)وﯾﺮاﺳﺖ دوم(

ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺎل ﺳﻮم ،ﺷﻤﺎرۀ ﺷﺸﻢ ،ﭘﺎﺋﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن  ،86ص 155-141

ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ

1

اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻣﻮﺳﯽﭘﻮر
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﯿﺎد داﺋﺮۀ اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ
و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
eifsocial history@ yahoo.com
ﭼﮑﯿﺪه
ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزۀ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻮﯾﮋه از اواﯾـﻞ ﻗـﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻢ ﻣـﯿﻼدی ﺻـﻮرت
ﮔﺮﻓﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات وﺳﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﻣﮑﺘﺐ اروﭘﺎﯾﯽ آﻧـﺎل در ﻧـﻮع ﻧﮕـﺮش و
ﺷﯿﻮۀ اﺳﺘﺪﻻل و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﯿﻮهای ﻧﻮﯾﻦ و
روﯾﮑﺮدی ﺗﺎزه از ﻧﯿﻤﮥ دوم ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﺮد و در ﺳﻪ دﻫﮥ
اﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺎﺧﮥ اﺻﻠﯽ و ﭘﺮروﻧﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ درآﻣـﺪ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﯿﺰ در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ و اواﯾﻞ ﻗﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻢ ،ﮐﻤـﺎﺑﯿﺶ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎران ﺑـﻪ
دادهﻫﺎی راﺟﻊ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ،ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻋﻤﻼً ﺑﺎ رواج ﯾـﺎﻓﺘﻦ
اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺎزه ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻮرﺧﺎن از ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎ و ارادهﻫﺎ و اﻋﻤﺎل ﻣﺮدان ﺑﺰرگ ،ﺑﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪ .ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﮐﻮﺷﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم را در ﺳﻪ ﺣﻮزۀ راﺑﻄﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣـﺮدم در
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ،راﺑﻄﮥ ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ و راﺑﻄﮥ ﻣﺮدم ﺑـﺎ زﯾـﺴﺖ ﺟﻬـﺎن ﻣـﺎدی و
ﻣﻌﻨﻮیﺷﺎن ﺑﺮرﺳﯽ و اﯾﻦ رواﺑﻂ را در ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻋِﻠّﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ.
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺷﺎﯾﺪ ادﻋﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺗﻼش ﺑﺮای دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ در ﯾﮏ ﺣﻮزۀ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ -روشﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐـﻪ
ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود ﺳﻪ دﻫﻪ – ﮐﻤﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ – از ﻋﻤﺮ آن ﻣﯽﮔﺬرد ،ﺑﻪ روﺷﻨﯽ در ﺣﺪ ﯾﮏ ﮔﺰاﻓـﻪ ﺑـﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺣﺘﯽ اﮔـﺮ اﺗﻔـﺎق ﻧﻈـﺮی ﻣﺤـﺪود را ﻧﯿـﺰ ﻓـﺮاﻫﻢ

 .1ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل1386/11/1 :؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ.1386/12/25 :

 /142ﺗﺎرﯾﺦ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ

ﻧﺴﺎزد ،ﻧﻘﻄﮥ ﺷﺮوﻋﯽ ﺑﺮای ﺑﺤﺚ و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻮد .ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﺮ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
 ﻣﻮرد اﺗﻔﺎق ﯾﺎ اﺧﺘﻼف – در ﺳﻪ دﻫﮥ اﺧﯿﺮ در ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز ،ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺷـﺎﺧﮥاﺻﻠﯽ و ﭘﯿﺸﺘﺎز در ﺣﻮزۀ آﻣﻮزﺷﻬﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ درآﻣﺪه اﺳﺖ .در روزﮔﺎری ﮐﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ
ﺷﺎﻫﺎن و ﺗﺎرﯾﺦ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰﯾﻬﺎ و »ﻣﺮگ«ﻫـﺎ و ﺑﺮﺧﻮردﻫـﺎی ﻣﮑـﺮر ﻗـﺪرﺗﻬﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑـﺰرگ ﺑـﺮای
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻼلآور ﺷﺪه اﺳﺖ ،داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﺗﺤﻮﻻت »زﻧﺪﮔﯽ« ﻫﺎی ﻣﺮدم ﻣﻌﻄﻮف ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و از رواﺑﻂ ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺮدﻣﺎن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺷﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﮕـﻮﯾﯿﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ زﻧـﺪﮔﯽ ﭼـﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارد ﮔﺎم اول را در ﺗﻌﺮﯾﻒ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﮥ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .در واﻗﻊ ﻫﻤﭽـﻮن
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ ازداﻧﺸﻬﺎ ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺗﻼﺷﻬﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺣـﻮزۀ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺻـﺮف
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ وﺳﯿﻊ و داﻣﻨﻪداری ﺷﺪه ﮐﻪ از اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳـﺖ؛ زﯾـﺮا ﺧـﻮد ﻋﻨـﻮان
»ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ« از ﺳﺎﺑﻘﻪای ﻓﺮاﺗﺮ از ﺳﻪ دﻫﮥ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﭘـﯿﺶ از ﻧﺨـﺴﺘﯿﻦ
ﺗﻼﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﺗﻌﺮﯾﻒ ﯾﺎ ﺑﺎزﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﻪ دﻫـﮥ اﺧﯿـﺮ ،ﺑﺮﺧـﯽ از اﯾـﻦ ﻋﻨـﻮان ﺑـﺮای
ﻧﺎﻣﯿﺪن ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ )ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﯾﺎ ﺟﻤﻊآورﯾﻬﺎی ﺧﺎم اﻃﻼﻋﺎت(ی ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮده ﺑﻮدﻧـﺪ .از ﻫﻤـﯿﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ در دﻫﻪﻫﺎی  1970و  1980ﻣـﯿﻼدی اﻏﻠـﺐ در ﻏـﺮب از ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﺻـﻔﺖ
»ﻧﻮﯾﻦ« ﯾﺎد ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎوت آن را ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢﺗﺮ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ ﭘـﺎ اﻓﺘـﺎدۀ »ﺟﻤـﻊآوری
ﻣﻘﺪاری اﻃﻼﻋﺎت درﺑﺎرۀ ﻧﺤﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻣـﺮدم« ﻧـﺸﺎن دﻫﻨـﺪ 1 .اﯾـﻦ ﺷـﯿﻮۀ ﺧـﺎم و ﻏﯿـﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧـﮥ
ﺟﻤﻊآوری را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ،ﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎﺳﻪ ﺑﺸﻘﺎﺑﯽ 2ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯿﺎن آن ﺑﺎ ﺷـﯿﻮۀ دادهﭘـﺮدازی و
ﺗﺤﻠﯿﻞ راﯾﺞ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﻓﺮق ﻣﯽﮔﺬاردﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ راﺟﻊ ﺑـﻪ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻮﯾﻦ ،ﺗﺎﮐﻨﻮن در ﺣﺪی ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﻗﻊ ﺑﻮده ،دﻗﯿـﻖ از ﮐـﺎر در ﻧﯿﺎﻣـﺪهاﻧـﺪ و ﻧﻈـﺮ
ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺤﻘﻘﺎن و ﻣﻨﺘﻘﺪان را ﺟﻠﺐ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻠﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﺒـﺎرت
اﺳﺖ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﺒﮏﻫﺎی ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﮥ ﯾﮏ روش ﺷـﻨﺎﺧﺖ واﺣـﺪ .اﺣﺘﻤـﺎﻻً از ﻫﻤـﯿﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺟﺮﯾﺎﻧﯽ از ﻧﮕﺎرش ﮐﺘﺎﺑﻬﺎﯾﯽ درﺑﺎرۀ روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ راه ﻧﯿﻔﺘـﺎده و
ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺟﺰ ﻣﻌﺪودی ،ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش اﯾﻦ دﺳﺖ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎ ﻋﻼﻗﻪای ﻧﺸﺎن ﻧﺪادهاﻧﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرﺧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی درﺑﺎرۀ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد وﺣﺪت ﻧﻈـﺮ دارﻧـﺪ و
در اﯾﻦﺑﺎره ﮐﻪ ﮐﺎر آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﺑﺎ ﺻﻮرﺗﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دارد ،ﺑـﺎ ﯾﮑـﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤـﺎﺑﯿﺶ
ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﻨﺪ .ﮔﻮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ درک ﻣﺸﺘﺮک ﻣﻮرﺧﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ از ﺷـﯿﻮۀ ﻧـﻮﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ،
1. See: Stearns, p.683.
2. Pots and pans history.
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اﻧﺘﻘﺎدﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺳﻨﺘﯽِ ﺣـﻮزۀ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘـﻪ و ﻣﺘﻘـﺎﺑﻼً ،ﻣﻮرﺧـﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ ،اﻟﺒﺘﻪ در ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺣﻮزه و ﻧﻪ ﺑـﺎ آﺛـﺎر
1
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ اﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎدات ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ ﯾﮏ ﺗﻌﺮﯾﻒ اوﻟﯿﻪ ﺣﻮزهای از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻋـﻢ ﺑﺮﺧـﯽ،
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﺷﻤﺎر ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨـﺪ روﯾـﺪادﻫﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ را از ﻣﻨﻈـﺮ
ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻨﮕﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗـﺎرﯾﺦ اﻗﺘـﺼﺎدی،
ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮﻻت و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﻣﺸﺨـﺼﺎً
ﻣﺎﻧﻊ اﻏﯿﺎر ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺎ اﺻﻄﻼحﺷﻨﺎﺳﯽ ﺟﺪﯾﺪ راﯾﺞ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﻢ،
ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺪری ﺑﺎرﯾﮏﺑﯿﻨﺎﻧﻪﺗﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﭙﺮدازﯾﻢ .ﺑﺮای ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻓﺮﺑﻬﯽ ﺑﯿﺶ از ﺣـﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺰﺑﻮر ،ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕـﺎری درﺑـﺎرۀ ﭼـﻪ
ﮐﺴﺎﻧﯽ از ﭼﻪ ﻣﻨﻈﺮی اﺳﺖ؟ ﻫﻤﮥ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻫﻤﺪاﺳﺘﺎﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و آﻧﭽﻪ ﺑﻪ اﺻـﻄﻼح ﺗـﺎرﯾﺦ ﻣـﺮدان ﺑـﺰرگ ﻧﺎﻣﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد،
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ .از ﺟﻬﺖ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻏﺎﻟﺒﺎً »ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری از ﭘـﺎﯾﯿﻦ «2ﯾـﺎ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮدۀ ﻣﺮدم ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ،ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨـﺪ3؛ زﯾـﺮا ﻣﻬـﻢﺗـﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿـﻮع آن
زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﺨﺼﻮص زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﺗﻮدهﻫﺎی ﻣﺮدم ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ زﻋـﻢ و ﺑﻨـﺎﺑﺮ اﯾـﺪﺋﻮﻟﻮژی
ﻣﻮرﺧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،آﻓﺮﯾﻨﻨﺪﮔﺎن واﻗﻌﯽ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺦاﻧﺪ و ﺑﯿﺶ از »ﻣـﺮدان ﺑـﺰرگ« و رﻫﺒـﺮان
در ﺷﮑﻞ دادن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﻬﻢ دارﻧﺪ .در واﻗﻊ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﻧﻘﻄـﮥ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ آن در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری و ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ اﯾـﻦ ﻧـﻮع ﻧﮕـﺮش ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺮوری ﺑﺮ اﯾﻦ اﺻﻄﻼﺣﺎت ﺑﻪ روﺷﻦﺗﺮ ﺷـﺪن ﭼﯿـﺴﺘﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣـﺴﺎﻋﺪت
ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﮔﺰارش ،رواﯾﺖ و اﺣﯿﺎﻧﺎً ﺗﺤﻠﯿﻞ روﯾﺪادﻫﺎ ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﺟﻨﺒﺸﻬﺎ و اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر رﻫﺒـﺮان
ﺑﺰرگ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺣﻮل ﻣﻔﻬﻮم ﻗﺪرت ،ﺳﻠﻄﻪ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮔﺮدد .ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ
ﻧﻈﺎﻣﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﭘﯿﻮﻧﺪ اﺳﺖ .ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻨﮕﻬﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻈﯿﻤﯽ از ﮐﻞ
1. See: Stearns, ibid.
2. "history from the bottom – up" or history from below.
3. Stearns, p. 685.
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ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺟﻬﺎن را ﺑﻪ ﻫﻤﮥ زﺑﺎﻧﻬﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده ،ﮐﻼً ﺗﺤﺖ ﻣﻘﻮﻟـﮥ »ﺑﺮﺧـﻮرد« ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی
ﻣﯽﺷﻮد .از ﺑﺮﺧﻮرد و ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮوه ﯾﺎ دو ﻗﺒﯿﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗـﺎ ﺟﻨﮕﻬـﺎی ﺗﻤـﺎمﻋﯿـﺎر دو ارﺗـﺶ
ﺑﺰرگ ﻣﻠﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺟﻨﮕﻬﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ .ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺰ از اﻋﻤـﺎل وﺗـﺼﻤﯿﻤﺎت دوﻟﺘﻤـﺮدان،
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽرﺗﺒﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾـﺪ و آﻧـﺎن را ﻧﯿـﺮوی ﻣﺤﺮﮐـﮥ ﺗﺤـﻮﻻت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘﻬﺎ و ﻗﺪرﺗﻬﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣـﯽﭘـﺮدازد .اﯾـﻦ دو ﮔﻮﻧـﮥ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری در واﻗﻊ ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺮﺣﺠﻢﺗﺮﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫـﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت و ﻧﻮﺷـﺘﻪﻫـﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ را
ﺗﺸﮑﯿﻞ دادهاﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻋﻤﻮم از ﮐﻠﻤﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ،ﻋﻤﻼً ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری
اﺳﺖ.
ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻬـﺎ را ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﻋـﺎم ﮐﻠﻤـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﺗﺤـﻮﻻت ﺗـﺎرﯾﺨﯽ
ﻣﯽاﻧﮕﺎرد و ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﺋﻞ ﻧﯿﺴﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻧﻈﺮﮔـﺎه ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻋﻤﺪﺗﺎً رﻓﺘﺎرﻫﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ
اﺳﺖ .در واﻗﻊ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ زﻧﺠﯿﺮهای از روﯾﺪادﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ را ﭘـﯽ در
ﭘﯽ ﻫﻢ در اوراق اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑـﺎ ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﻋـﺎدی،
ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ ﻧﻘﺶ رﻫﺒﺮان را ﮐﻤﺮﻧﮓﺗﺮ ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺎ ﻧﯿﻤﮥ ﻗﺮن ﺑﯿـﺴﺘﻢ
ﻣﯿﻼدی را ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .از ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﺳﯿﺪﯾﺪس ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ
ﺑﻪ رواﺑﻂ ﻗﺪرﺗﻬﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﺗﺎ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓـﻮن راﻧﮑـﻪ 1ﮐـﻪ از رواﺑـﻂ ﻣﯿـﺎن ﻗـﺪرﺗﻬﺎ و
دوﻟﺘﻬﺎی اروﭘﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻧﯿـﺰ ﭼﺮﺧـﺸﯽ در ﻗـﺮن
ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻮار ﮐﺮد و اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻧﺒﺎﯾـﺪ از ﻧﻈـﺮ دور
داﺷﺖ .ﻋﻘﯿﺪۀ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻧﯽ اﻣﺜﺎل ﻓﻮن راﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ وﺳـﯿﻊ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺧـﺎرﺟﯽ و دﯾﭙﻠﻤﺎﺳـﯽ ﺑـﺮ
روﯾﺪادﻫﺎی داﺧﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﻧﯿﻤﮥ اول ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﺎراداﯾﻢ ﻣﺴﻠﻂ راﯾـﺞ
ﺑﻮد ،اﻣﺎ در دﻫﮥ  ،1960ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎراﻧﯽ ﭼﻮن ﻫﺎﻧﺲ اوﻟﺮﯾﺶ وﻟﺮ 2آﻟﻤﺎﻧﯽ و ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ ﺑـﺮ اﯾـﻦ راه
رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی داﺧﻠﯽ ﺣﮑﻮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺮ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد و ﻣﻌﺘﻘـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ
اﺻﻼً ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ داﺧﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﻮ اﯾﻦ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن
ﻧﻘﺶ ﻣﮑﺘﺐ ﺟﺎﻣﻊﻧﮕﺮ آﻧﺎل را در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﺎد ﺑﺮد.
 .1ﻟﺌﻮﭘﻮﻟــﺪ ﻓــﻮن راﻧﮑــﻪ1886 -1795) Leopold von Ranke /م( .ﻣــﻮرخ آﻟﻤــﺎﻧﯽ و ﯾﮑــﯽ از ﺑﻨﯿــﺎنﮔــﺬاران
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﻨﺒﻊﻣﺤﻮر ﺟﺪﯾﺪ در اروﭘﺎ و ﻧﮕﺎرش واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ و ﻓﺎرغ از ﺟﺎﻧﺒﺪاری در ﺗـﺎرﯾﺦ .آﺛـﺎر و آﻣـﻮزهﻫـﺎی ﻓـﻮن
راﻧﮑﻪ ،ﻋﻤﯿﻘﺎً در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺪرن ﻏﺮب ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﻬﺎد.
2. Hans Ulrich Wüller.
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ﻣﻘﺪﻣﺎت ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﻣﮑﺘﺐ آﻧﺎل ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻋﻠﻢاﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
و ﻋﺪم اﮐﺘﻔﺎ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖاﻧﺪﯾﺸﺎﻧﻪ ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﺑﻨﯿـﺎنﮔـﺬاران
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻣﮑﺘﺐ و ﻣﺠﻠﮥ آﻧﺎل ،در اواﺧﺮ دﻫﮥ  1920ﻣﯿﻼدی از ﮔﺮاﯾﺶ ﭘـﺎن ﭘﻮﻟﯿﺘﯿـﮏ 1ﺣـﺎﮐﻢ در
ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری اروﭘﺎ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻨﺪ و در ﺳﺒﮏ ﺗﺎزۀ ﺧﻮد ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺎ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺮﮐﯿـﺐ
ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮدی ﺗﺎزه دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ،آﻧﺎن اﺻﺮار و ﺗﺄﮐﯿـﺪ
ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﺑﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ،دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ و ﺟﻨﮓ را در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﮐﻨـﺎر ﻧﻬﺎدﻧـﺪ؛ در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ اﯾـﻦ
ﺷﯿﻮۀ ﻣﺮﺳﻮم و ﻣﺤﺒﻮب ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎران ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .در ﺷﯿﻮۀ آﻧـﺎل ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎﯾﯽ درازﻣﺪت و وﺳﯿﻊ و ﺗﺪرﯾﺠﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺎدی ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻮﯾﮋه ذﻫﻨﯿﺖ 2ﯾﺎ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺼﺮ در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ دﺧﺎﻟﺖ داده ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاری ﻣﮑﺘﺐ آﻧﺎل ،ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﺶ در ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ در ﺗﺎرﯾﺦﻧﮕﺎری
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺪ و آن را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎی وﺳﯿﻊﺗﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﺗﺤﻮﻻت اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺮد و ﻧﻘـﺶ
»ﻣﺤﯿﻂ« را در ﺑﺮوز روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗـﺮ ﺳـﺎﺧﺖ .در دﻫـﻪﻫـﺎی  1960و  1970ﮐـﻪ
ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای ﺷﻨﯿﺪن ﺻﺪای ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻃﺒﻘﺎت ﺧﺎﻣﻮش ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑـﻪ ﺗـﺎرﯾﺦ زﻧـﺪﮔﯽ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻓﺮودﺳﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﻨﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﺧﻮد را در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺟﺪﯾﺪ
از دﺳﺖ داد و ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری از ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺳﭙﺮد .در ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری از ﭘـﺎﯾﯿﻦ ﺑـﻪ زﻧـﺪﮔﯽ
اﻓﺮاد ،ﮔﺮوﻫﻬﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ ﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘـﯿﺶﺗﺮﻫـﺎ از ﻟﺤـﺎظ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿـﺖ ﺗﻠﻘـﯽ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ،ﺑﺮدﮔﺎن ،ﻃﺒﻘﺎت ﮐﺎرﮔﺮی ،ﻣﻬﺎﺟﺮان و ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﭼﻮن ﻫﻨـﺪ و آﻓﺮﯾﻘـﺎ .در
اﯾﻦ ﺳﺒﮏ از ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺑﻮﯾﮋه ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻧﻈﺮﯾﻪﻫﺎی ﭼﭗ در ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎی ﺗـﺎرﯾﺨﯽ را ﻧﯿـﺰ ﻣـﺪﻧﻈﺮ
داﺷﺖ.3
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﻧﻈﺮﯾﮥ ﻣﻌﺮوف »ﻣﺮدان ﺑﺰرگ« و دﯾﺪﮔﺎه ﮐﺎرﻻﯾﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن »ﺗﺎرﯾﺦ
ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﮥ ﻣﺮدان ﺑﺰرگ« در ﻣﻮاﺟﻬﻪ و ﭼﺎﻟﺶ ﺑﺎ اﯾـﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﮐـﻪ
روﯾﺪادﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺒﮑﮥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪهای از ﻋﻠﺘﻬﺎاﻧـﺪ ،ﻧـﻪ ﻣﺤـﺼﻮل ارادۀ ﻣﻨﻔـﺮد
اﺷﺨﺎص ﻓﺮهﻣﻨﺪ و ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻢ از ﻟﺤﺎظ ﻧﺒﻮغ ذﻫﻨﯽ و ﻫﻢ از ﺟﻨﺒﮥ ﻗﺪرت و ﻧﻔﻮذ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑـﺮ
 .1ﻧﮏ :ﻣﻮﺳﯽﭘﻮر ،ﺑﺎزﺟﺴﺘﯽ در2 ،...؛ ﻇﺎﻫﺮاً ﺑﻬﺎءاﻟﺪﯾﻦ ﺧﺮﻣﺸﺎﻫﯽ ،55 ،اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان ،از اﯾـﻦ اﺻـﻄﻼحPan- :
 Politicsدر ﺑﺤﺚ درﺑﺎرۀ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﻓﻆ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮده اﺳﺖ.
2. Mentality.
3. See: Mc Donnel, pp. 446-447.
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دﯾﮕﺮان ﺑﺮﺗﺮ اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﺮوزه ﻣﻮرﺧﺎن و ﻧﻪ ﻓﻘـﻂ ﻣﻮرﺧـﺎن اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ در ﭘﺮﺗـﻮ ﺗﺤـﻮﻻت
روشﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از زﻣﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﮑﺘﺐ آﻧﺎل ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،دﯾﮕﺮ ارادۀ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﺰرگ را ﺑـﻪ
ﻋﻨﻮان ﯾﮕﺎﻧﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ روﯾﺪادﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺗﺒﯿﯿﻦﻫﺎی ﺧـﻮد،
ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ دﺧﯿﻞ ﻫﻤﭽﻮن ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻓﻨﺎوراﻧﻪ و ﺟـﺰ آﻧﻬـﺎ
ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻤﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و از ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮی ﻧﺨﺒﻪﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﭼﻨﺪ ﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮی ﻣﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮرﺧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻬﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
و ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﻫﻨﻮز ﻫﻢ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻃﺮﻓﺪاران ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری از ﭘﺎﯾﯿﻦ ،ﯾﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺣـﻮزۀ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻃﺮﻓﺪاران ﻣﮑﺘﺐ آﻧﺎل ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮد را از ﻣﮑﺘـﺐ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﻣﺤـﺴﻮب
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺪ اﻣﮑﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺎرﯾﮏﺗﺮ ﮐﺮدن ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﮐﻮﺷـﯿﺪ .در واﻗـﻊ در
ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﯾﻦ ﻃﯿﻔﻬﺎ در ذﯾﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮﻧﺪ ،آنﮔـﺎه ﺑـﺎز ﺑـﻪ ﻫﻤـﺎن ﻗـﻮل
اﺑﺘﺪای ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻪ ﯾﮏ روش ﺑﻠﮑﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺟﺮﯾـﺎﻧﯽ ﺑـﺴﯿﺎر
وﺳﯿﻊ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ در ﺳﯿﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎری ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻣﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻮرﺧﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﻋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳـﻌﯽ دارد ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﮥ ﺻـﻮرﺗﯽ از ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن و ﮔﺰارش ﻓﮑﺘﻬﺎی 1ﻣﺸﻬﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ در ﭘـﯽ
ﺗﺤﻠﯿﻞ دادهﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهای ﻧﻈﺎمﻣﻨـﺪﺗﺮ از روﯾﮑﺮدﻫـﺎی ﭘـﯿﺶ از ﺧـﻮد اﺳـﺖ .از ﻫﻤـﯿﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ در درون ﻧﻈﺎم ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻧﻨﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺎی ﭘﺮﺳـﺶ از »ﭼـﻪ ﮐـﺴﯽ«،
»ﮐَﯽْ« و »ﮐﺠﺎ« ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻋﻠﻞ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎﻧﻬﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻤﺮﮐـﺰ ﮐـﺮد .اﯾـﻦ دﺳـﺘﻪ از ﻣﻮرﺧـﺎن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ در اﻣﺘﺪاد ﻫﻤﺎن ﺳﻨﺖ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎﯾـﺴﺘﻨﺪ ،اﻣـﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻬﺎی ﻣﺘﻔـﺎوﺗﯽ را
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺜﻼً اﯾﻦﮐﻪ در ﻇﻞ ﮔﺰارش ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﯾـﮏ روﯾـﺪاد ﺧـﺎص ،ﺑـﻪ اﯾـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ
ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﮐﻪ آن روﯾﺪاد ﺧﺎص ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﺮا در »آن« ﻣﻘﻄﻊ ﭘﺪﯾـﺪ آﻣـﺪ؟ ﭼـﻪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ وﯾـﮋهای ﺑـﻪ
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﯾﺎ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻓﻼن ﺟﺮﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ؟ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﯾﮏ ﺟﺮﯾـﺎن
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ؟ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻋﻤﻼً ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ را ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﮥ ﺷـﯿﻮۀ
دﺳﺖ دوﻣﯽ در ﮐﻨﺎر و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻬﺘﺮ در اﻣﺘﺪاد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ ،ﮔـﺮوه دﯾﮕـﺮی ﺑـﺎ
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﻣﺮدم در اداور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﮐﻮﺷﯿﺪهاﻧﺪ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ
1. facts.
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ﻫﻢ در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺟﻤﻊآوری دادهﻫﺎ و ﻫﻢ در ﺳﺒﮏ ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ
ﺳﺎزﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻋﻤﻼً ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺘﻦ روﺷﻦﺗﺮ و ﭼﻨﺪوﺟﻬﯽ ﺑﻪ زﻧـﺪﮔﯽ روزاﻧـﮥ
ﻣﺮدم ،ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﻨﮕﺎریﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪﺗﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌـﮥ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮﻫﻨـﮓ 1و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻗﻮمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﺟﻤﻌﯿـﺖﺷﻨﺎﺳـﯽ ،ﻓﻮﻟﮑﻠﻮرﺷﻨﺎﺳـﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮروﮐﺮاﺳـﯽ و دﯾﻮاﻧـﺴﺎﻻری ،ﺗـﺎرﯾﺦ زﻧـﺎن،
ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ و داﻧﺸﻬﺎی ﻣﺴﺎﻋﺪ دﯾﮕﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺳـﻬﻢ ﺗـﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕـﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﻣﺮدم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨـﺶ اﻋﻈـﻢ
آﻧﭽﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎزد ،ﯾﻌﻨـﯽ از زﻧـﺪﮔﯽ روزاﻧـﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ ﻫﻤـﮥ
ﺳﺎﺣﺘﻬﺎی دﺳﺖ دوم ﭘﮋوﻫﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨـﻮع ﭘﺮداﺧـﺖ 2.از اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﺮ،
زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ ،ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﺟﻠﻮهﮔﺎه ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ ،ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ ،اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و ﮐﻨﺸﻬﺎ و رﻓﺘﺎرﻫـﺎی
ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی و ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎرﯾﺦ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ؛ اﻣﺎ در ﯾﮏ دﯾـﺪﮔﺎه ﺑﯿﻨـﺎﺑﯿﻨﯽ ﮐـﻪ ﻫـﻢ ﻣﺤﺘـﻮای اﺻـﻠﯽ ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﻣﺮدم ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ
و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ را در ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻧﮕﺎه دارد و از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﮑﻨﺪ ،ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﯾﮏ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﻪﺟﺎﻧﺒﻪﻧﮕﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ .اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺻـﻮرت اول ،ﺗـﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ذﯾﻞ و ﻇﻞّ ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﺮ ﻋﮑـﺲ ﺑـﺮ ﻋﻨﺎﺻـﺮی از ﺗـﺎرﯾﺦ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آنرا در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟـﺬب و ﻫـﻀﻢ ﮐـﺮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ،ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ و ﺷﺄﻧﯿﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﮐﻪ آنرا ﺑﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺰدﯾﮏ
ﻣﯽﺳﺎزد ﺑﺮ ﺣﻮزۀ »رواﺑﻂ« ﻣﺘﻨﻮع اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﮕﺸﺖ ﻣﯽﻧﻬﺪ .در اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺒﺎرت
اﺳﺖ از ﺟﻤﻊآوری دﻗﯿﻖ و ﺟﺎﻣﻊ دادهﻫﺎی ﻣﻤﮑﻦ درﺑﺎرۀ رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدم ،ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
و ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎن ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮیﺷﺎن در ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺗﺒﯿﯿﻦ آﻧﻬﺎ
در ﭼﺎرﭼﻮﺑﻬﺎی ﻋِﻠّﯽ و ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ .ﺣﻮزۀ اول ،ﯾﻌﻨﯽ رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮدم در واﻗﻊ درﺑﺮدارﻧﺪۀ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
1. Hall, p.85; also See: Barzun, pp. 387ff.
 .2ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺣﻮزهﻫﺎ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻣﺜﻼً ﻧﮏ:
Stephen Hunt, Religion and Everyday Life, London, 2005; David Inglis, Culture and
Everyday Life, London, 2005; Graham Day, Community and Everyday Life, London,
2005; Horvie Ferguson, Self-Identity and Everyday Life, London, 2005; Mark W.D.
Paterson, Consumption and Everyday Life, London, 2005; Helen Thomas, TheBody
and Everyday Life, London, 2006; Christion Karner, Ethicity and Everyday Life,
London, 2006, and… .
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اﺟﺰا و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪۀ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﮥ ﻣﺮدم در دورۀ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوﻫﺶ ﯾـﺎ ﺳـﯿﺮ آن در
ادوار ﻣﻌﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ اﻧﻮاع ﺧـﻮراک ،ﻧﺤـﻮۀ ﻓـﺮآوری و ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﻏـﺬاﻫﺎ ،رژﯾـﻢ
ﻏﺬاﯾﯽ ،ﺳﻠﯿﻘﻪﻫﺎ و ﺗﺮﺟﯿﺤﺎت ﻣﺮدم در ﺗﻐﺬﯾﻪ؛ ﭘﻮﺷﺎک ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﺸﺎﻏﻞ و اﺻﻨﺎف ،اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏـﺖ،
ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺳﺮﮔﺮﻣﯽﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ورزﺷﻬﺎ ،ادوات و اﺷﯿﺎء و اﺑﺰارﻫﺎی ﮐﺎر و اﺷـﯿﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎدۀ
روزاﻧﻪ ،زﯾﻮرآﻻت و آراﯾﺶ و ...ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺣﻮزۀ دوم ،ﯾﻌﻨﯽ رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ و ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺗـﺸﮑﯿﻼت اداری و ﻣـﺎﻟﯽ و ﺑـﻪ اﺻـﻄﻼح دﯾﻮاﻧـﺴﺎﻻری و ﻧﯿـﺰ ﺗـﺸﮑﯿﻼت و
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻈﺎﻣﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ،ﻣﺜﻼً ﻧﻈﺎم ﻗﻀﺎﯾﯽ ،ﭘﻠﯿﺲ/ﺣﺴﺒﻪ ،زﻧﺪاﻧﻬﺎ و ﺟﺰ اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .ﺣﻮزۀ ﺳـﻮم،
ﯾﻌﻨﯽ رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ زﯾﺴﺖ ﺟﻬﺎن ،ﺧﻮد ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد :اول ،رواﺑﻂ ﻣـﺮدم ﺑـﺎ
زﯾﺴﺖ – ﺟﻬﺎن ﻣﺎدیﺷﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﻮهﻫﺎ و اﺳـﻠﻮﺑﻬﺎ و ﺳـﺒﮑﻬﺎی زﻧـﺪﮔﯽ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻧﻈﺎﻣﻬـﺎی
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﺳﺎزی )ﻣﺜﻼً ﻣﺒﺎﺣﺚ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ ،و ﺗﻘـﺴﯿﻤﺎت ﮔﺮوﻫﻬـﺎ و ﻃﺒﻘـﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑـﺎرۀ ﻃﺒﻘـﮥ ﺣـﺎﮐﻢ و رﻋﺎﯾـﺎ و ﺗﻘـﺴﯿﻢ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﻋـﻮام و ﺧـﻮاص ،و
ﮐﺸﺎورزان ،ﺗﺎﺟﺮان ،ﺻﻨﻌﺘﮕﺮان ،ﭘﯿﺸﻪوران ،روﺣﺎﻧﯿﺎن ،ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ،زﻧﺎن ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺮوﻫﻬﺎی ﮐﺠﺮو و
ﻣﻨﺤﺮف اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻃﺒﻘﺎت ﻓﺮودﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﮔﺪاﯾﺎن ،دزدان ،ﻓﻮاﺣﺶ و ﺑﺮدﮔﺎن( ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﻤﺎری
دﯾﻨﯽ و ﻋﺮﻓﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮاﺟﻬﻪ و رﻓﺘﺎر ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻣﺤﯿﻂ زﯾـﺴﺖ و
اﻣﺜﺎل اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .دوم ،رواﺑﻂ ﻣﺮدم ﺑﺎ زﯾﺴﺖ – ﺟﻬﺎن ﻏﯿﺮ ﻣﺎدی اﺳﺖ ﮐـﻪ درﺑﺮدارﻧـﺪۀ آﯾـﯿﻦﻫـﺎ و
ﺑﺎورﻫﺎ و آداب و رﺳﻮم ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﻌﺘﻘﺪات و رﻓﺘﺎرﻫﺎی دﯾﻨـﯽ ﻣـﺮدم و ﻧﯿـﺰ ﻣـﺴﺎﺋﻞ راﺟـﻊ ﺑـﻪ
ﻓﺮﻫﻨﮓ و آﻣﻮزش و ﭘﺮورش و اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم و ﻣﻌﺎرف و ﺳﻨﻦ ﺑﻪ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮز ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮﻋـﮥ آﺛـﺎر ﺗﻮﻟﯿـﺪ ﺷـﺪه در
ﺣﻮزۀ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻣﺪه و ﮔﺮﻧﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﻼﮐﻬـﺎ و ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ روش ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﯿـﺸﻨﻬﺎد ﮐـﺮد 1.در
واﻗﻊ ﻧﻮع ﻣﻘﻮﻟﻪﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻮع ﻧﮕﺎه و روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻌﯿﺎرﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻤـﺎﯾﺰ
ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﺷﺘﮥ ﻣﺴﺘﻘﻞ و ﯾﮏ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ .اﮔـﺮ
ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﺎ ﺗﺎرﯾﺦِ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﮐﻼﺳﯿﮏ/ﺳﻨﺘﯽ و ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،رﺷـﺘﻪای ﺑـﺎ ﻫﻮﯾـﺖ ﻣﺘﻤـﺎﯾﺰ اﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ،ﻫـﻢ در ﻧﺤـﻮۀ ﭼﯿـﻨﺶ و ﮔـﺰﯾﻨﺶ و
ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی ﻣﻘﻮﻻت ،و ﻫﻢ در ﺷﯿﻮۀ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﮔﺮدآوری دادهﻫﺎ و ﻫﻢ در ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨـﺎﯾﯽ
ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دادهﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رواﺑﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻤﺎﯾﺰی ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

1. See: Fairburn, pp. 13ff.
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ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﻪ در ﻋﺼﺮﺣﻀﻮر
)ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ(

**

*

 ﻣﺤﻤﺪاﻧﻮر ﻓﯿﺎﺿﯽ  /ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺟﺒﺎري

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﯿﺮوان ﯾﮏ ﻣﺬﻫﺐ ،ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ و ﻧﮑﺘـﻪﻫـﺎي رﯾـﺰ

دﺧﯿﻞ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﺗﺎرﯾﺦ آﻧﺎن ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﻤﺎدﻫﺎ

از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣـﯽﭘـﺬﯾﺮد.

ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ درﺑﺎرة ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻧﻮﺷـﺘﺎر

ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن در دوره ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼـﻮﻣﺎن،

اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد و رﻓﺘﺎر ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه

ﮐﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ و از ﺑﺎورﻫﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ آﻧﺎن ﺣﮑﺎﯾـﺖ دارد ،ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﮐـﻪ ﺑـﺎ

ﻣﺸﺎﻫﺪه اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎور و ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ را از ﻏﯿﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد.

ﮐﻠﯿﺪواژهﻫﺎ :ﺷﯿﻌﻪ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ،ﻋﻼﻣﺖ و ﺷﻌﺎر.

* ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

** داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ

درﯾﺎﻓﺖ 1390/4/6 :ـ ﭘﺬﯾﺮش1390/9/2 :

mafayyazi@gmail.com
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﻪ در دورة ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺮه و ﺳﻔﺎرش رﻫﺒـﺮان

ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي و ﺳﯿﺮة اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ دوره ﺑﻪ ﻟﺤـﺎظ

دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم و ﺑﯿﺎن ﻣﻌﺎرف و آﻣﻮزهﻫﺎي دﯾﻨﯽ ـ ﻣﺬﻫﺒﯽ از زﺑﺎن اﯾﺸـﺎن ،دوره ﺑﯿـﺎن و
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﺷﺪن آﻣﻮزهﻫﺎ و ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﺧﺎص ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ .ﻣﻮارد ﺑﯿﺎن ﺷﺪه در ﻧﻮﺷـﺘﺎر ﺣﺎﺿـﺮ،

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻇﻬﻮر ﺑﺎور ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﺼـﺮ

ﺣﻀﻮر ﺑﺎ آن ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ از دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺮوان ﻣﺬاﻫﺐ و آﯾﯿﻦﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺟﻠـﻮه

ﺑﺎرز ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺎ روﯾﮑﺮد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺲ از دورة ﺣﻀﻮر و ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﯿﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت

و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ ،ﻟﮑﻦ ﻣﻮاردي ﮐﻪ ذﮐﺮ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﺎد
و ﻋﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ.

ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻧﻤﺎﺩ
ﻧﻤﺎد)نَ/نُ(؛ 1در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻧﻤﻮد )ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺼﺪر( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ،ﻇﻬﻮر ،ﺟﻠﻮه ،ﺗﺠﻠـﯽ،

ﻧﺸﺎن ،ﻋﻼﻣﺖ و اﻣﺜﺎل آن را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻓﺎﻋـﻞ آﻣـﺪه ﮐـﻪ ﻇﺎﻫﺮﮐﻨﻨـﺪه و

ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺮادف ﺑﺎ »ﻧﻤﺎدن« و »ﻧﻤﻮدن« )ﻣﺼﺪر( ﻧﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻧﺸـﺎن دادن،

ﻇﺎﻫﺮ ﮐﺮدن و ﻧﻤﺎﯾﺎن ﮔﺮداﻧﯿﺪن 2.ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ،ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎي ﻧﻤـﻮد ،ﻧﺸـﺎن ،ﺳـﻤﺒﻞ ،آﻧﭽـﻪ

ﻣﻈﻬﺮ ﭼﯿﺰي اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود 3.ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻒﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺮاي

واژة ﻧﻤﺎد ،ﻣﺼﺪر )ﻧﻤﻮدن( و ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺼﺪر )ﻧﻤﻮد( آن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ،ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت و اﺧﺘﻼف

در ﺗﻌﺒﯿﺮ ،ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﻣﻔﻬﻮم واﺣﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻣﻌﻨـﺎ اﺷـﺎره دارﻧـﺪ ،و آن ﻣﻌﻨـﺎي

واﺣﺪ »ﻇﻬﻮر و اراﺋﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺼﺪر ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻇﻬـﻮرﮐﺮدن و اراﺋـﻪ دادن«

ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد.

4

ﻧﻤﺎد ،ﺑﺤﺚ ﻣﻬﻤﯽ در ﺣﻮزة ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﺮدمﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻓﺮﻫﻨـﮓ و اﻣﺜـﺎل آن ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر
ﻣﯽآﯾﺪ .در ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺟﻤﻌـﯽ رﯾﺸـﻪ دارد و

ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻓﺮدي ﭼﻨﺪان ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤـﯽﮔﯿـﺮد .زﺑـﺎن ،واﺣـﺪﻫﺎي ﻣﺒﺎدﻟـﻪاي و اﻋﺘﺒـﺎر،
ﭘﺮﭼﻢﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﻋﻤﺎل دﯾﻨﯽ ،ﻫﻤﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻧﻤﺎدﻫـﺎﯾﯽ ﻣـﯽﺑﺎﺷـﻨﺪ ﮐـﻪ اﻓـﺮاد ﺟﺎﻣﻌـﻪ در آن
5

اﺷﺘﺮاك دارﻧﺪ.
ﻫﺮ ﻧﻤﺎد درﺑﺮدارﻧﺪة ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻣﻌﻨـﺎي

اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﻤﺎد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻋﺘﺒﺎري و ﻗﺮاردادي ﺑﻮدن آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷـﻮد و

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۳۹

آن را ﺷﺎﺧﺺِ ﻣﻌﺮﻓﯽﮐﻨﻨﺪه ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽآورﻧـﺪ و ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ» :ﻧـﻮﻋﯽ راﺑﻄـﻪ ارادي و
ﻗﺮاردادي ﻣﯿﺎن ﻧﻤﺎد و اﻣﻮر ﻧﻤﺎدي ﺷﺪه ،وﺟﻮد دارد«.

6

ﻧﻤﺎد ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﻣﺰ ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ،ﺗﺠﻠﯽ ،ﺟﻠﻮه و ﻏﯿﺮه زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺤـﺚ و ﺑﯿـﺎن ﻧﻤﺎدﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

ﺷﯿﻌﯿﺎن در دوره ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺼﺪاقﯾﺎﺑﯽ روﺑـﻪرو ﻣـﯽﺳـﺎزد ،ﻟـﯿﮑﻦ ﺑـﺎ

ﺗﻌﻤﯿﻢ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻧﻤﺎد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻟﻮازم ﻣﻌﻨﺎي )ﻇﻬﻮرﮐﺮدن و اراﺋﻪ دادن( ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣـﻮارد ذﯾـﻞ

را از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد ،زﯾﺮا ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺗﺠﻠﯽ ﺧـﺎص ﻓﮑـﺮ ﺷـﯿﻌﯽ اﺳـﺖ ،رﻣـﺰ
ﺣﻀﻮر ﺑﺎور دﯾﻨﯽ و ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ و رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ و
ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه و ﯾﺎ از آن ﺣﻮادث ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺷﯿﻌﻪ ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺷـﯿﻌﯿﺎن

اﺳﺖ .آﻧﻬﺎ از ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ در ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗـﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ اﺳـﺖ،

زﯾﺮا ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ،دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در دورهاي ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ در ﺣﺎل ﺑـﺎرور
و ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﺷﺪن اﺳﺖ و ﺷﯿﻌﯿﺎن آﻣﻮزهﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از رﻫﺒﺮان دﯾﻨﯽﺷـﺎن ﻣـﯽﮔﯿﺮﻧـﺪ،

ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎرﺷﺎن را ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮرات و ﺳﯿﺮه اﯾﺸﺎن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿـﺎن ،ﻧﻤﺎدﻫـﺎي

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ از دﯾﻦ و ﻣﺬﻫﺐ و ﺑﺎورﻫﺎي دﯾﻨﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد.

از ﺳﻮﯾﯽ ،ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻮادث ﭘﺪﯾﺪآﻣﺪه در

ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ اﺳﺖ .ﺣﺎدﺛﻪ ﻋﻈﯿﻢ ﮐﺮﺑﻼ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺣﻮادث اﺳـﺖ .ﺷـﻬﺎدت ﺳﯿﺪاﻟﺸـﻬﺪا و

ﯾﺎراﻧﺶ ،ﺗﺮاژدي ﻏﻢﺑﺎري ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا زﻧﺪﮔﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻗـﺮار داد .اﯾـﻦ

ﻣﻬﻢ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮﺧﯽ آﻣﻮزهﻫﺎﯾﯽ در ﺳﺎﺣﺖ رﻓﺘﺎر و ﻋﻤﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﺪ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان

ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻌﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻠﻮه ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺮوان ﯾـﮏ ﻣـﺬﻫﺐ اﯾـﻦ

اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﺧﺎص ﻓﮑﺮي ،ﭘﺲ از ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﺎﻣﻞ آﻣﻮزهﻫﺎي اﻋﺘﻘـﺎدي
و ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎد و ﺳـﻤﺒﻞ آن ،ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ .ﻧﻤﺎدﻫـﺎي

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﯿﺰ در دورهﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺯﺑﺎﻧﻲ
ﺑﺎ دﯾﺪ ﮐﻠﯽﺗﺮ ﻧﻤﺎدﻫﺎ در دو ﺑﺨﺶِ ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ و ﻏﯿﺮزﺑﺎﻧﯽ ،ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳـﺖ .ﻧﻤﺎدﻫـﺎي

ﺷﯿﻌﯽ دوره ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﻧﯿﺰ در دو ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻮق ﺟﺎ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﻤﺎدﻫـﺎ ﯾـﺎ ﭘﯿـﺎم ﻣﺘﻨـﯽ و

 ۱۴۰

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺪون اﻟﻘﺎي ﭘﯿـﺎم ﻣﺘﻨـﯽ ،ﺻـﺮﻓﺎً ﻧﺸـﺎﻧﻪ و ﻋﻼﻣـﺖ ﯾـﮏ روﯾﮑـﺮد و

ﮔﺮاﯾﺶ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺎدﻫﺎ دو ﮔﻮﻧـﻪاﻧـﺪ :ﻧﻤﺎدﻫـﺎي زﺑـﺎﻧﯽ و ﻧﻤﺎدﻫـﺎي ﻏﯿﺮزﺑـﺎﻧﯽ.

ﻣﻨﻈﻮر از ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ ،آن ﺑﺨﺶ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺎم ﻣﺘﻨـﯽ وﯾـﮋه را ﺑـﻪ دﯾﮕـﺮان
ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﭘﯿﺎم ﻣﺘﻨﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي روي ﺳﮑﻪﻫـﺎ و ﭘـﺮﭼﻢﻫـﺎ،

ﻟﻮحﻫﺎي ﻣﮑﺘﻮب و ﻏﯿﺮه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮﻣﮑﺘﻮب ﻣﺘﺠﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑـﻪ

زﺑﺎن ﺟﺎري ﺷﻮد ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮباﻟﻤﺜﻞﻫﺎي راﯾﺞ در ﯾﮏ زﺑﺎن ،ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺧـﺎص ﯾـﮏ ﮔـﺮوه و

ﻓﺮﻗﻪ ﻣـﺬﻫﺒﯽ ـ ﺳﯿﺎﺳـﯽ ،اذﮐـﺎر ﺧـﺎص ،ﺷـﻌﺎرﻫﺎي ﯾـﮏ ﻣـﺬﻫﺐ و اﻣﺜـﺎل آن .در اﯾﻨﺠـﺎ ﺑـﻪ

ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد:
 .۱ﺍﺫﺍﻥ ﺷﻴﻌﻲ

اذان از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در روز ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آن ،ﺑـﻪ ﻋﺒـﺎدت ﺧﺪاوﻧـﺪ
ﻓﺮاﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﻬﻢ در ﻣﯿﺎن ﻓﺮﻗﻪﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮل ﺷـﺪه اﺳـﺖ.

ﺷﯿﻌﻪ و ﺳﻨﯽ ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻘﻠﯽ و ﻋﻤﻠﯽﺷﺎن در رد ﯾـﺎ اﺛﺒـﺎت ﺑﺨﺸـﯽ از آن ،اﺧـﺘﻼف

دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اذان ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺘﻔﺎوت از اذان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ اذان ،ﻧﻤﺎد ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮﻗـﮥ
ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ،اذان ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ و ﻓﺮازﻫﺎي ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺧﻮد ،ﻧﻤﺎد ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ

ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ اذان در ﻋﺼﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن راﯾﺞ ﺑﻮده ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻔﻘﺎن ﺣـﺎﮐﻢ ﺑـﺮ

اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ ،ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز ﯾﺎﻓﺖ.

ﻓﺮازي ﮐﻪ اذان ﺷﯿﻌﯽ را از اذان اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎه و ﮔﻮﯾـﺎي »ﺣـﯽ

ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« اﺳﺖ .ﺷﯿﻌﯿﺎن و در رأس آﻧﻬﺎ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻪ ﻓﺮاﺧﻮر ﺷﺮاﯾﻂ و ﻓﺮﺻـﺖ،

اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را دوﺑﺎر در ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﻧﺪاي ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اذان ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .در دورهﻫـﺎي ﭘـﺲ از ﺣﯿـﺎت
ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮم ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮي روي آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑـﺎ ﮔﻔـﺘﻦ

آن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﺍﻟﻒ .ﺍﺫﺍﻥ ﺍﻭﻝ

ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رواﯾﯽ ،ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘـﺪهاﻧـﺪ ﮐـﻪ اذان در ﻧﺨﺴـﺘﯿﻦ آوان

ﺗﺸﺮﯾﻊ ،ﻓﺮاز »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اذان در ﺣﯿـﺎت رﺳـﻮل اﮐـﺮم ،ﭼﯿـﺰي

اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﻣﺆذن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« را دو ﺑﺎر ذﮐﺮ ﻣﯽﮐـﺮد .ﺑـﺮاي

اﺛﺒﺎت ﻣﺪﻋﺎ ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و رواﯾﯽ ،ﻫﻢ در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺸﯿﻊ

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۴۱

ﺑﺮ آن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﻘﻪ ﺷﯿﻌﻪ ،وﺟﻮد ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿـﺮ اﻟﻌﻤـﻞ« در اذان ،اﺟﻤـﺎﻋﯽ
اﺳﺖ 7و ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ در آن ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﺷـﯿﻌﻪ ،اذان ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ اﯾـﻦ
ﺟﻤﻠﻪ ،در ﻣﻌﺮاج ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه 8و ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﮥ رﺳـﻮل اﮐـﺮم ﻫﻨﮕـﺎم ﺣﻔـﺮ

ﺧﻨﺪق ﻧﯿﺰ اذان را ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ادا ﻧﻤﻮده اﺳﺖ 9.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ

ﮐﻪ ﺑﻼل ﻣﺆذن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻧﯿﺰ در اذان اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﮔﻔﺖ 10و ﺗﺮك اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑـﻼل
و اذان ﻧﮕﻔﺘﻦ او ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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اﺑﯽ ﻣﺤﺬره ،دﯾﮕﺮ ﻣﺆذن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ .او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﺣﺮف ﺑﻪ ﺣـﺮف اذان

را ﺑﻪ او ﯾﺎد داده 12و دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ در اذان »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ﺑﮕﻮﯾﺪ 13.ﮔﻔﺘﻪ ﺷـﺪه

ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﺑﻪ او ﻓﺮﻣﻮد :در آﺧﺮ اذاﻧﺖ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﻗﺮار ﺑﺪه 14.از ﻋﻠﯽ ﻧﯿﺰ رواﯾـﺖ ﺷـﺪه

ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻪ ﺑﻼل دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ اذان را ﺑﺎ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ﺑﮕﻮﯾﺪ و ﻣﯽﻓﺮﻣـﻮد:
ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ 15.در ﺧﺒـﺮي ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ اﻣـﺎم

زﯾﻦاﻟﻌﺎﺑﺪﯾﻦ اذان را ﺑﺎ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻪ و اذان اول را اذاﻧﯽ ﻣﯽداﻧﺴـﺖ ﮐـﻪ
در آن ،اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ..
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ﺏ .ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺭ ﺍﺫﺍﻥ

اﯾﻦ ﺳﻨﺖ در ﻋﻬﺪ ﺧﻠﯿﻔﻪ اول و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﻧﯿـﺰ راﯾـﺞ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .ﺧﻠﯿﻔـﻪ دوم

دﺳﺘﻮر داد آن را از اذان ﺣﺬف ﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮده ،دﺳـﺖ از ﺟﻬـﺎد و
دﯾﮕﺮ اﻋﻤﺎل اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮدارﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ اﯾﺸﺎن ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺟﻬـﺎد ،و ﺣـﺞ ﻣﻬـﻢﺗـﺮ از ﻧﻤـﺎز ﺗﻠﻘّـﯽ
ﻣﯽﺷﺪ ،از اﯾﻦرو ،ﺑﺎ اﺳﺘﺤﺴﺎن ﻋﻘﻠﯽ ،ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ و ﺳﻨﺖ ﺟﺎرﯾﻪ ﻧﺒﻮي را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد.
ﻋﻤﺮ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮدي ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اذان رﺳﻮل ﺧﺪا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮد و »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤـﻞ« را

ﺗﺮك ﮐﺮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺳﺮِ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ داﺷﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻧﻤـﻮد ﺗـﺎ ﻣـﺮدم ﺑـﻪ ﺑﻬﺎﻧـﻪ اﯾﻨﮑـﻪ ﻧﻤـﺎز

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ،ﺟﻬﺎد را ﺗﺮك ﻧﮑﻨﻨﺪ 17.او اﻋﻼن داﺷﺖ :ﺳﻪ ﭼﯿﺰ در زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧـﺪا
ﻣﺮﺳﻮم و راﯾﺞ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻣﻦ از اﻧﺠﺎم آن ﺷﻤﺎ را ﺑـﺎز داﺷـﺘﻪ و آﻧﻬـﺎ را ﺣـﺮام اﻋـﻼم ﻣـﯽﮐـﻨﻢ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑﺐ آن اﻋﻤﺎل ﺷﻮﻧﺪ ،ﺳﺮزﻧﺶ ﺷﺪه و دﭼﺎر ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺷـﻮﻧﺪ؛
آن ﺳﻪ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻬﯽ ﮐﺮد ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از :ﻣﺘﻌﮥ ﻧﺴﺎء ،ﻣﺘﻌﻪ ﺣﺞ و ﮔﻔﺘﻦ »ﺣﯽ ﻋﻠـﯽ ﺧﯿـﺮ
اﻟﻌﻤﻞ« در اذان .ﺳﭙﺲ راز ﻣﻨﻊ از ﮔﻔﺘﻦ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮاﻟﻌﻤﻞ« را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﮐـﺮد :اﮔـﺮ ﻣـﺮدم
آن را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﻤﺎز اﻫﻤﯿﺖ داده و ﺑﻪ آن دل ﺑﺴﺘﻪ و ﺣـﺞ و ﺳـﺎﯾﺮ اﻋﻤـﺎل )ﺟﻬـﺎد( را رﻫـﺎ
18
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

 ۱۴۲

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮّ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ،دو ﺑﻌﺪ ﻇﺎﻫﺮي و ﺑﺎﻃﻨﯽ دارد؛ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺮﺑـﻮط

ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ،ﺑﻪ ﺟﻬﺎد ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،و ﺑﺎﻃﻦ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑـﺎ وﻻﯾـﺖ

اﺳﺖ .از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﻌﻨﺎي »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﺪ ،ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد» :ﺣﯽ ﻋﻠﯽ
ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ﻫﻤﺎن وﻻﯾﺖ اﺳﺖ 19و ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻌﺪ 20اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.
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ﺝ .ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﺯ ﺩﺭ ﺍﺫﺍﻥ

ﺷﻮاﻫﺪي ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﻪ رﻏﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ »ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿـﺮ اﻟﻌﻤـﻞ« در اذان ،ﺑﻌﻀـﯽ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن آﮔﺎه ،ارزﺷﯽ ﺑﺮاي ﭼﻨﺎن ﻣﻨﻌﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ .از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ:

ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯽ ﻣﺆذﻧﯽ داﺷﺖ ﮐﻪ در اذان ﺟﻤﻠـﻪ »ﺣـﯽ ﻋﻠـﻰ ﺧﯿـﺮ اﻟﻌﻤـﻞ« را

ﻣﯽﮔﻔﺖ و ﻫﺮﮔﺎه اﻣﺎم او را ﻣﯽدﯾﺪ ﺗﺤﺴﯿﻦ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑـﺮ آﻧـﺎن

ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻰﮔﻮﯾﻨﺪ و آﻓﺮﯾﻦ ﺑـﺮ ﻧﻤـﺎز اﯾﺸـﺎن 22«.در ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻨـﺎﺑﻊ آﻣـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻋﺒﺪاﻟﻠّﻪﺑﻦ ﻋﻤﺮ در اذان ﭘﺲ از »ﺣﯽ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻼح« ﺟﻤﻠﻪ »ﺣـﯽ ﻋﻠـﻰ ﺧﯿـﺮ اﻟﻌﻤـﻞ« ﻣـﯽﮔﻔﺘـﻪ

اﺳﺖ 23.از ﺳﯿﺮة اﻣﺎم ﺳﺠﺎد ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن ﺑـﻪ ﻣﻘﺘﻀـﺎي آﻧﮑـﻪ ﭼﻨـﯿﻦ اذاﻧـﯽ از

ﺳﻮي ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ اﯾـﻦ ﺟﻤﻠـﻪ در اذان ﻣﻠﺘـﺰم

ﺑﻮد.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺎم ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،اﻣﺎم ﺣﺴﻦ و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ و ﻋﻘﯿﻞﺑـﻦ

اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،اﺑﻦﻋﺒﺎس ،ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻣﺤﻤﺪﺑـﻦ ﺣﻨﯿﻔـﻪ ﻫﻤـﻮاره در اذان »ﺣـﯽ ﻋﻠـﯽ ﺧﯿـﺮ

اﻟﻌﻤﻞ« را ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 25.ﺧﺒﺮ دﯾﮕﺮي در ﻣﻮرد ﻋﻘﯿﻞﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ در دﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗـﺎ
زﻧﺪه ﺑﻮد در اذان» ،ﺣﯽ ﻋﻠﯽ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« ﻣﯽﮔﻔﺖ.
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ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ ﺟﻤﻠﻪ ﯾﺎدﺷﺪه در اذان ،دورة ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ،دورهاي ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ

آﺷﮑﺎرا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰي داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻬـﻢ )اذان ﺷـﯿﻌﯽ( آﺷـﮑﺎرا

ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن در ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻘﺎﻃﻊ ،ﺗﻘﯿﻪ ﮐـﺮده و ﺑـﻪ ﯾـﺎران و ﭘﯿـﺮوان
ﺧﻮﯾﺶ ﻧﯿﺰ دﺳﺘﻮر ﺗﻘﯿﻪ ﻣﯽدادﻧﺪ ﺗﺎ از ﮔﺰﻧﺪ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮي ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫـﺎي ﺿـﺪ ﺷـﯿﻌﯽ

ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﻣﺪ ،ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،اذان ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫـﺎي

ﺷﯿﻌﻪ و ﺗﺸﯿﻊ در ﻫﻤﺎن دوره ﻧﻀﺞ ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻌﻪ ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪ ،ﮔﺮﭼـﻪ ﮐﻤﺘـﺮ ﻋﻠﻨـﯽ

ﮔﺮدﯾﺪ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻗﺮنﻫﺎي ﺑﻌﺪ ،در ﺷﻬﺮﻫﺎ و اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺷﯿﻌﯽ و در ﻣﺄذﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻤﺎزﻫـﺎ آﺷـﮑﺎرا
ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۴۳

ﺩ .ﺍﺫﺍﻥ ﺷﻴﻌﻲ ،ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻴﻌﻪ

اذان ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺟﻤﻠﻪ »ﺣﯽ ﻋﻠﻰ ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤـﻞ« ﺷﺎﺧﺼـﻪ و ﻣﻤﯿـﺰة ﺗﺸـﯿﻊ و ﭘﯿـﺮوي از ﺧﺎﻧـﺪان
رﺳﺎﻟﺖ ﺷﺪ و ﺷﻌﺎر و ﭘﺮﭼﻢ ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮدﯾﺪ و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ ﺗﺒﻊ از أﺋﻤﻪ ﺑﻪ آن اﻫﺘﻤـﺎم داﺷـﺘﻨﺪ.

اذان ﺷﯿﻌﯽ ﻫﺮﭼﻨﺪ در دوره ﺣﻀﻮر ،ﮐﻤﺘﺮ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮوز ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ،اﻣﺎ در ﻗﺮنﻫﺎي ﺑﻌـﺪي ،ﻫـﺮ
زﻣﺎن ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﭘﺎ ﻣﯽﮔﺮﻓـﺖ ﯾـﺎ ﻣﺮدﻣـﺎن ﺷـﻬﺮي ﺧـﻮد را از ﭼﻨـﮓ آزار و اذﯾـﺖ
ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن آﺳﻮده ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،اذان ﺷﯿﻌﯽ را ﺑﺮﭘﺎ داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ آن ،ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮد را ﻧﺪا ﻣﯽدادﻧﺪ.

ﺷﯿﻌﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺰﺑﻮر را ذﮐﺮي از ﻧﺪاي ﻣﻠﮑﻮﺗﯽ اذان و اﻗﺎﻣﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ و ﺑﺎ اﯾـﻦ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﻪ

ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺷﯿﻌﻪ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ و ﺑـﻪ

ﺻﻮرت ﺷﻌﺎر و ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻌﻪﮔﺮي درآﻣﺪ ،از اﯾﻦرو ،در ﺳﺪهﻫﺎي ﺑﻌﺪي اﮔﺮ ﯾﮑﻰ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﯾﺎن

ﺷﯿﻌﻰ ﻣﺬﻫﺐ ،ﻧﺎﺣﯿﻪ ﯾﺎ ﺷﻬﺮى را ﺗﺼﺮف ﻣﯽﮐﺮد ،دﺳﺘﻮر ﻣﻰداد ﮐﻪ ﻣﺆذﻧـﺎن ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﺰﺑـﻮر را

در ﻣﺄذﻧﻪﻫﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ.

در اﯾﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎدي ﻋﺒﺎﺳﯽ ،ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺻـﺎﺣﺐ

ﻓﺦ ،ﺑﺮ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﻠﻂ ﺷﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠّﻪﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻓﻄﺲ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه ﻧﻈﺎﻣﯽ او ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺎرهاي ﮐـﻪ روي
ﻣﺮﻗﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم ﻗﺮار داﺷﺖ ،رﻓﺖ و ﺑﻪ ﻣﺆذن دﺳﺘﻮر داد ﮐﻪ »ﺣﯽ ﻋﻠـﯽ ﺧﯿـﺮ اﻟﻌﻤـﻞ« را

در اذان ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﻣﺆذن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را ﺑﻪ زﺑﺎن راﻧﺪ و ﻣﺮدم از ﺑﯿـﺎن ﭼﻨـﯿﻦ اذاﻧـﯽ ﺑـﻪ ﺑﺮﭘـﺎﯾﯽ
ﻗﯿﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﭘﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.

27

 .۲ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ

ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي آﺷﮑﺎر و ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭼﯿﺰي و ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺧﻔـﺎ ﺑـﻪ ﮐـﺎر

ﻣﯽرود .آﺷﮑﺎر ﺷﺪن و آﺷﮑﺎر ﮐﺮدن ،اﻋﻢ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي دﯾﺪن ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺷﻨﯿﺪن 28.راﻏﺐ
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺟﻬﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻇﻬﻮر اﺣﺴﻦ ﭼﯿﺰي در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺲ دﯾﺪن و ﺷـﻨﯿﺪن 29«.ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻫـﺮ
ﭼﯿﺰي ﮐﻪ روﺷﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺲ ﺑﺎﺻﺮه و ﺳﺎﻣﻌﻪ آن را درك ﮐﻨﺪ و ﺑـﻪ ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﺻـﺎﺣﺐ اﻟﻌـﯿﻦ
ﻋﻠﻨﯽ 30ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﻬﺮ اﺳﺖ.
ﺟﻬﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧﺪان »ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟّﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ« در آﻏﺎز ﺳﻮرهﻫﺎي ﻧﻤـﺎز ،ﭼـﻪ در
ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﮐﻪ ﺟﻬﺮﯾﻪ و ﭼﻪ در ﻧﻤﺎزﻫﺎي اﺧﻔﺎﺗﯿﻪ ،از ﻋﻼﺋﻢ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎي ﻣﺆﻣﻨﺎن اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎ ﺑـﻪ اﻋﺘﻘـﺎد
ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺟﻬﺮ ،ﻧﻤﺎد ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﻨﺖ ﻗﻮﻟﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺑـﻮده و ﺷـﯿﻌﯿﺎن
ﺑﺎ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ،ﺗﺸﯿﻊ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در رواﯾﺖ ﻣﺸﻬﻮري از اﻣـﺎم ﺣﺴـﻦ ﻋﺴـﮑﺮي
31
»ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮّﺣﻤﻦ اﻟﺮّﺣﯿﻢ« از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻨﺞ ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻬﻢ اﯾﻤﺎن داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ«.

 ۱۴۴

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

ﺍﻟﻒ .ﺣﻜﻢ ﻓﻘﻬﻲ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ
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ﻓﻘﻬﺎي ﺷﯿﻌﻪ ،ﺑﺮ »ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ« در ﻧﻤـﺎز ﺗﺄﮐﯿـﺪ دارﻧـﺪ .ﺷـﯿﺦ ﻃﻮﺳـﯽ ،ﻋﻠّﺎﻣـﻪ ﺣﻠـﯽ،

33

ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ 34و دﯾﮕﺮان ﺟﻬﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﺟﻬﺮﯾﻪ ،واﺟﺐ ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ ،ﻫﺮﭼﻨـﺪ

اﺣﺘﻤﺎل اﺳﺘﺤﺒﺎب ﺟﻬﺮ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎي اﺧﻔﺎﺗﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ رواﯾـﯽ

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ رواﯾﺎت اﻫﻞﺑﯿﺖ ﺣﺎﮐﯽ از وﺟﻮب ﯾﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑـﯿﺶ از ﺣـﺪ ﺑـﻪ ﺗـﻼوت

ﺑﺴﻢ اﷲ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ در آﻏﺎز ﺳﻮرهﻫﺎي ﻧﻤﺎز اﺳﺖ.

اﻫﻞ ﺳﻨﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﺷﯿﻌﯽ ،ﺑﺴﻢ اﷲ را در ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﺟﻬﺮﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﺧﻔﺎﺗﺎً ﻣﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ ﯾـﺎ

اﺻﻼً ﻧﻤﻰﺧﻮاﻧﻨﺪ .در ﻓﻘﻪ ﺣﻨﺒﻠﯽ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ،آﯾﻪاي از ﺳﻮرهﻫﺎي ﻗـﺮآن داﻧﺴـﺘﻪ
ﺷﺪه ،ﻟﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺘﻤﺎن و اﺧﻔﺎي ﻗﺮاﺋﺖ آن در رﮐﻌﺖﻫـﺎي ﻧﻤـﺎز ،دﺳـﺘﻮر داده ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ آن را آﯾﻪاي از ﺳﻮرهﻫﺎي ﻗﺮآن ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﺗﻼوت ﺟﻬﺮي و ﻋﻠﻨـﯽ آن را ﻧﯿـﺰ
ﻣﻨﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ 35.ﻓﺨﺮ رازي در ﺑﯿﺎن ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ ﺑﺮﺧﻼف دو ﻓﺮﻗﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿـﻪ

ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺮه ﻋﻠﻮي ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﺛﺎﺑﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳـﻨﺖ و ﺷـﯿﻮه
ﻋﻤﻞ ﺑﺴﯿﺎري از ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﯽ ﺟﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺴـﻢ اﷲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ و ﮐﺴـﯽ ﮐـﻪ
ﻋﻠﯽ را در دﯾﻦ و ﺷﯿﻮه ﻋﻤﻠﺶ ،ﻣﻘﺘﺪاي ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﺪ ،ﺑﻪ راه ﻫـﺪاﯾﺖ ﮔـﺎم ﻧﻬـﺎده اﺳـﺖ.
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ رﺳـﻮل ﺧـﺪا روﺷـﻦ اﺳـﺖ ﮐـﻪ دﻋـﺎ ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ:
ﺧﺪاوﻧﺪا! ﺣﻖ را ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﺪار و ﺑﺎ ﻋﻠﯽ ﺑﮕﺮدان ﻫﺮﺟﺎ و ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭼﺮﺧﯿﺪ.

36

 .۲ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺩﺭ ﺁﻳﻨﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎﻥ

ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺑﻪ اﻗﺎﻣﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر دﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر داده و آن را رﻋﺎﯾﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ :رﺳﻮل ﺧﺪا ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺮدم ﻧﻤـﺎز ﻣـﯽﺧﻮاﻧـﺪ

»ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« را ﺑﻪ ﺟﻬﺮ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد 37.ﺳﯿﺮه داﺋﻤﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﯾﻦ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺴﻢ

اﷲ را ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﺎز ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﺟﻬﺮ ﮔﻔﺖ .ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ﺟﻤﻌـﯽ از

ﻗﺮﯾﺸﯿﺎن وارد ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﺎ آواز ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﻣﯽﮔﻔﺖ.
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ﻋﻠﯽ ﭘﺲ از ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﺑﻪ اﺣﯿﺎي ﺳﻨﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷـﺪة رﺳـﻮل ﺧـﺪا

ﭘﺮداﺧﺖ و ﺳﻌﯽ ﮐﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ راﻫﮑﺎرﻫـﺎي زﻧـﺪﮔﯽ و اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ

اﮐﺮم ﺳﻮق دﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺳﻨﺖﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺷﯿﻌﻪ از دﯾﮕﺮان ﺷﺪ ،ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮاﻧـﺪن

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ در ﺳﻮرهﻫﺎي ﻧﻤﺎز ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﺿﻤﻦ ﺧﻄﺒـﻪاي ﻓﺮﻣـﻮده اﺳـﺖ... :
ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﻠﻨﯽ و ﺟﻬﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ وادار ﮐﺮدم.
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ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۴۵

رواﯾﺘﯽ در دﻋﺎﺋﻢ اﻻﺳﻼم ،وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ رﺳﻮل اﮐﺮم ،اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،اﻣﺎم

ﺣﺴﻦ ،ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ،ﺣﻀـﺮت ﺳـﺠﺎد ،ﺣﻀـﺮت ﺑـﺎﻗﺮ و اﻣـﺎم ﺻـﺎدق ،ﻫﻤﮕـﯽ »ﺑﺴـﻢ اﷲ

اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ« را ﺑﻪ ﺟﻬﺮ ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .از ﻗـﻮل اﻣـﺎم ﺳـﺠﺎد ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻓﺎﻃﻤﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺒﻨﺎ رﻓﺘﺎر ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
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ﺳﯿﺮه اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﮔﻮﯾﺎي ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻠﻨـﺪ ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟـﺮﺣﻤﻦ

اﻟﺮﺣﯿﻢ اﺳﺖ .دو رواﯾﺖ )از ﺻﻔﻮان ﺟﻤﺎل و ﺣﻨﺎنﺑﻦ ﺳﺪﯾﺮ( ﺑﺮ ﺳﯿﺮة اﻣﺎم ﺻﺎدق در ﻋﻤـﻞ

ﺑﻪ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي و ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ دﻻﻟﺖ دارﻧﺪ .ﺻﻔﻮان ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻀـﺮت در ﻧﻤـﺎز

اﺧﻔﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺴﻢ اﷲ را ﺑﻠﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد 41.اﺑﻦﺳﺪﯾﺮ ﻧﯿﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﻤﺎز اﺷﺎره ﻧﮑـﺮده

ﮐﻪ اﺧﻔﺎﺗﯽ ﺑﻮده ﯾﺎ ﺟﻬﺮي ،اﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اﻣﺎم ﺑﺴﻢ اﷲ را ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻼوت ﻓﺮﻣـﻮد 42.اﻟﺒﺘـﻪ

ﺑﯿﺎن وي ﮔﻮﯾﺎي آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﺟﻬﺮﯾﻪ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺳـﯿﺮه ﺣﻀـﺮت رﺿـﺎ در ﻧﻤﺎزﻫـﺎي
ﺟﻬﺮﯾﻪ و اﺧﻔﺎﺗﯿﻪ ﻧﯿﺰ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ ﺑﻮد .در اﯾﻦﺑﺎره از رﺟﺎءﺑﻦ اﺑﯽﺿـﺤﺎك ﻧﻘـﻞ ﺷـﺪه ﮐـﻪ

ﺣﻀﺮت رﺿﺎ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ را در ﮐﻠﯿﻪ ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﺷـﺒﺎﻧﻪروزياش ﺑﻠﻨـﺪ و ﻋﻠﻨـﯽ
ﺗﻼوت ﻣﯽﮐﺮد.
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ﺝ .ﻋﺪﻡ ﻟﺰﻭﻡ ﺗﻘﻴﻪ ﺩﺭ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ

ﻋﻨﺎﯾﺖ أﺋﻤﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺣﺪي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ را در آن ﺟﺎﺋﺰ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .اﯾـﻦ در
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ ،روﺷﯽ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺪﯾﺪات داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺻﺎﺣﺐ دﻋـﺎﺋﻢ اﻻﺳـﻼم

ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺣﻀـﺮت ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ ﺗﻘﯿـﻪ را در ﺟﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺴـﻢ اﷲ

ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ 44.رواﯾﺖ دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻘﯿﻪ را در اﺑﺮاز اﯾـﻦ ﻣﺸﺨﺼـﻪ و وﺟـﻪ ﺗﻤـﺎﯾﺰ

ﺷﯿﻌﯽ ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در اﺧﺒﺎر ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻮاﺗﺮ وﺟﻮد دارد 45.در اداﻣﻪ ﺧﺒﺮي ﮐـﻪ از

ﻗﻮل ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد و از ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار و ﻣﺴﺘﺪرك اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﺷـﺪ ،از ﻗـﻮل اﻣـﺎم ﺻـﺎدق

ﻋﺪم ﻟﺰوم ﺗﻘﯿﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ و ﺷﯿﻮة ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺣﺮاﺳـﺖ از ﺟـﺎن و

ﻋﺮض ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮاره ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺷـﯿﻌﯿﺎن و

ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از رﺳﯿﺪن آزار و ﻇﻠﻢ دﺷﻤﻨﺎن أﺋﻤﻪ و ﺗﺸﯿﻊ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳـﺆال

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا از ﭼﻨﯿﻦ اﺑﺰار ﮐﺎرآﻣـﺪ و ﻣﻔﯿـﺪي در ﺧﺼـﻮص ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺟﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺴـﻢ اﷲ

اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺪ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ ﻋـﺪم ﺗﻘﯿـﻪ را ﻣﻄـﺮح ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﺑـﻪ

 ۱۴۶

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

ارزش ذاﺗﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻈﺮ دارد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ ،ﻧﻤﺎد و آرم ﺗﺸﯿﻊ اﺳـﺖ و ﻧﺒﺎﯾـﺪ

از آن ﻏﻔﻠﺖ ﺷﻮد ،وﮔﺮﻧﻪ ﺗﻘﯿﻪ ﮐﻪ ﺳﭙﺮي ﺣﻔـﺎﻇﺘﯽ اﺳـﺖ ،ﭼﺘـﺮ اﻣﻨﯿﺘـﯽاش ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﮔﺴـﺘﺮده

اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﺪ ﻣﺪﻋﺎ اﺧﺒﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﯿﻪ را در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮردي ﻧﯿﺰ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
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ﺩ .ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ،ﻧﻤﺎﺩ ﺷﻴﻌﻪ

ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﺄﮐﯿﺪﻫﺎي رواﯾﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ و ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﯿﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا و ﺑﺴـﯿﺎري از

ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ آن در ﻧﻤﺎز ،اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮي ﺷﯿﻌﯿﺎن ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﭼﯿﺰي ﮐﻪ اﮐﻨـﻮن
ﻧﻤﺎد و ﺷﻌﺎر ﺷﯿﻌﯽ ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد 48.ﺑﯿﻬﻘﯽ در اﻟﺴﻨﻦ اﻟﮑﺒﺮي ﭘﺲ از ﻧﻘﻞ رواﯾـﺎﺗﯽ ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ
ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ از ﺳﻮي رﺳﻮل ﺧﺪا از ﻋﺪهاي دﯾﮕـﺮ ،ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻤـﺮ ،ﻋﻠـﯽ ،اﺑـﻦﻋﺒـﺎس،

اﺑﻦزﺑﯿﺮ ،اﺑﻦﻋﻤﺮ و ﻣﻌﺎوﯾﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟـﺮﺣﻤﻦ اﻟـﺮﺣﯿﻢ را ﺑﻠﻨـﺪ ﻗﺮاﺋـﺖ

ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 49.ﻓﺨﺮ رازي ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺳﺨﻦ ﺑﯿﻬﻘﯽ ﭘﺲ از ذﮐﺮ ﺷﯿﻮه رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﻧﺎم ﺑﺮده در ﻋﻠﻨﯽ
ﻋﻠﻨﯽ ﻗﺮاﺋﺖ ﮐﺮدن ﺑﺴﻢ اﷲ ،ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ از ﺳﻮي ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ رﺳﯿﺪه

و ﻫﺮﮐﺲ از ﻋﻠﯽ در اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ در ﻣﺴﯿﺮ درﺳﺘﯽ ﮔﺎم ﻧﻬﺎده اﺳﺖ.
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﯽﻣﻬﺮي ﺷﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺰرﮔـﺎن اﻫـﻞ

ﺳﻨﺖ ﺑﺎ آن ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﮐﻪ ﻗﺮاﺋﺖ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺴـﻢ اﷲ اﻟـﺮﺣﻤﻦ اﻟـﺮﺣﯿﻢ ﺑـﻪ ﺗﺸـﯿﻊ

ﻣﻨﺤﺼﺮ و ﺑﻪ ﺷﻌﺎر و ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺲ از دوره ﺣﻀﻮر ،داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﯿﻌﯽ

ﺟﻬﺮ را ﻧﻤﺎد ﺷﯿﻌﯽ ،و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،اﻫﻞ ﺳﻨﺖ آن را ﺑﺪﻋﺖ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.

ارﺑﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺑﻮﺣﺎﺗﻢ ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺗﻤﺎم اﻫﻞ ﺑﯿﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﺮ ﺟﻬـﺮ ﺑـﻪ

ﺑﺴﻢ اﷲ ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﯿﻌﻪ و اﻫﻞﺑﯿـﺖ اﺳـﺖ 51.ﺷـﻬﯿﺪ اول ﻧﯿـﺰ ﻣـﯽﮔﻮﯾـﺪ:
ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﻢ اﷲ از ﺟﻤﻠﮥ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺷﯿﻌﻪ اﺳﺖ ،آن ﻫﻢ ﺟﻬﺮ ﺑـﻪ ﺑﺴـﻢاﷲ در

ﻣﻮﺿﻊ اﺧﻔﺎت و ﻧﻤﺎزﻫﺎي اﺧﻔﺎﺗﯿﻪ 52.ﺻﺎﺣﺐ ﺣﺪاﺋﻖ ﺟﻬﺮ ﺑﺮ ﺑﺴﻢ اﷲ را ﺷﻌﺎر ﻣﺸـﻬﻮر ﺷـﯿﻌﻪ
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآورد 53.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮرﺧﺎن ﺳﻨﯽ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺎ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐـﺮدن ﮔﺬﺷـﺘﻪ

دﯾﻨﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺳﯿﺮه رﺳﻮل ﺧﺪا و دﯾﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن دﯾﻨﯽ ،آن را ﺑﺪﻋﺘﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﻌﯿﺎن درﺳﺖ ﮐﺮده و ﺑﻪ دﯾﻦ ﮔﺮه زدهاﻧﺪ .ذﻫﺒﯽ ﺧﺒﺮي را در اﯾﻦﺑﺎره ﮐﻪ »ﺟﻬـﺮ ﺑـﻪ ﺑﺴـﻢاﷲ

اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ﺑﺪﻋﺖ اﺳﺖ« 54ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .۳ﺷﻌﺎﺭﻫﺎﻱ ﺟﻨﮕﻲ

ﺷﻌﺎر ﺑﻪ ﮐﺴﺮ ﺷﯿﻦ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻋﻼﻣﺖ و ﻧﺸﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ راﻏﺐ ،ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐـﻪ

ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ﺧﻮد را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪ و اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ 55.اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎي ﺷﻌﺎر در دﯾﮕﺮ

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۴۷

ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﻐﻮي ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ اﻇﻬﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر )ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ( ﻋﻼﻣـﺖ ﮔﺮوﻫـﯽ

در ﺟﻨﮓ اﺳﺖ و ﭼﯿﺰي اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕـﺮ ﺗﻤﯿـﺰ داده
ﺷﻮﻧﺪ 56.اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب آورده اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر را اﻋﻢ از

ﭘﺮﭼﻢ و ﺟﻤﻠﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ از ﻃﺮفﻫﺎي درﮔﯿﺮ در ﻣﯿﺎدﯾﻦ ﻧﺒﺮد از آن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪﻧﺪ.
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ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺮﮔﺬﺷﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان اﯾـﻦ ﻋﻘﯿـﺪه ،ﻧـﺰاع و ﮐﺸـﻤﮑﺶﻫـﺎي

ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را در راه ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎورﻫﺎي ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸـﯿﻊ،

ﻓﺼﻞ ﻗﻄﻮري ﺑﺎ اوراق زرﯾﻦ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮﻧﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺎﻣﻌـﻪ

اﺳﻼﻣﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﯿﺎمﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺎ اﻫﺪاف واﻻي دﯾﻨﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻼح اﻣﻮر دﯾﻨـﯽ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﺑﺎزداري از ﻣﻨﮑﺮات ﺳﯿﺎﺳـﯽ ـ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ،ﺗﻮﺟـﻪ دادن ﻣـﺮدم ﺑـﻪ

ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ و ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻮي آن 58و

ﺳﭙﺮدن ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ اﻓﺮادي ﻣﺆﻣﻦ و ﭘﺎكﺳﺮﺷﺖ از ﺧﺎﻧﺪان رﺳﺎﻟﺖ و

اﻣﺜﺎل آن ،ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻨﺸﺄ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ،در اﻋﺘﺮاض ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﺑﻪ اﻧﺤﺮاف ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋـﺪهاي

از ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺻﺤﺎﺑﻪ در ﺳﻘﯿﻔﻪ و اﻋﺘﺮاض و ﺗﻈﻠﻢﻫﺎي ﺣﻀـﺮت زﻫـﺮا و ﺣﺮﮐـﺖ اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ

ﺟﻤﻌﯽ از ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ ﺳﻮم ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ در ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ

ﺑﻪ اوج ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ،ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم و ﻫﻤﻪ ﯾﺎران ﺑﺰرﮔﻮارش ،ﻣﻮﺗـﻮر ﻣﺤـﺮك دﯾﮕـﺮ ﻗﯿـﺎمﻫـﺎ و
اﻋﺘﺮاضﻫﺎي ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﺑﯿـﺪاد ،اﻧﺤـﺮاف ،ﻇﻠـﻢ و ﺳـﺘﻢ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﻗﻢ ﺧﻮرده اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ،آرﻣﺎنﻫﺎي ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻗﯿﺎم ،ﺑﺨﺼﻮص ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ

ﺑﺎ ﻇﻠﻢ ،اﺣﯿﺎي ﺳﻨﺖﻫﺎي ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه ﻧﺒﻮي و اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﺣﻖﺧﻮاﻫﯽ و

ﻋﺪاﻟﺖﻃﻠﺒﯽ و اﻣﺜﺎل آن اﺳﺖ ،در ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻗﯿﺎم ،ﻧﻤﻮد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻮﺟﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﻗﺴـﻤﺖ

از ﻧﻮﺷﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻠﻪﻫﺎ و ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺘﺒﻠﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ.

دﯾﻨﺎﻣﯿﺴﻢ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﯿﺎن را آرﻣﺎنﻫﺎي واﻻﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد و اﯾﻦ آرﻣﺎنﻫـﺎ اﻓـﺮادي

را ﺑﻪ ﻗﯿﺎم وا ﻣﯽداﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ اﻧﺤﺮاﻓﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮﺧﯿﺰﻧﺪ و در ﺑﺮاﺑـﺮ ﻧﺎراﺳـﺘﯽﻫـﺎﯾﯽ

ﮐﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ رواج ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﻨﺪ .ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﻫﻨﮕـﺎم ﺗـﺮك

ﻣﺪﯾﻨﻪ ،درونﻣﺎﯾﻪ و آرﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎري از ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪ .اﻣﺮ ﺑـﻪ ﻣﻌـﺮوف و

ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ،ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،واﮔﺬاري ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑـﻪ ﻓـﺮدي از ﺧﺎﻧـﺪان

 ۱۴۸

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

آل ﻣﺤﻤﺪ ﮐﻪ در »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« ﻣﺘﺠﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾـﻦ دﻟﯿـﻞ ﮐـﻪ ﻋﻠﻮﯾـﺎن و ﺷـﯿﻌﯿﺎن
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد را ﻣﺸﺮوع ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ 59،ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ ﯾﺎ درونﻣﺎﯾـﻪ ﻋﻤـﺪة ﺣﺮﮐـﺖﻫـﺎي

ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد .ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺳﺮ داده ﻣﯽﺷـﺪ و ﺳـﺮدﻣﺪاران ﻫـﺮ

ﺣﺮﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﯿﻌﯽ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤـﺎد ﺣﺮﮐـﺖ ،ﺗﺤﺮﯾـﮏ و ﺑﺴـﯿﺞ ﺗـﻮدهﻫـﺎي

ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﻨﺎ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ را ﻧﺎم ﺑـﺮده و ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ و

ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﻗﯿﺎمﮐﻨﻨﺪه ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ،اﻫﺪاف و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻗﯿﺎمﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد ،ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﺳـﻌﯽ

دارد ﻋﻤﺪه ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﻄﺮح را ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آن ،ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ از دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮد،

ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎرﻫﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن اﺳﺖ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:
ﺍﻟﻒ .ﻳﺎ ﻣﺤﻤﺪ!

ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺟﻨﮕﯽ ،ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ!« اﺳﺖ .اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ از اﯾـﻦ ﺷـﻌﺎر در
ﻧﺒﺮد و ﻗﯿﺎم ﺧﻮد ،اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎم ﺻﺎدق در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺘﺎب ﺷﺮﯾﻒ ﮐﺎﻓﯽ آﻣـﺪه اﺳـﺖ،

ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﺷﻌﺎر ﺣﺴﯿﻦ ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ! ﺑﻮد و ﺷﻌﺎر ﻣﺎ )اﻫﻞﺑﯿﺖ (ﻫﻤﺎن ﯾﺎ ﻣﺤﻤﺪ! اﺳﺖ«.
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ﺏ .ﻳﺎ ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺍﻣﺖ ﺍﻣﺖ!

از ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮد و ﻧﺸﺎن ﻣـﯽداد ﮐـﻪ ﺣﺮﮐـﺖ،

ﻗﯿﺎم ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ،ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« 61اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از رﺳﻮلاﷲ در ﺑﺮﺧﯽ

ﺑﺮﺧﯽ ﻏﺰوهﻫﺎي آن ﺣﻀﺮت اﺳﺖ .رﺳﻮل اﮐﺮم در ﻏﺰوهﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺪر 62،ﺑﻨﯽﻣﺼﻄﻠﻖ،
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ﺧﯿﺒﺮ 64و اﻣﺜﺎل آن ،ﺟﻤﻠﻪ »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« را از ﺑﺎب ﺗﯿﻤﻦ و ﺗﻔﺄل ﺑﻪ ﻧﺼﺮت ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﺷﻌﺎر

ﺧﻮد ﻗﺮار داده ﺑﻮد.

اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻢﺑﻦ ﻋﻘﯿﻞ در ﺳﺎل  60ق ،در ﮐﻮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ

ﻫﺎﻧﯽﺑﻦ ﻋﺮوه ﺗﻮﺳﻂ اﺑﻦزﯾﺎد ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺷﺪ ،ﻣﺴﻠﻢ و ﯾﺎراﻧﺶ ﺷﺒﺎﻧﻪ ﻗﺼﺮ ﮐﻮﻓﻪ را ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎر »ﯾـﺎ

ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺻﺮه درآوردﻧﺪ .ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦ ﺣﺎزم ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻣﻦ از ﻃﺮف ﻣﺴـﻠﻢﺑـﻦ ﻋﻘﯿـﻞ

دﺳﺘﻮر داﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ داراﻻﻣﺎره ﺑﺮوم و ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮﺧﻮرد ﻋﺒﯿﺪاﷲﺑﻦ زﯾﺎد ﺑﺎ ﻫﺎﻧﻰﺑـﻦ ﻋـﺮوه را ﺑـﻪ
ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺰارش ﮐﻨﻢ  ...وﻗﺘﯽ ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺰارش ﻣﺮا ﺷـﻨﯿﺪ ،دﺳـﺘﻮر داد ﺗـﺎ ﺷـﻌﺎر ﻧﻈـﺎﻣﻰ او را ﺑـﻪ

ﮔﻮش ﻫﻮاداراﻧﺶ ﺑﺮﺳﺎﻧﻢ .آن ﺷﻌﺎر اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻮد» :ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« .ﻣـﻦ دو ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﻓﺮﯾـﺎد

ﮐﺸﯿﺪم و ﮔﻔﺘﻢ» :ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« ﯾﮏﺑﺎره ﻣﺮدم ﮐﻮﻓـﻪ از ﺟـﺎى ﺟﻨﺒﯿﺪﻧـﺪ .ازدﺣـﺎم ﻣﻠـﺖ در

ﮐﻮﭼﻪﻫﺎ و ﻣﯿﺪانﻫﺎ ﺗﻼﻃﻢ ﻣﻰﮐﺮد 65.اﺑﻦﻣﺴﮑﻮﯾﻪ ﺑﺪون ﻧﺎم ﺑـﺮدن از ﮔـﺰارشﮔـﺮ ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ:

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۴۹

ﻣﺴﻠﻢ ﻓﺮدي را ﺑﺮاي اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﻓﺮﺳﺘﺎد ،وﻗﺘﯽ ﺧﺒﺮ را از وي ﺷـﻨﯿﺪ دﺳـﺘﻮر داد

ﮐﻪ »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« را ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺪ.
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ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺨﺘﺎر ﭘـﺲ

از آﻣﺎدﮔﯽ ﺑﺮاي ﻗﯿﺎم و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺟﻨﮕﯽ ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﺎﻧﺶ ﺑـﻪ ﻧـﺎم ﻋﺒـﺪاﷲﺑـﻦ

ﺷﺪاد دﺳﺘﻮر داد ﺗﺎ »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« را ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﺪاﻣﮥﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺘﻮر ﺷـﻌﺎر دﯾﮕـﺮي

را ﻣﯽدﻫﺪ.
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ﺷﻌﺎر ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻌﺮوف ﺷﯿﻌﯽ »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﻟﺤﺴـﯿﻦ و در

ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻣﻮي ﮐﻮﻓﻪ ﻧﯿﺰ ﻃﺮح ﮔﺮدﯾﺪ 68.زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ زﯾـﻦ اﻟﻌﺎﺑـﺪﯾﻦ ،ﭘـﯿﺶ از

آﻏﺎز رﺳﻤﯽ ﺷﻮرش ،درﺻﺪد ﺗﺪارك ﻗﯿﺎم ﻋﻠﯿﻪ ﯾﻮﺳﻒﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺣﺎﮐﻢ ﮐـﻮﻓﯽ اﻣﻮﯾـﺎن ﺑـﻮد .او

زﻣﺎن ﻗﯿﺎم را اول ﻣﺎه ﺻﻔﺮ ﺳﺎل  122ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ،ﻟﮑﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎﺗﺶ اﻓﺸﺎ ﺷﺪ و ﺣﮑﻮﻣﺖ در ﭘـﯽ
دﺳﺘﮕﯿﺮي وي ﺑﺮآﻣﺪ .زﯾﺪ ،ﻧﺎﭼﺎر زودﺗﺮ از ﻣﻮﻋـﺪ در  24ﻣﺤـﺮم 122ق ﺣﺮﮐـﺖ ﺧـﻮد را ﺑـﺎ
ﺷﻌﺎر ﻧﺒﻮي »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« اﻋﻼن ﮐﺮد ،وﻟﯽ ﻣـﺮدم ﮐﻮﻓـﻪ از ﺗـﺮس ﺣﮑﻮﻣـﺖ ،ﻓﺮﯾـﺎدش را

اﺟﺎﺑﺖ ﻧﮑﺮدﻧﺪ .اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

زﯾﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ در ﺷﺐ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺤﺮم ،ﯾﻌﻨﻰ ﻫﻔﺖ روز ﭘﯿﺶ از اول ﺻﻔﺮ در

ﯾﮏ ﺷﺐ ﺳﺮد زﻣﺴﺘﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﻣﻨﺎدى ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا» ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!«

را ﺑﺮ ﺑﺎم ﻫﺎى ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺪا ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﺪا ﺑﻰﺟﻮاب ﺑﻮد ،زﯾﺮا ﻣﺮدﻣﻰ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ،

ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ واﻟﻰ ﮐﻮﻓﻪ در ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﻣﺤﺒﻮس ﺑﻮدﻧﺪ .ﻣﻨﺎدى زﯾﺪ آن ﺷﺐ ﺗﺎ ﺳﭙﯿﺪهدم ﻓﺮﯾﺎد

ﻣﯽ ﮐﺸﯿﺪ ،اﻣﺎ ﮐﺴﯽ ﻟﺒﯿﮏ ﻧﻤﯽﮔﻔﺖ .ﺻﺒﺢ روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﻰ ،ﺑﻪ ﻗﺎﺳﻢﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺗﺒﻌﻰ
و ﻣﺮد دﯾﮕﺮى از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻓﺮﻣﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺮاى ﺟﻤﻊآورى ﻣﺠﺎﻫﺪﯾﻦ ﺷﻌﺎر »ﯾـﺎ ﻣﻨﺼـﻮر

اﻣﺖ!« را ﻓﺮﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺣﺮﮐﺖ ﺿﺪ اﻣﻮي ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن از آن ﺑﻬـﺮهﺑـﺮداري ﺳﯿﺎﺳـﯽ

ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻌﺎري ﺳﺮداده ﺷﺪه و آﻧﻬﺎ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﺧﻮد ،ﺟﻤﻠـﻪ ﻣﻌـﺮوف »ﯾـﺎ
ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« را ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺎد زدﻧﺪ.
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ﺝ .ﻳﺎﻟﺜﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﻴﻦ

ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺣﺮﮐﺖ و ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻣﺸﻬﻮر »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« اﺳﺖ.

ﺑﺎ ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ اﻟﺤﺴـﯿﻦ و ﯾـﺎراﻧﺶ ﺻـﻔﺤﮥ ﺧـﻮﻧﯿﻨﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﺸـﯿﻊ ورق
ﺧﻮرد و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ ،ﺑﺎ ﺧﻮن ﺳﺮخ ﺷﻬﺎدت ﺣﺴﯿﻦ آﻏﺸﺘﻪ ﮔﺮدﯾﺪ .ﯾـﺎد و ﻧـﺎم

 ۱۵۰

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

او اﻧﮕﯿﺰه و ﺟﻬﺖدﻫﻨﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﮐﺖﻫـﺎ و ﻧﻬﻀـﺖﻫـﺎي ﺷـﯿﻌﯽ ﮐـﻪ اﻟﻬـﺎمدﻫﻨـﺪه ﺗﻤـﺎﻣﯽ
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي آزاديﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺗﺮاژدي ﻏﻢﺑﺎر ،ﻋﺎﻟﻢ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﺗﺸﯿﻊ ﺑﻪ ﻋﻘﺪه ﺗﺎرﯾﺨﯽ ،ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪ .از آن

ﭘﺲ ،ﻫﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﺳﺮ ﺑﺮ ﻣﯽآورد ،ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﺣﺴـﯿﻦ اﻟﻬـﺎم ﺑﺨـﺶ
ﺣﺮﮐﺖ آن ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ از آرﻣﺎن ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ را ﺧﻮنﺧـﻮاﻫﯽ

اﻣﺎ ﺣﺴﯿﻦ و ﯾﺎران اﯾﺸﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر ﺷـﯿﻌﯽ »ﯾﺎﻟﺜـﺎرات اﻟﺤﺴـﯿﻦ!« ﺧـﻮد را

ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد .ﭼﻨﯿﻦ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺗﺎ ﻗﯿﺎم اﻣﺎم ﻣﻬﺪي ﻣﻮﻋﻮد و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣﻨـﺘﻘﻢ واﻗﻌـﯽ و

ﺣﻘﯿﻘﯽ ،ﻗﺪم ﺑﻪ رﮐﺎب ﻇﻬﻮر ﮔﺬارد ،اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.

ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر را ﺳﺮدادﻧﺪ ﻣﻼﺋﮑﻪاي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در روز ﻋﺎﺷﻮرا ﺑﻪ ﯾـﺎري اﯾﺸـﺎن

ﺑﻪ ﻗﺘﻠﮕﺎه وارد ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺣﻀﺮت را ﺷﻬﯿﺪ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« در ﺟـﻮار
ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎ ﻇﻬﻮر ﻣﻬﺪي ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .رﯾﺎنﺑﻦ ﺷﺒﯿﺐ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
روز اول ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺧﺪﻣﺖ ﺣﻀﺮت رﺿﺎ رﺳﯿﺪم ،...ﻓﺮﻣﻮد :ﻣﺤﺮم ،ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐـﻪ

در ﻋﺼﺮ ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ،ﻇﻠﻢ و ﻗﺘﺎل در آن ﻣﺎه را ﺑﻪ اﺣﺘﺮاﻣﺶ ﺣﺮام ﻣﻰداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ اﻣﺖ ،ﻧـﻪ

ﺣﺮﻣﺖ اﯾﻦ ﻣﺎه را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ و ﻧﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﭘﯿﻐﻤﺒﺮش را ،ﭼﻮن در اﯾﻦ ﻣﺎه ،ذرﯾﻪ او را ﺷﻬﯿﺪ،

اﻫﻠﺒﯿﺘﺶ را اﺳﯿﺮ و اﻣﻮاﻟﺶ را ﻏﺎرت ﮐﺮدﻧﺪ .اى ﭘﺴﺮ ﺷﺒﯿﺐ! اﮔﺮ ﺑﺮاى ﭼﯿﺰى ﺧﻮاﺳﺘﯽ ﮔﺮﯾـﻪ

ﮐﻨﯽ ،ﺑﺮاى ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻦ ﮐﻪ ﺳﺮش را ﺑﺮﯾﺪﻧﺪ ،اﻓﺮادي از ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺎ او ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ
روى زﻣﯿﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪى ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،آﺳﻤﺎنﻫﺎ و زﻣﯿﻦ ﺑﺮ ﺷﻬﺎدﺗﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﭼﻬﺎر ﻫـﺰار ﻓﺮﺷـﺘﻪ

ﺑﺮاي ﯾﺎرى ﺣﻀﺮت ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻓﺮود آﻣﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﺗﺎ روز ﻗﯿﺎم ﻗﺎﺋﻢ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ﻏﺒـﺎرآﻟﻮد،

ﻧﺰد ﻗﺒﺮ او ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﯾﺎران آن ﺣﻀﺮت ﺧﻮاﻫﻨـﺪ ﺑـﻮد و ﺷـﻌﺎر اﯾﺸـﺎن »ﯾﺎﻟﺜـﺎرات
اﻟﺤﺴﯿﻦ!« اﺳﺖ.
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ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺧﻮنﺧﻮاﻫﯽ و اﻧﺘﻘﺎم ﺷﻬﺪاي ﮐﺮﺑﻼ ﺳﺮﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد ،ﺣﺮﮐـﺖ

ﺗﻮاﺑﯿﻦ ﺑﻮد .ﮔﺮوﻫﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه از ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﯾﺎري اﺑﺎﻋﺒﺪاﷲ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺑﯿﺦ و ﺳﺮزﻧﺶ
ﺧﻮد و ﺗﻮﺑﻪ از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮي ﺑﺮاي ﺧﻮنﺧﻮاﻫﯽ اﯾﺸﺎن دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺑﺮدﻧـﺪ .اﯾـﻦ ﮔـﺮوه

ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺳﻠﯿﻤﺎنﺑﻦ ﺻﺮد ﺧﺰاﻋﯽ و ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« ﻗﯿﺎم ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﻼذري ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ :ﯾﺎران ﺳﻠﯿﻤﺎنﺑﻦ ﺻﺮد ﺑﺮاي ﺗﻬﯿـﻪ و ﺧﺮﯾـﺪ اﺳـﻠﺤﻪ ﭘﺮاﮐﻨـﺪه و ﺑـﺪون

ﺗﺮس و واﻫﻤﻪ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪﻧﺪ .آنﮔﺎه در ﮐﻮﻓﻪ ﻧﺪاي »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« را ﺳﺮ دادﻧـﺪ و ﻣـﺮدم

ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻨﺪ 72.وي در ﺟﺎي دﯾﮕﺮ ،ﺑﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺣﺮﮐﺖ ﺗﻮاﺑﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ وي،
ﺳﻠﯿﻤﺎن و ﯾﺎراﻧﺶ ﮐﻨﺎر ﻗﺒﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﮔﺮد آﻣﺪه ،ﻓﺮﯾـﺎد و ﺿـﺠﻪ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ .ﺳـﻠﯿﻤﺎن ﮔﻔـﺖ:

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۵۱

ﺧﺪاوﻧﺪا ﺑﻪ ﺷﻬﯿﺪﺑﻦ ﺷـﻬﯿﺪ رﺣﻤـﺖ ﻓﺮﺳـﺖ و آنﮔـﺎه ﻫﻤـﻪ »ﯾﺎﻟﺜـﺎرات اﻟﺤﺴـﯿﻦ!« را ﻓﺮﯾـﺎد

ﮐﺮدﻧﺪ 73.ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻃﺒﺮي ﺗﻮاﺑﯿﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻬـﯽ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ ﻧـﺪاي »ﯾﺎﻟﺜـﺎرات

اﻟﺤﺴﯿﻦ!« را ﺳﺮدادﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺳﺎل  65ق و اول ﻣﺎه رﺑﯿﻊ اﻟﺜﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر وارد ﮐﻮﻓـﻪ
و ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺠﺪ اﻋﻈﻢ ﺷﺪﻧﺪ .آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« ﮔﻔﺘﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم زدﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﭘﺲ از ﺗﻮاﺑﯿﻦ ،ﺟﻬﺖدﻫﻨﺪه و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﺮك ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر ﺑﻮد .ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰة

ﺧﻮن ﺧﻮاﻫﯽ و ﻃﻠﺐ ﺧﻮن ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﻗﺪم ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﻣﻮﯾﺎن ﻧﻬﺎد و ﯾﮑـﯽ از ﺷـﻌﺎرﻫﺎي
ﺟﻨﮕﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺟﻨﮕﯽاش »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« ﺑﻮد .ﺷﺒﯽ ﮐـﻪ ﻣﺨﺘـﺎر ﻗﯿـﺎﻣﺶ را

ﻋﻠﻨﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،در ﮐﻨﺎر ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦ ﺷﺪاد ﮐﻪ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎ ﻣﻨﺼﻮر اﻣﺖ!« را ﺳﺮ ﻣﯽداد ،ﺑﻪ ﻗﺪاﻣـﮥﺑـﻦ
ﻣﺎﻟﮏ دﺳﺘﻮر داد ﺷﻌﺎر »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« را ﻓﺮﯾﺎد زﻧﺪ.
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ﺷﻌﺎر ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﺣﺪي ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﻫﺮ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪه و اﻓﺴـﺮِ ﻗﯿـﺎم ،آن را ﺑـﻪ زﺑـﺎن

ﻣﯽراﻧﺪ و در ﻫﺮ ﺗﺤﺮﮐﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ 76،ﺑﻪ ﮔﻮﻧـﻪاي ﮐـﻪ ﺑﺮﺧـﯽ اﻓـﺮاد ﻣﻐـﺮض در

واﮐﻨﺶ ﺑﻪ آن »ﯾﺎﻟﺜﺎرات ﻋﺜﻤﺎن!« ﺳﺮ دادﻧﺪ .ﻃﺒﺮي ﻣﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ :زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ اﺑـﻦﺷـﻤﯿﻂ ﺷـﻌﺎر

ﯾﺎراﻧﺶ را ﮐﻪ »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﺎ »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴـﯿﻦ!« ﭘﺎﺳـﺦ ﻣـﯽداد ،ﻓـﺮدي از

ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﻤﺪان ﺻﺪاﯾﺶ را ﺑﺎ »ﯾﺎﻟﺜﺎرات ﻋﺜﻤﺎن!« ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮد .رﻓﺎﻋﮥﺑﻦ ﺷﺪاد ﮔﻔﺖ :ﻣﺎ را ﺑـﺎ ﻋﺜﻤـﺎن

ﭼﻪ ﮐﺎر؟ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ او ﻧﺒﺮد ﮐﺮد.
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ﻫﻨﮕﺎم ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر در ﮐﻮﻓﻪ ،در ﻣﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺎر »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« ﺳـﺮ داده ﺷـﺪ .اﻓـﺮادي

ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻧﺠﺎت ﺟﺎن ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ و دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد ﺳﺮﺷـﻨﺎس ﮐﻮﻓـﻪ رﻓﺘـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ ،ﺑـﺎ ﺷـﻌﺎر

»ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« وارد ﺣﺮم ﺷﺪه و اﺑﻦﺣﻨﻔﯿﻪ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ 78.اﯾـﻦ ﮔـﺮوه ﺑـﺮاي اﺣﺘـﺮام

ﺣﺮم و ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﺧﻮنرﯾﺰي ،ﺑـﺪون اﺳـﻠﺤﻪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ در دﺳـﺖ داﺷـﺘﻦ ﭼـﻮبﻫـﺎﯾﯽ وارد

ﻣﺴﺠﺪاﻟﺤﺮام ﺷﺪه ،ﺳﺮان در ﺑﻨﺪ ﺷﯿﻌﯽ را ﻧﺠﺎت دادﻧﺪ .در ﻗﯿﺎم ﺧﺮاﺳﺎﻧﯿﺎن ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ

ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
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ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ،ﺷﻌﺎر ﯾﺎران اﻣﺎم زﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ و ﯾﺎران ﺣﻀﺮت ﮐـﻪ از

ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﯾﺎري اﯾﺸﺎن ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﻀﺮت را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﯾﺎري ﻣﯽرﺳﺎﻧﻨﺪ.

در ﺣﺪﯾﺜﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق آﻣﺪهاﺳﺖ:

ﮔﻨﺠﻰ در ﻃﺎﻟﻘﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻃﻼ و ﻧﻘﺮه ﻧﯿﺴﺖ و ﭘﺮﭼﻤﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺮاﻓﺮاﺷـﺘﻪ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻣﺮداﻧﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ دل ﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرهﻫﺎى آﻫﻦ اﺳـﺖ ،در اﯾﻤـﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺪا

ﺗﺮدﯾﺪ ﻧﺪارﻧﺪ و  ...آﻧﻬﺎ اﻣﺎم

را در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﺟﺎن ﺧﻮد از وى دﻓﺎع ﻣـﯽ ﮐﻨﻨـﺪ.

 ۱۵۲

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

ﻣﺮداﻧﻰ ﮐﻪ ﺷﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻣﺸﻐﻮل و روزﻫﺎ در ﺣﺎل ﻧﺒﺮدﻧﺪ  ...ادﻋﺎى ﺷـﻬﺎدت دارﻧـﺪ و
آرزو ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در راه ﺧﺪاوﻧﺪ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﺷﻌﺎرﺷﺎن »ﯾﺎﻟﺜﺎرات اﻟﺤﺴﯿﻦ!« اﺳﺖ.
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د .اﺣﺪ اﺣﺪ

ﺷﻌﺎر دﯾﮕﺮي ﮐﻪ در ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽﺷﺪ ،دو واژه »اﺣﺪ اﺣـﺪ« اﺳـﺖ .اﯾـﻦ دو

ﮐﻠﻤﻪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎن اﻋﺘﻘﺎدي و ﯾﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و از ﻃﺮﻓﯽ ﺗﻮﮐﻞ اﯾﺸﺎن را ﺑـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﻧﺸـﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ ،در ﻧﺒﺮدﻫﺎي ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺮﮐﺎن و اﻫﻞ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﻏـﺰوهﻫـﺎي ﺑـﺪر،
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ﺣﻨﯿﻦ 82و اﻣﺜﺎل آن ،ﯾﮑﯽ از ﺷﻌﺎرﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮد.

ﻃﺒﺮي ذﯾﻞ ﺑﯿﺎن ﻗﯿﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ )ﻧﻔﺲ زﮐﯿﻪ( ،از ﺷﻌﺎر ﻋﻠﻮﯾﺎن ،ﺑﻪ وﯾـﮋه از ﯾﮑـﯽ از

اﻓﺴﺮان ﻗﯿﺎم ﺑﻪ ﻧﺎم اﻓﻄﺲ اﺳﻢ ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻮﯾﺎن ،ﺷﻌﺎر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﻧﺒﺮد ﺣﻨﯿﻦ را ﮐـﻪ

ﻫﻤﺎن »اﺣﺪ اﺣﺪ« ﺑﻮد ،ﺳﺮ ﻣﯽدادﻧﺪ 83.اﺑﻮاﻟﻔﺮج اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ﻧﯿـﺰ ﯾـﺎدآور ﻣـﯽﺷـﻮد :ﮐـﻪ اﻓﻄـﺲ

ﭘﺮﭼﻢدار ﻗﯿﺎم ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻮد و ﻫﺮﯾﮏ از ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟـﺐ ﺻـﺎﺣﺐ ﭘﺮﭼﻤـﯽ

ﺑﻮدﻧﺪ و ﺷﻌﺎر ﻫﻤﮕﯽ »اﺣﺪ اﺣﺪ« ،ﻫﻤﺎن ﺷﻌﺎر رﺳﻮل ﺧﺪا در ﺣﻨﯿﻦ ﺑﻮد 84.وي در ﺧﺒـﺮي
ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻫﺎرونﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از زﺑﺎن ﻣﺎدرش ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﻦ ﺷﻌﺎر ﯾـﺎران ﻣﺤﻤـﺪﺑـﻦ ﻋﺒـﺪاﷲ را
ﻣﯽﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ در ﺷﺐِ ﻗﯿﺎم» ،اﺣﺪ اﺣﺪ« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ.
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ﺷﻌﺎر »اﺣﺪ اﺣﺪ« در ﺣﺮﮐﺖ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺑﺮاﻫﯿﻢﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ،ﺑﺮادر دﯾﮕﺮ ﻧﻔﺲ زﮐﯿﻪ در ﺑﺼـﺮه

ﻧﯿﺰ ﺳﺮداده ﺷﺪ .اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮادرش ﻣﺤﻤﺪ ،ﻋﻠﯿﻪ ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻢ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳـﯽ دﺳـﺖ ﺑـﻪ
ﻗﯿﺎم زد و ﻫﻤﺎن ﺳﺎل در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺧﻤﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺎدت رﺳﯿﺪ .اﺑﻮاﻟﻔﺮج آﻏـﺎز ﺣﺮﮐـﺖ اﺑـﺮاﻫﯿﻢ را

رﻣﻀﺎن ﺳﺎل  145و زﻣﺎن ﺳﺮﮐﻮب ﻗﯿﺎم و ﺷﻬﺎدت او را ذيﺣﺠﻪ ﻫﻤـﺎن ﺳـﺎل ذﮐـﺮ ﮐـﺮده و

اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎر ﻗﯿﺎﻣﺸﺎن »اﺣﺪ اﺣﺪ« ﺑﻮد.
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ﺳﺎل 169ق ،در ﻗﯿﺎم ﺣﺴﯿﻦﺑﻦ ﻋﻠﯽ) ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺦ( در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻧﯿﺰ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿﺸـﮕﺎﻣﯽ

ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ ،ﺳﭙﯿﺪهدم ﺑﻪ ﺳﻮي ﻣﺴﺠﺪ رﻓﺘﻪ »اﺣﺪ اﺣﺪ« ﮔﻔﺘﻨﺪ 87.ﻫﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ

اﯾﻦ اﻗﺪام ﺑﻮد ﮐﻪ اﻓﻄﺲ ﺑﺮ ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮآﻣﺪ و ﻣﺆذن را ﺑﻪ اداي ﺟﻤﻠـﻪ ﺷـﯿﻌﯽ »ﺣـﯽ ﻋﻠـﯽ

ﺧﯿﺮ اﻟﻌﻤﻞ« وادار ﮐﺮد 88.ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﻤﺎﻣﻪ و ﻟﺒﺎس ﺳﻔﯿﺪ درﺑﺮداﺷﺖ ،در
ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا روي ﻣﻨﺒﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮد را ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و

ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ذﮐﺮ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آن از ﻣﺮدم ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﯿﻌﺖ ﻧﻤﻮد .ﺣﺴﯿﻦ ﭘﺲ از ﺣﻤﺪ و

ﺛﻨﺎي اﻟﻬﯽ در ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﻣﺮدم اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :ﻣﻦ ﻓﺮزﻧـﺪ رﺳـﻮل ﺧـﺪا ،در ﺣـﺮم و

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۵۳

ﻣﺴﺠﺪ رﺳﻮل ﺧﺪا و ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ اﯾﺸﺎن ،ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و اﺣﯿﺎي ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮي ﻓـﺮا
ﻣﯽﺧﻮاﻧﻢ ،اﮔﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻮل ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﻧﺒﻮدم ،رﺷﺘﻪ ﺑﯿﻌﺖ ﻣﻦ ﺑﻪ ﮔﺮدﻧﺘﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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ﻫ  .اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ

از ﺷﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﻓﺮاوان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ ،ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮوف »اﻟﺮﺿـﺎ ﻣـﻦ

آل ﻣﺤﻤﺪ« اﺳﺖ .ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي ﺳﯿﺎﺳﯽ ـ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،اﯾﻦ ﺷـﻌﺎر
ﮐـﺎرﺑﺮد داﺷـﺘﻪ و ﮐـﺎرﮐﺮد ﺷــﮕﻔﺖاﻧﮕﯿـﺰي ﺑـﺮاي ﺟﻠـﺐ ﺗﻮﺟــﻪ ﻋﺎﻣـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑـﻪ ﺳــﻮي
ﻗﯿﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن داﺷﺖ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻗﯿﺎم ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﻗﺪرت ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪ و

ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﺮدم ﺑﯽﺧﺒﺮ از ﭘﺲزﻣﯿﻨﻪ و اﻧﮕﯿﺰه واﻗﻌﯽ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن را ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ وادارد.

واژه »رﺿﺎ« در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺨﻂ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي رﺿﺎﯾﺖ و ﺧﺸﻨﻮدي اﺳﺖ 90.رﺿﺎ از ﺑـﺎب رﺿـﯽ

ﯾﺮْﺿَﻰ ﺑﺮاي ﺑﻨﺪه اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﻟﻬﯽ رﺿـﺎﯾﺖ دارد و ﺧﺪاوﻧـﺪ او را در اﺟـﺮاي

دﺳﺘﻮراﺗﺶ ﻣﻄﯿﻊ ﻣﯽﯾﺎﯾﺪ 91.در ﻋﺮف اﺳـﻼﻣﯽ ﺑـﺮاي ﮐﺴـﯽ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﯽﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻣـﺮدم او را
ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺮدم او را اﻧﺘﺨﺎب ﮐـﺮده و ﺑـﺮ او اﺟﻤـﺎع داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ .ﺑـﺮاي ﻣﺜـﺎل،
ﻋﻠﯽ ﻣﺮﺿﯽ و ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع ﻣﺮدم ﭘﺲ از ﻗﺘﻞ ﻋﺜﻤـﺎن ﺑـﻮد ،زﯾـﺮا درﺑـﺎره اﯾﺸـﺎن در ﭘﺎﺳـﺦ
ﻣﺼﺮﯾﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ» :ﺷﻤﺎ اﻫﻞ ﺷﻮرا ﻫﺴﺘﯿﺪ ،اﻣﺎم را ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻣـﯽﮔﺰﯾﻨﯿـﺪ ،ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﻣﺸـﻮرت،

ﻣﺮدي را ﺑﺮﮔﺰﯾﻨﯿﺪ .ﻣﺎ ﭘﯿﺮو ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﯿﻢ! ﻣﺮدم ﮔﻔﺘﻨﺪ :ﻣﺎ ﻋﻠﯽﺑﻦ اﺑﯽﻃﺎﻟﺐ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﯾﻢ و ﺑﻪ او
راﺿﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ« 92.ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر ﻧﯿﺰ ﻋـﺪهاي از ﺷـﯿﻌﯿﺎن ﮔـﺮد او ﺟﻤـﻊ ﺷـﺪه ،ﺑـﻪ

رﻫﺒﺮي ﻗﯿﺎم ﺑﻪ دﺳﺖ او رﺿﺎﯾﺖ دادﻧﺪ 93.ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ» ،اﻟﺮﺿﺎ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ او

را ﻗﺒﻮل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و واژة »اﻟﺮﺿﺎ« در »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« ﻣﺘﺮادف ﺑﺎ »ﻣﺮﺿـﯽ اﻟﺠﻤﺎﻋـﮥ«
و ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺑﺮ او ﺗﻮاﻓﻖ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﺤﺘﻮاي »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« ﻧﺸـﺎن ﻣـﯽدﻫـﺪ ﮐـﻪ ﺷـﻌﺎري ﺳﯿﺎﺳـﯽ و اﻋﺘﺮاﺿـﯽ ﻋﻠﯿـﻪ

اﻧﺤﺮاف ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد و ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن آن ،ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ را ﺣـﻖ ﻣﺴـﻠﻢ ﻓـﺮدي از ﺧﺎﻧـﺪان

رﺳﺎﻟﺖ داﻧﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮد ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ،

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺒﺎﻧﯽ اﻋﺘﻘﺎدي ﻫﺮ ﻓﺮﻗﻪ ،ﻓﺮق ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ درونﻣﺎﯾﻪ آن ،اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﯿـﻪ اﻧﺤـﺮاف و

دور ﻣﺎﻧﺪن ﺧﺎﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .در ﻣﻮاري دﯾﺪه ﻣﯽﺷـﻮد

ﮐﻪ »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ واژة رﻣﺰي در ﻣﻮرد اﺋﻤﻪ ﺑﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ

راوي ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻘﻬﯽ از اﻣﺎم ﺻﺎدق ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣـﯽﮐـﺮدم »اﻟﺮﺿـﺎ ﻣـﻦ آل
ﻣﺤﻤﺪ« ﺑﺎ آن ﻣﻮاﻓﻖ اﺳﺖ 94،ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق اﺷﺎره دارد.

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

 ۱۵۴

ﺷﻌﺎر »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎدي و اﻋﺘﺮاﺿﯽ و ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻋﻠﻮﯾﺎن

و ﺷﯿﻌﯿﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺑﻦﺳﻌﺪ ﮐﺎرﺑﺮد ﺷﻌﺎر »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« را ﺣﺘﯽ در ﻗﯿﺎم ﻣﺨﺘﺎر
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﮐﺮده ،ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﻣﺨﺘﺎر در ﮐﻮﻓﻪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ و در آن اﺷﮑﺎلﻫﺎي اﺑﻦزﺑﯿﺮ را

ﮔﻮﺷﺰد ﮐﺮد و او را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻤﯽدﯾﺪ و ﻣﺮدم ﮐﻮﻓﻪ را را ﺑﻪ »اﻟﺮﺿـﺎ ﻣـﻦ آل
ﻣﺤﻤﺪ« دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮد ،و ﻣﻨﻈﻮرش ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﻨﻔﯿﻪ ﺑﻮد.

95

زﯾﺪ ﻧﯿﺰ در ﮐﻮﻓﻪ ﻋﻠﯿﻪ اﻣﻮﯾﺎن ﺷـﻮرﯾﺪ و اﯾـﻦ ﺷـﻌﺎر را ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﺑـﺮد .در رواﯾﺘـﯽ از اﻣـﺎم

ﺻﺎدق آﻣﺪهاﺳﺖ» :ﺧﺪاوﻧﺪ ﻋﻤﻮﯾﻢ زﯾﺪ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ ،او اﮔﺮ در ﮐﺎرش ﻣﻮﻓﻖ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺑـﻪ

آﻧﭽﻪ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﺑﻮد؛ ﯾﻌﻨﯽ دﻋﻮت ﺑﻪ »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« وﻓﺎ ﻣﯽﮐﺮد و ﻣﻦ ﻫﻤـﺎن »اﻟﺮﺿـﺎ«

ﻫﺴﺘﻢ«.

96

در ارﺷﺎد راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم زﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ او ﺑﺮاي ﺧﻮنﺧﻮاﻫﯽ و ﻃﻠﺐ ﺧـﻮن ﺣﺴـﯿﻦ

دﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﯿﺎم زد 97.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻗﻮل ﺧﺎﻟﺪﺑﻦ ﺻﻔﻮان ﻧﻘﻞ ﺷﺪ اﺳﺖ ﮐـﻪ زﯾـﺪ ﻓـﺮدي ﻋـﺎﻟﻢ و
ﺧﺪاﺗﺮس ﺑﻮد .ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﺑﺎره او ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ زﯾـﺪ ﺑـﺮاي رﺳـﯿﺪن ﺧـﻮد ﺑـﻪ

ﻗﺪرت ،ﺗﻼش ﻧﻤﯽﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮدم را ﺑﻪ »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« دﻋﻮت ﻣـﯽﻧﻤـﻮد .او ﺑـﻪ اﯾـﻦ

آﮔﺎﻫﯽ رﺳﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮادرش ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺰاوار و ﻣﺴﺘﺤﻖﺗﺮ اﺳﺖ.
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در ﮔﺰارﺷﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺄﻣﻮن ﭘﺲ از ﺷﻮرش زﯾﺪﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑـﺎ

ﺷﻮرش زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي از ﻋﻠﻮﯾﺎن ﮔﻠﻪﻣﻨﺪ ﺑﻮد و ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﺣﻀـﺮت رﺿـﺎ] ﺑـﺮادر

زﯾﺪ[ ﮔﻔﺖ :اﮔﺮ ﻣﻘﺎم ارﺟﻤﻨﺪي ﻧـﺰد ﻣـﺎ ﻧﻤـﯽداﺷـﺘﯽ ،او را ﻣـﯽﮐﺸـﺘﯿﻢ .اﻣـﺎم ﺑـﺎ رد ﺑﺮاﺑـﺮ
ﺧﻮاﻧﺪان ﻣﺤﺘﻮا و رﻫﺒﺮي دو ﻗﯿﺎم ،در ﺧﺒﺮي ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﭘـﺪر و ﺟـﺪش ﻓﺮﻣـﻮد :ﺧﺪاوﻧـﺪ

ﻋﻤﻮﯾﻢ زﯾﺪ را رﺣﻤﺖ ﮐﻨﺪ .او ﻣﺮدم را ﺑﻪ »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،اﮔﺮ در ﻗﯿﺎﻣﺶ

ﭘﯿﺮوز ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪش وﻓﺎ ﻣﯽﮐﺮد.
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ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮدن ﭼﻬﺮه ﺧﻮد ﭘﺸﺖ ﻧﻘﺎب ﺷﻌﺎر »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤـﺪ« ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻨﺪ از

ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان رﺳﻮل ﺧﺪا ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻃـﺮح اﯾـﻦ ﺷـﻌﺎر ،ﭼﻬـﺮه

واﻗﻌﯽ ﺧﻮد را از ﻋﺎﻣﻪ ﻣﺮدم و ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻨﻬـﺎن داﺷـﺘﻪ ،و ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻋﻠﻮﯾـﺎن ﭘﯿﻮﻧـﺪ زدﻧـﺪ.

ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻋﻠﻮي ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ آﻧـﺎن ﭘﯿﻮﺳـﺘﻨﺪ 100.ﺑـﻪ

ﮔﻔﺘﻪ ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن» ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻋﻠـﯽ

اﺳﺖ« 101.ﺳﺮان دﻋﻮت ﻋﺒﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﻧﺎﻣﯽ از ﺧﻮد ﻧﻤﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤـﺪ«

ﻧﻤﺎﺩﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻌﻪ ﺩﺭ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮﺭ ۱۵۵

دﻋﻮت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ 102.ﻫﺮ زﻣﺎن ﮐﺴﯽ از اﺳـﻢ »اﻟﺮﺿـﺎ« ﻣـﯽﭘﺮﺳـﯿﺪ ،ﻣـﯽﮔﻔﺘﻨـﺪ :ﻣـﺎ ﻣـﺄﻣﻮر ﺑـﻪ
ﺗﻘﯿﻪاﯾﻢ.
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ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ،روي ﮐﺎر آﻣﺪﻧﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﻣـﯽرﻓـﺖ ﻋﻠﻮﯾـﺎن ،دﯾﮕـﺮ از آن

اﺳﺘﻔﺎده ﻧﮑﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻀﯿﻪ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﺑﻮد .ﺷﻌﺎر در ﻗﯿﺎمﻫـﺎي ﺷـﯿﻌﯿﺎن ﻋﻬـﺪ ﻋﺒﺎﺳـﯽ ﺷـﺪﯾﺪﺗﺮ

ﭘﯿﮕﯿﺮي ﺷﺪ .ﺗﻤﺎم ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻋﻠﻮﯾﺎن در دوران ﻋﺒﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﻟﺮﺿﺎ ﻣـﻦ آل ﻣﺤﻤـﺪ« ﻫﻤـﺮاه

ﺑﻮد .اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻌﺪ از ﺑﺮآﻣﺪن ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷُﺮَﯾﮏﺑﻦ ﺷﯿﺦ ﻣﻬﺮي ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه

ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨـﺎرا ﺷـﯿﻌﻪ ﺑـﻮد ،درﯾﺎﻓـﺖ ﮐـﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ﺑﺎﯾـﺪ در دﺳـﺘﺎن ﻓﺮزﻧـﺪان

اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻧﻪ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ،از اﯾﻦرو ،وي دوﺑﺎره ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻗﯿﺎم ﮐﺮد.
او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﺷُﺮَﯾﮏ »ﻣﺮدي ﺑﻮد از ﻋﺮب ﺑﻪ ﺑﺨﺎرا ﺑﺎﺷﯿﺪه و ﻣﺮدي ﻣﺒﺎرز ﺑﻮد و ﻣـﺬﻫﺐ ﺷـﯿﻌﻪ داﺷـﺘﯽ و
ﻣﺮدﻣﺎن را دﻋﻮت ﮐﺮدي ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﯿﺮاﻟﻤـﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠـﯽ و ﮔﻔﺘـﯽ :ﻣـﺎ از رﻧـﺞ

ﻣﺮواﻧﯿﺎن اﮐﻨﻮن ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﻓﺘﯿﻢ .ﻣﺎ را رﻧﺞ آل ﻋﺒﺎس ﻧﻤﯽﺑﺎﯾﺪ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﻠﯿﻔﻪ

ﭘﯿﻐﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد.
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ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺷﻌﺎر »اﻟﺮﺿﺎ ﻣﻦ آل ﻣﺤﻤﺪ« ﭘﺲ از ﻣﺮگ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﯿﺪ اوج ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﺄﻣﻮن

ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﺮس از ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺧﻼﻓﺖ ،ﺑﺎ ﺗﺮﻓﻨﺪي ﻋﻠﯽﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ را ﺑـﻪ ﻣـﺮو ﻓﺮاﺧﻮاﻧـﺪ و ﺑـﺎ

ﻃﺮح وﻻﯾﺖﻋﻬﺪي و »اﻟﺮﺿﺎ« ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺣﻀﺮت 105،ﺳﻌﯽ در ﻓﺮوﻧﺸﺎﻧﺪن ﺷﻮرشﻫـﺎي ﺷـﯿﻌﯿﺎن

داﺷﺖ .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ از اﻗﺪام ﻣﺎﻣﻮن و ﭘﺲ از آن ،ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻋﻠﯿﻪ ﺣﮑﻮﻣـﺖ ﻋﺒﺎﺳـﯿﺎن ﺑـﺎ

اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ،رخ داد.
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ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ از ﻗﯿﺎم زﯾﺪﺑﻦ ﻋﻠﯽ آﻏـﺎز ﻣـﯽﺷـﻮد و ﺗـﺎ واﭘﺴـﯿﻦ

دورهﻫﺎي زﻣﺎﻣﺪاري ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن اداﻣـﻪ دارد ،اﺗﻬـﺎم زﯾـﺪي ﺑـﻮدن آن اﺳـﺖ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه در ﻣـﻮرد

ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻋﻠﻮﯾﺎن در ﻋﺼﺮ ﺣﻀﻮر و دوري أﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر از ورود ﺑﻪ آن ،اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ
ﻣﻄﺮح اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻋﻠﻮﯾﺎن در دوره ﺣﻀﻮر ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:

ﮔﺮﭼﻪ درﺑﺎرة ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﮐﻼﻣﯽ رﻫﺒﺮان اﯾﻦ ﻗﯿﺎمﻫﺎ ،ﮐﻤﺘﺮ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘـﻪ ﺷـﺪه ،اﻣـﺎ از ﻧـﻮع

ﺷﻌﺎرﻫﺎي آﻧﻬﺎ و ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﺎورﻫـﺎي ﺳﯿﺎﺳـﯽ زﯾـﺪ ﻣـﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ
ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي زﯾﺪي آن ﭘﯽ ﺑﺮد.
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در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﻋﺪهاي ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ را رد ﮐﺮده ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﻋﻠﻮي ﻋﺼـﺮ ﻋﺒﺎﺳـﯽ ،ﺑـﻪ وﯾـﮋه
ﺣﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺣﺴﻨﯽ را ﺣﺮﮐﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﺎب ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑـﻪ دﻓـﺎع از ﺷـﯿﻌﯽ و اﺛﻨﺎﻋﺸـﺮي

 ۱۵۶

 ،ﺳﺎﻝ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﻭﻝ ،ﭘﻴﺎﭘﻲ ﺑﻴﺴﺖ ﻭ ﻧﻬﻢ ،ﺑﻬﺎﺭ ۱۳۹۰

ﺑﻮدن آن ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ» :ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻬﻞاﻧﮕﺎري ﺷﯿﻌﻪ اﺛﻨﺎﻋﺸـﺮي در دﻓـﺎع از آﻧﻬـﺎ و]...دﻓـﺎع[ از

ﺷﺨﺼﯿﺖ وارﺳﺘﻪ و ﻣﻨﺰه آﻧﺎن ،ﻋﻠﻤﺎ و ﺗﺎرﯾﺦﻧﻮﯾﺴـﺎن زﯾـﺪي ،آﻧﻬـﺎ را ﻣﻨﺘﺴـﺐ ﺑـﻪ ﺧﻮدﺷـﺎن

ﮐﺮدﻧﺪ] 108«.و ﮔﺮﻧﻪ ﻗﯿﺎمﻫﺎي اﻣﺎﻣﯽاﻧﺪ[.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮي اﺋﻤﻪ اﻃﻬـﺎر از ورود در ﻓﻀـﺎي ﻧﻈـﺎﻣﯽ و ﺟﻨـﮓ ﺑـﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿـﺖ

ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺼﺮ ﺧﻮد و ﻣﻨﻊ اﺻﺤﺎب از درﮔﯿﺮﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،ﻣﺎﻫﯿﺖ زﯾﺪي ﺑﻮدن

ﻗﯿﺎم ،ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮلﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻟﮑﻦ ﮔﺮاﯾﺶ زﯾﺪي ﯾﮏ ﻗﯿﺎم ،اﺻﻞ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﯽ ﻗﯿﺎم را از
ﻣﯿﺎن ﻧﻤﯽﺑﺮد ،ﭼﻪ آﻧﮑﻪ اﮔـﺮ اﻧـﺪك ﻓﻀـﺎﯾﯽ ﺑـﺮاي ﻋـﺮض اﻧـﺪام ﺷـﯿﻌﯿﺎن اﺛﻨﺎﻋﺸـﺮي وﺟـﻮد

ﻣﯽداﺷﺖ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺷﻌﺎﯾﺮي از اﯾﻦ دﺳﺖ را ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،زﯾـﺮا آرزوي ﻧﻬﺎدﯾﻨـﻪ ﺷـﺪه ﻫـﺮ

ﻓﺮد ﺷﯿﻌﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و رﻓﺘﺎر ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎر ارزشﻫﺎ ،ﮐﺘـﺎب اﻟﻬـﯽ و ﺳـﻨﺖ ﻧﺒـﻮي

اﺳﺖ.

ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮﻱ
آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از رﻓﺘﺎر ،ﻋﻼﺋﻢ و ﺟﻠﻮهﻫﺎي ﻋﻤﻞ و ﻓﮑﺮ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان

ﻧﻤﺎدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﻪ در دوره ﺣﻀﻮر اﺋﻤﻪ اﻃﻬﺎر ﻓﺮاﻫﻢ آﻣـﺪه ﺑـﻮد .ﻫﺮﮐـﺪام از ﻣـﻮارد

ﯾﺎدﺷﺪه ،از آﻣﻮزهﻫﺎي دﯾﻨﯽ و ﺑﺎور ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺣﮑﺎﯾﺖ دارد ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﺋﻤﻪ و ﺳﯿﺮه اﯾﺸﺎن

ﻫﻤﭽﻮن ﺗﺎﺑﻠﻮي ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷﯿﻌﯿﺎن ،آﻧﺎن را از ﭘﯿﺮوان ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎورﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻫﺎ ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد.

ﻫﺮﯾﮏ از ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﯾﺎدﺷﺪه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﺑـﻮد .از ﻃﺮﻓـﯽ

ﻣﻮارد ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ،ﺣﺎﮐﯽ از اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و آﻣﻮزهﻫـﺎي دﯾﻨـﯽ و اﻋﺘﻘـﺎدي اﺳـﺖ ﮐـﻪ رﻫﺒـﺮان
ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ آن ﻋﻤﻞ ﮐﺮده ﯾﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ،ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻓﺮﻣﻮده و ﯾﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤـﺖ ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺣﻮادث ﻣﻬﻢ ﺗـﺎرﯾﺨﯽ در ﺗـﺎرﯾﺦ ﺗﺸـﯿﻊ رخ داده اﺳـﺖ .ﻫﺮﭼﻨـﺪ ﺑﺎﯾـﺪ

ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ،ﻫﻤﮥ ﻧﻤﺎدﻫﺎي زﺑﺎﻧﯽ در ﺗﺎرﯾﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻋﺼﺮﺣﻀﻮر ﻧﯿﺴـﺖ،

ﺑﻠﮑﻪ ﮔﻠﭽﯿﻨﯽ از آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺎﯾﺪ اذﻋﺎن داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷـﻦ و

ﻣﻠﻤﻮسﺗﺮ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻣﻮزهﻫﺎي ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﺳـﺘﻮراﺗﺶ

ﮐﺎﻣﻼً ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه و ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي اﺑﺮاز آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻧﻤﺎدﻫـﺎي

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺲ از ﺣﻀﻮر ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮑﻞﮔﯿـﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت ﺷـﯿﻌﯽ ،ﺗﮑﻤﯿـﻞ

ﺟﻮاﻣــﻊ رواﯾــﯽ ،ﺳــﺮﺑﺮآوردن ﻋﻠﻤــﺎي ﺷ ـﯿﻌﻪ ،ﭘﺪﯾ ـﺪ آﻣــﺪن ﻣﺪرﺳــﻪﻫــﺎي ﺧــﺎص ﺗﺸ ـﯿﻊ و
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻬﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﯿﯿﻦ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ زن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻬﺎر 1396
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ
*1

ﻣﺮﯾﻢ ﺳﻌﯿﺪﯾﺎن ﺟﺰي
ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش94/11/18:
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ94/6/19:
ﭼﮑﯿﺪه
ﺳﺪه آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،داراي وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .درﺑﺎره ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺗﺤﻮﻻت
اﯾﻦ ﻋﺼﺮ و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ،اﻗﻮال و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﺑﺨﺶﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻘﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ و
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي آﻧﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن ﺑﻪ روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮي دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زن در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺗﺸﯿﻊ؛ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ در اﯾﻦ
ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
آﻣﻮزهﻫﺎي وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﻮده و از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻔﻮذ
ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت و ﺗﺄﯾﯿﺪ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و
ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ -ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ آﻣﻮزهﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ،ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﯾﻦ
دوران اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .درﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﻤﻮم ﺟﺎﻣﻌﻪ از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي زﻧﺎن ﺑﻪوﯾﮋه در ﻋﺮﺻﻪ ﺟﻬﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﯽ ،ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف دﯾﻨﯽ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪﮐﺮدن
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎر و ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺛﺮ در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮه ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،اﯾﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﻘﺪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
واژهﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي :ﻣﻬﺪوﯾﺖ ،زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ،ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ.

 - 1دﮐﺘﺮاي ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ،اﺳﺘﺎدﯾﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﮔﺮوه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن.
* -ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻣﻘﺎﻟﻪmsaeedyan@ltr.ui.ac.ir :
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ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
دوران ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( ،اﮔﺮﭼﻪ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﺪاراﻧﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن راﺳﺘﯿﻦ را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ روﺑﻪرو ﮐﺮد؛
اﻣﺎ ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﻫﻢ در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ در ﻣﺠﻤﻮع اﺧﺒﺎر و ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺆﺛﺮ زن در ﺳﺎﺣﺖ
ﺣﯿﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﺳﺎزي و ﺗﻬﺬﯾﺐ ﻓﺮدي
اﺳﺖ .از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ زن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ وﯾﮋه دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و از او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود
ﺗﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻤﺎل ﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﻫﻢ ذات ﺑﺎ اﻧﺘﻈﺎر ،از ﺧﻮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮﻧﺶ ﺣﺮاﺳﺖ ﮐﻨﺪ .در
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﯿﺮ ﺗﻄﻮر ﺣﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر ﺗﺎرﯾﺨﯽ زﻧﺎن
ﺷﯿﻌﯽ در آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺪه ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ﭼﺮاﮐﻪ از ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺮاي
ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ دﯾﻦ ،دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب و ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮده و ﺑﺎ ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮي ﺳﺒﮏ
رﻫﺒﺮي ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ و ﺗﺤﻮلﮔﺮا ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎي وﺣﯿﺎﻧﯽ -ﺷﯿﻌﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﺴﯿﺮ ﺟﻬﺎد
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﮔﺎمﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮاي ﺣﺼﻮل ﮐﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي
)ع( ﺑﺎ اﻣﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻣﺤﺪوده ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﻮردﺑﺤﺚ ،ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﺳﺪه ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎل  260ﺗﺎ ﺣﻮاﻟﯽ  400ق ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﯾﺎ ﻧﺴﺒﺘﯽ ﻣﯿﺎن ارﮐﺎن
ﻇﻬﻮر و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ وﺟﻮد دارد؟ راﻫﺒﺮدﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ
ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ ﮐﺎر وﯾﮋهﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﻓﻌﺎل در ﺧﺼﻮص زﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﺪام اﺳﺖ؟ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺸﺎرﮐﺖ
زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﻓﺮض ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻊ وﻻﯾﺖﻣﺪار
اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و آﻣﻮزهﻫﺎي ﺟﺎوداﻧﻪ و ﻧﻈﺎمﻣﻨﺪ اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر اﺳﺎﺳﯽ ﻓﺮدي ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻣﺎدري ،ﻫﻤﺴﺮي و اﻧﺴﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه
اﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ،ﭘﻮﯾﺎ ،آﮔﺎه و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ و ﺑﺎ درك ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﺴﺎس آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،ﺛﺎﺑﺖ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر زن در اﺟﺘﻤﺎع ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺣﻖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻌﻤﺖ اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﺗﮑﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺗﮑﻠﯿﻒ
دﯾﻨﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .ازاﯾﻦرو ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺗﻤﺪن ﺳﺎز و ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﻣﺬﻫﺐ اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ آن ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺣﯿﺪي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ اراﯾﻪ و دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺣﻀﻮر زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﺸﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ در ﭘﯽ آن اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﺪفﻫﺎي زﯾﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ -1 :اﻟﮕﻮي دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زن در
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي آن  -2ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮاي
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي آﻧﺎن.
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ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و اﺻﻼﺣﺎت ﭘﮋوﻫﺶ
اﻟﻒ -ﻏﯿﺒﺖ و ﻇﻬﻮر :در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﯿﺒﺖ و ﻇﻬﻮر ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ارﮐﺎن اﻋﺘﻘﺎدي
ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺻﻮل ﻋﻘﺎﯾﺪ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻮﺣﯿﺪ ،ﻧﺒﻮت و اﻣﺎﻣﺖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد .در اﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻔﮑﺮ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺣﯿﺪي وﻻﯾﺖﻣﺪار اﺳﺖ؛ اﻟﮕﻮي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻬﺪوي ،ﻏﺎﯾﺖ و ﻣﻄﻠﻮب
ﺧﻠﻘﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎﻧﯽ ،آرﻣﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﺮاﯾﻊ اﻟﻬﯽ و ﺧﺎﺻﯿﺖ ﮐﻤﺎلﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﺸﺮي اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن
اﻧﺴﺎن دﯾﻨﺪار در آرزوي دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﮐﻤﺎل و ﺗﻤﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﺪ ) Saduq, 1984؛
.(Majlisi, 1982
ب-اﻧﺘﻈﺎر :ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﺘﻈﺎر از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ اﻋﺘﻘﺎدي اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از آﻣﻮزهﻫﺎي وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﻧﺼﻮص
دﯾﻨﯽ ﻣﺎﯾﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ) .(Majlisi,1982واژهي »اﻧﺘﻈﺎر« در اﻧﺪﯾﺸﻪ اﻟﻬﯽ -اﻧﺴﺎﻧﯽ داراي ﻣﻌﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ
و ﻋﻤﯿﻘﯽ اﺳﺖ .اﻧﺘﻈﺎر ﮐﯿﻔﯿﺘﯽ دروﻧﯽ و اﻧﮕﯿﺰش دﻫﻨﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﻣﻬﯿﺎي اﺳﺘﻘﺒﺎل از اﻣﺮ
ﻣﻨﺘﻈﺮاﻟﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ و ﭘﯽﺟﻮﯾﯽ ﺑﺮاي ادراك ﭼﯿﺰي ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه واﻗﻊ ﻣﯽﮔﺮدد ،ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﻪراه وﻗﻮع آن ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻧﺘﻈﺎر ﯾﻌﻨﯽ ﭼﺸﻢﺑﻪراﻫﯽ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﮐﺎري ﮐﻪ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﯿﻞ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ) ،(Safi, 1992اﻣﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺘﻈﺎر در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻧﯿﺎز و
اﺿﻄﺮار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و
اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﻇﻬﻮرش را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
رﺳﻮلاﷲ )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:اﻓﻀﻞ اﻟﻌﺒﺎدة اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻔﺮج« ) .(Safi, 1992از اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻧﯿﺰ ﻣﻨﻘﻮل
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد " :اﻟﯿﺲ اﻧﺘﻈﺎر اﻟﻔﺮج ﻣﻦ اﻟﻔﺮج " ) .(Majlisi, 1982ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻔﮑﺮ در ﻣﻘﻮﻟﻪ
اﻧﺘﻈﺎر ،ﺳﺒﺐ ﮔﺸﺎﯾﺶ ،ﺗﺤﺮك و اﻣﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد.
ج -ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎر :ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ آن اﺳﺖ .ﯾﮏ رﻫﯿﺎﻓﺖ
ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎر اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻈﺎر ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي
ﺗﺤﻘﻖ وﻋﺪهﻫﺎي اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .ازاﯾﻦرو در ﻣﺘﻮن رواﯾﯽ ﺑﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ "اﻧﺘﻈﺎر " ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺒﺎدت
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Safi, 1992در اﯾﻦ درﮔﺎه ﻣﻨﺘﻈﺮ واﻗﻌﯽ و راﺳﺘﯿﻦ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺗﺤﻤﻞ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻐﯿﯿﺮ آن ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﻣﻄﻤﺌﻦ و روﺷﻦ درﺻﺪد اﺳﺖ ﺗﺎ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪاي ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ آرﻣﺎن ،اراﯾﻪ دﻫﺪ .اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺘﻮن رواﯾﯽ و ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﻣﻌﺮﻓﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﻫﺮﮔﺎه زﻧﺎن و ﻣﺮدان در دوران ﻏﯿﺒﺖ و آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن
ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ آﻧﭽﻪ در ﺷﺮﯾﻌﺖ واﺟﺐ ﺷﺪه ،ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ارﺟﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدﻣﺎن و
ﻣﺄﺟﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ).(Kuranyi,1990
د-ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ :ﯾﮑﯽ از ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اراﯾﻪ ﺷﺪه در داﻧﺶ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ) .(Zahedi, 1988ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﯾﮏ اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﯽ ،داراي ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
اﻋﺘﻤﺎد ،ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺒﮑﻪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ،ﻫﻤﮑﺎري ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺳﺖ و
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارهﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ -ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﻦﻣﺎﯾﻪﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ دﯾﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﺪاﻟﺖ،
ﻣﻌﻨﻮﯾﺖ و ﻋﻘﻼﻧﯿﺖ ،ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﮔﺮدد؛ ﺑﺴﺘﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ،
ﺣﺮاﺳﺖ از دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﻬﺮهﺑﺮداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺗﻮان ﺑﺎﻟﻘﻮه آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي
وﺻﻮل ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت و ﺧﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ) .(Alvani, 2002ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻧﻬﻔﺘﻪ در
رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد )و ﮔﺮوهﻫﺎي( ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺠﺎم اﻣﻮرات ]رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎ[ ﻣﯽﺷﻮد و داراي
اﺑﻌﺎدي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﺖ و ﺑﻮﯾﮋه در ﺷﮑﻞ ﺟﻤﻌﯽ آن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ؛ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﮐﻨﺶ
ﺟﻤﻌﯽ ﯾﺎري ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ) .(Saadat,2007در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻪوﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ارزشﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻄﻠﻮب را اراﯾﻪ ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻟﻮازم و ﺷﺮوط ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
) ،(Tavassoli,2005ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ را ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎر اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
را در ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫـ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻼش ﺷﯿﻌﯿﺎن در آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺪه ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ :ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي اﺳﻼﻣﯽ و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﻮزه ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ ،ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮي از ادوار ﻃﻼﯾﯽ ﺣﯿﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ دوره ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻠﻤﯽ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺖ ﮔﺴﺘﺮه ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ و ﭘﻮﺷﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﺑﺎ ﭘﯿﺶ از آن ﻧﺒﻮد .در اﯾﻦ زﻣﺎن دوﻟﺖﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﺮان ،ﺳﻮرﯾﻪ و ﻣﺼﺮ ﻇﻬﻮر ﮐﺮده ﯾﺎ در اوج
ﻗﺪرت ﺑﻮدﻧﺪ .ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ اﻋﻢ از ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ،داراﻟﻌﻠﻢ و ﺣﻮزهﻫﺎي ﻋﻠﻤﯿﻪ در ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ
ﺷﻬﺮي ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﯽ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪﻧﺪ و داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي
ﻋﻠﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ دﻓﺎع از ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﯿﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ،ﻣﯿﺮاث ﻋﻈﯿﻤﯽ را ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﻣﺮﺟﻊ و ﺳﻨﺪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﺳﺒﺎب ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺶ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺷﯿﻌﻪ ،ﻇﻬﻮر آلﺑﻮﯾﻪ در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و
ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺘﻤﺮدان و رﺟﺎل ﻋﺼﺮ ﺑﻮﯾﻬﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز رﺷﺪ ﻫﻮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در اراﺋﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ) .(Tusi, 1958آلﺑﻮﯾﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ
آوردن اﻣﮑﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻌﺎرف ﺷﯿﻌﯽ در ﺻﺤﻨﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﻀﻮر
ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺳﯿﺎﺳﯽ – ﻣﺪﻧﯽ آﻧﺎن ) ،(Mirza Qomi, 1992اﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ و ﻋﻠﻨﯽ ﮐﺮدن دو ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻣﻬﻢ ﻋﺎﺷﻮرا و ﻋﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در
ﺳﺎﺧﺖ ،ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻘﺎع ﻣﺘﺒﺮﮐﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﺎرف اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺰﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آوردﻧﺪ ).(Ibn Esfandiar, 1980
ﺗﻌﺪد ﻗﯿﺎمﻫﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻇﻬﻮر دوﻟﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﻦ دوره؛ ﻣﺎ را ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺻﻞ اﻋﺘﻘﺎدي– ﺗﺎرﯾﺨﯽِ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ رﻫﻨﻤﻮن ﻣﯽﺷﻮد و آن ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد
ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻏﯿﺒﺖ و ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ
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آﻣﻮزهﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ؛ راﻫﺒﺮدي اﺳﺎﺳﯽ را ﺑﺮاي اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻮﯾﺎ و ﻓﻌﺎل ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ آن ﺑﻪ ﺳﯿﺮه
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﺗﺪاﺑﯿﺮ اﯾﺸﺎن در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -اﻋﺘﻘﺎدي
ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺖ.
از ﺳﻮﯾﯽ ﺷﺮاﯾﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ،وﻗﻮع ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﺧﻼﻓﺖ
ﻋﺒﺎﺳﯽ ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرﻓﺖ؛ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ و ﮐﺎرآﻣﺪي ﻻزم ﺑﻮد و ﮔﺮاﯾﺶ رﺟﺎل و دوﻟﺘﻤﺮدان
آن ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺬاﻫﺐ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن از ﺣﻘﻮق
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﮑﺎن ﺑﺮﺧﻮرداري از آزادي ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ .اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺷﯿﻌﯽ ،از اﺳﺒﺎب ﺟﺪي ﺗﺤﺮك ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻇﻬﻮر ﺟﻨﺒﺶﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ).(Golpaygani, 1982
ﻫﻢزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﺮﮐﺎت ﺑﺎ آﻏﺎز ﻏﯿﺒﺖ ﺣﻀﺮت وﻟﯽﻋﺼﺮ )ع( اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﻼش
ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ ﻫﻢ ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ اﻫﺘﻤﺎم ﻓﺮاواﻧﯽ
ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي ﺷﯿﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ و در ﮐﻨﺎر آن ﻣﻬﺎرت روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ آﺳﯿﺐﻫﺎي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را ﺑﻪ آﻧﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽدادﻧﺪ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﯿﺎت ﺗﻤﺪﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻼم ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﺷﺘﻪ و ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ از
ﻣﻔﺎﺧﺮ و دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺮﻫﻮن ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه اﺳﺖ ).(Ibn Fandoq,1997
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺤﻮﻻت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻤﯽ در ﻃﺮح ﭼﺮاﯾﯽ و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﺟﺎﻣﻌﻪ و
ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .زﻧﺎن در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ؛ ﺳﻬﻤﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﮔﻮﻧﻪﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﯿﺎمﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ )Isfahani؛  (Al-tanukhy, 1944,Qadi Nu'manو ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ آﻧﺎن در
ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻇﻠﻤﻪ و اﻫﻞ ﺑﺎﻃﻞ اﺷﺎره ﮐﺮد ).(Isfahani
اﺑﺰار و روش
اﮔﺮﭼﻪ اﺑﺰار و ﺷﯿﻮه ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﻠﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ در ﻣﻮﺿﻮع و ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ و
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اراﯾﻪﺷﺪه؛ ﺗﻼش ﺑﺮ آن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺷﺎﺧﺺ زﻧﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﺮدي
آنﻫﺎ در ﺟﺎﻣﻌﻪ؛ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي وﺻﻮل ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﺟﺎﻣﻊ از ﺷﺨﺼﯿﺖ زن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻓﺮاﻫﻢ آﯾﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از دو روش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﮐﯿﻔﯽ ﻫﻢزﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .روش
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ) (Historical Methodﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﮐﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از راه ﺗﺠﺰﯾﻪ و
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺪارك ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻧﻈﺮ ﻣﺪارك ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ
ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮد :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪارك اوﻟﯿﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪارك ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪارك
ﺟﺎري ،ﮔﺮدآوري ﻣﺠﺪد ﻣﺪارك .در ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﮐﺮدن و
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

ﺗﻌﻤﯿﻢﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﯽ ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت ﻣﻨﻄﻘﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎ و
ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﮏ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﺑﺮاي اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺖ .ﻓﻬﻢ
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻢ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود .ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﯾﺎ روﻧﺪ روﯾﺪادﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ روﺷﻦ
ﺷﺪن روﯾﺪادﻫﺎي ﮐﻨﻮﻧﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ وﻗﺎﯾﻊ آﯾﻨﺪه ﮐﻤﮏ ﻧﻤﺎﯾﺪ ).(Ali Ahmadi, 2004
روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ  -ﮐﯿﻔﯽ ) (Descriptive Methodروﺷﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ آﻧﭽﻪ را ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﺎ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﻮد،
ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺘﺪاول ،ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﺟﺎري ،آﺛﺎر ﻣﺸﻬﻮد ﯾﺎ روﻧﺪﻫﺎي در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮﺟﻪ دارد .ﺗﻤﺮﮐﺰ آن
در درﺟﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﺎل اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻏﻠﺐ روﯾﺪادﻫﺎ و آﺛﺎر ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﯾﮑﯽ از روشﻫﺎي ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺪاول در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ رواﺑﻂ دو ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻣﯽﭘﺮدازد .در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺪوﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ و ﯾﺎ
آزﻣﻮن آن ﺗﺪوﯾﻦﺷﺪهاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان از روش ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد ) .(Saroukhani, 2008اﯾﻦ
ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎ در ﭘﮋوﻫﺶ در ﭼﻬﺎر ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از-1 :ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ  -2ﺗﻔﺴﯿﺮ
دادهﻫﺎ  -3ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ -4ﮐﺸﻒ رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ
اﮔﺮﭼﻪ آﺛﺎر و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﺣﻮزه ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ آن ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺬرا
در ﻋﻨﺎوﯾﻦ و ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺟﻬﺖ ﻓﻬﻢ دﯾﻨﯽ ،داﻣﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ،
روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ و روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮي و ﮐﺎرﺑﺮدي داراي ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در
ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي ﺑﻨﯿﺎدي ،ﺗﻮﺳﻌﻪاي و ﮐﺎرﺑﺮدي ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮي ﻣﺮوري و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻗﺮار
داد .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻧﺠﺎمﺷﺪه در ﻣﻮرد زﻧﺎن و ﻣﻬﺪوﯾﺖ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺤﺪود و ﭘﺮاﮐﻨﺪه ،اﻣﺎ
درﺑﺮدارﻧﺪه ﯾﮏ ﭘﯿﺎم ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ،
اﻣﺮي ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ .از
ﺳﻮﯾﯽ روﯾﮑﺮد ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ آﺛﺎر ،در ﺟﻬﺖ آن ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ارﺷﺎدي و ﻣﻮﻟﻮي ﺑﺮ ﺗﻼزم ﻣﯿﺎن
ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺎ ﻃﺮح ﻣﺼﺎدﯾﻖ زﻧﺎن ﻣﺆﺛﺮ
در ﺳﯿﺮه اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﮔﺰارش رواﯾﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﻣﮑﯿﺎلاﻟﻤﮑﺎرم )ﻣﻮﺳﻮي(؛ ﻧﺠﻢاﻟﺜﺎﻗﺐ ) ،(Tabarsi,1991روزﮔﺎر رﻫﺎﯾﯽ
) ،(Kamel Solomon,1961ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﯾﺎري ﻗﺎﺋﻢ آلﻣﺤﻤﺪ )ع( ) ،(Faghih Imani,2003اﺧﻼق
اﻟﻤﺴﻠﻢ و ﮐﯿﻒ ﺗﺮﺑﯽ اﺑﻨﺎءﻧﺎ ﻋﻠﯿﻬﺎ ) ،(Syria،Mabiz ،1991رﯾﺎﺣﯿﻦ اﻟﺸﺮﯾﻌﻪ )،(Mahallati,1948
ﺗﺮاﺟﻢ اﻋﻼماﻟﻨﺴﺎء ) ،(Alami,1996ﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮق زن در اﺳﻼم ) ،(Motahhari, 2000اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و
اﻟﮕﻮﻫﺎي دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن )(Mortazavi,2000؛ زن ﻣﻨﺘﻈﺮ و ﻣﻨﺘﻈﺮﭘﺮوري )Moeen Al-
 (Islam,2008و زﻧﺎن در ﺣﮑﻮﻣﺖ اﻣﺎم زﻣﺎن )ع( ) (Tabasi,2001و ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ
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ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن ) (Entizar ،Shakeri,2006و ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺗﺮﺑﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻬﺪوﯾﺖ
) (sadegh.ir./Mollaei,2010از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ روش رواﯾﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﺪوﯾﺖ
ﯾﺎ راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
اﻟﮕﻮي دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ زن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺷﯿﻌﯽ و ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎي آن :در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﮐﻪ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎي وﺣﯿﺎﻧﯽ اﺳﺖ؛ زن ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﺎاراده ،ﻣﺨﺘﺎر و ﺻﺎﺣﺐ ﺷﻌﻮر ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﻪ او اﻋﻄﺎ ﻧﻤﻮده و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﮐﻤﺎل ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در
زﻣﺮه وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻤﺎﻧﯽاش ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ زن از ﺟﻬﺖﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ .ﯾﮏ دﻟﯿﻞ آن ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﻧﻘﺸﯽ
ﻣﻬﻢ در ﺳﻌﺎدت و ﺷﻘﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس زﻧﺎن ﺑﺎ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮي ،ﻣﺎدري و
ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻧﺴﺎن ﺳﺎﻟﻢ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﺒﺐ ﺑﻘﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻋﺎﻣﻞ رﺷﺪ ﻓﻀﺎﯾﻞ اﺧﻼﻗﯽ و اﺻﻼح ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺰ در راﺳﺘﺎي ﺗﺮﺑﯿﺖ دﯾﻨﯽ زن و ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ او ﺑﺎ
اﻟﮕﻮي ﻣﻌﯿﺎر اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﺎور ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زن و اﻫﺘﻤﺎم دوﻟﺘﻤﺮدان و ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﻣﺪﻧﯽ و
آﺣﺎد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي زﻧﺎن و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي ﺑﯿﺶﺗﺮ از اﻣﮑﺎن ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﺴﻞ
ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪاي ﭘﺎك و ﻣﻄﻠﻮب اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ) .(Saduq,1984ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن در ﺳﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻓﺮدي ،ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ
ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻟﻒ( ﺿﺮورت ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺧﻮدﺳﺎزي :ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺣﻀﻮر و ﻻزﻣﻪ ﺗﺤﺮك و ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ اﻧﺘﻈﺎر ،ﺧﻮدﺳﺎزي
اﺳﺖ .ﺑﯿﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ دﯾﻨﯽ و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺳﻠﮏ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻣﻨﺘﻈﺮان و دور ﺷﺪن از
ﻣﺴﯿﺮ اﻧﺤﺮاف و ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ) .(al-Kulayni,1388, Al-hojjahزﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﺪاراﻧﻪ اﮔﺮﭼﻪ اﻣﺮي ﻣﻤﮑﻦ،
اﻣﺎ ﺳﺨﺖ و دﺷﻮار اﺳﺖ .از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻣﻨﻘﻮل اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد...":ﮐﺴﯽ ﮐﻪ )در ﻏﯿﺒﺖ( ﭘﺎﯾﺒﻨﺪ ﺑﻪ
دﯾﻨﺶ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺧﻮد از ﺑﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻪ درﺧﺖ ﻗﺘﺎت )داراي ﺧﺎرﻫﺎي
ﺳﻮزﻧﯽ( ﻣﯽﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺧﺎرﻫﺎي آن ﻓﺮورﯾﺰد "...ﺳﭙﺲ ﻓﺮﻣﻮد " :ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺪه در زﻣﺎن ﻏﯿﺒﺖ ،ﺗﻘﻮاي
اﻟﻬﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از دﯾﻨﺶ ﻣﻮاﻇﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ").(Majlisi,1982
ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ در ﺣﯿﻄﻪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آن را از ﯾﮏﺟﻬﺖ در دو ﺣﯿﻄﻪ ،ﻧﮕﺮﺷﯽ و ﻋﻤﻠﯽ )رﻓﺘﺎري( ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﻤﻮد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻬﻢ در ﺣﯿﻄﻪ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮد ) ،(Amedi,1946ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ
) ،(Saduq,1996ﺷﻨﺎﺧﺖ اواﻣﺮ و ﻧﻬﯽ اﻟﻬﯽ و اﻧﺒﯿﺎء و اوﺻﯿﺎء )(Razi.1960؛ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻈﺎم ﻫﺴﺘﯽ و
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

دﻧﯿﺎ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن )Al-Shaykh al-Mufid,1992؛  ،(Majlisi,1982ﺗﻼزم ﻧﻈﺎم ﺗﮑﻮﯾﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﺮاي وﺻﻮل ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ).(Musavi Isfahani,1950
ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﻣﻨﺘﻈﺮان در ﺣﯿﻄﻪ ﻋﻤﻠﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﻌﺎدل و ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداري ) Hor
 ،(amelyi,1970ﺑﺮﺧﻮرداري از روﺣﯿﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮان ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﭘﺎﯾﺪاري در ﺣﻮزه ﻓﺮدي و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ،(Quran, Anfalﺷﺠﺎﻋﺖ و ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺗﻮان رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﯾﺠﺎد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﻣﯿﺎن اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﺎ ﮔﺰارهﻫﺎي اﺧﻼﻗﯽ ).(al-Kulayni,1960
رﻓﺎﻋﮥ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﯽ از ﻗﻮل اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( از وﺟﻮد رﺳﻮلاﷲ )ص( ﻓﺮﻣﻮد":ﺧﻮﺷﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
ﻗﺎﺋﻢ اﻫﻞﺑﯿﺖ را درك ﮐﻨﺪ و ﭘﯿﺶ از ﻗﯿﺎﻣﺶ ﺑﻪ او اﻗﺘﺪا ﻧﻤﺎﯾﺪ ،از او و اﻣﺎﻣﺎن ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮ ﭘﯿﺶ از او
ﭘﯿﺮوي ﮐﻨﺪ و از دﺷﻤﻨﺎن آﻧﺎن ﺑﯿﺰاري ﺟﻮﯾﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪاي ﻋﺰوﺟﻞ ﭘﻨﺎه ﺑﺒﺮد ،اﯾﻨﺎن رﻓﯿﻘﺎن ﻣﻦ و
ﮔﺮاﻣﯽﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد اﻣﺖ در ﻧﺰد ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ")Al-Shaykh al-Tusii,1990؛(Saduq, 1984
ﻧﻌﻤﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد":ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮش دارد از ﯾﺎران اﻣﺎم ﻣﻬﺪي
)ع( ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ )ورع( ﭘﯿﺸﻪ ﮐﻨﺪ ").(Fahri Zanjani, 1984
ﺑﻨﺎﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ روﺣﯿﺎت و ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي زﻧﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ ﺟﺬﺑﻪ و اﻇﻬﺎر
ﻋﺒﻮدﯾﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ درﮔﺎه ﻣﻌﺒﻮد؛ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ و ﺳﻬﻞ اﻟﻮﺻﻮلﺗﺮ اﺳﺖ ) Javadi Amoli,
 .(2004اﯾﻦ ﻧﮕﺮش در ﺳﺎﺣﺖ ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻧﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ آﮔﺎه و ﺑﺎاراده در ﺳﺎﺣﺖ ﺧﻮدﺳﺎزي و ﺗﻬﺬﯾﺐ
ﻗﺪم ﻧﻬﺎده ،ﻣﺤﻞ اﺣﺘﺮام و رﺟﻮع اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ ﺑﻮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از ﻣﺎدر ﺳﯿﺪ
ﻣﺮﺗﻀﯽ و ﺳﯿﺪ رﺿﯽ ) (Noori Tabarsi, 1994و ﺳﭙﺲ دﺧﺘﺮان ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺧﯿﺮ،
از زﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ و روات ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻮده و از ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ اﺟﺎزه رواﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ).(S. Morteza, 1984
ب( اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺴﺮي و ﻣﺎدري :اﻧﺘﻈﺎر ،اﻣﺮي ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﺳﺎز اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ رﺳﺎﻟﺖ
اﺻﻠﯽ زن ﺑﻮﯾﮋه در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ ﻫﻤﺴﺮي و ﻣﺎدري اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺗﮑﻮﯾﻦ و ﻫﻢ
ﻧﻈﺎم ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دارد .زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زن ﺑﻮدن و ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻧﻘﺶ ﻫﻤﺴﺮي و ﻣﺎدري؛ ﺳﻬﻤﯽ
ﻋﻤﺪه و ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻨﺘﻈﺮان ﻣﺼﻠﺢ دارد.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دو زن را ﻣﻠﺰم ﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮي اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﺪﯾﺮي ﻣﺪﺑﺮ و ﻟﻄﯿﻒ ،ﻣﺤﯿﻂ
ﺧﺎﻧﻪ را ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻓﺮدي و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺟﻤﻌﯽ و ﻫﻢ ﺑﺮاي ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ ﻓﺮزﻧﺪان ﺳﺎﻟﻢ آﻣﺎده
ﮐﻨﺪ .وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ زﻧﺎﻧﯽ از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖﻫﺎي اﻟﻬﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽروﻧﺪ ) al-Kulayni, 1960؛ Majlisi,
 .(1982ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ":ﻣﺮد ،ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ و درﺑﺎره آﻧﺎن از او ﺳﺆال ﻣﯽﺷﻮد و
زن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮﻫﺮش و ﻓﺮزﻧﺪان او اﺳﺖ و درﺑﺎره آﻧﺎن از او ﺳﺆال ﻣﯽﺷﻮد ") .(Bokhariدر
ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد":ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮ زن ،ﺷﻮﻫﺮ او دارد و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺣﻖ را ﺑﺮ ﻣﺮد،
ﻣﺎدر او دارد ").(Mottaqi Hindi
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ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ؛ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ زن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﻣﻮاﻫﺐ
ﺧﺎﺻﻪ اﻟﻬﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺮﺑﯿﺖ و رﺷﺪ و ﻧﺎﻗﻞ ﺳﻠﻮك ﻣﻄﻠﻮب زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ
اﯾﻦ اﺳﺎس ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺮدان در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ،ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و ﻋﺒﺎدي ،وﺟﻮد ﻫﻤﺴﺮان و
زﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن را در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺮاﻫﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن
ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﻣﻮرد ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ و ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺪﯾﺚ از رﺳﻮلاﷲ )ص( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد ":ﻫﺮ
زﻧﯽ ﮐﻪ در ﮐﺎر ﺣﺞ ،ﺟﻬﺎد ﯾﺎ ﻋﻠﻢآﻣﻮزي ﻫﻤﺴﺮش را ﯾﺎري ﮐﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او ﭘﺎداﺷﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ اﯾﻮب ﻋﻄﺎ ﻧﮑﺮدهاﺳﺖ ").(Al-Tabrisi, 1992
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر وارده از ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺟﻬﺎد آﻣﺪه اﺳﺖ )al-
Kulayni,1960؛  .(Hor amelyi,1970رﺳﻮل اﮐﺮم )ص( ﻓﺮﻣﻮد ":ﺟﻬﺎد اﻟﻤﺮاة ﺣﺴﻦ اﻟﺘﺒﻌﻞ
") .(Saduq,1994ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﺣﺮاﺳﺖ از ﺟﺮﯾﺎن ﺣﻖ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آن ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
اﺻﻞ و ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺮﺑﯿﺖﺷﺪه و ﮐﺎرآﻣﺪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻮده؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪﮐﻪ ﻏﻔﻠﺖ از آن
ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎﻃﻞ در ﺑﺮﻫﻪاي از ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﺪﺑﯿﺮ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ﻣﺪﺑﺮاﻧﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻓﺮاوان ﺑﻮده و ﮔﺮوﻫﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زوج ﺻﺎﻟﺢ ﯾﺎ زﻧﺎن ﻣﺆﻣﻨﻪ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ
) .(Isfahaniﻋﻤﺪه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد اﺻﻼح زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان وﻻﯾﺖ
و اﻫﺘﻤﺎم در اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺎدر اﺑﻦ ادرﯾﺲ ﺣﻠﯽ و واﻟﺪه اﺑﻦ ورام از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﻮاردي اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ دوره ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ) .(Noori Tabarsi, 1987اﯾﻦ دو ﻓﺮد
اﻓﺰون ﺑﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﻘﺶ ﻣﺎدري و ﻫﻤﺴﺮي ،در ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ دﺷﻤﻨﺎن اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و
ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﯾﺎري و ﻫﻤﮑﺎري ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ ).(Ibn Tavus, 1958
از دﯾﮕﺮ اﻓﺮادي ﮐﻪ در دوره ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﻤﺴﺮي و ﻣﺎدري را ﺑﺮﻋﻬﺪهﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺤﻮ
اﺣﺴﻦ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ )درﮔﺬﺷﺘﻪ  385ﻫـ( ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ )ﺣﺴﯿﻦ( ﻋﻠﻮي اﺳﺖ.
وي از ﻧﻮادﮔﺎن ﻧﺎﺻﺮ اﻃﺮوش ﺑﻮد 1و ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري ﮐﻪ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد؛ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﺷﻬﺮت اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﻋﻠﻮي ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ وي ﻣﺎدر ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﯾﺸﺎن در ﺧﺎﻧﻮادهاي ﻣﺤﺘﺮم و ﺷﺮﯾﻒ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ) (Razi, 1995و در ﺳﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺎ
 -1ﻧﺎﺻﺮ اﻃﺮوش از ﺳﺎدات ﺣﺴﯿﻨﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﮔﺮدان و ﻣﺮﯾﺪان اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮي )ع( اﺳﺖ و در ﻣﺤﻀﺮ آن ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ﮐﻪ
ﮐﺘﺎب »اﻗﺘﺒﺎس اﻟﻌﻠﻮم« را ﻧﻮﺷﺖ .وي ﻣﺪﺗﯽ از ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در ﻧﻮاﺣﯽ ﺟﺒﺎل ﮔﺬراﻧﯿﺪ و در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﺼﺪر ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻔﯿﺪي
ﺑﺮاي آن دﯾﺎر ﺷﺪ .وي ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺳﺎل  304ﻫﺠﺮي در ﺷﻬﺮ اﻣﻞ از دﻧﯿﺎ رﻓﺖS. Morteza, 1994 & S. ) :
 (Morteza, 1996و ﻣﻮرد ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎري از ﻣﻌﺎﺻﺮان و ﻣﺆﻟﻔﺎن و اﻫﻞ ﻋﻠﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ).(Ibn Esfandiar, 1988
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ اﺣﻤﺪ ﻋﻠﻮي ازدواج ﮐﺮد ) 1(Razi, 1995و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻮﻓﻖ و
ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ارﺷﺎد ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺖ ورزﯾﺪ .اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﻋﻠﻮي ،ﻋﻠﻮم دﯾﻨﯽ و ﻓﻘﻪ را از ﻣﺤﻀﺮ
ﭘﺪر و دﯾﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎي ﺑﻪ ﻧﺎم آن زﻣﺎن ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﺎﮔﺮدان ﺑﺴﯿﺎري ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﻮد ) Noori
 .(Tabarsi, 1994از آن ﺟﻤﻠﻪ دو دﺧﺘﺮ اﯾﺸﺎن ﺧﺪﯾﺠﻪ و زﯾﻨﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ از اﻫﺎﻟﯽ ﻋﻠﻢ و ﻓﻀﯿﻠﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ ).(Ibn Khallikan, 1955
ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻓﺮزﻧﺪان اﯾﺸﺎن ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ادب و ﻓﻀﻞ ﺳﺮآﻣﺪ و در ﮐﻼم و ﻓﻘﻪ و
ﻋﻠﻮم ﻣﻌﺮوف و ﭘﯿﺸﻮاي داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻫﻞ ﻋﺮاق ﺑﻮد ) .(Al-Shaykh al-Tusi, 1994ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آﺛﺎر اﯾﻦ
داﻧﺸﻤﻨﺪ اﻣﺎﻣﯿﻪ و اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﺮح ﺧﻮد ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎي وي ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ
وي ،ﻣﺎدرش ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﻋﻠﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺳﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر در دوران
ﮐﻮدﮐﯽ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﯽ آﻧﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ او ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪان ﮔﺮﻓﺖ .در ﺗﻮﺿﯿﺢ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ؛ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ و اﺧﺒﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،ﭘﺪر اﯾﺸﺎن داراي ﻣﻘﺎﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺑﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮﯾﻬﯿﺎن در زﻧﺪان ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد .ﺣﻀﻮر ﻣﺎدر در ﺧﺎﻧﻮاده و ﺻﺒﺮ و
ﻣﺘﺎﻧﺖ وي در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از ﯾﮏﺳﻮ و ﺑﻪوﯾﮋه اﻗﺪام وي در اﻧﺘﺨﺎب اﺳﺘﺎداﻧﯽ ﻣﺒﺮز و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي اﻣﺮ ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ؛ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .ﯾﮑﯽ
از اﺳﺘﺎدان اﯾﺸﺎن ،ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺰرگ و رﺟﺎل اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ) Morteza,
 .(1996ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﺳﯿﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ واﺳﻄﻪ در ﺻﺪد ﺑﻮده ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﺎدر در
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖﻫﺎﯾﺶ ،ﺣﻖ او را ادا ﻧﻤﺎﯾﺪ و از او ﺗﻘﺪﯾﺮ ﮐﻨﺪ.
ﺳﻮﮔﻮاري و ﻣﺮﺛﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در رﺛﺎي اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﻋﻠﻮي ﺳﺮوده ﺷﺪه؛ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ و اﻋﺘﺒﺎر وي در
ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﺶ در ﻧﺰد ﻣﻌﺎرف ﺷﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) (Morteza. 1995از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اراﯾﻪﺷﺪه درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎي ﻋﻤﺪه در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ اﯾﻔﺎي ﻧﻘﺶ
ﻫﻤﺴﺮي و ﻣﺎدري ﺑﻮده اﺳﺖ.
ج( اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن :ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد وﺟﻮدي اﻧﺴﺎن ،ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﻧﺴﺎن ﻣﺪﻧﯽ اﻟﻄﺒﻊ اﺳﺖ .در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ﺑﻮﯾﮋه از آن ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
ﺣﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ را ﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﻋﻄﺎ ﮐﺮده و او را ﺑﺎ اﺧﺘﯿﺎر و آزادي ﺗﺠﻬﯿﺰ ﻧﻤﻮده ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي
ﮐﻤﺎل اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻃﺎﻋﺖ از اواﻣﺮ و ﻧﻮاﻫﯽ اﻟﻬﯽ و اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ زن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻧﺴﺎن از اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﺟﺘﻤﺎع ﺣﻖ و ﺗﮑﻠﯿﻒ او ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود.
 - 1اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻮن اﺟﺪادش ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻘﻮا و ﻓﻀﯿﻠﺖ و در ﺳﯿﺎدت و ﮐﯿﺎﺳﺖ وارد ﺑﻮد .وي ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻧﻘﺎﺑﺖ
ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ دﯾﻮان ﻣﻈﺎﻟﻢ و اﻣﯿﺮاﻟﺤﺎﺟﯽ را ﻋﻬﺪهدار ﺑﻮده و زﻣﺎﻧﯽ اﻣﯿﻦ اﺳﺮار ﺧﻼﻓﺖ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ
ﻣﻮرد ﻏﻀﺐ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و در ﻗﻠﻌﻪاي در ﻓﺎرس ﻣﺤﺒﻮس ﮔﺮدﯾﺪ )(Ibn Khallikan, 1955
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ﻣﺴﺌﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻟﺰاﻣﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در اﺟﺘﻤﺎع اﺳﺖ .ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺗﻼزم ﻧﻈﺎم ﺗﮑﻮﯾﻦ و
ﺗﺸﺮﯾﻊ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪي ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﺪه؛ ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي اﻧﺴﺎن از ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﯿﺶ رو ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺮوج از
ﺣﻘﻮق ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ،رﻓﻊ ﮔﺮدد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎن از آن ﻧﻔﻊ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺣﻀﻮر زن در اﺟﺘﻤﺎع داراي اﻟﺰاﻣﺎت و ﻗﯿﻮدي اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ﺑﺮ آن
ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﻤﻮده و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﻏﯿﺮ آن ﻣﻔﺼﻞ درﺑﺎره آن ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻧﺸﺴﺘﻪاﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ
اﯾﻦ اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼط زن و ﻣﺮد ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زن و
ﻣﻮاردي اﯾﻦﭼﻨﯿﻨﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد.
ﻓﻬﻢ اﻫﻤﯿﺖ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر و اﺣﮑﺎم و اﻟﺰاﻣﺎت آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ " ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از ارﮐﺎن اﺳﺎﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ
اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﮕﺎه اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﺎﮐﻢ آن ﺑﻮده ،ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎﺳﺖ ﮐﻪ
ﺻﺮﯾﺢﺗﺮﯾﻦ ،اﺻﯿﻞﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎﻣﻞﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ از زن اراﯾﻪ ﺷﺪه ،از ﺟﺎﻧﺐ آﻣﻮزهﻫﺎي وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺮه
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ،اﻧﺴﺎن ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺣﻀﻮر اﻧﺴﺎن ﮐﺎﻣﻞ و وﻟﯽ اﻟﻬﯽ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ او ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داده و
ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﺪادادي و ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻌﺎدت و ﮐﻤﺎل را ﻓﺮاﻫﻢ و ﺑﺎ آن
ﻫﻤﺮاه ﻣﯽﺷﻮد .روﺷﻦ اﺳﺖ؛ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ در ﺻﻮرﺗﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﺮﻓﺖ از ﺳﻄﺢ
ﻓﺮدي وارد ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ،ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﮔﺮﯾﺰي ،ﻏﻔﻠﺖ از ﻫﺪف ﺧﻠﻘﺖ
اﻧﺴﺎن ،ﮐﺞاﻧﺪﯾﺸﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ ،اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت ،ﺗﻔﺮﻗﻪ ﮔﺮاﯾﯽ و دﯾﻦﺳﺘﯿﺰي ،ﻣﺤﺼﻮل ﻋﺪم
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻣﺎﻧﻊ وﺻﻮل ﺑﻪ ﮐﻤﺎل ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ.
درك ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﺣﺼﻮل ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻗﺎﻟﺐ وﻇﺎﯾﻒ ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﻋﺼﺮ
ﻏﯿﺒﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻮﯾﺎ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦِ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ و اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﻀﻮر آﺣﺎد
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺑﻪوﯾﮋه زﻧﺎن در ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ را ﺿﺮورﺗﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :اﻧﺠﺎم ﺗﮑﻠﯿﻒ اﯾﻤﺎﻧﯽ ) Musavi,
 ،(1950ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﻬﺪ روﺣﯿﻪ ﺟﻤﻌﯽ ،اﺧﻼقﻣﺪاري ،ﺧﻼﻗﯿﺖ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ،ﺣﻞ ﻧﯿﺎزﻫﺎ
ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﯾﻦ ،زﻣﯿﻨﻪﺳﺎزي ﺑﺮاي ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﭘﺬﯾﺮي ،اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮﺧﻮرداري از ﯾﮏ روﺣﯿﻪ ﺟﻬﺎدي و اﺻﻼﺣﯽ )در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻓﺴﺎد( در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ).(Ameli, 1964
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﺤﺚ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺻﻼح ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻌﻨﺎي زﻧﺪﮔﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﺑﺪﺳﺖ
ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ دﺳﺘﺎورد ﻋﻈﯿﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺗﺎ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ و از ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪيﻫﺎ و
اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي آﻧﺎن ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ و ﻫﻤﮕﺎن را در دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻔﺸﺎن رﻫﻨﻤﻮن ﮔﺮدد .ﯾﮑﯽ از
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﺿﺮورت ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ آن اﺳﺖ.
ﺑﺮﺧﻮرداري از ﺣﻘﻮق اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﻀﻮر زن در ﺟﺎﻣﻌﻪ در راﺳﺘﺎي ﺣﻘﻮق ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از او اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود .ﻟﺬا ،در ﺻﻮرت ﺳﻮء ﺑﺮداﺷﺖ ﯾﺎ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﯿﺮي
ﻧﺎدرﺳﺖ درﺑﺎره اﺑﻌﺎد و اﻟﺰاﻣﺎت آن؛ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮي ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ
ﺻﻼح و ﻧﻔﻊ ﻋﻤﻮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺒﺐ آﺳﯿﺐﻫﺎي ﺟﺪي ﺑﻪ ﺷﺄن و ﮐﺮاﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ زن ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس اﺳﻼم ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻟﻬﯽ – اﻧﺴﺎﻧﯽ از زن را ﻻزم و آن را ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
).(Tabataba'i,1973
ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﻠﻮك ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻮﯾﮋه در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ؛ ﺑﻪ
ﻣﺴﺌﻠﻪ زن و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻨﺎﯾﺘﯽ وﯾﮋه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺄﻟﯿﻒ آﺛﺎر وزﯾﻦ ﻋﻠﻤﯽ در ﺑﺎب ﻧﺴﺎء ،اﻫﺪاء
ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺘﺎبﻫﺎ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ،ﺑﺮﮔﺰاري ﺟﻠﺴﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن ،ﺗﻌﻠﯿﻢ ﻓﻨﻮن ﺗﺒﻠﯿﻎ،
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن و واﮔﺬاري ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ زﻧﺎن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻣﺪﻋﺎ اﺳﺖ ) .(Al-Shaykh al-Mufid, 1989اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﯽ،
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ را ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﯾﮕﺎه زﻧﺎن در اﺻﻼح اﺟﺘﻤﺎع
اﻣﺮي ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﯾﺎ ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزي آﻧﺎن
اﻟﻒ( ﻋﻠﻢآﻣﻮزي و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ :ازﺟﻤﻠﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﻧﺎن ،ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل
در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﻋﻠﻢآﻣﻮزي و اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺎﯾﯽ اﺳﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ آﻣﻮزهﻫﺎي وﺣﯿﺎﻧﯽ و ﺳﯿﺮه و ﺷﺨﺼﯿﺖ
ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﯿﺎز و ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪي از آن در اﺻﻼح ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﭘﺮورش
اﻧﺴﺎنﻫﺎي آﮔﺎه و ﻣﺘﻌﻬﺪ دارد.
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﺑﻪ آن دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﻣﻮدت و اﻃﺎﻋﺖ -ﮐﻪ از ﻟﻮازم
وﻻﯾﺖﭘﺬﯾﺮي اﺳﺖ -در ﮔﺮو ﮐﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ﻣﻬﺪوي ﮐﻪ
در ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ﺑﺮ آن ﺗﺼﺮﯾﺢﺷﺪه ،ﮔﺴﺘﺮه ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ﺣﮑﻤﺖ در ﺣﻮزه زﻧﺎن و ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮي آن اﺳﺖ.
اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ )ع( ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ":ﭼﻨﺎن ﻣﺮدم ﺣﮑﻤﺖ را ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ زن در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ ﻗﻀﺎوت
ﻣﯽﮐﻨﺪ ").(Fahri Zanjani, 1984
زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﻌﺎرف اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ آﯾﻨﺪﮔﺎن داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل زﻧﺎن در ﺟﺒﻬﻪ ﺟﻬﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻋﻢ از ﺗﻌﻠﯿﻢ ،ﺗﺒﻠﯿﻎ و ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﺻﺪر
اﺳﻼم ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و در ﺻﺪر آن ﻧﻘﺶ ﺑﺎﻧﻮان ﺧﺎﻧﺪان ﻋﺼﻤﺖ و ﻃﻬﺎرت )ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎدران ،ﻫﻤﺴﺮان،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ زن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻬﺎر 1396
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دﺧﺘﺮان و زﻧﺎن اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ( و ﭘﺲ از آن دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﯾﺎران و ﺻﺤﺎﺑﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( ﻗﺮار
داﺷﺘﻨﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ زﻧﺎن در آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺪه ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﻓﺮاﮔﯿﺮي ﻋﻠﻢ و ﺗﻠﻤﺬ در ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
و رﺟﺎل ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻮد .اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﻮﯾﮋه از آﻧﺠﺎ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از اﻋﻼم و ﻣﺘﻮن
رﺟﺎﻟﯽ و رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ و رواﯾﺎت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد ) Rahmani miyanji,1996, Ibn
 .(Tavus, 1992ﺑﺮﺧﯽ از زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
امﮐﻠﺜﻮم ﺑﻨﺖ اﺑﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮي :ﭘﺪر وي ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮي ،دوﻣﯿﻦ ﻧﺎﯾﺐﺧﺎﺻﻪ ﺣﻀﺮت وﻟﯽﻋﺼﺮ )ع( ﺑﻮد و از اﯾﻦ ﺟﻬﺖ امﮐﻠﺜﻮم اﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﺪدي را از ﻗﻮل ﭘﺪرش درﺑﺎره ﻧﺎﺣﯿﻪ
ﻣﻘﺪﺳﻪ و ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(Bahrani, 1992
ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﻮي :اﯾﺸﺎن ﻣﺎدر ﺳﯿﺪ رﺿﯽ و ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺦ ﻣﻔﯿﺪ رادرك ﮐﺮد و ﺑﺮﺧﯽ از آﻣﻮزهﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ او در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻧﺸﺮ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ وﺟﻮدش
ﻣﺄﻣﻨﯽ ﻣﻄﻤﺌﻦ ،ﺑﺮاي ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده آﻧﺎن ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﻣﺪ )ﻧﻮري.(216/1994:3 ،
 ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ دو دﺧﺘﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ از ﺟﻤﻠﻪ زﻧﺎن ﻓﺎﺿﻠﻪ و ﻋﺎﻟﻤﻪ ﻋﺼﺮ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ).(Morteza, 1994درﺑﺎره ﻧﺎم اﯾﻦ دو ﺧﺒﺮي در دﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو دﺧﺘﺮ ﻧﺰد ﻋﻤﻮﯾﺶ ،ﺳﯿﺪ رﺿﯽ ،ﺗﻠﻤﺬ ﮐﺮد و
از ﺟﺎﻧﺐ او اﺟﺎزه ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ﯾﺎﻓﺖ .ﻫﻤﻮ ﯾﮑﯽ از راوﯾﺎن ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﺮﺣﻮم ﺳﯿﺪ
رﺿﯽ ﮔﺮدآوريﺷﺪه اﺳﺖ ).(Noori Tabarsi, 1994
 دﺧﺘﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺎد ،وزﯾﺮ ﺑﻮﯾﻬﯿﺎن از دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺪر ﺑﺮاي رﺷﺪ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ويﺑﺴﯿﺎر ﺗﻼش ﮐﺮد ).(Sadr Haj Seyed Javadi, 2004
از دﯾﮕﺮ زﻧﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻋﺎﻟﻤﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ رﺟﺎﻟﯽ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪدﺧﺘﺮان ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ) (Sadr Haj Seyed Javadi, 2004و ﺳﯿﺪ ﺑﻦ ﻃﺎووس اﺷﺎره ﮐﺮد ) Ibn Tavus,
1992؛ .(Ibn Tavus, 1950
ب -دﻓﺎع از ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و ارﺷﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ :ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻮريﺗﺮﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ در آﻣﻮزهﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﯿﺎن ﻓﻀﺎﯾﻞ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﺮ وﺻﺎﯾﺖ اﻟﻬﯽ آﻧﺎن از
دﯾﮕﺮ اﺑﻌﺎد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن در اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ .اﯾﻦ وﺟﻪ ﻧﻤﻮدي از آﮔﺎﻫﯽ دﯾﻨﯽ،
ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در زﻧﺎن و اﻫﺘﻤﺎم ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﺮاي ﺣﺮاﺳﺖ از ﻫﻮﯾﺖ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد
ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده زﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﺣﺘﺠﺎج ،ﺧﻄﺎﺑﻪ ،ﻣﺮﺛﯿﻪ و ﺷﻌﺮ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ از
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل و اﺛﺮﮔﺬاري ﺑﯿﺶﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺿﻤﻦ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻘﺎم اﻟﻬﯽ اﻣﺎم و دﻓﺎع از
ﺣﻘﺎﻧﯿﺖ آﻧﺎن ،ﻓﺮﺻﺘﯽ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻠﻮم اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و ﻫﺪاﯾﺖﮔﺮي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآﻣﺪ و در
ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ اﻓﺸﺎي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﻇﻠﻤﻪ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

)Al –Johari,1964؛ Isfahani؛ Tabari, 1937؛ Al-Shaykh al-Mufid, 1992؛ Ibn Tavus, 1951؛

Ameli؛  .(Helli, 1950از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اﯾﻦ ادﻋﺎ ،اﺧﺒﺎر و ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻨﻘﻮل از ﺣﮑﯿﻤﻪ دﺧﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد
)ع( اﺳﺖ .رواﯾﺎت ﻣﺘﻌﺪدي از ﺟﻨﺎب ﺣﮑﯿﻤﻪ ،درﺑﺎره ﺳﯿﺮه و ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎﻣﺎن و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ
اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻧﻘﻞﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﺸﺎن در ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻧﺰد
ﻣﺤﺪﺛﺎن و رﺟﺎل ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ )Noori Tabarsi, 1987؛  .(Kuranyi, 1990ﻧﻘﺶ اﯾﺸﺎن در ﺗﺒﯿﯿﻦ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ در ﻣﻘﺎﻟﻪاي دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ج( راﻫﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﻨﻮي :زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﺛﺒﺖ و ﺿﺒﻂ ﻣﯿﺮاث ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻤﻠﯽ
اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﺎدﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮓ دﯾﻨﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
زﻧﺎن در ﻧﺸﺮ دﻋﺎﻫﺎ و زﯾﺎرات ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( اﺷﺎره ﮐﺮد .ازآﻧﺠﺎﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ آﺛﺎر ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در
اﺻﻼح ﻓﺮدي و ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ داﺷﺖ؛ ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ .از
آن ﺟﻤﻠﻪ دﻋﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﺎ واﺳﻄﻪ از ﺣﮑﯿﻤﻪ دﺧﺘﺮ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺟﻨﺎب
ﺣﮑﯿﻤﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ را از وﺟﻮد ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي)ع( رواﯾﺖ ﮐﺮده و ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ در »ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار " و ﻓﺘﺎل
در »روﺿﻪ اﻟﻮاﻋﻈﯿﻦ« آوردهاﻧﺪ ) .(Al-Qayyumi, 1955ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ ،اﻫﺘﻤﺎم دﺧﺘﺮ ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ در
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﺨﻨﺎن اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪ.
د( ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ :از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن در اﯾﻦ دوره ،ﺣﻞ
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻓﻬﻢ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺳﺎﺳﯽ در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ ) Fahri
.(Zanjani, 1984
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ؛ ﺑﺨﺸﯽ از اﻫﻤﯿﺖ و ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ،ﺑﻮﯾﮋه از آن ﺟﻬﺖ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ
دﯾﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺪاوم اﻣﺮ اﻣﺎﻣﺖ ،اﺟﺮاي اﺣﮑﺎم دﯾﻨﯽ ،ﺿﺮورت ﻧﻈﺎرت ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و
ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﯿﻌﯿﺎن ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﺮاﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎﻣﺖ و
ﻏﯿﺒﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮد و از ﺳﻮﯾﯽ ﺗﻼش اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮاي وﺣﺪت ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺷﯿﻌﯽ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ وﻻﯾﺖ ﻋﺎﻣﻪ و ﻧﻮاب ﻋﺎم اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( ﺑﻮد ) Al-Shaykh al-Mufid,
.(1989
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﮑﺎﺷﻔﺎت ،ﻣﺮاودات و ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯽ را
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ ﺑﻪواﻗﻊ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ و ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﺼﻮم؛ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﯾﯽ ﻋﻤﺪه را ﺑﺮاي
ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ادﻟﻪ
ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﺼﻮص دﯾﻨﯽ ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﮐﻨﻨﺪ ).(Ibn Tavus, 1992
در ﻣﯿﺎن روﯾﮑﺮدﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ؛ راﻫﺒﺮد ﺑﺰرﮔﺎن و رﺟﺎل اﻣﺎﻣﯿﻪ
آن ﺑﻮد ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺗﺄﻟﯿﻒ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻧﻘﻞ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت؛ ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﻣﺴﺎﺋﻞ دﯾﮕﺮ اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ .ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺒﺎﻧﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﯾﮏ ﻣﺠﺘﻬﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﺸﺮاﯾﻂ،

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ  -ﭘﮋوﻫﺸﯽ زن و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﺳﺎل ﻫﺸﺘﻢ ،ﺷﻤﺎره ﻧﺨﺴﺖ ،ﺑﻬﺎر 1396
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ﺑﺮاي ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر و ﻋﺒﻮر از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ؛ از ﺿﺮورﯾﺎت ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎي دﯾﻨﯽ و
اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ اﺳﺖ .اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ -اﺻﻮﻟﯽ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺎﻣﯿﻪ در آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﺪه ﻏﯿﺒﺖ در
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﺮﺟﻌﯿﺖ ﻓﻘﻬﺎ ﺷﯿﻌﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ آﺛﺎر ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻓﻘﻬﺎي اﻣﺎﻣﯿﻪ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ورود ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻋﯿﺎﺷﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﮐﺘﺎﺑﯽ دارد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان "ﮐﺘﺎب ﻓﺮض ﻃﺎﻋﮥ
اﻟﻌﻠﻤﺎء "-ﮐﻪ اﺑﻦ ﻧﺪﯾﻢ آن را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ) .(Tajaddodﻋﻨﻮان ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ )ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﺮاﺑﻠﺴﯿﻪ ،ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺪﯾﻤﻠﯿﻪ ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﻄﻮﺳﯿﻪ ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺠﺮﺟﺎﻧﯿﻪ ،اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ اﻟﺼﯿﺪاوﯾﻪ( ﻧﯿﺰ
ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﺻﺤﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ) .(Al-Shaykh al-Tusi,1996ﻫﻮﺷﻤﻨﺪي
ﺷﯿﻌﯿﺎن در درك اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻻت و روﯾﺎروﯾﯽ درﺳﺖ ﺑﺎ آن؛ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن
ﻓﻌﺎل ﻓﮑﺮي و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻋﺮض اﻧﺪام ﮐﻨﻨﺪ.
زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﻬﻢ و در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ در اﯾﻦ روﯾﮑﺮد داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل آﻧﺎن در
ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد دوم اﺳﺖ .از ﺳﻮﯾﯽ اﻫﺘﻤﺎم زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮاي ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺎ
ﺑﺮﺧﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان اﻣﺎﻣﯿﻪ ﮐﻪ داراي ﮔﺮاﯾﺶ اﺻﻮﻟﯽ و اﺟﺘﻬﺎدي ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل در ﻋﺮﺻﻪ
ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻼش ﺑﺮاي ﺣﺮاﺳﺖ از ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻏﯿﺒﺖ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ در دو ﻗﺴﻢ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻧﺨﺴﺖ روﯾﺎروﯾﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﺪوﯾﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﻫﺎي ﺗﻼش زﻧﺎن ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ و اﺛﺒﺎت اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎز
ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﺒﺤﺚ دوم ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻫﺪاﯾﺘﮕﺮي و ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ زﻧﺎن در ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻣﺮاﺟﻌﺎت آﻧﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ دو در اداﻣﻪ ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
-1ﺗﻼش زﻧﺎن ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و اﺛﺒﺎت اﻣﺎم :ﺑﺎوﺟﻮد اﺧﺒﺎر ﭘﯿﺸﻮاﯾﺎن ﻣﻌﺼﻮم و ﺗﻼش
ﻋﺴﮑﺮﯾﯿﻦ )ع( ﺑﺮاي ﺗﺒﯿﯿﻦ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع(؛ اﻣﺎ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ،ﻃﺎﻟﺐ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻣﺎم و درك
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﯾﺸﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ).(Saduq, 1997, p 209-210
اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﻣﻮﺟﻮد؛ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺗﺸﺮف زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻣﺤﻀﺮ ﺣﻀﺮت وﻟﯽﻋﺼﺮ )ع( و ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﻮده
ﮐﻪ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺑﻪ اﯾﺸﺎن ﻣﯽﺷﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن ﺑﺎ آن ﺣﻀﺮت
اﺷﺎره ﮐﺮد .وي ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ از ﺟﺎﻧﺐ ﺣﻀﺮت وﻟﯽﻋﺼﺮ )ع( "ﻣﻨﺼﺐ ﺳﻔﺎرت داﺷﺖ و ﻋﺮاﯾﺾ ﻣﺮدم را ﺑﻪ
آن ﺣﻀﺮت و ﺗﻮﻗﯿﻌﺎت ﺷﺮﯾﻔﻪ را ﮐﻪ از آن ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺪﺳﻪ ﺻﺎدر ﻣﯽﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ " ) Qomi,
.(Saduq, 1984،
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮ روﯾﺎي ﺻﺎدﻗﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮاي زﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ و در اﺧﺒﺎر ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
) .(Kuranyi, 1990ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﻨﯽ ﭼﻨﺪ از زﻧﺎن ،ﺑﺎ ﻧﻮاب ﺧﺎﺻﻪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ارﺗﺒﺎط
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ داﺷﺘﻨﺪ و از آنﻫﺎ ﮐﺴﺐ ﻓﯿﺾ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻣﮑﺎﺗﺒﻪ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﮐﻼي اﻣﺎم ،ﭘﺎﺳﺦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﺑﻦ ﻃﺎووس ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ؛ زﻧﯽ از اﻫﺎﻟﯽ دﯾﻨﻮر ،ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﯽ روح داد ﺗﺎ آن را ﺑﻪ
اﻣﺎم ﻣﻬﺪي)ع( ﺗﺤﻮﯾﻞ دﻫﺪ .اﺑﻦ اﺑﯽ روح ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﯾﮑﯽ از وﮐﻼي ﻋﺴﮑﺮﯾﯿﻦ )ع( ﺑﻮده ،ﭘﺲ
از ﺷﻬﺎدت اﻣﺎم ﯾﺎزدﻫﻢ )ع( و ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﺷﻮب ﺟﻌﻔﺮ ﮐﺬاب وارد ﺳﺎﻣﺮا ﺷﺪ و اﻣﺎﻧﺘﯽ آن زن را ﺑﻪ
دﺳﺖ اﻣﺎم رﺳﺎﻧﯿﺪ ) (Ibn Tavusو در ﺿﻤﻦ ،ﻣﻮﻓﻖ ﮔﺮدﯾﺪ ادﻋﺎي ﺑﺎﻃﻞ ﺟﻌﻔﺮ را اﻓﺸﺎ ﻧﻤﺎﯾﺪ
).(Kuranyi, 1990
ﮔﺰارشﻫﺎي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ از ﻧﻘﺶ ﻧﻬﺎد وﮐﺎﻟﺖ در ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ﺧﺒﺮ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب "ﺻﺮاط اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ " از زﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﺗﮑﻪ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد ﮐﻪ ﻣﺎﻟﯽ را از راه وﮐﻼ ﺑﻪ اﻣﺎم رﺳﺎﻧﺪه
و ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اﯾﺸﺎن ،ﺻﺮف اﻣﻮر ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ) .(Ameli, 1964از دﯾﮕﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ
اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﺧﺒﺮي اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره امﮐﻠﺜﻮم ،دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻤﺮي ،ﻧﺎﺋﺐ دوم اﻣﺎم ﻋﺼﺮ )ع(
ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وي ﮐﻪ در ﻗﻢ ﺳﮑﻮﻧﺖ داﺷﺖ؛ ﺑﺮاي دﯾﺪار اﻗﻮاﻣﺶ رﻫﺴﭙﺎر ﺑﻐﺪاد ﮔﺮدﯾﺪ و از ﭘﺪر
درﺧﻮاﺳﺖ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺗﺸﺮف را ﻃﻠﺐ ﻧﻤﺎﯾﺪ ) .(Bahrani, 1992ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ وي ﺗﻮﻓﯿﻖ
اﯾﻦ ﻣﻼﻗﺎت را ﯾﺎﻓﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ؟ اﻣﺎ دﺳﺘﺎورد اﯾﻦ ﺳﻔﺮ ﻣﺒﺎرك و ﻣﯿﻤﻮن ﺑﻮد .ﻧﻮري ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ،ﻣﻨﺰل امﮐﻠﺜﻮم
در ﻗﻢ ،ﻣﺤﻞ ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و او ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﺸﺎن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽداد ) .(Noori Tabarsi
 -2ﻣﺮاﺟﻌﺎت ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ زﻧﺎن و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ :ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ اﺷﺎره در ﻣﻮرد واﻟﺪه اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع(
اﺳﺖ .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻘﺪم ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻦ و اﺳﺎﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮ از ﻫﻤﻪ،
"ﻧﺮﺟﺲ " اﺳﺖ ) .(Al-Shahid al-Awwal, 1990او ﭘﯿﺶ از ازدواج ﺑﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮي )ع(
) (Bahrani, 1992و ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﻟﺠﻮاد )ع( ﺑﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم ﺗﺸﺮف ﯾﺎﻓﺖ ) .(Bahrani,1992ﺟﻨﺎب
ﻧﺮﺟﺲ ﺧﺎﺗﻮن ﻧﻘﺸﯽ ﻣﺆﺛﺮ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( داﺷﺖ
).(Bahrani, 1992
ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺑﻨﺖ اﻣﺎم ﺟﻮاد )ع( از دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﺤﻀﺮ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﯾﺎﻓﺖ .راﺑﻄﻪ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺮﺟﺲ ﺧﺎﺗﻮن داﺷﺖ و از ﺟﺎﻧﺐ اﻣﺎم ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ ﻧﺮﺟﺲ ﺧﺎﺗﻮن را ﺑﺎ
ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ آﺷﻨﺎ ﮐﻨﺪ ) .(Bahrani, 1992زﻣﺎن وﻻدت اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( در ﻣﻨﺰل اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮي )ع(
ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺟﺎزه ﯾﺎﻓﺖ ﺗﺎ از ﺟﻨﺎب ﻧﺮﺟﺲ ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﺪ ).(Saduq, 1984
ازاﯾﻦرو ،ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﯿﻌﯽ ﺑﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده و اﺧﺒﺎري ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از وي درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻻدت اﻣﺎم و اﺛﺒﺎت
آن وارد ﺷﺪه را ﺗﻮﺛﯿﻖ ﻧﻤﻮدهاﻧﺪ ).(Saduq, 1984
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اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﻋﻠﻮي ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ارﺷﺎد و ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﺮدم ،ﺑﻪوﯾﮋه در آﻏﺎز اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻋﺼﺮ )ع( ﺑﺮ
ﻋﻬﺪه داﺷﺖ ) .(noori, 1987ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ادﻟﻪ ﻗﺮاﻧﯽ و رواﯾﯽ ) (Bahrani, 1992ﺑﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ در ﺑﺎب دﻻﯾﻞ اﻣﺎﻣﺖ و ﻋﻠﺖ ﻏﯿﺒﺖ آن ﺣﻀﺮت ﮐﻪ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،از ﻧﻮادﮔﺎن اﻣﺎم
ﻫﻔﺘﻢ )ع( ) (Kuranyi, 1990و ﻃﻬﻮي ،ﯾﮑﯽ از ﯾﺎران اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮي )ع( ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ ) Kuranyi,
 (1990و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻋﻠﻮﯾﺎن ﮐﻪ ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي )ع( ﺑﻮدﻧﺪ؛ ارﺷﺎد ﻧﻤﻮد
).(Bahrani, 1992
ﺑﺮﺧﯽ از آﺛﺎر و اﺧﺒﺎر ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ ﺟﻨﺎب ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺟﻮاﺑﯿﻪﻫﺎ ،اﺣﺘﺠﺎﺟﺎت و اﻋﺘﻘﺎدﯾﻪﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ آن ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ) .(Kuranyi, 1990ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳﻨﺎد ﺧﻮد
ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ از رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮي )ع( ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ ﻃﻬﻮي ﻧﺰد ﺣﮑﯿﻤﻪ رﻓﺖ و در
ﺧﺼﻮص "ﺣﯿﺮت ﻣﺮدم " و "ﻋﻠﺖ ﺗﺪاوم اﻣﺎﻣﺖ در ﻧﺴﻞ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع(" ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪ .اﯾﺸﺎن در
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺖ؛ "ﺧﺪا زﻣﯿﻦ را ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﺣﺠﺖ ﺧﺪا ﺧﺎﻟﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ " و اﻓﺰود " اﻣﺎﻣﺖ در ﻓﺮزﻧﺪان
ﺣﺴﯿﻦ )ع( اﺳﺖ ﺑﺪون آنﮐﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو )اﻣﺎم ﺣﺴﻦ )ع( ﯾﺎ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ع( ﺑﺮ دﯾﮕﺮي ﺑﺮﺗﺮي
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ " ) .(Saduq, 1984ﻧﻘﺶ ﺟﻨﺎب ﺣﮑﯿﻤﻪ در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ آﻏﺎزﯾﻦ اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت
ﻣﻬﺪي )ع( ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ ﭘﺲ از ﻗﯿﺎم ﮐﺮﺑﻼ ﺑﻮد .ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق از اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﺑﺮاﻫﯿﻢ
ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ﮐﻪ در ﺳﺎل  262ﺑﺮ ﺟﻨﺎب ﺣﮑﯿﻤﻪ وارد ﺷﺪم و از ﭘﺲ ﭘﺮده ﺑﺎ وى ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻢ و از او
درﺑﺎره اﻋﺘﻘﺎدش ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪم .اﯾﺸﺎن ﺿﻤﻦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و وﻇﯿﻔﻪ ﺧﻮد و ﺣﻀﺮت
زﯾﻨﺐ ،ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮد؛ ﺣﻀﺮت زﯾﻨﺐ وﻇﯿﻔﻪ داﺷﺖ ﻣﺮدم را ﺑﻪ راه راﺳﺘﯿﻦ ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﺪ و آنﻫﺎ از
اﻧﺤﺮاﻓﺎت و ﻣﻬﻠﮑﺎت دور ﻧﮕﻪ دارد و در ﭘﺎﯾﺎن اﻓﺰود :اﯾﻦ دﺳﺘﻮر از ﺳﻮى اﻣﺎم ﺣﺴﻦ ﻋﺴﮑﺮى و ﺑﻪ
ﭘﯿﺮوى از اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(Saduq, 1984
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﺑﻨﺖ اﻟﺠﻮاد )ع( ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از زﻧﺎن ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪ ﺷﯿﻌﯽ در دوران اﻣﺎﻣﺖ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي )ع(
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﻮﻟﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  268ﻗﻤﺮي زﻧﺪه ﺑﻮده اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﮔﺰارشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎره ﺟﻨﺎب
ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﻢﺗﺮ از ﺧﻮاﻫﺮش ،ﺣﮑﯿﻤﻪ ﺧﺎﺗﻮن اﺳﺖ؛ اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي
ﺷﯿﻌﯽ در ﻫﺪاﯾﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﺧﺒﺮ ﺧﺼﯿﺒﯽ ،ﻣﻨﺰل ﺟﻨﺎب ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﺤﻞ رﺟﻮع
ﻣﺮدم ﺑﻮد و اﯾﺸﺎن از ﭘﺸﺖ ﭘﺮده ﺑﺎ آنﻫﺎ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ .ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺳﺆاﻻت ﭘﯿﺮاﻣﻮن وﻻدت ،ﺳﯿﺮه و
ﺷﺨﺼﯿﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( اﺳﺖ ﮐﻪ وي ﺑﻪ آنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ) .(Khasibi, 1990اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
ﺧﺰاز ﻣﺪاﺋﻨﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺟﻨﺎب ﺧﺪﯾﺠﻪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﯾﺸﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ و راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﻮﻻي ﺧﻮد ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ واﻗﻔﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﻮده و ﺷﯿﻌﯿﺎن را ارﺷﺎد ﻣﯽﮐﺮد ) Bahrani,
.(1992
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪي ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ آﻏﺎز اﻣﺎﻣﺖ اﻣﺎم ﻣﻬﺪي )ع( ،ادﻋﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺟﺎﻧﺐ
ﻋﻤﻮي اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ .روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ و دﻓﻊ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از آن اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺎﻟﯽ
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

دﯾﮕﺮ ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ ،اﻣﺎ ﯾﮑﯽ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ارﺷﺎد ﻣﺮدم و ﺑﺮﻣﻼ ﮐﺮدن ﮐﺬب ﺟﻌﻔﺮ ﻧﻘﺶ داﺷﺖ؛ ﻓﺎﻃﻤﻪ
ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﯿﺜﻢ )اﺑﻦ ﺳﯿﺎﺑﻪ( ﺑﻮد .ﻧﺎم اﯾﻦ ﺑﺎﻧﻮي ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺟﻌﻔﺮ
ﮐﺬاب ﻧﻘﻞ ﮐﺮده ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﻮن رواﯾﯽ ﺷﯿﻌﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .وي ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﻟﺪ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮزﻧﺪ اﻣﺎم
ﻫﺎدي )ع( ،در ﺧﺎﻧﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺣﻀﻮر داﺷﺖ و از ﻗﻮل اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎره ﺟﻌﻔﺮ ﻓﺮﻣﻮد" :
او ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي را ﮔﻤﺮاه ﻣﯽﮐﻨﺪ " .ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺿﻤﻦ ﻧﻘﻞ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺳﻠﺴﻠﻪ روات ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن را
ﻫﻢ آورده اﺳﺖ ).(Saduq, 1984
از دﯾﮕﺮ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﮐﻪ در ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ و اﺛﺒﺎت وﻻدت وي ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻨﺪ؛ دو ﺗﻦ از
ﮐﻨﯿﺰان اﻣﺎم ﻋﺴﮑﺮي )ع( ﺑﺎ ﻧﺎمﻫﺎي "ﻧﺴﯿﻢ "و "ﻣﺎرﯾﻪ " ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ آن ﺣﻀﺮت ﺧﺪﻣﺖ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﺳﻨﺎد ﺧﻮد از اﯾﻦ دو ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ وﻗﺘﯽ ﺣﻀﺮت ﻣﻬﺪي )ع( ﺑﻪ دﻧﯿﺎ
آﻣﺪ؛ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﻮي آﺳﻤﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﺮد و ﻓﺮﻣﻮد» :اﻟﺤﻤﺪﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ و ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻬﻢ
ﻣﺤﻤﺪ و آﻟﻪ زﻋﻤﺖ اﻟﻈﻤﻪ ﺑﻌﺪ ان اﻟﺤﺠﻪ اﷲ و اﺧﺼﻪ ﻟﻮ اذن ﻟﻔﺮخ اﻟﮑﻼم ﻟﺰال اﻟﺸﮏ« .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ،
اﺧﺒﺎري درﺑﺎره ﻣﺎدر دوازدﻫﻢ ﺑﻪ رواﯾﺖ از اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺻﺪوق آنﻫﺎ را ﮐﺘﺎب ﮐﻤﺎل اﻟﺪﯾﻦ
آوردهاﺳﺖ ).(Saduq, 1984
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺳﺆاﻻﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﻣﺎﻣﺖ و ﻣﻬﺪوﯾﺖ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻟﯽ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﺑﻪ
ﻧﺎم ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺻﺎﺣﺐ ﻣﺪﯾﻨﻪ اﻟﻤﻌﺎﺟﺰ ﺣﻮادث ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﭘﯿﺶآﻣﺪه در دوران ﻏﯿﺒﺖ
ﺻﻐﺮي را از زﺑﺎن ﺧﺪﯾﺠﻪ ﻣﻮﻻي اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ).(Bahrani, 1992
راﻫﺒﺮد ﻫﺠﺮت و ﺧﺪﻣﺎت زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ :ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎي ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛
ﻫﺠﺮت و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺣﻀﻮر ﺷﯿﻌﯿﺎن در ﺑﻼد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮد ) Ibn shoube Harrani, 1983؛
 .(Qazvini, 1995ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺠﺮت در اﻧﺪﯾﺸﻪ دﯾﻨﯽ از اﻋﺘﺒﺎر و ارزﺷﯽ واﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس ،ﺷﯿﻌﯿﺎن و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠﻮﯾﺎن ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻬﺮه ﺑﺮدﻧﺪ .ﻋﻠﻞ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﺗﺴﺮﯾﻊ
ﻫﺠﺮت و ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﺛﺒﺎت ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ آﻧﺎن دﺧﯿﻞ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را در
ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﻋﻠﺖﻫﺎي ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻔﮑﯿﮏ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺧﺒﺎر و رواﯾﺎت ﺑﺮ ﻫﺠﺮت و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﺣﻔﻆ ﻋﻘﯿﺪه و ﻫﻮﯾﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ارادت
ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﻧﺒﻮت )(Kamuvnah, 2010؛ اﻃﻼع از اﺣﻮال ﺧﻮﯾﺸﺎن و اﻗﻮام ﺧﻮد ،ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي
ازدواج ،وﺳﻌﺖ ﻣﻌﯿﺸﺖ )(Qomi,1983؛ ﻇﻠﻢ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ و دوﻟﺘﻤﺮدان ﺳﻨﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻮﯾﺎن؛
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ و ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ ﻣﺤﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﻗﯿﺎم ﻋﻠﻮﯾﺎن و ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖﻫﺎي
ﺷﯿﻌﯽ ) .(Qomi. 1983در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﯿﺰ زﻧﺎن ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ و ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻧﺸﺮ
ﻣﻌﺎرف اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻼش آﻧﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ) Ibn Fandoq,1997؛ .(Ibn Esfandiar, 1980
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎل ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﻣﻮاردي از ﻣﺸﺎرﮐﺖ زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد.
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ﺷﻬﺮ ﻗﻢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎي اﺳﺘﻘﺮار ﺷﯿﻌﯿﺎن و ﻋﻠﻮﯾﺎن و از ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎي ﻧﺸﺮ ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞﺑﯿﺖ
)ع( ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽرود ) .(Kamuvnah, 2012ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ،ﻣﻬﺎﺟﺮت
ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ و آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻀﻮر اﯾﺸﺎن در ﻗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ).(Bahrani, 1992
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺑﺴﯿﺎري از زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﮔﺮهﺧﻮرده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﺮوﻫﯽ از زﻧﺎن ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و ﺳﮑﻮﻧﺖ در ﻗﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ ) Ibn
.(shoube Harrani, 1983
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﺑﺮ ﭘﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺎرﮔﺎه و ﻣﻘﺒﺮه ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن
اﺷﺎره ﮐﺮد .ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ":زﯾﻨﺐ دﺧﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺿﺎ
ﻋﻠﯿﻬﻢاﻟﺴﻼم اﯾﻦ ﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ او ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد؛ و ﭼﻮن ﭘﺲ از وﻓﺎت ﻓﺎﻃﻤﻪ ام ﻣﺤﻤﺪ دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺳﻰ
رﺿﺎﺋﯿﻪ وﻓﺎت ﯾﺎﻓﺖ او را در ﺟﻨﺐ ﻗﺒﺮ ﻓﺎﻃﻤﻪ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از و ﺧﻮاﻫﺮ او ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ اﺑﻨﮥ اﻟﺮﺿﺎﺋﯿﻪ و
او را ﻧﯿﺰ ﻫﻢ آﻧﺠﺎ دﻓﻦ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻗﺒﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺗﺮﺑﺖ اﯾﺸﺎن ﺑﻨﻬﺎدﻧﺪ ﻣﺘّﺼﻞ ﺑﻘﺒﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﻬﺎ اﻟﺴﻼم و در
اﯾﻦ دو ﻗﺒﻪ ﺷﺶ ﻗﺒﺮﻧﺪ ) .(Qomi. 1983, Saduq, 1948ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺸﺎﻫﯿﺮ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻬﺎﺟﺮ
ﮐﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺖ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﻢ آﻣﺪه و در ﺟﻮار ﺣﺮم ﺣﺼﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )ع( دﻓﻦ
ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ام ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻨﺖ ﻣﻮﺳﻰ رﺿﻮﯾﻪ ،ام اﺳﺤﺎق ﺟﺎرﯾﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ ،ام ﺣﺒﯿﺐ
ﺟﺎرﯾﻪ اﺑﻮﻋﻠﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﺮﺿﺎ )ع( ،ام اﻟﻘﺎﺳﻢ دﺧﺘﺮ ﻋﻠﻰ ﮐﻮﮐﺒﻰ ،ﻣﯿﻤﻮﻧﻪ دﺧﺘﺮ ﻣﻮﺳﻰ
ﻣﺒﺮﻗﻊ و ﺧﻮاﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ )ع( ).(Qomi 1983
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل در اﻣﺮ ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ و ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
اﻣﺮ ﻫﺠﺮت ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﻘﺎﺑﺮ و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن ،ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ در ﻧﺸﺮ آﻣﻮزهﻫﺎي ﺷﯿﻌﯽ و
ﻋﺮﺿﻪ دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪﻧﯽ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ اﯾﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و اﻧﺘﺴﺎب رﺟﺎل اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن :در ﻻﺑﻪﻻي ﮔﺰارشﻫﺎ و رواﯾﺎت
ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﻌﻀﺎً ذﮐﺮي از زﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﺎﻣﺸﺎن در ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻫﯿﭻﮐﺪام از
ﻃﺒﻘﺎت رﺟﺎﻟﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد ،اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺸﻬﻮر و ﻣﻮرد اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺠﺎﻣﻊ
ﺣﺪﯾﺜﯽ و رواﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ) Ibn Tavus, 1958؛  .(Tusi, 1937اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ زﻧﺎن
ﺷﯿﻌﯽ در ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺰرﮔﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ و از ﺳﻮﯾﯽ ﺣﺎﻣﻞ اﺷﺎراﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻘﺪار ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺣﺮاﺳﺖ و ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ از ﻣﻘﺎم و ﻣﻨﺰﻟﺖ زن اﺳﺖ .در اﯾﻦ
ﻣﻘﺎل ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺷﺎره از رﺟﺎل ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﺷﻮد:
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ ﺑﻨﺪار :وي ﯾﮑﯽ از ﻧﻮادﮔﺎن دﺧﺘﺮي اﺣﻤﺪ ﺑﻦ )اﺑﯽ( ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺮﻗﯽاﺳﺖ ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ رواﯾﺖ ﺛﻘﻪ و ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮده و ﺻﺎﺣﺐ آﺛﺎر و ﺗﺄﻟﯿﻔﺎت رﺟﺎﻟﯽ در زﻣﯿﻨﻪ
رﺟﺎل ﺷﯿﻌﯽ اﺳﺖ ).(Fahri Zanjani, 1984
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ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي آن در ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺑﻨﺖ اﻟﯿﺎس ﺧﺰاز :وي ﺗﺎ ﺳﺎلﻫﺎي ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺳﻮم در ﻗﯿﺪ ﺣﯿﺎت ﺑﻮده و درﻋﯿﻦ ﻧﻘﻞ ﺣﺪﯾﺚ ،اﺧﺒﺎري از وﺿﻌﯿﺖ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﻮد ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ﮐﻪ در آﺛﺎر ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﻋﺼﺎر
ﺑﻌﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد ).(Ibn Tavus, 1993
 اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﻮﺳﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻗﻤﯽ؛ از رﺟﺎل ﺷﯿﻌﻪ و ﻣﺴﺎﻧﯿﺪ ﻣﮑﺘﺐ رواﯾﯽ ﻗﻢ در دوران ﻏﯿﺒﺖ ﺻﻐﺮياﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آنﮐﻪ ﻣﺎدرش دﺧﺘﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﺷﻌﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻣﺎدرش ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ
).(Fahri Zanjani, 1984
ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي

ﺑﺎوﺟﻮد اﻫﻤﯿﺖ ﺗﺤﻮﻻت ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ در ﺳﺪه آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ آﺛﺎر
ﻣﻮﺟﻮد و ﻏﻠﺒﻪ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎي ﻓﮑﺮي و رواﯾﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺳﻨﺖ ﻧﻮﺷﺘﺎري ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺳﺒﺐ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺎزﺳﺎزي و ﺑﺎزﮐﺎوي ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه زن در دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﮔﺎه
ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ازاﯾﻦرو ،اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﺣﺠﻢ ﮐﻤﯽ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺖ؛ اﻣﺎ در ﻋﻤﻮم
ﻣﻮارد دادهﻫﺎي اراﯾﻪ ﺷﺪه ﭘﺮﺗﮑﺮار ﺑﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﺑﻬﺎﻣﺎت ﭘﺮﺳﺸﮕﺮ را ﻧﺪارد.
اراﯾﻪ اﻟﮕﻮي دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ از ﺟﺎﯾﮕﺎه و اﻫﻤﯿﺖ زن در اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺷﯿﻌﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ
اﻣﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي اﺻﻠﯽ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن ﺷﯿﻌﻪ در ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ  -1ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮدي  -2ﺣﻀﻮر
ﻣﺆﺛﺮ در ﻧﻬﺎد ﺧﺎﻧﻮاده  -3ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﭘﯿﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ و آرﻣﺎنﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ؛ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ
ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎي ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﺳﺪه آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﺑﻮد.
زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ارﮐﺎن اﺻﻠﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﻤﺎﻧﯽ ،ﺑﻮﯾﮋه ﻣﻮردﺗﻮﺟﻪ اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و ﺑﺰرﮔﺎن
اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﻮده و ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺟﺪي ﺑﺮاي ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻨﺰﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻧﻮان ﺷﯿﻌﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﻌﻨﻮي ﺟﺎﻣﻌﻪ،
ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزي آﻧﺎن در ﺣﯿﻄﻪ آﻣﻮزش و ﺗﻌﻠﯿﻢ در ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﺣﺘﺠﺎج ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ،ﺑﺴﺘﺮﺳﺎزي
ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻃﺮح اﻟﮕﻮي دﯾﻦ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻣﺎﻣﺖ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن،
ﺿﺮورت روﯾﺎروﯾﯽ ﺟﺪي ﺑﺎ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ وﻻﯾﺖ ﻣﻌﺼﻮم و ﺋﻮﻟﯿﺖ
ﭘﺬﯾﺮي ﺑﺮاي رﺷﺪ و ارﺗﻘﺎء ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﻤﺪن ﺳﺎزي اﺳﻼﻣﯽ -ﺷﯿﻌﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺗﺪاﺑﯿﺮ و راﻫﺒﺮدﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ.
در راﺳﺘﺎي ﺗﺪاﺑﯿﺮ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ،ﺑﯿﺶﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺟﻪ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در ﺳﺪه آﻏﺎزﯾﻦ ﻋﺼﺮ
ﻏﯿﺒﺖ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺪاﺷﺖ ﻣﯿﺮاث اﻫﻞﺑﯿﺖ )ع( و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﺪوﯾﺖ ﺑﻮد .در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ
اﻣﺮ ،زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ ﺿﻤﻦ ﺗﻼش ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ داﻧﺎﯾﯽ دﯾﻨﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،در اﺻﻼح و
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻧﮕﺮش دﯾﻨﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ،ﻣﺒﺎرزات ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎي اﻧﺤﺮاﻓﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل
داﺷﺘﻨﺪ .ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در ﺣﻮزه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﺸﺮ ﻣﻌﺎرف اﻟﻬﯽ و ﺗﺮﺑﯿﺖ
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اﻧﺴﺎنﻫﺎي ﺻﺎﻟﺢ ،زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻮﯾﮋه در ﺗﺎرﯾﺦ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﯿﻌﯿﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ .ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪايﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺼﺮ ﻃﻼﯾﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ در ﺣﻮزهﻫﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺣﯿﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺪن ﻫﻤﺎن ﺳﺪه ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ﯾﻌﻨﯽ اواﺳﻂ
ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم و ﭘﺎواﯾﻞ ﻧﺠﻢ ﻫﺠﺮي ﺑﻮده و زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪﻫﺎي دﯾﻨﯽ و اﺳﺘﻨﺒﺎطﻫﺎي ﻓﻘﻬﯽ و اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ
ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺑﺮاي ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ اﺗﺨﺎذ ﮐﺮدﻧﺪ؛ ﺳﻬﻢ زﻧﺎن ﺷﯿﻌﯽ را در ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻓﻌﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻓﺰاﯾﺶ داد و ﺳﺒﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ آﻧﺎن در ﻧﻘﺶﻫﺎي ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ،ﺗﻌﻠﯿﻤﯽ ،ﺗﺒﻠﯿﻐﯽ ،ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ و
ﺟﻬﺎدي ﺷﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس زﻧﺎن در ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻧﺘﻈﺎر و ﺣﺼﻮل ﻣﻌﺮﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮونرﻓﺖ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﺼﺮ ﻏﯿﺒﺖ ،ﻧﻘﺶ ﺟﺪيﺗﺮي ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻨﺪ .اﯾﻦ
رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎ اﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ اﺧﺒﺎر رواﯾﯽ ﺑﯿﺎنﺷﺪه ،اﻣﺎ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺎن اﻣﺎﻣﯿﻪ و
ﻣﺘﻮن ﺣﺪﯾﺜﯽ و رﺟﺎﻟﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ ﮐﻠﯽ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ
اﻟﮕﻮي ﻣﻌﯿﺎر ﺣﻀﻮر زﻧﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورد.
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*

ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻔﺘﺨﺮي

***

ﻓﺆاد ﭘﻮرآرﻳﻦ** ،ﻓﺮﻳﺒﺮز ﺳﺠﺎدي

ﭼﻜﻴﺪه
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﻋﺒﺎدي ـ ﺳﻴﺎﺳـﻲ در اﺳـﻼم ،ﺑـﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎ و ﺗـﺄﺛﻴﺮات
ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎر در ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﺼﺮ آلﺑﻮﻳﻪ ) 447 - 320ق( ،ﻋﻤﻼً ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻬـﺎدي
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً
ﻣﺜﺒﺖ و ﺳﺎزﻧﺪه و در ﻳﻚ ﻋﺒﺎرت ،ﻫﻤﮕﺮا و ﺗﻌﺎﻣﻠﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﻳﺮاﻧﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ اﻳﻦ دوره ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ .در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ،ﭘﺮﺳـﺶ اﺳﺎﺳـﻲ اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺠﺪ در دورة ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻛﺪام اﺳﺖ؟ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺗﻮﺻﻴﻒ
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺠﺪ در ﻋﺼﺮ ﻣﺬﻛﻮر ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﺗﺒﻴﻴﻦ ﭼﺮاﻳـﻲﻫـﺎ و
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲﻫﺎ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞﺗﺮ از ﻳﻚ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮدهاﺳﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎي اﻟﻬﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻘﺪان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ
ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺮوزي ،ﺑﺎر اﺻﻠﻲ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ دوش ﻣﻲﻛﺸﻴﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ،ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان و ﻳﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮان ﺑﻮد .ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺠﺪ در اﺟﺘﻤﺎع
ﻋﺼﺮ ﺑﻮﻳﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن اﻃﻼعرﺳـﺎﻧﻲ ﺣﻜـﻮﻣﺘﻲ و ﻣﺮدﻣـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﻣﺤـﻞ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺆﺛﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد .ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد دﻳﮕـﺮي ﭼـﻮن ﻛـﺎرﻛﺮد
ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر از اﻳﻦ دوره ،ﻫﻤﮕﻲ ﺑﺮ اﻫﻤﻴـﺖ و ﺟﺎﻳﮕـﺎه واﻻي اﻳـﻦ ﻧﻤـﺎد
ﻣﻌﻤﺎري اﺳﻼﻣﻲ در ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ و زﻧـﺪﮔﻲ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن دﻻﻟـﺖ دارد .روش ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻣـﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ و از ﺟﻨﺲ ﺗﺒﻴﻴﻦﻫﺎي ﻛﺎرﻛﺮدي اﺳﺖ.

* داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﻳﺦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ moftakhari@khu.ac.ir
** داﻧﺸﻴﺎر ﮔﺮوه ﺗﺎرﻳﺦ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ por721@yahoo.com
*** داﻧﺸﺠﻮي دﻛﺘﺮي ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان اﺳﻼﻣﻲ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮارزﻣﻲ )ﻧﻮﻳﺴﻨﺪة ﻣﺴﺌﻮل( sajjadi_f@yahoo.com
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ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎ :آلﺑﻮﻳﻪ ،ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ،ﻣﺴﺠﺪ ،ﺗﺒﻠﻴﻎ ،ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ.

 .1ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم و اﻳﺮان ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ واﻗﻌﻴﺖ اﻧﻜﺎرﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ »ﻣﺴﺠﺪ« ﺑﺮﺧﻼف دﻳﮕﺮ ﻣﻌﺎﺑﺪ
و ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﺒﺎدي ،ﻓﻘﻂ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﺒﺎدت و ﻧﻴﺎﻳﺶ دﻳﻨﻲ ﻧﺒﻮد ،ﺑﻠﻜﻪ ﻧﻬﺎدي ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ،
ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻛـﺮد
ﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﻋﺼﺮ آلﺑﻮﻳـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ادوار ﻧﻘـﺶآﻓﺮﻳﻨـﻲِ ﻣﺴـﺠﺪ در اﺑﻌـﺎد و
زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد .ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬـﺎد ﻋﺒـﺎدي ﺳﻴﺎﺳـﻲ در اﺳـﻼم ،در
ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪوﻳﮋه اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري اﻳﻔـﺎ ﻛـﺮده و در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »ﻧﻬﺎدي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﺳﺎﺧﺖ ﻗﺪرت« ﻋﻤﻞ ﻛﺮدهاﺳﺖ .اوﺿـﺎع ﺳﻴﺎﺳـﻲ ــ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان در اﻳﻦ دوره ﺗﺄﺛﻴﺮات ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﺠﺪ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .از ﺳﻮي
دﻳﮕﺮ ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺷﻴﻌﻲﻣﺬﻫﺐ آلﺑﻮﻳـﻪ در
اﻳﺮان و ﺣﺘﻲ در ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ،ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻳﺪ ﺗـﺎ ﻣﺴـﺠﺪ ﻳﻜـﻲ از
ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ دورهﻫﺎي ﺧﻮد را ـ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎرﻛﺮدي ـ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﺳﺎزد و در روﻧﺪ ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ ﺗﻤـﺪن
و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان و اﺳﻼم ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ .اﻫﻤﻴﺖ و ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﺤﻮﻻت اﻳﻦ
دوره ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤـﻮﻻت اﻳـﻦ ﻣﻘﻄـﻊ ،ﺑـﺪون ﺑﺮرﺳـﻲ و
ﭘﮋوﻫﺶ در آن و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﺶ اﻣﺮي ﻧﺎﻗﺺ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد.
ﻧﮕﺎﻫﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع ﻣﺴﺠﺪ در اﻳﺮان ﻋﺼﺮ آلﺑﻮﻳـﻪ،
ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺑﻲﺑﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﻨﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ و در ﻫﻤـﺔ اﺑﻌـﺎد ﺳﻴﺎﺳـﻲ ــ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﻳﺮاﻧﻲ رﻫﻨﻤﻮن ﺧﻮاﻫﺪﺳﺎﺧﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد از اﻫﻤﻴﺖ و ﺿﺮورت ﭘﮋوﻫﺶ در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص
ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد .ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﺮﭼﻪ دﻗﻴﻖ اﻳﻦ ﻣﺮﻛـﺰ ﻗـﺪرت ﻣـﺬﻫﺒﻲ ،ﻳـﺎرﻳﮕﺮ ﻣـﺎ در
ﮔﺸﻮدن زواﻳﺎي ﺟﺪﻳﺪي از ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻳﺮان اﻳـﻦ دوره ﺧﻮاﻫـﺪﺑﻮد .در اﻳـﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﭘﺮﺳﺶ اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻬـﻢﺗـﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺴـﺠﺪ در
دورة ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻛﺪام اﺳﺖ؟ و ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ در اﻳﺮان ﻋﺼـﺮ
آلﺑﻮﻳﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ داﺷﺘﻨﺪ؟
در زﻣﻴﻨﺔ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪرﻏﻢ ﻧﻘﺶآﻓﺮﻳﻨﻲ وﺳﻴﻊ و اﺛﺮﮔﺬار »ﻣﺴـﺠﺪ« در
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان و اﺳﻼم و در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ  1400ﺳﺎﻟﺔ آن و ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟـﻪ
آن در روﻧﺪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﺮان ،ﭘﮋوﻫﺶ ﺟﺎﻣﻌﻲ در ﺧﺼﻮص ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در
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ﻋﺼﺮ آلﺑﻮﻳﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﭙﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻌﺪود ﺻﻮرتﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻـﺮﻓﺎً ﺑـﻪ ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي آن در
ﺻﺪر اﺳﻼم و ﻳﺎ ﻗﺮون ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ اﺳﻼﻣﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ داﺷﺘﻪاﺳﺖ.
روش ﮔﺮدآوري دادهﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪاي ﺑﺎ روﻳﻜﺮد ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد
و روش ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻴﻨﻲ از ﻧﻮع ﻛﺎرﻛﺮدي اﺳﺖ» .ﻛﺎرﻛﺮد« در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻲ »ﻋﻤﻞ
و ﻛﺎر« اﺳﺖ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﺪﺧﻞ »ﻛﺎرﻛﺮد«(» .ﻛﺎرﻛﺮدﮔﺮاﻳﻲ« روﻳﻜﺮدي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻬﺎدﻫـﺎ و
ﻛﺎروﻳﮋة آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﺟﻮاﻣﻊ و ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑـﺮاي ﺑﻘـﺎي ﻛـﻞ ﺑـﻪ
اﺟﺮا درﻣﻲآورﻧﺪ ،ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻲﻛﻨﺪ )ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻠﻮم ﺳﻴﺎﺳﻲ آﻛﺴﻔﻮرد.(328 :1381 ،
در ﻣﻘﺎﻟﺔ ﺣﺎﺿﺮ ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺠﺪ در ﻋﻬـﺪ آلﺑﻮﻳـﻪ ،اﻫﻤﻴـﺖ
اﻳﻦ ﻧﻬﺎد در اﻳﺠﺎد اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪاﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﻲ و ﻫﻤﺴﺎن ﺑﺎ رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي ﻧﻈﺮي ﻗﺮآن ،آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﻲ ﺑﺎ دﻋـﻮت ﭘﻴـﺎﻣﺒﺮ
ﮔﺮاﻣﻲ اﺳﻼم )ص( ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﻠﻢ و ﻣﺮﺑﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ،از ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﭘﺎﻳﮕـﺎه
ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻮد ،آﻏﺎز ﮔﺮدﻳﺪ .ﻟﺬا ،ﻣﺴﺠﺪاﻟﻨﺒﻲ ﻛﻪ ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﺠـﺮت رﺳـﻮل ﺧـﺪا ﺑـﻪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻨﻴﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ،در واﻗﻊ ﻛﻬﻦﺗﺮﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﻼﻣﻲ و ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﺳﺎﺳـﻲﺗـﺮﻳﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤـﺎت در
ﺗﺎرﻳﺦ آﻣﻮزش اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺳﺪة اول ﻫﺠﺮي ،ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺮاي وﻋﻆ و ارﺷﺎد و اداي ﻓﺮاﻳﺾ
دﻳﻨﻲ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪيﻫﺎي ﻣﺮدم و ﺣﻞ و ﻓﺼﻞ اﻣﻮر ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ ﺑـﻮد؛ وﻟـﻲ ،در
آﻏﺎز ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮي و ﭘﻴﺮو ﺗﺤﻮﻟﻲ ﺷﮕﺮف در زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﻜـﺎﻣﻠﻲ در
ﺣﻴﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺪﻳﺪار ﮔﺸﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﻠﻤـﻲ و آﻣﻮزﺷـﻲ ﻣﻌﻄـﻮف
ﺑﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﺣﻮادث اﺛﺮﮔﺬار در ﺗﺤﻮل و ﺗﻨﻮع ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﺴﺠﺪ و روﻧﻖ در ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎي
ﻋﻠﻤﻲ آن در اﻳﻦ دوره از ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم ،ﺑﺮوز اﺧﺘﻼﻓﺎت ﻓﻜﺮي ـ ﻣﺬﻫﺒﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن و
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮد .ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳﻼﻣﻲ ﺑـﺎ ﻣﺒﺎﺣـﺚ و ﻣﺴـﺎﺋﻞ
ﺟﺪﻳﺪ ـ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮوز ﭼﺎﻟﺶﻫﺎي دﻳﻨﻲ ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺑـﺎ ادﻳـﺎن دﻳﮕـﺮ در ﻗﻠﻤـﺮو اﺳـﻼﻣﻲ ــ ﺑـﻪ
ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻓﺮق و ﻣﺬاﻫﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﻼﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ .ﮔﺴﺘﺮش ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻗﻠﻤﺮو اﺳﻼﻣﻲ و
ﻟﺰوم ﺗﺒﻠﻴﻎ دﻳﻦ اﺳﻼم و ﺷﺮاﻳﻊ آن و ﻧﻴﺰ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﻲ و ﻋﻠﻮم ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﻼﻣﻲ اﻓـﺰون ﺑـﺮ ﻋﻠـﺖ
ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺴﺠﺪ در اﻳﺮان و اﺳﻼم ،در ﻛﻨﺎر ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮ
آن اﻓﺰود .ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﭘﻴﺸـﮕﺎﻣﺎن ﻣـﺬﻫﺒﻲ ﺟﻠﺴـﺎت درس و ﺑﺤـﺚ را در ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ
ﺑﺮﮔﺰارﻛﺮدﻧﺪ و ﺣﻠﻘﻪﻫﺎﻳﻲ از اﻃﺮاﻓﻴﺎن و ﭘﻴﺮوان ﺧﺎص و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻓﺮق ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺑﻪوﺟﻮدآﻣﺪ.
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﺎرآﻣﺪﺗﺮﻳﻦ ﻧﻬﺎد دﻳﻨـﻲ اﺳـﻼم ،در ﺗـﺪاوم ﺣﻴـﺎت اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﻲ
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ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ـ ﺑﻪوﻳﮋه اﻳﺮاﻧﻴﺎن دورة ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻴﻌﻲﻣﺬﻫﺐ آلﺑﻮﻳﻪ ـ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري اﻳﻔﺎ ﻛﺮدهاﺳﺖ.
ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺤـﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳـﻲ ــ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ اﻳـﺮان در اﻳـﻦ دوره ،ﺗـﺄﺛﻴﺮات ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣﺴـﺠﺪ و
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي آن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘﻘﺎﺑﻼً ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﭘﺮﺗﻮ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺳﻼﻃﻴﻦ
ﺷﻴﻌﻲﻣﺬﻫﺐ آلﺑﻮﻳﻪ در اﻳﺮان و ﺣﺘـﻲ در ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،ﻣﻮﺟـﺐﺷـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺴـﺠﺪ ﻳﻜـﻲ از
ﻛﺎﻣﻞﺗﺮﻳﻦ دورهﻫﺎي ﺧﻮد را ـ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎ ـ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در روﻧﺪ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺗﻤﺪن و
ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮان و اﺳﻼم ،ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮري اﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ.

 .2ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﻠﻤﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ
دو ﻗﺮن دوم و ﺳﻮم ﻫﺠﺮي را ﻣﻲﺗﻮان از درﺧﺸﺎنﺗﺮﻳﻦ دورهﻫﺎي ﺗﻌﻠﻴﻤﺎت ﻣﺴﺠﺪي و ﻳﺎ ﺑـﻪ
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻋﺼﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻣﻮزﺷﻲ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ داﻧﺴﺖ .دﺳﺘﺎوردﻫﺎي ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ در
ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﻲ ،ﺗﺮﻗﻴﺎت ﻓﻜﺮي و ﻧﻴﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭼﺸـﻤﮕﻴﺮي
در اﻳﺠﺎد ﻫﻮﺷﻴﺎري و ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﺗﻮﺟﻪ دﻗﻴﻖ ﺑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋـﺎت و ﺗﺸـﻜﻴﻞ
ﺟﻠﺴﺎت ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰرگ و ﻣﺸﻬﻮر آن زﻣﺎن ،ﺑﻪوﻳﮋه در ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎي اﻳـﺮان ،و ﻣﺠـﺎﻣﻊ
ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺘﻔﻜﺮان و ﻣﺘﻮﻟﻴﺎن ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻣﻮزﺷﻲ ،ﻫﻤﻪ دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻓﻲ و آﺷـﻜﺎري ﺑـﺮ ﻣﻴـﺰان
ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ و ﺟﻨﺒﺶ ﻋﻠﻤﻲ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ در آن دوره از ﺗـﺎرﻳﺦ اﺳـﻼم اﺳـﺖ؛ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل،
ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﻣﺎﻟﻚﺑﻦاﻧﺲ در ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺒﻮي ،اﻣﺎم ﺷﺎﻓﻌﻲ در ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺴﻄﺎط ،اﻣﺎم ﺣﻨﺒـﻞ
در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻐﺪاد و  ...اﺷﺎره ﻛﺮد )ﻏﻨﻴﻤﻪ.(59 - 51 :1372 ،
ﻣﺴــﺎﺟﺪ در ﺗــﺎرﻳﺦ اﻳــﺮان دورة آلﺑﻮﻳــﻪ ﻧﻘــﺶ و ﺟﺎﻳﮕــﺎه ﺑﺴــﻴﺎر ﻣﻬﻤــﻲ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ
ﻋﻠﻤﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﻲﺗﺮدﻳﺪ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﻓﺮاوان ﻋﻠﻤﻲ ،اﺧﺘﺮاﻋﺎت و اﻛﺘﺸﺎﻓﺎت ﺑﺴﻴﺎر
در ﻫﻤﺔ زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ،ﻇﻬﻮر و ﺑﺮوز ﻋﺎﻟﻤﺎن و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮ ،ﺗﺄﻟﻴﻔﺎت
ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺘﻨﻮع و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﻣﺮﺟﻊ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﺎن ،ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗـﺎرﻳﺦ اﻳـﺮان ﻣﻤﺘـﺎز
اﺳﺖ ،ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ از اﻳﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻛﺎرﻛﺮد ﻋﻠﻤﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ آﻧﺎن ﻧﺒﻮد )اﻳﻤـﺎﻧﻲﻓـﺮ،
 242 :1389و .(243
در اﻳﺮان اﻳﻦ دوره ،اﺳﺎﺳﺎً ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ ﺷﻬﺮي ﻣﻨﻮط ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺟﺪ
و ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻮد 1.ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ،ﺗﺪرﻳﺲ و ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﺑـﻮد.
ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺗﻌﺪاد و ﻛﺜـﺮت ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﺷـﻬﺮﻫﺎ،
ﻫﻤﻮاره از ﺳﻮي ﻣﺮدم و ﺳﻴﺎﺣﺎن ،ﺑﻌﻀﺎً اﻏﺮاق ﺻـﻮرتﻣـﻲﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 2.اﺣﺘﻤـﺎﻻً ،ﻳﻜـﻲ از
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي »داراﻟﻌﻠﻢ« ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻛﻬﻦ و در ﻋﻴﻦ ﺣـﺎل داراي
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ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺸﺖ )ﻗﺰوﻳﻨﻲ رازي .(40 :1358 ،ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻗﻠﻤﺮو ﺑﻮﻳﻬﻴﺎن ﻫﻤﭽـﻮن
ري و ﺑﻐﺪاد ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻠﻜﻪ ﻛﺎﻧﻮن ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺷﻬﻴﺮ
ﺑﻲﺷﻤﺎر و وزراي داﻧﺸـﻤﻨﺪي ﭼـﻮن اﺑـﻦﻋﻤﻴـﺪ و ﺻـﺎﺣﺐﺑـﻦﻋﺒـﺎد ﺑـﻪﺷـﻤﺎرﻣﻲرﻓﺘﻨـﺪ
)ﺑﻬﻤﻨﻴﺎر.(120 :1383،
زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪ آزاداﻧﺪﻳﺸﻲ و ﺟﻮ آزاد ﻓﻜﺮي ﻧﻴﺰ در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،در روﻧﻖ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻲﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒـﻮد .از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮ ،ﺣﻤﺎﻳـﺖ آلﺑﻮﻳـﻪ از
ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﻴﻊ ،ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻤﺘﺎزي را ﺑـﺮاي داﻧﺸـﻤﻨﺪان و ﻋﻠﻤـﺎي اﻳـﻦ ﻣـﺬﻫﺐ
ﻓﺮاﻫﻢﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎ از ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﻨﺒﺮﻫﺎي آن ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺎن ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﻧﺸﺮ اﻧﺪﻳﺸـﻪﻫـﺎي
ﺧﻮد ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺳﻮء ﻣﻌﺎﻧﺪان و دﺷﻤﻨﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮﻧﺪ )ﻓﺪاﻳﻲ ﻋﺮاﻗﻲ 21 :1383 ،و
 .(22ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻔﺲ ﻋﻠﻤﺎي اﻳﻦ دوره ﻛـﻪ اﻟﺒﺘـﻪ از ﻣﺴـﺠﺪ و ﻣﻌﻨﻮﻳـﺖ آن ﺗـﺄﺛﻴﺮ
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺎدﻳﺪه اﻧﮕﺎﺷﺘﻪﺷﻮد .داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻲ در اﻳﻦ دورة
ﻃﻼﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ و ﺗﻤﺪن اﻳﺮان و اﺳﻼم ﺑﺮ آن ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي دروﻧﻲ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﻧﻔـﺲ را در
ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﻲ و ﺷﻨﻴﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎ ﭼﻨﺎن رام ﺳﺎزﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﻧﭙﺮدازد؛ ﻣﮕﺮ آﻧﻜﻪ در وﺟﻮد
ﺧﻮﻳﺶ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﺮاي ﻗﻴﺎم ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ را ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ )← ﻣﺎوردي.(182 :1383 ،
ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﺳﻨﺎد ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻬـﻢ ﻣﺴـﺎﺟﺪ را در دورة ﻣـﻮرد
اﺷﺎره ﺛﺒﺖ ﻛﺮدهاﻧﺪ .ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق ،از ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻴﻌﻲ ،در ﺳـﺎل  354ق در ﻣﺴـﻴﺮ ﺳـﻔﺮ
ﺣﺞ وارد ﺷﻬﺮ ﻛﻮﻓﻪ ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ رﻓﺖ و از ﻣﺤﻀﺮ درس ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺸﻬﻮري
ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد )ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺮﺳﺎن.(36 :1377 ،
اﻣﺎم اﺑﻮﺣﺎﻣﺪ اﺣﻤﺪﺑﻦﻣﺤﻤﺪ اﺳﻔﺮاﻳﻨﻲ ،ﭘﻴﺸﻮاي ﭘﻴﺮوان ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻛﻪ در ﺣﻠﻘﺔ درﺳﺶ ﭼﻬﺎرﺻﺪ
ﻓﻘﻪآﻣﻮز ﮔﺮد ﻣﻲآﻣﺪ ،در ﻣﺴﺠﺪ ﻋﺒﺪاﷲﺑﻦﻣﺒﺎرك ]در ﺑﻐﺪاد[ در ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻓﻘﻬﺎ درس ﻣﻲﮔﻔـﺖ
)اﺑﻦاﺛﻴﺮ.(5511 /13 :1383 ،

ﺻﺎﺣﺐﺑﻦﻋﺒﺎد ،وزﻳﺮ رﻛﻦاﻟﺪوﻟﻪ دﻳﻠﻤﻲ ،ﻛﻪ ﺧﻮد از ﺑﺰرﮔﺎن ﻋﻠﻢ و ادب ﺑﻮد ،ﻫﻢزﻣﺎن ﺑـﺎ
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ وزارت در اﺻﻔﻬﺎن ،در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ آن ﻣﺠﺎﻟﺲ درس و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻋﻠﻤـﻲ ﺑﺮﮔـﺰار
ﻣﻲﻛﺮد .و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم او ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ »ﺻﻔﺔ ﺻـﺎﺣﺐ« ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪهاﺳـﺖ )ﻣﻬـﺪوي،
 .(98 :1357ﻣﺴــﺠﺪ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻣﻜــﺎﻧﻲ ﺑــﺮاي داﺳــﺘﺎنﺳــﺮاﻳﻲ ،ﻧــﻮع دﻳﮕــﺮي از ﻛــﺎرﻛﺮد
ﻋﻠﻤﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ ﺧﻮد را در اﻳﻦ دوره ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﻲﮔﺬاﺷﺖ ،اﺑﻦﺑﻮاب ،ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ ﻣﻌـﺮوف
ﻧﻴﺰ ،در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮاي ﻣﺮدم داﺳﺘﺎنﺳﺮاﻳﻲ ﻣﻲﻛﺮد )اﺑﻦاﺛﻴﺮ.(5571 /13 :1383 ،
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،در ﻣﻘﻄﻊ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮع دﻳﮕﺮي از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ــ آﻣﻮزﺷـﻲ
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ﺧﻮد را ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻧﻬﺎد و ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮﺳﺶ ،ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ،ﺑﺤﺚ و ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺗﺒـﺪﻳﻞﮔﺮدﻳـﺪ .ﺗﻌﻠـﻴﻢ
اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﺗﻮان ﻓﻜﺮي و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺴﺎﺋﻞ ،ﺑـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ و ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ ﺧﻄﺒـﺎ و
ﺳﺨﻨﺮاﻧﺎن و ﻳﺎ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻃﻼب ،ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺘﻪاﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ اﻣـﺮ
رﻓﺘﻪرﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞﮔﺮدﻳﺪ )اﺑﻦﺧﻠﺪون.(408 :1359 ،
در ﻛﻨﺎر ﭘﺮﺳﺶ و ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ،اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﻣﺬاﻛﺮه از وﺳـﺎﻳﻠﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش
روﺣﻴﺔ درﺳﺖ ﻋﻠﻤﻲ در ﺑﻴﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺳﻼﻣﻲ ﻛﻤﻚ ﻣﻲﻛـﺮد .اﺳﺎﺳـﺎً ،ﻣﻨـﺎﻇﺮه از ﻛﺎرﻫـﺎي
راﻳﺞ در ﺑﻴﻦ ﺧﻮد اﺳﺘﺎدان و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻤﺮدهﻣﻲﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺧـﻮد در ﺑـﺎﻻﺑﺮدن
ﺳﻄﺢ اﻧﺪﻳﺸﻪ و رﺷﺪ ذﻫﻨﻴﺎت و ﮔﺴﺘﺮش داﻣﻨﺔ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻄﻠﻮب و ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪاي داﺷﺖ .در
اﻳﻦ دوره ،ﻣﻨﺎﻇﺮه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮاي اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻓﻘﻬﻲ و اﺳﺘﺨﺮاج اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ آن در
3
ﺑﻴﻦ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺤﺮك و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻓﻜﺮ اﺳـﻼﻣﻲ ﺗﺒـﺪﻳﻞﮔﺮدﻳـﺪ
)ﻏﻨﻴﻤﻪ.(262 ،258 :1372 ،
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﻋﺼﺮ آلﺑﻮﻳﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ
ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﻮد ،ﻟﺬا ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮن ﭘﺮﺳـﺶ ،ﻣﻨﺎﻗﺸـﻪ و ﻣﻨـﺎﻇﺮات ﻋﻠﻤـﻲ ﻣﺤﺴـﻮب
ﻣﻲﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻀﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﻣﺬﻫﺒﻲ اﻳﻦ دوره ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ داﻣﻦﻣﻲزد و ﻫﻢ
از آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؛ اﻟﺒﺘﻪ ،ﻛﺎرﻛﺮد ذاﺗﻲ ﻋﻠﻤﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻴﺰ اﻓﺰون ﺑﺮ ﻋﻠـﺖ ﺑـﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ از ﺑﺮﮔﺰاري ﮔﺴﺘﺮدة ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت و ﻣﻨﺎﻇﺮات ﻋﻠﻤﻲ در ﻣﺴـﺎﺟﺪ اﻳـﻦ دوره
ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮوف ﺑﺮاﺛﺎي ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ وﻋﻆ و ﺟﺪل ﺑـﺎ
ﻣﻌﺎرﺿﺎن و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﻲﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ از ﺣﻘﺎﻧﻴﺖ اﻳﻦ ﻣـﺬﻫﺐ دﻓـﺎع ﻣـﻲﻛـﺮد ،ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ
وﺣﺪت و ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻓﺮق ﺷﻴﻌﻲ ﻳﺎري ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺻـﻔﻬﺎن ،در ﻣﺴـﺠﺪ
ﺟﻮرﺟﻴﺮ اﺻﻔﻬﺎن ـ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺻﻐﻴﺮ ـ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺻﺎﺣﺐﺑﻦﻋﺒﺎد ﺳﺎﺧﺘﻪﺷـﺪ،
»در ﻫﺮ ﻧﻤﺎز از ﻧﻤﺎزﻫﺎي ﭘﻨﺠﮕﺎﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺠﻬﺰار ﻣﺮد ﺻﻒ ﻧﺒﺴﺘﻲ و ﻫﺮ ﺳﺘﻮﻧﻲ از آن ﻣﺴﻨﺪ
ﺷﻴﺨﻲ ﺑﻮد ﻣﺰﻳﻦ و آراﺳﺘﻪ و ﻣﺤﻠﻲ ﭘﻴﺮاﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﻣﻨﺎﻇﺮة ﻓﻘﻬﺎ و ﺣﻠﻴﻪ ﻣﻄﺎرﺣﻪ ﻋﻠﻤـﺎ «...
)آﺑﻲ .(62 :1328 ،ﺣﺘﻲ ،ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ ﭼﻮن ﺻﺎﺣﺐﺑﻦﻋﺒﺎد ﺑﺎ ﻫﻤﺔ ﻣﺸﻐﻠﻪﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ و اداري،
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﻨﺎﻇﺮة ﺑﺎﺷﻜﻮﻫﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻋﺼﺮ در ﻣﺴـﺠﺪ و ﻣﻨـﺰل ﺧـﻮد
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﻛﺮد )ﺑﻬﻤﻨﻴﺎر.(113 -112 ،71 :1383 ،
ﻧﻘﺪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺗﻔﻜﺮات اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﻧﻴﺰ در ذﻳﻞ اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﺻﻮرتﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ در
ﺳﺎل  429ق ،ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ دروﻧﻤﺎﻳﺔ ﻛﺘﺎب اﺑﻮﻳﻌﻠﻲ ﻓﺮاء ﺣﻨﺒﻠﻲ )اﺑـﻦﻓـﺮاء( را ﻛـﻪ ﭘﻴﺮاﻣـﻮن
وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ﺧﺪاوﻧﺪ و اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺗﺠﺴﻢ او ﺑﻮد ،ﭘﺲزدﻧﺪ .زاﻫﺪ ﻣﻌﺮوف ،اﺑﻮاﻟﺤﺴـﻦ ﻗﺰوﻳﻨـﻲ،
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در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪاد ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺑﺎﻻي ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ و در اﻳﻦ ﺑﺎره ﺳﺨﻦ راﻧﺪ و ﮔﻔـﺖ:
»ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺧﺪا از آﻧﭽﻪ ﺳﺘﻤﻜﺎران ﻫﻤﻲﮔﻮﻳﻨﺪ و ﺑﻠﻨـﺪي ﺟﺎﻳﮕـﺎﻫﺶ ﺑـﺲ ﺑـﺰرگ اﺳـﺖ«
)اﺑﻦاﺛﻴﺮ ،ﺑﻲﺗﺎ .(158 /16 :ﻇﺎﻫﺮاً ،ﺗﻔﻜﺮات اﺑﻦﻓﺮاء در ﺣﺪود دو دﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻐﺪاد را دﺳﺘﺨﻮش ﻣﻨﺎﻇﺮات ،ﻣﻨﺎﻗﺸﺎت و آﻧﮕﺎه آﺷﻮب ﺳﺎﺧﺖ .رواﻳﺖ اﺑﻦاﺛﻴﺮ ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ:
ﺳﺎل  447ﻣﻴﺎن ﻓﻘﻬﺎي ﺷﺎﻓﻌﻲ و ﺣﻨﺒﻠـﻲ در ﺑﻐـﺪاد ﻓﺘﻨـﻪاي ﺑـﺮ ﭘـﺎ ﺷـﺪ .ﭘﻴﺸـﺮو ﺣﻨﺒﻠـﻲﻫـﺎ
اﺑﻮﻳﻌﻠﻲﺑﻦﻓﺮاء و اﺑﻦﺗﻤﻴﻤﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻬﺎ اﻓﺘﺎدﻧﺪ و اﻧﻜﺎر ذﻛـﺮ
ﺑﺴﻢاﷲاﻟﺮﺣﻤﻦاﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻪ آﺷﻜﺎرا )ﺟﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﻢاﷲ( و ﻣﻨﻊ از ﺗﺮﺟﻴﺢ در اذان و ﻗﻨﻮت در ﻓﺠﺮ
)ﻧﻤﺎز ﺻﺒﺢ( ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﻪ دﻳﻮان ﺧﻠﻴﻔﻪ رﺳﻴﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ اﺧﺘﻼف ﺗﺴﻮﻳﻪ ﻧﮕﺮدﻳﺪ .ﺣﻨﺒﻠﻲﻫـﺎ
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎباﻟﺸﻌﻴﺮ رﻓﺘﻪ و اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ آﻧﺠﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻬﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﻢاﷲ ﻏﺎرت ﻛﺮدﻧﺪ .او
ﺑﻴﺮون آﻣﺪ و ﻗﺮآن ﺑﻪ دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﻔﺖ :از ﻣﺼﺤﻒ )ﻗﺮآن( آن را )ﺑﺴﻢاﷲ را( ﺑﺰداﻳﻴﺪ ﺗـﺎ
ﻧﺨﻮاﻧﻢ و ﻧﮕﻮﻳﻢ )ﻫﻤﺎن.(317 /16 :

ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﭘﻴﺶﺗﺮ ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻣﻨﺎﻇﺮات و ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت درون ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺗـﻨﺶﻫـﺎ و
ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺧﺎرج از آن را در ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﺪاران ﻓﺮق ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﭘﻲ داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﺷـﺎﻳﺪ ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ
ﻋﻠﺖ ﺑﻮد ﻛﻪ در ﺳﺎل  408ق ،ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳﻲ ،اﻟﻘﺎدرﺑﺎﷲ ،ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ و ﺷﻴﻌﻪ و ﺳﺎﻳﺮ دﻳﮕﺮاﻧﺪﻳﺸـﺎن
ﻣﺨﺎﻟﻒ را از ﮔﻔﺖوﮔﻮ و ﻣﻨﺎﻇﺮه درﺑﺎرة آﻳﻴﻦﻫﺎﻳﺸﺎن ﻣﻨﻊ ﻛﺮد و ﻧﻴـﺰ ﻓﺮﻣـﺎن داد ﻛـﻪ ﻫـﺮﻛﺲ
ﭼﻨﻴﻦ ﻛﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻛﻴﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ )ﻫﻤﻮ.(5550 /13 :1383 ،

 .3ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ
ﻳﻜــﻲ دﻳﮕــﺮ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫــﺎي ﻣﺴــﺠﺪ در ﺗــﺎرﻳﺦ اﺳــﻼم ﺑــﻪوﻳــﮋه در دورة آلﺑﻮﻳــﻪ ،ﻛــﺎرﻛﺮد
ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ـ رﺳﺎﻧﻪاي ﺑﻮد .اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺳﺮﺷﺖ و ذات ﻣﺴـﺠﺪ درآﻣﻴﺨﺘـﻪ و از زﻣـﺎن
رﺳﻮل اﻛﺮم )ص( ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ .ﻣﺮاد از ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ـ رﺳﺎﻧﻪاي در اﻳﻨﺠﺎ ﻓﻀﺎﻳﻲ ﺑﺮاي
رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم و آﮔﺎهﻛﺮدن ﻣﺮدم ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎزﻫﺎﻳﺶ از ﻳﻜﺴﻮ ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻠﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺒﺎدل آﮔﺎﻫﻲﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و اﻋﻼم اﻋﺘﺮاض ﻣﺮدم ﻳﺎ ﻧﺎراﺿﻴﺎن ﺳﻴﺎﺳﻲ از دﻳﮕﺮﺳﻮ ﺑـﻮد.
ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺎرﻛﺮدي دوﮔﺎﻧﻪ داﺷﺖ؛ ﻳﻌﻨﻲ ،ﻫﻢ از ﺳﻮي ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﻫﻢ از ﺳﻮي
ﻣﺮدم و ﻧﺎراﺿﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪﻧﻈﺮﻣﻲرﺳﺪ در اﻳﻦ دوره ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﺎﻧﻲ و ﻣﺤﺪودﻳﺖﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ،ﻣﺴـﺠﺪ
ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻲ و ﻣﺮدﻣﻲ ﺑﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪهﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﻀﻮر
ﺣﻜﻮﻣﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ اﻗﺸﺎر اﺳﺖ؛ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﻫﺮ ﮔﺮوﻫـﻲ ﺑـﻪ ﻓﺮاﺧـﻮر
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ﻧﻴﺎز ﺧﻮد ،از رﺳﺎﻧﺔ ﻣﺴﺠﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻛﺮد و وﺟﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺘﻔﺎدة ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺮدﻣﻲ ،ﺑﻴﺎن اﻋﺘﺮاض
ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑـﻮد .ﺣﺎﻛﻤـﺎن و ﻣﻌﺘﺮﺿـﺎن ﻫـﺮدو ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﺑـﻪ
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﻌﻨﻮي و ﻗﺪرت ﺑﺴﻴﺞ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ.

 1.3ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ
اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ آلﺑﻮﻳﻪ و ﻛـﺎرﮔﺰاران آن ،ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ اﻳـﻦ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و ﻳـﺎ
دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﻲ در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺳﻴﺎﺳﻲ آن روز ﺟﺎﻣﻌﺔ اﺳـﻼﻣﻲ ،ﻳﻜـﻲ از ﺗﺤـﻮﻻت
ﻣﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻳﻦ دوره از ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و اﺳﻼم ﻣﺤﺴﻮبﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ اﻗـﺪام ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﺎ
ﻣﺤﻮرﻳﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺻﻮرتﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،آﺛﺎر ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺑﺴﻴﺎري داﺷﺖ و ارﺗﺒـﺎط اﻗﺸـﺎر ﺟﺎﻣﻌـﺔ
اﺳﻼﻣﻲ را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲﻛﺮد .در اﻳﻦ دوره ،ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔـﺮادي و ﻳـﺎ ﮔﺮوﻫـﻲ،
در ﻗﺒﺎل ﻇﻠﻢ و ﺳﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﺨﺼﻲ ﻳـﺎ ﻓﺮﻗـﻪاي ــ ﻣـﺬﻫﺒﻲ آﻧـﺎن از ﺳـﻮي
ﺳﻼﻃﻴﻦ و ﻛﺎرﮔﺰاران ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﺻﻮرتﻣﻲﮔﺮﻓـﺖ ،از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﻧـﺪاي ﺣـﻖﻃﻠﺒـﻲ و
دادﺧﻮاﻫﻲ ﺳﺮ ﻣﻲدادﻧﺪ .اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺬﻛﻮر اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺑﻮد ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻴﻨﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪﺑﺎﺷﺪ ،از ﺣﻴﺚ
ﺗﻨﻮﻳﺮ اﻓﻜﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪاي ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ آﻧﺎن و ﻧﻴﺰ اﻓﺸﺎي ﻣﻈﺎﻟﻢ ﻛﺎرﮔﺰاران ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ،
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺷﮕﺮﻓﻲ داﺷﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪاي ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮان در ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺿﻌﻒ و ﺳﻘﻮط دوﻟﺖ آلﺑﻮﻳـﻪ
ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد .ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﺪاﻟﺖﺧﻮاﻫـﺎن و ﻣﻌﺘﺮﺿـﺎن ،ﺑـﻪرﻏـﻢ
وﻗﻮف ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﻴﻖ در اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪولﻧﻜﺮدن ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﻣﻮاﺿﻊ ﺧـﻮﻳﺶ،
ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﺮﻛﺘﻲ دﺳﺖﻣﻲزدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺷﻮال ﺳﺎل  329ق ،ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي آﻧﺎن
ﺗﻮﺳــﻂ دﻳﻠﻤﻴــﺎن و ﺑــﻲﺗــﻮﺟﻬﻲ ﻛــﻮرﺗﻜﻴﻦ دﻳﻠﻤــﻲ ،اﻣﻴﺮاﻻﻣــﺮاي ﺗــﺎزهﻣﻨﺼــﻮب ﺑﻐــﺪاد ،ﺑــﻪ
دادﺧﻮاﻫﻲﺷﺎن ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻐﺪاد را ﺑﻪﻫﻢرﻳﺨﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ اﺑﻦاﺛﻴـﺮ» :ﺧﻄﻴـﺐ را از ﮔـﺰاردن
ﻧﻤﺎز آدﻳﻨﻪ ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺎ دﻳﻠﻤﻴﺎن ﭘﻴﻜﺎر ﮔﺰاردﻧﺪ و از ﻫﺮ دوﺳﻮ ﮔﺮوﻫـﻲ در ﺧـﻮن ﻏﻠﺘﻴﺪﻧـﺪ«
)اﺑﻦاﺛﻴﺮ .(4924 /11 :1382 ،ﭘﻴﺶﺗﺮ از آن و ﺑﻪ ﺳﺎل  321ﻧﻴﺰ ﻧﺪاي اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺮدم ،ﺧـﻮد را
در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻋﻠﻲﺑﻦﺑﻠﻴﻖ ،از زﻳﺮدﺳﺘﺎن ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺷﻮرﺷـﻲ ﻣـﻮﻧﺲ ﺧـﺎدم،
ﻓﺮﻣﺎن داد ﺗﺎ ﻣﻌﺎوﻳﻪ و ﻳﺰﻳﺪ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﻐﺪاد ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺣﻨﺒﻠﻴﺎن و ﭘﻴﺸﻮاي آنروزي آﻧﺎن )ﺑﺮﺑﻬﺎري( ﻣﺮدم دﺳﺖ ﺑﻪ ﺷـﻮرش و اﻋﺘـﺮاض در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪﻫﻢرﻳﺨﺘﮕﻲ ﺷﻬﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ ،ﻋﻠـﻲﺑـﻦﺑﻠﻴـﻖ در ﺻـﺪد
دﺳﺘﮕﻴﺮي ﺑﺮﺑﻬﺎري و ﻳﺎران او ﺑﺮآﻣﺪ؛ ﺑﺮﺑﻬﺎري از ﺑﻐﺪاد ﮔﺮﻳﺨﺖ و ﺗﻌﺪادي از ﻳﺎران ﺑﺮﺟﺴـﺘﺔ
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او ﺑﻪ ﻋﻤﺎن ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(4833 - 4832 /11 :ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻋﺘﺮاﺿـﻲ ﺗـﻮأم ﺑـﺎ ﻧﻔـﺮﻳﻦ در
ﺣﺎدﺛﺔ دﻳﮕﺮي در اﻳﻦ ﺳﺎلﻫﺎ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﺧﺎﺳـﺖ و آن اﻳـﻦ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺧﻠـﻊﺷـﺪن
اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺮﻳﺪي از وزارت ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻤﺘﻘﻲﺑـﺎﷲ ) 333 - 329ق( ،ﭼﻨـﻴﻦ ﺷـﺎﻳﻊ ﺷـﺪ ﻛـﻪ او ﺑـﺎ
ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺎﻧﺪان و ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺧﻮد در ﺻﺪد ﻏـﺎرت ﺑﻐـﺪاد اﺳـﺖ؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣـﺮدم و ﺧﻄﺒـﺎي
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ ،او و ﺧﺎﻧﺪاﻧﺶ را ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ]اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ،ﺳﭙﺎﻫﻲ را ﺑﻪ
ﺑﻐﺪاد رواﻧﻪ و اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را ﻏﺎرت ﻛﺮد[ )ﻫﻤﺎن.(4930 - 4929 /11 :
اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻜﻮت ﺧﻠﻔﺎي ﻋﺒﺎﺳﻲ و ﺣﺎﻛﻤﺎن ﻣﺴـﻠﻤﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﻬـﺎﺟﻢ روﻣﻴـﺎن ﺑـﻪ
ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ ،از ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﮔﺎﻫﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻬﻴـﻴﺞ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن ،ﻳﻜـﻲ دﻳﮕـﺮ از
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺠﺪ در ﻋﺮﺻﺔ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮد ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻬﺎﺟﻢ روﻣﻴـﺎن ﺑـﻪ ﺷـﻬﺮ
ﻧﺼﻴﺒﻴﻦ ـ ﺷﻬﺮي در ﺳﺮ راه ﻣﻮﺻﻞ ﺑﻪ ﺷﺎم ـ ﺑﻪ ﺳﺎل 361ق و ﻗﺘﻞﻋﺎم و ﺑﻪاﺳﺎرتﺑﺮدن زﻧﺎن و
ﻛﻮدﻛﺎن آن ،ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻫﻢﺟﻮار اﻳﻦ ﺷﻬﺮ )ﻳﻌﻨﻲ دﻳﺎر رﺑﻴﻌﻪ و دﻳﺎر ﺑﻜﺮ( ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻋﺘﺮاﺿـﻲ
وارد ﺑﻐﺪاد ﺷﺪﻧﺪ و در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻐـﺪاد در اﻋﺘـﺮاض ﺑـﻪ ﺳـﻜﻮت ﺳـﻼﻃﻴﻦ و ﺧﻠﻔـﺎي
ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ دﻓﺎع از ﺑﻼد اﺳﻼم ﺗﺤﺮﻳﻚ و ﺗﻬﻴﻴﺞ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،اﻗـﺪام ﺗﺒﻠﻴﻐـﻲ آﻧـﺎن از
ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻬﻤﻲ ﭼﻮن ﺑﻐﺪاد ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊﺷﺪ .ﺟﻤﻊ ﻛﺜﻴﺮي از ﺑﻐﺪادﻳﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﺳﺘﻨﺪ
و ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ در ﺧﺎﻧﺔ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻤﻄﻴﻊﷲ ) 363 - 334ق( رﻓﺘﻨﺪ و در ﺻـﺪد ﺣﻤﻠـﻪ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﺔ او
ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و وي را ﻧﺎﺗﻮان ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ) 4ﻣﻘﺪﺳﻲ.(197 /2 :1361 ،
اﺳﻨﺎد و ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ از دورة ﻣﻮرد اﺷﺎره ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺬﻫﺒﻲ ـ ﻓﺮﻗﻪاي ﻣﺘﻌـﺪدي را در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺛﺒﺖ ﻛﺮدهاﺳﺖ .ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ،اﻗﺪام اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎل
 420ق در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻌﺮوف ﺷﻴﻌﻴﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاﺛﺎ ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺳﺎل ،در ﺧﻄﺒﻪاي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﺧﻮاﻧﺪهﺷﺪ ،ﺳﺨﻨﺎﻧﻲ از زﺑﺎن ﻳﻜﻲ از ﺧﻄﻴﺒﺎن ﺷﻴﻌﻪ اﻳﺮاد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﻪ ﺑﺮﻛﻨـﺎري و
دﺳﺘﮕﻴﺮي وي ـ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳـﻲ اﻟﻘﺎدرﺑـﺎﷲ ) 422 - 381ق( ــ ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدﻳـﺪ .ﺧﻠﻴﻔـﺔ
ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻄﻴﺐ دﻳﮕﺮي را ﺑﺎ ﻧﺎم اﺑﻮﻣﻨﺼﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد .او ﭼﻮن ﺑﺮ ﻓﺮاز ﻣﻨﺒﺮ رﻓﺖ ــ ﺑـﻪ رﺳـﻢ
ﺧﻄﺒﺎي اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ـ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ زد و در ﺧﻄﺒﺔ ﺧﻮد ﻧﺎم ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﻲ )ع( را
ﻣﻘﺪم ﻧﺪاﺷﺖ و ﺳﺨﻦ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮد ﻛﻪ »ﺧﺪاوﻧﺪا ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻫﺮﻛﺴـﻲ
را ﻛﻪ ﻋﻠﻲ را ﻣﻮﻻي ﺧﻮد ﻣﻲداﻧﺪ ،ﻧﻴﺎﻣﺮز« .از اﻳﻦرو ،ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺮدم ﻛﻪ ﺷـﻴﻌﻴﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﻃـﻮري
ﺑﻪ او اﻋﺘﺮاض ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺷﻮرش ﻣﺠﺪد در اﻳﻦ ﻣﺴـﺠﺪ،
از اﻗﺎﻣﺔ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﻳﺮاد ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮدداري ﺷﺪ؛ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺷﺮﻳﻒ ﻣﺮﺗﻀﻲ در ﻧـﺰد ﺧﻠﻴﻔـﺔ
ﻋﺒﺎﺳﻲ واﺳﻄﻪ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺮاي ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺧﻄﻴﺒﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦﮔﺮدﻳﺪ .ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻘـﺎدر از اﻗـﺪام
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اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﻫﺘﻚ ﻓﺮﺳﺘﺎدهاش ﺳﺨﺖ ﺑﺮآﺷـﻔﺘﻪ و ﻋﺼـﺒﺎﻧﻲ ﮔﺮدﻳـﺪهﺑـﻮد و
ﺑﺮاي ﺧﻄﻴﺐ ﺟﺪﻳﺪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻠﻲ ﺻﺎدر ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳـﺨﻦ ﺑﮕﻮﻳـﺪ .از ﺟﻤﻠـﻪ
5
ﻣﻮاد اﻳﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ آن ﺑﻮد ﻛﻪ از ﻣﺬﻣﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻛﻪ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﺪﺷﺎن ﻣـﻲآﻣـﺪ ،درﮔـﺬرد
)اﺑﻦﺟﻮزي.(201 - 200 /15 :1412 ،
ﻣﻨﺎزﻋﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﺎن ﺑﻐﺪاد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﻲ از ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن در ﺷﻮال ﺳﺎل  421ق ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗـﺎ
ﻫﺎﺷﻤﻴﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺑﻪ ﺗﺤﺮﻳﻚ دﻳﮕﺮان ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .آﻧﺎن ﭘﺲ از ﺗﺠﻤﻊ در ﻣﺴﺠﺪ
اﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ،ﻗﺮآنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ و ﻣﺮدم را ﺑﺴﻴﺞ ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻓﻘﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد
ﺑﺴﻴﺎري از اﻫﺎﻟﻲ ﻛﺮخ ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺟﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺮكﻫﺎ دﺷﻨﺎم دﻫﻨـﺪ .از ﺳـﻮي
دﻳﮕﺮ ،ﺗﺮﻛﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﺣﻤﻠﻪور ﺷﺪﻧﺪ و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ دﻳﺪﻧﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺮآنﻫﺎ را ﺑﺎﻻ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻳﻨﺎن ﻧﻴﺰ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻧﻴﺰهﻫﺎﻳﺸﺎن را ﻛﻪ ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻠﻴﺐ ﺑﻮد ،ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ؛ آﻧﮕﺎه ،دو ﮔﺮوه ﺷﺮوع ﺑـﻪ
ﭘﺮﺗﺎب ﺳﻨﮓ و آﺟﺮ ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ،ﮔﺮوﻫﻲ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن.(208 /15 :
ﺗــﺎرﻳﺦ ﺗﺤــﻮﻻت ﺳﻴﺎﺳــﻲ ـــ ﻣــﺬﻫﺒﻲ ﺳــﺎل  422ق ،ﻧﻤﻮﻧــﻪﻫــﺎي ﭼﻨــﺪي از ﻛــﺎرﻛﺮد
ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ـ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﻣﺴﺠﺪ ـ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ـ ﺛﺒﺖ ﻛﺮدهاﺳﺖ؛ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﺜـﺎل ،در روز
ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻴﺴﺖودوم ﻣﺎه رﺑﻴﻊاﻻول ،ﺑﻴﻦ ﺳﻨﻴﺎن و ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﻓﺮﻗﻪاي ـ ﻣـﺬﻫﺒﻲ
درﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺒﺐ اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﺑﻪ ﻣﺎﺟﺮاي ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺰﻟﺠﻲ ﺑﺮﻣﻲﮔﺸﺖ ﻛﻪ ﻇﺎﻫﺮاً ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺿﺪ ﺷﻴﻌﻲ داﺷﺖ .ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﻤﺎز و ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻨﺸﻮر ﺧﻼﻓﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊاﻟﻤﺪﻳﻨـﻪ در
آن روز ،ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﺳﻨﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ .ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﻧﻤﺎز ﻧﻴـﺰ
ﺧﻮاﻧﺪهﻧﺸﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ،در واﻛﻨﺶ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﺣﺎﻣﻴﺎن ﺷﻴﺦ ﻣﺬﻛﻮر ﭼﻨﺪ روز ﺑﻌﺪ ﺷﺐﻫﻨﮕﺎم ﺑـﻪ
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮاﺛﺎ ﺣﻤﻠﻪ و آﻧﺠﺎ را ﭼﭙﺎول ﻛﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺮ ﺷﺪت ﻣﻨﺎزﻋﺎت ﺑﻴﻦ
آﻧﺎن اﻓﺰود ﺗﺎ آﻧﻜﻪ اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﺷﻜﺎﻳﺎت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﷲ زﻳﺎد ﺷﺪ و او را ﺑﻪ ﺿﻌﻒ
ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺣﺘﻲ ﺗﻬﺪﻳـﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ در ﺟﻤﻌـﺔ آﻳﻨـﺪه ﺧﻄﺒـﺔ او را ﻗﻄـﻊ
ﺧﻮاﻫﻨﺪﻛﺮد .در ﻫﺮ ﺻﻮرت ،در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻌﺪي ﻛﻪ ﺧﻄﺒﻪﺧـﻮاﻧﻲ ﻧﻴـﺰ ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻌﻤـﻮل در
ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﺑﻐﺪاد ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻳﺪ ،ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﻨﺞ ﻛﺸﻴﺪهﺷﺪ .ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺣﺘـﻲ
دﺳﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ را زد و ﻣﺮدم از ﺗﺮس ﻓﺘﻨﻪ و آﺷﻮب ،ﻧﻤﺎز را رﻫﺎ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن/15 :
 .(215 - 214ﭼﻨﺪي ﺑﻌﺪ و ﺑﻪ ﺳﺎل  425ق ﻧﻴﺰ اﻋﺘﺮاض و ﺷﻮرش ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺤـﻞ
ﺑﺮﮔﺰاري ﻧﻤﺎز ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻐﺪاد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﺮ ﺧﻄﻴﺐ ﺷﻮرﻳﺪﻧﺪ و ﮔﻔﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﻧـﺎم
ﺑﺮﺟﻤﻲ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪهﺷﻮد ،در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﻠﻄﺎن و ﺷﺨﺺ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﺧﻮاﻧﺪه
ﻧﺸﻮد )اﺑﻦاﺛﻴﺮ ،ﺑﻲﺗﺎ.(149 /16 :
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ﭘﻴﺶﺗﺮ از آن و در ﺳﺎل  415ق ،در وﻗﺎﻳﻊ دﻳﮕﺮي ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺒﻠﻴﻐـﻲ ﺳﻴﺎﺳـﻲ ﻣﺴـﺠﺪ در
ﺗﻼﻃﻢ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮوز ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮ ﻛﻮﻓﻪ ،ﻣﻴﺎن ﻋﻠﻮﻳﺎن و ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن آﺷﻮب ﭘﺪﻳﺪآﻣـﺪ
و در ﻧﺘﻴﺠﺔ آن ﺷﺶ ﺗﻦ از ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﻴﺪﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ،ﻗﺪرت آلﺑﻮﻳﺔ ﺷﻴﻌﻲﻣـﺬﻫﺐ و
ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ آﻧﺎن در اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮد .ﭘﻴﺮو اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن ﻛﻮﻓﻪ ﺑـﻪ ﺑﻐـﺪاد آﻣﺪﻧـﺪ و
ﺑﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺑﺮﮔﺰاري ﺧﻄﺒﺔ روز ﺟﻤﻌـﻪ در ﻳﻜـﻲ از ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﺑﻐـﺪاد ،ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﺷـﻮرش
ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻏﺎﺋﻠﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ وﺳﺎﻃﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﷲ و ﻣﻴﺎﻧﺠﻴﮕﺮي دﻳﮕﺮان ﺧﺘﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
)ﻫﻤﻮ.(5584 /13 :1383 ،
زﻣﻴﻨﺔ اﻋﺘﺮاﺿﻲ ﮔﺎه از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺬﻫﺒﻲ و ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻓﺮاﺗﺮ ﻣﻲرﻓـﺖ و ﺑـﻪ ﻣﺴـﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼـﺎدي
ﻛﺸﻴﺪهﻣﻲﺷﺪ و در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻴﺰ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﻬﺖ رﺳﺎﻧﺪن ﺻﺪاﻫﺎي اﻋﺘﺮاضآﻣﻴـﺰ ،اﺳـﺘﻔﺎده
ﻣﻲﺷﺪ .از ﺟﻤﻠﺔ اﻳﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت اﻗﺘﺼﺎدي ـ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺣﺎدﺛﺔ ﺳﺎل  375ق اﺷـﺎره ﻛـﺮد.
در اﻳﻦ ﺳﺎل ،ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ اﻗﺪام ﺻﻤﺼﺎماﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻠﻤﻲ در ﺑﺮﻗﺮاري ﻣﺠﺪد ﻣﺎﻟﻴﺎت
ﻓﺮوش ﺟﺎﻣﻪﻫﺎي اﺑﺮﻳﺸﻤﻲ و ﭘﻨﺒﻪاي ،در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪاد ﮔﺮدآﻣﺪﻧﺪ و در ﺻﺪد ﺑﺮآﻣﺪﻧـﺪ
»ﺗﺎ ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﻛﻨﺎر ﻧﻬﻨﺪ« .ﺣﻜﻮﻣﺖ از ﺗﺮس آﺷﻮب ،ﻣﺼﻮﺑﺔ ﺧﻮد را ﻣﻠﻐﺎ اﻋﻼم ﻛـﺮد و
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺣﻞ ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن .(5286 /12 :ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ،وزﻳﺮ ﻋﺰاﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻠﻤـﻲ،
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﻟﻲﺑﻮدن ﺧﺰاﻧﻪ ،ﺑﻪ ﻣﺼـﺎدرة اﻣـﻮال ﻣـﺮدم ﭘﺮداﺧـﺖ ،ﻣﻌﺘﺮﺿـﺎن ﻣﺴـﺠﺪ را ﻛـﺎﻧﻮن
اﻋﺘﺮاض و ﻧﻔﺮﻳﻦ ﻗﺮاردادﻧﺪ .ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻨﻴﺴﻪﻫﺎ و ﻛﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳـﺎن ﻣﺴـﺠﺪ ﺑـﻪ
ﻛﺎﻧﻮن اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدﻣﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﻣـﺬﻫﺒﻲ
در دﻳﮕﺮ آﻳﻴﻦﻫﺎ ﺧﺒﺮ ﻣﻲداد )اﺑﻦﻣﺴﻜﻮﻳﻪ.(309 - 303 /6 :1376 ،

 2.3ﻛﺎرﻛﺮد اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺴﺎﺟﺪ در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮي ﺟﻬﺎن اﺳﻼم و در دورة ﻣﻮرد اﺷﺎره ﻣﻮﺟﺐﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ رﺳﺎﻧﻪ و اﺑﺰار ،ﺑﺮاي اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻧﻴﺰ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﻮد .ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻏﺎﻟﺒﺎً در وﺳﻂ ﺷﻬﺮ و در ﻫﻢﺟﻮاري ﻛـﺎﻧﻮنﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ،اﻗﺘﺼـﺎدي و
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻗﺮارداﺷﺖ و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻮﺟﺐﻣﻲﺷﺪ اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت در ﻋﺼﺮي ﻛﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫـﺎي
ﮔﺮوﻫﻲ ـ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ اﻣﺮوزي وﺟﻮدﻧﺪاﺷﺖ ،ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر ﻳﺎﺑﺪ )← اﺻـﻄﺨﺮي،153 :1373 ،
194 ،193 ،165؛ اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ ﺑﻐﺪادي .(152 :1345 ،از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ ،اﻋﺘﺒﺎر و اﺳﺘﻨﺎد اﺧﺒـﺎر ﻧﻴـﺰ
در ﺟﺎﻣﻌﺔ آن روزي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮد و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻘﺪس ﻣﻜـﺎﻧﻲ ﻣﺴـﺠﺪ و ﻧﻴـﺰ اﻋﺘﺒـﺎر
ﻟﺴﺎﻧﻲ ﻣﺆﻣﻨﺎن و ﻋﻠﻤﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ .ﻟﺬا ،ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﻲﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﻣﺴـﺠﺪ در
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ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان و اﺳﻼم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ و ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﻬﻤـﻲ ﺑـﻪﺷـﻤﺎرﻣﻲرﻓـﺖ.
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨﺎﺑﺮ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ از ﻳﻜﺴﻮ و ﻧﻴﺰ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدي و ﻓـﺮق
ﻣﺬﻫﺒﻲ از دﻳﮕﺮﺳﻮ ،در اﻧﻌﻜﺎس اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﻳﺸﺎن اﻣﺮي راﻳﺞ ﺑﻮد.
در دورة آلﺑﻮﻳﻪ اﻳﻦ ﺳﻨﺖ دﻳﻨﻲ ﺟﺎري ﺑﻮد .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺛﺒـﺖ و
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮﮔﺎه ﻻزم ﺑﻮد ﻣﺮدم از اﻣﺮي آﮔﺎﻫﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻳﺎ واﻟﻲ ﺗـﺎزهاي وارد ﻣـﻲﺷـﺪ و
ﻣﻲﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺔ ﻛﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ،ﻣﻨﺎدﻳﺎن در ﺷﻬﺮ ﺟﺎر ﻣﻲزدﻧﺪ و ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﺎﺟﺪ ـ ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ ـ دﻋﻮت ﻣﻲﻛﺮدﻧـﺪ .ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ
اﻫﺎﻟﻲ ﺷﻬﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮد ﻣﻲآﻣﺪﻧﺪ ،واﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﺮ ﻣـﻲرﻓـﺖ و آﻧﭽـﻪ درﻧﻈﺮداﺷـﺖ ﺑﮕﻮﻳـﺪ،
ﻣﻲﮔﻔﺖ و اﻳﻦ رﺳﻢ و ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد .ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آﮔﺎهﻛﺮدن ﻣﺮدم ،ﻣﻨﺎدﻳﺎن در ﻣﻨﺎرهﻫﺎ ﻧﺪا
درﻣﻲدادﻧﺪ )ﻓﻘﻴﻬﻲ .(632 -631 :1366 ،در ذﻳﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد در زﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎي
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﺷﺎره ﻣﻲﺷﻮد:
ﺑﻪ ﺳﺎل 357ق ،ﭘﺴﺮ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻤﺴﺘﻜﻔﻲﺑﺎﷲ ﻋﺒﺎﺳﻲ ) 334 - 333ق( ،ادﻋﺎي ﻣﻬﺪوﻳﺖ ﻛﺮد و
ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻋﺎﻣﻪ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ .ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن او ﻏﺎﻟﺒﺎً از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ـ ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﺑﻐـﺪاد ــ
ﺑﺮاي او ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ و از ﻣﺮدم ﺑﻴﻌﺖ ﻣﻲﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در راﺳﺘﺎي ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﻣـﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑـﺮاي
ﻓﺮد ﻣﺪﻋﻲ ﻗﺎﺋﻤﻴﺖ ،اوراﻗﻲ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﺪ و در آن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻮد دﻋـﻮت
ﻣﻲﻛﺮد .ﺑﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴﺐ ،ﻓﺮد ﻳﺎدﺷﺪه ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺒـﺮ ﭘﺮﻧﻔـﻮذ ﻣﺴـﺠﺪ ،ﮔـﺮوه ﻛﺜﻴـﺮي از اﻋﻴـﺎن،
ﻛﺎﺗﺒﺎن ،دﻳﻠﻤﻴﺎن ،ﺗﺮﻛﺎن و ﻋﺮبﻫﺎ را ﺑﻪ ﺑﻴﻌﺖ ﺧﻮد درآورد .اﻳﻦ ﻏﺎﻳﻠﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑـﺎ اﻗـﺪاﻣﺎت
ﻋﺰاﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻠﻤﻲ ﻓﺮوﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه ﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(187 -185 :
اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻌﺪ و در ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  361ق ،ﺑﺎ ﺗﻬـﺎﺟﻢ و ﺗـﺎراج روﻣﻴـﺎن ﺷـﻬﺮﻫﺎﻳﻲ ﭼـﻮن رﻫـﺎ،
ﻧﺼﻴﺒﻴﻦ و دﻳﺎرﺑﻜﺮ و ﺑﻪاﺳﺎرتدرآوردن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﺑﻪوﻳﺮاﻧﻲﻛﺸﻴﺪن ﺳﺮزﻣﻴﻨﺸﺎن ،ﮔﺮوﻫـﻲ از
ﻣﺮدم اﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد رﻓﺘﻨﺪ و در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺘﻨـﺪ و از ﺗـﺎراج،
ﻛﺸﺘﺎر و اﺳﺎرت زﻧﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ روﻣﻴﺎن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻨﺪ .آﻧﺎن ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد را از ﺧﻄﺮﻫﺎي ﭘﻴﺶ رو
در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻢ دادﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮاً ،ﺳﺨﻨﺸﺎن ﭼﻨﺎن ﺑﺮ ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد اﺛﺮ ﻧﻬﺎد ﻛﻪ ﺑﺎ آﻧﺎن ﻫﻢداﺳﺘﺎن
ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮي ﻛﺎخ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻄﺎﻳﻊﷲ ﻳﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ .واﻛﻨﺶﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از آن ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷـﻤﺎري
از ﺳﺮان ﺑﻐﺪاد ﻋﺰاﻟﺪوﻟﻪ ﺑﺨﺘﻴﺎر دﻳﻠﻤﻲ را ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮاردادﻧﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳـﻦ ،ﺑـﺎ ﺗﺒﻠﻴـﻎ و
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ،ﻣﺮدم ﺑﺴﻴﺎري در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺎﺟﺮا ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺑـﺮاي
اﻣﺮ ﺟﻬﺎد ﺟﻤﻊ ﺷﺪﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﻴﺮ.(5158 - 5157 /12 :1383 ،
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ اﺻﻠﻲ اﻋﻼن رﺳﻤﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ و ﻧﻴـﺰ اﻋـﻼن وﻟﻴﻌﻬـﺪي در
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اﻳﻦ دوره ﺑﻮد؛ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﺳﺎل  421ق و ﭘﺲ از ﺷﺎﻳﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎر در ﺑﻴﻦ ﻣـﺮدم ،ﺧﻠﻴﻔـﺔ
ﻋﺒﺎﺳﻲ ،اﻟﻘﺎدرﺑﺎﷲ ،ﭘﺴﺮش اﺑﻲﺟﻌﻔﺮﻋﺒﺪاﷲ )ﻫﻤﺎن اﻟﻘـﺎﻳﻢﺑـﺎﻣﺮاﷲ ﺑﻌـﺪي( را ﺑـﻪ وﻻﻳﺘﻌﻬـﺪي
ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﺮد .اﻋﻼن ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ اﻳﻦ رﺧﺪاد ﻣﻬﻢ در ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨﺎﺑﺮ آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ .ﺑـﻪ دﺳـﺘﻮر
ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻐﺪاد و در راﺳﺘﺎي اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ ،ﺧﻄﺒﺎ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ را ﻗﺮاﺋﺖ ﻛﺮدﻧـﺪ
ﻛﻪ» :ﭘﺮوردﮔﺎرا او را ذﺧﻴﺮة دﻳﻦ ﻗﺮار ﺑﺪه؛ ﺑﺮاي وﻻﻳﺘﻌﻬﺪي در ﻣﻴﺎن ﻣﺴـﻠﻤﻴﻦ« )اﺑـﻦﺟـﻮزي،
 .(206 /15 :1412ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﭘﺲ از آﻧﻜﻪ اﺑﻦﻣﺎﻛﻮﻻ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲاﻟﻘﻀﺎﺗﻲ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﺷﺪ ،ﻓﺮﻣـﺎن و
ﺣﻜﻢ او ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ در داراﻟﺨﻼﻓﻪ و در ﻣﺤﻀﺮ اﺷﺮاف و ﻗﺎﺿﻴﺎن و ﺷﺎﻫﺪان ،ﺑﻠﻜﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﺧﻠﻴﻔﻪ
و ﺑﺮاي اﻋﻼن ﻋﻤﻮﻣﻲ و آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺮدم ،ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻐﺪاد ـ ﺑﻪوﻳﮋه ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺸـﻬﻮر ﺟـﺎﻣﻊ
رﺻﺎﻓﻪ و ﺟﺎﻣﻊاﻟﻤﺪﻳﻨﻪ ـ ﺧﻮاﻧﺪﺷﺪ )ﻫﻤﺎن.(201 /15 :1412 ،
ﻛﺎرﻛﺮد ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ـ رﺳﺎﻧﻪاي ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺎه اﺑﻌﺎد ﻣﺬﻫﺒﻲ ـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .اﻳـﻦ اﻣـﺮ در
ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﻌﺎرﻧﻮﻳﺴﻲ ﺑﺮ در و دﻳـﻮار ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﻧﺸـﺎنﻣـﻲداد ،ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ در
رﺑﻴﻊاﻻﺧﺮ  351ق ،ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺳﻠﻄﺎن اﺣﻤﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ ) 356 - 334ق( ﺑـﺮ دﻳـﻮار
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﺷﻌﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ واﻛﻨﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺳـﻨﻴﺎن را در ﭘـﻲ آورد و ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم
ﺷﺐ ،ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺎن ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ را ﭘﺎك ﻛﺮدﻧﺪ .ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ در ﺻﺪد دوﺑـﺎره ﻧﮕﺎﺷـﺘﻦ آن ﺑﺮآﻣـﺪ؛
ﻟﻴﻜﻦ اﺑﻮﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﻠﺒﻲ وزﻳﺮ ﺑﻪ او ﺳﻔﺎرش ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺟـﺎي ﻧﮕﺎﺷـﺘﻪﻫـﺎي زدودهﺷـﺪه ،ﭼﻨـﻴﻦ
ﺑﻨﻮﻳﺴﻨﺪ» :ﻧﻔﺮﻳﻦ ﺧﺪاوﻧﺪي ﺑﺮ آﻧﺎﻧﻜﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﺪان ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ﺳﺘﻢ ورزﻳﺪﻧـﺪ« و در اﻳـﻦ ﻧﻔـﺮﻳﻦ
ﺟﺰ از ﻣﻌﺎوﻳﻪ از ﻛﺴﻲ ﻧﺎم ﺑﺮدهﻧﺸﻮد .ﻣﻌﺰاﻟﺪوﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨـﻴﻦ ﻛـﺮد و ﺑـﺪﻳﻦﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻳـﻦ ﻏﺎﺋﻠـﻪ
ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪهﺷﺪ )اﺑﻦاﺛﻴﺮ.(5085 /12 :1383 ،
در ﻣﺎﺟﺮاي دﻳﮕﺮ ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺒﻠﻴﻎ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻃﻤﻴﺎن و
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺒﺸﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد .در ﺳﺎل  444ق در ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ،ﺻﻮرتﻣﺠﻠﺴـﻲ ﺗﻨﻈـﻴﻢ و در آن
ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪ ﻛﻪ ﻓﺎﻃﻤﻴﺎن در ادﻋﺎي ﻧﺴﺐ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺣﻀـﺮت ﻋﻠـﻲ )ع( و ﺣﻀـﺮت ﻓﺎﻃﻤـﻪ )س(
دروﻏﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺠﻮﺳﺎن و ﻳﻬﻮدان ﻣﻨﺴﻮب ﻛﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ اﺑﻦاﺛﻴﺮ:
ﭘﺲ از آن ،ﺗﺄﻳﻴﺪﻳﺔ ﻋﻠﻮﻳﺎن و ﻋﺒﺎﺳﻴﺎن و ﻓﻘﻬﺎ و ﻗﻀﺎت و ﺷﻬﻮد ﺑﺮ ﺻـﻮرتﻣﺠﻠـﺲ ﻣـﺬﻛﻮر
ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪ و ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ از آن ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻓﺮﺳﺘﺎدهﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻨﺒﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﻮاﻧـﺪهﺷـﻮد؛ ﺗـﺎ
ﻣﺮدم از ﻛﺬب ادﻋﺎي ﻓﺎﻃﻤﻴﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﮔﺮدﻧﺪ )ﻫﻤﻮ ،ﺑﻲﺗﺎ.(294 /16 :

 .4ﻛﺎرﻛﺮد ﻗﻀﺎﻳﻲ
ﻛﺎرﻛﺮد ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اداري ﻣﺴﺠﺪ در دورة آلﺑﻮﻳﻪ ﺑـﻮد.
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ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺴﺠﺪ از دورة رﺳﻮل اﻛﺮم )ص( و ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻤﺘﺎز اﻳﻦ ﻣﻜـﺎن اﻟﻬـﻲ در
اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻳـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪرﻏـﻢ ﺗﺄﺳـﻴﺲ ﻧﻬﺎدﻫـﺎي ﻗﻀـﺎﻳﻲ و ادارات ذيرﺑـﻂ،
ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ،دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻗﺎﺿـﻲ و
اراﺋﺔ ﺷﻜﺎﻳﺎت ،از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﻳﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﻮد .در اﻳﻦ ﺧﺼـﻮص ﻣﻘﺪﺳـﻲ ﺑـﻪﺗﺼـﺮﻳﺢ
آوردهاﺳﺖ:
از رﺳﻢﻫﺎي ﻧﻴﻜﻮ  ...ﺑﻪداوريﻧﺸﺴﺘﻦ ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺑﺎ وزﻳﺮ او اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﻗﺎﺿـﻲ و
رﺋﻴﺲ و ﭼﻨﺪﺗﻦ از داﻧﺸـﻤﻨﺪان و ﺑﺰرﮔـﺎن ،روزﻫـﺎي ﻳﻜﺸـﻨﺒﻪ و ﭼﻬﺎرﺷـﻨﺒﻪ دادﺧـﻮاﻫﻲ
ﺳﺘﻤﺪﻳﺪﮔﺎن را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و روزﻫﺎي دوﺷﻨﺒﻪ و ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻜﻢ ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ
)ﻣﻘﺪﺳﻲ.(480 /2 :1361 ،

ﻇﺎﻫﺮاً ،ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻼﻃﻴﻦ ﺑﻮﻳﻬﻲ ﺷﺨﺼﺎً ﺑﻪ ﻗﻀﺎوت و دادﮔﺴﺘﺮي و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﺎﻳﺎت
ﻣﺮدم اﻗﺪام ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ،ﭼﻨﺎنﻛﻪ در ﮔﺰارش اﺑﻦاﺛﻴﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ رﻛﻦاﻟﺪوﻟﻪ در ﻣﺎهﻫـﺎي روزه
ﺑﺮاي ﺑﺮﭘﺎﻳﻲ ﻧﻤﺎز آﻫﻨﮓ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻲﻛﺮد و ﺧﻮد ﺳﺘﻢﻫﺎي رﻓﺘﻪ را ﺑﺎزﻣﻲﮔﺮداﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﻴﺮ:1383 ،
 .(5206 /12ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،ﺗﻨﻮﺧﻲ ﻣﻲآورد ﻛﻪ ﻣﺤﺘﺴﺐِ اﻫﻮاز ﺟﻠﻮي در ﺧﺎﻧﺔ ﻗﺎﺿﻲ ﻛـﻪ دﻳـﺮ از
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺮون آﻣﺪهﺑﻮد ،اﻳﺴﺘﺎد و ﮔﻔﺖ »ﺑﻪ ﻗﺎﺿﻲ ﺑﮕﻮﻳﻴﺪ ،ﺗﻮ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﻲ اﻳﻨﻘﺪر در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﺸـﻴﻨﻲ،
ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮو ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻧﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه ،دﺳﺖ ﻗﻮي و ﺿﻌﻴﻒ ﻫـﺮ دو
ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﺳﺪ« )ﺗﻨﻮﺧﻲ .(110 /2 :1971 ،ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺟﺎﻟﺐ اﺑﻮﺣﻴﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪي ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ
اﺷﺎره دارد )اﺑﻮﺣﻴﺎن ﺗﻮﺣﻴﺪي.(147 /4 :1419 ،
از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻜﺎن ﺣﺒﺲ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻳـﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ در ﺣـﻮادث
ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻣﻀﺎن  424ق ،ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﺟﻼلاﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻠﻤﻲ ﺷﻮرﻳﺪﻧﺪ .ﻋﻠﺖ ﺷﻮرش آن ﺑـﻮد ﻛـﻪ
آﻧﺎن ﺗﺼﻮر ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻮﻳﻬﻲ ﻣﻲﺧﻮاﻫـﺪ درﺑـﺎرة داراﻳـﻲ اﻳﺸـﺎن ﺣﺴﺎﺑﺮﺳـﻲ ﻛﻨـﺪ.
ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﺳﺮاي ﺳﻠﻄﺎن ﻳﻮرش ﺑﺮدﻧﺪ ،او را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﺸﺎﻧﺪﻧﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺑﺎزداﺷﺖ ﻛﺮدﻧﺪ.
آﻧﺎن ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي وي ﭘﺎﺳﺒﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﻜﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﮔﺮوﻫﻲ از ﺳﭙﺎﻫﻴﺎن ،ﺟﻼلاﻟﺪوﻟـﻪ را
از ﻣﺴﺠﺪ آزاد ﻛﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮاﻳﺶ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﻴﺮ.(5676 /13 :1383 ،

 .5ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن و ﺳﺮﭘﻨﺎه
ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻃﻼب و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ آن ﭘﻨﺎه ﻣـﻲﺑﺮدﻧـﺪ .ﺑـﻪ ﻧﻮﺷـﺘﺔ
ﻣﻘﺮﻳﺰي ،رﺳﻮلاﷲ )ص( ﺑﺮاي ﻳﺎران ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﺧﻮﻳﺸﺎن و داراﻳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﺟـﺎﻳﻲ
را در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮد درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در آن اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻲﮔﺰﻳﺪﻧﺪ و ﺑﻪ »اﺻـﺤﺎب ﺻـﻔﻪ« ﺷـﻬﺮت
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ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺣﺎﻛﻢ اﻣﻮي ،ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻤﺮﺑﻦﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻛﺴﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻲ را در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺮاي اﻃﻌﺎم ﻣﺴﺎﻛﻴﻦ و ﺑﻴﭽﺎرﮔﺎن و واﻣﺎﻧﺪﮔﺎن درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺖ )ﻣﻘﺮﻳﺰي293 /4 :1911 ،؛
ﻏﻨﻴﻤﻪ .(340 :1372 ،اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺠﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪارس ﺟﺪﻳـﺪ و در ﭘـﻲ آن
ﺧﻮاﺑﮕﺎهﻫﺎ و ﺧﺎﻧﻪﻫﺎي راﻳﮕﺎن ﺑﺮاي ﻃﻼب ،ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ ،ﮔﺰارش ﺳﻴﺎﺣﺎن ﺣﺘـﻲ
در ﻗﺮون ﭘﻨﺠﻢ و ﺷﺸﻢ ،ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻛـﺎرﻛﺮد در ﺟﺎﻣﻌـﺔ آن روز ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ــ
ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ـ دارد )← اﺑﻦﺟﺒﻴﺮ.(328 :1370 ،
ﻟﺬا ،ﻳﻜﻲ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴﺠﺪ در زﻣﻴﻨﻪﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺳﻜﺎن ﻓﻘﺮا
و ﺑﻲﭘﻨﺎﻫﺎن و ﻣﺤﻞ ﺑﻴﺘﻮﺗﺔ ﻣﺴﺎﻓﺮان و رﻫﮕﺬران ﺑـﻮد )ﻛﻴـﺎﻧﻲ .(40 - 39 :1385 ،ﻧﻤﻮﻧـﻪﻫـﺎي
ﭼﻨﺪي از دورة آلﺑﻮﻳﻪ و در ﻣﺘﻮن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ـ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻳﻦ دوره ﺛﺒﺖ ﺷﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد
اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺗﺪاوم اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺴﺠﺪ از ﺻﺪر اﺳﻼم دارد.
ﻣﻘﺪﺳﻲ ،در ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ،ﮔﻮﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﻬﺮ ﺷﻮش رﻓﺖ و در آﻧﺠﺎ ﻣـﺪﺗﻲ را
ﺑﺎ ﺻﻮﻓﻴﺎن اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺬﻛﻮر ﺳﺎﻛﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﻪﺳﺮﺑﺮد )ﻣﻘﺪﺳـﻲ.(620 /2 :1361 ،
ﺷﻴﺦ ﺻﺪوق در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ،ﺳﺎل  354ق ،در ﻣﺴﻴﺮ وارد ﻛﻮﻓﻪ ﺷﺪ و در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ
از ﺟﻤﺎﻋﺘﻲ از ﻋﻠﻤﺎ ﻛﻪ در آن ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻜﻮﻧﺖ داﺷﺘﻨﺪ ،اﺳﺘﻤﺎع ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺮد )ﻣﻮﺳﻮي ﺧﺮﺳﺎن،
 .(36 :1377رواﻳﺎت زﻳﺎدي در دﺳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺄﻛﻴـﺪ دارد ﺳـﻠﻄﺎن ﻋﻀـﺪاﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻠﻤـﻲ در
آﺑﺎداﻧﻲ ﺑﻐﺪاد ﻣﺴﺠﺪ را آﺑﺎد ﻛﺮد و ﺑﺮاي اﺋﻤـﺔ ﺟﻤﺎﻋـﺎت ،ﻣـﺆذﻧﻴﻦ ،ﻋﻠﻤـﺎ و ﻗﺎرﻳـﺎن ﻗـﺮآن و
ﺑﻲﻛﺴﺎن و ﻧﺎﺗﻮاﻧﺎن و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪاﻧﻲ ﻛﻪ در ﻣﺴﺠﺪ ﺳﺮاي ﮔﺰﻳـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ،روزﻣﺎﻳـﻪ ﻧـﺎﻣﺰد ﻛـﺮد«
)اﺑﻦاﺛﻴﺮ .(5240 /12 :1383 ،در دورة ﺧﻼﻓﺖ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﷲ ﻋﺒﺎﺳﻲ )م 422.ق( ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از
ﻣﺮدم ﺑﻐﺪاد و رﻫﮕﺬران در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ .ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪتﻫـﺎي ﻣﺪﻳـﺪ،
ﺳﺨﻦ ﻣﻲﮔﻮﻳﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ اﻫﺘﻤﺎم ﻧﺴﺒﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖﻫﺎ و ﺧﻠﻔﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ.
رواﻳﺖ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﷲ »ﻫﻤﻪ ﺷﺐ اﻓﻄﺎر ﺧﻮد را ﺳﻪ ﭘﺎره ﻣﻲﻛﺮد :ﭘﺎرهاي را در ﭘﻴﺶ
روي ﺧﻮد ﻣﻲﻧﻬﺎد و ﭘﺎرهاي را ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ رﺻﺎﻓﻪ ﻣﻲﻓﺮﺳﺘﺎد و ﭘﺎرهاي را ﺑﻪ ﻣﺴـﺠﺪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ ،و
اﻳﻦ اﻓﻄﺎر ﻣﻴﺎن ﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻳﻦ دو ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﻲﺷﺪ« )ﻫﻤﺎن.(5660 /13 :
رواﻳﺖ اﺑﻦﺟﻮزي از ﺷﻮرشﻫﺎ و ﻧﺎاﻣﻨﻲﻫﺎي ﺳﺎل  420ق در ﺑﻐﺪاد ،ﻧﻴﺰ اﻧﻌﻜﺎﺳـﻲ از اﻳـﻦ
ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲدﻫﺪ )اﺑﻦﺟﻮزي.(201 - 200 /15 :1412 ،
اﻓﺰونﺑﺮ اﻳﻦ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻨﺎﻫﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﺟﻨـﮓﻫـﺎ ،ﺣـﻮادث
ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﺑﻼﻳﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و  ...ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﺮدم ﻗﺮارﻣﻲﮔﺮﻓﺖ 6.ﺟﺪا از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﻣﺴﺎﺟﺪ
و در رأس آن ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺟﺎﻣﻊ در ﺑﺎﻓـﺖ ﺷـﻬﺮي ،اﺳـﺘﺤﻜﺎم ﺑﻨـﺎي ﻣﺴـﺎﺟﺪ و ﻣﺼـﺎﻟﺢ آن 7در
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اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻮادث ،ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮد .در ﻛﻨـﺎر ﻫﻤـﺔ اﻳـﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺎدي ،اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻌﺪ ﻣﻌﻨﻮي اﻳﻦ ﺑﻨﺎي اﻟﻬﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد؛ ﺣﺮﻣﺖ اﻳﻦ ﻣﻜﺎن
و ﺑﻪوﻳﮋه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺟﻨﮓﻫﺎ و ﻧﺎآراﻣﻲﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﻮﺟﺐﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و اﻣﻦﺗﺮﻳﻦ اﻣﺎﻛﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪ .اﺣﺘﻤﺎﻻً ،ﺗﺠﻤﻊ ﺳﻨﺘﻲ ﻣﺮدم در اﻳـﻦ ﻣﻜـﺎن و از ﻫﻤـﻪ
ﻣﻬﻢﺗﺮ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﺸﺘﺮك ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻲﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮد .ﻧﻜﺘﺔ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛـﻪ
ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺟﻬـﺎن اﺳـﻼم ،ﺳـﺎﺧﺖ ﻣﺴـﺎﺟﺪ ﺑـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ روﻳﻜـﺮدي ﺻـﻮرت
ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ؛ ﻣﺜﻼً ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮕﺎه ﻋﺒﺎدي ﺑﻪ آن ،ﻛﺎرﻛﺮد دﻓﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻧﻈﺮﺷﺎن ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ
8
ﺣﺼﺎر و ﺣﻔﺮ ﺧﻨﺪق ،ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﻨﮕﺎم ﺧﻄﺮﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺗﻮﺟـﻪ ﻣـﻲﻛﺮدﻧـﺪ.
ﮔﺰارش اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ از ﺷﻬﺮ دوﻳﻦ در اﻳﻦ دوره ﻣﺆﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺳﺖ:
 ...در وﺳﻂ ﺷﻬﺮ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ و آن را ﺑﺎ ﺣﺼﺎري دﻳﮕﺮ ﻣﺤﺼﻮر ﻛـﺮدهاﻧـﺪ و در
اﻃﺮاف آن ﺧﻨﺪﻗﻲ و در وﺳﻂ آن ﭼﺸﻤﻪاي اﺳﺖ و آﻧﮕﺎه ﻛﻪ ﺳﭙﺎه ﮔﺮج ﺑـﻪﻧﺎﮔﻬـﺎن ﺣﻤﻠـﻪ
ﻛﻨﺪ ،ﺑﺪاﻧﺠﺎ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﻣـﻲﺷـﻮﻧﺪ و اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﻪ ارس )رود ارس( دو ﻓﺮﺳـﺦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ دارد
)اﺑﻦﺣﻮﻗﻞ.(86 :1345 ،

در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺴﺠﺪ در دورة آلﺑﻮﻳﻪ ﺛﺒﺖ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .در
ﭘﻨﺠﻢ ﺷﻌﺒﺎن  378ق ،در ﺷﻬﺮ ﻓﻢ اﻟﺼﻠﺢ )از ﻧﻮاﺣﻲ ﺷـﻬﺮ واﺳـﻂ( ﻃﻮﻓـﺎن ﺷـﺪﻳﺪي وزﻳـﺪن
ﮔﺮﻓﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﺷـﻬﺮ ﻧﻴﺎﺑﻨـﺪ .اﻟﺒﺘـﻪ،
ﻃﻮﻓﺎن ﭼﻨﺎن ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از ﻣﺴﺠﺪ ﻓﺮورﻳﺨﺖ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻛﺸـﺘﻪ و زﺧﻤـﻲﺷـﺪن
ﺷﻤﺎري از ﻣﺮدم ﻣﻨﺠﺮﮔﺮدﻳﺪ )ﺗﺘـﻮي و ﻗﺰوﻳﻨـﻲ .(1953 /3 :1382 ،ﭘـﻴﺶﺗـﺮ از اﻳـﻦ ﺗـﺎرﻳﺦ
) 351ق( و در ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﻬﺎﺟﻢ روﻣﻲﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺮوج ،ﻣﺮدم در ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ
روﻣﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﺮدﻧﺪ و آﻧﺠﺎ را ﺳﻮزاﻧﺪﻧﺪ و ﻋﺪهاي را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ )اﺑـﻦاﺛﻴـﺮ،
 .(5042 /12 :1383ﻣﺮدم ﻋﻴﻦ زرﺑﻪ ﻧﻴﺰ در ﺣﻤﻠﺔ  352ق روﻣﻴﺎن ،ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻨﺎه ﺑﺮدﻧـﺪ
و ﺗﻤﺎم ﺷﺐ را در آﻧﺠﺎ ﺳﭙﺮي ﻛﺮدﻧﺪ )ﻫﻤﻮ.(5081 /12 :1383 ،
در ﺣﻮادث ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ و ﺗﻬﺎﺟﻢ ﮔﺴﺘﺮدة ﻏﺰان ،ﻧﻴﺰ ﻛﺎرﻛﺮد اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻣﺴـﺠﺪ در
اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮاي ﻣﺮدم ،ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺳﺎل  420ق ،ﻏﺰان وارد ﺷﻬﺮ ري ﺷـﺪﻧﺪ و
ﻏﺎرت و ﺗﺎراﺟﮕﺮي ﭘﺮداﻣﻨﻪاي ﻛﺮدﻧﺪ و زﻧﺎن را ﺑﻪ اﺳﺎرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در اﻳـﻦ ﻣﻴـﺎن ،ﻋـﺪهاي از
زﻧﺎن ري از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻤﻮ ،ﺑﻲﺗﺎ .(97 /16 :در ﺗﻬﺎﺟﻢ آﻧـﺎن ﺑـﻪ ﻣﺮاﻏـﻪ
) 435ق( ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ اﺗﻔﺎﻗﻲ رخداد؛ ﻣﺮدم ﺷﻬﺮ از ﺗﺮس ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﭘﻨﺎﻫﻨﺪه ﺷـﺪﻧﺪ و اﻟﺒﺘـﻪ
ﻛﺸﺘﺎر ﺑﺰرﮔﻲ از آﻧﺎن در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻮرتﭘﺬﻳﺮﻓﺖ )ﻫﻤﺎن .(96 /16 :ﻟﺬا ،ﺑﻲﻋﻠﺖ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ
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ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳﻲ ،اﻟﻘﺎﺋﻢﺑﺎﻣﺮاﷲ ) 467 - 422ق( ،ﺑﺎ وﻗﻮف ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ و ﻛﺸﺘﺎر وﺳﻴﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در
ﻣﺴﺎﺟﺪ ،از ﺳﻠﻄﺎن ﻃﻐﺮلﺑﻴﮓ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻛﺮد ﻛﻪ از ﻗﺘﻞﻋﺎم ﻣﺮدم ﺑﻪوﻳﮋه در ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ
و ﺑﺴﺘﻦ درﻫﺎي ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺧﻮدداري ﻛﻨﺪ )اﺑـﻦاﺛﻴـﺮ .(5630 - 5629 /13 :1383 ،ﻧﻜﺘـﺔ ﺟﺎﻟـﺐ
ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻨﺠﺎﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺎﺟﺮاي ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺗﺮﻛﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺤﺎﺻﺮة درازﻣﺪت
آن ،ﻣﺮدم اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮاي دﻓﺎع از ﺧﻮد ،ﺑﻨﺎي ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ را درﻫﻢﻛﻮﻓﺘﻨﺪ و از ﭼﻮبﻫـﺎي
آن اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ )اﺑﻦﺧﻠﺪون.(820 /3 :1368 ،

 .6ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺑﺰرﮔﺎن
ﺗﻘﺪس اﻣﺎﻛﻨﻲ ﭼﻮن ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎﻣﺎن و اﻣﺎﻣﺰادﮔﺎن و ﻧﻴﺰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﻨـﻲ،
ﺳﻴﺎﺳﻲ و ﻋﻠﻤﻲ ـ ﺣﺘﻲ ﭘﻴﺶ از ﻣﺮگ ﺧﻮد ـ وﺻﻴﺖ ﻛﻨﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺎن را در آن ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻘﺪس ﺑـﻪ
ﺧﺎك ﺳﭙﺎرﻧﺪ .اﻳﻦ اﻣﺮ در راﺳـﺘﺎي ﺗﺒـﺮك و ﺷـﻔﺎﻋﺖﺟﺴـﺘﻦ از اﻣﺎﻣـﺎن و اﻣﺎﻣﺰادﮔـﺎن و ﻧﻴـﺰ
ﺗﻘــﺮبﺟﺴــﺘﻦ ﺑــﻪ ﺧﺎﻧــﺔ ﺧــﺪا و در ﻧﺘﻴﺠــﻪ ﻛﺎﺳــﺘﻦ از ﻓﺸــﺎر ﻗﺒــﺮ و ﻋــﺬاب اﺧــﺮوي
ﺻﻮرتﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﺗﺎرﻳﺦ دورة آلﺑﻮﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﭼﻨﺪي از آن را ﺛﺒﺖ ﻛﺮدهاﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮد از
ﺗﺪاوم اﻳﻦ اﻧﺪﻳﺸﻪ در ﺑﻴﻦ ﻣﺮدم آن ﻋﺼﺮ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد.
ﺷﺮﻳﻒ رﺿﻲ 10روز ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺷﺸﻢ ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺳﺎل  406درﮔﺬﺷﺖ و در ﻣﺴـﺠﺪ اﻧﺒـﺎرﻳﻴﻦ
ﺑﻐﺪاد دﻓﻦ ﺷﺪ و ﺑﺮ ﺟﻨﺎزة او وزﻳﺮ ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﻚ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎز ﮔﺰارد )اﺑـﻦﺟـﻮزي/15 :1412 ،
 .(119ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر ﺑﻐﺪاد ﻧﻴﺰ ﻣﺤﻞ دﻓﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﺳﻴﺎﺳﻲ
ﻋﺼﺮ آلﺑﻮﻳﻪ ﺑﻮد .اﺑﻮﻋﺒﺪاﷲ ﺑﺰاز )د 407.ق( و ﻫﺒﺔاﷲﺑﻦﺳﻼﻣﻪ )د 410.ق( ،از ﻣﻔﺴﺮان ﺑـﺰرگ
ﻗﺮآن ،در ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻤﻨﺼﻮر دﻓﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن 138 /15 :و  .(122ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ،اﺑﻮﺑﻜﺮ دﻳﻨﻮري
ﻓﻘﻴﻪ )د 405.ق( و ﻋﺜﻤﺎنﺑﻦﻋﻴﺴﻲ اﺑﻮﻋﻤﺮ ﺑﺎﻗﻼوي )د 402.ق( در ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺧـﺎك
ﺳﭙﺮدهﺷﺪﻧﺪ )ﻫﻤﺎن .(108 ، 87 /15 :ﻋﺒﻴﺪاﷲﺑﻦاﺣﻤﺪ )اﺑﻮاﺣﻤﺪ ﻛﺎﺗـﺐ( ﻛـﻪ در ﻣﺤـﺮم ﺳـﺎل
 401ق درﮔﺬﺷﺖ ،در ﭘﺸﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻨﺼﻮر دﻓﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻫﻤـﺎن .(81 /15 :در ﻫﻤـﻴﻦ ﺳـﺎل،
ﺷﺨﺼﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢﺑﻦﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﺒﻴﻪ درﮔﺬﺷﺖ و ﻃﺒﻖ وﺻﻴﺖ او ،در ﻣﻘﺒﺮة ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻤﻨﺼﻮر
دﻓﻦ ﮔﺮدﻳﺪ )ﻫﻤﺎن.(78 /15 :
در ﺧﺼﻮص دﻓﻦ ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻠﻤﻲ ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺳـﺨﻨﻲ اﺑـﺮاز
ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،از اﻳﻦ ﻋﺒﺎرت اﺑﻦاﺛﻴﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﺔ دﻳﻠﻤﻲ ﻛﻔﻦ ﺟﺴﺘﻨﺪ و ﻧﻴﺎﻓﺘﻨﺪ و از
ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﻣﺴﺠﺪ ﻛﻔﻨﻲ ﺧﺮﻳﺪﻧﺪ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻲﺗﻮان اﺳﺘﻨﺒﺎط ﻛﺮد ﻛﻪ وي را در ﻣﺴﺠﺪ دژ ﻃﺒـﺮق
ري و ﺑﻪ ﺳﺎل  387ق ﺑﻪ ﺧﺎك ﺳﭙﺮدﻧﺪ )اﺑﻦاﺛﻴﺮ.(5370 /12 :1383 ،
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ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮ ﻣﻴﺖ در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻴﺰ در دورة ﻣﻮرد اﺷﺎره ،اﻣـﺮ ﻣﺘـﺪاوﻟﻲ ﺑـﻮد ،ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ
اﺑﻦﺟﻮزي در ﻣﺎﺟﺮاي ﻣـﺮگ اﺑﻮاﻟﻌﺒـﺎس اﻟﻀـﺒﻲ ،وزﻳـﺮ ﻣﺠﺪاﻟﺪوﻟـﻪ دﻳﻠﻤـﻲ ،در ﺻـﻔﺮ 398
ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﻲﺳﺎزد ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻮﺗﻲ از ﺑﻐﺪاد ﺑﺮاي او آوردﻧﺪ و ﮔﺮوﻫـﻲ از ﺑﺰرﮔـﺎن و ﻓﻘﻴﻬـﺎن در
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮاﺛﺎ ﺑﺮ او ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ )اﺑﻦﺟﻮزي.(62 /15 :1412 ،

 .7ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻤﻮﻣﻲ
از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺴﺠﺪ در زﻣﻴﻨﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻤﺘﺎز ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ــ ﺷـﻬﺮي
آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮد ،آن ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم ﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺷﻤﺎرﻣﻲرﻓﺖ .ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻴﻌﻴﺎن و ﺳﻨﻴﺎن ﺷﻬﺮ ﺑﻐﺪاد ﺑﻪ ﺳﺎل  442ق و در ﻳﻜـﻲ از ﻣﺴـﺎﺟﺪ
ﺟﺎﻣﻊ اﻳﻦ ﺷﻬﺮ اﺷﺎره ﻛﺮد .ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ اﻫـﻞ ﺗﺸـﻴﻊ و ﺗﺴـﻨﻦ ﺑﻐـﺪاد ﺗﻮاﻓـﻖ و آﺷـﺘﻲ ﺑﺮﻗـﺮار
ﻣﻲﮔﺮدﻳﺪ و ﻫﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺮاي زﻳﺎرت ﭘﻴﺸﻮاﻳﺎﻧﺸـﺎن ﻣـﻲرﻓﺘﻨـﺪ .در اﻳـﻦ
ﺳﺎل ﻧﻴﺰ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﻫﻞ ﺗﺴﻨﻦ ﺑﻐﺪاد ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑـﺎ ﺷـﻴﻌﻴﺎن ﺑـﻪ زﻳـﺎرت
ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( و ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ )ع( ﺑﺮوﻧﺪ .ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ،ﭘﻴﺮوان ﻫﺮ دو ﻓﺮﻗﻪ ﺑـﺎ
ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ رﻓﺘﻨﺪ و در آﻧﺠﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﻛﺮدﻧـﺪ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ زﻳـﺎرت ﻣﺮﻗـﺪ
اﻣﺎﻣﺎن رﻓﺘﻨﺪ )ﻫﻤﺎن.(146 - 145 /8 :
ﻣﺴﺠﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣـﻲﮔﺮﻓـﺖ ،ﭼﻨـﺎنﻛـﻪ
ﺗﻨﻮﺧﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ دارد ،ﻣﺮدي ﺑﻮد از اﻫﻞ ﻗﺼﺮ )ﻋﺮاق( ﻛﻪ ﻣﺮدم را ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣـﻲﻛـﺮد و دﺳـﺖ
ﺧﻮد را در روﻏﻦ ﺟﻮﺷﺎن ﻓﺮوﻣﻲﺑﺮد و زﻳﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲدﻳﺪ .ﻳﻚﺑﺎر در ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،اﺟﺎق
و دﻳﮕﺪاﻧﻲ ﻧﺼﺐ ﻛﺮدﻧﺪ و روﻏﻦ در آن ﺟﻮش آوردﻧﺪ .ﻋﻤﺮ ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ دﺳـﺘﺶ را در دﻳـﮓ
ﻓﺮو ﺑﺮد و در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺻﺪاي ﺑﻠﻨﺪ ﻻاﻟﻪاﻻاﷲ ﻣﻲﮔﻔﺖ ،ﺳﻨﮓﻫﺎي ﺗﻪدﻳﮓ را ﺑﻴﺮون آورد و
ﺑﺎ روﻏﻦ آبﺷﺪة ﺟﻮﺷﺎن ،ﺳﻴﻨﻪ و دو ذراع ﺧﻮد را ﺷﺴﺖ )ﺗﻨﻮﺧﻲ.(126 /2 :1971 ،

 .8ﻧﺘﻴﺠﻪﮔﻴﺮي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ در ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺠﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ﻋﺼﺮ آلﺑﻮﻳـﻪ ،ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ
ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ دورهﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ ،اﻳﻦ روﻳﻜﺮدﻫﺎ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺜﺒﺖ ﺑـﻮده و ﺑـﻪ اﻧﺴـﺠﺎم
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﻤﻚ ﻛﺮدهاﺳﺖ .در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ،ﻧﻴﺎزﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ آن روز در ﻛﻨـﺎر ﻧﮕـﺮش ﻣﺜﺒـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎي اﻟﻬﻲ ،ﻣﻮﺟﺐﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدم ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻛـﺎﻧﻮن
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اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮاردﻫﻨﺪ .از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﮕﺮش آﻧﺎن ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋﻲ واﻛـﻨﺶ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﮔﺮاﻳﻲﻫﺎي ﻣﻨﺘﺞ از ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺴﺠﺪ و دﻟﺰدﮔﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ از اﺧﺘﻼﻓﺎت و
ﻫﺮجوﻣﺮجﻫﺎي ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻨﺘﺞ از ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻠﻘﻲ ﺷـﻮد .ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ،در ﻣﻴـﺎن اﻧـﻮاع
ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻬﻢ و ﻧﻘﺶ وﻳﮋهاي ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕـﺎه آن در ﻧﻈـﺎم ﺗﻌﻠـﻴﻢ و
ﺗﺮﺑﻴﺖ و ﺗﺮﻗﻴﺎت ﻋﻠﻤﻲ ـ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ دوره دادهﺷﻮد ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﻜﻞﮔﻴـﺮي ﻋﺼـﺮ ﻃﻼﻳـﻲ
ﺗﻤــﺪن و ﻓﺮﻫﻨــﮓ اﻳﺮاﻧــﻲ ﻣﻨﺠﺮﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨــﻴﻦ ،ﻣﺴــﺠﺪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻣﻤﺘــﺎز
ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺒﻠﻴﻐﻲ ـ رﺳﺎﻧﻪاي ﻛﺎﻧﻮن ﻣﺆﺛﺮ اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ از
ﻳﻜﺴﻮ و اﻧﻌﻜﺎس اﺧﺒﺎر و ﺳﻴﺎﺳﺖﻫﺎي ﺣﻜﻮﻣﺘﻲ از دﻳﮕﺮﺳﻮ ﺑﻪﺷﻤﺎرﻣﻲرﻓﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎي اﻟﻬـﻲ
در زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺮدم ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻳﻦ دوره و در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻔﻜﺮات اﻟﻬﻲ ـ اﺳﻼﻣﻲ ،ﻣﺤﻞ اﺳﻜﺎن
ﻓﻘﺮا و ﺑﻲﺳﺮﭘﻨﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﺎﻣﻼﻳﻤﺎت و ﺣـﻮادث ﺳﻴﺎﺳـﻲ و ﻃﺒﻴﻌـﻲ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان
ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻋﻤﻞ ﻣﻲﻛﺮد .ﻛﺎرﻛﺮد ﻗﻀﺎﻳﻲ ﻣﺴﺠﺪ و اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﺒﺲ ﻳﺎ ﺑﺎزداﺷـﺘﮕﺎه،
از دﻳﮕﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ ﺟﺎﻳﮕﺎه و اﻫﻤﻴﺖ آن در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﻦ ﻋﺼﺮ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻣﻲﻛﺮد.

ﭘﻲﻧﻮﺷﺖ
 .1ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺳﻼﻃﻴﻦ اﻳﻦ ﺣﻜﻮﻣﺖ و در رأس آﻧﺎن ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ اﻫﺘﻤـﺎم وﻳـﮋهاي ﺑـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و
ﻣﺮﻣﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ داﺷﺘﻨﺪ )رﺟﺒﻲ.(226 :1386 ،
 .2ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ،در ﺧﺼﻮص ﺷﻬﺮ ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ﺳﺪهﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻪ آﻣﺪهاﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﻣﺴﺠﺪ
در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻋﻠﻤﻲ ـ آﻣﻮزﺷﻲ داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﺣﻜﺎﻳﺖ از ﻧﻘﺶ ﺑﻲﺑﺪﻳﻞ اﻳﻦ ﺑﻨﺎي اﻟﻬـﻲ در
اﻣﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ و ﺗﺮﺑﻴﺖ دارد )ﻣﺆﻳﺪ ﺛﺎﺑﺘﻲ.(254 - 227 :1355 ،
 .3اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ آﺳﻴﺐﻫﺎي آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺟﻨﮓ و ﻧﺰاعﻫﺎي ﺧﻮﻧﻴﻦ در ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻛﺮد.
 .4آﻣﺪن ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﺑﻐﺪاد و اﻋﺘﺮاض ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻋﺒﺎﺳﻲ ،از اﻳﻦ ﻧﻜﺘﺔ ﻣﻬﻢ ﺑﺮﻣﻲﺧﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ
از وﻇﺎﻳﻒ اﺻﻠﻲ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﺴﻠﻤﻴﻦ و ﺣﻜﺎم ﺗﺎﺑﻊ او ،ﺣﻔﻆ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن از ﺗﻬﺎﺟﻤـﺎت ﺧـﺎرﺟﻲ ،ﺣﻔـﻆ
ﻣﺮزﻫﺎي اﺳﻼﻣﻲ و ﻧﻴﺰ اﻋﻼم ﺟﻬﺎد ﺑﺮاي ﻣﺒﺎرزه ﺑـﺎ ﻛﻔـﺎر ﺑـﻮد )در اﻳـﻦ ﺧﺼـﻮص ← ﻣـﺎوردي،
ﺣﻜﺎماﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﻪ(.
 .5اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﺔ روي ﻣﺘﺤﺪه در ﻛﺘﺎب اوﺿﺎع اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در دورة آلﺑﻮﻳﻪ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﻮﻳﻬﻴﺎن ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ
ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎزﻋﺎت و ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺗﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻴﺎﺳﻲ داﻣﻦ ﻣﻲزدﻧﺪ ).(165 :1388
 .6اﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮد ﻣﺴﺠﺪ اﻟﺒﺘﻪ از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺻﺪر اﺳﻼم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤـﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷـﺖ .ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از
ﻓﻘﺮا ،زﺧﻤﻴﺎن و زﻧﺪاﻧﻴﺎن ﺻﺪر اﺳﻼم در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻳﻨﻪ اﺳﻜﺎن دادهﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد ﺑـﻪ ﺳـﻨﺘﻲ
ﺑﺮاي ﺗﺎرﻳﺦ اﺳﻼم و اﻳﺮان ﺗﺒﺪﻳﻞﮔﺮدﻳﺪ ).(Encyclopedia of Islam, 1991
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پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی
تاریخ دریافت31/4/31 :

تاریخ تأیید31/8/33 :

محمدرضا بارانی
هدایت نادریان

آگاهی از جغرافیای انسانی گروههای مذهبی ،میتواند به نهخا ت تربیه
جمعیت ،ظرفیهتههای اندشهه ای و تهوا مهدشرش ی بگاگها آ مهذه
گس رش باواهای ود بمک بخد .مذه

بهرای

نیع ب از آغاز اسهم به تهداش دا

اشرا هوادااانی شاف بود ،دا دواه سلجوقیا دا مخهاق قابهت تهوجای از اشهرا
گس رش شافت .اشن نک با توج ب تعص

مذهبی سلجوقیا  ،بسیاا قابت توجه

است .محوا اصلی اشن مقال  ،نخاساشی مرابگ جمعی هی بها ابیرشهت و شها اقلیهت
نیعی دا حوزه بوشر مربگی ،نمال و نمال نرقی و جخوب اشهرا قهی قلمهرو
حکومت سلجوقیا  ،با انااه ب زمیخ های نخا ت با ر افراد و اندا های نیع
دا اشن مخاق است.

کلیدواژگان :امامیه ،اثنیعشریه ،ایران ،سلجوقیان ،جغرافیای انسانی.
* استادیار و عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشگاه الزهراء.
** دانشجوی دکتری تاریخ اسالم ،دانشگاه مذاهب اسالمی تهران ،و مدرّس دانشگاه یاسوج.

*1

** 2
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مقدمه

تشیع ،یكی از دو جریان اصلی دین اسالم ،از ابتدای حیات آن ،بهه ویهه در ایهران ،بها
تهدیدها و موانع گوناگونی مواجه بود است؛ اما قدرتگرفتن آل بویه در ایهران در ابتهدای
قرن چهارم هجری ،نقطه عطفی در زمینه گسترش و توسعه تشیع به شمار میآید .سیطر
سلجوقیان بر بخش وسیعی از سرزمینهای اسالمی ( 433ه 035ه.ق) ،باعه شهد آنهان
بهعنوان حامی مذهب سهنتت و الالفهت ،بهه درگیهریههای ناهامی بها سها نان المهوت
(اسماعیلیان) بپردازند و این درگیری پیشآمد بین مهم ترین رقیبان تشهیع امامیهه ،را را
برای گسترش بیشازپیشِ تشیع امامیه هموارتر ساالت .پس از روی ار آمدن سهلجوقیانِ
سنتیمذهب و چالشهای مذهبی هه در ایهن دور وجهود داشهت ،شهیعه امامیهه فهارز از
درگیریهای پیشآمد بین سالجقه و شیعیان اسماعیلی ،به رشد و گسهترش الهود ادامهه
داد .این پهوهش ،بر آن است تا با بررسی منابع تاریخی و جغرافیهایی موجهود ،پرا نهدگی
جغرافیایی تشیع در دوران فرمانروایی سلجوقیان بر ایران را ترسیم نماید.
جغرافیای انسانی ،رابطه متقابل انسان و عوامل جغرافیایی را مورد بررسی قرار میدهد؛
به عبارت دیگر ،در این رشته ،آثار متقابل محیط بهر جامعهه انسهانی و انسهان بهر محهیط
زندگی ،مورد پهوهش قرار می گیرد .در این مقاله ،با استفاد از منابع تاریخی و جغرافیایی،
وضعیت پرا ندگی جغرافیایی تشیع در ایرانِ عصهر سهلجوقی ،ابتهدا در نهواحی مر ه ی و
شمالی و سپس در نواحی جنوبی ،از برآمدن تا سقوط سالجقه در ایران ،بررسی میگهردد؛
با اذعان به این نكته ه سایر منابع نی در این بار راهگشا میباشند.
در این الصوص ،سه فرضیه مطرح است :نخست :جغرافیای انسهانی شهیعه ،در دوران
سالطین سلجوقی توسعه یافت .دوم :با وجود گسترش و برجستگی سیاستمداران شهیعی
در دور سالطین متأالر سلجوقی ،در بُعد جغرافیایی ،تحول چشمگیری در جنوب و حهوز
شهرهای ب رگ سنتینشین رخ نداد و تقریباً همان چهر پیشین ،با اندك دگرگونی تثبیهت
گردید .سوم :گسترش شیعه اثنیعشری از شهر قم در ویر مر ی ایران آغهاز شهد و بها
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تالش اندیشمندان شیعیِ بازماند از نسل وزیران و فرهیختگان عصهر آلبویهه ،تشهیع در
نیمه شمالی ایران و مسیر جاد ابریشم گسترش یافت.
در زمینه معرفی منهاط شهیعهنشهین ایهران در دوران سهلجوقیان ،تها نون پههوهش
مستقلی به زبان فارسی صورت نگرفته است؛ گرچه پهوهشگرانی ه در تاریخ تشهیع ایهن
دور تحقی

رد اند ،به این مسئله اشار ههایی نمهود انهد؛ بههعنهوان نمونهه« ،باسهانی»

نویسند مقالهای در بخش سوم جلد پنجم تهاب تاريخ ايران از آمدنن سدجوقياان تدا

فروپاشي دولت ايجخانان (پهوهش دانشگا یمبریج) با عنوان «دین در دور سلجوقی»،
تنها به چگونگی تعامل جریهانههای مهذهبی بها یكهدیگر و گسهترش و پویهایی هریه
می پردازد .همچنین ،رسول جعفریان در تاب تاريخ تشاع در ايران فقط به صورت گهذرا
نكتههایی در این زمینه آورد  ،بهه برالهی نهواحی شهیعهمهذهب ایهران اشهار دارد؛ ولهی
پرا ندگی جغرافیای انسانی شیعه را ترسیم نمی ند .اف ون بر این ،د تر سید محمد حسین
مناور االجداد در رساله د تری الود با عنوان «امامیه در عصر سهلجوقیان» بهه توصهی
جایگا امامیه در عصر سلجوقیان پرداالته و بیشتر به وضعیت شیعیان عراق و روابط آن ها
با الالفت بغداد پرداالته است .وی الاندانهای شیعه عهراق ،مثهل آلم یهد و دانشهمندان
شیعی حوز های علمی بغداد را مورد بررسی قرار داد ؛ ولی به صهورت االتصاصهی ،شهیعه
امامیه در ایران را بررسی نكرد و پرا ندگی جغرافیایی شیعه در ایهن دور را مهورد توجهه
قرار نداد است .عباسعلی دادالوا در سال 3143ه.ش در رسهاله د تهری الهود بها عنهوان
«ایران و تشیع» ه ا نون در تابخانه تاریخ قم موجود اسهت ،مطهالبی انهدك و نهاق
دربار مرا شیعه امامیه در این دور بیان رد و تعدادی از علمای شیعه را نیه معرفهی
نمود است ه البته عمد مطالب الویش را از تاب النقض استفاد رد است .بها توجهه
به موارد پیشگفته ،نمیتوان به پهوهشی مستقل در موضهو جغرافیهای انسهانی شهیعیان
ایران در دور سلجوقی دست یافت.
با تكیه بر پیشینه پهوهش مذ ور ،پرداالتن به این موضهو ضهرورت الواههد یافهت و

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

14

انجام چنین تحقیقی برای شناالت علل گسهترش شهیعه اثنهیعشهریه در دور سهلجوقی
بهعنوان دولتمردانی با تعصبات مذهبی اهل سنتت و راز ماندگاری آن ،بهرای پهوهشهگران
امروزی الزم است.
یكی از مهمترین و قدیمیترین منابع مورد استفاد ایهن مقالهه ،تهاب النقض

تهألی

عبههدالجلیل ق وینههی رازی (متوفههای بعههد از 080ه.ق) مههیباشههد .نصههیرالدین ابوالرشههید
عبهدالجلیل ق وینههی رازی ،ایههن تههاب را در سهال 065ه.ق ،و در پاسههخ بههه تههابی ههه
شهابالدین شافعی در سال 000ه.ق ،نوشته و در آن  66نسبت ناروا به شیعه نسبت داد ،
رد .تاب شافعی با عنوان بعض فضائح الروافض مفقهود شهد؛ ولهی عبهدالجلیل

تألی

ق وینی رازی ،بخش اعامی از آن را در تابش (النقض) آورد و به نقد آن پرداالته است.
عبدالجلیل ،از ب رگترین واعاان و علمای شیعیمذهب در ری بود .وی بر آن شد تها
تهمتهای شهابالدین شافعی را در تاب بع
تاب او به بع
الالصه ،النقض

مثالب القواصب فی نض

بع

فضائح الرواف  ،نقض و رد ند .ازایهنرو،
فضائح النرواف

مشههور گردیهد و بهه طهور

نامید شد .این تاب ،نمونه ارزشمندی از نثر فارسهی آن دور اسهت هه

مبانی و اصول مذهب شیعه ،تاریخ ب رگان و االبار آنان را بیان می ند 3.همچنین ،نویسند
شرح حال بسیاری از شاعران را در این تاب یادآور میشهود و در نهار االبهار تهاریخی و
اجتماعی زمانش ،از مرا تعلیم و تابخانههای شیعی گ ارش میدهد .به نار مهیرسهد،
نویسند القض

در نوشتن تاب الویش ،اصل تقیه را رعایت رد است.

از جمله مهمترین تبی ه اطالعات بسیار جامعی در باب سیستم حكومتی سلجوقیان
و اوضا اجتماعی آن عصر به دست میدهد ،تاب سیاستنامه یا سیر الملوک نوشته الواجه
ناامالمل

طوسی می باشد ه در این مقاله ،از تاب فوق و آثار مهم دیگری مانند :راحن

الصدور وآی الصدور نوشته راوندی ،تبصرة العوام فی معرف مضاالت االنام تألی سید مرتضی
حسنی (م 038ه.ق) ،مجالس المؤمقین اثهر قاضهی سهید نهوراش شوشهتری (م 3533ه.ق)،
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العراض فی الحکای السلجوقی تألی حسینی یه دی (م 641ه.ق) و آثهاری از ایهن دسهت،
استفاد شد است.
در پایان ،باید یادآوری رد ه مراد از تشیع در ایهن بررسهی ،تأ یهد بهر شهیعه دوازد
امامی میباشد و ناظر به تمام گرایشهای شیعی در دوران مورد مطالعه نیست .به ههر رو،
از بررسی گ ارش های موجود ،این نكته نمایان می گردد ه تشیع نی همپای سایر گهرو -
هههای مههذهبی ،در دوران سههلجوقی ،تقریب هاً در سراسههر ایههران گسههترش یافتههه و دارای
پایگا هایی بود است؛ اما بدیهی است ه این گسترش ،در برالی نواحی چشمگیرتر است؛
به عبارت دیگر ،تكاپوهای شیعی در بعضی مناط  ،به چند دلیل با موفقیت بیشتری همرا
بود است .در این مختصر ،تالش الواهد شهد تها ضهمن بررسهی لهی منهاط مختله ،
مهمترین شهرها و نواحی شیعی نی معرفی شوند.
 .1شهرهای شیعهنشین حوزه کویر مرکزی ایران

صاحب فضائح النرواف

در تاب الود نقل رد ه شهرهای شیعی چون :قم ،اشان،

ورامین ،ساری و اُرَم 3رواجی ندارند .مؤل
بیان رد است .نویسند فضائح الرواف

نض

در پاسخ ،وضعیت دینی شهرهای شیعی را

مینویسد:

و در هیچ شهری که رافضیان آنجا غلبه دارند ،چون بقگری دین و شریعت را
آنجا جمال نباشد و جمع اهل رف

را بها نبود؛ چون قم و کاشان و آبه و ورامین

و ساری و اُرَم که قریقه الموت است .بدان که خیرالعمل آشنکارا ننقند و در ری
در مصلحگاه و در خراسان و در سبزوار جماعت نکققد .نه شرع را قوتی باشند و
نه مسجدهایشان را نوری.

2

بنابراین ،از شهرهای شیعهنشین ه در محدود جغرافیایی نیمه شهمالی شهور ایهران
میباشند ،بنا به گفته ی

فرد سنتی ه الود پیشتر مذهب شیعه امامیه داشته ،ی

لی به دست آمد .اینكه چرا با وجود مسیر حر ت امام رضا

نمای

به طوس ه از الوزستان،

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

16

فارس و ی د به الراسان بود  ،در تب تاریخی اشار نشد هه آیها در ایهن مسهیر ،شههر
شیعهنشین بود یا الیر ،جای تحقی دارد.
فهرست شهرهای شیعهنشین تقریباً در همه منابع یكسهان مهیباشهد .ایهن یكسهانی،
زمینهساز این تردید الواهد بود ه آیا این فهرست ،اقتباسی بود و یا استقرایی؟ حال ایهن
پرسش پیش میآید ه در جای ایران شمار شیعیان بیش از جاهای دیگر بود؟ باید گفت،
شهرهایی ه بیشتر منابع در شیعهنشین بودن آنها تواف دارند ،1عبارت بودند از :قم ،ری،
آو و اشان .البته شهرهای :ساری و اُرَم ه در بالد مازندران بهود انهد و نیه نیشهابور و
سههب وار ،در منههابع آن دور ج ه شهههرهای شههیعهنشههین بههود انههد .از همههین رو ،ناههر
پطروشفسكی ،الاورشناس برجسته روس را ه معتقد است« :مذهب شیعه در ایران ،بیشتر
در محیط روستا رواج داشته» 4و اقلیت شیعه «از حُسن توجه روستاییان و الیههای شهری
برالوردار بود است» ،0میتوان پذیرفت؛ اما افه ودن شههری چهون قه وین بهه فهرسهت
شهرهای با ا ثریت شیعی ،جای تأمل دارد:
اثقیعشریها بیشتر در مراکز شهری مقطضه جبال ،یعقی :ری ،قزوین ،قم ،آوه
و کاشان نفوذ داشتقد.

6

( )1ری

ری ،پس از جنگ نهاوند ،به تصرف مسلمانان درآمد و پس از آن ،دین اسالم در ایهن
شهر نفوذ یافت 6.از آنجا ه در میان یاران امام صادق

و امام بهاقر

مردمهی از ری

بود اند ،پس ،تشیع در همان قرن اوّل به ری را پیدا رد است 8.شیعیان ری ،با پادشاهی
الاندان شیعه آلبویه قهدرت و اعتبهار یافتنهد و شهاعران ،دانشهمندان ،فقیههان و عالمهان
شیعیمذهب در آنجا ظهور یافتند .ن دیكی ری به طبرستان ه مهأمن و پناهگها علویهان
بود ،باع

ثرت حضور علویان در ری شد .مهاجران علوی ه به ری وارد میشدند ،چهار

دسته بود اند؛ نخست ،آنان ه از جور و ستم امویها به این سو آمد بودند .دوم ،آنهان هه
در جریان والیتعهدی امام رضا

به ایران و ری وچ ردند .سوم ،فعاالن بر ضد الاندان
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عباسی ه پس از شكست به این نواحی میآمدند و چهارم ،سانی هه در هنگهام ظههور
علویان در طبرستان ،در این نواحی استقرار یافتند 3.پس از اینكهه علویهان آوازو والیهت و
عهدنامه مأمون بر ولیعهدی امام رضا

را شنیدند ،تعدادی از آنها به ری رسیدند و پس

از شنیدن البر شهادت امام رضا

 ،در وهستان دیلم و طبرستان پرا ند شدند 35.قبهر

حم  ،فرزند موسی بن جعفر

ه در ری میباشد ،توسط حضرت عبدالعایم الحسهنی

(متوفای 303ه.ق) ،پس از آمدن به ری در نیمه قرن سوم ،زیارت شد اسهت .ایهن قبهر،
هموار برای شیعه و سنتی زیارتگا بود است.

33

با این حال ،مقدسی ه در زمان آلبویه میزیسته ،از تشیع مردم ری سخنی به میهان
نیاورد است؛ اما شاید دلیل آن ،قدرت و حا میت شیعه در دوران آلبویه بود هه نیهازی
به منازعه با سایر مذاهب نداشته و بیتقیه زندگی می رد اند .با وجود گفتههای مقدسهی،
شكی نیست ه مردم ری بیشتر شیعه بود اند؛ چنان هه وقتهی محمهود غ نهوی در سهال
435ه.ق بر آنجا دست یافت ،با آنان بهالشونت و آزار رفتار رد 33.همه منابعِ بهجایماند
از دوران سالجقه اعتراف دارند ه پس از روی ار آمدن سلجوقیان ،شیعه ثرت یافهت و
عامت پیش از هجوم غ نویان را در ری به دست آورد .این مطلب را مهیتهوان از تعهداد
قابل توجه محلههای شیعهنشین این شهر اثبات رد .عبدالجلیل ق وینهی رازی در تهاب
القض

شیعیان ری را محلهبهمحله نام برد است و مینویسد:
لشکر آل مرتضی ،دانی که باشد؟ شیرمردان فلیسان باشد و سپهسناالران در
عایش و سادات درِ ناد مهران و جوانمردان درِ مصنلحگاه و معتضندان درِ رشنضان
و. ...

13

البته باید توجه داشت ه ری در مسیر جاد معروف ابریشهم واقهع شهد بهود و دارای
مر یت سیاسی و علمی بود .بنابراین ،شیعه امامیه مثل سایر گهرو هها و مهذاهب ،سهعی
داشت تا این نقطه را ه چهاررا تمدن اسالمی در میان شرق و غرب و شهمال و جنهوب
بود ،در االتیار داشته باشد .ابن طباطبها نویسهند تهاب مقتضلن الطالبین تعهداد بسهیاری از
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18

شخصیتهای علوی و الاندانهای آنان را ه در ری سا ن شد انهد ،آورد اسهت .وجهود
مراقد امام ادگان در ی

محل ،زمینهساز اجتما شیعیان در آن محل میشد .این مسهئله،

بهالصوص زمانی بود ه علویِ مدفونگردید یا به دست دشمن شتهشد و یا به لحها
علمی و معنوی ،از موقعیتی ویه برالوردار بود باشد .قوامی رازی دربار امام اد مقتهولی
ه در محله زعفرانجای در ری مدفون بود و االتصاص به شیعیان داشته ،چنین سهرود
است:
میر امام اد ه چون او نیافرید

تا از عدم الدای همی بند آورد

از شوم قتل آن تن بیسر بدیع نیست

گر جویبار سرو سرافكند آورد

بنگر چه صعب درد بود قتل درد اوی
آرد به زعفرانجا هر سال گریهها

ان تیر شب ز روز درالشند آورد
آن زعفران ه الاصیتش الند آورد

34

باید به این نكته توجه داشت ه سرزمین جبهال ه منطقههای میهان ری و اصهفهان و
همدان ه برای هر سه گرو شیعه ،یعنی :امامیه ،زیدیه و اسماعیلیه مورد توجهه و اهتمهام
بود؛ ولی شورش و قیام الاصی از امامیه دید نشد است .ههمزمهان بیشهتر فعالیهتههای
علمی ،به امامیه تعل داشته است؛ بهطوری ه آنان در محهالت و مرا ه اصهلی الهود در
میانه شهر ری به تبلیغ عقاید الویش میپرداالتند .مؤل

القض

ه الود سها ن ری بهود ،

مینویسد:
و کدام دوشقبه باشند کنه در مجلنس منا ان ده و بیسنت و قجناه و انصند
مقضبتخوان و عالم و باناری ان حقفیان و شنافعیان کمتنر باشنقد و منیشنقوند و
بعضی مینویسقد.

15

باقیماندن امامیه در ری ،حكایت از عم نفوذ شیعه امامیه و مقبولیهت آنهها در ایهن
دیار دارد .البته تشیع ری ،مدیون آلبویه و استقرار آنها در ری و ن دیكی این شهر به قم
میباشد .از میان دولتمردان آلبویه ،ر نالدوله ،ری را بهعنوان مقر حكومت الویش قهرار
داد و در آبادانی آن وشید 36.صاحب بن عباد شیعی ،یكی از افرادی بود هه بها اقهدامات
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الود فرهنگ شیعی را در ری تقویت رد .بیش از نیمهی از اشهعار وی ،در سهتایش اههل
است 36.او با نارگذاشتن مخالفهان اههل بیهت

بیت

و ن دیه

هردن شهیعیان و

38

معت لیان ،فضای مذهبی ری را به نفع تشیع تغییر داد .ارتباط الاندان بابویه بها عالمهانی
چون شیخ صدوق و حضور برالی از ایشان در ری ،باع شد تا ارتباط قم و ری و بههتبهع
مذهب شیعه امامیه در ری تقویت گردد.
طغرل سلجوقی در سال 414ه.ق به ری آمد و در سال 446ه.ق بقایای آلبویهه
را نی در بغداد برانداالت 33.دو محله شیعهنشین ری ه نقش مهمهی در توسهعه فرهنهگ
شیعی در این شهر بر عهد داشتهاند ،عبارتاند از :مصلحگا و زاد مهران 35.البته به غیر از
این دو محله ،عبدالجلیل از محله :رشقان ،یلسان و عایش ههم نهام بهرد اسهت33.محلهه
زعفران نی یكی از محلههای شیعهنشین ری بود است 33.مهمترین این محهالت ،محلهه
مصلحگا یا درِ مصلحگا بود است ه توسط راوندی در شعری مورد مذمت قرار گرفتهه
است:

31

السروا هسهت جهههای باطنیان

قم و اشههان و آبه و تههفرش

آتب روی چههههار یار بهههدار

واندرین چار جای زن آتش

پس فراهان بسوز و مصلحگا

تا چهارت ثواب گردد شش

محالت شیعهنشین ،همان بخش قدیمی و سنتتی شهر بود و محالت سنتینشین
ساالتی جدید داشتهاند .البته در دوران آلبویه ،محلههای شهیعهنشهین بهه رونه رسهید ،
تجدید عمارت شد اند 34.به نار میرسد ،شیعیان ری از سا نان قدیمی ری بود انهد؛ چهه
اینكه وجود بقعه عبدالعایم ،امام اد حم و امام اد عبداش در قسمت ری قدیم ،نشان از
این واقعیت دارد ه الانواد های اصیل ایرانی ،ضمن پذیرفتن علویانِ راند شد از امویان و
عباسیان و پنا دادن به آنها ،مذهب شیعه را پذیرفتهاند .برالی تصریح دارند« :قسهمتی از
پهنه غربی ،تمامی عرصه جنوبی و بخشی از جنوب شرقی ری» ،به شیعیان تعله داشهته
است.

30

با مقایسه محالت شیعهنشین با سایر محالت شهر ،بخش تحت تمل

شیعیان ،بیشتر

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی
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سایر مذاهب بود است 36.این محالت ،بیشتر در مسیر را منتهی به

از بخش تحت تمل

قم بود ه ارتباط تنگاتنگ مذهبی این دو شهر را نشان میدهد .شهر ری به جهت آنكه
در مسیر جاد شرق به غرب و شمال و مر ایران قرار گرفته بود ،جایگها ههر دو گهرو
شیعه و سنتی بود است .این تقابل مذهبی در شهر ری ،باعه ایجهاد محهالت ،مسهاجد،
مدارس و مرا فرهنگی الاص شیعه یا سنتی شد بود؛ مثل :مدرسه فقیهه علهی جاسهبی،
مدرسه الواجه عبدالجبار مفید ،مدرسه وی فیروز ،مدرسه الواجه امام رشید و مدرسه شیخ
حیدر مكی .این مدارس ،ازآنِ شیعیان بود و فرقههای حنفهی و شهافعی نیه در محهالت
الود ،صاحب مدارس جداگانهای بود اند 36.همین ارتباط و ن دیكی جغرافیایی ،تا حهدودی
باع نشر و بسط تشیع در محالت جنوب ری شد و با تأثیرپذیری از قم ،این محلهها بهه
تشیع امامی گرویدند .اوجگیری تشیع در ری ،باع شد ه روستاهای اطراف نی تا زمهان
مستوفی ،به ج چند روستا ،به تشیع گرایش یابند.

38

روستاهای ری ه به تشیع گرویدند ،شامل قریه :راشد  ،شنست ،قوهد علیا ،دوریست،
لین و قصران میباشند .تهران نونی نی یكی از روستاهای شیعهنشین اطراف ری بهود
است 33.البته به قول یاقوت حموی در تاب معجم البلدان ،در سال 636ه.ق شههر ری بهه
ویرانی ناشی از ن ا بین مذاهب گرفتار شد و سبب الرابی آن را چنین مینویسد:
در شهر ری ،سه طایفه ساکن بودند؛ شافعیه که اندک بودند ،حقفیهنا کنه ان
آن ها بیشتر بودند و شیعه که سواد اعظم بودند؛ نیراکه نصن اهنل شنهر شنیعه
بودند و اهل روستا اکثر شیعه بودند ...و حرب و قتال میان ایشان امتداد یافت ،تا
[ایقکه] آخر ،حقفیه و شافعیه بر شیعه غالب آمدند و ایشان را برانداختقد30.
در تاب القض

آمد ه شیعه ری ،بیشتر از سنتیانِ آنجا بهود اسهت .نویسهند تهاب

القض  ،این گفته مؤل

فضائح الرواف

(شهابالدین شافعی) را در تاب الود بیهان هرد :

« در مقابل تعریض شیعه ری گفته ه مذهب شهر نباید داشتن ،بلكهه مهذهب حه بایهد
داشتن و بلكه در ری ،اغلب رافضیاند .مغرور نباید بودن ه به عدد ،اعتبهار نیسهت 13».از
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43

همین سخن ،ف ونی شیعیان امامیه در ری و در قرن ششم به دست میآید.
همانطور ه اشار شد ،عبدالجلیل در تاب القض  ،شیعیان ری را محلهبههمحلهه نهام
برد است و مینویسد« :لشكر آل مرتضی ،دانی هه باشهد؟ شهیرمردانِ فلیسهان باشهد و
سپهساالرانِ درِ عایش ،و سادات درِ زاد مهران ،و جوانمردانِ درِ مصلحگا  ،و معتقهدانِ درِ
رشقان و 13». ...گفتنی است ه فلیسان ،یكی از درواز های معروف ری بود است.
محالت شیعهنشین ری در قرن ششم ،عبارت بود است از :قسمتی از مغرب باطان ،درِ
رشقان ،درِ عایش ،درِ مصلحگا  ،درواز آهنین ،درواز جاروب بندان ،دیرینه قبه ،قسمتی از
شمال و جنهوب رود  ،زاد مههران ،زعفهرانجهای ،فخرآبهاد ،قسهمتی از مشهرق فیلسهان،
الهدوزان ،وی اصفهانیان ،وی فیروز  ،ناه

یا ناه  ،مشهد امیرالمؤمنین ،سرداب.

11

( )2قم

همه منابع با تعابیر گوناگون ،بر تشیع مردم قم گواهی داد اند .اگرچه نویسندگان پیش
از اصطخری ،مانند :ابن الرداذبه ،قدامة بهن جعفهر ،ابهن رسهته ،یعقهوبی ،ابهن فضهالن و
مسعودی در این بار سكوت رد اند ،اما اصطخری بهصراحت اعالم داشته است« :مهردم
قم ،مذهب شیعت دارند و اصل ایشان ،بیشتر از عرب است 14».در تاریخ قم هه بهه گفتهه
نویسند آن ،نخستین تاب مدون در باب احهوال و االبهار ایهن شههر اسهت ،االبهاری در
فضیلت آن آمد است .نویسند  ،فصل مهمی را به «ذ ر جمعی از طالبیه ه به شهر قم و
اطراف آن ن ول رد و وطن گرفته ،بر نس امامت و ترتیب نسب علوی» االتصاص داد
است.

10

در واقع ،شهر قم را باید نخستین شهر شیعی در حهوز ای دانسهت هه بهه نهام ایهران
شناالته میشود؛ زیرا پیشینه تشهیع آن ،بهه ربهع آالهر قهرن اوّل هجهری بهازمیگهردد؛

16

درحالی ه ایران هنوز گرفتار شمكش بین پذیرش اسالم و بهاقیمانهدن بهر دیهن آبها و
اجدادی الود بود ،قم با سكونت اعراب اشعری در آن ،16مشی مذهبی الود را هم برگ یهد.
بنابراین ،اینكه بعضیها مدعی هستند ایرانیان مذهب شیعه را به دلیهل ن دیه بهودن بهه
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43

سنتت پادشاهی موروثی پذیرفتهاند ،18ناریهای تقریباً نادرست مهیباشهد؛ چهون مههاجرت
اعراب اشعری از وفه ه مر تشیع در عراق بود  ،پایهگذار ورود تشیع به قهم و سهپس
ایران شد است .بر اساس آنچه در تاریخ قنم آمهد  ،حمه و بهن یسهع بهن سهعد اشهعری،
نخستین سی بود ه شهر قم را به صورت ور درآورد است؛ بدان معنا ه «منبهر در
آن بنهاد» و والی و حا م برای آن مقرر گردید.

13

موسی بن عبداش بن سعد اشعری ه نخستین شهیعه در ایهن الانهدان معرفهی شهد ،
بهعنوان صحابی امام باقر

و امام صادق

یاد شد است 45.تشیع امامی قم ،از چنهان

شهرتی برالوردار بود ه در تمامی آثار جغرافیدانان قرن چهارم به بعد ،به آن اشار شد
است .یاقوت حموی ،ضمن بحه مفصهلی هه از تهاریخ تأسهیس ایهن شههر دارد ،از آن
بهعنوان شهری ه هیچ سنتی در آن نیست ،یاد رد است؛ «ال یوجهد بهها سهنتی قهط».
سپس داستانی را آورد است ه نشان میدهد ،مردم شهر بهاصهرار حها م سهنتی ،ابهوبكر
نامی را یافتند و به الدمت آوردند 43.ق وینهی ،ضهمن بیهان داسهتان فهوق ،نوشهته اسهت:
«شهری است ب رگ و آبادان »...مذهب سا نان قم ،تشیع است ،دوازد امامی هستند و در
مذهب غلو می نند.
در عهد مؤل

43

تاب القض  ،حكومت سلجوقی قم را بهه اقطها بهه امیهر «غهازیزاد

صاتماز بن قایماز الحرمی» زند تا سال 000ه.ق ،و امیر قم تها شهرو سهلطنت سهلطان
ارسالنشا بن طغرل 41داد بود .با وجود تصور بدی هه سهنتیههای حنفهی از شههر قهم
داشتهاند ،به دلیل آنكه اهالی شهر قم اللفا و سهالطین سهنتی را غاصهب الالفهت و یهاور
غاصبان میدانستند ،چندان از امرا استقبال نمینمودند؛ اما این فرد ه اتفاقهاً الهود سهنتی
حنفی بود  ،موف به برقراری ارتباط صمیمانهای با مردم قم مهیشهود؛ بههطهوری هه در
نامهای ،رضایت الود را از اهالی قم چنین بیان می ند:
اهل قم ،ان خدای تعالی به نزدیک ما ودیعتاند و ما را رعیتی مبنارکانند و
تا شهر قم نامزد دیوان ما کردهاند ،هر رون ما را مقزلتی و رتبتی دید آمده است
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و ما ایشان را بفال کردهایم.

41

44

تشیع یكپارچه مردمان قم ،در تمامی ممال

امری شناالته شد بود و دلیل عمهد اش

این است ه هیچ شهری در آن زمان وجود نداشت ه این چنین به طور امل بهر تشهیع
ه بیشترین اطالعات تاریخی در مهورد وضهعیت شهیعه

امامی باشد .صاحب تاب القض

امامیه در دوران سلجوقی را ارائه میدهد ،از قول مخالفان تشهیع آورد اسهت هه دربهار
تشیع قم و اشان میگفتند« :حمد ش ه ما مسلمانیم /نه ز قمیم و نه ز اشانیم».
الواجه ناامالمل

40

ه الود از مخالفان شیعه است ،ضهمن اشهار بهه نپهذیرفتن وزرا و

دیوانیان شیعهمذهب توسط سالطین اوّلیه سلجوقی ،به تشیع اهالی شهرهای :قم ،ری ،آبه
46

و اشان اذعان می ند .ق وینی در القض

دربار این شهر میگوید:

معلوم است ،در شهر قم که همه شیعهاند ،آثار اسنمم و شنعار دینن و قنوت
اعتضاد چون باشد؛ ان جوامع که بلفضل عراقی کرده اسنت بینرون شنهر ،و آنچنه
کمال ثابت کرده است در میان شهر ،و مضصورههای بانیقت و مقبرهای باتکل و
مقارهای رفیع و کراسی علما و نوبت عضود مجنالس و کتابخاننههنای ملنی و ان
کتب طوای .

47

شهر قم در این دوران ،ی

پای ثابت حاضر در جنگ قدرت بین وزیهران ،مسهتوفیان،

دبیران و سایر عوامل درباری بود است .تقریباً این جنگ قدرت بهر سهر وزارت ،از اواالهر
دوران وزارت ناامالمل

شرو شد و تا سقوط طغرل سوم در سال035ه.ق ادامه داشهته

است؛ مثل درگیری بین ناامالمل

و فرزندانش با تاجالمل

و مجدالمل

48

براوستانی .در

دور سلجوقی ،قم و مردم آن ،نقش مهم و بارزی در حفظ فرهنگ شیعه داشتهاند .عالمان
و مردان نامی ب رگی از شیعیان قم و اطراف قم ،در دربار سالطین سهنتی سهلجوقی نفهوذ
رد اند و ضمن حفظ موجودیت شیعه ،به رشد و پیشهرفت آن در قهرون پهنجم و ششهم
هجری م

قابل توجهی نمود اند؛ مثل مجدالمل

قمی ،43شرفالدین ابوطاهر بن سعد
05

القمی ه وزیر سلطان سنجر بود و نیه مهال ثابهت .در شههر قهم و دیگهر شههرهای
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44

شیعهنشین ،بسیاریِ مدارس و مساجد ه محلی برای سب علم بود اند ،نمونه آشكار نفوذ
فرهنگ شیعی در این دور است.
از آنجا ه اصفهان به تعصب در سنتت مشهور بود و در بیشتر ایام پایتخت سهالطین
سنتی سلجوقی بود  ،رقابت مذهبی شدیدی بین اصفهان و قم وجود داشته است .در تاب
آمد ه شخصی از اهالی اصفهان ،از ی

القض

قمی پرسید :از دام شهری؟ گفت :مهن

از شهر دندان نانم .مرد اصفهانی با درماندگی ،از نامفهوم بودن جواب او سؤال مهی نهد.
قمی گفت :معنا آن است ه چون بگویم از قم ،گویی آ  .از اینجا معلوم میشود ه قمهی
نباشد ،مگر شیعی و اصفهانی نبودی ،مگر سنتی.

03

در مجالس المؤمقین آمد است ه عمراننامی را در قم میزدند .سی گفت :چون عمر
نیست ،چرا او را می زنید؟ دیگری گفت ه او عمر است و ال ونون را از عثمان دزدیهد و
بر آن اف ود است .وی نقل رد ه در معامالت تجاری بین اههالی قهم و اصهفهان ،بهه
سبب آنكه قمیها صحابه را سب می رد اند ،درگیری به وجود میآمد است.

03

با وجود آنكه مؤلفان شیعی عصر سلجوقی سعی دارند ه وجود درگیری بین شهیعیان
امامی و اهل سنتت را م نشان دهند ،اما وجود این درگیریها بین سا نان دو شهر قهم و
اصفهان ه هر دام در ابراز تمایالت مذهبی الود افراط نشان میداد انهد ،اجتنهابناپهذیر
بود است؛ البته بیشتر این داستانها و اشعاری ه در این مضهامین سهاالته شهد  ،گرچهه
آیینه تمامنمای االتالفهای مذهبی آن عصر بود  ،اما تقریباً غیرواقعی میباشد؛ زیرا چنین
داستانهایی ،در مورد شهرهای دیگر نی گفته شد است.
( )3کاشان

اشان ،چون دیگرمناط مر ی ایران ،توسط اعراب بهزور فتح شد .در تاریخ قم آمد
است:
ابوموسی اشعری ،به دست بعضی ان رئیسان لشنکر خنود ،رسنتاا قاشنان را
به جقگ فتح کرد .و نیز گویقد کنه نفنس کاشنان را نینز ابوموسنی اشنعری فنتح
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کرده است.

40

53

اشان ،هموار ج داراالیمان قم بود و بعضی از روستاهای آن ،از توابع اصهفهان و
بعضی از توابع قم بود اند؛ اما والی اشان و اصفهان ،یكی بود است .بنا بر اعتراف بیشتر
منابع ،مردم اشان از همان سد اوّل ،شیعهمذهب بود اند؛ البته تأثیرپذیری اهل این شهر،
از قم و پس از مهاجرت اشعریها به قم بود است.
در منابع تاریخی و جغرافیای تاریخی ه غالباً در قرن ششهم نوشهته شهد انهد ،شههر
اشان به تشیع شهرت دارد؛ از جمله یاقوت حموی (م 636ه.ق) ذیل نام «قاشان» مهی-
نویسد« :اهل آنجا ،همه شیعه امامیاند 04».مؤل همین تاب ،معتقد است هه مههاجرت
الاندان عبدالجبار طوسی و سادات راوندی (ازری) ،موجب ازدیاد شیعه این شهر شد است.
این نار درستی است؛ اما نقش همسایگی این شهر با قم را نی نبایهد نادیهد گرفهت .در
ادامه ،وی وضع فرهنگی شهر و تربیت عالمان شایستهای را ه بهه مناصهب مههم وزارت
سالطین سلجوقی رسیدند ،دلیل پیشرفت تشیع در این شهر میداند 00.فخرالدین طاهر بن
الوزیر معینالدین اشی ،یكی از این وزرا مهیباشهد هه الهود ،فرزنهد وزیهر معهینالهدین
مخت المل

اشی بود و تربیتی عالی یافته بود .در ذیل نفث المصدور میالوانیم:
عزالملک ،فخرالملک ،سر معینالندین ابونصنر کاشنی را بیناورد و دینوان
عرض به وی تفوی

کرد .معینالدین ،ونیر سلطان سقجر بود.

56

مطلب فوق ،ما را متوجه این نكته می ند ه وزرای شیعی ،نقهش تعیهین ننهد ای در
پیشبرد اهداف شیعه در سراسر ایران دور سلجوقی داشتهاند.
ق وینی رازی ،در تاب القض

ی

تشیع مردم اشان را تأیید رد  ،مینویسد« :در اشان،

جامع وجود دارد ه شیعیان در آن ،نماز آدینه به جای میآورند 06».مجالس المؤمقین از

معجم البلدان نقل رد  :اشان ،شهری است ن دی

به اصفهان ،و در آنجا طبه و اسهه

اشی میآورند و مردم آنجا ،همگی شیعه امامیهاند .در ادامهه ،قهول سهمعانی را از تهاب
االنساب نقل رد ه گفته:
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46
اشان ،شهری است ن دی

به اصفهان ه تا آنجا سی فرسخ را اسهت و مردمهانش،

همه شیعهاند و اهل فضل و علم ،در میان ایشان بسیار زیهاد اسهت .حضهور سهید قاضهی
ابوالرضا فضلالدین بن علی العلوی الحسینی الكاشانی رسیدم و چند حدی از او شنیدم و
نوشتم و چند قطعه از شعر او نی نوشتم.

08

او حتی آیه تطهیر را ه بر سردرِ من ل این عالم بود  ،دید است.

03

نكته مهم اینكه تأثیرپذیری اشان ،از قم و ری بیشتر بود تا اصهفهان سهنتی ،و ایهن
تأثیرپذیری ،در زمینه مذهب شیعه نمود بیشتری داشته است .در واقع ،قم ،ری و اشهان،
ی

مثل را در قسمت جبال برای دفا و نشر و گسترش تشیع تشهكیل داد بودنهد و در

زمان سلجوقیان ،این وظیفه سنگین را عالمان ،دانشمندان ،وزیران و فقیهانی از ایهن سهه
شهر و بهالصوص قم و اشان ،به نیكوترین شكل انجام داد اند .در بحه وزرای شهیعی
عصر سلجوقی ،ما با نامهایی سرو ار داریم ه از اشان و قم برالاستهاند .مدارس فراوانی
در اشان عصر سلجوقی وظیفه تربیت این ب رگان را بهر عههد داشهتهانهد .وجهود مقهابرِ
امام ادگانی چون امام اد علی بن محمد الباقر در یار رز ،باع توسهعه تشهیع در اشهان
شد است؛ البته الرافاتی نی در بین مردم شیعه اشان و البته مردم عهوامِ دور سهلجوقی
وجود داشته است؛ مثل این مورد ه مؤل مجالس المنؤمقین از قهول میرمخهدوم شهریفی
شیرازی در تاب نواق

الرواف

آورد ه اهل اشان را گمان اسهت هه ابولولهو ،قاتهل

عمر ،پس از شتن عمر ،به اشان آمد و در آنجا وفات یافته است .م ار او هه در الهارج
اشان به «بابا شجا الدین» مشهور است ،مورد زیارت عوام و اوباش شهر اشهان در روز
36ذیحجه ،یعنی سالروز قتل عمر ،قهرار مهیگیهرد و ایهن زیهارت ،همهرا آداب الاصهی
میباشد ه نشان از جهل عوام و اوباش و تعصب ور ورانه آنها بود است.
ق وینی رازی ،اشانِ عهد سلجوقی را طوری توصی

65

رد است ه میتوان در نهار

قم ،به آن لقب «دارالعلم شیعه» داد؛ البته این گفتهههها حقیقهت دارد؛ زیهرا باعه اظههار
نگرانی شدید الواجه ناامالمل

از حضور گسترد شیعه در این شهر شد است.

63
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از نار راوندی نی حدود چهل سال پس از صاحب النقض

46
علهت نابسهامانی و الرابهی

اواالر دولت سلجوقیان را ناشی از رشد شیعه در شهرهایی مثل اشان دانسته اسهت .وی،
حتی موفقیت الوارزمشا را در تسخیر اشان به گهردن شهیعه انداالتهه اسهت 63.البتهه در
سراسر تاریخ سلجوقیان ه بهج الدمات قابهل تقهدیر وزیهران شایسهتهای هه از اشهان
برالاسته بودند و الود را در الهدمت توسهعه سهلطنت سهلجوقیان قهرارداد بودنهد و البتهه
همزمان به رشد تشیع هم م

می ردند ه هیچ گ ارشی مبنی بر توطئه اهل اشان بهر

ضد حكومت گ ارش نشد است.
ق وینی در آثار البمد ،متعصبانه ،اهل اشان را غالی در تشیع میداند .او از تابی هه
احمد بن علی بن بابه اشانی راجع به مذهب شیعه تألی

رد  ،مطالبی را در اثر الود نقل

رد است .در این تاب ،وقتی به بح دربهار حضهرت مههدی موعهود(عج) مهیرسهد،
مینویسد:
اهل شهر ما ،عجیباند؛ به جای مقتظر ماندن تا امام نمان آید ،تو گویی برید
آمده و نامه ان مهدی آورده کنه فنردا بنه قاشنان آینم .هنر رونه بامنداد گناه،
شاکیالسمح بر اسبان سوار میشوند ،به بیرون شهر میروند .هرگاه خورشنید ان
آسمان باال آمد ،یعقی آفتاب برآمد ،به خانهها برمیگردند و میگویقد امرون هنم
تشری نیاورد.

63

شیعه عصر سهلجوقی ،بها توجهه بهه ثهرت عالمهان و دانشهمندان شهیعی آن دور و
همچنین ،میراث مكتوب باقیماند از دور آلبویه و حوز های قهم و بغهداد و ایهن اواالهر
حوز حله ،نباید صاحب چنین اندیشههایی باشد؛ اما فضهای عمهومی آن روزهها ،بهر ضهد
مذهب شیعه و در صدد تخریب آن بود و آثار البمد واخبار العباد ق وینی نی از این قاعهد
جدا نیست.
منابعی ه پس از انقراض سالجقه عراق نگارش یافتهاند ،در باب رستاقهای اشهان
مینویسند :بیشتر آنها ،سنتی بود اند .در تبصرة العوام آمد اسهت« :رسهتاقههای اشهان،
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48

حنفی بر طری نجاری هستند 64».ق وینی در آثار البمد ،روستای ما آباد ،از توابع اشان را
در شمار مناطقی آورد ه مذهب شیعه دوازد امامی دارند 60.مستوفی ،بدون استثنا ،همهه
هجد پارچه روستای اشان را ه بیشتر آنها معاتم بود اند ،سهنتینشهین قلمهداد هرد
است« 66.بارتُولد» نی با توجه به همین یافتهها مینویسد« :اهالی اشان در قرن چهاردهم
[میالدی] شیعه بودند؛ هرچند ا ثریت سكنه قرای اطراف ،با سنتیها بودند 66».عبدالجلیل
در توصی شیعیان بالد مختل  ،شیعیان اشان را با لفظ «وزیران قاشان» یاد می نهد و
البته این وزارت شیعیان اشانی و قمی ،چنان باعه نهاراحتی سهنتیان آن دور شهد هه
صاحب فضائح الرواف

ه تاب الود را در نقد شیعه نوشته است ،مینویسهد« :و در عههد

بر یارق و سلطانمحمد ،ابوالفضل براوستانی و بوسعد هندوی قمی ،مستوفی بودنهد و آن
دستاربندان از قم و اشان و آبه ،چنان مستولی بودند بكرد و رفت ( ردار و رفتار)!»

68

عبارت فوق ،توصیفی است از قدرتگرفتن وزرا ،سیاسهتمهداران و علمهای شهیعی در
دور سالطین متأالر سهلجوقی در مقایسهه بها دور سهالطین متقهدم سهلجوقی (طغهرل،
آلبارسالن و سلطان مل شا )؛ البته شیعه امامیه ،نقش متری در معادالت قهدرت ایفها
می رد.
در مسیر بین قم و اشان با فاصله تقریبی دوازد یلومتری از اشان ،راوند ه یكهی
از مرا تشیع در نواحی جبال بود ،قرار داشته است .عالمان شیعی فراوانی از راوند اشان،
در نشر تشیع در دور سلجوقی وشید اند ه عموماً از دو الانواد قطبالهدین راونهدی و
فضلاش راوندی میباشند .اسامی این عالمان راوندی قرن ششم ،در فهرست منتجبالدین
یاد شد اند .مهمترین عالمان شیعی راونهد ،قطهبالهدین راونهدی (م 061ه.ق) ،فضهلاش
راوندی (متولد 481ه.ق و متوفای بعد از 063ه.ق) و فرزندانش ،یعنی :سید مالالدین (م
005ه.ق) ،سید ع الدین علهی (م 034ه.ق) و تهاجالهدین ابوالفضهل محمهد (نامشهخ )
میباشند 63.قطبالدین راوندی ،مؤل

تابهای زیر میباشد:

در تفسیر ،تابهای امّ الضرآن و اسباب القزول؛ در الم ،تاب جواهر الکمم؛ در حدی ،
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تاب شرح شهاب االخبار قضاعی و در فقه ،تاب فضه الضرآن.
نوشته است .این

وی ،تاب الخرائج والجرائح را در رامات پیامبر و ائمه معصومان

تاب ،نشاندهند مذهب او ،یعنی تشیع امامی میباشد 65.وجود این همه عهالم شهیعی و
تألیفات قوی آنها در راوند اشان ،ما را به این مطلب میرساند هه اشهان و توابهع آن،
ستون محكمی برای شیعه اثنیعشری در عصر سلجوقی بود اند.
( )4آبه /آوه

نویسند القض

آبه را شهری وچ

توصی

رد است؛ اما آن را صاحبِ مسجد جامع

معرفی نمود است ه نماز جمعه و جماعت در مسهاجد آن مرتهب برقهرار مهیباشهد .وی
اضافه می ند ه عید غدیر و سایر اعیاد اسهالمی و مراسهم شهبههای قهدر و عه اداری
عاشورا ،در آنجها همیشهه برگه ار مهیشهود و از مهدارس آن هه شهامل «ع الملكهی» و
«عربشاهی» میباشند ،نام میبرد .در دور سلجوقی ،امام ادگانی چون :امام اد عبهداش
موسی ،فضل و سلیمان ه از اوالد امام اظم

میباشند نی مورد زیارت مردم آبه قرار

میگرفته است 63.مجالس المؤمقین از قول صاحب معجم البلدان گفته ه آو یا آبه ،قریههای
است از ساو ه البته در مقابل ساو قرار میگرفته و اهالی شیعه آنجها ،همیشهه بهر سهر
مذهب با اهالی سنتی ساو جنگ داشتهاند .وی فاصله آو تا ساو را دو فرسخ مینویسد و
از تعصب و ن ا همیشگی میان این دو شهر تا سال ششصد هجری حكایهت مهی نهد.

63

نویسند مجالس المؤمقین سپس در فضیلت آبه و سا نانش حكایتی را از شب معهراج نقهل
می ند.
ساو  .اهل آبهه ،از

در آثار البمد دربار آبه چنین آمد است :آبه ،شهر ی است ن دی

غالت شیعی هستند و با اهل ساو ه همه سنتی هستند ،میانهشان شكروآب است.
قاضی ابونصر میمندی در این بار دو بیت عربی دارد؛ بدین معنا:
گفتند سا نان آبه دوستی را س اوارند

61

ه شاعر و ادیبانش مفاالر روزگارند

گفتم دشمن دوستم یار الود نمیشناسم اینان دشمن آناناند ه با رسولاش یارند

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

05

تاریخ کامل مطلبی دارد مبنی بر اینكه یكی از دالیل شتهشدن صدقة بهن م یهد بهه
دست سلطانمحمد سلجوقی ،پنا دادن وی به ابودل سرالاب یخسرو و حا م ساو و آبه
بود است .سپس مینویسد ه پهس از اسیرشهدن حها م ،او از سهلطان امهان الواسهت و
سلطان گفت:
من با خدای خود عهد کردهام که هرگز اسیری را نکشم؛ اما اگر ثابنت شنود
که باطقی هستی ،تو را خواهم کشت.

74

اتهام باطنیبودن در این دور  ،دسهتاوی ی بهود بهرای نهابود ردن مخالفهان دسهتگا
سلجوقی ،و این حا م ،قطعاً شیعه بود ه به صدقه پناهند شد است .جنهگ فرقههای و
رقابت مذهبی میان ساو و آو  ،این دو را روبهروی همهدیگر قهرار داد اسهت .البتهه ایهن
جنگ ،بیشتر در ادبیات آن دور الود را نشان داد است .منابع سنتی ،از بدمذهبی مردم آبه
سخن گفتهاند و منابع شیعی ،به تشبیهگرایی اهالی ساو اشار رد اند؛ مهثالً راونهدی در
تاب الود ،از «عوانان و غمازان و بددنیان ظالمِ» آبه یاد رد و از شا وقت میالواهد آبه
و دیگر شهرهای شیعهنشین را به آتش شید  ،ثواب االروی را نصیب الود سازد 60.یاقوت
حموی نی آورد است:
مردم ساوه ،سقّی شافعی هستقد و مردم آبه ،شیعه امامی .و بنین آن دو ،ننزاع
واقع است.

76

از دیگر نكتههای جالب در مورد اهالی آبه در منابع عصر سلجوقی ه بهوفور از آنهها
صحبت میشود ،یكی جریان دهخدا یحیی دبیر اَردَم ه اهل آبه و شیعه بود و جاسوسان
البههر آن را بههه آلههبارسههالن داد بودنههد ههه در نهایههت ،باع ه الشههم وی و مع ه ول و
مصدومشدن دبیر میشود 66.و دیگری قتل سعدالمل  ،وزیر محمد بن مل شها هه وی
نی اهل آبه و شیعهمذهب بود .سنتیان ،وی را به باطنیگری متهم ردند و سرانجام اعهدام
شد 68.دو تن از عالمانِ سید این شهر ،سید ابوالفتح االوی الحسینی و سهید ابوعبهداش ،در
آو استاد بود اند 63.در الفهرست با تصحیح ارموی ،به اسامی سید فخرالدین بابا بن محمهد
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علوی حسینی آبی و موف الدین حسن بن محمد بن حسن معهروف بهه الواجهه آبهی هه
دومی در روستایی از توابع ری سكونت داشته ،برمیالوریم.

85

( )5ورامین

یكی دیگر از شهرهای شیعهنشین در ایران دور سلجوقی ،شهر ورامین اسهت .مهردم
ورامین ،به علت ن دیكی به ری و همچنین طبرستان و قم ،به تشیع گرویهد انهد 83.البتهه
حضور سادات در این مكان ،م ید بر علت بود تا سا نان این شهر بهه تشهیع عالقههمنهد
شوند و آن را بپذیرند .ورامین ،در واقهع ،قریههای به رگ بهود هه جه روسهتاهای ری
محسوب میشد است؛ اما در دور سلجوقی ،به همهت شهیعیان آن شههر و بههالصهوص
رضیالدین ابوسعد و پسرانش ،صاحب مسجد جامع و مدرسه شد و شهری آبادان گردید
است .قرارگرفتن آلبویه شیعی در ری و ن دیكی ورامین به آن ،ضمن گسهترش تشهیع در
آن ،سبب رشد شهر ورامین در قرن چهارم تا ششم شد .بعضی منابع ،از آن به «ورام» یاد
می نند« :شهری است در ن دیكی ری ،و اهالی آن ،همه شیعهاند».

83

مستوفی مینویسد ه نواحی ری ،شصت پار دیه مهیباشهند هه ورامهین و الهاو  ،از
ب رگترین قریههای آن ناحیه است .وی مینویسد« :ا نهون ،ری الهراب اسهت .ورامهین،
شهر آنجاست ».و نی مینویسد« :ورامین ،ماقبل دیهی بود است و ا نون ،قصبه شهد و
دارالمل

آن تومان گشته ...اهل آنجا ،شیعه اثنیعشریانهد و تكبهر بهر طبعشهان غالهب

بود 81».مستوفی ،دلیل اصلی این تكبر را نمینویسد .ممكهن اسهت ،مناهور وی ،غلهو در
تشیع مردم ورامین باشد .مجالس المؤمقین از معجم البلندان زیهادبودن غلهو در تشهیع مهردم
ورامین را متذ ر شد و باز از تاب االنساب سمعانی نقل رد است:
ورامین ،دهی بزرگ است شنبیه بنه شنهرها .و ان ری ،ان اهنل علنم بینرون
آمده اند و در نمان ما ،رئیسی مالدار بود که امارت حرمین کرده و منال بسنیار
در آن صرف نمود .سر او ،حسین ورامیقی ،حج بسنیار منینمنود و در صندقات
رغبت تمام داشت؛ اما شیعی بود و در آن باب ،غلوی عظیم داشت.

84
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صاحب مجالس المؤمقین در ادامه مینویسد:
ان قدیماالیام ،همگیِ اهل ورامین ،ان اصنحاب یمنین و در دوسنتی خانندان،
امیناند.

85

صاحب فضائح الرواف

ه همه شهرهای شیعی را به بیعبادتی و بیدینی متهم رد ،

به ورامین نی میتازد؛ اما عبدالجلیل ق وینهی در پاسهخ وی ،از ثهرت عبهادت و الیهرات
ورامینیها مینویسد؛ ابتدا ورامینِ عصر سلجوقی را چنین توصی می ند:
اما ورامین ،اگرچه دهی است ،بهمقزلت ان شهرها بان نماند؛ ان آثار شریعت و
انوار اسمم ،ان طاعات و عبادات و ممنمت خیرات و احسنانی کنه آنجنا رناهر
است.

سپس در ادامه ،این الدمات و الیرات را از بر ت وجود شخصی به نهام «رضهیالهدین
ابوسعد» و پسرانش میداند و حتی این افراد ،عالو بر ساالتن مسجد جهامع و مدرسهه در
وارمین ،از ثروت الود در را الدمت به حجاج استفاد رد اند:
خیرات ایشان در حنرمین مکنه و مدیقنه و مشناهد ائمنه ،ان شنمع نهنادن و
برگفرستادن ،و به ورامین در هر رمضان خوانِ عام نهادن و ...و رسوم کنه همنه
طوای

اسمم را باشد ،ان حقفی و سقّی و شیعی ،بیتعصب و تمییز و مانقد آن.

86

از این مطلب میتوان به قدرت مالی شیعیان ورامین پی برد؛ زیرا سالطین سلجوقی و
بهالصوص مل شا  ،الدمت به حاجیان را یكی از افتخارات الهود مهیدانسهتند .در جنهگ
لفای بین مؤل

فضائح الرواف

بین صاحبان مذاهب مختل

و نویسند القض

ه ناشی از تعصب ور ورانهه مهذهبی

میباشد ،صاحب فضائح الرواف

حمله قرار داد است؛ اما عبدالجلیل در القض

مردم ورامهین را نیه مهورد

از آنها با عنوان «مردانِ مردانهه و رؤسها و

مصلحیان ورامین» یاد رد است 86.از روسهتاهای ورامهین هه مهردم آن مهذهب شهیعه
داشتهاند ،میتوان الاو و سناردك را نام برد 88.عبدالجلیل ،همچنین ،از اقامه نماز جمعه در
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شهرهای شیعه ،از جمله ورامین ،یاد می ند.

01

83

 .1شهرهای شیعهنشین در حوزه شمال و شمال شرقی ایران
( )1بیهق /سبزوار

سب وار ،یكی دیگر از شهرهای شیعیان در ایران دور سلجوقی میباشد .ن دی بهودن
سب وار به نیشابور و مشهد ،شاید یكی از دالیلی بود ه سبب تقویت مذهب تشیع در این
شهر شد باشد .در تاب مجالس المؤمقین از قول صاحب معجم البلندان ،آن را بها «بیهه »
یكی دانسته و گفته ه قصبه آن ،السروجرد است:
و ان آنجا ،جماعت الیحصی ،ان فضم و علما و فضها و ادبا بیرون آمندهانند و
معهذا ،غالب بر اهالی آنجا ،مذهب رافضه غُمت است و ان مشنهوران آنجنا کنه
متهم است بر ف  ،امام ابوبکر احمد بن الحسین البیهضی است.

90

تشیع بیه در دور سلجوقی ،با یكی از الاندانهای شهیعی ،یعنهی الانهدان «تمیمهی
سب واری» شناالته شد است .یكی از هنترین آثار دعهایی شهیعه هه شهامل :دعاههای
مختل  ،نمازهای مستحب ،آداب روزهای شری سال ،زیهارت عاشهورا ،تعقیبهات نمهاز و
شرحی بر زیارت امام رضا

می باشد ،نوشته علی بن محمهد بهن علهی بهن عبدالصهمد

تمیمی سب واری ،زند در سال 011ه.ق است ه نام ذخیرة اآلخرة بر آن نهاد شد است.

33

گروهی از تمیمیهای عرب نی ه در سب وار سا ن بود اند ،به تشیع مشههور مهیباشهند.
منتجبالدین ،یكی از چهر های این الاندان را ه معاصر وی بود  ،نام میبرد .ایهن فهرد،
یعنی ر نالدین محمد ،در سب وار سا ن بود است .وجود تمیمیهای عهرب ،نشهانگر آن
است ه تشیع در سب وار ،نتیجه مهاجرت اعرابِ شیعی به این شهر بود است.
در االمالیِ صدوق ،نام ی

33

فقیه سب واری آمد ه ن د شیخ طوسی شاگردی رد و از

او حدی روایت نمود است .این فهرد« ،الشهیخ الفقیهه ابوالحسهن علهی بهن عبدالصهمد
التمیمی» است 31.وی ،سه فرزند با نامهای :علی ،محمد و حسین داشهته اسهت 34.فرزنهد

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

04

نخست او ،ر نالدین علی بن علی ،شاگرد ابوعلی ،فرزند شیخ طوسی بود است 30.فرزنهد
دوم وی ،حسین بن علی بن عبدالصمد بهعنهوان «فقیهه ثقهه» از او یهاد شهد اسهت و از
فرزندش ر نالدین محمد با عنوان «فقیه ،دیّن و ثقه سب وار» یاد شد است 36.فرزند سوم
او ،محمد بن علی بن عبدالصمد است ه نیهاش ابهوجعفر بهود اسهت .نویسهند ذخینرة

اآلخرة تاب الود را به «امیر سید رئیس شرفالسادة جمالالعترة محمد بن ابی طالی
بن اب محمد الموسوی» تقدیم رد است ه احتماالً از رؤسای سهادات در قهرن ششهم
میباشد.

36

نویسند القض

در توصی تشیع سهب وار ،آن را صهاحب مهدارس ،مسهاجد و علمهایی

طریقت و شریعتآموالته میداند .با توجه به ن دی بودن سب وار بها قهال اسهماعیلیان در
قهستان و تون و طبس و دامغان ،برالوردها و منازعاتی بین اسماعیلیان و شیعیان امامیهه
در سب وار رخ داد است .صاحب فضائح الرواف

بین شیعیان سب وار و مالحهد  ،قائهل بهه

ارتباط بود ه عبدالجلیل بهشدّت آن را رد می ند و مینویسد:
و عجبتر این است که هر لشکری که در عهد عباس نمنانی و ایقناب بینگ
مجاهد ان ری بدان حدود نهقد ،غارت و نهب و ملحد کشنتن ایشنان بنه دام نان
باشد و سبزوار عادت نباشد .س چون خواجه (مؤل فضنائح النرواف

احنوال

دام ان و مذهب دام انیان [که سقّی بودهاند] داند ،باید ان حق سنبزوار ،نبنان بنه
ادب بجقباند.

98

بر طب توصی مؤل القض :
سبزوار ،بحمداهلل والمق هم ،محل شیعه و اسمم است آراسته به مدارس نیکو
و مساجد نورانی و علماء خل ان سنل و طریضنت و شنریعتآموختنه و لعقنت
ممحده و خصومت بواطقه در آن بضعنه ،آشنکارا و درس و مقنارره و مجلنس و
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ختمات قرآن ،متواتر.

توصی

صاحب القض

00

99

از سب وار با توجه به وجود مجالس توصی شد در بهاال ،دور از

اغراق میباشد.
( )2نیشابور

تشیع نیشابور ،به سابقه حضور اعراب در الراسان بازمیگردد .از آنجا ه نیشابور ،یكی
از آالرین مكانهای توق امام رضا

پیش از ورود به دارالخالفه مأمون بود و حهدی

مشهور ایشان در قدمگا نیشابور در منابع مختل آمد  ،به همین جهت ،پیشینه تشهیع در
آن شهر ،به پیش از دور سلجوقی مربوط میشود؛ اما نیشابور بیشتر به سنتیگری مشهور
بود تا شیعهگری ،و بر طب روایات منابع سلجوقی ه از درگیریههای فرقههای در ایهن
شهر بین شیعیان و سایر گرو ها البر میدهند ،وجود جمعیت چشمگیری از شیعیان را باید
پذیرفت.
در مجالس المؤمقین آمد است:
شهری است مشهور ،به مسافت ده فرسخ ان مشهد مضدس دور که حضنرت امنام رضنا(ع را
مکرر ان آنجا عبور افتاده ،ان رتو اشعه حضور او ،نور تشیع بر مستعدان آن دیار تافته و بسیاری
ان شاعران و فضمی امامینه ان آنجنا بنودهانند و در منذهب حنق امامینه ،کتنب علمینه تصنقی
نمودهاند.

355

گفتنی است ه نویسند  ،ترویج شیعه را نتیجه حكومت بنیلی در نیشابور میداند.

353

از عالمان و ادیبان معروف شیعی نیشابور در قرن ششم ،بایهد از ابوالحسهن علهی بهن
احمد نیشابوری فنجكردی (م 031ه.ق) یاد رد ه تابی با عنوان تاب األشنعار فنی القبنی

المختار وآله األطهار نوشته است .عالم دیگر نیشهابوری ،تهاجالعلمها نیشهابوری و دیگهری
حسن بن ابراهیم بن عبدالع ی تمیمی نیشابوری است ه تا سال 055ه.ق زند بود است.
ابن ابیطی شیعی امامی ،از وی یاد رد و او را یكهی از علمهای شهیعه و از برجسهتگان
نیشابور (وجو نیشابور) معرفی رد است 353.حسن بن ابراهیم نیشابوری ،شهیعهای اسهت

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

06

ه ابن ابیطی در تاب طبضات االمامی از وی یاد هرد اسهت .نمونهه دیگهر ،حسهن بهن
یعقوب نیشابوری است ه در 036ه.ق فوت رد است .یكی از عالمان علوی نیشهابوری،
با نام زید بن حسن بن ...موسی بن جعفر

نیشابوری متوفای ( 433ه 433ه.ق) ،در سال

461ه.ق به اصفهان رفته ه در آنجا او را به وضع حدی متهم نمودند؛ چون روایهاتی در
باب صفات الداوند روایت رد ه با آرای اهل سنتت اصفهان موافقت نداشت 351.محمد بن
احمد علوی نیشابوری (م 460ه.ق) 354و محمد بهن حمهاد موسهوی ( 008ه 468ه.ق) ،از
دیگر علما و شیعیان نیشابوری میباشند.

350

( )3ساری و اُرَم

تشیع در ساری ،به علت آنكه نواحی شمال ایران از قدیماالیام جایگها علویهانی بهود
است ه از ستم حكام اموی و عباسی به جنگلها و منهاط

وهسهتانی آنجها پنها آورد

بودند ،تشیعی ریشهدار است .پس از آنكه حكومت علویان زیدی در طبرستان بها اسهتقبال
مردم روبهرو شد ،زمینه برای پیشرفت شیعیان امامیه نی فراهم گردید؛ هرچند بر سر زیدی
یا اثنیعشریبودن ناصر بیر ،معروف به اطروش ،بح های فراوانی صورت گرفته اسهت؛
اما این منطقه سرسب  ،با معرفی آلبویهه و سهپس باونهدیان طبرسهتان ،سههم الهود را در
گسترش و نشر تشیع ،بهالوبی انجام داد است.
در مجالس المؤمقین ،تشیع ساری چنین توصی شد است:
الحال ،دارالملک ملوک طبرستان است و محبت اهل البیت چون روح در ابدان ایشان سناری،
و لوح خاطر ایشان ان نضوش اعتبار اغیار عاری است.

356

چون نویسند فضائح الرواف  ،ساری و اُرَم را قرینهه «المهوت» الوانهد اسهت ،مؤله
القض

با دالیل متعدد آن را رد می ند ه به جهت اهمیت موضو  ،دالیل وی در ردّ ایهن

ادعا نقل میشود.
اوّلین دلیل وی ،این است ه اگر ساری قرینه «الموت» است ،پس چرا سلجوقیانِ ضد
مالحد به هنگام بهوجودآمدن الوف ،به آنجا پناهند میشهدند؛ مثهل طغهرل و مسهعود؟
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درحالی ه آنها باید به «الموت» پنا میبُردند.
دلیل دوم وی ،آن است ه سالطین سلجوقی و باوندیان طبرسهتان ،بها ههم وصهلت
انجام داد اند .پس در این صورت ،آیا آنها با مالحهد وصهلت هرد انهد؟ وی ،سهپس از
ارتباط میان اسپهدان طبرستان و اللفا و ردّوبدل ردن تحفهههها و اللعهتهها بهین آنهها
صحبت می ند و مینویسد« :پس ،اگر ساری و اُرَم قرینه الموت است ،به جهای اللعهت و
تحفهبردن ،باید تیغ بكشند و با ملحدان بجنگند».

356

تعدادی از زیهدیان طبرسهتان ،در قهرون بعهدی ،جهذب مهذهب شهیعه اثنهیعشهری
گردیدند 358.یكی از شیعیان طبرستان را ه به حلب مهاجرت رد بود ،وقتی در آنجا فتوا
به فر باطنیه دادند ،وی را شتند .این فرد ،عبدالواحد بن اسماعیل رویانی طبری بود ه
با تعبیر «من علما حلب الشیعه» در تاب ریاض العلماء از او یاد شهد اسهت.

353

مجنالس

المؤمقین گفته:
اُرَم ،به ضم اوّل و فتح دویم ،به ونن نفر یا به سنکون دوینم ،بلندهای اسنت
110

نزدیک ساری ،ان نواحی طبرستان .اهالی آنجا ،شیعهاند.
( )4خراسان

پس از ورود امام رضا

به الراسان و تأثیر عمیقی هه رفتهار ایشهان بهر ایرانیهان و

اعراب مهاجر به آنجا گذاشت ،شیعیان فراوانی در شهرهای الراسان دید شد اند .در مورد
سب وار و نیشابور بح شد؛ اما طوس و مشهد الرضا

 ،از دیگر نواحی الراسان بود ه

محل زندگی شیعیان امامیه بود است .همجواری با بارگا امام رضها

 ،بهرای شهیعیان

افتخار محسوب میشد .افراد بسیاری از نقاط مختل  ،برای زیارت به مشهد میرفتنهد .در
مجالس المؤمقین آمد است:
در اصل ،دهی بود سقاباد نام داشت ،ان توابع طوس .بعد ان آنکه مرقد مقنوّر
حضرت امام رضا

در آنجا واقع شد ،با اندکمدتی ،ان اعارم بمد خراسان شد

و شهر طوس مقسوخ و بلکه مقدرس و مطموس گردید و به سبب برکنات مرقند

پراکندگی جغرافیایی امامیه در ایران دوره سلجوقی

08
مقوّر حضرت امام رضا

و حُسنن اهتمنام سنادات رفینعالندرجات موسنوی و

رضوی ،اهالی آنجا همیشه تابعنان دینن مصنطفوی و ناهجنان مقناهج مرتضنوی
111

بودهاند.

در اوایل دولت سلجوقی ،بر طب گ ارشی از تاب العراض فی الحکای السنلجوقی قبهه
بهتازگی تجدید عمارت شد بود:

مرقد امام رضا

ج ری بگ ابوسیلمان داود و ط رل بگ ابوطالب محمد ،ی ام فرسنتادند بنه
عمید نیشابور ،سوری ابن المعتز ،بانی قبه نصّ قدوس و امنام معصنوم ،مجتبنای
 ،در طوس ،کی مضنام در نیشنابور و ننواحی معنیّن

معلی ،امام مرتضی الرضا
112

کن.

نكته دیگر آنكه به رسم سالطین شیعه آلبویه ه برای بارگها امامهان شهیعه احتهرام
الاصی قائل بودند و در بازسازی و زیهارت آنهها از ههیچ تالشهی وتهاهی نمهی ردنهد،
گ ارش های مختلفی از انجام این امور در زمان سالطین سهلجوقی وجهود دارد .در تناریخ

روض الصفاء در شرح سفر آلبارسالن سلجوقی به الراسان آمد :
و بعد ان اجانه انصرافی ایلچیان ،سلطان بنه شنرز نینارت والند خنود قینام
نموده ،عانم طوس شد .و بعد ان طی مقزل به آن دیار ،با انوار رسیده بنر طنواف
مشهد مضدس امام علی بن موسیالرضا ن علیه التحیه والثقناء ن اقندام نمنوده و ان
113

آنجا به جانب رادکان شتافت.

اصرار شیعیان در زیارت امام رضا

 ،باع طعنه ی

سنتی ضد شیعه در همین قرن

شد است؛ چنان ه گفته است« :زیارت طوس را بر حجّ عبه ترجیح نهند».

334

به همین مناور ،تاب ذخیرة اآلخرة توسط یكی از شیعیان الراسان نوشته شهد هه در
آن ،شرحی بر آداب زیارت امام رضا

به تحریر درآمد است .البته شهر طوس ،شهری

امالً شیعی نبود و میدانیم ه یكی از سنتیهای متعصب از شهر طوس بود هه اتفاقهاً
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این شخ  ،یعنی الواجه ناامالمل

03

طوسی به ضدیت و دشمنی بها شهیعه مشههور شهد

است؛ اما فردوسی ه در عهد غ نویان بود  ،ی

شیعه اعتقادی بود اسهت 330.شهاید بهه

همین دلیل ،مورد غضب سلطانمحمود قرار گرفته است .ایهن دوگهانگی مهذهبی ،باعه
درگیریهایی در این شهر شد و تلفاتی چند به بهار آورد اسهت .در شهرح حهوادث سهال
035ه.ق ،در تاب تاریخ کامل آمد :
در این سال ،در رون عاشورا ،شورش بزرگی در طوس ،در آرامگاه علی بنن
بر ا شد .علت برون این آشوب ،آن بنود کنه در رون عاشنورا،

موسی الرضا

یک نفر علوی در مشهد با یکی ان فضیهان طوس درافتاد و کار این اخنتمف ،بنه
116

ندوخورد کشید.

در نتیجه این فتنه ،مشهد ویران شد و گروههی شهته شهدند و مجلهس وعاهی هه
جمعهها برگ ار میشد ،تعطیل گردید .عضدالدین فرامرز بن علی ،دیوار محافای در اطراف
مشهد امام

بنا رد تا دیگر در اثر فتنههای مذهبی ،مشهد آسیب نبیند.

افراد بسیاری از عالمان هستند ه با پسوند طوسی مشهور بهود و شهیعه مهیباشهند.
ابومنصور حسین بن عبدالجبار بن محمد طوسی (م 033ه.ق) ،حسین بهن عبهدالجبّار بهن
حسین بن عبدالجبار و نی عبدالجبار بن حسین ه هر سه نفر طوسی و شیعه هستند؛ امها
در اشان زندگی مهی هرد انهد .فهرد دیگهر ،حمه و بهن عبهداش طوسهی مهیباشهد هه
منتجبالدین ،با عنوان «فقیه ثقه» از وی یاد رد است.

336

نویسند تاریخ رویان نقل رد است ه سالطین غور ،پس از اینكه به الراسان آمدند،
از نیشابور عازم مشهد شدند و به زیارت امام رضا

شتافتند .در آنجا متن والیتعههدی را

دیدند ه نامی از جفر و جامع در آن بود .از فخرالدین رازی پرسهیدند ،گفهت :از آن آگها
نیست؛ اما در طوس ،عالمی شیعی به نام «حم طوسی» از آن آگا است.
عالمی علوی به نام «محمد بن اسماعیل مشهدی» (م 043ه.ق) نی مقیم طوس بود
است.
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( )5جرجان و استرآباد

جرجان و استرآباد ،در شمال ایران ،از شهرهایی است ه در ایران عهد سلجوقی شمار
بسیاری از شیعیان در آنجا زندگی می هرد انهد؛ جرجهان ،الهور اى در دیلهم ،و جرجانیهه،
شهرى در الوارزم است.

333

شوشتری در تاب الویش ،روایتی از ارتباط شیعیان آنجا با امام حسن عسهكری

از

تاب کش ال م نقل رد و در پایان آن مینویسد:
و به سبب این کرامت که اهل جرجان به آن اختصاص یافتهاند ،میگقجد کنه
بر اهل کاشان و قم ،نیارتی جویقد و بر اهنل مشنهد و سنبزوار ،طرینق افتخنار
120

ویقد.

تاب القض  ،اطالعات مفیدی از تشیع جرجان و استرآباد به دست میدهد .در دفا از
ابوطالبِ مناقبالوان ،فهرستی از شهرهایی ه وی در آنجا منقبتالوانی رد  ،ارائهه داد
ه دقیقاً شهرهای شیعی ایران دور سلجوقی میباشد .وی مینویسد:
و تا چهل سال بعد ان آن تناریخ ،در ری و قنزوین و قنم و کاشنان و آبنه و
نیشابور و سبزوار و جرجنان و اسنترآباد و بنمد ماننندران ،توحیند و مقاقنب و
121

فضیلت میخواند تا آن نیکونامی با جوار خدای شد.
نویسند القض

در جواب اتهامات مؤل فضائح الرواف  ،از شیعیان جرجان با اصهطالح

«مهتران جرجان» و از شیعیان استرآباد با عنوان «امینان اسهترآباد» بههنیكهی یهاد هرد
است.

333

عبدالجلیل ،برای دفا از اعتبهار و اهمیهت واالی سهادات شهیعهمهذهب در شههرهای
شیعهنشین ه در ردّ ادعای صاحب فضائح الرواف

ه مبنی بر زبون و ناتوانبودن شهیعیان

مثل جهودان ه چنین نگاشته است:
 ...و به جرجان ،چون سید شرفالدین ماضی و ناصرالدین ،نورالندین و سنید
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مقتهی ،و اکقون سید اجل جمالالدین و سید مشنیرالدین ،ننه همیشنه رفینع قندر
مضبولالضول بوده اند و هستقد؟ به استرآباد ،سید نظامالدین و جز ان وی سادات ان
ماضیان و باقیان ،چون سید صندرالدین سنمرققدی و کمنالالندین اسنترآبادی و
معینالدین و غیر ایشان ،نه همه به همه رونگار ادشاه و محترم و معظم بودهانند
123

و هستقد؟

در جای دیگر ،عبدالجلیل شهرهای شیعه و مناط شیعهنشین ایران دور سهلجوقی را
چنین معرفی می ند:
 ...و مشهد رضنا و قنم و کاشنان و آوه و اسنترآباد و سنبزوار و گرگنان و
دهستان و جربادقان و همه بنمد ماننندران و بعضنی ان دینار طبرسنتان و ری و
نواحی بسیار ان وی و بعضی ان قنزوین و ننواحی آن و بعضنی ان خرقنان ،همنه
124

شیعی اصولی و امامتی باشقد.

عبدالجلیل ،از ی
است».

شاعر شیعی نی یاد هرد اسهت« :فخهری جرجهانی ،شهاعر بهود

330

 .2شهرهای شیعهنشین در جنوب ایران

مناور از جنوب ایران در این مقاله ،منطقه فارس قدیم است ه در نقشهه جغرافیهایی
امروز ایران ،شامل استانهای :فارس ،هگیلویه و بویراحمد ،بخهشههایی از الوزسهتان و
بوشهر میباشد .به نار میرسد ،با وجود ه اران مرقد از امام ادگان علوی در جنوب ایران،
بهالصوص جنوب غربی ایران ،باید تشیعی قوی در این منهاط وجهود داشهته باشهد؛ امها
متأسفانه ،منابع تاریخی متر به این مطلب توجه داشتهاند و شاید دلیل اصلی آن ،حضهور
مرا قدرت در شمال و مر

شور بود و به تبع آن ،مؤلفانی ه تابههای تهاریخی را

نوشتهاند ،بیشتر در نیمه شمالی ایران و یا در عراقِ عرب به دور از جنوب ایران بهود انهد.
اگر به محتوای تاب القض

توجه شود ،وی مناط ایران را از نار نهو مهذهب ،فقهط در
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محدود اصفهان و باالتر بررسی رد است.
( )1شیراز

در سفرنامه ابن بطوطه ،اشار ای به وجود شیعه در شیراز شد است .ابن بطوطهه مهی-
نویسد:
ان جمله مزارات شیران ،مضبره احمد بن موسی ،برادر علی الرضا ابنن موسنی
بن جعفر ن رضیاهلل عقهم ن میباشد .این بضعنه ،در نظنر شنیرانیان احتنرام تمنام
126

دارد.

وی در ادامه مطلب مینویسد:
شیران ،ان جمله شهرهایی است که سید در آن بس نیاد است ...و نضیب آننان،
127

عضدالدین حسیقی نام دارد.

با توجه به مطالب فوق و مقابر امام ادگانی ه در اطراف شهر و الود شیراز مدفوناند،
وجود اقلیتی شیعی در این شهر اثبات میشود؛ اما در مجمهو  ،شهیراز ،شههری بهود هه
سنتیها در آن صاحب ا ثریت بود اند .مجالس المؤمقین سابقه تشهیع در شهیراز را از زمهان
عضدالدوله دیلمی میداند و مینویسد:
در نمان عضدالدوله دیلمی ،شنیوع و رهنور تمنام داشنت و ان اهنالی آنجنا
128

سادات رفیعالدرجات ،خصوصاً سادات ا خوا ،به قِدَم تشیع مشهورند.

مقدسی ،ضمن صحبت از مذهب مردم فارس ،به حضهور شهیعه و معت لهه در سهواحل
فارس و اینكه ا ثریت مردم ارجهان (بهبههان و حومهه) مهذهب شهیعه داشهتهانهد ،اشهار
می ند 333.مناور از سواحل ،ممكن است منطقه بوشهر و توابع آن باشد.
( )2کهگیلویه و بویراحمد

هگیلویه ،در ابتدا یكی از قسمتهای استان فارس بود .ایهن منطقهه ،بهین فهارس و
الوزستان قرار گرفته است .رموم فارس ،پنج رم بود و ب رگتر از همه ،رم گیلویه میباشد
ه آن را «زنیجان» (معرب زمیگان) گویند 315.این منطقه ه در جنوب غربی ایهران بهین
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دو استان الوزستان و فارس بود ،در مسیر مهاجرت امام ادگانی قرار گرفت هه همهرا بها
احمد بن موسی ،معروف به شاهچراز ،قصد پیوستن به امام رضا

را داشتند؛ اما در سال

351ه.ق با مأموران دولت عباسی درگیر شدند و سربازان حكهومتی از ادامهه سهفر آنهها
ممانعت ورزیدند .آنان بهناچار مسیر الود را تغییر دادند و دو گرو شدند:
یکی ،ان مسیر کیزوک ،دهدن ،ایذه ،به طرف کوه غارون به مقطضه بهمئی کوه
گیلویه و ان مقظری دیگر ،ان شناهراه ابوالفنارس وارد صنحرای کوشنک دشنت
ارجننان بننه کوهسننتان عظننیم شننمال شننرا کننوه گیلویننه و بویراحمنند (امتننداد
سلسلهکوههای ناگرس شدند که قاهگاهی امنن بنین دو سنرنمین خونسنتان و
فارس بوده است ،ان ترس جان و ناموس خود قاه بردند و در آن نواحی ،به طور
131

ناشقاس اقامت گزیدند.

یكی از امام ادگان بویراحمد ،امهام اد ابهراهیم سهید محمهد در روسهتای د برآفتهاب
بویراحمد میباشد ه بنا بر تحقیقات دو باستانشناس آلمهانی در سهال 3101ش ،قهدمت
ساالتمان این امام اد به دور سلجوقیان برمهیگهردد 334.در همهین منطقهه هگیلویهه و
بویراحمد ،طبه سرشهماری ادار اوقهاف در سهال 3181ه.ق ،تعهداد  154بقعهه متبر هه
شناسایی شد و بر اساس تحقیقات مؤل

تاب ستارگان راکقنده اسنمم نمنین  188بقعهه

متبر ه مربوط به امام ادگان و علویانی ه پس از ولیعهدی امام رضا
پنا گرفتهاند ،شناسایی گردید است.

در این سهرزمین

313

وجود مقابر این همه امام اد در منطقهه هگیلویهه و بویراحمهد و در مسهیر تهاریخی
مهاجرت امام رضا

به الراسان ،نشانه رگههایی از تشیع در این منطقه میباشد؛ زیرا بعد

از گذشت سالهای متمادی ،سادات این منطقه نسبنامههایی دارند ه نسب آنها را بهه
امامان شیعه میرساند و مقابر امام ادگان نی توسط شیعیان همین منطقهه بنها گردیهد و
سپس ،مرمت و نگهداری شد اند؛ تا اینكه به زمان ما رسید اند.
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 .4شهرهای با اقلیت شیعی

سنتیهای ایران ،بیشتر حنفی و شافعی بودند و البتهه مناسهبات حسهنهای بها یكهدیگر
نداشتند و این الود ،باع رشد تشیع شد .در شهرهایی هه در ادامهه ذ هر الهواهیم هرد،
اقلیتهایی از شیعیان نی زندگی می ردند .یكی از این شهرهای سنتینشین ه البهری از
تشیع در آن نیست ،رمان است .در تاب ،عضد العلی للموق األعلی آمد است« :این شهر،
از تشبیه و تعطیل و زندقه و رفض و اعت ال و جبر و قدر ،مطهر است311».؛ هرچند در قرن
چهارم ،شیعیانی در بعضی از مناط

رمان زندگی می هرد انهد هه در تهاب المسنالک

والممالک آمد است« :والغالب علی أهل الرودبار وقوهستان ابیغانم والبلوص والمنوجهان،
التشیع 314».شهرهای سنتینشهین ایهرانِ عصهر سهلجوقی ،شهامل شههرهای :آذربایجهان،
همدان ،اصفهان ،ساو  ،ق وین ،نواحی لرستان ،الوزستان ،رج ،گلپایگان ،بروجرد و نهاوند
بود اند.

310

( )1قزوین

ق وین ،بیشتر به سنتیگری مشهور بود تا گرایش به تشیع؛ اما الاندانهایی از شیعیان
در این شهر در نار دیگرمذاهب اهل سنتت در قرون پنجم و ششم زندگی مهی هرد انهد.
ناصر السرو قبادیانی ،در سفرنامه الود پس از اینكه از شهر ق وین در سال 418ه.ق بازدید
رد است ،مینویسد« :و رئیس آن شهر ،مردی علوی بود».
نكته دیگر در مورد تشیع قه وین ،الهود مؤله

316

تهاب النقض  ،یعنهی عبهدالجلیل بهن

ابیالحسین ق وینی رازی میباشد ه اصالتاً ق وینی است؛ ولی در ری تحصهیل و زنهدگی
می رد .مهمترین دفاعیه شیعه را وی در جواب نویسند تهاب فضنائح النرواف

در قهرن

ششم نوشته است .سند دیگری ه نشانگر حضور تشیع در ق وین اسهت ،تهاب الفهرسنت

منتجبالدین میباشد .البته وی از اهالی ری و در همسایگی شهر ق وین میباشد.
ق وینی ،در اصل از الاندانی شیعی در ق وین اسهت و الهانواد وی ،شهامل بهرادران و
برادرزادگانش ،همه عالم و روحانی بود اند .ثرت مدارس و محافل علمهی شهیعه در ری،
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باع شد تا وی به ری مهاجرت نهد .شهرح حهال او ،در تهاب التندوین موجهود اسهت:
«عبدالجلیل بن ابیالحسین بن ابیالفضل ابوالرشید الق وینی یعرف بالنصیر ،واعظ ،اصولی،
له الم عذب فی الواعظ ومصنفات فی االصول ،توطن الری و هان مهن الشهیعة 316».بهر
اساس گفته الودش ،وی صاحب مدرسهای در شهر ری بود است.
یكی از مواردی ه نشانگر وجود اقلیتی از شیعه در ق وین است ،جریهان الهرابشهدن
مدرسهای متعل به ابواسماعیل همدانی در فتنهای ه در سال پانصد هجری رخ داد ،می-
باشد .وی در اصفهان طی مناظر ای در حضور سلطانمحمد ،اسماعیلیان را محكوم مهی-
ند و از سلطان لقب «ناصرالدین» میگیرد .همدانیهای قه وین ،یكهی از الانهدانههای
ب رگ شیعه بود اند و تنها االتالف مذهبی و شیعهبودن ی
میتواند باع ویرانی ی

فرد در شهر دارالسنه قه وین،

مدرسه گردد:

سلطان ،مدرسهاش [را که] در فتقه خراب کرده بودند ،بفرمنود تنا عمنارتش
کردند و کرسی نهادند و او بان سر قاعده و رسم خود رفت و این مدرسه ،هقنون
138

معمور و مشهور است.

در جای دیگر ،مؤل

فضائح الرواف

گفته :زبهان بوطالهب مناقهبالهوان را در قه وین

بریدند .از این گ ارش ،روشن میگردد ه منقبتالوانی ،یكی از برنامههای شیعیان دوران
سلجوقی بود و در ق وین برای عد ای شیعه اجرا میشهد اسهت 313.در جهایی دیگهر ،از
عمید بوالمعالی شیرزادی شیعی یاد رد ه در الانهاش یكی از عالمهان سهنتی مهتهم بهه
الحاد را محا مه رد اند.

345

هرجا ه مؤل فضائح الرواف  ،شیعیان را با الفا زشت مورد الطاب قرار داد  ،نویسند
القض

جواب وی را داد است و در یكی از این قسمتها ،از شیعیان قه وین بها اصهطالح

«سادات و شیعت ق وین» نام برد است 343.البته ی

وجه اشتراك و وحدت تقریبی بهین

شیعه و سنتی ق وین وجود داشته ه جای تحسین دارد و آن ،زیارت قبهور سهادات علهوی
بود است:
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اهل قزوین ،سقّی و شیعه ،بهتضرب به نیارت ابوعبداهلل الحسنین ابنن الرضنا
شوند.

343

با بررسی این مسائل آشكار میشود ،در شهر ق وین هه ا ثریهت آن سهنتی بهود انهد،
برالوردهایی بین شیعیان و ا ثریت سنتی شهر صورت میگرفته است .همه این تعصبهها،
از فرهنگ ضعی مردم آن عصر سرچشمه میگرفته و اینكه تحمل انتقاد و یا زنهدگی در
نار یكدیگر را نداشتهاند .این بددهنی ،ابتدا از طرف نویسند سنتی فضائح الرواف

شد و مؤل

شیعی القض

شهرو

جواب وی را داد است .در ل ،رفتار هر دو طرف ،ناپسند می-

باشد.
( )2همدان

اوّلین مطلب در مورد وجود تشیع در همدان ،اعتراف راوندی سنتی به سیادت علویان بر
همدان دور سلجوقی میباشد:
و در هر شهری ،مضتدایی و یشوایی ان علما بنود و رئیسنان قناهر در عینون
شهرها حاکم؛ چقانکه در دارالملک همدان ،خاندان علویان و دودمان سادات کنه
تاقیامت بماند. ...

مطلب فوق ،از تاب فرمانروایان گمقام نقل شد ه نویسند آن معتقد است علویان در
نیمه سد سوم به همدان مهاجرت ردند و رفتهرفته نیرو گرفتند و اوج قهدرت آنهها ،در
سد ششم به هنگام فرمانروایی سلجوقیان عراقِ عجم است؛ زمانی ه همهدان ،پایتخهت
آنان بود .ایشان الاندانی ب رگ و هن شدند و هموار ریاست شهر با آنان بود.

341

یكی از این علویان قدرتمند ،ابوهاشم ،رئیس همدان در دوران سلطنت سلطانمحمهد
بود ه الواجه احمد بن ناامالمل  ،وزیر سلطان ،بنا بر طمعی ه به مهال و امهوال ایهن
شخ

نمود و یا تعصبی ه نسبت به مهذهب وی داشهته ،تصهمیم بهه فروگهرفتن وی

میگیرد .سلطان لئیم و مالدوست سلجوقی ،در عوض گرفتن پانصد دینار از الواجه احمد،
تصمیم گرفت ه ابوهاشم را به دست او بسپارد؛ اما ابوهاشم با زرنگی و ترفند ،الود را بهه
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اصفهان رساند و با پرداالت هشتصده ار دینار ،این جنگ را به نفع الود بهه پایهان بهرد و
الواجه را سرنگون و مقتول ساالت.

344

حكایت فوق ،ضمن اینكه قدرت مالی شیعیان دور سهلجوقی را نشهان مهیدههد ،بهه
جنگ دیرینه میان ناامالمل

و فرزندانش با علویان و شیعیان اشار دارد .در مورد تشهیع

همدان ،در تاب تاریخ کامل آمد است:
و ان آن س ،ط رل بیگ به ری بانگشت و ناصر علوی را بهنمایقدگی خود
در همدان نهاد .گرشاس  ،او را دستگیر کرده بود و ط نرل بینگ او را رهانند...
145

.
( )3اصفهان

در مورد تشیع در اصفهان عصر سهلجوقی ،اطالعهات چنهدانی در دسهت نیسهت؛ امها
هرجا ه االتالفات مذهبی و منازعات بین گرو ها وجود داشته است ،حتماً گروهی از اههل
سنتت و تشیع هم حضور داشتهاند .از تقابل قم و اصفهان ،در صفحات پیش البهری آورد
شد؛ اما عبدالجلیل در ضمن برشمردن شخصیتههای برجسهته شهیعه ،همچهون وزیهر و
مستوفی و اتب و الواجه ،از جمله مینویسد« :و از الواجگان و رؤسا ه در عداد اعتبار و
التفات آیند ،چون ابوعبداش الفضل بن محمود ه رئیس اصفهان بود؛ شیعی الیّر رحمةاش
علیه 346».در ادامه و در جای دیگر ،از دو تن از رهبران سادات یاد می ند؛ «الاندان ...سید
طباطبا الحسینی به اصفهان با علم و من لت ،وهو صاحب شعر رسولاش
شرف الحسینی به اصفهان با درجت تمام و حرمت عایم».

و سهید قهوام

346

در الفهرست ،نام چند دانشمند شیعی اصفهانی نی آمد است یكی سید نجمالدین بدران
بن شری

بن ابیالفتح علوی حسینی موسوی اصفهانی ه نویسند تابی با نام المطالنب

فی مقاقب آل ابیطالب بود است .دانشمند دیگر ،ابوالمكهارم هبهةاش بهن داود بهن محمهد
اصفهانی ه منتجبالدین از وی با عنوان «االجل ثقةالدین» یاد رد است .فهرد دیگهر،
سید ابوعلی شرفشا بن عبدالمطلب بن جعفر حسینی افطسی اصفهانی میباشد ه یه
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فرد نسابه بود است .شیعی دیگر اصفهانی ،منیرالدین ابواللطی یا احمد بن ابیاللطی بن
زرقویه اصفهانی است ه در الوارزم سكونت داشهته و از وی بها عنهوان «منهاظر ،فقیهه و
دیّن» یاد شد است.

348

الاندانی ه هم علمی بود و هم به تشیع منسهوب بهود  ،الانهدان شهفرو اسهت هه
تعدادی از افراد این الاندان ،به مكتب تشیع وابسته بود اند؛ از آن جمله ،ابوالسعادات اسعد
بن عبدالقاهر بن اسعد اصهفهانی اسهت هه در اواالهر حكومهت سهلجوقی مهیزیسهته (م
645ه.ق) و تابی از وی باقی ماند به نام مطلع الصباحتین ومجمع الفصاحتین ه جمع االبار
تاب شهابالقبی(

و تاب شری

نهج البمغه سید رضی است .تاب رشیع الوالء فنی

شرح الدعاء نی شرح دعای صنمی قریش است 343.تشیع این فرد ،در همین تهاب معلهوم
است .در آن زمان ،الاندان معتصب سنتی الجندی ،در اصفهان زندگی می رد اند؛ امها وی
در نار آنها ،در باطن بر مهذهب تشهیع بهود اسهت .در سهالههای بعهد از سهلجوقیان،
گ ارشهایی داریم مبنی بر االتالفات بین شیعیان و سنتیان اصفهانی هه باعه تخریهب
شهر شد اند:
اصفهان که ان شهرهای عرااِ عجم اسنت ،شنهری بنزرگ و نیباسنت؛ ولنی
اکقون قسمت نیادی ان آن ،در نتیجه اختمفاتی که بین سقّیان و شیعیان آن شنهر
150

به وقوع می یوندد ،به ویرانی افتاده است.
نتیجه

شیعه امامیه با مر یتدادن به شهرهای مر ی ایران ،پس از ورود اشعریان شیعی به
قم ،موف به ترویج مذهب شیعه امامیه در اطراف قم گردید  ،در مسیر جهاد ابریشهم بها
فعالیتهای علمی ،فرهنگی و تبلیغی ،به گسترش جغرافیایی مناط شیعهنشهین پرداالتهه
است؛ اما شهرهای جنوبی ایران ،با وجود اینكه مدفن امام ادگان بسیاری بود اند ،ولی بهه
علت نبود مرا تبلیغی و فرهنگی قوی ،نتوانستند مثل شهرهای قهم ،اشهان و ری ،بهه
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ا ثریت مذهبی دست پیدا نند .در حقیقت ،فرضیه سوم اثبات میگردد و نشان از اهمیت
و جایگا مهم و اثربخش قم و شهرهای پیرامونی در آن زمان دارد.
در برالی شهرها مانند :ق وین ،اصفهان ،همدان ،گرگان و نیشهابور ،شهیعه و سهنتی در
نار هم زندگی می ردند و تمر دیگر شیعیان در شمال ایران بود است ه برالاسته از
پیشینه آن ،در دور حضور علویان طبرستان است ه مهاجرت اوّلیه علویان و اشعریها به
مر و شمال ایران در همان دور های نخستین رخ داد .اشهعریهها و علویهان شهیعه ،بها
مهاجرت به قم و تسخیر دژها و مناط اطراف قم ،آرامآرام به قهدرت اوّلِ مهذهبی مر ه
ایران تبدیل گشتند و مذهب الود را در اطراف ترویج دادند.
مسئلهای دیگر ه به دست میآید ،این است ه تشیع در مر ه  ،بها رویكهرد آغهازین
امامی و با تأ ید بر فعالیت فكری و اندیشهای پایهری ی شد و توانست در گسترش تشیع و
ماندگاری آن ،نقش آشكاری داشته باشد؛ اما تشهیع در شهمال ایهران ،متهأثر از مههاجرت
سادات و علویان ،با رویكرد زیدیبودن و با هدف مبارز سیاسهی آغهاز گردیهد بهود و بها
بهر گیری از موقعیت جغرافیایی ،جنگلهها و منهاط صهعبالعبهور ،در مقابهل الالفهت و
دولتهای سنتی فعالیت الود را آغاز ردند و تأثیر فكری متری نسبت به قم داشهتهانهد؛
هرچند در ادامه ،با یاری شیعیان مر ی ،م
الراسان نی به دلیل حضور امام رضا

بسیاری به گسترش تشیع ردند.
و همچنهین مههاجرت اعهرابِ شهیعی ماننهد

الاندان آل زبار  ،شیعیان فراوانی را در الود جای داد و مرا عمد شهیعیان الراسهان ،در
شهرهای :سب وار ،طوس و نیشابور بود .دیگر نقاط ایران ،به ا ثریهت سهنتیمهذهب تعله
داشت ه تقریباً سراسر جنوب ،غرب و مشرق ایران را فراگرفته بودند .البته در این شهرها
هموار اقلیتی شیعی زندگی می ردند و سرانجام ،همین اقلیت شیعی ،به حیات الود ادامه
دادند و با یاری ا ثریت دیگر شهرها ،توانستند پیروان سایر مذاهب را بهه تشهیع رهنمهون
سازند.
گ ارشهای موجود ،نشانگر آن است ه نحلههای شیعی ،بیشتر در شهرهای وچه
صاحب نفوذ بود  ،در برالی موارد ،ا ثریت ی

منطقه را تشكیل میدادند؛ درحهالی هه در
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شهرهای ب رگ ،هموار در اقلیت قرار داشتهاند.
نكته دیگر اینكه بها وجهود گسهترش و قهدرتگیهری نیروههای فرهنگهی ،سیاسهی و
به الصوص دیوانیان و وزیران شیعی در دوران سهالطین متهأالر سهلجوقی و تأثیرگهذاری
شیعیان مر ی ،تشیع از لحا جغرافیایی گسترش نسبتاً متهری یافهت و تنهها توانسهت
موقعیت علمی و فرهنگی الود را حفظ ند و اینگونه ،شهیعیان زمینهه توسهعه پسهینی را
فراهم ردند و نشانههای آن ،در دور ایلخانان آشكار گردید.
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³, B]¬C BU uQ ;j±{»« é½BJ S#° ,©µj ³«AjA BµnAk½j ½A ³M o£ A ° k¦v£»« M±§F«
BU ©½±£»« hw ©, ,k½C y¼Q ºnAk½j o½q£ B‾ o£ A ° ©‾p»« pBM ow nAk½j pA ©‾A±U»«

²jBÇ«C y¼ÇQ pA ,RB#ÀÇ« ¨B¢®Çµ ºAoM »½BµnB, ,½A oM ¬°q1A /j±{ ²BU±, nAk½j ¬B«p

,©¦Ç# ¬k¼Ç{AoÇU ,mEB, ¬jo, ³íj# ³íj# uQ /j±z‾ ºoPw ²j±´¼M ¬B«p ¬C BU ©®,»«
jnAk‾ µl n±Ye ° ¬k¼z½k‾A ³M pB¼‾ ³, An Bµ½A k®‾B« »½BµnB, ° BµoT1j ¬jo, ³Twj

/©´‾»« RB#°A ½A ºAoM - j±{ Bµ¬C Moæ q¼‾ »T#° k½BM ¤Be oµ ³M ° -

(19)

(oÇYA nAqÇµ°j) y½±i RB¼§FU nBª{ JBM nj j±i ºp±] MA ³a¬C ³M S½B®î BM

n±]¬Bªµ ,(oYA 384 j°ke) º° pA ²k‾B«pBM RB¼§FU nBª{ ³M ³]±U BM° SwA ²jo, ¬B¼M

Bµ¡®] ,»í¼L] c‾A±w oYA oM º° nBYC pAºnB¼vM ³, S1o½mQ k½BM ,k½C»«oM éMB®« pA ³,

/SwA ³T1n ¬B¼« pA Bµºp±wyUC °

(20)

:SwA »wBLÇî ºB¦Çi pA ÇU y{ S1ÀÇi BÇM ¬nB0Ç« ºp±] MA »£k‾p ¬An°j

- 530) »T0ª§A ,(<530 - 529) k{Ao§A ,(¨1135 - 1118 .<529 - 512) k{oTvª§A

- 575) oæBÇ®§A ° (<575 - 566) ,¾»YTÇvª§A ,(<566 - 555) k\®Tvª§A ,(<555

/(<622

oÇ¢½j ºBÇµ¬An°j pA ºnB¼vM k®‾B« ° Bµo´{ o¢½j ¬±`ªµ nB£p°n ½A nj jAkM

»«À, ºBµ²°o£ ° i¦Th« ºBµ³#o1 ¼M q¼«C K~íU ºBµjn±ioM ¥d« ° J±{CoQ
RBîpB®Ç« ° ³§jB\Ç« ,²o{B®« ¬±a ,¬±£ B‾±£ ºBµRn±æ ³M ³, j±M »´01 KµAm« °

° o¢½j ¼¦i ³M ºA³¼¦i pA Rnk# ¤B0T‾A BM Bµjn±ioM ½A nj /k{»« o£²±¦] ,k½k{
oÇ¢½j oÇM »µ°o£ B½ ºA³#o1 ,ºo¼«A ¬k«C nB, º°n BM B½ ,ºo½p° K~‾ ° ¤qî BM ²B£

B½ ¬B¼M Rnk# BM Bª¦î pA »ioM ³, jBT1A»« <BUA ²B£ ¼®a©µ /S1B½»« <±U Bµ²°o£

k‾pBw y½±i Kµm«³M ¥½BªT«An ºo½p° B½ ³¼¦i y½±i »Lµm«B½ »ª¦î S¼~h{
³®dæ pA An ¬B§Bh« ° k‾n°C ©µAo1 An y½±i Kµm« ‾°n ° ²°o£ ºoUoM JBL]±« °

ºA²pAk‾A BU k‾A±U»« ©T®ª§A nj n±,m« é½B#° pA »½Bµ³‾±ª‾ o, l /k®®, º°q®« ° ZnBi

:k{BM nB£p°n ¬C »îBªT]A ° ºoñ1 ºBª¼w ¶k®µj ¬Bz‾

M°oí« ,ºnBhMkªd«MkîBæ¾Àí§A»MAM¥¼îBªwA ©wB0§A±MA »JB# < 515 nj

¬Bj¦w /Svz‾ 3î° ³M ¬Bj¦w ‾Bi nj ° k«C jAkM ³M ,¬B¼®etnk« ,k®ªz‾AjMA ³M

w
B
¤
½
ñ
©
.
{
ª
B
n
²
j
°
¨
.
U
BM

v
T
B
¬
9
7
.
8
7
1

³Ç, k‾joÇM S½BÇñ{ ³1ÀÇh§AnAj ³ÇM ¬B¼í1BÇ{ /k®T1B½ n±Ye °A u¦\« nj |A±i °

/jnAj»« A°n »½B®TîA»M B« Kµm« ¬B£nqM JBM nj k®ªz‾AjMA

(21)

BMn nj (<538 - 487) kªTí« MA ³M M°oí« »®½AowA ¥Y1 M kªd« b±T§A±MA

Bµí§ ° Bµ³®T1 °A ¬B®hw /S£»« hw ºoí{A Kµm« oM ° S{Aj u¦\« y½±i

»UBJnBí« (<551 ºB1±T«) º±‾qE ¼ve M »¦î vd§A±MA ° °A ¬B¼« ° Sh¼¢‾AoM
:S£ ° S1n ¬Bj¦w jq‾ º±‾qE vd§A±MA /k‾jAj ¨B®{j oL®« oM An o¢½kñ½ /S1o£ nj
An °A ³, SwA ¬C JA±æ ,²jo, BQ oM J±{C jAkM nj BµnBM ° SwA q¼¢‾A³®T1 b±T§A±MA

jAkM pA ¤Bw ¬Bªµ ¬BY«n nj b±T§A±MA ° ,jAj ¬B«o1 ¬Bj¦w uQ /k®®, ZAoiA o´{ pA
/k{ ZAoiA

(22)

¬Ak‾BÇi ºAoM ° S{Aj é¼zU ³M ¥½BªU ºp±] MA T{±‾ ³M ³, º±‾qE vd§A±MA

.< 547) »#±\¦Çw j±íÇv« ¬Bj¦Çw òo« pA uQ ,j±L‾ ¥ÄB# »‾Ak®a ¨AoTeA S1Ài

/k®T{AjpBM »‾Ao®hw pA An °A ° Sz£ ²njB~« y§A±«A /k{ nBT1o£ j±i (¨1152

(23)

³M (<567 ºB1±T«) º°oM kªd« M kªd« ohª§A±MA ,¾»YTvª§A S1Ài pBEC nj

nj ³¼«Bh‾ nj º° ºp±] MA T{±‾ ³M (24)/SiAjoQ ³¦MB®e ¨l ° ºoí{A Kµm« k¼¦LU

½A pA /¨jo,»« ¼¼íU ³½q] ¬B¼¦L®e oM ,j±M « Swj nj nB, o£ A S£ j±i »‾Ao®hw

/k‾k{ ³Tz, ° ¨±ªv« ¬B¼¦L®e Swj ³M yña±, k‾po1 ° ¬p ° j±i °n

(25)

pA Bî° é®« ³M ³, S1o£»« ¿BM ¬B®a ²B£ KµAm« ° Bµ³#o1 RB1ÀTiA ° RBîpB®«
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<552 pBEC BU < 550 wA°A pA ,²k«C ©T®ª§A nj ³,¬B®a ,k{»« »´T®« oL®« oM t±¦]

/k‾j±M ²k{ é®« oMB®« oM »‾Ao®hw pA U ³w q]³M Bî°

(26)

ºBµnBz1 ©En ³M ,SwA ²jn°C ©T®ª§A nj ºp±] MA ³, »½BµjAk½°n º¿³M¿ nj

B®ÇYA ¬B¼í¼Ç{ ºBµxÀU pA »½Bµ³‾Bz‾ ,»wBLî ¬AjoªT§°j ° S®w ¥µA ºBª¦î ¬A°Ao1

:jn±i»« ©za ³M Rnk# Kv, ºAoM ºozî

¬A±Ç½j ³M An °A /k{ o¼¢Twj ,jo,»« ³hî±« An ¨jo« ³, M±~T« ºjo« < 547 nj

/j±M ²k{ ³T{±‾ ³‾B£ ²jpA°j ¬B«B«A ¨B‾ Bµ¬C oM ³, k®T1B½ ¥£ pA »eA±§A º° jq‾ /k‾joM

K½jFU pA uQ ° k‾kÇ‾AjoÇ£ »M±Ç®§A JBÇM ¦d« nj ³®µoM ow è1n ¨B´UA ³M An °A uQ
/k‾jo, ¼z‾³‾Bi

(27)

o´Ç{ nj An ¬B1BMo¼~Çe pA »µ°oÇ£ ,o½p° ¬B«o1 ³M KvTd« < 559 nj ¼®a©µ

/k‾j±M ³T{±‾ Bµo¼~e oM An ¨B«A ²jpA°j ¨B‾ ³, j±M ½A ¬B‾C ¨o] ,k‾Ajo£

(28)

³,¬B®a /k®,»« S½Bñe é¼zU xo½mQ ºAoM kîBv« ®¼«p pA q¼‾ o¢½j ºBµxnAq£

oL®« oM jAkM nj ³, An »jwA° o½p° M ¹#kæ ³M ¨jo« ³]±U ¥¦î pA »ñ½ ºp±] MA

RnBÇ½p ³M <553 nj »T0ª§A T1n (29)/k®,»« o, l º° q¼«Cè1n ¬B®hw ,S1n»«
¬An°j ½A nj é¼zU Rnk# ° l±‾ ºBµ³‾Bz‾ pA »ñ½ k‾A±U»« q¼‾ (a)¼ve ¨B«A k#o«
B]¬C BU ,S1o£ °o¼‾ ¨B½A ½A nj é¼zU ³, SwA ²k«C q¼‾ < 571 ¤Bw é½B#° nj (30)/k{BM
BµSîkÇM BÇM ²pnBL« nj k½BM An ºp±]MA ³, kv½±‾»« ³¼¦i ³M ¬qhª§A KeBæ ³,

/jo, S½±0U

(31)

hw ½A »½BµxnAq£ /S1B½ k{n ºAoM ºkîBv« ®¼«p q¼‾ M±~U ¬An°j ½A nj

ºAoM »]BMn ,³wnk« nApBM nj ,¾»YTvª§A ,³¼¦i J±Ld« q¼®, ,³z®M :k®,»« k¼½FU An
oñM±ÇMA oµA±i ³M An ¬C ° k‾An hw ¬C nj ° j±z£ An ¬C j±i ° jB´‾ B®M »1±æ ¬B‾p

M »¦î M oh« M kªd« vd§A±MA (32)/jAj |B~TiA ,»‾p°n BMn g¼{ ,»1±æ
(33)

/jo, ³¼1±æ BMn An ³1Àh§AnAj nj j±i ‾Bi ©µ (<542 ºB1±T«) ³ª¦v«

½A pA :k®,»« ³ÄAnA j±i nB£p°n pA ¼®a ½A ºo½±~U o Bh§Ak¼æ nj ºp±] MA

Sv¼‾ »v, ,SwA ²k‾Bª‾ ºB] oM ºo£nBX½A ° »ñ¼‾ /q¼µoPM Shw ¬C ¨jo« ° nB£p°n
³ÇM B½ BµS‾BîA /jq¼ioM ¬Bz½°nj ºnB½ ³M ³, Sv¼‾ »v, ° k{BM ¨jo« z½k‾A nj ³,

oTz¼ÇM ³Ç, kv½±‾»Ç« o¢½j ºB] nj (34)/MBhTwA BM ²Aoªµ B½ SwA nm‾ ºAjA ¬A±®î

¬B½A°o‾B«o1 ‾AnBñªTw ºBµ¬B«o1 ºAo]A ³M U ,K~®« pA ºnB®, oM ©¼M pA ¬AjoªT§°j

k½nj ¤B« ¤mM pA RjB´{ B½ BY# ¨B0« Kv, ºAoM ³, ¨A²k½j An ¬Bv, ºnB¼vM ° k®µj»«
° q¼aB‾ »¦L« S1B½nj BM ²B£ - ¬B‾C /SwA »L¦] ²B] nB, ½A pA ¬B‾C Mkµ ° k®®,»ª‾
éÇ#A° MÀÇi RjB´Ç{ ,kÇ‾nAk‾ ¬C pA »TiB®{ ³a¬C oM - Rnk# ¬BLeBæ ©¼M pA ²B£
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/k®µj»«

(35)

AoÇ½p ,SwA q¼«C²o]BhÇ« B« nB£p°n nj tnAk« u¼wFU :k½±£»« tnAk« ¶nBMnj

¨±¦Çî pA /k®®½q£»«B®Çñw BÇµ¬C nj ¤k] ©¦î Ti±«C ºAoM ¬B´0T« pA ºo¼X, ²°o£

° ³wnkÇ« ³M ° k®½±]»« ºn°j k]Bv« ³M S1n ° k«C pA ,k®‾Ajo£»« º°n Sí½o{
/k®®,»« ²k®vM JB0§A

(36)

AoÇ½p ,kÇ‾A²k½BÇ1 ³‾±Ç£ oµ pA »§Bi Bµ¬C :kv½±‾»« q¼‾ Bµ²B0‾Bi ° Bµ BMn ¶nBMnj

¼E°nj Jo# ° SLd« ºA°C ° k‾oTv£»« ºn°oQU ° ¥´] BvM Bµ¬C nj ¬B¼1±æ

ºow ¬±a ¼TwAn ºB1oî ¶o¼w ° k®‾p»« pBM ow Ti±«C ³M ¤BT{A pA ,k®µj»« ow
/k®®,»« oU An k¼®] °

(37)

ºn°oQk½o« ° »L½o1 ¨A±î ,»L¦] Ro´{ ,B½n ¬An°j An y½±i nB£p°n ºp±] MA

An BÇµAmÇE ½oT´ÇM ³Ç, ©¼®¼M»Ç« ¬B½BwnBÇQ «B] nj An »‾Bv, :kv½±‾»« ° k‾A±i»«
° ¬BL]Be ¬°kM ,k®½±]»« ºn°j ¬Bz½°nj pA ,k‾nAj »Tw°j ¬Ao¢‾A±U BM ,k‾n±i»«
²kÇ‾A±Çi B‾¿±Ç« ³,½A pA ,k‾pn°»« oLñU ¨jo« oM ,k‾°n»ª‾ »½B] y½±i ¬B«jBi

pA ¼]Àw oTz¼M (38)/k®®,»« ²BLU »£j±´¼M ³M An j±i nB£p°n ° k‾oM»« Rm§ ,k‾±{

¬C »½±Ç£ /k®®,»Ç« Zoi Sv½B{B‾ ºBµ²An nj ° k‾n°C»« jo£ ¤B« SwnjB‾ ºBµ²An
° ¨B‾ ©¼M pA B½ o01 oYA oM B½ q¼‾ ¬Ak®ªz‾Aj /SwA ¬B{j±i ¬C
ß pA ³, Aki ¬C
ß pA ³‾ ¤A±«A
(39)
/k®®,»« »µAoªµ ¬B‾C BM ¬B]
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nBÇñ{C HTLÇv‾ R±Çñw (¨12 . < 6 ¶kw) ºp±]MA o~î nj q¼¢‾AoM ¥«FU Tñ‾

,¬B´] g½nBU ºBµjAk½°n ½oUònqM pA »ñ½ oMAoM nj jAkM ¬B£nqM ° S1Ài ²B¢Twj
° ¬B‾Bª¦Çv« ¬B¼Ç« ³, SwA (¨1291 - 1094 . <690-490) »L¼¦æ ºBµ¡®] »®í½

/S{Aj ³«AjA ¤Bw Sv½°j ³M ð½jq‾ ,JoE ° <o{ ¬B¼« o¢½j »‾B¼M ³M ° ¬B¼d¼v«

(40)

kµB{ ° oæBí« HL½o0U j±i nB£p°n fn±« ° k®ªz‾Aj »‾Bª¦v« ¬A±®î ³M ºp±] MA
»£nqM yhM Mo~U »®í½ ¬B¼L¼¦æ RBe±T1 ¶n°j :SwA ²j±M Bµ¡®] ½A pA ²n°j °j

u¦MAo] ,³¼, Bj‾A ,tk0ª§AS¼M ºBµo´{ nj »®¼U¿ ºBµ¼z‾RnB«A ¥¼ñzU ° ¨B{ pA

¬AnAjoÇw »£joÇ, oÇw ³M ¬B¼L¼¦æ ¥MB0« nj ¬B‾Bª¦v« y®, A° ¶n°j ° ,(B1n°A) Bµn °

Ç½k§A bÀæ uPw ° »¢‾p ½k§An±‾ ,»¢‾p ½k§AjBªî ¬±a »«ÀwA í«B] k¼{n
° x±]j±Çi HL½o0ÇU ³Ç, ©´« ºBµo´{ o¢½j ° tk0ª§A S¼M ºo¼£uQ pBM ° »M±½A

/S1B½ 0dU S1Ài q,o« BM BLUnA»M

¨o£ow ¬B®a jAkM ¥1BE ºBª¦î ° K¦]²B] ºAnp° ° Ao«A ,»wBLî ¬A±UB‾ ºB¦i

° »«ÀÇ, RBîpB®Ç« ,ºjoÇ1 ºBµ»½±Ç] RnkÇ# ° Bµºo¼Ç£nj ,»wB¼Çw ºBµºpBÇÇM
¬jo, ¥¼v£ ° ¬B‾Bª¦v« Th¼¢‾AoM nj »«Ak#A B´®U ³‾ ³, k‾j±M »Lµm« ºBµyñªz,

¨B{ ¶jp¡®] ¨jo« pA »½Bµ²°o£ noñ« jAkªTwA ³ñ¦M ,S1o¢‾ ¨B\‾A ³¦MB0« ºAoM °o¼‾
/k‾B« gwBQ»M q¼‾ ,k‾jn°C»« ²B®Q jAkM ³M ³,

(41)

»‾Ao¢‾ ° ºjnkªµ pA ³, »UBñ‾ ³M ,j°n»« nBhT‾A ³,¬B®a ,©µ ºp±] MA nBYC nj

,©T®Çª§A nj »TÇe ,©½n±i»ªÇ‾ oÇM ,k®Ç, S½BÇñe ònqÇM ¨jB~ÇU Ç½A oMAoM nj º°

pA ²BÇ£ ³Ç, Bµºo¼Ç£nj ½A pA ²BU±, »½BµoLi q]³M q¼‾ °A »h½nBU i¼§FU ½oUònqM
/©¼MB½»ª‾ »´]±U ¥MB# q¼a ,kµj»« Swj ³M ¤Bw oµ VjA±e º¿³M¿

³ÇM ³Ç, ,ºp±]ÇMA ºBµ³MBjÇi ° 3î° u§B\« ³M ±Mo« ºBµxnAq£ ³M »µB¢‾

aBJ°A SiB®{ ³M ,²j±M j±i nB£p°n ¬BL¼ji ½oUpoL«
Ø pA »ñ½ »®¼î ¬AkµB{ »µA±£

»£kÇ‾p SÇ£ ¬A±U»Ç« ³,¬Ak®a ;kµj»« ºnB½ ²kw ½A »¢®µo1 ° »îBªT]A ,»®½j
½oTz¼M ° j±{»« pBEC º° 3î° u§B\« ¼Tvh‾ BM ºp±]MA »¢®µo1 - »îBªT]A

° °A j±Çi nBÇYC nj oªÇî ¬B½BÇQ BÇU ³, Sw°A »‾B£k‾p kíMÔ ¼ªµ q¼‾ º° Ro´{ ½B«
:SwA²k{ uñí®« ¬Ao¢½j

j±Çi /S1n oL®« oM ,j±M ³§Bw ³Ô‾ »,j±, p±®µ ³, ¨1126 . < 520 nj nBM ¼Tvh‾

3î° pA »‾B®hw °A /k‾joM º°oµ º±¦î »¦í½ M »¦î ©wB0§A±MA jq‾ Ao« ³, kv½±‾»«

»]BMn nj jAkM ¨jo« BM aAj° ºAoM ³, ²B£¬C ° k‾B{±Q « oM »®µAo¼Q ° Si±«C « ³M

nj ,¨j±ÇM ³Ti±Ç«C º° pA ³a¬C « /jBTwo1 oL®« oM Ao« ,Svz‾ o´{ º°nBM ð½jq‾

/¨jo, ¬B¼M ,j±M U nAqµ ²B\®Q ³M ð½jq‾ ³, »îBªT]A

(42)
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³, y½±i ºBµ»‾Ao®hw BM (< 560 - 544)²o¼LµMA RnAp° ¬B«p nj ºp±] MA

ºA±TdÇ« »¦ÇæA ±jÇi /k¼Çwn Ro´Ç{ ³ÇM ,k{»Ç« nAq£oÇM °A ¤q®« nj ³íª] oµ
BÇM S§BhÇ« ° SîkM jn ,S®w pA k½k{ aB1j ,S1Ài Rnk# ºB¼eA º° ºBµ³Lji

nj (43)/j±ÇM ¬BÇ‾C ¬B§BhÇ« y‾pow ° °A ¬A°o¼Q ° kªeA ¨B«A pA y½BTw ,SîkM ¥µA

nj º° /k‾jo,»« S,o{ ¬B£nqM ° ¬Ak®ªz‾Aj ,Anp° ,B¦i ,ºp±] MA 3î° u§B\«

S{mÇ£ nj pA uQ ³Ç, kv½±‾»Ç« ÂX« ;k®,»« ²nB{A u§B\« ½A pA »ioM ³M ©T®ª§A

³ÇM ºnA±£±w ºAoM »v¦\« (555 ¤°¿Aé¼Mn) k\®Tvª§A S1Ài pBEC nj ° »T0ª§A

¬B½BQ nj k\®Tvª§A ///¨k‾An hw ¬C nj « ³, k{ k0í®« ³M±®§AS¼M nj p°n ³w Rk«

³M ° k¼zhM Sí¦i ¬Ak®ªz‾Aj ° ¬AjoªT§°j pA »µ°o£ ° « ³M xnkQ ºnA±£±w ²B«

3î° ³M é«B] ½A nj oi¿Ð Aé¼Mn 28 pA /©®, »‾Ao®hw o~# é«B] nj ³, jAj ²pB]A «
/k®Tv]»« S,o{ UnAqµ ²jq‾BQ BU ²j ¼M ³Tw±¼Q u¦\« ½A nj /©TiAjoQ

(44)

Z°A ³M ºp±] MA ,(¨1179 - 1171 .<575 - 566)¾»YTvª§A S1Ài ¶n°j nj

/k{»« ³TiB®{ ¬B¼¦L®e 3îA° ½oUònqM ¬A±®î ³M ³, B]¬C BU /k¼wn y½±i Ro´{
° t±¦] ºAoM o~# é«B] nj ºA³æ ³, jAj ¬B«o1 ³¼¦i 574 ¤°¿A ºjBª] 21 nj

¤BÇw ¼ªÇµ oi¿Ð AºjBª] nj ° k‾pBvM »¦L®e ³¼01 ,»®« M cT§A±MA g¼{ »‾Ao®hw
³, BµnB, ½A pA KµAm« o¢½j ¬A°o¼Q /k®®, ºpBwpBM An ¥L®e M kªeA oL# ³, jAj ¬B«o1

MA /k‾k{ ²jnpC Shw - j±L‾ ¤±ªí« ¬C pA y¼Q ° - S1o£»« ¨B\‾A ¬B¼¦L®e ºAoM
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o¼YFU pA ° ±U o]Bi ³M ³¦MB®e ³M ³¼¦i y½Ao£ :k®T£»« « ³M ¨jo« :k½±£»« ºp±]
/©½±£»« tBPw An ºAki ,½AoM « ° ///Sw±U ¨À,

(45)

u§B\«> xnAq£ nj (¨1184 . < 580) jAkM pA y½±i RAkµBz« ªJ o¼L] MA

ºp±Ç] ÇMA »®Ç½j ° »ÇMjA ,»ª¦Çî S¼~h{ pA q¼«C³§BL« »z½BTw BM <3î° ° ©¦î
nj ³L®Ç{ p°n jAk«BÇM :kµj»Ç« Swj ³M °A 3î° u§B\« pA »ñ½ pA {°n ºo½±~U

,k{»« BQ oM ³¦]j »#o{ ¥eBw nj °A ¤q®« oMAoM nj ³, ºp±] MA /// ³¼01 g¼{ u¦\«
ºnB# U k®a ° Sv¼M ,³MBji a°o{ pA y¼Q ° oL®« oM º° t±¦] pA uQ /¨k{ oJBe

³MBji ³M º° ²B£¬C /k‾jo, R°ÀU An k¼\« ¬Co# pA »UB½C |Bi »L¼UoU ° »‾A±hªµ BM

oµ ¬B½BQ nj ° ,²k{ ²k‾A±i RB½C
ß ¥½A°A y½±i hw pA yhM oµ pBEC nj / SiAjoQ

q¼Ç‾ An RBÇ½C K¼UoÇU ¤Be ¼î nj ° jn°C»« ³¼1B# ¬±`ªµ An RB½C ¬C oiA°A yhM

An Bµ¬B] ° jn°C»« nj pA°oQ ³M ° SiBw»« ³T¼{ An Bµ¤j °A hw ///jo,»« 3e

³YBTÇwA ° ³M±ÇU jB½oÇ1 ¬AnBñ´®Ç£ ° SwBi»«oÇM ³§BÇ‾ ¡‾BÇM ³, B]¬C BU SiAk£»«
º° ºBÇQ ³ÇM ,k®‾p»Ç« éªÇ{ ¦íÇ{ ³ÇM An j±Çi ³Ç, ¬BÇ¢‾A°oQ ¬±a ° k‾k¼z,»«oM

oµ pA ° k{ pBEC ¥ÄBv« bo] ²B£¬C ///k‾k{»« j±i »M j±i pA »µ°o£ ° ///k‾jBT1A»«

gwBÇQ BÇµ¬AkM ¡‾nj »M °A /Sz£ ¬A°n º° º±w ³M ¤AÆw ºBµ³í#n u¦\« º±w

/j±M BµywoQ ³M gwBQ ¼ªµ °A u§B\« ¶k½B1 ½oTz¼M ,jAj»«

(46)

²B£odw nj »ñ½ :kµj»« xnAq£ ¤Bw ¬Bªµ nj º° o¢½j u¦\« °j pA o¼L] MA

13 ³L®{ p°n nj ºo¢½j ° ³¼¦i ºBµfB, pA »®dæ nj nkM JBMnj oæ 11 ³L®z\®Q
oÇM ²°ÀÇî ,u¦\Ç« ½A nj ³, SwA ²jn°C ¤°A u¦\« xnAq£ nj /B]¬Bªµ nj oæ

/k‾j±M oJBe °A ¨oe pA o¢½j »‾Bv, ° xnjB« ° ³¼¦i ,¨jo« ¨±ªî

(47)

;k®,»« ²nB{A Bµ¬C pA ¨jo« ¤BL0TwA ° j±i u§B\« ³M ©T®ª§A nj BµnBM ºp±] MA

kíM 570 K]n 5 ³L®z\®Q nj ¾»YTvª§A ,³¼¦i ¬B«o1 ³M :kv½±‾»« B] ð½ nj ÂX«
T1o£ ³M a°o{ cLæ pBª‾ ¨B¢®µ pA ¨jo« /k{ BQoM nkM JBMnj »v¦\« o~î pBª‾ pA
/k{»«nAm£ A° Ao¼# 618 ºB´M ³M o‾ 18 ³M ³æ oµ ,k‾jo, y½±i ºAoM B]

(48)

nj »v¦\Ç« ³¼¦Çi ¬B«oÇ1 ³ÇM < 571 ºAn±{Bî p°n nj :k½±£»« o¢½j ºB] nj

º°n nkÇM JBÇM ³ÇM Ç« ¬B®hw ¬k¼®{ ºAoM K{ ³ª¼‾ pA ¨jo« /k{ BQ oM º° n±Ye

²°oÇ£ o½qÇ£ BÇ‾ /k®TÇvM An BÇµnj ³Ç, BÇ]¬C BU ,j±M ke pA y¼M S¼íª] ²±L‾A /k‾jn°C

³, SwA ²jn°C o¢½j »½B] nj (49)/k‾jBTv½A ¬Bñ« ½A ³M ³Tw±¼Q ºBµ²An nj ºnBª{»M
n±Ye ³¼¦i /©Tvz‾ 3î° ³M ¬qhª§A KeBæ ½k§Ao¼´{ ³‾Bi nj 572 ¬BY«n 11 nj

³ªµ ³, ©T£ hw ¬B®a u¦\« ½A nj /k{ ²jAj j°n° ¶pB]A q¼‾ ¨jo« «Bî ³M ,S{Aj

½A> :SwA ³T£ º° ³M ³¼¦i ³, S£ « ³M ½k§Ao¼´{ ³, B]¬C BU ,k‾k{ ²jpS¢{
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/<Sv¼‾ ¬B¼«jC pA »½±£ ³, k½±£»« hw ¬B®a jo«

(50)

,³¼¦i Bµ¬C nj ³, k®,»« ²nB{A j±i o¢½j u§B\«³M BµB] ºnB¼vM nj ºp±] MA

S,oÇ{ ¨joÇ« RB0L] o¢½j ° ¬B£nqM ° f±¼{ ,RBY# ,B´01 ,Bª¦î ,¬AjoªT§°j ,Anp°

?!]ÇU nAqÇµ kæ ³M ²B£ u§B\« ½A ¬B£k®®,S,o{ nBª{ ³, ²k{ ³T£ (51)/k‾A³T{Aj

[

»YíM ° k‾jo,»«³M±U ³L®U ow pAºjB½p ¶kî HL§BE u§B\«½A nj (52)/SwA ²k¼wn»«

³ÇM[?!] ÇU nAqÇµ kæ pA y¼M °A j±i T£ ³M (53)/k‾k®,»« ow pA º±« oYFU Rk{ pA
,k‾jn°C ¨ÀwA º° Swj ³M q¼‾ [?!] U nAqµkæ pA y¼M ° (54)/k‾jo, ³M±U °A Swj

(55)

/k‾kÇ{ ¬Bª¦Çv« º° Swj ³M »‾Ao~‾ ° ºj±´½ U nAqµ :kv½±‾»« °A Lw »§°

(56)

S,o{ °A 3î° u§B\« nj ºnBª¼M ¨B¢®µ nj »Te ,³Tw±¼Q ,¾»YTvª§A ³, k‾A ³T{±‾

/Sv]»«

(57)

³,¬B®a /SiAjoQ»« º° hî±« ³M j±M oJBe ³¼¦i ³, »v§B\« nj ºp±] MA

oÇ£ A !¼®«ÆÇª§Ao¼Ç«A ºA> :SÇ£ ³¼¦i ³M JBji »v¦\« nj ,²jn°C ©T®ª§A nj j±i

KLw ³M «B«A ,©woU»«±U oM ©®, R±ñw o£ A ° ©woU»«±U pA ,©½±£ hw ±U ¶nBMnj

/<¨nAj»« ¨k0« ±U pA y½±i toU oM An ±U oM toU ±U ³M SLd«

(58)

KµAmÇ« ºBª¦Çî RAo{B®Ç« nj S,oÇ{ ²BÇ£ ° u½nkÇU ° 3Çî° qÇ] ºp±] MA

oÇ¢½j ºnBÇ, ³ÇM ,jo,»Ç« ¤BÇ{A An °A RB#°A owAow HL½o0U ³, i¼§FU ° (59)i¦Th«

¬BLeBæ ° B¦i ³,¬C BM (60)/kz‾ ZnBi jAkM pA [e ow ºAoM q] »Te ° SiAjoP‾
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©En ³M ° S1o¢‾ ²k´îoM »wB¼w ° »ªwn Sªw _¼µ (61),k®T{Aj S½B®î °kM Rnk#

BÇM Bª¦Çî BLÇUnA u¼¦ÇMA u¼L¦ÇU ¬±Ça xnBÇYC oÇ¢½j ° (62)o Bh§Ak¼æ nj noñ« ³,¬C

BM j±i ³, k½C»« oM ©T®ª§A ºB] ºB] pA »§° ,k®,»« c¼L0U ° yµ±ñ‾ An ¬AjoªT§°j

j±i ³,¬B®a jn±« °j nj (63)/SwA ²j±M BLUnA nj Rnk# ¬BLeBæ o¢½j ° Anp° ,B¦i

q] Bî° ªµ ³, <569 nj ³,½A Svh‾ :jnBPw»« º° ³M »T¼§±Ãv« ³¼¦i k½±£»«

jAkÇM ¬B¼¦L®e K¼ji B´®U ¬A±®î ³M º° ,k‾±{»« a±®ª« u§B\« ¥¼ñzU pA U ³w

Fz®« Ao½p ,joª{ »T§°j ° »ªwn »«B0« ¬A±U»ª‾ An Sªw ½A B«A (64),jjo£»« ¼¼íU

³,½A o¢½j jn±« ;SwA ³T{Aj j±i ¬BLµm«©µ jq‾ º° ³, ²j±M »«Bî ¤±L# oTz¼M ¬C

BÇM ²pnBLÇ« ¤±ÃÇv« ¬A±®Çî ³ÇM ³¼¦Çi ¬B«o1 ° ¬qhª§A KeBæ jB´®z¼Q ³M <571 nj

pA y¼M kwn»« oh‾ ³M q¼‾ Sªw½A ³, (65),j±{»« ²k½q£oM (k½B0î y¼TU) BµSîkM

MA ³, »L~íU ³M ³]±U BM ° ²j±M »Lµm« Læ ºAnAj ,k{BM ³T{Aj »T«±ñe L®] ³,¬C

o BÇh§Ak¼Çæ °u¼¦ÇMA u¼L¦ÇU ²s½° ³M xnBYC nj ° ,³T{Aj SîkM ¥µA ³M SLv‾ ºp±]

³TÇv‾Aj»Ç« ¥Ç{ ½A T1o½mQ ³M i¦ñ« An j±i Hîo{ º° ÁBªTeA (66),³T1B½ »¦\U

/SwA

º° ³, »½Bµ²°o£ ° Bµ³#o1 BM tnj RBv¦] ° Bµ³MBji nj °A RApnBL« ° RBîpB®«

BM ²pnBL« ¤±Ãv« ¬A±®î ³M º° ³, ºk½k{ RB«Ak#A q¼‾ ° joª{»« SîkM ¥µA An ¬B‾C

/k{ oªî »‾B½BQ ºBµ¤Bw nj °A ºnBT1o£ K]±« ,jn°C ¥ªî ³M BµSîkM

RnAp° ³, ¨1187.<583 nj »¦L®e u‾±½ MA :k‾A ³T{±‾ º° ºnBT1o£ KLw nj

kJ oM »v¦\« ,º° n±Ye BM ° ºp±] MA ¶nB{A ³M ÁBªTeA ,S{Aj ²k´î oM An oæB®§A

BÇU jAj ¬B«oÇ1 ¬C nj ° SiBÇw k0í®« »¦¼] njB0§AkLî M JBµ±§AkLî M ¨Àv§AkLî
¥Ç½A°A ¨±¦Çî ° »TwoQ²nBTÇw ° ³#kÇ‾p ºBµJBTÇ, TÇ{Aj KLÇw ³ÇM An º° ‾BhMBT,

/k‾nBPvM ºp±] MA ³M ° k®‾BTwpBM º° pA An °A ºB¼‾ wnk« ° k®‾Ap±vM

(67)

Ç½k§Ak½ÆÇ« ohÇª§A±ÇMA ³ÇM An y½±i RnAp° ,< 590 nj ,oæB®§A ³, »«B¢®µ B«Ø A

An »¦L®Çe u‾±½ MA º° ,joPw ,j±M ³í¼{ ³, JB~# MA ³M M°oí« kªeA M kªd«
ÇMA ©µ JBµ±§AkLî M ¨Àv§AkLî /jAj nAo# K¼0íU SdU An °A ¬AnB½ ° jo, S{AjpBM
MA ¬AnB½ ½oUònqM pA »ñ½ ° oñM±MA ¬Ak‾po1 pA ° »LæB‾ ºjo« ¬A±®î ³M An ºp±]

BÇM ° k‾joPw °A ³M ° k®T1o£ Ao« ºB¼‾ wnk« S£ ° jo, »1oí« JB~# MA ³M u‾±½

¬B¼í¼{ ³M ³, oæB®§A BM An ¬BTwAj ½A JB~#MA /k{ ²k‾Ap±w « ‾BhMBT, °A Rn±z«
jn±« °A 3î° u§B\« nj q¼‾ ²B£ ²B£ ° S{Ak‾ ºA³‾B¼« ºp±] MA BM ° S{Aj y½Ao£

³ÇM An ºp±Ç] ÇMA BÇU jAj ¬B«oÇ1 ³¼¦Çi uQ /jB´Ç‾ ¬B¼« nj ,S1o£»« nAo# y‾pow
ºk®U º° BM ,jAj ¨B®{j An °A ,k«C ºp±] MA ‾Bi ³M ¨Àv§AkLî /k‾nAm£ A° ¨Àv§AkLî

w
B
¤
½
ñ
©
.
{
ª
B
n
²
j
°
¨
.
U
BM

v
T
B
¬
9
7
.
6
8
1

/SiBw ²k®, AoQ An xA²jA±‾Bi ° jB´‾ o´« °A ‾BhMBT, ° ³‾Bi oM ,jo,

(68)

³TiB®{ y½±i nB£p°n nj ¬B¼¦L®e pBTª« S¼~h{ ¬A±®î ³M ³,½A BM ºp±] MA

° RAkµB\Ç« oÇYA oÇM An »¦L®Çe KµmÇ« Ç‾°n ° S,±Ç{ °A ¬AoæBíÇ« ° SwA ²k{

½k§A1±« g¼{ ¬±a °A pA uQ ¬B¼¦L®e pA »‾B£nqM ,k‾A³Tv‾Aj»« °A »ª¦î S¼~h{

S®w pA º°o¼Q nj º° x°n pA ° S®w nj º° i¼‾B~U pA :k‾A³T£ °A JBMnj »wk0«
/©Tv¼‾ j±®zi

(69)

pA »µ°oÇ£ :kv½±‾»Ç« RjBLÇî ° kÇµp nj ºp±]MA y½BTw pA uQ »wjB# MA

²kÇ½j ¥Ç½°FU ³ÇM y½AoÇ£ y‾B®hÇw nj Ao½p ,k‾j±®ziB‾ °A pA B« Kµm« ªÄA g½Bz«
nBYC pA »YíM q¼‾ ° 3î° u§B\« nj º° ¬B®hw pA »ioM kwn»« oh‾ ³M (70)/j±{»«

ºp±Ç] ÇMA LÇw /SwA ²j±LÇ‾ o¼YFU»ÇM y‾BLµmÇ« ©Çµ ºj±®ziBÇ‾ jB\Ç½A nj º°

oM jAkM ònqM ¬Ak®ªz‾Aj ° oæB®§A ³¼¦i n±Ye nj Zo§A±MA ¨k] ºp°n :kv½±‾»«

±ªÇµ (71)/k‾joÇ, oÇU An u¦\Ç« ° k®TwBÇioÇM »µ°o£ ,jo, í§ An k½q½ ,j±M oL®«

W½kÇe nj :³T£ k½q½¨l « é‾Bª§A k¼®í§A K~íTª§A
»¦î jo§A JBT, nj ¨k] ³, kv½±‾»«
Ø
¬±í¦« ,k{BM ²k{ KñUo« An k½q½ ¤BªîA ¬±a »§BªîA ð½ kæ u, oµ ³, SwA ²k«C

o, l ,k‾A²jn°C y½±i bBdæ nj ©¦v« ° ºnBhM ³, An »X½jBeA ³®¼«p ½A nj ° ///SwA

/k®,»«

(72)

cdefg»¦î ¥½BY1 o, l o¼h‾ stuvrS¼M ¥µA pA ºp±] MA ºBµy½BTw
W½ke ¥0‾ ° ,c
defg ¼ve ¨B«A RoYe pAy½BTw nj »UB½A°n o, l ° ,PQRSO³ª]B1
³í¼{ JBM nj ³, ³T{Aj ¬C oM An ³í¼{ ¬B£nqM pA »YíM ,stuvr¨±~í« ¬B«B«A »ioM pA
RoYÇe (73),

(75)
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(74)

(76)

³í¼{ ºp±] MA ³, Sv¼‾ k¼íM :kv½±‾»« ºnBv‾A±i /k®½±£ hw ºp±]MA ¬j±M

oh‾ ºAoM An ¥½¿j ½A ²B£¬C (77)/SwA ²jo,»« ®vU ³M oµBhU Sd¦~« oM B®M ° ²j±M
/SwA ²jo, ¥0‾

:k®,»« ¬B¼M y½±i

cdefg»¦î ¬F{ nj An <uªz§A jn> S½A°n oL®« oM °A -1

KµmÇ« °j ¬A°o¼ÇQ n±YÇe BÇM ºp°n ,k‾A²jo, S½A°n Bª¦î n±´ª] ³,¬B®a -2

cdefg»¦Çî BÇ½ SwA ¥Y1A oñM±MA ³, k{ ¤AÆw º° pA (®vU ° é¼zU)

gwBÇQ nj º° ?

¶nBMnj º° pA ³, SwA ²k«C ºn±MBz¼‾ Vkd« ¤B]n nj q¼‾ /<³T¼M »1 ³T®M ¬B, «>:S£

/<¹íMnA ¹íMnA ¹íMnA> :jAj gwBQ º° /k{ ¤AÆw ¬B«B«A nBª{

»§Be nj ,k®µj»« SLv‾ k½q½ ³M An

cdefg¼ve ¨B«A ¥T# ³‾±¢a k{ ¤AÆw °A pA -3

:k‾A±i An »Jn i½o{ S¼M ½A gwBQ nj º° ?<Aoî nj ¨B«A ° j±M ¨B{ nj k½q½ ³,
ÎB«o« RkíMA k1§ 2Aoí§BM «

(78)

©¦Çw ºmÇM ³¼Ç«An ° JBÇæA ©´Çw

°A RjAnA ° S1oí« k®a oµ ,Sv¼‾ Swnj º° é¼zU T1o½mQ jkíT« ¥½¿j ³M B«A
¬A±®Çî BÇM An o Bh§Ak¼æ JBT, pA »¦~1 º° /jo, nBñ‾A ¬A±U»ª‾

cdefg»¦î ³M SLv‾ An

nopqm¨oÇ, A oL«B¼ÇQ jq‾ RoYe ¬C º¿A° S§q®« ¬B¼M ³M <K§B] »MA M »¦î é« d§A>
oÇ¢« k¼¢®\Ç‾ c
defg »¦î ³, k‾AT« oh‾ ½A nj Bª¦î :k½±£»« ° SwA ²jAj |B~TiA
³Ç, k®,»« jB´zTwA º±L‾ n±´z« W½ke ½A ³M ° ;SwA º° BM e Sv‾Aj»« ³,¬C

(79)/<nAj FC¼ R¡A ³í« njA ©´¦§A>
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چكيده
سفرنامهها از جمله منابع مهم در بررسي وضعيت فرهنگيي و اجتمياعي دورههياي تياري ي بهشيمار ميرونيد سيفرنامة
ابنجبير در زمرة اين منابع مهم است سفر ابنجبير ،عالم سنيمذهب اهل اندلس ،در نيمه دوم قير ششيم هجيري ،بيه
قصد انجام مناسك حج ،از غربيترين منطقة جها اسالم در آ تاريخ ،يعني اندلس ،به مركز جها اسالم ،گيام مهميي
در جهت معرفي وضعيت فرهنگي و اجتماعي مسلمانا در قر ششم قمري به حساب ميآيد وي در مسيير خيود ،ابتيدا
به سرزمين مصر رفت ،سپس به حجاز رسيد او پس از اعمال حج ،از سرزمين عيرا و شيام دييد كيرد بازدييد وي از
جزيرة سيسيل و شرح ماوقع آ از جملة قديميترين گزارشها از آ منقطه است كه تحت حكومت مسيحيا اروپيا اداره
ميشد مسئلة مهم اين است كه با توجه به سفرنامة ابنجبير ،آيا ميتيوا وضييعت فرهنگيي و اجتمياعي مسيلمانا آ
دوره را به دست آورد؟ همچنين وضعيت شيعيا و شرايط زندگي آنا  ،اوضاع مسلماناني كه در آ مناطق مسيحينشيين
سكونت داشتند و ميزا تأثير ديدگاه مذهبي ابنجبير در نقل مطالب كتاب چگونه است؟ متن پيشرو با هدف پاسيخگويي
به سؤاالت مذكور ساما يافته است وضعيت فرهنگي و اجتماعي مسلمانا به صورت عموم و شيعيا به طور خيا در
سفرنامة ابنجبير منعكس شده است همچنين دربارة شيعيا نيز گزارشهاي جاليب توجيه – هرچنيد گياهي هميراه بيا
تعصب  -در كتاب آمده است
كليدواژهها :سفرنامه ،حج ،ابنجبير ،مسلمانا  ،شيعه ،تاريخ فرهنگي و اجتماعي
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مقدمه

همواره انسانها مشتاق به دست آوردن اخبار پيشينيان و مطالعة تاريخ بودهاند .در اين زمينهه بهه ثبهت و
ضبط وقايع پيرامون خود پرداخته از اين طريق منابعي تهارييي بهران نسه هان بعهد از خهود بهه اها
ميگذاردند .با اين حال مسئلة مهم دربارة منابع تاريخ اسالم اين است كه اوالً بيشتر مورخهان بهه نقه
تاريخ حكومتها و رفتارهان سياسي حاكمان پرداخته از وضع عموم مردمان خبرن به دسهت ندادهانهد.
ثانياً بسيارن از مورخان در بطن حوادث گزارش شده حضور نداشهته و مطالهر را از واسهطههها نقه
كردهاند .از سون ديگر اينكه مردمان هر دوره نقشي سازنده و مههم در تهاريخ دارنهد مت سهاانه حضهور
كمرنگي از آنها در گزارشهان تارييي مشاهده ميشود و حال آنكه نياز به دريافت و بررسي وضهعيت
فرهنگي و ااتماعي مسلمانان در طول تاريخ از امله دغدغههان هر محقق تاريخ است كه اين امهر بهه
گونهان بسيار كمرنگ در منابع اصلي تاريخ اسالم منعكس شده است.
سارنامهها اگرچه به عنوان منابع دست اول و علمي تاريخ مطرح نيستند ليكن با تواهه بهه حضهور
راون وقايع در بطن حوادث و ارتباط بيشتر با مردم بهترين منبع بران دريافت تاريخ ااتمهاعي بهشهمار
ميروند .سفرنامة ابنجبير از املة اين منابع مهم است .قدمت اين سارنامه خاستگاه مؤلف در انهدلس
اايگاه عملي و دقت ون در نق حوادث از امله مزيتهايي است كه در اين كتاب واود دارد.
كمبود منابع تاريخ فرهنگي و ااتماعي مسلمانان و شيعيان و نيز فقدان متني كه بها ههدف اسهتيراج

گزارشهان مرتبط با وضع فرهنگي و ااتماعي مسلمانان بهويژه شيعيان قرن ششم هجرن به س فرنامة
ابنجبير پرداخته باشد انگيزة اصلي انجام اين پژوهش بوده است.
با تواه به اينكه ابنابير از ازيرة سيسي و مناطق اطراف آن بازديد كهرده و گزارشههان نهابي ارائهه
داده سارنامة او تواه غربيان را بسيار الر كرده است .االر اينكهه اول بهار نسهيهان از ايهن كتهاب در
«ليدن» هلند يافت شد و اين در حالي بود كه تا پيش از آن اطهال از س فرنامه ابنجبي ر از طريهق ديگهر
منابع بود .گزارشهان ابنابير از ازيرة سيسي اول بار توسط دانشمندان غربي ترامه شهد و در قهرن 19

ميالدن مطمحنظر قرار گرفت و به چاپ رسيد .با اين حال اص كتاب با تحقيهق دانشهمند غربهي ويليهام
رايت توسط انتشارات «ليدن» در سال 1852م منتشهر شهد وموسهون بجنهوردن  1369ج  3ص -206

 .)207پس از آن بود كه اين سارنامه توسط «مكتبة العربيه » بغهداد در سهال 1937م چهاپ شهد .س فرنامه
ابنجبير توسط پرويز اتابكي بر اساس تصحيح ويليهام رايهت بهه فارسهي ترامهه شهده و در سهال 1370
شمسي توسط «آستان قدس رضون» منتشر گرديده و در متن حاضر از اين ترامه استااده شده است.
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دربارة ابنابير و سارنامة او دو مقاله به چاپ رسيده است:
مقالهان با عنوان «ابنابير» كه در دايرةالمعارف بزرگ اسالمي به قلم عنايتاهلل رضا نگاشهته شهده

است وهمان ص  .)207-204هدف اين مقاله معرفي شيصيت ابنابير بوده اما چون شهرت ابنابيهر
به سارنامة اوست بيشتر حجم مقاله به سارنامة ون اختصاص يافته است .با تواه به اينكه تمركهز ايهن
مقاله بر معرفي كلي ابنابير و سارنامه او بوده تواه خاصي به تاريخ ااتماعي مسلمانان نشهده اسهت.
ازاينرو نياز به بررسي و تحقيق بيشتر درباره اين سارنامه احساس ميشود.
مقالهان ديگر با عنوان «سارنامة ابنابير» توسهط علياكبهر عباسهي نگهارش يافتهه اسهت وعباسهي
 .)1383-1382اين مقاله تنها مقالهان است كه با هدف معرفي اين سارنامه تدوين گرديده است .بها ايهن
حال ون نيز به اختصار و گذرا تنها به معرفي اين كتاب اقدام كهرده اسهت و هي گونهه رويكهردن بهه
تاريخ ااتماعي مسلمانان ندارد .بنابراين بررسي اين كتاب با رويكرد استيراج و تبيين تهاريخ ااتمهاعي
مسلمانان ضرورن به نظر ميرسد.
هدف اصلي مقالة حاضر آن اسهت كهه افهزون بهر بررسهي وضهعيت فرهنگهي و تهاريخ ااتمهاعي
مسلمانان در قرن ششم هجرن تاريخ ااتماعي شيعيان نيز در آن ايام را بررسي كند و بهه ايهن موضهو
بپردازد كه آيا مؤلف كتاب كه سنيمذهر بوده در نق مطالر -بهويژه دربارة شيعيان – اصه بيطرفهي
را رعايت كرده است؟ با تواه به اايگاه علمي نويسنده و خاستگاه او در اندلس فرضية اول اين اسهت
كه ابنابير در انتقال مطالر دقيق بوده است اما دربارة شيعيان رنهگ و بهون تعصهر و كمتهواهي در
گزارشهان او ديده ميشود.
معرفي ابنجبير

ابوالحسين محمدبن احمدبن ابير و540-614ق) از بزرگان اديبان شاعران و سهياح بهزرق قهرن پهنجم و
ششم هجرن قمرن است وذهبي 1413ق ص .)46-45او در شهر «بَلَنسيه» يا همان «والِنسهيا»ن امهروزن
به سال 540ق متولد شد و در شهر «شاطِبَه» سكنا گزيهد وهمهان) .بها ايهن حهال ابنخطيهر مهوطن او را
«غَرناطَه» ميداند وابنخطير 1424ق ج  2ص  .)146ون كه در اواخهر عمهر خهود سهاكن اسهكندريه
مصر شده بود وهمان) در نهايت به سال 614ق در همان شهر درگذشت وذهبي 1413ق ص.)46
نسر ون به قبيلة «بنيكنانه» ميرسد .ازاينرو ابنخطير نسهر كامه ون را اينگونهه بيهان كهرده

است« :محمدبن احمهدبن ابيهربن سهعيدبن ابيهربن محمهدبن سهعيدبن ابيهربن محمهدبن مهروانبن
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عبدالسالمبن مروانبن عبدالسالمبن ابير الكناني» وابنخطير 1424ق ج 2ص .)146اد ابنابير كهه
عبدالسالم نام داشت در محرم سال 123ق وارد سرزمين اندلس گرديد وهمان).
مهمترين و معروفترين ويژگي ابنابير سارهان او از اندلس به شرق كشهورهان اسهالمي اسهت.
رهاورد اين سارها سارنامة اوست كه تا امروز باقي مانده است .ابنابير در طول عمهر خهود سهه بهار
روانة شرق شد .هدف اصهلي ون از ايهن سهارها زيهارت خانهة خهدا بهود وابنخطيهر 1424ق ج2
ص .)146سار اول او از بامداد روز پنجشنبه  8شوال سال 578ق از غَرناطَه آغاز شهد وابنابيهر بيتها
ص  )7و پنج شنبه  22محرم سال 581ق به پايان رسيد وهمهان ص  .)284او در طهول ايهن سهار كهه
بيش از دو سال و سه ماه وهمان) به طول انجاميد خاطرات خهود شهرح آن هه را بهر او گذشهته بهود
شهرها و مردماني را كه ديده بود به صورت سارنامه تنظيم كرد و به يادگار گذاشت.
«سفرنامة ابنجبير»

نام اصلي كتاب رحلة ابنجبير است كه با عنوان سفرنامة ابنجبير ترامه شده است .روش ابنابيهر در
تنظيم مطالر كتاب بدينگونه است كه حوادث هر ماه قمرن را ذي عنوان همان ماه نقه كهرده و  -بهه
اصطالح  -ماه به ماه پيش رفته است .علت اين امر تواه مسلمانان به ماههان قمرن اهت انجام اعمهال
عبادن از امله روزة ماه رمضان و اعمال عبادن حهج اسهت .گذشهته از آن مزيهت عمهدة ايهن روش
مشيص شدن تاريخ دقيق گزارشهان كتاب است .سفرنامة ابنجبير با تواه به طول سارش كه بهيش
از دو سال و سه ماه و 27ماه قمرن) به طول انجاميد  27بيش دارد.
مهمترين بيش س فرنامة ابنجبي ر كهه بيشهترين حجهم كتهاب را نيهز بهه خهود اختصهاص داده
گزارشهان او دربارة دو شهر مكه و مدينه و بيان وقايع حج است .همانگونه كه ذكر شد هدف اصهلي
ابنابير از اين سار بجان آوردن حج بود .ابنابير تقريباً پس از  5ماه از آغاز سهار خهود در  11ربيهع
االول سال 580ق به مكة مكرمه وارد شد وهمان ص .)51ون از آن تاريخ تا اواخر سال قمرن مهذكور
در مكه اقامت داشت و موفق به انجام اعمال حج گرديد .او پس از قرير  8ماه وهمان ص )144اقامهت
در شهر مكه ه كه بيشترين مدت اقامت او در طول اين سار بهود ه روز  22ذن حجهه سهال 580ق بهه
مدينه منوره عزيمت كرد وهمان ص .)143
اوضاع سياسي جهان اسالم در قرن ششم

ابنابير در عصرن زندگي ميكرد كه اندلس تحت حكومت مسلمانان بود .در اواخر قهرن اول هجهرن
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در عصر وليدبن عبدالملك امون مسلمانان در طي عمليات نظامي در فاصلة سهالهان 93-91ق موفهق
به فتح اندلس شدند ور.ك :ابن اثير 1385ق ج 4ص557-556؛ لين پول  1363ص  .)15-14تسهلط
مسلمانان بر اندلس با فراز و نشير زيادن همراه بود .با اين حال از اواي قرن پهنجم پهس از انقهرا
امويان اندلس تا اواخر قرن نهم هجرن اندلس به صورت ملوكالطواياي يا دولتهان محلي اداره شهد
وهمان ص  .)26-15يكي از دولتهان محلي اندلس سلسلة موحدون ور.ك :همهان ص )42-38بهود
كه بنا به نق كراچوفسكي ابنابير و پدرش عنوان «كاتر» در اين دولت داشهتند وموسهون بجنهوردن
 1369ج 3ص .)204ابنابير وقتي از اين دولت سين به ميان ميآورد با تعبيهر «ايهدهم اهلل» در حهق
آنان دعا ميكند وابنابير بي تا ص .)279گذشته از آن دولت فاطميان كه سالهان طوالني بهر شهمال
آفريقا حكمراني ميكرد در نيمة اول قرن ششم توسط صالحالدين ايوبي منقر

شد و سلسهلة ايوبيهان

بر مناطق تحت تصرف فاطميان و سرزمين حجاز حكمراني ميكردند ودربارة رونهد بهه قهدرت رسهيدن
صالحالدين ر.ك :ابناثير 1385ق ج 11ص 343به بعهد؛ لهين پهول  1363ص .)69-64ابنابيهر در
اان اان سارنامهاش از ون نام برده در مدح و عدالت ون سينان زيادن به زبان مهيآورد وابنابيهر
بيتا ص  .)... 48 35 30 21 16با اين حال مسئلة اصهلي كهه اههان اسهالم در آن روزگهار بها آن
دست به گريبان بود تقاب با مسيحيان و انگهان صليبي بود .بران نمونه ابنابير دربارة شههر عَكها و
صُور به اين نكته اشاره ميكند كه اين دو شهر در انگ ميهان مسهلمانان و مسهيحيان صهليبي از دسهت
مسلمانان خارج شده است و مسلمانان در وضع بدن زندگي ميكنند وهمان ص .)250-249
ويژگيهاي «سفرنامة ابنجبير»

 توضيح دقيق دربارة خصوصيات ويژگيها و مساحت شهرهايي هم ون مكه وهمهان ص  )80-53ومدينه وهمان ص  )155-150دمشق وهمان ص  )221-210بغهداد وهمهان ص  )174-171ازيهرة
سيسي وهمان ص )275-265؛
 ذكر دقيق مساحت شك و شماي معمارن و ازئيات مسااد و مكانهان مذهبي؛ ماننهد :خانهةكعبه وهمان ص  )73-53مسهاادن ماننهد مسهجدالحرام وهمهان ص )77-74؛ مسهجدالنبي وهمهان
ص )154-150مسجد كوفه وهمان ص )169-168مسجد اامع دمشق وهمان ص)221-211؛

 -ذكر مشاهد مشرفه و زيارتي انبيا و اه بيهت؛ ماننهد :مشهاهد پيهامبراني هم هون محه والدت

حضرت ابراهيم وهمان) و مقام رأس حضرت يحيي وهمان ص)221؛ مشهاهد اه بيهت حهرم
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اميرالمؤمنين علي در نجف وهمان ص)169؛ قبرستان بقيع و تصريح به واهود بارگهاه بهر مهزار امهام
حسن مجتبي وهمان ص)155؛ مزار امام موسيبن اعاهر در بغهداد وهمهان ص )181و اشهاره بهه
واود مقام رأس الحسين در دِمَشق وهمان ص)218؛
 بازديد از مزار برخي از بزرگان صحابه؛ مانند :عقي بن ابيطالهر عبهداهللبن اعاهر طيهار در بقيهعوهمان ص )155مزار سلمان فارسي در مدائن وهمان ص)179؛
 تطبيق تاريخ بيشتر گزارشهان سار با تاريخ ميالدن؛ مثالً ابنابير آغاز سار خود را هشتم شهوالسال  578قمرن و مطابق با سوم فوريه همان سال ذكر كرده است وهمان ص )7؛
 گزارشهان ابنابير از شهرهان اروپايي و بيان وضهع زنهدگي مسهلماناني كهه در منهاطق تحهتصهقِلِیيَیه) و شههرهان تهابع
حكومت مسيحيان اروپايي زندگي ميكردند .مسلمانان ساكن ازيرة سيسي و ِ
آن مانند پالرمو وهمان ص )274مسينا وهمان ص )268-267و اَطرابُنِش وهمان ص )280-279؛
 توضيحات ماص دربارة مناسك حج و دو شهر زيارتي مكه و مدينه به گونهان كه بيشهتر حجهمكتاب وهمان ص )162-52در اينباره است .ازاينرو ميتهوان س فرنامه ابنجبي ر را بهه نهوعي يهك
سارنامة حج به حساب آورد؛
 فاصلة طوالني شهرها و واود موانع طبيعي  -هم هون دريها  -در ميهان راههها نهاگزير بهه سهاردريايي ميانجاميد .ابنابير در سار خود – هم در راه عزيمت به سرزمين وحي وهمهان ص )12و ههم
در راه بازگشت وهمان ص )265-264به اندلس ه با كشتي راه خهود را طهي كهرد .شهرح دقيهق و گهاه
همراه با توصيف شرايط سيتي كه كشتي حام ابنابير تا نزديكي غرق شهدن پهيش رفهت وهمهان) از
ويژگيهان االر تواه اين سارنامه است.
مسلمانان اروپا و وضع زندگي آنان در مناطق مسيحينشين

با تواه به حركت ابنابير از اندلس به سمت سرزمينهان اسالمي شرق عهالم و بازگشهت بهه سهمت
اندلس ون از شهرهايي ديدن كرد كه تحت سلطة مسيحيان اروپا بود؛ امها در عهين حهال مسهلمانان در
آنجا زندگي ميكردند .توصيف دقيق ابنابير از وضعيت آنان كهه در بيشهتر ااهها بهه سهيتي زنهدگي
ميكردند وهمان ص 179و  252و  )280و يا در برخي شهرها شرايط خوبي داشتند وهمهان ص 271و
 )273از نكات مهم اين سارنامه است .بران نمونه ابنابير از حضهور مسهلمانان در ازيهرة سيسهي و
شهرهان زيرمجموعة آن گزارشههان االهر تهواهي ارائهه داده اسهت .هرچنهد در مهوارد محهدودن
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مسلمانان اين منطقه از شرايط نسبتاً خوب زندگي بهرهمند بودند وهمان ص 268و  )273امها در بيشهتر
مناطق از شرايط سيت زندگي رنج ميبردند .نمونههايي كه ابنابير از آنها نام ميبرد عبارت است از:
 شرايط سيت زندگي مسلمانان در شهرهان عَكا و صُور كهه بهه تصهريح ابنابيهر در آن عصهرتحت سيطرة كاار صليبي اداره ميشد وهمان ص .)253-249سمعاني نسرنگار معروف قرن ششهم و
همدورة ابنابير از شهر عكا ديدن كرده ت كيد ميكند كه اين شهر در آن دوره در دست فرنگيهان بهود
وسمعاني 1382ق ج 9ص .)343بايد گات :اين دو شهر در اص ازو اروپا نيست؛ بلكه از شههرهان
قهديمي و سهاحلي شههام وو فلسهطين امهروزن) محسههوب ميشهود ومقدسههي 1411ق ص163-162؛
حمون 1995م ج 3ص434؛ ج 4ص141؛ حافظ ابرو  1375ج 1ص .)330فلسطين كهه در عصهر
خلياة دوم توسط مسلمانان فتح شد تا سال 518ق ازو قلمرو اسالم محسوب ميشد .اما در ايهن سهال

به دست صليبيان افتاد وحمون  1995ج 3ص .)434پهس از آن در سهال 583ق توسهط صهالحالدين
ايوبي مجدداً فتح شهد وابناثيهر 1385ق ج 11ص )539و بهار ديگهر در زمهرة سهرزمينهان اسهالمي
درآمد .شهر عكا امروزه در سرزمين فلسطين اشغالي و شهر صور در انوب كشور لبنان قرار دارد.
حاكم مسيحي شهر مسينا از توابع ازيرة سيسي

با مسلمانان خوشرفتارن داشهت تها اهايي كهه

ابنابير از گرايش او به اسالم سين گاته است وهمان ص .)268-267همكارن اين حاكم با مسلمانان
و اعتماد ون به آنان به حدن بود كه ابنابير از واود گروهي به نام «فتيان» نام ميبرد كه همه مسهلمان
بودند و به عنوان بازرس تحت مديريت اين حاكم و بران او كار ميكردند و در انجام امهور دينهي خهود
آزادن خوبي داشتند وهمان ص .)268االر اينكه ابنابير از كنيزان و حرمسران اين حاكم نام ميبهرد

و ميگويد :همه مسلمان هستند وهمان) .با اين حال ابنابير از مالقات با اوانمردن به نام عبدالمسهيح
در شهر مسينا سين ميگويد كه اسالم خود را پنهان كرده بود .ون مينويسد :وقتي عبدالمسهيح فهميهد
از سار حج بهازميگردد از ابنابيهر تقاضهان دريافهت تبركهي از سهرزمين وحهي كهرد .در ايهن بهين
عبدالمسيح سين از سيتيهان زندگي در سرزمينهان غيراسالمي به ميان آورد و حتي گاهت :مجبهور
است دين خود را پنهان كند! وهمان)
از املة ديگر شهرهان ازيره سيسي

كه ابنابير از آن بازديد كرده شهر پالرمو پايتيهت سيسهي

است .ابنابير ميگويد :لباس زنان مسهيحي در ايهن شههر شهبيه لبهاس زنهان مسهلمان اسهت وهمهان
ص .)274اين گزارش نشان از ت ثير فرهنگ اسالم در ايهن شههر حتهي در نهو پوشهش زنهان دارد .از
نكات االر تواه اينكه ابنابير در اواخر ماه رمضان سال 580ق در شهر پهالرمو حاضهر بهوده اسهت.
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ون از محدوديتهان مسلمانان در خواندن نماز اماعت عيد فطر سين ميگويد وهمهان ص .)277بها
اين حال از آزادن مسلمان در نواختن ساز و نقاره و اظهار علني شادن در عيهد فطهر و عهدم اعتهرا
حاكم مسيحي آن شهر به آنان اظهار تعجر ميكند وهمان).
ابنابير از حضور در شهر اَطرابُنِش در سيسي نام ميبهرد وهمهان ص .)279ايهن شههر در سهاح
ازيرة سيسي قرار داشت كه از آن به سمت آفريقا ميرفتند وحمهون  1995ج 2ص .)218مسهلمانان
در اين منطقه با بدرفتارن حاكم آن موااه بودند .اين مشك تا بدانجا پهيش رفتهه بهود كهه ابنابيهر از
فقيهي مسلمان نام ميبرد كه به سبر فشارها و شكنجههان اين حاكم مجبور بهه قبهول ديهن مسهحيت
شده و حتي مسجد الون خانهاش را تبدي به كليسا كرده بود! وابنابير بيتا ص )279از نكات قابه
ت م دربارة بدرفتارن حاكم شهر اَطرابُنِش با مسهلمان اينكهه ابنابيهر از دسهتگيرن پيشهوان مسهلمانان

توسط حاكم اين شهر و آزادن ون پس از پرداخت اريمهان سنگين سين ميگويد وهمهان) .ابنابيهر
نام ون را ابوالقاسمبن حمود معروف به «ابن الحجر» معرفهي كهرده تصهريح ميكنهد كهه ون از نسه

اه بيت بوده كه سيادت را نس به نس به ارث برده است .هم نين ون عهالمي پارسها خيرخهواه و

مورد عالقة شديد مردم بود به گونهان كه وقتي اين عالم آزاد شهد همهة شههر بهه اهوش و خهروش
افتادند .ابنابير اتهام اين عالم بزرق را ارتباط و مكاتبه با حاكمان سلسلة موحدون ذكر ميكند وهمهان).
ون با اين عالم ديدار كرده در اينباره مينويسد كه ايهن عهالم از وضهع سهيتي كهه ون و خهانوادهاش
داشتند برايش توضيحاتي داد كه ديدگان بايد بر آن خون بگريند! وهمان ص.)280-279
نكتة قاب تواه اينكه عالمي مسلمان و از نس سادات در اين شهر حضور داشته ولهي ابهنابيهر از
مذهر ون سيني به ميان نياورده است .اما احتمال دارد با تواه به عاليق شهيعي سهادات و علويهان در
طول تاريخ بتوان گات :اين عالم مظلوم چهبسا داران عقايد و يا گرايشهان شهيعي بهوده و بهه سهبر
شرايط حساس آن دوره در تقيه بوده است هرچنهد ذكهر مكاتبهات و ارتبهاط او بها سلسهلة موحهدون
سنيمذهر اين احتمال را از ذهن دور ميسازد.
ابنجبير و تاريخ رهنگي و اجتماعي مسلمانان

 .1اسكندريه :ابنابير در آغاز سار خود پس از طي مسافت و گذر از برخي شهرهان اروپهايي در 28
شوال سال 578ق در منطقة «سَبته» با كشتي عازم اسكندريه مصهر و پهس از گذشهت قريهر يهك مهاه
مسافرت راه دريايي در موازات اندلس وهمان ص )8در  29ذيقعده همان سال بهه اسهكندريه وارد شهد
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وهمان ص .)12معمارن اين شهر عظمت ساختمانها و شكوه بازارهان آن به حدن بود كه شهگاتي و
تحسين ابنابير را در پي داشت وهمان ص .)15-13ابنابير از واود بناهايي زيرزميني و گسهترده در
اين شهر سين ميگويد كه حتي از ساختمانهان رون زمهين اسهتوارتر اسهت .واهود بزرقتهرين رود
اهان رود ني مزيت مهمي بود كه در ساختار آبرساني شهر از آن به خهوبي اسهتااده كهرده بودنهد تها
اايي كه حتي در زيرزمين به خوبي آبرساني صورت ميگرفت وهمهان ص .)14واهود تعهداد زيهاد
ستونهان بلند و لوحهان مرمرين در اين شهر از نكات قاب تواه است وهمان).
ابنابير از يك «مناره» عظيم بر ساح اسكندريه سين ميگويد كه از آن بهه عنهوان «فهانوس دريهايي»
استااده شده است .در بزرگي اين مناره همين بس كه از فاصلة  70ميلي دريانوردان ميتوانستند آن را ببيننهد
وهمان) .االر اينكه بر فراز اين مناره مسجدن واود داشت كه مسلمانان در آن نماز ميگزاردند وهمان).
 .2كوفه :ابنابير در راه بازگشت از سار حج از شهرهان عراق عبهور كهرده و گزارشههان مايهدن داده
است كه گويان وضع آن سرزمين در اواخر قرن ششم هجرن است .او از شهر كوفه به عنوان شهرن كههن
نام ميبرد كه در آن تاريخ ويرانيهايش بيش از آبادنهان آن است .او علت اين امر را واهود قبيلههان بهه
نام «خَاااَه» در همسايگي شهر ميداند كه همواره بهه غهارت شههر كوفهه ميپرداختنهد وهمهان ص-167
 .)168او مينويسد :بيشتر ساختمانهان كوفه آاهرن اسهت .ون از «مسهجد كوفهه» يهاد كهرده و آن را در
شرق شهر ذكر ميكند و مينويسد :بسيار بزرق است و از خانههان شهر اداست وهمان ص.)168
 .3بغداد :ابنابير بغداد را شهرن معرفي ميكند كه آباداني قديم خود را از دست داده و از نام پهرآوازه
چيزن برايش باقي نمانده است وهمان ص.)173
 .4سامراء :ابنابير در راه بغداد بهه تكريهت از اقامهت سراسهرِ روز در سهامراء سهين ميگويهد .او از
ويراني تقريباً كام  -بجز بيش كوچكي از -اين شهر سين ميگويد وهمان ص.)186-185
 .5دمشق :بنا بر گزارش ابنابير دمشق در آن دوره بسيار آباد و شكوهمند بوده است .ون اين شهر را بهشهت
شرق نگين انگشتر شهرهان اسالم و عروس شهرهايي كه ديده است توصيف ميكند وهمان ص.)210
وضيعت فرهنگي و اجتماعي شيعيان

با تواه به گزارشههان ابنابيهر و تعبيهر ون از شهيعيان بها عنهوان «روافه

» وهمهان ص - )70كهه

اه سنت شيعيان را بدان مينامند -و نيز آن ه در منابع ديگهر در بهاب معرفهي ون آمهده وابنخطيهر
1424ق ج 2ص146؛ ذهبي 1413ق ص 47-45؛ همو 1407ق ج 44ص )213-211ميتهوان بهه
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طور قطع ابنابير را سنيمذهر دانسهت .بها ايهن حهال گزارشههان انهدك ون از شهيعيان نشهان از
كمتواهي و حتي در گاهي بيدقتي ون دربارة تشيع دارد وابنابير بيتا ص .)55اين امهر بهه گونههان
است كه گاه رنگ و بون تعصر در آن به چشم ميخورد وهمان ص.)53-51
بررسي گزارشها

 .1جده :ابنابير در طول سار خود به مكة مكرمه در بازديد از شهر اده گزارشي قاب تواه از وضهع
زندگي شيعيان آن عصر وقرن )6داده است .ون مينويسد :بيشتر سهاكنان اهده و توابهع آن در صهحرا و
كوهستان را سادات علون حسني حسيني و اعارن تشكي ميدهنهد و از لحها معيشهت در سهيتي
بسيار زياد زندگي ميكنند به گونهان كه دل سنگ به حال آنهان از سهر دلسهوزن صهد پهاره مهيشهود
وهمان ص .)48ون ادامه ميدهد :آنان بران ت مين نياز خود به هر كار و حرفههان تهن ميدهنهد؛ ماننهد
كرايه دادن شتر سقايي فروش شير خرما و يا هيزم .و چهبسا زنان بزرگوار و سيدة آنهان ايهن خهدمات
را خود عهدهدار ميشوند! وهمان).
 .2مكه :ابنابير هنگام حضور در مكه به نق سه گزارش پرداخته كه به نوعي دربارة شيعيان اسهت .او
دربارة حاكم مكه مينويسد :امير مكه در آن موقع مكثربن عيسي از نس [امام] حسنبن علهي اسهت

ولي خود از كساني است كه كار ناشايست ميكند و از انس و تبار پيشهينيان بزرگهوار خهود نيسهت! و
امير اده از اانر او عليبن موفق است وهمان ص.)51
ابنابير دربارة اينكه چگونه آغاز ماه رمضان در مكه اعالم شد مينويسد« :آغاز ماه رمضان در مكهه
توسط امير مكثر در حالي كه در رؤيت هالل اول ماه اختالف بهود رسهماً اعهالم شهد .مهذهر شهيعيان
علون و وابستگان ايشان -چنانكه ميگويند -اين است كه روزه گرفتن به روز شك ودر رؤيهت ههالل)
را واار ميدانند!» وهمان ص)108
نقد :اينگونه استدالل كردن و نتيجه گرفتن دربارة يك مذهر از عالمي بادقت در نق مطالر بسهيار بعيهد

است؛ زيرا به تصريح روايات اه بيت روزة يومالشك نهتنها واار نيست بلكه حرام است .بران نمونه

امام سجاد در روايتي روزة يومالشك وبه نيت روزة ماه رمضان) را ازو روزهههان حهرام ذكهر كردهانهد

ور.ك :كليني 1407ق ج 4ص .)85بحث «روزة يومالشهك» از اهميهت خاصهي در ميهان مباحهث فقهها
برخوردار است به گونهان كه معموالً در كتر فقهي مهم شيعه بيشي به عنهوان «روزة يومالشهك» واهود
دارد .اگرچه علمان شيعه دربارة روزة يومالشك نظرات ميتلاي دارند اما هي يك از آنان بهه واهوب روزة
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گرفتن ايهن روز فتهوا نهداده اسهت ور.ك :صهدوق 1413ق ج 2ص128-126؛ مايهد 1413ق  -الهف
ص300-298؛ شريف مرتضي 1405ق ج 2ص44-43؛ طوسي 1407ق ج 2ص.)171-170
نمادهاي شيعه در قرن ششم هجري
 .1نماز جماعت شيعيان در مكه

برخالف آن ه امروزه در مسجدالحرام رواج دارد در دورههايي هم ون زمان سار ابنابير وسهدة 6ق)
پيروان مذاهر اه سنت هريك نماز اماعت اداگانهان داشتند .االر اينجاست كه در آن عصر اهدا
از مذاهر چهارگانة اه سنت شيعيان زيدنمذهر نيز امام اماعت خهاص خهود را داشهتند .توصهيف
ابنابير از اين وضعيت اينگونه است:
حرم [مسجدالحرام] چهار امام [جماعت] سني دارد و امام [جماعت] پنجم از فرق هاي اس ت ك ه «زيدي ه»
ناميده ميشود و اشراف اين شهر [مكه] از پيروان مذهب آنان هستند و آنان در اذان «حي علي خير العم »
را بعد از «حي علي الفالح» اضافه ميكنند ،و آنها رافضيانِ سبكننده هستند و حساب و ج زاي آن ان ب ا
خداست! آنها هنگام نماز ،با ديگر نمازگزاران جمع نميشوند ،نماز ظهر را چهار ركعت ميخوانند و نم از
مغرب را بعد از پايان نماز مغرب ديگر پيشنمازان ميخوانند (ابنجبير ،بيتا ،ص.)70

نكته :همزمان با تسلط فاطميان بر شمال آفريقا در سال 385ق گروههي از سهادات حسهني بهر حجهاز
تسلط يافتند وسباعي 1420ق ص .)191به اين گروه «شرفا» يا «اشراف» گاته ميشد .حاكم وقت مكهه
در زمان حضور ابنابير مكثربن عيسيبن فليته آخرين حاكم سلسهلة شهرفان مكهه معهروف بهه «بنهي
فليته» يا «هواشم» بود ور.ك :ابن اثير 1385ق ج 11ص432؛ زركلي 1989م ج 7ص .)284حكومهت
شرفا بر مكه تا قرن چهاردهم ادامه داشت تا اينكه به دست سعوديان به سهال 1344ق تسهلط آنهها بهر
مكه از بين رفت وهمان ص )659و بدينسان حكومت شرفان مكه كه قرير هزار سال ادامه داشهت
پايان يافت .نكتة مهمي كه از گزارش ابنابير به دست ميآيد اين است كه بزرگان شهر مكه بر مهذهر
زيديه بودند و اين امر ناوذ شيعيان را در شهر مكهه در آن عصهر نشهان ميدههد .اينكهه در قهرن ششهم
هجرن بزرگان و خواص شهر مكه شيعة زيدن بودهاند نشاندهندة اهميت و ناوذ اين مهذهر در مركهز
اهان اسالم در آن دوره است.
نقد :نو بيان ابنابير از بياطالعي ون از فقه شيعه حكايت دارد .البته با تواه به اينكه بيشتر امعيهت
مسلمانان اهان بهويژه اندلس در آن عصر را اه سهنت تشهكي ميدادنهد و نيهز بها عنايهت بهه اينكهه
ابنابير تا پيش از اين سار با مناطق ديگر اسالم آشنا نبود بدينرون كماطالعهي ون از فقهه شهيعه را
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ميتوان به سبر شرايطي دانست كه در مملكت اسالمي عليه شيعه رواج داشت .هم نين از امله نقهاط
اختالف فقه شيعه با اه سنت وقت نماز مغرب است .اه سنت ابتدان وقهت نمهاز مغهرب را غهروب
آفتاب ميدانند ور.ك :طوسي 1407ق ج 1ص )262-261ولي بيشتر فقهان شيعه -بنها بهر روايهات-
ابتدان نماز مغرب را مغرب يا به اصطالح فقهي «ذهاب حمرة مشرقيه» ميداننهد ور.ك :حلهي 1413ق
ج 2ص23-19؛ نجاههي بيتهها ج 7ص .)111-109البتههه بهها تواههه بههه حضههور شههرفان مكههه كههه
زيدنمذهر بودند به نظر ميرسد روش فقهي زيدنمذهبان چنين بوده است.
 .2مشاهد مشرفة اهلبيت و امامزادگان و پراكندگي آنها در بالد اسالمي

از امله نكات مهم در بحث تاريخ فرهنگي و ااتماعي نمادها و رفتارهان مسهلمانان بههويژه شهيعيان
در مكانهان زيارتي و تواه آنان به زيارت اسهت .ايهن ويژگهي همهواره در طهول تهاريخ از نمادههان
شيعيان به حساب ميآمده است .تواه به مزار اه بيت و ساخت بارگاه بر سر آن مزارهها حضهور و

تبرك استن در اين مكانهان مقدس همواره مطمحنظر شيعيان بوده است .البته از گزارشهان ابنابيهر
دربارة اين زيارتگاهها و اينكه خودش به زيارت برخي از آنها رفته و تصهريح بهه تبهرك اسهتن از ايهن
مكانهان مقدس كرده است وابنابير بيتا ص )228نشان از واود فرهنهگ زيهارت حتهي در ميهان
اه سنت دارد .ون هم نين موفق به زيارت مزار برخي از پيامبران الهي و نيز اصحاب و بزرگان اسهالم
شده است .بيشتر اين مكانها را خود ون شيصاً زيارت كرده است هرچند در برخي ااها مانند حهرم
امام علي در نجف -به واود حرم امام تصريح كرده ولي خودش به زيارت آن مشهرف نشهده اسهت

وهمان ص .)169نكتة االر تواه اين است كه در تمام مكانهان زيارتي ابنابير به زيارت بوسهيدن
و تبرك استن خودش و مسلمانان از مكانهان زيارتي تصريح كرده اسهت ور.ك :همهان ص 58 14
 .)217 156 155 152 127 122 108 105 82 79اين امر شاهدن قون بهر رواج سهنت زيهارت
توس و تبرك استن در ميان مسلمانان در آن تاريخ اسهت و نشهان ميدههد اشهكالي كهه وهابيهت بهه
شيعيان دربارة شرك بودن زيارت و تبرك استن و توس وارد ميكنند از اساس باط و بيمعناست.
الف .مصر

حرم رأس الحسين :ماص ترين گزارش ابنابير در زيارت مشاهد مشرفه مربوط بهه بازديهد ون از
شهر مصر است .ون به صورتي دقيق و همراه با ذكر ازئيات به توصيف و ذكر نام مكانههان زيهارتي
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مصر ميپردازد وهمان ص .)23-18مهمترين مشهد يا مكان زيهارتي كهه ابنابيهر آن را زيهارت كهرده

زيارتگاه سر مبارك امام حسين است« .شهكوه و عظمهت ايهن حهرم كهه زبهان از وصهف آن عهااز
استوهمان ص )18و واود سر در صندوقي نقرهان واود ستونهان بزرق و شهمعدانهايي نقهرهان
و طاليي و قندي هان نقرهان آوييته از شمعدانها همينطور واهود سهنگهان مرمهر خهوشتراش و
واود سنگ بسيار سياه و صيقلي رون ديوار روبهرون وارد شونده كه هم هون آينهه تصهوير افهراد را

منعكس ميكند»وهمان) شگاتي نويسنده را برانگييته است .ابنابير بهدون اينكهه ذكهر كنهد زوار ايهن
حرم شريف شيعه هستند يا سني به امعيتي انبوه اشاره ميكند كه بر گرد آن مرقد شريف حلقه زده بها
گريه و زارن بدان تبرك استه آن را ميبوسند .ون هم نين مينويسد :حال تضهر زوار چنهان اسهت
كه دلِ سنگ را آب ميكند وهمان ص .)19او تحت ت ثير فضهان معنهون ايهن حهرم مينويسهد« :فكهر
نميكنم در سرتاسر گيتي محلي شكوهمندتر و تحسينانگيزتراز اين حرم شريف واهود داشهته باشهد»
وهمان) .اين سين نشان ميدهد كه ون تا پيش از اين چنين مكانهان زيارتي را نديده است.
قَرافَه :ابنابير از قبرستاني معروف به «قَرافَه» ياد ميكند كه تمام مشاهد مشرفة مصهر در آن قهرار دارد.
او ميگويد :مزار حضرت صالح نبي؛ مزار روبي بن يعقوببن اسحاقبن ابهراهيم مهزار آسهيه همسهر

فرعون و مزارهان اه بيت در اين قبرستان قرار دارد .هم نين ون از واود چههارده مهزار از مهردان
اه بيت و پنج مزار متعلق به بانوان خاندان رسول خدا خبر ميدههد كهه بهر فهراز هريهك بنهايي
باشكوه قرار داشته است .االر اينكه هريك از اين مزارها خادمي ميتص خود داشهته كهه در هماناها
ساكن بوده و شهريهان مستمر برايشان مقرر بوده است وهمان) .فهرست نام اين مشاهد -بر اسهاس نقه
ابنابير -چنين است:

اول .مردان اه بيت كه داران مشاهدن در مصر هستند:

 .1عليبن حسينبن علي؛ مؤلف اشارهان به ازئيات بيشتر نميكند و مشهيص نيسهت كهه ايهن

مزار دقيقاً متعلق به چه كسي است؟ اگر منظور ابنابيهر امهام چههارم شهيعيان حضهرت امهام علهيبن

الحسين زينالعابدين است كه به طور قطع ايشان در مدينه به سهال 95ق شههيد شهد ومايهد 1413ق
ب ج 2ص )137و در بقيع دفن گرديد وبالذرن 1417ق ج 3ص .)146بنابراين مزار مهذكور حتمهاً

متعلق به امامزادهان از نس اه بيت است.

 .2دو پسر از فرزندان امام اعار صادق؛

 .3قاسمبن محمدبن اعار الصادقبن محمدبن علي زينالعابدين؛
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 .4حسنبن قاسمبن محمدبن اعار الصادق؛

 .5حسينبن قاسمبن محمدبن اعار الصادق؛
 .6يحييبن قاسمبن محمدبن اعار الصادق؛

 .7عبداهللبن قاسمبن محمدبن اعار الصادق؛

 .8عليبن عبدهللبن قاسمبن محمدبن اعار الصادق؛

 .9عيسيبن عبداهللبن قاسمبن محمدبن اعار الصادق؛

 .10يحييبن حسينبن زيدبن حسن؛
 .11محمدبن عبداهللبن محمد الباقر؛

 .12اعاربن محمد از فرزندان امام سجاد كه نويسنده ميگويد :به مها گاتنهد :ون پهرورش يافتهة
مالك بوده وابنابير بيتا ص ص .)20-19
نام قاسمبن محمدبن اعار در بين اين مكانههان زيهارتي بسهيار پررنهگ اسهت .بهه قرينهة «اعاهر
الصادق» اين شيص غير از قاسمبن محمدبن اعار طيار است .غير از مزار او ابنابير از بارگهاه شهش

تن از فرزندان و نوادگان ون نام برده است .او فرزند محمد ديبهاج پسهر امهام صهادق اسهت .قاسهم

معروف به «شبيه» يا «قاسم الشبيه» بوده و فرزندان ون را با نام «بنيشبيه» ميشناختند وابنعنبهه 1417ق
ص .)226ظاهراً اين لقر به خاطر شباهت ون به رسول خدا بوده است ور.ك :فيهررازن 1419ق
ص .)90ابنعنبه نام فرزندان قاسمبن محمد را ذكر كرده تصريح ميكند كه برخهي از آنهان در مصهر از
خود نسلي بر اان گذاشتهاند وابنعنبه 1417ق ص.)227-226

بانوان اه بيت كه داران مشاهدن در مصر هستند:
 .1سيده امكلثوم بنت قاسمبن محمدبن اعار؛

 .2سيده زينر دختر يحييبن زيدبن عليبن الحسين؛
 .3سيده امكلثوم بنت محمدبن اعارالصادق؛

 .4سيده ام عبداهللبن قاسمبن محمد وابنابير بيتا ص.)20
ابنابير متذكر اين مسئله ميشود كه تمام اين مشاهد مشرفه را خهودش زيهارت كهرده و نهام آنهها را از
رون مزارشان برگرفته و انتساب آنها به صاحبان مزار به تواتر ثابت شهده اسهت وهمهان) .هم نهين ون

ميگويد :تعداد اين مزارها بيش از تعداد مذكور بوده است .او هم نين از واود مزارن متعلق بهه «مهريم

دختر امام علي »نام ميبرد كه خودش آن را نديده است وهمان).
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نكتة قاب تواه اين است كه ابنابير اشارهان به واود بارگاه حضرت زينر دختر امهام علهي در
مصر نميكند و اين ميتواند شاهدن باشد بر عدم صحت انتساب زينبية مصر به حضهرت زينهر كبهرا

دختر امام علي كه امروزه در مصر مشهور است.
ب .مكه

با تواه به اينكه ابنابير قرير  8ماه در مكه اقامت داشت اين فرصت را يافت كه از تمام مكانههان مههم
اين شهر بازديد كند .از مهمترين آنها زيارت زادگاه اه بيت اسهت .او از زيهارت مسهجدن كهه زادگهاه

رسول خدا در شرق كعبه بود خبر داده است .ون هم نين ميگويد :اين مكان در اص خانة عبداهللبن
عبدالمطلر پدر رسول خدا بوده كه در آن تاريخ به دامنة كوه «ابوقبيس» چسبيده بهوده اسهت وهمهان

ص .)126-125در كنار آن مسجد نيز مسجدن ديگر واود داشته كه بر آن نگاشته بوده :زادگاه امام علهيبن
ابيطالر وهمان ص .)126نيز ابنابير از خانة حضرت خديجه و زادگاه حضرت فاطمهه زههرا و
حسنين سين ميگويد كه خود آنها را ديده و بدان تبرك استه است وهمان).

نقد :سين ابنابير دربارة زادگاه امام حسن و امام حسين در مكه قطعاً مردود و نادرست است؛ زيهرا
به گواهي منابع معتبر تارييي والدت اين دو امام همهام پهس از هجهرت پيهامبر و پهس از ازدواج امهام

علي با حضرت زهرا در مدينه واقع شهد ور.ك :مايهد 1413ق ب ج 2ص 5و ص27؛ ابنسهعد
1418ق ج 10ص 226و .)369
ج .مدينه

ابنابير در زيارت خود از حرم رسول خدا و مسجدالنبي از مشاهد مشرفه و مكانهان زيهارتي و مههم
آن نام ميبرد .ون بعد از ارائه تصويرن دقيق و كام از حرم نبون همراه با ذكر دقيق ازئيات مينويسد:
درون روضه مقدس به جانب قبله ،حوضچهاي از سنگ مرمر به شك محراب قرار دارد كه گوين د :خان ه

فاطمه بوده است ،و نيز گويند :قبر آن بزرگ بانو است و خدا به اين امر داناتر است (همان ،ص .)151

در اين بين ابنابير به توصيف منبر رسول خهدا ميپهردازد و در ادامهه بهه نكتههان االهر اشهاره
ميكند :ون مينويسد:
استوانهاي از جنس نقره ،درون تهي و كشيده شبيه انگشتانة خياطان ،ولي بزرگتر بر سر پاية راس ت منب ر
نبوي -جايي كه خطيب به عادت هنگام خطبه دست خود را بر آن مينهد -قرار داشت ك ه م ردم برآنن د
بازيچة حسنين بوده است (همان ،ص.)152
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توصيف ابنابير از حضور مؤذنهايي اوان در مسجدالحرام و مسجدالنبي االر تواه اسهت بههويژه

اينكه يكي از مؤذنهان حرم نبون از نس بهالل حبشهي مهؤذن پيهامبر اكهرم بهوده اسهت وهمهان

ص .)154ابنابير به زيارت قبرستان «بقيع» نيز رفته است .توصيف او از اين قبرسهتان معهروف نشهان
ميدهد كه در آن دوره بر سر مزار تعدادن از بزرگان مدفون در آن قبه و بارگهاه واهود داشهته اسهت.

ون از واود بارگاه سپيدرنگ بر مزار ابراهيمبن رسول اهلل گزارش ميدههد .هم نهين از روضهة عبهاس
عمون پيامبر و امام حسنبن علي كه از ديگر روضهها بزرقتر است نام ميبرد .ابنابير در توصهيف
اين بارگاه مينويسد:
بارگاهي است برآمده در هوا ،نزديك درِ بقيع و در سمت راستِ بيروني آن( .مح ) س ر ام ام حس ن در
پايين پايين پاي عباس قرار گرفته و مزار آن دو در سطحي وسيع از زمين ،برجسته است و ب ه ل وحه ايي
آراسته به بهترين صورت با قطعات برنجينِ مرصع و ستارهنشان و گ ميخهايي بسيار زيبا و منظري جمي
پوشانده است (همان ،ص.)155

شگات اينكه او دربارة مزار امام سجاد امام باقر و امام صادق سيني نميگويد وهمان) .ابنابيهر بهه

واود مزار برخي از امله صايه بنت عبدالمطلر مالهكبن انهس وبهزرق مهذهر مهالكي) عقيه بن
ابيطالر عبداهللبن اعار عثمانبن عاان و فاطمه بنت اسد نيز تصريح ميكند وهمان).
از گزارشهان قاب تواه ابنابير توصيف مكاني است كه امروز به «بيتاالحزانِ» حضرت فاطمهه

زهرا معروف است .او از مكاني در قبرستان بقيع به نام «قُبیه عباسيه» نام ميبرد و مينويسد:

خانهاي است منسوب به فاطمه ،دختر پيامبر كه به «بيت الحزن» معروف است و گويند :همين خان ه اس ت
كه آن بانو در سوگ رحلت پدر خود ،رسول خدا ،در آن ساكن شد و به اندوه نشست (همان).

د .عراق

 .1كوفه :ابنابير محراب مسجد كوفه را اينگونه توصيف ميكند:
در سمت راست اتاق خطيب مسجد ،محرابي است كه با ستونهاي س ا س اخته ش ده و از ك ا رواق
باالتر است؛ چنانكه گويي مسجدي است كوچك و همان محراب اميرالمؤمنين عليبن ابيطالب اس ت
كه در همين مح شقي ملعون ،ابن ملجم ،آن حضرت را با شمشير ضربت زد .در اين مح راب ،م ردم ب ه

دعا و زاري و نماز ميپردازند (همان ،ص  )168او همچنين از خانة امام علي و اتاقي ك ه آن حض رت
را در آن غس دادند نام ميبرد (همان).

پس از آن مينويسد :در سمت شرقي مسجد خانهان كوچك است كه در آن قبر مسلمبن عقي  قهرار
دارد وهمان).
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نكته اينكه ابنابير تصريح ميكند :برخهي از ايهن مكانههان مهذكور را خهود نديهده و بهه نقه از
كهنساالن شهر كوفه به ثبت گزارش پرداخته است وهمان ص.)169-168
 .2نجف :ابنابير به شهر نجف نرفته و تنها آن ه را شنيده نق كرده است .نو بيان ون نشهان ميدههد
كه به اين نق به ديده ترديد مينگرد! ون مينويسد :در يك فرسنگي غرب شهر كوفه مهزارن منسهوب

به عليبن ابيطالر است كه گاته شده :قبر ايشان همانااست و خهدا بهه ايهن سهين دانهاتر اسهت.
ابنابير به واود زيارتگاهي باشكوه در آنجا تصريح كرده اظهار ميدارد كه ايهن خبهر را بهران او نقه
كردهاند و به سبر كمبود وقت موفق به زيارت آن نشده است وهمان ص.)169
 .3بغداد :ون پس از ذكر نام محلههان مهم بغداد از زيارتگاهي باشكوه ياد كرده است كه در راه محلهة
«باب البصره» قرار دارد .او مينويسد :درون اين زيارتگاه قبرن وسيع قرار دارد كهه بهر آن نوشهته شهده
است اين قبر عَون و مُعين از فرزندان اميرالمؤمنين عليبن ابيطالر است و در سمت غرب آن مهزار
[امام] موسيبن اعار قرار دارد وهمان ص .)181او هم نين از واود زيارتگاهههان متعهدد و متعلهق

به اوليا و بزرگان سين ميگويد كه نام آنها را به ياد نسپرده است وهمان) .اين امر گويهان آن اسهت كهه
در اين قسمت بغداد قبرستاني بزرق واود داشته است .اما اينكه چرا ابنابيهر از مهزار امهام محمهدبن
علي الجواد نام نميبرد مشيص نيست.

 .4سامراء :ابنابير به بازديد از اين شهر تصريح ميكند وهمان ص .)186-185با اين حهال اشهارهان
به مزار امامين عسكريين در اين شهر نميكند .به نظر ميرسد ويراني شديد سامراء در آن دوره اثهرن
از زيارتگاه مذكور باقي نگذاشته بود.
ه  .دِمَشق

مهمترين بيش گزارش ابنابير دربارة شهر دمشق توصيف او از مسهجد «اهامع دمشهق» اسهت .ايهن
مسجد بزرق در عصر خالفت وليدبن عبدالملك مروان با صرف هزينة گزاف سهاخته شهد ومسهعودن
1409ق ج 3ص .)157ابنابير از توصيف زيباييها و بيان ازئيات دقيق و ماصه آن مسهجد بهزرق
فروگزار نكرده است وابنابير بيتا ص .)221-211در اين بين اشارة او به مشاهد مشرفة ايهن مسهجد
و نيز مزارهان برخي از خاندان اه بيت در دمشق گوشههايي از تهاريخ ااتمهاعي شهيعيان را بهازگو

ميكند .ون به مسجدن زيبا با طراحي بديع اشهاره ميكنهد كهه شهيعيان آن را «زيارتگهاه امهام علهي»
ميدانند وهمان ص .)216بنا به نق ابنابير بين شيعيان معروف است كه آن حضرت را در خهواب در
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همين مح ديدهاند و ازاينرو در همان اا مسهجدن سهاختهاند وهمهان) .مهمتهرين زيارتگهاه مسهجد
«اامع دمشق» مزار باشكوه سر مبارك امام حسين است كه به گاتة ابنابير در نزديكهي درب شهرقي
مسجد قرار گرفته است وهمان ص .)218االر اينكه او مينويسد :اين سر مبارك مدتي بعد بهه قهاهره
منتق شد وهمان) .گاتني است :بنا بر نظر بزرگان شيعه اين نظر قاب قبول نيسهت؛ زيهرا بزرگهان شهيعه

مانند شيخ طوسي سيد مرتضي ابن شهرآشوب و عالمه مجلسي معتقدند كه سر مطهر امام حسين بهه
بدن مطهرشهان در كهربال ملحهق شهد وابهن شهرآشهوب 1379ق ج 4ص77؛ مجلسهي  1363ج45
ص145؛ نيز رك :شبر 1409ق ج 3ص.)106-103

زيارتگاه سر حضرت يحيي كه در شبستان سمت قبلة اين مسجد قهرار داشهته اسهت وابنابيهر

بيتا ص )221از ديگر مكانهان مقدس واقع در مسجد «اامع دمشق» است .هم نين از املهة ديگهر
زيارتگاههايي كه ابنابير در دمشق از آن نام ميبرد عبارت است از:
 .1زادگاه حضرت ابراهيم در دامنة كوه «قاسيون» وهمان)؛

 .2مزار هاتهزار يا هاتصد پيامبر الهي كه بين «باب الاَراديس»  -يكي از دروازهههان قهديم دمشهق -و
كوه قاسيون قرار دارد وهمان ص)222؛
 .3واود غارن در كوه قاسيون به نام «غار خون» كه مح كشته شدن و رييته شدن خون هابي توسهط
قابي است و ابنابير تصريح ميكند كهه در آن محه مسهجدن سهاختهاند و مينويسهد :در كتهاب
تاريخ ابن المعلي اسدي خوانده است كه پيامبران الهي ابراهيم موسي عيسي لهوط و ايهوب در
آنجا نماز خواندهاند وهمان)؛

 .4واود يك غار منسوب به حضرت آدم در باالن كوه قاسيون كه مكان متبركي است وهمان ص)223؛
 .5واود غارن ديگر در پايين كوه مذكور كه به «مغارةالجوع» وغهار گرسهنگي) معهروف اسهت و مهردم
ميگويند :در اين غار هاتاد پيامبر از گرسنگي اان دادهاند و بر سر اين غار مسجدن واهود داشهته
است وهمان)؛
نكتة مهم اينكه ابنابير تصريح ميكند هريك از اين مشاهد متبركه اوقهافي ميهتص بهه خهود داشهته و
ميارج آن مكانها را ت مين ميكرده است وهمان).

 .6واود مسجدن متبرك در شرق دمشق نزديك به زادگاه حضرت ابراهيم در روسهتايي موسهوم بهه
«بيت الهيه» وبيت االله) كه گاته شده آزر پدر وعمون) حضرت ابراهيم در آنجا بهت ميتراشهيده
و حضرت ابراهيم آنها را شكسته است وهمان ص)225-224؛
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آن ه دربارة اين زيارتگاهها مهم است نو مديريت مسلمانان بر اين اماكن مهذهبي و متبهرك اسهت؛
چيزن كه ابنابير در موارد متعدد پس از ذكر نام مكانهان زيارتي و مقدس بهدان اشهاره ميكنهد؛
مثالً دربارة مسجد مذكور از واود اوقاف گستردهان كه به صورت دقيق مهديريت ميشهده اسهت
نام ميبرد .ون مينويسهد :امهين اوقهاف پيشنمهاز و مهؤذن هريهك مقهررن مشهيص دريافهت
ميكردند .نيز بران غريبان و زائران اماكن مذكور تسهيالتي هم هون غهذا و اهان خهواب در نظهر
گرفته شده بود وهمان ص 20و .)225
 .7قبرستان بزرق دمشق وباب الصغير) :ابنابير مينويسد :قبرستاني بزرق در غرب دمشق واهود دارد كهه
مزار شهيدان و بسيارن از بزرگان در آن قرار دارد وهمان ص .)226ون نامي بران ايهن قبرسهتان ذكهر
نميكند اما با تواه به بزرگان مدفون در آن كه ابنابير نام آنهها را برشهمرده اسهت ميتهوان گاهت:
همان قبرستان «باب الصغير» است كهه صهاحر الزي ارات از آن نهام بهرده اسهت وزوكهارن 1956م
ص .)23گاتني است :امروزه نيز اين قبرستان در دمشق با همين نام معروف است .ظهاهراً بها تواهه بهه
نزديكي اين قبرستان به يكي از دروازههان قديم شهر دمشق معروف به «باب الصغير» وابنابير بيتها
ص )228به اين نام خوانده شده است .در فضيلت اين مكان ابنابير مينويسد :اايگاه مبهاركي اسهت
كه دعا در آن مستجاب بوده و بسيارن از اوليها ايهن امهر را آزمودهانهد وهمهان ص .)226ون تصهريح

ميكند :مزار بسيارن از بزرگان اه بيت صحابه و اوليها در ايهن قبرسهتان واهود دارد كهه تعهداد از
شماره بيرون است وهمان) .او تنها به ذكر دو مزار از اه بيت اكتاا كرده است:

الف .حضرت ام كلثوم بنت عليبن ابيطالب؛ ابنابير كه خود بدانجا رفته و يك شهر در آنجها
اقامت كرده و تبرك استه است مينويسد :بر مزار ايشهان مسهجدن بهزرق سهاختهاند كهه بيهرون آن
خانهها و اوقافي دارد وهمان ص.)228
ب .حضرت سكينه بنت حسينبن علي؛ ابنابير از واود مسجدن بر سر اين مهزار يهاد ميكنهد
ولي انتساب اين قبر به آن بانو را با ترديد بيان كرده مينويسد :شايد متعلق به سكينهان ديگر از خانهدان
اه بيت باشد وهمان).

نام برخي ديگر از صاحبان مزارهان اين قبرستان عبارت است از:
 -مزار باللبن حمامه مؤذن پيامبر وهمان ص)226؛

 مزار ابودرداء صحابي پيامبر و همسر ون ام درداء وهمان)؛ -مزار فضالةبن عبيد و سه بن الحنظليه از صحابة حاضر در بيعت شجره وهمان).
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سخني دربارة شيعيان شام

اين سياح سنيمذهر در ميان ذكر مشاهد مشرفة شهر دمشق دربارة شيعه و تواه آنها بهه سهاختن مهزار
بران اه بيت مينويسد:

شيعيان در ساختن بناهاي استوار بر م زار اه بي ت[ ]جه دي بلي ك ك رده و اوق افي ف راوان ب دانها
اختصاص دادهاند .يكي از اين زيارتگاهها مشهدي است منس وب ب ه عل يبن ابيطال ب[ ]ك ه ب ر آن

مسجدي آراسته و خوشساز برآوردهاند .قرينة آن ،بستاني اس ت سراس ر نارنجس تان ك ه آب ي ص اف از
آبشخوري برآن ميگذرد .بر تمام ديواره اي آن مس جد ،چادره اي ب زرگ و كوچ ك آويختهان د و در
محراب آن سنگي هست بزرگ كه از ميان شكافته و دو نيمة آن را به هم پيوس ته و چس باندهاند و ش يعه
برآنند كه علي[ ]به ضرب شمشير خود يا به اشاره و امري از امور الهي ،كه ب ه دس ت او روي داده ،آن

سنگ را شكافته است( .هرچند) در مورد علي[ ]هرگز (روايتي) نرسيده كه بدين شهر آمده باش د ،ول ي
ايشان برآنند كه وي را به خواب در اينجا ديدهاند .شايد اگر سفر او به دياري نبوده از جهت رؤيا اين ام ر
نزد آنان به وقوع پيوسته باشد ...شيعيان را در اين سرزمين اموري است شگفت و به شمار بيش از س نيانند،
و در سراسر اين ديار ،با مذاهب گوناگون خود انباشتهاند .فرق ههاي آن ان ش ام «رافض يان» اس ت ك ه
سبكنندگان باشند و «اماميان» و «زيديان» كه ب هويژه قاي

ب ه تفض ي زي د هس تند و «اس ماعيليان» و

«نصيريان» كه كافرند؛ زيرا به گفتة خود ،معتقد به الوهيت علي[ ]هستند و «غرابيان» كه گويند:

علي[ ]شبيهترين كس به پيامبر بود و چونان زاغي كه به زاغي ماند ،بدو ميمانس ت ،و ب ه روحاالم ين
گفتهاي از قول خداي تعالي را نسبت ميدهند( ،ولي) مقام ذات باري بس واالتر از آن اس ت (ك ه چن ان

فرموده باشد) ،و ديگر فرقههاي بسيار كه تعداد آنان به شمار نگنجد و خداوند ايشان را گ مراه خواس ته و
ديگر آفريدگان را به وسيلة آنان گمراه كرده است .از خداوند مسئلت داري م ك ه م ا را در ديان ت خ ود
مصون و پايدار و به دور از لغزش و انكار نگاه دارد و از گرايشهاي نارواي ملح دان ب دو پن اه ميب ريم
(همان ،ص.)227

نقد

اول .نو نگاه آمييته با تعصر و كماطالعي ابنابير به تشيع و باورهان آنان در ايهن مهتن بهه وضهوح
مشاهده ميشود .اين ديدگاه كه خالي از انصاف و دقت است حتي انتقهاد متهرام كتهاب را بهه همهراه
داشته است .در ذي اين متن مترام مينويسد:
سخنان مؤلا دربارة شيعه -چنان كه پيداست  -خالي از تحقي ق و بس يار س طحي و سرش ار از
خلط و سه انگاري است .شگفتا از فاضلي دقي ق چ ون ابنجبي ر ك ه در توض يو و توص يا
طهارت خانة مسجدي ،چنان موشكافي ها و ژرفنگري ها دارد ،ام ا در بي ان مس ام مرب و ب ه
معتقدات گروهي مسلمان دست خوش مسامحه و لغزش و خلط ميشود (ابنجبير ،1370 ،پاورقي
مترجم ،ص)342-341
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دوم« .نصيريان» و يا «غرابيان» كه ابنابير آنان را از املة شيعيان نام ميبرد از امله فرقهههان مطهرود
تشيع هستند .آنان كه به «علويه» يا «انصاريه» نيز شهرت دارند عقايدن همراه بها غلهو و التقهاط دارنهد.
امههروزه نيههز تعههداد قابه تواهي از پيههروان ايههن فرقههه در شههام واردن و سههوريه) حضههور دارنههد ور.ك:
شهرستاني  1364ج 1ص222-220؛ مشكور  1372ص .)445-442بنهابراين در واقهع؛ نههتنها ايهن
فرقه شيعة واقعي نيستند بلكه از «غاليان» بهشمار ميروند .گذشته از ايهن ابنابيهر بهه گونههان سهين
ميگويد كه گويي همة شيعيان عقايد «نصيريه» يا «غرابيه» را پيرون ميكنند! ور.ك :سهبحاني بيتها ج8
ص.)408-397
از مجمو گزارشهان ابنابير دربارة دمشق نكات قاب تواهي قاب استيراج است:
نيست آنكه امعيت شيعيان دمشق در قرن ششم هجرن به تصريح مؤلف بيش از اه سهنت بهوده
است .هم نين شيعيان به نمادها آداب و مناسك مذهبي اهتمام داشتند وابنابير بيتا ص .)227ديگهر
آنكه بر فر

صحت ادعان نويسنده فرقههان ميتلف اسالمي با عقايد متااوت در منطقة شام در قهرن

ششم هجرن زندگي ميكردهاند.
مراسم مذهبي
 .1بزرگداشت شب نيمة شعبان

ابنابير در دو اا از برگزارن اشن شر نيمة شعبان ياد ميكند :ون در شهر نيمهة شهعبان سهال
579ق در مكه از برگزارن مراسم بزرگداشت و عبادت مردمان و شرزندهدارن آنان در ايهن شهر
سين ميگويد وهمان ص .)107-106هم نين او در سال 580ق در بازديهد خهود از دمشهق بهه
برگزارن اشن عيد نيمه شعبان در صحن مسجد «اامع دمشق» اشهاره ميكنهد وهمهان ص.)219
ون به اينكه اين اشن توسط شيعيان برگزار ميشود يا اه سنت ههي اشهارهان نميكنهد امها بها
بياني كنايهآميز ميگويد :ازدحام و اشن آنان -شيعيان -در نيمة شعبان با شكوهتر از مراسم شهر
 27ماه رمضان است وهمان).
نكته قاب تواه اينكه مؤلف از حضور شيعيان يا اينكه اين مراسم يك مراسم شهيعي اسهت سهيني
نميگويد بلكه به صورت كلي دربارة حضور مسلمانان و عبادتهان آنان سين ميگويد .البته با تواهه
به قرينه مذكور در قب

كه ابنابير حضهور شهيعيان در دمشهق را بهيش از اه سهنت ميدانهد وهمهان

ص )227و از اينكه اشن نيمة شعبان در دمشق باشكوهتر از مراسم شر  27ماه رمضان است  -كه نهزد
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اه سنت اهميت زيادن دارد -ميتوان اين مراسم را به نوعي شيعي دانسهت و آن را قرينههان ديگهر بهر
حضور پررنگ شيعيان در دمشقِ قرن ششم هجرن بهشمار آورد.
 .2زوار ايراني در سفر حج

از امله نكات االر تواه سفرنامة ابنجبير گزارشههان ون از زوار ايرانهي بيهت اهلل اسهت .ون در
سار حج وقتي موفق به انجام كام مناسك حج شد به قصد زيارت مدينة منوره راهي آن شهر گرديهد.
به سبر شرايط آن عصر و ناامني راهها مسافران سعي ميكردند با كاروانهان مطمهئن و امهن مسهافرت
كنند .ازاينرو ابنابير در راه مدينه با كارواني از عجمها همراه ميشود كه رهبرن آن با يك اميرالحهاج
عراقي بوده است .در اين كاروان ايرانيان نيز حضور داشتند .ون پس از مدينه تها عهراق همهراه همهين
كاروان بوده است وهمان ص 136و .)143-141
گزارشهان ابنابير از كاروان ايرانيان در اينباره است:
 .1ذكر تمول و ثروت و زيبايي چادرها و خيمههان اميرالحاج عراقي وهمان ص)138-137؛
 .2حضور سه بانون ارامند معروف به «خاتون» در كاروان خراسانيان كه همسر حاكمان بيشههايي از
ايران بودند و در راه مكه خدماتي مث آبرساني به زوار ارائه كرده بودنهد وهمهان ص.)144-145
هم نين ابنابير از راحتي آنان در هنگام سار حج به خاطر داشتن كجاوه وشقاوه) بهر رون شهتران
و ...سين ميگويد وهمان ص)138-137؛
 .3حضور ايرانيان در كاروان اميرالحاج عراقي و آوردن شمع افروختهة بسهيار توسهط آنهان در شهر در
عرفات در كوه رحمت و مسجد آن وهمان ص )139كه مؤلف بيشتر آنهان را پيهرو مهذهر حناهي
ميداند؛ زيرا هريك شمع به دست به دنبال امام اماعت حناي راه افتاده بودند وهمان)؛
 .4اظهار تعجر ابنابير از ازدحام شديد ايرانيان از عراق رسيده و خراسانيان در هنگامي كهه در كعبهه بهاز
ميشود به حدن كه افرادن صدمه ديده و حتي برخي زير دست و پا اان دادند! با ايهن حهال اشهتياق
زياد آنان و ترس نداشتن از اين خطرها بران ابنابيهر بسهيار االهر تواهه اسهت وهمهان ص-141
)142؛
 .5خطبهخواني دو واعظ خراساني به زبان فارسي و عربي و پاسخهان دقيق آنان به پرسشهان مهردم و
اظهار تعجر ابنابير از توانايي علمي آنها و تصريح به اينكه روش واعظان شرقي همينگونه اسهت
وهمان ص)142؛
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 .6ابنابير پس از ذكر برگزارن مراسم شهر نيمهة شهعبان در مكهه از منااهات يهك مسهلمان ايرانهي
گزارش ميدهد و مينويسد :اين زائر ايراني چنان غرق در منااات و ناله به درگاه الههي شهد كهه از
حال رفت و ما خيال كرديم ون مرده است .با اين حال زني ايراني كهه از آنجها ميگذشهت آمهد و
آب زمزم به صورت ون پاشيد و او به ههوش آمهد و رفهت وهمهان ص .)108-107االهر اينكهه
ابنابير پس از اين نق در وصف ايرانيان ميگويد:
مقامات اين ايرانيان ،در رقت نفس و تأثيرپذيري و سرعت انفعال و كثرت مجاهدتها و عبادتها و ط ول
رياضتها و پايداري بر اعمال خير عبادي و ظهور بركتها ،مقاماتي شگفتانگيز و شريا است و فض
به دست خداست كه به هركس خواهد عطا فرمايد (همان ،ص.)108

مدارس و مكانهاي علمي و توجه مسلمانان به علم و دانشاندوزي

از مسائ االر تواه اسالم تواهه بهه دانهش و دانشانهدوزن اسهت .ايهن امهر در روايهات پيهامبر و

اه بيت به ما رسيده است ور.ك :كليني 1407ق ج 1كتهاب «فضه العلهم» ص )71-30ازايهنرو

مسلمانان به فراگيرن علم و دانش تشويق شدهاند .نمود اين امر تواهه بهه علمآمهوزن در كنهار عبهادت
است كه اول بار در مسااد نمود يافت به گونهان كه يكهي از مهمتهرين كاركردههان مسهااد در كنهار
عبادت مركز تجمع عالمان و دانشاندوزان مسلمان بوده است.
ابنابير در ديدار خود از اسكندريه از واود مدارس و خوابگاهها بران طالبان علم و اهه عبهادت
سين ميگويد به صورتي كه از اطراف و اكناف هر كس به اين شهر ميآيد و به دنبال هر علهم و فنهي
كه باشد استادن مشيص بران آموزش واود دارد وابنابيهر بيتها ص .)15واهود مكترخانهههايي
ميصوص بران تدريس قرآن به فقرا و يتيمان در شهر قاهره االر تواه است وهمان ص .)25اشهاره
به واود استادان تعليم قرآن و شاگردان آنهها و داشهتن شههريه و برگهزارن كالسههان خطآمهوزن در
مسجد «اامع دمشق» وهمان ص )219از ديگر نكات قاب تواه در سفرنامة ابنجبير است.
نتيجهگيري

سفرنامة ابنجبير گزارشي دقيق از وضع فرهنگي و ااتماعي قرن ششم هجرن اسهت كهه بها تواهه بهه
دقت مؤلف تصوير خوبي از اهان اسالم در آن دوره به خواننده ميدهد .نكات ذيه بهه عنهوان نتيجهة
اين پژوهش قاب بررسي است:
 .1نو ِ گزارشهان ابنابير قاب تواه و اعتماد است.
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 .2با تواه به مذهر ابنابير برخي از گزارشهان او دربارة تشيع همراه با كمتواهي و تعصر است.
 .3اين كتاب منبع مهمي بران استيراج تاريخ فرهنگهي و ااتمهاعي مسهلمانان در قهرون اوليهه اسهالمي
بهشمار ميرود.
 .4بيشتر گزارشهان اين كتاب دربارة عموم مسلمانان است .با اين حهال دربهارة شهيعيان گزارشههان
قاب تواه و مهمي در اين كتاب آمده است.
 .5مهمترين بيش ايهن كتهاب كهه بها تشهيع مهرتبط اسهت گزارشههان ابنابيهر از مشهاهد مشهرفة
اه بيت در مصر مكه مدينه عراق و دمشق است.

 .6با تواه به گزارشهان ابنابير پراكندگي شيعيان در مناطق گوناگون اهان اسهالم در اهده مكهه
كوفه و بهويژه دمشق قاب تواه است.
 .7بيان وضع مسلمانان ساكن در مناطق مسيحينشين بهويژه در ازيرة سيسي اروپهايي در ايهن كتهاب
بسيار قاب تواه و درخور ت م است.
 .8سههبك زنههدگي مسههلمانان نمادهههان اسههالمي و شههيعي آداب و رسههوم بيصههوص در زيههارت
مكانهان مقدس بندگي و عبوديت روابط ااتماعي مسلمانان با يكديگر و با مسيحيان ته ثير
پوشش زنان مسلمان بر زنان اروپايي معمارن شهرها و نهادهان علمي و ااتماعي مسلمانان ه
مث مسااد و مدارس ه از امله مؤلاههان مهم تاريخ فرهنگي و ااتماعي مسهلمانان در قهرن
ششم هجرن است كه با تواه بهه س فرنامة ابنجبي ر ميتهوان تصهويرن واضهح از وضهعيت
مسلمانان در قرن مذكور به دست آورد.

دليل بسرگداشت اربعين چيست؟
دكتر رسول جعفريان

درآمد
وتاب "هػثاح الوتْزذ" ضيخ عَسي وِ حاغل گضيٌص دليك ٍ اًتخاب هقمَل ضيخ عَسي است ،اص سٍايات فشاٍاى
دستاسُ تمَين هَسد ًؾش ضيقِ دستاسُ ايام سَي ٍ ضادي ٍ دفا ٍ سٍصُ ٍ فثادت است ،ريل هاُ "غفش" هي ًَيسذً :خستيي
سٍص ايي هاُ(اص سال  ،)121سٍص وطتِ ضذى صيذ تي فلي تي الحسيي است .سٍص تيستن غفش ـ يقٌي استقيي ـ صهاًي است وِ
حشم اهام حسيي(ؿ) يقٌي واسٍاى اسشا ،اص ضام تِ هذيٌِ تاصگطتٌذ ٍ سٍصي است وِ راتش تي فثذاهلل اًػاسي ،غحاتي سسَل
خذا(ظ) ،اص هذيٌِ تِ وشتال سسيذ تا تِ صياست لثش اهام حسيي(ؿ) تطتاتذ ٍ اٍ ًخستيي وسي است وِ لثش آى حضشت سا
صياست وشد .دس ايي سٍص ،صياست اهام حسيي(ؿ) هستحة است ٍ ايي صياستّ ،واًا خَاًذى صياست استقيي استٍ .ي سپس
هتي صياست استقيي سا تا سٌذ تِ ًمل اص حضشت اهام غادق(ؿ) آٍسدُ است" :السالم فلي ٍلي اهلل ٍ حثيثِ ،السالم فلي خليل
اهلل ٍ ًزيثِ ،السالم فلي غفي اهلل ٍ اتي غفيِ."...
ايي هغلث ي است وِ ضيخ عَسي ،فالن فشّيختِ ٍ هقتثش ٍ هقمَل ضيقِ دس لشى پٌزن ،دستاسُ استقيي آٍسدُ است .عثقا
تشاساس افتثاسي وِ ايي سٍص هياى ضيقياى داضتِ است ،اص ّواى آغاص وِ تاسيخص هقلَم ًيست ،ضيقياى تِ حشهت آى ،صياست
استقيي هي خَاًذُ اًذ ٍ اگش هي تَاًستٌذ هاًٌذ راتش تش هضاس اهام حسيي(ؿ) گشد آهذُ ٍ آى اهام سا صياست هي وشدًذ .ايي
سٌت تا تِ اهشٍص دس فشاق تا لَت تشپاست ٍ ّش سالِ ضاّذين وِ هيليَى ّا ضيقِ دس ايي سٍص تش سش هضاس اهام حسيي(ؿ)
روـ هي ضًَذ.
در اينجا و در ارتباط با اربعين ،چند نكته را بايد توضيح داد:
 .1عدد چهل
ًخستيي هسالِ اي وِ دس استثاط تا "استقيي" رلة تَرِ هي وٌذ ،تقثيش استقيي دس هتَى ديٌي است .اتتذا تايذ ًىتِ اي سا
تِ فٌَاى همذهِ يادآٍس ضَين:
اغَال تايذ تَرِ داضت وِ دس ًگشش غحيح ديٌي ،افذاد تِ لحاػ فذد تَدى ًمص خاغي ،دس الماي هقٌا ٍ هٌؾَسي
خاظ ًذاسًذ؛ تِ ايي غَست وِ وسي ًوي تَاًذ تِ غشف ايٌىِ دس فالى هَسد يا هَاسد ،فذد ّفت يا دٍاصدُ يا چْل يا
ّفتاد تِ واس سفتِ ،استٌثاط ٍ استٌتاد خاغي داضتِ تاضذ .ايي يادآٍسي ،اص آى سٍاست وِ تشخي اص فشلِ ّاي هزّثي ،تِ ٍيژُ
آًْا وِ توايالت "تاعٌي گشي" د اضتِ يا داسًذ ٍ گاُ ٍ تيگاُ خَد سا تِ ضيقِ ًيض هٌسَب هي وشدُ اًذً ٍ ،يض تشخي اص ضثِ

فيلسَفاى ،هتاحش اص اًذيطِ اي دستاسُ افذاد يا ًَؿ حشٍف تَدُ ٍ ّستٌذ.
دس ٍالـ تسياسي اص افذادي وِ دس ًملْاي ديٌي آهذُ هي تَاًذ تشاساس يه هحاسثِ الْي تاضذ ،اها ايٌىِ ايي فذد دس
هَاسد ديگشي ّن واتشد داسد ٍ تذٍى يه هستٌذ ديٌي هي تَاى اص آى دس سايش هَاسد استفادُ وشد ،لاتل لثَل ًيست .تِ فٌَاى
ًوًَِ ،دّْا هَسد دس وتاتْاي دفا ،فذد "غذ" تِ واس سفتِ وِ هخالً فالى روش سا غذ هشتثِ تگَييذ ،اها ايي دليل تش تمذس
فذد غذ تِ فٌَاى غذ ًوي ضَدّ .ويي عَس سايش افذاد عي سٍصگاساى ،غَست تمذس تِ خَد گشفتِ ،گاُ سَء استفادُ
ّايي ّن اص آًْا هي ضَد .تٌْا چيضي وِ دستاسُ تشخي اص ايي افذاد هي ضَد گفت ،آى است وِ آى افذاد هقيي ًطاًِ وخشت
است .تِ فٌَاى هخال ،دستاسُ ّفت چٌيي اؽْاس ًؾشي ضذُ است .تيص اص ايي ّش چِ گفتِ ضَدً ،وي تَاى تِ فٌَاى يه
استذالل تِ آى ًؾش وشد.
هشحَم استلي  ،اص فلواي تضسي اهاهيِ  ،دس وتاب وطف الغوِ في هقشفِ االئوِ دس تشاتش وساًي وِ تِ تمذس فذد دٍاصدُ
ٍ تشد ّاي دٍاصدُ گاًِ تشاي احثات اهاهت ائوِ اعْاس(ؿ) استٌاد وشدُ اًذ اؽْاس هي داسد ،ايي هسالِ ًوي تَاًذ چيضي سا حاتت
وٌذ؛ چشا وِ اگش چٌيي تاضذ ،اسوافيلياى يا ّفت اهاهي ّا ،هي تَاًٌذ دّْا ضاّذ ـ هخل ّفت آسواى ـ اسائِ دٌّذ وِ فذد
ّفت همذس است  ،ووا ايي وِ ايي واس سا وشدُ اًذ.
 .2عدد "اربعين" در متون ديني
يىي اص تقثيشّاي سايذ فذدي ،تقثيش "استقيي" است وِ دس تسياسي اص هَاسد تِ واس هي سٍد؛ يه ًوًَِ آى ايي است وِ
سي سسَل خذا(ظ) دس صهاى تقخت ،چْل تَدُ است .گفتِ هي ضَد وِ فذد چْل دس سي ٍ سال اًساى ّاً ،طاًِ تلَك ٍ
سضذ فىشي است؛ گشچِ گفتٌي است ،تشخي اص اًثيا دس سٌيي وَدوي تِ ًثَت سسيذُ اًذ .اص اتي فثاس ،تِ ًمل اص پياهثش(ظ
) ًمل ضذُ وِ اگش وسي چْل سالِ ضذ ٍ خيشش تش ضشش غلثِ ًىشد ،آهادُ سفتي تِ رٌْن تاضذ 1.دس ًملي آهذُ است وِ ،
هشدهاى عالة دًيايٌذ تا چْل سالطاى ضَد ،پس اص آى دس پي آخشت خَاٌّذ سفت .
دس لشآى آهذُ است وِ "هيمات" هَسي تا پشٍسدگاسش دس چْل سٍص حاغل ضذ؛ "ٍَ ٍَافَذًَِا هَُسَى حَالحِييَ لَيِلَِّ ٍَاَتْوَوٌَِاَّا
تِقَطْشٍ فَتَنَ هِيمَاتُ سَتِِِ اَسِتَقِييَ لَيِلَِّ" . 3دس ًمل است وِ ،حضشت آدم چْل ضثاًِ سٍص تش سٍي وَُ غفا دس حال سزذُ تَد.4
دستاسُ تٌي اسشائيل ّن آهذُ وِ تشاي استزاتت دفاي خَد چْل ضثاًِ سٍص ًالِ ٍ ضزِ هي وشدًذ5.
افتثاس حفؼ چْل حذيج وِ دس سٍايات فشاٍاى ديگش آهذُ ،سثة تاليف غذّا احش تا فٌَاى "استقيي" تا اًتخاب چْل
حذيج ٍ ضشح ٍ تسظ آًْا ضذُ است .دس ايي ًمل ّا اص پياهثش اسالم(ظ) آهذُ وِ اگش وسي اص اهت هي ،چْل حذيج
حفؼ وٌذ وِ دس اهش ديٌيص اص آًْا تْشُ تثشد ،خذاًٍذ دس سٍص لياهت اٍ سا فميِ ٍ فالن هحطَس خَاّذ وشد6.
دس ًمل ديگشي آهذُ است وِ اهيشهَهٌاى(ؿ) فشهَدًذ :اگش چْل هشد تا هي تيقت هي وشدًذ ،دس تشاتش دضوٌاًن هي
ايستادم .7هشحَم وفقوي ًَضتِ است :صهيي ّيچ گاُ اص يه لغة ،چْاس ًفش اص اٍتاد ٍ چْل ًفش اص اتذال ٍ ّفتاد ًفش ًزية،
خالي ًوي ضَد . 8دستاسُ ًغفِ ّن تػَس تش ايي تَدُ وِ تقذ اص چْل سٍص فلمِ هي ضَدّ .ويي فذد دس تحَالت تقذي فلمِ
تِ هضغِ تا صهاى تَلذ ،دس ًمل ّاي وْي تِ واس سفتِ ،گَيي وِ فذد چْل هثذا يه تحَل داًستِ ضذُ است.
دس ًملي اص پياهثش گشاهي اسالم(ظ) آهذُ است وِ اگش وسي چْل سٍص خالع تشاي خذا تاضذ ،خذاًٍذ حىوت سا اص
للثص تش صتاًص راسي هي وٌذ؛ "هَيْ اَخْلَعَ لِلَِِ اَسِتَقِييَ يََِهاً فَزَشَ اللَُِ يٌََاتِيـَ الْحِىْوَِِ هِيْ لَلْثِِِ فَلَى لِسَاًِِِ" .9سٍايات تِ ايي
هضوَهي فشاٍاى ٍرَد داسد .چلِ ًطيٌي تشخي اص فشلِ ّا ،دسست يا غلظ  ،اص ّويي تاب تَدُ است  .فالهِ هزلسي دس
تحاساالًَاس دس ايي تاسُ وِ تشگشفتي چلِ ًطيٌي اص حذيج هضتَس ًادسست است  ،تِ تفػيل سخي گفتِ است .
دس سٍايت است وسي وِ چْل سٍص گَضت ًخَسد ،خلمص تٌذ هي ضَدً .يض دس سٍايت است ،وسي وِ چْل سٍص عقام

حالل تخَسد ،خذاًٍذ للثص سا ًَساًي هي وٌذً .يض دس سٍايت است ،وسي وِ ضشاتخَاسي وٌذً ،واصش تا چْل سٍص لثَل
ًوي ضَدً ٍ .يض سسَل خذا(ظ) فشهَد :وسي وِ لموِ حشاهي تخَسد ،تا چْل سٍص دفايص هستزاب ًوي ضَد.11
ايٌْا تٌْا ًوًَِ اي اص ًمل ّاي تسياسي تَد وِ فذد "استقيي" دس آًْا تِ واس سفتِ است.
 .3اربعين امام حسين(ع )
تايذ ديذ دس وْي تشيي هتَى هزّثي ها ،اص "استقيي " چگًَِ ياد ضذُ است  .تِ فثاست ديگش دليل تشصگذاضت استقيي
چيست ؟ چٌاى وِ دس آغاص اضاسُ ضذ  ،هْوتشيي ًىتِ دستاسُ استقيي  ،سٍايت اهام حسي فسىشي(ؿ ) است  .وِ فشهَدُ
استً :طاًِ ّاي هؤهي پٌذ چيض است .1 :خَاًذى پٌزاُ ٍ يه سوقت ًواص( 17سوقت ًواص ٍارة ً 11 +واص ضة +
ًَ23افل )  .2صياست استقيي  .3اًگطتشي دس دست ساست ٍ .4رَد آحاس سزذُ تش پيطاًي  .5تلٌذ خَاًذى "تسن اهلل"دس ًواص.
ايي حذيج تٌْا هذسن هقتثشي است وِ رذاي اص خَد صياست استقيي وِ دس هٌاتـ دفايي آهذُ  ،تِ استقيي اهام حسيي(ؿ
) ٍ تضسگذاضت آى سٍص تػشيح وشدُ است .
اها ايي وِ هٌطا استقيي چيست  ،تايذ گفت  ،دس هٌاتـ تِ ايي سٍص ،تِ دٍ افتثاس ًگشيستِ ضذُ است ً :خست ،سٍصي
است وِ اسشاي وشتال اص ضام تِ هذيٌِ هشارقت وشدًذ .دٍم ،سٍصي است وِ راتش تي فثذاهلل اًػاسي  ،غحاتي پياهثش
خذا(ظ ) اص هذيٌِ تِ وشتال ٍاسد ضذ تا لثش حضشت اتافثذاهلل الحسيي(ؿ ) سا صياست وٌذ .ضيخ هفيذ دس"هساس الطيقِ" وِ
دس ايام هَاليذ ٍ ٍفيات ائوِ اعْاس (فليْن السالم) است  ،اضاسُ تِ سٍص استقيي وشدُ ٍ ًَضتِ است  :ايي سٍصي است وِ
حشم اهام حسيي(ؿ ) ،اص ضام تِ سَي هذيٌِ هشارقت وشدًذً .يض سٍصي است وِ راتش تي فثذاهلل تشاي صياست اهام حسيي(ؿ
) ٍاسد وشتال ضذ.
وْي تشيي وتاب دفايي هفػل هَرَد ،وتاب "هػثاح الوتْزذ" ضيخ عَسي اصضاگشداى ضيخ هفيذ است وِ ايطاى ّن
ّويي هغلة سا آٍسدُ است  .ضيخ عَسي پس اص ياد اص ايي وِ سٍص ًخست هاُ غفش ،سٍص ضْادت صيذ تي فلي تي
الحسيي(ؿ ) ٍ سٍص سَم هاُ غفش ،سٍص آتص صدى وقثِ تَسظ سپاُ ضام دس سال ّ 64زشي است  ،هي ًَيسذ :تيستن هاُ
غفش(چْل سٍص پس اص حادحِ وشتال) سٍصي است وِ حشم سيذ ها اتافثذاهلل الحسيي(ؿ) اص ضام تِ هذيٌِ هشارقت وشد ٍ ًيض
سٍصي است وِ راتش تي فثذاهلل اًػاسي  ،غحاتي سسَل خذا(ظ ) اصهذيٌِ ٍاسد وشتال ضذ تا لثش حضشت سا صياست وٌذ .اٍ
ًخستيي وس اص هشدهاى تَد وِ اهام حسيي(ؿ ) سا صياست وشد .دس چٌيي سٍصي صياست آى حضشت هستحة است ٍ آى
صياست استقيي است . 11دس ّواًزا آهذُ است وِ ٍلت خَاًذى صياست استقيي ٌّ ،گاهي است وِ سٍص تاال آهذُ است .
دس وتاب "ًضِّ الضاّذ" ّن وِ دس لشى ضطن ّزشي تاليف ضذُ  ،آهذُ است  :دس تيستن ايي هاُ تَد وِ حشم هحتشم
حسيي(ؿ) اص ضام تِ هذيٌِ آهذًذّ .12ويي عَس دس تشروِ فاسسي "الفتَح اتي افخن" ٍ وتاب هػثاح وفقوي وِ اص هتَى
دفايي تسياس هْن لشى ًْن ّزشي است ايي هغلة آهذُ است . 13تشخي استؾْاس وشدُ اًذ وِ فثاست ضيخ هفيذ ٍ ضيخ
عَسي  ،تش آى است وِ سٍص استقيي  ،سٍصي است وِ اسشا اص ضام تِ همػذ هذيٌِ خاسد ضذًذ ًِ ،آى وِ دس آى سٍص تِ هذيٌِ
سسيذًذ . 14تِ ّشسٍي  ،صياست استقيي اص صياست ّاي هَسد ٍحَق اهام حسيي(ؿ ) است وِ اص لحاػ هقٌا ٍ هفَْم لاتل
تَرِ است .
 .4بازگشت اسيران به مدينه يا كربال
اضاسُ ضذ وِ ضيخ عَسي  ،تيستن غفش يا استقيي سا ،صهاى تاصگطت اسشاي وشتال اص ضام تِ هذيٌِ داًستِ است  .تايذ
افضٍد وِ ًملي ديگش ،استقيي سا ،صهاى تاصگطت اسشا اص ضام تِ "وشتال" هي داًذ .تا ايٌزا ،اص لحاػ هٌاتـ وْي  ،تايذ گفت

افتثاس سخي ًخست تيص اص سخي دٍم است  .تا ايي حال  ،فالهِ هزلسي پس اص ًمل ّش دٍ ،اؽْاس هي داسد :احتوال
غحت ّشدٍي ايٌْا(تِ لحاػ صهاًي ) تقيذ هي ًوايذ .15ايطاى ايي تشديذ سا دس وتاب دفايي خَد" ،صاد الوقاد"ّ ،ن فٌَاى
وشدُ است  .تا ايي حال  ،دس هتَى تالٌسثِ لذيوي  ،هاًٌذ "لَْف" ٍ "هخيشاالحضاى" آهذُ است وِ استقيي  ،هشتَط تِ صهاى
تاصگطت اسشا ،اص ضام تِ وشتالست  .اسيشاى  ،اص ساٌّواياى خَاستٌذ تا آًْا سا اص وشتال فثَس دٌّذ.
تايذ تَرِ داضت وِ ايي دٍ وتاب  ،دس فيي حال وِ هغالة هفيذي داسًذ ،اصرْاتي  ،اخثاس ضقيف ٍ داستاًي ّن داسًذ
وِ تشاي ضٌاخت آًْا تايذ تا هتَى وْي تش همايسِ ضذُ ٍ اخثاس آًْا اسصياتي گشدد .ايي ًىتِ سا ّن تايذ افضٍد ،هٌاتقي وِ پس
اص لَْف  ،تِ ًمل اص آى وتاب ايي خثش سا ًمل وشدُ اًذً ،ثايذ تِ فٌَاى هٌاتقي هستٌذ ٍ هستمل  ،ياد ضًَذ؛ وتاب ّايي هاًٌذ
"حثية السيش" وِ تِ ًمل اص آى هٌاتـ ،خثش تاصگطت اسشا سا تِ وشتال آٍسدُ اًذً ،وي تَاًٌذ هَسد استٌاد لشاس گيشًذ.16
دس ايٌزا هٌاسة است دٍ ًمل سا دس تاسُ تاسيخ ٍسٍد اسشا تِ دهطك ياد وٌين ً .خست ًمل اتَسيحاى تيشًٍي ،وِ ًَضتِ
است  :دس ًخستيي سٍص هاُ غفش "ادخل ساس الحسيي (فليِ السالم) هذيٌِ دهطك  ،فَضقِ يضيذ (لقٌِ اهلل) تيي يذيِ ٍ ًمش
حٌاياُ تمضية واى في يذُ ٍ َّ يمَل :
لست هي خٌذف اى لن اًتمن
هي تٌي احوذ ،ها واى فَقَل
ليِت َ اضياخي تثذسٍ ضْذٍا
رَضَؿ الخضسد هي ٍلـ االسل
فاّلَا ٍ استْلَا فشحا
حن لالَا :يا يضيذ التطل
لذ لتلٌا المشى هي اضياخْن
ٍ فذلٌاُ تثذس ،فافتذل"17
تيشًٍي ،سٍص اٍل هاُ غفش سا سٍصي هي داًذ وِ سش اهام حسيي(ؿ) فليِ السالم سا ٍاسد دهطك وشدُ ٍ يضيذ ّن دس حالي
وِ اضقاس اتي صتقشي سا هي خَاًذ ٍ تيتي ّن تش آى افضٍدُ تَد ،تا چَتي وِ دس دست داضت تش لثاى هثاسن اهام حسيي(ؿ)
هي صد.
دٍم سخي فواد الذيي عثشي دس "واهل تْائي" است وِ سسيذى اسشا تِ دهطك سا دس  16ستيـ االٍل ـ يقٌي  66سٍص پس
اص فاضَسا ـ هي داًذ؛ وِ ايي ًمل عثيقي تش هي ًوايذ.
 .5ميرزا حسين نوري و اربعين
فالهِ هيشصا حسيي ًَسي اص فلواي تشرستِ ضيقِ  ٍ ،غاحة وتاب "هستذسن الَسائل" دس وتاب "لؤلؤ ٍ هشراى دس
آداب اّل هٌثش" تِ ًمذ ٍ اسصياتي تشخي اصسٍضِ ّا ٍ ًمل ّايي پشداختِ وِ تِ هشٍس دس راهقِ ضيقِ سٍاد يافتِ ٍ تِ ًؾش
ٍي اص اساس ً ،ادسست تَدُ است  .ؽاّشاً ٍي دس دٍسُ اخيشً ،خستيي وسي است وِ تِ ًمذ ايي سٍايت پشداختِ ٍ داليل
هتقذدي دس ًادسستي آى الاهِ وشدُ است .ايطاى ايي فثاست سيذ تي عاٍس دس لَْف سا ًمل ًوَدُ وِ اسشا دس تاصگطت اص
ضام  ،اص ساٌّواي خَد خَاستٌذ تا آًْا سا تِ وشتال تثشد؛ ٍ سپس تِ ًمذ آى پشداختِ است. 18
داستاى اص ايي لشاس است وِ سيذ تي عاٍس دس "لَْف" ،خثش تاصگطت اسشاء سا تِ وشتال دس استقييً ،مل وشدُ است  .دس
آًزا هٌثـ ايي خثش گضاسش ًطذُ ٍ گفتِ هي ضَد وِ ٍي دس ايي وتاب ،هطَْسات هياى ضيقِ سا وِ دس هزالس سَگَاسي
تَدُ  ،هغشح وشدُ است  .اها ّويي سيذ تي عاٍس دس "الثال االفوال" تا اضاسُ تِ ايي وِ ضيخ عَسي دس هػثاح هي گَيذ

اسشاس سٍص استقيي اص ضام تِ سَي هذيٌِ حشوت وشدًذ ٍ خثش ًمل ضذُ دس غيش آى ،وِ تاصگطت آًاى سا دس استقيي تِ وشتال
داًستِ اًذ ،هَسد تشديذ لشاس هي دّذ .تشديذ اٍ اص ايي ًاحيِ است وِ اتي صياد هذتي اسشاء سا دس وَفِ ًگِ داضت .تا تَرِ تِ
ايي هغلة ٍ صهاًي وِ د س ايي ًگِ داضتي غشف ضذُ ٍ صهاًي وِ دس هسيش سفت تِ ضام ٍ الاهت يه هاِّ دس آًزا ٍ
تاصگطت هَسد ًياص است  ،تقيذ است وِ آًاى دس استقيي تِ هذيٌِ يا وشتال سسيذُ تاضٌذ .اتي عاٍس هي گَيذ :ايي وِ اراصُ
تاصگطت تِ وشتال تِ آًْا دادُ تاضذ ،هوىي است  ،اها ًوي تَاًستِ دس استقيي تاضذ .دس خثش هشتَط تِ تاصگطت آًاى تِ وشتال
گفتِ ضذُ است وِ ّوضهاى تا ٍسٍد راتش تِ وشتال تَدُ ٍ تا اٍ تشخَسد وشدُ اًذ .اتي عاٍس دس ايي وِ راتش ّن سٍص استقيي
تِ وشتال سسيذُ تاضذ ،تشديذ هي وٌذ.19
ايي هوىي است وِ اتي عاٍس لَْف سا دس رَاًي ٍ الثال سا دس دٍساى تلَك فىشي تاليف وشدُ تاضذ .دس فيي حال
هوىي است دليل آى ايي تاضذ وِ آى وتاب سا تشاي هحافل سٍضِ خَاًي ٍ ايي احش سا تِ فٌَاى يه احش فلوي ًَضتِ تاضذ.
دليلي ًذاسد وِ ها تشديذ ّاي اٍ سا دس آهذى راتش تِ وشتال دس سٍص استقيي تپزيشين .تِ ًؾش هي سسذ هٌغمي تشيي چيضي وِ
تشاي افتثاس استقيي دس دست است ّويي صياست راتش دس ًخستيي استقيي تِ فٌَاى اٍليي صايش است.
اها دستاسُ افتثاس استقيي دس تاصگطت اسشا تِ وشتال ،تَرِ تِ ايي ًىتِ ًيض اّويت داسد وِ ضيخ هفيذ دس وتاب هْن خَد
دس تاب صًذگي اهاهاى ٍ دس تخص ٍيژُ اهام حسيي(ؿ) اص وتاب "اسضاد" ،دس خثش تاصگطت اسشاّ ،شگض اضاسُ اي تِ تاصگطت
اسشا تِ فشاقً ،ذاسدّ .ويي عَس اتَهخٌف ساٍي هْن ضيقِّ ،ن اضاسُ اي دس "همتل الحسيي" خَد تِ ايي هغلة ًذاسد .دس
هٌاتـ وْي تاسيخ وشتال ّن هاًٌذ "اًساب االضشاف"" ،اخثاسالغَال" " ٍ ،عثمات الىثشي" احشي اص ايي خثشديذُ ًوي ضَد.
سٍضي است وِ حزف فوذي آى هقٌا ًذاسد؛ صيشا تشاي چٌيي حزف ٍ تحشيفي  ،دليلي ٍرَد ًذاسد.
خثش صياست راتش ،دسوتاب "تطاسُ الوػغفي" آهذُ  ،اها تِ هاللات ٍي تا اسشا اضاسُ اي ًطذُ است  .هشحَم حاد ضيخ
فثاس لوي ّن  ،تِ تثـ استاد خَد هح ذث ًَسي  ،داستاى آهذى اسشاي وشتال سا دس استقيي اص ضام تِ وشتالً ،ادسست داًستِ
است . 21دس دِّ ّاي اخيش ،هشحَم هحوذ اتشاّين آيتي ّن دس وتاب "تشسسي تاسيخ فاضَسا" تاصگطت اسشا سا تِ وشتال
اًىاس وشدُ است 21؛ ّويي عَس استاد ضْيذ هغْشي وِ هتاحش اص هشحَم آيتي است .اها ايي روافت يه هخالف رذي داسًذ
وِ ضْيذ لاضي عثاعثائي است.
 .6شهيد قاضي طباطبائي و اربعين
ضْيذ هحشاب هشحَم آيت اهلل حاد سيذ هحوذفلي لاضي عثاعثائي (سحوت اهلل فليِ ) ،وتاب هفػلي تا ًام "تحميك
دستاسُ اٍليي استقيي حضشت سيذالطْذاء" دستاسُ استقيي ًَضتِ وِ اخيشاً ّن تِ ضىل تاصُ ٍ صيثايي چاج ضذُ استّ .ذف
ايطاى اص ًگاسش ايي احش آى تَد تا حاتت وٌذ ،آهذى اسشا اص ضام تِ وشتال ،دس ًخستيي استقيي  ،تقيذ ًيست  .ايي وتاب هطتول
تش تحميمات حاضيِ اي فشاٍاًي دس تاسُ وشتالست وِ تسياس هفيذ ٍ رالة است  .اها تِ ًؾش هي سسذ دس احثات ًىتِ هَسد ًؾش
تا ّوِ صحوتي وِ هؤلف هحتشم وطيذُ ،چٌذاى هَفك ًثَدُ است .
ايطاى دس تاسُ ايي اضىال وِ اهىاى ًذاسد اسشا ؽشف چْل سٍص اص وشتال تِ وَفِ  ٍ ،اص آًزا تِ ضام ٍ سپس اص ضام تِ
وشتال تاصگطتِ تاضٌذّ ،فذُ ًوًَِ اص هسافشت ّا ٍهسيشّا ٍ صهاى ّايي وِ تشاي ايي ساُ دس تاسيخ آهذُ سا تِ تفػيل ًمل
وشدُ است .دسايي ًوًَِ ّا آهذُ وِ هسيش وَفِ تا ضام ٍ تِ فىس ،اص يه ّفتِ تا دُ ،دٍاصدُ سٍص عي هي ضذُ؛ تٌاتش ايي ،
هوىي است وِ دس چْل سٍص ،چٌيي هسيش سفت ٍ تشگطتي عي ضذُ تاضذ .اگش سخي اتَسيحاى تيشًٍي ّن دسست تاضذ وِ
سش اهام حسيي(ؿ ) سٍص اٍل هاُ غفش ٍاسد دهطك ضذُ ،هي تَاى اؽْاس وشد وِ تيست سٍص تقذ ،اسشا هي تَاًستٌذ دس وشتال
تاضٌذ.

تايذ تِ اروال گفت  :تش فشؼ وِ عي ايي هسيش تشاي يه واسٍاى  ،دس چٌيي صهاى وَتاّي  ،تا آى ّوِ صى ٍ تچِ هوىي
تاضذ ،تايذ تَرِ داضت وِ آيا اغل ايي خثش دس وتاب ّاي هقتثش تاسيخ آهذُ است يا ًِ ؟ تا آًزا وِ هي داًين ً ،مل ايي خثش
دس هٌاتـ تاسيخي  ،اص لشى ّفتن تِ آى سَي ،تزاٍص ًوي وٌذ! تِ فالٍُ  ،فلواي تضسي ضيقِ  ،هاًٌذ ضيخ هفيذ ٍ ضيخ عَسي
 ًِ ،تٌْا تِ آى اضاسُ ًىشدُ اًذ ،تلىِ تِ فىس ِ آى تػشيح وشدُ ٍ ًَضتِ اًذ :سٍص استقيي سٍصي است وِ حشم اهام حسيي(ؿ
) ٍاسد هذيٌِ ضذُ يا اص ضام تِ سَي هذيٌِ خاسد ضذًذ .
آًچِ هي هاًذ ايي است وِ ًخستيي صياست اهام حسيي(ؿ ) دس ًخستيي استقيي ،تَسظ راتش تي فثذاهلل اًػاسي غَست
گشفتِ است ٍ اص آى پس ائوِ اعْاس(فليْن السالم) وِ اص ّش فشغتي تشاي سٍاد صياست اهام حسيي(ؿ ) تْشُ هي گشفتٌذ ،آى
سٍص سا وِ ًخستيي صياست دس آى اًزام ضذُ  ،تِ فٌَاى سٍصي وِ صياست اهام حسيي(ؿ ) دس آى هستحة است  ،افالم
فشهَدًذ.
هتي صياست استقيي ّن اصسَي حضشت غادق(ؿ) اًطاء ضذُ ٍ تا داضتي هضاهيٌي فالي  ،ضيقياى سا اص صياست حضشت
دس ايي سٍص تشخَسداس هي وٌذ .اّويت خَاًذى صياست استقيي تارايي است وِ اص فالئن ضيقِ داًستِ ضذُ است  ،دسست آى
گًَِ وِ تلٌذ خَاًذى تسن اهلل دس ًواص ٍ خَاًذى پٌزاُ ٍ يه سوقت ًواص دس ضثاًِ سٍص دس سٍايات تي ضواسي  ،اص فالئن
ضيقِ تَدى فٌَاى ضذُ است .
صياست استقيي دس "هػثاح الوتْزذ" ضيخ عَسي ٍ ًيض "تْزية االحىام" ٍي تِ ًمل اص غفَاى تي هْشاى روال آهذُ
است ٍ .ي گفت وِ هَالين غادق(ؿ ) فشهَد :صياست استقيي وِ تايذ ٍلت تشآهذى سٍص خَاًذُ ضَد چٌيي است 22. ...ايي
صياست  ،تِ رْات ي هطاتِ تشخي اص صياسات ديگش است  ،اها اص آى سٍي وِ هطتول تش تشخي اص تقاتيش رالة دس صهيٌِ ّذف
اهام حسيي(ؿ) اص ايي ليام است  ،داساي اّويت ٍيژُ هي تاضذ .دس تخطي اص ايي صياست دس تاسُ ّذف اهام حسيي (ؿ ) اص
ايي ًْضت آهذُ است  ٍ ..." :تزل هْزتِ فيه ليستٌمز فثادن هي الزْالِ ٍ حيشُ الضاللِ  ٍ ...لذ تَاصس فليِ هي غشتِ
الذًيا ٍ تاؿ حؾِ تاالسرل االدًي ؛ خذايا ،اهام حسيي(ؿ ) ّوِ چيضش سا تشاي ًزات تٌذگاًت اص ًاتخشدي ٍ سشگطتگي ٍ
ضاللت دس ساُ تَ دادُ ،دس حالي وِ هطتي فشية خَسدُ ،وِ اًساًيت خَد سا تِ دًياي پست فشٍختِ اًذ ،تش ضذ ٍي
ضَسيذُ ،آى حضشت سا تِ ضْادت سساًذًذ".
دو نكته كوتاه
الف) آى وِ تشخي اص سٍاياتي وِ دس تاب صياست اهام حسيي(ؿ ) دس وتاب "واهل الضياسات" اتي لَلَيِ آهذُ  ،گشيِ
چْل سٍصُ آسواى ٍ صهيي ٍ خَسضيذ ٍ هالئىِ سا تش اهام حسيي(ؿ ) ،يادآٍس ضذُ است23 .
ب) اتي عاٍس يه اضىال تاسيخي ًسثت تِ استقيي تَدى سٍص تيستن غفش هغشح وشدُ ٍ آى ايي وِ اگش اهام حسيي(ؿ )
سٍص دّن هحشم تِ ضْادت سسيذُ تاضذ ،استقيي آى حضشت ًَصدّن غفش هي ضَد ًِ تيستن  .دس پاسخ گفتِ ضذُ است ،تِ
احتوال هاُ هحشهي وِ دس دّن آى اهام حسيي(ؿ ) تِ ضْادت سسيذُ  ،تيست ٍ ًِ سٍص تَدُ است  .اگش هاُ واهل تَدُ  ،تايذ
گفت وِ سٍص ضْادت سا تِ ضواسش ًياٍسدُ اًذ24.
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