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نقش سید بن طاووس (م666ق) در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان

تاریخ دریافت49/22/21 :

تاریخ تأیید49/21/7 :

محسن رحمتی
زینب بیرانوند

*

**

شیعیان در سده هفتم هجری به رشد فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی ،بهه
ویژه در شهر بغداد ،دست یافتند .بیتردید رضهیالهدی علهی به ووسهی به
طاووس (985ه666ق) در ای پویایی و رشد سهمی وؤثر داشت .ای وقالهه بها
روش وصفی ه تحلیلی بر آن است ،پس از وروری بر وضعیت شیعیان در قهرن
هفتم و نیز شخصیت سید ب طاووس ،نقش او را در ای زوینهه بررسهی کنهد.
یافتههای ای پژوهش نشان ویدهد که سید ب طاووس با تدوی و نشر کتها
در ووضوعات وختلف ،رواج دادن وقتل و ونقبتخوانیِ اهل بیت ،:بر پا کهردن
وجالس وناظره با پیروان سایر فِرَق اسالوی ،ترویج اندیشه وهدویت و نزدیکهی
ظهور ونجی ،همکاری با ایلخان وغول در چارچو یک نظریه سیاسی دینهی و
سرانجام تدوی ادعیه و رواج دادن فرهنگ دعا ،در رشد فرهنگهی و اجتمهاعی
شیعیان در ای دوره نقش داشته است.

کلیدواژگان :سید بن طاووس ،تشیع امامیه ،تشیع اثناعشریه ،تاریخ شیعه ،ایلخانان.
* دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان؛ .mohsenrahmati45@gmail.com
** دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسالوی دانشگاه لرستان؛ .zinab.biranvand@gmail.com
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مقدمه

در بدو شکلگیری خالفت اسالمی ،تشیع امامیه ـ که به دلیل تفسـیر خـا خ خـاد ا
امامت ،به عناان جدیترین رقیب سیاسی نهاد خالفت مطـر بـاد ـ بـا فشـار م ـاع
حکامت ،ا قدرت سیاسی محروم گردید .به رغم چنین ف ـایی ،شـیایان امامیـه در ـی
برخی تحاالت سیاسی ،با فاالیت های مستمر اجتماعی و فرهنگی ،مینه ایایی و تـروی
مذهب خاد را فراهم آوردند .در همین روال ،سـوا خاار مشـاهیان و تیسـیک حکامـت
ایلخانی ،عصری تایینکننده برای جاماه تشیع به شمار میآمد .در ایـن محـدوده مـانی،
تحت تیثیر عاامل متاددی ـ نظیر اختالفات سیاسی خالفـت عااسـی و خاار مشـاهیان و
حمایت آن دو ا شیایان امامیه ،تصاف و جناش اجتماعی فتاخت ،اوضاع نابهسامان سیاسی
در هنگام ایلغار مغال و تسامح و تساهل مذهای مغـاالن ـ تشـیع در حـد قابـل تـاجخهی
گسترش یافت.
در این دوره ،عالمان شیای نیز با استفاده ا فرصـت ایاادشـده ،در تحکـیم و توایـت
ایههای عویدتی شیاه و تروی این باورها نوش بار ی ایفا کردند .یکـی ا ایـن عالمـان،
سید بن طاووس است که با تاجخه به تساهل مذهای خالفت و ح ار قدرتمند شـیایان در
بغداد ،ا طُرُق مختل برای گسترش و اقتدار تشیع کاشید .این مواله درصدد اسخ به این
رسش است که نوش سید بن طاووس در گسترش تشیع چگانه باده است؟
درباره وضایت شیایان در سده هفتم هاری ،ژوهشهـایی صـارت گرفتـه اسـت ا
جمله الایری و ماحد ابطحی در مواله « مینهها و عاامل ح ار شیایان در ساختار خالفت
عااسی ا  575تا 656ق 1».که الاته در آن به شخصیخت بار سید بن طاووس و نوش وی
در حیات شیایان اشارهای نشده است .همچنین فاالیت و ندگی این عالم شیای ،در کتاب
مفاخر اسالم دوانی مارد تاجخه قرار گرفته 2،اما وی نیز به شر احاال و آثار ایشـان بسـنده
کرده و ا تایین و تشریح نوش و تیثیر ابن طاووس در گسـترش تشـیع در بغـداد چیـزی
نگفته است .مواله حاضر ضمن شر مختصری ا شخصیخت این عـالم برجسـته ،نوـش و
تیثیر وی را بر تروی تشیع در مورّ خالفت عااسی در قرن هفتم بررسی میکند .همچنین
در اثری جدید با نام تاریخنگاری ابن طاووس ،عالوه بر مارفی سـید بـن طـاووس و آثـار
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تاریخی وی ،ناع تاریخنگاری او تایین شده است .بخشی ا این اثر هم به بحث و بررسی
یرامان نوش ایشان در حاادث سیاسی ـ اجتماعی عهد خاد اختصا

یافته است.

3

تشیع در سده هفتم هجری

تشیع امامیه با تفسیر خا خ خاد ا امامت ،ا دیگر فِرَق اسالمی ممتا است .اعتواد به
حقّ الهی امامت در علی

و تداوم آن ا طریق نصخ جلی در یا ده تن ا فر ندانش ،این

فِرقه را ا سایر فِرَق شیای متمایز ساخته است .تشیع امامیـه یـا دوا ده امـامی ،بـا تـدابیر
امامان خاد ،به عناان مرجع علمی و دینی ،با رهیز ا هر گانـه قیـام مسـلحانه بـر ضـد
خلفای وقت ،در اشش تویه به تروی تشیع در ممالک اسالمی رداختند و این تشـیع بـا
اتخاذ چنین سیاستی ،به تشیع اعتدالی شهرت یافت 4.نشر فرهنگ دینی ،ا یـک سـا بـه
تاداد شیایان و ا سای دیگر بر تکامل تشیع افزود.
با روی کار آمدن خاندان شیاهمذهب آل بایه ،ف ای با سیاسی در اختیار شیایان قرار
گرفت .آل بایه با تسلط بر خالفت عااسی ،مینه را برای بر ایی شـاارر شـیای ،بـه ویـژه
مراسم عاشارا و غدیر ،فراهم ساختند .در این برهه ،عالمان شیاه با حمایت مالی مامداران
جدید ،با تدوین و نشر کتب ،تشیع را به یک جریان قدرتمند اجتماعی و فرهنگی در سطح
جاماه مادخل کردند 5.اما با گذشت یک سده ،خالفت عااسی و مذهب تسنّن تحـت لـاای
سالجوه ،فشارهای اجتماعی و سیاسی خاد را بار دیگر با تاطیلـی مـدارس شـیاه و عـدم
استفاده ا علمای تشیع در کادر حکامتی ،ا سر گرفتند .در سـده ششـم هاـری ،جاماـه
تشیع ،مرکب ا چهار فِرقه امامیه ،اسماعیلیه ،یدیه و غُالت نصیریه بـاد 6.در ایـن مـان
شیایان اسماعیلی به دلیل سیاست خصمانه خایش (یانی ترور مخالفـان ،،بـیش ا سـایر
فِرَق تشیع در مرکز تاجخه قرار داشتند.

7

ایااد ناامنی اسماعیلیان ،سالطین سلااقی را به سرکاب آن ها واداشت .در این میان
برخی ا شیایان امامیـه ،نظیـر خانـدان آل باونـد کـه بـا باورهـای عویـدتی اسـماعیلیان
هم داستان ناادند ،با تدارکات نظامی خاد که هدفی جز یشـگیری ا خصـامت سـالجوه
نسات به تشیع امامیه نداشت ،سالطین مذکار را همراهی نمادند 8.بدین ترتیـب ا اوایـل
سده ششم هاری ،روحیه اعتدالی شیایان امامیه ،ضمن یاند دادن آنها با نهاد سلطنت،
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مینه را برای ح ار ایشان در منصب و ارت ،فراهم ساخت.

9

در چنین شرایطی ،فاالیت های اجتماعی شیایان ،به ویژه مراسم عاشارا ،نمـاد بـار ی
در سطح جاماه به دست آورد به گانهای که مراسم عاشارا با ح ار فِـرَق اهـل سـنت و
سلطان سلااقی با همراهی سپاهیانش ،به صارتی باشکاه بر ا میگردید 10.شیایان امامیه
که چنین ماقایتی به دست آورده بادند ،با استفاده ا شیاه تالیغی منواتخاانی ،ف ایل و
کرامات امامان خاد را در مکان های عمامی ،به ویژه در با ارها ،ایراد کرده ،بـدین وسـیله
تاجخه مردم را به جاماه تشیع ساق میدادند .اهمیت این ماضاع به گانهای باد کـه اهـل
تسنّن با ف یلتخاانی رهاران دینی خایش ،به موابله با آن برخاسته ،درصدد خنثی کردن
فاالیت شیایان برآمدند 11.شیایان امامیه ،جایگاه برجسته اجتماعی خاد را در صارتی حفظ
میکردند که تحریکات علمای متاصخب اهل سنت ،به قاخت خایش باقی باد.

12

در این برهه مانی ،خلیفه عااسی ،الناصر لدین اهلل (حک575 .ـ622ق ،بـرای احیـای
اقتدار سیاسیاش ،به وحدت گرایی مذهای در قلمرو خالفت روی آورد و عـالوه بـر اهـل
تسنّن ،ا و رای شیاه نیز برای تصدخی مناصب حکامتی استفاده کرد بـه گانـهای کـه او
نیمی ا خالفتش را با و رای شیای به ایان رساند 13.حمایت الناصر لـدین اهلل ا شـیایان
امامیه ،مینهای را فراهم ساخت تا مارخخان ،وی را ا ماتودان این مذهب به شمار آورند.

14

با تسلط خاار مشاهیان بر قلمرو سالجوه ،منا عات سیاسی خالفت و سـلطنت کـه در
اواخــر حکامــت ســلااقیان ش ـدخت گرفتــه بــاد ،بــه خان ـدان مــذکار منتوــل گردیــد و
خاار مشاهیان هم برای موابله با خلیفه عااسی ،به سیاست گرایش به شیایان امامیه روی
آوردند چنان که سلطان محمد (حک596 .ـ617ق ،با اخذ فتاا ا علمای سنیمذهب مانی
بر غصای بادن خالفت عااسی ،درصدد انتوال خالفت به شیایان برآمد 15.به ایـن ترتیـب
شیایان امامیه ،و در رأس آنها علمای شـیای ،بـا فراغـت خـاطر و بـه دور ا فشـارهای
سیاسی ،به نشر عواید و شاارر مذهای خاد ا طریق تدوین کتب اعتوادی همخت گماشتند.
سید بن طاووس؛ زندگی و شخصیت

رضی الدین علی بن طاووس در سال 589ق .در حلّه متالد شد و علام دینـی متـداول
عصر را نزد عالمان این شهر فراگرفت 16.وی در عهـد خالفـت المستنصـر بـاهلل عااسـی
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(حک623 .ـ640ق ،،راهی بغداد شد و در ی وصلت با دختر و یر نصیرالدین بن مهـدی،
مدخت مدیدی در این شهر اقامت گزید.

17

نصیرالدین بن مهدی ا جمله شیایانی باد که به دلیل جایگاه علمیاش ،مـارد تاجخـه
الناصر لدین اهلل قرار گرفته و ک ا مدختی به منصب و ارت رسـیده بـاد 18.وی ا و رای
ماتمد خالفت به شمار میآمد ،چنان که در برخی ا امار طرف مشارت خلیفه عااسی قرار
میگرفت 19.ارتاا تنگاتنگ با دربار خالفت ،وضایت و یر را برجسته کـرد 20و بـر شـمار
بدخااهان وی در دربار افزود .اما به رغم رفتار خصمانه درباریان ،ابـن مهـدی عـالوه بـر
برخارداری ا حمایت خلیفه ،با رفتار شایستهاش ،مردم را هم به خـاد نزدیـک سـاخت.

21

تحریکات دربار ،الناصر لدین اهلل را واداشت تا بـر خـالف مـیلش و بـرای حفـظ وحـدت
مذهای ،ابن مهدی را عزل کند .با این حال ،خلیفه در بغداد مکانی برای اسـتورار و یـر و
خاناادهاش ،با مورّری تایینشده ،در نظر گرفت که این مورری هم بدون وقفهای به ایشان
میرسید 22.به نظر می رسد که باد ا مرگ ابن مهدی ،احترام وی ابرجـا بـاد و در عهـد
خالفت المستنصر باهلل هم این احترام به قاخت خاد باقی باد ،به گانهای کـه ایـن خلیفـه،
الواب وی را برای و یرش شمکالدین اباا هر احمد بن ناقـد در نظـر گرفـت 23و ـک ا
یاند خاناادگی ابن طاووس با این و یر ،برای استورار این عـالم شـیاه در قلمـرو شـرقی
خالفت ،مکانی فراهم ساخت.

24

ح ار ابن طاووس در بغداد ،خلیفه عااسی را ـ کـه تمایـل داشـت سیاسـت مـذهای
جدخش ،الناصر لدین اهلل را ادامه دهد 25ـ واداشت تا مناصب مفتـی اعظـم ،نوابـت و حتّـی
و ارت را به وی واگذارد ،اما ابن طاووس ا ذیرش این یشنهادها خادداری ور ید 26.حال،
این رسش مطر است که آیا یاند خاناادگی ابن طاووس با نصیرالدین بن مهدی ،مینه
چنین یشنهادهایی را فراهم ساخت؟ ار ش و اعتاار ابن مهدی در جاماه آن رو بر کسی
اشیده نیست ولی باید یاند مذکار را با ویژگـیهـای شخصـیتی ابـن طـاووس در هـم
آمیخت.
ابن طاووس ا اهدترین علمای شیاه به شمار میآمد که به دلیل موامات مانـایاش
مانی بر ارتاا با امام مان

 27،در جاماه ا احترام بسیاری برخاردار باد .در جاماـهای

93

نقش سید بن طاووس (م666ق) در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان

که تهاجم مغاالن ،قلمرو سلطنت را ویران کرده و حمالت راکنده آنها ،بغـداد را هـدف
قرار داده باد ،هر نشانهای دال بر وجاد منای ،مردم را به سای خاد میکشانید 28.اهمیت
این ماضاع به گانهای باد که ح ـار گسـترده مـردم ،ابـن طـاووس را ا رسـیدگی بـه
فاالیتهای شخصیاش با میداشت 29.رسـیدگی بـه امـار مـردم ـ جـدای ا اعتوـادات
مذهای ـ ار ش و احترام خاصی را برای وی در نزد اهل سنت رقم د 30.در چنین شرایطی
با ورود ابن طاووس به دربار ،این نهاد خالفت باد که در مرکز تاجخهات قرار مـیگرفـت و
ذیرش مناصب ا سای ابن طاووس ـ به عناان عالمی متنفّذ در جاماه تشیع که به دلیل
منش اهدانهاش ،همااره ا مناصب حکامتی دوری میجست 31ـ مـیتاانسـت بـه نهـاد
خالفت در نزد شیایان وجهه مناسای باخشد .در واقع ح ار ابن طاووس در دربار ،اذهـان
شیاه را به این سمت و سا ساق می داد که اگر در ایـن برهـه مـانی ،خالفـت عااسـی،
حکامتی ایده آل ـ ا منظر تشیع ـ به شمار نمیآمد ،این عالم شـیاه ،بـه چنـین اقـدامی
ماادرت نمیور ید.

32

با انتوال خالفت به المستاصم باهلل (حک640 .ـ656ق ،و به دلیل تسلط درباریـان بـر
وی ،سیاست حمایتِ مادانه خلیفه ا تشیع ،تا حدودی رها گردید .بـه همـین دلیـل ابـن
طاووس ،بغداد را تا سوا خالفت عااسی ،به موصد حلّه ترک کرد 33.بـا سـوا خالفـت
عااسی و استورار حکامت ایلخانی ،او مارد تاجه فاتحان قرار گرفت و منصب نوابت را به
وی واگذار کردند 34که تا مان وفات خاد در سال 664ق .عهدهدار آن باد.
سید بن طاووس و گسترش تشیع

برای نشر یک مذهب ،شیاه های فرهنگی بیشترین نوش را ایفا میکنند .ا این رو هر
مذهب و مسلک فکری نیا مند عالمانی آگاه به مااحث دینی است تا با تحاالت فکـری و
اجتماعی خاد ،جاماه را متناسب با شرایط مانی به سای ماقایتهای ناینی یش بارنـد.
عالوه بر این ،تشیع در میان فِرَق اسالمی یک ویژگی دارد و آن این که به دلیـل غیاـت
امام ،تکامل و حفظ آرمان هایش را مرهان وجـاد چنـین عالمـانی اسـت .در سـده هفـتم
هاری ،عالمان بسیاری به تروی تشیع همخت گماشتند که در این میان سید بن طـاووس
ا طُرُق یر ،مینه گسترش این مذهب را در بغداد فراهم کرد:
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93

 .1ترویج منقبت و مقتلخوانی

در تاریخ تشیع ،واقاه عاشارا بزرگترین ضربه را بر یکره خالفت امای و عااسی وارد
ساخت چرا که سکات دیرینه مردم را در برابـر سـتم شکسـت و آنهـا را بـرای دفـاع ا
عوایدشان آماده کرد .در واقع میتاان رهآورد بار عاشارا را احیای مفهـام شـهادتطلاـی
دانست .چنین مفهامی برای تشیع امامیه که در اعصار مختل  ،با فشار سیاسـی حاکمیـت
روبهرو باد ،جایگاه ویژهای داشت.
مراسم عاشارا دارای ریشه های تاریخی باد ،اما به دلیل رویارویی اهل سنت ،تا ـیش
ا حکامت آل بایه ،به صارت علنی برگزار نمیگردید .حاکمان شیاهمذهب آل بایـه ،بـا
رسمیت بخشیدن به مراسم عاشارا و حمایت ا شیایان ساگاار ،ا برخارد اهل تسـنّن بـا
ایشان ممانات کردند 35و چنان که گفته شـد ،در سـده ششـم و در ـی برخـی تحـاالت
سیاسی ،اهل تسنّن که همااره سدخی در برابر شیاه محساب میشدند ،دوشادوش آنان در
مراسم عاشارا شرکت کردند.

36

ابن طاووس در عصر تساهل مذهای مامداران اسالمی می یست .در این برهه خلیفه
عااسی المستنصر باهلل ،برای یروی ا سیاست جدخش (یانی احیای قدرت خالفت ،و نیز به
دلیل ح ار قدرتمند شیایان در بغداد ،با یارت اماکن مذهای و موابر آنها ،درصدد جذب
قلاب شیایان برآمد

37

یرا جاماه تشیع برای اماکن مذهای خایش ار ش یادی قارل باد،

به گانه ای که همااره شیایان ا این اماکن بـه عنـاان مـیمنی بـرای اجتماعـات خـایش
استفاده میکردند .و ا آن جا که نهاد خالفت ،برای جاماه تسنّن قداست خاصـی داشـت،
عالوه بر حکمرانان 38،مردم نیز به چنین سیاستی ترغیب شدند.
در چنین شرایطی سید بن طاووس با استفاده ا فرصت اندک ارران امام حسـین

،

برای حفظ و نشر مفاهیم ر بـار عاشـارا ـ مظلامیـت اهـل بیـت و شـهادتطلاـی ـ بـه
موتلنایسی روی آورد 39.ا گفته ابن طاووس دربـاره غفلـت مسـلمانان ا سـاگااری بـر
شهدای کربال 40،این تصاخر به ذهن میرسد که وی با تروی مراثی عاشارا در میان ارران
اهل سنت و اعالن وعده بهشت برای عزاداران حسینی 41،درصدد جلـب آنهـا بـه تشـیع
باده است چان تاریخ گااه است که شیایان برای بر ایی مراسم عاشـارا در سـختتـرین
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شرایط ـ ولا غیرعلنی ـ تالش خاد را به کار گرفتهاند.
منواتخاانی ا شیاه های ار نده شیایان برای نشر عوایدشان به شمار میآمد .در ایـن
شیاه ،شیایان به نشر مناقب و کرامات امامان شیاه در مکانهای عمامی به ویژه با ارهـا
می رداختند 42.در چنین شرایطی ،اقلیتی که تاصخب مـذهای یـا آشـنایی چنـدانی بـا ایـن
خاندان نداشتند به جاماه تشیع متمایل میشـدند .اگـر منواـتخـاانی چنـین شاخصـهای
نداشت ،بالطاع اهل تسنّن برای خنثیسا ی آن به ف یلتخاانی روی نمیآوردند.
43

در این برهه مانی ،سید بن طاووس ،مراثـی عاشـارا را بـا ماـانی ار شـمندی کـه
منوات خاانی را تداعی می کرد ،روراند .در سـیر تفکّـرات ابـن طـاووس ،اثاـات حوانیخـت
اهلبیت مانی بر مامداری جاماه اسالمی ،در اولایخت قرار داشـت .ا ایـن رو وی امامـت
اهل بیت

را به عناان اساسیترین شاخصـه جاماـه تشـیع ،بـه شـیاهای نـه چنـدان

ملماس ،که مینهسا تحریکات اهل تسنّن باشد ،در البهالی موتل گناانید .بدین منظار
ابن طاووس در گام نخست به شر جایگاه اهل بیت در نـزد یـامار

رداختـه 44و بـا

بهرهگیری ا برخی آیات و احادیث ـ آیه تطهیر و حدیث ثولین ـ و ترغیـب اشـخا

بـه

سیر در قرآن و سنت 45گفتار خایش را به گانهای مستدلّ بیان کرده اسـت .آن گـاه ابـن
طاووس ،ک ا این مینهسا ی برای نشر حوانیخت اهل بیت در باب عامت مسلمین ،اهل
بیت را به عناان تنها کسانی که شایسته خالفت اسالمی هستند ،مارفی میکنـد 46.ا آن
جا که شیایان ا همان بدو ندگی با مناقب اهل بیـت

خـا گرفتـه بادنـد ،بـه نظـر

می رسد این عالم شیای با چنین تدبیری (یانی شر مناقب اهل بیت در البـهالی موتـل،
ضمن یادآوری مظلامیخت ایشان ،ارران سنی را با عواید شیاه همـراه مـیسـاخت .جـذب
جاماه تسنّن تنها هدفی نااد که سید بن طاووس مدخنظر داشت در واقع وی بـا یـادآوری
عاشارا و ساادت شهادت در راه خدا 47،روحیه شهادت طلای شیاه را توایت کرد چنان که
شیایان در برابر حاادث آتی ،شاکله خاد را حفظ کردند.
عملکرد ابن طاووس ،تحت تیثیر شخصیت بار ش در نزد تشیع و تسـنّن ،بـه بر ـایی
مراسم عاشارا در سراسر بغداد یـاری رسـاند 48.ایـن وضـایت بـرای شـیایان تـا خالفـت
المستاصم باهلل ،به قاخت خایش باقی ماند اما در این مان ،حمایت خلیفه عااسی ا تشیع
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به دلیل تسلط اطرافیان ،با دگرگانی عمدهای مااجه شد و بار دیگـر منا عـات مـذهای در
بغداد سر برآورد 49.در نتیاه مراسم عاشارا که به هیچ وجه ا آشابهای مذهای دور نااد،
در بدو خالفت المستاصم باهلل ،به شهرهای شیاهنشین محدود گردید 50.این ممناعیت در
اواخر خالفت عااسی ،به دلیل برو فتنه میان اهل تسنّن و شیایان ،به شهرهای شیاه نیز
کشیده شد.

51

 .2مناظرات کالمی

جاماه اسالمی چندین سده با منا عات مذهای دست به گریاان باد .اگـر چـه در بـدو
خالفت ،تنشهای مذهای میان تشیع و تسنّن با شدخت بسیاری دناال مـیشـد ،امـا در دو
سده نام و ششم هاری ،با سامان دهی علما و شتیاانی عاام ا ایشان ،منا عات مذکار
به فِرقههای اهل سنت راه یافت و تا خالفت المستنصر باهلل ،به قاخت خایش باقی ماند .در
چنین شرایطی خلیفه عااسی برای اقتدار و آرامش خالفتش ،درصدد برآمد ا تـب و تـاب
مذهای در بغداد بکاهد .ال مه چنین رویکردی ،دوری ا تاصخاات مذهای 52و جذب عالمان
دینی به دربار خالفت باد 53.المستنصر باهلل برای عملی کردن هدفش ،بـا افتتـا مدرسـه
مستنصریه و وق آن بر مذاهب چهارگانه اهل سنت 54،منا عات را در چارچابی مناظراتی
مهار کرد .در مناظره ،افراد با ادلّه ای خا  ،درصدد اثاات عواید خـاد برمـیآمدنـد .ا آن
جایی که باب رد یا قاال ادلّه برای طرف مناظره با باد ،مینه تالقی اندیشهها به صارت
مسالمتآمیز فراهم می گردید و به ایایی تفکـر اسـالمی مـیاناامیـد .در یـک منـاظره
اصالی ،بر خالف منا عات ،دارا بادن بینش و دانش ال م شر اساسی به شمار مـیآمـد
یرا در غیر این صارت مناظرهکننده مغلاب مخالفان میگردید.
ترغیب عالمان مذهای به مااحث مناظراتی ،بدون تاجخه به متان حدیثی مودور ناـاد.
رحلت یامار

و تروی شفاهی احادیث ،سادجایان را برای تورب به حاکمان وقت ،بـه

جال حدیث کشانید 55.ا آن جایی که عالمان برای رویارویی با سایر فِرَق ،با نول احادیثی
به نفع مذهب خایش ،به منا عات دامن می دند ،خلیفه عااسـی بـرای شناسـایی اصـالت
اسانید احادیث و تدریک آن در مدرسه مستنصریه ،ا اساتیدی که بر اسناد اشراف داشتند،
بهره گرفت 56.وی هم چنین برای با ده مثات فاالیتش و به گانهای کـه فوهـای مـذهای
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مطلّع نشاند ،شخصاً بر مناظرات مذهای آنها نظارت کرد 57.جاخ مناظراتی ماجاد ،مینه را
برای اتصال شیایان با کـادر آما شـی مستنصـریه مهیـا کـرد .جاماـه تشـیع کـه بـرای
مناظرهکننده اجر بسیاری قارل باد 58،با تیسی ا امامان خایش و برای تروی مذهاشان ا
چنین شیاه ای اسـتفاده کردنـد .در چنـین شـرایطی عالمـان شـیای بـرای اثاـات اصـال
عوایدشان ،ا علم کالم بهره گرفتند.
علم کالم در طال تاریخ تشیع ،تحال عظیمی را شت سرگذاشت .در نخستین مرحله،
شیایان برای دست یابی به ماارف دینی به شیاه نولی که ماتنی بـر احادیـث ناـای بـاد،
متاسل شدند .این شیاه با غیات امام ،میدان وسیعتری یافت .بـه مـرور مـان و متـیثر ا
عولگرایی ماتزله ،کالم شیاه بُادی عوالنی ذیرفت و با هم ایه شدن آن با کالم نولـی،
به کالمی اعتدالی مادخل گردید .در سده هفتم ،شیایان با بهرهبرداری ا اصال فلسفی که
خااجه نصیرالدین طاسی ،اعتالی آن را رقم د ،به کالم اعتدالی خاد سـاختاری فلسـفی
بخشیدند.

59

مناظره با عالم مستنصریه .ا آناا که سید بن طاووس بر علم کالم و فنـان منـاظره
تسلط کاملی داشت 60،نواای شیاه ،ماتودان به مذهب سنت را که قارل به مناظره بادنـد،
به نزد وی فرامیخااندند 61.ف ای مناظراتی مدرسـه مستنصـریه ،مینـه را بـرای ارتاـا
مداوم ابن طاووس با عالمان این مدرسه مهیا ساخت .ا آن جایی که وی ،شر منـاظرات
خایش با علمای مستنصریه را در کتاب «کشف المحجة» ـ نگاشتهشده در سال 652ق .ـ
آورده است 62،مالام می شاد که مناظرات عویدتی این عالم شیای ،یش ا سوا خالفت
عااسی باده است.
ابن طاووس که برای تروی تشیع به دور ا تنشهای مذهای ،نیا مند چـارچابی بـاد
که عالمان اهل سنت به آن اعتواد راسخ داشته باشند و ا آن جـایی کـه خلیفـه عااسـی،
علمای تسنّن را به تدریک متان گذشته ساق داده باد ،وی صحا ستّه را که اساس فوه
و سایر مااضع اهل سنت را در بر می گرفت ،مالک مناظراتش قرار داد .ابـن طـاووس بـا
استفاد ه ا آیات و روایات (یانی کالم نولی ،که در کتب مذکار آمده باد ،اساسیترین وجه
تمایز تشیع و تسنّن ،امامت ،را به مناظره گذاشت .وی در بدو منـاظره ،بـا اسـتفاده ا آیـه
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تطهیر و حدیث ثولین کـه علـی
یامار

و خـاناادهاش را بـه عنـاان اهـل بیـت و جانشـین

مارفی میکند ،به شر ماجرای سویفه رداخت .وی عدم بیاـت علـی

بانیان واقاه را ،حاکی ا تخل

خلفای نخستین ا سخنان یامار

بـا

دانست .حـال ،ابـن

طاووس برای اثاات امامت امامان دوا دهگانه تشیع ،با ذکر حـدیثی ا یـامار

دربـاره

ایداری اسالم تا مامداری دوا ده خلیفه ،تشیع امامیه را تنها فِرقهای دانست که به امامت
دوا ده امام اعتواد دارد .با این بحث ،عالم مستنصریه با دید حویوتبـین ناشـی ا مکتـب
حدیثی مستنصریه ،به تییید گفتار ابن طاووس روی آورد.

63

مناظره با عالم یدی .علمای شیای قارل به نشر عوایدشان در سطح وسیای بادند ابن
طاووس هم با اتکا به شیاه کالمی خایش ،شیایان یدی را به مناظرات خاد کشـانید .ا
آن جایی که ناع نگرش به امامت ،بنیان فِرَق اسـالمی را ایـهریـزی کـرده و اختالفـات
فوهی و اصالی ،در طال آن به وجاد آمده است ،نخستین مسیله مدخنظر ابـن طـاووس در
مناظره با فِرَق اسالمی به ویژه شیایان یدی ،بحث امامت باد.
امامت امام یدی که نسای فاطمی داشت ،منا به رفتار سیاسی وی ـ قیام بالسی ـ
باد .در واقع مشروعیت چنین امامی به ویژگیهـایی ظـاهری ،نظیـر عـدالت و شـااعت،
بستگی داشت .ابن طاووس ماتود باد که طاق این مانا ،تنها حـدس و گمـان اسـت کـه
صالحیت امام را مشخص میسا د ،یرا مردم ا باطن افراد مطلّع نیستند و ممکن است در
هنگام انتخاب امام ،در بالد دیگر ا نسل فاطمه

شخصیتی تاانمندتر ا امام منتخـب

وجاد داشته باشد .دیگر این که گمانه نی منحصر به مسارل شخصی است و ا دیـد ابـن
طاووس چنین شیاهای برای تدبیر امار دیـن و دنیـای مـردم ،ظلمـی نمایـان بـه شـمار
می رفت .سپک ،ابن طاووس مناظره را به مااحث فوهی میکشاند و اتکای یدیان بر فوه
حنفی را ناشی ا نوص آنها در آیین خاد میداند .وی با بیان این که فوه جافری وابسته
به هیچ مذهای نیست ،درصدد ترغیب شخص یدی به مذهب تشیع برآمد.

64

ساما ن دادن یک مناظره فرضی در قالب تیلی یک کتاب .ابن طاووس مناظرات خاد
را تنها به روابط رو در رو با عالمان اهل سنت یا شیایان یدی محدود نساخت .وی که در
بسیاری ا علام دینی ا جمله فن مناظره ،سرآمد مان خایش باد ،مااحث مناظراتیاش را
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در چارچاب کتاب طرار گناانید .وی بر خالف روال گذشته که خاد را عـالمی ا تشـیع
امامیه میدانست ،در چهره شخصی ذمی که درصدد اسالم ذیری است ،ظاهر مـیشـاد و
ک ا آن که بر خالف مذاهب چهارگانه اهل سنت ،ت ادی در تشیع نمیبینـد ،بـه ایـن
مذهب روی میآورد .به نظر میرسد سید بن طاووس با انتخاب چنین چهرهای که فارغ ا
تاصخاات مذهای است ،میخااهد دالیلی که در این کتـاب عرضـه مـیدارد ،بـدون ـیش
مینه باشد تا با مواالیت عام مااجه گردد.
ابن طاووس به مانند غالب مناظرات خاد ،در این کتاب نیز با استفاده ا صـحا اهـل
سنت ،به دفاع ا عواید شیاه برمیخیزد 65.او عویده داشت اگـر چـه غالـب مسـلمانان بـر
مذاهب چهارگانه اهل سنتند ،رهاران دینی آنها هیچ درکی ا عصر یامار

نداشتهاند

و در ت ادی آشکار به سر میبرند .وی با استفاده ا واقاه غدیر که به تکامل اسالم منار
شد ،به ردخ مذاهب اهل سنت می ردا د .ابن طاووس میگاید اگر رهاران مـذاهب مـذکار
بادند ،به تحری اسالم ـک ا تکـاملش

درصدد احیای م امین ا دسترفته یامار

فتاا داده اند و اگر چنین نیست و اسالم حفظ شـده و تحریفـی در آن رن نـداده ،اخـتالف
مذاهب اهل سنت منطوی به نظر نمیرسد.

66

ابن طاووس ،نزدیکی اهل بیت را به یامار

 ،نخستین وجه برتری تشیع بر تسـنّن

به شمار میآورد 67.وی ک ا آن که در صحا اهل سنت با روایاتی ا یامار
میشاد که آشکارا علی

روبهرو

را به جانشینی خاد برگزیده است 68،به این نتیاه میرسد که

چان همه ِفرَق اسالمی ـ و نه تنها شـیایان ـ ف ـیلت و والیـت اهـل بیـت را تصـدیق
کردهاند ،تشیع ،مذهای بر حق به شمار میآید.
 .3ترویج تفکّر مهدویّت

تأسیس حکومتی عدالت محور ،همواره از مهم ترین اندیشههاای جامعاه بشاری باوده
است .جوامع در پی آن بودهاند که یک مدینه فاضله به وجود بیاورند که در آن ،ارزشهای
انسانی تبلور یافته ،مردم فارغ از هر گونه ستمی ،در آرامش زندگی کنند .این امر ،امید باه
ظهور منجی الهی را در نزد ایشان پر رنگتر میساخت .جوامع اسالمی نیز به مانند پیروان
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هر آیینی که در انتظار منجی خاصّ خویش به سر میبردند ،به استقرار ارزشهای انسانی
توسط مهدی

 ،اعتقاد راسخ داشتند .در این میان ،تفکّر مهدویّت باه رکنای اساسای از

آموزههای شیعیان مبدّل گردید .با غیبت امام ،عالمان شیعه با ترویج تفکّر انتظار و به تباع
آن استقرار جامعه شیعی در سطح جهانی 64،پویایی مذهب تشیع را در ادوار تاریخی حفا
کردند.
اما تعیین زمان ظهور مهدی

که در بینش اهل تشیع ،تحقّق یک حکومت ایادهآل

بود ،به هیچ وجه میسّر نبود .از این رو علمای جامعه اسالمی ا اهل تسانّن و تشایع ا باا
بهرهگیری از احادیث و روایات پیامبر

 ،عالئمی را به عنوان پیش زمینه ظهاور مطار

ساختند.
بنابر روایات ،بروز حوادث طبیعی ،زلزلاه ،گرفتیای خورشاید و مااه ،طلاور ساتارهای
دنباله دار از مشرق ،همیی از سقوط خالفت عباسی که مقارن ظهور مهدی

به وقاور

میپیوست ،حکایت میکردند 71.عباسیان با تصاحب خالفت و تداوم آن ا ولو باا خشاونت
در برابر مخالفان سیاسی ا پنج سده بر جامعه اسالمی مستولی بودند .این امر در نزد مردم،
هالهای از تقدس به خالفت عباسی بخشید؛ چنان که آنها ،خالفات ماذکور را تاا ظهاور
مهدی

پایدار میدانستند 72.اما در سده هفاتم هجاری ،طلاور ساتارهای دنبالاهدار در

شرق 71،و تهاجم ویرانیر مغوالن در ایلغار نخست به قلمرو سلطنت کاه ماوو وسایعی از
تخریب و کشتار را به همراه داشت 73،و بالطبع ،حمالت پراکنده آنها به قلمرو خالفات

79

که با برخی عالئم طبیعی ا زلزله و گرفتیی ماه ا و ضعف خالفت عباسای هماراه شاده
بود 79،اذهان را برای پذیرش تفکّر مهدویّت که از سوی علمای شیعه به ویژه ابن طاووس
ترویج میشد ،مهیا ساخت.
چنان که گفته شد ،در سده هفتم هجری ،خلفای عباسی برای تجدید اقتادار سیاسای
خالفت ،به سیاست وحدت شیعه و سنی روی آوردند .این سیاست ،ارعابی را کاه چنادین
سده بر جامعه تشیع مستولی بود ،به رابطهای حسنه مبدّل کرد .در سال 691ق .المستعصم
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باهلل به خالفت رسید که شخصیّتی خوشگذران و بیتدبیر به شمار میآمد 76.ضعف خلیفه
عباسی و تسلط اطرافیان بر وی ،برخورد خالفت را در برابر تشیع ،با شدّت و ضعف روبهرو
ساخت 77.در چنین شرایطی ،با عدم نظارت خلیفه عباسای و پایگیاری عالماان سانی،

78

منازعات مذهبی به محالت شیعه و سنینشین بغداد راه یافت که با حمایت خالفت از اهل
تسنّن 74،جامعه با چالشی اساسی مواجه گردید .گرچه تنشهای مذهبی در عصار خلفاای
پیشین هم دایر بود ،خلفا با عدم دخالت و پشاتیبانی از منازعاان ،دردادد فرونشااندن آن
برمیآمدند .اوضار نامساعد عصر المستعصم باهلل ،کادر شیعهمذهب درباار را واداشات کاه
همواره خود را از مظان اتهام درباریان که باه وخامات اوضاار شایعیان مایانجامیاد ،دور
بدارند.

81

از سوی دییر ،غلبه مغوالن غیرمسلمان بر بخش اعظم ایران و بخش شارقی جهاان
اسالم ،ساکنان این نواحی را به نومیدی مبتال ساخته بود و به سوی گوشهنشینی و عزلت،
که نوعی تصوف و تفکر دوفیانه بود ،ساوق داد .در هماین زماان مباارزات پیروزمنداناه
سلطان جاللالدین خوارزمشاه (حک627 .ا618ق) با مغوالن ،بارقاه امیادی در دلهاای
رنج دیده ایرانیان ایجاد کرد و روحیه مقاومت را در نزد بسیاری از آنها به ویژه متصوفه به
وجود آورد .این روحیه امید و مقاومت سبب گردید که حتّی بعاد از قتال جااللالادین باه
دست مغوالن ،در سال 618ق .کسی مرگ او را نپذیرد و با خلق داستانهایی مبنی بر این
که وی به کسوت دراویش درآمده است و دوباره برای مقابله با مغوالن قیام خواهد کرد،

82

یاد و خاطره او و رو امید را زنده نیه دارند .چنان که تا یک قرن بعد هم ،ظهور افارادی
که خود را جاللالدین مینامیدند و در جای جای ایران ظهور میکردند و افراد زیادی باه
آن ها میپیوستند 81،کابوسی برای مغوالن شده بود .وجود چنین فضایی نیز اذهان ماردم،
به ویژه دوفیان را برای باور به ظهور منجی آماده میکرد.
در چنین شرایطی ،ابن طاووس که اذهان جامعه را برای پاذیرش تفکّار ظهاور آمااده
می دید ،با ترک بغداد به مقصد حلّه ،جوّ نامساعد موجود را مصداق نابودی خالفت و ظهور
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مهدی
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دانست 83.وی با بهره گیری از روایتی که علمای اهل سنت نیز به تفصیل بیان

کرده بودند ،ظهور مهدی

را منوط به تهاجم قومی با چشمانی کوچک و دورتهاایی

پهن که بر شهرهای اسالمی چیره میشوند ،دانستند 89.ابن طاووس ،اوداف قوم مذکور را
بر مغوالن تطبیق کرد و آنها را کسانی به شمار آورد که با تصرّف بغداد و کشتن خلیفاه،
شرق و غرب جهان اسالم را تحت لوای خویش درمیآورند.

89

وی پس از پنج سده فضای نامساعدی که بر جامعه تشیع مستولی بود ،سقوط خالفت
عباسی و ظهور مهدی

را سرآغازی برای شیعیان و استقرار ایشان بر اریکاه حکومات

دانست 86.جاییاه خاص این عالم شیعی در نزد تشیع و تسنّن ،همچناین انتظاار متصاوفه
برای آمدن یک منجی و نیز این که اهل سنت ،وقور برخی از پیشیوییها را بالعیان دیده
ب ودند ،همه و همه باعث گردید تا جامعه آمادگی بیشتری برای پذیرش تفکّار مهادویّت از
منظر تشیع پیدا کند .این امر ضمن آن که زمینه را برای گسترش تشیع در جامعه اسالمی
فراهم ساخت ،به تسهیل غلبه مغول بر بغداد نیز کمک کرد .ابن طاووس ضمن شکساتن
قداست خالفت عباسی ،با وعده استقرار جامعه تشیع بر حکومت ،جنب و جوش خادّی به
شیعیان بخشید؛ چنان که علمای شیعه با پیروی از وی ،ضمن عدم ددور فرمان جهاد ،به
دورتی غیرخصمانه با مغوالن روبهرو شدند.
در چنین شرایطی ،علمای شیاه یش ا سـوا خالفـت عااسـی ،بـا ح ـار در نـزد
هاالکا ،مغاالن را مطابق روایات خایش ،فاتحان بر حقّ بغداد به شمار آورده ،برای حلّه و
شهرهای شیای اطراف آن امان خااستند که هاالکا هم این خااسته را با صـدور فرمـانی
محوّق ساخت.

87

 .6همکاری با حکمران ،تصدّی مناصب حکومتی

سوا خالفت عااسی که خمادی اهل سنت را در ی داشت ،مینـه اسـتورار دارمـی
مغاالن در جاماه اسالمی را فراهم کرد .هاالکا (حک656 .ـ663ق ،که خاد را جانشـین
دو نهاد سلطنت و خالفت می دانست ،در بـدو ح ـارش در بغـداد ،عالمـان را در مدرسـه
مستنصریه گرد آورد .در این مان ،اقامت ابن طاووس در بغداد ،وی را به جرگـه عالمـان
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ملحق ساخت .هاالکا که در نظر داشت حکامت خاد را ورای دو نهاد مـذکار بـه شـمار
آورد ،خااستار فتاای عالمان در باب برتری سلطان کافر عادل بر سلطان مسلمان سـتمگر
شد 88.علمای اهل سنت ،متیثر ا سیاست کنترل منا عاتی المستنصر باهلل ،ا صـدور فتـاا
خادداری کردند .المستنصر باهلل که تیلیفات عالمان را محرّک منا عات مذهای میدانست،
آنها را به تدریک مطالب علمای گذشته ترغیب کرد .این سنتگرایی ،به مرور مان ،رو
آ اداندیشی و اجتهاد را ا جاماه اهل سنت گرفته ،ایشان را ا تطابق با موت یات سیاسـی
ماجاد ،محروم ساخت .در چنین شرایطی ،تحال اجتهادی جاماه تشیع ،مانی بر همکاری
با حاکم جارر در عصر غیات( 89که در اواخر سده ششم هاری ،تاسط ابن ادریک حلّی بار
دیگر احیا گردیده باد ،90و نیز بینش مذهای ابن طاووس (یانی عدم مشروعیخت حکامـت
در غیاب امام ماصام ،که هیچ گانه تمایزی میان خلیفه مسلمان و مغـاالن غیرمسـلمان
برای حکامت بر جاماه اسالمی قارل نااد ،ساب شد که ابن طـاووس بـرای حفـظ جـان
مسلمانان و به ویژه شیایان ،درصدد همراهی با هاالکا برآید و با صدور فتاایی مانـی بـر
ارجحیت حکمران عادلِ غیرمسلمان بر حاکم مسلمانِ ستمگر ،تاجخه هاالکا را به جاماـه
تشیع جلب کند به گانهای که وی نوابت شیایان عراق 91،و با گذشت مان ،منصب نویب
النواایی کل ممالک اسالمی را به ابن طاووس تفایض کرد 92.نویب که ا میان سادات بـا
نفاذ انتخاب میشد ،وظیفه داشت امار آنها را حل و فصل نماید 93و با اشراف بر انساب،
ا ورود کسانی که نَسَای غیر ا سادات داشتند ،به مره ایشان جلاگیری کند.
اکنان ،این رسش مطر است که چرا ابن طاووس ا ذیرش منصب در دربار خالفت
امتناع ور ید اما در این مـان بـه آن متمایـل گردیـد؟ برخـی مارخـان ،ابـن طـاووس را
شخصیتی سیاستگریز به شمار میآورند و رایزنیهای خااجه نصیرالدین طاسی را عامـل
اساسی ذیرش نوابت ا سای ابـن طـاووس مـیداننـد 94.بایـد گفـت کـه نفـاذ خااجـه
نصیرالدین طاسی در حکامت ایلخانی ،قابل چشم اشی نیست ،ولی برای اسخ بـه ایـن
رسش باید در نظر داشت که علمای شیاه عویده داشتند در صارتی همکـاری بـا حـاکم
جارر واجب میگردد که یا فایدهای دینی داشته باشد یا این که اجااری در میان باشـد  95و
در مان خالفت عااسی ،هیچ یک ا این دو برای ابن طاووس محوق نااد.
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تاضیح این که در اوایل خالفت المستنصر باهلل که مناصب حکامتی به ابـن طـاووس
یشنهاد شد ،وضایت دربار برای شیایان مساعد نااد ،چنان که و یر شیاهمذهب خالفـت،
مارد ساء قصد قرار گرفت 96و ک ا مدتی راهی ندان گردید  97آن هم ک ا یشنهاد
مناصب حکامتی ا سای خلیفه عااسی به ابن طاووس 98.در چنین شرایطی ،ال مه ح ار
در دربار ،مطابوت با مذهب اهل سنت باد و چنانچه ابن طـاووس درصـدد نشـر و تـروی
تشیع برمیآمد ،درباریان مینه کشتن وی را فراهم میساختند 99.اما چنانچه گفته شد ،ابن
طاووس به دالیل مختل  ،ا جمله نَسَب علایاش ،شخصـیتی بـا نفـاذ در نـزد تشـیع و
تسنن به شمار میآمد و محل رجاع بسیاری ا مردم باد 100.در این صارت ،فایـده دینـی
مدخنظر علمای شیاه (یانی تروی مذهب تشیع ،،به دور ا دربار خالفت ،تحوّق ذیرتر باد.
دیگر این که اجااری هم که ال مهاش خطر جانی باشد 101برای ابـن طـاووس بـه وجـاد
نیامد ،چان وی به رغم نپذیرفتن مناصب حکامتی ،همچنان با دربـار خالفـت در ارتاـا
باد 102.به این ترتیب دوری ا سیاست ،به هیچ وجه مدخنظر ابن طاووس نااد ،چان مـانی
که مغاالن بر خراسان چیره شدند و تا نزدیکی بغداد ـیش آمدنـد ،وی خااسـتار سـفارت
خالفت به سای آنها شد.

103

در واقع ابن طاووس خااهان سیاستی باد که ماری عواید دینی وی باشـد .او عویـده
داشت هنگامی که اساس اسالم در خطر نابادی قرار گیرد ،اطاعت ا حکامـت جـارر نیـز
واجب میگردد 104.ا همین رو با سوا خالفت عااسـی و اسـتیالی مغـاالن کـه چنـین
وضایتی بر جاماه اسالمی مستالی گردید ،ابن طاووس بـا ـذیرش منصـب نوابـت و بـا
بهرهگیری ا نفاذ حکامتیاش ،بسیاری ا شیایان و اهل سنت را ا مرگ رهانید.

105

 .5تکوین و ترویج فرهنگ دعایی

بحرانهای فکری و فرهنگی را میتاان مهمترین شاخصه تهاجم ویرانگر مغاالن بـه
قلمرو خالفت دانست .جاماه اسالمی که غالااً ا اهل سنت به شمار میآمدنـد ،قارـل بـه
ایداری خالفت تا مان نزول عیسی

بادند 106.لذا با استورار مغاالن و خـ ناشـی ا

فودان خالفت ،بنیان های فکری جاماه ا هم گسست و رو خمادی و سستی بـر یکـره
آن چیره گشت .در چنین شرایطی مؤثرترین شیاه برای التیام آالم ماجـاد ،بـان سـاده و
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قابل فهم دعا باد .ا سای دیگر ،با ایـن کـه شـیایان بـه دلیـل موت ـیات سیاسـی ،در
بهکارگیری بان دعا ید طاالیی داشتند و ادبیات دعایی بـرای تـروی ماـانی تشـیع نیـز
شیاهای ار شمند به شمار میآمد ،در این دوره ـ با مداومت عالمان شیای بر مااحث فوهی
و کالمی ـ بان دعا رو به فراماشی نهاده باد .بنابراین ال مه نشر م امین عویدتی شـیاه
در البهالی ادعیه ،احیای مکتب دعایی تشیع باد که سید بن طاووس با ساماندهی ادعیه
و تایین آنها به صارت مدوخن ،این امر را محوّق ساخت.
ا آن جا که یرساخت فرهنگی هر مذهب و مسلکی ،ا تفکرات رهاران دینـی آنهـا
نشیت میگیرد ،با شناساندن خطا فکری رهاران ،مینه برای تروی و نشر آن مذهب یا
مسلک فراهم میگردد .امامان شیاه هـم مـانی کـه بـا فشـار سیاسـی خالفـت مااجـه
می شدند ،م امین اخالقی ،اعتوادی و حتی سیاسی (حقّ الهی امامت ،خاد را در قالب دعا
گناانیده ،ضمن اصال و تربیت جاماه ،مردم را با حواق الهی خایش آشنا میساختند.

107

ابن طاووس که ا م امین مذکار در ادعیه مطلّع باد 108،با تاجخه به حام عظیمی ا کتب
ادعیه که در اختیار داشت 109،در گزینش و انتخاب دعاهای شـیای ،چنـین خصیصـهای را
مدخنظر قرار داد 110.به این ترتیب وی با نشر بینش و نگرش امامان شیاه در سطح جاماـه،
به تروی ماارف دینی و تربیتی تشیع یاری رساند.
با تاجه به این که شاکله جاماه اسالمی را غالااً اهل تسـنّن تشـکیل مـیدادنـد ،ابـن
طاووس در ورای هدف مذکار ،گاشه چشمی نیز به آنها داشت .جاخ نامساعد فکری و نیا
شدید اهل سنت به آرامش روحی ،بالطاع آنها را به استفاده ا دعـا ترغیـب مـیسـاخت.
حال ،اگر استاابت دعا تحوّق ذیرتر باد ،گرایش به آن بیشتر می گردید .به همـین دلیـل
ابن طاووس عویده داشت اگر انسان در بدترین شرایط ممکن قـرار بگیـرد ،ادعیـه شـیاه،
مینه رهایی وی را فراهم میسا ند  111اما ال مه استفاده و حتّی اجابت دعا ،اعتواد راسـخ
به تشیع است 112.در چنین شرایطی جاماه اهل سنت به اسـتفاده ا چنـین ادعیـهای کـه
اصال عویدتی شیاه را در خاد نهفته داشت ،ساق می یافتند و همین امر به مـرور مـان،
مینه تروی و نشر تشیع را فراهم میساخت.
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نتیجه

تشیع امامیه با تفسیر متفاوت ا امامت ،در اعصار مختل با ایذای خلفای جار مااجـه
شد .ا این رو شیایان امامیه به دور ا جناالهای حکامتی و بـا در ـیش گـرفتن تویـه،
تشیع را به یک جریان قدرتمند اجتماعی و فرهنگی مادخل کردند .در سده هفتم هاری و
در ی برخی تحاالت سیاسی ،سید بن طاووس با برخارداری ا تساهل مذهای مامداران
جاماه اسالمی ،به طُرُق ذیل به نشر تشیع در بغداد یاری رساند:
خلیفه عااسی برای تادید اقتدار سیاسی خالفت نمیتاانست ا جمایخت قابل تاجخـه شـیاه در
بغداد چشم بپاشد و به دلیل ار شی که شیایان برای اماکن یارتی خایش قارل بادنـد ،بـا ح ـار
در چنین موابری ،درصدد جذب قلاب شیایان برآمد .در ی سیاست مذکار ،جاماه تسـنّن نیـز بـه
تاایخت ا خلیفـه ،در ایـن امـاکن بـه ویـژه در مرقـد امـام حسـین

ح ـار یافتنـد .در چنـین

شرایطی ،ابن طاووس با تدوین کتاب موتل که در البـهالی آن ،مناقـب اهـل بیـت را گناانیـده
باد ،با بهرهگیری ا این مناقب ،حقّ الهی امامت ارمه شیاه را کـه بـار ترین وجـه تمـایز تشـیع و
تسنّن به شمار میآمد ،در میان ارران اهل سنت نشر داد به گانهای کـه مراسـم عاشـارا عـالوه
بر شهرهای شیاهنشین ،در سراسر مناطوی که اهل سنت ح ار داشتند ،دایر گردید.
المستنصر باهلل عااسی که عالمان اهل سنت را محرّک منا عات بغداد میدانست ،برای
کنترل منا عات مذهای و بالطاع ،آرامش و امنیخت خالفـت خـایش ،بـا تیسـیک مدرسـه
مستنصریه برای مذاهب چهارگانه اهل سنت ،منا عات مذهای را در چـارچابی منـاظراتی
محدود ساخت .ابن طاووس هم به دلیل مهارتی که در فن منـاظره داشـت ،بـا برقـراری
ارتاا مداوم با عالمان مستنصریه ،با اراره ادلّه ا کتب اهل سنت ،اصال عویدتی شـیاه را
در مناظراتی رو در رو ،اثاات کرد و تروی داد.
تفکّر مهدویخت و انتظار ظهار منای همااره رکنی اساسی ا آما ههـای تشـیع بـاده اسـت.
بر اساس چنین آما های ،ظهار مهدی

 ،سرآغا ی برای استورار جاماه تشـیع بـر حکامـت

جهانی باد .با بستری که در سده هفتم هاـری و در ـی ویرانگـریهـای مغـاالن بـر جاماـه
اسالمی مستالی شد ،عده یادی ا اهل سنت و متصافه نیز منتظر و امیـدوار بادنـد کـه یـک
منای ظهار کرده ،آنها را ا چنگال مغاالن غیرمسلمان برهاند .ابـن طـاووس ،بـا اسـتفاده ا
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این ف ا و ا طریق تیکید بر روایـاتِ مـرتاط بـا ظهـار ح ـرت مهـدی

 ،حملـه مغـال را

مودمه و نشانه ظهار دانسته ،این قام مهاجم را به طار قاطع ،فاتح بغـداد بـه شـمار آورد .ا آن
جایی که کتب اهل سنت ،سوا خالفت عااسی را در ی تهاجم قامی بـا خصاصـیاتی مشـابه
مغاالن در نظر گرفته باد و هم با تاجه به جایگاه ابن طاووس در نزد تشـیع و تسـنّن ،سـخنان
و بیانات وی ،ضمن آن که قداست خالفت عااسی را در جاماـه اهـل سـنت در هـم شکسـت،
مینه را برای تروی اندیشه مهدویت در میان اهل سنت و متصـافه امیـدوار بـه ظهـار مناـی
فراهم ساخت .همچنین تالیغ اندیشه نزدیکـی ظهـار ح ـرت مهـدی

و وعـده اسـتیالی

تشیع بر حکامت ،به شیایان تحـ رّک خاصخـی بخشـید و ایشـان تاانسـتند بـا در ـیش گـرفتن
رابطهای حسنه با مغاالن ،برخی ا شهرهای شیاه را ا غارت و ویرانی برهانند.
در ی سوا خالفت عااسی و استورار حکامت ایلخانی و تـالش هاالکـا بـرای مشـروعیت
بخشیدن به حکامت خایش بـر جهـان اسـالم ،ا آن جـایی کـه علمـای اهـل سـنت بـا تـدبیر
المستنصر باهلل به سنت گرایی مفر مویخد شده بادند ،به مخالفـت بـا خااسـته هاالکـا مانـی بـر
صدور فتاای برتری حاکم عادل غیرمسلمان بر حکمران مسـلمان سـتمگر برخاسـتند ولـی ابـن
طاووس برای حفظ جان مسلمانان ،فتاای مارد نظر را صادر کـرد .ایـن امـر تاجخـه هاالکـا را بـا
تایین وی به منصب نوابت ،به جاماه شیاه ساق داد .بـه ایـن ترتیـب ابـن طـاووس بـا اتکـا بـر
چنین منصای و با جال نَسَب ،ضمن حفظ جان جماـی ا مسـلمانان ،ایشـان را بـه جاماـه تشـیع
نزدیک ساخت.
خ خالفت در جاماه تسنّن ،بنیانهای فکـری را ا هـم گسسـت و رو خمـادی و
سستی را بر یکره آن چیره ساخت .در چنین شرایطی ،مؤثرترین شـیاه بـرای التیـام آالم
ماجاد ،بان ساده و قابل فهم دعا باد .ا آن جایی کـه شـیایان در بهـرهگیـری ا شـیاه
مذکار ،ید طاالیی داشتند و اهل بیت در شرایط بحرانـی ،م ـامین اخالقـی ،اعتوـادی و
سیاسی (حقّ الهی امامت ،خاد را در قالب آن گناانیده بادند ،ابن طـاووس بـرای تـروی
م امین ماجاد در ادعیه ،با با شناسی این دعاها و ساماندهی آنها بـه صـارتی مـدوخن،
ضمن احیای مکتب دعایی تشیع ک ا وقفهای طاالنی ،با نشر آنها در میان اهل سنت،
بینش و نگرش ارمه شیاه را به اجتماع آن رو شناسانید.
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