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مقدمه

از منظر اهل سنت ،امامت مقامی جدای از خالفت استت امتام ،م ت ل امتور دینتی
عهدهدار هدایت معنوی جامعه است 1در حالی که خلیفته ،متدیریت سیاستی جامعته را بتر
عهده دارد .به همین جهت ائمه فرق چهارگانه اهل سنت (حنفی ،مالکی ،شافعی حنبلی)
افرادی جدای از خلفای اهل سنتند .امامت ،در دیدگاه تشیع ،مقام هدایت رهبری متادی
معنوی جامعه است؛ یعنی خالفت ظاهری را هم شامل میشود مقام خالفت از ش ن
مهم امامت است 2که باید در اختیار امام باشد اما این امر در تاریخ صدر اسالم آنگونه کته
میبای ت محقق نشد .بحث این مقاله ،به طور مشخص ،انحراف در خالفت ظاهری اهل
بیت

است .در ب یاری از کتب شیعه ،جانشینی بر حق ائمه اطهار

اثبتا

بیتان

شده است اما در تاریخ خالفت اسالمی ،جای این س ال باقی است که چه عواملی موجتب
شد تا قشر عظیمی از جامعه م لمان ،از پذیرش مقتام خالفتت اهتل بیتت پیتامبر
تبعیت از ایشان خودداری کنند نقش خواص منحرف جامعه ،در این امر تا چه حدی بوده
است؟ در این مقاله ،سعی نگارنده بر این است که میزان کیفیت تأثیر خواص ،در انحراف
عامه م لمانان از خالفتت ائمته شتیعه

را ،بته یت ه در د ران حکومتت بنتیامیته

بنیعباس ،بررسی کند.
جهتدهی خواص به تودههای عمومی در فلسفه تاریخ

نیر ی جوامع برگرفته از نیر ی تودههای عمومی است ،لی در نهایت این خواص نوابغ
افراد اثرگذار ه تند که با تکیه بر جایگاه اجتماعی خود ،عموم مردم را به سمت سویی
که خود صالح میدانند ،سوق میدهند 0.تودههتای عمتومی جامعته ،حتتی بتا آگتاهی از
حقانیت علی

دیگر ائمه اطهار

 ،نمیتوان تند در آگاهیبخشتی بیتدار کتردن

اقشار مختلف ،به سهولت گامهای اساسی بردارند؛ زیرا از جایگاه علمی منزلت سیاسی
اجتماعی مقاما رسمی دینی ،بیبهره یا کتمبهتره بودنتد .متراد از ختواص ،رجتال
سیاسی علمی دینیاند که مناصب سیاسی مقاما دینی علمی را در اختیار داشتند،
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یا از منزلت اجتماعی علمی در میان اقشار مختلف برخوردار بودند .این گر ه ن بت به
تودههای عمومی ،ب یار پرنفوذتر ،جهتگیری آنها در م أله خالفت اسالمی ،به میزان
فرا انی ،بر اقشار مختلف جامعه اثرگذارتر بود.
انتخاب ابوبکر برای تصدی مقام خالفت بارز کردن ا به عنوان خلیفه در سقیفه ،به
شد تحت تأثیر خواست خواصتی از مهتاجرین انصتار بتود .همتین ختواص در اجبتار
علی

دیگر مخالفان ،بر بیعت با ابوبکر ،نقش اساسی داشتند 1.اگر غالتب ختواص در

جریان جانشینی پیامبر
رساندن علی

 ،ظیفه خود را در پیر ی از جانشین برحق انجام میدادند در

به مقام خالفت ،جهتگیری صحیح میداشتند ،انحراف در این موضتو

حیاتی رخ نمیداد.
پس از جریان سقیفه غصب مقام خالفت هم ،اگر خواص به ظیفه ر شنگری ختود
در تبیین خالفت منحرف شده ،عمل میکردند جهتتگیتری صتحیح را در پشتتیبانی از
خلفای برحق (ائمه اطهار

) اتخاذ میکردند ،انحتراف سیاستی ستقیفه بته ختوبی بتر

تودههای ملت اسالمی آشکار میشد د ر از انتظار نبود که این انحراف در متد زمتان
کوتاهی اصالح شود .لی غالب خواص چنین عملکردی نداشتند .برخی از خواص ،نه تنها
تودههای عمومی را با حقیقت انحراف در خالفت آشنا ن اختند ،بلکه بتا مشتتبه کتردن
مغشوش جلوه دادن حقیقت در د رههای بعدی ،دفا از خالفت غصبی توجیه آن ،بته
شیوههای مختلف در اغفال تودههای عمومی همتت گماشتتند از عوامتل اصتلی تتدا م
انحراف ایجاد شده در جانشینی پیامبر

میباشند.

عدول خواص از معیارهای الهی در سقیفه

از مهمترین دالیل اثرگذار در غصب خالفت ائمه ،ستالیق حزبتی شخصتی ختواص در
زمان پیامبر

بود .پیامبر

مرزهای قبیلهای را به مرز اعتقادی تغییر داد از رهگذر

رهبری مدیریت ایشان ،جدال هولناکی میان ب ط مرزهای ان انی حوزههای عقیدتی،
فاداری به عصبیت قبیلهای سالیق حزبی شخصی به جود آمد؛ که در زمان ایشان،
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...

رابطه ایمانی بیش از رابطه قبیلهای قومی حزبی بر جامعه حکومت میکرد ،لی پتس
از رحلت پیامبر

ت به دلیل عمل نکردن صحابه برج تته بته رهنمودهتای ایشتان در

تأکید بر ر ابط ایمانی پرهیز از سالیق حزبی شخصی ت جدال میان سالیق حزبتی بتا
ر ابط ایمانی ،مطابق سالیق حزبی برخی خواص به سرانجام رسید ب تیاری از صتحابه،
میل شخصی را مالک انتخاب خلفا قرار دادند به رهنمودهای پیامبر

در این زمینته

عمل نکردند 1.در انحراف ایجاد شده در سقیفه ،نقش خواص سرشناس همچتون ابتوبکر،
حباب بن منذر سعد بن عباده (بزرگ انصار) ،به مراتب بیش از دیگرانتی بتود کته پیتر
نظرا آنها بودند .ب یاری از خواص م لمانان ،خواهان حکومتی بودنتد کته مطتابق بتا
منافع آنان حکومت کند بیتوجه به این که حکومتت حتق کی تت ،خواهتان حکومتت
اشخاص احزاب مورد نظر خویش بودند .چنانکه بد ن توجه به تعیین جانشتین از ستوی
پیامبر

 ،حباب بن منذر صحابی پیامبر

 ،انصار را برای قبضه خالفت تحریک کترد

گفت« :اگر مهاجران اصرار دارند امیر از آنان باشد ،پس امیری از متا امیتری از آنهتا
باشد» 1.ابوبکر هم برای اینکه جانشین از قبیلته ا باشتد ،پاستخ متیدهتد کته بته گفتته
پیامبر

 ،پیشوای م لمین باید از قریش باشد (ابوبکر در قرشی بودن خلیفه ،بته گفتته

پیامبر استناد کرد 9،چون خود از قریش بود؛ لی ا

همفکترانش در دیگتر متالکهتای

تشخیص خلیفه ،بر مبنای دستورا پیامبر عمل نکردند ر شهتایی همچتون اجمتا
شورا را جایگزین دستورا ایشان کردند) .به این ترتیب ،هر یک از این جریانها بتیش از
صالح جامعه ،در اندیشه تأمین مصالح خود پیر ان خود بودهانتد 9.از گفتتاری کته بتین
حباب ابن منذر ابوبکر دیگر خواص سرشناس در سقیفه صور گرفتته ،ایتن اقعیتت
آشکار میشود که در نگرش خواص ،امیال شخصی گرایشهای حزبی به جای اطاعتت
از دستورا پیامبر شای تهساالری ،مالک انتخاب خلیفه قترار گرفتته شترایط ر حتی
خواص ،مهیای غصب مقام جانشینی پیامبر

بوده است د ر از انتظار نی ت که تحت
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تأثیر این عملکرد نامناسب خواص پیر ی عموم مردم از تصمیم آنها ،به جتای خلیفته
برحق ،شخص دیگری این مقام را تصاحب کند.
جهتگیری غلط خواص و تبعیت عموم مردم از آنان

بیعتت کترده بودنتد ایشتان را خلیفته

قبل از قو جنگ جمل ،م لمانان بتا علتی

م لمانان میدان تند حتی سپاهیان جمل تا پتیش از آن کته تحتت فرمتان گر هتی از
خواص در برابر علی

شورش کنند ،بیعت علی

را به گردن داشتند .بتا ایتن حتال،

خواص پرنفوذی همچون شبث بن ربعیّ ابوموسی اشعری ،به دلیل نفوذی که در بصتره
داشتند ،برخی از م لمانان بصره را از یاری امام رزمندگان اسالم منع میکردند

7

با این

شیوه ،به سپاه پیمانشکن جمل خدمت میکردنتد .صترف نظتر از ر ایتاتی کته بیتانگتر
بود ،اینان پس از عثمان ،با علی

جانشینی علی

به عنوان خلیفه بیعت کرده بودند؛

حتی سرکردگان سپاه جمل ،همچون طلحه زبیر ،از ا لین افرادی بودنتد کته بتا ایشتان
بیعت کردند

13

لی بر بیعت خود باقی نماندند در م یر شورش گام نهادند .این نکا که

برگرفته از کتب تاریخ اهل سنت است ،میرساند که حقانیت علتی

در برابتر طلحته

زبیر ،برای خواصی همچون ابوموسی ،فرماندار بصره در د ره عثمان ،مشخص بتود .لتی
برخی خواص بصره ،مثل ابوموسی شبث بن ربعتیّ ،بته دلیتل عنتاد تعصتب ،از بیتان
حقانیت علی

گ یل نیر برای مهار شورشیان جمل ،ممانعت میکردند .طبتق نقتل

تاریخنگاران اهل سنت ،از جمله ابن قتیبه دینوری ابتن اثیتر ،در جریتان جنتگ جمتل،
هنگامی که علی

از اهل بصره کمک خواست ،عدهای از سرشناسان کوفه ،از ابوموسی

درباره خارج شدن از خانه کمک به علی

مشور خواستند که ابوموستی بته ایشتان

چنین جواب میدهد« :اگر راه آخر را بخواهید ،این است که مالزم خانه خود باشید؛ راه
آتش عذاب در خارج شدن با ک ی [علی

] است که شما را بته ستوی ختود خوانتده

استتت» 11.چنانکتته مشتتهود استتت ،جهتتتگیتتری ابوموستتی امثتتال ا در قبتتال جانشتتین
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منفی بوده است .اظهار نظر ابوموسی مبنی بر یتاری نکتردن علتی

در

132
رسولاهلل

جنگ با سپاه جمل ،با توجه به جایگاهی که ی در بصره داشت (با این قرینه که گر هی
از مردم از ا مشور خواستند جویای نظرش بودند) ،مانع کمتک ب تیاری از افتراد بته
علی

شد 12تا جایی که علی

برای همراه ساختن اهل بصره با ختود ،بته ناچتار در

چند نوبت فرستادههایی را (همچون محمد بن ابیبکر محمد بن جعفتر در نوبتت ا ل
امام ح ن

عمار یاسر در نوبت د م ،مالک اشتتر در نوبتت ستوم) بترای بحتث

مجادله با ابوموسی امثال شبث بن ربعیّ ،از ارد گاه خود (ذی قار) به بصره فرستاد .پس
از مجادله مدا م نزا با این دسته از خواص بود که در نهایت سپاهی هشت هزار نفره از
بصره به یاری علی

رفتند 10.جبههگیری ابوموسی میرساند که ا یا اصال میان حق

باطل تشخیص نداده بود یا از خواصی بود که باطنشان به حق یقین داشتت ،لتی از ر ی
ظلم تکبر آن را انکار میکردند .تأثیر خواص افراد سرشناس در ب یاری از متوارد ،بته
خصوص به هنگام برپایی فتنهها

قو جنگها ،ب یار زیاد غیر قابل مقای ه با دیگران

است خواص پرنفوذی که در این مواقع ،راه صواب را از ناصواب تشخیص نمیدهند ،یا
قصتتد پیمتتودن راه ناصتتواب پشتتتیبانی از ظالمتتان را دارنتتد ،صتتدما عظتتیم گتتاه
جبرانناپذیری را بر پیکره اسالم حکومت اسالمی ارد میسازند که داستان جنگ جمل
کارشکنیهای ابوموسی در مقابل علی

یاران ایشان ،از نمونههای بارز آن است.

11

نقش خواص هوادار بنیامیه در شدت یافتن انحراف عامه از خالفت اهل بیت

پس از د ره خالفت علی
اهل بیت

 ،به خصوص در د ره حکومت بنیامیه ،انحتراف از خالفتت

 ،به شکل شدیدتری از سوی خواص طرفدار بنیامیه ،در جامعته استالمی

صور پذیرفت .مطابق دستورا پیامبر
جانب احترام اهل بیت پیامبر
چنانکه پیامبر

 ،خواص عموم متردم متیبای تت همتواره

را رعایت کنند در جبهته مقابتل آنهتا قترار نگیرنتد؛

خطاب به علی فاطمه ح نین

فرمودهاند« :من با ک ی کته بتا
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شما در جنگ باشد در جنگم ،در آشتی با ک ی ه تم که با شما در آشتی باشد».
خواص حکومتی در د ره امویان ،علی

11

لتی

را فتردی کته شای تته نفترین استت معرفتی

میکردند بر باالی منابر ،همواره ایشان را لعن میکردنتد 11.ختواص حکتومتی از زمتان
معا یه به دستور ا  ،علی

را لعن میکردند در مقابل ،به افرادی که درباره عثمتان

حدیثی نقل میکردند ،پاداشهای فوقالعاده داده میشتد .دیگتر خلفتای امتوی همچتون
عبدالملک نیز این ر یه را دنبال کردند.

19

جود این ر یکرد در تاریخ خلفای اموی ،نشتان
ستایر

میدهد که دستگاه خالفت اموی به دنبال تخریب تنزل دادن جایگاه علی

ائمه برحق به فراموشی سپردن جایگاه رفیع ایشان برای تصدی مقام خالفت ظاهری در
اذهان عمومی بوده است .عملکرد منفی علما خطبای اموی در دشتمنی بتا علتی
سبّ لعن ایشان ،حرکتی عملی در م یر تحقق این سیاست خلفای اموی بود که یکی از
ابتداییترین آثار آن ،عدم شناخت فضائل علی آل ا  ،بیرغبتی مردم در پیر ی از اهل
بیت

در م أله تصاحب مقام خالفت ظاهری بود.

19

از سوی دیگر ،خواص سیاسی دستنشاندههای امویتان ،بتا ایجتاد جتو ستنگینی از
ق ا

خشونت ،تحرکا سیاسی اهل بیت هواداران آنها را ب یار کند کردند غالب

م لمانان از پیوستن به اهل بیت صفآرایتی در مقابتل امویتان ختودداری متیکردنتد.
بنیامیه سیاستگذاران فرمانبر آنها ،با ستم بر اهل بیت د ستداران ایشتان دیگتر
گر ههایی که به دنبال حکومت بودند ،در م یر حفت حکومتت ظتاهری ختود ،مرتکتب
جنایا بیشماری شدند .بر اساس نقل ابن ابیالحدید از مدائنی ابوالفرج ،دیگر منتابع
اهل ت نن ،م موم کردن امام ح ن

قتل حجر بن عتدی یتاران ا

صحابه ،به دست معا یه صور گرفت؛ قتل امام ح ین

ب تیاری از

به زنجیر کشتیدن زنتان

ایشان سوزاندن کعبه منهدم کردن آن مباح دان تن جان مال ناموس م تلمانان
مدینه در اقعه حرّه به دست فرزندش یزید در جهت حف مقام خالفت ظاهری صور

...
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پذیرفت 17.همچنین قتلهای فرا ان در زمان ا ج سلطنت امویان ،نشانگر این مهم استت
که بنیامیه خواص سیاسی تحت فرمان آنها ،بر خالف شیوه پیامبر

با خشونت

عنف حکومت میکردند؛ چنانکه در زمان سلطنت عبدالملک حاکم سفاک دستنشتانده
ا  ،حجّاج بن یوسف ثقفی ،بیشترین خونها ریخته شد .بته اعتتراف علمتای شتهیر اهتل
سنت ،از جمله سیوطی ،تعداد غیر قابتل شمارشتی از صتحابه تتابعین (جتدای از دیگتر
م لمانها) به دست عبدالملک بن مر ان حجّتاج بتن یوستف بته قتتل رستیدند؛

23

از

م لما تاریخی این نکته است که امویان (در م یر حف خالفتت) ب تیار بتا ق تا
عنف با م لمانان رفتار میکردند.

21

مشکل عمده دیگر اینکه از زمان معا یه به بعد ،مقام خالفت به سلطنت مور ثی تبدل
یافت .این تغییر عمده در نو حکومت ،به کلی دست اهل بیتت

را از مقتام خالفتت

ظاهری کوتاه میکرد .با ر ی کار آمدن امویان ،نه تنها مقام خالفت در اختیار اهتل بیتت
قرار نگرفت ،بلکه سیاست خلفای اموی خواص علمای حزبی آنها بر این بود که (بتر
خالف شیوه پیامبر د ران خلفای راشدین) فرزند خلیفه اموی ،بد ن رقابت با دیگر افتراد
(از جمله اهل بیت پیامبر
تاریخی

22

) مقام خالفت را به شیوه مور ثی تصاحب کند .طبق منتابع

ر ایی 20اهل سنت ،شیوه خالفت خلفای سنی در د ره امویان ،خالفتت نبتود،

بلکه ملک سلطنت بوده است .از محکمترین شواهد این ادعا ،حدیث سفینه (از صتحابه
رسول اهلل

) دیگر احادیثی است که از پیامبر اعظم

درباره سلطنت خلفای ستنی

در منابع اهل سنت نقل شده است .سفینه ،بر اساس حدیثی از پیتامبر« ،معا یته را خلیفته
نمیداند بلکه ا را ا لین ملوک به شمار میآ رد» .در این حدیث پیامبر

فرموده استت:

«خالفت پس از من سی سال است پس از آن پادشاهی ملک خواهد بود .در ر ایتت
دیگر آمده :سپس خدا ند ملکش را در هر جا بخواهد قرار میدهد» .جالب است که علمای
اهل سنت ،از جمله آلبانی در تعلیق سنن ابیداود ،سند ایتن حتدیث را صتحیح متیداننتد.
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 ،معا یته

را به عنوان ا لین ملوک معرفی میکند 21.ب یاری از علمای حدیث اهل سنت ،احادیثی را
نقل کردهاند که داللت دارد بر اینکه معا یه دیگر خلفای اموی ،خالفت را بته ستلطنت
تنزل دادهاند .همچنین محییالدین نو ی ،شارح صحیح مس لم ،بر اساس حدیث دیگتری از
پیامبر

« ،خالفت پس از سی سال نخ ت را [که مصادف بتا د ره معا یته بنتیامیته

است] ،ملک پادشاهی خوانده است»

21

اهل سنت در شرح این حدیث اذعان دارند کته

در زمان حکومت بنیامیه ،خالفت به ملک پادشاهی تنزل یافت؛ 21به همین جهت برخی
از اهل سنت از جمله سعید بن جبهان ،بنیامیه را خلفای پیامبر نمیدانند بلکه آنهتا را از
بدترین ملوک پادشاهان میدانند 29.اعتراف برخی از علمای اهل سنت بر تغییر نابهجای
شیوه خالفت به ستلطنت متور ثی ظلتمهتای بتیشتمار بنتیامیته ختواص سیاستی
دستنشانده آنها ،انحراف در خالفت رسول اهلل را (البته از زبان برخی از علمای حقبتین
اهل سنت) ،به ضوح نشان میدهد.
جای ب ی تعجب است که دستهای از علمای مشهور اهل سنت ،که طیفی اثرگتذار در
دنیای اهل سنتند ،همچنان به دفا از خلفای اموی حتی در د ران پس از خالفت بنیامیه
پرداختهاند .این گر ه از خواص علمی جامعه اسالمی ،با ار نته نشتان دادن نقتش منفتی
بنیامیه در خالفت اسالمی ،ذهنیا ب یاری از تودههای عمومی را به انحراف کشاندهاند.
ایشان با معرفی نادرست بنیامیه ،که از مهمترین موانع تحقتق خالفتت اهتل بیتت
بودند ،خلفای اموی را به عنوان بهترین خلفای پیامبر

 ،به تودههای عمومی اهل سنت

معرفی کردهاند .ابن جوزی قاضی عیاض از مهمترین علمتایی ه تتند کته از ستلطنت
بنیامیه ،حتی در شکل مور ثی آن ،به شد دفا کردهاند .در منابع ر ایی اهل ستنت بته
جود د ازده خلیفه برتر از زبان پیامبر

در حدیث «

» تصتریح

شده است؛ 29خواص علمای نامبرده ،که از علمای مشهور صاحب نفوذ اهتل ستنت در

رفتارشناسی خواص مکتب خلفا در مواجهه با حق خالفت اهلبیت

131

...

د ره حکومت بنیعباسند ،چنان شیفته بنیامیهاند که در تعیین مصداق د ازده خلیفه ممتاز
پیامبر

 ،خلفای اموی را (به همراه چند نفر دیگر) به عموم اهل سنت معرفی میکنند

بیشتر د ازده خلیفه برتر پیامبر

را از بنیامیه میدانند .دقیقا خلفایی که برای نخ تین

بار ،مقام خالفت را به شد در اسالم تنتزل دادنتد شاهنشتاهی متور ثی انحتراف از
خالفت را مطرح کردند با ظلم جنایت به آن رسمیت بخشیدند ،از سوی ایتن دستته از
خواص به عنوان خلفای ممتاز پیامبر

 ،به عموم مردم معرفی شدهاند 27.بتدیهی استت
 ،تفتا

که میان پادشاهی تا خالفت ،آن هتم خالفتت رستول اهلل
ک انی که خوی پادشاهی دارند نمیتواننتد خلیفته رستول اهلل

فرا انتی استت

باشتند .لتی گترایش

خواص علمای مشهور اهل سنت به سلطنت مور ثی بنیامیه ،عامل شتکلگیتری ایتن
گرایش غلط نزد عموم اهل سنت تلقی مثبت آنها از خلفای اموی شده است.
توجیه و تأویل ادله قرآنی

در برخی از آیا قرآن ،با توجته بته استباب نتز ل آیتا
پیامبر
رسول اهلل

ستورههتا ،جانشتینان برحتق

معرفی شدهاند برخی از ر ایا  ،به صراحت ،ائمه اطهار را جانشتینان برحتق
معرفی کردهاند .جود این نصوص ،خلفا خواص موافق حکومت آنهتا را

بر آن داشت که با اتخاذ ر شهایی ،تا حد امکان از معنای حقیقی آیتا اعتراض کننتد
حتی معنای آیا مورد نظر را مطابق با منافع خود تغییر دهند.
جعل سبب نزول آیات

از آنجا که برخی از آیا به طور مشخص به بحث خالفتت پرداختتهانتد ،بترای توجیته
تأ یل این آیا به گونهای که متناسب با جانشینی ائمه اطهار

نباشد ،علمای مکتتب

خلفا تغییراتی در اسباب نز ل آیا مورد نظر ایجاد کردهاند برای تغییر در ستبب نتز ل
این آیا  ،احادیثی مطابق با مکتب خلفا جعل شد .چنانکه صبحی صالح ،از علمتای اهتل
سنت ،میگوید« :از نخ تین انگیزههای جعل حدیث از همتان آغتاز ،نصتر متذاهب بته
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03

برای نمونه ،در حدیثی جعلی آمده است که آیه شریفه «

» 01درباره ابتن ملجتم نتازل شتده ،زیترا بترای کشتتن
علی

خود را به خطر انداخت؛ حال آنکه این آیه به سبب فتداکاری علتی

در

نازل شده است 02.به اعتراف علمای شهیر غیتر شتیعی ،همچتون ابتن ابتیالحدیتد
معتزلی ،معا یه چهارصد هزار درهم به
این آیه جعل کند.

داد تا این حتدیث را در شتأن نتز ل

00

نمونه دیگر ،آیه الیت« :

» 01است که اخبار فرا انی از عامه خاصه نشان میدهد که ایتن
نازل شده است حتی تفتازانی قوشچی ادعا داشتهاند که مف ران بر

آیه درباره علی

این معنا اتفاق دارند ن ائی در سنن ،اخبار ب یاری را در تأیید این سخن ذکر کرده ابن
شهرآشوب اتفاق امت بر این معنا را نقل کرده است؛ 01اما آلوسی بغدادی برخی دیگتر از
مف ران اهل سنت ،متناسب با تأیید خلفای اهل سنت ،با استناد به نقلهایی نتادر شتاذّ
احتمال میدهند که این آیه در شأن ابوبکر نازل شده باشد 01.مف ر دیگری از اهل سنت،
پس از بحثی ن بتاً مفصل سرانجام میگوید آیه مذکور درباره حضتر علتی
ایشان نازل نشده ،بلکه درباره فرد دیگری به نام

است.

ا الد

09

تحریف معنای آیات

حضر علی

در نامه  99نهج البالغه ،در توصیه بته ابتن عبتاس ،قترآن را «

» میخواند؛ 09به این معنا که تفاسیر

جوه مختلفی را در بر متیگیترد .ایتن امتر در

تف یر آیاتی مانند آیه الیت دیگر آیا ناظر به موضو خالفت ،دستآ یز خواص سوء
قرار گرفت.

139
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به عنوان نمونه ،آیه الیت« :
» 07،خدا ند رسول علی

را ،که م من است نماز را بر پا

میدارد در حال رکو زکا میدهد ،سرپرستت شای تته تصترف در امتور م تلمانان
میداند 13.اما خواص مکتب خلفا ،معانی نامتناسبی را برای این کلمه ذکر کتردهانتد .متثال
آلوسی در تف یر این آیه میگوید که مراد از لی در این آیه« ،سرپرست شای ته تصرف»
نی ت بلکه مراد از « لی»« ،ناصر» است 11،در حالی که با توجه به ا صاف مذکور در آیته
حصر موجود در آن ،تنها معنای مناسب برای کلمه لی« ،ا لی احقّ بته تصترف» استت؛
زیرا همواره سرپرست شای ته تصرف در مال جان م لمین ،بیش از یک نفر نی تت
تف یر معنای « لی» به «ناصر» «د ست» فاقد مخالف حصر در این آیته استت؛ چراکته
یاریدهندگان د ستداران اسالم م لمانان ،در یک یا چند نفر محصور نی تند.
همچنین تف یر امثال فخر رازی ،که « » را حصر م لمانان در مقابل انبوه کتافران
یا منافقان به ح اب آ ردهاند ،پذیرفتنی نی ت؛ 12زیرا اوال :این معنا با شأن نز ل آیته کته
درباره علی

است تناسب ندارد ،ثانیا :الزم است ک ی که مخاطتب آیته استت غیتر از

ک ی باشد که الیت برای ا در نظر گرفته شده در غیر این صور مضتاف مضتاف
الیه در آیه یکی میشود الزمه آن چنین میشود که هر کس با خودش د ستت باشتد
این محال است 10.همچنین فخر رازی « ،لی» را به د ست تف یر میکند بر نظر شتیعه
اشکال میکند که معنای «ا لی احقّ شای ته تصرف» با تصرف نداشتتن علتی

در

امور جامعه ،در زمان پیامبر ناسازگار است 11.شیخ طوسی در توضیح این م أله میفرمایتد
که آیه در مقام بیان جانشینی علی

است نه اینکه لز ماً ایشان در زمان پیامبر امتور را

در دست بگیرند ،چنانکه بیان الیتعهدی افراد هتم بته معنتای در دستت گترفتن امتور
سلطان در زمان حیا ا نی ت 11.به این ترتیب ،علمای مکتب خلفا بتا ارائته ایتن ستنخ
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تفاسیر ناصحیح اشکال بر تف یر شیعه ،ب یاری از آیا ر شنگر خالفت اهل بیتت
را مطابق با اهداف خویش تحریف کردند با تحریف این آیا  ،مانع ر شن شدن اذهتان
در جانشینی پیامبر

عمومی در م أله حقانیت ائمه

شدند.

از دیگر تحریفاتی که علمای مکتب خلفا ،در آیا ناظر به بحث خالفت اعمال کردند،
تحریف معنای آیه تبلیغ است .برخی از مف ران اهل سنت ،همچتون فختر رازی 11،ادعتا
میکنند که در آیه تبلیغ« :
19

» ،خالفتت علتی

» ،اگر مراد از «

باشد ،سیاق آیا با هم سازگار نخواهد بود؛ زیرا آیا قبل بعد ،درباره اهل کتاب است
منظور از «

» هم در این آیه ،اهل کتاب است طبق سیاق ،معنای آیا چنین خواهد

شد که پیامبر

در بیان خالفت علی

در زمان نز ل این آیا  ،پیامبر
نداشت؛ پس منظور از «

از اهل کتاب بیم داشته است ،در صورتی که

بر یهود نصاری پیر ز شتده بتود ترستی از آنهتا
» ،خالفت علی

سیاق ،آیه تبلیغ به پیامبر

نی ت بلکه طبق حجیتت

میفرماید :تبلیغ احکام کن از اهل کتاب نترس که تتو را

از آن ها حف میکنیم .از د جهت بر تف یر فخر رازی اشکال ارد است؛ نخ تت اینکته
آیه تبلیغ در سوره مائده قرار گرفته ،که د ماه پیش از فا پیامبر
در این زمان ،پیامبر
نی ت ،بلکه عبار
خالفت علی

نازل شده است

بر یهود نصاری پیر ز شده بود؛ پس منظور ترس از اهل کتاب
«

» بیانگر تترس ایشتان از مخالفتت صتحابه بتا

است .از طرفی ،درباره پیوستگی سیاق باید گفت زمتانی کته پیوستتگی

سیاق آیا با دلیلی از داخل یا خارج قرآن تأیید شود ،حجیت دارد؛ اما هنگامی که دلیلتی
بر اتصال آیا نباشد ،استناد به سیاق قرینهای کافی نی ت باید به قتراین دیگتر توجته
کرد .توقیفی بودن ترتیب آیا

حجیت سیاق نیز نفی میشتود 19،بته خصتوص کته بتر

خالف سیوطی دیگر علمای اهل ت نن که قائل به توقیفی بودن آیتا ه تتند ،برختی
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...

همچون ابن حجر بر آنند که صحابه ،آیا را به اجتهاد خویش در سورهها قرار میدادند

17

که بنابراین ،بهرهگیری از سیاق استناد به آن ،تنها در مواردی صتحیح خواهتد بتود کته
ترتیب آیا

عبارا آنها جداگانه اثبا شود.

توجیه و تأویل ادله حدیثی

همواره سنت پیامبر اکرم

در بین م لمانان از جایگاه ی های برخوردار است چنانکه

دیدیم ،تعیینکننده نهایی معنا مفهوم آیا مورد استناد هم احادیث میباشند .به همتین
دلیل ،خواص مکتب خلفا تالش کردهاند به شیوههای مختلف ،عامه اهل سنت را از مفاد
مراد اصلی احادیث مربوط به خالفت باز دارند .در ذیل به بررسی این شیوهها میپردازیم.
تحریف لفظی احادیث

احادیث ناظر به بحث خالفت ،به علت ر شنی مصداق معنا ،به خوبی متیتواننتد متورد
استناد قرار گیرند ،چرا که مدلول معنای آنها ب یار ر شنتر از آیا قرآنی است؛ از این
ر در مقابل استناد علمای شیعه ،همچون سید مرتضی ،به حدیث ثقلین حدیث منزلتت
 13،...علما خواص مکتب خلفا ،چارهای جز تحریف لفظی برخی از احادیث نداشتند کته
البته شکل تحریفنشده ب یاری از این ر ایا  ،حتی در منابع مهم ر ایی اهل سنت نقتل
شده است .با این حال ،برخی علمای اهل سنت ،یا به تحریف لفظی این ر ایا پرداختهاند
یا صرفا به نقل شکل تحریفشده این ر ایا (که عبارا کلیدی در آن حذف شتده یتا
به هر دلیلی نقل نشده) ب نده کردهاند از نقل شکل صحیح ر ایتا (حتتی اگتر شتکل
صحیح آن ،در دیگر کتب ر ایی اهل سنت ذکر شده باشد) ،خودداری کردهاند.
از نمونههای بارز این م أله ،حدیث ثقلین است .این حدیث به صور کامل صحیح
در سنن ترمذی نقل شده است« :

«

»» 11.به کمک حدیث ثقلین ،جانشینان د ازدهگانته
پیامبر

به ر شنی شناسایی میشوند .طبق مفاد این حدیث ،پیامبر

 ،اهل بیت خود
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را به عنوان یکی از د ثقلی که پس از خویش برای هدایت م لمانان بر جای میگتذارد،
معرفی میکند این افراد را در کنار قرآن (ثقل اکبر) قرار میدهد میافزاید که این افراد
قرآن تا زمانی که در کنار حوض بر من ارد شوند از همدیگر جدا نخواهند بود .چه طبق
دیدگاه اهل سنت ،مرجعیت دینی را از حکومت جدا بدانیم؛ چه طبق دیدگاه شیعه ،هر د
را از ی گیهای امامت بدانیم ،بر اساس این ر ایت ،اهل بیت پیتامبر

بهتترین افتراد

برای مرجعیت دینی حاکمیت سیاسی ت اجتماعی ه تند زیرا بهترین ی گی برای مرجع
دینی همچنین برای حاکمان سیاسی این است که با قرآن باشند بتوانند تشخیص خود
را در امور مختلف ،بر قرآن مبتنی سازند؛ بر مبنای قرآن فتوا دهند حاکمان بر مبنای آن
عمل کنند .مطلب مهم این است که پیغمبر فرمود به قرآن عتر مراجعه کنیتد؛ ایشتان
در دنباله حدیث میفرماید تا قتی که به این د چنگ زنید گمراه نمیشوید .پس م تأله
رجو مطرح است پیغمبر عتر را در رجو کردن ،هم زن قرآن قرار داده است .از آنجا
که در این حدیث ،عتر

اهل بیت ،همتای جدانشدنی همیشگی قرآن معرفتی شتده،

جوب تبعیت بیکم کاست از قرآن ،شامل اهل بیت هم میشود اختصاص این مقام به
اهل بیت

 ،حکایت از اعلمیت افضلیت ایشان شای تگی انحصاری آنان برای احراز

مقام خالفتِ پیامبر اکرم

دارد .ابن حنبل نیز این ر ایت را به صور کامل نقل کترده

است« :

» 12.حاکم هم در مستدرک از پیامبر اکرم

به صور صحیحی به نقل این ر ایتت

پرداخته است« :

» .حاکم اضافه میکند که این حدیث به شرط شیخین دارای سند صتحیح استت.
چنانکه مشهود است ،الفاظ عبارا

کلیدی «

» «

10

» که بیانگر خالفتت اهتل

بیت است ،در منابع ر ایی باال ،که از منابع مهم ر ایی اهل ت ننند ،ذکر شده است .با این
حال ،برخی از دانشمندان خواص اهل سنت ،مانند ابن عبدالبر ،صرفا نقلتی از حتدیث را

رفتارشناسی خواص مکتب خلفا در مواجهه با حق خالفت اهلبیت

112

بیان میکند که از الفاظ «

» «

» خالی است

11

...

از ذکر نقتلهتای معتبتر ایتن

حدیث ،که با این عبارا مهم ،در اکثر منابع مهم ر ایی اهل سنت همچون ترمذی ،ابتن
حنبل حاکم آمده ،خودداری کرده است.
تحریف معنوی احادیث

علمای هم و با مکتب خلفا ،در ایجاد انحراف از خالفت اهل بیت تایید خالفت خلفتای
سنی ،به تحریف معنوی ب یاری از احادیث ر شنگر ،همت گماشتند .حتدیث غتدیر« :

» از ر ایا متواتر است

11

داللت بر جانشینی علی

دارد .در

مسند احمد آمده است که در ر ز غدیر پس از بیان حدیث «

در بیان جانشینی علی

 ،عمر به علی

»

گفت« :

» جانشینی حضر را تبریک گفت .ابن عبدالبر در تمهید میگویتد
«مولی» معانی متفا تی دارد که بهترین آن در این حدیث ،معنای ناصر یا د ست است در
این حدیث چیزی که داللت بر جانشین ساختن علی

به دست پیامبر

باشد ،جود

ندارد 11.چنانکه مشهود است ،ابن عبدالبر معنای حدیث را تغییر داده ،زیترا معنتای اصتلی
«مولی» جانشین است برای در نظر گرفتن معنای ناصر دلیل دیگری الزم استت هتی
دلیلی برای تغییر معنا از «جانشین» به «ناصتر» جتود نتدارد .همچنتین بتر ختالف اعتالم
جانشینی علی
فضایی که پیامبر

 ،اعالم ناصر بودن علی

برای م لمانان ،توجیه عقالنی ندارد؛ زیترا

در غدیر برای بیان حدیث «

» طراحتی

کرد ،فقط با مفهوم اعالم جانشینی سازگار است .ایشان دستتور داد همراهتان در گرمتای
سوزان توقف طوالنی صبر کنند تا جمعیت فرا انی که در پتی آنهتا ه تتند بته آنهتا
برسند جمعیتی که جلوتر بودهاند برگردند مکان مرتفعی از کوهان شتر ایجاد کنند کته
ایشان با علی

بر باالی آن ر ند  ...؛ آیا این صرفا برای این بود که بفهماند علی
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مانند ب یاری از دیگر م لمانان ،یاریدهنده اسالم م لمین است؟! اینکه علی

ناصر

یاریدهنده اسالم م لمانان است حتی بیش از دیگر م لمانان این ی گتی را دارد،
برای م لمانان م أله تازهای نبود که پیامبر

با چنین فضاسازی بخواهند آن را گوشزد

کنند .همچنین تبریک عمر نمیتواند برای ناصر بودن علی
جانشینی علی

باشد ،بلکه به خاطر اعالم

است.

برخی از خواص اهل سنت نقل کردهاند که بین علی

برخی از صحابه (خالد بتن

لید) اختالف جود داشت جریان غدیر برای رفع این م أله بوده است؛ این سخن هتم
صحیح نی ت زیرا در این صور میبای ت پیامبر

ب یاری از اختالفتا بتین دیگتر

افراد را در چنین فضایی مطرح میکرد؛ یعنی هر ر ز با ایجاد جتوی ختاص ،در جمعیتتی
فرا ان مکانی سوزان در ا ج گرمای ر ز ،آن هم در حین سفر ،دستور به ایجاد مکتان
مرتفع دهد  ...تا هر بار میان چند نفر را اصالح کند! چه اینکه تعداد صحابه ،ب یار فرا ان
بود بدیهی است که ب یاری از آنها با برخی دیگر اختالف داشتهاند؛ از قبیل اختالفاتی
که بین عرب عجم ،اشراف بردهها یا اختالفاتی که در جنگها پیش میآمتد ،ماننتد
اختالف نظرهای فرا انی که در صلح حدیبیه پیش آمد هر یتک بعضتا موجتب رنجتش
برخی صحابه از یکدیگر شده است .سیره پیامبر

در حل این م ائل ،این چنین نبتود

که دستور دهد در میان انبوه جمعیت در مقابل آفتاب سوزان ،مکان مرتفعی ایجاد کنند
ک ی را همراه خود در مکان بلند قرار دهد ،دست ا را بگیرد باال ببرد بگوید هر کس
را که من موالی ا یم این فرد هم موالی ا ست  . ...بدیهی است که چنتین تتدارکا
فضای خاصی ،متناسب با حل اختالفا میان افراد نی ت م ألهای که در چنین فضایی
مطرح میشود میبای ت اهمیتی فوقالعاده داشته باشد که موضو تعیین جانشین از ایتن
اهمیت برخوردار است.
جعل فضائل برای خلفا

پس از جریان سقیفه ،جعل ر ایت تر یج ب یاری از ر ایا جعلی از سوی علما خواص

...
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درباری ،در تأیید خلفای اهل سنت صور پذیرفت .این سیاست که برای تتدا م انحتراف
ایجادشده در سقیفه ،صور پذیرفت ،بر انحراف افکار عموم اهتل ستنت ،تتأثیر فرا انتی
داشت؛ به عنوان مثال ،ابوهریره در مقابل ر ایت غتدیر ختم ،ر ایتتی نقتل متیکنتد کته
پیامبر

فرمود« :در معراج از آسمانی نگذشتم مگر آنکه بر آن این نوشته را دیدم :محمد

رسول خدا ابوبکر صدّیق جانشین من است» 19.این در حالی است که این ر ایت با نظتر
اکثر اهل سنت در تضاد است ،زیرا (چنانکه ذکر خواهد شد) از نظر اهل سنت ،پیامبر
امر خالفت را به امت اگذار کرده است بد ن تعیین جانشین ،امت اسالمی را بته حتال
خود رها کرده است ،نه اینکه ابوبکر را جانشین خویش تعیتین کترده باشتد! همچنتین در
مقابل ر ایت «

» ،ر ایت «

» را جعل کردهاند .به اعتراف محمود ابوریّه (عالم مشهور اهل سنت) ،دربتاره فضتائل
معا یه نیز ر ایا فرا انی ضع شد که هی اصلی نداشتند 19.در ایتن بتاره ،نوشتته عتالم
نامدار سلفی ،ابن قیّم جوزیّه شایان توجه است که میگوید« :از جملته احادیتث موضتوعه،
احادیثی است که جاعالن اهل سنت در فضل معا یه بن ابتیستفیان جعتل کتردهانتد .از
اسحاق بن راهویه نقل است که از پیامبر
نرسیده است».

هی مطلب صتحیحی در فضتیلت معا یته

17

توجیه خالفت خلفا با اجماع و شورا

شیعه امامیه ،نص جلی بر امامت ،عصمت کمال را برای همه امامان اجب میدانتد

13

معتقد است حکم امامان در منصوب شدن از جانب خدا ند عصمت ،همان حکم پیامبران
است؛ 11چنانکه در پاسخ به اعتراض گر هی از اعیان اشراف ،همچون طلحه زبیر ،بته
علی

که چرا در امور عامه با ما مشور نمیکنی؟ حضر فرمود :اگتر اتفتاقی رخ داد

که حکمش در کتاب سنت نبود احتیاج به مشور داشتم ،با شما مشور میکنم .بتر
فرض ثبو «نص» « صایت» در قرآن کریم حدیث ،نوبت به شوری ر شهای دیگر
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نمیرسد تعیین امام منحصرا با «نص» « صایت» است 12.تعتداد آیتا
احادیث دالّ بر جانشینی اهل بیت

بته خصتوص

 ،ب یار فرا ان داللتت ب تیاری از آنهتا ر شتن

است که امام حق را از امتام باطتل مشتخص متیستازند .حتتی بته رغتم تحریتفهتا
کارشکنیها ،ب یاری از نصتوص حتدیثی دالّ بتر جانشتینی اهتل بیتت

 ،بته شتکل

صحیحی در منابع اهل سنت نقل شدهاند .به عنوان مثال نقتلهتای صتحیحی از حتدیث
ثقلین در کنار نقلهای ناقص آن در برخی از منابع معتبر ر ایی اهل سنت صور گرفتته
است که در این مقاله نقلهتای صتحیحی از ایتن حتدیث از احمتد بتن حنبتل حتاکم
نیشابوری  ...ذکر شد.

10

در مقابل نصوص ر ایا دالّ بر جانشینی ائمه

 ،خلفتا عالمتان مکتتب آنهتا

نیازمند راهکار دیگری بودند که خالفت خود را در اذهان عموم اهتل ستنت موجته جلتوه
دهند ،به همین خاطر ر ایا

آیا دالّ بر جانشینی ائمه

را به جای اینکته متالک

تعیین خلیفه بدانند ،با بهانههایی کنار گذاشتند تا خالفتت ختود را در اذهتان عمتومی بتا
م ائلی همچون اجما امت نظر شورای حل عقد ،مشر جلوه دهند 11.مثال بتاقالنی
(متکلم معر ف اشعری) نصوص رسیده در باب خالفت را از قبیل اخبار آحادی که را یتان
آنها ضعیفند ،به ح اب آ رده به بهانه مخالفت معنای نصوص ر ایا پیامبر
اجما امت بر خلفای راشدین ،از نصوص ر ایا دالّ بر خالفت علی
است؛ 11در صورتی که با جود آیا
بیت

 ،نوبت به کاربرد ر ش اجما

احادیث دالّ بر جانشینی اهل بیت

ر ایا ر شنگر پیامبر

بتا

اعراض کرده

در تعیین جانشینی اهل

شورا نمیرسد بر خالف ادعای باقالنی ،اتفاقتا
همچون احادیث غدیر 11،منزلت 19،ثقلین

19

 ...در

منابع اهل سنت شیعه به فور نقل شدهاند.
ب یاری از سردمداران کالمی اهل سنت ،همچون باقالنی اشعری ،به جای مبنا قرار
تصدیق جانشینی اهل بیت  ،بتا مشتر جلتوه دادن ر ش
دادن ر ایا پیامبر
اجما شورا انتخاب ،تأیید خالفت سه خلیفه نخ ت با این مبانی ،از آیا ر ایتا
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را
دال بر جانشینی اهل بیت اعراض کردند انحراف ایجاد شده از خالفت اهل بیت
تدا م بخشیدند .عامه اهل سنت هم تحت تأثیر جایگاه علمی این بزرگان قرار گرفتته ،در
م یر ایشان گام نهادند با استناد به اجما شورا ،به تأیید خلفای نخ تتین امویتان
عباسیان دیگر سل لههای خلفای سنی پرداختند .تأکید باقالنی اشتعری بتر اجمتا
متردم را در موضتو
شورا در تأیید خالفت عمر ابوبکر ،به این معناست که پیتامبر
بتر امتت ختود از پتدر
تعیین خلیفه به حال خود رها کرده است؛ در حالی که پیتامبر
مهربانتر بود آنان را در کوچکترین احکام ،رهبری میفرمود ستیر پیتامبر داللتت
دارد که مردم را در امور مهم دین دنیایشان مهمل نمیگذاشت ظیفه آنتان را در هتر
از ارکان عظیم دین اسالم است از
جایی معین میکرد 17.خالفت ،جانشینی پیامبر
آنجا که احکام دارای مرتبه پایینتر ،مانند نماز زکا  ،بد ن نص ثابتت نمتیشتوند ،بته
93
طریق ا لی خالفت هم بد ن نص بر اساس انتخاب اجما مردم قابل اثبا نی تت.
مطلب دیگر آنکه اگر انتخاب خلیفه از جانب خدا نبود در اختیار امت میبود ،پیتامبر
باید این موضو را به مردم گوشزد میکرد .بر خالف ادعای برختی فرقتههتا کته قائلنتد
کمترین سخنی درباره جانشینی خود نگفته است ،الزم است که بزرگتان اهتل
پیامبر
سنت به این پرسش پاسخ دهند که آیا زعامت م لمانان ن بت به مکر ها م تحبا
(که در گفتار پیامبر آمده است) درجه کمتری از اهمیت دارد؟! 91ادعای عدم تعیین جانشین
مشر جلوه دادن ر شهایی همچون اجما شتورا در تشتخیص
از جانب پیامبر
فرد شای ته خالفت ،ادعایی بیش نی ت که خلفای اهل سنت خواص مدافع آنها ،صرفا
آن را
برای توجیه خالفت خود گمراه ساختن مردم برای اعراض از جانشتینی ائمته
مطرح کردهاند.
فرقهسازی خواص و توجیه خالفت خلفا در اذهان عمومی

از جمله عوامل اعراض عامه م لمین ،ایجاد فرق مختلف به دستت ختواص بتوده استت.
ایجاد فرقهها با هدف تبعیت مردم از آنها ،به میزان فرا انتی از توجته تبعیتت عامته از
نظرا سیاسی اهل بیت

در خصوص م أله خالفت کاست .در دیتدگاه شتیعه ،نظتر
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علمای مختلف در سطح ب یار نازلتری از نظر رأی اهل بیت

مح وب میشود با

جود اهل بیت

 ،پیر ی از نظر دیگر علما جایز نی ت .لی ایجاد فرقههای مختلتف،

با هدف پیر ی عامه مردم از رهبران دینتی مختلتف صتور پتذیرفت در ر نتد ایجتاد
فرقهها ،چنددستگی اختالف دیدگاه علمتا بتا دیتدگاه ائمته

پذیرفتته شتد عامته

م لمانان ،تبعیت از این نظرا مختلف را پذیرفتهشده به ح اب آ ردنتد .تبعیتت عامته از
علمای فِرَق ایجادشده ،اعراض از نظرا اهل بیتت

را در م تائل مختلتف ،از جملته

خالفت آنها ،موجب شد آن را به شیوهای معمول جلوهگر ساخت.
فرقه مرجئه ،پیر ان نعمان بن ثابت جهم بن صتفوان ابتومر ان غتیالن بودنتد؛
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گر هی از فرقه مرجئه ت که در اصل گر هی سیاسی بودند ت قائل بته تبعیتت از حاکمتان
قت ،حتی معا یه یزید بودند .آنها همه اهل قبله را مت من م تلمان متیدان تتند
خواهان قطع جنگ عدم جبههگیری بر ضد معا یه یزید بودنتد .عقائتد سیاستی آنهتا
مویِّد حکومت خلفای غاصب اموی بود ،برای توجیه دینی خالفت خلفای اهل سنت به
ی ه ظلمها جنایا بنیامیه ،به فکر یافتن مبانی کالمی افتادنتد .فرقته مرجئته ،مرتبته
عمل را پس از مرتبه نیت قصد قرار میداد بر ایتن استاس ،ایمتان قلبتی را کتافی در
نجا

سعاد خلفا میدان ت با ر یکردی افراطی ،ایمان افراد فاسق را م ا ی ایمان

انبیا ا لیا صالحان به شمار متیآ رد 90.غصتب خالفتت اهتل بیتت

ب تیاری از

ظلمهای بنیامیه بر م لمانان ،به این نحو توجیه میشد که این اشکاال به مرتبه عمتل
خلفا مربوط میشود اعمال خلفا مشکلی برای ایمان خلفا در پی ندارد؛ در نتیجه پیتر ان
این فرقه ،از خالفت آنها ،بد ن اشکال اساسی به عنوان خالفت افرادی کامال مت من،
تبعیت میکردند .پیر ان فرقهای به نام جبریه ،از این هم فراتر رفته ،حتی اعمال ناشای ت
خلفا را موجه جلوه میدادند .پیر ان این فرقه بد ن توجه بته قتدر اراده اختیتاری کته
خدا ند به ان ان عطا کرده ،ان ان را م

ل اعمال رفتار ختود نمتیدان تتند اعمتال

خوب بد را تماما به خدا ند ن بت میدادند .این ایده دستا یز مناسبی برای خواص دربار
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خلفا شد که اعمال ناشای ت خلفای اموی را در دیدگاه عامه مردم اینگونه توجیه کنند که
چون اعمال رفتار بنیامیه تحت اراده خدا ند صور میپذیرد ،پس مورد رضایت خدا ند
است اگر غیر از این باشد ،خدا ند متعال مانع انجام ایتن افعتال خواهتد شتد .همچنتین
حشویه بغداد ،که پیر ان اسماعیل جوزی بودنتد ،علتی

را از خالفتت ستاقط دان تته،

میپنداشتند که خالفت ایشان ،فتنهای در اسالم بوده است! از دیگتر خواصتی کته چنتین
اعتقادی را ر اج میدادند برخی از بزرگان اصحاب حدیث بغداد ،همچتون ابتن معتین
ابوخیثمه احمد بن حنبل  ...میباشند 91.برختی از فترق استالمی ،خالفتت غاصتبانه
ظلمهای خلفای سنی را توجیه کرده ،به میزان فرا انی ،موجبا اعراض عامه را از خالفت
اهل بیت

فراهم کردند.

نتیجه

ب یاری از عموم اهل سنت بد ن اینکه عناد لجاجت خاصی بتا اهتل بیتت

داشتته

باشند ،تحت تأثیر عملکرد خواص منحرف آرا افکار باطل آنها بد ن آگاهی دقیق از
حقیقت جریان خالفت ،در م یر انحرافی خواص گام نهادهاند .متناسب با خواست خلفتای
غاصب ،خواص علمای اهل سنت با جهتگیری غلط ،حقیقتت موضتو خالفتت را بتر
ب یاری از عامه اهل سنت مشتبه کردند .برخی خواص سیاسی دستنشاندههای خلفا بتا
ایجاد ظلم خفقان خواص علمی همچون برخی از مف ران را یان حدیث متکلمان
 ...با جعل سبب نز ل برای آیا ناظر به خالفت ،تحریف معنوی لفظی احادیث دالّ
بر جانشینی اهل بیت ،جعل احادیث تأکید بر جایگزینی ر شهای اجما

شتورا (بته

جای نصوص ر ایا ) ،در گمراه ساختن عموم اهل سنت نقش اساسی داشتند موجتب
تأیید خالفت نامشر خلفا پیر ی عموم اهل سنت از آنان اعراض مردم از خالفتت
جانشینی اهل بیت

شدهاند .فعالیتهای منفی خواص سوء ،در شکلدهی بینش غلتط

عموم اهل سنت در م أله خالفت ،فوقالعاده اثرگذار بوده به میزان فرا انی متانع فهتم
دقیق صحیح عموم مردم از غصب خالفت اهل بیت

شده است.
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پینوشتها

 .1عبدالرزاق ،علی ،االلسما

اول الکم  ،نقد

تعلیق دکتر ممد ح حقی ،بیر ت :دار ممتبة

الکیاة ، 1611 ،ص111ـ.111
 .2اما خمینی قدس لسره ،الرلسائل ،ق  :مؤلسسه مطبلعاتی السماعیلیان1831 ،ق ،ص.12 15
 .8شهید مطهری ،فلسفه تاریخ ،هفده  ،تهران :ودرا ،1836 ،ج ،1ص96ـ.11

 .9طبری ،تاریخ االم

المللک ،ترجمه ابلالقالس پاینده ،تهران :الساطیر ،1831 ،ج ،9ص1185؛

بماذری ،احمد بن یکیی ،انساب االشراف ،مصر :دار المعارف ،بیتا ،ج ،1ص.133
 .1للی ،علی مکمد ،دیانت لسیالست ،تهران :دانشگاه الزهراء

 ،1835 ،ص.111

 .1ابن قتیبه دینلری ،االمامة السیالسة ،تکقیق علی شیری ،بیر ت :دار االضلاء1915 ،ق ،ص.29
 .3همان ،ص28ـ.29
 .3همان.
 .6همان ،ص.39
 .15ابن اثیر ،المامل فی التاریخ ،بیر ت :دار المتاب العربی1913 ،ق ،ج ،2ص165؛ طبری،
پیشین ،ج ،9ص923ـ.981
 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص133؛ ابن قتیبه دینلری ،پیشین ،ص.39
 .12ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.133
 .18ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص138ـ133؛ طبری ،پیشین ،ج ،9ص931ـ931؛ ابن قتیبه دینلری،
پیشین ،ص.39
 .19ابن قتیبه دینلری ،پیشین ،ص.39
 .11ابن عساکر ،تاریخ دمشق ،تکقیق عمر بن غرامه ،دار الفمر1911 ،ق ،ج ،19ص.113
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 .11ابن اثیر ،پیشین ،ج ،8ص18

...

231؛ حاک نیشابلری ،مکمد بن عبداهلل ،المستدرک علی

الصکیکین ،مع المتاب :تعلیقات الذهبی فی التلخیص ،بیر ت :دار المتب العلمیة1911 ،ق ،ج،1
ص.191
 .13ثقفی کلفی ،ابراهی بن مکمد ،الغارات ،تکقیق لسید جما الدین مکدث ارملی ،بیجا :انجمن

آثار ملی ،1811 ،ج ،2ص131؛ طبری ،پیشین ،ج ،1ص2111ـ2113؛ نجمی ،مکمدوادق ،لسیری
در وکیکین ،ق  :بینا ،1832 ،ص91ـ .99حتی در آثار برخی از علمای طرفدار بنیامیه ،مثل
ابن تیمیّه عاومی حنبلی ه اقرار به لعن علی

از لسلی خلاص حملمتی در د ره بنیامیه،

آمده الست؛ بنگرید :ابن تیمیه ،احمد بن عبدالکلی  ،منهاج السنة النّبلیة فی نقض کما الشیعة
القدریة ،بیجا :جامعة اإلما مکمد بن لسعلد اإللسمامیة1951 ،ق ،ج ،3ص283؛ عاومی حنبلی،
مکمد بن عبدالرحمن ،أبلبمر الصدیق أفضَل الصَّکابة َ أحقّه بالخِمافة ،بیجا :بینا ،بیتا ،ج،1
ص.111
 .13ابن ابیالکدید ،شرح نهج البماغة ،به کلشش مکمد ابلالفضل ابراهی  ،بیجا :دار احیاء المتب
العربیة عیسی بابی حلبی شرکاه ،افست مللسسه مطبلعاتی السماعیلیان ،ج ،9ص13؛ الجندی،

عبدالکلی  ،االما جعفر الصادق

 ،بیجا :بینا ،ج ،1ص.835

 .16ابن جلزی ،عبدالرحمن ،المنتظ فی تاریخ االم

المللک ،تکقیق مکمد عبدالقادر عطا،

بیر ت :دار المتب العلمیة1912 ،ق ،ج ،1ص898؛ ابن اثیر ،پیشین ،ج ،9ص123؛ دینلری،
ابلحنیفه ،االخبار الطلا  ،بیجا :بینا ،بیتا ،ج ،1ص.229
 .25لسیلطی ،جما الدین ،تاریخ الخلفاء ،مصر :لسعادت1831 ،ق ،ص255ـ225؛ بکرالعلل  ،مکمد،
الکجّاج لسیف االملیّین فی العراق ،بیر ت :دار الزّهراء1951 ،ق ،ص98ـ.91
 .21ابراهی حسن ،حسن ،تاریخ االلسما  ،قاهره :دار احیاء التراث العربی ، 1619 ،ج ،1ص.911
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 .22در تاریخ یعقلبی ،معا یه به عنلان ا لین مللک پادشاهان در حملمت السمامی نا برده شده
الست؛ ر.ک :یعقلبی ،ابن اضح ،تاریخ یعقلبی ،بیر ت :دار وادر ،بیتا ،ج ،2ص .282 285حتی
معا یه به مللک بلدن بنیامیه اذعان کرده الست؛ ر.ک :بماذری ،پیشین ،ج ،1ص186؛ عالمی،
خدیجه« ،معا یه بازتعریف لسیره خلیفه به لسبک کسرایی قیصری» ،پژ هشنامه تاریخ السما ،
زمستان  ،1861لسا د  ،ش ،3ص112ـ.118
 .28لسجستانی ،ابلدا د ،لسنن ابیدا د ،تکقیق مکمد مکییالدین عبدالکمید ،ویدا ـ بیر ت :الممتبة
العصریة ،بیتا ،ج ،9ص211؛ نل ی ،ابلزکریا مکییالدین ،المنهاج شرح وکیح مسل بن الکجاج،
بیر ت :دار إحیاء التراث العربی1862 ،ق ،ج ،12ص.251
 .29لسجستانی ،پیشین ،ج ،9ص211؛ بیهقی ،احمد بن حسین ،المدخل إلی السنن المبری ،کلیت:
دار الخلفاء للمتاب اإللسمامی ،ج ،1ص.111
 .21نل ی ،پیشین ،ج ،12ص.251
 .21ابن حجر عسقمانی ،فتح الباری شرح وکیح البخاری ،ترقی مکمد فؤاد عبدالباقی ،بیر ت :دار
المعرفة1836 ،ق ،ج ،18ص.218
 .23حدادی ،زینالدین ،فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،مصر :الممتبة التجاریة المبری1811 ،ق،
ج ،8ص.156
 .23بخاری ،مکمد بن السماعیل ،الجامع المسند الصکیح المختصر ،تکقیق مکمد زهیر بن ناور

الناور ،بیجا :دار طلق النجاة1922 ،ق ،ج ،6ص31؛ نیشابلری ،مسل  ،الجامع الصکیح المسمی
وکیح مسل  ،بیر ت :دار الجیل دار اآلفاق الجدیدة ،بیتا ،ج ،1ص.8

 .26ابن حجر هیثمی ،شهابالدین احمد بن مکمد ،الصّلاعق المکرقة علی أهل الرّفض الضّما
الزّندقة ،تکقیق عبدالرحمن بن عبداهلل الترکی ،لبنان :مؤلسّسة الرّلسالة1913 ،ق ،ج ،1ص18؛ ابن
حجر عسقمانی ،پیشین ،ج ،18ص219؛ امرایی ،رحی

« ، ...تکلیل انتقادی شر ح

تفالسیر
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حدیث «یملن بعدی اثنا عشر خلیفه»» ،د فصلنامه علمی ـ پژ هشی مطالعات قرآن

...

حدیث،

پاییز زمستان  ،1862لسا هفت  ،ش( 1پی.)18
 .85وبکی والح ،علل الکدیث مصطلکه ،ق  :منشلرات رضی ،1818 ،ص.231
 .81لسلره بقره ،آیه .253

 .82ابن مرد یه اوفهانی ،احمد بن مللسی ،مناقب علی بن ابی طالب
علی
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 ،ق  :دار الکدیث1929 ،ق ،ص185ـ228 188ـ.229

 .88ابن ابیالکدید ،پیشین ،ج ،9ص.38
 .89لسلره مائده ،آیه .11
 .81طبرلسی نلری ،لسید السماعیل ،کفایة الملحدین ،ق  :ممتبة المصطفلی ،1832 ،ج ،2ص213؛
ابن شهرآشلب ،مکمد بن علی ،متشابه القرآن مختلفه ،بیجا :شرکت لسهامی طبع کتاب،1823 ،

ج ،2ص26؛ بیضا ی ،عبداهلل بن عمر ،انلار التنزیل

السرار التأ یل ،بیر ت :دار احیاء التراث

العربی1913 ،ق ،ج ،2ص.182

 .81آلللسی بغدادی ،لسید مکملد ،ر ح المعانی فی تفسیر القرآن العظی

السبع المثانی ،بیر ت :دار

احیاء التراث العربی1951 ،ق ،ج ،1ص.113
 .83ابن کثیر ،السماعیل بن عمر ،تفسیر القرآن العظی  ،بیر ت :دار المتب العلمیة1916 ،ق ،ج،8
ص.123
 .83لسید رضی ،نهج البماغة ،ترجمه دشتی ،ق  :امیرالمؤمنین

 ،1865 ،ص.995

 .86لسلره مائده ،آیه .11
 .95شیخ طللسی ،التبیان فی تفسیر القرآن ،ملقع الجامعة االلسمامیة ،ج ،8ص113ـ.112
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 .91آلللسی بغدادی ،پیشین ،ج ،1ص113؛ شلشتری ،نلراهلل ،احقاق الکقّ
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ازهاق الباطل ،ق :

ممتبة آیت اهلل المرعشی العامة ،1811 ،ج ،2ص911؛ فمری ،مسعلد ،نقدی بر تفسیر ر ح المعانی،
تهران :انتشارات دانشگاه اما وادق

 ،1839 ،ص181ـ.181

 .92فخر رازی ،مفاتیح الغیب ،بیر ت :دار المتب العلمیة1921 ،ق ،ج ،12ص21ـ.21
 .98شیخ طللسی ،پیشین ،ص113ـ.112
 .99فخر رازی ،پیشین ،ج ،12ص21ـ.21
 .91شیخ طللسی ،پیشین ،ص113ـ.112
 .91فخر رازی ،پیشین ،ص.91
 .93لسلره مائده ،آیه .13
 .93کلرانی عاملی ،علی ،تفسیر آیات الغدیر الثماث ،ق  :دار الهدی1923 ،ق ،ص.95 1
 .96لسیلطی ،جما الدین ،االتقان فی علل القرآن ،نشر رضی بیدار ،1818 ،ج ،1ص.219
 .15لسید مرتضی ،رلسائل المرتضی ،ق  :دار القرآن المری 1915 ،ق ،ج ،9ص.31
 .11ترمذی ،ابلعیسی ،لسنن ،تکقیق

تعلیق ابراهی عطله ،مصر :شرکة ممتبة

مطبعة مصطفی

البابی الکلبی1861 ،ق ،ج ،1ص.112
 .12ابن حنبل ،ابلعبداهلل احمد ،المسند ،تکقیق شعیب االرنل ط ،بیجا :مؤلسسة الرلسالة1921 ،ق،
ج ،81ص.112
 .18حاک نیشابلری ،پیشین ،ج ،8ص.115
 .19ابن عبدالبر ،التمهید ،مغرب :زارة عمل اال قاف

الشؤ ن االلسمامیة1833 ،ق ،ج،29

ص.881
 .11ابن حجر عسقمانی ،پیشین ،ج ،3ص39؛ ذهبی ،شمسالدین مکمد ،تاریخ االلسما  ،بیر ت :دار
المعرفة ،بیتا ،ج ،19ص883ـ.892
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رفتارشناسی خواص مکتب خلفا در مواجهه با حق خالفت اهلبیت

...

 .11ابن عبدالبر ،پیشین ،ج ،22ص.182
 .13ابلیعلی ملولی ،احمد بن علی ،مسند ،تکقیق حسین لسلی السد ،دمشق :دار المأملن للتراث،
1953ق ،ج ،11ص933؛ هیثمی ،نلرالدین علی بن ابیبمر ،مجمع الزّ ائد منبع الفلائد ،القاهرة:
ممتبة القدلسی1919 ،ق ،ج ،6ص.91
 .13ابلریّة ،مکملد ،اضلاء علی السنّة المکمّدیة ،قاهره :نشر البطکاء ،بیتا ،ص.123

 .16ابن قی جلزیه ،مکمد بن ابیبمر ،المنار المنیف فی الصکیح

الضعیف ،حلب :ممتب

المطبلعات االلسمامیة1865 ،ق ،ص.111
 .15شیخ مفید ،ا ائل المقاالت ،ق  :المؤتمر العالمی للشیخ المفید1918 ،ق ،ص.83
 .11مظفر ،مکمدحسین ،دالئل الصدق ،ق  :مللسسة آ البیت1922 ،ق ،ج ،9ص.216
 .12آیتاهلل لسبکانی ،مبانی حملمت السمامی ،ترجمه دا د الهامی ،ق  :انتشارات تلحید،1835 ،
ص211ـ.211
 .18ابن حنبل ،پیشین ،ج ،81ص112؛ حاک نیشابلری ،پیشین ،ج ،8ص.115

 .19ابن کثیر ،السماعیل بن عمر ،البدایة

النهایة ،بیر ت :ممتبة المعارف ، 1633 ،ج،1

ص299ـ.291
 .11باقمانی ،مکمد بن طیب ،التمهید ،قاهره :دار الفمر العربی1832 ،ق ،ص113ـ116؛ اشعری،
علی بن السماعیل ،االبانة عن اول الدیانة ،قاهره :جمهلریة مصر العربیة1811 ،ق ،ص211ـ.213
 .11حاک نیشابلری ،پیشین ،ج ،8ص116؛ ترمذی ،پیشین ،ج ،1ص .188درباره تلاتر شهرت
حدیث غدیر ،عما ه بر کتاب الغدیر عمامه امینی؛ بنگرید :ابن حجر عسقمانی ،پیشین ،ج ،3ص39؛
ذهبی ،شمسالدین مکمد ،میزان االعتدا فی نقد الرجا  ،تکقیق علی مکمد بجا ی ،بیر ت :دار
المعرفة ،بیتا ،ج ،19ص.883
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 .13بخاری ،پیشین ،ج ،6ص215
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ج ،15ص152؛ نیشابلری ،پیشین ،ج ،3ص116؛ ترمذی،

پیشین ،ج ،1ص.195
 .13ترمذی ،پیشین ،ج ،1ص112؛ ابن حنبل ،پیشین ،ج ،81ص112؛ حاک نیشابلری ،پیشین،
ج ،8ص.115
 .16عمامه حلی ،کشف المراد (شرح تجرید االعتقاد) ،تهران :کتابفر شی السمامیه1863 ،ق،
ص.118
 .35عمامه حلی ،انلار الململت ،د  ،ق  :انتشارات شریف رضی ،1818 ،ص. 253
 .31آیتاهلل لسبکانی ،پیشین ،ص.191

 .32ناشئ اکبر ،عبداهلل بن مکمد ،فرقههای السمامی

مسأله امامت ،ترجمه علیرضا ایمانی ،ق :

مرکز مطالعات تکقیقات ادیان مذاهب ،1831 ،ص.61
 .38بغدادی ،عبدالقاهر ،تاریخ مذاهب السما  ،به اهتما مکمدجلاد مشملر ،لسل  ،بیجا :انتشارات

اشراقی ،1813 ،ص191ـ196؛ برنجمار ،رضا ،آشنایی با فرق

مذاهب السمامی ،ق  :مللسسه

فرهنگی طه ،1833 ،ص95ـ91؛ ربانی گلپایگانی ،علی ،فرق

مذاهب کمامی ،د  ،ق  :مرکز

جهانی علل السمامی ،1831 ،ص.231 238
 .39ناشئ اکبر ،پیشین ،ص.63 61

