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  فصلنامه تاريخ اسالم
   48، شماره مسلسل1390، زمستانچهارمشماره ، همدوازدسال 

  
  هاي احمد بن حنبلگيري انديشههاي شكلزمينه

  
  14/11/90 :تاريخ تأييد  1/10/90 :تاريخ دريافت

  ∗زهرا روح الهي اميري
هـاي  سـده . گيرنـد ها در بستر مسائل سياسي و اجتمـاعي شـكل مـي           انديشه
هـايي  ساز پيدايش انديـشه   المي و مشكالت سياسي فراوان آنها زمينه      نخستين اس 

هـاي مختلـف سياسـي و        در عرصـه   6بود كه با دغدغة حفـظ سـنت پيـامبر         
تـوان يكـي از صـاحبان       را مـي  )  ق 241(احمد بن حنبـل     . گر شد فرهنگي جلوه 

در اين مقاله سعي خواهد شـد تـا بـا روش    . اي در آن دوران شمردهشچنين اندي 
 منطق دروني نظريه سياسي كه الگويي براي شناخت نظريه سياسي است و             درك

. شـود با رويكردي تاريخي نظريه احمد بن حنبل درباره حاكميت جائر بررسـي             
هاي انر اجتماعي و بح   –، ابتدا اوضاع سياسي     ز اسپريگن يبراساس روند پيشنهاد  

مـه علـل اصـلي     و در اداگيـرد قرون دوم و سوم هجري را مورد بررسي قرار مي        
هـايي چـون    احمـد در قالـب مؤلفـه     هـاي انديـشه ها و تأثير آنها در ايجاد       نرابح

هـا و   هاي فكري، جهـت دهـي خـاص بـه روايـت           هاي سياسي، مناقشه  درگيري
. شـود هاي كالمي و سرانجام اقتداري شدن فقه سياسي دنبال مي         احاديث، مناقشه 

راي حفظ حاكميت جائر و حمايـت       اي ب ترين نتيجة اين عوامل، بروز انديشه     مهم
  .هاي سياسي بوده استاز قدرت

  .احمد بن حنبل، نظريه سياسي، حاكميت جائر، حاكميت عادل، استيال، شورا :هاي كليديواژه
                                           

   هيأت علمي دانشگاه باقرالعلومعضو ∗



 
 
 
  
 

  
  
  

  هاي احمد بن حنبلگيري انديشههاي شكلزمينه
 

 
 
 
 

42 

  مقدمه
آنهـا  . واره است   اي از وظيفه جهان شمول زندگي اندام        هاي سياسي شكل پيچيده     نظريه

ها كارويژه خود را به درستي  كنند كه اندام    قرار مي نظم مناسب و كافي را چنان در محيط بر        
هدف هر نوع زندگي در روي زمين، ايجاد تعادل بين نيازهاي دروني انـسان و               . انجام دهند 

شود، ضرورت نظم محيطـي،       تر مي    هرچه انسان در مسير تحول كامل      .محيط خارجي است  
پرداز، منبع خامي است كـه        نظريهگردد و از آن جا كه بحران جامعه           تر مي   تر و پيچيده    مبرم

دهـد، آگـاهي از آنهـا و زمينـه            او بينش خود را از نظام سياسي به تناسـب آن شـكل مـي              
  .كند پرداز كمك مي شان تا حدود زيادي به درك افكار نظريه تاريخي

با توجه به اين امر، شرايط خاص دو قرن اول هجري در تفكر انديشمندان ايـن عـصر                  
هاي قرون اوليه اسالمي، به       نظمي  احمد هم با قرار داشتن در حصار بي       . ستتأثير نبوده ا    بي

» منطق درونـي «مزيت شيوه . ها رسيد حلي مناسب براي مقابله با بحران  نظر خودش به راه   
هاي پوزيتيويستي و از قبل طراحي شده براي شناخت افكار اين است كه به                در مقابل شيوه  

اي قـرون اوليـه را درك كنـيم، همـراه بـا عالمـان و            هـ   كند شرايط و بحـران      ما كمك مي  
هـا، فـشارها و       متفكران آن عصر زندگي كنيم، نفس بكشيم و دردهاي جامعه، محـدوديت           

توانيم راهكار احمد و ديگـر متفكـران و          تنگناها را لمس كنيم؛ زيرا در غير اين صورت نمي         
ير تاريخي اين دوران سـبب      عدم همراهي در س   . ها درك كنيم    فقيهان را براي اداره بحران    

تصوير نهايي ذهن ما، ساخته عقايد شخصي و ايـن زمـاني مـا              » ويكو«شود تا به قول       مي
  .باشد

  
  هاي سياسي قرن اول هجري هرج و مرج

هاي سياسي در واكنش به درهم ريختگي يا خطر درهم            ترين نظريه   بسياري از برجسته  
اند كه سياست در راه زوال و سوق          ته شده هايي نوش   ها و زمان    ريختگي نظم مدني در مكان    

چنين نظري، متفكراني چون ماكياولي، هابز، برك و الك را بـر            . به سوي جنگ بوده است    
رسد عمـده نظراتـي كـه     به نظر مي. آن داشت تا عناصر ثبات بخش جامعه را ارزيابي كنند        
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هـاي   ار مانند بحراندرباره ساختار سياسي جامعه اسالمي بروز نمود، حاصل عواملي تأثيرگذ     
هـاي    هـا، مناقـشه      نقش عالمان و فقها در كاناليزه شدن روايت        ،هاي فكري   سياسي، بحران 

  .كالمي و اقتداري بودن فقه سياسي بوده است
  

  هاي سياسي بحران) الف
خـواهي، قـدرت طلبـي و         شكني اهل جمل كه به واسطه زياده        شورش، طغيان و پيمان   

 پديـد آمـد،      دوران خالفت اميرالمؤمنين حضرت علـي      تجديد حيات اشرافيت اموي در    
هـا و كـشتارهاي       مشاهده درگيري . نخستين بحراني بود كه قرن اول هجري را آشفته كرد         

اين جنگ داخلي و به دنبال آن، جنگ قاسطيني كه با برهم زدن نظم سياسي جامعـه بـه                    
ب و قشري بـه نـام       دنبال بازگشت قدرت خاندان ابوسفيان بودند سبب تكوين حزبي متعص         

حداقل نتـايج  . خوارج شد و جنگ سوم داخلي را بين برادران ديروز و دشمنان امروز رقم زد     
ها بـه همـراه    منفي اين سه جنگ، انفعال سياسي و انزواي بخشي از نيروهايي بود كه سال 

  .هاي فراواني را تحمل كرده بودند  براي نشر اسالم، رنج6پيامبر
 و معاويه، راه را بـراي بـه         ح مصلحتي بين امام حسن     و صل  شهادت امام علي  

 را  6قدرت رسيدن فردي فراهم كرد كه خاندانش، تنها هنگامي كه برق شمشير پيامبر            
 وضـعيت  وبـا روي كـار آمـدن ا     . بر گردن خود احساس كردند، تن به تعاليم اسـالم دادنـد           

صـف  . كهـن شـد   سياسي جامعه اسالمي يك گام به عقـب نهـاد و دچـار اسـتبداد نظـام                  
هاي جمل، صفين و نهروان، مخلوط شدن حـق و            هاي داخلي به وجود آمده در جنگ        بندي

 ،باطل از ديد اين افراد و شبهاتي كه به سبب عدم تشخيص معيارهاي حقيقي به وجود آمد                
رجـوع بـه   . بستر مناسبي را براي گرايش به انزوا و تسليم در برابر هر حاكمي فـراهم كـرد      

 بـن زيـد، سـعد بـن ابـي وقـاص و              مةگيري كساني چون اسا     ره و عدم جبهه   تاريخ اين دو  
  .عبداهللا بن عمرو مؤيد اين مطلب است

  
  هاي فكري بحران) ب

هاي سي و چهل هجـري از يـك سـو، سـه           هاي سياسي و اجتماعي دهه      نتيجه بحران 
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هاي جديدي در اسالم بـود كـه برخـي از             جنگ بزرگ داخلي و از سوي ديگر، ظهور فرقه        
ها و عقايد ديگر مسلمانان را قبول نداشتند و آشكارا در برابـر قـشر وسـيعي از آنـان                      آموزه
عقيده اسالمي در اين دوره دچار مثلثي شده بود كه در يك ضلع خـود،               . گيري كردند   جبهه

در ضلع ديگـر    . گرفت  عقيده تند و خشن خوارج را در باب امامت مسلمانان و كفر در بر مي              
دانستند و ضـلع آخـر،       و طرفداران او كه امامت او را حق مي         رت علي عقيده ياران حض  

گيري خاصـي نـسبت بـه         عقيده منفعل و آرامي بود كه برخالف دو گروه قبل، هيچ موضع           
اين گـروه بـه سـبب اعتقـاد بـه تـأخير             . كرد  قضايا نداشت و همه چيز را به خدا واگذار مي         
  ١.عروف شدندانداختن عقاب عمل در نزد خداوند به مرجئه م

 اميرالمـؤمنين   ،توان بدين شكل بيان كرد كه خوارج        خالصه عقيده اين سه گروه را مي      
كردند و ادعا      را به دليل قبول حكميت در جنگ صفين، به كفر متهم مي            حضرت علي 

. داشتند كه او مرتكب گناه كبيره شده است و مرتكب گناه كبيره اگر توبه نكند كافر اسـت                 
،  اما شيعيان و طرفداران اميرالمؤمنين حضرت علي       ٢.دانستند   نيز كافر مي   آنها معاويه را  

 در مقابـل،    ٣.كردنـد   دانستند و مخالفان او را دشمنان دين تلقـي مـي            حكومت او را حق مي    
توان گفت    مرجئه اعتقاد داشتند كه مشكل است كه از عقيده باطني مردم آگاه شويم و نمي              

بنابراين هر كس كـه شـهادتين را بـه زبـان            . فر است كه چه كسي مسلمان و چه كسي كا       
  ٤.انداختند جاري كند، مسلمان است و داوري در مورد آنها را تا قيامت به تأخير مي

كرد اما به طور عملي بـه         ظاهر اين عبارت مرجئه، عقيده سياسي خاصي را معرفي نمي         
ز اين عقيده كالمـي ايـن        ا ،معني تسليم در مقابل هر حاكميتي با هر ماهيتي از آب در آمد            

اي كه پيشوايي مسلمانان را برعهده دارد بايد تـسليم            باور بروز نمود كه در مقابل هر خليفه       
ايـن  . بود، حتي اگر فساد باطني داشته باشد؛ چرا كه شهادتين گفته و ظاهر الـصالح اسـت        

بل هر ظلمـي،    هاي قرن اول هجري باز نمود و مردم را در مقا            امر باب ظلم خلفا را از نيمه      
  .اي جز صبر و سكوت در مقابل حاكم ندارند خلع سالح كرد و به آنان تأكيد نمود كه چاره
كردنـد،    كساني كـه ايـن بـاور را تـرويج مـي           . اين باور در ابتدا به سود امويان تمام شد        

مدعي بودند كه به دنبال ايجاد امنيت و آرامش در جامعه هستند اما به طور طبيعي امنيـت                  
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هاي ظالم به اهـداف خـود         در سايه اين باور، حكومت    . راي حاكمان اموي فراهم كردند    را ب 
يكـي از نتـايج مهـم سـلطه امويـان،       . رسيدند و سلطه امويان بر جامعه اسالمي تثبيت شد        

كردند كـه ايـن    امويان اين باور را در ميان مردم ترويج مي     . ترويج عقيده جبر در جامعه بود     
فت به آنها منتقل شد، اين امـر محتـوم بـوده اسـت و خـدا آن را                   خواست خدا بود كه خال    

اين عقيده در به انزواي سياسي كشاندن مـردم و          . نوشته و بشر را در آن دستي نبوده است        
  .حد، نقشي اساسي داشت هاي بي عدم واكنش آنها در مقابل ستم

گـار معاويـه،    تـا روز  . كرد، تفكر عثماني بود     نتيجه ديگري كه حاكميت اموي ترويج مي      
 اعتقاد داشـتند و در شـكل        ان و حضرت علي   معموم مردم به خالفت ابوبكر، عمر، عث      

شيعيان از همان ابتدا بر اين باور بودند كه         . دانستند  معمول، تفضيل آنها را در ترتيبشان مي      
تـرين افـراد بـراي         افـضل و شايـسته     6 بعـد از پيـامبر     اميرالمؤمنين حضرت علي  

بـا بـه حكومـت      . ين نظر مورد قبول عامه مسلمانان اهل سـنّت نبـود          حكومت است، ولي ا   
رسيدن معاويه، وضعيت فكري مسلمانان دگرگون شد، چرا كه معاويه در رأس گروهي بود              

 را مـسئول قتـل او معرفـي         دانستند و حـضرت علـي       كه خود را خون خواه عثمان مي      
ه مناسب براي ترويج افكار      زمين به دنبال شهادت اميرالمؤمنين حضرت علي     . كردند  مي

هاي سياسي ـ ديني كه انجـام شـد     اين شرايط با مجموعه فعاليت. اين گروه فراهم گشت
اعتقاد اوليه عامه بر تفضيل خلفـا،       . بستر جديدي را در ارتباط با تفضيل خلفاء به وجود آورد          

ا  رجاي خود را به جرياني داد كه به هـيچ روي خالفـت اميرالمـؤمنين حـضرت علـي               
اين عـده   .  را به عنون چهارمين خليفه قبول نداشتند       دانستند و آن حضرت     مشروع نمي 

كه عثمانيه نام گرفتند با ياري امويان به جريان غالب نيمه دوم قـرن اول هجـري و قـرن              
  ٥.دوم هجري تبديل شدند

  
  ها نقش عالمان و فقها در كاناليزه شدن روايت) ج

حاصل از روي كار آمدن بني اميه، همكاري علمـاي          عالوه بر شرايط سياسي و اختناق       
درباري و فريب خورده با امويان و جعل احاديث، راه را براي تحكيم عقايد جبريه و مرجئـه                  

 جعـل حـديث بـه دسـت         ،قيد علما و فقهاي سبعه مدينه از امويان         حمايت بي . تسهيل كرد 
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ي تكـريم و تعظـيم بنـي     نام اين شهر برا    و ديگر فقهاي به    ٦محمد بن مسلم شهاب زهري    
 نقش منفي اين گـروه      ٧هاي ايشان    با زهري و تذكرات و نامه      اميه و مقابله امام سجاد    

  .دهد را در اين دوران نشان مي

 زمـان مناسـبي بـوده اسـت تـا فرصـت             6هاي طوالني پس از رحلت پيـامبر        سال
نبوي كه از زمان    عالوه بر آن، منع نگارش احاديث       . ها ايجاد كند    تغييرات را براي حكومت   
گويـان     تالش معاويه براي حمايت از جـاعالن احاديـث و قـصه            ٨.خليفه اول آغاز شده بود    

شـرايطي كـه بعـد از رحلـت         . خـوش تغييرهـايي جـدي شـوند         سبب شد تا نصوص دست    

ها را بـه سـمت و سـويي      بر جامعه اسالمي سايه افكنده بود، بسياري از روايت   6پيامبر
 و شـيعيان    ها مانند اهـل بيـت       نگنا قرار گرفتن برخي جريان    داد و در ت     خاص سوق مي  

شـود كـه    بنابراين مشاهده مـي . كرد آنان بروز عقايد صحيح را براي بزرگان دين دشوار مي         
 چنـد مـذهب خـاص بـر بـالد غلبـه             ،با سپري شدن زمان و بر اثر فضاي سياسي موجـود          

ي كـوچكي از آنهـا بـاقي        وورسـ شوند و يا ك     يابند و ساير مذاهب يا به كلي منقرض مي          مي
علت غلبه اين مذاهب هم سويي و سازگاري با مـشرب خلفـا و حمايـت دولـت از         . ماند  مي

  ٩.آنان بوده است

 دربـاره تـسليم و اطاعـت        6هاي فراوان از جانب پيـامبر       در نتيجه اين شرايط، نقل    
تصرف مـال  محض در برابر حكام و خلفا، دست ملوك اموي را در چپاول اموال مسلمانان،              

سيد جعفـر مرتـضي در ايـن بـاره          . و ناموس مردم و مشروع كردن اعمال خويش بازگذارد        
  :گويد مي

شـود كـه بـسياري از         با مراجعه به تاريخ حكام اموي و عباسي مشخص مـي          
. تصرفات اين حكام و سلوك و رفتار و حياتشان بـا مبـادي اسـالم منافـات دارد                 

شـان هـستند و از        مردم به دين ملـوك    ... شتندآنها به اسم اسالم بر امت تسلّط دا       
علما هم عقيده جبـر را زينـت دادنـد؛ چـرا كـه بـا مفـاهيم                  . پذيرند  آنان تأثير مي  
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اسالمي بازي كردند و در خدمت مصالح حكـام منحـرف قـرار گرفتنـد و امـوال                  
آنها عقيده به جبر را يكي      ... فراواني پيرامونشان را گرفت و در نعمت غرق شدند        

ايد ديني اسالمي قرار دادند و غلبه حكام بر مردم را تسهيل كردنـد و ايـن                 از عق 
زمينه را براي تصرفات آنها فراهم كرد و هر كاري را كه آنها كردند بـه حـساب                  

  ١٠.قضا و قدر الهي گذاشتند، اگر چه جنايت بود و خيانت
  
  هاي كالمي مناقشه) د

هاي فكري و كالمـي قـرن    رانهاي سياسي و بح در قرن دوم هجري، عالوه بر چالش    
فقهـاي برجـسته ايـن دوران       . تري گرفـت    تر و خونين    هاي فكري شكل جدي     اول، منازعه 

هـا بـا      اين درگيري . هاي فكري و كالمي دو گروه اهل حديث و معتزله بودند            درگير منازعه 
  .گراي آنها باعث كنار رفتن بزرگان اهل حديث شد روي كار آمدن معتزله و رويكرد عقل

جامعه اهل سنت در قرن دوم هجري از يك سو با تفكر عثماني و از سـوي ديگـر بـه                     

در . داد  هاي منقول از ايشان عالقه خاصي نشان مـي           و روايت  6حفظ سنت رسول خدا   
گيري تفكري با شيوه عقلي در مباحـث دينـي كـه حاصـل نـاتواني اهـل                    مقابل آن، شكل  
. العمل طيف حديث گرايان شد       سبب عكس  رو بود   هاي روبه   گويي به چالش    حديث در پاسخ  

ديگر پرداختنـد و در ايـن راه از زنـدان، شـكنجه و                اين دو گروه به مبارزه و مناقشه با يك        
در واقع با پيوستن معتزلـه بـه دسـتگاه سياسـت در دوره              . حتي لعن و تكفير استفاده كردند     

عه تفتيش عقيـده و     عباسي، طرح تحميل عقايد مكتب اعتزال به مخالفان مطرح شد و فاج           
  .تعقيب محدثان و فقها آغاز گرديد

  
  اقتداري بودن فقه سياسي) ذ

دانش سياسي اسالم با فقه عجين شده و سبب گرديـده اسـت از ايـن طريـق، تجربـه                    
در واقـع، اخـتالط     . هاي بعد منتقل شـود      هاي گوناگون مسلمانان به نسل      سياسي و ديدگاه  
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هاي بعـد     ر و سازمان عمل سياسي مسلمانان در دوره       ميان تاريخ و وحي باعث ايجاد ساختا      
البته، اين امر تا حدودي طبيعي بود، چرا كه شرع نفوذ فراواني در زندگي مسلمانان، به                . شد

هاي اوليه داشت و در چنين فضايي مشروعيت ساختار سياسي منحصر به              خصوص در سده  
  .شد  مي6نصوص قرآن يا سنت پيامبر
دوام مذاهب فقهي وابسته به قدرت سياسي بود، تـأمالت فقـه            در شرايطي كه حيات و      

اهـل  . سياسي اهل سنّت سمت و سويي ويژه پيدا كرد كه توجيه اقتدار، وجه غالب آن بـود               
كردند فقه سياسي را بر محور خالفت بازسازي كنند و اصولي را جهت شرح             سنت سعي مي  

اط نمايند و نظام سياسي را بر       و بسط خصوصيات خليفه، طريقه عزل و نصب و غيره استنب          
  .مبناي آن داوري كنند

همان طور كه در تاريخ خالفت مشهود است، اين دوران الگوي واحدي نداشت و وجوه               
متعدد و متفاوتي از انعقاد امامت و خالفت را دارا بود و سه شيوه، اجماع مـردم، انتخـاب و                    

اما بـه مـرور،     .  خود جاي داده بود    اختيار حل و عقد، عهد و نصب از جانب حاكم قبل را در            
ها در سايه قدرت مطلق حاكمان قرار گرفت و مفهوم نظارت و شـورا در زنـدگي                   اين شيوه 

 شـرايط اصـلي   ومفاهيم عدالت، قريشي و عالم بودن كه جز. سياسي مسلمانان رنگ باخت  
ها، مـردم  براي انتخاب حاكمان اوليه بود جاي خود را به قدرت مطلق سپرد و بسياري از فق     

اي گرفت كه     چون و چرا از حاكم دعوت كردند و روايت ابوهريره رنگ تازه             را به اطاعت بي   
  :گفت مي

شـوند و وظيفـه شـرعي         حاكماني نيك يا فاجر در تـاريخ اسـالم ظـاهر مـي            
  ١١.مسلمانان اطاعت از هر دو دسته است

سوب در فقه سياسي، نصوص اسالمي و سنّت سياسي صـحابه، الگـوي كـاربردي محـ           
شد اما متفكران اين دوره، تحت تـأثير فـضاي برخاسـته از سـاخت و روابـط قـدرت و                       مي

خوش تغييرهايي جدي شده بودند، قرار داشـتند و آنهـا نيـز بـا گـزينش                   احاديثي كه دست  
 و صحابه اين ميـراث سياسـي را مثلـه شـده، عرضـه               6نصوص و تفسير دولت پيامبر    

هوم قدرت گرديد و نتيجه آن شد كه نظام اقتداري          اين عمل سبب ارتقا و صعود مف      . كردند
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در . ها بر اذهان مسلمانان سـايه افكنـد         و استبدادي، آن چنان مشروعيتي يافت كه تا مدت        
گري شد كه تمدن اسالمي را مخـدوش          نتيجه جهان اسالم پذيراي حكام و سالطين ستم       

  .كردند مي
ـ             ن دوران ملتهـب سياسـي و       احمد بن حنبل به عنوان فقيه برجسته اهل حـديث در اي

دفـاع  . فكري، پا به عرصه اجتماع گذاشت و نقش مهمي را در تحوالت اين دوره ايفا نمود               
هاي سياسي او در باب حاكميت جائر و انديشه تربيـع كـه               او از مكتب اهل حديث و نظريه      

ير غ. هاي فكري را وارد مرحله جديدي نمود        مورد مناقشه جدي بزرگان اين عصر بود، نزاع       
آيـد، او محـدث و        ترين واقعه سياسي زندگي احمد به حساب مي         از ماجراي محنت كه مهم    

مواجهه او با زندگي سياسي از يك طرف و زنـدگي فقـاهتي از طـرف                . فقيهي برجسته بود  
 سـعي در   6دهد كه با زبان وحي و احاديث پيـامبر          ديگر، او را در جرگه كساني قرار مي       

  .ندبيان اصول سياسي جامعه دار
بنابراين اگر ما از متون بر جاي مانده از محدثان و فقهايي چون احمد استنباط سياسـي                

ايم اما بحث اين مقاله اين است كه احمـد در قـول مـشهور بـا      كنيم، راه را به بيراهه نرفته   
به عنوان يكي از مـدافعان سرسـخت حاكميـت خلفـا            ) جائر(ارائه انديشه دفاع از حاكميت      

، اما اين در حاليست كه عملكرد او در صحنه سياسي جامعه، عكس ايـن               گردد  محسوب مي 
اين كه اين نظريه احمد از كدام آبشخور فكـري منـشعب شـده و چـه                 . رساند  مطلب را مي  

  .عواملي در بروز آن مؤثر بوده است؟ دغدغه اين پژوهش است
  

  از هم پاشيدگي و بازسازي
ز نظـام سياسـي هـستند كـه بـا دقـت،             هاي سياسي، تصاويري ا     رسد نظريه   به نظر مي  

پرداز تجربه كرده است بـه وجـود          زحمت و در مقايسه با اوضاع سياسي نامنظمي كه نظريه         
پـرداز فـراهم    نابساماني و عدم تعادل در جامعه، نه تنها انگيزه تفكر را براي نظريه            . اند  آمده
هـا    ديگر، فـشارها، بحـران  به زبان. دهد حل به او مي هايي به عنوان راه  كند، بلكه سرنخ    مي

كنـد تـا در فكـر بـه           پرداز را وادار مـي      هاي نظام قديم، نظريه     ها و نابساماني    درهم ريختگي 
پـرداز از جامعـه     در عين حال تـصويري كـه نظريـه        . بازسازي نظام سياسي جديدي بپردازد    
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  .دهد حاكي از امكانات زمان حال او است آل ارائه مي ايده
هاي فراوان سياسي و مناقـشه جـدي ميـان دو گـروه               تشاشغا ا دو قرن اول اسالمي ب    

ه كـه در آنهـا حرمـت اهـل بيـت         و بني اميه و وقـايع كـربال و حـرّ           6اهل بيت پيامبر  
؛ يعني مدينـه    6ترين شهر اسالمي و خاستگاه حكومت ديني پيامبر          و مهم  6پيامبر

. عه و بني اميه بود    هاي بين شي    ها و كشمكش    اي طوالني از درگيري     شكسته شد، آغاز دوره   
هاي زيد و فرزندان و پيروان او و همين طور علوياني كه به سبب فـشارهاي بـيش از                     قيام

پـس از آن در دوران انتهـايي        . ساخت  حد به ستوه آمده بودند، جامعه اسالمي را متشنج مي         
 براي  اميه نيز از انزجار نسبت به حاكميت بني اميه و گرايش به اهل بيت             حكومت بني 

عبـاس نيـز بـرخالف        در دوران بني  . عباس، نهايت استفاده به عمل آمد     روي كار آمدن بني   
هـا    انتظار جامعه شيعه، وضعيت جامعه اسالمي براي ايجـاد امنيـت و آرامـش همـه گـروه                 

هاي مختلف    ها با خالفت عباسي در ميان گروه        ها و مخالفت    مناسب نشد و زمينه براي قيام     
ي شيعيان تـا دوران مـأمون، نـشان دهنـده وضـعيت متـشنج                 ها  مگيري قيا   اوج. فراهم شد 

  .سياسي اين دوران است
پردازاني مانند احمد در پـي ايجـاد بـستري آرام و              رسد فقها و نظريه     بنابراين به نظر مي   

هايي كـه در درون ايـن         رغم بسياري از اشكال     متعادل در جامعه اسالمي بودند و شايد علي       
، براي جلوگيري از تشنج و تفرقه بيشتر درصدد همگرايي و الفت بين             آرا با آن مواجه بودند    

ترين دغدغه آنها حفظ اركان نظـام و خالفـت اسـالمي بـود و همـه                   مهم. ها برآمدند   گروه
هـاي متعـدد      آنها در شرايط خاص سياسي، بروز قيام      . تالششان را بر حفظ آن به كار بردند       

يان و متزلزل بودن نهاد خالفـت بـه ايـن امـر             مخالفان خالفت عباسي مانند خوارج و شيع      
ها حفظ كيان خالفـت       ترين وظيفه آن    رسيدند كه در شرايط فتنه و آشوب اين دوران، مهم         

توانست اقتدار بيش از حد خلفـا و سـالطين    اسالمي است و شايد به نتيجه كار خود كه مي   
ضور تركان افزايش يافته هدف اوليه آنها رفع هرج و مرجي بود كه با ح        . باشد، دقت نكردند  

بود و فرآورده مهم اين انديشه، به وجود آمدن نهاد سلطنت بود كه از نهال خالفت مقتـدر                  
  .پديد آمد
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انديشه اسالمي با افتادن در معماي دوگانه هرج و مرج و آشوب و سلطنت متغلّب و در                 
 سلطان رضايت   بست، ناگزير بر حضور استياليي      حل سومي براي خروج از اين بن        غياب راه 

جامعه اسالمي با هراس از عواقـب       . پايان اقتدار را تجربه نمود      داد و در نظر و عمل، راه بي       
اي جز توجيـه نظـري سـلطه و           اهمال در نظم سياسي، در اقتدار سلطاني فرو غلتيد و چاره          

چنـان جايگـاهي در     ) يـا فـاجر    بـرّ (سـلطان   . اقتداري را كه به آن گرفتار شده بود، نداشت        
بـا  . نمود و نه فرمان راسـت بـود         نديشه اين دوره داشت كه در غياب او نه دين درست مي           ا

شـبح  . چنين روندي حضور سلطان عادل يا جائر در مركز انديـشه ايـن دوره قـرار گرفـت                 
هولناك هرج و مرج، احساس ناامني را براي انديشمندان به وجود آورد و با توجه بـه نبـود                   

حل موجود منحصر به حضور سلطان و يا خليفه           سنت، تنها راه  مدلي مناسب در ميان اهل      
  .مقتدر شد

. هايش حفظ و پاس داشت حاكم اسالمي اسـت          احمد جزو كساني است كه نقل انديشه      
هاي او براي جلوگيري از تفرقه و هرج و مرج در جامعه بر اطاعت از حاكمـان                 بيشتر روايت 

كنـد    ند ميان عناصر جامعه به مردم سفارش مـي        او براي ايجاد يك رابطه نيروم     . تأكيد دارد 
 پرداخت زكات به آنهـا و       ،كه حق حاكمان را نگه دارند و وظيفه مردم را دادن حق حاكمان            

  .داند ياري كردن ايشان در جهاد مي
ــر طبــق واقعيــت  همــان ــه كــه گذشــت، او ب ــات و   گون ــانش، امكان هــاي موجــود زم
توانست جز اين     خص به او رسيده بود، نمي     هاي محيط و سنتي كه از كانالي مش         محدوديت

بنـدي دربـاره      اي كه در سخنان احمـد مـشاهده كـرديم، تقـسيم             بيانديشد اما تفاوت عمده   
تأكيد او بر لزوم اطاعت از حاكم عـادل و عـدم اطاعـت از حـاكم جـائر بـاب                     . حاكمان بود 

  .يم پرداختكند كه در اين پژوهش به آن خواه جديدي را در انديشه سياسي او باز مي
  

  ها مشروعيت حكومت
اهـل  «احمد وابسته به طيفي از جامعه اهل سنّت بـود كـه در قـرون دوم و سـوم بـه                      

عقيده عام اهل حديث و بزرگان اهل سنّت اين بود كه خداوند امـر              . شهرت يافتند » حديث
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 را به مسلمانان واگذار كرده است و بر اين اسـاس مـسلمانان              6انتخاب جانشين پيامبر  
بنابراين اجمـاع مـسلمانان بـر خليفـه اول،          . در يك شور جمعي به انتخاب ابوبكر تن دادند        

احمد هم به تبع بزرگان اهل حديث و سنّت به اين           . اساس مشروعيت حكومت قرار گرفت    
هاي متعـدد در ايـن زمينـه        نقل روايت . كرد  امر باور داشت و انتخاب خليفه اول را تأييد مي         

  :كند ابوبكر خلّال در اين باره نقل مي. تحاكي از اعتقاد اوس
گفـت كـه او بهتـرين گزينـه، پـس از              ابوعبداهللا در باب خالفت ابـوبكر مـي       

  ١٢. بوده است6پيامبر
رسد خالفت ابـوبكر بـا        با توجه به اعتقاد بزرگان اهل حديث بر روش شورا، به نظر مي            

از او مبنـي بـر علـت        هـاي متعـدد       پرسش. چالش فراوان شاگردان احمد مواجه بوده است      
هاي بهتر، از چالش جـدي اهـل حـديث در             انتخاب ابوبكر در عين حضور افرادي با ويژگي       

  :گويد البته خود احمد درباره اين انتخاب مي. دهد اين دوران خبر مي
اي بيش ندانـستند و   كساني در شيوه انتخاب ابوبكر شك كردند و آن را فلته   

 ادعا كه در جمع انتخاب شوندگان كسي بهتـر          گفتند كه عليرغم اين     اين طور مي  
از ابوبكر وجود نداشت اما حضور علي، زبير و مخالفان انتخـاب ابـوبكر كـه در                 
خانه علي جمع شدند و حتي جمعي از انـصار كـه از بيعـت بـا خليفـه خـودداري          

  ١٣.كند نمودند، خالف اين را ثابت مي
اءتـر   به طور معمول كسي كـه قرّ حتي بسياري از شاگردان احمد با طرح اين مسئله كه     

اءتر از ابوبكر وجود داشت، اين ادعا را به         است بايد به امامت انتخاب شود و در آن زمان، قرّ          
ايـن  «چالش كشاندند و البته احمد در پاسخ به آنها به ناچار اين جملـه را طـرح كـرد كـه                      

  ١٤.»هنگامي بود كه اراده خالفت براي او شد
ـ  ديگري، مثل اعطرح اين مسئله و مسائل  م بـودن ابـن مـسعود و امـام بـودن سـالم       ل

، از هم گسيختگي انديشه اهل حديث را در       ١٥ 6موالي ابوحذيفه در زمان رحلت پيامبر     
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حتي اين اعتـراض تـا آن       . دهد  اثبات جانشيني ابوبكر از طريق شوراي مسلمانان نشان مي        

 بـود يـا او را   6ليفـه رسـول  اي اين گونه اظهار كردند كه آيا او خ   جا بوده است كه عده    
چه اعتراضي است در اين تنگـي، آنهـا بايـد توبـه             : خليفه كردند؟ احمد ناراحت شد و گفت      

  ١٦.امر آنها را براي مردم روشن كنيد. كنند
هاي اهـل حـديث، نـشان         پاسخ احمد به چالش ايجاد شده توسط شاگردانش و يا گروه          

 داشت و تنگناي سياسي پـيش روي        دهنده وضعيت متشنجي است كه در اين دوران وجود        
رسد با توجه به اين نكته كه يكي از عناصر ضروري محيط              به نظر مي  . كند  او را روشن مي   

رضايت بخش، وجود نظامي مناسب براي ارتباط با ديگران و هم نوعان است كه در مـورد                 
ي دهـد، بنـابراين از هـم گـسيختگ          انسان، سياست بخش مهمي از محيط او را تشكيل مي         

نظام حقيقي و يا نظام نمادين جهان سياست، فشارها و مشكالت رواني براي انسان ايجـاد            
تواند در هرج و مرج زندگي كند، به هـم ريختگـي نظـام                كند و از آن جا كه انسان نمي         مي

  ١٧.كند العمل را ايجاب مي آورد و نوعي عكس جهان آشفتگي به بار مي
غلبه تفكر عثماني و رواج تفكر تفضيل خلفا بوده         در واقع دوران احمد بن حنبل، دوران        

بزرگـان و   . و مخالفت با اين نظرات عواقب سويي را بـراي افـراد بـه دنبـال داشـته اسـت                   
هـايي ايـن    العمـل  محدثان درصدد ايجاد نوعي آرامش و همگرايي در جامعه بودند و عكس      

  .چنيني براي رسيدن به شرايط مناسب بوده است
  امامت استيال

هاي عقد امامت در نزد اهل سنّت به شورا و اجماع حل و عقد محدود نشد و آنهـا    شيوه
هاي نخستين ملحق كردند كـه يكـي عهـد و نـصب از جانـب                  هاي ديگري را به شيوه      راه

ائمه اهـل سـنت بـه مـشروعيت چنـين           . حاكم قبل و ديگري غلبه با شمشير و سالح بود         
 كهامام شافعي   . هاي رسيدن به خالفت دانستند      اهانعقادي رأي دادند و قدرت و غلبه را از ر         
  :كند دانست، بيان مي خالفت و امامت را منحصر در قريش مي

تحقق امامت قريشي اگر از راه بيعت امكان نداشت با غلبه و زور مـشروع و         
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  ١٨.مجاز خواهد بود
هـاي مـشروع در زنـدگي سياسـي           بدين ترتيب شيوه غلبه و زور به عنوان يكـي از راه           

ها كه مجال بروز و ظهور داشت،         سلمانان مجاز و مشروع قلمداد شد و هر كدام از اين راه           م
  .توانست تعيين كننده سرنوشت سياسي مسلمانان باشد مي

هـاي فكـري،    هاي اسالمي و وابسته بودن جريان      اقتداري بودن ساختار قدرت حاكميت    
اين عصر، بيشتر در جهت توسـعه       اين زمينه را فراهم آورد تا فقه سياسي و دانش متفكران            

هاي موجـود در    اين شيوه بسط يابد و ديگر الگوهاي عرضه شده در تعاليم اسالم و ظرفيت             
  .آن، در زمان انتخاب خليفه كمتر مورد توجه قرار بگيرند

اي كه به مدد شمشير، خالفت را از آن خـود   اما رأي احمد در مورد امير استيال يا خليفه 
  :گويد واضح نيست، او فقط در چند حديث ميكند، روشن و  مي

اي بود كه مردم با او بيعت كردند سپس دومي آمـد و بـا او بيعـت                    اگر خليفه 
خواه در يـك سـرزمين باشـد يـا در دو            . شد، بيعت باطل و وفا به آن حرام است        

  ١٩.سرزمين
اگر با اميري بدون مـشورت بـا مـسلمانان بيعـت شـود، بيعـت بـا او قبـول                     

  ٢٠.نيست
. رسد روش استيال با توجـه بـه ايـن احاديـث، مـورد قبـول او نبـوده اسـت                      نظر مي به  
به عنـوان نمونـه او   . خورد چشم ميبه هاي متناقض با اين احاديث نيز در سخنان او          روايت

  :معتقد بود
كسي كه با شمشير غلبه كرد و خليفه شد و خود را اميرالمـؤمنين ناميـد، بـر                  

  ٢١. او را امام خود نداند بر باشد يا فاجراحدي از مؤمنان جائز نيست كه
با اين تفاسير بايد ديد احمد درباره اولين اميري كه به روش استيال به حكومـت رسـيد،       

 و پيـروزي  چه نظري دارد؟ معاويه كه با خروج بر حكومت حضرت اميرالمؤمنين علـي            
زد برخي  خالفت را غصب كرد در ن     ) امام حسن (در جنگ سياسي عليه خليفه مسلمين       
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بعضي از علماي اهـل سـنّت       . از علماي اهل سنّت و بزرگان آن داراي چهره موجهي است          
دانند به عنوان نمونـه ابـن خلـدون فتنـه بـين حـضرت        اقدام معاويه را عملي اجتهادي مي  

. كنـد  داند و روش او را حق و اجتهاد قلمداد مـي  ي عصبيت ميا و معاويه را مقتض    علي
شود و كسي را كه احساس كند اين جنگ بر            ا در اين فتنه منكر مي     او حتي غرض دنيايي ر    

داند و البته معاويه را در ايـن اجتهـاد خطاكـار              اساس حقد و كينه بوده است، دچار وهم مي        
  ٢٢.شناسد مي

شود، چگونه است؟ در      هايي كه از احمد درباره معاويه بيان مي         در اين جا بايد ديد روايت     
هـا در     بخـشي از ايـن روايـت      . ها متناقص هـستند     ين روايت اين بررسي مشخص شد كه ا     

 است كه بعد از مرگ احمد به دست شاگردانش به نگارش در آمده است و            السنههاي    كتاب

شـود بـه      اند و بخش ديگر مربوط مي       آنها آراي احمد را درباره بسياري از مسائل بيان كرده         
  .آورند اوت را به وجود مي او كه دو تفسير متففضائل و المسندهايي چون  كتاب

هاي خود اوست در بردارنده احاديثي است كه بـا توجـه بـه                بخشي كه مربوط به كتاب    
روايـت  . آنها معاويه و يارانش اهل بغي هستند و خروج آنها در عالم اسالم فتنه بوده اسـت                

حمـد  هايي كه درباره ا     كشته شدن عمار به دست فئه باغيه كه بارها در مسند و ساير كتاب             
هـا     احمد در اين روايـت     ٢٣.هاي بارز اين احاديث است      اند، آمده است از نمونه      صحبت كرده 

 در اين باره آمـده  ٢٤.كند اش را سب شده از جانب خدا معرفي مي        كشنده عمار و سب كننده    
  :است

چـون  : چـرا؟ گفتنـد   : گفـت . كنند  شافعي را منسوب به شيعه مي     : به او گفتند  
 اشاره كرده بغي از ابتدا تا انتها به علي بن ابيطالب    شافعي در بحث قتال اهل      

خوب، اين براي اين است كـه اولـين         ! وا عجبا از تو   : احمد در جواب گفت   . است
  ٢٥.كس كه مبتال به اين قوم ـ اهل بغي ـ شد علي بن ابيطالب بود

ت از  كند و با نقل رواي      او در بحث خروج اهل شام، آن را فتنه در عالم اسالم قلمداد مي             
  :گويد ابوهريره مي
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هـا از آن      هنگامي كه قرآن بر عمود آهنين بـاال رود، آن جاسـت كـه بـصري               
  ٢٦.شود تبعيت كنند، در اين هنگام فتنه در شام واقع مي

 كـه  السنههاي  شود به كتاب گونه كه گفته شد مربوط مي   ها، همان   دسته ديگر از روايت   

كننـد و بـرايش    ر مقام و منزلت معاويه بيان مي    احاديث فراواني را از قول احمد و ديگران د        

كننـد و احـاديثي     داشته است، طلب عافيت مي6به سبب دامادي و نسبتي كه با پيامبر     
 او حتـي كـساني را كـه از          ٢٧.انـد   كنند كه معاويه را با لقب خال المؤمنين آورده          را بيان مي  

كند و قـول آنهـا را         زنش مي گفتن اين لقب و اين كه معاويه كاتب وحي است ابا دارند، سر            
  ٢٨.دهد با آنها مجالست نشود داند و دستور مي سوء و غير قابل پذيرش مي

  
  حكومت جائر و عادل

. شـود   ترين قسمت انديشه احمد به مسئله جايگاه حكومت و خالفـت مربـوط مـي                مهم
ترين ائمه اهل سنّت در دفاع از حاكمان        عامه محققان و مورخان، احمد را يكي از سرسخت        

رغم يكپارچـه بـودن قـول ايـن افـراد،             اما در اين تحقيق شايسته است، علي      . دانند  جور مي 
بـه خـصوص ايـن كـه در ايـن           . باره داشته باشيم  ار او در اين   بازخواني مجددي از آرا و افك     

هـايي كـه بعـدها شـاگردانش از او نقـل             ها در گفتار احمد و روايـت        بازخواني، برخي تفاوت  
اسد حيدر يكي از محققان معاصر نيز موافق اين قـول اسـت، او در               . شود  اند، ديده مي    كرده

  :گويد اين باره مي
دهند از اعتقاد صحيح به دور اسـت   مد نسبت ميبسياري از چيزهاي كه به اح     

و اين امر بدين خاطر است كه او به اصحابش مبتال شد و آن چـه در آن شـك و     
  ٢٩.دهند ريب بود به او نسبت مي

شود و دامنـه مباحـث فقـه          اگر بدانيم كه اين اعتقادات تنها به امور سياسي مربوط نمي          
مباحـث كـالم در حيطـه       . ر واقف خواهيم شد   گيرد به اهميت موضوع بيشت      كالم را نيز مي   

اي از آن را براي نـشان دادن تفـاوت افكـار احمـد و                 توان نمونه   گنجد، اما مي    بحث ما نمي  
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در مسئله تأويل و تجسيم و در برخي مباحث چون قائل بودن به خلق لفـظ                . پيروانش آورد 
  :نويسد ميابن جوزي درباره اين قسمت . قرآن، او با پيروانش هم عقيده نبود

هـايي    كننـد و كتـاب      اصحاب ما در اصول كه صالحشان نيست، صحبت مـي         
. نوشتند كه دور از شأن مذهب آنهاست و آنها را به مرتبه عوام نزول داده اسـت                

پـس وقتـي شـنيدند كـه        . صفات را كه مقتضي حس است بر خـدا حمـل كردنـد            
 و جـوارح    خداوند آدم را به صورت خود خلق كرده، براي خـدا صـورت و وجـه               

زائده بر ذات ثابت كردند و دو ساق و دو پا و ظاهر در اسماء صفات گرفتند، در                  
كنيم بر توجيه     و گفتند حمل نمي   ... هايشان بود     حالي كه نه عقل و نه نقل در گفته        

  .لغت مثل يد به نعمت و قدرت
او در ادامه، در ذم مجسمه حنابله چون قاضي ابي يعلي و البزاغـون، آنهـا را                 

كند و معتقد است كه حنابله مجسمه، تجسيم را به مذهب حنبـل الـصاق                 انكار مي 
  ٣٠.كردند و اعتقاد امام احمد را راجع به تنزيه قبول ندارند

  
  خروج عليه حاكمان

همان گونه كه پيش از اين بيان شد، در نيمه دوم قرن اول هجـري و تمـام قـرن دوم                  
سـو و   اسالم بـود كـه آن را امويـان از يـك    هجري، تفكر عثماني عقيده حاكم بر سرزمين       

آبـشخور ايـن تفكـر، مكتـب بـصره بـه            . كردنـد   شماري از تابعين از ديگر سو مطـرح مـي         
سردمداري عايشه، طلحه، زبير و اموياني بود كـه همـه آنهـا در دشـمني بـا اميرالمـؤمنين                    

ت  با اين شرايط، بيشتر علما و رؤساي مذاهب اهل سـنّ           ٣١. مشترك بودند  حضرت علي 
اند و يا چيزي جز خير درباره         در باب حكومت حاكماني، چون معاويه و يزيد يا سكوت كرده          

گويند كه خليفه به واسطه فسق، ظلـم و تعطيـل             اند و براي اثبات ادعاي خود مي        آن نگفته 
 بلكه نصيحت او واجب است و خروج بـر او           ،شود و خروج بر او جايز نيست        حدود عزل نمي  
  ٣٢.اجماع مسلمين حرام استو جنگ با او به 
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ضرب و شـتم مـردم،   . شود پس امام به واسطه فسق و ظلمش و غصب اموال خلع نمي      
انجام اعمال حرام، وارد شدن بر نفوس محرمه و تضييع حقوق و تعطيل حدود باعث عـزل                 

گردد و خروج بر او واجب نيست و به اين ترتيب تمام اعمال سـلطان حتـي انهـدام                     او نمي 
 و  به اين ترتيب با آن اعمالي كه يزيد در حق امام حسين           . ست او مباح است   كعبه به د  

دانند چـون خليفـه       دانند و امر او را مشيت خدا مي         اهل مدينه انجام داد، لعن او را جايز نمي        
علت انتشار اين عقايد همان طور كـه قـبالً گفتـه شـد،         . به گمان آنها، مجتهد اسالم است     

، ايجـاد گرديـده و      6روايت حديث رسول خـدا    و   منع كتابت    وضعيتي بود كه به واسطه    
  .نقل احاديث صحيح ممنوع شده بود

شـويم كـه يكـديگر را نقـض        گفتيم در مطالعه آثار احمد با دو دسته احاديث مواجه مي          
اي از اين احاديث به طور صريح، اطاعت از حاكم جائر را منع كـرده و آن را                    دسته. كنند  مي

نمايد كه احمد خروج بر حاكم مسلمين ـ بـر    گونه مي دسته ديگر اين. كند معصيت تلقي مي
 مـسلمين تلقـي   عدانـد و آن را دور از اجمـا   و فاجر ـ را برخالفت مصلحت مـسلمانان مـي   

بـه هـر حـال، اولـين        . كند  بنابراين دستور ممنوعيت خروج مسلمانان را صادر مي       . نمايد  مي
 بايد  مسنداست كه احاديث نقل شده در كتاب        چيزي كه بايد شفاف و روش بيان شود اين          

دهد كه او يـا بـه آن          كرد احمد سازگاري داشته باشد و اگر اين طور نبود، نشان مي             با عمل 
  . به آن اضافه گرديده استمسندآوري  اعتقاد ندارد و يا از او نقل نشده و بعدها در جمع

 محدثان و علماي زمـانش      ترين روايت احمد كه مورد قبول همه رجال و          اولين و صريح  

 عـة ال طا«يت اشود و آن رو  نقل مي6است، روايتي است كه به طرق مختلف از پيامبر 

هاي اهل سنّت آمـده اسـت و احمـد بـا              است كه در عموم كتاب    »  اهللا معصيةلمخلوق في   

جا برخي از اين احاديث را به طرق مختلـف بيـان              در اين . كند  شروح مختلف آن را بيان مي     
  .م تا نظر او درباره عدم اطاعت جائر مشخص شودكني مي

  :شود  روايت مي6از ابي سعيد از پيامبر
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اگر امرايي آمدند و خيانت كردند و به مـردم و اطرافيانـشان دروغ گفتنـد و            
ظلم كردند هر كس بر آنها وارد شد و دروغ آنها را تـصديق كـرد و آنهـا را بـه       

 نيستم و هر كس با او همراه نشد و او           ظلمشان ياري داد از من نيست و من از او         
  ٣٣.را در ظلم و دروغ تصديق نكرد او از من است و من از او

  : پرسيدند كه6از پيامبر
اگر امرايي بر ما آمدند كه سنّت را فراموش كردند و بـه آن عمـل                ! يا رسول 

 6پـس رسـول خـدا     . اي داريـم    نكردند و امر تو را اجرا نكردند چـه وظيفـه          
  ٣٤.كند خدا را عت نكنيد، كسي را كه اطاعت نمياطا: فرمودند

دهد كه او تأكيد داشـته اسـت كـه اطاعـت از اميـر در                  گونه احاديث نشان مي   بيان اين 
ترين نمونه قابل معرفي در ايـن بحـث حكومـت يزيـد               مهم. معصيت خداوند واجب نيست   

 فجـايع   حكومـت او بـه خـاطر      . كمتر مسلماني است كه حكومت او را تصديق نمايد        . است
 .گـر اسـت     داريش به وقوع پيوست نمونه بارز يك حكومت سـتم           بسياري كه در مدت زمام    

ترين فجايع آن زمان، حادثه كربال و حره بود كه در آنها، افراد بـسياري از اهـل بيـت                      مهم

، دلبستگي خـويش را بـه       فضائلاحمد كه با كتاب     .  و مردم مدينه كشته شدند     6پيامبر

اعتنا باشد، براي روشن      تواند نسبت به اين قضيه بي       دهد، نمي    مي  نشان 6خاندان پيامبر 
  در نزد او و اعتقـادش بـه آن حـضرت           شدن اين بحث بايد به جايگاه امام حسين       

دهـد     اختصاص مي   خود را به فضائل امام حسين      فضائلاو بخشي از كتاب     . توجه كرد 

اعتقـاد شـيعيان در ايـن    بـا  ي هاي بيان شده در كتـاب و  روايت. كه بسيار قابل توجه است 
  ٣٥.زمينه مطابقت دارد

  و امـام حـسين  او در اين بخش به دور بودن از آلودگي و ناپاكي امـام حـسن            
  :نويسد كند و مي اشاره مي
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:  به حسن و حسين نگاه كرد و آنها را به سينه چسبانيد و فرمود              6پيامبر
ز اسحاق و ابراهيم دور     بياييد پسران من، شيطان از شما دور است همان طور كه ا           

  ٣٦.دهم شما را با كلمات خداوند از هر شيطان پناه مي. بود

، 6كند كه در آن پيامبر      اربلي نيز روايت احمد را درباره حديث شريف كساء نقل مي          
  : و پدر و مادر آنها را در زير عباي خود قرار داد و فرمود و حسينحسن

  ٣٧.ر دارخدايا من و اهل بيتم را از آتش جهنم دو

 و حضرت    به علي  6روايت ديگري از احمد نقل شده و آن اين است كه پيامبر           
  : نگاه كرد و فرمود و امام حسينو امام حسن] س[فاطمه

  ٣٨.انا حرب لمن حاربكم و سلم لمن سالمكم
كنـد كـه       روايت مورد قبـول شـيعه را بيـان مـي           او درباره كشته شدن امام حسين     

  :ر داد و فرمود از شهادت او خب6پيامبر

 6پـس پيـامبر   . كشند  را مي ) اشاره به حسين  (امت تو بعد از تو فرزندت       
 نهرگاه حسينم كشته شد اين خاك تبديل بـه خـو          : خاكي به ام سلمه داد و فرمود      

  .شود مي
  : گويد احمد مي

  ٣٩.پس حسين را به كربال شهيد كردند
  :گويد كند كه ابارجا مي داستان ديگري را هم احمد نقل مي

مردي داخل  . سب علي و فرزندانش را نكنيد كه من خود معجزه آنان را ديدم            
حسين بـن   (بينم كه اين فالن پسر فالن كه خدا او را كشت              مي: كوفه شد و گفت   

  ٤٠.در همان هنگام تير خدا در چشمانش فرو نشست و از بينايي ساقط شد). علي
ر نـزد احمـد بهتـر اسـت،          د براي دانستن جايگاه دشمنان و كشندگان امام حسين       
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احمد به پسرش، صـالح دربـاره دوسـتي يزيـد           . روايت او را درباره لعنت خدا بر يزيد بدانيم        
  :گويد مي

تواند يزيد را دوست داشته باشـد؟   كسي كه به خدا ايمان دارد، آيا مي    ! پسرم
: چرا او را لعن نكنيم؟ كسي كه خداوند او را در كتابش لعن كرده و فرموده است                

هل عسيتم ان تفسدوا في االرض و تقطعوا أرحامكم اولئـك الـذين لعـنهم اهللا                ف«
آيا فسادي باالتر از اين قتل است؟ چه بگـويم دربـاره            » فأصمهم و اعم ابصارهم   

  ٤١.كسي كه خدا او را لعنت كرد
  گويي؟ بار از او پرسيدند كه در مورد لعن يزيد چه مي يك

خواهم قـول تـو را در بـاره كـسي كـه                مي :گويم، فرد گفت    چيزي نمي : در پاسخ گفت  
  :خواهد او را لعن كند، بدانم احمد گفت مي

شود مثل آن است كه تو آنها را بكشي           كسي كه لعن مي   :  فرمود 6پيامبر

پس اگر يزيد را لعن كنيم براي او رحمت         . شوند   ملحق مي  6و آنها به پيامبر   

ن از ايـن امـر امـساك        ، بنابراين م  6شود در سايه پيوستن به پيامبر       واقع مي 
كـرد و آن قتـل اهـل مدينـه و              او در مدينه كارهايي كرد كه نبايد مي        ٤٢.كنم  مي

  .پس از او و هر كس از اهل شام با او بود حديث نگوييد. ترساندن آنهاست
  :گويد ابن كثير در بيان عقيده احمد راجع به يزيد و لزوم خروج بر او مي

نه را ترساند، خدا او را بترساند و لعنت     از احمد نقل شده كه هر كس اهل مدي        
به واسطه اين حديث احمد، آزادي در لعنت بـر يزيـد را             . خدا و مالئكه بر او باد     

ابن جوزي و خلّال هم بدين ترتيب جواز لعن او را صادر كردند ولـي               . صادر كرد 
ديگران منع كردند، چرا كه آنها اعتقاد ندارند كه فسق امام باعث عزلش و جـواز          

  ٤٣.دانند شود چون آن را سبب پيدايش فتنه و هرج و مرج مي خروج بر او مي
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هاي زيادي آمده است كـه در آن تأكيـد       در باب عدم جواز خروج بر حاكم عادل، روايت        

گـردد و عـصيان بـر          تلقـي مـي    6كند كه عصيان بر امام، عصيان بـر رسـول خـدا             مي

نه عمل كساني كه بر امام خود        نمو ٤٤. مساوي با عصيان بر خداوند خواهد بود       6رسول
اند و از سوي احمد مورد شماتت قرار گرفتنـد، خـروج اهـل بغـي در حكومـت                     خروج كرده 

 به تفضيل درباره رفتار بـا اهـل      السنهابوبكر خلّال در    .  است اميرالمؤمنين حضرت علي  

  .آورد هاي احمد و ديگران را مي بغي و احكام آنها، روايت
 را بـه    وج شاميان در حكومت اميرالمؤمنين حضرت علـي       رسد احمد خر    به نظر مي  

داند؛ چرا كه بارها حديث كشته شدن عمار بـه دسـت فئـه باغيـه را در                    مثابه اهل بغي مي   
اش را سـب شـده از جانـب خـدا             آورد و حتـي سـب كننـده و كـشنده             مـي   فضائل  و مسند

ـ    او خروج اهل شام و بصره را فتنه در عالم اسـالم مـي              ٤٥.داند  مي  و بـدين ترتيـب      ٤٦.ددان
هايش   او بارها در روايت   . كند  شوند، مشخص مي    تكليف كساني را كه بر امام خود خارج مي        

بـرد كـه صـحابه و يـارانش او را تأييـد         بـه عنـوان امـام عـادل نـام مـي            از امام علي  
  .اند كرده مي

. 2حاكميـت جـائر؛     . 1: شـود   بنابراين در اعتقاد احمد، حاكميت به دو دسته تقسيم مـي          
هاي احمد حكايـت از عـدم اطاعـت از او را              حاكميت عادل؛ در بحث حاكميت جائر، روايت      

دانـد، ماننـد آن چـه كـه در بـاب امـام                دارد و حتي خروج بر او را نيز در شرايطي جايز مي           
، نمونه بارز خروج عليه حاكم   قيام امام حسين  .  و خروج او بر يزيد گفته شد       حسين

  .رد تأييد احمد بوده استجائر و فاسق است كه مو
داند و خـروج بـر او        در باب حاكميت عادل، او اطاعت از امام عادل را اطاعت از خدا مي             

 خروج كنندگان بر او همسان بـا        داند، همان طور كه در حكومت امام علي         را جايز نمي  

 6كنـد كـه رسـول خـدا         او به طـرق مختلـف نقـل مـي         . خروج اهل بغي دانسته شدند    
  :فرمودند
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هر هنگام كه خروج كردند آنها را بكشيد    . اي از مسلمانان هستند     ارقين فرقه م
  ٤٧.و اين اولي به حق است
  :و اين كه عايشه گفته است كه

 هستند و علي شـيطان رانـده شـده را           6اهل نهروان ملعونون زبان پيامبر    
  ٤٨.كشت

  
  اطاعت از حاكمان

.  دو بخش تقسيم خواهد شد     ها چيست؟ اين بحث به    اما وظيفه مردم در مقابل حكومت     
و بخـشي بـه عـدم اطاعـت از          ) عـادل (هاي احمد درباره اطاعت از حاكم       بخشي به روايت  

 .اختصاص دارد) جائر(حاكم 
احمد هم مانند ساير اهل سنّت، بخش عظيمي از احاديث را بـه اطاعـت از حاكمـان و                   

ي را تـشكيل    ايـن دسـته از احاديـث، حجـم وسـيع          . دهـد عدم خروج بر آنها اختصاص مي     
هاي مختلف، اطاعت از حاكم و صبر تحت لواي سلطان را بـر مـسلمانان               دهد كه از راه   مي

شوند،  مشاهده مي  السنةهاي  دسته ديگري از احاديث كه در مسند و كتاب        . نمايدواجب مي 

پس اگـر   . كه معصيت خداوند نباشد    خوانندمسلمانان را در جايي به اطاعت از حاكم فرا مي         
 در  ٤٩. صادر شد كه در آن معصيت خداوند بود، وظيفه آن است كه اطاعت نكننـد               دستوري

  :شودها براي روشن شدن بحث اشاره ميجا به هر دو دسته اين روايتاين

  :گويد مي6ابي هريره به نقل از پيامبر: دسته اول
هر كس مرا اطاعت كند، خدا را اطاعت كرده است و هر كـس امـام خـود را                   

مرا اطاعت كرده است و هر كس مرا عصيان كند بر خداونـد عـصيان   اطاعت كند  
  ٥٠.كرده است و هر كس امام خود را عصيان كند پس مرا عصيان كرده است

  :شوداز عبادة بن صامت نقل مي
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در بيعت رضوان بر سمع و طاعت و در سختي و راحتـي و خـوبي و آن چـه                    
امر اهلش منازعـه نكنـيم و       دوست داريم با رسول خدا بيعت كرديم و اين كه در            

   ٥١.نندگان نترسيمكايستادگي در حق كنيم و از سرزنش سرزنش
   ٥٢.بر شماست به سمع و طاعت در سخت و راحت و آن چه را خوش آيد و ناخوش

  :كنددرداء از رسول خدا نقل ميواب
هر كس كـه خـدا را مالقـات كنـد و بيعـت را               .  جنت بر عاصي حالل نيست    

هر كس خارج شود از اطاعت اميـر او خـارج از     . ر او نيست  شكسته باشد حجت ب   
جماعت است و بزرگ اسالم را كوچك كرده و هركس صبح كنـد و در اطاعـت                 

شود در حالي كه به مـرگ جاهـل مـرده     امير نباشد در روز قيامت بر انگيخته مي       
 هر كس فارق از جماعت و اسـالم باشـد پـس عهـد اسـالم از گـردنش                    ٥٣.است

   ٥٤.ودشبرداشته مي
   ٥٥.سامع مطيع حجت عليه او نيست و سامع عاصي حجت براي او نيست

   ٥٦.يكي از آنها عصيان كننده بر امام است: شودسه كس هستند كه از آنها سؤال نمي
  :شوداز احمد روايت مي

  ٥٧.كنند، جايز است نماز و عيدين پشت ائمه برّ و يا فاجر مادام كه اقامه مي
  :گويد  يعلي آمده كه ميروايتي نيز از ابن ابي

 مسح بر خفين، جهاد با هر خليفـه بـر و يـا فـاجر و                 6هنگام وفات پيامبر  
  ٥٨.صبر تحت لواء سلطان بر عدل و جورش سنّت بوده است

هـايي هـستند    شود و كم هم نيستند، روايـت  هايي كه از احمد ذكر مي    دسته دوم روايت  
نها بـه اطاعـت حـاكم در امـر خداونـد            كنند، ت   كه با آن كه به اطاعت حاكمان سفارش مي        

 به خـصوص احمـد اسـت در         ، او شرح عقايد حنابله     السنه ل كه كتاب  خالّ. نمايند  تأكيد مي 

  :گويد ابتداي بخش مربوط به اطاعت از حاكمان مي
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اند و واليـت امـر        سمع و طاعت براي امامان است كه به امر مردم قيام كرده           
 و طاعت بر امامشان در جايي اسـت كـه           مذهب اهل سنّت اينست كه سمع     . دارند

كنند و در ظاهر ملتزم به اسالم هستند و به قـول نبـي مكـرم                  امر به معصيت نمي   
»Ĥمالم تروا كفرآ بواح«.  

بكر مروزي تأكيد دارد سمع و طاعت در جايي است كـه امـر بـه معـصيت           وروايتي از اب  
  : از احمد آمده است٥٩.شود نمي

  .دارند از آنها اطاعت كنيد ما به پا ميمادام كه نماز را در ميان ش
  :و در جاي ديگر گويد

در نماز قرآن و فطر هنگامي كه امام افطار كرد افطـار كنيـد و اگـر قربـاني                   
  .كرد، قرباني كنيد

  :شود كه از احمد روايت مي
كنند، جايز    نماز جمعه و عيدين پشت ائمه بر و فاجر مادام كه آن را اقامه مي              

  ٦٠.است

  :كند كه  روايت مي6از پيامبرابي سعيد 
اگر امرايي آمدند و خيانت كردند و به مـردم و اطرافيانـشان دروغ گفتنـد و            
ظلم كردند، هركس بر آنها وارد شد و دروغ آنها را تـصديق كـرد و آنهـا را در                    
ظلمشان ياري داد از من نيست و من از او نيستم و هر كس با او همراه شد و در                    

  ٦١.كرد، پس او از من است و من از او هستمظلم و دروغ تصديق ن

  : پرسيدند6از پيامبر
اگر امرايي آمدند كه سنّت را فراموش كردند و به آن عمل نكردند و امر تـو        

  ٦٢.اطاعت نكنيد: را اجرا نكردند، وظيفه چيست؟ فرمودند
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 و اطاعـت از     6 فرامين پيـامبر   نكنند كه مسلمانان بر شنيد      احاديثي را نيز بيان مي    

در مـسند   .  بيعت كردند  6ها، نصيحت براي همه، اقامه نماز و پرداخت زكات با پيامبر          آن
چنـين در خالفـت        هـم  ٦٣.نيز احاديث زيادي در وجوب اطاعت ائمه در معروف آمده اسـت           

ابوبكر و عمر نيز مسلمانان با چنين شرايطي بيعت كردند، يعني سمع و طاعت در هـر چـه                   
  ٦٤.آنها را خوش آيد و نيايد

  :گويد ا اين عبارت كه ميو ي
  ٦٥.نگاه به صورت امام عادل عبادت است

توان نتيجه گرفت كه سمع و طاعت در همـه احاديـث بـه                ها مي   از مضمون اين روايت   
 بنـابراين در  .اند صورت عام آورده شده است و بسياري ديگر از احاديث با شروط  مقيد شده          

اي كه     كرد و در غير اين صورت نتيجه       ظحامراجعه به اين احاديث بايد قيد مطرح شده را ل         
ها به طور كامل متفاوت خواهـد بـود و      شود با دسته ديگر روايت      ها حاصل مي    از اين روايت  

  .ديگر را نقض خواهند كرد يك
ها در باب اطاعت از حاكمان مسلمان با قيد           نتيجه اين بحث اين است كه بيشتر روايت       

كه اين حاكمان به امر مردم قيام كرده و با رضايت           شرط اول آن    . شوند  دو شرط عنوان مي   
آنها به حكومت رسيده باشند؛ يعني موافقت كلي با حكومت آنها شده باشد و ديگر آن كـه                  

خواهند مانند زكات، جهاد و امر به معروف مربوط به حوزه ديـن               اموري كه آنها از مردم مي     
دن به جماعـت مـسلمانان، مخالفـت    اگر در اين حالت فردي از مسلمانان با پشت كر        . باشد

شود كه هـر كـس فـارغ از           خود را با حاكم اسالم اعالم كند، اين روايت شامل حال او مي            
 در ايـن حالـت اسـت كـه روايـت            ٦٦.جماعت باشد، اگر بميرد به مرگ جاهلي مرده اسـت         

يابد كه اطاعت در جايي است كه مسلمان دوست داشـته باشـد يـا           عبداهللا بن عمر معنا مي    
  ٦٧.كراهت داشته باشد و آن چه كه امر كرده به معصيت نباشد

شويم كه بيشتر اين احاديث به روز غدير اشاره دارنـد كـه               رديابي احاديث متوجه مي   در  
  : در آن فرموده شده است
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نكُمرِ مى الْأَملأُوولَ وواْ الرَّسيعأَطو واْاللَّهيع٦٨.أَط  
ر آن جا اسـت كـه كراهـت وجـود دارد و امـر بـه                 گويد كه سمع و طاعت د       بخاري مي 
بـه دنبـال آن     . پس اگر امر به معصيت شد اطاعت و سمع هم معنـا نـدارد             . معصيت نيست 

آورد كه در رأي امير اگر كراهت داشتي، پس بايد صبر كني، اگر امر به معصيت                  بخاري مي 
  ٦٩.نكرده باشد

طاعت كند، خدا را اطاعت كـرده       هر كس مرا ا   « : هريره وخلّال هم با اشاره به حديث اب      
و هر كس امام را اطاعت كند، مرا اطاعت كرده و هر كس مرا عصيان كند، خدا را عصيان                   

گويد كه اشاره اين    مي »كرده و هر كس امام را عصيان كند پس بر من عصيان كرده است             
كنـد و آن      مي االمر   ةاست كه امر به اطاعت وال     ) الرسولا  اهللا و اطيعو  ا  اطيعو(حديث به آيه    

داند در جايي كه امر به معصيت نشود و اين مذهب سـلف       و خدا مي   6را اطاعت رسول  
  ٧٠.است

ترين روايتي كه دليل بر تقييد بحث اطاعت از امرا است حـديثي اسـت كـه بارهـا                     مهم
  :احمد آن را نقل كرده و آن اين است كه

ا از موقع خود    اگر با امرايي روبرو شديم كه نماز ر       :  پرسيدند 6از پيامبر 

اطاعـت از   :  سه بـار فرمودنـد     6به تأخير انداختند، چه بايد كرد؟ رسول خدا       
  ٧١.آنها نكنيد

 بـه  6پيـامبر . ها آمده است   و ديگر كتاب   مسند متفاوت در    هاياين حديث به شكل   

دهد كه بعد از او سختي، ناراحتي و فشار را بر مـردم               اصحاب خود، آمدن امرايي را خبر مي      
كنند، جهاد و زكات و نماز را بـه تـأخير             آورند و كساني كه اطاعت خدا را نمي          مي به ارمغان 

 را  ها  ها و آيه    كردند كه ساير روايت    دستوري كلي صادر     6در اين حال پيامبر   . اندازند  مي
  :زند و آن اين است كه تقييد كل مي
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  ٧٢.ال طاعة لمخلوق في معصية اهللا

 كردنـد، اهـل سـنّت بـا اسـتناد بـه آيـه               6متأسفانه با همه تأكيدهايي كـه پيـامبر       

را بـر   ) چـه بـر و چـه فـاجر         (6اطاعت از تمام حاكمـان پـس از پيـامبر         ...] واهللا  عاطي[

كننـد، امـا       قلمداد مي  6دانند و خروج بر آنان را عدم اطاعت از رسول           مسلمانان روا مي  
ت از امرا   اطاع»  اهللا في معصية لمخلوق  ال طاعة   «همان طور كه بيان شد، حديث معروف        

  .داند را مشروط به عدم معصيت از آنها مي
روايت ديگري از اباذر نقل شده است كـه اهـل سـنّت بـه آن                ...) اطيعواهللا  (غير از آيه    

بر طبق اين روايت، هنگامي كـه    . اند و مكرر از طرق مختلف نقل گرديده است          استناد كرده 
و غلبـه كـرد و بـراي اسـتراحت و           اباذر در كنار ديگر صحابه مشغول كار بود خستگي بـر ا           

 به كنـارش آمـد و او را از          6در اين هنگام پيامبر   . تجديد قوا به داخل مسجدالنبي رفت     
شود و    دهند و از آن اخراج مي       از روزي كه اجازه اقامت در مدينه را به او نمي          . آينده خبر داد  

حبشي مجدع اطاعـت    جا مجبور است از يك بنده       شود و در آن     در نهايت به ربذه تبعيد مي     
  ٧٣.كند و پشت او قرار گيرد

 بـر صـبر و دسـت نبـردن بـه            6اهل سنت با استناد به اين حديث و تأكيد پيـامبر          
شمشير، تبيين كردند كه در شرايط مشابه، ما مجاز به اعتراض و خروج عليه حاكم نيستيم؛            

شي مجـدع،    در روز عرفه خطبه خواند كه اگر امر كرد بر شما عبد حب             6زيرا رسول خدا  
  ٧٤.كند بشنويد و اطاعت كنيد تا زماني كه كتاب خدا را بر شما پياده مي

 اين اصول از روايت اباذر از سوي گروهي از اهل سنّت در حالي است كه                نتيجه گرفتن 
گيرند و علت اخـراج او از مدينـه و سـپس از شـام و                  آنها زندگي سياسي اباذر را ناديده مي      

در حالي كه اگر به سيره اباذر نگاه شود ظلم سـتيزي            . گيرند  ظر نمي تبعيد او را به ربذه در ن      
دهد كه نقـل ايـن روايـت از طـرف او دليلـي بـر                  و مبارزه او با حاكمان زمانش، نشان مي       

گويي    آن را پيش   6اطاعت محض از حاكم نيست، بلكه دليل بر اتفاقي است كه پيامبر           
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البته احمد روايت اين حديث را از طـرف         . استكرده و اباذر را به پايداري بر حق نويد داده           

 در آن روز    6داند كـه پيـامبر       الوداع و غديرخم هم مي     حجة مربوط به روز     6پيامبر

به تمام بزرگان قبايل و قريشياني كه براي خود حقي قائل بودند، اين امـر را گوشـزد كـرد                   
از چـه طبقـه و      كه دين و سنت خدا را از هر كسي بايد شنيد و مهـم نيـست كـه آن فـرد                      

  ٧٥.نژادي باشد
  

  نتيجه
جهـت  هاي فكري و كالمي قـرون اوليـه،           اسي، مناقشه يهاي س   رسد بحران   به نظر مي  

هاي قدرت از جـاعالن حـديث و           و حمايت كانون   6احاديث پيامبر خاص دادن به نقل     
 هاي جائرانه و جبرگرايانه متفكـران       هاي سياسي در بروز انديشه      عالمان وابسته به حاكميت   

 بدين سبب متفكـران و بزرگـان فقـه و حـديث بـا ارائـه نظريـاتي                   .قرون اوليه مؤثر بودند   
هاي جائرانه    هاي فراواني براي حمايت از حاكميت       برخاسته از ساخت و روابط قدرت، روايت      

اي در بـاب      احمد بن حنبل نيـز در قـول عمـومي و مـشهور بـا ارائـه نظريـه                  . توليد كردند 
م عصرانش در دام دفاع از استبداد حاكمان گرفتار شـد ولـي             هيگر  حاكميت جائر، همانند د   
در واقـع او بـا تفكيـك دو         . اي قابل تأمـل رسـيديم       هاي او به نكته     در بررسي آرا و ديدگاه    

نمونه حكومت جائر و عادل، تأكيد بر اطاعت از حاكماني كه بر اساس شريعت و دين عمل                 
شـوند، فـضايي جديـد را بـه           معصيت الهي مي  كنند و عدم اطاعت از حاكماني كه دچار           مي

 و صدور جـواز لعـن بـر    عالوه بر آن، او با مشروع دانستن قيام امام حسين   . وجود آورد 
 خطـي را  ،باغيه دانستن خروج كنندگان بر حكومت اميرالمؤمنين حضرت علـي         و  يزيد  

ز حاكميت جـائر    بين اطاعت از حاكمان بر و فاجر به وجود آورد كه با قول مشهور دفاع او ا                
  .فاصله دارد
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 .حنبل

 ق، ج   1405داراالضـواء،   :  بيروت كشف العمة في معرفة، پيشين،    علي بن عيسي اربلي،     . 37
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 پيـشين، به نقل از احمـدبن حنبـل، فـضائل،          ،  1308 ج   پيشين،احمدبن حنبل، فضائل،    . 38
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م بن عبد اهللا، نا حجـاج، نـا         حدثنا إبراهي ،  257، ص   6 ج   مسند، پيشين، احمدبن حنبل،   . 39

 6  عنـد النبـي     كـان جبريـل   : حماد، عن أبان، عن شهر بن حوشب ، عن أم سلمه قالت           
» نعـم «:   فقال جبريل أتحبـه يـا محمـد؟ فقـال           6والحسين معي فبكي، فتركته فدنا من النبي      

ذا األرض  إن أمتك ستقتله، وإن شئت أريتك من تربه األرض التي يقتل بها، فأراه إيـاه فـإ                : فقال
يقال لها كربالء؛ حدثنا إبراهيم بن عبد اهللا، نا حجاج، نا عبد الحميد بن بهرام الفزاري، نـا شـهر                    

لعنـت أهـل العـراق    : سمعت أم سلمه تقول حين جاء نعي الحـسين بـن علـي          : بن حوشب قال  
ابنيها جاءت  قتلوه قتلهم اهللا غروه وذلوه لعنهم اهللا، وجاءته فاطمه رضي اهللا عنها، ومعها              : وقالت

: هو فـي البيـت قـال      : قالت» أين ابن عمك؟  «: بهما تحملهما، حتي وضعتهما بين يديه، فقال لها       
فجاءت تقود ابنيها كل واحد منهما في يد وعلـي يمـشي فـي              : قال» اذهبي فادعيه وائتيني بابني   «

   فأجلسهما في حجره، وجلس علي علي يمينه، وجلست         6أثرها حتي دخلوا علي رسول اهللا     
فأخذ من تحتي كساء كان بساطا لنا علي المنامه فـي المدينـه،         : فاطمه علي يساره قالت أم سلمه     
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اللهم أهلـي  «: ثالث مرار، كل ذلك يقول   » اللهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس، وطهرهم تطهيرا       «
بلـي  «: يا رسول اهللا، ألست من أهلك؟ فقال      : فقلت: قالت» عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا   أذهب  

فدخلت في الكـساء بعـدما قـضي دعـاءه البـن عمـه وابنيـه وابنتـه                  : قالت» فادخلي في الكساء  
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