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  گارشـامه نـنوهـشی
 

 های تاریخ تشیع، برای بررسی و چاپ در مجله پذیرفته خواهد شد.های برخوردار از ارزش علمی، در همه زمینهمقاله •
 آزاد است. هیئت تحریریه مجله در پذیرش یا رد و ویرایش مقاله •
 له، بر عهده نویسنده یا نویسندگان است.چاپ شده در مج مسئولیت مطالب مقاله •
 شود که حاصل پژوهشی بدیع باشد و در جایی دیگر منتشر نشده باشد. هایی داوری و چاپ میتنها مقاله •
 های دیگر فرستاده شود.زمان برای مجلهشود، نباید به طور همهایی که برای این مجله فرستاده میمقاله •
 ل یا ارسال کننده مقاله است.ئولیت مقاله با نویسندۀ مسئوداشته باشد، تمام مکاتبات و مسای چند نویسنده چنانچه مقاله •
 ها برای مجله محفوظ است.حق رّد یا پذیرش و نیز ویراستاری محتوایی مقاله •
 های علمی و حقوقی مقاله بر عهدۀ نویسنده/نویسندگان است. لیتئوهمه مس •
 .تاریخ اسالم با ذکر مأخذ، آزاد است های پژوهشنامهنقل و اقتباس از مقاله •
 ترتیب مقاالت در هر شماره مجله بر اساس نظم تاریخی است. •
 های زیر باشد:مقاله ارسالی باید دارای قسمت •

o عنوان 
o چکیده فارسی و انگلیسی 
o هاکلیدواژه 
o (های اصلی، روش، هدف و ضرورت پژوهشمقدمه )طرح مسئله و پیشینه پژوهش، شرح پرسش یا فرضیه 
o های گوناگون مقاله(پیکره )بخش 
o نتیجه 
o فهرست منابع 

 .کلمه( و چکیدۀ انگلیسی، ترجمۀ چکیدۀ فارسی باشد 150چکیدۀ فارسی مقاله، یک پاراگراف )حداکثر •
 کننده محتوای مقاله باشد. عنوان مقاله کوتاه، گویا و بیان •
 .کلمه نباشد 6000حجم مقاله بیش از  •
نگاری شود و قوانین نگارش حروف IRLotusهای جدیدتر آن با قلم نسخه یا Word 2010 مقاله در محیط •

 و تایپ رعایت گردد.
 "(.-" و عالمت Ctrl شود )معموال با گرفتن همزمانفاصله از کلمۀ قبل خود جدا نوشته میی نشان جمع با نیم«ها» •
 ننویسیم: دیوان ها/دیوانها                        هابنویسیم: دیوان •
 شود:فاصله نوشته میناملفوظ، با نیم« ھ»نشانۀ نکره یا نسبت، پس از کلمات مختوم به « ای» •

o ای جامعننویسیم: برنامه                  ای جامعبنویسیم: برنامه 
o ای ننویسیم: نیروهای فرا منطقه ایبنویسیم: نیروهای فرامنطقه 
 شود:فاصله نوشته میبا نیمهای مرکب ها، قیدها و نیز حرفها، صفتتمام اسم •

o تدریج، درواقع، ویژه، بهزودی، بهطلبانه، پرهزینه، بهشده، فرصتنگرانی، سازماندهیطلبی، دلتوسعه
 واسطهخاطر، بهسبب، بهمنزله، بهعنوان، بهبررغم، درمورد، ازبرای، به

o رینتتر، بزرگشود: بزرگفاصله نوشته میهای تفصیلی و عالی با نیمصفت 
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o شود:فاصله نسبت به فعل اصلی نوشته میفعلهای کمکی یا معین با نیم 
o است               ننویسیم: رفته استبنویسیم: رفته 
o بودم                ننویسیم: گفته باشد/ برخاسته بودم باشد/ برخاستهبنویسیم: گفته 

 نوشتنویسد، میشود: میفاصله نوشته مییمدر آغاز فعل با ن« می»نشانۀ  •
 چه، ازآنجاکهکه، چنانکه، همینکه، وقتیکه، آنکه، درصورتیشود: چنانفاصله نوشته میحروف ربط مرکب با نیم •
شود: نوشته می« ی»یا « ء»غیرملفوظ، در صورت اضافه شدن به کلمۀ بعدی، بدون « ه»کلمات مختوم به  •

 آیندهدرباره موضوع، هفته 
 شود.نوشته می« ء»پیوسته بدون « درباره»کلمه  •
ن اظهار نمیعالمت •  شود: عمال، اتفاقاهای تنوین در کلمات منوَّ
شوند، حرف اضافه، نزدیک به کم از یک حرف و یک اسم و یک فعل ساخته می، که دست«های فعلیعبارت»در  •

 شمار آوردنر برآمدن، ازیاد بردن، بهخدمت گرفتن، ازپس کاشود: بهفاصله( نوشته میاسم )نیم
« م»و میالدی با « ش»های شمسی با شوند و سالهای قمری بدون هیچ عالمت اختصاری  نوشته میسال •

 شود.نمایش داده می
 .3    .2   .1آید نه خط تیره بعد از آوردن اعداد در آغاز سطور جهت شمارش، نقطه می •
 «جستار»بنویسیم:   «ُجستار»ویسیم االمکان مشکول نشود: ننکلمات حتی •
 شوند:آیند، بلکه بعد از آنها درج میگاه قبل از پرانتز یا گیومه نمیو . . .( هیچ-:-؛-عالیم سجاوندی )، •

o  هشداری است برای شتابندگان.«مستعجل به سر درآید»مثال: این سخن سعدی که ، 
 شود.لمۀ بعدی با یک فاصله کامل نوشته میفاصله و با کتمام عالیم سجاوندی نسبت به کلمۀ قبل بی •
 گذاری شوند: ابوَذر ِغفاری، ابوحاِتم ِسِجستانی، دیَنَوراسامی خاص شکل •
 گذاری و ترجمه شوند.آیات قرآنی، روایات و عبارتهای عربی، اعراب •
استفاده  درج ارجاعات به منابع در متن به صورت )نام اشهر نویسنده، جلد/ صفحه( آورده شود و در صورت •

مروج ( یا )مسعودی، William, 28-1) از دو یا چند اثر از یک نویسنده، نام اثر نیز آورده شود. مثال:
 (.98، التنبیه؛ همو، 2/57، الذهب

 .ارجاعات توضیحی، ضبط التین کلمات، شرح اصطالحات و غیره در پانویس آورده شود •
 :شودآورده فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا و به ترتیب زیر •

o .کتاب: نام خانوادگی )اَْشهر(، نام، عنوان کتاب، نام مترجم یا مصّحح، محل نشر، نام ناشر، سال چاپ 
o  ،نام مجله، جلد )نوبت(، سال و ماه انتشار.«عنوان مقاله»مقاله: نام خانوادگی، نام ، 
o  :نام مجالت و کتابها همواره ایتالیک یا ایرانیک شوند 
o  بدون توجه به این قواعد نوشته شده باشند در چرخه ارزیابی قرار  نخواهندگرفت.مقاالت رسیده اگر 

 پس از چاپ، یک نسخه از مجله به نویسنده/ نویسندگان اهدا خواهد شد. •
 .هشنامه ارسال نماییدبرای پژو shiahistoryresearch@gmail.comمقاالت خود را با این نشانی 

mailto:shiahistoryresearch@gmail.com
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 مسلمانان با  1شناسی همراهینوع
 های داخلیدر جریان جنگ طالبابیبنعلی

 
 2هدیه تقوی

 
 

 چكيده
ق( در شرایطی ـه 35-40)ابیطالببنتقابل داخلی مسلمانان در دوره خالفت علی

های سیاسی بندیاتفاق افتاد که جامعه اسالمی دچار اختالفات فکری و عقیدتی و جناح
ی شاخص و اعالن موضع آنان در حمایت از گروههای ور و همراهی صحابهبود. حضشده

های دینی، اشتغال مردم به امور روزمره و رفاه سیاسی از یک طرف، کاهش دغدغه
اقتصادی ناشی از دسترسی مسلمانان به غنایم عظیم فتوحات، از عواملی بودند که بر نوع 

رو داخلی تاثیر گذاشتند. مقاله پیشهای در جریان جنگ همراهی مسلمانان با علی
های عددی، به این سوال پاسخ دهد که گیری از روش کمی و دادهدر صدد است با بهره

های داخلی در جریان جنگ ابیطالببننوع و میزان همراهی مسلمانان با علی
در چهار نوع،  های پژوهش بیانگر وجود همراهی مردم با علیچگونه بود؟ یافته

همراه کامل، نیمه همراه، منفعل و عدم همراه است. همراهی کامل و نیمه همراه  است؛
در دو سال آغازین خالفت ایشان و تا جنگ نهروان وجود داشت، اما همراهی منفعالنه و 

، به ویژه پس از نبرد نهروان جلوه عدم همراهی در دو سال پایانی خالفت علی
ان همراهی نیز در نبرد صفین با نود هزار و تری به خود گرفت. بیشترین میزپررنگ

 کمترین آن با هزار و هفتصد نفر در برابر غارات معاویه بود.
 

 هاواژه كليد
 ، جنگ صفین، غارات، همراهی.علی

                                                           
1. Accompany 

 h.taghavi@alzahra.ac.ir .ااستادیار گروه تاریخ اسالم دانشگاه الزهر. 2
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 مقدمه
های مختلف، مسلمانان را به  حهه   ها با انگیزه، فتح سرزمینبعد از رحلت پیامبر

های آن بهدد. نکته  حها ز ابرقدرت زمان  از نتایج و پیامد نبرد با دشم ان کشاند ک  شکست دو
اهمیت در نبردهای دوره نبدی و فتدحات اسالمی این بدد ک  مسلمانان بها دشهم انی به  نبهرد 

-ای در شرک و کفر آنها نداشت د، اما مسلمانان در جریان ج گپرداخت د ک  هیچ شک و شبه 

کیشانی ک  چ د حباحی قبل در یهک یع ی نبرد با هم ای مداج ،سابق بی های داخلی با پدیده
های ب دییبددند. وجدد چ ین واقع  نادر و دست حف واحد با مخالفان عقیدتی ب  نبرد پرداخت 

ک  متأثر از فتدحات و اشتغال مسلمانان ب  نبردهای خارجی  سیاسی بعد از رحلت پیامبر
ور گشت و جامع  اسهالمی شعل  علیمانست، در دوره خالفت ب  آتش زیر خاکستر می

ای را ای از مسلمانان را در بهت و حیرت فهرو بهرد و عهدهرا ب  کام خدد کشاند. این پدیده عده
 های درگیر کشاند.نیز با حمایت و اعالم مدضع سیاسی ب  طرفداری از گروه

و حضهدر رو با بررسی آمهار مدجهدد در م هابع تهاریخی، میهزان و نهدک مشهارکت مقال  پیش
ب  ع دان خلیف  مسلمین را در رویهارویی بها مخالفهان مهدرد  مسلمانان در همراهی با علی 

ک  هدگان دهد. گفت ی است این مقال  حرفا ب  ندک همراهی و بیان میزان مشهارکتواکاوی قرارمی
. بها ک هدپرداخت ، دالیل انگیزشی آنان در همراهی یا عدم همراهی را ب  مقال دیگری واگذار مهی

-در طیفی از همراهی فعال تا عهدم همراههی رد داده ک  رفتار مسلمانان با علیتدج  ب  این

ب دیی میهزان مشهارکت اسهتفاده ش اسی، جههت دسهت است، تالش گردیده از روش کمی و ندک
در چهار دست :  های اولی ، ندک مشارکت و همراهی مسلمانان با علیشدد. بر اساس بررسی

ب دی است. هر کدام از انداک یادشهده همراه، م فعل و عدم همراهی قابل تقسیم، نیم همراه کامل
های همراهی از قبیل حضدر عی ی در نبردها، همراهی زبانی ب  شیده تشدیق و بر اساس شاخص

 است.ترغیب، حرف امدال و هزی   و... مشخص شده
 

یان جنگ جملهمراهی مسلمانان با علی  در جر
بهدده و بها  شدن عثمان، مسلمانان خداهان پذیرش خالفت تدسط علهیپس از کشت 

-بهن(، طله ، زبیر، ابهدالهیثم2/178شدت و حدت با ایشان بیعت کردند. ب  گفت  یعقدبی )
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بیعت کردند، بلک  متعههد اخهذ بیعهت از ان هار و قهریش نیهز تیهان ن  ت ها خدد با علی
شماس ان اری، خطیهب بنقیسبنبی چدن ثابتشدند. ابن اعثم نیز از بیعت مشتاقان  احها

-بهن، ماله بهن حهدحانةثابت ان اری معروف ب  ذو الشهادتین، حع هعبنةان ار، خزیم

 زید با علهیبنایدب خالدالعجالن و ابدبنرافع، مال نبعمر، رفاعةنبحارث اشتر، عقبة
، احههاب دیگهر پیهامبر ،ن( و اذعان نمدده ک  عالوه بر آنها2/434خبر داده )ابن اعثم، 

، دهمه)جماعت مهاجر و ان ار )همانجا(، مردم کدف ، م ر و یمن نیز با علی بیعت کردنهد 
های مذکدر همراهی فعال و کاملی بها امیرالمهنم ین داشهت د، امها در ایهن افراد و گروه (.435

عهدم  حهراحتکسهانی که  به  ؛نشهدند میان افرادی نیز بددند ک  حاضر ب  بیعت با علی
ة عقبهبهنعاص و ولیدبنمروان بن حکم، سعید ، مان دبیان داشت دهمراهی خدد را با علی

به  نهد و از مدی ه  فهرار کرد جدیی و انتقام از علی(. آنان با ادعای کی  2/178)یعقدبی، 
 (.7/226؛ ابن کثیر، 2/223عایش  ک  در مک  بدد، پیدست د )بالذری، 

خلیف  جدید چ د حباحی پایدار نماند و با تغییر روی  مدج همراهی و مشارکت با  
برخی از حهاب  شاخص و حاحب نفدذ، دستخدش دگرگدنی و م جر ب  شکاف سیاسی، 

آتش  یورهای نظامی در جامع  اسالمی شد. ب  مدازات شعل  دیب عقیدتی و دست
و نیز دستخدش فراز  اختالفات داخلی، مشارکت و همراهی مسلمانان با علی

 تداوم یافت. اوهایی شد ک  تا پایان خالفت نشیب
ای از ، عدهبا اعالم مدضع سیاسی عایش ، طله ، زبیر و جدایی آنان از علی 

ب  سپاهیان عایش  پیدست د  شده،از سپاه خلیف  مسلمین جدا  ،مسلمانان ب  تبعیت از آنان
در همراهی کامل با (. نخستین ریزش سپاهیان 1/80 االمام  و السیاس ، )دی دری،

ایجاد شد. آمار  ب دی سیاسی عایش ، طله  و زبیر با علیدر آغاز حف علی
را از مدی   تا کدف  همراهی کردند،  سپاهیانی ک  علی شمارم درج در م ابع تاریخی 

اند. طبری شمار آنان را هفت د و ب  روایتی دیگر سی د کس دانست  است متفاوت ذکر کرده
را چهارحد نفر ذکر کرده و اذعان نمدده ک  از قبایل  آنها(. یعقدبی 457-4/455)طبری، 

را،  همراه شدند. وی در مجمدک همراهان علی ی و اسد نیز شش د نفر با علیط  
(. مسعددی نیز همراهان 2/181است )یعقدبی، هزار نفر برآورد کرده ،از مدی   ب  کدف 

و در  تن قار شش دو اذعان نمدده در ذی دانست از مدی   ب  کدف  را هفت د نفر  علی



 های داخلیدر جریان جنگ طالبابیبنشناسی همراهی مسلمانان با علینوع
 

4 

 ، 2شماره  سال اول،
 1396 تابستان 

ب   نیز مجمدک همراهان علی این مدردپیدست د.  قبیل  طی نیز سی د نفر ب  علی
دی دری  (.2/357 مروج الذهب، است )مسعددی،کدف  را هزاروشش د تن برآورد کرده

 م  و السیاس ،االما است )دی دری،شمار همراهان خلیف  مسلمین را نه د ج گجد دانست 
را همراهی  باالترین رقم سپاهیان مدنی ک  علی ،(. با احتساب آمار مذکدر1/80

 است.کردند، از هزار نفر تجاوز نکرده
علدی و عثمانی شکاف عمیقی میان  های عقیدتی و سیاسی  ب دیدر عراق نیز دست 

ه زمامدار دالل  بن عامر(. ب  گفت  عب176مفید، شیخ شهرهای کدف  و ب ره ایجاد کرده بدد )
عثمان در ب ره شمار ج گجدیان ب ری ک  خداهان خدنخداهی بددند، حدهزار نفر ب  

حاکی از آمیز است، اما هر چ د ک  این رقم اغراق ؛(2/454اعثم، آمدند )ابنحساب می
 است. بددن عدم همراهی مردم ب ره با علیباال

با ارسال نام  عایش  و سخ ان ابدمدسی  علیتزلزل رفتاری مردم کدف  در همراهی با 
و آنان از پیدستن ب  امیرالمنم ین خددداری کردند، اما  (59مفید، شیخ اشعری تشدید شد )

هزار و حدحان و میثم عامری ن بن، عمار یاسر، زیدهای حسن بن علیپس از مدعظ 
درد اتفاق م ابع (. آمار مذکدر م2/460پیدست د )ابن اعثم،  دویست نفر ب  علی

را ح فی  شمار کدفیان همراه علی بنتاریخی نیست. طبری در روایتی ب  نقل از مهمد
و از اطراف دوهزار تن ک  بیشتر  تن هفت هزار دانست  و اذعان نمدده ک  از مدی   هفت د

یعقدبی نیز کدفیان  .(4/506پیدست د )طبری،  وا ل بددند ب  علیآنان از قبیل  بکرین
(. مسعددی نیز شمار 2/181است )یعقدبی، هزار نفر دانست مراه امیرالمنم ین را ششه

است وپان دوش ت نفر برآورد کردههزارهزار و ب  روایتی دیگر ششرا هفت انای 
 (.2/358 مروج الذهب، )مسعددی،

ک  از مدی  ، کدف ، م ر و  ( در روایتی آمار کل سپاه علی463-2/460ابن اعثم )
هزار هزار و ب  روایتی دیگر سییر م اطق ایشان را در مقابل جملیان یاری دادند، بیستسا

در ج گ جمل  در دست  همراهان فعال و کامل علی اناست. ای سداره و پیاده ذکر کرده
 گیرند.قرار می

فعالی با ای از مسلمانان نیز مشارکت و همراهی نیم عالوه بر همراهان فعال، عده
بدد. وی با  تمیمی ر ج گ جمل داشت د. از جمل  این افراد اح ف بن قیسد علی
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ک م، یکی قیام میتد دو کار در خدمت  ب »رفت و گفت:  ای از یارانش ب  نزد علیعده
هزار مرد آیم و یا شش تخداهی با دویست نفر مرد مجرب ب  خدمترا انتخاب کن. اگر می

 (.2/458اعثم، پیش هاد دوم را پذیرفت )ابن علی«. شمشیر زن را از شما دفع ک م

ت ها قدم خدد را از همراهی با طرفین ج گ بر حذر داشت، بلک  مردم ن  ،پس از آن اح ف
 (.160مفید، شیخ طرفی تدحی  نمدد )تمیم را نیز ب  بیب ی

 ی دریوضع مشارکت و همراهی مردم ب ره با جملیان متفاوت بدد. ب  گفت  د
-سعد ه ک  از شرکت در ج گ خددداری کردهدر ب ره جز قبیل  ب ی ،(146، اخبارالطوال)

در نیز سدر، ساالر ازدیان بنبددنده قبایل دیگر با جملیان همراه شدند. کسانی مان د کعب
  د، اما پس از سخ ان عایش  ب  حف جملیان پیدستدابتدا ق د مشارکت در ج گ نداشت

 (.175مفید، شیخ )
همراهی ب  م فالن اخت اص دارد. این گروه کسانی بددند ک  مدضع ندک  دمدست  س  

گذاری گر نخستین درگیری داخلی مسلمانان شدند. علت ناماتخاذ کرده و نظاره طرفیبی
است ک  از اتخاذ مدضع مشخص  آن 1تفاوتاناین دست  ب  م فعالن و یا ب  عبارتی بی

 (. کسانی هم27شی، خبری کردند )آقاسیاسی و دخالت در امدر سیاسی و نظامی خدددا
حیفی، بنثابت، اهبانبنمسلم ، زیدبنعمر، مهمدین  وقاص، عبداللابیچدن سعدبن

حارث  و...درگیری بناخرم اسدی و نفیعبنح ین، ابدبکره، خریمبنزید، عمراناسامةبن
شارکت خددداری ب  بهان  عدم تشخیص حق از م ،مسلمانان با همدیگر را فت   دانست 

های داخلی مدضع خدد را چ ین اعالم کرد: عمر با فت   خداندن ج گورزیدند. عبداللةبن
 «گزارمج گیم و هر کس پیروز شدد پشت سر او نماز میدر این فت   با کسی نمی»

گفت: وقاص نیز با است اد ب  حدیثی از رسدل اکرمابیبن(. سعد4/133سعد، )ابن
پدید خداهد آمد ک  شخص نشست  بهتر از  یازودی فت  رمدده است، ب ف پیامبر خدا»

در این فت   »و سپس گفت: « رودستاده بهتر از کسی است ک  ب  سدی آن میرونده است و ا
عمران بن ح ین  (.3/124)همان، « کافر باز ش اسداز شمشیری برایم بیاورید ک  منمن را 

گدش  مسجد را انتخاب کن و در »یری تدحی  کرد و گفت: گان اری را ب  ک اره ۀنیز ابدقتاد

                                                           
1. differentiation 
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(. وی همچ ین در سفارشی ب  مردم 4/262؛ ابن سعد، 136مفید، شیخ ) «خان  بمان
برداری ک ید پ اهگاهی از پ اهگاه اگر نخست از خداوند و سپس از من فرمان»چ ین گفت: 

در پ اه شما ایمن گردند. عرب خداهید شد ک  مظلدمان ب  شما پ اه آرند و درماندگان 
خداهد ک  ب  ج گ مادرتان عایش  و طله  و زبیر، حداری رسدل از شما می علی
گاهخدا ترم... اک دن شمشیرهای خدد را غالف ک ید و بیرون روید، من از این فت   آ

های خدد ب شی ید و خان خدد را پاره ک ید و ک ج یهاها را بیرون کشید و زه کمانسرنیزه
قریش را ب  حال خدد واگذارید ک  آنان چیزی نخداست د جز بیرون آمدن از برای هجرت و 

. بگذارید خددشان این شکاف و رخ   را شدن دوری از اهل علم و سرگرم کار حکدمت
)همانجا(. ایراد چ ین سخ انی از ناحی  بزرگان و حهاب  شاخص « ترمیم ک  د

تفاوتی سیاسی( م جر شدد )تقدی، انفعال )بی تدانست ب  رواج اندیش میک  پیامبر
تأثیر و بیشتر در م طق  حجاز  ،( و مداخل  مردم در امدر سیاسی را پایین آورد115-130

 است.بازتاب داشت 
های داخلی در جریان ج گ و حضدر آنان را سیاسی مسلمانان حدحان وضعبنزید

ر ب ره، معاوی  در شام و م فعالن و در کدف ، طله  و زبیر د علی»ک د: چ ین بیان می
حدحان از م فعالن و م زویان در (. م ظدر ابن134مفید، شیخ )« م زویان در حجاز

های داخلی حجاز، عدم مداخل  و مشارکت سیاسی مسلمانان حجاز در جریان درگیری
ما ک  مردم ب ره و کدف  هرچ د ک  در ج گ جمل در جبه  واحدی نبددند، ااست. در حالی

 د و نداشت گدن  همراهی با علیمشارکت سیاسی آنان باال بدد. مردم شام نیز هیچ
 همچ ان ب  معاوی  وفادار ماندند.

در جریان ج گ جمل، از همراه  ندک مشارکت و همراهی مسلمانان با علی ب ابراین،
 شدد.ب دی است ک  در جدول زیر نشان داده میفعال و کامل تا عدم همراهی قابل دست 
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 شهرهای بزرگتفکیک  هدر جنگ جمل ب : نوع همراهی مسلمانان با علی1جدول 
 میزان همراهی

 مناطق اسالمی
 منفعل نیمه همراه همراه کامل

عدم 
 همراهی

  * *  حجاز

  * *  کوفه

 *    شام

 * *   بصره

 
با  یکاملای در ج گ جمل همراهیهیچ م طق  شد،بازنمدده جدولک  در این چ ان

دادند، اما را کدفیان تشکیل می نداشت. هرچ د ک  بیشترین سپاه همراه علی علی
پس از بازگشت از ج گ  ای از آنان حاضر ب  مشارکت و همراهی نشده بددند. علیعده

-ربیعنبالمعتم عبسی، ح ظلة  بن جمل ب  سرزنش آنان پرداخت. از جمل  این افراد عبدالل

شرحبیل همدانی بددند ک  خلیف  مسلمین با قرا ت آی  بنعدف، غریبنبتمیمی، ابدبردة
 (.9مزاحم، )ابن کردسدره نساء آنان را ب  سبب سستی و کاهلی در ج گ مالمت  73و  72

در ج گ جمل با درنظر گرفتن باالترین  میزان همراهی مسلمانان با علی ،ب ابراین 
 شدد.ر نشان داده میرقم ذکرشده در م ابع تاریخی در جدول زی

 
 در جنگ صفین بر حسب مناطق مختلف اسالمی : میزان همراهان علی2جدول 

 میزان همراهی
 مناطق اسالمی

 شمار

 1000 حجاز
 9000 کدف 

 ---- شام 
 ---- ب ره 

 10000 سایر م اطق
 20000 مجموع
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و مردم ب ره طدر ک  از آمار مدجدد در جدول مشخص است، مردم کدف  بیشترین همان
داشت د. این آمار در نبردهای بعدی دستخدش  و شام کمترین میزان همراهی با علی

 تغییر شد.
 

 در جنگ صفينهمراهی مسلمانان با علی
قریب هفت ماه بعد از ج گ جمل، دومین ج گ داخلی مسلمانان در م طق  حفین 

ن بدد ک  معاوی  همان د ترین وج  تفاوت این ج گ با ج گ جمل در ایاتفاق افتاد. مهم
طله  و زبیر در میان مسلمانان ب  ویژه در م طق  حجاز و عراق از سابق  دی ی  عایش ،

خدا قسم   ب»ب  معاوی  چ ین گفت: واقعیت م اسبی برخدردار نبدد. عمروعاص با درک این 
ج گ اندازد و او را در در هیچ چیزی از چیزها برابری نمی ک  عرب میان تد و علی

 (.186 /2یعقدبی، «)مگر آنک  بر او ستم ک ی را نیست،ی  از قریش ای است ک  هیچبهره
م ابع تاریخی در ج گ حفین همان د ج گ جمل، آمار متفاوتی از میزان مشارکت و 

امیرالمنم ین پس از  ،های تاریخیاند. بر حسب روایتارا   داده همراهی مردم با علی
گاهی بر آمادگی شامی ان برای نبرد با خلیف  مسلمین، ب  مسجد کدف  رفت و مردم را ب  آ
خداهی ما را ب  شام ببری و می !ای پسر ابدطالب»و گفت: برخاست جهاد فراخداند، فردی 

ک  ما را ب  ب ره بردی و آنان را چ ان ؟با براداران شامی خدد ج گ ک یم و ایشان را بکشیم
لمانان حاضر در مسجد را ب  دنبال داشت و ب  این سخ ان واک ش شدید مس«. کشتیم

برخدرد با او پرداخت د )همانجا(. برخدرد خددجدش مردم با این مخالف ج گ، نشان از 
حتی آنانی ک  در نبرد جمل طرف  آن ک  آمادگی مردم کدف  برای نبرد با شامیان دارد. 

قیس ک  آمادگی خدد و بناز جمل  اح ف ،در حفین حاضر شدند نیز مشارکت نکرده بددند
قدم من در کار طله  و زبیر شبه  »اش را برای نبرد با معاوی  چ ین اعالم نمدد: قبیل 

قدام ، نبعالوه بر وی، جاریة«. داشت د، اما در این ج گ هیچ تردیدی ندارند و آماده نبردند
خدد را برای حضدر های ضبیع  نیز آمادگی قبایل و عشیرهبنجبل ، اعینبنبدر، زیدحارثةبن

 (.119-118مزاحم، شامیان اعالم داشت د )ابنبادر ج گ 
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اعالم داشت د. قبایل عالوه بر مردم کدف ، قبایل ب ری نیز همراهی خدد را با علی 
-بنازد، تمیم، ضب ، رباب و اهل عالی  در نخیل  ب  علیب ری بکربن وا ل، عبد قیس، ب ی

در ج گ حفین  بایل یم ی نیز در دفاک از علیپیدست د )همانجا(. ق طالبابی
 (.2/501اعثم، شرکت کردند )ابن

م ابع تاریخی آمار کل سپاهیان همراه امیرالمنم ین از م اطق مختلف را متفاوت ذکر 
 التنبیه و االشراف،است )مسعددی، اند. مسعددی آنان را نددهزار نفر برآورده کردهکرده
-است )ابنهزار نفر برشمردهزاحم آنان را حد و پ جاهمبن(، در حالی ک  ن ر256

ها و را عالوه بر مردم ب ره و کدف  گروه (. یعقدبی نیز همراهان علی157-156مزاحم،
است. های تغلب و نمر بن قاسط دانست تیره 1(2/178افرادی از مهاجر و ان ار )یعقدبی، 

ب  سمت حفین،  سیر حرکت علیوی همچ ین اذعان داشت  از میان قبایل مدجدد در م
خددداری کردند، بلک  اجازه ورود  مردم رق  ک  عثمانی بددند ن  ت ها از همراهی با علی

ب دی ندک همراهی مسلمانان با (. در دست 2/187ایشان ب  این م طق  را نیز ندادند )همان، 
 قرار داد. "همراه کامل"تدان در دست  های مذکدر را میگروه علی

هایی نیز بددند ک  از همراهی با در ج گ حفین همان د نبرد جمل، افراد و گروه
و یا طرفین درگیر ج گ خددداری کردند. از جمل  آنها یاران عبدالل  بن مسعدد، علی

همراهی خدد را در ج گ چ ین بیان  در سخ انی ب  امیرالمنم ین وضع حهابی پیامبر
 آییم و اردویی جداگان م ولی در لشکرگاه شما فرو نمیشدیما با تد رهسپار می»داشت د: 

زنیم تا در کار شما و شامیان ب گریم. هر گاه دیدیم ک  از دو طرف ب  کاری ک  بر او می
زد، ما بر ضد او وارد پیکار  باز کشی و ظلمی از او سرحالل نیست، دست یازید یا گردن

 )همانجا(.« شدیممی
شده حدود چهارحد نفر بددند، عدم همراهی خدد با ک  گفت گروه دیگری از مسلمانان 

ما با وجدد ش اخت و فضل و برتری شما،  !ای امیرالمنم ین»را چ ین بیان کردند:  علی
از وجدد افرادی ک  با دشم ان  ،کدامهیچ ،ن  ما ن  دیگر مسلمانان ،در این پیکار ش  داریم

«. س ما را ب  برخی مرزها گمار ک  در آنجا باشیمنیاز نیستیم، پمرزی پیکار ک  د، بیبرون
 نیز آنان را ب  ری فرستاد )همانجا(. علی

                                                           
 همراه شدند.. ان ار ب  جز نعمان بن بشیر و مسلم  ین مخلد بقی  ب  حدرت یکپارچ  با علی1
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تشخیص حق، از همراهی و مشارکت در ج گ برخی از حهاب  نیز با بیان عدم
عبید بن یزید و عبیداللبناالجدک، اسددبنخددداری نمددند. از جمل  این افراد مسروق

(. عبیدالل  1/77های داخلی شرکت نکردند )ابن عبدالبر، از ج گبددند ک  در هیچ کدام 
ثل داستان ما در این فت   مثل کسانی م  »گیری خدد را چ ین بیان کرد: بن عبید علت ک اره

ش اخت د حرکت کردند ولی ناگاه ابر تاریکی آنان را فرو ای ک  میاست ک  نخست در جاده
راست رفت د و ما هم ک  راه را گم کرده بددیم، گرفت، گروهی ب  چپ و گروهی ب  سمت 

 (.4/129سعد، )ابن« همانجا ایستادیم تا ابر برطرف شدد
در میان مسلمانان ک  از نخستین ج گ داخلی شروک  آلددهای تردیدبا وجدد زمزم 

در ج گ حفین نسبت ب  ج گ جمل حدود چهار برابر  بدد، شمار همراهان علیشده
ندک همراهی آنان با خلیف  مسلمین پس از خدع  عمروعاص و جریان  افزایش یافت، اما

گرایید ک  در جدول زیر نشان داده  یهمراهحکمیت تغییر یافت و از همراهی کامل ب  نیم 
 است.شده

 
 شهرهای بزرگتفکیک  هدر جنگ صفین ب: نوع همراهی مسلمانان با علی 3جدول 

  نوع همراهی
 عدم همراهی منفعل یمه همراهن همرا کامل مناطق اسالمی

  *   حجاز
 *    شام
  * * * کدف 
  * * * ب ره

 
در جریهان  حجازیهاندر این جدول م طق  حجاز در ستدن م فعل قرار داده شهده، زیهرا 

ای ک  در کدف  و ب ره حضدر داشت د ج گ حفین دخالت مستقیم نداشت د و غیر از حهاب 
ای اند، دیگر ساک ان حجاز مدضع م فعالن ی مهاسب  شدهو در عداد سپاهیان کدفی و ب ر

گدنه  هیچنهد و قدم بددبددند. مردم شام نیز همچ ان در همراهی با معاوی  ثابتاتخاذ کرده
های تههت نداشت د، امها میهزان همراههان امیرالمهنم ین در سهرزمین همراهی با علی

عدم  ک  ب  بهان  یهای معدودراد و گروهقلمرو، ب  خ دص کدف  و ب ره باال بدد و غیر از اف
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همهراه شهدند. از  (، بقی  با علی5/15بددند )طبری، گیری کردهتشخیص حقیقت ک اره
انهد، ب  تفکیک م اطق ارا   نهداده آنجا ک  م ابع تاریخی آماری از میزان همراهان علی

قهرار  انهد، مب هاشهدهمجمدک همراهان ایشان در م اطق تهت قلمرو ک  نددهزار تن بهرآورد 
 است.گرفت 

را  این رقم مشارکت باالی مسلمانان و ب  ویژه مردم کدف  و ب ره در همراهی با علی
 بدد. این در حالیدهد ک  در مقایس  با ج گ جمل بیش از چهار برابر افزایش یافت نشان می

تهاد. آمهار است ک  ج گ حفین در فاحل  کدتاهی حدود هفت ماه پهس از جمهل اتفهاق اف
سازد ک  بیش از نیمی از جامع  از مشهارکت در ک  دگان ج گ حفین مشخص میمشارکت

 ج گ جمل خددداری ورزیده بددند.
 

 در جنگ نهروان همراهی مسلمانان با علی
از سهپاه  سهربازانشپس از جریان حکمیت و بروز فت   خدارج، هرچ هد که  بخشهی از 

دادند، اما امیرالمنم ین همچ ان بر نبرد با معاویه   ای تشکیلجدا و گروه جداگان  علی
کید داشت و مردم را ب  جهاد فرا آمادگی مردم در نبرد با معاوب   ب خداند. م ابع تاریخی میتأ

-و پ جسی، (2/404، مروج الذهبپس از جریان حکمیت اشاره دارند. ب  گفت  مسعددی )

ت کردند. ابن اعثم شمار کدفیان را بالغ را اجاب هزار ب ری دعدت علیهزار کدفی و ده
(. طبری نیهز 2/252هزار کس دانست  است )ابن اعثم، هزار و ب ریان را س وپ جبر ش ت

هزار از وابستگان و غالمهان هزار از فرزندان آنان و هشتهزار ج گاور، هفدهکدفیان را چهل
دادنهد اری نفهری را تشهکیل ههزوپه جذکر کرده ک  با پیدستن ب ریان با آنان نیروی ش ت

-په ج-و)همانجا(. ابن خلدون نیز آمار طبری را تکرار کرده و اذعان نمدده از سپاه ش هت

فراخهدان  ازدهد ک  (. آمار نشان می2/638خلدون، هزار کدفی بددند )ابنهزار نفری چهل
ا از بهاالیی حهدرت گرفته ، امه اسهتقبالبرای ج گ با معاوی  پس از نبرد حفین،  علی

بدد )همانجا(، این سپاه ب  آنجاک  خدارج سبب ایجاد ناایم ی در کدف  و م اطق مجاور شده
( که  م جهر به  2/404،مرروج الرذهبجای نبرد با معاوی  ب  ج گ آنان رفت )مسعددی، 

 سدمین ج گ داخلی شد.
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هزاری نفری خلیف  مسلمین در حالی به  ج هگ خارجیهان رفهت که  پ چوسپاه ش ت
به   ها و ن ایح علهیپس از مدعظ و  (3/327اثیر، نان دوازده هزار تن بدد )ابنشمار آ

راسبی ب  نهروان رفت  با قاطعیت به  وهببن  چهارهزار تن تقلیل یافت ک  ب  رهبری عبدالل
مرروج ؛ مسهعددی، 256،التنبیه و االشررافمخالفت با امیرالمنم ین پرداخت د )مسعددی، 

-دارج شکست خدردند، اما از آن پس سسهتی، کهاهلی، بهانه خ گرچ (. 2/404 الذهب،

 ادام  یافت. وسرایت کرد و تا پایان خالفت ا رغبتی ب  سپاه علیتراشی و بی
پس از ج گ نهروان قابل تأمل است. آنان در پاسخ به  فرمهان  سخ ان سپاهیان علی

ای مهها تمههام شههده، تیرههه !م یننالمههای امیههر»خلیفهه  بههرای نبههرد بهها معاویهه  چ ههین گفت ههد: 
هامان افتاده است. ب  سدی شهرمان باز گرد که  لهدازم بهتهر شمشیرهایمان ک د شده و سرنیزه

« شتگان ما را پر ک د ک  ب  کار دشمن بهتر تدانیم پرداختکشاید امیرمدم ین جای  ،آماده ک یم
مهردم  رغبتی و دوری گزیدن( این سخ ان سرآغازی بر بی2/406، مروج الذهب)مسعددی، 

های خهدیش رفت هد و حتهی بدد. ب  گفت  مسعددی آنان نهانی ب  مهل از همراهی با علی
راشد با سی د تن ب  مسیهیت گرویدنهد )همانجها(. سسهتی و تزلهزل بنکسانی مان د حارث

سپاهیان ب  نهدی ادام  داشت ک  حتی غارات معاوی  نیز نتدانسهت آنهان را به  تههرک وادارد. 
 شدد.در ج گ نهروان و پس از آن در جدول زیر بیان می مانان با علیوض همراهی مسل

 

 در نهروان و پس از آن : نوع شناسی همراهی مسلمانان با علی4جدول 
 میزان همراهی

 م اطق اسالمی
 عدم همراهی م فعل نیم  همراه همرا کامل

  *   حجاز
 *    شام
  * * * کدف 
  * * * ب ره

 

همراهی مردم کدف  و ب ره در ابتدا ب  حدرت کامل بدد، اما پس از  در این جدول وضع
و  اعت ایینهروان ب  نیم  همراه و انفعال م جر شد. درواقع پس از نهروان مدجی از بی

 عالقگی ب  مشارکت سیاسی جامع  را فرا گرفت.بی
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 پس از نهروان همراهی مسلمانان با علی
های معاویه  در م اسبی برای اجرای سیاست  زمی  سستی مردم در همراهی با علی

ههای را فراهم آورد. فراخدان ایجاد ناام ی، وحشت و حمل  ب  م اطق تهت قلمرو علی
و دعدت مردم ب  جهاد و مقابل  با معاوی  مدرد اجابت واقع نشد )مسعددی،  مکرر علی

-بنشدن مهمدکشت  ترین این نبردها حمل  امدیان ب  م ر و(. مهم2/406، مروج الذهب

م ین مردم را ب  حمایت از او فراخداند و از آنان خداسهت به  میعادگهاه نبکر بدد. امیرالمابی
بروند، اما کسی در آنجا حاضر نشد. این وضع با واک ش ت د خلیف  مسلمین همراه شد و در 

و چدن ک ید دهم اطاعت نمیای گروهی ک  وقتی دستدر می»سخ انی ب  مردم چ ین گفت: 
ن  از سر دین و ن   د؟ایچرا از ثبات و جهاد در راه خدا بازمانده ،ک یددعدت ک م اجابت نمی

کعب همدانی بن(. بعد از این سخ ان، مال 5/107)طبری،  «از سر حمیت تهرکی ندارید
-بهنآماده مقابل  شد و ت ها دوهزار نفر با او همراه شدند. آنان نیز وقتی خبر شهادت مهمد

 (.212، اخبار الطوالبکر را ش یدند ب  کدف  بازگشت د )دی دری، یاب
را به  مالمهت آنهان واداشهت و  رخدت و سستی در میان مردم کدف ، بار دیگر علی

م و اک م ک  به  کهار ج هگ واقهفخدیشتن را ب  سبب ق در مالمت نمی»... چ ین گفت: 
-نمایم و آشکارا بانگ میرای درست را میدانم و ک م و راه دور اندیشی را میاقدام میدان ب

ک ید. با شما انتقهام ش دید و دستدرم را اطاعت نمیجدیم، اما سخ م را نمیزنم وکم  می
دعدتتان کردم ک  برادرانتان  پیش شدد کرد. از پ جاه و چ د روزشدد گرفت و تالفی نمینمی

انی که  سهر پیکهار دشهمن را نجات دهید، اما چدن شتران سروحدا کردیهد و همان هد کسه
 1(.40-34 های" خطب" سید رضی،) «ایدوکسب پاداش خدا ندارند ب  زمین چسپیده

ب  فرماندهی ضهاك بن قیس ب   را نیرویی وی پس از آن حمالت معاوی  ادام  داشت و
بر م بر رفت و مهردم را به  مقابله  و  ناحی  ب ی کلب فرستاد تا آنجا را غارت ک د، علی

را اجابت کرده  شا خداند، اما فقط چهارهزار نفر ب  فرماندهی حجر بن عدی دعدتجهاد فر
 (.417-2/416ب  تعقیب ضهاك پرداخت د )ثقفی کدفی، 

حمل  دیگر معاوی  ب  فرماندهی یزید بن شجره زهاوی در مدسم حج ب  مک  حدرت گرفت. 
 ،ل  ب  وی کمک نکرده بددندک  مردم حجاز در برابر این حم را عباسبنمث  ، ق  وی عامل علی

                                                           
گاهی از بی رغبتی و عدم مشارکت مردم ب  خطب  های 1  . نهج البالغ  رجدک شدد.40تا  34. برای آ
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ای مهردم را در خطب  ای از امیرالمنم ین کمک خداست. علیاز مک  بیرون کرد. قثم در نام 
 (.608را اجابت کردند )همان،  شب  یاری او فراخداند و هزاروهفت د نفر دعدت

تی در ب  حجاز نیز ادام  یافت و مردم حجاز مقاوم ةارطابندر برابر حمل  بسر این وضع
رغبتی مردم ب  ج هگ، بهار دیگهر تداوم سستی و بی 1(.608-603برابر او نکردند )همان، 

این سهاعت »را ب  واک ش واداشت و در سخ انی چ ین ب  شماتت مردم پرداخت:  علی
هر ک   ؛ک  رغبت جهاد دارد آماده شدد و روی ب  دفاک آورد آندفاک از لدازم و فرایض است. 

ترك این غزا و جهاد بگدید، خلهل به  دیانهت او راه هاد داشت  باشد و خدد ب تدانایی غزا و ج
اسهت که  شما را چه  شهده»... : گفت (. وی در جایی دیگر نیز625-624)همان،  «یابد

)ثقفی « ک یداجابت نمی اما خدانمشمار ا ب  جهاد دشمن می ؟دهیدجداب این سخن نمی
ن قدام  سعدی بها دو ههزار نفهر آمهاده مقابله  بها (. پس از این سخ ان حارثةب627کدفی، 
تدان از میهزان مشهارکت سیاسی پس از نبرد نهروان را می شد )همانجا(. وضع ةارطابسربن

 شدد، مشاهده نمدد.مردم در برابر غارات معاوی  ک  در جدول زیر نشان داده می
 

 ه بعد از حادثه نهرواندر برابر حمالت معاوی : میزان همراهی مسلمانان با علی5جدول 
 شمار سپاهیان آماده علی م طق  مدرد حمل  واقع شده فرمانده امدی

عمروعاص، معاوی  بن 
 خدیج

 2000 م ر

 4000 ب ی کلب ضهاک بن قیس
 1700 حجاز یزید بن شجره زهاوی

 2000 حجاز و یمن ةبسر بن ارطا
 

                                                           
ا آتش زد، اما باز نشانی از مقاومت مردم دیده نشد. سپس مردم را ب  بیعت با معاوی  فرا خداند، هایی از ان ار ر. وی حتی خان 1

آنان بدون هیچ مخالفتی این بیعت را قبدل کردند. ت ها کسی از مردم مدی   ک  در ابتدا حاضر ب  بیعت نشد، جابر بن عبدالل  
، با بسر بیعت کرد. فرستاده معاوی  سپس ب  سدی مک  رفت. مبران اری بدد. وی نیز پس از مشدرت با ام سلم ، همسر پیا

آنجا خداجگان، اشراف و اکابر مک  از وی استقبال کردند و با وجدد دش امهای مکرر بسر در مقابل او هیچ واک شی نشان  در
یمن نیز بسر بدون مقاومتی از ندادند در طا ف نیز مغیره بن شعب  از او استقبال کرد و برای قدمش شفاعت طلبید. در نجران و 

 (.608-603را ب  قتل رساند )همان،  ای از شیعیان علیجانب مردم، عده
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معاویه  بهر م هاطقی چهدن  های غلبه ن  ت ها زمی   سستی مردم در همراهی با علی
م ر را فراهم آورد، بلک  ادام  این روند بر انتقال قدرت ب  امدیهان در دوره کدتهاه خالفهت 

سیاسی و ندک مشهارکت مهردم  نیز تاثیر گذاشت. تبیین عدامل مدثر بر وضع امام حسن
 طلبد.مقال دیگری می های پایانی خالفت علیدر سال

 
 نتیجه 

های داخلی فراز و فهرودی در ج گ ن همراهی مسلمانان با علیآمار مربدط ب  میزا
دهد. این مشارکت بر اسهاس آمهار نشان می از میزان مشارکت را در دوره خالفت علی

های متداتر مدرد مهاسب  قرار گرفت  ک  در مدجدد در م ابع تاریخی و با در نظر گرفتن روایت
 است.جدول زیر نشان داده شده

 
های داخلی با امام علیزان همراهی مردم در جنگ: می6جدول   

 میزان همراهی
 های داخلیج گ

 شمار

 19000 جمل
 90000 حفین
 65000 نهروان

 4000 غارات معاوی 
 

 مهردم بها امهام علهی سهدمیکدهد ک  در ج گ جمل حدود آمار مدجدد نشان می
در ج گ حفین این آمار ب  نهد  بددند.همراه شده بددند و مابقی از مشارکت خددداری کرده

های ج گی، امیرالمهنم ین تدان گفت اکثر نیرویب  نهدی ک  می ،گیری افزایش یافتچشم
را در برابر معاوی  همراهی نمددند، اما این همراهی ثبات چ دانی نیافت و با جدایی خدارج 

ر نبهرد دستخدش تغییر شد. هرچ هد میهزان مشهارکت و همراههی مهردم د از سپاه علی
نهروان باال بدد، اما پس از آن این میزان ب  شدت کاهش یافت و روند نزولی گرفت. فهراز و 

تهدان در نمهددار زیهر نشهان را می فرود میزان مشارکت مسلمانان در دوره خالفت علی
 داد.
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 های داخلیدر جنگ: فراز و فرود همراهی مسلمانان با علی 1نمودار

 
 

تدان گفت رخدت در ج هگ جمهل ناشهی از بههت، حیهرت و میبر اساس نمددار باال 
کیشهان خهدد بددنهد. ایهن امهر سردرگمی مردمی بدد ک  برای نخستین بار شاهد تقابل ههم

-ای بهترین راه ممکن را دوریشرایط دشداری برای تشخیص حقیقت ایجاد کرده بدد و عده

رخالف جمل این سطح از در ج گ حفین ب دانست د.ها میگزی ی و عدم مداخل  در ج گ
، علهیفضهل مطلهق وجدد نداشت؛ زیرا  سردرگمی برای م اطق تهت قلمرو علی

ای عراق و شام وجدد داشت. های قبیل ها و کی  بددن روحی  رقابتسدء سابق  معاوی ، زنده
همین عدامل مشارکت و همراهی باالیی با امیرالمنم ین را در پی داشت. اما ایهن روحیه  و 

و حتهی امهام  اهی بعد از نهروان دچار رکدد بهارزی شهد و در دوره خالفهت علهیهمر
تدان عداملی چدن خستگی از پیکارهای پیاپی، بیم از آی ده نیز تداوم پیدا کرد. میحسن



   هدیه تقوی
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نامعلدم، گرایش ب  زندگی آرام و بدون ج گ، تبلیغات معاوی  ک  بر پای  زر، زور و تزویر بدد 
های پایهانی در جامع  اسالمی سال یر نهروان را بر ایجاد چ ین وضعدقاریان و کشت  شدن 

تهدان نهدک همراههی ب هدی کلهی مهیثر دانسهت. در یهک جمهعنمه دوره خالفت علی
در دوره خالفت را در طیفی از مشهارکت و همراههی فعهال تها عهدم  مسلمانان با علی
 همراهی دانست.
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 منابع
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 .1411، بیروت، داراالضداء، الفتوحابن اعثم کدفی،  -
 .1408بیروت، دارالفکر،  ،العبرابن خلدون،  -
 .1410، بیروت، دارالکتب العلمی ، طبقات الکبریابن سعد،  -
 .1412، بیروت، دارالجیل، االستیعاب فی معرفة اصحابابن عبدالبر،  -
 .1407، ، بیر.ت، دارالفکرالبدایه و النهایهابن کثیر،  -
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، بیروت، دارحادر، تاریخ الیعقوبییعقدبی، احمد بن ابی یعقدب بن جعفر بن وهب،  -
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 جایگاه شخصیتی و رجالی 
 ُاّم ُطَویل در تاریخ تشیعبنیحیی

 
 1علیرضا اشتری تفرشی
 2ولی اله برزگر کلیشمی

 3منا زینلی طرقی
 

 چكیده
برای امامان شیعه « باب»هرچند یحیی بن ُاّم ُطویل در منابع حدیثی و تاریخی با اصطالح 

دن وی برای امام سجاد و یا امام است، اما در مصداق این موضوع یعنی باب بومعرفی شده
، میان امامیه و ُنصیریه اختالف هست. برای درک این اختالف و ارائه محمدباقر

پاسخی راهگشا در باب آن، ضروری است تا ابتدا شخصیت تاریخی و سپس احادیث 
منقول از طریق یحیی و موضوعاتی مانند مشایخ حدیثی و راویان وی، مورد پژوهشی 

یثی قرار گیرد. در این پژوهش افزون بر شناختی مطلوب از احوال یحیی و نیز حد –تاریخی
صفحاتی از تاریخ غیرمکتوب شیعیان ، نشان داده شد که اسناد و شواهد تاریخی موجود، 

بودن یحیی و حتی حجتی بر کارکرد اصطالح باب در جامعه امامیه، دلیلی بر مصادیق باب
 ود.دست کم در مورد یحیی نخواهند ب

 
 

 هاواژه كلید
 .، اصحاب امام سجادامامیه، نصیریه، یحیی بن ام طویل، باب

                                                           
یسنده مسئول(، . 1  a.tafreshi@hsu.ac.irاستادیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری، )نو
 barzegar1342@yahoo.comالمللی امام خمینی )ره(، . استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه بین2
 zeinali255@yahoo.com. کارشناس ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، 3

 19/06/96پذیرش:            26/03/96دریافت: 
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 مقدمه
شناخت تاریخ تشیع در حقیقت شناخت پیروان و باورمندان این آیین در ادوار مختلف، 

ها و رفتار مذهبی، سیاسی و اجتماعی ایشان است. در تاریخ تشییع، درسیت ماننید دیدگاه
با نقش آفرینانی محوری روبرو هسیتیم کیه ایمیان ایشیان و ییا  بسیاری از مذهب دیگری،

اسیت. در ادوار اعمال تأثیرپذیر از ایمانشان، در بسط و گسترش آن مذاهب عاملیت داشیته
هیای اسیالمی تقیارن دارد، هیا و دهیههای عینی تشیع کیه بیا اولیین سیالاولیه ظهور جنبه

شیوند به عنوان یاران ایشان دیده می ،مامان شیعهوار بر گرد ابینیم که حلقهباورمندانی را می
کشند و گاه حتی در و در برابر بسیاری از شرایط دشوار زمانه از یاری امامان خود دست نمی

ور از چشمه راستین هدایت الهی یعنیی وجیود امامیان عین پایداری در اعتقاد خود که بهره
 کنند.فشانی میاست، با رشادت جان

زیست، میهاست که مقارن حیات امام سجادیل یکی از این چهرهیحیی بن ام طو
ها از یاران همو بود و در راه تشیع جان خویش را فدا کرد. در منابع حدیثی و تاریخی گزارش

و اخباری درباره یحیی یا احادیثی از طریق او نقل است. از یحییی ییا منیابع، متیون و آثیار 
اند که نگاه و تحلیل ایشان، به وییهه انتصیاک کامیل تهمربوط فرقه غالیانه نصیریه سخن گف

( یا برخی 25-24جای نقد تاریخی جّدی دارد )حریری، یحیی به حلقه یاران امام باقر
 کتاب رازداران حریم اهل بیت: پژوهشی درباره بابهای امامانهای فارسی نظیر پهوهش

اطالعاتی مختصیر، وی را در مقیام  اثر جواد سلیمانی که به یحیی نیز پرداخته و ضمن ارائه
-191 ،رازداران حریم اهل بیتاست )جواد سلیمانی، معرفی کرده باک امام سجاد

(، موضوعی که مورد نقد محتواشناسانه پهوهشگران دیگری چون نعمیت الیه ریفری 195
توان گفت که شخصیت تاریخی یحییی، رو میاین(  قرار دارد؛ از123-91)نک.  فروشانی

ها و اخبار درباره وی و احادیی  منقیول از طرییق وی نیازمنید پیهوهش و تحلیلیی رشگزا
 مستقل است که این مقاله بدان همت دارد.
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 احوال شخصی یحیی بن ام طویل: از تولد تا شهادت
 تولد و زندگی

پسیر داییه  1(175/ 4؛ ابن شهر آشوک، 122یحیی بن أم طویل مطعمی )طوسی، رجال، 
از تاریخ والدت وی اطالع خاری در دسترس نیست، لکن بعید  2.است نعلی بن حسی

باشد؛ در سن و سال او هم بودن بودهاست، تقریبا  هم نیست که چون پسر دایه امام سجاد
دانسیت. بیا  40تا نیمیه اول دهیه  20این رورت، احتماال باید تولد وی را بین نیمه دوم دهه 

ایه شیردهی است، پس مادر یحیی نبایید در دوران زادن امیام که مسئولیت ارلی دتوجه به این
باشد و فرزند وی )ارال مشخص نیست که این فرزند همان یحیی باشد( نیز سن باالیی داشته

باشد. در این رورت، حداکثر نباید اختالف سنی چندانی یعنی در حّد یک نسل با امام داشته
باشد. در باب زمان زاده شددن امدان ز دو  دو      بوده سالفارله سنی یحیی با امام باید تقریبا ده 

؛ ابین شهرآشیوک، 1/466اسیت )کلینیی،  38متولید سیال مشهور اید  اتدک  دم امدان    
 باشد. متولد  شده 43تا  33های توانست بین سال(. بر این اساس، یحیی می4/175

که البتیه  3.(37کند )کوفی اهوازی، نقل می طالبیحیی حدیثی نیز از علی بن ابی
مرسل بودن آن )یعنی محذوف بودن بخشی از زنجیره اسناد آن( ما را از قطعیت خبیر نقیل 

توانستیم نتیجیه سازد که اگر چنین بود میتوسط یحیی محروم میبه مستقیم آن از علی
است. با ایین حیال، شیواهد هجری بوده 35های پیش از بگیریم که یحیی قطعا متولد سال

                                                           
( ذییل نیام محمیدبن وهبیان 397(؛ نجاشیی نییز )24اند )حرییری، . وی را یحیی بن معّمر بن ام طویل الشمالی نییز دانسیته1

 گوید که وی کتابی با نام اخبار یحیی بن أبی الطویل داشته که احتماال رورت تصحیف شده یحیی بن أم طویل باشد.می
 .193، رازدارانلیمانی، ؛ نیز س9/339. برای اطالع نک: شوشتری، 2

دهنده آن باشید کیه یحییی در تواند نشاناست و مینقل شده این روایت بدون واسطه از طریق یحیی بن أم طویل از علی 3.
رسید. نظیر مییآید بعید بهاست که این امر با توجه توضیحاتی که در ادامه میمتولد شده و یا نوجوانی بوده زمان حیات علی

 است:بر منبر و یا مکانی عمومی بودهت به رورت عام است و گویا یحیی پای خطابه علیالبته روای
یِل َقاَل َخَطَب أَ  ِو ْعَماِن َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعْن َأِبي َحْمَزَة َعْن َیْحَیی اْبِن ُأمِّ الطَّ َه َو َأْثَنیی َع َو َعْن َعِليِّ ْبن ِالنُّ َلْییِه ُثیمَّ ِمیُراْلُمْؤِمِنیَن عَف َحِمَداللَّ

ُجُل َو ِإْن َکاَن َذا َماٍل َو َوَلٍد َعْن َعِشیَرِتِه َو َعْن ُمَداَراِتِهْم َو َکَراَمِتِهْم َو  یاِس َقاَل اَلَیْسَتْغِني الرَّ ِدَفاِعِهْم َعْنُه ِبَأْیِدیِهْم َو َأْلِسیَنِتِهْم ُهیْم َأْعَظیُم النَّ
ُهْم  ُمیورِ  ِحَیاَطًة َلُه ِمنْ َوَراِئِه َو َأَلمُّ

ُ ُْ ُُ َمَکیاِرِه ا ُُ َییَدُه َعیْن  ِلُشُئوِنِه َو َأْعَظُمُهْم َعَلْیِه ُحُنّوًا ِإْن َأَراَبْتُه ُمِصیَبٌة َأْو َنَزَل ِبِه َیْومًا َبْعی َو َمیْن َیْقیِب
ُُ َعْنُه ِمْنُهْم َأْیٍد َکِثیَرةٌ  ُُ َعْنُهْم َیدًا َواِحَدًة َو ُتْقَب َما َیْقِب ِة َو َبَسَط َعَلیْیِهْم َییَدُه ِبیاْلَمْعُروِف ِإَذا َعِشیَرِتِه َفِإنَّ َُ َعِشیَرَتُه ِرْدَق اْلَمَودَّ  َو َمْن َمَح

ْجَر ِفي آِخَرِتِه إِ 
َ ُْ ُه َلُه َما َأْنَفَق ِفي ُدْنَیاُه َو َضاَعَف َلُه ا ِه َأْخَلَف اللَّ َحیُد ُکیْم ِمیَن اْلَقَراَبیِة َییَری ِبیِه َلی َأْن َقاَل اَلَیْغُفَلینَّ أَ َوَجَدُه اْبِتَغاَء َوْجِه اللَّ

ُه ِإْن َأْنَفَقُه َو اَلَیْنَفُعُه ِإْن َأْمَسَکُه. همین روایت را مجلسی بیه طیور ا اَلَیُضرُّ َها ِممَّ مسیتقیم و بیدون ذکیر نیام ابیوحمزه  اْلَخَصاَرَة َأْن َیُسدَّ
ت باشد زیرا چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ ارتبیاطی ابیوحمزه بایست ابوحمزه ناقل این روایرسد که میاست لکن به نظر میآورده

 (.71/101تر است )مجلسی، به ابن ام طویل نزدیک
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خوانید؛ از فرا می تر بودن یحیی از امام سجادسن و یا بزرگما را به هم دیگری همچنان
وارد  یحیی برای امیام سیجاد 1آن جمله، روایاتی است که در مورد باک و حواری بودن

یحیی را ، شده و همین طور روایت فضل بن شاذان که در ابتدای امامت علی بن حسین
ایین اوریاف  2اند.وی اعتقاد داشته و همراهش بوده داند که به امامتیکی از پنج نفری می

معموال شرایط یک نوجوان ده یا پانزده ساله نیست و یحیی بایست در ابتدای امامیت علیی 
باشید. بیا ای از بلوغ شخصیتی بودهحداقل در اوان جوانی و حتی در مرحله بن حسین

 از آنها دانست. و قبل 33و  32های توان حتی زاده سالاین نگاه، وی را می
در باک محل تولد یحیی نیز اطالع دقیقی در دست نیست، لکن اگر بر طبق ظن قیوی، 

را در مدینه بدانیم، احتمال سیکونت خیانواده یحییی در مدینیه و ییا والدت امام سجاد
 شود.تر میدست کم حجاز و زاده شدن وی در این مناطق جدی

دقیق شهادت اوست؛ اما از نحیوه و مکیان دیگر حلقه مهم مبهم در زندگی یحیی سال 
ها و روایاتی وجود دارد که حیدود زمیانی آن را نییز شهادت وی در منابع به وضوح گزارش

ها، یحیی به دست َحجاج بن یوسف، والی کند. بر اساس مجموع این گزارشمشخص می
؛ طبری 148مشهور عراق در شهر واسط به شهادت رسید و در آنجا مدفون است )بغدادی، 

و دو سیال بیه  3آغاز شده 84یا  83(. با توجه به اینکه بنای شهر واسط در سال 193آملی، 
از دنییا  95نییز خیود در رمضیان سیال  4( و حجاج بن یوسف260طول انجامیده )ابن فقیه، 

                                                           
محمد بن قولویه قال حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال حدثني علي بن سلیمان بن داود الرازي قال حیدثنا علیي بین  1.

إذا کان یوم القیامة نادی مناد أین حواري محمد بین عبید  حسن موسی بن جعفرأسباط عن أبیه أسباط بن سالم قال قال أبو ال
الله رسول الله الذین لم ینقضوا العهد و مضوا علیه؟ فیقوم سلمان و المقداد و أبوذر. ..... قال ثیم ینیادي أیین حیواري علیي بین 

سعید بن المسیب..... ثیم ینیادی سیائر الشییعة  ؟ فیقوم جبیر بن مطعم و یحیی ابن أم الطویل و أبو خالد الکابلي والحسین
 (.61؛ مفید، 1/10مع سائر اُئمة: یوم القیامة فهؤالء أول السابقین و أول المقربین و أول المتحورین من التابعین )کشی، 

ِل َأْمی: َو َلْم َیُکْن ِفي َزَمِن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن . قاَل اْلَفْضُل ْبُن َشاَذاَن 2 ِرِه ِإالَّ َخْمَسیَة َأْنُفیٍس: َسیِعیُد ْبیُن ُجَبْییٍر، َسیِعیُد ْبیُن ِفي َأوَّ
یِل، َأُبو َخاِلٍد اْلَکاُبِليُّ َو اْسُمُه َو  ِو ُد ْبُن ُجَبْیِر ْبِن ُمْطِعٍم، َیْحَیی اْبُن ُأمِّ الطَّ ِب، ُمَحمَّ یااْلُمَسیَّ ِب َربَّ ُه ْرَداُن َو َلَقُبُه َکْنَکُر، َسِعیُد ْبُن اْلُمَسییَّ

 (.115)کشی،  َو َکاَن َحْزُن َجدُّ َسِعیٍد َأْوَری ِإَلی َأِمیِر اْلُمْؤِمِنیَن َأِمیُر اْلُمْؤِمِنیَن 
را محتمیل میی داننید، در ایین  84و  83می دانند و مسعودی و ابن فقیه و ابن اثیر هیر دو سیال  83طبری و یعقوبی بنای واسط را سال  3.

؛ ابین 311؛ مسیعودی، 2/379؛ یعقیوبی، 379/ 6می دانید )طبیری،  82که شروع بنای واسط را سال  میان، ابن خلدون تنها کسی است
 (.3/173؛ ابن خلدون 14/487، الکامل؛ ابن اثیر، 260فقیه، 

سیال  33حجاج بن یوسف بن حکم بن أبی عقیل ثقفی سه سال بر حجاز والیت داشت و هنگامی که به والیت عراق رفیت،  4.
 (.353-13/4 داشت )بالذری،
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 95تیا  85هیای یحیی بایید بیین سیال، پس شهادت (359؛ ابن قتیبه، 42مسعودی، است )رفته
تیوان توجیه داشیت کیه یحییی ک زمان دقیق شهادت یحیی، به این نکته نیز میباشد. در با

( و با توجه به اینکه ائمه تا 4/144نقل کرده )ابن شهرآشوک،  روایتی از امام محمد باقر
نمودنید و محیدثان نییز بح  و ریدور رواییات پرهییز میی زمان رسیدن به مقام امامت از

توان گفت که یحیی مدت کردند، میرسیدن آنان نقل می معموال روایات را بعد از به امامت
زنده بیوده  و تا اوایل دوران امامت امام باقر کوتاهی بعد از شهادت علی بن حسین

 هجری برابر باشد. 95تواند تقریبا با سال است. این تاریخ می

 های فردی و اجتماعیویژگی
-وش در زندگی شخصی داشتهشود که یحیی منش راز متن برخی روایات برداشت می

کیرده، کنیدر است. گویا لباس مخصوص جوانمردان می پوشیده و ردایی بلند بیه تین میی
؛ فیُ کاشانی، 195نهاده است )کشی، جویده و کالهی خاص به نام ُخلوق بر سر میمی

 1.(35 /20؛ خویی، 2/234
راه دفیاع از اسیت کیه آن را در طوییل شیجاعت وی بیودهویهگی بارز شخصیتی ابن ام

سیازد. در ایین زمینیه، رواییات مصیروف میی های شیعی و احترام به اهل بیتاندیشه
 ارزشمندی وجود دارد:

بر اساس گزارشی، یحیی در مسجد النبی آشکارا به نقد وضع مذهبی و سیاسیی زمانیه 
گویید: میی خویش پرداخته، برای طعنه بر مسلمانان خطاک به قبر شریف رسول خیدا

َبْیَنُکُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاءُ َکَفْر » َبَدا َبْیَنَنا َو  2(.46/144)مجلسی، « َنا ِبُکْم َو

را دیدم در میدان کوفیه )کناسیه( ایسیتاد و  طویل ام بن یحیی»گوید: گزارشی دیگر می
سپس به آواز هر چه بلندترش فریاد زد: ای دوستان خدا! براستی ما بیزاریم از آنچیه بگیوش 

را سب کند لعنت خدا بر او باد! و ما بیزاریم از خاندان میروان و  رسد؛ هر که علی شما
چه جز خدا بپرستند؛ سپس آوازش را آهسته کرد و گفت: هر که دشنام دهد دوستان خدا آن

                                                           
حدثني أحمد بن علي قال: حدثني أبو سعید اآلدمي قال: حدثنا الحسین بن یزید النیوفلي، عین »گوید: متن روایات چنین می 1.

ُول ، قال: أما یحیی ابن أم الطویل فکان یظهیر الفتیوة، و کیان إذا مشیی فیي الطرییق عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر ا
 «.و یمضغ اللبان و یطول ذیلهوضع الخلوق علی رأسه، 

« ارتید النیاس»در ذیل ترجمه خزیمة بن ثابت و در ادامه روایت  إختصاص . مجلسی این روایت را از قول شیخ مفید در کتاک2
 اند.کند. منابع دیگر هم به همین نقل این گزارش را آوردهذکر می
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ای که ما داریم در به روی او باز نکنید و نشین نشوید و هر که شك دارد در عقیدهرا با او هم
ادرنتان که نیازمند شود به خواهش از شما، البته که به او خیانت کردید )یعنیی هر کس از بر

راستی بیرای سیتمکاران آتشیی به»خواند که: خواهش نیاز او را برآورید(. و این آیه را ميبی
های آن، و اگر فریادرسی خواهنید )از تشینگی( بیا آماده کردیم که فروگیرد آنها را و سراپرده

ای و چه بد ها را کباک کند، چه بد نوشابهاخته به فریاد آنها رسند که چهرهآبی چون مس گد
 1.(380 /2)کلینی، (« 29)سوره کهف آیه  «آسایشگاهی

ویهه در کوفه تحت حاکمیت حجاج بن یوسف که این سخنان یحیی از شجاعت وی، به
رد، نشان کرا با شدیدترین وضع سرکوک می ها نسبت به علیترین گرایشحتی کوچک

کید بر تقیه داشته و به تبییین جیدی و نهادینیه  دانیم علی بن حسینکه میدارد. با این تأ
است، احتمال دارد در شرایطی خاص نیز دستور به ترک تقیه و ابراز کردن این آموزه پرداخته

باشد که در برابیر تیرس و خفقیان ایجیاد شیده و علنی اعتقادات شیعی، راهی برای آن بوده
طالب، ناگهیان نیدای مخیالفی برخییزد. حتیی ادی شدن مسائلی چون سب علی بن ابیع

هیا ممکن است یحیی اساسا به همین دلیل ماموریت رفتن به کوفه را داشیته، زییرا گیزارش
تیوان است. از منظیر دیگیر، مییحاکی از آن است که وی قبل از این همواره در حجاز بوده

ان که یحیی برای خود ایجاد نموده بود، نوعی تقییه گفت ظاهری از پوشش خاص جوانمرد
آمد و وی در پوشش این ظاهر با جسارت و با ردای بلند اعتقیادات خیود را به حساک می

 ایستاد.می کرد و در برابر تعدی و توهین بنی امیه علیه اهل بیت و آل علیفریاد می

بیا شییعیان و محبیان ای اسیت کیه گوییا خطیاک وی بیشیتر سخنان یحیی نیز به گونه
کند که برای هر مسلمانی اجرا است؛ لکن در ابتدا وی با کلیاتی آغاز به سخن می علی

پردازی، تهمت و توهین به مسلمان جایز نیست، چه رسد و تمسک بدان وجوک دارد؛ دروغ
اسیت. بیه همیین که خصایص وی بر همه روشن و خلیفه مسلمانان نییز بیوده به علی

                                                           
ُد ْبُن َیْحَیی 1 ٍد َو ُمَحمَّ ْعَمیاِن َقیاَل . اْلُحَسْیُن ْبُن ُمَحمَّ ِد ْبِن ُمْسِلٍم َعِن اْلَحَسِن ْبِن َعِليِّ ْبیِن النُّ ِد ْبِن َسْعٍد َعْن ُمَحمَّ َعْن َعِليِّ ْبِن ُمَحمَّ

ِه َقاَل َرَأْیُت َیْحَییی  ْعَماِن َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعِن اْلَیَماِن ْبِن ُعَبْیِد اللَّ َثِني َأِبي َعِليِّ ْبِن النُّ ییِل َوَقیَف اْبیَن ُأمِّ َحدَّ ِو ِباْلُکَناَسیِة ُثیمَّ َنیاَدی   الطَّ
ا َتْسَمُعوَن َمْن َسبَّ َعِلّیًا ع َفَعَلْیِه َلْعَنُة ا ا ُبَرآُء ِممَّ ِه ِإنَّ ِه َو َنْحُن ُبَرآُء ِمْن آِل َمْرَواَن َو َما َیْعُبیُدوَن ِمیْن ُدوِن ِبَأْعَلی َرْوِتِه َمْعَشَر َأْوِلَیاِء اللَّ للَّ

ِه  ِه َفاَل ُتَقاِعُدوُه َو َمْن َشكَّ ِفیَما َنْحُن َعَلْیِه َفاَل اللَّ ُُ َرْوَتُه َفَیُقوُل َمْن َسبَّ َأْوِلَیاَء اللَّ  ُتَفاِتُحوُه َو َمِن اْحَتاَج ِإَلی َمْسَأَلِتُکْم ِمیْن ُثمَّ َیْخِف
ا ا َأْعَتْدنا ِللظَّ ِلِمیَن نارًا َأحاَط ِبِهْم ُسراِدُقها َو ِإْن َیْسَتِغیُثوا ُیغیاُثوا ِبمیاٍء َکاْلُمْهیِل َیْشیِوي اْلُوُجیوَه ِبیْئَس ِإْخَواِنُکْم َفَقْد ُخْنُتُموُه ُثمَّ َیْقَرُأ ِإنَّ

راُک َو ساَءْت ُمْرَتَفقاٍ   (.380 /2)کلینی،  الشَّ



   منا زینلی طرقی، ولی اله برزگر کلیشمی، علیرضا اشتری تفرشی 

 

25 

 

، 2سال اول، شماره 
 1396 تابستان

هایی دهید و تورییهتر سیخنان خیود را ادامیه میت دوم یحیی با ردای آرامعلت، در قسم
 کند که بیشتر ربغه اخالقی دارد.می

 شهادت
شهادت رسیدن یحیی اتفاق نظر دارند و همگیی ایین قیول را کیه وی بیه منابع در مورد به

ییات، کنند. بر اساس ایین روادست حجاج بن یوسف و در عراق به شهادت رسیده، تأیید می
حجاج بن یوسف که در سرکوک تند و شدید مخالفان با قساوتی مفرط زبانزد است، یحییی را 

کند: سیاست فراگیر امویان در عراق که یحیی بر اساس می خوانده، مجبور به لعن علیفرا
ها در برابر آن ایستاده بود. امتناع یحیی در برابر دستور حاکم اموی کیه بیه معنیی دیگر گزارش

هیا و سازد که دستور به قطع دسیتلفت با امویان بود، چنان حاکم اموی را خشمگین میمخا
؛ 581؛ شیامی، 193؛ طبیری آملیی، 339 /1دهد )کشیي، پاهای یحیی و سپس قتل وی می

آمیز هیم ها، حتی اگر اغراق(. کیفیت این گزارش71/220؛ مجلسی، 2/234فیُ کاشانی، 
های تبلیغی یحییی بیه موضوع نداریم، نشان آن است که فعالیت باشد که البته دلیلی برای این
ای بانیام و دارای اهمییت های امویان قابل توجه و خود نیز چهیرهنفع تشیع و در برابر سیاست

است که چنین مورد خشم امویان قرار گرفت. محل دفن یحیی را نیز شهر واسط در عراق بوده
 (.1/339شهادت وی نیز باشد )کشي،  اند که احتمال دارد همان محلدانسته

و حضیورش در خیانواده  علت ارتباط نزدیک و خاص یحیی با علی بین حسیینبه
باشد. اظهارات آشکارا امیه بودهبعید نیست که وی مورد ررد دائم بنی، حسین بن علی
گاه کردن جامعه و پابرجایی او بر ایین اعتقیادات و بیشیعی و خطبه ر های یحیی در جهت آ

بود و همین منجر شد تا حجاج یحییی از چشم و گوش حکومت دور نمی محبت علی
یا نجات ییافتن بیه  را به بارگاه خود فرا خواند. شرط حجاج برای انتخاک میان کشته شدن و

بیود تیا در برابیر  یدر حقیقت پیام روشن امویان بیه شییعیان علی، شرط سّب علی
امیا نتیجیه ایین تقابیل بیرای شییعیان تقوییت مشروعیت اموییان تسیلیم محیُ باشیند، 

 است.آبشخورهای معنوی و اعتقادی ایشان بر محور شهادت بوده

منش یحیی و نحوه شهادت و مقاومت وی در برابر حجاج و مرگی چنین دردآور مؤیید ایین 
اسیت. در آن دوره نکته است که وجه غالب شخصیت یحیی شجاعت و استواری در عقیده بوده
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و عصر خفقان از یک سو و دوران زنده نگه داشتن هویت شیعی به رغم شداید، یحییی  از تاریخ
 (.5/172خواندند )حکیمی، نقشی مهم ایفا کرد و از این رو، بعدها نیز وی را مجاهد بزرگ 

 

 جایگاه شخصیتی یحیی بن ام طویل در تاریخ تشیع
 جایگاه رجالی

 مشایخ
به جز ائمه، مشایخ زیادی نیدارد و اکثیر های شیعی است که یحیی از جمله شخصیت

نقل نموده، به طوری که  روایاتش را بدون واسطه از امامان علی بن حسین و محمد باقر
شکل میوردی چنید  اند. البته از طریق یحیی بهتوان گفت مشایخ یحیی این دو امام بودهمی

شیایخ وی را اسیت. در مجمیوع، منقیل شیده و امام حسن روایت نیز از امام علی
 :توان چنین دانستمی

 علی بن ابیطالب

واسطه بیه معنیی حضیور است. روایت بینقل کردهواسطه از علییحیی روایتی بی
هیایی از طرییق ایین حیدی  که بپیذیریم کیه بخش است، مگر یحیی در مجلس علی

ل افتاده است که در اند که نام آنان در نقکسانی مانند ُرَشید َهَجری و یا نوف بن عبدالله بوده
 .شمار آوردبه این رورت این روایت مرسل است و یحیی را نیز نباید از ارحاک علی

 علی بن حسین

اسیت. از  بیشتر روایاتی که یحیی مستقیما از امامان نقل کرده، روایات امام سیجاد
 توان به نمونه ذیل اشاره داشت:جمله این روایات می

قال طیوبی لمین طیاک خلقیه و  ل عن علي بن الحسینو عن یحیی ابن أم الطوی»
طهرت سجیته و حسنت عالنیته و أنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله و أنصیف 

 (.120دیلمی، «)الناس من نفسه

 محمد بن علی الباقر
 است؛ از جمله:نیز روایاتی نقل کرده یحیی به طور مستقیم از امام باقر
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قال کنیت خلیف أبیي و هیو  یی ابن أم الطویل عن أبي جعفربشیر النبال و یح»....
علی بغلته فنفرت فإذا رجل في عنقه سلسلة و رجل یتبعه فقال یا علي بن الحسیین اسیقني 
فقال الرجل ال تسقه ال سقاه الله و کان أول ملك في الشام و روی نحو ذلك إدریس بن عبد 

أنه قال بینا  مزة الثمالي عن أبي عبد اللهالله و علي بن المغیرة و مالك بن عطیة و أبو ح
« أنا و أبي متوجهین إلی مکة و أبي قد تقدم مني في موضع یقال ضجنان و ذکر الخبر بعینیه

 («.4/144)ابن شهرآشوک، 

 ُرَشید َهَجری
؛ راونیدی، 4/22یحیی یک روایت از طریق رشید نقل کرده است )شییخ حیر عیاملی، 

؛ ابن داوود، 63، رجالره یاران علی بن ابی طالب )طوسی، (. رشید هجری را در زم2/811
؛ 100؛ 94، رجاال)طوسی،  (، حسن بن علی، حسین بن علی و علی بن حسین153
دانید )ابین اثییر، و از انصیار مییاند. ابن اثیر رشید را از یاران نبی اکرم( برشمرده113

از معتقیدان بیه رجعیت بیوده گوید که وی یمنی و (؛ ولی سمعانی می2/70، االسد الغابة
اسیت. وی را از بیودن در آن دوره بیودههای شییعی( که گویا یکی از نشانه385)سمعانی، 

(. 8داننید )برقیی، و از جمله شرطة الخمیس نییز میی طالبخواص یاران علی بن ابی
در مورد مرگ رشید نیز نقل است که امیام پییش بینیی  ( از علی147روایتی )بغدادی، 

-دست و پایش را قطع می کنند و زبانش را می برند، به ند رشید را امویان در حالی کهکمی

اسیت شهادت می رسانند و سپس به رلیبش می کشند؛ امری کیه در تیاریخ اتفیاق افتیاده
(. گوییا بیه همیین 13/385؛ سمعانی، 2/214؛ یعقوبی، 153؛ ابن داوود، 75-6)کشی، 

تا عصر امام (. اگر رشید از دوره پیامبر77تند )کشی، گفمی« رشید البالیا»دلیل وی را 
 1اسیت.زنده بوده باشد، عمری طوالنی داشته و در هنگام شهادت پیرمردی بوده سجاد

های مختلیف شییعی اسیت و باری، ارتباط یحیی با رشید، خود سند دیگری در پیوند نسل
 حکایت از انسجام درونی تشیع در آن دوران دارد.

 دالله بكالینوف بن عب
؛ 4/242یحیی یک روایت نیز از طریق فردی به نام نوف بن عبدالله بکیالی دارد )نیوری، 

است؛ (. از شخصی با این عنوان در کتب رجالی نامی برده نشده196الی  65/192مجلسی، 
                                                           

 برای دیدن روایت یحیی از وی رجوع شود به بخش راویان ذیل فرات بن احنف. 1.
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بیوده و روایتیی از وی نقیل  اما فردی به نام نوف البکالی وجود داردکه از اریحاک علیی
نیام « ابیووداک»(. هچنین منابع تاریخی از شخصیتی بیا عنیوان 19/186ویی، است )خشده
-بیوده گویند وی جبیر بن نوف بکالی پسر نوف البکالی و از ارحاک علییبرند و میمی

آیید کیه وی (. به هرحال، از منابع روایی بر میی1/24؛ ثقفی کوفی، 7/314است )ابن سعد، 
 1باشد.، بنابرای  احتما  دارد  م از صحاب ان او بودهداشتم روایاتی از علی بن ابی طالب

 
 راویان

 های رجالی سده اول هجری، روایاتی از برخی امامان شییعهشماری از شخصیت
 اند که فهرست و مشخصات و اهم روایات ایشان چنین است:از طریق یحیی نقل کرده

 أبوحمزه ثمالی
؛ 129،174-128، 110، رجاالسیی، ابوحمزه ثابت بن دینار ازدی ثمیالی کیوفی )طو

نوح، منصور  2اتدک. بوده ( از ارحاک امامان سجاد، باقر، رادق و کاظم15نجاشی، 
شیهادت رسییدند. رجالییان او را از و حمزه سه فرزند او بودند که به همراه زید بن علی بیه

 ،فهرسات ؛ طوسیی،15اند )نجاشی، ثقات و معتمدان ارحاک در روایت و حدی  دانسته
اسیت وی را لقمیان دوران خیود دانسیته (. گفته شده که امیام رضیا203؛ کشی، 105

(. بنا بر مشیهور وی 15اند )نجاشی، (. اهل سنت نیز از او روایت نقل نموده203)کشی، 
(. او دارای کتاک 110،174، رجال؛ طوسی، 15هجری از دنیا رفت )نجاشی،  150در سال 

)طوسی، الزهد  ، کتاکتفسیر قرآن(. کتاک 15جاشی، ؛ ن105، فهرستاست )طوسی، بوده
از جملیه آثیار اوسیت ، رساال  حوااا امااج سا اد و النااادر(، کتاک 105، فهرست

(. از جمله روایاتی که وی از طریق یحییی نقیل 105، فهرست؛ طوسی، 16-15)نجاشی، 
 کرده، این روایت است:

                                                           
 ویان ذیل ابوحمزه ثمالی.رجوع شود به بخش را 1.
(. بیا 333، رجاالدر قید حیات بوده محل اختالف است )طوسی،  در این که ابوحمزه ثمالی تا دوران امامت امام کاظم 2.

(. کشیی در جیای دیگیری 15؛ نجاشیی، 124این حال، نجاشی و کشی در حیات او تا امامت امام کاظم تردیدی ندارند )کشی،
 (.201است )کشی، مزمان در یکسال با زراره، محمد بن مسلم دانستهسال وفات ابوحمزه را ه
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َو »یشتر بدان اشیارت داشیتیم:که پ روایت بدون واسطه یحیی از امیرالمؤمنین علی
یِل َقاَل َخَطَب َأمِ  ِو ْعَماِن َعِن اْبِن ُمْسَکاَن َعْن َأِبي َحْمَزَة َعْن َیْحَیی اْبِن ُأمِّ الطَّ یُر َعْن َعِليِّ ْبِن النُّ

ُجُل َو ِإْن کَ  َه َو َأْثَنی َعَلْیِه ُثمَّ َقاَل اَل َیْسَتْغِني الرَّ اَن َذا َماٍل َو َوَلٍد َعْن َعِشیَرِتِه اْلُمْؤِمِنیَن َفَحِمَد اللَّ
اِس ِحَیاَطیةً   َلیُه ِمیْن َو َعْن ُمَداَراِتِهْم َو َکَراَمِتِهْم َو ِدَفاِعِهْم َعْنُه ِبَأْیِدیِهْم َو َأْلِسَنِتِهْم ُهْم َأْعَظُم النَّ

ُهْم ِلُشُئوِنِه َو َأْعَظُمُهْم َعَلْیِه ُحُنّوًا ِإْن أَ  ُُ َمَکیاِرِه َوَراِئِه َو َأَلمُّ َراَبْتُه ُمِصیَبٌة َأْو َنیَزَل ِبیِه َیْومیًا َبْعی
ُُ َعْنُه ِمْنُهْم  ُُ َعْنُهْم َیدًا َواِحَدًة َو ُتْقَب َما َیْقِب ُُ َیَدُه َعْن َعِشیَرِتِه َفِإنَّ ُموِر َو َمْن َیْقِب

ُ ُْ َأْیٍد َکِثیَرٌة ا
ِة َو بَ  َُ َعِشیَرَتُه ِرْدَق اْلَمَودَّ یِه َو َمْن َمَح َسَط َعَلْیِهْم َیَدُه ِباْلَمْعُروِف ِإَذا َوَجَدُه اْبِتَغیاَء َوْجیِه اللَّ

ْجَر ِفي آِخَرِتِه ِإَلی َأْن َقاَل اَل َیْغُفَلنَّ َأَح 
َ ُْ ُه َلُه َما َأْنَفَق ِفي ُدْنَیاُه َو َضاَعَف َلُه ا ُدُکْم ِمَن َأْخَلَف اللَّ

ُه ِإْن َأْنَفَقُه َو اَل َیْنَفُعُه ِإْن َأْمَسیَکُه اْلَقَراَبِة َیَری ِبِه اْلَخَصاَرَة أَ  ا اَل َیُضرُّ َها ِممَّ )اهیوازی، « ْن َیُسدَّ
 (.15/239؛ نوری، 37

 هرچند همین روایت را مجلسی به طور مستقیم و بدون ذکر نام ابیوحمزه آورده )طوسیی،
نظییر (، لکیین بییه 4/241؛ نییوری، 71/101؛ مجلسییی، 65/177؛ مجلسییی، 576، األمااالی

لحاظ ارتباطی لحاظ زمانی و چه بهرسد که باید ابوحمزه ناقل این روایت باشد، زیرا چه بهمی
تر است. روایات دیگری نیز از طریق یحیی و توسیط ابیوحمزه ابوحمزه به ابن ام طویل نزدیک

 (.4/241؛ نوری، 71/101، 192-65/6خورند )مجلسی، در منابع حدیثی به چشم می

 یابوخالد كابل
نقل  ابوخالد کابلی راوی دیگری است که از روایاتی از طریق یحیی از امامان شیعه

است؛ متأسفانه اطالعاتی از سال تولد ابوخالد در دسترس نیست و منابع در این میورد کرده
اسیت. در رواییات وی از بیوده اند. وی یکی از یاران نزدیک امام سیجادکامال خاموش

-1/6است )راونیدی، ها و عقاید شیعی به خوبی بازتاک یافتهایشطریق یحیی مفاهیم، گر
(. از جمله آنها روایتی است که از 3/253؛ نوری، 46/103، 180-44/1؛ مجلسی، 245

با راهنمیایی و وسیاطت یحییی  باورمند شدن ابوخالد به تشیع در پی دیدار امام سجاد
وبی بیانگر محافل سّری اریحاک خ(. این دست روایات، به91دهد )طبری آملی، خبر می

 این محافل و نیز اهمیت یحیی در آنهاست. حتوایو م امام سجاد
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 سعید بن مسیب بن حزن
؛ ابین 114، رجاال أبومحمد سعیدبن مسیب بن حزن بن ابی وهب مخزومی )طوسیی،

(، دیگر کسی است که روایاتی از ائمه را از طرییق 1/23؛ مقریزی، 3/62حجر عسقالنی، 
هجیری بیوده اسیت.  20تیا  15هیای است. سعید احتماال متولد بین سیالنقل کردهیحیی 

؛ ابین حیزم، 5/90مادرش سلمیه، دخترحکیم بن امیه بن حارثه سیلمی بیود )ابین سیعد، 
؛ ابین 2/76است )ابن سیعد، (. پدر سعید یعنی مسیب در بیعت رضوان شرکت داشته141

(. مسیب در یرموک در شیام وفیات نمیوده 2/390؛ ابن خلدون، 4/401، أسد الغاب اثیر، 
؛ ابین 2/289(. سیعید از تیابعین مدینیه )ابین سیعد، 4/401، اسادالغاب است )ابن اثیر، 

( و مشهور به سید التیابعین اسیت )ابین 29؛ مقریزی، 2/390؛ ابن خلدون، 123طباطبا، 
توسیط  از علی بن ابی طالیب« تفقدونی أنسلونی قبل »(. روایت مشهور 9/99کثیر، 

 (.4/145؛ ابن شهرآشوک، 152است )مفید، سعید و از طریق یحیی نقل شده

 فرات بن احنف
( از 247؛ حلیی، 270أبومحمد فرات بن احنف الهاللی العبدی کوفی )طوسی، رجیال،

از طرییق رشیید هجیری و سیپس از طرییق یحییی  جمله رجالی است که از امام حسین
عالمه حلیی بیه نقیل از شییخ  1(.4/22؛ حر عاملی، 2/811است )راوندی، روایت نقل کرده

انید و از قیول ابین عقیقیی گوید که وی را به اتهیام غلیو و تفیویُ در قیول رانیدهطوسی می
(؛ اما نجاشی فقط پسر وی را ضیعیف دانسیته 247است )حلی، نویسد که وی زاهد بودهمی

 (.263)نجاشی، 

 هارون بن خارجه
( از 437؛ نجاشیی، 317، رجاالفی کوفی )طوسیی، أبوالحسن هارون بن خارجه ریر

اسیت را از طریق یحیی نقل کرده روایاتی از امام سجاد ارحاک امام جعفر رادق
                                                           

خیدمت حضیرت  پیس از شیهادت علیی»کند که گفت: فرات بن احنف از یحیی بن ام الطویل از رشید هجری نقل می 1.
و برسید؟! رسیده اظهار اشتیاق به آنجناک کردیم فرمود میخواهیید او را ببینیید؟ گفتییم: آری ولیی کجیا دسیت بیه ا مجتبی

بیه بهتیرین  ای را که باالی اطاق آویخته بود باال زد و فرمود: نگاه کنیید، دییدیم امییر المیؤمنینحضرت دست زد دامن پرده
حاالت زمان حیاتش آنجا نشسته، فرمود: همان است و پرده را رها کرد، ما به یکدیگر گفتیم: این معجزه نظیر معجزاتی است که 

 «ؤمنین از او مي دیدیم.در زمان حیات امیر الم
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؛ 364؛ ابین داوود، 437(. هیارون را ثقیه )نجاشیی، 6/249؛ مجلسیی، 437)نجاشی، 
؛ البته نجاشی معتقد اسیت کتیاک وی دارای اخیتالف رواییت اسیت( و دارای 180حلی، 

(. بیرادر وی، میراد رییرفی نییز 497، الفهرسات؛ طوسی، 437اند )نجاشی، کتاک گفته
 (.30؛ برقی، 317؛ طوسی، رجال، 437محدثی مشهور است )نجاشی، 

 یمان بن عبیدالله
اسیت رواییت نقیل کیرده دالله نیز از طریق یحیی از ائمیهیفردی به نام یمان بن عب

ی سخنی از چنیین فیردی بیه مییان نیامیده، هرچنید (. البته در منابع رجال2/380)کلینی، 
است. تنها خویی با ذکر این که یمان راوی یحیی بن أم طویل روایت وی در کافی نقل شده

(. از یمیان 160باشید )خیویی، یکی بیوده« یمان التمار»دهد که وی با است، احتمال می
و  335اسیت )کلینیی، نقیل شیده التمار نیز در کافی یک روایت از امام جعفر ریادق

است. رواییت نیز این روایت و روایت مشابه دیگری نقل شده نعمانی ةالغیب(. البته در 336
 (.169و غیبت ایشان است )نعمانی،  یمان التمار درباره با امام دوازدهم

است. اغلب رادر شده چنان که ذکر شد، بیشتر روایات یحیی از ناحیه امام سجاد
یحیی درباره مسئله امامت است، بخشی از این روایات، در باک علیم امیام و چنید روایات 

و غیبت اواست. یحییی اریوال کثییر الرواییة نیسیت و  روایت نیز در باک امام دوازدهم
ای اسیت. گیویی وی تنهیا رواییات را در فضیایی روایاتش خاص و دارای بار مفهومی ویهه

است؛ زیرا مفیاهیم معرفتیی اغلیب نمودهنقل می شیعی و برای معتقدان و محبان ائمه
مانید؛ ایین خبرند، در حّد یک گزارش بیاقی مییها بیروایاتش برای افرادی که از این آموزه

هیای ارتبیاطی تواند به منزله کوچک بودن حلقیهموضوع به شرط رحت ارل روایات، می
شیماری شییعیان، و انگشت یحیی باشد که با توجه به آن دوره تاریخی یعنی خفقان بیرونی

 .امری سازگار با منطق تاریخی است

 بودن یحیی« باب»
در برخی متون اسالمی، به ویهه منابع حدیثی شییعیان، لقیب بیاک بیر برخیی بزرگیان 

احادیی ، رسیول ای از ایین اسیت. دسیتهاسالمی و یا برخی از بزرگان تشیع اطیالق شیده
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. 1دارنیدبیان مییخدارا باک رسول  را باک خداوند و یا علی و یا علیخدا
احادیی   فارغ از این دسته که لقب باک در آنها نیازمند تفسیر و تدقیق است، در شماری از

گانه شیعه به گانه و یا امامان دوازدهای از ارحاک و نزدیکان معصومین چهاردهدیگر، سلسه
اک از دیربیاز محیل اخیتالف شده به عنوان باست. افراد معرفیعنوان ابواک ایشان یاد شده

ای ای مورد توجه، احترام و قبول جامعیه شییعی و عیدهکه عدهاند، چناندرونی شیعیان بوده
اند )به عنوان مثال محمد بین فیرات ادعیای بابییت امیام مورد طرد و حتی لعن امامان بوده

را بیرای  و ابن بابا این ادعا و علی بن حسکه ادعای باک بودن برای امام جواد رضا
اند که همگی مورد لعن ائمه قرار گرفته و ایشان شیعیان را از آنهیا بیاز داشته امام هادی

 (.555، 521-520، 518اند )کشی، داشته

است؛ ها و فرق شیعی بودهها نیز محل اختالف میان گرایشافزون بر این، مصادیق باک
هیا را از . پییروان ایین فرقیه بیاکاز این میان، نصیریه تاکیدی خاص بر مفهوم بیاک دارنید

داننید کیه متنیاظر بیا هیر امیام و در نبیود او نزدیکترین یاران هر یک از امامان شیعیان میی
توانند برای مردم باطن دین و آیات الهی را آشکار سازند و همچنان که امام مدخلی برای می

مقام امام، وکیل امیام و هایی برای شناخت امام و همزمان قائمها نیز مدخلدین است، باک
وری و وارث اویند؛ نقش امام را در جامعه ایفا کرده، تلویحا هر امام را نیازمند ییک بیاک 

(. نصیریه با این روند فکری و بیازخوانی تیاریخی مطلیوک خیود از 24دانند )حریری، می
یب ابوشیع در نهایت از نظر فکیری و عقییدتی بیا اتکیا بیر ،احوال برخی یاران امامان

داننید، بنییان اعتقیادی میی محمدبن نصیر النمیری که وی را باک امام حسن عسکری
 (.23؛ احمدعلی، 24بخشند )حریری، خویش را بنا می

ها در کنار برخی تفاسیر از متون اسالمی بیه نفیع وجود احادی  و اخبار مربوط به باک
هیا بیرای معصیومین، از کود باپهوهان به وجاین اندیشه، باع  شده تا امروزه برخی امامیه

و وجوه اشتراکی از وظایف و کارکردهای آنان قائیل  تا امام دوازدهمحضرت رسول
                                                           

إنَّ رسوَل الّلِه رّلی الّله علیه وآله وسّلم باُبالّلِه الذی الیْؤتی ااّل منیه و سیبیُله الیذی »است که آمده برای نمونه از امام باقر 1.
 /1)کلینیی، « منیاً اّن علیًا بیاٌک فتحیه الّلیه َفمیْن دخلیه کیان مؤ»و نیزاین روایات:  (199رفار قمی، )« من سلکه ورل الی الّله

إنَّ علیًا باٌک من ابواک الجّنة فمین دخیل باَبیه کیان »؛ «ِإّن علیًا باٌک من ابواک الهدی فمن دخل من باک علٍیکان مؤمناً »(؛ 437
 (.515ی5/468؛ شوشتری، 263/ 23، 207ی40/200؛ برای اطالعات بیشتر نک: مجلسی، 389ی2/388کلینی، «)مؤمناً 



   منا زینلی طرقی، ولی اله برزگر کلیشمی، علیرضا اشتری تفرشی 

 

33 

 

، 2سال اول، شماره 
 1396 تابستان

در مقابیل  1.هیای جیواد سیلیمانی اشیاره داشیتتوان به پهوهشباشند که از این جمله می
ظیام هیا در نکد این دیدگاه معتقدند کیه اساسیا بیاکسانی مانند رفری فروشانی با نقد و ّر 
کننید، اند و شواهد تاریخی این موضوع را تأیید نمیفکری و کالمی امامیه جایگاهی نداشته

 اسیت )ریفری فروشیانی،هیای نصییریه شیکل گرفتیهبلکه این مفهوم تحت تأثیر اندیشیه
ها مییان (. البته باید به این نکته توجه داشت که میان مصادیق و حتی کارکرد باک91-123 

 اختالف وجود دارد. نصریه و امامیه

ها، اخیتالف در میورد یحییی اسیت. درحیالی کیه منیابع یکی از وجوه همین اختالف
(، در مییراث امیامی بیا 24شمرند )حرییری، بر می نصیری وی را باک امام محمدباقر

شیود دانسته می محتوای دیگری روبرو هستیم.در میراث امامی، یحیی باک امام سجاد
شهرآشیوک )ابین داننید. ابینوخالد کیابلی را نییز بیاک دوم آن امیام مییو یا در کنار او، اب

موضیوع اول « کان بابه یحییی ابین أم الطوییل المطعمیي»( با عبارت 4/175شهرآشوک، 
( مطلیب دوم را بیا عبیارت 193)طبری آملیی،  دالئل اإلمامة( و مؤلف 581)نک: شامی، 

اَلُم( َیْحَیی» اُبُه )َعَلْیِه السَّ یِل  ُأِم  ْبُن  َبوَّ ِو هُ  الطَّ اُج َلَعَنُه اللَّ تصریح « اْلَمْدُفوُن ِبَواِسٍط، َقَتَلُه اْلَحجَّ
(. این در حالی است که بر اساس میراث نصییریه، ابوخالیدکابلی 148دارند )نبغدادی، می

 (.24است )حریری، تنها باک امام سجاد

واسیطه اهمییت بخشییدن بیه هیای نصییریه بیهها و آموزهها در اندیشهطرح مسأله باک
توانست به پیروان این فرقه مجال فعالیت، حضیور و مشیروعیت جایگاه محمدبن نصیر می

ببخشد، به ویهه که مطرح ساختن وجه پنهانی از روابط بیاک بیا امیام عصیر خیود و طیرح 
گاهی ها از اسرار الهی و معنوی بیوت امامیان بییش از هیر چییزی های باکمسائلی مانند آ

توانست جایگاه مشروعیت محمدبن نصیر و پیروان وی را در برابر بیوت امامان و پیروان می
ائمیه کیه عالمیان )محییدثان، فقیهیان و متکلمیان( در محیور فعالیییت آنهیا قیرار داشییتند، 

(؛ امیا وجیود 128-111؛ شیرف الیدین، 31-27، 26-24، 10-5ارتقابخشد )حرییری، 
                                                           

، تهیران، موسسیه ، پایان نامه کارشناسی أرشد رشته تیاریخهای اهل بیت، جواد، باکاین حوزه: سلیمانی از جمله آثار وی در 1.
، 1381، پیاییزتاریخ در آئین  پاژوه ، بیت پژوهشی پیرامان باب های اهل؛ همو، 1386آموزشی و پهوهشی امام خمینی, 

، قیم: های اهال بیات: پژوهشی درباره باببیت رازداران حریم اهل؛ جواد سلیمانی، 150-127، ص 1پیش شماره 
 ش.1386انتشارات موسسه آموزشی و پهوهشی امام خمینی، چاپ اول، 
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کننده دیگیری چنیدان روشین میه و یا هر کارکرد قانعچنین کارکردی برای باک در میراث اما
کارکردهایی مانند وکالت نیز بیشتر با همان نام خود شناخته شیده هسیتند و دلیلیی  نیست.

گیری نهاد وکالت وجیود نیدارد برای اررار بر مفهوم باک و تعمیم آن به ادوار پیش از شکل
 (.123-91)رفری فروشانی، 

یات یحیی نیز شواهد مشخصی از دلیل اطالق عنوان بیاک از سوی دیگر، در بررسی ح
آید و اساسا در چنان شرایطی تاریخی از خفقان عصر اموی و نیز نبود پییروان به چشم نمی

روشنی از ( که به156-135)اشتری تفرشی و زینلی طرقی،  متعدد در کنار امام سجاد
آید، نیازی به نقیش یحییی ی( برم205و  64)مفید،  احادیثی مانند حدی  امام رادق

شود؛ در عیو،، یحییی ویهگیی مهمیی دارد کیه ادامیه به عنوان باک نزد امام دریافت نمی
سازد. وی باورمندی راسخ و میؤمنی پاییدار بیه بیاور و حقانییت حیات تشیع را تضمین می

تشیع و جایگاه راهنمایی دنیوی و اخروی امام است که از مصیاحبت امیام و ممارسیت در 
هیا، در شیکلی کیامال وا بدان نائل آمده و این عقیده را مشخصا و بیرخالف مسیئله بیاکتق

آورد و در این راه، تهدیدهای حاکمان اموی هیچ تأثیری بر آن ندارد میان جامعه میآشکار به
 دارد.و وی را از جانفشانی در راه ایمان خود باز نمی

 نتیجه
رود. یحییی از شیمار مییبیه مام سجادترین ارحاک ایحیی بن أم طویل از نزدیک

رغیم اسیت. یحییی بیه های تأثیرگیذار میؤمن بیه حقانییت امامیان شییعهجمله چهره
های سیاسی وقت، یکی از عوامل انتقال معارف شیعی از امامیان بیه های حاکمیتسرکوک

های دیگر بود و بهترین شیاهد بیر ایین میدعا، جایگیاه رجیالی اوسیت. سایر یاران و نسل
اند کیه در های رجالی، در حقیقت ساختارهای منسجم معتقدان به مذهب تشیع بودهلقهح

ها و ادوار مختلف، با مرکزیت و محوریت امامان شیعه، ارتبیاطی معنیوی بیا یکیدیگر دهه
هیا ها و باورهیای شییعی طیی دورانوار اندیشهداشتند و عامل حیات نسل به نسل و زنجیره

، بیا با ارتباط مستقیم با امام عصیر خیویش یعنیی امیام سیجاداند. یحیی همزمان بوده
هیای بعیدی های قبلی شیعیان یعنی کسانی مانند رشید هجیری از ییک سیو و حلقیهحلقه

ارحاک ائمه و شیعیانی مانند ابیوحمزه ثمیالی و ابوخالید کیابلی از دیگیر سیوی، ارتبیاط 
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بیود. چهیره تیاریخی  امانداشت. محور ارلی این ارتباطات انتقال و توسعه معارف ام
زمان، شیجاعت وی در جانفشیانی بیرای ایین یحیی نشان از ایمان او به مذهب تشیع و هم

 مذهب دارد.

جایگاه یحیی در دوره خفقان امویان پس از قیام عاشورا و رابطه نزدییک وی بیا اهمیت 
بیرای شود تا در ادوار بعیدی، وی در مییراث نصییریه مصیداقی باع  می امامان شیعه

دیده شیود، امیا شیواهد مفهوم باک، آن هم باک امام عصر بعدی یعنی امام محمدباقر
تاریخی چندان مؤید این موضوع نیستند و حتی از نظر رجیالی نییز، رابطیه یحییی بیا امیام 

 است. بیش از رابطه وی با امام باقر سجاد
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  ،تفصیل وسائل الشایعة إلای تحصایل مساائل الشاریعةحر عاملی، محمد بن حسن ،
 .1409قم، چاپ: اول،  -جلد، مؤسسة آل البیت علیهم السالم 30

  ،بییروت، العلایاان النصایریان: بحای فای العویاده و التااریخحریری، ابوموسیی ،
 م.1984

  ،تهیران، ، ترجمه احمد آرام، دفتر نشیر فرهنیا اسیالمی،الحیاةحکیمی، محمدرضا 
 ش.1380

  ،1411، قم، دارالذخایر، خالص  األقاالحلی، حسن بن یوسف. 
  ،1403، چاپ سوم، بیروت، دارالزهرا، مع م رجال الحدییخویی، ابوالقاسم. 
  ،قم، مؤسسه امیام مهیدی ائحالخرائج و ال رراوندی، قطب الدین سعید بن هبه الله ،

 .1409)عج(، چاپ اول، 
  ،1408، مؤسسه آل البیت، قم، أعالج الدیندیلمی، حسن بن حسن. 
  ،هاای اهال پژوهشای دربااره بااب: رازداران حاریم اهال بیاتسلیمانی، جیواد

ره(، چیاپ اول، ، قم: انتشارات موسسه آموزشیی و پهوهشیی امیام خمینیی)بیت
 ش.1386

 ،تاریخ در آئینه پهوهش، «های اهل بیتپهوهشی پیرامون باک» سلیمانی، جواد ،
 .1، پیش شماره 1381پاییز

 تهیران، ، پایان نامه کارشناسی أرشد رشته تیاریخهای اهل بیت، جواد، باکسلیمانی ،
 ش.1386موسسه آموزشی و پهوهشی امام خمینی، 

  ،ة المعارف العثمانییه، ، مجلس دائراألنسابسمعانی، ابوسعید عبد الکریم بن محمد
 .1382حیدرآباد، چاپ اول، 

  ،قم، جامعه المدرسین الدر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیمشامی،یوسف بن حاتم ،
 .1420فی حوزه العلمیه، 
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  ،م.1983، بیروت، النصیری : دراس  تحلیلی شرف الدین، تقی 
  ،ات اسیالمی، ، چیاپ دوم، قیم، دفتیر انتشیارقااما  الرجاالشوشتری، محمد تقی

1410. 
  ،منصییب بابیییت امامییان در تییرازوی نقیید و بررسییی »رییفری فروشییانی، نعمییت الییه

، فصلنامه شیعه پهوهشی، «محتواشناسانه با توجه به کتاک رازداران حریم اهل بیت)ع(
 ش.1395، بهار 6، شماره 2دوره 

  ،ول، ، بعثت، قیم، چیاپ ادالئل اإلمامةطبری آملی رغیر، محمد بن جریر بن رستم
1413 . 

  ،تحقییق محمید  تااریخ االمام و الملاات رتااریخ (باری  طبری، محمیدبن جرییر
 .1387ابوالفضل ابراهیم، دارالتراث، چاپ دوم، 

  ،1415اسالمی مدرسین، قم، جامعه ، انتشارات رجالالطوسی، محمدبن حسن. 
  ،نجف، المکتبه المرتضویه، بی تا.الفهرستطوسی، محمدبن حسن ، 
 1414، قم، دارالثقافه، االمالیحسن،  طوسی، محمدبن. 
  ،1325انتشارات تهران، تهران،  الاافی فیُ کاشانی، مال محسن. 
  ،میع تعلیقیات مییر دامییاد  اختیاار معرفاة الرجاالکشیی، محمید بین عمیر، رجیال(

 ش. 1363اُسترآبادي(، مؤسسة آل البیت علیهم السالم، قم، چاپ: اول، 
  ،1402، المطبعة العلمیة، قم، چاپ دوم، زهدالکوفی اهوازی، حسین بن سعید. 
  ،1407، دارالکتب االسالمیه، تهران، چاپ چهارم، الکافیکلینی، محمد بن یعقوک. 
  ،بحار األناار ال امعة لدرر أخبار األئمة األ(هارمجلسی، محمد باقر بن محمد تقی ،

 .1403دارإحیاء التراث العربي، بیروت، چاپ دوم، 
  دارالصاوی، قاهره، بی تا.التنبی  و ااِلشرافعلی بن الحسین، مسعودی، ابوالحسن ، 
  ،1413، کنگره شیخ مفید، قم، االختصاصمفید، محمد بن محمد. 
  ،1420، بیروت، دارالکتب العلمیه، إمتاع االسماعمقریزی، تقی الدین. 
  ،ش.1381، بی نا، تهران، فرهنگ معینمعین، محمد 
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  ،1407، قم، انتشارات جامعه مدرسین، یرجال الن اشنجاشی، احمدبن علی. 
  نوری، حسین بن محمدتقی، مسیتدرک الوسیایل و مسیتنبط المسیائل، قیم، مؤسسیه

 .1408، چاپ اول، البیتآل
 ،دار رادر، بیروت، بی تا.تاریخ یعقوبی، احمد بن واضح ، 
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 و فرقه فطحیه تعامل امام رضا
 

 1الله صفری فروشانینعمت
 2زهرا بختیاری

 
 چكیده

به نام عبدالله  ترین فرزند بازمانده امام صادقفرقه فطحیه كه قائل به امامت بزرگ
رود. این فرقه، خود شمار میبه افطح بود، از فرق درون شیعی دوران امامت امام رضا

و انشعاباتی یافت؛ از جمله این كه شماری از فطحیان، كه  هایی تقسیم شدبه دسته
دربردارنده فقهای بزرگی بودند، بدون حذف امامت عبدالله افطح از سلسله امامان خویش، 

را به عنوان نهمین امام  را نیز پذیرفتند و به این ترتیب امام رضا امامت امام كاظم
رین عقیده آنان اعتقاد به انتقال امامت از تایتوان گفت: ریشهخود، پذیرا شدند كه می

با روش تاریخی و تحلیلی  و فرقه فطحیه برادر به برادر بود. بررسی تعامل امام رضا
موضوع این نوشتار است. نتایج پژوهش درباره تعامل امام و فطحیان حاكی از بازگشت 

 هدف خود از مبارزه را دربرخی از فطحیان از عقیده خود است. امام در عین مبارزه با آنان، 
 واقع هدایتگری آنان می دانست و در این مسیر تا حدود زیادی موفق شد.

 
 هاواژه كلید

 ، فرق شیعی، فطحیه، عبدالله افطح.امام رضا

                                                           
 nsafari8@gmail. com اسالم جامعة المصطفي العالمیه.  . استاد گروه تاریخ1
یسنده مسئول(. . دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه الزهرا2  z.bakhtiari@alzahra.ac.ir)نو

 30/05/96پذیرش:          12/03/96دریافت: 
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 مقدمه
بود که در  های درون شیعی فعال در دوران امامت امام رضافرقه فطحیه یكی از فرقه

ل گرفته بود. این فرقه، قائل به امامت عبدالله افطح شك پی شهادت امام جعفر صادق
ترین فرزند بازمانده از بود و او را که پس از اسماعیل بزرگ دومین فرزند امام صادق

بود، به امامت پس از امام ششم برگزیدند. آنان با استناد به روایاتی که  امام صادق
 مامت عبدالله افطح قائل شدند.دانست، به اترین فرزند امام میامامت را در بزرگ

های درون شیعی، عنوان یكی از فرقهبا فرقه فطحیه، به توجه به تعامل امام رضا
جهات مختلفی چون حضور گسترده و پررنگ فقها و علمای بزرگ شیعه در میان فطحیان 

های شناسی فطحیان و بیان ویژگیدارای اهمیت خاصی است. در این مقاله، پس از گونه
ای از بزرگان این فرقه، به تعامل امام رضا با این فرقه پرداخته لی آنان و معرفی عدهک

 شود.می
 

 هامروری بر پژوهش
ای با نام است، از جمله، مقالههای محدودی انجام گرفتهدر مورد فطحیه ظاهرا پژوهش

یه اختصاص "فرقة الفطحیة، از م.م. سلیمة کاظم حسین؛ نیز مطالبی از برخی کتب به فطح
(، نوشته حسین صابری، و کتاب 307 – 305( )2) تاریخ فرق اسالمیاست، ازجمله یافته

طور مستقیم به ای که بهاز سید حسین مدّرسی طباطبایی. اّما نوشته مكتب در فرایند تكامل
شیعی دوران امامت های درونفرقه»ای است با نام باشد مقالهموضوع مورد بحث ماپرداخته

های امام رضا و فرقه، و نیز مطالبی از کتاب 1«با تكیه بر فطحیه و واقفیه م رضااما
های شیعه، بحث حاضر آمده است اما در این گرچه در کتاب امام رضا و فرقه 2.شیعه

پژوهش، با تفصیل بیشتری به موضوع پرداخته شده و پژوهشگران ضمن استفاده از آن 
 لبی نو به بسط و گسترش و تحلیل موضوع بپردازد.تحقیقات، سعی دارند در طرح و قا

                                                           
، طلوع، «)با تكیه بر فطحیه و واقفیه( هاي درون شیعي دوران امامت امام رضافرقه»(، 1388نعمت الله صفري فروشاني، ) -1

 .28سال هشتم، ش 
 .1392و فرقه های شیعه، مشهد: بنیاد پژوهش های اسالمی، چاپ اول،  زهرا بختیاری، امام رضا  -2
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 شناسی فطحیانگونه
بود، چون دعوی  مانده امام صادقترین فرزند برجایکه عبدالله بزرگ آنجا از

که شامل بیشتر بزرگان  امامت و جانشینی پدرش را کرد، بسیاری از پیروان امام صادق
(.این 87؛ اشعری قمی، 78-77وبختی، شیعه و فقیهان ایشان بودند، به او گرویدند )ن

؛ نوبختی، 87اکثریت داشتند )اشعری قمی،  گروه که در ابتدای رحلت امام صادق
(، پس از چندی بنا به دالیلی در اعتقاد خود به امامت 3/287حاتم رازی، ؛ ابی77

 هایی تقسیم شدند.عبدالله، تجدید نظر کرده به گروه
( در قرن چهارم 332ای بوده که ابوحاتم رازی )گونه روند کاهش پیروان عبدالله به

است )رازی، همانجا(. گوید: این فرقه منقرض شده و کسی با این عقیده باقی نماندهمی
دارد که ما هم اکنون، از مذهب همچنین طبرسی پس از ذکر از بین رفتن این فرقه بیان می

درباره  که نصی از امام صادقکنیم. به نوشته او فطحیان آنان با تعجب حكایت می
 (.2/7کردند )طبرسی، تر او استناد میامامت عبدالله نداشتند، فقط به سن بزرگ

 جمله: درباره چگونگی و چرایی کاهش یافتن پیروان عبدالله نكاتی چند طرح شده، از
، عبدالله افطح را در مسائل فقهی آزمودند و پس از چند تن از اصحاب امام صادق

؛ طوسی، اختیار 78-77؛ نوبختی، 87های مناسب )اشعری قمی، دریافت پاسخعدم 
(، و نیز دیدن دالیل حقانیت امام موسی 2/221؛ مفید، 239-238و  218معرفة الرجال، 

-3/12؛ اربلی، 240-238؛ طوسی، همان، 223-221) نک.مفید، همان،  کاظم
روی  به امامت امام کاظم( امامت عبدالله را انكار کرده 18-2/16؛ طبرسی، 13

هشام بن سالم و  1مفید، طوسی، اربلی، اشعری قمی، نوبختی، همانجاها(. آوردند )نک.
عنوان پیروان اند که در منابع، از آنان، نه بهمحمد بن نعمان )صاحب الطاق( از کسانی

عبدالله افطح، بلكه در شمار کسانی که برای شناخت امام زمان خویش، از عبدالله 
است. رهنمون شدند، یاد شده سؤاالتی پرسیدند و سپس طی ماجرایی به امام کاظم

دعوت و هدایت کردند و  این دو تن سپس افراد زیادی را به سوی امامت امام کاظم

                                                           
حالل و فمال إلي عبدالله...، إاّل نفرًا یسیرًا عرفوا الحّق و امتحنوا عبدالله بالمسائل في ال». عبارت اشعري قمي چنین است: 1

 .87اشعري، «. الحرام و الصالة و الزکاة و الحّج فلم یجدوا عنده علما
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طبق نقل خود آنان، تنها طایفه عّمار ساباطی و عده کمی از مردمان بر امامت عبدالله باقی 
همان؛ اربلی، همان(. به هررو، وجود چنین افرادی در میان  ماندند )مفید، همان؛ طوسی،

 ، در کاهش پیروان عبدالله بسیار مؤثر بوده است.یاران امام کاظم
طبق نقل برخی منابع، اکثر فطحیان پس از دیدن ضعف و سستی ادعای عبدالله و آشكار 

روی  اظمبه امامت امام ک شدن دالیل حقانیت و براهین امامت امام موسی کاظم
اند در زمان حیات عبدالله، (. گفته1/547؛ طبرسی، 211؛ مفید، 2/393آوردند )اربلی، 

سبب وجود روایاتی از امام جعفر ( به87؛ اشعری قمی، 78گروهی از فطحیان )نوبختی، 
یاد شده و امامت عبدالله مردود شمرده  از امامت امام کاظم که در آنان صادق

 (.88-87پیوستند )اشعری قمی، به امام کاظم ، توبه کردند و1شده
سایر فطحیان، پس از درگذشت عبدالله، که حدود هفتاد روز پس از پدرش امام صادق 

که فرزند پسری بر جای نگذاشت  آنجا (، از78؛ نوبختی، 88روی داد )اشعری قمی، 
 ته شدند:(، به سه دس1/274؛ شهرستانی، 3/287؛ رازی، 78؛ نوبختی، 87)اشعری قمی، 

معتقد  اکثر آنان، امامت عبدالله را رد کرده، از او برگشتند و به امامت امام کاظم .1
(. آنان بر اساس روایات زیادی که از امام 87؛ اشعری قمی، 78گشتند )نوبختی، 

بود که با این مضمون نقل شده و امام صادق و امام محّمد باقر سّجاد
گیرد و در اعقاب و امامت در دو برادر قرار نمی ،بعد از امام حسن و امام حسین

باشد؛ از عقیده به امامت عبدالله برگشته به امامت امام موسی فرزندان امامان می
 2(.87روی آوردند )اشعری قمی،  کاظم

شمار کمی از آنان، بدون حذف نام عبدالله از سلسله امامان خویش، امامت امام   .2
( و بدین ترتیب امام 89؛ اشعری قمی، 79نوبختی، را نیز پذیرفتند )نک. کاظم
گاهی بیشتر، نک. صفری فروشانی،  رضا را نهمین امام خود شمردند )برای آ

 (.6 ،«)با تكیه بر فطحیه و واقفیه( های درون شیعی دوران امامت امام رضافرقه»
                                                           

. در عبدالله موانع و 87اشعري قمي، «. في عبدالله امورًا الیجوز أن تكون في االمام، والیصلح من کانت فیه لالمامة،.... »...1
 اموري است که نباید در امام باشد.

و رجعوا إلي الخبر اّلذي روي: أّن اإلمامة ال تكون »...هایي، بدین صورت آورده است: تفاوت. کشي نیز نظیر این مطلب را با 2
 .218 ،اختیارطوسي، :«. في األخوین بعد الحسن و الحسین 
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 سم شدند:شمار بودند، بر امامت عبدالله باقی مانده، خود سه قگروه سوم که اندک  .3
گروهی از آنان گفتند که پس از وفات عبدالله افطح، امامت شیعه منقطع  یكم.

 گشت و دیگرامامی وجود ندارد.
، گروهی از آنان ادعا کردند که عبدالله، پسری به بعد از رحلت امام کاظم دوم.

ه نام محّمد داشته که او را بهمن فرستاده بوده و پس از درگذشت عبدالله، آن پسر ب
 خراسان رفته در آنجا ساکن شده و او بعد از پدرش، امام و نیز قائم است.

شمار کمی هم ادعا کردند که امامت در فرزندان عبدالله تا قیامت باقی است.  سوم.
اینان معتقد به وفات محمد )پسر عبدالله( بودند و امامت را در فرزندان او 

 (.88دانستند )اشعری قمی، می
بیش در جوامع شیعی تا  و باقیمانده با عنوان فطحیه در تاریخ تشیع که کم اند گروهگفته

اند، فطحیانی بودند که امام کاظم را امام هشتم زمان امام حسن عسكری حضور داشته
های درون شیعی دوران امامت امام رضا )با فرقه»شمردند )صفری فروشانی، خویش می

شد ، امام نهم آنان محسوب میترتیب امام رضا( و بدین 6، «تكیه بر فطحیه و واقفیه(
 (.7)همان، 

 
 بزرگان فطحی در دوره امام رضا

عبدالله بن بكیر و »بزرگان فطحیه غالبا از فقها و راویان بزرگ شیعه بودند. عباراتی نظیر 
؛ مامقانی، 1/473)اردبیلی غروی حائری « جماعة من الفطحیة هم فقهاء اصحابنا

و الذین »، 1(78)نوبختی، « لی هذه الفرقه جل مشایخ الشیعه و فقهاؤهاومال إ»(، 2/171
کثیر »(، 218)طوسی، اختیار معرفة الرجال، « قالوا بامامته عاّمة مشایخ العصابة و فقهاؤها

طوسی، الفهرست، « ) العلم، واسع الروایة و االخبار، جید التصانیف، غیر معاند،...
ای از بزرگان فطحی، از علما و فقهای بزرگ ند که عدهجملگی حكایت از این دار 2(،156

 اند.شیعه بوده

                                                           
 «.ومال عند وفاه جعفر إلی هذه الفرقه و القول بامامه عبدالله عامه مشایخ الشیعه و فقهاؤها: »87. وعبارت اشعری، 1
 است.وصیفات درمورد علي بن حسن بن فضال ذکر شده. این ت2
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نا اعتمد ( فا  252کان أوثق الناس و أصدقهم لهجة )نجاشی، »ی چون کار بردن تعابیربه
؛ اردبیلی 98)حّلی، « ثقة فی روایاته»( درمورد علی بن اسباط، 186)حّلی، « علی روایته

ثقة، جلیل، فی أصحاب »بن فضال، و نیز تعبیر ( درباره حسن بن علی 1/214غروی، 
( درباره معاویة 2/236؛ همچنین نک. اردبیلی غروی حائری، 412)نجاشی، « الرضا

 باشد.و مواردی از این قبیل، بیانگر وثاقت آنان نزد رجالیون می 1بن حكیم
راویان مورد دهد که آنان عالوه بر داشتن علم و دانش فراوان، عمدتا این تعابیر نشان می

ای از رجالیون را بر آن اند. البته گفتنی است که اعتقاد به فطحیه، عدهاعتمادی نیز بوده
( یا این که از پذیرش احادیثی که 289داشت تا آنان را در زمره ضعفا قرار داده )ابن داود، 

رجال ابن (؛ به همین رو نام فطحیان در 8/18فقط از سوی آنان بیان شده، بازدارد )تستری، 
(. نیز علی بن 289است )ابن داود، آورده شده« أصناف الضعفاء»داود، ذیِل عنواِن کّلی 

حدید بن حكیم نیز که به استناد برخی روایات، فطحی بوده، از جانب برخی از علما 
اند اعتنایی نمودهاست، بیضعیف شمرده شده و آنان به روایاتی که تنها از طریق او رسیده

 (.1/564؛ همچنین نک. اردبیلی غروی، 11/427 )حائری،
( که 289نفر از بزرگان فطحی نام برده )ابن داود،  16خود از  رجالابن داود در 

برخیشان از جمله یونس بن یعقوب، حسن بن علی بن فضال، علی بن اسباط بن سالم، 
 زیسته و معاصر آن حضرتمی معاویة بن حكیم، در زمان امامت امام رضا

است )نک. صفری فروشانی،  اند. البته فطحی بودن برخی از این افراد محل بحثودهب
کوتاهی از هرکدام از این (. در زیر به7های درون شیعی دوران امامت امام رضا"، فرقه»

 شود:نامبردگان یاد می
( از اصحاب امام 324، اختیار معرفة الرجالیونس بن یعقوب کوفی )طوسی،  .1

، اختیارو از فقها و علمای بزرگ )طوسی،  (2/360لی غروی، )اردبی صادق
ای داشته که نزد حضرات معصومین جایگاه ویژه ؛ اردبیلی غروی، همانجا(290

« إّنه من شیعتنا القدماء،...»...درباره او فرموده:  است. گویند امام صادق
 )طوسی، همانجا(.

                                                           
 است.. نجاشي از وي به عنوان فطحي یاد نكرده1
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( از خواص امام 76داود، ؛ ابن 36( ) نجاشی، 224 دحسن بن علی بن فضال )  .2
( که از فقها و علمای 1/214؛ اردبیلی غروی، 98؛ حّلی، 76ابن داود،  رضا

( و فردی زاهد و باتقوا و مورد 290، اختیار معرفة الرجالبزرگ شمرده شده )طوسی، 
(. درمورد او تعابیر 1/214؛ اردبیلی غروی، 98است )حّلی، اعتماد معرفی شده

( 1/214؛ اردبیلی غروی،98؛ حّلی، 76)ابن داود، « ظیم المنزلةع»و « جلیل القدر»
 به کار رفته که نشان از جایگاه واالیش دارد.

؛ اردبیلی غروی، 2/268؛ مامقانی، 252علی بن اسباط بن سالم، کوفی )نجاشی،   .3
و  ( و از اصحاب امام رضا290، اختیار معرفة الرجال( از فقها )طوسی، 1/554

روایت نقل  (. او از امام رضا7/365رده شده است )تستری، شم امام جواد
ترین و (. میزان وثاقت وی به حدی بوده که موثق252است )نجاشی، کردهمی

( پس از ذکر این مطلب، 186راستگوترین مردم معرفی شده )همانجا(، و حّلی)
ده کنم. علی بن اسباط فطحی بواست که: پس من بر روایتش اعتماد میافزوده

( و روایت نجاشی، حاکی از 252؛ نجاشی، 464، اختیار معرفة الرجال)طوسی، 
هایی درباره مذهبش، بین او و علی بن مهزیار است که نهایتابا مراجعه به تبادل نامه
منجر به تغییر عقیده او و بازگشت وی از مذهب فطحیه شده است  امام جواد

نگاری و نبخشیدن نامه بیانگر فایده )نجاشی، همانجا(. در مقابل، روایت کّشی،
است )طوسی، همانجا(. ظاهرا روایت نجاشی ماندن وی بر مذهبش تا پایان عمر بوده

بر روایت کّشی، مبنی بر بقای علی بن اسباط برمذهب فطحیه، برتری دارد؛ چه آنان 
اند، کسانی علی بن فضال فطحی و که رجوع وی را از مذهب فطحیه انكار کرده

که در ماجرای حسن بن فضال نیز، پسرش که مذهب فطحی اند؛ چنانروانش بودهپی
 (.7/366بود )تستری، داشت، اعراض پدر از مذهب فطحیه را انكار کرده

اختیار ( از فقها و علما )طوسی، 2/236معاویة بن حكیم کوفی )اردبیلی غروی،   .4
؛ اردبیلی 412جاشی، ( و ثقه و از اصحاب بزرگ امام رضا )ن290،معرفة الرجال

به کار برده شده « هو عدل عالم»(، فطحی بوده و در موردش تعبیر 2/236غروی، 
 (.2/236است )اردبیلی غروی، 
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را درك کرد  علی بن حدید بن حكیم، فطحی، از اهالی کوفه بود و امام رضا  .5
(. نیز محمد بن ولید خزاز، معاویة بن 472-471،اختیار معرفة الرجال)طوسی، 

اند، حكیم و مصّدق بن صدقة و محّمد بن سالم بن عبدالحمید، که همگی کوفی بوده
اند اند که برخی منابع همه آنان را فطحی و از علما و فقها و عادالن بزرگ دانستهکسانی

؛ 465،اختیار معرفة الرجالاند )طوسی، را درك کرده و بعضی از آنان امام رضا
 (.2/116؛ اردبیلی غروی، 282حّلی، 

چنانكه مالحظه شد، غالب این فطحیان از اهالی کوفه بودند و احتماال محل زندگی 
، یعنی مدینه، است و درواقع دور از محل سكونت امام رضاآنان نیز در همان جا بوده

اند. شاید بتوان این دوری مسافت را یكی از علل انحراف این افراد از خط کردهزندگی می
 کژی عقیده آنان دانست.مستقیم امامت و 

 
 و فرقه فطحیه تعامل امام رضا

در زمینه تعامل امام رضا و فرقه فطحیه، در منابع روایی به چند نوع روایت برمی خوریم 
 شوند:بندی میکه به ترتیب زیر دسته

روایاتی حاکی از عهده داری امور کفن و دفن  .سفارش امام به کفن و دفن برخی از فطحیان
( و نیز فرمان 324؛ طوسی، اختیار، 446)نجاشی،  یعقوب توسط امام رضا یونس بن

امام به محمدبن حباب برای نمازخواندن بر یونس بن یعقوب در دست است )طوسی، 
(. چون یونس در مدینه درگذشت، امام 196-16/195؛ خوئی، 325، اختیار معرفة الرجال

اش و موالی پدر و جّد گرفت و به موالیامور و کارهای دفن و کفن او را به عهده  رضا
اش حاضر شوند و به آنان فرمود که او غالم امام خود، دستور داد که در تشییع جنازه

و نیز فرمود که وی را در بقیع دفن کنند و  1استکردهبوده که در عراق زندگی می صادق
د، به آنان بگویید که او بودنش از دفن او جلوگیری کنندستاویز عراقیاگر اهالی مدینه به

است، اگر نگذارید او را در بقیع دفن کردهاست که در عراق زندگی می غالم امام صادق
کنیم. و به این ترتیب، وی در بقیع دفن کنیم، ما نیز از دفن موالی شما در بقیع خودداری می

 (.325-324، اختیار معرفة الرجالشد )طوسی، 
                                                           

 .324 ،طوسي، همان«. و کان یسكن العراق... و قال لهم: هذا مولی ألبي عبدالله». عین عبارت چنین است: 1
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رسید تا از آن  گزارشی آمده که شخصی خدمت امام رضا در رد امامت عبدالله افطح.
که آن شخص سؤالش را بپرسد، در مورد عبدالله بن جعفر سؤال کند، اّما قبل از آن حضرت

، عیون اخبار الرضا)صدوق، « درستی که عبدالله امام نبودای محمد بن آدم، به»فرمود:  امام
شود، این روایت حاکی از رد که مالحظه می(. چنان 93-3/92؛ اربلی، 238؛ 1/237-238

 باشد.، و در واقع نوعی هدایت و ارشاد میامامت عبدالله افطح توسط امام رضا

دارد که فطحیان از امام نوع دیگر از اخبار، بیان می .نقل روایت برخی از فطحیان از امام
شده از امام رضا توان به روایاِت متعدد نقلاند، برای نمونه میکردهرضا نقل روایت می

-79،68،119، 60-59، األمالیتوسط حسن بن علی بن فضال اشاره کرد )صدوق، 
كیم که از فقها و (. همچنین معاویة بن ح130-1/129، عیون؛ صدوق، 121،153-155

( و اصحاب بزرگ امام رضا بوده )نجاشی، 290، اختیار معرفة الرجالعلما )طوسی، 
است )ابن أبی جمهور (، از آن حضرت نقل روایت کرده2/236؛ اردبیلی غروی، 412

است کردهروایت می (. نیز گفته شده که علی بن اسباط از امام رضا3/297األحسائی، 
ترین مردم و راستگوترین ، یعنی مورد اطمینان«الناس و أصدقهم لهجة أوثق»و از وی به 

 (.252است )نجاشی، آنان تعبیر شده

هایی دربردارنده گزارش .گویی آن حضرت به آنانسؤال نمودن فطحیان از امام و پاسخ
که از علی بن سؤال فطحیان از امام رضا و نیز پاسخ آن حضرت در دست است؛ چنان

ت شده که درمورد مسئله فقهی )قصر و اتمام نماز در حرمین( که شیعیان دچار حدید روای
؛ 2/331، االستبصار اختالف شده بودند، از امام سؤال کرد و امام به وی پاسخ داد )طوسی،

(. همچنین از پاسخ آن حضرت به پرسش حسن بن علی بن فضال نیز 8/533حر عاملی، 
 (.126-1/125، عیونخبری در دست است )صدوق، 

فطحیان از ناقالن روایات امامت و جانشینی امام رضا نیز  .نقل روایاِت جانشینی امام رضا
اند؛ چنانكه معاویة بن حكیم از نعیم قابوسی از امام موسی بن جعفر، درمورد امامت بوده

 اإلرشاد،؛ مفید، 312و1/311است )کلینی، پس از ایشان نقل روایت کرده امام رضا
(. نیز نقل روایت توسط حسن بن علی بن فضال به نقل از 2/249،250، یخ مفیدکنگره ش
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شود علی بن جعفر درباره امامت امام رضا پس از امام موسی بن جعفر مشاهده می
(؛ چراکه اینها برخالف واقفیه، امامت امام رضا را قبول داشتند و از آن 42، الغیبة)طوسی، 

 حضرت نقل روایت می نمودند.
ور کلی، در منابع کهن مطلبی داّل بر درگیری و یا برخورد تند حضرت با فطحیان طبه

نظر می رسد ازعلل عدم درگیری امام رضا با فرقه فطحیه، شرایط است. بهمشاهده نشده
خصوص حضور و فعالیت شیعی، بههای گوناگون درونخاص زمان حضرت و وجود فرقه

با فطحیه نک.  هی درباره علل عدم درگیری امام رضاگسترده فرق خطرناک واقفیه )برای آگا
)با تكیه بر فطحیه و های درون شیعی دوران امامت امام رضاصفری فروشانی، فرقه

( که فرقه ای نوظهور و نوبنیان بود و در زمان خود حضرت، یعنی پس از شهادت 7واقفیه(، 
فرق منتسب به شیعه بود. شاید پدید آمده بود، و نیز حضور غالیان از  امام موسی کاظم

های این دو مقایسه این فرق با هم، بهتر این موضوع را روشن بنماید. در واقع با واکاوی ویژگی
فرقه و مقایسه آن با فطحیه، شاید بهتر بتوان به مسئله علل عدم برخورد تند حضرت با فطحیه 

های مهم دو فرقه مال به ویژگیاجپاسخ گفت و به تحلیل آن پرداخت. از این رو در ادامه به
 های مرتبط محول می نماییم.مذکور اشاره و آگاهی بیشتر در این زمینه را به کتب و پژوهش

ها سبب برخورد و مبارزه سخت و جّدی امام هایی بود که همانفرقه واقفیه دارای ویژگی
وقف بر امام کاظم و های مهم فرقه مذکور عبارت بودند از تبا این فرقه گردید. ویژگیرضا

داشتن رهبران  1انكار امامت سایر امامان معصوم پس از آن حضرت و از جمله امام رضا،
ای که از جایگاه علمی و اجتماعی و روایی باالیی در میان مردم برخوردار بودند )برای برجسته

ی نشر و های بسیاری که برا(، و فعالیت90-86آگاهی بیشتر از جایگاه آنان، نک. امام، 
 (.173-163دادند )برای آگاهی بیشتر، نک. بختیاری،رواج افكار و عقاید خود انجام می

                                                           
گاهی درباره ی واقفیه و منابع آن برای نمونه، نک. صفري فروشان1 ؛ «و فرقه واقفیه رضاامام »ي و بختیاري، . برای آ

دو دستگي در »همچنین در مورد واقفیه براي نمونه ر.ك: ناصری، الواقفیه دراسة تحلیلیة؛ بیوکارا، واقفیه؛ »چي، زاده شانهحسین
 «.و پیدایش فرقه واقفه شیعیان امام کاظم
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ها توان دریافت که این دو فرقه، دارای ویژگیبا مطالعه و بررسی فرق واقفیه و غالیان می
های خطرناکی چون تهدید اصل دین و نقاط اشتراک و افتراقی بودند. نشر و رواج آموزه

های گسترده از نقاط اشتراک هر دو فرقه و تهدید اساس شیعه )امامت( و فعالیت )توحید(
مندی از وجود رهبران عالم و برجسته که در جذب افراد آمده است. اما بهرهحساب میبه

-آمد. همین باعث شدهشمار مینقش بسزایی داشت، از ویژگی اصلی و مهّم فرقه واقفیه به

که جانبه با آنان بپردازد. در مقابل، فطحیان عالوه بر آنبه مبارزه همه طور ویژهبود که امام به
را قبول داشتند، دارای فقها و علمای بزرگ و راویان ثقه بودند  اکثر آنان امامت امام رضا

گاهی بیشتر، نک.  که از دست دادن آنان برای جامعه شیعی خسران بزرگی بود )برای آ
 (.7، ون شیعی دوران امامت امام رضا"های درفرقه»صفری فروشانی، 

بدین ترتیب شرایط کّلی جامعه در دوره امام رضا و از آن جمله وجود فرق مختلف شیعی 
های آنان، امام را چنان درگیر کرده بود که مخصوصا دو فرقه واقفیه و غالت، و شدت فعالیت

در مسیر راه خویش از مدینه به  درمبارزه با واقفیه نه تنها در دوران حضور خود درمدینه، بلكه
گویی و مبارزه با این فرقه منحرف اشتغال داشت مرو و همچنین در خود مرو نیز به پاسخ

گویی و مبارزه با آنان در زمان (. در مورد غالیان نیز عالوه بر پاسخ174-173)نک. بختیاری،
توجه داشت و در آنجا حضور خویش در مدینه، در دوران حضور در مرو هم به این امر خطیر 

 (.204-203گویی و رد عقاید غالت پرداخت ) همان، نیز به پاسخ
وجود این اوضاع و شرایط، و از آن طرف ویژگی های کّلی فطحیاِن زماِن امام رضا که ذکر 

از علل عدم  -واقفیه و غالیان-خطر بودن این فرقه در مقایسه با فرق مذکورآن گذشت، و کم
تواند باشد. چراکه فطحیان مخالفت بنیادینی نداشته و مانند فرقه فطحیه می درگیری امام با

واقفیه وغالیان که اصل و ریشه دین و مذهب تشیع را در معرض خطر نابودی قرار داده بودند، 
نبودند؛ بلكه اختالف در اضافه کردن امامت افطح بود که او هم فقط حدود هفتاد روز پس از 

با  ی آگاهی بیشتر در مورد علل عدم درگیری و عدم برخورد تند امام رضاپدرش زنده بود )برا
 (.7، های درون شیعی دوران امامت امام رضافرقه»فطحیه، نک. صفری فروشانی، 

توان گفت که کیفیت تعامل امام رضا با فرقه فطحیه گفته، میبا توجه به مطالب پیش
است؛ چراکه آن حضرت در زمانی که هسنجی و سنجش شرایط بودبیانگر نوعی موقعیت

فرق خطرناکی چون واقفیه و غالت، جامعه شیعی و شیعیان را دچار بحران و آشفتگی کرده 
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خطر بودند، بودند، به مقابله و درگیری با فطحیان که در مقایسه با فرق مذکور بسیار کم
 نپرداخت، هرچند به ارشاد و هدایت آنان توجه داشتند.

 های فطحیهتداوم آموزه
ترین عقیده آنان انتقال امامت از برادر به برادر بود، هرچند به عنوان فطحیان که اساسی

اند )نک. صفری فروشانی، خطرتر از واقفیه معرفی شدهتر به امامیه، و کمای نزدیكفرقه
ضرری آنان (، اّما این به معنای بی8-7های درون شیعی دوران امامت امام رضا، فرقه»
است؛ چراکه در تاریخ حضور ائمه معصومین دو بار انحراف رای جامعه شیعی نبودهب

است. شیعیان از مسیر اصلی خود، به دلیل و یا تحت تأثیر گفتار و عقاید آنان صورت گرفته
دچار  ، که پیروانش در مورد جانشین آن حضرتیك بار پس از شهادِت امام رضا

یعنی احمد بن موسی  به امامت برادر امام رضااختالف شده بودند، گروهی قائل 
است ، وی را جانشین خود کردهپس از امام رضا شدند، با این توجیه که امام کاظم

(. دیگربار، 86-85و بدین ترتیب مانند فطحیه امامت دو برادر را جایز شمردند )نوبختی، 
که پیروانش در مورد  افتاد و در اختالفی این اتفاق پس از شهادت امام حسن عسكری

یعنی جعفر را  ای برادر آن حضرتپیدا کرده بودند، عده جانشین آن حضرت
(. قابل ذکر است که برخی، 110؛ اشعری قمی، 99-98جانشین او دانستند )نک. همان، 

 اند.( یاد کرده65، معانی االخباراز آنان با عنوان نوفطحیه )الفطحیة الثانیة( )صدوق، 
 

 نتیجه
و  شتر کسانی که به امامت عبدالله افطح گرویدند، از اصحاب بزرگ امام صادقبی

رسد این فرقه به دالیل زیر نظر میرفتند. اّما بهشمار میاز فقها و علمای بزرگ شیعه به
 اند:حداقل برای زمان مورد بحث کم خطر بوده

ه عدم مبارزه با و در نتیج پذیرش امامت سایر امامان شیعه و از جمله امام رضا .1
 آنان.
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تعمدی نبودن این انحراف، به این معنا که این انحراف، از روی عناد و یا دنیاپرستی  .2
-دچار اشتباه شده نبوده و به دالیلی در تشخیص امام بعد از امام جعفر صادق

ای از آنان، از امامت شدن جریان و راه اصلی، عدهکه پس از روشنبودند، به طوری
 فطح برگشته امامت وی را انكار کردند.عبدالله ا

پذیرفته و عدد  اگرچه شماری از آنان، امامت عبدالله را قبل از امام موسی کاظم .3
امامان را به سیزده رساندند، اّما عمر کوتاه امامت عبدالله و نیز عدم مبارزه و فعالیت 

شدت ان را بهخاص فطحیان، در مقایسه با سایر فرق به خصوص واقفیه، میزان خطر آن
شده، حكایت های نقلبود. همچنین این فرقه از فرقی است که روایات و گزارشکاسته

 از عدم درگیری امام با آن را دارد.

، درواقع در صدد هدایت و قرار دادن آنان در مسیر توان گفت: امام رضاالبته می
ظر مذاهب و تنوع آن، و اصلی و درست بود و با وجود شرایط نامناسب و آشفته جامعه از ن

، باز امام به این هدایت و کم خطرتر بودن فطحیان برای شیعیان زمان امام رضا
-واقع سبک تعامل امام رضا با این فرقه نشان موقعیت ارشادشان توّجه داشته است. در

 است.شناسی و زمان سنجی درست امام و عملكرد برطبق آن تشخیص صائب بوده
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 کارهای اصالح جامعه راه
 در سنت امامان شیعه با تأکید بر 

 سازیبخشی و مسئولآگاهی
 

 1علیرضا واسعی سید
 

 
 چكیده

دار رهبرر  امرو و پیشروا   ، عهدهامامان شیعه که در باور پیروانشان همچون پیامبر
نرد و برا هرا دترو بره امرداماد   داند، برا  اصالح جامعره و مواجهره برا ناهریرار جامعه

ها  اجتماع  و امتضائات  مانره بره ا یرا  ن ر  کارها   متراتب با ضرورتکاربسو راه
کارها  اصالح  آنان چه برود و ا  چره مسریرها   رهبرانه پرداخترد. ا ن که امدامات و راه

پرت  اصل  م اله اتو. فرضیه نو سرده ا رن اترو کره ائمره بررا  اصرالح  پی  رفترد،
گاه -ها  فرهرگ  چیز به امدامات و فعالیو جامعه بی  ا  هر تا   امرو دربیت ،  عر  آ

و ا یاد حس مسئولیو در آنها اهتمام داشترد. ا ن دح یق مبتر  بر نظر ره اترالم دمردن  
گیر  ا  تخران امامان به دحلیل آنها بر اتاس مرابع اولیه پرداخته اترو. اتو که با بهره

 اند.به مرزله  ک پیکره واحد ملمداد شده در ا ن نگاه، همه امامان معصوم
 

 هاواژه کلید
گاه ، اصالح جامعه ائمه،ترو   .تا  مسئولبخش ، آ

                                                           
 vaseiali@yahoo.com. دانشیار گروه هنر و تمدن اسالمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 1

 30/06/96پذیرش:          29/03/96دریافت: 
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 مقدمه
مسئووییت دارد  سان کشتی برای آدمیان است،بهانسان در قبال جامعه که بستر زندگی و 

و مناسبی برای  دهی هر چه بیشتر آن برآید تا هم محیط آرامو باید در صدد اصالح و سامان
خود و دیگران پدید آورد و هم زمینه پیشرفت و تعایی را فراهم سازد. پیشوایان مئذهبی، بئه 

مسئووییت دارنئد. ایشئان  ان، بیش از دیگئرکشندمیای که بر دوش حکم مأموریت رهبرانه
 کارهای مناسئب و متناسئبی را، راههایها و ناهنجاربرای اصالح جامعه و مواجهه با آسیب

فرض که مدار جامعه دست یابند، با این پیشو ارزش ترافزون سازی  ایمتا به س گرفتند پیش
هئای های انسانی و متناسب بئا اقتائاتاو و ضئروروآنان در این مسیر، بر اساس محاسبه

 ، نه مستند به دانش غیبی و امدادهای خاص ایهی.کنندیزمانه عمل م
و علئل  اندکردهچه  هامعه و رویارویی با ناهنجاریاین که امامان شیعه برای اصالح جا

بر  و پاسخ آن و محوری این نوشتار است نپرسش بنیادیچه بوده،  شانیهاواکنشها و کنش
اتمه، استوار است. بر این مبنا، گفتارها و رفتارهای یئ  یئا  به 1وارهانسان انگارانه وُکل نگاه

 عمیم است.چند تن از امامان بر همه آنان قابل ت
بئه صئورو  با همئه اهمیتئی کئه در حیئاو شئیعی دارد، کمتئر مسأیه اصلی این مقایه

راهبردهای اامهادادرااست، جئز آن کئه در کتئا  مورد بررسی و مداقه قرار گرفته استقالیی
را بئه ایئن مقویئه  ( نویسئنده بششئی239 ،)واسئعی اجتهایی ا های مواجهدابیانیهنجیر

ها نوشته برخی دیگر ازالی هاست، همچنین در البمطرح ساختهاختصاص داده و مباحثی را 
 .توان یافتمی در این زمینه ییهاسرنخنیز 

پیش از ورود به اصل بحث، یادکرد دو نکته مقدماتی که به زعئم نویسئنده در دریافئت 
نظر نیز بر آن استوار است، الزم به 2های اصالحی اثرگذار است و نظریه اسالم تمدنیروش

یکی توجه به مالک برتری دین و نقش راهبران است و دیگر اعتنا به اصول حئاکم ؛ارسدیم
ا.بر راهبری اتمه

                                                           
ر شیعه، پیشوایان مذهبی به منزیه پیکره واحد و با مأموریت همانندی، در طی دویست و پنجاه سال وارد عمل شده و . در باو1

هدف، و خامنه ای، ادوار و وحدةایبیت؛ تنوعتابع ضرورو ها، نیازها و اقتااتاو زمانه و جامعه فعاییت کردند. ن . صدر، اهل
 سایه.250انسان 

سازانه باید مورد مطایعه قرار گیرد، یعنی دینی که اندیشانه و تمدنست که دیانت اسالمی با رویکردی تمدن. این نظریه بر آن ا2
 سازد.از ی  سو برای همه آدمیان است و از سوی دیگر همه نیازهای آدمیان را برآورده می
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 مالک برتری دین .1
توان برتر را میدینی  ،شده، اما به استناد کالم نبوی درباره دین برتر سشنان بسیاری گفته

. بئر آوردمئیفئراهم  که امکان زیست همراه با آرامش بیشترین آدمیان را در جامعئهدانست 
ترین دین نئزد خداونئد پرسید محبو اساس روایتی از ابن عباس، فردی از رسول خدا

؛ متقئی هنئدی، 236 /۱، )ابئن حنبئل  آن حارو فرمود: ایحنیفیئ  ایسئمح کدام است؟
. (52۸ ام )طوسئی،( و در روایتی دیگر فرمود: من به دین سمحه سهله مبعوث شئده۱/۷3

گذشت و بزرگوار( و سهله  اآورده خود را که دارای شاخصه سمحه )ب ،این بیان با رسول خدا
به عنوان برترین دین شناسانده است. پئذیرش ایئن معیئار بئدان  1گیر( است،)آسان و آسان

چه اجتماعی باید با آن سنجیده شده و و چه در حوزه فردی  اسالمی، یهامعناست که آموزه
گمان آن حائرو و جانشئینانش کئه در فرهنئگ رفته شود. بیدر صورو موافقت با آن پذی

بئا همئین (، 26۸ /۱ )کلینئی، شئوندیامام منصو  از طرف خدا شمرده م اعتقادی شیعه،
؛ یعنئی کردنئدیکارهای معطوف به آن را پیشه مرویکرد به اصالح جامعه روی داشتند و راه

خشونت، ، نه فتار آنان غلبه داشتاین بعد مسایمتی، سماحتی و تشویقی بود که بر کالن ر
 چون 2فراخور زمانه بود،اندیشانه و بهکارهای آنان تمدنگیری. به بیان دیگر راهتنبیه و سشت

انتظام جامعه و صالح آن را تامین کنئد و در هئر سئطحی کئه  تواندیخشونت و اجبار نم
 .(225 /۱ ،)وایتهد دیآیشمار مباشد، منافی تمدن به

 

 م بر راهبری ائمه شیعهاصول حاک .2
گئاهی  یاهیئکه هم نسبت به انسان و نیازهای پا اندییهاامامان در باور شیعه، انسان او آ

 رنئد؛و هم به حقیقت دیانت اشراف کامل دا سندشنای، هم جامعه و اقتااتاو آن را مارندد

                                                           
کند که هر فردی از افراد ملت این حق اا میکند: تساهل در مفهوم اسالمی اقت. نویسنده عر  زبان از این تعبیر چنین فهم می1

)ن .  خواهد آزادانه برگزار کنداش را آن گونه که میباشد که به آن چه حق می داند معتقد باشد و مراسم و شعایر دینیرا داشته
 (.35-3۴ایکعبی، 

ها در گرو عامل تشویق و زش انساننویسد: ارنشیند. وی می. وایتهد بر آن است که در جامعه متمدن، تشویق جای تنبیه می2
ترغیب است...تمدن با استفاده از عامل ترغیب و تشویق که ذاتی آن است به حفظ و نگهداری نظم اجتماعی 

پردازد...استشدام زور، هر اندازه که در پاره ای موارد غیر قابل اجتنا  بوده باشد، بیانگر شکست تمدن است، خواه این می
 (.225 /۱باشد )رک: وایتهد، جتماع باشد و خواه در سطح باقیمانده افراد جامعه بودهشکست در سطح کلی ا
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کارها را پیشه هترین راههدایت نابهنجاران، ایزاما ب برای و هایدر مواجهه با ناهنجار ،نیبنابرا
آنئان  یها، هر چنئد در مئواردی خواسئتهبردندیها و ایگوهای درستی بهره مکرده از روش

 اند، شایسته پژوهش، مداقه و ایگوگیری است.، اما آنچه انجام دادهشدیمحقق نم
-عنصر حاکم بر تعامئل آنئان بئه نیترمهم توانیو اعتدال در عمل را م یروانهیاصل م

-داتسته« امت وسط بودن»را امبریکه خداوند در قرآن ویژگی پیروان پچنانار آورد، شم

دو گروه درباره مئن بئه هالکئت خواهنئد " :دیگویمنیز  امام علی .(۱۴3 ،است )بقره
سئس  ، "کردند یروادهیآنان که در دشمنی ز وافراط در دوستی پیش رفتند آنان که به رسید؛

نیز  امام رضا .(۱2۷کالم  ،البالغة)نهج "راه میانه که بهترین راه استبر شما باد افزود: "
تا راه میانه را که خود ایگوی آن است دنبئال  خواهدیبر همین منوال سشن دارد و از مردم م

 (.۱/2۷2 ،ییونااخبیرالرضیصدوق، ) کنند
نوعئان، مهئ باظرفیت آدمیان و فرصت دهی برای جبران و مالیمت  ناصل در نظر داشت

 ،است. خداوند تکاییف شرعی را بر حسب توان آدمیان تشریع کرده )بقرهدیگر عنصر مهم 
کنئد. بئر پایئه  رفتئار با همئین مبنئا انتا با مردم استو ...( و از پیامبرش نیز خواسته 2۸6

روایتی، پیامبر خود دچار وضعی شد تا بداند قاای ی  واجب یزوما به کوتاهی فرد پیونئد 
، بلکه چه بسا امری خارج از توان او باشد، پ  نباید به راحتی انسانی را از دایئره وردخینم

نیئز در نامئه بئه مایئ  اشئتر بئر  یامام علئ(. 235 /2، )حرانی ارزشی خارج دانست
کید م یپوشاغماض و چشم تا مهربانانه با دیگران  خواهدیو از او م کندیاز کوتاهی مردم تأ

 .(53، نامه غةبالالنهج ) رفتار کند
 کئه، چنئانار اسئتدهرهئبباال همیت ا، از نیز اصل اعتنا به زندگی دنیا و پرداختن به آن

. در تفکر اسالمی دنیا و اهتمئام بئه آن دارای اصئایت دهدیمبه آن گواهی  زندگی پیشوایان
ه کئردکه قرآن تصریح ، چنانسازدیچون همین زندگی دنیایی است که آخرو او را ماست،

در زبئان  .(۷2،خواهئد بئود )اسئرا  بهئرهیهر که از این دنیا بهره ندارد، در آخرو نیز ب که
در تربیت و اصالح جامعه به حئق زیسئت  و آنان نیز دنیا دارای اهمیت است دین پیشوایان

 (.۸۸6 اند )بیاون،انسانی توجه داشته
جماعت و صئیانت از آن اصل ارزش دین بوده  دیگر اصل بنیادینی که مد نظر پیشوایان

به اعتبار  ، چه، چنان که اکثریت عامه به آن باور داشتندآناست، چه به اعتبار نقش معرفتی 
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-این اصل در اقدام راهبرانه امامان بئه 1نقش مقدمی که بستر نگهداری اساس دیانت است.

ی بئا در کالمی مسلمانان را بئه همراهئ یاست. امام علمثابه محور اصلی مد نظر بوده
کید م خواندیجماعت م کئه چنئان، شودیکه جدامانده از جمع نصیب شیطان م کندیو تأ

ید ایله مئع ایجماعئه  است: فرمودهنیز . گرددیگرگ م گرفتار چنگگوسفند بازمانده از گله 
 اسئتهدیهیچ ک  از جدایی خیری ند دیگوی( و در جای دیگر م۱2۷، کالم البالغةنهج)
 .(۱۷6م ، کالالبالغةنهج)

که کسی  2نیز از عناصر مهم مورد توجه امامان استگری اختیار نسبی انسان و حق اراده
تربیت و اصالح  سلب نماید. به استناد همین اصل، آدمیآن را از  یابه هیچ بهانه تواندینم

. بنابراین اصالح جامعه در مکتب اتمه، مبتنئی بئر ایئن اصئول اسئت، بئا کندیمعنا پیدا م
 است.ها متفاوو بودهارهایی که به اقتاای زمانه و ضروروراهک
 

 های جامعه انسانیناهنجاری
انئد؛ مئواردی کئه بئا بندیاجتماعی در دو طبقه متمایز از هم قابل دسته یهایناهنجار

به این معنا که با وضع قانون یا تشریع  ،شوند )تعیینی(یهنجارهای دینی و مذهبی تعریف م
مثابئه معیئار سئنجه رفتئار با گذشت زمان سنتی مقبول همگان بئهشوند و یی مدیانت ایزام

 نئی(؛)تعی   گردنئدیدیگر رفتارهایی که با هنجارهای اجتماعی شناسایی م ؛شوندیقلمداد م
پئذیر یافتئه هنجئار شئمرده یعنی آنچه در گذر زمان و تابع نیازهای بشری، وضئعیت همئه

اجتماعی و آدا  رفتئاری مقبئول جوامئع. بئر  یهانت، سهانیی، مثل بسیاری از آشوندیم
 ،نهئادسته اول امور شرعی و بئر دسئته دوم امئور عرفئی اطئالق و تشلئف از هئر یئ  از آ

 .شودیو فرد متشلف نابهنجار خوانده مگردد می قلمدادنابهنجاری 
 ،آناز  تردهیئچیپیچیده اسئت و پ ی، امرکردرا اصالح  یاجامعه توانیاین که چگونه م

بئه زعئم ایئن اسئت. تجربه شئده شناخت ایگوهای کارآمدی است که در حیاو اتمه

                                                           
رود )اصل اجماع که معرفتی است(، اما در میان اجتماع امت بر ی  امری نشان حقانیت آن به شمار می . در باور اهل سنت،1

-ای بقا و دوام دین الزم است، پ  ارزش مقدمی میشیعه چنین باوری وجود ندارد، جز این که اعتنای به جماعت و اجتماع بر

 یابد.
. این دیدگاه نقطه مقابل دو دیدگاه افراطی و تفریطی معتزییان و اشاعره قرار دارد و بر اساس امر بین امرین استوار است )رک: 2

 (.۱۸، الهدایدصدوق، 
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گاهی نوشتار، مشاطبئان سئازی مسوولبششی و آنان در اصالح جامعه، بیش از هر چیز بر آ
کید داشته م گاه،  تا در جامعه انسانی، دندیکوشیتأ بئار آینئد و و خردمند بهمسوول مردمی آ

 ی،نید انیشوایپ ؛ چرا کهن با دیگر آدمیان صاحب نفوذ یا حاکمان استهمین نقطه تمایز آنا
گاهانه مردم  که حاکمان بیش از هئر درحاییجویند؛ میرهبری خود را در بیداری و پیروی آ

گئاهی و جهایئت مئردم  چونیب یبردارچیزی بر تبعیت و فرمان و چئرای مئردم کئه بئا ناآ
 اند:هبردهای اتمه بر این اساس، چنینرا. رندپافشاری دا است، رتریپذامکان

 

 خود اصالح گری پیش از دیگرسازی )آغاز از خویشتن( .1
پئیش از  یشتنآغاز تربیت از خو»آموزه تربیتی مکتب امامت را در  ینترشاید بتوان مهم
پیشئوایان  دهدیحدیثی و تاریشی نشان م یهابرشمرد. نگاهی به داده« پرداختن به دیگران

چنئان ، کردندیکه دیگران را به امری فرابشوانند، خود به آن عمل مپیش از آنمذهبی شیعه 
امئام  .(2 ،، بئر زبئان نرانیئد )ایصئفکنیئدیچیزی را خود به آن عمئل نم فرمودهکه قرآن 

نیز فرمود: آن که خود را پیشوای مردم سازد پیش از تعلئیم دیگئری بایئد بئه اد   یعل
که به گفتار تعلیم فرماید باید به کردار اد  نماید، و آن که  کردن خویش پردازد و پیش از آن

به تعظیم است از آن که دیگری را تعلیم دهئد و  ترستهیخود را تعلیم دهد و اد  اندوزد، شا
( و نیز فرمود: مردم! به خدا قسئم! شئما را بئه چیئزی 73، حکمت البالغةنهجاد  آموزد )

، مگئر دارمیام و از چیزی بازتئان نمئدان عمل کردهکه پیش از شما بجز آن کنمیدعوو نم
: فرمایئدینیئز م امام صئادق (.175، خطبه البالغةنهج) امکه خود از آن پرهیز کردهآن

ئَ   نَّ ذی  ئالَة َوایَشیئَر، َفئَّ  هاَد َوایصَّ جت  نُکُم ایَوَرَع َواال  َیَروا م  ُکم، ی  َنت  َغیر  أیس  اس  ب  لن  کونوا ُدعاًة ی 
َی    ببینند و  ی را در شما؛ مردم را به غیر زبانتان فرابشوانید تا پارسایی، اجتهاد، نماز و نیکداع 

همچنین فرمود: مردم را با اعمایتئان دعئوو  .(78 /2این بهترین فراخواننده است )کلینی، 
 .(198 /5کنید نه با زبانتان )مجلسی، 

 

 منكراز معروف و نهی  بهامر  .2
هئای و احسئاس مسئووییت در تئرویج ارزش هئا )منکئراو(مقابئل کئژی حساسیت در

منکر که نقطه مقابل اصالح دستوری جامعه  از معروف و نهی به ها( یا امراجتماعی )معروف
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 دینئی امروزیئان،-اسئت. در محئاوراو فرهنگئی جئویییقرار دارد، در سیره پیشوایان قابل پ
، در شئودیاز محرماو یکی انگاشته م یازدارعموما این عنصر برابر با واداری به واجباو و ب

این دو با هم تفاوتی بنیادی دارند. امر و ترغیب به واجباو یئا نهئی و  رسدیحایی که به نظر م
اند، در حئایی مشئش  یهابازداری از محرماو از امور دینی، وظایف شرعی و دارای حکم

زندگی اجتماعی است که در زنئدگی  که امر به معروف و نهی از منکر از امور عقلی و ایزاماو
و طبعا حکمی دینی اگر هئویتی اجتمئاعی و مقبئوییتی عرفئی  یابد،یاجتماعی آدمیان معنا م

دینی است، بلکئه از آن جهئت  یابیابد مشمول این اصل خواهد شد، نه از آن حیث که مقویه
چون نمئاز، روزه، است. قرار گرفتن این اصل در کنار اصویی دیگر که هنجاری اجتماعی شده

نماید زکاو و جهاد و دیگر امور شرعی، به عنوان قسیم آنها با همین رویکرد موجه می خم ،
تواند خود حاوی آنها باشد، جز آن که در حوزه تعامل با دیگران قرار گرفته و امئری و طبعا نمی

ساس قرآن مجید، آیین اسالم بر ا 1مارسل بوازار:مستشرق سوییسی، اجتماعی گردد. به تعبیر 
نماید. اسئالم اصئل یئزوم کند که امر به معروف و نهی از منکر میمؤمن را کسی توصیف می

. از این اصئل وظئایف شماردیزندگی اجتماعی و مسووییت مشترك افراد بشر را از بدیهیاو م
که اگر حتی صورتی حقوقی به خود نگیرد، باز از وجدان درونی فئرد  شودیخاصی استنتاج م

به معروف و بازداشتن از کار ناشایست، امری فراتئر از  دادن فرمان .(42)بوزار،  طلبدیمدد م
وسی برای حاکمئان طکه برخی از عایمان چون شیخ واجباو و محرماو شرعی است، چنان

یکی به جا آوردن امر بند باشد شایسته همکاری خواهد بود؛ اند اگر به دو شرط پایدادگر گفته
و نهی از منکر و دیگر توزیع خم  و صدقه به مسئتحقان آن و حتئی وی بئا سئید  به معروف

گفتئه یعنی به اصل پئیش ،داستان است که اگر حاکمی مشروع بودمرتای در این رویکرد هم
فاصئله  تئوانیبر این اساس م .(421-419)کوک،  پای بند بود همکاری با او پسندیده است

 2درستی دریافت.حرماو را با امر به معروف و نهی از منکر بهاز م یمیان امر به واجباو و نه

                                                           
1. Marcel Boisard 

تواند در طبعا نمی است،منکر در عرض دیگر واجباو، مثل نماز و روزه و... آمدهازمعروف و نهیبهامر . در متون اسالمی،2
واجباو ومحرماو ها به کار گرفته شود. به زعم این نوشتار، مصداق آن باید چیزی غیر از ها قرار گرفته و برای تحقق آنطول آن

منکر بشواهد برای اعمال دیگر واجباو و محرماو دارای حکم به از معروف و نهیباشد. اگر امربه که خود رانه مششصی دارند،
 پ  خود آن نیز مشمول آن خواهدشد که تسلسلی نامعقول پیش خواهد آمد.کار آید، 

http://context.reverso.net/translation/english-arabic/Marcel+Boisard
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آفئرین باشئد، جامعه برای آن که بستری برای زیست جمعئی، مایئه آرامئش و سئعادو
اسئت کئه همگئان آن را پذیرفتئه  ییهاو ضئوابط و سئنت هئاییننیازمند نظمی مبتنی بئر آ

امری عرفی نباشد یا عرفی نشود )در  تا زمانی که ینبنابرا .بندی خود را به آن نشان دهندپای
تأثیرگذاری اجتماعی نشواهد داشت و اگر مئورد  زمره معروف قرار نگیرد= مقبوییت نیابد(،

طرد جامعه واقع شود، به آن معناست که در ایجاد زمینه مناسب زندگی اجتماعی ناکارآمئد 
، از همئین منظئر شئودیارزشی از آن با عنوان منکئر یئاد م -است و آن چه در ادبیاو دینی

ها و چیزهئایی اسئت کئه از سئوی جامعئه، نئه دیئن و و مراد از آن کنش شودیمعناپذیر م
 است.شریعت، انکار و طرد شده

کید قرار گرفتهمنکر در ادبیاو قرآنی بهازمعروف و نهیبهامر با ایئن  است،شدو مورد تأ
رسئول اکئرم نیئز  1هئا خواهنئد بئود.تدیدگاه که اگر مسلمانان به آن عمل کنند، برترین ام

فرمود: اگر امت از انجام آن سرباز زنند و کوتاهی کنند عئذا  ایهئی در انتظارشئان اسئت 
اند کئه خئود بئر ایئن نکتئه پئای فشئرده نامهیتهم در وص یامام عل (.5/59)کلینی، 

را ی علیکم ش  هَی عن ایمنَکر  ُفئیَوی  ُرُکم ثم  َتْدعوَن فال ُیْسئَتجاُ  الَتْتُرکوا األمَر بایمعروف  و این 
فرمود: تمام کارهئای نیئ  حتئی  ینچنهم .(406 /74 مجلسی، ؛978،البالغةنهج) یُکم

جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکرچون آ  دهان است در برابر دریئای 
 .(374: کالم، البالغةنهج) پهناور

ملحوظ اسئت کئه بئدون  یطیفقه شیعی آمده، شراکه در ، چناناین عنصر در کاربست 
امامان اجرای این اصل را، برخالف  2زد. به امر به معروف یا نباید دست توانینمآنها تأمین 

عئادی،  اننه مردمئ دانستندیمتوجه حاکمان، سردمداران و امیران متصور رایج در زمان ما، 
خمینی به استناد روایتی  .(60 /۱ ظری،)منت دهدیاین اصل نیز آن را نشان م طیکه شراچنان

                                                           
اس  َتْأمُ  .1 لنَّ َجْت ی  ٍ  ُأْخر  اْیَمْعُروف  َوَتْنَهْوَن َعن  اْیُمنَکر  ُکنُتْم َخْیَر ُأمَّ  (.۱۱۱)آل عمران/  ُروَن ب 
. شرایط امر به معروف و نهی از منکر که برخی به فاعل، برخی به مشاطب و دسته ای به جامعه بر می گردد، در پنج مورد قابل 2

منکر و ایمن از اشتباه خود. دوم  تشلی  است؛ آشنایی آمر و ناهی، به معروف و منکر و یقین به وجو  معروف و حرمت
احتمال عقالیی تأثیر امر و نهی. سوم اصرار تارک واجب و فاعل حرام به انجام واجب و منهی عنه. چهارم ثبوو و تنجز واجب 
بودن معروف و حرام بودن منکر درحق فاعل و نداشتن عذر در ارتکا . پنجم نبود مفسده و ضرر در امر و نهی. رک: کتب 

 ایمساتل، با  امر به معروف و نهی از منکر.توضیح 
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کید م اجئرا شئود دیگئر ی خئوبیهاگر امر به معروف و نهی از منکر " که کندیبر این نکته تأ
اموال مردم را بگیرنئد و بئه میئل  توانندیظلمه و عمایشان نم ض قهرا برپا خواهد شد...یفر

روف و ناهی از منکر، دعئوو مردم را تلف نمایند. آمر به مع یهااویخود صرف کنند و مای
عمده وجو  امر به معروف و نهی از منکر  .کندیبه اسالم و رد مظایم و مشایفت با ظایم م

کئوچکی قئرار داده و بئه  رهیئبرای این امور است. ما امر به معروف و نهئی از منکئر را در دا
محصئور  کننئدی، یا تئرك مشوندیمواردی که ضررش برای خود افرادی است که مرتکب م

یئا  مینیبیهایی هستند که هر روز مئرفته که منکراو فقط همیندر اذهان ما فرو .میاساخته
خانه کار خالفئی را موسیقی گرفتند، یا فالن قهوه میا. مثال اگر در اتوبوس نشستهمیشنویم

ه و باید از آن نهی کرد! و بئ باشدیوسط بازار کسی روزه خورد منکراو م مرتکب شد، یا در
حقوق  برندیآن منکراو بزرگ توجه نداریم؛ آن مردمی را که دارند حیثیت اسالم را از بین م

 .(۱۱۸کرد )خمینی،  منکر . باید نهی از.کنند و .ضعفا را پایمال می
منکر که در میان معتزیه به عنوان یکی از اصئول ازمعروف و نهیکاربرد امربه نیتربرجسته

در مواجهئه بئا دسئتگاه کئه  شئودیدیئده م نیر سیره امام حسئد 1شمار است،عقیدتی به
 :دیئگویم کئرده،حاکمیت یزید، در بیانی صریح، هدف خود را اجرای این امر آسمانی ذکئر 

من برای اصالح امت رسول خدا برخاستم و غرضی جز امر به معروف و نهی از منکئر نئدارم 
 ییهاایبته از سوی دیگر اتمه نیز به گونهاین حرکت  .(330 /۴۴و مجلسی،  2۱ /5)ابن اعثم، 

و به تعبیر مطهری، اشتباه است اگر ما خیال کنیم روش سایر اتمئه بئا روش امئام  شدیدنبال م
حسین در این جهت اختالف و تفاوو داشته است... تفاوو در این اسئت کئه شئکل مبئارزه 

رند که در زمئان خودشئان بئا هئیچ همه اتمه اطهار این افتشار را دا مینیبی... ما مکندیفرق م
 .(۱۷۱-۱۷0اند )مطهری، خلیفه جوری سازش نکردند و همیشه در حال مبارزه بوده

چون  پسندیده باشد، توانستیبدیهی است اجرای این اصل برای حاکمان خودکامه نم
 چنان که عبدایمل  مئروان، در ،استدهشیآنان م یهایزیگرو قانون هایاندازمانع دست

در شهر مدینه، پ  از  یاهجری، پ  از آن که ابن زبیر را به قتل رساند، در خطبه ۷5سال 

                                                           
. اصول معتزیه پنج تاست؛ توحید، عدل، منزی  بین ایمنزیتین، اثباو وعید و امر به معروف و نهی از منکر. اینان امر به معروف 1

 (.2۷۸و نهی از منکر را تابع شراتطی، چون امکان و قدرو، به زبان، دست و شمشیر واجب می دانند )اشعری، 
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حمد و ستایش خداوند و وصف خویش به شجاعت و صراحت و توانایی، گفت: بئه خئدا 
! )عسئکری، زنمی، جز این که گردنش را مدهدیقسم هیچ ک  مرا به تقوای ایهی فرمان نم

ال دیگران، در نگاهی دیگئر از سئطح احسئاس تکلیئف و (. حساسیت نسبت به اعم250
مثابئه عنصئری عئاطفی و بئه -مسووییت اجتماعی نسبت به مدیریت جامعه پا فراتر نهئاده 

، متعهئد و مسئوول هئمچه افراد را نسبت بئه . در این نگاه، آنکندیم ینیآفرخانوادگی نقش
فرهنگ اسئالمی بئا اصئل تواصئی انگاری است که در خانوده، رابطه انسانی و همسازدیم

و از فرد مسئلمان  شودیدیده م یاشهی. در تواصی نوعی احساس پیوند رشودینشان داده م
و صئبر  رییعنی امئر ثابئت انکارناپئذ ،و شهروند خود را به حق شیکتا هم شودیخواسته م

این غریزه  چون ،(۱ ،فراخواند. بر اساس داده قرآنی، انسان اساسا در خسران است )وایعصر
ذبه بیشئتری کئه دارد انسئان را بئه اگرایانه اوست که بر وی غلبه دارد و با جشهوانی و مادی

، جز آن دسته از آدمیانی که به خدای بزرگ ایمان دارند و به حکم ایمان کشدیسوی کژی م
احساس وظیفه انسئانی و متقابئل  حاصل آنو  کنندیخود، به رفتار درست و صایح روی م

. بئه یابئدبروز می تواصی به حق و تواصی به صبر که در د مؤمن نسبت به یکدیگر استافرا
بیئئان دیگئئر، تواصئئی بئئه حئئق کئئه پیامئئد ایمئئان بئئه خداسئئت، در حئئوزه امئئور بنیئئادی و 

بشری بر آن اسئتوار  یهاتییعنی عقاید و باورها است که همه فعای ،فکری یهارساختیز
مام، در فهم شیعی هر دو مأموریئت را در دسئتور بدیهی است ا .(53۴ /۴است )طبرسی، 

و هم در ترغیب آدمیان به تبعیت  کوشدیو باورها م هاشهیکار خود دارد؛ هم در اصالح اند
اقئدام خئود را ترغیئب  فرموده،گفته اشاره به دو اصل پیش از احکام دینی. امام حسین

 امبریئیز سیر بئر اسئاس سئیره پ( و ن30۴ /۴، و گریزاندن از باطل گروی )طبری، ییگراحق
 کند.( ذکر می2۴۱ /3 )ابن شهر آشو ،

 

 محور با ابزار دعا و نیایشترویج معنویت دین .3
، اما شودیبرای ارتباط ششصی انسان با خدا شمرده م یالهیدعا گرچه در نگاه اوییه وس

و  فرهنگئئی یهئئاتیدر فائئای بسئئته سیاسئئی و جامعئئه اسئئتبدادزده کئئه در آن امکئئان فعای
کاری شایسئته بئرای هئدایت آدمیئان بئه سئوی اجتماعی آشکار فراهم نیست، به عنوان راه

کارآمئدی دارد. ایئن شئیوه بئیش از همئه در سئیره امئام  هئایاز کژ شانیحقیقت و بازدار
عاشئورا از  آیئود پئ . آن حارو کئه در دوره بحرانئی و اختنئاقشودیدیده م سجاد
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 یهئاعقایئد، اخالقیئاو و ارزش نیتریه دعا، به بیئان عئایاز حرب یریگ، با بهرهستیزیم
اجتماعی پرداخت و سیاست خود را بر فعاییت اعتقادی و فرهنگی گذارد و با زبان و ادبیاو 
کمتر گزنده، در صدد بیدارسازی مئردم برآمئد. امئام در قایئب نیئایش و دعئا، کوشئید تئا 

خئدا،  بئارهین سازد و باورهئای مئردم را درمفاهیم اسالمی را به زیباترین وجه تبی نیتریعای
مقویئه  نیچنئپیامبر، معاد و اخالق سامان دهد. از پ  وی این رویکرد تئداوم یافئت و هم

 رویکئردبا این  تعلیم دانش نیز در دستور کار قرار گرفت و دوران دو امام باقر و صادق
زمانئه از اظهئار هئر گونئه پیش رفت و برای اویین بار مسأیه ضرورو تقیه پیدا شد، چرا که 

. شئدیمآورده کنشی مئوثر دیگئری روی ، پ  باید به راهکردیسشن صریح حق ممانعت م
افرادی که در دوره این دو امام آموزش دیدند و در پاالیش فرهنئگ رایئج و احیئای فرهنئگ 

ن فقهی اهل سنت از بلندی برداشتند، تا جایی که برخی از بزرگا یهانبوی گام-اصیل ایهی
نیز گر چه به مانند دوران دو امام پیشین نبئود،  ها بردند. دوره امام کاظماین خرمن بهره

کید داشتند.  اما ایشان نیز چون پیشینیان، بیشتر بر وجه معنوی، اعتقادی و فرهنگی تأ
سول ایله، تا این پیشوایان ایبته با مشکالو زیادی همراه بود، اما تعلقشان به خاندان رکار  

 یا، فاصئلهاز آنان اثرگذار بود. هرچنئد از زمئان امئام بئاقر انشنوی مردمحدی بر حرف
زمانی تا زمان پیامبر پدید آمده بود، ویی تالش و تبلیغ عباسیان در انتسا  خود بئه پیئامبر بئا 

 (، نام خاندان واقعی آن حارو۱2۸ /۴ ،بالذری؛ ۱9۴ ل،مجهوالرضیامناآلامحهدا)شعار 
هئا شئکوفان کئرد و تبلیغئاو تحدیئدی و هئا انئداخت و در دلرا ناخواسته، از نو بر سر زبان

تهدیدی امویان را که فاای تاری  و مبهمی ایجاد کرده و طرح حقیقت از زبئان آل ایبیئت را 
، در دوره ایئن پیشئوایان، نئوعی گئرایش نیتا حدی از بین برد، بنئابرا اندکی سشت کرده بود،

 رهبرانه شان فراهم گردید. یهاتیبرای فعای یتربستر مناسب و سویشان ایجاد شدعمومی به 
 

 ها و پرورش درستآموزش ارزش .4
گاهی بششی به انسئان ینمؤثرتر ها و آشناسئازی آنئان بئا راهکار برای اصالح جامعه، آ

معارف متعایی از طریق تعلیم و تربیت باشد، نه تبلیغاو صئرف کئه عملئی هیجئانی و تئا 
در جلسئاو محئدود،  ،بئرده خئوبی بهئرهی مقطعی است. اتمه هر چند از تبلیغ نیز بهحد

کننئدگی کار بیشتر جنبه اقناعاما چون این راه خانگی و گاه مجامع بزرگ به آن روی داشتند،
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و اصئالح  نتا با آموزش روشمند و اصویی به تبیین دی کوشیدندیعاطفی و روانی داشت، م
به نیازهای بنیادین و  ییگوکه برای پاسخ ویژه امام باقر و امام صادقجامعه بسردازند، به
عقیئدتی و فکئری، مقئوالو فقهئی و شئریعت، سئاحت اخئالق و  یهاروزآمد، در حوزه

گو و مناظره، بیش از دیگران به وعلمی، با برگزاری مجای  گفت یهاها و دیگر حوزهارزش
دیثی و علمی درخوری برجای نهاده دانشئمندان آموزش روی داشتند و از این طریق آثار ح
اند، خصوصئا امئام داشئته توجئهکئار ایئن راه به زیادی را پرورش دادند. ایبته دیگر اتمه نیز

به حکم  اما امام باقر و امام صادق 1،کردیخوبی استفاده ماز روش مناظره به رضا
یشوایان فرصت گفتگوهای علمی موقعیت زمانی که در آن قرار گرفته بودند، بیش از دیگر پ

مشتلئف اخالقئی،  یهئاهمین سبب بیشترین روایاو مذهبی در حوزهو آموزشی یافتند، به
فقهی، عقیدتی و اجتماعی از آنان است و به گفته عالمه طباطبئایی، احئادیثی کئه از آن دو 

شئتر اسئت مأثور است، از مجموع احادیثی که از پیغمبر اکرم و ده امام دیگر ضبط شده، بی
نیازهئای جامعئه شئیعی پاسئخ  کئهینها، گذشته از اپرتو همین داده . در(140)طباطبایی، 

گرفت، تبیینی از مفهوم و جایگاه امامت نیز عرضه شد که منشأ رویکرد جدیدی در فرهنگ 
-راه ینتئرمهم .به بعئد( 34؛ مدرسی طباطبایی، 328 ،327جعفری، ن .شیعی گردید )

فهئم صئحیح  روش، دادن ایگئو یئا خئوردیزش و تعلیم اتمه به چشم مکارهایی که در آمو
 حقیقت بود که در همه ادوار دیگر مورد پیروی قرار گرفت.

معیئار  یئامبردر تفکر شیعی، قرآن و سئنت قطعئی پ .معیار انگاری قرآن و سنت
بئر اسئاس سئشنی از امئام  اسئت.ان بئا یکئدیگر یپذیرش حق و باطل و مالک تعامل آدم

بلکه پ  از عرضه به قرآن و نباید قطعی قلمداد شود،  شودیآن چه از آنان ذکر م ،رضا
که دانسته اسئت (. چنان250 /2 پذیرفته شود )مجلسی، نهاسنت، در صورو سازگاری با آ

 هاییشئیاجتماعی برخاسئته از کژاند هاییبیشترین مشکالو جوامع اسالمی و ناهنجار
مند و برساخته استوار است، اما تمس  بئه معیئار وایاو ناپایمتدینانه است که عموما بر ر

کید گفته. پیشوایان بهکندیپیش گفته بسیاری از مساتل را حل م عنوان که به یسشن راند هتأ

                                                           
 (.۱62 /2، ییونااخبیرالرضی)صدوق،  . رک: برخی از مناظره های امام رضا1
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، قابل اعتماد نیست، بلکه باید با معیار صحیح سنجیده شوند و شودیحدیث از آنان نقل م
 (.457،الهقنع صدوق، ؛69 /۱شوند )کلینی، با فرض عدم سازگاری به دور افکنده 

اهتمام بئه عقئل در فرهنئگ اسئالمی، بئه ویئژه در . از عقل و اهتمام به آن یریگبهره
از آن در همه سئاحاو دینئی، حتئی در اسئتنباط احکئام شئرعی  یریگمکتب شیعی و بهره

 یهئاشئد. کتا تر از آن است که نیازمند استدالل و اقامه دییئل با( روشن6،365)مغنیه، 
 اییئهدهنده پااند که نشانعموما با کتابی با عنوان ایعقل و ایجهل آغاز شده حدیثی شیعی،

را برای برانگیشتن و بیدار کردن عقول بشری دانسته  بعثت انبیا یبودن آن است. امام عل
کیئد د1، خطبه البالغةنهج) اشئتند ( و امامان شیعه نیز بر خئردورزی و اسئتفاده از عقئل تأ

و فیلسوفان از  یانگرا( و همین امر موجب گردیده تا بیشترین عقل589، الخصیل )صدوق،
اندیشی و توصئیه بئه آن نقطئه عقل. به بعد( 58 طباطبایی، ن .) میان این مذهب برخیزند

 :گویئدی. اقبئال الهئوری موزیدنئدیگرایی است کئه حاکمئان بئر آن اصئرار ممقابل نقل
طئئرح گئئری و دل ندارنئئد، چئئون الزمئئه آن پرسئئش ییگران بئئه عقئئلحکمرانئئان کئئه چنئئدا

همئین ، بئهسازدیبنیادین است و چنین چیزی با تعلقاو و انتظاراو آنان نم یهاچندوچون
مقلدپروری، سلم و پذیرش است، بیشتر روی دارنئد و  اشیجهگرایی که نتسبب آنان به نقل

 .(171فشرند )الهوری، بر آن پا می
و مئانع  نشئاندیگر، راه و رسم درست و انسانی را بر کرسئی مگرا و پرسشجامعه عقل

 .شودیخودسری، استبداد و مرجعیت دروغین قدرتمندان م

غایت اساسی دین، بئه تعبیئر عبئده، آن  .به دین و پرهیز از ابزاری نگری ینگر جامع
پلیئد، نئه  یهئاوسمنش گرداند و با رهاندن او از چنگ هدل و بزرگاست که انسان را پاک

تائمین کنئد تنها رستگاری او را در جهان دیگر بلکه بهروزی و آسایش او را در این جهان 
دین برای زیستن برین و ایجاد تالتم بیشتر در جامعه است نه مایه تئنش و  .(144)عنایت، 

جدایی. اگر دین از زاویه تنگ منافع ششصی نگریسته شود و از خویشتن فردی یا اجتماعی 
دغدغئه ی، امئا اتمئه بانجامئدییا سیاسی آدمی درنگذرد، به تحریف و معوج سئازی آن م

. امئام انجامیئدی، حتئی اگئر بئه کئاهش اطرافیانشئان مپرداختندیششصی به تبیین دین م
َفرمایئئدیم یعلئئ ئئُع اْیَغئئای  َیْیَهئئا َیْرج  َ َو ر  ئئای  َهئئا َیْلَحئئُق ایتَّ  : َنْحئئُن ایْنْمُرَقئئُ  اْیُوْسئئَطی ب 
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: گویدیبه پیروانش م اییهدر توص بر همین اساس امام باقر .(109خطبه  ،البالغةنهج)
شما  یسوتا غاییان به 1)متکا( میانه باشید گاهیهای گروه شیعه، ای شیعه آل محمد! چون تک

)جویندگان( به شما بسیوندند. مردی از انصار به نام سعد، پرسید: فدای تو  هایبرگردند و تای
که ما دربئاره خئویش  گویندیکه درباره ما چیزهایی م یادم، غایی چیست؟ گفت: دستهگر

، پ  اینان از ما نیستند و مئا از آنئان نیسئتیم. پرسئید: تاییئان چئه گوییمیباور نداریم و نم
و بئر آن پئاداش داده  رسئندیکسانی اند؟ فرمئود: ایشئان در جسئتجوی خیرنئد و بئه آن م

گاهی ک شوندیم (. سس  امام بئه 502 /3قاضی نعمان،؛ ۷6 /2کلینی، )اامل ندارند[]اما آ
مشاطبان روی کرد و گفت: به خدا قسم، با ما از طرف خداوند براتتی وجود ندارد، بین ما و 

و ما تنهئا بئا طاعئت بئه خداونئد تقئر   2خدا قرابتی نیست و ما بر خداوند حجتی نداریم
و  آیدیباشد، والیت و دوستی ما به کارش م ، پ  هر ک  از شما مطیع خداوندجوییمیم

، وای بر شما که غره شوید، وای بر خوردیهر که به خدا عصیان کند، والیت ما به دردش نم
بر آن است که  شیعه ما هستید[. از همین منظر امام صادق کهین]از ا یدشما که غره شو

علیم شرک را نئه، چئون بئا ایئن کئار بنی امیه آموزش ایمان را برای مردم آزاد گذاشتند، اما ت
اگئر مسئلمانان بئه  3.(8/152؛ طبرانئی، 416 /2مردم آنان را نشناسند )کلینی،  خواهندیم

امویان دل  حکومتگرانی چون درک درست و جامع دیانت اسالمی توفیق یابند، به ترفندهای
 .شوندیآنان نم یهاو تسلیم آموزه دهندینم

مداران اموی و عباسی، از دیانئت خودخواه و قدرو دارانمیاستواقعیت آن است که س
)اسئتفاده ابئزاری از  جسئتندیرفتارشئان بئود م کنندهیهچه را مایه تحکیم موقعیت و توجآن

گاهی مردم مدین( و از پرداختن به آن طور کئه دیگئر پرهیز داشتند، همان شدیچه موجب آ
زیبایی این رویکرد را برنمئوده و آورده بی بهاند. عبدایرحمن کواکبوده چنینمستبدان تاریخ 

است: مستبد از علوم دینی که متعلق به معاد است بیم ندارد، چه معتقد اسئت کئه آن علئم 
یئرزد، علئوم بلی علمی کئه بنئدهای مسئتبد از آن همئی ابلهی را برنگیرد و پرده بر ندارد...

                                                           
زنند و همگان بدان ای است که در میانه مجل  قرار گرفته، بزرگان بر آن تکیه میساده . گفته اند اینمرق  ایوسطی، آن و1

 (.2۴۷ /۸اند. در این جا، مراد میانه روی و ایگو بودن است )رک: مازندرانی، متوجه
 . امتیاز متفاوتی برای ما وجود ندارد که بتوانیم بر خالف ناموس ایهی کاری بکنیم.2
 . رن بنَ أمی  أطلقوا یلناس تعلیم االیمان و یم یطلقوا تعلیم ایشرك یکَ رذا حملوهم علیه یم یعرفوه.3
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نی، تاریخ مفصل، خطابئه ، مانند حکمت نظری، حقوق امم، سیاست مدباشدیزندگانی م
از علومی که ابرهای جهل را بردارد و آفتا  درخشان طایع نماید تا سئرها  هاینادبیه و غیر ا

 .(72از حرارو بسوزد... )کواکبی، 

کیدی که در زبان اتمه دوری از مراء و خود برترنمایی بر مناظره رفته،  شیعه؛ به میزان تأ
صل اویی کشف حقیقت یا انتقال آن است، که با احترام است. در مناظره، ااز مرا  نهی شده

است، اما  خواهیی و رعایت حقوق مشاطب، متکی بر آدا  و اخالق انسانی و با قصد ن
برای اسکاو خصم یا غلبه بر او، یا تشریب مشاطب و یا اشئتهار باشئد، نئه  یااگر مجادیه

سئت، از ایئن رو در سئنت سئوز امذموم و حقیقئت سشتتنها امری شایسته نیست، بلکه 
در . بئه بعئد( 138 /2مجلسئی،  ن .است )مورد انکار قرار گرفته« مرا »اسالمی با عنوان 

تفکر شیعی، با این که طلب علم از اهمیئت بئاالیی برخئوردار اسئت، تئا جئایی کئه امئام 
 یفشئان، با جاندانستندیدر طلب علم وجود دارد م را چهاگر مردم آن فرمایدیم سجاد

امئا اگئر بئه  ،(177 /1؛ مجلسئی، 61 /4)ابن ابئی جمهئور،  ندجستمیو خطر کردن آن را 
غیرارزشئی باشئد، مطئرود و مئذموم اسئت. عبدایسئالم  هاییزهقصدی غیرعایمانه و باانگ

آورده است: هر کسی علمی را بیاموزد تا به مرا  با سفها  برخیئزد  هروی از امام صادق
ا از طریق آن جمعئی را بئه سئوی خئویش بشوانئد و مقبوییئت یا بر عایمان فشر بفروشد ی

ترین عبا ور نیز .(275 /1 ،ییونااخبیراالرضی )صدوق، مردمی پیدا کند، در آتش خواهد بود
 باشئد )صئدوق،بئودههئر چنئد بئر حئق  اسئتمردم کسی دانسته شده که از مرا  پرهیشته

از  ؛ خاصه(۱23 /2است )کلینی، ده( و ترک مرا  نشان ورع و فروتنی دانسته ش۷3 ،االمیل 
از بین برده نفئاق را  دینی انسانی را در مواجهه با برادران یهاآن رو که مرا  و خصومت قلب

 .سازدی( و این با صالح و قوام جامعه انسانی نم300 /2)کلینی،  رویاندیم
 

 نتیجه
و مبئارزه بئا رهبران شیعی برابئر وظیفئه ایهئی و مأموریئت دینئی، بئه اصئالح جامعئه 

مسئیر اهتمئام ایئن  بئه پیمئودن ییکارهئاراه درپئیش گئرفتنروی کردند و بئا  هایناهنجار
کاربسئت  ،کنئدیچئه بئیش از همئه در سئیره اصئالحی آنئان جلئب نظئر م. آناندورزیده

کئه سئنجه  هئایییمالیم و متالتم با شأن و ششصیت انسانی اسئت؛ کئنش گر یهاروش
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چون برابئر  ؛در گرو آن است -به عنوان دین برتر-دیانت اسالم  یابیاصایت و اساس ارزش
اسالمی، دینی دارای اعتبار است که با سماحت و تساهل همراه باشد. پیشوایان با  یهاآموزه

توجه به ظرفیت و سعه آدمی، اعتنا به زندگی  ،روییانهدرنظرداشت اصویی چون اعتدال و م
عه، و نیز اصل اختیار نسئبی انسئان، بئه اصئالح و دنیایی، عنایت به ارزش جماعت و جام

امر به شایست  چون خودسازی پیش از دیگر سازی، ییهاکنشهدایت جامعه پرداخته با راه
وپرورش درست پئیش و نهی از ناشایست، نفوذ معنوی با دعا و نیایش و در نهایت آموزش

 شود. و برین برای همگان فراهم یزآمرفتند تا امکان زیست مسایمت
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  ،ااختالفاالهصلیناشعری، ابوایحسن شتاینر، ، آیمان، فرانت مقیالتااالسالمییناو

 .۱۴00چاپ سوم،
 ،تحقیق سهیل زکار و األشرافكتیباجهلامناانسیبابالذری، احمد بن یحیی بن جابر ،

 م. ۱996ق/ ۱۴۱۷ریاض زرکلی، بیروو، دار ایفکر یلطباع  و اینشر و ایتوزیع، چاپ اول،
  ،ترجمه محمد حسین مهدوی و غالمحسین انسینادوست ادرااسالمبوزار، مارسل ،

 ش.۱36۱اول،تهران، انتشاراو توس، چاپ  یوسفی،
  ۱۴0۸مرکز اینشر االعالم االسالمی،  ، تهران،نهجاالبالغةبیاون، یبیب، تصنیف . 
  ،اتیریخ،جعفری، سید حسین محمد امسیر ادر ترجمه سید محمد تقی آیت  تشیع

 ش.۱366ایلهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ چهارم،
  ،لی اکبر غفاری، قم، موسسه ، تحقیق عتحفاالعقولایناآلاالرسولحرانی، ابن شعبه

 ش. ۱363 /۱۴0۴نشر اسالمی، 
 ش.۱39۱، تهران، مؤسسه جهادی، چاپ دوازدهم، سیلدا250انسیناای، سید علی، خامنه 
  ،تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار والیتافقیداحکومتااسالم خمینی، سید روح ایله ،

 .۱3۸5امام خمینی، چاپ سیزدهم، 
  ،اوحدةاهلصدر، سید محمد باقر او اادوار  ، تهران، موسس  ایبعث ،هدفاالبیتاتنوع

 ش.۱3۸2
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  ،تصحیح شیخ حسین ییونااخبیراالرضیاصدوق، محمد بن علی ابن بابویه قمی ،
 .۱۴0۴اعلمی، بیروو، موسس  االعلمی یلمطبوعاو، 

 ،۱۴۱۸موسسه ایهادی،  ، قم،الهداید محمد بن علی بن ابن بابویه قمی، صدوق. 
 تعلیق علی اکبر غفاری، قم، موسسه  الخصیل،ن علی بن بابویه قمی، صدوق، محمد ب

 ش.۱362نشر اسالمی،
  ،۱۴۱5، قم،موسس  االمام ایهادی، الهقنعصدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. 
 ،۱۴۱۷قم، موسسه ایبعثه،  ،االمیل  صدوق، محمد بن علی بن بابویه قمی. 
  ،ش.۱36۱، تهران، انتشاراو کعبه، مشیعدادرااسال سید محمد حسین،طباطبایی 
 االکبیرطبرانی، ابوایقاسم سلیمان بن احمد االهعجم ، تحقیق احمدی عبدایمجید ،

 م.۱۴05/۱9۸5سلفی، بیروو، دار احیا  ایتراث ایعربی، چاپ دوم، 
  ،تهران، دانشگاه تهران و مدیریت حوزه علمیه جوامعاالجیمعطبرسی، فال بن حسن ،

 ش.۱3۷۷قم، 
 االطبر مد بن جریر، طبری، مح ، بیروو، مؤسس  االعلمی یلمطبوعاو، تیریخ

۱۴03/۱9۸3. 
 ،۱۴۱۴یلطباع  و اینشر وایتوزیع، ، قم، دارایثقاف االمیل  طوسی، محمد بن حسن. 
  ،تحقیق محمد سید وکیل، طنطا، االواملعسکری، ابوهالل محمد بن عبدایله ،

 .۱۴0۸/۱9۸۷دارایبشیر، 
  ،ش.۱363، تهران، سسهر، چاپ سوم، اندیشداسییس ایربسیر ادراعنایت، حمید 
  ،تحقیق سید محمد حسین شرحااالخبیرقاضی نعمان مغربی، نعمان بن محمد تمیمی ،

 .۱۴۱۴حسینی، قم، موسس  اینشر االسالمیه ایتابع  یجماع  ایمدرسین، چاپ دوم، 
  ،میدرضا ، ترجمه حههزیست امسیلهتاآمیزامییناادییناآسهینيایکعبی، علی عطیه

 ش.۱396شیشی، مشهد، بنیاد پژوهشهاي استان قدس رضوي، 
  ، تعلیق علی اکبر غفاری، تهران، دارایکتب اصولاالکیف کلینی، محمد بن یعقو ،

 ش.۱363االسالمیه، 



تید علیرضا واتع    
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  ،ااالستعبید،کواکبی، عبدایرحمن امصیرع او ااالستبداد ترجمه عبدایرحمن میرزای  طبییع
 ش.۱363، دفتر تبلیغاو اسالمی، چاپ اول، قاجار، تصحیح محمدجواد صاحبی، قم

  ،ترجمه محمد حسین ساکت، شییستاوانیشییستادرااندیشدااسالم کوک، مایکل ،
 ش.۱3۸۴تهران، نشر نگاه معاصر، 

  ،ترجمه احمد آرام، تهران، رسایت  احیی افکرادین ادرااسالم،الهوری، محمد اقبال
 قلم، بی تا.

  ،تعلیق ابوایحسن شعرانی، بیروو، داراحیا  یف شرحااصولاالکمازندرانی، مالصایح ،
 .۱۴2۱ایتراث ایعربی، 

 ،۱۴09، بیروو، موسس  ایرسایه، كنزاالعهیلعال  ایدین علی،  متقی هندی. 
  ،بیروو، دار احیا  بحیراالنواراالجیمعةالدررااخبیراامهةااالطهیرمجلسی، محمد باقر ،

 .۱۴۱3ایتراث ایعربی، 
 ،ااامجهول االدولة تحقیق عبدایعزیز ایدوری و عبدایجبار ایمطلبی،  لعبیسید،اخبیر

 .۱39۱بیروو، دارایطلیعه، 
  ،اتکیملمدرسی طباطبایی، سید حسین افرایند ادر ، ترجمه هاشم ایزد پناه، مکتب

 ش.۱3۸6تهران، انتشاراو کویر، چاپ اول، 
  ،ش.۱3۷6تهران، انتشاراو صدرا،  سیر ادراسیرهاامهدااطهیر:،مطهری، مرتای 
 ش.۱3۷9قم، موسسه انصاریان،  ،فقدااالمیماجعفراالصیدقمحمد جواد،  غنیه،م 
  ،قم، مرکز ایعایمی یلدراساو االسالمیه، دراسیتاف اوالیةاالفقیدمنتظری، حسینعلی ،

 ق. ۱۴0۸چاپ اول، 
  ،انیهنجیر واسعی، سیدعلیرضا ابی امواجهد ادر اامهد ، قم، انتشاراو هیراهبردهی 

 ش.۱39۴نگ اسالمی، پژوهشگاه علوم و فره
  ،ترجمه دکتر عبدایرحیم گواهی، تهران، دفتر  هی،سرگذشتااندیشدوایتهد، آیفرد نورث

 ش.۱3۷0نشر فرهنگ اسالمی، 
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 نقش باورهای شیعی 
 صفوی در معماری عصر

 
 1عبدالله متولی

 2محمد حسن بیگی
 3شبنم حسین آبادی فراهانی

 
 چكیده

با رسمی شدن مذهب تشیع در ایران عصر صفوی معماری نیز دوره جدیدی را آغاا  نماود  ا  
اپوهاای بخشی ا  آن برگرفت  ا  تعالیم و باورهای شایعی آن دوره باودد دوره صافوی  آناری  ت 

شاود  ا  البتا  معماری سنتی در ایران عصر اسالمی ا  جهت سبک و نوآوری محساو  مای
 ودی باورهای شیعی در رو گاران پیش ا  صفوی  نیز بر آن تاثییر نهااده باود و ایا  تاثییرا  با 

ایا  نوشاتار در پای  موجب گسترش ابنی  اسالمی با  اربری فرهنگی و مذهبی جدید گردیادد 
ها و عواما  تشیع و باورهای شیعی در معماری عصر صافوی باا توجا  با  نشاان بررسی نقش 

های شایعی ها  ناوح تحاولی در نمادی  آن استد سؤال اصلی پژوهش ای  است    اندیشا 
های معماری عصرصفوی بر جای گذاشت؟ در پاسخ باید گفات ا  آناا ا  هنار سبک و شیوه

ای بار رفی باورها و اعتقادا  حاا م در هار دورهارتباط عمیقی با مذهب و سیاست دارد و ا  ط
هنر ایرگذار بوده است، معماری ای  عصر نیاز تحات تاثییر ایا  عواما  دارار داشات و در دوره 

ها و تف را  شیعی و رسمیت یافت  مذهب تشیع در ایران، شااهد تیییار صفوی با نفوذ اندیش 
 هایی شیعی هستیمدون مای و تحول در سبک معماری و تزیی  بناها با روی رد و در 

 

 هاواژه كلید
 د، باورهای شیعیاسالمی صفوی، معماریدوره 

                                                           
 a.motevaly@gmail.com. دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اراک. 1
 mohaamad.beigi@gmail.com. استادیار گروه تاریخ دانشگاه اراک )نویسنده مسئول(. 2
 shabnam_frahani@yahoo.comسالمی دانشگاه اراک. . کارشناسی ارشد تاریخ ایران ا3

 25/06/96پذیرش:      09/03/96دریافت: 

mailto:mohaamad.beigi@gmail.com
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 مقدمه
معرف هویت مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا حتیی کمابیش معماری هر دوره 

سیاسی آن عصر است. مذهب، اقتصاد و سیاست رابطه تنگاتنگی با یکیدیگر دارنید و تیلیی 
ن روش نمایش آن است. این مشخصه در معماری شیعی عصیر فییوی آنها در هنر ساده تری

اسیالمی در هنیر  - همراه سنت معماری ایرانیخوبی نمودار است. مظاهر مذهب تشیع بهبه
های عباس اول با سیاستشاهه در دورعصر فیوی  هنر .استمعماری این عصر پدیدار گشته

ید و هنرمندان توانستند اوج توان هنیری بیشتری رس ییفحیح مذهبی و اقتصادی او به شکوفا
کیه  دراندازنید« سبک افییهانی»نمایش بگذارند و سبک و سیاق جدیدی با نام خویش را به

سرشار از نوآوری بود. البته برخی بیر ایین باورنید کیه سیبک افییهانی تحیولی شیگرف در 
شد و تنها از جهت یمعماری ایران دوره اسالمی نبود و تقلید یا ادامه راه گذشتگان محسوب م

ینات با دوره قبل از فیوی تیاوت داشت. در ایین بیاره بایید گییت اگیر نیه ایین دوره در یتز
شدن مذهب ساختار و نارنوب بنا با معماری پیش از خود تیاوت اندکی داشت اما با رسمی

 های مذهبی حاکم بر جامعه، معماری نیز نگرشی متیاوت بیا گذشیتهولوژیئتشیع و رشد اید
 ها تیلی داشت.خوبی در سبک معماری و نوع تزیینبه کهپیدا کرد 

در ایران عصر فیوی بر هنر و  شیعه پژوهش حاضر در پی بررسی تأثیرات رشد مذهب
ال افلی آن است که تعالیم مذهبی تشیع در سیاخت بناهیای ؤسو است  معماری این دوره

نیه تیأثیری برجیای گذاشیت  و مانند مساجد و مقیابر  ،این دوره خصوفا معماری دینی
 سرانیام پیامدها و خروجی این معماری در تاریخ ایران نیست 

 

 مروری بر معماری ایران پیش از صفوی
های دور سیاخت است که از گذشتهای بودهگونهوضع جغرافیایی و آب و هوایی ایران به

دمتی کهین و شد و از این جهت معماری در این سرزمین قیبنا امری ضروری محسوب می
شاید به اندازه تاریخ آن داشته باشد. از ابتدای تاریخ بشر تا کنون یکیی از دیییل توجیه بیه 

اییاد امنیت روحی و جسمی در برابر سوانح طبیعی و غییر طبیعیی بیرای فیرد و  ،معماری
اسیت. در و همواره توجه هنری به معماری در درجه بعدی اهمییت قیرار داشیته بودجامعه 



شبنم حسی  آبادی فراهانی، محمد حس  بیگی، عبدالل  متولی   
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که احتمیای  استهایی موجود بودهساختمانهای مستقل، یز پیش از اییاد حکومتایران ن
 شدهمی هابا هدف حیظ جان افراد ساخته می شدند و کمتر توجه هنری و زیباشناختی به آن

معماری نیز عیالوه ، ها، مادها و هخامنشیانعیالمی گیری تمدنهایپس از شکلاست. اما 
برای نمیایش  شد ایوسیله ،ساخت خانه و کلبه های روستایی بر کاربردهای ساده از جمله

شد. خصوفیا هخامنشییان های هنری آن افزودهو بر جلوه هاحکومتعظمت و شکوه این 
هیا هنیوز از شیاهکارهای هنیر معمیاری بشیر با گذشت قرنحتی کردند که  اییادبناهایی 

ره بر غنیای معمیاری اییران شود. در کنار آنها ساخت بناهای مذهبی نیز هموامحسوب می
 است.هافزودمی

بودنید  ایرانیان در طول تاریخ خود معماری را با مذهب و اعتقاد خویش قرین سیاخته 
هیا و سی س ها در دوره آغازین تاریخ این سرزمین بود. زیگیوراتنمونه افیل آن زیگورات

روی کارآمدن سیلوکیان  مقابر شاهان هخامنشی اولین بناهای مذهبی ایران بودند که البته با
نراکه اشیکانیان در ایین حیطیه  ،ای بلند مواجه شدروند توجه بدین سبک معماری با وقیه

شناسنامه قابل قبولی نداشتند  البته ناگیته نماند که گنبد نخستین بار در دوره اشکانی ابداع 
دار طاق ( و بعدها در معماری اسالمی جایگاه مهمی یافت و شاید معماری13شد )پوپ، 

گیری عصر ساسانیان نیز شکل تکامل یافته ای از گنبد های دوره اشکانی باشید. بیا قیدرت
ای ساسانیان معماری ایران هویت جدیدی به خیود گرفیت. سیاخت آتشیکده تنهیا نمونیه

کونک از معماری مذهبی دوره ساسانی بود که البته می توان گیت این معماری شکل غنی 
 .(یاد )همانشده دوره هخامنشی بو

با ورود اسالم به ایران، دین جدید همه نیز از جمله هنیر و معمیاری را تحیت الشیعاع 
تیرین جیایی کیه ای جدید به خود گرفیت و مهمکم جلوهخود قرار داد و مظاهر یاد شده کم

ها در آن انعکیاس آداب و رسوم، مراسم مذهبی، روحیه، اخالقیات، اندیشه و عقییده نسیل
هیای (. اسیالم و اییدیولوژی29 سییری در هنیر و معمیاری، )ییاوری، ی بودیافت، معمار

اسالمی به تدریج در معمیاری ایین دوره ریشیه دوانییده و توانسیته بیه هنیر و تمیامی زییر 
های آن رنگ و بویی دینی با معیارهای مورد قبول خود بدهد. البته نباید فراموش کیرد شاخه

ثیرگذار ترین سبک معماری جهان اسالم خصوفیا ها معماری عصر ساسانی تأکه تا مدت
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. نمونیه بیارز آن اسیتهدر حوزه شرقی )محدوده سابق ام راطوری ایران پیش از اسالم( بود
ساخت اولین کاخ های عصر عباسی در بغداد بود که منصور عباسی تصمیم داشت مصالح 

کیه گوییا بیه دلییل  نهید های ساسانی بنیاو مواد آن را نیز با تخریب آثار برجای مانده کاخ
  فیاحب 287  ابین فقییه،213 – 212نظر کرد )ابین طقطقیی، بر بودن از آن فرفهزینه

مساجد نیز به عنوان اولین نماد معماری  .(515  کریستین سن، 53  سیادی، 21جواهر، 
اسالمی تا حد زیادی الگوی ساختمانی خود را از ساسانیان اخذ کرده بود و سبک معماری 

در مساجد اسالمی تکامل یافت و نهار طاق مرکیزی بیه « نهار طاق»ی مشهور به ساسان
طرف دیوار جنوبی )جهت قبله( تغییر مکان داد و به جیای آتشیگاه، محرابیی سیاخته شید 

روح غالب در ایین معمیاری همانیان اسیالمی . (119 سیری در هنر و معماری، )یاوری،
 ه بود.خذ نمودبود  هرنند الگوهای خود را از ساسانیان ا

های معماری دوره اسالمی به روند رو به با تشکیل حکومت های مستقل در ایران سبک
تکامل خود ادامه داد و در دوره میانه تاریخ ایران اسالمی یعنی عصیر سیلیوقی تیا ابتیدای 

هایی ارزنده از معماری ایرانی ی اسالمی بر جای ماند که رنیگ و لعیابی دوره فیوی نمونه
و عمدتا برگرفته از اسالم سنی داشتند و ایین سینت تیا ابتیدای دوره فییوی اسیتمرار دینی 

( و مسید کبود 330های عصر مغول )قاجار، یافت. بناهایی مانند گنبد سلطانیه از عمارت
از  یهای( نمونه12تبریز که توسط بیگم همسر جهانشاه قراقویونلو ساخته شد )عیون الهی، 

 .این نوع معماری هستند
 

 معماری عصر صفوی و بررسی سبک اصفهانی
رسمی ساختن مذهب تشیع در ایران بیود کیه موجیب تحیول فیویان اولین اقدام مهم 

تر از همه فرهنگی این سرزمین شید. از ایین مهمی در ادامه تاریخ سیاسی، اقتصادی و مهم
جهت این دولت بین حکومت هیای تیاریخ اییران خصوفیا پییش از خیود متمیایز اسیت 

(. بدین طریق شاه اسیماعیل تیالش کیرد تیا در کنیار سیاختن جایگیاهی 45)شایسته فر، 
کید بر استقالل کامل از دولت زیاده  ،خواه عثمانیباستانی به عنوان شاهنشاه برای خود و تأ

 هویت جدیدی برای تاریخ و فرهنگ ایران تعریف نماید.
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مذهبی در اییران بیه توسیعه و  فیویان با تغییر در ساختار سیاسی، نظامی، اقتصادی و
پیشرفت مهمی در جهت اعتالی فرهنگی دست یافتند که در نهایت بیه بیایترین نقطیه در 
هنر و بایخص در معماری دوره تاریخ اسالمی ایران نایل شدند. این اعیتال بیا وهیور شیاه 
عباس اول تیلی بیشتری یافت و عصر زرین معماری فییوی بیه مرکزییت افییهان رقیم 

د. این دوره از معماری اگرنه در ابیداع و نیوآوری سیاختار ویاهری بنیا تغیییر انیدکی خور
داشت، اما می توان آن را دوره اعتالی آخرین نمایش معمیاری افییل اییران دوره اسیالمی 
معرفی نمود، زیرا بعد از فیویان معماری ایران نه تنها دیگر دوره شکوفایی و درخشش بیه 

 تدریج فراموش شد.برجای مانده نیز به خود ندید بلکه آن میراث
سبک افیهانی آخرین سبک معماری ایران اسالمی است، این سبک از زمان امییران قیره 
قویونلو آغاز شد و در دوره فیویان رشد کرد و تا اواخر قاجار ادامه یافت. در عین حیال ایین 

هیا و رفت. سادگی پالنترین و میلل ترین سبک هنر معماری ایران به شمار می سبک تزیینی
 ،رنگ به جای کاشی معرق در تزیینیاتهای بزرگ هیتها و بهره گیری از خشت کاشیطرح

های ساده در این شیوه اغلب شیامل های سبک افیهانی بود. پالن ها و طرحاز جمله ویژگی
هیای نهارگوش و شکل هندسی شکسته نند ضلعی بود. امروز بهترین و عیالی تیرین جلیوه

 .(285)مشتاق،  در میدان نقش جهان افیهان قرار دارد ،های سبک افیهانیعهمیمو
 

 تجلی باورها و اعتقادات شیعی در معماری عصر صفوی
اعتقادات مذهبی شیعیان از برخی جهات با دیگر فرق اسالمی متمایز است. بیارزترین 

ی و جایگیاه تمایز شیعه با اهل سنت و سایر فرقه های اسالمی درموضیوع خالفیت اسیالم
است. ذات تشیع بیا خالفیت امیام در جانشینی پیامبر اسالم یخاص حضرت عل

در تشییع  یپیوند نزدیکی دارد و تشیع ذاتا " اسالم علی" است و حضرت علیعلی
اسیت. بیه هم دلیل و هم پیشوای باطنی و هم پیشوای واهری بعد از حضرت محمید

بوت و رسالت دارای نییروی هیدایت و عالوه بر قدرت ناعتقاد شیعیان حضرت محمد
بیه حضیرت  و وییت از طرییق دختیرش فاطمیه استارشاد معنوی و وییت نیز بوده

نه تشیع را از اهل سنت متمایز می سازد نظریه امامت اسیت است. آنانتقال یافتهعلی
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-افاضیه کیرده به امام علییکه طبق آن قدرت و حیت معنوی که حضرت محمد

(. اخیتالف شییعه و سینی نییز در 312است )اعوانی، اطهار حیظ و ابقا شدهمه ئدر ا است
افل یک اختالف فکری و علمی و تاریخی و بر سر فهم درست حقیقت اسالم بود که تمام 

باید  -یعنی قرآن و سنت -واسطه اسالمحرف شیعه این است که برای شناخت راستین و بی
آموخیت و خالفیت علیی و رهبیری فرزنیدان او را از خاندان پیغمبر پیروی نمود و از علیی 

مه اطهار و شوق و اشیتیاق در دییدار و ئ(. عالقه مسلمانان شیعه به ا48پذیرفت )شریعتی،
آنیان را و اسیت هوفال با امام دوازدهم به مذهب شیعه ویژگی خاص و شورانگیزی بخشید

 کند.ست تشویق میناشدنی آنهابهشتی که آرزوی وفف نیزبرای رسیدن به مقصد خود و 
و سایر ائمه نقطه کمال فرهنگ و باور هنرمند شیعی اسیت. هنرمنید  یحضرت عل

اش آناه را که در درون و ذهن خیود دارد بیه نمیایش میی گیذارد. شیعی با خلق اثر هنری
کنید. معمیار شییعی بیا توجیه بیه معمار نیز از طریق اثر خویش هدف خود را عرضیه میی

لبی خود تالش می کند فضایی را اییاد کند کیه در ذهین خیود آن را اعتقادات و باورهای ق
بارور ساخته است. وی با توجه به شناختی که از دنیای بیرون و درون خود دارد بنایی را می 
آفریند که بتواند در وجود مسلمان شیعی راه یابد و او را به تیکر و تعقل در محیط پیرامونش 

 وادار نماید.
ی وارث دوره تکامل و شکوفایی معماری گذشته اییران بیود کیه بیا معماری عصر فیو

شدن مذهب تشیع نگرش جدیدی به هنر معماری گشود. باورهای شیعی در جامعیه رسمی
عصر فیوی در حال وهور و بروز بود و هم در فضای درون و هم در فضای بییرون هنیر و 

ر معمیاری روبیرو هسیتیم: معماری دیده می شد. در ایین دوره بیا دو سیاختار و نگیرش د
ساختار درونی و ساختار بیرونی. منظور از سیاختار بیرونیی، فضیای فیزیکیی بنیا شیامل: 

یافته فیورت مصالح، اندازه، شکل، قالب و... است و منظور از ساختار درونی ترکیب نظم
بیرونی همراه با افول، عقاید و تعلقات درونی هنرمند و همانین حاکمیت موجود جامعه 

که معماری فیوی بیشتر از هر نیزی ساختار درونی بنا را میدنظر داشیت و ست  و با اینا
امیا در  ،تری را در ذهن مخاطیب ایییاد نماییدنقش و تأثیر پررنگکوشیدمیاز این طریق 

ساخت بیرونی بنا نیز به پیشرفت های مهمی دست یافته بود. هنرمندان عصر فیوی تالش 
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از زیبایی و شکوه را به تیلی درآوردند. نقیره کیار در ایین زمینیه های خود کردند آرمانمی
ای بهشت و مسید شیخ لطف الله عصیاره و نکییدهبناهایی مانند کاخ هشت»نویسد: می

گاه جمعی مردم در مورد معبد و خانه آرزوهای نهیته ،از دیدگاه مردم است ای که در ناخودآ
 (.456کار، )نقره « به دست هنرمندان عینیت پیدا کرد

معماری قدسی معرفیی کیرد کیه در آن نقیوش هندسیی بسییار  دمعماری فیوی را بای
هوشمندانه به کار رفته و این ویژگی در مسید شییخ لطیف اللیه و مسیید شیاه بیه نشیم 

خورد. این نقوش اگرنه درساختار بیرونی بنا به کار رفته اند اما در واقع معرف سیاختار می
(. در تزیینات بناهای فیوی اعداد نهار و هشیت در اشیکال 50 درونی آن هستند )نصر،

کار رفتیه اسیت. شیکل هندسیی مختلف و به فورت نماد، نشانه، استعاره، تصویر و... به
تراز با عدد نهار شکل مربع است که بر پایه دییدگاه اندیشیمندان یکیی از ایسیتاترین و هم

مالن عیرش الهیی را نهیار تین شیود. گیویی حیاپایدارترین اشکال هندسی محسیوب می
باشند. البته این حامالن بر پایه آیات قیرآن هشیت تراز با ارکان کعبه نیز میکه هماند دانسته
، حضیرت ، حضیرت ابیراهیمهیا یعنیی حضیرت نیوحنهار نیر از اولین  نیرند

، ها یعنی حضرت محمدهمراه نهارنیر از آخرینبه و حضرت عیسی موسی
که همگی حامالن عرش علم و دیین  ینو امام حس ام حسن، امیحضرت عل

(. قیرآن کیریم نییز در 466الهی هستند که به موازات عرش ملک الهی می روند )نقره کار،
ها و یحمل عرش ربیک فیوقهم ئو الملک علی ارجا"»از جمله: ، استاین زمینه آیاتی آورده

پروردگارت را در آن روز هشت نییر  شعرو فرشتگان در پیرامون آن ایستاده   «یومیذ ثمانیه
افطالحاتی مانند "هشیت فرشیته، هشیت در  ین گونههم .(17حاقه: آیه الکنند )حمل می

کیه  -وجهی گنبید بر فضای هشت گوش و قاعده هشتبهشت، و در کنار آن شمسه هشت
ان قاعده مربع یا نهارگوشه کیه نمیاد جهی نیزکنایه از کرسی الهی و عالم فرشتگان است و 

کاخ هشیت  .(52نمایند )نصر، جسمانی زمین است دیلت دارد و از این قاعده پیروی می
کیه  ،میذهب اسیت بهشیتیای بارز از اعتقادات و باورهای یک جامعه شیعیبهشت نمونه

منی است و اندیشیدن به آن و همانین محقق ساختن بهشتی در ؤرسیدن به آن آرزوی هر م
 شود.پرورانند حسی معنوی است که در این دوره متبلور میمینه در سر زمین شبیه به آن
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هایی هماون مسید شیاه و عنوان یکی از عنافر تزیینی بناها در معماریمقرنس نیز به
مسید شیخ لطف الله کاربرد فراوانی دارد. این عنصر از افیول ریاضیی و سیسیتم اعیداد 

شود که ه پله ساخته شده باشد گیته مینه به شکل نردبان و پلکند. مقرنس به آنپیروی می
تیرین، رازآمییز مقرنس برجسته .(260شود )مشتاق، های قندیل ساخته میبه فورت آویزه
ترین تزیین محراب است. به بیانی مقرنس تمثیلیی از فیضیان نیور در عیالم ترین و پرشکوه

گستراند مخلوق خداوند است که نون نلاراغی بر سر جان نمازگزاران معنا و معنویت می
همانین مقرنس یکی از عوامل انعکیاس و تیلیی نیور در  .(370: 1388)بلخاری قهی، 

هیای ملی مهم در تحقق بخشییدن بیه آرمیانگردد. نور نیز عابناهای این دوره محسوب می
-درباره نمادهای مذهبی نور تأمل کیرده االنوار ةمشکامعمار شیعی است. غزالی در کتاب 

من را از خدا که نور است جدا ؤکند که ماست. وی هیتادهزار پرده روشنایی را توفیف می
بیا اسیتیاده از  کردنیدکند. از آنیا که نراغ های مسیید نیور یکیدیگر را مینعکس مییمی

(. 92کنید )اییروین، ای اییاد میکنندهشده مسید اثرات خیرههای انبوه و طال کارینراغ
اهمیت است ارتباط نزدیکی است که نقش نور و رنگ در معماری ئزنکته ای که در اینیا حا

هیا جیدا از شیوند. رنیگکنند و در نهایت موجب وحیدت مییفیوی در کنار هم اییا می
د و نمیاد تیلیی نایی که هر یک به خودی خود دارند از تابش نور حافل میی شیوهویژگی

وحدت در کثرت است. هنرمندی که بخواهد اندیشه وحیدت وجیود را نمیودار سیازد سیه 
دیگیر   گر میی سیازدوسیله در اختیار دارد: یکی هندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوه

در  که سازد و سوم نورمستقیم در فضا نمودار میریتم که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیر 
ها دگرگونی و افزایش و کیاهش ذات خود دیدنی نیست و سرشت آن با تقسیمات آن به رنگ

 (.361آن به درجات میان نور و تاریکی کاستی نمی پذیرد )بلخاری قهی، 
اوستاا در اسیت. کار رفتهفورت مشابه بهمیهوم نور در دو فرهنگ اسالمی و زرتشتی به

های نیور و بیه خواسیت او باعی  نیرویی است که از سوی خداوند به فورت شعاع« فر»
نوری سیت کیه در اطیراف « هاله»نیرومند شدن دارندگانش می شود و در فرهنگ اسالمی 

این هاله نورانی تنها خاص تصویر اولیا نبیود  بلکیه تصیویرگری  امافورت اولیا قراردارد. 
گردید. شمسه نوعی طرح شبیه به نیز به فورت "شمسه" متیلی می نقوش هندسی انتزاعی
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رفیت. کار مییکاری بهستاره یا خورشید و نزدیک به دایره که در هنرهای تزیینی مثل کاشی
ها نمونه بارز این طرح سقف مسید شیخ لطف الله و نقطه مرکزی تمامی تزیینات مقرنس

از کاربرد نیور در معمیاری  برجستهه ای (. مسید شیخ لطف الله نمون382است )همان، 
هایی تعبیه در ساقه گنبد در فوافل منظم پنیرهشیعی و گنبد آن میعادگاه رنگ و نور است. 
اند، یکی داخلی و دیگری خیارجی کیه هرییک شده و در آنها یک جیت شبکه کار گذاشته

تناسیب وجیود ای است که در آنها فضاهای پر و خیالی مهای اسلیمی برجستهشامل نقش
های کاشیی آبیی رنیگ از در طول لبه ،که نور هنگام تابش دنار شکستگی شدهدارد  ننان

تابید و مییشده بر سطح شیاف دیوار و گنبید بیازفافی می گذرد. به این ترتیب نور تصییه
کیس قیادر  زیبایی غیرزمینی را نمایان می سازد. پوپ درباره این بنا بیان می کنید کیه هیی 

که تکان و احساسی ناشیی از رسییدن بیه حالتی هوشیار یا متیکر وارد شود بی آن نیست با
ای اسیت کیه در هنگیام طلیوع بنا بیه گونیه(. ساخت 219حضور وی دست ندهد )پوپ، 

افتد و هنگام غروب  شده در گنبد این مسید مینوشته ،خورشید، نور بر روی سوره الشمس
-های سوره اللیل روشن مییافتد و آیهك شده مینور بر روی بخش غربی که سوره اللیل ح

 این تیلی آغاز نور با آغاز روز و پایان تابش نور با آغاز شب است. .شود
شیود. رنیگ عنصیری نمیادین بیا طور که بیان شد نیور در کنیار رنیگ ویاهر میهمان

باشید و دوره رنیگ مییکاربردهای فراوان است کیه از میوارد اسیتیاده آن در کاشیی هییت
هیا کوفایی و اوج استیاده از آن در عصر فیوی است. بهترین نمونه استیاده از این کاشیش

تیلی  ری،واست )یا باشد که موضوع آن متأثر از نقاشی های همین دورهدر مسید شاه می
های مورد استیاده در این نوع، کاشی سبز است (. از رنگ138 نور در هنرهای سنتی ایران، 

و نشیانه عالقیه و ارادت خالصیانه یسیادت فرزنیدان حضیرت علی که این رنگ نشانه
کیه دیگیر  -هیای یجیوردی و فییروزه ای هنرمند شیعی به ایشان می باشد. همانین رنگ

های عالم مثال محسیوب میی شیود کیه حکومیت از رنگ -های این نوع کاشی استرنگ
 شیعی فیوی به آن اعتقاد دارد.

شاهکار دیگری نییز وجیود دارد و  ،رنگاز کاشی هیتدر مسید شاه عالوه بر استیاده 
فیرد از جلوخیان وارد . آن جلوخان ورودی مسید است. این جلوخان رو بیه شیمال اسیت
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شود هی  جهتی ندارد. دهلیز رو به طاق بلند ایوان شمالی باز میکه  دهلیزی مدور می شود
(. این حرکت 210بیند )پوپ،و از عمق تاریک آن انسان ناگهان حیاط روشن از آفتاب را می

ای برای گذر از ولمت و رسیدن به نور و روشنایی است کیه نمیاد مهیدویت و پاییان نشانه
گویید: های این مسید مییمناره نیز در وففاست. شاردن  ینیکوی جهان در دیدگاه شیع

است، از در که داخیل شیویم فضیایی "دو مناره بلند در دو طرف سر در مسید ساخته شده
ست که سنگابی دارد و آب نوشیدنی در آن ریخته و رهگذران تشنه را سیراب می کند، زیرا ا

 آشامند یکی از خیرات سیراب کردن تشنگان است"در ممالکی که جز آب نیز دیگری نمی
(. این نیز احتمای نمادی از سقاخانه های دوره فیوی است که به یاد تشینگی 65)شاردن،

بود نتوانسته فرانسوی سیاح مشهور و اینکربال ساخته شده بود  و یارانش درامام حسین
پی به اهمیت و جایگیاه میذهبی آن ببیرد و آن را از جهیت حرمیت شیراب نیزد مسیلمانان 

. پنیداردکه دلیل قرار دادن آب را عدم وجود نیز دیگیری بیرای نوشییدن میی استنگریسته
، اسیتذهبی نیز جایگاه مهمیی داشیتههای مها در آرامگاهخانهاست که ساخت سّقا ننین

کیه ...طالیب اسیت ابیی ابن حضرت علی  ...نخستین سّقا در تاریخ »زیرا از نگاه شیعیان 
بود و در فیحرای محشیر، تشینگان را سییراب فردای قیامت نیز ساقی حوض کوثر خواهد 

بال عیزم خواهد بود که در روز عاشورا در فحرای کیر علیبن کرد. دوم عباس خواهد 
پس هر کس به عشق شهیدان کیربال،  ...خود را جزم کرد تا تشنگان اهل بیت را سیراب کند

)عنافیری، « شیودسقایی کند، اجری ُاخروی نصییب او میعلیبن به متابعت عباس 
خانه آب معمولی نیسیت، بلکیه عنصیری اسیت مقیدس، آب سّقا» سبببه همین  .(132

خانه نشیانه آب سیّقا .(ییا)همان« هیای پریشیانش روحبخشیای دردهای جسمانی و آرام
و نماد جهاد و شیهادت کیه هنرمنید شییعه  ایمان است، یاد آور مظلومّیت امام حسین

 ها بروز دهد.ها را در تزیین آنتمامی این میاهیم و نماد استتالش کرده
عنافیر در این معماری می باشید کیه همیه دیگیر  وحدت و کثرت نیز دیگر عنصر متیلی

عنوان خانه خدا نماد است. مسید بههماون رنگ، نور، حساب و ریاضی و... در آن نهاده شده
در شالوده بنا همه مصالح و عنافر در کنار هم جمع می شوند تا و نمونه تحقق این افل است. 

است کیه در معمیاری شییعی و اسیالمی « هدف»به یک نقطه برسند و آن نقطه وحدت بخش 
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داری یک سامانه از میموعه سامانه بیه نیام می شود. وحدت تنها در سایه هدفافل محسوب 
-اثر یکدیگر را خنثی نکننید وحیدت خواسیته کند. هنگامی که همه اجزاپیدا می اابر سامانه معن

(. این افل بنیادی در بناهای فیوی بیه وضیوح بیه نشیم 601گردد )نقره کار،شده پدیدار می
بی فیوی گنبد نقطه اوج وحدت است و در همین نقطیه از فضاسیت خورد. در بناهای مذهمی

گییرد. کند و حیالتی روحیانی مییفورت ناخودآگاه حضور خداوند را احساس میکه انسان به
کیاری، خوشنویسیی و... هیر ییک نقشیی ایییا ها، تزیینیات، کاشییها، ستونها، دیوارهحوض

اور و اندیشه های حکومت شییعی میذهب ند برای نمایش وحدت. به عبارتی وحدت در بنکمی
 ،شود. این را با مقایسه گنبد های عصر اسالمی با قبل از اسالم می تیوان فهمییدفیوی دیده می

زیرا گنبدهای پیش از اسالمی عمیدتا میدور و بیه دور از نمیاد وحیدانیت بودنید امیا گنبیدهای 
 بودند. به سوی یگانگی و وحدانیت رفته رانیمساجد اسالمی از حالت دو

 

 
 .شوداین نماد وحدانیت در تصاویر فوق به خوبی دیده می
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ها نیز حوزه دیگری از نمادگرایی و تزیینات معماری شیعی این عصر محسوب می کتیبه
هیای زیباسیت قابیل ها و رنگ آمییزیا، بافتها که ترکیبی از نوشته شود. تأثیرگذاری کتیبه

کنید و و به شکلی پنهان عمل می استنیز در آن نهیتهزیرا بعد متیاوت دیگری  ،مل استأت
(. کتیبه ها 57شود )هیلن برند، های بعد تاریخ منتقل میست که به دورها درونی یآن معنا

عامل مهمی در جهت تحقق اهداف و باورهیای شییعی بیود. اسیتیاده فیراوان از اسیامی و 
خورد نمونه این تأثیرگذاری دعاهای خاص شیعیان که در بناهای عصر فیوی به نشم می 

دار وجود های لعابفورت کاشیبود در مسید شاه طرحی از کلمه "هو" به خط کوفی و به
دارد که این کلمه نشان معنویت عرفانی نهیتیه در میذهب تشییع اسیت. همانیین ترکییب 

در ایوان این مسید قابل مشاهد است )شایسیته یو علهای مبارک الله، محمدنام
طور مشخص بر اعتقادات که به است. در کنار آنها برخی آیات قرآنی نیز حک شده(22فر، 

هیای تیوان گییت معمیار شییعی بیا کتیبیه(  بنابراین می92، یاشیعی دیلت دارند )همان
سازد و او را برای حضیور برافراشته در بنا مخاطب را با اعتقادات و ایمان قلبی خود آشنا می

 کند.شیعی آماده می در مکانی با تار و پود
در ایین ، هیا نییز اهمییت بسییاری دارنیددر میان بناهای مذهبی در ایین دوره امیامزاده

 هیاتیرین آنانید کیه مهمکار گرفته شیدهای قرآنی با موضوعات مختلف بههها کتیبهامامزاده
 ینویژه امیام حسیو دیگر امامان به ی، امام علعباراتی درباره حضرت محمد

شود )شایسیته که واقعه عاشورا نمایش داده می است باشد و در همین دورهبال میشهید کر
بیا را ( کلمه شهادتین و "علی ولی الله" نیز از جمله عبارات پرکاربردی است که واه22فر، 

هیایی شییعی ماییهبا درون ایشدند. همانین ادعیههدف ترویج فرهنگ شیعی طراحی می
توانید نییزی جیز ارادت و نمی استدر مقبره ها استیاده شده هماون دعای " ناد علیا" که

 باشد.یعشق به عل
از بناهای مذهبی که بگذریم برخی بناهای دیگر عصر فیوی نیز به فورت نمیادین و 

اند. برای مثال پل خواجو که ساختار آن های شیعی شکل گرفتهمایهها و درونهمراه با نشانه
رسد و پاییه هیای ای منطقی از سنگینی به سبکی میای به گونهطوری است که از پایین به ب

هیای آجیری و سازد، س س پایهسنگی و پایدار در آب، پل را در برابر جریان آب استوار می
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( 369اند )نقره کار، تر قرار گرفتهتر و جرزها نازکها کونکهای آجری و در بای قوسقوس
هیا ، س س جرزهای آجری و بعید دیوارهیا و رواقمراتب کالبدی سکوهای سنگی و سلسله

مراتبی بیودن پیل ( و از آنیا می توان به سلسله371دارای هماهنگی کاملی هستند )همان، 
وجودی از نقطه آغیاز و  یکه حرکت استپی برد که یادآور طبقاتی بودن بهشت از نگاه شیعه

 نماید.تیلی میمدر نهایت رسیدن به بهشت را 
 

 نتیجه 
عنوان مذهب حاکم بر جامعه عصیر فییوی نقیش میوثری در تغیییر و ایییاد ع بهتشی

فورت ناگهیانی کرد. اگرنه عنافر مذهبی به یادیدگاهی جدید در زمینه هنر و معماری ای
کیه  اسیت امیا در ایین دوره ،ریزی شده بیودنیامد و در عصر تیموری پایه پدیددر این دوره 

و عنافری شیعی توانست ویژگیی حیاکم بیر جامعیه باشید.  هامایهتشیع و بناهایی با درون
تأثیر نبودنید و معمیاری بیا محتیوای شییعی که پادشاهان فیوی نیز در این امر بیطرفه آن

بخشی به حکومت آنها بود  هرنند نباید از ارادت و عالقه آنان به عاملی مهم در مشروعیت
عنافیر تزیینیی در جهیت  هیاکه در آنساخت بناهایی رو، پوشی کرد. به هر تشیع نیز نشم

ترویج مذهب تشیع بود کمک شایانی به گسترش و رواج فرهنگ شیعی در جامعه اییا نمود 
ها با واسطه و به فورت غیر مستقیم توانست تشیع را مذهب غالب در و این نمادها و نشانه

ستون مذهب  فیویان بنای حکومت خود را بر دو معرفی کند.معماری دوره اسالمی ایران 
شیعی و ملیت ایرانی قرار دادند، که اولی بر عواطف و شعایر ویژه شیعی و دیگری بر ملیت 

های قومی تکیه داشت و همین عامل توانست نیوذ باورهای های شیعی را در ایرانی و سنت
 پذیر سازد.جامعه عصر فیوی امکان
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 تحلیل و مقایسه نوع تمایالت 
 و مترجم فارسی آن الفتوحشیعی مؤلف 

 
 1اکبر عباسیعلی

 2نجمه کشانی 
 

 
 چكیده

این کتاب به  .( از منابع مهم تاریخ اسالم است314کتاب الفتوح ابن اعثم کوفی )د. حدود 
اسممت. شممدا از ( بممه فارسممی ت ش ممه  ممد 596قلممم مد ممد بممن اح ممد موممتوفی  مم و  )د 

 مایی در  ما  ممب ،ی، تفاوتلدما  رم ای  ا  متن اصل ع بی با ت ش ه آن، بهتتفاو
اصملی ایمن ملالمه، ب رسمی و تدلومل  مو   پ سم اصل ع بی و ت ش ه فارسی وشمود دارد. 

در ایمن  ا  مب ،ی  ویوند  و مت شم و کاربومت آ هما در تمفلوا یما ت ش مه اسمت. ر ای 
مؤلما و متم شم،  مود کمدام  مو ه  شان داد   مد  با استفاد  از روش تدلول مدتوا ملاله
ا مد  منمد بمود ت ایالت  و وا ه دا ته و از اخ،ار و متون مورد عالقه  و وان به   اما  ،ود 

ر چه درمج و ، ر ای   و ی مت شم بوشت  است و در موارد م دود  در متن ع بمی  وم  
 . ودت ایالت  و ی چش گو   مالحظه می

 

 هاواژه كلید
 توح، ابن اعثم کوفی، موتوفی   و .الف
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 مقدمه
کوفی است که با نوشتن  ابن اعثم سوم و اوایل قرن چهارم هجری، سدهیکی از مورخان 

کام باه زنادگی او پرداختاه  هماه بسایاراما باااین ،استگرفته توجه قرار موردالفتوح کتاب 
 یااقو  هکاچناان ددار وجود اختالف نظر های مذهبی اوگرایش مورد ست وحتی دراشده

-خواندهمذهب شافعی را او شوشتری و (1/92 )یاقو ، داندشیعی می مورخی را حموی او

فهرست کتب اهل تسانن  در ابن اعثم راالفتوح مجلسی کتاب  ( و1/278 )شوشتری،است 
 ،قادیم گفات، کاه در ترجماه کتااب نیاا بایاد ماورد در. (1/25 )مجلسی،است قرار داده

متن  شدند ومی مندبهره بوداز اسنادی که مؤلف ندیده کردند ومانت نمیمترجمان رعایت ا
بان احماد مساتوفی  ابتدا محماد ،الفتوحکتاب  مترجم .دادنداصلی را درمواردی تغییر می

هنگام ترجمه  مترجمان در .تمام او را محمد بن ابی بکر به پایان رساندکار نیمهو هروی بود
آن را  گاهی قسمتی از تغییر داده و کامال گاهی متن را داشته و هاییتصرف این کتاب دخل و

هاای ماذهبی توان حاصل گارایشاند که بیشتر این تغییرا  را میاضافه کرده یا بدانحذف 
و ترجمه آن با هدف شناخت  الفتوحهای این دو دانست. دغدغه این تحقیق بررسی تفاو 

قرن  متعلق به در این دو کتابها گرایشاین لف و مترجم و تفاو  ؤمذهبی معالیق سالیق 
 چهارم و ششم است.

 
 الفتوحابن اعثم كوفی و كتاب 

مورخ بارگ قارن  شاعر و محدث، (314 د) بن علی اعثم کوفی کندی احمد محمد ابو
برخی  دارند؛و نسب وی اختالف  حتی در نام نویسندگان قدیم سوم و چهارم هجری است.
اسات همچنین لفظ اعثم را که لقب پادر او باوده اند.دانسته مدنامش را احمد و برخی مح

 معجم االدباءاز میان منابع قدیمی تنها  اند.برده به کار "ابن اعثم"او یعنی  گاهی درباره خود
. پس از استبه شرح حال وی کرده ای مختصراست که اشاره (92-93 /1یاقو  حموی )

 در. اساتنقال کارده هاای یااقو  راگفته (1/138) المیزانلسان عسقالنی در حجرابن او،
چشام اختیاار محققاان قارار دهاد باه ای درلب مفیدی که اطالع تاازهامنابع متاخر نیا مط

برخای  ؛اختالف وجود داردنیا مذهب ابن اعثم  مورد در. (14)طباطبایی مجد،  خوردنمی
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 یآقاابارگ تهرانا یخشا، (1/92) جملاه یااقو  حماوی از، انادمذهب او را شیعه دانساته
 ؛(1/23) اشاوولر و (56-55) بروکلمان، (5/251) محمدعلی مدرسی تبریای، (3/221)

 یکای از .(1/278 )شوشاتری، دانادماذهب مایولی قاضی نورالله شوشتری او را شاافعی
 یاا اتهاام تشایع اماامی و ،الفتووحکتاب  مرور بربا " نویسد:این باره می محققان معاصر در

عین  در است.درباره خلفای نخست مطالب زیادی آورده زیرا شودمی اعیلی رداسم زیدی و
باه  ئلهاین مسا است.جای داده خود فراوان در آید،نیا که به کار شیعیان می حال واقعیاتی را

تشایع  بار اصال را دبایامای درباره راویان و اخباریاان کاوفی، گردد.تشیع عراقی او باز می
امام  نگاهی به مسائل تولد تشیع باشد. از این نوع خاص ازمتأثر باید ابن اعثم نیا  گذاشت.

چگونگی  ونیشهاد  امام حس دادن جبرئیل از خبر فرشتگان و وشدو رفتحسین
 که وی از مآخذ حدیثی شیعی عراق استفاده کرده و بدون تغییار در دهدها نشان میاین نقل

 .(238 )جعفریان، است"آورده لحن، آن مطالب را
تاریخ فتاوح و الفتوح جمله فتوحا  شام، های مختلف ازبه نام ابن اعثم الفتوح کتاب 

که به زبان عربی است در اوایل قرن چهارم هجری الفتوح است. اصل کتاب نامیده شده نیا
 تاااست و برای تاریخ قدیم عرب و اسالم از زمان رحلات حرار  رساولنوشته شده

آن چه مربوط اسات باه عاراق، فاتا خراساان،  به ویژه درموردالرشید زمان خالفت هارون
روم  های اعراب با خارها و نفوذ و گسترش اساالم در ایاران وجنگ ارمنستان، آذربایجان و

تصانیف کتااب  و تاالیف ابان اعاثم در ارزش کار شرقی، منبع مهم و قابل اعتمادی است.
 جمله ماداینی، محدثان ثقه از خان وروایت اقوال مور این است که وی عالوه بر درالفتوح 
های خویش را باه صاور  روایات ها و دریافتتمام شنیده ،ابن کلبی ابومخنف و واقدی،

حرار   نتیجه جریانا  تاریخی دوران بعد از رحلت در .است تاریخی مسلسلی درآورده
 .(11 دهد )طباطبایی مجد،می قرار خواننده اختیار نواخت دربه صور  یکرا رسول 

 
 الفتوح مترجم كتاب

 اسات یاا دوتوسط یک نفر به فارسی برگرداناده شاده الفتوحکه کتاب خصوص این در 
 محماد ،مترجم اول کتااب معتقدندای دسته؛ دارد شک وجود بین اهل تحقیق ابهام و ،نفر
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 وقایع خالفت ابوبکر، آغاز ترجمه کتاب یعنی به زمان ترجمه در ،بن احمد مستوفی هروی
طبق همان  بن ابی بکر مابیژنابادی، بن احمد کار نیمه تمام او را محمد را وداع کرد و جهان

-، تماام کاردهکارده اش یاادمقدمه که از او در مترجم اولبه خراسان  خوارزم و دستور امیر

بعرای نساخ خطای وجاود دارد، در ایان  ای است که دراستناد این دسته به مقدمهاست. 
اما درباره مشخصا   .(18 )طباطبایی مجد، استشده تصریادوم  مقدمه به وجود مترجم
گفات، ماتن توساط  انگیاه پرداختن وی به کار ترجماه بایاد علت و مترجم اصلی کتاب و

-در تایباد خراسان به فارسی برگرداناده شاده 596 سال مستوفی هروی در بن احمد محمد

دسات  در دان اطاالع دقیقایمؤلاف آن چنا احوال مترجم کتااب مانناد و اوضاع از است.
از صادور دوران  طبق گفته خود مترجم، او کار ترجمه کتاب را بنا به دستور صدری. نیست

که های  اطاالع  ،استبوده شروع کرده "افتخار اکابر خوارزم و خراسان" خوارزمشاهیان که
 .(19 )طباطباایی مجاد، دسات نیسات روشنی درباره این وزیر خوارزمشااهیان در دقیق و

در ظاهر تفاوتش با متن اصلی عربی در ایان اسات از ابتادا تاا  گفت که درباره ترجمه باید
اسات و ماابقی آن یعنای از پایاان قیاام اماام ترجماه شاده پایان شهاد  اماام حساین

در اداماه باه بررسای و تحلیال  اسات.تا خالفت هارون الرشاید ترجماه نشادهحسین
 پردازیم.ی میهای متن عربی و متن ترجمه فارستفاو 

 

 مقایسه اصطالحات و الفاظ به كار رفته در دو متن
-لحاظ به هایی ازتفاو  ، خاصه در ترجمههای انجام شده در دو متنبا توجه به بررسی

. است ترکه به شیعه نادیک ها وجود داردالفاظ برای شخصیت کار بردن اصطالحا  و
متن  در برده شده اما به کار "ص"نشانه ه ترجم حرر  محمد در پس از ذکر نام ،مثال برای

کمی  البته در موارد .استاستفاده شده "صلی الله علیه وسلم"اصلی بیشتر جاها از عبار  
 /2، 105 /1 )ابن اعثم، را نیا پیدا کرد "آله سلم و صلی الله علیه و"توان متن اصلی می در

است. نده به خاندان پیامبرکه نشان از اراد  نویس (169 /3، 235، 291، 226، 218
 .ناسخان باشد هایاینها از افاودهاگرچه احتمال دارد که 

 به کار برده شده مترجم بیشتر اصطالحاتی که برای حرر  علی الفاظ و مورد در
-آن...": کنداستفاده می ویبرای  "امیرالمؤمنین"اصطالح  حتی از و "علیه السالم" )ع( و لفظ
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 درحالی. این (54 )مستوفی هروی، )ع( کرد..."یوی امیرالمؤمنین علیق روی به سگاه صد  
رضی ، (4/276؛1/6 ،)همان" کرم الله وجهه"چون  تعابیری ویمتن اصلی برای  که در است

البته . (239 /2 ،)همان استرفته به کار "رضوان الله علیه"گاهی  و( 1،80، )همان الله عنه
 ،)همان استبرده به کار برای حرر  علی نیا را "علیه السالم"مواردی نیا لفظ  در
گاه برای حرر  علی به  هایی راهمچنین مترجم صفت (. 2/332؛ 2/294؛ 1/33؛ 1/224

در قسمتی که مربوط به مشور  عمر با  برای مثال ،کار برده نشده متن اصلی به برده که در کار
که معدن علم و مرکا فرل  ضی()ر "علی ترجمه آمده فتا دماوند است در در مورد علی

به جریر بن عبدالله بجلی یمتن نامه که امام عل همچنین در .(234، )همان بود "
واقعه  "... :نویسدمی است وخالفت آورده  کنار در را ""امامت نویسد مترجم واژهمی

اشراف و مهاجر و انصار و اعیان و  امیرالمؤمنین عثمان است آنچه بعد از واقعه او جمعی از
 و کردند و بر امامت و خالفت من متفق شده تو را معلوم شده باشد غیر ایشان با من بیعت

متن  درحالی که در (454، )همان متابعت مخالفت کرده..." از کدام جماعت است که بعد
کان من امر عثمان ابن عفان و  "...و قد علمت ما آمده اصلی واژه امامت به کار برده نشده و

اکتفا  مترجم به همین یک مورد و (. 2/500 ،)همان المهاجرین و االنصار ایای..."ة بیع
 در؛ درحالیکه استکنار خالفت مطرح کرده چندین مورد دوباره واژه امامت را در در نکرده و

موردی  ( و همچنین در456-455، )همان ای به کار برده نشدهمتن اصلی آن چنین واژه
ای به متن اصلی چنین واژه فس رسول خدا نامیده درصورتی که درن را مترجم، امام علی

 .(346 /4 ،متن عربی، 811 ،)ترجمه استکار برده نشده
، 445، 421) استرا به کار برده "ع " عبار  ترجمه مکرر در یحسن بن علباره در
فظ پدرش ل و ویاست که برای  چند مورد متن اصلی تنها در اما. (751،415،421، 540

را  اوبدون هی  لفظی اسم  بقیه موارد و( 466 /2 ،است )همانکار بردهبه "علیهم السالم"
نویسنده لفظ  دنیا رفتن امام حسن متن اصلی برای از همچنین در .استکار بردهبه

 "شهاد "کلمه  اما مترجم برای مرگ ایشان از، (318 /4 ،)همان استبه کاربرده وفا  را
 مورد البته در .های شیعی اوستدلیلی بر گرایش که خود (791، )همان ستااستفاده کرده

دو لفظ  که هرآن این و وجود داردالفتوح نویسنده  مشترکا  میان مترجم و نیامام حس
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مورد به کار بردن واژه امام  در. ( 73 /5 عربی ؛534)ترجمه  اندکار بردهبه را "السالمعلیه"
برای  ؛استکرده این واژه استفاده جاها از مترجم اکثر سینامام ح و برای امام حسن

حتی برای امام  است واین واژه استفاده کرده گاهی از ابن اعثم نیا و (790،)همان مثال
 .(318 /4 ،)همان استرا به کار برده "ی"االمام العال اصطالح یک مورد در حسن

 در اما استآورده را العابدیننترجمه عنوان امام زی مترجم برای علی بن حسین در
 .(914ترجمه ؛ 121-5/120 متن،ندارد ) عربی چنین عنوانی وجود

 دهد این است که مترجم درمی مطالبی که به وضوح گرایش شیعی مترجم را یکی از
به طورمثال زمانی که امام . متن اصلی نیست هایی را به کار برده که درمورد اهل بیت صفت

ترجمه آمده حسین بن  کند درخوابش باحرر  زینب صحبت می دمور در حسین
خود محمد  جد این لحظه که چشم من گرم شد در ای خواهر فرمود: علی

 مادر پاکیاه سیر  خود فاطمه زهرا و برادر ،یپدر خویش علی مرتر ،یمصطف
درمتن اصلی بدون به  .(900، به خواب دیدم )همان را یواال گهرم حسن مجتب

 ی فی المنام و ابی علیا وانی رایت جد   قال یا اختاه!" هایی چنین آمده:ربردن چنین صفتکا
 .(97 /5 ،)همان"اخی الحسن علیهم السالم فاطمه امی و

 از مترجم بیشتر، مورد دشمنان اهل بیت عبارا  به کار برده در اصطالحا  و مورد در
های شیعی گرایش دلیلی بر خود نیا این کهاستفاده کرده  برندمی کارعباراتی که شیعیان به

"معاویه جنایتکار  را تحت عنوان شخص معاویه مترجم صفت جنایتکار درمورد مثال ،اوست
متن اصلی  درکه  ؛ درحالی(648، )همان استبه کار برده را برای او "یدر هیئت صلا خواه

هل بغی و تجاوز " "ا مترجم اصحاب معاویه را. نیا (163-162 /3 ،)هماننیست چنین 
. (159 /3،متن؛ 644 ،)ترجمه استمتن اصلی چنین عنوانی نیامده که در کندمعرفی می

 استبرده شده کاربه "رضی الله عنه" برای معاویه لفظ یک مورد متن اصلی در حتی در
مباحث  و شواهد که با زیرا؛ ناسخین باشد از شاید و نمایدکه غریب می (362 /2 ،)همان
 واژه ملعون را .استیمترجم برای ولیدبن عقبه که دشمن امام عل هماهنگی ندارد. کتاب

. (495 /2 ،)همان ای نیستمتن اصلی چنین واژه ولی در. (449، )همان استبه کار برده
ترجمه برای او لفظ ملعونه به کار برده  در امام حسن جعده همسر مورد همچنین در
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 ،)همان استمتن اصلی چنین صفتی به کار نرفته ی که درحال در، (791، )هماناست شده
مکه  که چرا امام حسین بورسد از کثیربن عبدالله الشعبی که قرار بود مورد در. (319-321 /4
، )همان )ص( بود" "شعبی ملعون که دشمن خاندان رسول خدا ترک کرده مترجم آورده را

ترجمه برای  همچنین در. (76 /5 ،)همان استمتن اصلی چنین نیامده که دردرحالی. (888
 "ای حسین بن علی به آتش تعجیل کردی پیش از گفت: نیمالک بن جوزه که به امام حس

متن  ولی در، (899، )همان به کاربرده شده "آن بدبخت ملعون" اصطالح که به دوزخ رسیآن
الرحمن بن عبد البته درمورد. (97-96 /5 ،)همان ندارد اصلی چنین اصطالحی وجود

برای او به کار  "لعنه الله"نویسنده لفظ  .اندرا لعنت کرده هم مترجم او هم نویسنده و ،ملجم
 شمر بن ذی مورد در. (751، و مترجم لفظ ملعون را )همان (276 /4 ،)همان استبرده

که درحالی ؛(99-89 /5، )همان استاستفاده کرده "لعنه الله"مؤلف از لفظ ، الجوشن
 .(900-891، )همان استکار نبردهمورد او به هی  لفظی در مترجم
 

 نماد نگرش مذهبی در متن دو كتاب در موضوع سقیفه و خالفت ابوبكر
های آن را حاصل گرایش توان بیشترکه می های متن اصلی با ترجمه آن،یکی از تفاو 

البته  است.شده شیعی مترجم دانست، عباراتی است که توسط مترجم به متن اصلی افاوده
برخالف تشیع است مانند این که برای شیعیان اصطالح روافض را  های اوافاوده مواردی از
های او رد پای ولی در اکثر افاوده .کندبرد و یا در مورد مرگ ابوبکر غلو میبه کار می

های مذهبی ادامه به مواردی که حاصل گرایش در شود.های شیعی نشان داده میگرایش
 شود:است اشاره میبه متن اصلی افاوده شده مترجم است و

اشاره جانشینی خود بعد از رسول خدا به دفاع از یامام عل مترجم سخنانی از
ابن اعثم در بحث  ،مثال برای ؛متن اصلی چنین سخنانی وجود ندارد در است که اصالکرده

النبی صلی  ی مناله مغموما بامر"جلس علی بن ابی طالب کرم الله وجهه ف نویسد:سقیفه می
ادامه  در ( و6 /1 ،)همان بن العوام" فیهم الابیر هاشم ومن بنی عنده نفر سلم و الله علیه و

 با علی بن ابی طالب بین یبدل شدن سخنان و کند اما بحث ردمطرح می بحث سقیفه را
که  ابوبکرآورده، بیعت با از مترجم بعد ترجمه، صورتی که در در .استمطرح نکرده را ابوبکر
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فراخواند او اجابت  علی بن ابی طالب را صدیق اکبر، کردند چون مردمان به تمامی بیعت"
ا این منصب ر نه شما علی بن ابی طالب گفت: چون از او خواستند که بیعت کند، و فرمود...

نی افاو خویشتن رایبه وسیله قرابت محمدمصطف و از دست ما به حجت بیرون کردید
 من بشنوید آرم ازدعوی شما به حجت می دارم ومن حجت شما بر شما به کار می آوردید؟

طریق  و انصاف دهید مجال انصاف یافتید نیا را شما موی است و از ترسخنی که باریک
امام  کلما  قصار خود توان درمی این سخنان را البته نظیر .(7، )همان صدق پویید"

آیا  "شگفتا! فرماید:می 190حکمت  چنان که امام در ؛یافت نیا نهج البالغه در یعل
 اما صحابی بودن و خویشاوندی مالک نیست صحابی پیامبر بودن است؟ خالفت، معیار

 که مستوفی هروی از چنین جمالتی را نیا تاریخنامه طبری بلعمی در؟ (477 )نهج البالغه،
 شما این کار !ای جماعت "علی گفت: سد:نویاو می است آورده،نقل کرده زبان امام علی

 خویشاوندی تمسک کردید به قرابت و و آن حجت آورید بیرون کردید که بر دست انصار از
 منقاد را آن سبب شما ما است پس ایشان از علیه السالم از که دعوی کردید که محمد زیرا

انصار حجت  بر شما حجت آورم بدانچه شما من بر و به شما تسلیم کردند کار و شدند
که ماییم اهل بیت  زیرا ،وفا  وی از پس تریم درحال حیا  وی واولی به محمد ما. آوردید

 که انصارچنان بشناسید این کار از حق ما و بدهید انصاف ما، ترین خلقان به وینادیک و وی
 .(343 /3 )بلعمی، بشناختند" حق شما

 ابوعبیده جراح است،( چنین آورده) الفتوحمترجم  ،یادامه سخنان امام عل در
هم سابقه  ،این هم سااواری به زیاد  از سااوار این کاری و تو !ای ابوالحسن" گفت:

 و انداتفاقی کرده یمصطف صحابه رسول خدا محمد قرابت اما هم به فرل و سبقت و
زعت روی این مصلحت به ناخن منا رضای صحابه راضی باش و نیا به تو کاری پدیدآورده،

تن  بر این امتی، معتمد امین و برگایده نبوتی و "ای ابوعبیده تو گفت:[ ]علی مخراش.
عبایی که ازحرر  عا  به خاندان نبو   ،بویمای چه راستی باشدآن خویش ببخشای و

 .دودمان خویش نقل مکنید" است به خاندان ورسیده
امین امت خطاب  نبو  و ۀگایدبر ابوعبیده را ،یکند که امام علمی که مترجم ذکراین

را امین امت مذهب ابوعبیده ، نشانی از تسنن مترجم است، چه عموم نویسندگان سنیکندمی
جمله  مورد امین امت بودن ابوعبیده روایاتی نقل شده از در الطبقات الکبری دردانند. می
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 بن جراح است" ةیدامین این امت ابوعب امینی است و امتی را هر فرمود:"پیامبر آمده که:
 مرد امینی را گفتند: و آمدند مردم نجران به حرور پیامبر "گروهی از است:آمده ادامه، در و

مردی به  سه بار فرمود خواهم فرستاد و مرد امینی را همراه شما همراه ما گسیل فرما فرمود:
 باشد و راایشان  تمام اصحاب رسول خدا آرزو داشتند که آن فریلت گوید: راستی امین،

همچنین . (3/354 )ابن سعد، همراه ایشان روانه فرمود" ابوعبیده بن جراح رارسول
امین امت خطاب  ابوعبیده را ،را آورده که امام علی الفتوحعبار  مترجم  بلعمی مانند

جریان تعیین جانشین برای خلیفه  طرفی ابن قتیبه دینوری در از (3/343 )بلعمی، کنندمی
چه کسی به من  گفت: "عمر نویسد:این چنین می کند ومطرح می ودن ابوعبیده رادوم امین ب

 دادم وخلیفه قرار می را یافتم اوابوعبیده را زنده می جانشینی برگاینم اگر برای خود کندامر می
برای امت  از من پرسش کند چه کسی را کنم و دیدار را روزی که پروردگار خود

 گفت هرشنیدم که می امبریاز پ خواهم گفت پروردگارا، دادی؟ خلیفه قرارمحمد
این روایت  مانند (1/42، )ابن قتیبه دینوری امین این امت ابوعبیده است... امتی امینی دارد و

 (.9/107، الکامل )ابن اثیر، استنقل کرده خود الکامل کتاب در ابن اثیر نیا را
 فرمودند: یاست که امام علدهآور یادامه سخنان امام عل در الفتوحمترجم 

 دین و فقه، و کان علم وحی آورد جبرئیل در اوطان ما و آمد فرود های ماخانه "قرآن در
 دانیم پس روی به هوی مکنید وسنت فریره ماییم ومصالا خلق ما ازهمه بهترمی

امام زبان  نظیر این سخنان از .(7) زیان دارد" لجاج میفکنید که شما را در خویشتن را
"ما از درخت  فرمایند:یم 109خطبه  آمده چنانکه امام در نهج البالغه نیا در یعل

 های دانش ومعدن ما فرشتگان برخاستیم، محل آمدوشد از جایگاه رسالت و و رسالتیم،
 و رحمت پروردگارند انتظار در دوستان ما سارهای حکمت الهی هستیم یاران وچشمه

 (147 )نهج البالغه، برندلعنت خداوند به سر می و انتظار کیفر در توزان ماکینه دشمنان و
آله و سلم جایگاه  صلی الله علیه و "عتر  پیامبر فرمایند:می 2خطبه  همچنین امام در

نگهبان  مرجع احکام اسالمی و مخان علم خدا و پناهگاه فرمان الهی و خداوندی و اسرار
وار دین خدایند، خدا به وسیله اهل بیت پشت های همیشه استکوه های آسمانی وکتاب

 .(29 )نهج البالغه، میان برداشت" از اضطراب آن را لرزش و راست نمود و خمیده دین را
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باه  ای ابوالحسان، گفت: پای جست و بر بن البراء ریادامه مستوفی هروی آورده، بش در
 دی های  کاس ازعقد بیعت به سامع جماع رسایده باو این سخن تو پیش از خدا قسم اگر
خاناه خاویش  در تو تو بیعت نمودندی اما یکابان با یکدل و خالف نکردی و صحابه تو را

ایان  از جاویی وکردی مردمان چنین پنداشتند که توبهانه می جماعت کنار از گرفتی و قرار
کاه  ایان بشایر .(7، )همان جای درآمدی پیش افتاد از چون سخن در گیری وکناره می کار

منابع نام این شخص بشیر بن ساعد  در اشتباه است و آورده، بشیر بن البراء نامش رامترجم 
، )یعقاوبی تواری  یعقووب  (،3/220 )طباری، تااریخ طباری انصاری اسات ازجملاه در

)ابان  سیاسات امامت و(، 8/21، الکامل )ابن اثیر، الکامل (،46 )واقدی، الرده (،2/123
 عباادالبر،)اباان االسااتیعاب (،1/58 )بااالذری، افانساااب االشاار (،1/25 قتیبااه دینااوری،

 اماا (5/247 )ابن کثیر، النهایه البدایه و(، 231 /1اسدالغابه،  اثیر،)ابن اسدالغابه (،1/172
گوشت آن  از کسی است که همراه پیامبر منابع آمده که او در درمورد شخص بشیر بن البراء،

اسات رفته دنیا آن زمان از در خورده و وردند اوآ )ص(امبریپ ناد و بود ای که زهرآلودباغاله
)قاضی  سیر  رسول الله و( 338 /2 )ابن هشام، النبویهمنابعی چون السیره این موضوع در

 است.شده ذکر( 833 /2، ابرقوه
خاناه  در رساول خادا مطهر پسندی که جسد ای بشیر گفت:[ ]علی ادامه در

طلاب  در کمار منازعات بساتمی و داشاتمی و مختصار را تدفین او تجهیا و بگذاشتمی و
مان  باا ایان کاار در دانستمی که تومی ای ابوالحسن اگر صدیق گفت: خالفت بنشستمی؟

هم موافقت نماای خطاای  تو منازعت کنی قبول نکردمی اکنون که مردمان بیعت کردند اگر
 تاو اجب داری براین کار و تفکر در تامل و حال را اجابت نکنی و اگر باشد وصواب بوده ما

که  این جا سخن بسیار باشد مجلس بازگشت... بیعت نکرده از[ ] علی حرجی نیست.
تهمات فایاده  مبالغت گویند و از ایراد آن جا تعرض و و سبیل غلو غیر ایشان بر روافض و

که شیعیان  کنداین که مطرح می مطرح کردن عنوان روافض برای شیعیان و با (9-8) نباشد
ایان  این مطالبی کاه در قطعی است که مترجم شیعه امامی نیست. کندمی اب غلواین ب در

 .(1/6، )همان ندارد متن عربی وجود در .استکرده باب مترجم ذکر
 مورد ای است که مترجم درمبالغه و غلو ترجمه فارسی آن، متن عربی با های دیگرتفاو  از

مدیناه افتااد و آواز گریاه و  اضطراب تمام در وزآن ر "در نویسد:مترجم می کند.می مرگ ابوبکر
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اینکاه  ماورد و همچناین در باود. روز وفاا  پیغمبار کوچه بلند شد چنانکه در نوحه از هر
 اگار و دفان کنناد پیاامبر کناار در را او و اجاازه بگیرناد پیامبر که از عایشه خواسته بود ابوبکر از

 آورده" کفن ابوبکر ادامه غسل و مترجم در کنند.قبرگاه مسلمانان خاک  در اجازه نداد پیامبر
 روضاه در هاایی درحاال تختاه ناگااه در آید. پرده غیب چه پیدا که از انتظار شدند همه مردم در

، شاد اجااز  ایان بود...)هماان روضه بااز در پرده جایی و و قفل جایی افتاد و بجنبید یکدیگر
"فغسال  ماورد وفاا  اباوبکر چناین نوشاته: در متن اصلی ابن اعثم تنها در صورتی که در (80

اتی به الی قبر النبی صالی اللاه  ثم حمل علی اعواد المنایا و صلی علیه، کفن و حنط و و ابوبکر
 .(1/123، )همان سلم سلم فحفر له فیه الی جنب النبی صلی الله علیه و علیه و

 
 صل عربیتوجه بیشتر به اخبار مورد توجه شیعه در متن فارسی به نسبت ا

مورد عثمان مطرح  شخصی مصری در سخنانی که از مورد مرگ شخص عثمان و در 
 متن اصلی موجود است که این مطالب دردهد که عثمان مسلمان نبودهنشان می شود ومی

"فقال رجل  ادامه آمده در و دفن کنند که عثمان را کرد متن اصلی آمده که علی امر نیست در
 ادامه سخنی دیگر در و (2/436، )همان الیهود" الندفنه اال فی مقابر امه: من المصریین و

 کند وعبدالله بن سواد مطرح می مترجم نام این شخص را اما است.این مرد مطرح نشده از
گورستان مسلمانان به  در را "هرگا نگذاریم او گوید:می که این مرد کندادامه اضافه می در

 روزی از ایام خالفت او، که در ود چون به حقیقت شنیده شدمسلمان نب خاک سوارند چه او
"یا بنی  ابوسفیان درآمده گفته: او بودند گرد بنی امیه در و شدبه سرای خویش می مسجد

 النار و الجنه و الحساب و من عذاب و امیه تلفقوا تلقف اکره فوالذی یحلف به ابوسفیان ما
 دست به دست بگردانید و و این پادشاهی را ریدیعنی ای بنی امیه بگی القیامه" البعث و

 نه قیامتی و نه حشری، نه دوزخی، نه بهشتی، کرد که نه عذابی است نه حسابی، سوگند یاد
المال مسلمین دویست بیت از را به قتل رساند و او براند او مرتد بر عثمان به جای آنکه حد

ذکر  تاریخ طبری نیا این خطبه در مانند. (385، )همان بذل کرد وجه او در هاار دینار
چون گوی  ای بنی عبدمناف خالف را ابوسفیان که" گفتار است که روایتی است ازشده

 .(58 /10 ،)طبری نه جهنمی" که نه بهشتی هست و دست به دست کنید
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، )همان استمرگ عثمان اشاره کرده مترجم به خوشحالی عایشه بر این که، تفاو  دیگر
در پایان بحث مربوط به عثمان  .(433-2/429، )همان تن اصلی وجود نداردم ( که در386

 "ام المومنین عایشه صدیقه چنانکه بدان اشاره شد چندان که توانست و نویسد:مترجم می
را  مکه او گاهی که سفر مکه پیش داشت در کرد تاقتل عثمان تحریص می در دانست مردم را

نادید اصحاب مقتول گشت نیک شاد شد فقالت ابعده الله که عثمان به دست ص آگاهی دادند
 قتل عثمان خدای را شکرها بگذاشت و بر او عایشه در قدمت یداه الحمدالله الذی قتله. بما

شود این مطلب که توسط مترجم مطرح می که خود .(386، )همان نفرین فرستاد" لعن و
ای برای بهانه اینکه عایشه قتل عثمان را و دارد یامام عل مخالفت بیهوده عایشه با نشان از

خوشحالی  مورد در است.کرده شکر را خدا مرگ عثمان، بر او داد وگرنه خود شورش قرار
بیش از  اش محاصره شدخانه "عثمان در تاریخ یعقوبی چنین آمده: مرگ عثمان در عایشه بر

 گفت: عایشه رفت و مروان ناد کردند...تحریک می علیه او عایشه مردم را و زبیر همه طلحه و
من  گفت: دادی.مردم سازش می میان این مرد و خواستی وای ام المومنین کاش به پا می

درهمی که خرج  گفت که به جای هر خواهم به حج بروم.می ام وآماده کرده وسایل سفرم را
شناسم نمی ن راکنی که من عثماشاید تو گمان می شود گفت:داده می درهم به تو ای دوکرده

 را توانستم اوهای من بود و میجوال جوالی از پاره پاره در به خدا قسم دوست داشتم که او
 .(176-2/175 )یعقوبی، به دریا افکنم..." حمل کنم و

 
در ذكر حوادث  الفتوحمقایسه تمایالت شیعی اصل عربی و ترجمه فارسی 

 «خالفت امام علی»دوران 
تر از و مخصوصا در ترجمه آن مفصل الفتوح در کتاب یلحوادث دوران خالفت ع

تواریخ عمومی ذکر شده ضمن این که طرفدارانه تر از تواریخی مثل طبری است و اخبار تک 
است و این خود نشان از هایی مثل وقعه صفین نصربن مااحم شیعی مفصل در آن آمدهنگاری

که در   امام حسن جم سخنی ازاست. متر یگرایش به ذکر رویدادهای مربوط به عل
( 445، )همان استمتن آورده در است را امبریاز پ بعد یمورد وصی بودن امام عل

جنگ جمل  از در بحثی که بعد (2/492، )همان متن اصلی وجود ندارد که این سخن در
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 کنندبازخواست می سلیمان بن صرد الخااعی را ،از اینکه امام علی بعد شود ومطرح می
"شرح نتوانم داد که  گوید که:به ایشان می رود ومی یسلیمان به نادحسن بن عل

 سرزنش کرد و کدام غایت برنجانید تا جمع چه سخنان سخت گفت و سر امیرالمؤمنین مرا بر
 نیسلیمان گفت: چن رنجید آن نباید کنند از هاعتاب هادوست ای سلیمان با حسن گفت:

اطراف  کلی نگرفته و همه والیتها محفوظ و مربوط نگشته و است لکن هنوز کارها قرار
 البد به مدد آنان را به راه راست نتوان آورد و است به جا شمشیر تیا شمارمخالف بی و معاند

توان گفت تا سخن خویش می را نباید رنجانید ما حاجت خواهد بود معاونت امثال ما و
 است"ادامه آورده ابن اعثم در رجمه یکی است امات این قسمت متن اصلی با تا ناخوش نباید"

مترجم به جای این  اما. (2/492، )همان انت بالظنین" ما ای رحمک الله! فقال له الحسن:
اطاعت امام فرض بل واجب است  گفت چنین است اما حسن سخن چنین آورده"

 را چگونه خود .گردن شما دارد حق بیعت در پیشوای خلق است و امیرالمؤمنین وصی نبی و
 است با را با تو فروگذاشتنی حال آنکه اعتمادی که ما راضی نمودی که جانب امیرالمؤمنین را

 .(445، )همان ریبت نتواند بود" مجال شبهت و دوستی تو در دیگری نباشد و
بن عقبه است  فاسق بودن ولید و یمومن بودن عل مورد ای که درمترجم پیرامون آیه

ذکر این آیه فقط  از متن اصلی بعد در متن اصلی وجود ندارد. است که درمطالبی آورده
"افمن کان مومنا کمن  فنالت فیه هذه االیه: بن عقبه است" ولید فاسق، از مطرح کرده منظور

توضیا  ترجمه با در اما (496-2/495، )همان بن عقبه" یعنی الولید الیستوون" کان فاسقا
 را است اومنال شده[ ]حق امیرالمؤمنین علی ی است که در"این آیه شریف آمده بیشتر

که  را قول ولید و گویدفاسق می بود مخالف او و که معاند و ولید را خواندمومن می
نباشند که  برابر دو ایشان هر فرماید:می و کندمی رد فصیحترم، و تو بهتر گفت من ازمی

 .(449، )همان زخآتش دو جای ولید و بهشت خواهد بود یجای عل
عم اشعث بن  مربوط به بحث نامه پسر ترجمه فارسی آن، متن عربی با تفاو  دیگر

که مترجم مطالبی  نویسد،به اشعث می ای رابوده و نامه یخدمت امام عل قیس که در
متن  در ندارد. متن اصلی وجود که در یحق بودن امام عل بر مورد مطرح کرده در

فانه افرل من  بن عم بیعه امیرالمؤمنین علی رضی الله عنه، "...فالام یا اصلی چنین آمده:
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"زینهار که تامل  ترجمه چنین آمده: در و (2/503، )همان قلت ابیاتها فاسمعها..." قد غیره،
امام  بیعت کنی که امیرالمؤمنین امروز متمسک به عذری نشوی و نیاوری و توقف برخود و

مرا  صدق دانی و ام،آنچه نوشته آینده فاضلتر است باید شته وگذ از برحق وخلیفه مطلق و
شده که امام  ذکر وقعه صفینکتاب  در. (457، )همان شماری والسالم" صدیق خود

اطاعت کند  او را به خود دعو  کرده که از ای به اشعث فرستاده است و اونامه یعل
 )نصربن مااحم، است امدهیته، نعم اشعث به اشعث نوش ای که پسرنامه از ولی هی  ذکری
ای برای اشعث نوشته السیاسه آمده که جریربن عبدالله نامه االمامه و در (20:1382-21

آن نامه  در عم اشعث، نه پسر است وکرده یامام عل دعو  به اطاعت از را است و او
 کار نیافتم درراهی برای دفع آن  پذیرفتم و "بیعت با علی را است:جریر بن عبدالله نوشته

 راهی بهتر از زیرا تو بیعت با علی را بوذیر کند، مجبور عثمان نگاه کردم چیای نیافتم که مرا
 پهلوانان بصره، شدن با روبرو است از علی بهتر بدانم بیعت با راه علی رهنمون نخواهی شد

است کنی رفتهگمان می شود آنچه راتاب همچنان دوشیده میناآرام و بی گاهی شتر
 (.113-112 /1 ابن قتیبه دینوری،( خود باش والسالم" مواظب کار گرددبرمی

بحث اشعث بن قیس است که اشعث  در ترجمه فارسی آن، متن عربی با تفاو  دیگر
این کار نهی  که اشعث را از خویشان او است به معاویه بویوندد. کند که بهترمطرح می

 که این بحث در کنندرا مطرح می یامام علسخنانشان بحث وصی بودن  در. کنندمی
 مخلصان و که خویشان و ترجمه چنین آمده" در است.مطرح نشده متن اصلی اصال

شین به  آن عیب و بهتر که به معاویه پیوستن و معاذالله مردن برای ما گفته: دوستان او
 وطن و خانه و و ترک شهر را بگذاری و عشایر خویشان و و اقربا خویش راه دادن چگونه تو

رسول  که برادر یبیعت امیرالمؤمنین عل اطاعت و حد پای از کاشانه قدیم بگویی و
علی  بر به شام روی خدمت معاویه را بیرون نهی و او فرزند دو پدر و وصی او وخدا

 عشیرته: "فقال له قومه و در حالی که ابن اعثم چنین آورده:. (458، )همان ترجیا دهی؟"
 تکون ذنبا الهل الشام!" عشیرتک و مصرک و اتترک قومک و یرلک من ذلک،فالمو  خ

 به خانه آمد "چون )اشعث( است:این باب آمده در وقعه صفینکتاب  در .(2/504، )همان
مال آذربایجان را  او به راستی نامه علی مرا هراسان ساخته، گفت: و بخواند یارانش را



   اک،  ع،اسی،  ج ه کشا یعلی 

 

107 

 

، 2ماره سال اول، ش
 1396 تابستان

این  مرگ برای تو از یارانش گفتند: به معاویه بویوندم. من باید گرفت و خواهد گمان بازبی
 وی از شوی؟خوار مردم شام میکنی و ریاهرها می را خاندان خود آیا سرزمین و بهتر باشد.

در ( 21 )نصر بن مااحم، علی رسید" حرور به راه افتاد تا و این سرزنش شرمگین شد
 اتدع مصرک و لک من ذلک، المو  خیر م:"فقال القو مده:آاین باب  السیاسه در االمامه و

 (.112 /1 )ابن قتیبه دینوری، تکون ذنبا الهل الشام" جماعه قومک و
هایی تفاو  نیا یزمینه بیعت با امام عل عمروعاص در بحث مشور  معاویه با در

 کند که دشمنی بازبان عمروعاص مطرح می از آورده و مترجم قسمتی را شود،مشاهده می
ابن اعثم  متن اصلی نیست. است که این قسمت در پروردگار وغمبریپ شمنی باد یعل

راس اهل الشام الیوم شرحبیل بن  امر عظیم و "...ورد هذه البیعه خطر شدید و نویسد:چنین می
 ترجمه چنین آمده: صورتی که در در. (2/517، )همان عدوالجریر.." هو السمط الکندی و

گناهی بس  علی بیعت ناکردن کاری عظیم خطرناک است و اشک نیست که ب گفت: "عمرو
دشمنی  یعل زیرا که دشمنی با نخواهد بود خدای تعالی که به هی  عذری معفو بارگ ناد

در این  (470، )همان است لیکن...." پروردگار دشمنی با پیغمبر دشمنی با و غمبریپ با
عمرو عاص  با یمورد امام عل وقتی معاویه در است،وقعه صفین چنین آمده باب در

جواب  عمروعاص در آماده پیشروی ماست... و "علی به کوفه آمد گوید:می کند وصحبت می
چیاها میان تو و او  هی  چیای از عرب در سوگند ای معاویه، نه به خدا درباره علی، اما گفت: او

عمرو  راوی گوید: علی. با چه کس گفت به پیکار با به پیکار عمرو گفت: نهد...برابری نمی
هجر   برابری نباشد نه تو را اشتر همسنگی و با علی همچون دو بار ای معاویه تو را گفت:

به خدا  دین و در دانش او نه فقه و نه جهادی و و پیامبر نه هم صحبتی با نه سابقه و اوست و
نکوداشتی  ای همراه باهاستوار گامی و بهر سرعت و پویایی و سر این همه فعالیت و سوگند که بر

 (.38-37 )نصر بن مااحم، جانب خداست" از
بحث گفتگوی میان عبدالرحمن بن  های دیگر متن عربی با ترجمه فارسی،از تفاو 
مترجم بعد از مطرح کردن گفتگوی آن دو  شرحبیل بن السمط الکندی است. غنم التمالی و

 این مطلب رارد امام علی زبان عبدالرحمن درمو در پایان از طبق متن اصلی،
"...عاقل آن است که آخر  خود را از دست ندهد اگر دنیا و آخر  و  است:آورده
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 شوکه هم نعمت و هم نام نیکو و هم ثواب آخر  یابی ..." خواهی ناد علیدین
 .(519-2/518 یعرب-472)ترجمه 

هایی مشاهده نیا تفاو  یعل در متن پاسخ سعد وقاص به معاویه برای مخالفت با
است که در متن اصلی قسمتی را آورده ،ینامه در فریلت عل پایان، که مترجم در شودمی

"اما بعد بداند معاویه که امیرالمؤمنین عمر  در متن اصلی و ترجمه چنین آمده: موجود نیست.
را  هی  یک در شورا داخل گردانیده بود که هریک از ایشان اهلیت خالفت داشتند و جمعی را

 شورا بود و هم علی را ایشان در یک از دیگری ترجیا و تفریل نبود اال آن بود که حق هر بر
تا اینجا متن اصلی با ترجمه همخوانی دارد اما مترجم در پایان  .(2/530، )همان آن حق بود"

 داشت هی  کس از ایشان نداشتیفرایلی و مناقبی که عل "و این قسمت اضافه کرده:
عمر  "اما بعد، مورد پاسخ سعدوقاص به معاویه آمده است: وقعه صفین در در .(484، )همان

شوری وارد نکرد و هیچیک ازما از  سااوار بودند در قریش جا کسانی را که خالفت را از
با این تفاو  که آنچه ما  او، نظر خود ما برتر به احراز آن نبود مگر به اتفاقدیگری شایسته

اینجا  در. (75)نصر بن مااحم،  ما نبود... بود ولی آنچه او داشت در داشتیم در علی نیا
متقدم بر الفتوح  هتوجه به اینکه وقعه صفین منبعی است ک شود باهمانطور که مشاهده می

منظور همان  نبود" ما علی آنچه داشت در گوید"است که سعد وقاص میاست و در آن امده
این جمله توسط مترجم الفتوح دلیل بر شیعه امامی فرایل آن حرر  است و اضافه کردن 

 دهد.نیست اما گرایش او را به تشیع نشان می بودن او
 در یبحث دفاع از امام عل در ترجمه فارسی آن، متن اصلی با های دیگراز تفاو 

امام  به نام سعید بن قیس است.یاران امیرالمؤمنین  مقابل معاویه توسط یکی از
فرستند تا او را نصیحت کنند جنگ صفین چند نفری را به ناد معاویه میقبل از  یعل

 متن اصلی وجود ندارد است که درآوردهیدفاع از امام عل که مترجم قسمتی را در
 را به ناد تو ما رسوالنیم، ای معاویه ما "سعید گفت: نویسد:مترجم می (23-3/19، )همان

 بندی نباشد بر او قیدی و آنچه گوید اند رسول درهپیغامی داد زفان ما اند و برفرستاده
سابقه  علم و فرل و را در همه عالم او ما بهتر دانی و او را از آن کسی است که تو یعل
 .(532، شناسند...)همان و آثار حمیده و فرایل پسندیده دانند و
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معاویه  ناد از زبان ابوهریره و ابودرداء در یصفا  امام عل مترجم به تفصیل از
باعث  امام علی که جنگ با کننداین که آن دو به معاویه گوشاد می گوید وسخن می

 "القصه دیگر است:مترجم چنین نوشته دشمن شوند. با اوپیامبر خدا و شود که خدامی
و به نادیک معاویه  بیرون آمدند[ ی]از لشکر امیرالمؤمنین عل ابودرداء روز ابوهریره و

داری که می و به چه سبب روا کنی؟ای معاویه چرا با مسلمانان جنگ می تند:را گف شده او
 توان گفت که علی بن ابی طالبمی خون چند تن از اهل اسالم ریخته گردد راستی را

دین دارد و فریلتی که در اسالم  است به حکم سابقت که در کار خالفت از تو اولی تر در
همه وسایل  تو بیش از است وکردهیمصطف پیش غاواتی که در حاصل است و او

همگان واقفتر  فرل وخصال جمیل او از علم و بر دانی و بهتر حمیده و سوابق مرضیه او
را  محامد اعراق او بشناسیم و محاسن اخالق و را بر تو باشی بدان حاجت نداریم که او

دنیوی که لعنت از برای حطام  اهل خالفت نباشی پس چرا تو با وجود او شرح دهیم و
از خدای  دین خود اندازی؟ خلل در با چنین مردی نااع و خصومت کنی و آن باد خدای بر

این  خود دشمن مکن با را بریرسول خدا بترس ای پسر ابوسفیان وخدای سبحانه و
صورتی که در متن  در (546-545) کنیم باقی تو دانی؟"همه نصیحت از برای تو می

یا  ابوالدرداء حتی دخال علی معاویه فقال له: "ابوهریره و است:نوشتهاصلی ابن اعثم چنین 
احق بهذه االمر منک لسابقته فی الدین و  عالم تقابل علی بن ابی طالب و هو معاویه!

کان  هو رجل من المهاجرین االولین السابقین و انت رجل طلیق و فریلته فی االسالم و
 .(62-3/61، )همان ابوک من االحااب؟"

 است که در یامام عل هنگام مطرح نمودن مذاکرا  بین عمروعاص و مترجم در
، )همان کندبیان می زبان عمروعاص را از یهای امام علفریلت متن قسمتی از دو هر
 برتری امام علی بر عمروعاص، ادامه سخنانی را از اما مترجم در .(3/169-170

است که عمروعاص چنین اضافه کردهمتن اصلی نیست مترجم  کند که درمطرح می
خدمت  را در یوسایل مرضی که عل "به خدای که ما سوابق حمیده و گوید:می

آثار  داریم و اوایل و اواخر آن از همه عالم وقوف بیشتر بر دانیم واست می یمصطف
 وبه قلیل  کنیم وانصار انکار نمی مهاجر و راست از مقاما  مشهور که یاران او نیکو و
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محاسن  مآثر و مناقب و خود فرایل و جلیل آن وقوف داریم و دقیق و کثیرآن عالمیم و بر
از شرح  علی ابوطالب مکارم شیم و مآثر سیر توان کرد... را چگونه انکار  یعل

 .(657، )همان .".تقریر آن خوضی رود. مستغنی و بدان احتیاج نیست که در
خانه دخترش ام  شب نوزدهم ماه رمران دردر  یمترجم داستان مهمانی امام عل

در مورد زمان  است.متن عربی چنین مطالبی ذکر نشده ( که در747، همان(کلثوم را آورده 
"قبض قتیال فی مسجد الکوفه  آمده است مناقب آل اب  طالب در یشهاد  امام عل

( 307/ 3 ،)ابن شهر آشوب وقت التنویر لیله الجمعه لتسعه عشر مرین من شهر رمران"
 گوید:"ابومعشر می نوشته: مورد زمان ضربت خوردن حرر  تاریخ طبری در اما در

واقدی نیا چنین  جمعه هفدهم ماه به سال چهلم کشته شد. ماه رمران به روز علی در
جمعه یازدهم ماه و به  علی بن ابی طالب در کوفه به روز گوید: علی بن محمد اما گفته،

 آمده، الطالبیینمقاتل در (143/ 5 )طبری، ران سال چهلم کشته شدقولی سیادهم ماه رم
ولی  داندشب نوزدهم ماه رمران می که ابومخنف زمان ضربت خوردن حرر  را

ابوالفرج اصفهانی نظر  .داندابوعبدالرحمن سلمی آن را شب هفدهم ماه رمران می
این باره  در ابی الحدیدابن  (38/ 1 )اصفهانی، داندابوعبدالرحمن سلمی را صحیا می

رمران سنه اربعین فی روایه  قتل علی لیله الجمعه لثالث عشره بقین من شهر "و گوید:می
کانت الحدی  فی روایه ابی مخنف انها هی روایه المشهوره و ابی عبدالرحمن السلمی و

المحدثین  القول االول اثبت عند رمران و علیه الشیعه فی زماننا و عشره لیله بقین من شهر
کانت الروایا  ورد  انه یقتل فی  قد و رمران هی لیله بدر الیله السابعه عشره من شهر و

شب  طبرسی زمان ضربت خوردن حرر  را. (16-15/ 1)ابن ابی الحدید، لیله بدر.."
 در روایت صحیا را ابن اثیر (289، )طبرسی داندچهارشنبه نوزدهم ماه مبارک رمران می

 با توجه به این که اکثرا( 217 /10الکامل،  )ابن اثیر، داندماه رمران می هفدهم این باب،
ند نداشب هفدهم ماه رمران می روایا  اهل تسنن زمان ضربت خوردن حرر  را

 داند.شب نوزدهم ماه رمران می احتماال مترجم تحت تأثیر روایا  شیعه آن شب را،
 ،یآنکه امام عل مورد درمترجم مباحثی  یدر ادامه بحث شهاد  امام عل

 ناهمواری ایشان به پیامبر ناراستی و خصومت امت و از بیند وخواب می را درامبریپ
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گاه بودن امام عل شکایت کردند همچنین به اخباری از  از شهادتش و داستان گیر یآ
 همراهی پدر اصرار حسن بر اشک ریختن ام کلثوم و کمربند آن حرر  و کردن قالب در

مقایسه شود با  749-747 این مطالب نیست )ترجمه متن عربی آن خبری از ورده که دررا آ
جمله منابع شیعی این مطالب وجود دارد  از ( در منابع دیگر279-4/276متن عربی 

گاه بر  یشهاد  امام عل ازجمله شیخ مفید به وقایع قبل از اشاره کرده که ایشان آ
 همچنین به خواب امام تابی نکند وخواهند که بیاز ام کلثوم می شهاد  خود بودند و

امتش به ایشان  هایی که ازدشمنی ها ورنج بدان حرر  از بینند وکه پیامبر را در خواب می
 دریهمچنین امام عل (15-1/13شیخ مفید،(است اشاره کرده کنند،رسیده شکایت می

"همان  فرمایند:میبه پیامبراش شکوه و خواب خود مورد در 70خطبه  در نهج البالغه
دیدم پس گفتم ای رسول  را ربود رسول خدا گونه که نشسته بودم خواب چشمانم را

 فرمود: پیامبر دشمنی آنها چه کشیدم! لجبازی و دیدم و از هاچه تلخی امت تو خدا از
آنها  بر به جای من شخص بدی را و آنان را به من بدهد، بهتر از نفرینشان کن گفتم خدا

 به خواب حرر  و الکامل و مقاتل الطالبیین در. (85،نهج البالغه) مسلط گرداند
 استاشاره شده اندآن شب همراهی کرده در پدرشان را ،همچنین اینکه امام حسن

 وقایع قبل از مورد مطالبی که مترجم در (10/218، الکامل ابن اثیر،-54/ 1 )اصفهانی،
 روایا  شیعی است. از متأثر الکام نوشته، یشهاد  امام عل

 دهد،را نشان می های شیعی اومطرح شده توسط مترجم که کامال گرایش از نکا  دیگر
 از علی با کند ومطرح می یدر هنگامی است که مترجم تنفر خود را از دشمنان امام عل

ربی متن ع متن عربی خبری نیست در که از این مطالب در کندعنوان نفس رسول یاد می
 .(4/346، )همان "ثم انهم سبوا علی بن ابی طالب رضی الله عنه و قالوا فیه القبیا" آمده

 فرق و خاک خذالن بر دادند و هادشنام را ی"و امیرالمؤمنین عل ترجمه چنین آمده در
دنیای  یاید و به جهت خشنودی معاویه و ناساا گفتند نفس رسول را و ریختند دهان خود

 .(811، )همان شت باقی اختیار نمودند"بر به دنی را
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 تفاوت نگاه مترجم با مؤلف در ذكر برخی رویدادهای مورد توجه شیعه
متن عربی آن  با الفتوحترجمه  های شیعی درها که حاصل تفاو  گرایشمبحث یکی از

 این تغییرا  با است که بیشترشده متن ایجاد است، تغییراتی است که توسط مترجم در
ادامه به این تغییرا  توسط مترجم  در است.رد گرایش شیعی توسط مترجم انجام شدهرویک

 اشاره خواهد شد:
 نظر یاز اینکه امام عل فتا بالد شام بعد بحث مشور  ابوبکر با اصحاب در در

 "لقد سررتنی به سرک الله" گفت: متن عربی آمده که ابوبکر در. نمایدمطرح می را خود
ای  گفت: و "ابوبکر روی به یاران آورد استترجمه آمده صورتی که در ر( د1/81، )همان

گمان منافق بی صدق او به گمان بود است هر که در مسلمانان این مرد وارث علم پیغمبر
 .(55، )همان باشد"
این روایت  در آورده و جعفربن محمد ابن اعثم روایتی از مورد زمان مرگ عمر، در

صورتی که  در. (2/330، )همان استرا غسل داده عمر طالبآمده که علی بن ابی 
 کندمی ذکر و "روایت کنند" استفقط نوشته را نیاورده و مترجم نام جعفربن محمد

 .(274، )همان واگذار کردند را به"افلا" شستن عمر یامام عل
 سخنرانی با از بعد یدعای حرر  عل مورد در توسط مترجم، تغییرا  دیگر از 

 2/488 ،)عربی استآورده را "صلی الله علیه و آله" پایان دعا لشکریان است که مترجم در
 .(442ترجمه  با شود سهیمقا

 :گویدمی وقتی عمار جنگ صفین، عمروبن عاص در و بحث مناظره بین عمار در
، )همان من کنت مواله فعلی مواله" سلم قال: "الست تعلم ان النبی صلی الله علیه و

عالمه امینی رضوان  (567، )همان استرا دوست ترجمه کرده مترجم کلمه موال (3/77
 ابن عم -3 عم -2 رب -1 است:معنا برای کلمه موال ذکر کرده 27الله تعالی علیه حدود 

 مالک -9 عبد -8 )آزاد کرده شده( معتق -7 )آزاد کننده( معتق -6 ابن اخت -5 ابن -4
 صهر -17 نایل -16 جار -15 صاحب -14 حلیف-13 کشری -12 تابع منعم علیه -10
 -25 محب -24 سید-23 اولی بالشیء -22ولی  -21 عقیده -20 منعم -19 قریب -18

( اهل تسنن برای 2/326 متولی در امر )عالمه امینی، -27 متصرف در امر -26 ناصر



   اک،  ع،اسی،  ج ه کشا یعلی 

 

113 

 

، 2ماره سال اول، ش
 1396 تابستان

بیان  همین معنا را توجه به این که مترجم با اند وگرفته در نظر معنای دوست را کلمه موال،
 شیعه امامی نیست. که او دهدمطلب نشان می نیکرده، هم

، )همان استآمده "علی فی الرضاع" نیفرزندان امام حس در متن اصلی نام یکی از
 حالی که در (908، )همان استرا علی اصغر نوشته صورتی که مترجم نام او در (5/115

 (200/ 3 بالذری )بالذری، و (448/ 5 )طبری، خنفجمله ابوم از نویسان قبل از اوتاریخ
)یعقوبی،   عقوبیتاری  جمله  منابع از بعری از اند. البته دربا نام "عبدالله"یاد کرده از او

 که او اندفقط گفته و اندنکرده ذکر را ( نام او258 )دینوری، اخبارالطوال و (2/181-182
 است.کودکی خردسال بوده

است  یعل فرزندان حسین بن از یکی دیگر مورد توسط مترجم در تغییرا  دیگر از
حیدا  "...فبقی الحسین فریدا و متن اصلی آمده است که درزنده مانده حادثه کربال که در

 مترجم او (5/115) یومئذ ابن سبع سنین ..." هو ابنه علی رضی الله عنه و لیس معه ثان اال
جمله  از منابع دیگر در (908، )همان استرا عمر نوشته نام او برادرزاده امام دانسته و را

دینوری  (469/ 5 )طبری، است امام حسن فرزند و عمر، را نام او تاریخ طبری آمده که
 داندمی حسین امام فرزند را این تفاو  که او است ولی باکرده ذکر عمر را او نام

)ابن  استبن علی ذکر شده عمرو بن حسن نام او طبقات الکبری در (259 )دینوری،
 )ابن اثیر، استبن حسن ذکر شده عمرو هم نام او الکامل در (107-106/ 5 سعد،

رکاب عموی خویش به  بن حسن در آمده که عمر االرشادالبته در  (209 /11، لکاملا
 .(2/23)شیخ مفید،  استشهاد  رسیده

باید توجه داشت که مؤلف در در توجه به نوع نگاه مذهبی مؤلف و مترجم به این نکته 
توانسته است در اثرش ذکر کند و تر میزیسته و برخی اخبار شیعی را صریشهری شیعی می

کند را باید از این زاویه هم نگریست و تر سخن میمواردی اندکی که مؤلف از مترجم شیعی
اط بیشتری مترجم در محیط سنی خراسان خوارزم و تایباد در آخر قرن ششم قمری با احتی

تری که در ها و حس شیعی قویشود اما درباره دیدگاهدرباره مثال دیث غدیر دست به قلم می
موارد بیشتری مترجم به نسبت مؤلف بدان پرداخته است این نکته را باید در نظر داشت که 

از اوایل قرن چهارم تا اواخر قرن ششم بسیار  رشد تشیع و یا الاقل توجه به اهل بیت
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خوارزمشاهیان به لحاظ زمانی کمی بعد از تالیف این کتاب دم از خالفت  .بودشتر شدهبی
 /13)ابن کثیر،  بودندوزراء شیعی در خالفت عباسی قدر  یافته .زدندشخصی علوی می

( در فاصله یک قرن و نیم بین زمان مؤلف تا زمان مترجم حکومت شیعی آل بویه 212
( مایدیان که حامی اندیشه 545-350ود و حکومت شیعی )( آمده بود و رفته ب320-447)

( طبیعتا این فاصله 114)عباسی و دیگران،  شیعی و طرفداران اهل بیت بود، آثارش باقی بود
 است.زمانی و این رخدادها تا حدودی بر نوع نگرش مترجم تأثیرگذار بوده

 

 الفتوحتمایالت ضد امامی مترجم و نمود آن در ترجمه 
 متن اصلی و های شیعی چه درگرایش حاصل تأثیر توان آن رار مواردی که مییکی دیگ

حذفیا  متن اصلی است که توسط مترجم  ترجمه دانست بحث مختصرنویسی و چه در
 مطالبی با متن اصلی احادیث و شود درتوجه به بررسی نشان داده می است که باانجام شده

یا به صور  مختصر  است ویاحذف شده گرایش شیعی آمده که توسط مترجم رویکرد
 شود:نوشته شده که به آنها اشاره می

علی  سلم یقول: "فقد سمعته صلی الله علیه و گویدعایشه می متن اصلی ام سلمه با در
ترجمه  در. (2/455، )همان عصانی" مماتی فمن عصاه فقد خلیفتی علیکم فی حیاتی و

علی خلیفه من است  است:حق علی نگفته در ول خدارس بگوید تو با "از او بورس تا آمده:
 استعصانی را ترجمه نکرده ادامه آن فمن عصاه فقد و در مما ؟ حالت حیا  و در

حساسیت بیشتری که مترجم جهت  یا تمایل ضدامامی هست و اینجا در (408، )همان
 دارد. رعایت اعتبار ابوبکر

متن  در عمروبن عاص برگاار شد، و ای که بین عماربحث مناظره جنگ صفین در در
من  سلم قال: "... الست تعلم ان النبی صلی الله علیه و گویداست عمار میاصلی آمده

اخذل من  من نصره و انصر من عادا و عاد و ال من واال کنت مواله فعلی مواله اللهم و
. (3/77، )همان انت فالمولی لک علی موالی من بعده و لرسوله و فانا مولی الله و خذله؟

فرموده است من دوست  ایی که مصطفی"ای ناکس ابتر نشنیده استترجمه آمده در
 از شیطان دوستی نیست؟ جهان بغیر در را تو علی دوست من و رسول اویم و خدا و
 .(567، )همان
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که  شودروشن می های شیعی نویسنده نیاگرایش قسمت اخیر توجه به بررسی این دو با
 توسط پیامبر خدا یوصی بودن امام عل والیت و قسمت بحث تایید این دو در

 است.کرده را مختصر است. اما مترجم آنهاکامل توسط نویسنده مطرح شده برای
 زبیر و نقص بیعت طلحه و مورد سخنرانی از زحربن قیس که در هایی ازمترجم قسمت

 که در (456-455ترجمه  با مقایسه شود 502 -2/501)عربی  استعایشه راحذف کرده
 است. تمایل مترجم به اعتبار این سه نفربیشتر اینجا

صدای آنها به مردم  و کنندعااداری می متن اصلی گاارشی آمده که جنیان برای عمر در
اینجا مترجم ظاهرا  در. (2/330، )همان استترجمه نیامده که این متن در رسدمدینه می

 قرار دهد. ای عمربر خواهدچنین اعتباری رانمی
این بحث امام  که در دیگر سه نفر و یدر متن اصلی بحثی مطرح شده بین امام عل

همچنین  است ومردم بوده اساس خواسته خود که بیعت ایشان بر کنندمطرح می یعل
 استها توسط مترجم حذف شدهکه این قسمت پردازندبه توصیف شخص معاویه می

 .(23-3/22، )همان
 واقعه کربال از بعد امام زین العابدین اصلی مناظرا  حرر  زینب و متن در

-5/121 )عربی استترجمه فقط به آن اشاره کرده است ولی دربرایکامل توضیا داده شده
 .(914 ترجمه شود با سهیمقا 123

مترجم فقط  است امامطرح شده شهاد  امام حسین از در متن اصلی اتفاقا  بعد
 134-5/120)عربی  استادامه نداده است وترجمه کرده را نیحس شهاد  امام تا

 .(914-911ترجمه  با شود سهیمقا
 

 نتیجه
هایی که مبحث مترجم در که نشان داده شد، های انجام شده همانطورتوجه به بررسی با

سوی شیعی  است بیشتر سمت ومتن ایجاد کرده تغییراتی که در به متن اضافه کرده و
اصطالحاتی استفاده  دشمنان اهل بیت از مورد امامان شیعه و همچنین در ست واداشته

بحث اثبا  والیت  هایی که درمتن البته مترجم، کنند.شیعیان استفاده می کرده که بیشتر
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برای شیعیان  یاحتی اصطالح روافض را است وکرده مختصر بسیار است را یامام عل
ر سراسر متن کم نیست نشان از این دارد که وی به هی  برد و این شواهد که دمی به کار

 زیاد متن بسیار در های شیعی اوگرایش روی شیعه امامیه نیست. ولی با این حال تأثیر
 و یاثبا  والیت امام عل مورد در پیامبر احادیثی از او ابن اعثم، مورد در است.

نگاه  برایکامل با را نالعابدیامام زین ومناظرا  حرر  زینب و وقایع کربال
شیعیان  به ندر  مانند بسیار امامان، مورد اصطالحا  در است. ولی درشیعی بیان کرده

های شیعی متأثر از گرایش دو چه مترجم هر است. به این ترتیب چه مؤلف وسخن گفته
وند. ششیعه امامیه محسوب نمی اند ولی هی  کدام ازآن دومتن نشان داده در آن را بوده و

های شیعی در مواردی حس غیر امامی در متن مترجم مشهودتر است هر چند گرایش
تر است و دلیل این موضوع تا حدودی به شرایط متفاو  زمانی و مترجم در مجموع قوی

 شود.مکانی مؤلف و مترجم مربوط می
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 منابع
، شیجلد اول، قم، مکتبه آیت الله مرع ،شرح نهج البالغه ،ابن ابی الحدید -

 ش.1383
 الطبعه االولی، بیرو ، ،8-1علی شیری، جلد  قیتحق ،الفتوح، ابن اعثم کوفی -

 .1411، داراالضواء
دهم  جلد عباس خلیلی، ترجمه ابوالقاسم حالت و، الکامل، عاالدین علی ابن اثیر، -

 ش.1371، موسسه مطبوعاتی علمی تهران، یازدهم، و
 جلد اول وهشتم ونهم، ،رفه الصحابهاسدالغابه ف  مع ،عاالدین علی ابن اثیر، -

 .1409، دارالفکر بیرو ،
ترجمه محمودمهدوی دامغانی، جلد سوم ، طبقات الکبری، محمد ابن سعد، -

 ش.1374، انتشارا  فرهنگ و اندیشه تهران، وپنجم،
 ش.1379، قم، نشر عالمه، مناقب آل اب  طالب علیهم السالم، ابن شهرآشوب -
السیاسه المعروف بتاری   االمامه و، دعبدالله بن مسلمابن قتیبه دینوری، ابومحم -

 .1410، داراالضواء بیرو ، ط االولی، جلد اول، تحقیق علی شیری،، الخلفاء
، ، دارالفکررو یجلدپنجم، ب ،البدایه والنهایه، ابوالفداء اسماعیل بن عمر ابن کثیر، -

1407. 
، یعاب ف  معرفه االصحاباالست، ابوعمر یوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالبر، -

 .1412، دارالجیل بیرو ، ط االولی، جلداول، تحقیق علی محمد البجاوی،
 ظیعبدالحف و یاریاالب میالسقاوابراه یمصطف قیتحق، السیره النبویهابن هشام،  -

 .تا یب دارالمعرفه، رو ،یب ،یشلب
 طوری،ترجمه جوادفال، قرون نخستین اسالم  تاری  ایران در، برتولد اشوولر، -

 ش.1386، فرهنگی شرکت انتشارا  علمی و تهران، جلداول،
ترجمه جواد فاضل، ، مقاتل الطالبیین، ابوالفرج علی بن الحسین اصفهانی، -

 ش.1339، کتابفروشی علی اکبر علمی جلداول، تهران،
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 مصر، عبدالحلیم نجار، ترجمه عربی دکتر، تاری  االدب العرب ، کارل ،بروکلمان -
 م.1969 ،دارالمعارف

تحقیق سهیل ، کتاب جمل من انساب االشراف، احمدبن یحیی بن جابر بالذری، -
 .1417، دارالفکر بیرو ، ط االولی، سوم، جلداول و ریاض زرکلی، زکار و

، البرز تهران، چاپ سوم، سوم، جلد تحقیق محمدروشن،، تاریخنامه طبری، بلعمی -
 ش.1373

موسسه  قم، جلدسوم،، یف الشیعهالذریعه ال  تصان، شیخ آقابارگ تهرانی، -
 .1408، اسماعیلیان

 ش.1393، نشر علم تهران، چاپ اول،، منابع تاری  اسالم، رسول جعفریان، -
مراجعه  تحقیق عبدالمنعم عامر، االخبار الطوال، ابوحنیفه احمد بن داود دینوری، -

 ش.1368، منشورا  الرضی قم، جمال الدین شیال،
، کتابفروشی اسالمیه تهران، جلداول،، لس المومنینمجا، شوشتری، قاضی نورالله -

 ش.1365
 چاپ دوم، دوم، جلد اول و ترجمه هاشم رسولی محالتی،، ارشاد ،شیخ مفید -

 تا.، بیناشر اسالمیه تهران،
 یمستوف احمد بن محمد ترجمه ،یکوف اعثم ابن ،الفتوح ،(مصحا) مجد ییطباطبا -

 ش.1372،یسالما انقالب اموزش و انتشارا  تهران، ،یهرو
تحقیق محمد ابوالفرل ، تاری  االمم والملوک، بن جریر ابوجعفر محمد طبری، -

 ش.1387، دارالتراث بیرو ، ط الثانیه، دهم، پنجم و سوم و جلد ابراهیم،
چاپ  ترجمه عایاالله عطاردی،، اعالم الوری باعالم الهدی، امین االسالم طبرسی، -

 ش.1390، ناشراسالمیه تهران، اول،
 ش.1331، دکن حیدرآباد، جلد اول،، لسان المیزان، ابن حجر سقالنی،ع -
 ترجمه جمعی از نویسندگان، جلد، الغدیر ف  الکتاب والسنه واالدب، عالمه امینی -

 تا.، بیتهران بعثت، بنیاد ناشر دوم،



   اک،  ع،اسی،  ج ه کشا یعلی 

 

119 

 

، 2ماره سال اول، ش
 1396 تابستان

عباسی، علی اکبر و فروهی آرمان، تاریخ جامع دولتهای شیعه، اصفهان، انتشارا   -
 ش.1396، هی، ویراست دومجهاد دانشگا

تحقیق اصغر ، سیرت رسول الله ،رفیع الدین اسحاق بن محمد قاضی ابرقوه، -
 ش.1377، خوارزمی تهران، چاپ سوم، جلددوم، مهدوی،

 ش.1304، موسسه الوفاء بیرو ، جلداول،، بحاراالنوار، محمد باقر مجلسی، -
رضا طباطبائی ا غالمتصحی، الفتوح، محمد بن احمد ،)مترجم( مستوفی هروی -

 ش.1372، آموزش انقالب اسالمی انتشارا  و تهران، مجد،
، کتاب فروشی خیام تهران، جلدپنجم،، ریحانه االدب، محمدعلی مدرسی تبریای، -

 ش.1360
 الطبعه الثانیه، تحقیق عبدالسالم محمدهارون،، وقعه صفین، نصر بن مااحم -

 ش.1382، الموسسه العربیه الحدیثه القاهره،
 دشتی، ترجمه محمد بن حسین شریف الرضی، گردآورنده محمد، بالغهنهج ال -

 ش.1386، موسسه بوستان کتاب قم، چاپ چهارم،
دارالغرب  بیرو ، ط االولی، تحقیق یحیی الجبوری،، الرده، محمدبن عمر واقدی، -

 .1410، االسالمی
اپ چ جلداول، ترجمه عبدالمحمدآیتی،، معجم االدباء، ابوعبدالله یاقو  حموی، -

 ش.1381، سروش تهران، اول،
جلددوم، ، تاری  الیعقوب ، احمد بن ابی یعقوب بن جعفر بن وهب یعقوبی، -

 تا.، بیدارصادر ،رو یب
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Analytic Comparison of Shiite  

Inclination between Ibn A`tham Al-Kufi in his Al-

Futuh and its 6th century AH Persian Translation 
 

Ali Akbar Abbasi1 

Najme Keshani2 

 

 

Abstract 

Al-Futuh written by Ibn A`tham Al-Kufi (d. 314) is one of the most 

important sources in Islamic History. It has been later translated into Persian 

by Muhammad b. Ahmad Mustufi Hiravi (d. 596). Apart from original 

differences between the work and the translation, these tows have some 

different views, religiously speaking. The main subject of this article is to 

study these differences and their influence on both texts. Our study shows 

that although none of author and the translator were vivid Shiite figures, both 

have Shiite inclination and have used Shiite based information. However we 

find this Shiite information in the Arabic work, in the Persian translation this 

kind of information and inclination are more vivid.  
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The Role of Shiite Beliefs in  

the architecture of The Safavid Era 

 

Abdoolah motevali1 

Mohammad Hassan Beigi2 

Shabnam Hoseinabadi3 

 

 

Abstract 

With formalize of the Shiism in Iran in Safavid era, the formal Iranian 

architecture entered into a new period that partly had been based on Shiite 

teachings and beliefs. The Safavid era was the last attempts of the Iranian 

traditional architecture in Islamic period, due to its style and innovation. 

Under the influence of pre-Safavid beliefs, we see the expansion of Islamic 

buildings with new cultural and religious uses in the Safavid period. This 

research seeks to study the role of Shiite beliefs in the architecture of the 

Safavid era with respect to its signs and its symbolic elements. The main 

question of the research asks: What kind of transformation and development 

was made by the Shiite thought in the architecture of the period? The answer 

says that the Safavid art has a profound relationship with religion and 

politics; the architecture of this era was influenced by religious factors, and 

during the Safavid era, with the influence of Shiite thoughts and recognition 

of the Shiite religion in Iran, we are witnessing a change in the style of 

architecture and decoration of buildings with the Shiite approach and   
 

Keywords: The Safavid era, Islamic architecture, Shiite beliefs. 
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Reforming Society in the Practices 

 of Shiite Imams: A Way Based on  

Religious and Moral Advice and Responsibility 
 

Syed Alireza Vasei1 

 

 

Abstract 

Shiite Imams, who are believed by their followers as leaders of Ummah 

(the Muslim society), just like the Prophet, had plans to reform society and 

confront abnormalities. In this way, they had appropriate strategies for every 

necessity. Analyzing these strategies is the main subject of this research. The 

researchers believe that imams' plans were usually based on religious and 

moral approaches. These plans could give religious and moral consciousness 

to people. This research is based on civil Islam, methodologically speaking 

and is analyzing Imams` sayings in first hand Islamic sources and had a 

practical look into Imams`s position in society, when see all of them as a 

unique character. 

 

Keywords: Practices of Imams, reforming society, religious and moral 

advice, responsibility 
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Interaction between  

Imam Ridha (as) and the Fathiyyah 
 

 

Nematoallah Safari Foroushani1 
Zahra Bakhtiari2 

 

Abstract 

The group of Fathiyyah who believed in the leadership of the eldest son 

of Imam Sadiq, named Abdullah Aftah, was among the Shiite groups of the 

age of Imam Ridha. This group itself was divided into some sub divisions; 

some of their famous jurists, without omitting the leadership of Abdullah 

Aftah from the train of their Imams, accepted the leadership of Imam Kazim 

as well. In this order, they regarded Imam Ridha as their ninth Imam. So, the 

most fundamental belief of them was the convey of Imamah from one 

brother to the other. Studying the interaction between Imam Ridha and the 

group of Fathiyyah is the subject of this research and it is trying to deal with 

this subject in a descriptive-analytic way. The result of this research is as 

follow: converting some of members of this group from their belief into 

Imamiyyah by Imam Ridha`s teachings and activities; In this way of 

antithesis, Imam Ridha was mainly thinking about the guidance of them and 

he was almost succesful. 
 

Keywords: Imam Ridha, groups inside Shiite division, Fathiyyah, Abdullah 

Aftah, Fathi scholars. 
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Yahya b. Umm-i-Tuwail and  

His Position in Shiite History  

and between Transmitters of Hadith(tradition) 
 

Alireza Ashtari Tafreshi1 

Valiullah Barzegar Kelishomi2 
Mona Zeinali Toroghi3  

 

 

Abstract 

Although Yahya b. Umm-i-Tuwail has been introduced in traditional and 

historical sources as the Bab of Shiite Imams, but it is not clear for whom 

exactly he had been the Bab, Imam Sadjdjad or Imam Baqir, 4th and 5th 

Shiite Imams? So, this is a matter of deference between Imamiyyah and 

Nusayriyyah. To solve this problem with a vivid answer, we should at first, 

study Yahya`s life in History and then, it is necessary to study the traditions 

transmitted through or by Yahya; contents of these traditions, Yahya`s 

transmitters and his sources, all are of high importance. By these studies, we 

will find out the detailed history of Yahya`s life and several dark parts of 

Shiite history. As a conclusion, we will understand that not only Yahya had 

been a Bab for Shiite Imams, nor even being a Bab was a historical reality in 

Imamiyyah, at least in the case of Yahya; this subject is nowadays a matter 

of discussion in academic societies.  
 

Keywords: Imamiyyah, Nusayriyyah, Yahya b. Umm-i-Tuwail, Tradition 

(Hadith). 
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The Typology of Accompanying 

Ali b. Abi Talib (as) during the internal wars 

 

Hedye Taghavi1 

 

Abstract 

The confrontation of Muslims during the caliphate of Ali ibn Abi Talib 

(40-35 A.H) occurred in a situation that the Islamic society had been divided 

into intellectual and political conflicts. Beside the accompany of companions 

of Prophet in wars and their position in support of political groups, reducing 

Religious Concerns, paying attention into worldly life, enriching of society e 

due to Muslims' access to enormous enrichment of the Conquests were 

influential factors on types of Muslim companionship with Ali during 

internal wars. The present paper seeks to analyze these types of accompany 

through a quantitative method and numerical data to determine exactly the 

type and extent of Muslim companionship with Ali during the wars. The 

achievement of the research will indicate that the association of people with 

Ali had been in four types of: complete, half, indifferent and non-

accompanying. There was a full and half companionship in the first two 

years of his caliphate until Nahrawan war; and there were indifferent and 

non-accompanying Muslims with Ali in the last two years of the caliphate, 

especially after the battle of Naharwan. The highest amount of 

accompaniment was in the battle of Saffin with 90000 soldiers and the 

lowest of those with 1,700 ones against the Muawiyyah cemetery. 
 

Keywords: Ali ibn Abi Talib, battle of Saffin, Plunders, Accompany. 
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