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مقدمه
در دوران زندگی اماام ساداد (ع) ،گذشاه از تواو س سیاسای و دگرگاونیهاا
فرهنگ دینی ،چند رخداد بزرگ واقع شد ک هر یک تأثیر جاد در حیااس اساالمی
داشت .البه آن چ در دوره نوجوانی آن حضرس واقع شد خاود بویای دیگار اسات .آن
حضرس برابر دادهها قابا اساهناد تااری ی ،در دوران نوجاوانی و جاوانی پیشاوایی
عمویش امام حسا (ع) را تدربا کارده باود و آنچا را در آن دوره از زد و بنادها
سیاسی و نیرنگها حکومهی ب نام دی پیش آمده بود در خاطر داشت ،اما آنچ بایش
از هم ذه او را ب خود مشاوو کارده باود ،تمامیع و عما پادر بزرگاوارش اماام
حسی (ع) و ماجراها پیش آمده بارا آن جنااب باود کا در ن ایات با شا ادس آن
حضرس و دسه ا از افراد خانواده و یارانش مندر شد؛ واقع ا ک هم لوظ هاا آن
در منظر امام سداد (ع) قرار داشت.
جز این ا  ،وقایع دیگر نیز پدید آمد ،می شورش مدنیان ،قیام توابی  ،قیاام م هاار،
قیام عبداهلل ب زبیر و دیگر رویدادها خرد و کاالن کا در مدماوع دوره مهتااوتی را
برا آن امام رقع زد .امام ب رغع هم ای مسائ  ،زندگی مهتاوتی ب منظور ایتا نقش
پیشوایی خاود پیشا کارد و عماالا از انهظاار عماوم ماردم در ورود علنای با عر ا
فعالیتها سیاسی و اقدامها شورشموور پرهی ت .او در هیچ یک از حرکاتهاا
اجهماعی و سیاسی پس از عاشورا ،ک نقط عطتی در زندگی ایشاان و البها مسالمانان
بود ،مشارکت ندست و کوشید خود را از هم آن ا دور نگ دارد .حهی برابار دادههاا
تاری ی ،آن حضرس در واقع حره ،ک یکی از رخدادها بزرگ و پرهزین زمانش بود،
آشکارا کناره گیر کرد و در تأیید یا رد شورشیان س نی بر زبان نراند و پس از آن نیاز
هرگز از آن حادث یاد نکرد ،در حالی ک ب زعع برخی نویسندگان ،دساه ا از مادنیان
برا انهقام خون پدرش وارد عم شده بودند ،هرچناد ایا ادعاا با آساانی پاذیرفهنی
نیست .امام در ای واقع خود را ب کنار کشید و با فا ل گرفه از ش ر ،دام خود را
از آن برچید و حهی در اقدامی شگتت و عملی انساندوسهان خانواده مروان با حکاع
را ،ک خود یکی از امویانی بود ک مدنیان از او خشمگی بودند در امان خویش گرفات
و از آن م عتر ،ب گته طبر  ،حمی ب نمیر ،یکی از فرماندهان یزید در کشهار مدین
را ب هنگام بازگشت از مکا  ،چاون خساه و کوفها یافات ،در مدینا پاذیرایی کارد
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(طباار  ،)910/7 :0921 ،ک ا در ااورس ااوت ،م ایتوانااد حاااکی از ا اارار امااام باار
دخالت نکردن در واقع باشد .ب راسهی چرا امام سداد چنای سیاساهی را پیشا کارد و
اساساا رو آورد سیاسی و چ بود ؟ برا پاسخ ب ای پرسش اساسی ،مقال در س بند
و یک نهید سامان مییابد؛ بند او تمویر از ش میت امام سداد (ع) ترسیع میکند؛
بند دوم واقع حره را ب اجما بررسی میکند؛ و بناد ساوم با رو آورد سیاسای اماام
میپردازد و در ن ایت نهید بوث را مطرح خواهیع کرد.
 .1شخصیتامامسجاد(ع) 
در خموص ش میت و زیستنام امام سداد (ع) سا با فراوانای گتها شاده
است ،اما آنچ در ایندا مو تأم است وج ی از ش میت آن حضرس اسات کا در
تولی مباحث بعد ب کار میآید .امام ب سا  17یا  12ه.ق .در ش ر مدین ب دنیا آماد
(کلینی944/0 :0927 ،؛ متید012/0 :0909 ،؛ اب ش رآشوب .)071/9 :0174 ،بنابرای  ،در زمان قیام
عاشورا ،ک در آغاز سا  40هدر رخ داد ،سنی بیش از بیست سا داشه ک گویی ب
سبب مریضی (یعقوبی ،بیتا099/0 :؛ اربلی021/0 ،0921 ،؛ اب عنبا 091 :0122 ،؛ جعتار :0144 ،
 )072از آن واقع دردناک رهیده و جان سالع ب در برده است 1.آن حضرس در ن ایت ب
سا  91هدر  ،در دوره حکومت ولید ب عبدالملک ،از دنیا رفت.
دوران امامت ایشان ( 91- 40ه.ق ) .با پنج خلیت و نیز با حکومت عبداهلل ب زبیر در
مک مقارن بود و طبعاا آن حضرس سیاساتهاا آناان را از نزدیاک لماس کارده باود.
همچنی  ،دو قیام انهقامجویان و ظاهراا شیعی را از نزدیک دیده بود ،همانطور ک پایش
از این ا  ،شورش مردم مدین را تدرب کرده بود ،اما در هیچ یک از منابع تاری ی سا نی
از حضور آن حضرس در قیامها یا نقش و در تممیعساز ها نیامده است 2،چناانکا
گزارش مهقنی در خموص همراهی و همکار ایشان با دسهگاه حاکمیت دیاده نشاده
است .گرچ برخی نویسندگان با پیشفرضی اعهقاد  ،مبنی بر اقهضا سهیزهگر اماام،
در مقام بیان رفهار سهیزهگران از امام برآمدند ،ولی تواریخ موجاود گزارشای از آن با
دست نمیدهد ،جز آن چ آن حضرس در حضور یزید در شام بر زباان راناد و با گتها
راویان در ترسیع چ ره حقیقی یزید س ت مؤثر افهااد ،با گونا ا کا او بارا تبرئا
خویش هم گناه را ب گردن عبیداهلل ب زیاد اناداخت و او را لعا کارد کا بارخالف
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دسهورش عم کرده است (دیناور  )040 :0942 ،دیگار چیاز از کنشاگر سا ت آن
حضرس دیده نمی شود ،ب همی سبب هیچ یک از خلتاا در مقاام مباارزه علنای باا آن
حضرس برنیامدند ،با اینک اخبار از گوش و کنار ب آنان میرسید ک امام با اورس
پن انی اقدامها زیربنایی اندام می دهد ،جز آنچ در خموص حداج ب یوسف ثقتای
نق ا ست ک از عبدالملک مروان خواسه بود امام را ،ک م تیان ب کارها فرهنگای و
مذهبی مشوو بود ،از پاا درآورد ،ولای او در پاساخ ،و را از مبهالشادن با خاون
بنیهاشع بر حذر داشت (مسعود 094 :0904 ،؛ اربلای .)100/0 ،0921 ،غیار از ایا خبار
وجود ندارد ک نشان دهد ب جان امام ساو قماد شاده یاا در تودیاد فعالیاتهاا
ح ضرتش اقدامی ورس گرفه باشد ،هرچند برخی از روایهگران زنادگی آن حضارس،
فرجام زندگی اش را غیرطبیعی و با مسمومیت ذکر کردند (جعتریان 017 :0170 ،منقاو از:
الشبراو  ،ا تواف بوب ا شراف ،س )091ک در ورس اثبااس ،دلیا بار تعقیاب سیاسای
ایشان از سو حکومت بوده است .همچنی  ،روایهی مبنی بر مقهو یا مسمومشدن ائم
دوازدهگان (قمی راز 040 :0920 ،؛ مدلسی ،)007/07 :0901 ،مؤید بر ای دیادگاه قلماداد
میشود ک خود مای گتتوگو است.
تاریخ ،بیش از هر چیز از فعالیتهاا علمای ،فرهنگای ،ماذهبی و عرفاانی اماام
سداد (ع) س دارد .بزرگان تاریخ اسالم او را ب و ف علمی و عباد شناساندهاند.
اب ابی الودید از مومد ب سعد نق میکند ک علی ب حسی فرد موا اعهمااد و
ثق  ،پرحدیث و دارا ش میهی برجسه  ،شناخه شده و پارساپیش بوده است (ابا ابای
الودید .)079/01 :0172 ،ب نقلی شافعی امام را فقی تری مردم مدین میدانساه (ابا ساعد،
 )000/1 :0902و افراد چون اب ش اب زهر  ،با هم خمومهی ک با شیع داشهند ،از او
ب بزرگی یاد کرده (ابونعیع ا ت انی )011/1 :0929 ،و فاض تری فرد از بنیهاشاع دانساه
است (عدلی .)011/0 :0921 ،بیگمان اماام ساداد (ع) بازرگتاری ش مایت علمای و
اخ القی زمان خویش بود .دو اثر باقیمانده از ایشان ،رسالة الوقوق و اویت سادادی
سند ارجمند از کارنام ماندگار آن بزرگ است کا هار یاک در جاا خاود اهمیات
وا یی دارد .در رسال حقوق (مدموعا ا او  ،مقارراس و وظاایف) کا موققاان بار
وت انهسابش ب امام تردید ندارند 3،ب ظرافت تمام ،حقوق انساانهاا در پندااه یاا
پنداهویک فقره بیان شده است ک ب راساهی همچناان مایا تأما اسات .دیگار کهااب
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ارجمند ویت سدادی است ک آکنده از مضامی بلند نیایش و بیانگر نوع گتتوگو
عبد مؤم در مقاب مو و حاو ادعی زیبا است ک نظر موققان و متسران را ب خاود
جلب کرده است.
بیتردید امام در پرتو ذکر نیایشها و بیان حقاوق ،با گونا ا مدبرانا در حتاو و
ترویج اسالم ناب و منزه از شوائب زمان توفیا یافات .همچنای  ،در تیبیات موقعیات
اجهماعی و فکر شیع  ،ک پس از جریان کربال دچار تشاهت و تاا حاد یاأس شاده
بودند ،گامها بلند و مؤثر برداشت (جعتار  .)079 :0144 ،باا هما این اا ،از مدماوع
داده ها و اخبار برمی آید ک رویکرد و عم و بیش از آنک وج سیاسای و اجهمااعی
داشه باشد ،شأنی علمی و اخالقی داشه است ،چنانک القاب و او اف ذکرشده برا
حضرتش ب روشنی از آن پرده برمیدارد .جعتر ش ید او اف و القاب ایشان را مسهند
ب منابع چنی آورده است« :زیا العابادی  ،ذوالیتنااس ،سایدالعابدی  ،قادو الزاهادی ،
سیدالمهقی  ،امامالمؤمنی  ،ا می  ،سداد ،الزکی ،زی المالوی  ،منارالقانهی  ،اماام ا ماة،
البکا و  .»...سپس مینویسد« :بیشهر کسانی ک ای لقبها را بدو دادهاند ن شیع بودند
و ن او را امام و منموب از جانب خدا مایدانساهند ،اماا نمایتوانساهند آنچا را در او
می بینند ندیده بگیرند» (ش ید  .)2- 7 :0147 ،از میان تاس و لقبها ذکرشده ،جاز دو
لقب ،امامالمؤمنی و اماما مة ،ک تا حد میتواند وج ا اجهمااعی حضارس را نشاان
دهد ،بقی ویژگیها ،همگی ناظر با کماا نتاس و برتار ایماان و پایا ا از تقاوا و
پارسایی است .بنابرای  ،میتوان ادعا کرد ک امام در ذهنیت زمان خاویش ،فارد وا ،
شایسه  ،پرهیزکار و الح بود ک در مقام ت ذیب نتاس و ا االح اخالقای و اعهقااد
می کوشید ،بیآنک رأساا و رسماا در حرکهی سیاسی و اجهمااعی دخالات کناد (جعتار ،
 ،)072- 012 :0144چنان ک در شورش بزرگ مدین خود را کنار کشید .ف ع ایا اقادام باا
شناخت واقع حره پیوند دارد.
 .2شورشمردممدینه؛واقعهحره 
چنانک در نوشه ا ب تتمی از آن س ب میان آمده (واسعی :0190 ،فما  ،)0واقع
حره در سا  41ه.ق ،.یعنی دو سا پس از واقع عاشورا رو داد .ای واقع ب راساهی
یکی از حادث ها اعداب آور و در عی حا استناک تاریخ اسالم و زشاهی بزرگای در
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کارنام یزید است .ای واقع البه گوناگون ذکر شده ،اما برآیند آن ا ای است ک ماردم
مدین طب برآورد و تابع برنام ا  ،علیا دساهگاه خالفات یزیاد شاورش کردناد و در
اقدامی شگتت انگیز و تا حد مب ع ،یزید را از خالفت خلع و امیر امو ش ر ،عیماان
ب مومد ب ابی ستیان ،را ب همراه دیگر امویان ساک مدینا  ،کا باالب بار هازار تا
بودند ،از ش ر مدین بیرون کردند (اباوالترج ا ات انی19/0 :0901 ،؛ ابا کییار.)009/2 :0922 ،
سرعت عم یا قدرس منسدمان مردم در اقدام علی حکومت و حامیاان اماو اش ،با
گون ا بود ک امیر مدینا و همراهاانش نهوانساهند در مقابا آناان ایساهادگی کنناد و
ب ناچار تسلیع خواسه آنان شادند و شا ر و دیاار خاویش را تارک کردناد (ابا خیاا،،
 092 :0909ب بعد) ،ب گون ا کا یزیاد باا شانیدن آن دچاار شاگتهی شاد کا چگونا
جمعیهی ای چنینی نهوانسهند در مقاب مدنیان تاب آورند و مقاومت کنناد (طبار :0921 ،

.)929- 921/1

اینک انگیزه ا لی مدنیان در چنی اقدام س مگینی چ بود ،روایاس گوناگون است،
اما روش است ک سمت و سو حرکهشان بیشهر وجا سیاسای داشاه اسات ،چاون
ب سرعت با عبداهلل ب حنظل غسی المالئک ب عنوان امیر یا حاکع بیعات کردناد (ابا
عبد رب  )019- 017/1 :0929 ،و با ای عم مسیر اسهقال سیاسی یا تمرکز مددد قدرس در
مدین را ،ک سالیان نسبهاا دراز از آن خارج شده بود ،طراحی کردند .بادی ی باود کا
ای عم خشع و کین خلیت  ،یزید ب معاوی را ک دو سالی بود خالفات مسالمانان را
ب دست گرفه بود ،برانگیزد (ابوالترج ا ات انی11/0 :0901 ،؛ طبار 921/1 :0921 ،؛ باالذر ،
 .)100/1 :0199او ب رغع وساطت دسه ا از بزرگان می عبداهلل ب جعتر (اب سعد:0902 ،
041/1؛ ذهبی )04/1 :0927 ،و نعمان ب بشیر (ذهبی )04/1 :0927 ،در ادد سارکوبی ماردم
مدین برآمد ،با اینک می دانست در اثر آن قریشیان (ابا جاوز  ،بایتاا ،)09/4 :اواب و
بزرگانی کشاه خواهناد شاد (طبار 921/1 :0921 ،؛ ابا کییار002/2 :0922 ،؛ ناویر :0901 ،
 .)929- 922/02او ب ای منظور مسلع ب عقبا را نشاان کارد .مسالع کسای باود کا در
دسهگاه معاوی آزموده شده و وفادار خود را ب خاندان او نشاان داده باود ،با همای
سبب معاوی او را ب عنوان فرد خیرخواه ،برا تمد کارها بزرگ ب یزید تو ای
کرده بود (اب عبد رب 017/1 :0929 ،؛ اب کییر 000/2 :0922 ،و 001؛ اب طقطقی .)042 :0902 ،یزید
او را با سپاهی بزرگ همراه با تطمیع چشعگیر روان مدین کرد .ماردم مدینا  ،وقهای از
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حرکت شامیان اطالع یافهند ،بیگمان سازوکارهایی پیش کردند و تاکهیکهاایی با کاار
بسهند تا در تقاب با یزیدیان توان ایسهادگی داشه باشند؛ کنادن خنادق در ب اشهاا
نتوذپذیر اطراف ش ر ،مانند آنچ در ع د پیامبر (ص) در نبرد احازاب کناده شاده باود
(مسعود 049 :0904 ،؛ اب جوز  ،بیتا ،)01/4 :کشیدن دیاوار بلناد در ب اشهاایی از شا ر
(یعقوبی ،بیتا )012/0 :و نیز مسموم کردن چاهها بیرون مدین کا در مسایر راه ساپاهیان
قرار داشت ،از آن جمل بود (اب خیا099 :0909 ،،؛ ابوعلی مسکوی 024/0 :0179 ،؛ اب عسااکر،
 ،)024/94 :0901گرچ هیچ یک از ای تاکهیکها افاق نکرد و مسلع با پشت سر گذاشه
هم موانع و از دست دادن شمار از یارانش ،توانست داخ مدین شود .البها در ایا
نتوذ ،خیانت بنیحارث  ،یکی از قبای ساک مدینا نقاش داشات (طبار 922/1 :0921 ،؛
بالذر  102/1 :0199 ،و .)111

مسلع ک ب داخ ش ر راه یافت ،چنانک یزید خواسه بود ،س روز مردم مدینا را
فر ت داد تا دست از شورش بردارند و ب اطاعت درآیناد (ناک :.طبار - 929/1 :0921 ،
921؛ نویر  ،)990- 990/02 :0901 ،اما وقهی با م التت جد آنان مواج شد ،با سارکوبی
آنان رو کرد .جدا میان سپاه مسلع و مردم مدین در شرق مدین  ،منطق ا ب نام حره
واقع واقع شد ک در ن ایت ب شکست سنگی مدنیان مندر شد (اب اثیار.)092/00 :0121 ،
در ای درگیر  ،اب غسی  ،فرمانده ارشد مدنیان ،ک اعهباار دینای داشات ،هماراه باا
هتت یا هشت فرزندش ،کشه شد (طبر  990- 992/1 :0921 ،و 994؛ اب اثیر001/1 :0121 ،؛ و
اب جوز  ،بیتا )01/4 :و اب مطیع ،دسهیار او و دیگر فرمانده شورش ،ب ورس مشکوکی
از چنگ امویان جان سالع ب در برد و ب مک رفت و در آندا با عبداهلل اب زبیر هماراه
شد و ب عنوان یکی از سرداران و ایتا نقش کرد (اب سعد.)041/1 :0902 ،
شامیان با ای نگاه ک با غیرمسلمانان میجنگند 4،پس از تمرف شا ر ،سا روز با
کشهار مردم دست زدند و بیرحمان تاخت و تاز کردند و ب هر کسی دسات یافهناد از
پا درآوردند (اب حنب  ،بیتاا172/9 :؛ ابا اعایع .)040 :0900 ،در ایا سا روز شا ر را با
ویران ا مبد کردند ،ب گون ا ک کسی جرئت نمیکرد در معابر و مدامع ظاهر شود.
سکوس تمام ش ر را گرفت و حهی دا اذانی برنمیخاست .فقط هم م آشوبیان بود
ک فضا مدین را آکنده بود (دارمی .)99/0 :0199 ،مسلع ش ر مدین را بر ساپاهیان خاود
مباح اعالم کرد تا آنچ تمای دارند اندام دهند .گتها اناد ساپاه و  ،گذشاه از کشاهار

 / 011شیعهپژوهی ،سال اول ،شماره سوم

مردم ،غارس اموا و ت ریب خان ها مردم (حلی ،)100 :0927 ،افراد را تعقیب کردناد و
شکع زنان را دریدند (مقدسی ،بیتا )01/4 :و حرمت بسیار از زنان و دخهران را شکسهند
(اب ا طقطقاای ،)042 :0902 ،هرچنااد پااارها از گاازارشهااا مقاارون با واقااع نماینمایااد
(نک :.واسعی 044 :0190 ،ب بعد).

شامیان دسه ا از مردم را ب اسارس گرفهند و برخی را ب حابس انداخهناد و بارا
اِ عما س هی بیشهر ،آنان را از غذا بازداشهند (اب جوز  ،بیتا .)04/4 :عالوه بار این اا ،بار
اساس برخی دادهها مهأخران ،اسبان در مسددالنبی جو ن دادند و چون مردم از ترس
پن ان شده بودند ،سگان ب داخا مسادد شادند و آن را آلودناد (حلبای.)042/0 :0922 ،
بدی گون مسلع وظیت خود را عملی کرد؛ او ک پس از ای ماجرا با مسارف شاناخه
شد ،پس از فراغت از مأموریت ،در نام ا (اب کییر )011/2 :0922 ،با هماراه تعاداد از
سرها کشه شدگان ،یزید را از آنچ اندام داده بود باخبر کرد .یزید نیز باا دریافات آن
بنا ب روایاتی ،با تمسک ب شعر اب زبعر ک در آن از انهقام امویان از خزرجیان سا
رفه  5،عقدهها تاری ی درون خویش را آشکار کرد و از آنچا پایش آماده باود اباراز
خرسند کرد (دینور 042 :0942 ،؛ باالذر  .)119/1 :0199 ،بادی ترتیاب شورشای کا در
شرف آن بود ک پای ها حکومت او را مهزلز کند ،سرکوب شد .واقع حاره ،البها باا
هم شدس و حدس و هزین هایی کا داشات ،در تاواریخ بعاد چنادان موا توجا
موققان و اندیشمندان قرار نگرفت و ب درسهی تبیی نشد ،اما ب عناوان یکای از وقاایع
در اسالم اهمیت فراوانی دارد.
واقع حره ،چنانک ب کوتاهی ذکر شد ،در نگاهی اولی  ،قیامی علی دسهگاه تبعای
و سهع بود و طبعاا اقهضا میکرد بزرگان مدین با آن همراه شوند ،اما با هم گسهردگی و
فراگیر  ،دسه ا از نامبرداران از آن فا ل گرفهند؛ افراد چون عبداهلل ب عمر فرزناد
خلیت دوم ،عمرو ب عیمان فرزند خلیت سوم ،مومد ب حنتیا فرزناد اماام علای (ع)
خلیت چ ارم ،علی ب عبداهلل ب عباس فرزندزاده عمو پیامبر (ص) ،و در رأس هما
اینان امام سداد زی العابدی (ع) فرزند امام حسی (ع) کا اغلاب ماردم مدینا  ،بلکا
ج ان اسالم ،ب ایشان توج داشهند و احهرام خا ی برایشان قائا بودناد ،و بایگماان
میتوانست مانند پدر خود سردمدار قیام علی یزید را ب دوش بکشد ،اما چنی نکرد.
طبعاا ای پرسش برا پژوهنده تاریخ اسالم پدید میآید ک رفهار اماام بار چا اساسای

رویآورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه 405 /

تبیی پذیر است .آیاا ناشایساهگی رهباران قیاام ،و را از همراهای بازداشاه باود؟ یاا
آسودهطلبی آن حضرس و تدرب ناگوار عاشورا و را ب ات اذ چنی سیاساهی کشاانده
بود؟ یا یزید را آنقدر آلوده و منورف نمیدانست ک ب تقابا باا او برخیازد؟ یاا امار
دیگر موجب چنی رو آورد و رفهار شده بود؟ پاسخ با ایا پرساشهاا نیازمناد
تعم و تأم جد است.
.3شورشمدینه درسنجهنگاهامام 
مورخان و گزارشگران واقع حرّه اتتاق نظر دارند کا اماام ساداد (ع) در شاورش
مدین حضور نداشت و ب هیچ نوو با آنان همراه نشد .البه در جایی نیاز نیاماده کا
رهبران قیام از آن امام درخواسهی کرده باشند یا مشورتی با ایشان اندام داده باشند ،جاز
آن چ خندی ا ت انی آورده ک مردم مدین نزد آن حضرس آمدناد و اتتااق کردناد کا
یزید را خلع ،و خون حسی را طلب کنند .اما امام نپذیرفت و فرماود ما پاس از پادر
چنی کار نمیکنع (خندی ا ات انی .)072 :0171 ،اما ای س در جا دیگار نیاماده
است .همچنی  ،روایاس حاکی از آن است ک یزید ب معاوی  ،مسلع ب عقب را تو ای
کرده بود ک از هر گون تعرض ب آن جنااب پرهیاز کنناد و حرمات او را نگااه دارناد
(بالذر 112/1 :0199 ،؛ اب اعیع049 :0900 ،؛ اب کییر .)002/2 :0922 ،مسلع نیز چنی کارد ،اماا
پیش از آن ،ای امام بود ک مسیر اعهدا را پیشا کارده و از درافهاادن در شورشای کا
فرجامی روش داشت پرهیز کرده بود .اینک ب راسهی چرا امام سداد (ع) چنی سیاسهی
را پیش کرد ،پرسشی بنیادی است ک پاسخگویی ب آن نیازمناد دو چیاز اسات؛ یکای
انگیزه یا انگیزهها مدنیان در ایداد شورشی علی دساهگاه حاکمیات کا میازان ارج و
اعهبار قیام را نشان میدهد؛ و دیگر رو آورد سیاسی اماام در رویاارویی باا آن ،کا در
پرتو مسئولیت و اهداف آن حضرس باید دیده شود.
 .1 .3انگیزه یا انگیزههای قیام مدنیان
برابر گزارشها تاری ی ،عبداهلل ب حنظل غسی المالئک آغازگر قیام مدین باود،
بیآنک پیش از آن گتت و گویی در میان مردم مدین درگرفه یاا تدماع و مشاورتی رخ
داده باشد .آورده اند ک عبداهلل ب همراه جمعی از مردم مدین برا گتتوگو با یزید با
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دیار شام رفت ،اما پس از مالقاس حضاور و همنشاینی ،خشامگینان علای ش جب ا
گرفت و مد عی شد اگر هیچ کس او را یار نکند باز ب م التت باا یزیاد برمایخیازد
(اب خیا 092 :0909 ،،ب بعد) .بیگمان دغدغ ها دینی در اندیش او خلدانی آفریده بود،
همانطور ک رفهارها یزید با خاندان رساو خادا (ص) نیاز در ایا خشاع و نتارس
بیتأثیر نبود ،ولی هیچ یک از این ا برا شورش کافی نبود ،بلک رفهار هیدانی عبداهلل با
هیدانها سیاسی -اجهماعی مردم مدین ب زود پیوند خورد و بدون سندش جوانب
کار (جعتریان )020 :0170 ،ب اقدامی س ت دست زدند.
با جست وجو در منابع و توقیقاس ،ب دیدگاههایی در انگیزهشناسی قیاام یاا عواما
شورش میتوان دست یافت .برخی آن را حرکهی انهقامجویان دانسهند ک پس از جریان
عاشورا در د ها مردم مدین پدید آمده و مهر د فر هی برا ابراز آن بودناد (بلعمای،
702- 709/9 :0172؛ علی .)91 :0144 ،دسه ا دیگر با رویکرد اخالقی و ارزشی واقع را
تبیی کرده اند و آوردهاند ک قیام مردم برا مبارزه باا فسااد و باداخالقیهاا دساهگاه
حاکمیت و ناشایسهگی ش ص خلیت بوده است (اب خیا 092 :0909 ،،ب بعد؛ یعقوبی ،بیتا:
 .)024/0دسه ا دیگر از مقول ها اقهماد س ب میان آوردند و شاورش مادنیان را
معطوف ب درخواست مالیاس سنگی شاام دانساهند (دیناور 009/0 :0942 ،؛ زرگار ناژاد،
 .)071 :0120گروه چ ارم ای شورش را زاده رقابتها قومی و قبیل ا ذکر کردند و از
ای منظر ب تولی نشسهند (نک :.بیضون 012 :0921 ،ب بعد) .واقعیت آن است ک هم این ا
ب نوو در شک گیر شورش و تدمیع مردم اثرگذار بود ،اما شاید انگیزه فراگیار یاا
موور را بهوان در چیز دیگر پیجویی کرد .تأم در ساخت و تدابیر واقع  ،آدمی را
آشکارا ب ای نهید میرساند ک ناهمراهی امام ،واکنشای طبیعای و اخالقای در مقابا
انگیزه یا انگیزهها ا لی قیامکنندگان بوده ک از منظر دینی نمیتوانست مسااعدس آن
حضرس را برانگیزد .ب همی سبب از هر گون همراهی با آنان سرباز زد.
ب زعع ای نوشهار ،آنچ ب عنوان مورک مدنیان ،در خیازش علیا حاکمیات یزیاد
نق ش ایتا کرد ،بیش از هر چیز ،تالش برا دستیافه با موقعیات سیاسای از دسات
رفه و ب تبع آن جایگاه دینی بود ک آنان را ب انهظار فر هی نشاانده باود تاا خواساه
خود را عملی کنند .ناهندار ها اخالقی یزید ،اوضاع حاکع بر جامع مدینا  ،مکا و
شام ،و نیز بوران عاطتی پدید آمده از پس واقع عاشورا ،آنان را با تولیلای مبهنای بار

رویآورد سیاسی امام سجاد (ع) در شورش مردم مدینه 407 /

سسهی دسهگاه خالفت و امکان برانداز آن کشاند ک هع نس قدیع را ،ک دغدغ دی
داشهند ،ارضا میکرد و هع نس جدید را ک در پی بازیافات موقعیات سیاسای بودناد،
بسیج می کرد .ای رویکرد ک ریش در احساس حقارس مدنیان در مقاب شامیان داشات
و ذی «فا ل میان انهظار مدنیان و یافه ها آنان (ا طیاد)» خودنمایی میکرد ب شادس
آنااان را م ایآزرد و طبیعاای بااود ک ا جرق ا کوچااک یااا ب ان ا خاارد آنااان را علی ا
دستاندرکاران ای وضعیت بشوراند ،چنانک چنی شد .بنابرای  ،میتاوان مادعی شاد
ک علت یاا انگیازه ا الی قیاام ،احیاا حقاوق سیاسای و شا روند باود ،بایآنکا
دغدغ ها دینی یا نقشآفرینی دیگر عوام در آن ب اورس کاما و اد در اد
نادیده گرفه شود .همی نقط کانونی ،انوراف از مسیر ارزشها دینی بود ،هرچند راه
دیگر شاید فرارو مدنیان برا احقاق حقوق از دسه رفها شاان مهماور نباود .ایا
اقدام چون ن بر ا و اسالمی و آموزهها ارزشی اسهوار بود ،نا در راساها توکایع
حیاس اجهماعی یا توسع ارزشها انساانی و نا از دورنماا روشانی ب اره داشات،
دسه ا از بزرگان مدین  ،از جمل امام سداد (ع) را ب کنارهگیر کشاند ،در حاالی کا
در نگاه اولی او میبایست جلودار مبارزه با یزید و دسهگاه حاکمیهش باشد.
 .2 .3رویآورد سیاسی امام (ع)
امام ،ک فرد آگاه ب زمان  ،برخوردار از تدارب گذشه و واقاف با جریاانهاا
پیش رو بود  ،در مواج با قدرس ،رویکرد مهتاوس و ویژها داشت .ب همای سابب،
در مواج با اقدام مدنیان ،ن تن ا با مردم همراه نشد یا تشوی و تأییدشان نکرد ،بلک ب
گون هایی کنارهگیر خود را برجسه  ،و حهی طب گزارشی آناان را ماذمت کارد و در
مالقاس با مسرف ،رسماا عم آنان را ناخوشایند خویش ذکر کارد (دیناور .)044 :0942 ،
ای کنشها حاکی از رفهار سیاسی 6آن حضرس در چگونگی مواج باا قادرس حااکع
است ک برا ف ع ب هر ،کنشها امام در جریان شورش باید مد نظر قرار گیرد:
 .0حضورنداشه در تممیعگیار و حهای تمامیعسااز ؛ باا اینکا اماام یکای از
ش میتها برجسه علمی ،فرهنگی و تأثیرگذار در حیاس اجهمااعی زمانا و مقباو
ب ش بزرگی از جامع بود (جعتر  )029 :0144 ،و از منظر شایع پیشاوایی ماردم را بار
ع ده داشت 7،در هیچ مرحل ا از شورش ،حضور نداشت و حهی قیامکننادگان باا و

 / 019شیعهپژوهی ،سال اول ،شماره سوم

مشورس نکردند  .در منابع موجود ،روایت یا گزارشی دیاده نمایشاود کا با گونا ا
همراهاای آن حضاارس را نشااان دهااد .باا عااالوه ،دسااه ا از رفهارهااا ایشااان باار
موافقت نکردن و همراهینداشه ایشان با شورشیان و انگیزهها آنان تأکید دارد ،چراک
با اهداف بلند ایشان همسویی نداشت.
 .0بیرونرفه از ش ر؛ برابر دادهها تاری ی ،امام سداد (ع) برا تبرا خاویش از
شورش یا انکار آن ،و دور از هیاهو پیشآمده از ش ر مدین بیارون رفات (ابا اثیار،
 )091/00 :0170تا دام خویش را از هر گون ارتبا ،با شورشیان پیراسه نگاه دارد.
 .1پناه دادن ب خانواده مروان؛ مروان با حکاع ،کا از ساردمداران اماو و هادف
هدم مردم مدین بود در جریان پیشآمده ب دنبا پناهخاواهی بارا خاانواده خاویش
برآمد .بدی منظور با عبداهلل ب عمر ،فرزند خلیت دوم ،گتتوگو کرد ک و نپذیرفت،
اما وقهی از امام خواست ک آنان را در پناه خود گیرد ،آن حضرس پذیرا شد و در عملی
انساندوسهان  8آن ا را در حمایت خود گرفت تا از تعد مردم در امان بمانند 9.اماام باا
اینک میدانست چنی مساعدتی چ بسا موجب اعهراض مردم شود ،اعهنایی ب آن نکرد.
روش است ک ای رفهار ،کنشی نسندیده و تاابع عواطاف یاا احساسااس زودگاذر و
مقطعی نبود .از ای رو باید در ترازو عقالنیت رهبران ارزیابی شود.
 .9اعالم همراهی با نمایندگان خلیت ؛ داساهان خشاونتورز شاامیان و نماینادگان
خلیت با مردم مدین دامن وسیع و ابعاد گسهردها داشات ،از آن جملا اخاذ بیعات از
مردم در پایان نبرد بود .مسرف از بازماندگان خواسه بود با خلیت ب عناوان کسای کا
10
مالک جان و مالشان است ،پیمان ببندند ،اما امام را از آن معاف کارد (مساعود  ،بایتاا:
041؛ حمیر 091 :0929 ،؛ حسانی ،)014/1 :0120 ،هرچناد گزارشای مبنای بار م التات آن
حضرس نیز دیده نمیشود .حهی بر پای برخی گزارشهاا ،اماام در زماانی دیگار بارا
بیعت اعالم آمادگی کرد (مدلسی012/94 :0901 ،؛ کلینی ،0927 ،روضا کاافی )011 :کا اگار
ویح باشد 11،تو ی ا عملی برا دیگران بود تا از ساماجهی کا مایا خاونریاز
میشد ،دست بردارند.
 .1مالطتت با حمی ب نمیر؛ حمی یکی از فرماندهان سپاه شام بود و با عناوان
جانشی مسلع ب عقب در واقع حره حضور داشت و پس از ای فاجعا  ،طبا برناما
یزید ،ب سو مک رفت تا عبداهلل ب زبیر را بر جا خود بنشااند .او پاس از فداایعی
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ک در آن دیار ایداد کرد با شنیدن مرگ یزید ،ب سو شام مراجعت کرد .در بازگشات
از فر ،خساهگی ،از اماام یاار طلبیاد و آن حضارس با رغاع هما بادرفهار هاا و
خشونتها ،ضم مالطتت با و  ،زمین آرامشش را فراهع کرد (طبر .)910/7 :0921 ،
رو آوردها سیاسی امام در ای واقع و دیگر رخدادها سیاسی زمانا  ،با طاور
طبیعی داور هایی را موجب میشد ،چنانک مشروعیت ا واقع را نیز با تردیدهایی
مواج می کرد ،ب ویژه اگر دغدغ ها پیشوایان آن حضرس ،همراه با حس دردمندان ا
ک پس از رخداد عاشورا یافه بود ،مد نظر قرار گیرد ،پیچیدگی قضی افزون مایشاود.
بدی ی است ای ناهمراهی نمیتوانست زاده جب امام یاا دنیااخواهی یاا اعهراضای با
ناشایسهگی رهبران قیام 12بوده باشد ،بلک ج اس دیگر در ایا میاان موجاب ات ااذ
13
چنی رفهار شده است.
چنانک گته شد ،امام سداد (ع) ب دنبا ساخت جامع ا سالع و خداپسند بود ،اما
وقهی دغدغ ها مردم را در چیز یافت ک نهید ا جز خونریز و فالکت ب دنباا
نداشت و طبعاا با کرامت انسانی ناسازگار بود ،ن تن اا باا آناان هماراه نشاد ،بلکا علنااا
نا وابی حرکت آنان را ب رخ کشید (همان924/1 :؛ ابا اثیار )091/00 :0121 ،و بایپاروا از
مالمتها احهمالی از آناان دور گزیاد .در نگااهی کاالنتار ،مایتاوان گتات اماام
سداد (ع) اساساا با رویکرد مهناسب با ضرورسها زمان و اقهضائاس جامع اسالمی،
ب سیاسهی خاص تمسک جست و بیآن ک جو علی خویش ایدااد کناد با ارشااد و
هدایت پرداخت و ای سیاست را تا پایاان عمار دنباا کارد .ایشاان در ایا رو آورد
سیاسی ،هدف بلند را دنبا میکرد ک چ بسا در ترازو ف ع بسیار از همدورها ها
یا بعد ها راست نمی آمد  ،اما گذر زمان بر ارزشمند رفهاار آن حضارس او ن ااد.
بدی ی بود ک ت ریب جایگاه انسانی و ری ه شدن خون انسان بارا با دسات آوردن
موقعیت سیاسی ،با تکریع انسان ک بر پای داده قرآنی نتل شدن یکی از آنان برابار باا از
بی بردن همگاان شامرده مایشاد 14،ساازگار نباود و چنای قیاامی با طاور طبیعای
نمیتوانست همراهی امام را برانگیزد.
البه امام برا ایداد فضا انسانی بر عنمر مسالمت تأکید داشت .اگر جمل منقاو
از آن حضرس ک فرمود« :لو أن قات الوسی اسهودعنی السیف الذ قها با الوسای
لرددت ؛ اگر قات حسی  ،شمشیر ک باا آن پادرم را کشاه با ما دهاد ،آن را با او
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برمی گردانع» (امی  ،بیتاا ،)414/0 :موا تأما باشاد ،روح حااکع بار رساال حقاوق آن
حضرس ،حاکی از بور و پذیرش است تا امکاان زنادگی ب هار میسار شاود (ناک:.
مدلسی :0901 ،ج( ،70باب او  :رسالة الوقوق) ،ص 1ب بعد) .همچنی  ،نقا اسات کا وقهای
دسه ا از مردم خراسان در مالقاس با ایشان از ظلع و سهع والیانشان شاکایت کردناد،
امام آنان را ب بر و خودنگ دار امر کرد (اب سعد .)007/1 :0902 ،ای رفهار سیاسی آثار
ارزشمند ب دنبا داشات و در جریاان حاره ،گذشاه از اینکا خاود آن حضارس از
آسیبها مهعرضان در امان ماند (متید ،)010/0 :0909 ،توانست چ ار د تا از زناان را
با شوهران یا فرزندانشان توت حمایت خود بگیرد و از تعرض دشم موافظات کناد
(زم شر  ،ربیع ا برار 907/0 ،ب نق از :امی  ،بیتا414/0 :؛ اربلای .)499/0 :0921 ،تااریخ گاواه
است ک او با رفهار خود موجب حتو شیع و بقا و گسهرش آن برا فعالیتها بعد
شد (جعتریان.)071/0 :0170 ،
نتیجه 
امام سداد (ع) ،ک در طو زنادگی خاویش جریاانهاا بسایار را تدربا کارد،
برخالف انهظار اولی از ورود ب عر ها انهقامجویان و اعهراضی دور جست ،اما ای
کناره گیر ن از سر ترس و سسهی یا گریز از مسئولیتپذیر  ،بلک ب منظور با تر و
هدفی مهعالیتر بود .امام با الگو سیاسی ویژها نقش پیشوایی را ایتا کرد و آنچ برایش
اهمیت داشت ،بیش از هر چیز حتو کرامت انسانی ،یانت از جان و آبرو آدمیاان و
توق جامع اسالمی بود ک ب خوبی توانست آن را ب اندام برساند و با همی رویکرد از
واقع حره فا ل گرفت و راه دیگر را جست وجو کرد .مردم مدین  ،هرچناد پاس از
واقع عاشورا و ب دنبا رفهار شنیع یزید با خاندان رسو خدا (ص) ب شاورش دسات
زدند ،اما برابر تولیلی واقعنگر ،انگیزه ا لی و پیشران عمومی آنان ن فس و فدور یزید،
یا دغدغ ا الح جامع و گسهرش عدالت یا ب کرسی نشاندن ح  ،بلک دستیابی با
موقعیت از دست رفه سیاسی و اجهماعی بود ک امام سداد (ع) نمیتوانسات باا آناان
همراه شود .از ای رو ب عنوان پیشو ایی بزرگ و با رویکرد علمی ،فرهنگی و مذهبی در
سای تقی ب ترسیع خط ویح اسالم و فق نبو پرداخت و شاگردانی را تربیت کارد؛
کار ک اگر دیگر امامان نیز بودند ،جز آن را اندام نمیدانند.
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پینوشتها

 .1دسه ا از روایاس و شواهد وجود دارد ک س امام را در کربال کمهر از این ا نشان میدهد ،ک البه
وجاهت علمی ندارد (نک :.طبر  009/1 :0921 ،و  .)010ش ید دیدگاهها م هلف را با نقاد
تاری ی ب دقت بررسی کرده است (نک :.ش ید .)17- 09 :0147 ،
 .2برابر رو ایهی امام در جریان م هار نقش داشه و اساساا ایشان بوده ک مومد ب حنتی را ب رهبر
قیام م هار برگزیده بود .اب نما حلی مینویسد امام ب عمویش مومد حنتی گتها باود اگار بناده
سیاهی برا پشهیبانی و همراهی ما قیام کند بر دیگران است ک و را یار رسانند .سپس فرمود:
« م تو را بر ای امر گماردم ،هر چ میخواهی اندام ده» (نک :.اب نما حلی94 :0904 ،؛ مدلسی،
 .)141/91 :0901دعا امام در ح م هار نیز مؤید آن دانسه شد .آوردهاند آن حضارس وقهای از
انهقام خون پدرش ب دست م هار خبر یافت ،فرمود« :خداوند ب او پاداش خیر دهد» (یعقوبی ،بیتا:
019/0؛ طوسی 001 :0929 ،و  .)007خویی از مدموع دادهها چنی نهید میگیرد ک قیام م هاار
ب اذن امام بوده است (نک :.خویی .)020/02 :0900 ،اما واقعیت ای است ک شواهد مهقنی بارا
اثباس ای ادعا وجود ندارد.
 .3ای رسال او بار در توف العقو حرانی و سپس در کهابها خما و م یوضره التقی شیخ
دوق با اخهالفها اندکی آمده است ک موققان بعد در نشر و ترجم آن کوشیدند.
 .4بالذر مینویسد« :شامیان با مردم مدین میجنگیدند و آنان را ی ود خطاب میکردند» (بالذر ،
.)110/1 :0199
 .5اب عبد رب مینویسد« :وقهی یزید ب ای شعر تمیا کارد ،فا رد با او گتات :مرتاد شاد ا
امیرالمؤمنی ! در پاسخ گتت :درست میگویی ،اسهوتار مایکانع» (ابا عباد ربا .)092/1 :0929 ،
هرچند برخی چون اب کییر ،ب مدعو بودن ای انهساب گرایش داشه اند و آن را ناشی از ات اماس
برآمده از انگیزهها مذهبی میدانند (نک :.اب کییر 009/2 :0922 ،و .)001
 .6رفهار سیاسی ،در تعریتی کوتاه ،کنشها انسان در نسابت باا قادرس اسات و رو آورد سیاسای،
گون ها نگاه انسان ب مقول قدرس و تعریف رفهار بر اساس آن است.
 .7در روایاس شیعی تأکید شده است ک امام سداد (ع) از سو امام حسی (ع) ب عنوان جانشی و
معرفی شده بود (کلینی.)111/0 :0927 ،
 . 8طبر عما اماام را از سار دوساهی ک ا مایداناد (طبار  ،)924/1 :0921 ،اماا موسا امای
(بیتا )414/0 :و ش ید با نقد جد آن ،اقدام امام را از سر انساندوسهی مایشامارند (شا ید ،
.)20 :0119
 .9همسر مروان ،عایش دخهر عیمان ب عتان بود (بالذر 109/1 :0199 ،؛ مدلسی.)012/94 :0901 ،
عسکر ذی عنوان «امام سداد بنیامی را پناه میدهد!» از آن یاد میکند (عسکر .)021/1 :0902 ،
 .10اب بطری مینویسد« :تمام خان ها مدین ت ریب شدند ،جز خان علی ب حسی ک مرد شامی
از آن مراقبت کرد و خان اسامة ب زید ک سگی آن را پاس داشت و خان زنی حمیر ک خود آن
را نگ بان بود!» (اب بطری .)100 :0927 ،
 .11ش ید در رد ای گزارش ،مطالب درخور دارد (ش ید  22 :0147 ،ب بعد).
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 .12برخی بدون اسهناد ب منبعی تاری ی مدعی شدند چون شورش م ردم مدین ب حکومت عبداهلل اب
زبیر وابسه بود ،امام ب تقی رو آورد (خضر  .)027- 024 :0124 ،ای س  ،جدا از آنچ ذکر
شد ،موج ی مقبو برا ناهمراهی امام نمیتواند باشد.
 .13برا بررسی تتمیلی ای دیدگاهها ،نک :.واسعی :0190 ،فم  1و .9
 .14خداوند در قرآن میفرماید« :م قه نتساا بویر نتس او فسادا فی ا رض فکانما قه الناس جمیعاا؛
هر کس انسانی را بدون ارتکاب قه یا فساد در رو زمی بکشد ،چناان اسات کا گاویی هما
انسانها را کشه است» (مائده.)10 :
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منابع

قرآن مدید.
اب ابی الودید ،عزالدی ابو حامد ب هبة اهلل مدائنی ( .)0919/0172شرح ن ج البالغ  ،توقی  :مومد
ابوالتض ابراهیع ،بیروس :دار احیا الکهب العربیة ،الطبعة ا ولی.
اب اثیر ،عز الدی ( .)0170کام تاریخ بزرگ اسالم و ایران ،ترجم  :ابوالقاسع حالت و عباس خلیلی،
ت ران :مؤسس مطبوعاتی علمی.
اب اثیر ،عز الدی ابو الوس علی ب ابای الکارم ( .)0941/0121الکاما فای الهااریخ ،بیاروس :دار
ادر.
اب اعیع کوفی ،احمد ( .)0900التهوح ،توقی  :علای شایر  ،بیاروس :دار ا ضاوا للطباعاة والنشار
والهوزیع ،الطبعة ا ولی.
اب بطری حلی ،یویی ب حس ب حسی ( .)0927العمد  ،قع :مؤسس نشر اسالمی.
اب جوز  ،أبو الترج عبد الرحم ب علی ب مومد (بیتا) .المنهظع فی تاریخ األمع والملوک ،توقی :
مومد عبد القادر عطا و ممطتی عبد القادر عطا ،بیروس :دار الکهب العلمیة ،الطبعة ا ولی.
اب حنب  ،احمد (بیتا) .مسند احمد ،بیروس :دار ادر.
اب خیا ،،خلیت عمتر ( .)0991/0909تاریخ خلیت  ،توقی  :س ی زکار ،بیروس :دار التکر.
اب سعد ،مومد ب سعد ب منیع هاشمی بمر ( .)0992/0902الطبقاس الکبر  ،توقی  :مومد عباد
القادر عطا  ،بیروس :دار الکهب العلمیة ،الطبعة ا ولی.
اب ش ر آشوب ( .)0914/0174مناقب آ ابوطالب ،ندف اشرف :مطبعة الویدریة.
اب طقطقی ،مومد ب علی ب طباطبا ( .)0997/0902الت ر فی اآلداب السلطانیة والدو ا ساالمیة،
توقی  :عبد القادر مومد مایو ،بیروس :دار القلع العربی ،الطبعة ا ولی.
اب عبد رب  ،ش اب الدی ( .)0929العقد الترید ،بیروس :دار الکهب العلمیة ،الطبعة ا ولی.
اب عساکر ،ابوالقاسع علی ب حس ب هبة اهلل ( .)0991/0901تاریخ مدینة دمش  ،توقی  :علی شیر ،
بیروس :دار التکر والطباعة والنشر والهوزیع.
اب عنب  ،جما الدی احمد ب علی حسینی ( .)0940/0122عمد الطالب فی انساب آ ابای طالاب،
تمویح :مومد حس آ طالقانی ،ندف :مطبعة الویدریة ،الطبعة الیانیة.
اب کییر ،ابوالتدا اسماعی ب کییر دمشقی ( .)0922/0922البدایة والن ایة ،توقی  :علی شیر  ،بیروس:
دار احیا الهراث العربی ،الطبعة ا ولی.
اب نما حلی ،جعتر ب مومد ( .)0904ذوب النضار فی شرح الیار ،قع :مؤسس نشر اسالمی.
ابو علی مسکوی راز  ،احمد اب مومد اب یعقوب ( .)0179تدارب ا مع و تعاقب ال ماع ،توقیا :
ابوالقاسع امامی ،ت ران :سروش ،چاپ دوم.
اربلی ،علی اب عیسی ( .)0921کشف الوم فی معرفة ا ئمة ،بیروس :دار ا ضوا .
ا ت انی ،ابوالترج علی ب حسی ( .)0901ا غانی ،بیروس :دار احیا الهراث العربی ،الطبعة ا ولی.
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ا ت انی ،ابونعیع احمد ب عبداهلل ب احمد ب اساواق ( .)0929حلیاة ا ولیاا  ،بیاروس :دار الکهاب
العلمیة.
امی  ،سید موس (بیتا) .اعیان الشیع  ،بیروس :دار الهعارف.
بالذر  ،احمد ب یویی ب جابر ( .)0979/0199انساب ا شاراف ،توقیا  :موماد بااقر موماود ،
بیروس :مؤسسة ا علمی للمطبوعاس.
بلعمی ،ابوعلی ( .)0172تاریخنام طبر  ،توقی  :مومد روش  ،ت ران :سروش ،چاپ دوم.
بیضون ،ابراهیع ( .)0921الوداز والدولة ا ساالمیة ،بیاروس :المؤسساة الدامعیاة للدراسااس والنشار
والهوزیع.
جعتر  ،سید حسی مومد ( .)0144تشیع در مسیر تاریخ ،ترجم  :سید مومدتقی آیتالل ی ،ت اران:
دفهر فرهنگ نشر اسالمی ،چاپ چ ارم.
جعتریان ،رسو ( .)0170حیاس فکر و سیاسی امامان شیع  ،ت اران :مرکاز چااپ و نشار ساازمان
تبلیواس اسالمی ،چاپ دوم.
حسنی ،هاشع معروف ( .)0120سیر ا ئمة ا ثنی عشر ،ندف :المکهبة الویدری .
حلبی ،علی اب ابراهیع ( .)0922السیر الولبیة فی سیر ا می المأمون ،بیروس :دار المعرفة.
حمیر  ،مومد ب عبد المنعع ( .)0929الروض المعطار فی خبر ا قطار ،بیروس :مکهبة لبناان ،الطبعاة
الیانیة.
خضر  ،سید احمدرضا (زیر نظر) ( .)0124تاریخ تشیع ،ت ران و قاع :سامت و پژوهشاگاه حاوزه و
دانشگاه ،چاپ سوم.
خندی ا ت انی ،فض اهلل ب روزب ان ( .)0171وسیلة ال ادم الی الم دوم ،قع :انهشاراس انماریان.
خویی ،سید ابوالقاسع ( .)0900معدع رجا الودیث ،قع :منشوراس مدینة العلع ،الطبعة ال امسة.
دارمی ،عبداهلل ب ب رام ( .)0199سن دارمی ،دمش  :مطبعة ا عهدا .
دینور  ،احمد ب داوود ( .)0942اخبار الطوا  ،توقی  :عبد المنعع عاامر ،قااهره :دار احیاا الکهاب
العربی ،الطبعة ا ولی.
ذهبی ،شمس الدی مومد ب احمد ب عیمان ( .)0927/0927تاریخ ا سالم ،توقی  :عمر عبدالساالم
تدمر  ،بیروس :دار الکهب العربی ،الطبعة ا ولی.
زرگر نژاد ،غالمحسی ( .)0120تاریخ تولیلی اسالم  ،قع :اندم معارف اسالمی ایران ،چاپ او .
ش ید  ،سید جعتر ( .)0119قیام حسی (ع) ،ت ران :دفهر نشر فرهنگ اسالمی.
ش ید  ،سید جعتر ( .)0147زندگانی علی ب الوسی  ،ت ران :دفهر نشر فرهنگ اسالمی.
طبر  ،ابو جعتر مومد ب جریر ( .)0921/0921تاریخ الطبر  ،بی روس :مؤسسة ا علمی للمطبوعاس،
الطبعة الرابعة.
طوسی ،ابوجعتر مومد ب حس ( .)0929رجا الکشی ،تمویح و تعلی  :میرداماد اسهرآباد  ،توقی :
سید م د رجایی ،قع :مؤسسة آ البیت حیا الهراث.
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عدلی ،احمد اب عبداهلل ( .)0921معرفة الیقاس ،مدینة المنور  :مکهبة الدار.
عسکر  ،سید مرتضی ( .)0992/0902معالع المدرسهی  ،بیروس :مؤسسة النعمان للطباعة والنشر.
علی ،امیر ( .)0144تاریخ عرب و اسالم ،ترجم  :ف ر داعی گیالنی ،ت ران :گندین  ،چاپ سوم.
قمی راز  ،ابوالقاسع علی ب مومد ب علی ب خزاز ( .)0920کتایة ا ثر فی النص علی ا ئمة ا ثنی
عشر ،قع :مطبعة ال یام.
کلینی ،مومد ب یعقوب ( .)0927الکافی ،توقی  :علیاکبر غتار  ،ت ران :دار الکهب ا سالمیة ،الطبعة
الرابعة.
مدلسی ،مومد باقر ( .)0901بوار ا نوار الدامعة لدرر اخبار ائمة ا ط ار (ع) ،بیروس :دار احیا الهراث
العربی.
مسعود  ،ابو الوس علی ب حسی ب علی (بیتا) .الهنبیا وا شاراف ،تماویح :عباداهلل اساماعی
الماو  ،قاهره :دار الماو  ( ،افست قع :مؤسسة نشر المنابع الیقافة ا سالمیة).
مسعود  ،علی ب حسی ( .)0904إثباس الو یة لالمام علی ب أبی طالب ،قع :انماریان ،چاپ سوم.
متید ،ابو عبداهلل مومد ب مومد ب نعمان ( .)0991/0909ا رشاد فی معرفة حداج اهلل علای العبااد،
توقی  :مؤسسة آ البیت لهوقی الهراث ،بیروس :دار المتید.
مقدسی ،مط ر ب طاهر (بیتا) .البد والهاریخ ،بور سعید ،بیروس :مکهبة الیقافة الدینیة.
نویر  ،ش اب الدی احمد ب عبدالوهاب ( .)0901ن ایة ا رب فی فناون ا دب ،قااهره :دار الکهاب
والوثائ القومیة ،الطبعة ا ولی.
واسعی ،سید علیرضا ( .)0190واقع حره؛ رویاارویی ارزش هاا دینای و سانتهاا جااهلی ،قاع:
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی ،چاپ او .
یعقوبی ،احمد ب ابی یعقوب اب واضح (بیتا) .تاریخ الیعقوبی ،بیروس :دار ادر.

