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تاریخ پذیرش1011/10/10:

چکیده
پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم با تأکید بر نقش مهدی¬باوری در قیام مختار پرداخته است .این
پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانهای انجامشده است و هدف آن بررسی وضعیت اطالعات تاریخی در کتاب
مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم ابتدایی است .با بررسی محتوای کتاب متوجه میشویم درباره قیام مختار در کتاب درسی فوق ،توضیح کاملی داده
نشده است و دانش آموزان با اصل موضوع و نحوۀ قیام آشنا نمیشوند و باید برای پی بردن به موضوع قیام اطالعات خود را خارج از مباحث کتاب
به دست آورند .این مقاله در تبین چگونگی این قیام و به جهت روشنگری و تحلیل آن ارائهشده است .در این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال
هستیم که آیا اعتقاد و باور مردم به مهدی (عج) در قیام مختار نقشی داشته است؟ به نظر میرسد که قیام مختار براین اساس نقش مهدی باوری
شکلگرفته است و پیروان وی بر اساس این اعتقاد با او همراه شده¬اند  .نکتۀ دیگر این که در این تحقیق آنچه شایان توجه قرار می¬گیرد ،این است
که در این کتاب ،اشاره ای کوتاه به حضور ایرانیان در زمان امویان شده و مطلب جامعی در این خصوص بیان نشده است.
واژگان کلیدی :مهدی ،قیام ،عاشورا ،مختار ،پایۀ هشتم

- 1دکترای تاریخ تمدن وملل اسالمی ،مدرس دروس معارف دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندج
 - 2دکترای تاریخ تمدن وملل اسالمی ،عضو هیات علمی گروه معارف اسالمی دانشگاه فرهنگیان شهید مدرس سنندج ،کردستان ،ایران
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 -1مقدمه
درس تاریخ از دروسی است که دانش آموزان به آن عالقه نشان می¬دهند و دوست دارند از وقایع گذشته اطالعاتی را به دست بیاورند ،با بررسی
کتاب درسی کالس هشتم در مورد قیام مختار متوجه می¬شویم مطالب ارائه شده بسیار کوتاه بیان شده به نحوی که دانش¬آنوزان مجبور هستند
ً
برای اطالع بیشتر به کتاب¬های غیر درسی مراجعه کنند و ممکن است مطالب به صورت کامل و مفید در اختیار آنان قرار نگیرد؛ مخصوصا در
مورد قیام بزرگانی که نام آنان در کتاب¬ های درسی آمده است و متأسفانه به علت کمبود زمان آموزش درس علوم اجتماعی پایۀ هشتم به خو بی به
این افراد و اهداف قیام¬ های آنان پرداخته نشده است .این امر را باید یادآور شویم که دوران قبل از ظهور امام زمان (عج) دورانی است که دین
اسالم را بدعتهای آشکار و نهان فراگرفته و اسالم ،به نظرات شخصی ،تفسیر به رأیها و هزاران بدعت دیگر ،آمیخته شده است .تنها با امر ظهور
حضرت مهدی (ع) است که این بدعتها برچیده خواهدخواهد شد(طباطبایی ،بیتا.)0 :
بر این اساس در این مقاله ،سعی بر این است که اطالع دانش آموزان در زمینۀ مهدی باوری افزایش یافته و با برخی از نکات مهم تاریخ اسالم در
مورد قیام مختار آشنا شوند .نگاهی به تاریخ اسالم نشان میدهد که در طول زمان ،افرادی جاهطلب و سودجو ادعای مهدویت کردهاند ،یا گروهی
از مردم عوام افرادی را مهدی میپنداشتهاند .این امر نشان میدهد که موضوع مهدویت و اعتقاد به ظهور و باور به یک منجی غیبی ،در میان
ّ
مسلمانان امری مسلم و موردقبول بوده است(جعفریان :۹۶۳۱ ،ص  )755و چون نام یا برخی از نشانههای آن حضرت با مشخصات برخی از
مدعیان یادشده تطبیق میکرده ،آنان از این موضوع سوءاستفاده کرده و خود را مهدی قلمداد نمودهاند .یا چهبسا خود آنان ادعایی نداشتهاند لکن
ّ
برخی از عوامالناس از روی نادانی یا شدت ستم و بیدادگری حکومتها یا عجلهای که در ظهور مهدی داشتهاند ،یا به علل دیگر ،بدون آنکه
درمجموع به نشانههای حضرت دقت کنند ،بهاشتباه ،آنان را مهدی موعود تصور کردها¬اند.
اما این مدعیان به دو دسته تقسیم میشوند :عدهای قبل از تولد امام زمان هستند و عدهای بعد از تولد آن حضرت ،ادعای مهدی بودن نمودهاند.
مدعیان و گروههای وابسته به آن دست به قیام میزدند ،نکته بسیار بااهمیت این است که در عقبۀ این قیامها فعالیت فکری و فرهنگی پیامبر گرامی
ً
اسالم و خصوصا امامان معصوم بود که هیچ شکی در آن نیست ،بیشترین پشتوانه این تفکرها از همان جنبش علمی و فرهنگی است که امامان بعد
از شهادت امام حسین (ع) انجام دادهاند ،اما برداشتهای مختلف افراد قیامکننده از آن باعث تفرقه و اختالف در میان مسلمانان بخصوص در بین
شیعه شده است(حسین :۹۶۳۱ ،ص  .)98و به همین علت گروههای مانند کیسانیه ،هاشمیه ،جارودیه ،باقریه ،خرمیه ،ناووسیه ،اسماعیلیه،
جناحیه ،واقفیه ،عسکریه قبل از تولد امام زمان به وجود آمدند که در همۀ آنها بهنوعی ادعای مهدویت وجود دارد(نوری.)210 :۹۶۳۸ ،
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باور به مهدی در همان قرن اول اسالم به وجود آمده که شروع آن از کوفه است و باور آنچنان عمیق بود که در طول سالیان همچنان باقیمانده
است .این مقاله جهت تکمیل بحث قیام مختار و مهدویت در آن دوران که در کتاب درسی هشتم ارائه شده است.
 -2پیشینه تحقیق
درباره مهدویت کارهای گوناگون صورت گرفته است؛ ازجمله مقالۀ آقای نعمتالله صفری و رضا برادرانی در دو با عنوانهای «مهدی باوری در
میان کیسانیه از آغاز تا وفات محمد بن حنفیه» و «بررسی تحلیلی مهدی باوری در میان کیسانیان موعودگرا از وفات ابوهاشم (م  )89تا انقراض
نهایی» که هر دو در فصلنامه موعود در شمارهای  71و  70چاپشده است .مقالۀ «سیر تاریخی استفاده از عنوان مهدی در نگاه اسالمشناسان
غربی» حمید سعادت؛ غالمرضا بهروزی لک که در فصلنامه موعود در شماره  08چاپشده است .در مورد بررسی کتب درسی ،مقاله¬ای در این
مورد نگارش نشده و تفاوت این مقاله با سایر مقاالت در تکمیل اطالعات معلمان و دانش آموزان کالس هشتم نگارش شده است.
 -0واژۀ مهدی
واژۀ مهدی در لغت به معنای هدایتشده است .در صدر اسالم این واژه به کار رفته و برای برخی از افراد این نام ،بیانشده است ،به کار بردن این
کلمه در مورد بعضی از بزرگان برای تجلیل بوده است که مردم این لقب را برای آنان استفاده میکردند؛ چنانچه مصعب بن عمیر را در زمان پیامبر
مهدی میخواندند(مقدسی :۹۶۳۸ ،ج  ،2ص  .)667این در حالی بود که لقب مهدی از طرف پیامبر (ص) برای او بیان نشده است .هرچند
شخصیت مصعب برای شخص پیامبر گرامی مورد قبول بوده و جزء کسانی بود که از طرف پیامبر (ص) جهت تبلیغ دین اسالم و تعلیم احکام
اسالمی به مدینه رفت .یا وقتی که در جنگ صفین عمرو عاص از طرف معاویه برای گفتگو با لشکر امیرالمؤمنین علی (ع) میآید و میگوید یک نفر
را بفرستید تا من با او گفتگو کنم .امام ،عقیل بن نویره را میفرستد و در ضمن سخن و گفتگو او ،امام علی (ع) را هادی و مهدی میخواند(ابن اعثم
کوفی :۹۶۳۱ ،ص  .)621در اینجا مشخص می شود که این واژه برای مردم آن زمان ناآشنا نبوده و کاربرد داشته است ،اما پیامبر گرامی اسالم مردم
را بامعنای واقعی آن آشنا میکند و آن را هدفدار و جهتدار مینماید و صاحب این لقب را برای مردم مشخص میکند و مردم را به این باور که
مهدی خواهد آمد ،می رساند .بعد از شصت سال از رحلت پیامبر گرامی اسالم مختار ثقفی در قیام خود در کوفه از مهدی نجاتبخش نام میبرد و
منظور او محمد حنفیه بود که او را همان مهدی نجاتبخش میداند(بلعمی570/0 :۹۶۳۳ ،؛ ابوحنیفه دینوری208 :۹۱۳۱ ،؛ مسکویه:۹۶۳۱ ،
.)108/2
 -0محمد حنفیه
َ
محمد حنفیه نخستین فرزند حضرت علی (ع) از سایر همسرانش است .اولین فرزندان آن حضرت ،امام حسن و امام حسین (ع) ،امکلثوم و زینب
و رقیه که مادر آن ها حضرت فاطمه (س) است .مادر محمد حنفیه ،خوله از طایفۀ حنفیه است که بعد از او با امالبنین ازدواج میکند و صاحب
فرزندانی میشود که در واقعۀ عاشورا کنار امام حسین (ع) قرار میگیرند و به شهادت میرسند.
 -7مختار
مختار یکی از شخصیتهای مشهور در تاریخ اسالمی است و صفحات تاریخ دربارۀ او و قبیلهاش مطالب زیادی نوشته است .به طوری که قبیلۀ او
به شجاعت و جنگاوری مشهور بودند .مختار بن ابی عبیده بن مسعود بن عمرو بن عمیر بن عوف بن قسی بن هنبه بن بکر بن هوازن از قبیله ثقیف؛
سال یکم هجری قمری به دنیا آمد او از قبیلۀ مشهـور و پرآوازۀ هوازن ،از اعراب منطقۀ طائف اسـت .کنیهاش ابواسحاق؛ و لقـبش کـیـسـان بود که
فـرقـه کـیـسـانیه منسوب به اوست .کیسان به معنای زیرک و تیزهوش است(فیروزآبادی :۹۸۹۱ ،ج  ،2ص .)096
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خان ـۀ مختـار ،اولین منزلگاه مسلم بن عقیل و محل آمدوشد او جهت تبلیغ و بیعت گرفتن برای امام بود .ورود پنهانی و غـیـرمـنتظرۀ ابن زیاد به
کوفه ،ناگهان اوضاع را به همریخت و مسلم صالح دید از خانۀ مختار بـه خـانـه هـانـی بـن عـروه ،کـه مرد مقتدر و بانفوذ شیـعـه در کوفه بـود،
نقلمکان کند(ابوحنیفه دینوری .)292 :۹۱۳۱ ،مدت حکومت مختار ،یک سال و نیم ( ۹۳ماه) بود و در  ۹۸رمضان سال  ۳۳هجری قمری در سن
 ۳۳سالگی کشته شد.
 -0کوفه و مهدی باوری
کوفه اولین جایی بود که مسلمانان در آن گرد هم آمدند و محل تجمیع نظامیان مسلمان بود که بعدها بهعنوان اولین شهر اسالمی منطقۀ عراق لقب
گرفت و مسجد کوفه نیز به عنوان اولین بنایی بود که در این منطقه ساخته شد(ابن قتیبه دینوری .)178 :۹۶۳۱ ،این شهر در سال  07هجری
اسالمی بهعنوان پایتخت جهان اسالم از طرف امام علی (ع) انتخاب شد .کوفه ،هم مرکز علمی و هممرکز برخی از قیامهای صحابه ازجمله قیام
توابین و قیام مختار بود.
مختار قیام خود را بعد از واقعه عاشورا و قیام توابین در سال  ۳۳هـ.ق در کوفه با شعار «یا لثارات الحسین» شروع کرد .او ابتدا مردم را به نام محمد
بن حنفیه و با لقب مهدی دعوت میکند و با پذیرش دعوت او زمینۀ قیام مهیا میشود و بسیاری از مردم هم ،دعوت او را قبول میکنند(ابن اثیر
جزری50/12 :۹۶۳۹ ،؛ بلعمی :۹۶۳۳ ،ج )500 /0و با او همراه میشوند و قیام او شکل میگیرد .حال سؤال این است که چرا مختار را به این اسم
میخواند؟ و دیگر اینکه مردم و بزرگان چرا وقتی اسم مهدی میآید حساس میشوند و بهراحتی قبول میکنند و باز جای تعجب این است مگر
مختار در بین این مردم ناشناس و ناآشنا است و یا مانند دیگر اعراب دارای قبیله و عشیره و طایفه نیست؟ چرا او را به سروری قبول ندارند اما وقتی به
نام مهدی دعوت میکند همه او را باور میکنند و او را یاری میکنند(ابوحنیفه دینوری )271 :۹۱۳۱ ،و خواهان قیام همراه او هستند؟ آیا قیام مختار
به خاطر شخص خود است و یا بهواسطۀ کلمه مهدی است که در ادبیات این نهضت به کار رفته است.
مختار چگونه شخصیتی دارد؛ کذاب است یا صا دق است و یا چندین شخصیت گوناگون دارد؛ اما اینکه مردم و اطرافیان وی سخن او را بهعنوان
مهدی مطرح میشود ،قبول میکنند و به عبارت سادهتر مردم به خودمختار جواب نمیدهند بلکه به ادعای او یعنی مطرح کردن محمد حنفیه به
عنوان مهدی پاسخ میدهند چون اگر به خود او پاسخ میدادند او نیاز نداشت که این کلمه را مطرح کند و مردم را به آن دعوت نماید .طوری که در
همان دوره کسانی مانند سلیمان بن صرد خزاعی قیام کرد و مردم و پیروان خود را دعوت کرد جهت قیام برای یک هدف معین و مشخص که عدهای
قبول کردند و جمع زیادی هم قبول نکردند و چهبسا اگر او هم آن را میگفت موفق میشد(یعقوبی.)211 /2 :۹۶۳۹ ،
عبدالله ابن زبیر نیز ،مردم را به خود ،دعوت و قیام می کند؛ بدون اینکه به کس دیگری دعوت بکند ،البته شرایط مکه و جو حاکم بر آن با دیگر جاها
فرق داشت؛ چهبسا اگر هم دعوت میکرد ،چندان موفقیتی نصیب او نمیشد؛ ولی کوفه آمادگی این را داشت و نتیجه داد .اگر مختار هم مثل اینها
ً
خواهان داشت حتما به خودش دعوت میکرد(جعفریان :۹۶۳۱ ،ص  )755پس قیام مختار در سایۀ مهدویت و مهدی باوری صورت گرفت.
-7زمینههای مهدی باوری
زمینۀ مهدی باوری از کوفه شروع میشود و کوفه را از دیگر جاها متمایز میکند .چرا این زمینه از کوفه شروع میشود؟ اگر نگاهی به زمان پیامبر
(ص) داشته باشیم ،خواهیم دید که عدهای از اصحاب رسول خدا در زمان خالفت امام علی (ع) که او کوفه را بهعنوان مرکز حکومت اسالمی
انتخاب کرد(ابن اعثم کوفی :۹۶۳۱ ،ص  )000به این سرزمین هجرت کردند و جزو پیروان امام علی شدند .تمامی این مردان بزرگ ،محدث،
راوی و فقیه بودند؛ چنانکه خلیفه دوم میگفت تمام راوی شناسان مردم در کوفهاند و این نشان میدهد که اصحاب و یاران خاص پیامبر نیز در این
شهر جمع شدهاند؛ مانند عمار و یاسر سلمان فارسی سلیمان بن صرد خزاعی و دیگران که همه آنان وزنههای علمی اسالم و ناشران واقعی اسالم و
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روایان واقعی پیامبر هستند و همچنین امام علی (ع) کوفه را جمجمۀ اسالم و گنجینۀ ایمان و شمشیر خداوند خوانده است و یکی از پایگاههای مهم
اسالمی به شمار میرود(واقدی.)072 /6 :۹۶۳۸ ،
کوفه مرکز پیروان امام علی (ع) شد و در این شهر محدثان فضایل خاندان پیامبر را برای مردم میگفتند و بیشتر آنان حضور پیامبر را درک کرده
بودند و میدانستند که کدامیک از صحابه در پیش پیامبر دارای چه مقام و منزلتی است و همدیگر را میشناختند(ابوحنیفه دینوری)259 :۹۱۳۱ ،؛
لذا در این شهر است که مهدی را باور می کنند و آن را قبول دارند چون بیشتر آنان از اصحاب پیامبرند و قول و حدیث پیامبرشان را شنیدهاند و قبول
دارند و به همدیگر یادآوری میکنند و چون از قبل ،زمینۀ آن توسط این اصحاب فراهمشده است و برای این مردم بیانشده است ،وقتی شخصی
مانند مختار ثقفی مردم را به مهدی میخواند ،آن را قبول میکنند(جعفری )297-291 :۹۶۳۸ ،و به این باور دارند که مهدی موعود وجود دارد.
مختار خود در این دوره ،بزرگ شده است و فضای حاکم بر کوفه را میشناسد و بر اساس آن اقدام میکند و این مهدی که مختار به آن دعوت
میکند ،هم برای او شناختهشده است و هم مردمی که به آن دعوت شدند ،آن را میشناسند و این از قبل برای مردم بیانشده است و بهاصطالح این
مهدی برای همگان تعریفشده است .از اینجا روشن است که چرا او مردم را به مهدی دعوت میکند؛ از کجا میداند و چرا این کلمه را به کار
ً
میبرد؛ قطعا این بدون آگاهی نبوده است و در مورد این کلمه ،اطالعی داشته است و میداند که کاربرد نام مهدی ،قیام وی را از دیگران جدا می
کند و میداند که آن را چگونه بیان کند.
 -6ویژگیهای مهدویت
پس اگر عنوان مهدویت ،اصالت اسالمی نداشت ،نه مدعیان دروغین میتوانستند آن را مطرح و وسیلۀ تجمع عوام به دور خود قرار دهند و نه عوام و
پیروان مهدیهای ادعایی شائبه¬ای از حقیقت نزد آنان داشتند که بدانها معتقد و عالقهمند شوند و از آنان پیروی نمایند.
بهطور خالصه اصالت مهدویت و ریشه گرفتن آن از ناحیۀ شخص پیغمبر (صلیالله علیه وآله) بود که فریبدهندگان آن را بهانۀ دعوی مهدویت
قراردادند و فریب¬ خوردگان هم گرفتار سراب حقیقت نمای آنان شدند و با هدف رسیدن به حقیقت ،دنبال ادعای دروغین آنان را گرفتند و البته کار
هر دودسته (فریب¬ دهندگان وفریب خوردگان) به کفر و جدایی از اسالم راستین منتهی شد .روایاتی که از پیامبر گرامی (ص) در مورد امام عصر
(عج) رسیده است که ازجملۀ آن¬ها عبارت است از:
«ان المهدی اسمه اسمی»...؛ مهدی نجات بخش ،همنام من است .یاران و پیروان مختار با چنگ انداختن به این روایت پیامبر« ،محمد حنفیه» را
مهدی نجاتبخش عنوان دادند و روایت را بدو منطبق ساختند .بااینکه پیامبر (ص) دردهها روایت ،نشانههای دیگری را برای آن حضرت برشمرده
است که جز خود آن گرامی ،دیگران فاقد آن نشانهها و عالمت¬ها هستند(حسین.)07-07 :۹۶۳۱ ،
-5ویژگیهای مهدی باوری در دورۀ مختار
وقتی مختار مردم را به مهدی بودن محمد حنفیه فر امیخواند (ابن اثیر جزری019/11 :۹۶۳۹ ،؛ بالذری290/0 :۹۸۶۱ ،؛ بلعمی:۹۶۳۳ ،
 )570/0و مردم هم دعوت او را میپذیرند .این دعوت ،همراه با قیام است و این ویژگی مهدی ،آن را از سایر مهدیهای صدر اسالم جدا کرده
است و اینجا مشخص میشود که مختار از ویژگی های مهدی واقعی باخبر است و مردم هم از آن اطالع دارند و بر همین اساس او قیام میکند و او
ً
زمینههای قیام را هم میبیند و طوری است که گویی مختار قبال نقشه آن را در دست دارد وبر اساس آن عمل میکند و این که مختار شناخت از
مهدی و مهدویت را چگونه به دست آورده است؟ بحث و تحقیق جداگانه¬ای میطلبد؛ ولی همینقدر مشخص است که او با آگاهی و اطالع از
باور شعیان اقدام می کند و اینکه در این زمان امام سجاد (ع) امام شیعه حضور دارد و مختار درصدد است که با او ارتباط برقرار کند؛ ولی موفق
نمی¬شود و با محمد حنفیه رابطه برقرار می کند و او هم چندان با او موافق نیست و این از سخنان او در باب فضیلت امام علی (ع) و برادران
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بزرگوارانش مشخص است(ابن جوزی :۹۶۳۱ ،ص  )080و در عینحال اهل بیت (ع) مخالف باور مردم نیستند ولی در مصداق آن مخالفت
ً
میکنند و دقیقا مختار هم از این باور استفاده میکند؛ البته اگر مختار به غیراز این دو به نفر دیگری دعوت میکرد ،هم شاید موفق نمیشد؛ چون
این گزینهها به باور مردم نزدیکتر بود و چون این از باورهای شیعه است لذا این گزینهها بهترین گزینه است(الشیبی16 :۹۶۳۳ ،؛ جعفری:۹۶۳۸ ،
258؛ عبد دیکسون.)61 :۹۶۳۹ ،
اما سخن دیگر این است اگر غیر از مختار ،کس دیگری مردم را به مهدی دعوت میکرد ،آیاموفق میشد؟ و آیا مردم قبول میکردند؟ یا نه؟ جواب
این است که مردم قبول میکردند؛ چه دلیلی برای این مدعا وجود دارد؟ چون بعد از مختار داعیان دیگری آمدهاند و مردم را به مهدیان دیگری
دعوت کردهاند و مردم هم قبول کردهاند و این در تاریخ اسالمی ثابتشده است(طبری027/11 :۹۶۳۳ ،؛ یعقوبی )288/2 :۹۶۳۹ ،و ازاینجا
روشن میشود که اندیشۀ مهدی¬باوری و مهدی¬گرایی یک اندیشۀ پویا و زنده است؛ اما در خصوص مصداق آن کیست؟ و چگونه است؟ در
طول تاریخ دچار اشتباهات زیادی شده است که از بحث ما خارج است ولی مهم این باور به مهدی-باوری است که تداوم دارد و زنده است و تا
ظهور مهدی واقعی و صاحب زمان(عج) ادامه خواهد داشت(صافی گلپایگانی.)11 :۹۸۹۳ ،
-9زمینۀ مهدی باوری
قیام مختار و دیگر قیامها مانند توابین بعد از واقعۀ غمانگیز عاشورا اتفاق افتاده است(اصفهانی )212/1 :۹۶۶۱ ،چون باید جامعۀ آن روز ،آنقدر
دچار هرجومرج شده باشد که در ه ر نقطه جهان اسالم علیه خلیفۀ آن زمان ،شورش اتفاق بیفتد(همان) و امویان که خود را جانشین پیامبر و خلیفۀ
مسلمانان میدانستند ،واقعۀ غمانگیز عاشورا در زمان آنان اتفاق افتاد و بعد از واقعۀ عاشورا دست به واقعۀ دیگری به نام ّ
حره زدند که آنهم خیلی
دردناک بود و آن کشتار بیسابقه در مدینه ،شهر پیامبر (ص) جایی که سالها پیامبر در آن زندگی کرده است و مردم آن با پیامبر زندگی کردهاند
همسایه پیامبر بودند در دوران حیات با پیامبر نشست و برخاست داشتند و قبر پیامبر آنجاست اما با وقوع واقعۀ ّ
حره باید از بین بروند و کشته شوند.
بهطوری که منابع تاریخی تعداد کشتهشدگان اصحاب رسول خدا (ص) و دیگران در مدینه را در روز در این واقعه ،هشتاد نفر از اصحاب رسول خدا
(ص) را که در جنگ بدر با او بودند ،ذکر کردهاند که همۀ آنها به قتل رسیدند .همچنین از قریش و انصار هفتصد نفر و از سایر مردم ده¬هزار نفر
ذکر کردهاند .این حادثه در  25ذیالحجه سال  60هجری روی داد(ابن قتیبه دینوری226 :۹۶۳۱ ،؛ ابوحنیفه دینوری)011 :۹۱۳۱ ،؛ یعنی 71
سال بعد از رحلت پیامبر در شهر خود پیامبر توسط خلیفۀ مسلمین قتل و عام صورت میگیرد و تمام این حوادث زمینۀ قیام و اعتقاد به مهدی را
افزایش میدهد.
در جامعۀ آن روز که ظلم و ستم بیدادمی کند و قتلعام در خانۀ خدا و شهر پیامبر صورت میگیرد(ابن طباطبا ،)161 :۹۶۳۳ ،افراد جامعه را
بهعنوان برده میگیرند و مانند غیرمسلمانان با آنان رفتار میشود(مسعودی ،)290 :۹۶۳۱ ،اصول و فروع اسالمی رعایت نمیشود .سخن از
جامعه¬ای است که جوانان پانزدهساله به هنگام ورود پیامبر به شهرشان ،اکنون نزدیک به هفتادسال سن دارند؛ یعنی دورۀ پیامبر را درک کردهاند و
دهۀ شصت هجری را هم می¬بینند؛ این افراد که به صحابه معروفاند در تمام شهرهای اسالمی وجود دارند؛ اما در مدینه بیشترند .همۀ این
حوادث مردم را به باور منجی و مهدی نزدیک میکند که پیامبر آن را در میان اصحاب گفته است(مسعودی.)086 :۹۶۳۱ ،
-8انحرافات مهدی باوری
اما در این مهدی¬باوری ممکن است به دلیل فراهم شدن زمینههای اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی در جامعه اسالمی و عدم آشنایی مردم با مفاهیم
دینی و اعتقادی ،شرایط برای افرادی سودج و مهیا شود که مدعیان مهدویت یکی پس از دیگری ظهور کنند و چهرۀ واقعی مهدی موعود را مخدوش
و اعتقاد به آن را سست نمایند(صافی گلپایگانی .)11 :۹۸۹۳ ،ما دراینباره ،شاهد بسیاری از موارد هستیم که در طول تاریخ اسالمی به وجود

نقش مهدی باوری در قیام مختار و بررسی میزان پردازش آن در کتاب مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم (متوسطه اول)

09

آمده¬اند و کسانی مانند مختار که به ابنالوقت نیز معروف است از این استفاده می کنند .چون اعتقاد و باور به مهدی همراه با مبارزه با ظلم و جور
است ،این اشکال به وجود می آید که ممکن است به انحراف فکری و اعتقادی امامت منجر شود .نکتۀ این است که چرا قیام این زمان رخ داد و مردم
امام زمان خود را تنها گذا شتند؟ گویی اثبات حقانیت او دچار مشکل گردیده است که حتی بسیاری علما و فقهای آن زمان هم امام خود را
نشناختند و فقط عده قلیلی با امام سجاد (ع) بودند که درجایی میفرماید« :در مکه و مدینه حدود بیست نفر نیست که ما را دوست
بدارد»(شهیدی)110 :۹۶۳۱ ،؛ اما نکتۀ مهم این است که این باور در مردم بوده ،ادامه دارد و دچار فراموشی نشده است و همچنان پویاست.
نتیجه گیری
در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایۀ هشتم (متوسطه اول) در صفحه  61آ در بحث اهداف و دستاوردهای قیام عاشورا حتی یک مورد از
قیام¬ها عنوان نشده و در صفحه  66کتاب آمده است« :مردم ایران که از ظلم و ستم و قوم¬گرایی امویان به ستوه آمده بودند ،از هر فرصتی برای
مخالفت و مبارزه با حکومت اموی ،استفاده می¬کردند ،ایرانیان در بسیاری از قیام¬ها و شورش¬هایی که علیه امویان به وقوع پیوست ،حضور
موثری داشتند؛ برای مثال وقتی مختار ث قفی در کوفه به خونخواهی امام حسین(ع) و یارانش قیام کرد ،ایرانیان با شور و شوق به او پیوستند»( جمعی
از نویسندگان .) 66 :1088 ،همانطور که ذکر شد می بینیم که در کتاب درسی در مورد قیام مختار ،تنها در حد چند خط صحبت شده است و از
سوی دیگر در کنار کلماتی همچون شورش ،این قیام آمده است؛ برای دانش آموزان این نکته باقی می¬ماند که آیا این یک قیام مذهبی بوده است و
یا یک شورش بر علیه حکومت وقت؟ و ایرانیان بر اساس چه تفکری با مختار همراه شدند؟ اعتقاد به مهدی موعود از زمان پیامبر گرامی اسالم و
ائمه طاهرین منشأ گرفته است که نمود اولیۀ آن بعد از واقعه عاشورا در جهان اسالم نمایان میشود ،این اعتقاد و باور اولیه در بین پیروان امام علی
(ع) و در شهر کوفه شکلگرفته است که به طورقطع زمینۀ این باور را اصحاب خاص پیامبر و امام علی (ع) در میان مردم ایجاد نمودهاند .چراکه
بیشتر این قیام ها با انگیزۀ مهدوی و بر اساس اعتقادات به مهدویت از این شهر به پا خاسته است ،فکر و تفکر آن در میان پیروان امام علی (ع) که
بعدها به شیعه معروف شدند ،برمیگردد .الزم به ذکر است باور به مهدی ،بیشتر قیامها را تشکیل میدهد و مردم را به خود جذب مینماید و بیان
آن همراه با جنبوجوش و حرکت معنادار است که این تفکر بعد از عاشورا بزرگترین مکتب پویای شیعه است؛ البته این باور نیز دارای انحرافات
متعددی است که مهم ترین آن عدم معرفت و شناخت امام زمان است .باید اذعان کرد که برای شناخت وقایع تاریخی مهم ،نباید در کتب درسی به
اختصار بسنده کنیم؛ زیرا آسیب این امر بیشتر از حذف مطلب در کتب درسی خواهد بود و دانش¬آموزان را به کتاب¬های غیر درسی و با اهداف
خاص هدایت می¬کند؛ لذا جهت رفع مشکالت ناشی از محتوای آموزشی موارد ذیل پیشنهاد می گردد:
)1

در دورۀ متوسطه اول ،درس کتاب تاریخ ایران و اسالم به صورت مستقل از مطالعات اجتماعی تدوین گردد.

)2

برای آموزش در تاریخ ایران و اسالم دو ساعت در هفته برای هر کالس پیشنهاد می¬گردد.

)0

مباحث تاریخی زیر نظر متخصصین تاریخ ایران و اسالم تدوین و مباحث به صورت مناسب بسط داده شود.

)0

جهت تدوین کتاب درسی ا ز نظریات جدید استفاده گردد تا بعدا برای دانش آموزان دوگانگی در ارائه بحث تاریخ ایجاد نشود.

امید است در چاپ کتابهای درسی در سال¬های آیندۀ موضوعات تاریخی کامل و مناسب سن دانش¬آموزان ارائه و تدریس گردد.
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The role of Mehdi Bavari in the Mukhtar uprising and the extent of its processing in the eighth grade social
studies textbook (first secondary)

Abstract
The present study has analyzed the content of the eighth grade social studies textbook with emphasis on the
role of Mehdi Bavari in the Mukhtar Uprising. This research has been done by descriptive, analytical method
and using library documents and resources and its purpose is to examine the status of historical information
in the eighth grade elementary social studies textbook. In this book, there is a brief reference to the presence
of Iranians in the time of the Umayyads and no comprehensive information has been stated in this regard.
And to find out about the uprising, they have to get their information out of the book. This article is presented
in explaining how this uprising and for its enlightenment and analysis. In this article, we seek to answer the
question whether the belief of the people in the Mahdi (pbuh) played a role in the Mukhtar uprising? It seems
that Mukhtar Uprising is based on the role of Mehdi Bavari and his followers have joined him based on this
belief and this issue is not addressed at all in the textbook.
Keywords: Mehdi, Uprising, Ashura, Mukhtar, 9th grade
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