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کاوند

چکیده

یاران پیامبر اکرم  9با عنوان «صحابه» آن بزرگوار ،نزد عموم مسلمانان از جایگاه ویژهای برخوردار بودند
و اقدامات مثبت و یا منفی آنان تأثیرات سازنده و یا مخربی را در میان جامعه مسللمی برجلای گشاشل ه
است .با توجله بله نلوم زماملداری امیرالملممنی  7در دوران حکوملت ایالان ملیتلوان ایل دوران را
حساستری عرصه برای ایفای نقشهای مخ لف صحابه دانست که پیامدهای آن تا قلرنهلا دامل گیلر
مسلمانان و جوامع آنان بوده است .ازآنجاییکله مقولله فرهنگلی از تأثیرگلشارتری عرصلههلا در جواملع
مخ لف هست؛ لشا پژوهش حاضر با روش توصیفی ل تحلیلی به بررسی پیاملد عملکلرد صلحابه در ایل
حوزه در دوران حکومت امام علی  7پرداخ ه است .صحابه با ایفای نقشهای مثبت و منفی ،م ناسل بلا
نوم کارکرد خود پیامدهایی را نیز بر جای گشاش ند؛ چنانکه میتوان از گس رش علم و دانش و حوزههلای
علمی و نهادینه شدن فرهنگ اسالمی بهعنوان پیامدهای مثبت فرهنگی نام برد و بله پیاملدهای منفلی
همچون قرائت جدید از ایمان و کفر و اقدام علیه اهلبیت :اشاره نمود.
واژههای کلیدی :نقش ،صحابه ،فرهنگی ،علی .7

 کارشناسی ارشد داناگاه باقرالعلوم.7
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مقدمه

پیامبر اکرم  9در طول دوران رسالت خود توانس ند که بر اساس ارزشهلای م علالی
اسالم از اعراب جاهلی ام ی نمونه و الگو تربیت کنند .ای اعراب مسللمان شلده کله بله
یاران و صحابه پیامبر  9معروف شدند ،به جهت مصاحبت بلا آن بزرگلوار و رشلادتهلای
فراوان درراه اع الی اسالم پس از رحلت حضرت رسلول  ،9نلزد مسللمانان از جایگلاه و
اع بار خاصلی برخلوردار شلدند و عملکلرد آنلان هملواره شلاخ

و ملال بسلیاری از

تصمیمگیریها قرار گرفت.
م أسفانه آنچه از منابع تاریخی به دست میآید ،پس از رحللت رسلول اکلرم  9و در
دوران سه خلیفه نخست ،بسیاری از صحابه که سنتهای جلاهلی در ههل و قلل آنلان
حکشده بود ،بهجای آنکه آیات قرآن و سنتهای پیامبر  9را ملال اعملال خلود قلرار
دهند ،خواس ههای جاهلی خود را ارجح دانس ه و اسالم را مطابق با آن تفسیر مینمودنلد.
پس از ق ل عثمان و به خالفت رسیدن امیرالملممنی  ،7آن بزرگلوار بله مبلارزه بلا ایل
انحراف برخاس ند و احیاء سنتهلای پیلامبر اکلرم  9را ملال عملل خلویش قراردادنلد.
اقدامات آن بزرگوار ،واکنش برخی از صحابه را که به سلنتهلای دوران خلفلای گششل ه
عادت کرده بودند در پی داشت.
واکنشها و موضعگیریهای صحابه در دوران خالفلت امیرالملممنی  ،7پیاملدهای
سیاسی ،اج ماعی و فرهنگی ،در جامعه مسلمی به وجود آورد که تا قرنها جهان اسالم را
تحت تأثیر خود قرارداد.
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در ای نوش ار ،با توجه به اهمیت و تأثیرگشاری مقوله فرهنلگ ،پیاملدهای عملکلرد
صحابه در ای حوزه و تأثیرات آن در قال جریانهای مثبلت و منفلی موردبررسلی قلرار
میگیرد.
 1ـ پیامدهای فرهنگی مثبت
 1ـ  1ـ گسترش علم و دانش

در ای زمینه میتوان از تدوی ک

مخ لف تا پرورش شاگرد و ایجاد مراکز علملی

توسط صحابه نام برد.

 1ل  1ل  1ل تدوی ک

تفسیری و فقهی

توجه حضرت امیر  7به علم ،زمینه بسیار مناسبی را برای برخی از اصلحاب بلهویلژه
موافقان آن حضرت ایجاد نمود تا در ابعاد مخ لف ازجمله تفسیر قرآن و مسلائل فقهلی و
حدیثی دست به تدوی ک اب بزنند؛ ازجمله اب عباس بافطانت ،کیاست و هوق سرشلاری
که در کاف رموز آیات قرآنی داشت ،موردتوجه مردم و صحابه بود .او هم خود در تدوی
حدیث کوشا بود و هم شاگردانی را برای ای کار تربیت نمود بهگونهای که هرگاه حلدیثی
میگفت شاگردانش آن را مینگاش ند و شاگردان زیادی چون سلعید بل جبیلر ،مجاهلد،
عکرمه ،طاووس ،عطا ...تربیت کرد( .اب اثیر 1409 ،ق ،ج  ،3ص

 188ل )186

اب ندیم در ک اب خود تفسیری را برای اب عباس هکلر کلرده اسلت کله از طریلق
مجاهد روایتشده است( .اب ندیم 1381 ،ش ،ص  )59نجاشی نیز ک

زیلادی را بلرای

اب عباس نقل کرده است( .نجاشی 1365 ،ش ،ص )242
توجه به نگارش ک اب از جان ای صحابه گرانقلدر زمینله را بلرای ادامله ایل راه
توسط تابعی بازنمود؛ ازجمله میتوان از عبیداهلل ب ابی رافع نلام بلرد کله ابل حجلر در
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تقری ال هشی او را جزو کاتبان امیرالمممنی  7میشمارد( .اب حجرعسقالنی 1404 ،ق،
ج  ،7ص  )10و نیز ک اب «تسمیة م شهد مع امیرالمممنی الجملل و صلفی و نهلروان
م الصّحابه» (طوسلی ،بلیتلا] ،ص  )107و «السلن و األحکلام والقضلایا» کله در آن
احادیثی از علی  7را جمعآوری کرده بود را تلألیف کلرد( .نجاشلی 1365 ،ش ،ص  )6دو
ک اب اخیر نخس ی تصنیف در رجال و فقه شمردهشده است( .آقابزرگ طهرانی 1403 ،ق،
ج  ،4ص  )181بسیاری از ک

ای صحابه و تابعی گرانقدر در قرون بعلد تنهلا مرجلع

محققی اسالمی در نگارش ک ابهای تفسیری ،فقهی و حدیثی گردید.

 1ل  1ل  2ل گس رش تعلیم و تعلم
ظهور اسالم در برقراری روابط اس ادی و شاگردی ،نقطه عطفی به شمار ملیرود .در
آغاز ظهور اسالم ،پیامبر اکرم  9بهعنوان تنها آموزگار اسالم در مکه ،به آملوزش قلرآن و
احکام و معارف اسالمی به یاران خود میپرداخت .کمکم با گس رش دانش و افزایش شمار
اصحاب ،پیامبر اکرم  9صحابه را به فراگیری علم برای خود و فرزنداناان ترغی نمودند.
(صنعانی ،بیتا] ،ج  ،6ص 187؛ کلینی 1407 ،ق ج  ،1ص  )31پس از درگششت پیلامبر
اکرم  ،9شماری از اصحاب همانند حضرت علی  ،7عبداهلل ب مسعود و ابیّ ب کع هلم
چنان به آموزش قرآن و معارف اسالمی میپرداخ ند و شاگردان زیادی را تربیت نمودنلد).
یعقوبی ،بیتا] ،ج  ،2ص  )138از برخی روایتهای حضرت علی  7چنی برمیآید که در
زمان حکومت ایاان نیز رابطه اس اد و شاگرد آنگونه بوده است که ایاان نا گریز میشود
حقوق اس اد بر شاگرد را برشمرد( .اب بابویه 1362 ،ش ،ج  ،2ص )504
توجه به تعلیم و تعلم با آغاز حکومت بنیامیله نیلز ادامله یافلت و صلحابهای ماننلد
عبداهلل ب عباس ،امام حس  ،7امام حسی  ،7عبداهلل ب جعفر و عبداهلل ب زبیر که دوره
کودکی و نوجوانی خود را در دوران پیامبر اکرم  9گشرانده بودند یلا آنکله ماننلد ابلوهریره
مدت کمی با پیامبر اکرم  9به سر برده بودند در شهرهای اسالمی مانند مدینه ،مکه ،یم ،
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کوفه ،بصره ،دماق و دیگر شهرهای شام ،مصر و نیز شهرهای مخ لف خراسان پراکنلده
شدند .آنان در حلقههای درسی خود که بیا ر در مسجد جامع شهر برپا میشد ،به آموزش
فقه ،تفسیر ،لغت و کالم میپرداخ ند( .ابواسحاق شیرازی 1970 ،م ،ص )51
از شاگردان ای صحابه که طبقه تابعی را تاکیل میدادند؛ افرادی همچون ابراهیم
نخعی ،اصبغ ب نباته ،سعید ب مسبّ  ،حس بصری ،سعید ب جبیلر و شلریح قاضلی را
میتوان نام برد که آنان در مقام اسل ادی مجلالس درسلی خلود را بلا صلدها شلاگرد در
شهرهای گوناگون اداره میکردند و برخی از آنان بهعنوان مفسر قرآن مطلر ملیشلدند.
(امی  1969 ،م ،ص

 205ل )204

از مهمتری مفسران تابعی ای دوره ،امام باقر  7است که محمد ب اسحاق الندیم ،از
ک اب تفسیر او در صدر ک ابهای تفسیری نام میبرد( .اب ندیم 1381 ،ش ،ص )59
درزمینهٔ فقهی نیز مکات مخ لفی ازجمله مدرسه الحجاز یا مدرسه الحلدیث پدیلد
آمد و محدثان و فقیهان بزرگی از میان اصحاب؛ مانند جابر ب عبداهلل انصاری ،عبداهلل ب
عباس ،ابوهریره ،ابوسعید خدری و عبداهلل ب عمر پلرچمدار ایل مک ل بودنلد .فقیهلان
تابعی مانند عروه ب زیبر ،سعید ب مسبّ مخزومی ،سلیمان ب سیار ،خارجه ب زید ب
ثابت ،قاسم ب عبدالرحمان مخزومی که به فقیهان هفتگانه «سبعه» معروف بودند ،ایل
مک

را به شکوفایی رساندند( .قطان 1422،ق ،ص

 294ل )291

برخی دیگر از ای بزرگان که تلأثیرات فراوانلی در جامعله علملی اسلالمی داشل ند
عبارتاند از :حس بصری و محمد ب سیری در بصره ،عطا ب ابلی ربلا  ،مجاهلد بل
جبیر ،سعید ب جبیر و سلمان ب یسار در مکه ،طاووس و همام ب منبه در یمل  ،ربیعله
الرأی و اب ابی زناد در قبا ،عطا ب عبداهلل خراسانی در خراسان ،مکحول در شام و میمون
ب مهران در جزیره( .امی  1969 ،م ،ص  )174بنابرای در دوره املوی و عباسلی ،صلحابه و
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تابعی بهعنوان بزرگتری دانامندان اسالمی پایهگشار مبانی علملی و فقهلی در جهلان
اسالم شدند.

 1ل  1ل  3ل تأسیس حوزههای علمی
یکی از مکانهای فرهنگی که در پیارفت علمی دنیای اسالم نقش بسزایی داشت؛
مدارس و مک هایی بود که در مسلاجد شلهرهای مخ للف در قلرن نخسل ی اسلالمی
تأسیس شد .ازآنجاییکه مساجد دو شهر کوفه و بصره در دوران خالفت حضلرت عللی 7
بیا ری فعالیت را در ای زمینه داش ند ،به ای دو حوزه علمی پرداخ ه میشود.
الف) حوزه کوفه :با ان قال مرکز خالفت از مدینه به کوفه در عهد امام علی ( 7منقری،

 1382ق ،ص  )3ای شهر و مسجد آن نقش مهمی در شکوفایی و جنبش علمی مسللمانان
ایفا کرد.
در آن ایام عظیمتری حوزههای آموزش احکام دی در جهان اسالم در مسجد اعظم
کوفه برقرار بود و نیز بسیاری از خطبهها و مکاتبات و فرمانهای امیرالمممنی عللی  7در
همی حوزه ایراد گردید و یا به رش ه تحریر درآمد( .شلریف رضلی 1414 ،ق ،خطبله ،19
ص  61و خطبه  ،32ص  74و خطبه  ،40ص  82و خطبه  ،65ص  96و خطبه  ،179ص
)258
حوزه کوفه پس از شهادت امیرالمممنی علی(م ) مدتی بهوسیله حضرت امام مج بی
 7و اب عباس رونق کافی داشت و پسازآن به دست شاگردان و اصحاب اداره میگردید.
اب سعد جلد شام طبقات الکبری را به هکر اصحاب رسولاهلل  9و تلابعی کله کوفله را
مسک خویش قرار داده بودند اخ صاص داده است و حدود  1000نفر از علملا و محلدثی
عامه و خاصه را تا طبقه نهم تابعی نامبرده است (اب سعد 1410 ،ق ،ج  ،6ص

ای حدود و وسعت ای حوزه را در آن عصر آشکار میسازد.

 378ل  )86و
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در عصر امام جعفر صادق  ،7حوزهٔ شیعه مسجد اعظم کوفه رونق بسیاری یافلت و
طالب علوم دینی و راویان حدیث از سراسر بالد اسالمی بهسوی کوفه سرازیر شدند و آن
بزرگوار شاگردان خود را بهسوی ای مدرسه هدایت میکرد( .نجاشی 1365 ،ش ،ص )40

با آغاز غیبت کبرا ( 329ق) رف هرف ه حوزه کوفه اع بار و اهمیت خود را از دسلت داد
و پایگاه حوزه شیعی به کربال ،خراسان ،قم و بغداد ان قال یافت.
ب) حوزه بصره :یکی از حوزههای قدیمی شیعه در تاریخ آموزش امامیه حوزه بصلره
است .هنگامیکه علی  7اب عباس را به امارت بصره گمارد( .اب ق یبه دینوری 1410 ،ق ،ص

 )106وی در همان بدو ورود به بصره توانایی علملیاش را آشلکار کلرد و توجلههلا را بله
خودش جل نمود .ابوبکره میگوید« :اب عباس بر ما در بصره وارد شد و در میان علرب
کسی را در علم و بیان مانند وی ندیدم( ».اب حجر عسلقالنی 1415،ق ،ج  ،4ص )122
وی خیلی زود بساط آموزش را در بصره گس راند؛ چنانکه گزارش جلسات ش هلای ملاه
مبار

رمضان وی موجود است؛ (مملف مجهول 1391 ،ق ،ص  )34وی بلرای ملردم در

ش های ماه رمضان صحبت میکرد و آنان را با موضوعات دینی آگاه ملیسلاخت( .ابل
حجر عسقالنی 1415،ق ،ج  ،4ص )129
عدهای نیز از اب عباس در دوران حضورش در مکه اس فاده علمی ویژهای بردهاند و
در شکلگیری جریان علمی بصره نقش جدی ایفا کردهاند؛ بهعنوان نمونه بنا بر روای ی که
در کافی نقلشده است ،ق اده که در زمان امام باقر  7از فقهای بصره تلقی میشد ،وق لی
به حضور حضرت میرسد ،مدعی میشود که محضر فقها ازجمله اب عباس را در کرده
است؛ (کلینی 1407،ق ،ج  ،6ص  )256یعنی وی که فقیه بصره بود ،خود را در فقه شاگرد
اب عباس میدانس ه است.
حوزه بصره تا اواخر قرن سوم و آغاز قرن چهلارم هجلری دوران شلکوفایی خلود را
سپری کرد و میراث فرهنگی سرشار و آثار گرانقدر علمی از ایل حلوزه و دوره در تملام
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زمینههای علمی؛ مانند تفسیر ،قراء آت ،نحو ،ادب ،لغت ،شعر ،فقه ،حدیث و کالم و غیلره
به یادگار باقیمانده است که قسم ی از آن را اب ندیم در الفهرست گردآوری نموده است.
(اب ندیم 1381 ،ش ،ص

 69ل )108

 1ـ  2ـ نهادینه شدن فرهنگ اسالمی

در ای قسمت به دو موضلوم گسل رش فرهنلگ وقلف و توجله بله دعلا و عبلادت
میپردازیم.

 1ل  2ل  1ل گس رش فرهنگ وقف
«وقف» بهعنوان صدقهای که همیاه اس مرار دارد ،بلهنوبله خلود سلهم بزرگلی در
فقرزدایی و گس رش علم و فرهنگ به عهده دارد.
به گواهی تاریخ ،در صدر اسالم موقوفات عالوه بر معدود بودن ،بیا ر برای رهلایی
فقرا از وضع سخت معیا ی آن زمان اخ صاص داده میشد( .بالهری 1417 ،ق ،ج  ،10صل

 385ل 382؛ بخللاری 1401 ،ق ،ج  ،3ص  ،)197بللهتللدریج بللا ف وحللات مسلللمی و گس ل رش
سرزمی های اسالمی و با سرازیر شدن ثروت کاورهایی مانند ایران ،یم و عراق و  ...به
بیتالمال و بهبود وضع زندگی مسلمانان ،فرصت بیا ری برای پلرداخ

بله مسل حباتی

همچون وقف حاصل شد؛ بدی ترتی  ،وقف در میان مسلمانان به فرهنگ تبلدیل شلد و
گس رش یافت .از جابر ب عبداهلل انصاری نقلشده است« :از اصحاب پیامبر کسی نبود که
توانایی مالی داش ه باشد و چیزی را وقف نکند» (منهاجی 1417 ،ق ،ج  ،1ص )250

هرچند با دور شدن از صدر اسالم و اس یالی غاصلبان حکوملت اسلالمی ،ضلربات
جبرانناپشیری بر ارزشهای مک بی وارد گردید اما درعی حال سنت وقف گس رش یافت؛
چنانکه در دوران اموی و عباسی به دلیل کثرت موقوفلههلا در جواملع اسلالمی ،دخاللت
دولتها و تأسیس ادارههای اوقاف الزم شد .در اب دا قضات بر موقوفهها نظارت میکردند
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و م ولیان را به محاسبه و محاکمه میکااندند و در صورت کوتلاهی در نگهلداری املوال
وقفی ،آنان را منع و احیاناً تأدی میکردند( .سیوطی 1418 ،ق ،ج  ،2ص )1
با رشد و شکوفایی علم و دانش در میان مسلمانان بهخصوص از قلرن دوم هجلری،
قسمت عمدهای از موقوفات به رشد شاخههای مخ لف علوم اخ صلاص یافلت؛ املال و
ثروتها یکی پس از دیگری وقف احداث مدارس ،داناگاههلا و بیمارسل انهلا ملیشلد.
(مزمینی ،بیتا] ،ص )13
در ای دوره ک ابخانههای مهمی نیز از ایل راه تأسلیس گردیلد و در اخ یلار عملوم
گزارده شد؛ نخس ی ک ابخانه عمومی را خلفای عباسی در بغداد دایر کردند و آن را «بیت
الحکمه» نامیدند و ک ابهای مخ لف علمی را در آن جمع کردند .پلس از تأسلیس بیلت
الحکمه دیگران هم در بغداد ک ابخانه دایر کردند .از آن جمله ک ابخانه «دارالعلم» شلاپور
ب اردشیر ،وزیر بهاء الدوله است که آن را وقف کرد و بیش از ده هزار جلد ک اب داشت و
بیا ر ک ابهای آن به خط دانامندان مهم بود و اغل مملفی یک نسخه از تألیفات خود
را وقف آن ک ابخانه میکردند( .زیدان 1344 ،ش ،ج  ،3ص

 632ل )631

در اواسط قرن پنجم هجری ،نظام الملک اولی کسی بلود کله بلهواسلطه تأسلیس
مدارس در ممالک اسالمی شهرت یافت .او نظامیه بغداد را در سال  457هجری به دست
ابوسعید صدفی در کنار دجله بنا کلرد .بازارهلا و کاروانسلراها و دههلای اطلراف ل دور و
نزدیک مدرسه ل خریداری و وقف مدرسه گردید ،بهطوریکه هزینه آن بله شصلت هلزار
دینار رسید .ای مدرسه از مراکز مهم علمای اسالم گات و رجال بزرگلی در آن مدرسله
تربیت شدند( .زیدان 1344 ،ش ،ج  ،3ص )627
ای ها نمونههایی از گس رش وقف و ملوارد مصلرف آن در سلدههلای اول اسلالمی
است .از آن دوران به بعد نیز ای سنت حسنه همچنان در دوللتهلای مخ للف و بلزرگ
اسالمی ادامه یاف ه است.
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 1ل  2ل  2ل ترویج زهد و معنویت
زهد و توجه به معنویت یکی از آموزههای واالی دی اسالم است .برخلی از صلحابه
تحت تربیت رف اری و عملی پیامبر  9ح ی در هنگام به دست آوردن امارت و حکومت و یا
دارایی ،در سفر و در حضر و در جنگ و صلح ای روش زاهدانه را فراموش نکردنلد و بلر
سیره پیامبر  9باقی ماندند .ابونصر سراج از سی ت از زاهدان عصر پیامبر  9یاد میکنلد و
به شیوه زاهدانه زندگی آنان اشاراتی دارد( .ابونصر 1382 ،ش ،ص

 61ل )59

زهد و گرایش به مسائل معنوی همچنان بعد از دوره سه خلیفله نخسلت کله غالل
مردم سرگرم دنیا بودند و در دوران حکومت امام علی  ،7توسط برخی از صحابه و به دنبال
آنان تابعی ادامه یافت؛ کای در ک اب خود از زهاد ها گانهای نام میبرد که عبارتاند از:
«اویس قرنی ،ربیع ب خثیم ،هرم ب حیان ،عامر ب عبد قیس (ای چهار نفلر از پیلروان
حضرت علی  7هس ند) ،ابومسلم خوالنی (از یاران معاویه) ،مسروق ب اجدم (از ملأموران
جمعآوری مالیات حکومت معاویه) ،حس ب ابی الحس (رئیس قدریه و بلا هلر فرقلهای
کنار میآمد) و اسود ب یزید( ».کای 1409،ق ،ص )97
آنان با توجه و پرداخ

بله عبلادت و دعلا موجل تلرویج ایل فرهنلگ در جامعله

میگردیدند .از میان صحابه پیامبر  9که تا دوران حکومت معاویه نیز حضور داشلت حجلر
ب عدی را میتوان نام برد .او چنان دلباخ ه زهد و عبلادت و نملاز و روزه بلود کله او را
«راه اصحاب محمد  »9میخواندند .وی علیه حکومت دنیوی معاویه دست به قیلام زد.
(حاکم نیاابوری ،بیتا] ،ج  ،3ص

 469ل )468

حبی ب مظاهر نیز ازجمله یاران باکمال امیرالمومنان  7بود .او حافظ کل قرآن بود
و هر ش بعد از نماز عاا تا طلوم فجر یک خ م قرآن ملیکلرد و از خاصلان و حلامالن
علوم آن بزرگوار محسوب میشد که در سال  61هجری در رکاب امام حسی  7در کربال
به شهادت رسید( .امی  ،اعیان الایعه ،ج  ،4ص )553

بررسی پیامدهای فرهنگی عملکرد صحابه در دوران حکومت امیرالمؤمنین115 7

 2ـ پیامدهای فرهنگی منفی

در ای قسمت میتوان از گس رش اندیاههایی نام برد که صاحبان آن با تفسلیر بله
رأی از قرآن و سنت ،به ترویج آن پرداخ ند .همچنی به اقدامات دشمنان اهلبیت :برای
محو نمودن فضایل آن بزرگواران و در مقابل برجس هسازی سایری اشاره نمود.
 2ـ  1ـ قرائت جدید از ایمان و کفر

عملکرد صحابه بهخصوص در دوران امام علی  7موج ترویج و گسل رش دو تفکلر
انحرافی ارجاء و خوارج شد که هرکدام نظرات خاصی در رابطه باایمان و کفر داش ند و گاه
حاکمان برای پیابرد اهداف خود از آن اس فاده میکردند.
 2ـ  1ـ  1ـ ترویج اندیشه ارجاء

پس از کا ه شدن عثمان ،مسلمانان دچار اخ الف شدند .برخلی از عثملان حمایلت
میکردند و اکثر مردم به خانه امام عللی  7شل اف ند و او را بله اماملت و پیالوایی املت
ان خاب نمودند .در چنی اوضاعی ،عدهای برای ایجاد وحدت بی ایل دو گلروه پیالنهاد
کردند که قضاوت درباره حق و باطل بودن عثمان و علی را به تأخیر اندازند تا خدا در روز
قیامت ،خود حکم کند( .اب سعد 1410،ق ،ج  ،6ص  )307از طرف دیگر با پایلان یلاف
جنگ صفی و پیدایش خوارج با اندیاههای افراطی ،اندیاه ارجاء با اع قاد بله «تفکیلک
عمل از ایمان» (بغدادی 1408 ،ق ،ص  )190در مقابل خوارج که برای توجیله ق للعلام
مخالفان خود «مرتک گناه کبیره را کافر میدانس ند» قرار گرفلت( .رازی 1364،ش ،ص
)38
فضل ب شاهان در معرفی دیدگاه ای گروه که «مرجئله» نامیلده شلدند ملیگویلد:
«مرجئه به کسانی گف ه میشود که مع قدند ایمان از عمل جداست .از دیدگاه ای افراد اگر
کسی پدر ،مادر ،خواهر ،برادر و یا فرزند خود را بکاد یا کعبه را ویلران کنلد یلا قلرآن را
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بسوزاند یا نبش قبور کند ،ای اعمال به ایمان او ضرر نملیرسلانند؛ اصلل ایملان قرائلت
شهادتی است که اگر ای را گفت ،ایمانش مانند ایمان جبرئیل و میکائیل خواهلد شلد».
(اب شاهان 1363،ش ،ص )46
فرقه مرجئه در آغاز پیدایش گرایش اموی نداشت؛ ولی اق دار حاکم در عصر بنیامیه
بهخصوص معاویه ،ای اندیاه را در راس ای اهداف خودیافت و از آن حمایت نمود تلا بله
شکل یک فرقه دینی درآمد و در خدمت آنان قرار گرفت( .اب ابی الحدید 1404 ،ق ،ج ،6
ص )325
ن یجه و پیامد اندیاه ارجاء ،ازیکطرف منجر به انفعال اج ماعی مردم شد و از طرف
دیگر باعث گردید حاکمان اموی مرتک بزرگتری جنایات شوند و همچنان موردپشیرش
اج مام واقع شوند.
تفکر مرجئه موردحمایت حکومت بنیعباس نیز قرار گرفلت .در تلاریخ بغلداد آملده
است ،مأمون میگفت« :االرجاء دی الملو »( .اب طیفور 1423 ،ق ،ص  )51یک معنای
ای جمله آن است که ارجاء دینی است که پادشاهان از پیروان خود ملیپسلندند( .املی ،
 1934م ،ج  ،3ص

 327ل )236

صرفنظر از مسائل سیاسی ،بهطور یقی اندیاه تعریف ایمان به اقرار زبانی یا اهعان
قلبی بدون عمل ،جامعه را به انحطاط اخالقی میکااند .نمونهای از ای تفکر را میتلوان
در اشعار ابو نواس مااهده نمود( .اب کثیر 1407 ،ق ،ج  ،10ص )234
ای تفکر از همان آغاز شکلگیری در میان مسلمانان ،بهطور مس قیم و غیرمس قیم،
سایر مکات و فرقههای مشهبی را تحت تأثیر خود قلرارداد .اشلعری در ک لاب «مقلاالت
االسالمیی » فِرَق زیادی را که تحت تأثیر مک

ارجاء بودهاند نام میبرد .او در باب کفر و

ماهیت آن نیز از هفت فرقه مرجئه ازجمله جهمیه حرف میزند؛ هلمچنلی گلرایشهلای
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فکری م عددی که از مرجئه تأثیرپشیر بودهاند را نام میبرد( .اشعری 1400 ،ق ،ص

143

ل )132

 2ل  1ل  2ل اندیاه انحرافی خوارج
به عقیده خوارج ،مسلمان مرتک گناه کبیره ،از اسالم خارج است و کافر هست ،مگر
اینکه توبه کند .به باور آنان میان اسالم و کفر واسطهای نیست وعملل هلم جلزء ایملان
است و بنابرای گناه ایمان را از میان میبرد و شخ

کافر میشود( .شهرسل انی 1364 ،ش،

ج  ،1ص )141

ای نگرش اع قادی در پلی ملاجرای حکمیلت و پیلدایش گلروه خلوارج در جامعله
مسلمی مطر شد و باعث درگیریها و کامکشهای فکری در حوزه اع قادی مسلمانان
گردید و آنان را با سماالتی از ای قبیل روبرو نملود؛ آیلا اسلالم و ایملان تنهلا یلک املر
اع قادی است و یا عمل کردن هم جزء آن است و بلدون عملل ،اسلالم و ایملان تحقلق
نمییابد؟
ای عقیده تأثیر عمیقی در مباحث کالمی گشاشت و تمامی فرقههای اسلالمی را تلا
قرنها در تعریف دقیق ایمان و کفر به واکلنش واداشلت؛ ح لی در میلان خلوارج نیلز بلا
برداشتهای مخ لف از ای موضوم اناعابات م عددی مانند ازارقه ،نجدات ،ثعالبه ،اباضلیه
به وجود آمد( .شهرس انی 1364 ،ش ،ج  ،1ص

 156ل )137

 2ـ  2ـ اقدام علیه اهلبیت:

جنگهای دوران خالفت امیرالمممنی  7نااندهندهٔ اقدامات دشمنان و مخالفلان
آن بزرگوار علیه ایاان و خاندان پاکش هست .ای عملکرد پلس از شلهادت آن بزرگلوار
زمینه مناسبی برای ادامه و ترویج برخی ای دشمنیها با شیوهای جدید فراهم نمود که به
برخی از آنها اشاره خواهد شد.
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 2ل  2ل  1ل ترویج فرهنگ س
در طول حکومت معاویه بر شام ،دس گاه تبلیغاتی او بهقدری عمیق و کارآمد بود کله
مردم شام ،اسالم را همانگونه که معاویله ارائله ملیداد ،پشیرف له بودنلد و بله آن عملل
میکردند و به طبع فضای تخریبی علیه ائمه اطهار بلهخصلوص امیرالملممنی  7وسلعت
قابلتوجهی به خود گرفت .در ای راس ا هنگامیکه معاویه ،حکومت را بهطلور رسلمی در
دست گرفت ،س ّ و ش م امیرالمممنی  7را بهمنزلله سلنت رواج داد( .ابل ابلی الحدیلد،
 1404ق ،ج  ،4ص )57
ای سیاست در طول دوران حکومت امویان ادامه یافلت( .ابل سلعد 1410،ق ،ج ،6
ص  )307بدگویی از امیرالمممنی  ،7جزئی از خطبههای نماز جمعه و دیگر مراسم گردیده
بود؛ (اب ابی الحدید 1404،ق ،ج  ،4ص  )56عبدالملک مروان ،وقاحت را بهجایی رسانید
که به هاام ب اسماعیل ،عامل خود (در مدینه یا مکّه) ،نوشت که آل علی  7را وادار کند
به منبر بروند و به علی ب ابیطال  7ناسزاگویند؛ اما آنان گف ند« :اگر هم بمیریم ،دست
به چنی کاری نخواهیم زد( ».اب بکار 1381،ق ،ص )18
اگرچه در دوره حکومت عمرو ب عبدالعزیز لع ممنوم شد؛ (ههبلی 1413 ،ق ،ج ،5
ص  )117اما ای فرهنگ آنقدر جامعه را تحت تأثیر قرار داده بود که ملردم آن را تلر
یکی از سنتهای دینی میدانس ند( .اب ابی الحدیلد 1404 ،ق ،ج  ،13ص  )222درواقلع
ای توقف موق ی بود و پسازآن تا پایان دوره اموی ،ادامه یافت ،بهطوریکه سلعید نلواده
خلیفه سوم در سفر هاام ب عبدالملک به حج به وی گفلت« :ای امیرالمومنلان ،خداونلد
همچنان به خاندان امیرالمومنان نعمت میدهد و خلیفه س مدیده خویش (عثمان) را یاری
میکند و هنوز ابو تراب را در مکانهای شایسل ه لعنلت ملیگوینلد ،شایسل ه اسلت کله
امیرالمومنان نیز چنی کنند( ».طبری 1387 ،ق ،ج  ،7ص )36
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 2ل  2ل  2ل فضیلت سازی برای صحابه و فراموششدن امیرالمممنی علی 7
بنیامیه و در رأس آنان معاویه از اسالم نفرت داش ند؛ لشا پس از رسیدن بله قلدرت،
تمام تالش خود را برای محو نمودن سیره حضرت علی  7و اهلبیت :به کلار بسل ند .در
همی راس ا سیاست آنان ایجاد جایگزینی برای اهلبیت پیامبر  9در هه مسللمی بلود.
آنان ای هلدف را بلا برجسل هسلازی صلحابه و حاشلیه رانلی اهللبیلت  7بلهخصلوص
امیرالمممنی  7پیگیری مینمودند .اب عرفه معروف به «نف ویه» از علملای اهلل سلنت
میگوید« :ای فضائلی که درباره صحابه مطر شده است و در ک

ماست ای ها اکثراً در

ایام بنیامیه جعلشده است( ».اب ابی الحدید 1404 ،ق ،ج  ،11ص )46
ای مسئله در دوران حکوملت معاویله بله اوج خلود رسلید .او از چهلره ملشهبی و
فرهنگی صحابه و تابعی اس فاده ابزاری میکرد و باسیاست شخصیتسلازی و شخصلیت
سوزی بهوسیله جعل فضایل درباره صحابه بهخصوص خلفا با فضایل بیشمار امیرالمممنی
 7به مقابله و معارضه میپرداخت و برای کمرنگ نمودن فضائل امام علی  ،7از جلاعالن
حدیث خواست اخبار جعلی ماابه با احادیث اصلی بسازند( .اب ابلی الحدیلد 1404 ،ق ،ج
 ،11ص )45
اقدامات بنیامیه و سرسپردگان ای حزب در از یاد بردن اهلبیت :توسلط ملردم بله
آنجا رسید که مورخ و محقق بزرگ قرن سوم هجری ،اب ق یبه ،در ک اب خود مینویسد:
«هر آنکه را از او (علی  )7یاد میکرد و یا حدیثی از وی گزارش میکرد ،رها میکردنلد و
به فراموشی میسپردند؛ تا بدان جا که بسیاری از محدثان از اینکه حدیثی نقل کنند ،سرباز
می زدند و به نقل و گس رش فضایل عمرو ب عاص ،معاویه و… روی ملیآوردنلد… و
اگر کسی میگفت علی برادر پیامبر اسلت و پلدر «سلبطی » حسل و حسلی ] اسلت و
اصحاب کسا ،علی و فاطمه و حس و حسی هس ند ،چهرهها دگرگون میشد و چامهلا
باز میشد و…( ».اب ق یبه دینوری 1412،ق ،ص

 55ل )54

120

شماره  ،25بهار  ،1395ویژه تاریخ اسالم

جریان فضیلت ساز و فضیلت سوز ،قرنها بلا تملام قلوت و قلدرت ادامله داشلت و
بسیاری از آیات نازل در شأن اهلبیت :به سود دیگران و بلا احادیلث سلاخ گی در شلأن
دیگران نقل گردید .بنیعباس برای جل توجه عامه مردم ،تثبیت خالفلت خلود ،تضلعیف
مخالفان ،ماروعیت بخایدن به زمامداری خویش (ابل جلوزی 1388،ق ،ج  ،2ص 35؛
خطی بغدادی 1417 ،ق ،ج  ،11ص  )251و تأیید اشخاص و خلفای خلود (ابل حنبلل،
بیتا] ،ج  ،3ص 80؛ هیثمی 1408 ،ق ،ج  ،7ص  )314به شخصیتسازی ادامه دادنلد و
درنهایت شخصیتسازی وسیلهای برای رسیدن افراد مغرض با اسالم بله اهلداف خلود و
قرار دادن امام علی  7در ردیف سایر صحابه پیامبر  9و بهتبع آن فراموششدن اهللبیلت
آن بزرگوار شد.

 2ل  2ل  3ل ادامه منع تدوی حدیث
منع ک ابت حدیث که در زمان خلیفه دوم وضعشده بود ،پس از شهادت امیرالمممنی
 7برخالف سیره ایاان با شدت بیا ری در عصر اموی ادامه یافت؛ چنانکه معاویه بلاالی
منبر خطاب به مردم اعالم کرد« :ای مردم! از رسول خدا ،کم حدیث نقل کنید و اگلر بنلا
دارید حدیث نقل کنید ،حدیثی نقل کنید که در زمان عمر نقل میشلد»؛ (م قلی هنلدی،
 1409ق ،ج  ،10ص  )291همچنی کارگزارانی مانند عبیداهلل ب زیلاد عاملل یزیلد بل
معاویه در کوفه ،صحابهای همچلون زیلد بل ارقلم را از نقلل حلدیث از رسلول خلدا 9
بازمیداش ند( .اب حنبل ،بیتا] ،ج  ،4ص )367
جریان منع تدوی حدیث  90سال ادامه داشت و در طول ای سالها بهطور رسلمی
حدیثی نوش ه ناد و مجموعه مدونی از احادیث فراهم نیامد .ادامه ایل جریلان از جانل
حکام تا آنجا پیش رفت که بهصورت یک سنت اسالمی درآملد؛ بلهگونلهای کله پلس از
فرمان عمر ب عبدالعزیز مبنی بر جواز نوش
بازهم کسی جرئت به نوش

احادیلث (بخلاری 1401،ق ،ج  ،1ص )33

حدیث نکرد و جز صحیفههای غیرمنظم ،چیزی نوش ه ناد.
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در حقیقت پس از زوال حکومت اموی و روی کار آمدن عباسیان در سال  132هجری بود
که تدوی حدیث بهصورت منظم و فراگیر آغاز شد( .سیوطی 1371 ،ق ،ص )229
ازآنجاییکه دامنه احادیث ساخ گی باانگیزههای گوناگون بسیار گس رده بود و بیال ر
موضوعات اسالمی ،اعم از عقاید و اخالق و احکام فرعی و احوال و فضایل اشخاص را در
برمیگرفت و بر موضوعات بسیاری از قبیل صفات خداوند بهطور عملوم بلهویلژه تصلویر
کردن اعضا و جلوار بلرای خداونلد و ر یلت خداونلد( ،بخلاری 1401،ق ،ج  ،7ص )12
بهات و نعمتهای بها ی ،مالئکه و کارهای آنان ،آغاز آفلرینش و کیفیلت آن ،اعملال
بندگان ،زشت ناان دادن چهره انبیا و تنزل دادن مقام انبیای عظلام در حلد انسلانهلای
عادی (اب حجاج ،بیتا] ،ج  ،7ص 98؛ اب حنبل ،بیتا] ،ج  ،6ص  )108سایه افکند.
درمجموم میتوان گفت احادیث جعلی و تحریف سخنان رسول خدا  9نقش بسزایی
در فرقهگرایی بی مسلمانان داش ه و فرقهها مخ لفی؛ مانند جهیمه ،مع زله ،اهل حلدیث،
حاویه ،اشاعره ،سلفیه ،مرجئه ،زیدیه و وهابیت برای باورهای خلود یلا بخالی از آن بله
احادیث ساخ گی اس ناد جس ه یا احادیثی جعل مینمودند( .رازی 1364 ،ش ،ص )164

 2ل  2ل  4ل تشبشب و سرگردانی در ان خاب حق
اگرچه حضور در جنگها به همراه امیرالمممنی  7ناانه همفکری با املام  7و علدم
حضور ناانه موضع ضد علوی است؛ ولی گاه کسانی در جنگهای امام  7حاضلر شلدند و
در آن برهه از زمان با امام همراهی نمودند؛ اما ضعف اع قادی آنان مانع از ای شد که در
ای راه پایدار بمانند .ای ضعف اع قادی موج نوعی تشبشب و نفاق رف اری در آنان شد تا
آنجا که بهراح ی به سمت معاویه تغییر موضع دادند.
آنان گاه به طمع مال دنیا در سپاه امیرالمممنی  7نقش جاسوس را بازی میکردند و
با معاویه پنهانی مکاتبه داش ند؛ مانند ابو برده ب عوف ازدی (مفید 1413 ،ق ،ص  )129و
یا اشعث ب قیس کندی که رقابت عراق با شام و تعصبات قبیلهای ،او را در سپاه املام بله
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صفی کااند( .منقری 1382،ق ،ص  )167عملکرد وی در همکاری با معاویه موج شلد
تا شکاف عمیقی در صفوف نیروهای امیرالمومنان علی  7ایجاد شود؛ از همی روست کله
اب ابی الحدید ،اساس و پایه هر تباهی و تزلزلی که در خالفت علی  7پدید آمد را اشعث
میداند( .اب ابی الحدید 1404 ،ق ،ج  ،2ص )279
عبیداهلل ب عباس نیز ازجمله افرادی است که در دوران خالفلت امیرالملممنی  7از
کارگزاران حضرت بود و در جریان تهاجم نیروهای معاویه به قلمرو امام  ،7دو فرزند خلود
را از دست داد( .ثقفی کوفی 1353،ش ،ج  ،2ص  )621همچنی او فرمانده پیشقلراوالن
 12000نفری امام حس  7در مسلک بلود؛ املا علیلرغم ایل حضلور مسل مر در جنلا
اهلبیت :بهراح ی با وعده و تطمیع معاویه از سپاه امام جدا شد و دراثنای شل  ،مخفیانله
بهسوی معاویه گریخت( .ابوالفرج اصفهانی ،بیتا] ،ص

 75ل )71

برخی از افراد نیز تحت تأثیر سیاستهای شیعه زدایی معاویه از گشش ه خود در یاری
امیرالمممنی  7پایمان شدند و مشه فکری آنان از تایع سیاسلی بله عثملانی تبلدیل
گردید .افرادی را برشمردهاند که از یاران امیرالمممنی  7بودند و ح ی دریکی از جنگهای
آن حضرت شرکت داش هاند؛ اما پس از شهادت آن حضرت ،عثمانی شدهاند؛ مانند عبداهلل
ب حبی ب ربیعه ،ابو عبدالرحمان سلمی که از قاریان کوفه بود و امام علی  7را در صفی
همراهلی کلرد؛ وللی پلسازآن عثملانی شلد( .ابل سلعد 1410،ق ،ج  ،7ص 126؛ ابل
عساکر 1415،ق ،ج  ،19ص  29و ج  ،23ص  )176ابو وائل ،شقیق ب سلمه اسدی نیلز
علوی مشه بود و در صفی شرکت داشت؛ ولی پسازآن به مشه عثمانی تغییر موضلع
داد و هر بار که یادی از صفی میکرد ،اظهار پالیمانی ملینملود و از آن تنفلر و بیلزاری
میجست و ح ی بر ضد امیرالمممنی  7دروغپردازی میکرد( .اب ابی الحدیلد 1404 ،ق،
ج  ،4ص

 99ل  )98شیبان ب مخرم که در صفی حضور داشت؛ عثمانی شد و در کربال

در سپاه اب زیاد بود( .طبرانی ،بیتا] ،ج  ،3ص )111
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منفعت نگری و نفاق در رف ار را بهوضو در عکسالعمل برخی از تابعی در حادثله
عاشورا میبینیم؛ چنانکه شبث ب ربعی که در دوران خالفت علی  7از یلاران برجسل ه او
بود و در جنگ صفی از جان ایاان برای مشاکره با معاویه ان خلاب شلد؛ وق لی جریلان
حکمیت پدید آمد ،ناان داد باوجود نفوه و شلهرتش در میلان یلاران عللی  ،7بصلیرت و
شناخت کافی نسبت به قضایا ندارد؛ از همی رو پس از جریان حکمیلت بلهصلف خلوارج
پیوست و رویاروی علی  7قرار گرفت؛ اما در اثر ارشادهای علی  7از دس ه خوارج جدا شد
و از پیوند با آنان توبه کرد و به نقلی علیه آنان به جهاد پرداخت( .اب ق یبه دینوری1412 ،
ق ،ص )205
شبث در روزگار امام حسی  7نیز ن وانست جبهه حق از باطل را تاخی

دهلد .وی

باآنکه به امام  7نامه نوش ه بود و او را به کوفه فراخوانده بود( ،اب ق یبله دینلوری1412 ،
ق ،ص  )229بهزودی رنگ عوض کرد و با تهدید و تطمیع اب زیاد در برابر کاروان املام
حسی  7صفآرایی نمود؛ (اب ق یبه دینوری 1412،ق ،ص  )254همچنی در مورد عملر
ب سعد آمده است؛ او ل برخالف افرادی چون عبیداهلل ب زیاد که دشم سرسخت علی و
آل علی  7و در پی ریاهک کردن اهلبیت بودند ل در پی جنگ با امام حسی  7نبلود و
طبق شواهد تاریخی سعی داشت با امام حسی  7درگیر ناود؛ اما وق ی اب زیاد پیالنهاد
حکومت ری را به او داد ،در اثر طمع ریاست و دنیاطلبی بلهصلف آرایلی در مقابلل املام
حسی  7پرداخت( .اب ق یبه دینوری 1412،ق ،ص

 253ل )247

ترس و فاارهای اق صادی نیز یکی از عوامل مهم ای تغییر و تحوالت رف اری است
برخی که تحمل فاارهای معاویه و شدت عمل یزید را نداش ند و باآنکه معاویه و پسلرش
را بدتری مخلوقات خدا میدانس ند؛ اما چون پول و ثروت که سخت بدانها مح اج بودند،
در دست آنان بود ،خواهناخواه بایزید بیعت کردند و بهجای تحمل زجر و فالار ،از نعملات
دنیا بهرهمند شدند .ای افراد از ف نه و خونریزی هراس داش ند و در برابر قدرت بنلیامیله

124

شماره  ،25بهار  ،1395ویژه تاریخ اسالم

یارای مقاومت نداش ند؛ بیعت کردند و تنها به دعا پرداخ ند تا مگر خدا شر یزیلد را از سلر
آنان کم کند( .اب رضوان ،بیتا ،ص )257
نتیجهگیری

عملکرد خواص جامعه تأثیرات گس رده و عمیقی در جوامع برجای میگشارد که گلاه
ریاهیابی بسیاری از جریانات در ادوار بعلدی بله چگلونگی نقلش و کلارکرد ایل گلروه
برمیگردد .در جامعه نیز بهویژه درزمینهٔ فرهنگ که بهحق بهمنزله رو در جامعه است،
ای موضوم از اهمیت ویژهای برخوردار است .پیاملد عملکلرد صلحابه بلهعنلوان قالری
تأثیرگشار در ای حوزه از طرفی موج اع الی جامعه اسلالمی در عرصلههلای علملی و
گس رش برخی از سنتهای پسندیده همچون زهد و انفاق گردید و از طرفی دیگر کوتاهی
ای گروه در دفام از ارزشهای اسالمی نهتنها موج ترویج برخی از اندیاههای انحرافی
همچون ارجاء و خوارج در میان مسلمانان گردید؛ بلکه با منع تدوی احادیلث پیلامبر  9و
اهلبیت :بهتدریج موج کمرنگ شلدن جایگلاه آن بزرگلواران و فضلیلت سلازی بلرای
صحابهای گردید که گاه اقدامات آنان بزرگتری ضربات را بر پیکر جامعله اسلالمی وارد
نمود .از طرفی دیگر سرگردانی برخی از صحابه در ان خاب حق و معیار قلرار دادن منلافع
خود ،حاصلی جز تشبشب عوامی که چام به ان خاب آنان دوخ ه بودنلد نداشلت و حرکلت
انقالب اسالمی پیامبر  9را از مسیر اصلی خود جدا نمود.
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 .15اب ق یبه دینوری ،عبداهلل ب مسلم ( 1410ق) ،االمامه و السیاسه المعروف ب اریخ الخلفاء ،بیروت :داراالضواء.
 .16اب ق یبه دینوری ،عبداهلل ب مسلم ( 1412ق) ،االخ الف فی اللفظ و الرد علی الجهمیه و المابهه ،بلیجلا]:
دار الرایه.
 .17اب قدامه ،عبدالرحم ب ابی عمر (بیتا) ،الار الکبیر ،بیروت :دارالک اب العربی للنار وال وزیع ،ج .6
 .18اب کثیر ،اسماعیل ب عمر ( 1407ق) ،البدایه و النهایه ،بیروت :دارالفکر ،ج .10
 .19ابواسحاق شیرازی ،ابراهیم ب علی ( 1970م) ،طبقات الفقهاء ،بیروت :دار الرائد العربی.
 .20ابوالفرج اصفهانی ،علی ب حسی (بیتا) ،مقاتلالطالبی  ،بیروت :دارالمعرفه.
 .21اشعری ،علی ب اسماعیل ( 1400ق) ،مقاالت االسالمیی و اخ الف المصلی  ،آلمان :فرانس ش اینر.
 .22امی  ،احمد ( 9691م) ،فجر االسالم ،بیروت :دارالک اب العربی.
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 .23امی  ،احمد ( 1934م) ،ضحی االسالم ،قاهره :لجنه ال الیف و ال رجمه و النار ،ج .3
 .24امی  ،محس ( 1406ق) ،اعیان الایعه ،بیروت :دارال عارف للمطبوعات ،ج .4
 .25آقابزرگ طهرانی ،محمد محس ( 1403ق) ،الشریعه الی تصانیف الایعه ،بیجا] :داراالضواء ،ج .4
 .26بخاری ،محمد ب اسماعیل ( 1401ق) ،صحیح بخاری ،بیجا] :دارالفکر للطباعه و النار و ال وزیع ،ج .7،3،1
 .27بغدادی ،عبدالقاهر ب طاهر ( 1408ق) ،الفرق بی الفرق وبیان الفرقه الناجیه ،بیروت :دارالجیل -دار اآلفاق.
 .28بالهری ،احمد ب یحیی ( 1417ق) ،انساب االشراف ،بیروت :دارالفکر ،ج .10
 .29ثقفی کوفی ،ابراهیم ب محمد ( 1353ش) ،الغارات ،تهران :انجم آثار ملی ،ج .2
 .30حاکم نیاابوری ،محمد ب عبداهلل (بیتا) ،المس در علی الصحیحی  ،بیجا] :بینا] ،ج .3
 .31خطی بغدادی ،احمد ب علی ( 1417ق) ،تاریخ بغداد ،بیروت :دارالک العلمیه ،ج .11
 .32ههبی ،محمد ب احمد ( 1413ق) ،سیر اعالم النبالء ،بیروت :موسسه الرساله ،ج .5
 .33رازی ،مرتضی ب داعی حسنی ( 1364ش) ،تبصره العوام فی معرفه مقاالت االنام ،تهران :ان اارات اساطیر.
 .34سیوطی ،عبدالرحم ب ابی بکر ( 1371ق) ،تاریخ الخلفا ،مصر :مطبعه السعاده.
 .35سیوطی ،عبدالرحم ب ابی بکر ( 1418ق) ،حس المحاضره فلی اخبلار مصلر و القلاهره ،بیلروت :دارالک ل
العلمیه ،ج .2
 .36شریف رضی ،محمد ب حسی ( 1414ق) ،نهجالبالغه (للصبحی صالح) ،قم :هجرت.
 .37شهرس انی ،محمد ب عبدالکریم ( 1364ش) ،الملل و النحل ،قم :الاریف الرضی ،ج .1
 .38صنعانی ،عبدالرزاق ب همام (بیتا) ،المصنف ،بیجا] :مناورات المجلس العلمی ،ج .6
 .39طبرانی ،سلیمان ب احمد (بیتا) ،المعجم الکبیر ،قاهره :دار احیاء ال راث العربی ،ج .3
 .40طبری ،محمد ب جریر ( 1387ق) ،تاریخ االمم و الملو  ،بیروت :دارال راث ،ج .7
 .41طوسی ،محمد ب حس (بیتا) ،الفهرست ،نجف اشرف :المک به المرتضویه و مطبع ها.
 .42قطان ،منام ب خلیل ( 1422ق) ،تاریخ ال اریع االسالمی ،بیجا] :مک به وهبه.
 .43کای ،محمد ب عمر ( 1409ق) ،رجال کای ل اخ یار معرفه الرجال ،ماهد :موسسه نار داناگاه ماهد.
 .44کلینی ،محمد ب یعقوب ( 1407ق) ،الکافی ،تهران :دارالک االسالمیه ،ج .6،1
 .45م قی هندی ،علی ب حسام ( 1409ق) ،کنزالعمال ،بیروت :موسسه الرساله ،ج .10
 .46مزمینی ،ابراهیم ب محمد (بیتا) ،الوقف و اثره فی تایید بنی ه الحضاره االسالمیه ،ریاض :جامعه محملد بل
سعود االسالمیه.
 .47مفید ،محمد ب محمد ( 1413ق) ،االمالی ،قم :کنگره شیخ مفید،
 .48منقری ،نصر ب مزاحم ( 1382ق) ،وقعه صفی  ،قاهره :الموسسه العربیه الحدیثه.
 .49منهاجی ،محمد ب احمد ( 1417ق) ،جواهر العقود و معی القضاه والموقعی والاهود ،بیروت :دارالک العلمیه،
ج .1
 .50مملف مجهول ،اخبار الدوله العباسیه و فیه اخبارالعباس و ولده ( 1391ق) ،بیروت :دارالطلیعه.
 .51نجاشی ،احمد ب علی ( 1365ش) ،رجال نجاشی ،قم :موسسه الناراالسالمی ال ابعه لجامعه المدرسلی بقلم
المارفه.
 .52هیثمی ،علی ب ابی بکر ( 1408ق) ،مجمع الزوائد و منبع الفوائد ،بیروت :دارالک العلمیه ،ج .7
 .53یعقوبی ،احمد ب ابی یعقوب(1408ق) ،تاریخ الیعقوبی ،بیروت :دار صادر ،ج.2

