .او در نوجوانـی بـه
اهمیـت منبـع علـم نبـوی پـی بـرده بـود؛ تـا جایـی کـه از میمونـه ،خالـۀ خـود کـه همسـر
پیامبـر؟لص؟ بـود ،زمـان حضـور ایشـان نـزد او را میپرسـید و در آن زمان حاضر میشـد و
بـه پیامبـر نـگاه میکـرد تـا ببینـد ایشـان چگونـه وضـو میگیرد و نمـاز میخوانـد و چگونه
میخوابـد .بـه همیـن دلیـل اسـت کـه میبینیـم ابنعبـاس ،وضـو و نمـاز پیامبـر؟لص؟ و
چگونگـی شـبزندهداری ایشـان را بـا جزئیاتـش روایـت کـرده اسـت.

3

میتـوان نشـان داد کـه ابنعبـاس از دیـدگاه تمـام مسـلمانان شـیعه و سـنی ،ثقـه اسـت
و همـه ،روایتهـای وی در تفسـیر قـرآن را نقـل کردهانـد .ایـن نشـان میدهـد کـه فـارغ از
کرده اسـت.
ابنعبــاس پــس از وفــات پیامبــر؟لص؟ در جبهــۀ امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــود و بیشــترین
آمــوزی وی ،از امــام علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ بــوده اســت؛ 4زیــرا
شــاگردی و علم
ِ
پیوســته مــازم امــام علــی؟ع؟ بــود .جوانــی و آیندهنگــری وی باعــث شــده بــود تــا در
تالشــی زیرکانــه ،بــه یکایــک اصحــاب پیامبــر نیــز مراجعــه کنــد و حدیثهایــی کــه
 .1ناشناخته ،اخبار الدولة العباسیة ،ص 25؛ ابونعیم اصفهانی ،احمد ،حلیة االولیاء.315/1 ،
ن عباس.22/1 ،
 .2موسوی خرسان ،محمدمهدی ،موسوعة اب 
 .3همان.33/3 ،
 .4دینوری ،احمد بن داود ،االخبار الطوال ،ص .243
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همـۀ جریانهـای تاریخـی و کالمـی ،سـخن وی نـزد شـیعه و سـنی اعتبـارش را حفـظ
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از آن حضــرت شــنید ه بودنــد را بیامــوزد 1.او در علــم و دانــش ســرآمد شــد و در جوانــی
بــه درج ـهای از دانــش رســید کــه بــه او «حبــر» و «بحــر» میگفتنــد 2و در شــمار فقیهــان
طــرازاول درآمــده بــود .اصطــاح فقیــه در ایــن دوران ،بــه معنــای فــردی توانمنــد بــرای
پاســخگویی در همــۀ شــاخهها و امــور دینــی بــوده اســت .ارتبــاط او بــا امــام علــی؟ع؟
و اطــاع دیگــران از ایــن رابطــۀ شــاگردی ،باعــث شــده بــود کــه هــرگاه ســایر صحابــه در
مســئلهای از علــوم دیــن اختــاف داشــتند ،بــه نظــر وی عمــل کننــد .ایــن شــیوهُ ،بعـ ِـد
سیاســی داشــت؛ زیــرا باعــث میشــد کــه هــم آنــان راهحــل مســئله را بیابنــد ،و هــم امــام
علــی؟ع؟ مســتقیم مطــرح نشــود و بــا انــزوای بیشــتر امــام ،حاکمــان ،بحــران سیاســی
زمانــۀ خــود را کنترلشــده تلقــی کننــد .مناظرههــای وی دربــارۀ برتــری و حقانیــت
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ،بــه گونــهای در منابــع اســامی ثبــت اســت کــه امــکان شــک در
تشــیع وی وجــود نــدارد.

3

عبداهلل بن عباس با آنکه جوان و هاشـمی بود ،نزد خلفا دارای مرتبت شـمرده میشـد
و عمـر و عثمـان ،او را همـراه اصحـاب بـدر بـه حضور میپذیرفتند .طولی نکشـید که او
در زمرۀ مشاوران این دو خلیفه قرار گرفت و آنان در مسائل مشکل علمی و سیاسی ،با
24

وی مشـورت میکردند .در سـال  35هجری از طرف عثمان امیرالحاج شـد و در دوران
خالفـت امـام علـی؟ع؟ ،از همـان آغـاز ،همـراه آن حضـرت بـود و چـون وزیـر و مشـاور آن
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امـام بـه شـمار میرفـت 4.وی در جنـگ جمـل حضـور فعالـی داشـت و فرمانده بخشـی
از سـپاه بـود .پیـش از آغـاز پیـکار ،از طـرف امیرمؤمنـان؟ع؟ بـا عایشـه مالقـات کـرد و بـه
نمایندگـی از امـام ،او را از جنـگ برحـذر داشـت ،ولـی عایشـه نپذیرفـت .پـس از پایـان
جنـگ نیـز آن حضـرت او را نـزد عایشـه فرسـتاد تـا پیـام حضرتـش مبنـی بـر شـتاب در
رفتن به مدینه را به او برسـاند .در این مالقات گفتگویی بین عبداهلل و عایشـه رخ داده
 .1ناشناخته ،اخبار الدولة العباسیة ،ص .26-25
 .2دینوری ،احمد بن داود ،همان ،ص .243
 .3ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد ،شـرح نهـج البالغـة115/3 ،؛ مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار،
.125/۴۴
 .4بالذری ،احمد ،انساب االشراف.27/3 ،

اسـت کـه بـه عنـوان یکـی از اسـناد تشـیع وی در کتـب تاریخی مذکور اسـت.

1

در نبـرد صفیـن نیـز عبـداهلل بـن عبـاس فرمانـده بخشـی از سـپاه بـود و خـود ،شـجاعانه
جنگیـد .در جریـان حکمیـت ،امـام علـی؟ع؟ قصـد داشـت او را بـه نمایندگـی خـود
انتخـاب کنـد ،ولـی ّقـراء کوفـه که اکثر فریبخوردگان سـپاه کوفه را تشـکیل میدادند و
تحـت تأثیـر ّقـراء شـامی و نماینـدگان معتزلـۀ سیاسـی بودنـد ،حکمیت ابنعبـاس را به
خاطـر عـدم وابسـتگیاش بـه ّقراء نپذیرفتنـد و در عوض ،به یکـی از کنارهگیران صحنۀ
نبـرد کـه رئیـس ّقـراء کوفـه بـود ،یعنـی ابوموسـی اشـعری ،اعتمـاد کردنـد و او بـه جـای
َ
ابنعبـاس بـه عنـوان َحکـم کوفیـان شـناخته شـد.
در نهـروان نیـز عبـداهلل بـن عبـاس طبق مأموریت و آموزهای کـه از امام علی؟ع؟ دریافته
بـود 2،بـا خـوارج مذاکـره و حجـت را بـر آنـان تمـام کـرد و بـا سـخنان وی ،شـماری از رأی
خویش برگشـتند و تائب شـدند.
پس از شـهادت امام علی؟ع؟ در کنار امام حسـن؟ع؟ ،سـخنان ابنعباس مایۀ اقبال
مردم برای بیعت شـد .او در هشـتم ذیالحجۀ سـال شصتم هجری با امام حسین؟ع؟
همـراه نشـد و بـا هاشـمیانی نظیـر محمـد حنفیـه در حجـاز مانـد .پـس از شـهادت امـام
حسـین؟ع؟ ،عبداهلل بن زبیر وی را برای بیعت ،تحت فشـار و آزار قرار داد .او خواسـت
_ بدون سلاح دیگری_ بزرگان بنیهاشـم ازجمله ابنعباس را نجات دادند .این افراد
جریانمختاربودن ،شـیعیان معتقدی بودند
چوببهدسـت ،علاوه بـر حامیانسیاسـی
ِ
کـه در کتـب مقـاالت و فـرق ،بـه «اخشـبیه» یـا «خشـبیه» موسـوم شـدهاند .ایـن شـیوۀ
ً
تسـمیه و نامگـذاری کـه بـا کنایـه و تعریـض و تحقیـر همراه اسـت ،معمـوال در خصوص
نظـام حاکـم همسـو نبودنـد ،کاربـرد داشـته اسـت .در فرهنگ
شـیعیان اعتقـادی کـه بـا ِ
کتب تاریخی و مصادر مقاالت و فرق ،چنین عنوانهایی مانند «سـبأیه» و «خشـبیه»
 .1ابناعثــم کوفــی ،احمــد ،الفتــوح ،ص 438-433؛ ابنابیالحدی��د ،عبدالحمیـ�د ،هم��ان،
.230-229/6
 .2علمالهدی ،سید رضی (گردآورنده) ،نهج البالغة ،نامۀ  ،77ص .620
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کـه وی را در آتـش بسـوزاند کـه نیروهایـی از طـرف مختـار وارد مکـه شـدند و بـا چـوب
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و «رافضـه» نسـبت بـه شـیعیان اعتقادی مطرح شـده اسـت.

1

ابنعباس پس از این جریان به طائف رفت و در آخر عمر نابینا شد ،اما تالش سیاسی
او حتـی در کهولـت سـن نیـز ادامـه داشـت .او پـس از عاشـورا بـا ایجـاد و تبلیـغ نگـرش
سیاسـی بـر اسـاس درک خـود ،سـعی داشـت میـان هاشـمیان و شـیعیان ،کنشـگری
فعـال باقـی بمانـد .لـذا بـه امـام سـجاد؟ع؟ بـا واسـطه و غیرمسـتقیم در قالـب سـؤال از
معنـای یـک آیـۀ قـرآن ،پیامرسـانی میکنـد .ابنعبـاس کسـی را نـزد امـام زینالعابدیـن
َ
أ ُّ َ َّ ذ آ َ ُ ْ
َ
صا� ُر وا َو ِبرا� ُطوا> 2.علـی
فرسـتاد و معنـای ایـن آیـه را پرسـید < :ي�ا � ي�ها ال ِ ي�� َن� �م ن�وا اص ِب� ُر وا و ِب
بـن حسـین؟امهع؟ خشـمناک شـد و فرمـود:
دوسـت داشـتم آن کسـی کـه این مأمور یـت را به تو داده ،خـودش رویاروی
از من میپرسـید.

سپس فرمود:
ای ــن آی ــه در ب ــارۀ پ ــدر م ــن و در ب ــارۀ م ــا ن ــازل ش ــده اس ــت و هن ــوز وق ــت آن
مجاه ــده و مراقب ــت و مرزبان ــی ک ــه مأم ــور آن هس ــتیم نرس ــیده اس ــت و در
آین ــدهّ ،ذر ی ـهای از نس ــل م ــا ک ــه وظیف ــۀ آن را ب ــه عه ــده خواهن ــد داش ــت،
26

ب ــه وج ــود خواهن ــد آم ــد.
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« .1ســبأیه» اصطالحــی بــود کــه دســتگاه بنیامیــه بــه پیــروان امــام علــی بــن ابیطالــب؟ع؟ نســبت
م ـیداد .ای ــن نا مگ ــذاری ک ــه اف ــراد منس ــوب ب ــه س ــرزمین «س ــبأ» یعن ــی یم ــن را نش ــانه گرفت ــه ب ــود،
بعده ــا توس ــط مخالف ــان تش ــیع در جوس ــازی ب ــر ض ــد ش ــیعه ب ــا ش ــخصیت مبه ــم و غیرموث ــر
عب ــداهلل ب ــن س ــبأ پیون ــد خ ــورد و تهمته ــا و افس ــانههایی را ب ــه می ــان آورد .خ ــط س ــیری ک ــه
بنیامی ــه دنب ــال آن بودن ــد ،نژادگرای ــی عرب ــی ب ــود و حت ــی ب ــه تبعی ــض ن ــژادی در می ــان عربه ــا
یش ــمرد .بنابرای ــن ،خ ــط
به ــای جنوب ــی را تحقی ــر میک ــرد و درج ـهدو م 
نی ــز پ ــای میفش ــرد و عر 
یهــا ،در مقابــل خــط بنیامیــه بــود« .اخشــبیه» در عهــد زبیریــان هماننــد «ســبأیه» در عصــر
یمن 
ام ــوی و همانن ــد «رافض ــه» در عص ــر عباس ــی ،ی ــک واژۀ تحقیرآمی ــز ب ــرای پی ــروان ام ــام عل ــی؟ع؟
ـتگاه تبلیغ ـ ِـی دش ــمنان ش ــیعه در آغ ــاز ق ــرن س ــوم« ،کیس ــانیه» نی ــز اصط ــاح
ب ــوده اس ــت .در دس ـ ِ

ت ــازهای ب ــود ک ــه ب ــر علی ــه ش ــیعه ب ــه کار میرف ــت.

« .2ای اهـل ایمـان! در کار دیـن پایـدار باشـید و یکدیگـر را بـه صبـر سـفارش کنیـد و از مرزها مراقبت
کنید» آل عمـران.200 :

بعد فرمود:
همانـا کـه در صلـب او [نسـل ابن ّ
عبـاس] ودیعـهای نهـاده شـده اسـت کـه
وجـود و کارشـان ،گسـترش آتـش جهنـم اسـت کـه ظهـور خواهنـد کـرد و
گروههایـی را از دیـن ،دستهدسـته بیـرون خواهنـد نمـود و روی زمیـن بـا
نهـای جوانـان از آل ّ
محمـد رنگیـن خواهـد شـد؛ جوانانـی کـه زودرس
خو 
و نابهنـگام قیـام خواهنـد کـرد و بـه خواسـتۀ خودشـان نخواهنـد رسـید.
ولـی افـراد بـا ایمـان مراقـب بـوده و صبر نمـوده و یکدیگر را به صبر سـفارش
1

کننـد تـا خداونـد حکـم فرمایـد و او اسـت بهتریـن حاکمـان.

چـرا امـام سـجاد؟ع؟ از سـؤال غیرمسـتقیم ابنعبـاس کـه در عصـر خـود بـه حبـر و مفسـر
شـهره اسـت ناراحت و خشـمگین میشـوند؟ به نظر میرسـد این سـؤالُ ،بعد سیاسـی
داشـته و کنایـه از پرسـش دیگـری اسـت کـه چـرا مهیـای قیـام و مـرزداری نیسـتید یـا
نمیشـوید؟ ایـن سـؤال حاکـی از جریانهایـی در میـان شـیعیان اسـت کـه خـارج از
ت بودنـد؛ شـیعیانی
چهارچـوب تشـیع اعتقـادی والیتمـدار ،در حـال تکثیـر و مدیریـ 
کـه بـر محوریـت تمامعیـار شـخصیت امـام سـجاد؟ع؟ اتفـاق نداشـته و بـه آن حضـرت
ً
اقتـدا نمیکردنـد و مناسباتشـان را بـه نحـو دیگـری _ مثلا بـر محـور اندیشـۀ سیاسـی و
تحلیـل ابنعبـاس _ تنظیـم میکردنـد .اکثـر شـیعیان ،بعـد از فاجعـۀ کربلا و حیـرت
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ناشـی از حـوادث بعـد از عاشـورا و تقیـۀ شـدید امـام سـجاد؟ع؟ ،در سـه جنـاح متنـوع
متفاوتـی برخـوردار بودنـد:
• محمـد حنفیـه و شـیعیان اعتقـادی پیوسـته بـه نهضـت مختـار کـه بعدهـا بـه
«کیسـانیه» موسـوم شـدند.
• عباسـیان و شـیعیان وصایتـی و تفضیلـی و سیاسـی مرتبـط بـا آنان که به ابوهاشـم
متصل شـدند.
َ
َ ُ َّ
ْ ُ َ َّ َّ
ُ َّ َ َ َ َ َ ْ
ََ َ َ َ َ َ َ
َ
َ َ َ َ ْ
ّ
ـاط ال ِذي
الرب
یکـن ِ
«ُ .1و ِددت أن ال ِـذی أمـرک ِبهـذا واجه ِنـي ِب ِـه ...ثـم قـال :نزلـت ِفـي أ ِبـي و ِفینـا و لـم ِ
ْ
ُ َ
ُ ً
ُ
َ
َ
ـیکون ذ ِلـک ذ ّ ِر یـة ِم ْـن ن ْس ِـل َنا ال ُم َر ِاب ُـط »...نعمانـی ،محمـد بـن ابراهیـم ،الغیبـة،
أ ِم ْرنـا ِب ِـه َب ْعـد َو َس
ص .199
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فعـال ،ظهـور یافتـه بودنـد کـه علیرغـم برخـی عکسالعملهـای مشـابه ،از ترکیـب

ُ
• حسـنیان کـه شـیعیان تفضیلـی و شـیعیان انسـی و بعدهـا ،عباسـیان و زیدیـان را
توأمـان جـذب کـرده بودنـد.
تمامـی ایـن سـه گـروه ،شـیوهای مغایـر بـا امـام سـجاد؟ع؟ دارنـد .در ایـن زمـان تحلیـل
ابنعبـاس ایـن اسـت کـه بـه شـرایطی رسـیدهایم کـه بایـد آشـکارا فعالیـت سیاسـی را از
سـر گرفـت و تـا قیـام نظامـی و مجاهـده و مرابطـه پیـش رفـت .ابنعبـاس ایـن موضـوع
را میـان هاشـمیان و شـیعیان تبلیـغ کـرده بـود و ایـن مسـئله ،منجـر بـه جناحبنـدی و
جریانسـاز یهای فـوق میشـد .ایـن تحلیـل همچنیـن مایـۀ انحـراف بـود و بـا انسـجام
و نجـات شـیعه کـه هـدف ائمـه؟مهع؟ بـود ،مغایـرت داشـت .چـون ایـن خـط انحرافـی
بـر عـدۀ زیـادی اثـر گذاشـته بـود و همچنـان هـم اثـر میگذاشـت _ تـا جایـی کـه امـام
حسـین؟ع؟ بـه بیصبـری و بیتدبیـری و امـام زینالعابدیـن؟ع؟ و دیگـر ائمـه بـه
بیعملی و ...متهم شـدند _ حضرت سـجاد؟ع؟ نگرانشـد و آرزو کرد کهای کاش به
صـورت مسـتقیم فرصـت ایـن روشـنگری را داشـت.
دیگـر روایـت فـوق از زاویـۀ تاریخـی ،مسـئلۀ
فـارغ از سـایر مباحـث کالمـی ،نکتـۀ
ِ

پررنگبـودن افضلیـت امـام سـجاد؟ع؟ ،در میـان داعیـهداران رهبـری شـیعه میباشـد؛
28

مفسـر قـرآن بـا آن
زیـرا مراجعـه و پرسشـگری فـردی چـون ابنعبـاس کـه خـود از صحابـۀ
ِ

سـوابق اسـت ،اگرچه همراه با تعریض باشـد ،جایگاه محوری امام سـجاد؟ع؟ از منظر
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ابنعبـاس و سـایر شـاگردان و معاصـران وی را نشـان میدهـد.
بر اسـاس این تحلیل ،ابنعباس به عنوان یک شـیعۀ اعتقادی تمامعیار و والیتمدار
بـرای امـام علـی؟ع؟ بـه حسـاب میآید و بـا عملکردی که از خـود در مواجهه با حوادث
عصـر حسـنین؟امهع؟ نشـان داده ،میتـوان او را نمونـۀ یـک شـیعۀ وصایتـی بـرای امـام
حسـن؟ع؟ و امـام حسـین؟ع؟ بـر شـمرد ،بهگونـهای کـه پاکدسـتی و صحـت عمـل و
عقیـدۀ وی 1،بـا ابقـای او در دورۀ کوتـاه حاکمیـت امـام حسـن؟ع؟ اثبـات میشـود.
شـاید تصویـر ابنعبـاس و توصیفـی کـه از او بـه دسـت میدهنـد ،بیشـباهت بـه یـک
عبـه شـخصیت ابنعبـاس ر.ک :موسـوی خرسـان ،محمدمهـدی،
 .1در خصـوص شـبهات راج 
موسـوعة ابنعبـاس.52-39/16 ،

شـیعۀ تفضیلـی بـرای امـام سـجاد؟ع؟ نباشـد؛ زیـرا بنـا بـر تحلیـل فـوق ،افضلیـت امـام
سـجاد؟ع؟ را بـاور داشـته اسـت .ایـن روحیـه را میتـوان بـه اکثـر عباسـیان در نسـلهای
بعـد از او نیـز _ بـا وجـود جدایـی آنهـا از امـام سـجاد و امـام باقـر؟امهع؟ _ نسـبت داد .گرچـه
شـخصیت عظیمالشـأن عبـداهلل بـن عبـاس و پیونـد او بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ قابـل
مقایسـه بـا سـایر اعضـای خانـواده و احفـاد او نیسـت ،امـا اصـل تشـیع همگی ایشـان در
آغـاز خالفـت آشـکار اسـت؛ همانگونـه کـه قاضـی نعمـان میگویـد:
عباس ،ابنعباس و فرزندانش ،همگی به امامت امام علی؟ع؟ و فرزندانش
1

معتقد بودهاند.

شـایان ذکـر اسـت کـه قاضـی نعمان ،خود در قرن چهـارم در مصر ،در خدمت فاطمیان
و در معاصرت با خالفت عباسـی زندگی کرده اسـت .شـدت پیوند ابنعباس با تشـیع
تـا انـدازهای اسـت کـه نسـلهای بعـدی وی نیـز ،در فقـدان دلیـل معـارض ،میبایسـت
ّ
شـیعه شـمرده شـوند .سـخن ابنعبـاس هنـگام مرگـش را مرحـوم کشـی در رجـال خـود
ثبـت کرده اسـت:
ّ ّ
اللهم اني احیی علی ما حیي علیه علي بن ابي طالب و اموت علی ما مات
علیه علي بن ابي طالب.

2

امام صادق؟ع؟ در مورد ابنعباس فرمودند:
در ســنی کــه توســط مــادرش لباســش را بــه تــن مینمــود ،میــان کــودکان
یکــه نابینــا
بســتگانش میدو یــد .پــس ابنعبــاس نــزدش آمــد ،درحال 
شــده بــود ،پرســید :تــو کیســتی؟ پــدرم پاســخ داد :مــن محمــد بــن علــی بــن
نکــه مــن تــو را
حســینم .او گفــت :کســانی تــو را نمیشناســند ،ولــی همی 
میشناســم کافــی اســت.

3

ایـن اظهارنظـر ابنعبـاس ،میتوانـد نشـان از معرفـت خـاص او باشـد .بههرحـال
 .1مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار.245-244/3 ،
 .2کشی ،محمد بن عمر ،رجال ،ص .56
 .3مفید ،محمد بن محمد ،اإلختصاص ،ص .71
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پــدرم ابنعبــاس را بســیار دوســت میداشــت .پــدرم هنــگام خردســالی،

29

ابنعبـاس در سـال  68هجـری وفـات کـرد و محمـد بـن حنفیـه بـر پیکـر او نمـاز خوانـد.
ایـن امـر ،نشـان از پذیـرش موقعیـت علمـی و جایـگاه محمـد حنفیـه در میـان فرزنـدان
ابنعبـاس و سـایر عباسـیان دارد.

 _6سیاست و کسب قدرت ،علت چرخش رویکرد کالمی عباسیان نسبت
به امامت
بیتردیـد عباسـیان در نیمـۀ دوم قـرن نخسـت و ابتـدای قـرن دوم ،نهتنهـا غیرشـیعه
شـمرده نمیشـوند ،بلکـه پـس از مـرگ محمـد حنفیـه ،از حامیـان ابوهاشـم ،فرزنـد او،
قلمـداد شـده و خـط اعتقـادی خویـش را در میـان شـیعیان حفـظ میکننـد .در ایـن
شـرایط اسـت که عباسـیان چون سـایر دو رافتادگان از امام سـجاد؟ع؟ ،به آن حضرت
اقتـدا نمیکننـد و هماننـد سـایر طرفـداران ابوهاشـم ،ایـن گسسـت را حفـظ میکننـد.
آنـان هنـگام ارتبـاط بـا سـایر علویـان در سـالهای بعـد ،بنیحسـن ،کـه بـا شـیعیان
سیاسـی همافقانـد را ترجیـح میدهنـد .بـه همیـن جهـت ،بـا اینکـه ابوهاشـم میـراث
خـود را در اختیـار محمـد بـن علـی عباسـی میگـذارد ،امـا فرزندانـش در سـال 126
هجـری ،در اجتمـاع هاشـمیان در ابـواء ،بـا محمـد نفـس زکیه بیعت میکننـد 1.محمد
30

بـن علـی عباسـی بعـد از مـرگ ابوهاشـم و آغـاز قـرن دوم ،جهـت پیداکـردن مرکـزی بـرای
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پیشـبرد اهـداف مسـتقل خویـش ،بـه مشـورت پرداخـت و خـود اینچنیـن عنـوان نمود:
کوفـه و اطـراف آن ،پیـروان علـی و اوالد او هسـتند .بصـره همگـی
عثمانیانـد .در مکـه و مدینـه ،غلبـه بـا طرفداران ابوبکر و عمر اسـت .ولی
بـر شـما بـاد بـه خراسـان.

2

محمـد بـن علـی بیـش از  27سـال ( 125-98ق) رهبـری دعـوت عباسـی را بـه عهـده
داشـت .او بـا اینکـه دعوتـش سراسـر خراسـان را درنوردیـده بـود ،امـا نسـبت بـه قیـام
زیـد و فرزنـدش بـر ضـد امویـان ،هیـچ واکنـش مثبتـی بـرای حمایـت بـروز نـداد .در سـال
 121هجـری ،قیـام زیـد در کوفـه بـه شـهادتش منجـر شـد .ایـن امـر بـا بیتفاوتـی کامـل
 .1همو ،االرشاد.192-190/2 ،
 .2ابنابیالحدید ،عبدالحمید ،شرح نهج البالغة.293/15 ،

عباسـیان روبـهرو بـود .محمـد بـن علـی عباسـی بـه داعیـان و طرفـداران خویـش توصیـه
میکـرد ،نسـبت بـه علویـان فاصلـۀ خویش را حفـظ کنند 1.او به هنـگام مرگ ،مدیریت
دعـوت را بـه پسـرش ابراهیـم سـپرد.
ً
اساسـا در جنـاح ضدامـوی در خراسـان ،مطرحشـدن و قوتگرفتـن تئـوری جدیـدی در
امامـت ،مسـبوق بـه سـابقه بـود .در میان پیـروان ابوهاشـم ،بین یاران عبـداهلل بن معاویۀ
هاشـمی (از نسـل جعفـر طیـار) و اصحـاب محمـد بـن علـی عباسـی ،در جانشـینی و
وصایـت ابوهاشـم اختلاف شـدیدی بـود؛ زیـرا هردوگـروه مدعـی وصایـت بودنـد .ایـن
اختلاف منجـر بـه حکمیـت شـخصی بـه نـام اباریـاح شـد .وی شـهادت داد بـه اینکـه
ابوهاشم به محمد بن علی عباسی وصیت کرده است و به این ترتیب ،اکثر اصحاب
ابوهاشـم ،قائـل بـه امامـت محمـد بـن علی شـدند .ایـن داوری سـبب قوت عباسـیان و
یکهتـازی آنـان گردیـد 2.بـا ایـن داوری زمینۀ تشـکیل فرقه «راوندیه» فراهم شـد .نوبختی
در فـرقالشـیعة ،راوندیـه را بـه عنـوان صفـت بـرای شـیعۀ عباسـیه ذکـر میکند.

3

در دعـوت عباسـیان ابتـدا بـر بسـتر پیـروی از ابوهاشـم و همچـون دیـدگاه کیسـانیه،
تبلیـغ میشـد کـه امامـت پـس از امـام حسـین؟ع؟ بـرای محمـد حنفیـه و پـس از او،
بـرای ابوهاشـم اسـت .آنگاه تأ کیـد میشـد کـه پـس از او ،بـرای محمـد بـن علـی بـن
عبـداهلل بـن عبـاس مقـرر گشـته اسـت .امـا با مرگ وی و شـهادت یحیی بـن زید در یک
قلمـداد شـد؛ طرحـی کـه در آن ،بـا احتـرام به داعیان و صاحبان عقیدۀ قبلی ،شـخص
عبـاس بـن عبدالمطلـب بـه عنـوان وصـی بالفصـل رسـول خـدا؟لص؟ معرفی شـده بود.
بـه گـزارش نوبختـی ،ایـن مسـیر پـس از منصـور ،بـه سـفارش او توسـط مهـدی عباسـی به
اعتقـاد رسـمی نهـاد خالفـت تبدیـل شـد و مهـدی عباسـی بـر رد نظریـۀ امامـت از طریق
وصایـت از ابوهاشـم ،اصـرار نمـود:
فلمـا مضـى المنصـور ،أوصـى إلـى ابنـه (المهـدي محمـد بـن عبـد اهّلل)
 .1ناشناخته ،أخبار الدولة العباسیة ،ص .231
 .2اهللاکبری ،محمد ،عباسیان از بعثت تا خالفت ،ص .127
 .3نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعة ،ص  33و  46و .50
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سـال ،از دوران ابراهیـم و سـفاح و منصـور بـه بعـد ،طـرح دیگـری بـه طـور مـوازی ،مقبـول

31

اسـتخلفه بعـده فردهـم المهـدي عـن اثبـات االمامـة لمحمد بـن الحنفية
و ابنـه أبـي هاشـم و أثبـت االمامـة بعـد النبـي؟ص؟ للعبـاس بـن عبـد
المطلـب و دعاهـم إليهـا و قـال :كان العبـاس عمـه و وارثـه و أولـى النـاس
ً
بـه و أن أبـا بكـر و عمـر و عثمـان و عليـا؟ع؟ و كل مـن دخـل فـي الخالفـة
بعـد النبـي؟ص؟ غاصبـون متوثبـون فأجابـوه فعقـد االمامـة للعبـاس بعـد
رسـول اهّلل.

1

ابهام در عقاید اجمالی شـیعیان حیرتزده و کماطالعی اهل خراسـان و سوءاسـتفاده
از شـعار «الرضـا مـن آل محمـد» ،بـرای عباسـیان فرصتـی فراهـم آورد تـا عنـوان رهبـری
شـیعیان بنیهاشـم در افـکار عمومـی برایشـان پذیرفتـه گردد.

2

 _7ادعای ارث مستقیم از رسول خدا؟لص؟ و تقابل با تشیع
ابومسـلم خراسـانی بـا راوندیـه سیسـتم جدیـدی بـرای امامـت و وصایـت و جانشـینی
عبـاس و فرزنـدان او ارائـه داد کـه بهخصـوص پـس از مـرگ ابراهیـم و سـقوط امویـان،
بیشـتر مـورد توجـه خلفـای عباسـی قـرار گرفـت .آنـان دلیـل خالفـت بـرای عبـاس را بـا
پذیـرش قاعـدۀ عـول و تعصیـب در حکـم ارث ،تبلیـغ میکردنـد کـه بـا وجـود عمـو،
32

تعلـق ارث بـه بـرادرزاده و فرزنـدان دختـر ،جایـز نبـوده و بـا چنیـن تفسـیری از آیـۀ «اولـی
االرحـام» 3،در صـدد سوءاسـتفاده برآمدنـد.
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بـه ایـن ترتیـب عباسـیان در تقابل رسـمی با خط تشـیع قـرار میگیرند .همچنیـن از زمرۀ
شـیعیان تفضیلـی و شـیعیان حیـرتزدۀ موسـوم بـه کیسـانیه ،خـارج شـده و پیـروی از
ابوهاشـم را رهـا میکننـد .تفرقـۀ راوندیـه بـه سـه فرقـه در گزارشهـای بعـدی بـه نحـوی
بازتـاب یافتـه کـه نقـش ابومسـلم خراسـانی در آن پررنـگ اسـت و همـۀ ایشـان ،ابومسـلم
را تعظیـم کـرده و نسـبت بـه او نیـز تولـی داشـتهاند .برخـی از آنـان شـهادت بـه الوهیـت
 .1همان ،ص .48
 .2فاضل زعین العالي ،حسن ،سیاسة المنصور ابي جعفر الداخلیة و الخارجیة ،ص .205
 .3انفـال .75 :ابنعبـاس از مخالفـان جـدی ایـن قاعـده در حکـم ارث بـود؛ ر.ک :فیـض کاشـانی،
محمدمحسـن ،الصافـي.429/1 ،

منصـور دوانقـی دادهانـد .بـا علنیشـدن اختلاف ابومسـلم بـا منصـور 1،ایـن گروههـا بـر
ضد عباسـیان نیز شـورشهایی بهپا میکنند 2.این عقاید سـبب ورود و احتسـاب این
فرقه در گروه غالت میباشـد .به نظر میرسـد به همین خاطر نظام تبلیغات عباسـیان
در تاریخنـگاری خـود ،اتهامـات سـایر غلات را پررنگتـر کـرد ه تا علیرغـم وجود جریان
راوندیـه ،چهـرۀ خالفـت عباسـی مخـدوش نگردد.
شـاید ابومسـلم بـرای جلـب حمایـت و اعتمـاد بنیعبـاس و ایجـاد یـک گـروه تنـدرو بـه
عنـوان سـپر دفاعـی بـرای آینـدۀ خـود ،ابتـدا خودسـرانه بـه ترویـج ایـن عقایـد بـرای اهـل
خراسان پرداخته است و سپس ناخواسته ،محصول کار با عنوان شیعیان بنیعباس در
اختیار سفاح و منصور قرار گرفته است .درهرحال ،موضع عباسیان پس از دستیابی به
ِ
حاکمیت ،در برابر ابومسلم و ابوسلمه و سایر متحدان بهخصوص حسنیان ،محتاج یک
تغییـر عملـی و نیازمنـد یـک رویکـرد اعتقـادی جایگزیـن بـود کـه در ایـن مقطـع ،توسـط
منصـور ،ایـن رویکـرد جایگزیـن شـکل میگیـرد.
قاضـی نـوراهلل شوشـتری ایـن تغییـر رویکـرد منصـور را در اثـر شـدتگرفتن خشـم او بـر
بنیحسـن میدانـد:
[منصـور] الجـرم در یکـی از مجالس از روی خشـم قسـم یـاد کرد و گفت :و
3
اهلل الرغم ّـن انفـي و انوفهـم و ارفع علیهـم بنيتیم و عدي.

امامـت وصایتمـدار و پیـروی از ابوهاشـم بـود ،ولی با این سیاسـت جدید ،منافعشـان
ِ
را در خـروج پیـروان خـود از منظومـۀ تشـیع میدیدنـد .لـذا ابتـدا همزمـان ادعـای وراثـت
مستقیم عباس از پیامبر؟لص؟ را مطرح کردند و سپس در دورۀ مهدی عباسی به بعد،
در پذیـرش شـیخین بـر خلاف کیسـانیه و پیـروان ابوهاشـم ،مسـیر شـیعیان تفضیلـی را
دوبـاره تجربـه کردنـد 4.ایـن همـان شـرایط و وضعیتی اسـت که امام سـجاد؟ع؟ بیش از
 .1ر.ک :ابنجوزی ،عبدالرحمن ،المنتظم.6/8 ،
 .2دینوری ،احمد بن داود ،االخبار الطوال ،ص .384
 .3شوشتری ،نوراهلل ،مجالس المؤمنین.71/5 ،
 .4نک :طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ طبری 567/7 ،به بعد ،نامۀ دوم منصور به نفس زکیه.

جريانشناسی تشيع در قرن اول :بررسی موردی رويکرد اعتقادی ابنعباس و عباسيان به امامت

عباسـیان بـا یـک دوگانگـی اعتقـادی روبـهرو بودنـد .سـابقۀ آنـان تشـیع و تبلیـغ نظریـۀ
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نیـم قـرن قبـل از وقوعـش ،بـا عبـارت َ«ود َیعـة ُذر َئ ْ
ـت ِل َنـار» و خـروج از دیـن ،بـه آن اشـاره
ِ
ِ
فرمـوده بود.

احساس نیاز عباسیان در دورۀ نخست نهضتشان به کسب مشروعیت ،در بیشترین
حـد ممکـن بـوده اسـت .بـه ایـن جهت عباسـیان در پـی ایـن رویدادها ،اولیـن بار لقب
ً
2
«امام» را برای ابراهیم 1و سپس برای جانشینانش با تأ کید بیشتری علنا به کار بردند.
آنـان پـس از کسـب حاکمیـت (در عهـد منصـور) ،بـه مـرور از عقائـد دوران دعـوت دور
شـدند و بـا چرخـش محتوایـی و تغییـری مهـم ،جدایـی خویـش از همـۀ انـواع تشـیع را با
بهکاربـردن لقـب «امیرالمؤمنیـن» به جـای لقب «امام» ،نمایان سـاختند.

3

نفـی عنصـر وصایـت بالفصـل امیرالمؤمنیـن ،امـام علـی؟ع؟ ،ایشـان را لحظهبهلحظـه
از تشـیع و ائمـۀ شـیعه بیگان هتـر کـرده اسـت .ایـن بزرگتریـن تغییـر اعتقـادی و چرخـش
مذهبی عباسـیان در مسـئلۀ امامت بوده اسـت .از این نقطۀ خاص تاریخی اسـت که
شـاهد مواجهاتـی خصمانـه در عصـر حضـور ائمـه تـا سـال  260هجری هسـتیم.
جمعبندی و نتیجهگیری
تشـیع اعتقـادی معـادل قبـول مرجعیـت دیـن در مقابـل عـرف ،از آغـاز بـا معضـل
34

پیوندهـای عرفـی
عرفیشـدن امـور دینـی تهدیـد میشـد و بـا مشـکل جایگزینشـدن
ِ
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پیوندهـای دینـی ،فرصتـی بـرای بـروز نمییافـت .لـذا تشـیع اعتقـادی همـواره
بـه جـای
ِ
در اقلیـت بـود .بـا ایـن حـال عبـاس ،ابنعبـاس و فرزندانـش در طیفـی از انـواع تشـیع
بـه امامـت امـام علـی؟ع؟ و فرزندانـش معتقـد بودهانـد .امـا ایـن اعتقـاد بـه نحـوی نبـود
کـه از عـرف و پیوندهـای عرفـی تأثیـر نپذیرنـد .بـه همیـن جهـت ،تشـیع ایشـان پـس
از ابنعبـاس در شـرایط اختنـاق و فشـار و تقیـه ،بـه نحـوی آسـیب دیـد کـه حاضـر بـه
تبعیـت از امـام سـجاد؟ع؟ نشـدند و بـه جمـع پیـروان ابوهاشـم پیوسـتند .نتیجـۀ ایـن
 .1نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعة ،ص .48
تهـا ،دولـت
 .2نـک :بیرونـی ،ابوریحـان ،آثـار الباقیـة ،ص 174؛ بیرونـی در تقسـیمبندی حاکمی 
عباسـی را دولـت امامـان مینامـد.
 .3طبری ،محمد بن جریر ،همان.111/8 ،

جدایـی کـه ابتـدا بـا انگیـزۀ کسـب منافـع و جـذب شـیعیان سیاسـی رخ داد ،فراینـدی
بـود کـه انحرافـات زیـادی را در آسـتانۀ قـرن دوم بـه راه انداخـت.
مـــدار
بـــا تبلیـــغ دیـــن بـــه وســـیلۀ شـــعار «الرضـــا مـــن آل محمـــد» ،حاکمیـــت عرف ِ
بنیامیـــه در نتیجـــۀ یـــک انقـــاب ،ســـقوط کـــرد .ابومســـلم خراســـانی و عباســـیان
بـــرای حفـــظ همزمـــان منافـــع سیاســـی و کســـب حداقـــل مشـــروعیت ،میبایســـت
مناس ــبات ع ــرف و دی ــن را بازتعری ــف مینمودن ــد .رویک ــرد اعتق ــادی عباس ــیان ب ــه
امام ــت ب ــا توج ــه ب ــه س ــابقۀ تشیعش ــان ،خالفتش ــان را تثبی ــت نمیک ــرد و ب ــا دوگانگ ــی
روبــهرو میس ــاخت .درنتیج ــه آن ــان ب ــا ادع ــای وراث ــت عب ــاس از رس ــول خ ــدا؟لص؟ و
نفــی وصایــت و والیــت امــام علــی؟ع؟ ،خــود و هــواداران خــود را از انــواع تشــیع خــارج
کردن ــد .بنابرای ــن مح ــور ت ــاش منص ــور عباس ــی فق ــط مخاصم ــۀ سیاس ــی ب ــا رقب ــای
عل ــوی نیس ــت ،بلک ــه جع ــل و تروی ــج برخ ــی احادی ــث ب ــر ض ــد ام ــام حس ــن؟ع؟ ع ــاوه
بــر حــذف حســنیان و جــذب برخــی از عناصــر زیدیــه در دســتگاه خالفــت ،و فشــار بــر
ام ــام ص ــادق؟ع؟ و بهشهادترس ــاندن ایش ــان و ، ...همگ ــی مجموع ــۀ تالشهای ــی
ب ــرای ایج ــاد مناس ــبات جدی ــد کالم ــی اس ــت ت ــا ه ــم ب ــا نظامس ــازی ت ــازۀ وی هم ــراه
باش ــد و ه ــم او را از ای ــن دوگانگ ــی خ ــارج س ــازد.
جایگزیـن
منصـور بـرای سـازماندهی ایـن مناسـبات جدیـد ،بـه دنبـال کانونهـای علـم
ِ
صدد تشکیل مذاهب و فقه متعادلی به
سیرۀ قبلی عباسیان بود .به همین جهت در
ِ
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زعـم خـود برآمـد .او سـعی کـرد تـا آرای فقهـی ابنعباس کـه منطبق با فقـه امیرالمؤمنین
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امـام علـی؟ع؟ بـود فراگیـر نشـود .لـذا با مالـک ،فقیه اهـل حدیث مدینه به توافق رسـید

1

و بـه وی بـرای انتشـار کتابـش سـفارش نمـود .همچنیـن منصـور بـه جـذب ابوحنیفـه و
مرجئـه امیـد داشـت 2.او در همیـن راسـتا بـه تکریـم عمرو بـن عبید 3و معتزلـه پرداخت
و در فراهمکـردن زمینـۀ نهضـت ترجمـه 4،اقداماتی نمود.
 .1ابوریه ،محمود ،اضواء علی السنة المحمدیة ،ص 313.
 .2طبری ،محمد بن جریر ،تاریخطبری.619/7 ،
 .3دینوری ،احمد بن داود ،االخبار الطوال ،ص .384
 .4گوتاس ،دیمیتری ،اندیشۀ یونانی ،فرهنگ اسالمی ،ص .246

حســنیان در ســایۀ مبــازره بــا بنیامیــه ،از میــان غیرشــیعیان متحدانــی از معتزلــه
و مرجئــه و اهــل حدیــث 1یافتــه بودنــد .امــا عباســیان در ســایۀ اســتقرار حاکمیــت،
بــا الگوگیــری از ســبک رفتــاری حســنیان ،بیشــتر از آنــان توانســتند هــواداری ایــن
گروههــا را کســب کننــد و کمکــم بــه ســبب شــرایط ،بــه ترویجشــان نیــز کمــک نمودنــد.
بدینترتیــب عباســیان بــا تغییــر رویکــرد اعتقادیشــان ،بــه تقابــل و تخاصــم بــا ائمــه و
شــیعیان پرداختنــد.
فهرست منابع
کتابها

نهـج البالغـة (سـخنان امیرمؤمنـان؟ع؟) ،گـردآوری سـید رضـی ،ترجمـۀ محمـد دشـتی ،پیـام
قـدس ،قـم 1393 ،ش.
ابنابیالحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـةاهلل ،شـرح نهـج البالغـة ،مکتبـة آیـة اهلل المرعشـي
النجفـي ،قـم 1404 ،ق.
ابناثیر ،علی بن ابیالکرم ،الکامل ،دار صادر ،بیروت 1385 ،ق.
ابناعثـم کوفـی ،الفتـوح ،ترجمـۀ محمـد بـن احمـد مسـتوفی ،آمـوزش انقلاب اسلامی ،تهران،
 1372ش.
ابنجوزی ،عبدالرحمن بن علی ،المنتظم في التاریخ ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1412 ،ق.
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ابنقتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،اإلمامة و السیاسة ،منشورات الرضي ،قم 1371 ،ق.
 ،---------------عیون االخبار ،دار الکتب العربي ،بیروت 1416 ،ق.
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ابنکثیر ،اسماعیل بن کثیر ،البدایة و النهایة ،دار الفکر ،بیروت 1407 ،ق.
ابوریـه ،محمـود ،اضـواء علـی السـنة المحمدیـة ،مؤسسـة أنصار یـان للطباعـة و النشـر ،قـم،
 1420ق.
ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،تصحیح احمد صقر ،الشریف الرضي ،قم 1414 ،ق.
ابونعیم اصفهانی ،احمد بن عبداهلل ،حلیة االولیاء ،دار الکتب العلمیة ،بیروت 1967 ،م.
ت ریتر ،فرانتز
اشـعری ،ابوالحسـن ،مقاالت االسلامیین و اختالف المصلین ،تصحیحهلمو 
اشـتاینر ،ویسبادن 1980 ،م.
اهللاکبری ،محمد ،عباسیان از بعثت تا خالفت ،بوستان کتاب ،قم 1392 ،ش.
ب ــاذری ،احم ــد ب ــن یحی ــی ،انس ــاب االش ــراف ،تحقی ــق عب ــد العزی ــز ال ــدوري ،دار النش ــر،
بیـــروت 1398 ،ق.
 .1ابوالفرج اصفهانی ،علی ،مقاتل الطالبیین ،ص  258و .314

بیرونـی ،ابوریحـان محمـد بـن احمد ،آثار الباقیة عن القرون الخالیة ،ترجمۀ اکبر داناسرشـت،
امیـر کبیر ،تهران 1386 ،ش.
جعفریان ،رسول ،مقاالت تاریخی ،الهادي ،قم 1376 ،ش.
حاکـم نیشـابوری ،محمـد بـن عبـداهلل ،مسـتدرک الصحیحیـن ،دار الکتب العلمیـة ،بیروت،
 1411ق.
دلشـاد تهرانـی ،مصطفـی ،حکومـت حکمـت ،در یـا ،مؤسسـۀ تحقیقـات و نشـر معـارف
اهلبیـت ،تهـران 1379 ،ش.
دینوری ،احمد بن داود ،اخبار الطوال ،منشورات الرضي ،قم 1368 ،ش.
َ
ذهبی ،شمسالدین محمد بن احمد ،العبر في خبر من غ َبر ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
 ،--------------سیر اعالم النبالء ،مؤسسة الرسالة ،بیروت 1405 ،ق.رضوی ،مرتضی ،مکتب در فرایند تهاجمات تاریخی ،ناشر :مؤلف ،قم 1386 ،ش.
سیوطی ،عبدالرحمن بن ابیبکر ،الدر المنثور ،کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی نجفی 1404 ،ق.
شـریعتمداری ،حمیدرضا و فرمانیان کاشـانی ،مهدی ،معارف کالمی شـیعه ،دانشگاه ادیان
و مذاهـب ،قم 1395 ،ش.
شوشتری ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،بنیاد پژوهشهای اسالمی ،مشهد 1393 ،ش.
شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،دار مکتبة الهالل ،بیروت 1998 ،م.
صدوق ،محمد بن علی ،فضائل الشیعة ،اعلمی ،تهران.
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،مکتبة آیة اهلل المرعشي النجفي ،قم 1404 ،ق.
طبرسی ،احمد بن علی ،االحتجاج ،اسالمیة ،تهران 1381 ،ش.
ُ
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخالطبري (تاریخ االمم و الملوک) ،دار التراث ،بیروت 1387 ،ق.
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طوسی ،محمد بن حسن ،اختیار معرفة الرجال ،مؤسسة آل البیت ،قم 1404 ،ق.
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عاملی ،جعفرمرتضی ،سلمان الفارسي ،ترجمۀ سید محمد حسینی ،اسالمی ،قم 1369 ،ش.
 ،--------------الصحیح من سیرة النبي االعظم ،دار الحدیث ،قم 1426 ،ق.فاضـل زعیـن العالـي ،حسـن ،سیاسـة المنصـور ابـي جعفـر الداخلیـة و الخارجیة ،دار الرشـید
للنشـر ،بغـداد 1981 ،م.
فیض کاشانی ،محمدمحسن ،تفسیر الصافي ،مکتبة الصدر ،تهران 1415 ،ق.
ُ
کاشفالغطاء ،محمدحسین ،اصل الشیعة و اصولها ،مؤسسة ِاإلمام علي؟ع؟ ،قم 1415 ،ق.
کشی ،محمد بن عمر ،رجال الکشي ،مؤسسۀ نشر دانشگاه مشهد ،مشهد 1409 ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافي ،دار الکتب االسالمیة ،تهران 1407 ،ق.
کوفـی ،فـرات بـن ابراهیـم ،تفسـیر فـرات الکوفـي ،مؤسسـة الطبـع و النشـر فـي وزارة االرشـاد
االسلامي ،تهـران 1410 ،ق.

گوتـاس ،دیمیتـری ،اندیشـۀ یونانـی ،فرهنـگ اسلامی ،ترجمـۀ عبدالرضـا سـاالربهزادی،
فـرزانروز ،تهـران 1390 ،ش.
شهـای اسلامی آسـتان قـدس
مادلونـگ ،ویلفـرد ،جانشـینی حضـرت محمـد ،بنیـاد پژوه 
رضـوی ،مشـهد 1388 ،ش.
متقی هندی ،علی بن حسام ،کنز العمال ،الرسالة ،بیروت 1401 ،ق.
مسعودی ،علی بن حسین ،مروج الذهب ،علمی و فرهنگی ،تهران 1374 ،ش.
مغربی ،نعمان بن محمد ،شرح االخبار ،جامعۀ مدرسین ،قم 1409 ،ق.
مفیـد ،محمـد بـن محمـد ،اإلختصـاص ،المؤتمـر العالمـي اللفیـة الشـیخ المفیـد ،قـم،
 1413ق.
 ،--------------اإلرشاد ،اسالمیه ،تهران 1380 ،ش.موسـوی خرسـان ،محمدمهـدی ،موسـوعة ابـن عبـاس ،مرکـز االبحـاث العقائدیـة ،قـم،
 1428ق.
نجفـی الری ،سـید عبدالحسـین ،المعـارف السـلمانیة فـي کیفیـة علم االمام ،نمایشـگاه نشـر
کتـاب ،قـم 1364 ،ش.
نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،صدوق ،تهران 1397 ،ق.
نوبختی ،حسن بن موسی ،فرق الشیعة ،دار االضواء ،بیروت 1404 ،ق.
وائلی ،احمد ،هویة التشیع ،دار الصفوة ،بیروت 1994 ،م.
هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم (اسرار آل محمد) ،هادی ،قم 1405 ،ق.
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یعقوبی ،احمد بن ابییعقوب ،تاریخ یعقوبی ،دار صادر ،بیروت.

تپـژوهـ ــی _ شمارۀ بیست و چهارم _ پاییز و زمستان 1397
دو فصلنامۀ امام 

 ، ..........................أخبـار الدولـة العباسـیة ،تحقیـق عبـد العزیـز الـدوري و عبد الجبار
مطلبـي ،دار الطلیعة ،بیـروت 1391 ،ق.

مقاالت
اقوام کرباسی ،اکبر« ،مرجئۀ شیعه» ،نقد و نظر ،سال  ،17شمارۀ  1391 ،3ش.

معرفة االتجاهات الشيعية في القرن األول:
دراسة موضوعية لرؤية ابن عباس والعباسيين لإلمامة

سيدعليآيتاللهي

1

الخالصة:
لقــد ظهــر اإلســام بيــن األعــراف الجاهليــة مــع اتبــاع إمامــة رســول اهلل؟ص؟ ،وكانــت هــذه
ً
اإلمامــة هــي المحافظــة علــى الديــن ومرجعــا لهــا ،وقــد تكــون التشــيع علــى أســاس أصــل
اإلمامــة ثــم تفــرع منــه ،ولذلــك تعــود معرفــة االتجاهــات الشــيعية فــي القــرن األول إلــى
واقــع االعتقــاد باإلمامــة وكيفيــة التعامــل معهــا.
فقــد كانــت اإلمامــة المســألة األولــى التــي شــغلت بــال المســلمين فــي حياتهــم العلميــة ،كمــا
كان ابــن عبــاس الشــخصية األولــى والمؤثــرة مــن بنــي العبــاس فــي التشـ ّـيع ،ويمكــن أن يعــد
مــن الناظريــن علــى جميــع الحــوادث واألفــكار الدينيــة واالجتماعيــة فــي القــرن األول ،فقــد
ً
ً
ً
عاصــر فــي طيلــة حياتــه أربعــة مــن األئمــة؟مهع؟ وســعى فــي أن يكــون شــيعيا مؤثــرا وناشــطا
فــي تلــك العرصــة .ولكــن ســائر رجــال أســرته اقتربــوا مــن التشــيع العقائــدي فــي البدايــة،
ً
ً
وســايروا الشــيعة سياســيا ،طمعــا فــي الوصــول إلــى القــدرة ،وعنــد البلــوغ إلــى الحكــم اكتفــوا
بالتشــيع التفضيلــي األقلــي ،ومــع خروجهــم مــن التشــيع ،وتغييــر االتجــاه العقائــدي وقعــوا
فــي المقابــل فــي التخاصــم مــع األئمــة؟مهع؟ وشــيعتهم.
المفردات األساسية :التشيع ،اإلمام علي؟ع؟ ،اإلمامة ،ابن عباس.

 .1طالـب مرحلـة الدكتـوراه فـي علـم الـكالم بجامعـة األديـان والمذاهـب ،باحـث مركـز الدراسـات
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Shiaism in the first century: a case study
of ideological approach of Ibn Abbas And
Abbasids towards Imamate

Seyyid Ali Ayatollahi 1

Abstract

207

The actual advent of islam in the era of ignorance (prior to Islam)
occurred when people accepted and acknowledged the Imamate2 of
the prophet. Imamate was the safeguard and fortress for authorities and
followers of Islam. Shiaism evolved and mutated based on the very
principle of Imamate. Thus, the yardstick for differentiation between
the mainstrem shia movements was their background and beliefs in
Imamate principle. Imamate was the very first issue that captured the
attention of Muslims. Ibn Abbas was the first and foremost influential
Shia figure among the Abbasids. He ranks among the very few ones
presiding over all events and ideological streams of the first century.
During his lifetime, contemporary to four Imams, he endeavoured to be
an influential, active Shia figure. However, His children, stand in sharp
contrast to him. First of all, they distanced themselves from Shia beliefs
to accompany political version of Shiaism and to usurp power. When
they were on the verge of wresting power they seperated themselves
further from Shia virtues and turn their backs to themt. They went astray
and deteriorated in their ideological viewpoints to the point of opposing
Imams later in their lives.
Key words: Shiaism, Imam Ali, Abbasid, Imamate, Ibn Abbas

1. PhD of Rhetoric in shiite Studies. University of Religions and Denominations,
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2. Roughly translated as the leader or captain of a society

