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 چکیده

ی ی ائمهتنباط از تاریخ و سیرهضداطالعاتی قابل استرین برخورد اطالعاتی و بیش
است؛ متأسفانه  )ع(ی خالفت امیرالمؤمنین و امام حسن مجتبیمعصومین)ع(، مربوط به دوره

ی معصومین)ع( ثبت و ضبط نشده صورت صریح و جدّی برای دیگر ائمهچنین اقداماتی به
های آن بودن فعالیتمخفیدلیل است. ممکن است عدم اطالع ما از این موضوع، به

 واران بوده باشد، اما شواهد و قرائنی نیز در دست نیست که نشان دهد آن حضرات،بزرگ
مندی از یک تشکیالت منظم، ی مشخصی برای نفوذ در دستگاه خالفت داشته و با بهرهبرنامه

هایی و گزارش ی حاضر با بررسی روایاتاند. مقالهشدههای دشمنانِ خود باخبر میاز توطئه
ی پیشوایان پردازد، تالش دارد سیرهی معصومین) ع( میکه به این دو موضوع در زندگی ائمه

 ها شناسایی کند.دینی را در کشف توطئه
 

  کلیدی: هایواژه
 ، نفوذ، کشف توطئه.)ع(ی معصومینی ائمهسیره

                                                      

 بیت)ع(استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل 
(sadeqi48@isca.ac.ir.) 
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 مقدمه

های متفاوت و انگیزهی معصومین)ع( ممکن است از پایگاه ی ائمهی سیرهمطالعه
ی سیاسی، مخالفان مذهبی شیعه معتقدند رویکردهای مختلفی صورت بگیرد. در بحث سیره

ی معصومین)ع( با خلفا یا های سه امام نخست، میان دیگر ائمهپوشی از جنگکه با چشم
شده و اخبار موجود در حاکمان وقت، دشمنی چندانی وجود نداشته است؛ اختالفات روایت

بر دشمنی دانست یا تحت عنوان دشمنی دالها را نیز بدان اندازه نیست که بتوان آن ن زمینهای
وجود، اکثریت شیعیان چنین تحلیل و برداشتی را قبول ندارند شان کرد! با اینو عداوت توجیه

تی طور کلی جدا بوده و هیچ سنخیبیت)ع( از خلفای جور بهو عمیقاً بر این باورند که راه اهل
ی واران با خلفای اموی و عباسی وجود نداشته است. از نظر شیعه، همهمیان مشی آن بزرگ

ی معصومین)ع( نیز پیوسته درصدد رو، ائمهاند و از اینبیت)ع( بودهخلفا، غاصب و دشمن اهل
اند. کردهگیری میمبارزه با خلفا و حاکمان برآمده و همواره حذف این رقیبان را پی

ی مستقیم و گاهی با دیگر، تالش در راه حذف خلفا و حکام جور، که گاهی با مبارزهبیانبه
ی ثابت و جامع از سوی ی منفی همراه بوده است، نشان از وجود یک برنامهسکوت و مبارزه

ی حاضر ی حضرات معصومین)ع( برای احیای اسالم اصیل و سنت نبوی دارد. مقالههمه
سش است که اگر به هردلیلی در زندگی برخی از معصومین)ع( دنبال پاسخ به این پربه

توان از استمرار مبارزه بر در مبارزه با خلفا و حکام وقت نداشته باشیم، چگونه میشواهدی دال
صحبت  -ی معصومین)ع( عنوان یک اصل ثابت و کلیدی در حیات ائمهبه -با حکام جور 

بررسی چگونگی نفوذ حضرات معصومین)ع( در دنبال کرد؟ با این توصیف، این پژوهش به
ها بوده و استمرار در مبارزه را از جانب ایشان اثبات های آنمیان دشمن و کشف توطئه

 خواهد کرد.
واران، ی معصومین)ع( و شیعیان در عصر حضور آن بزرگاگرچه دشمن اصلی ائمه

ها، دشمنان فراوان دیگری نیز آن براند؛ اما عالوهعباس بودهامیه و بنیهای مقتدر بنیدولت
 خود با دو دولت مذکور مخالف بودند. برای مثال: خوارج،اند که درجایوجود داشته

شنوی نداشتند و راه ی معصومین)ع( حرفهای منحرف شیعه که از ائمهغالیان و گروه
آمدند. از شمار میکلی جدا بود، طیف دیگری از دشمنان ایشان بهبیت)ع( بهآنان از اهل

هایی که مربوط به هر یک از این دشمنان بوده باشد، قابل بحث و بررسی رو، گزارشاین
 بعد را بررسی خواهیمبهـ  )ع(امام حسن مجتبیـ ی امام دوم ما در این پژوهش، سیره است.

 کرد.
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 پیشینه، سؤاالت و مشکالت تحقیق

 "علی دعموش"ی نوشته "هاالستخبارات و االمن فی اآلثار و النصوص االسالمی هموسوع"
آوری مباحث جلدی است که به جمعای سهمجموعه "جعفر مرتضی عاملی"زیر نظر استاد 

اطالعاتی و امنیتی در قرآن و روایات اسالمی پرداخته است. این کتاب با طرح عناوینی 
خدا)ص( و دا آیات قرآن و سپس اخبار و احادیث رسولمربوط به امنیت و اطالعات، ابت

ی معصومین)ع( را ذکر کرده است. این موسوعه هرچند امیرمؤمنان)ع( و سپس دیگر ائمه
مند بوده و کار را برای دیگر محققان آسان کرده است، اما سیره و روایات امامان ارزش

درصد،  90توان ای که میگونهشود؛ بهندرت یافت میمعصوم بعد از امیرالمؤمنین)ع( در آن به
تر از این مجموعه، را مختص دو معصوم نخست دانست. علت این امر آشکار است؛ بلکه بیش

اند و حوادث و نبردهایی که برای ایشان ی حکومت بودهوار در صحنهزیرا آن دو بزرگ
بودن بسیاری ب، تکراریی بعدی اتفاق نیفتاده است. اشکال دیگر این کتارخ داده، برای ائمه

ها بار تکرار کرده که بخش زیادی از روایات و آثار را تا دهطوریاز اخبار در آن است، به
های دیگری نیز در این زمینه: مانند اطالعات و امنیت در کتاب و سنت، است. کتاب

( پرداخته ی پیامبر اکرم)ص( و امیرمؤمنان)عتر به تاریخ و سیرهگونه است؛ یعنی بیشهمین
 است.

ی معصومین)ع( برای نفوذ در میان دشمنان ی حاضر آن است که ائمهسوال اصلی نوشته
اند؟ البته کردههای آنان را کشف میای داشته و چگونه توطئهخود چه برنامه و شیوه

ها پاسخ داد؛ مانند توان در این زمینه مطرح کرد و به آنتری را نیز میهای جزئیپرسش
ی معصومین)ع( تشکیالتی برای انجام اقدامات اطالعاتی و ضداطالعاتی که: آیا ائمهاین

فرستادند تا برای ایشان میان دشمنان خود میاند؟ آیا افرادی را به دستگاه خالفت یا بهداشته
اند؟ کردههایی برای کسب اطالعات از دشمن اقدام میراهکسب اطالعات نماید؟ ایشان از چه

گیری دیگر ما آن است که پس از وانهادن خالفت از سوی امام حسن)ع( و کناره یفرضیه
که گونهی سیاسی، اصل اولی ایشان عدم همکاری با خلفا بوده و آنائمه از حضور در صحنه

اند. های دشمن نداشتهآید، تشکیالتی برای نفوذ و کشف توطئهدست میاز اخبار موجود به
 الیل و شواهد این مطلب اشاره خواهیم کرد.دی مقاله بهدر ادامه

ویژه اطالعات و مشکلی که در راه این تحقیق وجود دارد، کمبود اطالعات و اخبار، به
پردازد، زندگی امامان پس از امام علی)ع( که این مقاله بدان میایاخبار تاریخی است. دوره

در  -ظاهراً  -صومین)ع( ی معماه دوران امام مجتبی)ع(، سایر ائمهاست که جز شش
به برخورد ی آنان نسبتی سیرههای زیادی دربارهاند و گزارشی سیاسی حاضر نبودهصحنه

ها در استفاده از ها و برداشتاطالعاتی و امنیتی با دشمن برجای نمانده است. البته نگاه
کرد اخبار و روایات متفاوت است؛ ممکن است محققی از یک روایت یا گزارش، روی
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اطالعاتی و امنیتی امام معصوم را برداشت کند، اما محقق دیگری آن خبر را مربوط به 
ی امامان وجود داشته و بدان ی همههای دیگری قلمداد نماید. مطلبی که در سیرهزمینه

ی های حراستی مانند: تقیه و نهی از افشای اسرار بوده است. دربارهتوصیه شده است، فعالیت
واران نیز ما رسیده است و خود آن بزرگی معصومین)ع( بهار بسیای از ائمهتقیه، اخب

کردند؛ لذا در ها بدگویی میگاهی برای رعایت حال یاران خودشان، در ظاهر از آن
. (68: 72ق، ج1403)مجلسی، اند شدت نهی کردهراستا، از افشای حقایق در برابر دشمن بههمین

شدن این یارش نگهداری از اسرار سفارش کرده و کشتهس را بهخنیبنامام صادق)ع( معلی
حکم بنشود هشامکه گفته می(. چنان403ق: 1404)صفار، خاطر افشای اسرار دانسته است را به

گفت و مشکالتی برای امام کاظم)ع( ایجاد در مناظرات خود مطالبی بیان کرد که نباید می
 .(261: 1348)طوسی، نمود 

 ای کسب خبره. شیوه1

 ی معصومین)ع( افرادی را جهتشود که ائمهها استفاده میاز برخی گزارش

بررسی این اخبار جا بهاند، اما این موارد بسیار کم است. در اینرسانی در اختیار داشتهاطالع
 پردازیم:می

 اعثم. روایت ابن1-1

رادرش محمد حنفیه فرمود نویسد: امام حسین)ع( هنگام خروج از مدینه به باعثم میابن
، 1411اعثم، )ابنتو در این شهر بمان و چشم من باش و اوضاع و اخبار را برای من گزارش کن 

حنفیه وجود بن. این روایت با توجه به اختالف و تعارضی که در اخبار مربوط به محمد(21: 5ج
منفرد، چندان قابل بودن و نقل روایات به داستانی "الفتوح"چنین شهرت کتاب دارد، هم

ی تخلف محمد از روایت منابع شیعی، وقتی از امام صادق)ع( دربارهبهاطمینان نیست. بنا
هاشم تلویحاً ی امام حسین)ع( به بنیهمراهی با برادرش سؤال شد، آن حضرت با اشاره به نامه

مدینه را ردّ  تخلف محمد را تأیید و هرگونه ارتباط وی با امام یا جانشینی از آن حضرت در
که محمد از مدینه عالوه هیچ گزارشی مبنی بر این. به(66: 1348طاووس، ؛ ابن482ق: 1404)صفار، کرد 

 خبری به امام داده باشد، در دست نیست.

 جابربن. روایت اسماعیل2-1

جابر گوید: با امام صادق)ع( در مکه بودیم که به من فرمودند به مره یا عسفان بناسماعیل
وجو گوید من برای پرس)بیرون مکه( برو و ببین در مدینه چه اتفاقی افتاده است؟ وی می

)طوسی، نیس در مدینه کشته شد بن به بیرون مکه آمدم و از کاروانی پرسیدم؛ گفتند معلی

ی معصومین)ع( ی خبرگیری ائمهاالستخبارات از این روایت برای شیوه(.در موسوعه376: 1348
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باره ی خاصی در اینی سیرهرسد نتوان این روایت را به منزلهنظر میاستفاده شده است؛ اما به
 استفاده کرد.

 طاووس. روایت سیدبن3-1

نویسد: پس از طاووس در یکی از کتب دعایی خود ضمن روایتی طوالنی میسیدبن
ی وقت )هادی عباسی( امام را متهم به همکاری خلیفه –شهید فخ  -علی بنشدن حسینکشته

یقطین بنگیری به ایشان داشت که علیهایی برای سختبلکه هدایت این قیام کرد و برنامه
ی چگونگی برخورد با این رت با خانواده و یاران خود دربارهبه امام خبر داد و آن حض

چنین خبری در دست است . هم(48ق: 1403؛ مجلسی، 218ق: 1414طاووس، )ابنواقعه مشورت کرد 
)حمیری، جعفر)ع( اجازه نداد بنخواست از دربار بیرون بیاید، امّا حضرت موسیکه علی می

 .(305 ق:1413

 امر غیبی یواسطه. آگاهی به4-1

واران است. این بخش قابل توجهی از اخبار زندگانی ائمه، فضائل و مناقب آن بزرگ
ی ای در منابع تاریخ و حدیث پراکنده شده است که تدوین تاریخ و سیرهگونهروایات به

پذیر نیست. یعنی اگر این روایات در منابع، نادیده گرفته ایشان جز با این روایات امکان
ی معصومین)ع( ر صحت آن تردید گردد، بخش قابل توجهی از اخبار زندگانی ائمهشود یا د

ی زندگی عادی و دهندهگونه روایات نشاناز بین خواهند رفت. از طرف دیگر، این
آمیز بودن و رویکرد غالیانه در بسیاری از این الگوپذیر ایشان نخواهد بود؛ چراکه مبالغه

ها ها فقط به جایگاه فرابشری امامان معصوم و جداکردن آنزند و نگاه آنروایات موج می
تر بدان هاست. یکی از موضوعاتی که در این اخبار بیشاز الگوسازی برای عموم انسان

پرداخته شده، اطالع حضرات معصومین)ع( از باطن افراد یا از حوادث پیرامون خود، و 
ایات استفاده کنند که امام نیروهایی عبارتی علم غیب است. ممکن است برخی از این روبه

های عادی تلقی کنیم، به ها را زمینی و از راهاطالعاتی داشته است. البته اگر این آگاهی
ی معصومین)ع( بحث این مقاله ارتباط پیدا خواهد کرد )در ادامه خواهیم گفت که ائمه

ای از این رساندند(. نمونهیترین اخبار را به ایشان ماند که پیوسته تازهافرادی را داشته
 روایات چنین است:

 "مهاجرابن". آگاهی امام صادق)ع( از جاسوسی 1-4-1

 هایىتا پول مأمور کرد را "مهاجرابن"شخصی به نام ـ  ی عباسىخلیفهـ  منصور . زمانی1
 معرفى آنان یشیعه را خود و ببرد امام صادق)ع( و محض عبداللّه جمله از علویان براى را

رفت  امام مهاجر نزدگیری ایشان فراهم نماید. ابنآویزی برای شناسایی و دستتا دست کند
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داند جاسوس خلیفه است و چه به او فهماند که می و داشت حذر بر را او حضرت ولی آن
شود . از این روایت صریحاً برداشت می(475: 1،ج1367)کلینی،  سرّی بین او و خلیفه وجود دارد

 امام صادق)ع( با اطالع غیبی به جاسوسی این شخص پی برد. که 

 جانشینی امام کاظم)ع( توسط هدایت غیبی. آگاهی از 2-4-1

دنبال تعیین جانشین آن که امام صادق)ع( رحلت فرمودند، شیعیان امامیه بهزمانی
 حضرت در حیرت بودند. بر اساس گزارش مشهوری که در بسیاری از منابع شیعی تکرار

در  و ابوبصیر (مؤمن الطاقنعمان )بنمحمدسالم، بنهشامچون شده است، بزرگانی هم
از هایی که با پرسشاما  ند؛رفت "عبداهلل افطح"جانشین امام صادق)ع( سراغ وجوی جست

دیم و سرگردان ماو بیرون آ یاز خانهگوید کردند، فهمیدند او امام نیست. هشام میاو 
امام کاظم)ع( راهنمایی کرد. با سؤاالتی که از آن حضرت  یرا به خانهبودیم که شخصی ما 

؛ 221: 2جق، 1413؛ مفید، 282: 1348طوسی، ؛ 351 :1، ج1367)کلینی،  معلوم شد امام اوست ،پرسیدیم

شود که امام از راه علم غیب، خبر چنین تلقی میاز این .(251 ق:1404صفار،  ؛198 ق:1417 مسعودی،
شان داد. تاکنون کسی سمت خود خواند و راهنمایی کرد و از انحراف نجاتهها را بآن

نگفته که آن حضرت، فرد یا افرادی داشته که این شیعیان را زیر نظر داشته باشد و در 
 توان مطرحها را به امام راهنمایی کند، اما این یک احتمال است که مینموقع ضرورت آ

 کرد.

 ی توسط امیرالمومنین)ع(تصحیح احکام قضای .3-4-1

انگیز امیرالمؤمنین)ع( نقل شده و در های شگفتهای فراوانی از قضاوتدر گزارش
ها، آن حضرت های متعددی با جذابیت خاصی پرداخته شده است؛ در این گزارشکتاب

عنوان مجرم کند که فردی را بهپیوسته با دستوری از خلفای وقت یا با گروهی برخورد می
شود و برند؛ آن حضرت بالفاصله از این موضوع مطلع میکار برای اجرای حکم میاهیا گن

دهد. در این روایات مشخص نیست که حکم قضایی را تصحیح کرده، شخصی را نجات می
ها، بیش شوند. در این گزارشرو شده یا از آن باخبر میچگونه امام مکرر با این وقایع روبه

های عادی مانند خبررسانان از این وقایع مطلع این باشد که امام از راهکه منظور راویان از آن
دادن مقام فرابشری و علم غیب آن حضرت بوده ها نشانرسد هدف آننظر میشود، بهمی

که ممکن است بگوییم آن حضرت توسط نیروهای خاصی که برای است؛ در صورتی
بودن فضای مدینه و اند. محدودخبر شدهبودند، از این اتفاقات با رسانی گماشتهاطالع

تواند علت دیگری برای اطالع سریع آن حضرت از دیگر نیز میبودن مردم به یکنزدیک
 این وقایع باشد.
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 ی عباسی. آگاهی امام هادی)ع( از مرگ خلیفه4-4-1

کند آن حضرت از من یکی از یاران امام هادی)ع( است که نقل می "خیران اسباطی"
روز پیش که من از شهر بیرون آمدم، واثق خلیفه  10ی واثق و متوکل پرسید؛ گفتم درباره

گویند او مرده و متوکل جایش نشسته بود و متوکل در زندان. حضرت فرمودند: مردم می
ق، 1413)مفید، گوید که فهمیدم منظور امام از مردم، خود ایشان هستند است. خیران چنین می

 اند.به ایشان خبر نداده و از غیب این موضوع را آگاه شده. یعنی کسی (301: 2ج

 . آگاهی امام حسن عسگری)ع( از وجود جاسوس در بین شیعیان5-4-1

که از سوی دستگاه خالفت زندانی شده بودند، از وجود امام حسن عسکری)ع( در مدتی
حاب و راویان جعفری که از اص اش خبر دادند. ابوهاشمیک جاسوس در میان یاران زندانی

ی جُمح در زندان همراه ما بود؛ وقتی امام کند که مردی از قبیلهمتاخر شیعه است، نقل می
ق، 1417)طبرسی، کند عسکری)ع( به ما ملحق شد، فرمود مراقب او باشید، چون جاسوسی می

که امام اینی بر اخبار غیبی امام از حوادث و وقایع است؛ به قرینه. این خبر نیز مبتنی(141: 2ج
دهم که کی آزاد خواهید شد. البته این اقدام ضداطالعاتی شما خبر میفرمودند: اگر او نباشد به

رسد که آن حضرت در نظر میاز سوی امام حسن مجتبی)ع( نیز انجام شده است، ولی به
ن های دشمای برای کشف توطئهمدت خودشان، همانند امیرالمومنین)ع( برنامهخالفت کوتاه

ها داشتند. پس از بیعت مردم با او، معاویه دو جاسوس به کوفه فرستاد که امام از وجود آن
 .(62: 1385؛ اصفهانی، 9: 2ق، ج1413)مفید، ها را کشت مطلع شد و آن

 . جلوگیری از نفوذ جاسوس دستگاه خالفت در سازمان وکالت6-4-1

انی را برای مظنونان به در عصر غیبت صغری، دستگاه خالفت بر آن شد تا جاسوس
ها را شناسایی کند. از سوی امام عصر)عج( دستور آمد که وکالت بفرستد و با دادن پول، آن

که آن حضرت در بین درباریان . این(525: 1، ج1367)کلینی، کس نگیرند وکال هیچ پولی از هیچ
چه از خبر ؛ بلکه آناند تا ایشان را مطلع کنند، در روایت وارد نشده استکسانی را داشته

 های آسمانی است.شود، اطالع امام عصر)عج( از راهبرداشت می
در روایات چنین  ـ« بلغنی»ویژه به ـو مشتقات آن « بلغ»ی ممکن است از کلیدواژه

ای ی معصومین)ع( افرادی را برای کسب خبر گمارده بودند؛ مثالً راویاستفاده شود که ائمه
فرمودند به من چنین و چنان خبر رسیده است. اگرچه این احتمال دور کند که امام نقل می

رود که این خبر شایع بوده و امام کار مینیست، اما در غالب موارد این واژه برای جایی به
که خبری محرمانه باشد. مثالً امام سجاد)ع( به یزید نیز از مردمان دیگر شنیده باشند، نه این

اهی مرا بکشی! اگر چنین است الاقل زن و بچه را با کسی امین به خوام میفرمود: شنیده
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فرمود:  ـغالی مشهور  ـ. امام صادق)ع( به ابوالخطاب (161: 45ق، ج1403)مجلسی، مدینه بفرست 
رفتار و عقاید  (291: 1348)طوسی، به من خبر رسیده است که تو چنین و چنان اعتقاداتی داری؟ 

 و یاران امام از آن خبر نداشته باشند.غالت چیزی نبوده که مردم 
 

 . استفاده از رمز و استراق سمع5-1

ی معصومین)ع( نیز سمع و استفاده از رمز در زندگی ائمهچون استراقهای دیگری همراه
ها کرد. برای توان برداشت سیره از آنشان نمیدلیل موردی بودنگزارش شده است که به

مثال: یکی از یاران امام سجاد)ع( به آن حضرت گفت فالن همسر شما خارجی مذهب است 
درخواست و با هماهنگی آن شخص، امام سجاد)ع( روز بعد گوید. بهو به علی)ع( ناسزا می

وسیله روشن شد اینوگوی آن شخص با همسرش را بشنود و بهدر جایی پنهان شد تا گفت
 .(351: 5، ج1367)کلینی، که زن خارجی است 

ی دشمن های کشف و مقابله با توطئهاگر وجود رمز و عالمت میان افراد را یکی از راه
ی کربال، با چنین روشی ی امام سوم شیعیان و حوادث منتهی به واقعهقلمداد کنیم، در سیره

شان که در احضار به رو هستیم. امام حسین)ع( به برخی از اعضای خانواده و یارانروبه
کردند، فرمود: اگر من صدای خود را باال بردم، بدانید داراالماره آن حضرت را همراهی می

وگو وارد شوید و از من دفاع کنید. البته در این یان است و شما به محل گفتخطری در م
سالمت برگشت اتفاقی نیفتاد و امام به -وگو داشت که امام با ولید و مروان گفت -جلسه 
 .(13: 5ق، ج1411اعثم، ؛ ابن33: 2ق، ج1413؛ مفید، 339: 5، ج1387)طبری، 

ی مشخصی ی معصومین)ع( برنامهکه نشان دهد ائمهها که بگذریم، گزارشیاز این نمونه
برای خودشان « برید»برای برخورد با جاسوسان دستگاه خالفت داشتند یا تشکیالتی شبیه 
ی ای مشخص در سیرهساخته بودند، در دست نیست؛ اما وجود وکالی فراوان را باید برنامه

جرا شد؛ ولی این برنامه نیز ارتباطی واران دانست که از زمان امام کاظم)ع( اسیاسی آن بزرگ
اند و اگر اقدامی اطالعاتی یا به بحث ما ندارد، بلکه وکال رابط میان ائمه و شیعیان بوده

عالوه نویسندگان و محققان ها نبوده است. بهاند، جزو وظایف اصلی آنضداطالعاتی انجام داده
 .(324: 1، ج1382)جباری، اند یاد نکردهسازمان وکالت در قسمت نقش سیاسی، از اقدامات چنینی 

 . نفوذ شیعیان در دستگاه خالفت 2

 ی نظری بحث. تاریخچه2-1

ی ورود و نفوذ شیعیان به دستگاه خالفت در عصر ائمه، نهی و مخالفت اصل اولی درباره
شده و هاى زیادى از آنان انجامخصوص، پرسشصریح و شدید ایشان بوده است. در این
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اى است که اندازهدست ما رسیده است. کثرت و اهمیت این اخبار بهفراوانى نیز بهروایات 
محدثان شیعه فصلى از کتب خود را به این مسأله اختصاص داده و روایات متعددى را در نهى 

اند. شیخ اند؛ فقیهان نیز ذیل بحث از مکاسب به آن پرداختهاز همکارى با خلفا نقل کرده
کند السلطان را گشوده و پانزده روایت در آن ذکر مىباب عمل "المعیشه"کلینى در کتاب 
ها نهى از ورود به دستگاه دولت است؛ مگر در شدّت ضرورت، که ی آنکه محتواى همه

عنوان شرط تعیین شده است. کردن به برادران مؤمن )شیعه( بهدر آن صورت نیز کمک
براى شیعیان منع کرده و با تعابیر تند و شدیدی  دستگاه خالفت رااغلب این اخبار، ورود به

اند. در مواردی هم با شرایطى اجازه داده شده است که گاهی آنان را از این کار برحذر داشته
های دشمن بوده است. از آن جمله، روایتی ی کشف توطئهرسانی دربارهمشروط به اطالع

کند؛ آن حضرت با حکومت سوال می ی همکارىاست که ابوبصیر از امام باقر)ع( درباره
یعنی منشی و کاتب  ـ ی کشیدن قلم بر روی کاغذاندازهفرمودند: جایز نیست؛ حتى اگر به

ی همکارى با یقطین آمده است که دربارهبنباشد. در روایتى از على ـها بودن برای آن
ز آن ندارى، مراقب اى جدستگاه خالفت از امام هفتم پرسیدم و آن حضرت فرمود: اگر چاره

که  -باره به یکى از شیعیان اموال شیعیان باش. امام رضا)ع( نیز در پاسخ به سوالى در همین
کار مؤمنان ترسى، اگر کمکفرمود: اکنون که بر جانت مى -شدن دارد گفته بود ترس کشته

 ات خواهى بود، چنین کن و االّ فال.کیشانو هم
اند شدت از ورود شیعیان به دستگاه خالفت نهى کرده( بهی معصومین)عدر مجموع، ائمه

اند. این وضعیت در زمانی اند شرایط سختى برای این امر قرار دادهو اگر در مواردى اجازه داده
که شیعیان به حکومت رسیدند، موضع بود که حکومت، غاصب بوده است؛ ولی در زمانی

کرد. برای مثال: شیخ صدوق در کتاب فقهى  همکارى با خلفا تغییربزرگان شیعه نسبت به
که با سلطان همکارى نکن و نویسد: پدرم به من وصایایى داشت از جمله آنمى "المقنع"

کند که حضور در دستگاه را گاه دو روایت نقل مىاگر چنین کردى به همه نیکى کن. آن
ی وصى دربارهاش باب مخصی کتاببا شرایط تجویز کرده است. شیخ صدوق در ادامه

کند. روایات این باب خواهش از سلطان را همکارى با سلطان گشوده و روایاتى را نقل مى
رسیدگى به امور مسلمین را به متولیان امر توصیه  کند. برخی از روایات این باب،نکوهش مى

ان بابویه و فرزندش شیخ صدوق که از بزرگان امامیه پس از دورکرده است. بنابراین، ابن
اند. شیخ صدوق روایاتى را آورده ائمه هستند، ورود به دستگاه خالفت را با شرایطى اجازه داده

کند. پس از وی شیخ مفید نیز گیرى نمىکه چندان در نهى ورود به حاکمیت خلفا سخت
گوید: همکارى با حاکم ظالم در شرایط عادی جایز نیست، ولی برای احقاق حق اشکالی مى
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(. شاگردان وی، سید مرتضى و شیخ طوسى نیز همان نظریه را دارند؛ 120ق: 1413د، )مفیندارد 
ی غیرعادل شرط شمرد و دربارهکه شیخ قبول والیت از سوى سلطان عادل را جایز مىچنان

العمل "اى با عنوان . سید مرتضى هم رساله(356ق: 1400)طوسی، پا دارد کند که بتواند حق را بهمی
نوشت و سلطان را به دو نوع جائر و عادل تقسیم کرد و همکارى با جائر را  "مع السلطان

. این فتوا که به بعد( 98: 2ق، ج1405)مرتضی، ممنوع و با عادل را جایز و در مواردى واجب دانست 
اى رسید و پس از ی تازهمرحلهی مستقل وى بهقبل از سید هم وجود داشت، با تدوین رساله

یعنی  ـترى استقبال و طرح شد. این دیدگاه متأثر از اوضاع و شرایط جدید ردهطور گستاو به
بوده است؛ وگرنه روایات نهی از همکاری ـ بویه هایى با گرایش شیعى مانند آلتشکیل دولت

 با سلطان در کتب همین عالمان نیز وجود دارد.

 . بررسی افراد نفوذی2-2

داشتند که با خلفا یا حاکمان در ارتباط بودند. از  که اشاره شد ائمه، یاران محدودیچنان
ریزی و دستور صریحی برای ورود شود که برنامهگیری میشرح حال این افراد چنین نتیجه

دلیل تشیع یا گرایش و نفوذ آنان به دستگاه حاکمیت وجود نداشته است؛ بلکه این صحابیان به
کرده و د با دستگاه حکومت مشورت ی همکاری خوبیت دربارهمحبتی به خاندان اهل

 اند.شدهنیروی نفوذی تبدیل به
ی معصومین)ع( در منابع ثبت نشده، تر این افراد، با ائمهکه ارتباط برخی، بلکه بیشاین

بدان دلیل است که چنین روابطی غالباً مخفیانه بوده است و اگر قرار بود راویان و مورخان 
بود. بنابراین کسانی که مشهور به ورود به دربار از سوی نمی مطلع شوند، رفتاری اطالعاتی

بودن ایشان نیز اند، بلکه گاهی در شیعهی ایشان نبودهشدهائمه هستند، الزاماً از یاران شناخته
ی معصومین)ع( نیروهایی را در تردید وجود دارد. اما با افزودن این مبنا و تحلیل که ائمه

ها استفاده کرد ها پی برد و از این گزارشتوان به ارتباط آنمیاند، داخل حکومت داشته
تواند برای گروهی از اند. پس این رویکرد میکه ایشان افرادی را در دستگاه خالفت داشته

بینانه باشد؛ مثالً گیرانه و برای گروهی دیگر بسیار خوشنظران، سختمحققان و صاحب
ا عمار برای خلفای نخست، با هماهنگی گفته شود پذیرش امارت توسط سلمان ی

امیرالمؤمنین)ع( و برای کار اطالعاتی و نفوذ میان مخالفان مذهبی و سیاسی بوده است. یکی 
معناست ی اسناد بسیاری از روایات بدیندر سلسله« عن رجل»فرمودند: ترکیب از اساتید می

ترین ر ادامه به مهمکه آن شخص فعالیت اطالعاتی داشته و نامش فاش نشده است! د
ی معصومین)ع( نقشی در نفوذ به اردوگاه دشمن رود از سوی ائمهکه گمان میکسانی
 شود:اند، اشاره میداشته
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 . عبداهلل نجاشی1-2-2

ی دومین خلیفه -زیست و از سوى منصور عبداهلل نجاشی وی در عصر امام صادق)ع( مى
که یکی جایی. از آن(172: 11ق، ج1417؛ بالذری، 101ق: 1416)نجاشی، والى اهواز شده بود  -عباسى 

برد که وی شیعه بوده است؛ زیرا منظور توان پیدانسته، می« رافضى غالى»از مورخان او را 
جا، مخالفت با خلفاست، نه غلو مصطلح. نجاشی در ابتدا معتقد به مذهب زیدى از غالی در این

ده داشته است؛ اما در مجلسی که به دیدار وی با امام صادق)ع( مراو "حسنبنعبداهلل"بوده و با 
های منجر شد، به آن حضرت گرایش پیدا کرد و مذهب امامیه را انتخاب نمود. از ارتباط

که وی صاحب فهرست بعدی نجاشی با امام صادق)ع( گزارشی در دست نیست، جز آن
شود که در این کتاب، گفته میاست که از نسل این شخص است؛  "رجال نجاشی"مشهور به 

که . از این(101ق: 1416)نجاشی، اند وی از امام صادق)ع( سؤاالتى کرده و امام پاسخ او را نوشته
شناخته، عنوان امام نمیوی پیش از والیت بر اهواز، زیدی مسلک بوده و امام صادق)ع( را به

 خالفت نبوده است. توان نتیجه گرفت که نیروی نفوذی آن حضرت در دستگاه می

 ق(169یونس)م بن. ربیع2-2-2

. وی (287 ق:1414خیاط، بنخلیفه)از موالى منصور عباسى و حاجب وی بود  "یونسبنربیع"
مأمور آوردن امام ششم نزد منصور عباسى شد، اما منصور از کشتن امام صرف نظر کرد و 

کردید و از ایشان خواست دعا را بازگشت. ربیع به امام گفت هنگام ورود دعایى زمزمه مى
گونه آمده است که ربیع به امام به او نیز تعلیم دهند و امام چنین کرد. در برخى منابع این

، ق1403مجلسى، )گفت شما از محبت من نسبت به خود آگاهید و امام فرمود تو از ما هستى 

کار برده را به« سیّدى»یر . در روایتی چنین آمده است که ربیع خطاب به امام تعب(196 :47ج
شود پیش از تشکیل دولت عباسیان، وی مالزم امام صادق)ع( بوده چنین گفته مىاست. هم

 .(591 ق:1414)طوسی، است 

 ق(170. واضح )جد یعقوبی( )م حدود 3-2-2

یعقوبى، )عامل منصور بر ارمنستان  (198و  75، 73: 8ج ق،1387طبرى، )واضح از موالى عباسیان 

جا یا عامل برید در آن (396 :2، جتابی؛ یعقوبى، 143 :8ج ق،1387طبرى، )و والی مصر  (372 :2، جتابی
ی هادى عباسى وسیلهبه ـشهید فخّ ـ که قیام حسین  169بود. در سال  (355: 3، جق1417بالذرى، )

از این واقعه جان سالم به در  ـی امام مجتبى)ع( نواده ـمحض عبداهللبنسرکوب شد، ادریس
برد و به مصر گریخت. واضح او را پناه داد و ادریس توانست در آن دیار موقعیتى یافته و 

ی وقت دستور خلیفهخاطر این کار، بهبعدها فرزندانش دولت ادریسیان را بر پا کنند. واضح به
 . (133 ق:1416فقیه، ؛ ابن198 :8ج ق،1387طبرى، )کشته شد 
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 ق( 186. یعقوب بن داوود سلمى )م 4-2-2

دلیل گرایش به علویان دستگیر شد؛ اما داوود سلمى در زمان منصور عباسی بهبنیعقوب
ذهبى، )قدرى منزلت یافت که به وزارت رسید در زمان مهدی آزاد و سپس نزد خلیفه جدید به

کنیز و هدایایی دیگر به  . مهدى عباسی زمانی چند(312: 3ق، ج1409مسعودی، ؛ 21: 10ج ق،1410
یعقوب داد و از او خواست یکی از علویان را بکشد؛ اما یعقوب آن علوى را خواست و 

چال افتاد. زندان وى تا مقدمات فرار او را فراهم کرد. خبر به خلیفه رسید و ابن داوود به سیاه
گى کرد. یعقوب الرشید ادامه یافت و پس از آزادى، مدتى کوتاه در مکه زنددوران هارون

گفت کسى که به داد و مىونوش به مهدى تذکر مىی خوردن شراب و مجلس عیشدرباره
حال، گزارش صریحی از . با این(155 :8ق، ج1387طبرى، )کند رود، این کارها را نمىمسجد مى

ماتش توان اقداارتباط وی با امام زمانِ خود در دست نیست، بلکه وی معتقد به زید بوده و نمی
 منظور نفوذ از سوی امام دانست.را به

 . فرزندان بزیع5-2-2

بزیع نام برده و آن دو را از وزرا بناسماعیلبنبزیع و محمدبنحمزهکشى از احمدبن
معرفى کرده و از « بیت»عنوان . نجاشى خاندان بزیع را به(564ق: 1348)طوسی، داند مى

گاه سخن کشى را بیان کرده که محمد و احمد را جزو وزراء برد. آنبزیع نام مىبنحمزه
داند. نجاشى ضمن نقل روایاتى از محمد، او را از اصحاب امام رضا و امام جواد)ع( مى
ی این دو نفر، چه در دستگاه خالفت دیگری درباره. آگاهی (332و  331 ق:1416نجاشى، )شمارد مى

نام  بزیعبنو چه ارتباط آنان با امام، در دست نیست. در منابع تاریخی از شخصی به نام عمر
 هایی در حدّ وزارت برای مهدی و هادی عباسی داشته استشود که مسئولیتبرده می

 اما از نسبت بین وی با آن دو نفر اطالعی (228و  142: 8، ج1387؛ طبری، 295و  292ق: 1414)خلیفه، 

 نداریم.

 نیشابورى . حسین بن عبداللّه6-2-2

عبداهلل نیشابوری، والی سیستان در زمان خالفت معتصم عباسی بود. یکی از بنحسین
گوید در سالى که امام جواد)ع( اولین حج خور در عصر خالفت معتصم اهالی سجستان می

غذا شدیم به آن حضرت گفتم: والى شهر ما مردى مراه او بودم؛ چون همآورد، هجا مىرا به
ی من است؛ اگر امکان دارد به او داران شماست؛ در دیوان او خراجى برعهدهاز دوست

بیت دار شما اهلشناسم. گفتم: دوستی مرا بکند. امام فرمود: او را نمىبنویسید که مالحظه
 نوشت: کند. امام جواد)ع( کاغذى خواست و به اوی شما مرا کفایت مىاست و نامه

برادرانت نیکى کن که خداى عزوجل از ماند؛ پس بهچه خوبى کنى، همان برایت مىآن
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که به سیستان سنگینى یک ذره و خردل از تو سوال خواهد کرد. راوى گوید پیش از آن
جا بود از جریان مطلع شد و از دو فرسنگى به نیشابورى که والى آن عبداللّهبنبرسم، حسین

استقبالم آمد. نامه را بوسید و بر چشمانش نهاد؛ سپس دستور داد نامم را از فهرست مالیاتی 
؛ طوسى، 111 :5، ج1367کلینى، )دادم هدایایى نیز به من داد و تا او بود مالیات نمى حذف کنند.

. این گزارش هم صراحت دارد که کارگزار خالفت، از قبل با امام هماهنگی (335 :6جق، 1406
 های فکری و اعتقادات وی نیز اطالعیشناخته است. از گرایشنداشته و حتی امام او را نمی

 نداریم.

 ق(252. زرافه، حاجب متوکل )م 7-2-2

زرافه، حاجب متوکل عباسی بود. متوکل به امام هادى)ع( اهانت کرد و در هواى گرم، 
خود سواره و امام را پیاده در میان لشکریان قرار داد. زرافه که شیعه بود، نزد آن حضرت 

امام بر او تکیه  اش را اعالم نمود.شد، ناراحتىخاطر ظلمی که به آن حضرت میرفته و به
 ق:1414طاووس، )ابنتر از من نیست ی صالح نزد خداوند گرامىکرد و فرمود: اى زرافه! ناقه

کند که وقتى امام دهم در سامرا محصور بود، . شیخ صدوق در کتب خود روایت مى(318
دلف کرخى براى دیدن آن حضرت رفت، ولى چون حاجب متوکل را دید، صقر بن ابى

اى هدف خود را آشکار نکرد. اما حاجب به او گفت: تو براى دیدن امام خود آمدهترسید و 
صدوق، )و نترس؛ چون من هم بر مذهب تو هستم. سپس او را فرستاد تا امام را مالقات کند 

 . (382 :2ج، ق1395

 ق(268. جعفر بن محمود اسکافى )م 8-2-2

متوکل بود. وقتى به وزارت جعفر بن محمود اسکافى، وزیر معتز و مهتدى و کاتب 
مهتدى رسید، درباریان به خلیفه گفتند که این شخص رافضى است و دوستانش با علویان 

کنند. پس مهتدى او را به بغداد اند و اخبار حکومت را براى آنان مکاتبه مىخراسان مرتبط
 . (428 ق:1412سیوطى،  ؛118 :11، جق1404صفدى، )تبعید و سپس زندانى کرد 

 ق(276. احمد بن حسن ماذرائى )زنده در 9-2-2

: 3م، ج1995)حموی، ی اخیر بوده است احمد بن حسن ماذرائى، والی شهر ری در زمان ائمه

ی حلّى، عالمه "منهاج الصالح"به نقل از کتاب  "دارالسالم"(. محدث نورى در کتاب 121
رى سخن گفته و سپس نوشته  ی ارتباط و دوستى احمد برقى با ابوالحسن ماذرائى دردرباره

به . بنا(372 :3، جتابینورى، )حسن و او از خواص شیعه است بنحسناست: اسم ابوالحسن، احمدبن
 تهرانى،)شدن از قم نزد ماذرائى رفت و به او پناه آورد نقلى دیگر هم، برقى پس از اخراج
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سبب امام عصر نقل شده ی استبصار او بهالمعجزات خبرى درباره. در عیون(322 :24، ج1381
آید که احمد، وکیل ناحیه در . از نقل طبری شیعی بر می(132 :1369عبدالوهاب، بنحسین)است 

. هرچند مطمئن نیستیم که آیا این شخص همان (522 و 520 ق:1413طبرى، )کرمانشاه بوده است 
 ه در نسب دارد؟ماذرائی است یا تشاب

 . محمدبن احمدبن ثوابه10-2-2

محمدبن احمدبن ثوابه، کاتب بایکباک ترکى از درباریان با نفوذ دولت عباسی بود. چون 
مهتدى با شیعیان درگیرى پیدا کرد، به بایکباک گفت: کاتب تو هم رافضى است؛ اما 

دادند، ولی باز هم  بایکباک قسم خورد و این مطلب را تکذیب کرد. گروهى بر آن شهادت
خواه گیرد و نصیحتخواند و روزه مىگفت دروغ است؛ چون او خیّر و فاضل است، نماز مى

تواند . این شخص هم می(148 :4، جتابیحموى، )من است. سرانجام خلیفه او را بخشید و خلعت داد 
ط داشته و ارتباط او که با کدام امام ارتباهای شیعه در دستگاه خلفا باشد، ولی ایناز نفوذی

 چگونه بوده است، چیزی در منابع ثبت نشده است. 

 ق(182یقطین )م بن. على11-2-2

حال از شیعیان مخلص از کارگزاران مشهور خالفت عباسى و در عین "یقطینبنعلى"
اش با ترین کسانی است که هم ارتباطبیت)ع( و راوى اخبار آنان است. وی از مهماهل
صومین)ع( روشن و تشیع امامی او ثابت است و هم در دستگاه خالفت نفوذ و ی معائمه

اعتبار فراوانی داشته است. در میان خاندان یقطین، على و نسل او و برخى برادرانش شیعه 
ها بود. که پدر آنان به عباسیان ارادت داشت و با اعتقاد در خدمت آناند؛ در حالیبوده

القدر است و نزد امام کاظم)ع( موقعیت یقطین، ثقه و جلیلنبنویسد: علىشیخ طوسى مى
گوید: پدرش یقطین از داعیان مشهور داشت و در میان امامیه جایگاه بلندى دارد. سپس مى

خدمت عباس بود که از دست مروان حمار گریخت و پس از تشکیل دولت عباسیان بهبنى
تقاد به امامت داشت و فرزندانش نیز چنین حال شیعه بود و اعسفاح و منصور درآمد؛ با این

فرستاد و خبر آن به منصور و مهدى هم رسید؛ اما بودند. او براى امام صادق)ع( پول مى
آید که . البته از برخی اخبار چنین بر می(91 تا:بیطوسى، )خداوند کید آنان را از او بازداشت 

کند که به یقطین نقل میبننی از علىکه کلیپدرش معتقد به امامت ائمه نبوده است. چنان
امام کاظم)ع( گفتم: من در مورد نفرینى که امام صادق)ع( به یقطین و فرزندانش کرده 

طور نیست؛ مؤمن در صلب کافر همانند سنگ در میان خشت ترسم. فرمود ایناست، مى
ى عباسی و به . علی در زمان مهد(13 :2، ج1367، )کلینیرساند است که آب به آن ضرر نمى

؛ (167 :8، جق1387طبرى، )یعنی بازرسى گماشته شد « زمام األزِمّه»دستور او به ریاست دیوان 
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ی عباسی پیدا کرد. علت آن بود که مهدى عباسى سپس موقعیت واالیی در زمان این خلیفه
در دامن یقطین پرورش یافته و در واقع او و على همانند دو برادر بودند. خلیفه بعدی، هادى 

: 4، جق1417نجار، ابن)ها باقى بود ماه از خالفت هارون بر این سمتنیز او را ابقا کرد و تا یک

 . (295و  292ق: 1414خلیفه،  ؛202
نیکی یادشده و امام بارها یقطین بهبنروایات بسیاری از امام کاظم)ع( هست که از على

او را به بهشت وعده داده و برایش طلب رحمت کرده است. على مخفیانه اموالى براى امام 
ه امام کاظم)ع( کارى یقطین گفته است: هر گابنعلىبن. حسن(430 :1348طوسى، )فرستاد مى

. این خبر و خبر دیگرى که در (269 :همان)نوشت تا انجام دهد مانند خرید داشت، به پدرم مى
دهد که ارتباط وی با آن حضرت چنین کثرت روایات على از امام نشان مىآید، همپى مى

( حاضر گوید: در مجلسى که من )علىو شیعیان چندان هم مخفیانه نبوده است. خود وى مى
ی علت حرمت شراب پرسید؛ امام با استناد به چند بودم، مهدى عباسى از امام کاظم)ع( درباره

آیه از قرآن مطلب را براى او توضیح داد. خلیفه خوشش آمد و من هم علم خاندان پیامبر را 
. با این همه او از (406 :6، ج1367کلینى، )گویى اى رافضى! ستودم. مهدى گفت راست مى

فرماید: خداوند در کنار ظالمان، دارى داده و مىمکارى با خلفا ناراحت بوده و امام او را دله
 :5، ج1367؛ کلینى، 433: 1348طوسى، )اى گونهخوبانى دارد که از اولیائش دفع شر کنند و تو این

 .(112و110
اطالع  چنین لباس اهدایى هارون که باسنت و همداستان وضو گرفتن وى به روش اهل

. بنابه روایتی، وى (227و225 :2، جق1413مفید، )امام از غیب سبب نجات جانش شد، مشهور است 
که . چنان(112 :5، ج1367کلینى، )گرداند گرفت و پنهانى برمىمالیات را از شیعیان آشکارا مى

غداد به مدینه هایى از بی دو نفر توسط على براى رساندن اموال و نامهگزارشى از اعزام مخفیانه
ها نزد امام هفتم وجود دارد. امام پیش از رسیدن به مدینه آنان را مالقات کرد و جواب نامه

یقطین در دستگاه بنها از نفوذ علی. مجموع این اخبار و گزارش(436 :1348طوسى، )را داد 
 دارد.برمیها پردهخالفت و کشف توطئه

ی ها با ائمهی ارتباط آنکه دربارهبودن افراد دیگرییقطین که بگذریم، نفوذیبناز علی
شود، مشخص نیست؛ زیرا در تشیع و ارتباط معصومین)ع( و دستگاه خالفت سخن گفته می

ی توان کمک به یک شیعه یا اقدام مشابه را نشانهها با امام تردید وجود دارد و نمیآن
خلیفه، )از کارگزاران حکومت عباسى است  "ازدىسلمبنعقبه"دانست. مثالً  بودن اونفوذی

که سید حمیرى از مذهب کیسانى به امامیه منتقل شد، برای فرار از . زمانی(285و  284 ق:1414
اش داشتند، به عقبه پناه آورد و او منزلى براى سید تهیه کرد و از خطر تهدیداتی که خانواده
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ی دلیل روابط دوستانهرسد که این کار بهنظر می. چنین به(191 :7، جق1407صفهانى، ا)محفوظ ماند 
ی ها در ادامهاین دو نفر بوده باشد و از روی عقیده انجام نشده است؛ چراکه دوستی قدیمی آن

 همان گزارش درج شده است. 

 گیرینتیجه

ی رفتار آن ع( دربارهی معصومین)ی ائمهی ژرف سیرههای تاریخی و مطالعهبررسی
عباس، خوارج، غاُلت و دیگر امیه، بنیاعم از حاکمان بنی -واران با دشمنان خود بزرگ

ی مشخص و تشکیالت منظمی برای نفوذ تنها ایشان برنامهنشان از این دارد که نه -دشمنان 
ور منع اند، بلکه یاران خود را نیز از همکاری با دستگاه جدر دستگاه خالفت نداشته

هایی نیز وجود دارند که اگر کسی ناچار به ورود به دستگاه حال، نمونهاند؛ امّا در عینکردهمی
های فرمودند. خبررسانی و کشف توطئهکردن به شیعیان توصیه میشد، او را به کمکمی

صورت داوطلبانه از سوی یاران ائمه و شیعیان یا کسانی که محبت خاندان دشمنان نیز به
شده است. البته مواردی که خود پیامبر را داشتند ـ هر چند بر مذهب تشیع نبودند ـ انجام می

اند، کمابیش در تاریخ ثبت منظور خبرگیری از رویدادها اعزام کردهائمه نیز افرادی را به
بودن آن است؛ زیرا اقتضا این کار، پنهانی دست ما نرسیدهتری بههای بیششده، ولی گزارش

توان انتظار داشت راویان و مورخان از آن اطالع دقیقی داشته و آن را ثبت کرده ست و نمیا
 باشند.
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