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 بسم الله الرحمن الرحیم

 وصلی الله علی محمد و اله الطاهرین

ی در اندیشه و سیره سید مرتضی لی و تبرل  تول

 1عبدالمجید اعتصامی

 چکیده

لیامر گویای این است که وی در  سید مرتضیآثار علمی و سیره عملی  ی تول با  وایگانه عصر خود بود.  و تبرل

شمرد رمیاز مبانی شیعه امامیه به والیت و برائت را دو پای ،«کفر منکرین نص»و  «نص بر امامت»تکیه بر دو اصل 

 از هیچ کدام از این دو اصل، داشت غیر شیعیو دانشمندان که با حاکمان  ایو همکاری سازنده با وجود تعامل و

ا از جریان خالفت و نامشروع بودن بیعت باثبات عدم رضایت امیرالمؤمنین علیه السالم  .نکردای فروگذار ذره

ه ب اهل بیت علیهم السالم رونمایی از چهره واقعی دشمنان ای بود که سید مرتضی برایشیوهغیر آن حضرت، 

با بررسی محتوایی آثار سید مرتضی و نیز با مروری بر سیره اجتماعی و سیاسی وی می توان جایگاه  کار گرفت.

ی را در اندیشه  لی و تبرل  .دباز خوان ویتول

لی، والیت، ی، برائت کلید واژه: تول  ، نصتبرل

 مقدمه

 وحیانیآیات  ایهپها، بر دشمنان آن نسبت به «براء» و خاندان رسول خدا صلوات الله علیهمنسبت به  «والء» بایستگی

ه ر باور شیعد عقیدهاین . عامه و خاصه بر این مهم توافق دارنداست و  ناپذیر و سنت نبوی صلی الله علیه واله انکار

بر همین دو پایه استوار است؛ اما در طول تاریخ و در جامعه شیعه  امامیهتر است و اساسا محوریت پررنگ امامیه

متأخر، در مورد مفهوم، تطبیق و نیز مصادیق والیت و به  اندیشمندانمتقدم و چه بین  اندیشمندان دینیچه بین 

تی را های متفاوشده است و در نتیجه، برداشت ارائه تفاوتیم آراءخصوص برائت، و نیز اهمیت و ضرورت آن، 

-بیت علیهم السالم در مورد شخصیت هم در پی داشته است. اوج این مباحث و اختالفات بعد از عصر حضور اهل

ابراز برائت از دشمنان  چگونگی مداری و نیزها در والیتسیره و اندیشه آن . شناختو متقدم امامیه است بنامهای 

                                                           

کالم اهل بیت علیهم السالم( و دانشجوی دکتری شیعه شناسی دانشگاه ادیان و  .پژوهشگر پژوهشگاه قرآن و حدیث )پژوهشکده 1

 مذاهب
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 از موضوعات مهم و قابل بررسی و پژوهش در جامعه شیعه داشت که این عملکرد تأثیریو اهل بیت علیهم السالم 

 است.

دوران سید  1به سید مرتضی، شریف مرتضی و علم الهدی است. شهورعلی بن الحسین، مها یکی از این شخصیت 

دند هم در کشمکش بو ،عامه و خاصه در این دوران .شیعه امامیه استدر تاریخ  و پر التهابی حساسمرتضی دوران 

ی که در امروزه سؤالقابل توجه است.  شیعهعالمان مستقیم و غیر مستقیم  نقش . در چنین فضاییو هم در تعامل

مصلحت ت تعامل و همکاری بروز و ظهور این دو باور با وجود ضرورمداران مطرح است، چگونگی بین دین

ر فضای دای که اهل بیت علیهم السالم در دوران خود داشتند و ن است؛ یعنی همانند سیره و اندیشهبا مخالفاآمیز 

سوال این  2ن، و با مراعات جانب تقیه، در دو امر والیت و برائت، مدبرانه عمل کردند.فاهمکاری و تعامل با مخال

حضور اهل بیت علیهم السالم اصحاب امامیه در این زمینه چگونه وارد عمل شدند؟ جاست که بعد از دوران 

گرش تواند نبا مردم، مخالفین و حاکمان می هاآنبررسی آثار علمی، جایگاه اجتماعی و سیاسی و نیز تعامالت 

ز دانشمندان به عنوان یکی ا از آن جا که در مورد سید مرتضی. به تصویر بکشاندرا در بحث والیت و برائت  ایشان

راستی و )کرد نگارش تاریخ اندیشهبا روی مشاهد نشده است، نویسنده ، چنین اثریمشهور امامیه تا قرن پنجم

به بررسی آثار سید مرتضی و سیره او  5،سیره و اندیشه وی درستی و نادرستیو بدون داوری در  (ناراستی اندیشه

ی پرداخته است. لی و تبرل  در بحث تول

 

 واژه شناسی

 تولّی 

لی»واژه   اند و غالبا معانی نزدیکشده از ریشه ولی گرفته« اولیاء»و « والء»، «والیت»های آن مثل و هم خانواده« تول

ایی به دارند. والء در ج بر، قرب و دوست داشتن را در تسلیم بودن ،، تحت امرتبطی چون سرسپردگی، یاریو مر

                                                           

ق 654ق دیده به جهان گشود و در سال  533هجری بود. وی در سال  ماو از عالمان شهیر و خبره شیعه امامیه در قرن چهارم و پنج . 1

( اشتهار او در کالم، فقه و ادب زبان زد خاص و عام بود و 271نجاشی، رجال،  سال عمر، دیده از جهان فروبست.) 08بعد از 

؛ ثعالبی، یتیمة الدهر، 278؛ نجاشی، رجال،  200طوسی، فهرست،  اند.)دانشمندان شیعه و سنی به علو درجه علمی او اعتراف کرده

 (21: 5؛ ابن خلکان، وفیات االعیان،  35: 1

 ، فصل دوم و سوم«سیر تطور مفهومی و مصداقی برائت در سده های نخستین شیعه»ر.ک: اعتصامی،  . 2

 وای به اشتراک یا تفاوت سیره و اندیشه سید مرتضی با سیره اشاره در چند سطر ،و قبل از جمع بندی .البته در اواخر این نوشتار 5

 شود.اهل بیت علیهم السالم در موضوع برائت میاندیشه 
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و یا بین  است نزدیکی و همسوییو اعتقاد  دین یا از لحاظ مکانی یا از لحاظ نسبت چیزکار می رود که بین دو 

)مفرد اولیاء( نیز هم در معنای سرپرستی به کار برده شده است « ولی»یاری و نصرت باشد. خود واژه  دو شخص،

  1.یاری رساندنو  نزدیکیو هم در معنای 

لی به هر معنایی که به کار برده شود در  اری رساندن و یای ست که گونها مجموعه رفتارهایی حقیقت،بنابراین تول

و  ایمان و کفر یا مؤمنان در قرآن کریم و در اکثر آیاتی که سخن از تمایز میان. دارد را همراه نیز سرسپردگی

دستور داده شده که بین مؤمنان و کافران یا مشرکان هیچ یک از معانی  غیر مستقیمو یا  روشنیکافران است به 

لی کلمات یاد شده  ه بحث کهایی چون توبه و ممتحنه یست تحقق یابد. این مطلب در سورهبانمیدر مورد تول

 شده است بیشتر به چشم می خورد.  ارائهها در آن دو برائت بیشتر از دیگر سوره

ورد بررسی و آثار وی م در زمینه تولیل می بایست مجموع رفتار یتبرای بررسی و شناخت یک شخصبدین لحاظ، 

 .قرار گیرد

لی می در دین را از مصادیقو نصرت مواالت  نشان می دهد او سید مرتضیآثار  ه است کباور داند و بر این تول

لی را به سرپرستی یک امر معنا کرده است و  2فرموده است. حقیقت اشارهقرآن کریم نیز به این  او در جاهایی تول

  5داند.ه قرائن حالیه و مقالیه میفهمیده می شود که معنای این واژه را مرتبط ب ویاز سیاق سخنان 

، نشر معارف و فقه اهل بیت علیهم 6جا که شهرت  سید مرتضی در انتساب به خاندان اهل بیت علیهم السالماز آن 

، خدمات وی برای جامعه تشیع و تربیت شاگردانی 4و تأسیس مراکز علمی مثل دارالعلم 3السالم با نشر آثار علمی

لی در سیره و اندیشه وی را در  دارد،دالیل ن ای است که نیازی به اقامه شواهد وبه حد و اندازه 7مداروالیت تول

                                                           

؛ فیومی،  512: 28؛ زبیدی، تاج العروس،  687: 13؛ ابن منظور، لسان العرب،  003ر.ک: راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن،  . 1

 472: 2مصباح المنیر، 

 661. شریف مرتضی، الذخیره،  2

 101: 5؛ الشافی،  661. ر.ک: شریف مرتضی، الذخیره،  5

 46 . شریف مرتضی، مسائل الناصریات، 6

 36.اسعدی، سید مرتضی،  3

 107؛ ابن عنبه، عمدة الطالب،  225: 6. عسقالنی، لسان المیزان،  4

 64. اسعدی، سید مرتضی،  7
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ذکر همین عناوین خالصه کرده و به جهت دوری از اطاله بحث، توضیح و تبیین بیشتر در این موارد را با ارجاع 

 1.گذاریمبه منابع دیگر وا می

 

 تبّری

ی»واژه  ی در لغت به رهایی و خالی  است.گرفته شده « ب ر ئ»از ریشه  «برائت»و هم خانواده آن یعنی « تبرل تبرل

به معنای مفارقت و دوری از چیزی که انسان نسبت با آن کراهت دارد  برائت نیز 2شدن از چیزی معنا شده است.

بنابراین حاصل جمع معنای لغوی  6اند.معنا کرده وابستگی رابطه وبعضی برائت را قطع هر گونه  5معنا شده است.

ی نیست؛ چرامی و انقطاع و جدایی است ،برائت ه در ک توان گفت تفاوت چندانی بین معنای لغوی برائت و تبرل

ی ،راغب در مفردات جدایی است. ایگونهرهایی هم  را هم معنا با برائت می داند و در این ادعا به شواهد  تبرل

ی در معنای برائت  41بقره و  144قرآنی از آیات  شده  استفادهاحزاب ارجاع می دهد که در آن آیات نیز تبرل

ی نیست. 3است.  4مضمون روایات نیز نشان می دهند که تفاوتی بین مفهوم برائت و تبرل

ی یا د که ندهنشان می قرآنیشواهد موجود در این آیات  ر شامل مجموعه رفتادر عمل،  انسان، طرفبرائت از تبرل

به  وقتی نسبت است و (و یا یک عمل عقیدهانسان، چیزی ) و احوالیست که نشان از نوعی مفارقت و انقطاع از

یاست که وقتی  روشن. همراه استگونه ای موضع گیری، تقابل و بیزاری  باانسان باشد  یه خدای متعال حاز نا تبرل

 7باشد با افعال و کالم الهی محقق می شود.

                                                           

لی سید مرتضی ابهام یا اختالفی نیست و غالب سوال ها و ابهامات در بحث تبریست؛ چرا که 1  ر د. در مورد اثبات یا چگونگی تول

سیره عملی او دو جهت مختلف را دنبال می کنند که در این نوشتار این موضوع مورد تحلیل قرار می ظاهر آثار سید مرتضی یا 

 گیرد.

 275: 18؛ صاحب بن عباد، المحیط فی اللغه، 72: 16. ابن منظور، لسان العرب، 2

 ق.. مصدر بَْرأ )بََرَئ یبَْرُأ( که هم ریشه با برائت است به معنای خلق است و بارئ یعنی خال 5

 151. ر.ک: عسکری، الفروق فی اللغه،  6

توبه نیز بنابر آیات اولیه سوره توبه، به  115تبرلی حضرت ابراهیم علیه السالم در آیه . 121. راغب اصفهانی، مفردات الفاظ قرآن،  3

 برائت معنا می شود. 

 667: 4؛  161: 6؛  518، 538: 2. ر.ک: کلینی،کافی،  4

 «مسئله برائت درعصر امام سجاد علیه السالم از اندیشه تا جریان»، 16و15پژوهی، ش. رک:اعتصامی، امامت 7
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ی ودر مضمون بیشتر روایات لی ، تبرل . در این گونه 2والیت و یا در برابر اندبه کار برده شده 1برائت یا در برابر تول

لی در  یو برائت برابرروایاتی که بحث والیت و تول اقعی اهل بیت وای مرزبندی بین شیعیان ، به گونهنداآمده تبرل

ها نان آنلسالم و برائت نسبت به دشمعلیهم السالم و غیر شیعیان مشخص شده است که با والیت اهل بیت علیهم ا

شده سیر تفوالیت و برائت  بهشده است. حتی در بعضی از این روایات، مالک ایمان و کفر  این مرزبندی نمایان

ظاهر این روایات نشان می دهد برائت به جز معنای جدایی، ترک و نفرت، معنای عام تری را همراه دارد  5است.

تعبیر می شود. سر سپردگی، یاری رساندن، پذیرش سرپرستی، به عالوه ارتباط  عدم والءکه در مجموع از آن به 

یه در اکثر روایاتی که ب .و اظهار محبت ذیل معنای والء قرار می گیرند  از دشمنان نیز اشاره شده است در تبرل

لی اهل بیت علیهم السالم ی بنابراین برائت  6نیز اشاره شده است. کنار آن به والیت یا تول لی و هر امری یا تبرل با تول

لی   3صورت تحقق یکی، دیگری منتفی است.و در  قابل جمع نیست استکه از مصادیق تول

ومی با به لحاظ مفه واژگان مشابهاین نکته قابل ذکر است که واژگانی چون سب، شتم، لعن، رفض ، عداوت و 

 4ست.مواردی را نسبت به هم مرتبط دانبرائت و تبری متفاوتند و فقط با وجود قرائن لفظیه یا حالیه می توان 

ا را به برائت زلیخ دسیسهیوسف از  دوری قتضای بحث های مختلف، برائت را معنا می کند. مثالاسید مرتضی به 

ضرت یعنی به هیچ وجه ح ه؛یک جدایی کامل و انقطاع از گنا کند که این معنا، یعنیتعبیر می یوسف از گناه

روه را قه یا گتوان پی برد که او برائت از فردر بعضی از کلمات سید مرتضی می 7یوسف به سمت آن گناه نرفت.

وی  0.کندمی قراربه چنین مطلبی ا غالیانبرائت از در جایی با  از اسالم و تشیع می داند وها به معنای خروج آن

                                                           

؛  515؛ صدوق، معانی االخبار، 351، 320،  254طوسی، اختیار معرفة الرجال،؛  182: 0؛ کلینی، کافی،  1:48برقی، محاسن،  . 1

  252؛حلی، مختصر البصائر،  634طوسی، الغیبة ، 

؛ ابن  54؛ نعمانی،الغیبه،  167ابن عقده کوفی، فضائل أمیر المؤمنین علیه السالم،ـ  181: 0؛  25: 2ی، کافی ، . شواهد مختلف:کلین 2

؛ صفار، 115: 1؛ برقی، محاسن،541: 2؛ کمال الدین،  156؛ صدوق، توحید،  171؛ طوسی، امالی، 230کامل الزیارات، قولویه،

 37: 2فسیر عیاشی، ؛ عیاشی، ت 618، 681، 530: 1بصائرالدرجات، 

. به عنوان مثال در روایتی از امام صادق علیه السالم روایت شده که والیت اهل بیت علیهم السالم و برائت از دشمنان ایشان را  5

( در روایت دیگری امام باقر علیه السالم شرط 530: 1مالک مؤمن یا کافر بودن هر شخصی دانسته است.)صفار،بصائرالدرجات، 

 (25: 2عمال را در کنار شهادتین، والیت اهل بیت علیهم السالم و برائت از دشمنان ایشان می داند.)کلینی،کافی،پذیرش ا

 150؛ صدوق، امالی،  25، 22: 2؛ کلینی،کافی، 681: 1؛ صفار، بصائرالدرجات، 15: 1. برقی، محاسن، 6

 ، رساله دکتری، قم: دانشگاه ادیان و مذاهب.«نخستین شیعهتطور مفهومی و مصداقی برائت در سده های ».ر.ک: اعتصامی،  3

 .همان 4

 31.شریف مرتضی، تنزیه االنبیاء،  7

 117: 6. شریف مرتضی، الشافی،  0
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لی مواردی چون مواصلت، مجالست، مالزمت، مواالت، مصافات،  و در برابر برائت و مدح و ثنا را از مصادیق تول

لیهم این چنین نسبت به اهل بیت عداند و معتقد است که بزرگان امامیه در عصر اهل بیت علیه السالم  میعداوت 

لی داشتند. خفاف و مورد است با قلب و زباندر واقع باید شامل حالش شود او معتقد است که اگر کسی برائت  1تول

 2ذم قرار گیرد.

جموع دهد، باید دید مخود را نشان می ترسیاق و مقام بحث، معنای دقیقبه با توجه به این که برائت، با توجه 

ی  لی سخنان و سیره سید مرتضی در مورد تبرل ست برای رسیدن به جواب این سوال می بای چه گونه بوده است.و تول

یشک . بدون ه تحلیل کردنافمجموع آثار، رفتار، سخنان وی را منص ی خاص با یک سخن یا رفتار ،در بحث تبرل

ر عصر د در مورد شخصیتی کهباالخص  ؛یا دانشمندی نسبت داد به یک شخص ثابتای سیره و اندیشهتوان نمی

 .استبرعهده داشته  محوریت یک جامعه یا مکتب را ،خود

ل  ،آید در خالل تحقیق و نیز نتیجه گیری بحث لحاظ شودای که الزم مینکته ی این است که باید بحث تول ی و تبرل

ی نسب ،متقدم از صحابهبعضی نسبت به دشمنان اهل بیت علهیم السالم به خصوص  لی و تبرل مذاهب ت به از بحث تول

کامال تفکیک شود. این دو بحث، الزم و ملزوم یکدیگر نیستند ولی می توانند زمینه ساز یا عصر و حکومت هم

 مؤید دیگری باشند.

 

 در سیره و سخنان سید مرتضی یرّ بشواهد و نشانه های ت

هم در برابر مخالفان و دشمنان اهل بیت علیسید مرتضی تقابل که  ارائه شود شواهدی مقال، بایسته استدر این 

را مرتضی سید در سیره یا اندیشه گیری، تبری این جبهه تبیین با .نشان دهدایمان و کفر  تقابلدر حد را السالم 

 :بررسی بعضی از این شواهد. به تصویر کشاند توانمی

  امیرالمؤمنین علیه السالم تبر امامجلی نص  ضرورت اعتقاد به.1

 قرن چهارم و پنجم از دیگر فرق اسالمی و شیعی در این بود که تاامامیه  تمایزشواهد تاریخی نشان می دهد که 

صحابه،  تیحبودند که هر کسی  باورو بر این  معتقد بودندبه نص جلی بر امامت امیرالمؤمنین علیه السالم  هاآن

اساسا تسمیه امامیه به همین جهت بود  5.این اظهار علنی رسول خدا صلی الله علیه و اله را انکار کند گمراه است

                                                           

 234: 2. شریف مرتضی، رسائل الشریف،  1

 577. همان،  2

 166: 1؛ شهرستانی، الملل و النحل،  14. اشعری، مقاالت االسالمیین،  5
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همین اعتقاد به نص و گمراهی منکرین 1اعتقاد به نص بر امامت امیرالمؤمنین علیه السالم داشتند.ها آنکه 

ه شیخین از ناحیه امامیه شد که به نظر اکثر مورخین وجه تسمی امیرالمؤمنین علیه السالم سبب رد و گمراه دانستن

وان امام و خلیفه یعنی هم به عن 2ها شیخین را رفض می کردند.مامیه نیز از همین جهت بود که آنرافضه به شیعه ا

 کردند و هم اعتقاد به گمراهی آن دو داشتند.او را انکار می

 بودو بر این باور  5سترا از شاخصه های مذهب امامیه می دانبر امامت امام اعتقاد به نص جلی نیز سید مرتضی 

او با توجه به نفوذی که در دولت آل بویه داشت  6که اگر کسی نص بر امام را انکار کند کفر ورزیده است.

خود را به  تالشتوانست این تفکر را در بغداد و دیگر بالد اسالمی تقویت کند و در رسمیت شیعه دوازده امامی 

چون معرفت خداوند متعال واجب معرفت امام هم معتقد بود اجماع امامیه و اجماع امت وی با تکیه بر. ثمر نشاند

و روایاتی در همین  4«علی خیر البشر من ابی فقد کفر»ت نبوی صلی الله علیه و اله که با روای سید مرتضی 3است.

 را مؤید دیدگاه خود می دانست. مضمون

 و ترک کنندگان او کافر دانستن محاربین امیرالمؤمنین علیه السالم. 2

ز را از دیگر فرق اسالمی متمایکه تا قبل از قرن پنجم در بین شیعه امامیه رواج داشت و آن  باورهاییاز دیگر 

زارش گ ساخت، اعتقاد به کفر یا فسق کسانی بود که با امیرالمؤمنین علیه السالم به جنگ در افتادند. درمی

ای بر این باورند که هر کس اند: دستهدر این باره دو دسته ]امامیه[آمده است که رافضه  (526)مابوالحسن اشعری

با امیرالمؤمنین علیه السالم بجنگد کافر و گمراه است و طلحه و زبیر و معاویه از همین قبیلند. هم چنین حکم 

سول خدا صلی الله علیه و اله ترک کردند همانند محاربین با آن کسانی که ائتمام به آن حضرت را بعد از رحلت ر

ق گویند هر کس با امیرالمؤمنین علیه السالم بجنگد کافر نیست ولی فاساند که میت است. دسته دوم کسانیحضر

این  ه درکباشد و انکار او مگر این که جنگش با آن حضرت، از سر عناد با رسول خدا صلی الله علیه و اله  ؛است

                                                           

 .همان 1

 .2شکالم اهل بیت علیهم السالم، ، «خاستگاه رفض و نسبت آن با واژه رافضه»؛ ر.ک: اعتصامی، 17. اشعری، مقاالت االسالمیین،  2

 246: 2؛ رسائل الشریف،  24. شریف مرتضی، االنتصار،  5

 554: 1. شریف مرتضی، رسائل الشریف،  6

 384. طبرسی، االحتجاج،  3

 188 :5. شریف مرتضی، الشافی،  4
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آیند. این دسته نیز در مورد ترک ائتمام به امیرالمؤمنین علیه السالم نیز همین شرط صورت از کفار به حساب می

 1عناد و انکار رسول خدا صلی الله علیه و اله را قائلند.

نگ با جسید مرتضی نسبت به محاربین امیرالمؤمنین علیه السالم بر این باور بود که جنگ با آن حضرت در واقع 

ز صحابه پیامبر ا؛ حتی اگر نی که با آن حضرت جنگیدند کافرنداست و لذا تمامی کسا صلی الله علیه و اله پیامبر

بك یا حر »که طبق نص روایت نبوی صلی الله علیه و اله که  بود او بر این باور 2.به شمار آیندصلی الله علیه و اله 

ربه با پیامبر صلی الله علیه و اله بدون اختالف سبب کفر است، همان طور که محا« علیل حربی و سلمك سلمی

گوید بدون هیچ اختالفی پیامبر صلی الله علیه و اله او می 5محاربه با امیرالمؤمنین علیه السالم نیز سبب کفر است.

نزد ما ثابت و از طرفی « اللهم وال من وااله و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله»فرموده است : 

ن اسقااست که عداوت از ناحیه خدای متعال فقط در برار کفاری است که با خداوند عداوت دارند و حتی شامل ف

د کفار باشن در حقیقت ازکه اهل جمل و صفین ندارد تناقضی وجوددر اندیشه وی هیچ  6از دیگر ملل نمی شود.

 3نشود. ها برخوردبه سیره اهل کفر با آنبه جهت مصالحی ولی 

 علیه و اله بعد از رسول خدا صلی الله اما این که سید مرتضی نیز ترک کنندگان ائتمام به امیرالمؤمنین علیه السالم 

را همانند محاربین با آن حضرت می داند یا نه، پاسخ آن واضح است؛ چرا که در مورد منکرین نص به امامت 

 .بود هاقائل به کفر آن امیرالمؤمنین علیه السالم گفته شد که به صراحت

ایمان به کفر علیهم السالم است در رتاو تفصیل یا تصریحی به این نکته ندارد که حکم کافری که دشمن اهل بیت 

 ؛ چرا که در سطوردهد که هر دو کفر را شامل می شوداو نشان میو سخنان ظاهر دالیل  لیو ،است یا کفر اسالم

 اند.دمیرالمؤمنین علیه السالم را در رده محاربین با پیامبر صلی الله علیه و اله میقبل اشاره شد که وی محاربین با ا

 هاانکار عدالت همه صحابه و فضائل بعضی از آن. 3

ه زمینه برای شیع اریکه قدرت نشست،اوائل قرن چهارم و به ویژه در اواسط قرن چهارم که دولت آل بویه بر  

مثل  ییام خاصا فراهم شد تا بتوانند در برابر قاتالن و دشمنان اهل بیت علیهم السالم اظهار برائت کنند و یا امامیه

                                                           

 37. اشعری، مقاالت االسالمیین،  1

 205: 1. شریف مرتضی، رسائل المرتضی،  2

 61: 6. شریف مرتضی، الشافی،  5

 . همان 6

 62. همان، 3
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ا و یزید ر هتا قبل از دولت آل بویه، امیر بغداد دستور داد تا معاوی 1غدیر یا عاشورا را به بهترین وجه تکریم کنند.

و یا معزالدوله دیلمی برائت از دشمنان اهل بیت علیهم السالم را در مرکز  2در مجالس و منابر علنا لعن کنند

در  5.دارالخالفه رواج داد و در باالی مساجد جمالتی در برائت از غاصبان حق اهل بیت علیهم السالم نوشته شد

در دفاع از  خود کهشیعه نیز از فرصت پیش آمده بهره بردند و به نشر آثار علمی  اندیشمندانکه بود همین دوران 

لی و زمین هوارد شد آگاهانهها در این زمینه عیف مکتب مخالف بود پرداختند. آنمکتب تشیع و نیز تض ه را برای تول

ی بیشتر در بین شیعیان فراهم کردند. از جمله می خود مثل که در اثر عل بودسید مرتضی  این اندیشمندان، و تبرل

. او ستدانرا سست می مخالفانو از اساس ادعاهای  کردهی مخالفان شیعه را رد شده برا الشافی، تمام فضائل ادعا

 .تسها را به جهت محاربه یا ظلم بر اهل بیت علیهم السالم کافر می دانز آنعضی ابهمه صحابه عدالت با انکار 

م که ابن حزیست. ذهبی در جواب اندیشمندان مخفی نبعضی نیز طعن و سب او بر بعضی از صحابه از چشم 

 در آثارش اصحابولی او : »مرتضی قائل به تحریف قرآنند، می گوید گوید همه علمای امامیه به جز سیدمی

های ذهبی حاکی از این است که سید بعضی دیگر از گزارش 6.«رسول خدا صلی الله علیه و اله را سبل کرده است

 3بعد از اسالم، مرتد شدند. بعضی از صحابه مشهور، مرتضی در اواخر عمر خود به صراحت ادعا کرده که

 ردند.کمیوارد  مردم در دوران خالفت عثمان بر اوهایی که کتاب الشافی اختصاص دارد به طعن ای ازبخش عمده

او ت همه دفاعیادر این کتاب سید مرتضی  درصدد دفاع از عثمان برآمده است ودر آثار خود  قاضی عبدالجبار

  4کند.رد می را

 با رفتار دشمنان  هاو تطبیق آن در مذمت دشمنان صلی اّله علیه و الهدیث نبوی احا ذکر. 4

اصبین و در نتیجه اثبات کفر غبعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه واله رخ داد  ی کهطرح، نقد و بررسی حوادث

لی و تبریست سید مرتضیاقدامات علمی از دیگر و غاضبین  ا تأکید با نقل روایتی از اهل سنت و نیز ب او .در امر تول

 جریان تهدید به احراق دِر خانه حضرت فاطمه ،بر این که این روایت از طرق کثیره در منابع شیعه نقل شده است

                                                           

 76. ر.ک:فدایی عراقی، حیات علمی در عهد آل بویه،  1

 514: 5. ابن جوزی، المنتظم،  2

 513: 4. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ،  5

 301: 17سیر اعالم النبال،  . ذهبی، 6

 124. همان،  3

 1-41: ۳؛ ۳۳۲ـ۳۳۳: ۲البالغه، ابن ابی الحدید، شرح نهج . 4
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احراق بیت فاطمه سالم الله علیها هم از شیعه و هم  حدیث ]تهدید به[ گویدمی او 1.سالم الله علیها را نقل می کند

حراق شود خانه فاطمه سالم الله علیه تهدید به ا کند کهبه اعتقاد سید مرتضی فرقی نمییر شیعه نقل شده است. از غ

ر د و یا این  که آن حضرت مورد ضرب و شتم قرار بگیرد و حتی احراق منزل شدیدتر از ضربت با شالق است.

هر صورت این رفتار سبب غضب آن حضرت است و غضب او همانند غضب رسول خدا صلی الله علیه و اله 

 2است.

آن حضرت از »گوید: لب خود منصرف شده است میدر رد این قول که حضرت زهرا سالم الله علیها از طوی 

 ددیده و درد کشیده بو ظلم حالی منصرف شد که غضب کننده، منازعه و دعوای سیاسی منصرف شد ولی او در

در تأیید این وی  6.«خواهد مخفی کندمی 5تر از آن چیزی است که ادعا کنندهو غضب و سخط آن حضرت ظاهر

ل مختلف منابع اهل سنت نق قکند و آن خطبه را از طروای خطبه فدکیه آن حضرت اشاره میبه محتکالم خود 

 3کند.می

را الم الله علیها سصدیقه طاهره  ناخشنودی ،و نیز جریان فدک به تفصیل گیریجریان بیعتسید مرتضی در شرح 

 4کند.می ن بانو را ثابتنارضایتی و خشم آ مخالفان،بازگو می کند و با اشاره به عدم سخن گفتن آن حضرت با 

لي فمن فاطمة »که  همین حدیث نبوی صلی الله علیه و اله 7بر این باور است که عالوه بر آیه تطهیر وی بضعة من

داللت بر عصمت آن بانو می کند و با اثبات عصمت  «أذى فاطمة فقد آذاني و من آذاني فقد آذى الله عزل و جلل 

لنه  جریان ر دآن بزرگوار نیازی به شهادت دیگری برای او یا اقامه دلیل برای سخنان او نیست و اساسا طلب کردن بی

 0.اقوی بود ،اقرار آن حضرت از بینه در حالی که فدک کاری باطل بود

                                                           

: قد روى البالذري عن المدائني عن مسلمة بن محارب عن سلیمان التیميل عن أبي عون ان أبا بکر أرسل الی عليل  261: 5. الشافی،  1

قعلیه السالم یریده علی البیعة فلم یبای ا ع، فجاء عمر و معه قیس فلقیته فاطمة علیها السالم علی الباب فقالت: یا ابن الخطاب أتراك محرل

 (231: 6؛ العقد الفرید 12:  1قال: نعم، و ذلك أقوى فیما جاء به أبوك و جاء عليل علیه السالم فبایع.)ر.ک: اإلمامة و السیاسة  عليل بابي

 110 -128: 6. شریف مرتضی، الشافی،  2

 . مراد قاضی عبدالجبار معتزلی نویسنده کتاب المغنی است. 5

 40: 6. شریف مرتضی، الشافی،  6

 78. همان،  3

 03. همان،  4

َرکُْم تَْطِهیراً )احزاب/ 7 ْجَس َأْهَل الْبَیِْت َو یَُطهِّ ُ لِیُْذهَِب َعنْکُُم الرِّ  (55. ِإنَّما یُِریُد الله

 13. همان،  0
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کند که فدک ا میعبه این نکته نیز اشاره می کند که حتی ابوبکر وقتی دید فاطمه سالم الله علیها اد سید مرتضی

عطا کرده و نیز امیرالمؤمنین علیه السالم و ام ایمن را به عنوان شاهد معرفی می نماید پذیرفت که را پدرش به او 

سند ملکیت فدک را از آن حضرت گرفت  شخصی از صحابهاند و چنین کرد ولی در مسیر راه، فدک را برگرد

فدک  ءو با پاره کردن آن سند و جسارت به امیرالمؤمنین علیه السالم و ام ایمن، مانع از اعطا و با اعتراض به ابوبکر

اقامه  به اندازه کافی بود و حجتکند که در جریان فدک آن قدر امر روشن و واضح سید مرتضی تأکید می 1شد.

قضیه رد  هکند کاو در تأیید این سخن خود اشاره می .توان گفت صرفا اشتباهی صورت گرفته استشد که نمی

گوید وقتی عمر بن در ادامه می ویمشهور و معروف است.  ،فدک توسط عمر بن عبدالعزیز بدون اختالف

کار »بنی امیه او را مذمت کردند و او در جواب گفت:  ، علیها برگرداندعبدالعزیز فدک را به اوالد فاطمه سالم الله 

 2.«دانمشیخین را زشت و قبیح می

سید مرتضی در ادامه اثبات غضب و نارضایتی حضرت فاطمه سالم الله علیها به جریان دفن شبانه آن  

حضرت اشاره می کند و نیز روایاتی را از اهل سنت نقل می کند که در آن روایات آن حضرت سفارش 

 5در تشییع او و نماز بر او حاضر نشوند. مخالفانمی کند که 

پردازد دک میفدر مسأله  مخالفانیخ نویسان به جریان نزاع امیرالمؤمنین علیه السالم با سید مرتضی به نقل همه تار

ر ترین دلیل بدر این باره، روشن مخالفانکند که اعتراف آن حضرت و عباس عموی او، در مورد ظلم و اشاره می

 6این امر است که آن حضرت مورد ظلم واقع شده است.

 و عدم مشروعیت خالفتش اول خلیفهمخالفت در بیعت با . 5

و این امر  3بودرحلت رسول خدا صلی الله علیه و اله ترین مسأله بعد از اولین و مهم اختالف در مسأله امامت

اختصاص به دوران خاصی از اسالم نداشت و اساسا آن چه که زمینه ساز بروز و ظهور برائت در جامعه مسلمانان 

شد همین مسأله بود. در سطور پیش نیز گفته شد که شیعه امامیه با اعتقاد به نص جلی و نیز رفض شیخین از دیگر 

برای  اصحاب ایشان خود آن بزرگواران وبیت علیهم السالم اهل فرق اسالمی و شیعی متمایز شد. در عصر حضور 

                                                           

 15. همان،  1

 182-186.همان،  2

 116. همان،  5

 227: 5. همان،  6

 26: 1؛ شهرستاني، الملل و النحل، 21. اشعری، مقاالت السالمیین، 3
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آن چه که در تقویت این دو ممیزه امامیه،  بعد از عصر حضور 1.حفظ و صیانت از این دو شاخصه همت گماردند

اقامه و  اهل بیت علیهم السالمبر امامت  توسط دانشمندان امامیهدالیل صریح و روشن تأثیر به سزایی داشت اقامه 

 .بودها آنت هان و دلیل بر غیر مشروع بودن هر خالفتی غیر از خالفبر

دشه مشروعیت این شورا را خهایی که در مورد جریان سقیفه وارد شده است شید مرتضی با نقل روایات و گزارس

ای چون سعد بن عباده و اهل بیت او، اجماع صحابهامیرالمؤمنین علیه السالم و کند و با اشاره به مخالفت دار می

 2کند.را بی دلیل و سست معرفی میادعا شده 

کند که ینقل م کند تا حجت را بر مخالفان تمام کند. اوتالش می از منابع اهل سنت گیریبا بهره سید مرتضی

این جریان شیر  از»فرمود:  ابوبکریکی از مخالفان حامی  به خلیفه اول باامیرالمؤمنین علیه السالم در جریان بیعت 

فردا به  ای این کهاین حرص تو امروز برای حکومت نیست مگر بر !بدوش که سهم تو محفوظ است. به خدا قسم

ت علیه السالم بیع ! امیرالمؤمنینبه خدا قسم »کند که از امام صادق علیه السالم نقل میاو  5«د.دست خودت بیفت

کند نابع اهل سنت در این باره نقل میروایات دیگری از م وی 6«.خانه خود مشاهده کردتا این که دود را در  نکرد

ز آن نیز از روی ت نکرد و بعد اعبی خلیفه اولحضرت فاطمه سالم الله علیها امیرالمؤمنین علیه السالم با  حیاتکه تا 

توجیهی را در مورد رضایت آن حضرت از سید مرتضی بعد از نقل این دسته روایات، هر گونه  3بیعت کرد. جبارا

در بعضی از روایات آمده که آن حضرت را تهدید به قتل کردند و دست او را گوید او می 4کند.عت رد مییب

 7.کشیدند خلیفه برای بیعت به زور به دست

دائن مپذیرش امارت کند و میاشاره سلمان فارسی  چون ی بزرگیعدم رضایت صحابسید مرتضی در جایی به 

نان که عمار چ ؛کرداظهار بیعت او نیز چنین اقتضا میگوید و می کردهرا حمل بر تقیه  خلیفه دوممان خالفت در ز

صاحب نفوذ شد. سید مرتضی بر این باور است که اگر  ،والیت کوفه را به عهده گرفت و مقداد در حکومت

                                                           

 فصل سوم و چهارم، «تطور مفهومی و مصداقی برائت در سده های نخستین شیعه». ر.ک: اعتصامی،  1

 116: 5الشافی، شریف مرتضی، .  2

 268. همان،  5

 «والله ما بایع عليل علیه السالم حتی رأى الدخان قد دخل علیه بیته»روایت: . همان. متن  6

 262.همان،  3

 261-232. همان،  4

 266. همان،  7
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پذیرفتند به مخالفت و عداوت با حکومت نسبت داده می سلمان و اشخاصی مثل او چنین مسئولیت هایی را نمی 

  1شدند.

فایت ک خلیفه دوم و سومی رد امامت ایم برابیان کرده خلیفه اولکه در رد امامت می گوید تمای آن مطالبی را  او

 2.دبو خلیفه اولفر بر پایه امامت کند چرا که امامت این دو نمی

 هاآن بعضی از صحابه و طعن بر. رد فضائل 6

دهند که در قرون نخستین، شیعه امامیه عالوه بر اعتقاد به نص بر امامت امیرالمؤمنین منابع تاریخ و فرق نشان می

ونه نبود دادند و این گعلیه السالم، صحابه را نیز با توجه به میزان تمسک به قرآن و عترت مورد سنجش قرار می

با توجه به همین امر، انحراف بعضی از صحابه از این دو ثقل تا حد که به عدالت همه صحابه معتقد باشند؛ حتی 

  5ها ثابت بود.کفر برای آن

گوید یم دهد. اورا بررسی کرده و پاسخ می در اثبات عدالت همه صحابه نامخالفدالیل  سید مرتضی در این باره

ُ َعِن الُْمْؤمِنِیَن إِ » این فراز از کالم الهی َجَرةِ لَقَْد َرِضَي الله همه صحابه به را برای فضیلتی  6«ذْ یُبایِعُونََك تَْحَت الشَّ

رضایت الهی مشروط به دو امر است:  ،چرا که بنابر ظاهر آیه ؛کندثابت نمیخصوص بعضی از صحابه مشهور 

یک مؤمن بودن و دیگری بیعت کردن. یعنی رضایت وقتی حاصل می شود که هر دو امر با هم جمع شوند. بنابراین 

بودند و بیعت کردند نمی شود و در بین اهل نقل هیچ اختالفی  زیر درخترضایت الهی شامل همه کسانی که 

و دفتحی که صورت گرفت فتح خیبر بود و رسول خدا صلی الله علیه و اله  ننیست که بعد از بیعت رضوان اولی

غضب  این کار سبب وگشتند جنگ فرستاد ولی هر دو فرار کردند و برهر کدام جدا گانه به را  نفر از صحابه

در ادامه  یسید مرتض .و آن حضرت پرچم را به دست امیرالمؤمنین علیه السالم داد پیامبر صلی الله علیه و اله شد

می گوید این امیرالمؤمنین علیه السالم و هر کسی که با او در فتح خیبر بودند همان کسانی هستند که آیه بیعت 

 3را واجد بودند. پیش گفتهچرا که هر دو شرط  ؛رضوان شامل حالشان می شود

                                                           

 241-242.همان،  1

 171: 6. همان،  2

 163شهرستانی، الملل و النحل، ر.ک: .  5

 10.فتح/ 6

 17-10: 6. شریف مرتضی، الشافی،  3
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ول چنین کند. این ققاضی عبدالجبار در صدد است تا قولی را که عمر در مورد ابوبکر گفته بود توجیه 

ها فمن عاد الی مثلها فاقتلوهتلکانت بیعة ابی بکر ف»است:  ا تغییر ظاهر کالم کوشد تا باو می .«ة وقی الله شرل

ند. سید مرتضی کرا برای بیعت با ابوبکر ثابت نمیعمر، نشان دهد که این کالم هیچ گونه خطا و اشتباهی 

و  عش بیان کرده استیا عمر سخنی در غیر موضگوید نهایت میهات قاضی عبدالجبار، در با رد توجی

ولی به بیان دیگری آن را ارائه داد که در این صورت طعن بر عمر وارد می شود و یا  ،کرد ادهچیزی را ار

 1این که باید گفت کالم عمر هیچ خللی در آن نیست و طعن بر ابوبکر وارد است.

گوید بنابر یت. او مکند تخلف از سپاه اسامة بن زید اسوارد میصحابه  بعضی ازر که سید مرتضی بر طعنی دیگ

سه کسب و از وسوها را از مدینه را در سپاه اسامه قرار داد تا آن بعضی از صحابهاقوالی، پیامبر صلی الله علیه و اله 

و از همین جهت بود که امیرالمؤمنین علیه السالم را به این سپاه نفرستاد. با وجود تأکید پیامبر دور کند خالفت 

او  2، دستور آن حضرت را به تأخیر انداختند.ساختن سپاه اسامه، بعضی از اصحابصلی الله علیه و اله برای آماده 

 شهوربعضی از صحابه مگوید حضور و میکند رد می به طور مفصلین زمینه توجیهات قاضی عبدالجبار را در ا

 5.و شکی نیست که آن ها سرپیچی کردند کنندر و تاریخ به آن اذعان میدر سپاه اسامه روشن است و اصحاب سیَ 

 ن بدون اذندف من جمله: ؛کندوارد است اشاره می بعضی صحابههایی که بر ید مرتضی به موارد مختلفی از طعنس

 4،دستور به رجم یک زن دیوانه3،دستور دادن به رجم یک زن باردار، 6در کنار قبر رسول خدا صلی الله علیه و اله

که  تحریم متعتین اجتهادهای شخصی در مقابل نص نبوی صلی الله علیه و اله، 7برداشتن حد زنا از مغیرة بن شعبه،

عبد الله بن مسعود،  ،عبدالله بن عباس با مخالفت صریح امیرالمؤمنین علیه السالم و تعدادی از صحابه و تابعین مثل

تب اهل مواجه شد و از ک و سعید بن جبیر ، ابي سعید الخدري، سلمة بن االکوعجابر بن عبد الله االنصاري

 ازن کرد هیچ کس گرفتارعمر چنین کاری نمیر اگ :فرمود سنت نقل شده است که امیرالمؤمنین علیه السالم

                                                           

 126-157.همان، 1

 166همان، . 2

 161. همان،  5

 140-178. همان،  6

 171. همان،  3

 108. همان، 4

 101. همان،  7
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ی تشکیل شورای شش نفره برا از دیگر مطاعنی که سید مرتضی به آن اشاره می کند 1شد جز انسان بدبخت.نمی

دستور دادن  و ه شدبود و جسارت به امیرالمؤمنین علیه السالم با نسبت ناروایی که به آن حضرت داد سومخلیفه 

أی چهار نفر از شورا با رکه  د و دستور به قتل کسانیبه بیش از سه روز بکشها در صورتی که کار بیعت آنبه قتل 

دها که تمامی این تهدی عبدالرحمن هم باشد مخالفت کنند ،مخالفت کنند و یا با نظر تعدادی که در آن تعداد

 2امری نامشروع و نامعقول بود.

ت که این نماز، ای نیسگوید شبههو می پرداختهتراویح صل به بدعت بودن مف دیگر به طور یسید مرتضی در طعن

 5.تصریح فرمودبه نهی آن عملی بدعت آمیز است و رسول خدا صلی الله علیه و اله 

 از مخالفانبرائت امیرالمؤمنین علیه السالم  در ضقشواهد ن پاسخ به. 7

اقامه  وداز دشمنان خالسالم  در برابر دالیل و شواهدی که اصحاب امامیه بر مخالفت یا برائت امیرالمؤمنین علیه  

رد و اثبات در موضوع رضایت مندی حضرت نسبت به  گونهاند. این ن نیز شواهدی مطرح کردهاند، مخالفاکرده

 هایی کهنیز مطرح بود و با وجود محدودیت المخالفت خلفای اول، از همان دوران حضور اهل بیت علیهم الس

ها شد. اما اوج این رد و جوابیهمی اهل بیت علیهم السالم و اصحاب ایشان داشتند، دالیل و شواهد به روشنی مطرح

و  ها و گفتگوهای علمی رونق گرفتبعد است که مباحث کالمی، مناظره بین امامیه و مخالفین از قرن چهارم به

تاخت و تاز اندیشمندان امامیه وسعت یافت. آثار شیخ مفید استاد سید مرتضی شاهدی بر این مطالب  نیز میدان

-در مباحث پیشکتاب الشافی او که  3های استواری برداشت.و نیز سید مرتضی در این عرضه گامبعد از ا 6.است

ن ها نیز همیو اهل سنت است که بعدهای امامیه ای مکتوب بین ادعاآن یاد شد در واقع مجموعه مناظرهگفته از 

 امامیه و اهل سنت قرار گرفت.ن تشریح و یا نقد دانشمندا کتاب مورد تأیید،

                                                           

 115-117. همان،  1

 286-284. همان،  2

ای مردم! نماز نافله شبانگاهی در ماه رمضان به صورت جماعت، بدعت است و برای خواندن این نماز در مسجد جمع ». روایت:  5

ت)ضحی( نیز بدعت است و بدانید که هر بدعتی گمراهی است و هر گمراهی راهش به سمت آتش نشوید و هم چنین نماز چاش

 . 157: 2؛ روایت در منابع شیعی: من الیحضره الفقیه،  211همان، « است.

 .مثل اوائل المقاالت، النکت، تصحیح االعتقاد، اجوبة مسائل السرویه و... 6

رتضی به این نکته نیز اشاره می کند که او به همه مذاهب مناظره می کرد. ) ابن جوزی، . ابن جوزی در مورد ابعاد علمی شریف م 3

 (216: 13المنتظم، 
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قامه ا شواهدی از ناحیه قاضی عبدالجبار معتزلی وقسمتی از محتوای این کتاب به همین موضوع اختصاص دارد 

امیرالمؤمنین علیه السالم است. به خالصه و گر مشروعیت خالفت خلفا در نزد شده است که در ظاهر حکایت

 مواردی از این شواهد و جواب سید مرتضی اشاره می کنیم:

 بیعت و همکاری با خلفا (1

 ،ا راضی نبودهستین را مشروع نمی دانست و از آنگفته شده که اگر امیرالمؤمنین علیه السالم حکومت خلفای نخ

 ها همکاری کرد؟ن با آنت کرد و در دوران حکومتشاها بیعچرا با آن

نه رضایت گو از روی اکراه بود و هیچ خلیفه اولامیرالمؤمنین علیه السالم با  بیعتسید مرتضی بر این باور است که 

اقامه ریقین از فشخصی از این بیعت نداشت. او در این باره توضیح مفصلی ارائه کرده است و شواهد مختلفی را 

ه عنوان شرح که ب به تفصیل به شرح آن پرداخته است به طور جدا گانه نقل کرده واو خطبه شقشقیه را  1کند.می

 خطبه شقشقیه در آثار وی قرار گرفته است.

کند که در آن امیرالمؤمنین علیه السالم در مورد سین علیهما السالم روایتی نقل میوی از زید بن علی بن الح

کند و آن حضرت با تأکید بر این که در این مدت گله میولی بودن خود در این امر، نیز أو غصب خالفت 

  2فرماید.ده است به نارضایتی خود اشاره میخالفت آن سه نفر، کظم غیظ نمو

 داخل شدن در شورا بعد از مرگ خلیفه دوم (2

 ادعای دیگری که قاضی عبدالجبار در مورد رضایت امیرالمؤمنین علیه السالم از دستگاه خالفت خلفای نخستین

مشخص کرد نشان از رضایت و مشروعیت  خلیفه دوماین است که وارد شدن آن حضرت در شورایی که  دارد

رد می گوید اصحاب امامیه در مو با رد این ادعا سید مرتضیاین دستگاه در نظر امیرالمؤمنین علیه السالم است. 

یکی این که آن حضرت به جهت احتجاج و  :علت وارد شدن امیرالمؤمنین علیه السالم به وجوهی اشاره کرده اند

بعضی از روایات، آن حضرت در روز شورا، در قالب احتجاج،  بنابرو  شورا شداثبات احقیت و حقانیت خود وارد 

این است که جایز بود که مردم از او بخواهند  ،به تمامی فضائل و مناقب خود اشاره کرد. دوم دلیلی که آورده شده

ه بگیرد و برای حقانیت خود احتجاج کند و این ورود به شورا، راهی برای رسیدن به حق و نیز این امر را به عهد

                                                           

 265: 5.شریف مرتضی، رسائل المرتضی،  1

 224: 5. شریف مرتضی، الشافی،  2
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ان نب بعضی از اصحاب امامیه بیدلیل سومی که سید مرتضی در این باره از جامینه ساز اقامه حدود الهی باشد. ز

 1جانب تقیه و مصلحت است.رعایت کند می

 با عمر المامیرالمؤمنین علیه الس ازدواج دختر (5

گفته شده که عدم رضایت امیرالمؤمنین علیه السالم نسبت به عمر، با راضی شدن او به ازدواج دخترش با عمر 

ورد. آشد دخترش را به ازدواج او در نمیمنافات دارد و اگر آن حضرت از حکومت و رفتار کسی شدیدا ناراضی با

بر این باور است که ازدواج عمر با دختر دهد که او نشان میآورد و بر رد این ادعا می یتوضیحاتسید مرتضی 

. او کند که حاکی از اجبار بر این امر استروایتی را در این زمینه نقل می وامیرالمؤمنین علیه السالم به اجبار بود 

 2.گوید حتی در اصل این ازدواج اختالف استدر ادامه می

ح ای همکاری به جهت مصالدر واقع گونه شواهدی که توجیه همه در حقیقت سید مرتضی، در پی آن است که با

نشان دهد که تمامی  کندومت خلفا در نزد امیرالمؤمنین میدر ظاهر حکایت از مشروعیت حک جامعه بود ولی

کسانی به هر نحوی در مقابل آن حضرت ایستادند و یا به جنگ برخاستند از مصادیق منکرین نص بر امامت و 

 آیند.المؤمنین علیه السالم به شمار میحق امیر جاهالن در

 . شواهدی به ظاهر نقیض در اندیشه و سیره برائتی سید مرتضی0

ست ا نقیض در اندیشه و سیره برائتی سید مرتضیبه شواهدی که به ظاهر جا دارد که  گذشته ارائه شواهد در پایانِ 

 نیز اشاره شود:

ه عنوان ای بزیادی از ناحیه حکومت و نیز نوشتن رساله هایگفته شده سید مرتضی با پذیرش سمت (1

را تقویت  عامه و خاصهتعامل و وحدت بین  ،اکمان سنیدر توجیه همکاری با ح 5«العمل مع السلطان»

ا شعر هأمر الله بیعت کرد و در اوصاف آن. او حتی با خلفای عباسی مثل قادر و نیز فرزند او القائم بکرد

  6می سرود.

                                                           

 132-136: 2. همان،  1

  272: 5. همان،  2

 07- 17: 2. سید مرتضی، رسائل،  5

 .210ـ  217: 13المنتظم، . ابن جوزی،  6



18 
 

از جمله دانشمندانی است که در عصر خود از معتزله اثر نیز گفته شده که او او در مورد جایگاه علمی  (2

بیشتر در علم اصول بود و کتاب های اصول او مثل الذریعه، اصول فقه را به  او پذیرفته است و اثر پذیری

هم به سکه به عنوان یک دلیل مستقل را   صورت مستقل بحث کرده است و در این نوع مباحث، عقل

با  یمخالفت سید مرتضمورد بحث قرار داده است و همین اثر پذیریست که سزایی در علم اصول دارد 

کالمی نیز مطرح  های در بحث از معتزله اثر پذیری سید مرتضی 1کند.حجیت خبر واحد، را تقویت می

  2است.

ها در بعضی از آرای فقهی نیز با آن و 5ی مختلفی بهره بردید غیر شیعگفته شده که سید مرتضی از اسات (5

و به همین جهت بعضی از اندیشمندان معاصر معتقدند که سید مرتضی در فقه طرفدار  6بودهم عقیده 

   3وحدت شیعه و سنی بود.

ها و حتی در وصف بعضی از آن4تعامل خوبی با اهل سنت داشتاز لحاظ اجتماعی نیز  که ویگفته شده  (6

  7.سرودشعر می

در مجموع این نوع مشرب و تعامل از سید مرتضی ممکن است این شائبه را در ذهن ایجاد کند که سید مرتضی 

های ت نزاعساسی که بین شیعه و اهل سنشخصیتی نبود که به اختالفات بین شیعه و سنی دم بزند و در آن برهه ح

 .اشدببگذارد که نشان از برائت او نسبت به خلفای نخستین بر جای از خود  یا آثاری گرفت رفتارمی زیادی در

 تفکیک دو موضوع در بررسی شواهد نقیض

ل  یآن چه که در بررسی سیره و اندیشه شخصیت های امامیه در دوران مختلف در موضوع تول مهم  ی و به ویژه تبرل

دیگر است: یکی اندیشه و سیره یک شخصیت در مورد اهل بیت علیه یکرسد جدا کردن دو بحث از به نظر می

 رحکومت و مردم معاصو دوم سیره عملی آن شخصیت در رفتار با  بزرگواران استالسالم و دشمنان معاصر آن 

                                                           

 130. ر.ک: بارانی، بررسی تاریخی تعامل فکری و سیاسی امامیه با فرقه های معتزله، حنابله و اشاعره در عصر آل بویه در بغداد،  1

 1: 1؛ رسائل المرتضی،  24. شریف مرتضی، االنتصار،  2

 (301: 17ابن نباته خطیب. )ر.ک: ذهبی، سیر اعالم النبالء، . اساتیدی چون محمد بن عمران مرزبانی، سهل بن احمد دیباجی و  5

، 553، 511، 235:  2؛ 244، 225، 102، 108: 1. وی در کتاب رسائل خود به بعضی از این مشترکات اشاره نموده است: ر.ک:  6

 123: 5؛ 503، 545، 533، 532، 560

؛ خبرگزاری رسمی حوزه،  541760شریه افق حوزه، شماره خبر: ، به نقل از ن25/2/16.ر.ک: نشست علمی هزاره شریف مرتضی،  3

 561773کد خبر: 

 05-04. ر.ک: دوانی، مقاالتی پیرامون نهج البالغه و گرد آوردنده آن،  4

 11-22: 2. ر.ک: شریف مرتضی، دیوان شعر،  7
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 وران معاصردر د ارتباط مستقیم با تعامل با اهل سنت دشمنان اهل بیت علیهم السالمبنابراین نه برائت از . است

لی نیز همین قاعدهبا اهل سنت ارتباط با برائت دارد و نه سوء رفتار یره و چنان که در س جاریست. . در بحث تول

واران با وجود توان دید که آن بزرگنین علیه السالم نیز به روشنی میاندیشه اهل بیت علیهم السالم به ویژه امیرالمؤم

بعضی از حاکمان وقت]چه از روی تقیه و مصلحت جامعه و عهدی و بیعت با کاری، مشورت، پذیرش والیتهم

 1ای داشتند.تدبیر و تأکید ویژهدر امر برائت از دشمنان اهل بیت علیهم السالم  ،چه از روی اکراه[

بین حق بیت علیهم السالم و غاصدهند که وی نسبت به دشمنان اهل به روشنی نشان مینیز آثار علمی سید مرتضی 

م با الگو پذیری از اهل بیت علیهوی توان به صراحت ادعا نمود که میها برائت به معنای واقعی کلمه داشت. آن

 با مبانی علمی، و روشنیداشته باشد به  صحابهنسبت به شخصیتی خاص از  علنیی بدون این که سب و لعنالسالم 

 داند. در تحققها را خارج از اسالم میاسا آناسکفر دشمنان و منکران اهل بیت علیهم السالم را ثابت کرده و 

برائت اولین مرحله همین است که متبرئ منه از حیث ایمان و اسالم کامال منقطع از تشیع باشد و سید مرتضی در 

 ن از این عقیده دفاع می کند.ااند و در برابر مخالفگذریت میقدم اول، این مرحله را با قاطع

نین برائتی که چاین است نکته مهمی که از سیره و اندیشه چنین عالمانی از عالمان مشهور امامیه قابل برداشت است 

هیچ گونه منافاتی با تعامل و همکاری مصلحت جویانه با مخالفان معاصر ندارد. خواه مخالفان از حاکمان باشند 

ند شیعی، مصلحت را در این دید که با بعضی از خلفای مید مرتضی برای پیشبرد اهداف نظامس خواه از عالمان.

به قدرت رسیدن عالمان امامی و پیدا کردن جایگاه سیاسی در واقع نوعی مقابله با  2عباسی مثل قادر بیعت کند.

ای اه ویژهها، جایگستایش بعضی از آنبا خود با سران حکومت و حتی  او با تعامل معتدالنۀ اندیشه مخالف بود.

از  دفاع، همکاری با حکومت، مجالست و تکریم اندیشمندان عامه اگر در جهت مدح و ستایش حاکم 5ه بود.یافت

به  ،برد فرهنگ و معارف اهل بیت علیهم السالم و تقویت نظام شیعی باشدپیشجان و مال شیعه و نیز در جهت 

لی و زمینه سبلکه ی ،نیست حکومت یا مذاهب هم عصرنای قبول آراء اعتقادی و فکری مع ازی کی از نشانه های تول

ی نسبت به دشمنان اهل بیت علیهم السالم است.  کند و نیز یحاکمی عباسی بیعت م او از طرفی بانشر اندیشه تبرل

کند و از طرفی با دالئلی روشن و قاطع، ها را جلب میو نظر آن سرایدمدح بعضی از عالمان عامه شعر می در

                                                           

م برائت در عصر اما»، فصل دوم و سوم ؛ «سیر تطور مفهومی و مصداقی برائت در سده های نخستین شیعه»اعتصامی،  . ر.ک: 1

  103 ،16و 15، مجله امامت پژوهی، ش «؛ از اندیشه تا جریانسجاد علیه السالم

 161: 5. ذهبی، العبر فی خیر من غبر،  2

 11دین، شخصیت ادلی شریف مرتضی، ؛ ر.ک: محی ال 217: 13. ابن جوزی، المنتظم،  5
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بعضی طاعن م داند و فهرستی ازاطمه سالم الله علیها را کافر میامیرالمؤمنین علیه السالم و فمنکرین و غاصبین حق 

 ند.کو با عالمان معاصر خود مناظره میدهد کتوبات خود را نشر میکند و در این زمینه مرا تشریح میاز صحابه 

و نه اشتراکات  استی هار برائت سید مرتضدر نظریه های کالمی دلیلی بر عدم اظبا معتزله بنابراین نه اشتراکات 

 های فقهی. در نظریهبا اهل حدیث 

 جمع بندی

لی و به خصوص تبتبیین و دفاع از آموزه نظر می رسد سید مرتضیبه  ی را اهای شیعی در مسأله تول ز اهم وظایف رل

در ی وداد. ایستادگی عالمانه شعاع شرایط و زمانه خود قرار نمیدانست و این تکلیف را تحت الدینی خود می

یقت این حقنشان از  ،آشکاربرابر مدعیات مخالفان و دفاع از حقوق غصب شده اهل بیت علیهم السالم به طور 

اصرار دارد نظام تشیع بر همان دو اصل والیت و برائت استوار است و بی جهت نیست که قبل از او  اودارد که 

ین تعبیر که با ا ؛ندکنیه را با همین دو شاخصه معرفی میکریم شهرستانی، امامابوالحسن اشعری و بعد از او عبدال

اعتقاد »یا  «رفض شیخین»و به جای برائت از « اعتقاد به نص بر والیت امیرالمؤمنین علیه السالم»از  به جای والیت

 یاین عقیده و منهج با نگرش اجتماعی و سیاسی سید مرتض کنند.استفاده می «بر امامت به ضاللت منکرین نص

ی دریغ اف شیعی، از هیچ نوع تعامل سازندهای که وی در مسیر دفاع و توسعه معارکامال مرتبط است به گونه

ای گشای قابل توجهی برتواند راهوافی برد. این الگو میهای مادی و معنوی در عصر خود بهره و از فرصت کردن

زم به آن چه ال. شودمیبسیاری از اختالفات مذهبی و سیاسی با این نوع نگرش حل مندان امروزی باشد و اندیش

 تبیین و تحلیل صحیح از سیره و اندیشمندان مشهور امامیه تر آثار، برایفحص و بازنگری های دقیق رسدنظر می

تطبیق و مقایسه آثار علمی با سیره عملی، در این مسیر نیازمند  در بحث والیت و برائت در قرون نخستین است.

 بیشتر به چشم بخورد. پژوهش های آتیاین فحص و نگرش است که امید است در 
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