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  فصلنامه تاريخ اسالم
   48، شماره مسلسل1390مستانزشماره چهارم، ، دوازدهمسال 

  
  بررسي انتقادي ديدگاه ويليام مونتگمري وات 

  ∗اميهدربارة شيعه در دورة بني
  

 15/11/90: تاريخ تأييد  15/4/90: تاريخ دريافت

  ∗∗سيدقاسم رزاقي موسوي: ترجمه و نقد
اي بـا   س برجسته اسـكاتلندي در مقالـه      خاورشنا)  م 2006(مونتگمري وات   

شـناختي بـه بررسـي وضـعيت         با نگـاهي جامعـه     »اميهشيعه در دورة بين   «عنوان  
وي بــا اشــاره بــه اشــتراكات سياســي و .  پرداختــه اســتورهشــيعيان در ايــن د

 ميـان شـيعيان     ها و مغـايرت   ريشه اختالف اختالفات اعتقادي شيعيان و خوارج،      
كه از قبايل شـمالي     (با خوارج   )  يمن بودند  ي قبايل جنوب  كه هسته اصلي آنان از    (

هـم چنـين    . دانـد ها و تحركات مي    خاستگاه قومي افراد حاضر در قيام       را )بودند
وات با اشاره به موفقيت نظامي قيام مختـار، دسـتاورد مهـم ايـن قيـام را جلـب                 

مختـار  ادعـاي   . دانـد حمايت موالي و ظهور اين دسته به عنوان حاميان شيعه مي          
مبني بر مأموريت از طرف محمد حنفيه كه بعدها موجب پيدايش فرقـه كيـسانيه         

چنين امتزاج فرهنگـي ميـان برخـي اعـراب حـامي مختـار، اعـراب و                 شد و هم  
مسيحيان ساكن بين النهرين و موالي كه ريشه غير عربي داشتند نيز از نكات قابل 

                                           
  :ديدگاه ويليام مونتگمري وات از مقالة زير گرفته شده است ∗

w. Montgomery watt, shi'ism Under the Umayyads, Journal of the Royal 
Asiatic Society 1960, pp 72-185. 

 . اسالميكارشناس ارشد تاريخ اسالم و عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ ∗∗
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 با اشاره به قيام ناموفق عبداهللا وي در پايان. توجه در مقاله وات به شمار مي رود   
بن معاويه، عامـل اصـلي موفقيـت عباسـيان را شـعار جلـب رضـايت خانـدان                   

  .كند و گردآوردن شيعيان در اطراف خود بيان مي6پيامبر
 منحصر دانـستن     و مل درون ديني فعاليت شيعيان    اغفلت يا كم توجهي به عو     

هـاي  كـه تحليـل  اسـت  جملـه عـواملي   علل در عوامـل اجتمـاعي و بيرونـي از        
 اين نوشتار كوشـيده اسـت ضـمن         .كندهايي همراه مي  خاورشناسان را با كاستي   
   .هاي آن را هم در معرض ديد قرار دهدترجمة مقاله وات كاستي

  
   .هاي شيعي، بني اميه، مختار، كيسانيه مونتگمري وات، شيعه، قيام:هاي كليديواژه

  
  مقدمه

خـود، هـشت زيـر      » مطالعـات دينـي   «نوان زير مجموعه     ع 42انتشارات راتلج از ميان     
  :اند ازمجموعه را به مطالعات اسالمي اختصاص داده است، كه عبارت

  ؛»مجموعه تصوف«. 1
  مجموعه مطالعات اسالمي؛«. 2
  ؛»تاريخ و جامعه در جهان اسالم«. 3
  ؛»هاي جديد در مطالعات اسالميافق«. 4
  ؛»ميمفاهيم نقادانه در مطالعات اسال«. 5
  مطالعات راتلج در باب اسالم سياسي؛«. 6
  خاورميانه جديد و مجموعه جهان اسالم؛«. 7
  .»پيشنهادهاي راتلج براي مطالعات مربوط به خاورميانه و اسالم«. 8

به ويراستاري پاول   » تشيع«وعه، دوره چهار جلدي     ميكي از جديدترين عناوين اين مج     

اين مجموعه در حجمـي، حـدود       . منتشر شد م   2008لوفت و كالين ترنر است كه در سال         
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اي در معرفي مجلدات چهارگانـه كتـاب و          همراه مقدمه  ، مقاله 75 صفحه مشتمل بر     1600
از خاورشـناس   » اميهشيعه در زمان بني   «مقاله حاضر با عنوان     . ها است نمايه تاريخي مقاله  

شر شده اسـت كـه      برجسته اسكاتلندي، مونتگمري وات در مجلد نخست اين مجموعه منت         
 .پردازيم در اين مقاله به ترجمه و نقد آن مي

  
  ١مروري بر شخصيت وات و آثار او

. در چهاردهم مارس در اسكاتلند متولـد شـد  )  م2006 ـ  1909(ويليام مونتگمري وات 
 مـيالدي در رشـته ادبيـات يونـاني در           1930وي تحصيالت دانـشگاهي خـود را در دهـه           

هـم چنـين در كـالج       . رد و در فلسفه اخالق ادامه تحـصيل داد        دانشگاه ادينبورگ شروع ك   
رساله كارشناسي ارشد او دربـاره      . جرج واتسون و دانشگاه آكسفورد نيز به تحصيل پرداخت        

او در حـوزه مطالعـات      . بود» جبر و اختيار در صدر اسالم     «كانت و عنوان رساله دكترايش      

فه صاحب معلومات بـود و در دانـشگاه         عربي و اسالمي، تفسير قرآن، عرفان، حقوق و فلس        
  .به تدريس مشغول شد

 م بر اثر آشنايي با دانشجوي مسلمان پاكستاني اسـالم           1937وات معتقد است در سال      
او مـدتي در اورشـليم در كـالج الهيـاتي كادسـدون، دسـتيار اسـقف                 . را كشف كرده اسـت    

 كشيش  1940ود و در سال     ب) وابسته به كليساي پروتستان انگليسي    (المقدس    انگليكن بيت 
 ادينبورگ، مدرس ادبيات عرب بود       ها در دانشگاه    هم چنين، سال  . كليساي سنت ماري شد   

او در سـال  .  م صاحب كرسي عربي و مطالعات اسـالمي دانـشگاه گرديـد            1964و در سال    
يش از سي كتاب و بيش      ب م   2005  سال  اما تا  ، م از دانشگاه ادينبورگ بازنشسته شد      1979

هـاي    ، قـرآن، مـسيحيت و سـاير موضـوع         6يست مقاله درباره اسالم، پيامبر اسالم     از ب 
 2002  سال در» ايمان يك مسيحي در جهان معاصر     «آخرين اثر او با عنوان      . مرتبط نوشت 

  .م منتشر شد
نگاهي گذرا به آثار وات و مروري بر تاريخ تأليف آنها از سيري منطقي در مطالعـات او                  
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تدا به شناخت تـاريخ صـدر اسـالم و وقـايع عـصر نبـوي بـه عنـوان                    او اب . كند  حكايت مي 
گذار دين اسالم پرداخت و سپس به شناخت مباني انديشه و تعاليم ديـن اسـالم روي      بنيان
پس از آن از سويي به عنوان استاد مطالعات اسـالمي و از سـويي ديگـر بـه عنـوان                     . آورد

  .حيت و ارتباط اين دو پرداختعالمي مسيحي، به مقايسه تطبيقي دين اسالم و مسي
هاي تاريخي او دربـاره اسـالم و          ترين كتاب   مهم. اولين آثار وات، آثار تاريخي او هستند      

، نوشـته   )محمـد در مدينـه    ( م   1956و  ) محمد در مكـه   ( م   1953هاي    عصر نبوي در سال   

و به   نوشته   »مدار  محمد پيامبر و سياست   «اند و خالصه اين دو كتاب به صورت كتاب            شده

وات پس از آشنايي با تاريخ صدر اسالم و عصر نبوي به شناخت             . فارسي ترجمه شده است   
الفكـر الـسياسي    «هـاي      م كتـاب   1968بيشتر دين اسالم و تعاليم آن پرداخت و در سـال            

وي پـس از شـناخت تـاريخ اسـالم و           .  را نوشـت   »فلسفه الهيـات اسـالمي    «و  » االسالمي

اسالم به تأثير آن در اروپا و عكس العمل اروپاييان در مقابل            ها و مباني فكري دين        انديشه
االسـالم و المـسيحية فـي العـالم         «هـاي     هجوم اين انديشه جديد پرداخته اسـت و كتـاب         

برخـورد آراي مـسلمانان و      « و   »تأثير اسـالم در اروپـا     «،  »اسپانياي اسالمي «،  »المعاصر
  .استنوشته م  1991 م تا 1969هاي   را در سال»مسيحيان

گذشـته  «،  »محمد در تاريخ  «هاي مختلفي مانند      هاي متعددي در زمينه     چنين، مقاله   هم
هـاي متعـددي در       او مقالـه  . نوشته اسـت  » اسالم و همبستگي جامعه   « و   »شكوهمند اسالم 

دهنـده جايگـاه علمـي برجـسته او در زمينـه علـوم                 دارد كه نشان   »دايرة المعارف اسالم  «

هاي    يكي از مقاله   »تشيع در دوره بني اميه    «مقاله  .  غرب هستند  اسالمي و تاريخ اسالم در    

در . انتشارات راتلـج منتـشر شـد   » shiism«او است كه در جلد اول مجموعه چهار جلدي       
  .پردازيم اين پژوهش به نقد و بررسي اين مقاله مي
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  بررسي كليات و ساختار مقاله) ب
هـاي   ختي از وضعيت شيعيان و فعاليـت شنا وات در اين مقاله درصدد ارائه تبييني جامعه       

 هجري بـا بررسـي سـاختار        132آنها در دوره بني اميه تا روي كار آمدن عباسيان در سال             
هـاي    ويژگي برجسته و ممتاز وات در مقايسه با ساير خاورشناسـان، تحليـل            . اي است   قبيله

 از منـابع اوليـه      منصفانه و نزديك به واقعيت، جامع بودن مطالعات و آشـنايي و اسـتفاده او              
كـشيان غربـي خـود از حاكميـت روح            با اين وجود او نيـز ماننـد سـاير هـم           . اسالمي است 

ها، تكيه بر منابع اهل سنت و منـابع خاورشناسـان پيـشين در امـان                ماترياليستي در تحليل  
هاي او درباره وقايع صدر اسالم به ويژه مربوط به شـيعيان را كـه              اين مسئله، تحليل  . نماند

هـاي درون دينـي از سـوي اهـل سـنت مواجـه هـستند، خـالي از نقـص                        عدم پـذيرش   با
  .گذارد نمي

وات با تبييني مختصر از وضعيت سياسي صدر اسـالم پـس از شـهادت اميرالمـؤمنين                 
 را   آن حـضرت    و نمايـد    ارائه مـي   اي از امام حسن     ، تصوير عافيت طلبانه   علي

 را كـه بـه گمـان وي بـا           يام امام حـسين   او ق . كند  راضي به صلح با معاويه معرفي مي      
او در ادامه   . داند  حاصل مي   هدف تشكيل حكومت صورت گرفته است، تالشي نافرجام و بي         

هـايي ماننـد قيـام        به چگونگي تعامل حكومت اموي با شيعيان، تحركات شـيعيان در قيـام            
ري  و تركيـب     گي  پردازد و با تحليل ماهيت اين دو قيام، چگونگي شكل           توابين و مختار مي   

  .دهد هاي خوبي ارائه مي كننده در آنها، يافته افراد شركت
اي و  وات در اين مقاله با تبيين جامعه شناختي و به ويـژه از راه بررسـي سـاختار قبيلـه           

، درصـدد   هاي شيعي بعد از شهادت امام علـي         كنندگان در قيام    تركيب جمعيتي شركت  
 شـكل گرفتـه،      امـام علـي    نزمااز  يعي كه   تبيين اين نكته است كه اولين تحركات ش       

اين عده داراي دشـمن مـشتركي   . شود افرادي از خوارج هم فكر با شيعيان را نيز شامل مي  
او اين مسئله را بـا      . به نام امويان بودند كه در راستاي مبارزه با آنها با هم همكاري داشتند             

  :نويسد و در اين زمينه ميكند  ها اثبات مي كننده در قيام بررسي فهرست افراد شركت
.  شـكل گرفـت    تحركات شيعي از ميان قبايل چادرنشين در لشكر علـي         
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اين ادعا بر   . گرفت  چنين مرداني از خارجيان هم فكر را نيز در بر مي            اين لشكر هم  
 اسـت   هاي بعد از شهادت علي      كنندگان در شورش    اساس فهرستي از شركت   

گـري در     تـشيع و خـارجي    . اوليه بـوديم  كه ما در صدد يافتن هويت اين شيعيان         
  ٢.ساني داشتند واكنش مخالفت آميز شديد عليه حكومت، وضعيت يك
ها بوده    كنندگان در قيام    وات درصدد ارائه دستاوردها و نتايج جديدي از فهرست شركت         

پردازيم كـه بـا مـستندات         اين پژوهش در بررسي مقاله به بررسي و نقد مواردي مي          . است
هـاي شـيعيان      خي سازگار نيست و يا به سبب نوع نگاه نويسنده مقاله با ديـدگاه             منابع تاري 

هاي مؤلـف     نوشت  هاي نويسنده در انتهاي متن با عنوان پي         توضيحات و ارجاع  . تفاوت دارد 
گذاري شده با عنوان توضيحات       شود و پس از آن نقدهاي مترجم به صورت شماره           ارائه مي 

ها از سوي متـرجم     الزم به ذكر است، مطالب داخل كروشه       .شود  و نقدهاي مترجم بيان مي    
براي روان شدن ترجمه متن و رعايت برخي نكات كه مورد توجـه مؤلـف نبـوده بـه مـتن                    

  ∗.وات به شرح زير استمقاله ترجمه متن . اضافه شده است
  

  هاي اوليه شورش. 1
م آغـاز شـده      671/ 051هاي شيعي در برابر امويان از سـال           توان گفت كه شورش     مي
هـاي     م بـه دنبـال كوشـش       661 بالفاصله بعد از رحلت پدر در سال         امام حسن . است

هـا و تقابـل را كنـار          مخالفت(نافرجامي كه در مخالفت با معاويه داشت، به كناري نشست           
ده سال بعـد، شورشـي      ) 1.(اي در مدينه داشت     گذرانه  و زندگي پر آسايش و خوش     ) گذاشت

سـپس در دوره آزار و اذيـت پـس از           . هبري حجربن عدي انجام شـد     ناموفق در كوفه به ر    
 و  تـر علـي     ، فرزنـد جـوان    حـسين ) امـام ( م،   680/  ه 60مرگ معاويـه در سـال       

، به دنبال دعوت برخي از شيعيان كوفه به عراق آمد و نداي خالفت سر داد اما                 ]س[فاطمه
اش   وهاي اندك حدود صد نفره    و نير . هاي مورد انتظارش از كوفيان را دريافت نكرد         حمايت

  )2.(در كوفه قتل عام شدند
                                           

شود كه اعداد داخل پرانتز اشاره به توضيحات و نقد مترجم دارد كه از صفحه                مي يادآور ∗
  . به بعد آمده است64
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هاي شايان توجهي از ابن زبير در      هاي پريشاني و تعقيب و گريز كه حمايت         در اين سال  
 ه 64تحرك بودند اما بعد از مرگ يزيد در سـال             گرفت، شيعيان آرام و بي      كوفه صورت مي  

بن صرد خزاعي آماده قيامي نظـامي        م، برخي از بزرگان كوفه به فرماندهي سليمان          684/ 
  :پايه و اساس اين حركت بر دو اصل استوار بود. شدند
 پشيمان هستند حسين] امام[خواستند نشان دهد كه از خيانت نسبت به           آنها مي . 1

  ).شوند كاران شناخته مي از اين رو به نام توابين و توبه(
بيشتر كساني كه در كـربال      . بودند] ه ريخته شد   ي[ها    آنها در طلب انتقام از آن خون      . 2

كردند اما فرماندار كوفـه، عبيـداهللا         در قتل عام و كشتار شركت داشتند در كوفه زندگي مي          
 قرار داده بـود آنهـا را مجبـور كـرد از عـراق               حسين] امام[بن زياد كه آنان را در برابر        

  )3.(ه باشندبيرون بروند و در آن زمان همراه با لشكري در سرحدات مرزي سوري
جو تصميم بـه قيـام در برابـر عبيـداهللا             چهارهزار جنگ با  هايي،    وگو  توابين پس از گفت   

بـه   م 685گرفتند كه اين قيام به شكست آنها منجر شد و بسياري از رهبرانشان در ژوئـن         
هـاي ارائـه شـده بـه          ها و چگونگي حمايت     اطالعات موجود درباره ويژگي   . شهادت رسيدند 

بسياري از انـصار از او حمايـت        . كند  نداني به فهم حوادث اين دوره نمي      ، كمك چ  علي
كردند اما شايد دليل اصلي اين حمايت كه آن حضرت و حاميانش به آن تمـسك جـستند،                  

به عنوان مثـال اعتبـار يـا درجـه در ديـوان و محاسـبه حقـوق و                   . قانون سابقه و تقدم بود    
ايـن  ) 4.(يرش اسالم و خدمت به مسلمانان باشد      المال بايد مطابق با سابقه پذ       عطاياي بيت 

 و انصار را در مقايسه با دو گروه ديگر قريش در مكه در مرتبه               توانست علي   مسئله مي 
  .باالتري قرار دهد

اميـه، طرفـداران طلحـه و زبيـر و            گروهي از رهبران مخالفت قدرت عالي حكومت بني       
به عـالوه، آن چـه در       . م انصار، شيعه نبودند   به غير از اين گروه، عمو     . بعدها ابن زبير بودند   

گذاري شيعه به دست عبداهللا بـن سـبأ يـا ابـن سـوداء از سـوي برخـي                       بنيان  منابع درباره 
الي احاديث قرن دوم هجـري دربـاره وضـعيت و             محققان به عنوان طرحي قديمي از البه      

 ريشه تاريخي آن را      كه خاستگاه و   ٣.عقايد آن روز گفته شد، مورد توجه و تأمل قرار گرفت          
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  )5.(روشن نساخت
كه مرداني از   ) 6.( شكل گرفت  تحركات  شيعي از ميان قبايل چادرنشين سپاه علي        

كننـدگان در     اين ادعا بر اساس فهرسـتي از شـركت        . گرفت  خوارج هم فكر را نيز در بر مي       
شود كه مـا در صـدد يـافتن هويـت ايـن                مطرح مي  هاي پس از شهادت علي      شورش
سـاني    گري در مخالفت شديد با حكومت، وضعيت يك         تشيع و خارجي  .  اوليه بوديم  شيعيان
  .دهد كه اين وضعيت مشترك چگونه بود ها نشان مي العمل عكس. داشتند

حاصـل، بـه      هاي وسيع بي    روي جلگه   سال، بسياري از نيروهاي قبايل كوچ       در طول سي  
رهبرانـشان،  .  شـكل دادنـد    صورت لشكر نظامي حاكميت اشرافي امپراتوري بـزرگ تغييـر         

 ايـشان در     بودنـد و زنـدگي    ) اصـلي (همان فرماندهان و در رتبه و جايگـاه ارتـش دائمـي             
هـاي   آنها بايد در سرزمين . هاي مناطق مرزي و دوردست بود       هاي شهري يا اردوگاه   اردوگاه

  .يافتند شد، حضور مي گسترده اسالمي، هر جا كه احساس ناامني  و شورش مي
وجوي يك فرمانده قدرتمند، بـا جذبـه    ضعيت بحراني، برخي از مردم در جست     در اين و  

اي  گيري براي يـافتن جامعـه   پي. امنيت بودند] براي تأمين [فوق بشري به عنوان تنها اميد       
در صورت امكان، ابتدا    . تر آن را در قبايل خود داشتند        برخوردار از استحكامات بود كه پيش     

بران كاريزماتيك جامعه آرمـاني، سـپس دربـاره شـيعياني كـه در              از اين افراد به عنوان ره     
تالش براي رسيدن به سعادت و تشكيل جامعه آرماني خود بودند و در ادامه درباره خوارج،                

كردند كه ديگران، سعادتشان را به طور كامـل تهديـد              هر كدام فكر مي    ٤.كنيم  صحبت مي 
هاي اوليه در منابع دوران اوليه اسـالم          اين تضاد ممكن است بر اساس گزارش      ) 7.(كنند  مي

  .مشخص شود
ــد دوســت  م شــيعيان علــي658/  ه 38در ســال  ــد كــه باي    قــسم خــورده بودن

 باشند و خوارج به عنوان گروه مخالف به          و دشمن دشمنان علي    داران علي   دوست
 بـدون    و معتقد بودند كه ممكن است يك رهبر اشتباه كند، ولي           ٥اين امر اعتقادي نداشتند   

العملـي در برابـر    هاي ديگران كه ممكن است يك فرد را گرفتار عكـس    توجه به درخواست  
از طرفـي ديگـر، شـيعيان معتقـد بودنـد كـه             . بنـد باشـد     قانون كند، بايد بر تصميمش پاي     
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گزارش و عبـارت    . در اشتباه هستند  ] خوارج[ بر حق و هدايت است اما مخالفانش         علي
براي )  نامه 1130در حدود   (هاي زيادي     مين مسئله است كه نامه    شهرستاني، هم راستا با ه    

  .تواند به كار آيد فهم روشن اين موضوع نوشته شد كه مي
آنها . هاي شيعه، انتصابي بودن مقام امامت است        اصل اساسي و مبنايي براي همه فرقه      

ردم معتقدند امامت، فقط يك برتري خويشاوندي و فاميلي وابـسته بـه انتخـاب عمـوم مـ                 
نيست كه عملكرد و رفتار امام بر اساس اين پايه حقـوقي و قـضايي گذاشـته شـود، بلكـه                     

توانـد از     امامت موضوعي اساسي و بنيادي است و پايه و اساس مذهب است كه پيامبر نمي              
 اصرار شيعيان اوليه بـر ايـن        ٦. بپوشد و غفلت كند يا آن را به عموم مردم واگذارد            آن چشم 

هاي خاصي    همراه با ويژگي  ) 8( قدرت در جامعه بايد در دست فردي يگانه        بود كه باالترين  
هاي اعتبـار سـند و منـابع     مانند شرح و تفصيل در چگونگي والدتش به خصوص با ويژگي      

  ٧.باشد
اي شيعيان و خوارج اوليـه، تفـاوت و    با سنجش و مقايسه وابستگي و خويشاوندي قبيله     

 ه 671ر فهرسـت دوازده نفـر شـيعياني كـه در سـال              د. شود  اختالف آنها بيشتر آشكار مي    
، حضرموت، شـيبان، عـابس، خـاتم،        ) نفر 2(كنده  : ها حاضر بودند    شورش كردند، اين قبيله   

ايـالت حمايـت كننـده      ] قبايل و [هاي     كشته ٨). نفر 2(و تميم   )  نفر 2(، عنزه   ) نفر 2(بجيله  
 20(، هـوازن    ) نفـر  13(كنده  : عبارت بودند از  )  ه680( در كربال در سال      حسين] امام[

 و سـرانجام در ميـان تـوابين و          ٩) نفـر  7(و قبايل ديگر    )  نفر 7(، مدحج   ) نفر 6(، عابس   )نفر
خزاعـه، فـزاره،    : توان نام بـرد     از پيروان اين قبايل مي    م   5/684دستانشان در قيام سال       هم

، اسـد، همـدان و      ، كنده، حميـر، عـابس     )2(، مزينه، عبدالقيس    )3(ازد، بكر بن وائل، بجيله      
  ١٠.االشعر

جا مربوط به برخي قبايل جنـوبي يـا يمنـي بـه             هاي تسويه نشده در اين      عوارض زمين 
قبيلـه خزاعـه در     .  كنده، حضرموت، خطئم، بجيله، أزد، همـدان و اشـعر بـود             هاي قبيله   نام

رج و انـصار    زشناسان، آنها مانند قبايـل اوس، خـ         زيست و بنابر نظر شجره      نزديكي مكه مي  
 حمايـت   البته قبايل ديگري نيز از حضرت علي      . آيند  مدينه از قبايل يمني به شمار مي      
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 بـا تخلـف از   حامي علـي [كردند و بر اساس مطالب طبري، برخي از مردان اين قبايل  
  هايي درباره فهرست كـشته      بر اساس گزارش  (البته  ) 9.(از امويان حمايت كردند   ] قبايل خود 

 مغـايرت   ) و معاويه قيام كردند    كساني كه بعدها عليه علي     و   ١١هاي جنگ نهروان    شده
  ١٢.زيادي در مقايسه ميان شيعيان جنوب عربستان با خوارج وجود دارد

درباره موضوع خوارج، تعداد زيادي از قبايل موجود در فهرست نمايندگاني داشـتند، امـا         
ـ   اين نكته مهم و قابل توجه است كه مهم       ه فـرد خـوارج و   ترين مسئله اعتقادي منحـصر ب

 بنابراين هسته مركزي تحركـات      ١٣.هاي آن از قبايل تميم، حنيف و شيبان آمده است           فرقه
خوارج از اين قبايل شمالي است در حالي كه هسته اصلي شيعيان اوليه از جنوب عربـستان          

اي در رويداد     تفاوت عمده . گون و ناسازگاري است     اين يك واقعيت ناهم   . و قبايل يمني بود   
جي ميان دو قبيله وجود ندارد، اگر اين نكته برجـسته و مـورد توجـه باشـد كـه قبايـل                    خار

شمالي آغازگر حمالت ناگهاني به غير اعراب بودند آن را زودتر آغاز كردنـد بايـد بپـذيريم                  
 وظـايف    به هر حال علـي     ١٤.كه گروهي بزرگ از قبيله بجيله از جنگاوران اوليه بودند         

ه حگونه مالطفت يا مـسام       م بدون هيچ   631/  ه 11را در سال    اجرايي در جنوب عربستان     
  ١٥.قانوني خاص اجرا كرد

توان بين مسيحيت و يهوديت، به عنوان دو گـروه تـاريخي، يـا بـين                  كه نمي   هم چنان 
قائلين بـه دو    (ها    و نسطوري ) قائلين به ذات واحد داشتن حضرت عيسي      (ها    منوفيست

تباط هماهنگي برقرار كرد، بـين برخـي عقايـد          ار) ذات جداگانه داشتن حضرت عيسي    
تـوان ارتبـاط و همـاهنگي         ها نيـز نمـي      ها، شيعه و منوفيست     مشابه ميان خوارج، نسطوري   

  .برقرار نمود
اي درباره تقابل ميان ايـن دو        هاي قابل توجه، بايد به فرضيه       قطع نظر از برخي اختالف    

خاسـتگاه قبايـل    . گـردد   ديرين بـر مـي    گروه اشاره كنم كه اين تقابل به اختالفي عميق و           
جنوب عربستان در سرزميني با سابقه تمدني باستاني است كه بـراي هـزاران سـال داراي                 

هاي   داراي اخالق، مسلك و مرام وابسته به ايراني       ] هاي  انسان[پادشاهاني موفق از سلسله     
  ١٦.بود] برجسته انساني[داراي صفات 
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اي از نظـام پادشـاهي نداشـته باشـند، آنهـا از              حتي اگر اعراب قرن هفتم هيچ تجربـه       
اند و بايد بر اساس عقيـده رايـج           هاي يك تمدني بر پايه رهبري كاريزماتيك آمده         سرزمين

قبايل شمالي تحت سلطه محسوس هيچ يـك از  . به هر شكلي برتري و تفوق داشته باشند 
طقه الحيـره، چنـين   البته بعضي معتقدند كه حاكمان لخمي من   . قبايل هم سطح خود نبودند    

تسلطي را بر ساير قبايل داشتند اما اين مسئله در داخل قبايـل چادرنـشين مـورد توافـق و                    
سان و برابـري در تقـسيم درآمـدهاي           مرسوم بود كه همه مردان بالغ يك قبيله، سهم يك         

ها و صـحراها نيـز        اي، دشت   اين رسم قبايل چادرنشين بر مناطق جلگه      . قبيله داشته باشند  
هــاي آن را در جامعــه دموكراتيــك عــراق در  تــوان نمونــه آن دوره حــاكم بــود و مــيدر 

  ١٧.هاي دور دنبال كرد گذشته
تر به جـز برخـي        هاي عامدانه براي خلق شيوه حكومتي قديمي        هايي براي تالش    نشانه

  سـال  عالقه ديرينه و شيوه رايج مردان در اين دوره فـشارهاي بعـد از             . قوانين اوليه نيست  
العملي در برابر وضعيت دوره اوليه خالفت اموي بود كه از دو               ميالدي، عكس  656/  ه 36

  )10.(شود اصل و ريشه متضاد هم ظاهر مي
  
  مختار و موالي. 2

به ويژه مختار بن ابـي  .  نپيوستندن م به نهضت توابي   684/  ه 64همه شيعيان در سال     
 ش در همراهـي حـسين     عبيد ثقفي كه اندكي قبل از نهضت كربال بـه واسـطه سـهم             

براسـاس  . دهي به شـيعيان شـد       در اين زمان برگشت و مشغول سامان      ) 11(تبعيد شده بود،  
 مختار سياست كلي و خط و مشي خود را بر اساس عمـل بـه        ١٨،اي باقيمانده از توابين     نامه

 دفاع از مظلومان و جهاد در       ، انتقام از قاتالن سيدالشهداء    6كتاب خدا، سنت پيامبر   

 و همـه    6بنابراين مختار نه تنها، قرآن، سنت پيامبر      .  بدكاران و متجاوزان قرار داد     برابر
در نظر گرفت، بلكه اهـداف تـوابين را         ] براي قيامش [هاي اسالمي را      اصول اخالقي دولت  

وقتي كه او كنترل كوفه را به دست گرفت، همه كساني را كه در كشتن               . نيز در نظر داشت   
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  .ت داشتند، اعدام كرد دساهل بيت امام حسين
به عالوه، ديگر ادعاي مختار اين بود كه        . دفاع او از مظلوم بيشتر مورد توجه موالي بود        

موضـوعي كـه بعـدها شـايد بـا      .  استاو فرستاده محمد بن حنفيه فرزند حضرت علي   
بنابراين، هنگامي كه مختار از دسـت عمـال ابـن           ) 12.(حركت مختار هماهنگ نبوده باشد    

. هايي را به واسطه اين مأموريت و نمايندگي ابن حنفيـه پـذيرفت              ايي يافت، كمك  زبير ره 
آميـزش در حجـاز ادامـه         پس از ناكامي مختار در قيام، محمد بن حنفيه به زندگي مسالمت           

  .داد
، پـذيرش   )گونه كه ولهاوزن بر آن تأكيد داشت        آن(دستاورد مهم و منطقي اين شورش       

يـابي بـه      موفقيـت مختـار در دسـت      . ي حامي مختار بـود     عنوان يك قدرت سياس    هموالي ب 
هاي موالي بود، اما او مـشكالت زيـادي در ايجـاد صـلح و                 اهدافش، بيشتر مرهون حمايت   

تصور موالي بـر ايـن بـود       . و اعراب داشت  ] موالي[آرامش ميان اين گروه مهم از حاميانش        
داشـتند كـه مـوالي    كنـد در حـالي كـه اعـراب اعتـراض         كه مختار از اعراب حمايـت مـي       

 برخي از اعـراب بـانفوذ، از حمايـت مختـار دسـت              ١٩.هايي براي انجام شورش دارند      برنامه
كشيدند و اين مسئله مختار را مجبور ساخت تا تكيه و اعتمـاد بيـشتري بـر مـوالي داشـته        

اين امر تا جايي پيش رفت كه برخي از پيروان مختار از سوي شـرح حـال نويـسان،                   . باشد
  .ناميده شدند» كيسانيه«و بيشتر آنان، معموالً » مختاريه«

شود اما به احتمال بسيار زياد،        ها ارائه مي    توضيحات مختلفي درباره وجه تسميه اين نام      
ترين شخص از موالي و رئيس گروه         ترين و مهم    معروف» كيسان بن عمره  «كيسانيه از نام    

دوره خالفت اموي به بـسياري از        نامي كه در اواخر      ٢٠. برگرفته شده است   ران مختا ظمحاف
باشـد كـه از سـوي    ) odiosum(شد و شايد از همان ابتدا نامي جعلي  شيعيان اطالق مي  

 بسيار مفيد خواهد بود اگـر از ايـن نقطـه نظـر بـه بحـث و                   ٢١.دشمنانشان به آنها داده شد    
منـدي و نقـش       هاي اوليه درباره موالي به صـورت عمـومي و عالقـه             بررسي برخي واقعيت  

  .هاي بعدي شيعيان بپردازيم خاص آنان در قيام مختار و قيام
مـولي الـرحم،    : گيرنـد   در دايرة فقه و شريعت، موالي در يكي از سه دسته زير قرار مـي              
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بنابراين موال با خويشاوندي، آزادي و يا با عهد و پيمـان حاصـل          . مولي العتق و مولي العقد    
 به واسطه الحاق و به هم پيوسـتن برخـي            بر اين اساس، گروه اول ممكن است       ٢٢.شود  مي

اشخاص به قبايل، به واسطه پدرخواندگي يا نسب پدري حاصل شده باشد، گروه دوم افراد               
اند اما در نتيجه اسارت، عبد و بنده گـشتند و   اي هستند كه غالباً حر و آزاد به دنيا آمده     آزاده

ردادي بـا اختيـار خـود، شـأن         گروه سوم كساني هستند كه به واسطه پيمان يا شرايط قـرا           
فقط گروه دوم و سوم در دوران خالفت اموي مـشاهده           . پذيرند  وابستگي و محافظت را مي    

  .شوند مي
در بررسي بسياري از منابع شرح حال نويسي مـوالي در مدينـه، مكـه، كوفـه، بـصره و               

برخـي خواهـان آزادي     ) جلدهاي پنجم، شـشم و هفـتم طبقـات ابـن سـعد            (جاهاي ديگر   
با شرايط عتق هستند، اما اين يك استثنا است و مسلم است كه بيـشتر              ) ص از بندگي  خال(

شايد مردم، عتق و آزادي را خواسته باشند يـا بـه            . هستند) مولي العقد (ايشان از گروه سوم     
هـايي در     اي از قبايل يا گـروه       آنها اعطاء شده باشد؛ زيرا جامعه اسالمي به عنوان مجموعه         

  . به عنوان حاكم و خليفه، قراردادهايي داشتند6 كه با پيامبرشد نظر گرفته مي
هاي حمايت شده از سوي حكومت اسالمي بـه           يك غير مسلمان، يكي از اعضاي گروه      

او در صورت مسلمان شدن، مجبور بود از گروه خويش جدا شده و به قبايـل                . آمد  شمار مي 
.  شدن با عقد پيمـان و قـرارداد بـود          ترين راه براي انجام آن، موال       مسلمان بپيوندد و راحت   

ها الزم نبود و گاهي اوقات، برخي از مـردم، يـك              هميشه رابطه خويشاوندي در اين پيمان     
تـر   تـر و مهـم     منـد   كردند و از مـوالي يـك قبيلـه قـدرت            قبيله عرب و مسلمان را ترك مي      

  .شدند مي
 در ميـان مـوالي    .توانست از موالي باشد     شود كه يك عرب مي      از اين گزارش روشن مي    

 ٢٣.مسلمان در جنگ بدر، چندين نفر از اعراب اصيل بودنـد كـه اسـير شـده و آزاد گـشتند               
، النميـر و لخـم را       )از قبيله ازد  (هاي بعد، مرداني از حذيله        فهرستي از موالي مدينه در دوره     

، فرصـت و    م 634 بعد از سال     ٢٤.شود در حالي كه ديگري نام اعراب جنوبي دارد          شامل مي 
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ها نبود، بنابراين موالي عرب بعد از قـرن           گيري اعراب در جنگ     وقعيت چنداني براي دست   م
هفتم ميالدي يا بايد از نوادگان اسيران پيشين باشند يا كساني كه از روي اختيـار، شـأن و                   

  .جايگاه موال را پذيرفته باشند
 زمـان فـتح   آيد، در  به شمار مي٢٥جمعيت جنوب عراق كه خاستگاه اصلي شيعيان اوليه   

النهرين بودند اما در همـان زمـان، در صـدد     اعراب به صورت واضح و برجسته از مردم بين     
دهقانـان در منـاطق متعـددي،       . بااليي از مالكان و صاحب منصبان ايراني حضور داشـتند         

بنابراين گمان قوي بر اين است كه تعداد        ٢٦.كردند  مسلمانان را در مقابل ايرانيان كمك مي      
ايـن واقعيـت    . النهرين و هم چنين از مسيحيان منطقه بودند         موالي منطقه، از بين   زيادي از   

كه بسياري از محققان برجسته از موالي بودند و به وجود مدارس مسيحي در عراق وابسته                
ها ميان تشيع و عقايد پيشين مـسيحيت ماننـد مـرگ تمـوز وجـود                   برخي شباهت  ٢٧.است
  )13.(دارد

هـاي شـيعي، بيـشتر از         شود كه برخي از پيروان فرقـه        ره مي هم چنين به اين نكته اشا     
. انـد   مردمان اوليه اين سرزمين بودند تا مهاجران جديدي كه بعدها به ايـن سـرزمين آمـده                

النهرين به وسيله ابومنصور، رئـيس قبيلـه منـصوريه كـه              قدرت اين گروه از مسيحيان بين     
در تعـاليم سـرياني     . بود، نشان داده شـد    ) شايد از قبيله عبدالقيس   (سواد    عربي بياباني و بي   

آمده كه او صداي خداوند را به سرياني شنيده و سپس جايگاه خاصي را در قلمرو خـود بـه                  
  ٢٨.اختصاص داد) يا كلمة اهللا(عيسي و كلمه 

النهـرين    اين كه تعدادي از موالي شيعه از بين       . اين موضوع مهمي براي انديشيدن است     
. شـد   ند، به ناچار بايد با وجود عناصر اصلي ايراني، تعـديل مـي            و مناطق مسيحي نشين بود    

 پدر عبداهللا بن حريـث      ٢٩.دهد  بنابراين حمزة بن عماره اجازه ازدواج با دختران ايراني را مي          
زنـديق ناميـده شـد، شـايد        ) كه پيروانش، عبداهللا بن معاويه را براي امامت در نظر داشتند          (

 هم چنين با    ٣٠.النهرين بودن باشد    نسوب به ايرانيان بين   علت اين امر ايراني بودن وي يا م       
توان از تعدادي     توجه به اين واقعيت كه آنها به طور كامل وارد ملّيت ايراني شده بودند، مي              

 بسياري از رهبران شيعي با اين قبايل ايراني ارتبـاط        ٣١.جا نشاني يافت    اعراب ايراني در اين   
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از (ها بود، اما او از پيروان خالد بن عبداهللا قـسري   ز اينمغيرة بن سعيد يكي ا    . برقرار كردند 
نـوبختي از عبـدالقيس     (مـوالي اسـت     از  ابومنصور برخي اوقات گفته است كـه        . شد) بجيله

و هم چنين ابومـسلم، رهبـر قيـام عباسـيان، از مـوالي و از بقايـاي                  ) كند  همين را نقل مي   
  .ايرانيان بود

د در نظر داشت كه امتزاج دو فرهنگ عربي و ايرانـي            در بررسي رويداد امتزاج شيعه باي     
 بـه  .از قبل از اسالم وجود داشت و اين ارتباطات فرهنگي متقابل بعدها اهميت بسيار يافت      

توان به حل و فصل موضوع زيستگاه چهار هزار ايراني مسلمان اهل ديلم               عنوان نمونه مي  
ويـژه در ميـان بدنـه       ] از نيروهـاي  [ا  كه آنها خودشـان ر     اشاره كرد، به ويژه اين     ٣٢در كوفه 

توان در عامل اصلي ايرانـي و اشـعار           را مي ] فرهنگي[شاهد اين تقابل    . دانستند  ايرانيان مي 
كه ايرانيان در جنوب عربستان اردو زده        با اين  ٣٣.قرآني يافت ] آيات[ايراني قبل از اسالم و      

در . ر ايرانيـان بـوده باشـند   هاي آن جا به ميزان كمتري تحت تأثي بودند، ممكن است عرب   
 هم چنين، نضر بن حـارث       ٣٤.ميان موالي مسلمان در واقعه بدر دو نفر ريشه ايراني داشتند          

اي از مجموعــه معــارف ايرانيــان داشــتند كــه در نقــد  و مــشركان مكــه، اطالعــات ويــژه

  ٣٥.بردند  به كار مي6محمد
  
  هاي بعدي و شورش) تحركي بي(دوره سكوت . 3

هـاي بعـدي      ام كيسانيه، نشاني از اين واقعيت اسـت كـه در طـول دوره             كاربرد وسيع ن  
هاي شيعي مربوط به اماميه يا رافضه نبـود، بلكـه حتـي               خالفت امويان، تحركات و جنبش    

 كـه بعـدها امامـان اماميـه شـدند، پيامـد             حـسين ] امام[بايد گفت كه امامت نوادگان      
. بي شيعي در طـول حياتـشان نبـود        هاي سياسي و مذه     ها و محوريتشان در جنبش      فعاليت
بـه  [گر چهره مثبتـي نيـست و          نامه اين افراد در آثار برخي نويسندگان شيعي نمايان          زندگي

تمام تالش و رفتـار آنهـا بـراي رسـيدن بـه مقـام               ] گمان اين نويسندگان و بزرگان شيعي     
دهـد كـه از       با اين حال هم اكنون نيز بازبيني زندگي آنها نشان مـي           . بود] و قدرت [امامت  

كه به علـت گـسترش       بنابراين براي اين   ٣٦.نبودند] زمان خود [هاي مهم سياسي      شخصيت
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اميه دست يابيم، ضروري است كه مقداري ادعاهاي مطرح شده دربـاره      شيعه در دوران بني   
چنين برخي ديگـر از افـراد را كنـار گذاشـته تـا بتـوانيم بـه            و هم  نوادگان امام حسين  

 م 740/  ه 120نواختي از حقايق تاريخي قيام زيد بن علي در سال             يكسان و     واقعيت يك 
هـاي مناسـب      اطالعات تاريخي از اين دوره ما را در فهم بهتر و ارائه ديـدگاه             . دست يابيم 

  .درباره اين دوره ياري خواهد رساند
 م، زماني كه بيان     737/  ه 115 م، تا سال     686/  ه 65پس از شكست مختار در سال       

بن سعيد عجلي اقداماتي در كوفه به دستور حاكمان انجام دادند، هـيچ             ة  معان و مغير  بن س 

 در اين نيم قرن، بـراي كيـسانيه         ٣٧.هاي شيعي رخ نداد     حادثه مهم و قابل ذكري از جنبش      
 م دار فـاني را وداع گفـت و         700/  ه 81محمد بن حنفيه در سـال       . هاي زيادي افتاد    اتفاق

 م از دنيـا رفـت، امـا ايـن دو حادثـه، سـبب                716/  ه 96 سال   فرزندش ابوهاشم در حدود   
  ٣٨.اميه نشد جنبش سياسي خاصي عليه بني

به كيسانيه تعلق داشت، كسي كه در دسـتگاه قـضايي           ) عبدالرحمن خزاعي (اشعار كثّير   
 ـ  720 ه 104 ـ  100(و يزيد بن عبدالملك )  م705 ـ  685/  ه 85 ـ  65(دوره عبدالملك 

 م از دنيا رفت، او مدت زيادي        723/  ه 103شود در سال      شت و گفته مي   حضور دا )  م 724
 169 ـ  103( و نامش يادآور شاعر ديگري به نام سيد حميـري  ٣٩در مجاورت مدينه زيست

) پـسر حـسين  (زين العابدين ] اند عبارت[امامان بعدي اماميه . است)  م789 ـ  723/ ه 
 ه 111 رحلت در حدود سال      حمد باقر  م، فرزندش م   712/  ه 92رحلت در حدود سال     

، رحلـت در حـدود سـال        و فرزند او، جعفر صـادق     ) هاي معتبرتر   بنا بر روايت  ( م   731/ 
  ].تر  م بنابر نظر صحيح727[ م 765

 م، به خصوص بعد از مرگ محمـد         737/  ه 117 م تا    686/  ه 66در اين نيم قرن از      
اميــان و طرفــداران مختــار، بــه عقايــد  م، تعــدادي از ح700/  ه 81بــن حنفيــه در ســال 

آنها از اين عقيده دفاع كردند كه محمد بن حنفيـه نمـرده اسـت               . موعودگرايي روي آوردند  
بلكه در اختفا و غيبت به سر مي برد و با عنوان مهدي، زماني كه ظلم و ستم زمين را فـرا                      
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مـشابه  . كنـد  مـي اي در زمين تأسيس  و حكومت عادالنه  ) رجعت(گيرد، بازخواهد گشت      مي
هـاي متفـاوت، در ميـان شـيعيان مطـرح بـوده و                اين عقيده به همين شكل يا به صـورت        

مشابهت زياد اين عقيده با عقيده موعودگرايي در مسيحيت و يهوديت، بـه احتمـال خيلـي                
  .زياد بايد اشاره به آن داشته باشد

 بـه عنـوان كـساني كـه         توانيم آنها را    با نگاهي به سابقه تاريخي اين گروه از شيعه مي         
آنهـا كـه بـه امـام غايـب          . پذيرفتند در نظر گرفت     هاي موجود در زمان خود را مي        حكومت

اعتقاد داشتند، مجبور نبودند كه فعاليتي در آينده نزديك انجـام دهنـد و حتـي اصـالحات                  
 در همين دوره يك توافق ضـمني وجـود داشـت كـه حكومـت                ٤٠.دادند  خاصي انجام نمي  

هـاي بعـد بـاز شـود و           ب نيست و راه درستي كه ترك شده بايد براي دوره          عي  صحيح و بي  
چنين وضعيتي از نظر سياسـي، غالبـاً مـضر نيـست، امـا آنهـا منتظـر                  . فعاليتي انجام گردد  

توانست ايـن فكـر را    آمد مي يك تغيير و پيش. فرصتي هستند و بالقوه خطر در كمين است     
  .ن براي انجام آن فرا رسيددر ميان طرفداران شورش رواج دهد كه زما

شد، ايـن احتمـال وجـود         براي مثال وقتي كه ضعف خالفت اموي هر روز آشكارتر مي          
ممكن است به موفقيـت و پيـروزي خـتم شـود،            ] شورشيان[داشت كه نتيجه اين اقدامات      

. ماجراجويان ادعاي امامت خواهند داشت و شورش مخالفان به زودي رشـد خواهـد يافـت               
هاي تابع كيسانيه مانند كربيه       بستگي با برخي گروه     گرايي پس از ادغام و هم     انديشه موعود 

تري   هاي مهم   ويژگي) گذار اعتقادات خاصي نبودند تا به آن شناخته شوند          كساني كه بنيان  (
ر و سيد حميري به آنها وابسته بودنـد،         درباره كربيه گفته شده كه شاعراني مانند كثي       . يافت

هـاي    كوه] با تفاوتي نسبت به سايرين    [ درباره محل اختفاي ابن حنفيه،       هر چند ديدگاه آنها   
 محـل اختفـاي او معلـوم    ،بنابر ديدگاهي ديگر . رضوي به فاصله هفت روز راه از مدينه بود        

ز پيروانش را در مدينه      بن عماره مدني، كسي كه تعدادي ا       ةنيست و اين نظر از سوي حمز      

او ادعا كرد كه محمد بن حنفيه، خداسـت و او از            . و كوفه رهبري كرد، مطرح و تقويت شد       
آميز درباره خدايي و جايگاه كاريزماتيك ابن حنفيه از           اين ادعاي مبالغه  . طرفش پيامبر است  
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  ٤١. با هدف توجيه نيت خودش براي رهبري كاريزماتيك بودهرا بن عمةسوي حمز

توانيم بگوييم، حمزه به صورت يك عنصر سياسي غير فعال باقي ماند               آن جا كه مي    تا
اش بيان بن سمعان ـ دست فروشي از منطقـه جنـوب عربـستان از      و يكي از پيروان كوفي

گيـري يـا توقـف        ـ در معرض دست   ) چنين از قبيله تميم هم دانسته شد        كه هم (قبيله نجد   
او زماني ادعا داشت كـه فرسـتاده ويـژه    . بود)  م737/ ه  117با سوزاندن در سال   (فعاليت  

 بـه   ٤٢.معروف جانشين پدرش، محمد حنفيه در امامت بود       ] ديدگاه[ابوهاشم است كه بنابر     
 داشـته   هايي براي ارتباط با نوادگان امام حسين        رسد او در زماني ديگر، فعاليت       نظر مي 

/  ه 111در  ( داشـته اسـت      بـاقر هايي براي امام محمـد        او گفته است كه نوشته    . است
در .  خواست تا او را به عنوان پيامبر بپـذيرد و بـه او ايمـان آورد                و از امام باقر   )  م 731
 او را به عنوان پيامبر منـصوب كـرده          اي ديگر نيز، ادعا نمود كه امام محمد باقر          مرتبه
 سـمعان فـردي   تواند درست باشد و نشان دهد كه بيـان بـن   ها مي    همه اين گزارش   ٤٣.بود
دهد كه قبل از سـال     ها درست باشد، نشان مي      اگر اين گزارش  . مرام و الابالي بوده است      بي

الحـسين   هاي شيعي مورد عالقه بنـي  ، جنبش) م 731/  ه 111نه ضرورتاً   (م   737/  ه117
  .صورت گرفته بود
/  ه 117 ها و اصول شايان توجه، اقداماتي را به برخي از كوفيان در سال          برخي سياست 

) يا وابستگان بـه ( بن سعيد عجلي، يكي از موكالن    ةمغير] از جمله [دهد،     م نسبت مي   737

داند، اما او پس از رحلت امام         مي] خود[ را امام    حكومت، گفته است كه امام محمد باقر      
 به نام محمـد، بـا كنيـه         ترين نوه امام حسن      م، به سوي بزرگ    731/  ه 111در سال   

او در نهايـت  ).  م762 ـ  718/  ه142 ـ 98( روح پاك ـ گـرايش پيـدا كـرد     نفس الزكيه ـ
امـام او در    .  م عليه عباسيان برعهـده گرفـت       762/  ه 142رهبري قيام ناكامي را در سال       

 م فقط نوزده سـال داشـت و ممكـن اسـت كـه مغيـره را در مـسير و                      737/  ه 127سال  
  ٤٤.اهدافش تأييد نكرده باشد

 اسـت، ابومنـصور از      ا داشت فرستاده و مأمور امام محمـد بـاقر         فرد ديگري كه ادع   
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 پيروانش به سـختي   ٤٥. م اعدام شد   742/  ه 122قبيله عبدالقيس يا عجل بود كه در سال         
بـه  . اي را تقويت و احيـا كردنـد     م فرقه  780/  ه160ان فعاليت داشتند و در سال       قو در خف  
يت و شأن عرشي و آسماني را به خـانواده          ها اولين گروهي هستند كه اهم       رسد اين   نظر مي 
النهـرين اسـت      اي كه يـادآور عقايـد مـردم بـين           نسبت دادند و در بيانيه    ] بن حنفيه [محمد  

تـا آن   . »زمينـي ) و پيـروان آنهـا    (آل محمد آسماني هستند و شيعيان       «ابومنصور ادعا كرد    
. شـود   ر پسرش وحي مي   ها مانند پيامبران بر او و حتي ب         زمان او ادعا داشت كه بعضي وقت      

/  ه117سازد كه تـا سـال         موضوع بيان، مغيره و ابومنصور به طور تقريبي ما را مطمئن مي           
ممكن .  وجود داشت  مندي به خاندان حسين     هاي شيعي، عالقه     م در تمام جنبش    737

ها بـه دسـت شـيعيان         است اين احتمال هم در ذهن ما خطور كند كه برخي از اين گزارش             
 در طول حياتش بـراي      هاي امام محمدباقر    عد جعل شده باشد تا از درگيري      هاي ب   دوره

رود كه اين ادعا بعـد از رحلـت امـام             اثبات بحث امامت حمايت كنند، اما بيشتر احتمال مي        
  . م731/  ه 111 در سال  صورت گرفته باشد نه قبل از رحلت اماممحمد باقر

، بـاقر ] امـام [روع شـده بـود و فرزنـد      در اين مقطع زماني، شايد تبليغات عباسي ش       
 احتماالً براي اثبات حقانيتش عليه اين ادعاها اقداماتي انجـام داده            جعفر صادق ] امام[

 قـرار   اگر اين چنين باشد، ادعاهاي سه فرقه بايد مورد توجه و مخالفت امام باقر             . باشد
خ داده شـده باشـند و    و عباسيان نيز بايد پاسـ گرفته باشد و ادعاهاي امام جعفر صادق 

 را به پيروي و طرفداري از خـودش دعـوت           اين داستان كه بيان بن سمعان، امام باقر       
شايد بـه دسـت يكـي از اطرافيـان امـام جعفـر              (كرد كه از سوي امام، تقريباً رد شده بود،          

بـا همـه ايـن وضـوح و         ) 15.(براي رد ادعاي بيان، جعلـي و سـاختگي باشـد          ) صادق
نوادگـان  ) و كاريزماتيك (ته مهم است كه عقايد شيعه درباره رهبري الهي          شفافيت، اين نك  

ادعـاي  [نبود و يـا حتـي       ) س( و فاطمه   منحصر به فرزنداني از نسل علي      6محمد
در تمام دوره بني اميـه، همـه خانـدان هاشـم            .  نبود كمتر از نوادگان امام حسين    ] آنها

گونه كه به زودي خـواهيم    بلكه همانشدند نه فقط ابن حنفيه، محترم و مقدس شمرده مي  
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  ].نيز محترم بودند[ و عباس عموي او ديد، همه نوادگان جعفر، برادر امام علي
، كرد، امـام محمـد بـاقر    بايست شورش را هدايت مي      اولين فرد از هاشميان كه مي     

 در   م مهيا سـاخت امـا      701/  ه 81برادر زيدي بود كه نيروهايي را عليه بني اميه در سال            
زيد و پيروانش، عقايدي كه به زودي در نظر گرفتـه شـد را              . همان حمالت اول كشته شد    

 آنها سكوت، خاموشي و امام غايب را نخواستند و از نظر آنها امام بايد از نسل                 ٤٦.نپذيرفتند
اگر چه ممكن است اين ديدگاه تا قبل از پيوستن برخي به قيام نفـس               (علي و فاطمه باشد     

توانست ادعاي وفاداري و تبعيت كند مگر اين كـه از   البته او نمي). نبوده باشد الزكيه مطرح   
بنابراين زيد در صدد تجهيز شيعياني بود كه        . امامتش به صورت عمومي و آشكارا دفاع كند       

  .حامي وي بوده و تالش داشتند كنترل مركز خالفت را در دست گيرند
غير منطقـي، بـدون برنامـه و    ) قيام مختاربه جز (هاي شيعيان پيشين     از آن جا كه قيام    

اي   تنها يك روزنه براي اعالن نارضايتي يا تحقق يك آرزوي روحاني بـود و هـيچ برنامـه                 
زيـد  . اي شـدند    براي پس از تحقق آن و اداره پايتخت در نظـر نداشـت، زيديـه فرامنطقـه                

ته اصـلي فكـري   اداره امور دستگاه خالفت، بايد يك هـس ] ريزي و   برنامه[متوجه شد براي    
او . اسالمي در پشت سر داشته باشد، بنابراين هسته فكـري را از اسـالم حـديثي پـذيرفت                 

 از براي رضايت شيعيان زيادي كه در اطرافش بودند، اين گونه اظهار داشت كـه علـي    
جهت فضل باالتر است ولي امامت و خالفـت از آن كـساني گـشت كـه از جهـت فـضل                      

از نظر او جانشيني و خالفـت ابـوبكر و عمـر،            ). دم مفضول بر فاضل   تق(تر از او بودند       پايين
اعطاي اين امتياز به غير شيعيان، به معناي دست برداشتن از           . مشروع، مجاز و سودمند بود    

زيد با ايـن    ] از اين رو  [ و هاشميان بود،     العاده بودن حضرت علي     بخشي از ادعاي فوق   
مقايـسه ميـان ايـن ناكـامي و در          . از دسـت داد   اش را     گفتار بخش زيادي از حاميان شيعي     

  .يابي ابومسلم و عباسيان جالب است مقابل كام
آخرين قيام ناكام شيعي در برابر امويان، قيام عبداهللا بـن معاويـه، نـواده بـزرگ جعفـر                   

 م در كوفه آغاز شد و با قتل عبداهللا به دست            704/  ه84بود كه در سال     ] برادر علي [
توان ارتباطي ميان     با اين شورش مي   .  م به پايان رسيد    704/  ه 84ر سال   ابومسلم، شايد د  
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هـايي در ايـن جـا         هاي حبريه، حريثيه و جناحيه برقرار كرد اما نقاط ابهام و پريـشاني              فرقه
فردي كه عبداهللا بن عمر بن حرب كندي نـام داشـت، گفـت كـه بـراي پيـرو                    . وجود دارد 

، بايد معتقد به ايـده امـام غايـب و           )وضع سكوت كيسانيه  البته در ارتباط با م    (بودن  » بيان«
 بـن  ةمغيـر ] عبداهللا بن[او همان كسي است كه بعدها از پيروان   . حلول روح او در افراد شد     

بـه او   [شد و برخي از اين عقايد را به خودش نسبت داد و به ويژه بعد از مرگش                  ) 16(سعيد
  ٤٧].نسبت داده شد

 بن سعيد، مأمور و فرسـتاده ويـژه   ةپذير بود كه مغير عا امكانارتباط با كيسانيه با اين اد    

اين نكته كه او خودش اين ادعـاي سـاختگي را طـرح             . ابوهاشم پسر محمد بن حنفيه بود     
ممكن است برخـي ديگـر ايـن ادعـا را پـس از مـرگش در ميـان                   . كرده باشد، مبهم است   

تـر   د از شـيعيان افراطـي مهـم   شو سپاهيانش در كوفه ـ باقيمانده لشكر زيد ـ كه گفته مي  
تـري    بعدها، وقتي كه او مجبور شد كوفه را ترك كند و منطقه وسـيع             . بودند، مطرح كردند  

نشين و عقايد سياسي سايه       در ايران را كنترل كند، تقريباً حاميانش بر همه مناطق مسلمان          
  .افكنده بودند

مند   ي قوي و قدرت   در اين دوران آشفته، يك شورش بدون ايده مشخص و بدون رهبر           
سرانجام شورشـي كـه     . رفت كه به پيروزي برسد      كه هيچ احتمالي به موفقيت آن نبود، مي       

اين قيام به طور كامل شيعي نبود، اما بـا اسـتفاده از             . عباسيان را به قدرت رساند، واقع شد      
 م برخـي از افـراد خانـدان عبـاس،           678/  ق   58از سـال    ) 17.(ايده شيعي صورت گرفـت    

رهبران اين حركت، ابتدا محمد بـن علـي   . هايي براي رسيدن به قدرت در سر داشتند    نقشه
 708/  ق   88(، فرزند بزرگ عبداهللا بن عباس و سپس بـرادرش ابـراهيم             ) م 703/  ق   83(
رفت، اين مردان بـه موجـوديتي بيـشتر از حـداقل درجـه كاريزمـايي                  گمان نمي . بودند) م
اعتقاد داشته باشند، امـا آنهـا       ) فرزندان عباس (اده از هاشم    براي اين خانو  ) العاده بودن   فوق(

  . آمادگي داشتند تا عوامل خود را در حمايت از اين خانواده با نگاهي افراطي به كار گيرند
بود كه ادعاي نبوت كرد و شايد ايـن ادعـا از طـرف              » خداش«يكي از اين قبيل افراد      



 
 
 
  
 

  
  
  

  اميهبررسي انتقادي ديدگاه ويليمام مونتگمري وات دربارة شيعه دردورة بني
 

 
 
 
 

96 

ين عامل عباسيان، به احتمال بسيار زياد،        ابومسلم مشهورتر  ٤٨.محمد بن علي رد شده باشد     
 بـن سـعيد عجلـي       ةغالمي از مناطق ايراني بود كه بر قبيله عجل در كوفه و پيروان مغير             

احتمـاالً ابومـسلم    . هجـوم آورد  )  م اعدام شد   697/  ق   77همان كسي كه بعدها در سال       (
 رايـج شـده اسـت       هاي موعودگرايي از سوي شيعيان در آن دوره         فكر كرد برخي از انديشه    

بعد از مـرگ ابومـسلم از سـوي    ). هايي كه در اصول اعتقادي مغيره برجسته نيست    انديشه(
 اگر اين چنـين باشـد،   ٤٩.برخي پيروانش، اين ادعا مطرح شد كه او امام غايب و مهدي بود          

هايش بود، نه توجيهي براي سـكوت و آرامـش            اين عقايد براي او اساس اقدامات و فعاليت       
  .گرايي

مبلغان عباسي در تبليغاتشان تأكيد داشتند كه مقام امامت با روندي رسمي و مشروع از               
 م به خانـدان     716/  ق   96سوي ابوهاشم فرزند ابن حنفيه، درست قبل از مرگش در سال            

آنها اميد داشتند كه مركز تجمع شيعيان در آن زمان گردند؛ زيرا به             ) 18.(عباسي منتقل شد  
د ذكر شده، آنها هنوز به صورت گسترده مانند موقعيـت نوادگـان امـام               عنوان پشتيبان موار  

ادعاي وراثت امامت از طريق ابوهاشم، فقط در        .  به رسميت شناخته نشده بودند     حسين
از ايـن  [ترك شد، كسي كه در عوض آن )  م785/  ق 165 ـ  775/  ق 155(دوره مهدي 

.  بود ، عباس عموي پيامبر   يامبردفاع كرد كه امام و خليفه مشروع پس از پ         ] عقيده
ترديد او اين عقيده را مطرح كرد تا از تأييد نـسبي مخالفـان حكومـت عباسـيان طفـره                      بي
  ٥٠.برود

عباسيان هم چنين براي همراه ساختن شيعيان، به بهانه به دست آوردن اهـداف واقـع                
ايـن مـسئله بـراي      ) 19.(خواهي زيد هـستند     بينانه شيعيان، ادعا كردند در پي انتقام و خون        

تر بودند، فقط يك فرصت طلبي نبـود، بلكـه آنهـا در صـدد                 عباسياني كه به زيديه نزديك    
انجام قيامي براي به دست آوردن كنترل دستگاه خالفت مبتني بر اين انديـشه بودنـد كـه             

مند بـه دفـاع از    امام رهبر فعالي است كه مانند زيد قيام بالسيف كند، هم چنين، آنها عالقه     
ظلوم بودند كه همان موالي بود، ميزان مشاركت موالي در اين قيام با حمايت و پـشتيباني              م
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آمد،  يك موال به عنوان عامل اصلي آنها به شمار مي    . آنها نسبت به ابومسلم نشان داده شد      
تـري از حاميـان،     وجوي تعـداد بيـشتر و حجـم گـسترده           اگر چه ممكن است آنها در جست      

  .اند، بوده باشند ريق حمايت موالي داشتهنسبت به آن چه از ط
هاي تـاريخي جمـع شـوند، فهـم           اگر مطالب فراهم شده از طريق بدعت نگاري با داده         

هاي رهبران معنوي بـراي ايجـاد         تالش. شود  تري از سيماي شيعيان اوليه حاصل مي        كامل
يـه شـيعيان را     هاي يمـن، هـسته اول       اتحاد ميان موالي بين النهرين و موالي ايراني با عرب         

سپس هنگامي كه خالفت    . ها سپري شد    يك دوره سكوت و خاموشي شورش     . تشكيل داد 
گـران   وجـو  اي جـست   مردم به چند دسته تقـسيم گرديدنـد، دسـته        ،اموي، آشكارا فروپاشيد  

يـك رژيـم    ] وجـوگران   جـست [اي ديگر     مفهوم امامت در يك فهم كامل و ماندني و دسته         
  .حكومتي ناقص و كوتاه

  : لهمقا
 Sabation Moscati per una storia dell antica si a (RSO, 30 

(1955) . 251 – 267) 
ام، متأسـفانه     مند برگرفته از منابع، كه در قسمت تذكرات آورده          با مطالب و نكات ارزش    

 .پس از اين مقاله نوشته شده است
  

  نتيجه
شـناختي و     ليـل جامعـه   اميـه بـه تح      وات به منظور تبيين وضعيت شيعيان در دوره بنـي         

هاي شيعي پرداخت و نتايج و دستاوردهايي را          كننده در تحركات و قيام      بررسي اقوام شركت  
مستند نبـودن   . ارائه نمود كه در برخي موارد مثبت و قابل توجه بود اما خالي از اشتباه نبود               

ينـدگي از   و ريشه تاريخي نداشتن عبداهللا بن سبا در پيدايش تشيع، ادعـاي مختـار بـر نما                
سوي محمد حنفيه، عوامل مشروعيت بخش خالفت عباسي با انتقـال از طريـق ابوهاشـم                

، تحليلـي،   فرزند محمد حنفيه و يا ادعاي انتقال خالفت از طريق عباس عموي پيامبر            
توان از نكـات      هاي قيام عباسيان و همراهي شيعيان با آنها را مي           نسبتاً مناسب درباره ريشه   



 
 
 
  
 

  
  
  

  اميهبررسي انتقادي ديدگاه ويليمام مونتگمري وات دربارة شيعه دردورة بني
 

 
 
 
 

98 

  .له دانستمهم و مثبت مقا
هـاي پـس از شـهادت         در مقابل، ديدگاه وات دربـاره پيـدايش شـيعه در جريـان قيـام              

 به صلح و ترجيح زندگي همراه با رفاه، تشكيل حكومت           ، رضايت امام حسين   علي
هايي مانند امر بـه معـروف و           و غفلت از انگيزه    به عنوان هدف اصلي قيام امام حسين      

اي و حتمـي دانـستن آن،         ، تحليل مبتني بر ساختار قبيلـه      نهي از منكر، اصالح امت اسالم     
تبعيد مختار در زمان قيام عاشورا و عدم اشاره به زنـداني بـودن وي، عـدم تحـرك بـراي                     
قائلين به مهدويت و رضايت آنها به وضعيت سياسي موجود در حاكميت، احتمال پردازي و               

لف مانند جعلـي شـمردن ادعـاي        ترديد در وقايع مستند تاريخ به صرف احتمال از سوي مؤ          
 و غير منطقي و بـدون برنامـه خوانـد قيـام             بيان بن سمعان و ارتباط آن با امام صادق        

هايي از هر كدام در اين نقد         توان از نكات قابل تأمل مقاله دانست كه به نمونه           مختار را مي  
  .پرداخته شد

  
  توضيحات و نقدهاي مترجم

از اين زنـدگي همـراه بـا رفـاه راضـي بـود و بـه                  رساند كه امام    اين عبارت مي  . 1
 بـراي   هايش رضايت داشت، در حالي كه تمام تالش امـام           اي از نافرجامي تالش     گونه

توان در ميان آن جمع مشوشي كه از  اش بود؛ چرا كه نمي      حفظ دين و اندك شيعيان واقعي     
اعـالن آمـادگي    و يـا در نامـه بـه معاويـه           . زدنـد    بر او ضربه مـي     داخل سپاهيان امام  

توانـست اميـدي بـه         نمـي   را دست بسته تحويل او دهند، امام       كردند كه امام      مي
رفت كـه تحليلـي مطـابق اعتقادهـاي           مينالبته از وات انتظار     . جنگ با معاويه داشته باشد    

رفت از آن جا كه تحليل او         شيعه ارائه دهد اما از او به عنوان يك محقق و مورخ انتظار مي             
 به عنوان امام شيعيان است، حداقل به منابع شـيعي مراجعـه و              صلح امام حسن  درباره  

براي مطالعه بيـشتر    . نمودند  ديدگاه شيعيان در اين زمينه را مستند به منابع شيعي طرح مي           
؛ الكامل ابن اثير، ترجمه م 7: 2713 ـ  17تاريخ طبري، ترجمه ابوالقاسم پاينده، ص : ك. ر

 8 مختصر تاريخ الدول ابي العبري، ترجمه عبدالمحمد آيتي، ص        ،5، ص   9حالت خليلي، ج    
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 7؛ فتوح ابن اعثم كوفي، ترجمه مستوفي هروي، ص          141، ص   2؛ تاريخ يعقوبي، ج   146ـ  
  .1 : 108؛ مقاتل الطالبيين، ترجمه محمد جواد فاضل، 764ـ 

يك  را تشكيل حكومت با تحر     هايي كوتاه علت قيام امام حسين       مؤلف با عبارت  . 2
كند كه تحريك كوفيان      اي به مخاطب القا مي      نمايد و به گونه     و تشويق كوفيان معرفي مي    

امام را بر آن داشت تا شورشي برپا كند كه با عـدم حمايـت كوفيـان مواجـه شـده و ايـن                        
اگـر چـه تفـسيرهاي      . اين تفسير، قابل تأمـل اسـت      .  نداشت شورش ثمري براي امام   

 براي جامعـه، مبـارزه بـا       مانند، فداشدن امام    حسين مختلفي درباره علل قيام امام    
توانست يكـي از      ظلم يزيد، انجام وظيفه امامت وجود دارد و هم چنين تشكيل حكومت مي            

، آن گونه كه از كالم معروفش بر        تر و اصلي امام     اما هدف مهم  . اهداف قيام امام باشد   
نكر، احياي دين و عمل به سـيره        آيد، اصالح وضعيت موجود، امر به معروف و نهي از م            مي

اني لـم اخـرج اشـرا و        «: فرمايد   در فلسفه قيامش مي    آن جا كه امام   . جد و پدرش بود   
البطرا، انما خرجت لطلب االصالح في امه جدي، اريد أن امر بالمعروف و انهي عن المنكر                

، ص  44ج  ؛ بحـاراالنوار،    89، ص   4مناقب آل ابي طالب، ج      . (»و اسيره بسيره جدي و ابي     
در نگاه شيعه، امام به عنوان پيشرو و هدايت كننده          . اي به آن نداشت     كه مؤلف اشاره  ) 329

ها حفظ كند و هر امامي بر اساس شرايط زمـان         ها و كجي    بشريت، بايد جامعه را از انحراف     
 با قيام خود به اين وظيفه عمـل كـرد و خـط سـرخ                نمايد و امام حسين     خود عمل مي  
  . قرار دادل بقاي اسالم و تعاليم ناب اهل بيتشهادت را عام

آن چه از منـابع بـه دسـت         . رسد اين برداشت مؤلف چندان صحيح نباشد        به نظر مي  . 3
آيد اين است كه عبيداهللا بن تنهايي و بدون اين نيروهاي حاضر در كربال به سـرحدات                   مي

 .رفته بود
ن عامـل مـشروعيت بخـش       اين مسئله از زمان خليفه دوم مطـرح شـد و بـه عنـوا              . 4

 و يارانش نبود؛ زيرا عامـل مـشروعيت     حكومت، مورد قبول اميرالمؤمنين حضرت علي     
 و شيعه، فقط به خدا انتـساب داشـتن و از            بخش در ديدگاه اميرالمؤمنين حضرت علي     

 و يـارانش    رسد اين انتـساب بـه آن حـضرت          بنابراين به نظر مي   . طرف او بودن است   
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كند براي مقبوليت خالفت خود اسـت،          به آن استناد مي    ضرتآن چه ح  . صحيح نيست 
نه مشروعيت و هم چنين، اين استناد از اين باب بود كه بنابر نظر خودشان كـه سـابقه يـا                     

 نيز فراهم بود؛ يعني هم در       بيعت اهل حرمين را قبول دارند، براي خالفت آن حضرت         
ود و هم بيعت اهل حـرمين را        تر ب    از همه نزديك   ، حضرت علي  انتساب، به پيامبر  

 .داشت
منـد عالمـه    گذاري تشيع، بـه كتـاب ارزش   درباره عبداهللا بن سبأ و نقش او در بنيان      . 5

تأكيد مؤلف بر جعلي و سـاختگي       . مراجعه شود » افسانه عبداهللا بن سبأ   «عسگري با عنوان    
ـ  تالشي كه از سوي مخالفان شيعه براي تخريب شيعه و بي         . بودن اوست  ودن ايـن  اساس ب

 .مذهب صورت گرفت
گيـري اوليـه تـشيع را بـه قبـل از ايـن دوره و                  وجوي بيشتر در منابع، شـكل       جست. 6

 در جريان سقيفه بني ساعده و تالش مهاجران و انصار           6بالفاصله پس از رحلت پيامبر    

 6آن جا كه گروهي از اصحاب پيـامبر     . گرداند   بر مي  6براي انتخاب جانشين پيامبر   
 و به تبعيت از او، از بيعت با خليفه سرباز زدند و اعتقـاد بـه                  حضرت علي  در حمايت از  

رجـال برقـي، ص     .  در امر خالفت و حكومت بر مـردم داشـتند          جانشيني حضرت علي  
 .، باب اسماء المنكرين علي ابي بكر149
طور كه مؤلف اشاره داشت تالش شيعه، فقط براي تأمين امنيت و برخورداري               همان. 7

كامات نبود بلكه بر اساس انديشه مبنايي بـراي تـشكيل حكومـت حقـه الهـي بـا                   از استح 
عبـاس و     هاي بني اميه و بعدها بني        بود و از آن جا كه حكومت       رهبري امامان معصوم  

ها مانع تحقق اين خواست الهي بودند، شيعيان بـه مبـارزه و مقاومـت بـراي                   ساير حكومت 
 .تحقق آن برخاستند

هايي مانند عصمت برگرفته از ايمـان امـام، علـم     ف اشاره به ويژگي  احتمال دارد مؤل  . 8
 .كامل و بدون نقص و آگاهي امام بر همه امور دارد

كرد تـا ادعـاي ايـشان مـستند بـه             هايي ذكر مي    شايسته بود براي اين مطلب نمونه     . 9
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 .هايي از منابع تاريخي باشد نمونه
بر رفتارهاي مردان قبايل صـورت گرفتـه        اي    اين تحليل بر اساس تأثير نظام قبيله      . 10

هايي از آن چشم پوشيد، اما انحصار علت رفتارهـا در ايـن               توان از بخش    است كه البته نمي   
توجهي به برخي عوامل ديگر مانند تأثيرپـذيري از امـام و عمـل                اي و بي    تأثيرپذيري قبيله 

حليل را تحليل جامعي توان اين ت    نمي) آن گونه كه در شيعه مطرح است      (طبق دستورات او    
در انديشه ديني عامل معنوي و تبعيت از دستورات ديني بـسيار مـؤثرتر از عوامـل                 . دانست

تـرين اشـكال      از اين رو مهم   . شناختي است   هاي جامعه شناختي يا روان      دنيايي مانند تحليل  
جهي هاي ارائه شده، حاكميت نگاه برون ديني، كم تـو           وارد بر مؤلف در كل مقاله و تحليل       

اي و    به عوامل درون ديني و انحصار تعليل رفتار شـيعيان و خـوارج در نقـش نظـام قبيلـه                   
مگر اين كه گفته شود مؤلف فقط در صدد تبيـين           . غفلت يا نپرداختن به عوامل ديگر است      

در اين صورت كه هدف مؤلـف، بررسـي مـسئله از            . اي در اين مقاله است      نقش نظام قبيله  
ه نه عوامل ديگر، اشاره مؤلف به ايـن نكتـه در ابتـداي مقالـه و بيـان         اين زاويه و نگاه بود    

 .داشت اجمالي ساير احتماالت، تحليل او را از اين نقص دور نگه مي
مختـار  . ، كه از سوي مؤلف مطرح شد خالي از اشكال نيست          »تبعيد مختار «مسئله  . 11

داهللا بن عمر، آزاد شد و       در زندان بود كه بعدها با وساطت عب        در زمان قيام امام حسين    
بعد از مدتي به دليـل اخـتالف      . سپس به منظور مبارزه با امويان به عبداهللا بن زبير پيوست          

در اهداف و شيوه ها ميان او و عبداهللا بن زبير و از طرفي مساعد بـودن اوضـاع اجتمـاعي                     
ام خود سرو سامان    كوفه، عبداهللا بن زبير را رها كرد و به كوفه آمد تا نيروهايش را براي قي               

 .دهد
اشاره درست مؤلف به اين مسئله قابل توجه است؛ زيرا ادعاي نماينـدگي از سـوي            . 12

ايـن  .  سازگاري نداردمحمد حنفيه با عقايد شيعيان امامي مبني بر جانشيني امام سجاد  
 .شود ادعا، بعدها موجب پيدايش فرقه كيسانيه مي

توان دليل بر گرفتن از آن دين دانست، چـه           صرف شباهت عقايد دو مذهب را نمي      . 13
) مانند وحياني بودن  (هاي مشترك يا ريشه مشترك        هايي كه ريشه در بنيان      بسيار مشابهت 
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تواند داليل ديگري     بنابراين مشابهت برخي عقايد شيعه با عقايد پيشين مسيحيت مي         . دارد
 .داشته باشد

 امام غايب اعتقاد دارنـد، مجبـور   اين نظر مؤلف كه كساني كه به مهدويت و ظهور  . 14
نبودند در آينده نزديك، فعاليتي انجام داده، حتي كاري براي انجام اصالحات خاصي انجام              

هاي از شيعيان داريم      در طول تاريخ نمونه   . دهند براي همه فرق شيعي قابل پذيرش نيست       
در برابـر حاكمـان     هاي شيعي متعـددي       كه به امام غايب اعتقاد داشته و در عين حال، قيام          

مـانع از   ] عج اهللا تعالي فرجـه    [ظالم زمان خود انجام دادند و اعتقادشان به ظهور امام عصر          
ز نفـس زكيـه نقـل       اكردند مانند آن چه       قيامشان نشد، بلكه خود به عنوان مهدي قيام مي        

شده كه ادعاي مهدويت داشت و منصور در مقابل او فرزنـد خـودش، محمـد بـن عبـداهللا                    
 .239مقاتل الطالبيين، ابي الفرج اصفهاني، ص : ك. ر. را مهدي معرفي كردمنصور 
توان با شايد و احتمال، همه مطالب را مجمـل رهـا نمـود در تحقيـق علمـي                     نمي. 15

سزاوار است با بررسي دقيق منابع به نظر و ديدگاهي دست يافت و حكـم مـسئله را بيـان                    
گويي   اش با قلمي كه مشخصه بارز آن ابهام         بيفكران غر   مؤلف محترم مانند ساير هم    . نمود

و احتمال پردازي است، سعي در ايجاد شبهه در مطالب تـاريخ دارنـد كـه در مـتن علمـي                     
. تري مطرح نمـود  پردازي فاصله گرفته و با بررسي منابع، نظر دقيق شايسته است از احتمال 

 م جعفـر صـادق    بر اين اساس درباره بيـان بـن سـمعان و رد ادعـاي او از سـوي امـا                   
مستنداتي از منابع تاريخي موجود است كـه چنـين ادعـايي از سـوي او صـورت گرفتـه و                     

، اشـعري،   330، ص   7، ج   تـاريخ االسـالم   ذهبي،  : مراجعه شود به  .  آن را رد نمود    امام

، بـراي   بيـان المهـدي   ،  30، ص   فرق الـشيعه  ؛  5، ص   1، چاپ رويتر، ج     مقاالت االسالميين 

 .145، ص الفرق بين الفرقايشان رجوع شود به بغدادي، تفصيل بيشتر عقايد 

 بن سعيد صحيح باشد كه مؤلف به اشتباه عبداهللا بـن مغيـره       ةرسد مغير   به نظر مي  . 16

 .نوشته است
ايـن  «اشاره ظريف مؤلف به ماهيت قيام عباسيان و داعيان آنها در اين جمله كـه                . 17
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ستودني اسـت و نـشان      » يده شيعي صورت گرفت   قيام كامالً شيعي نبود، اما با استفاده از ا        
، فردي نـامعلوم    »الرضا من آل محمد   «ازدقت مؤلف در اين باره دارد؛ زيرا عباسيان با شعار           

، علويان را با خود عليه امويان همراه ساخته و پس از آن كه بر مركب                6از نسل پيامبر  
ن نمـوده و ماهيـت غيـر    خويش سوار شده و به خالفت رسيدند، شروع به مخالفت با علويا         

، أحمد بـن يحيـي بـن جـابر          جمل من انساب األشراف   : ك.ر. شيعي خود را نمايان ساختند    

 1417دارالفكـر،  : ، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، ط األولي، بيروت         )279م  (البالذري  
أخبار الدولة العباسية و فيه أخبار العبـاس و         ) 3ق  (؛ مؤلف مجهول    82، ص   4، ج   1996/ 
؛ 200، ص   1391،  دارالطليعة: ، تحقيق عبدالعزيز الدوري و عبدالجبار المطلبي، بيروت       دهول

، تحقيق محمد أبوالفضل    تاريخ األمم و الملوك   ،  )310م  (أبو جعفر محمد بن جرير الطبري       

؛ ابـو علـي مـسكويه،       358، ص   7، ج   1967 / 1387دارالتـراث،   : ، بيروت  الثانية ابراهيم، ط 

سـروش،  : ، تهـران  الثانيـة ، تحقيـق ابوالقاسـم امـامي، ط         )421م  (زي  ، الـرا  تجارب األمـم  

م (؛ عز الدين أبو الحسن علي بن ابي الكرم المعروف بابن األثيـر              266، ص   3ش، ج   1379
 .360، ص 5، ج 1965 / 1385دار صادر ـ دار بيروت، : ، بيروتالكامل في التاريخ) 630

گونه توجيه كرد كه شايد رحلـت محمـد           توان تحليل وات را اين      بر اين اساس، مي   . 18
حنفيه و فرزندش تأثيري مستقيم در برپايي قيامي عليه بني اميه نداشت اما زمينه تحوالت               

 .عميق بعدي عليه بني اميه را فراهم كرد

البتـه  . آمدند و نه خون خواهي زيـد      » 6الرضا من آل محمد   «عباسيان با شعار    . 19
  . مصاديق آن باشدتوانست يكي از خون خواهي زيد مي
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 هانوشتپي
                                           

، 1375چـاپخش،   :  تهـران  نقد آثـار خاورشناسـان،     برگرفته از مصطفي حسيني طباطبائي،       .1
تـا، عبـدالرحمن بـدوي،        سحاب، بـي  :  تهران فرهنگ خاورشناسان، ؛ ابوالقاسم سحاب،    148ص  

 .1377روزنه، :  ترجمه صالح طباطبائي، تهرانوسوعة المستشرقين،م
2. Shiism: 1/40. 

عبـداهللا بـن    «هاجـسون،   . اس. جـي . ام: ؛ قـس  25 ص   خاستگاه اسماعيليه،  برناردلوئيس،   .3
 zaعبداهللا بن سبا، «اسرائيل فريدلندر، : ؛ قس2 المعارف اسالم ةدائر، »سبا

  .بررسي شده است» اسالم و انسجام اجتماعي « اين سوال به صورت كامل در كتاب.4
 .3350، ص 1 ج طبري، .5
؛ اعتقادي كه اهل سنت بر مبناي آن، مشروعيت خلفاي اوليـه            235، ص   1 شهرستاني، ج    .6

 .را مطرح كردند كه بيعت مردم مشروعيت بخش حكومت خلفاي اوليه است
اعالن توجـه بـه     . 10م، ص    جلد شش  بولتن مطالعات شرقي و آفريقايي،    سرجنت،  . بي. آر.7

قـدرت  (معنـوي و كاريزمـا داشـتند        ] جايگاه[هاي مسلماني كه      عقايد معاصر برخي از خانواده    
مـسلط  ] آنقـدر [؛ ممكن است كه عامل تقويت جالبي باشد اما احتمال دارد كـه              )معنوي، شرف 

 را رد   است كه برتري و تفوق عقايـد شـيعي        ] و قوي [نبوده باشد، عقايد جديد تا حدي بزرگ        
 . كند

 .136، ص 2 ج طبري، .8
 .386 ص همان، .9

 .601، 599، 566، 559 ، 497 ص همان، .10
 .3382، 3380، 3363، ص 1 جهمان، .11
 گـوتينگن،   سياسـتمداران دينـي ايرانـي مخـالف،       طبري، ابن اثير، جي ولهـاوزن،       : ك.  ر .12
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 . م، بخش اول1901
 رهبران سوفاريه، اباضيه، بياضـيه، هـم چنـين     و) بخشي از رهبران آنها   ( از تميم، ازارقه     .13

از حنفيه، نافع بـن ازرق، ابوفوديـك، نجديـه و از شـيبانيه پيـروان                . همراه با صالح ين موزاريه    
 .صالح بن موزاريه و هم چنين شبيب بن يزيد

 ).405هيتي، جلد اول، ص . كي. پي (253 م، ص 1866، ليدن، فتوح البلدان البالذري، .14

  .، همراه با ارجاعات366، 343، 124 ص  مكه،محمد در .15
 . به بعد329م، ص 1951رايكمنز، مؤسسه سلطنتي عربي پيشرو در اسالم، لوين، .  جي.16
 .1948 شيكاگو، پادشاهي و خدايان،فرانكفور، . اچ:  قس.17
 .569، ص 2 ج طبري، .18
 .649 ، 634 ص همان، .19
، »معرفـي ابـن حـزم   / لف شيعه در نگاه عقايد مخا«آي فريدلندر، :  قس634 ص  همان، .20

 ـ  1، ص )1909 (xxix و ٨ ـ  ١، ص )١٩٠٧ ( xxviii بولتن مطالعات شـرقي و آفريقـايي،  
183 ،xxix ،33. 

هاي كوچك بـه عنـوان    ، برخي از فرقه23 ـ  18 ص جا در اشعري، همانفريدلندر، :  قس.21
رسـد    بـه نظـر مـي     ) 236، ص   1 ج(آينـد، شهرسـتاني       هاي فرقه كيسانيه به شمار مي       زير شاخه 

  .هاي كيسانيه دانسته و هم چنين چهار فرقه تابع ديگر را مختاريه را از فرقه
 العقد الفريد، ، برگرفته از    106، ص   1 ج   ،)مسلمان(تربيت يافتگان محمد    گلدزيهر،  :  قس .22

 .334، ص 2ج 
 .1، ص 3؛ بر اساس ابن سعد، ج 344 ص محمد در مدينه،:  قس.23
 عمر بن رفيع،    220 حمران بن ابان،     209، ص   )بسر بن سعيد   (208، ص   5، ج   ابن سعد .24

ابـو  « سليم سبالن گفته است او از منطقه مصر بـود در حـالي كـه                 222 شرحبيل بن سعد؛     228
 .م ايراني بود و شايد از منطقه جنوب عربستان باشدحتبه طور » صالح باذم

 .شد ز سوي موالي حمايت ميهاي خوارج، كه برخي اوقات ا  به عنوان شورش.25
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 .242البغدادي، :  قس.26
 م 730 به عنوان مثال سه نفر از مشهورترين پژوهشگران درباره كوفـه در حـدود سـال      .27

؛ )738م  (، حماد بن ابي سـليمان       )733م  (، الحكم بن عتيبه     )737م  (موالي حبيب بن ابي ثابت      
اق هنوز مسيحي بـود، كعـب بـن         ، مولي اسح  109، همان، ص    223 و   231، ص   5ابن سعد، ج    

؛ 10،  3178، ص   1سور هنوز مسيحي بود كه بعد از تحوالتي، قاضي مسلمانان شد، طبـري، ج               
 .288 م، ص 1953، پاريس، »محيط بصره«سي پيالت، 

، الكـشي،   xxix90بولتن مطالعات شرقيو آفريقـا       با مقدمه فريدلندر،     ،34 نوبختي، ص    .28
رسـد ايـن چـاپ        ، با كلمات فارسي، اما به نظر مي       196،  1317،  )1899(، بمبئي   » الرجال معرفة«

 .خيلي مناسب نيست
 .25 نوبختي، ص .29
 .31 ص همان، .30
 JAOS, xxix,80 n, c. f. RHRxliii  ،23 گلدزيهر، .31

 ).440، 1 جلد tr (280 ص بالذري، .32

  .16 ـ 14، 1938، بارودا، »واژگان خارجي قرآن«جفري، . اي:  قس.33
 .2 و 5هاي  ، شماره344 در مدينه،محمد  .34
 . به بعد235، 191، ص 1859 ـ 60وستنفيلد، گوتينگن، .  تحقيق افسيره، ابن هشام، .35
، معرفي منـابع  1933، لندن، »مذهب شيعه«دونالدسون، . ام. هاي دي نخستين كتاب :  قس .36
 .شيعه

 . م1619،  2 ج طبري، .37
يت خالفتشان، انتقال خالفت از ابوهاشـم بـه          يكي از مستندات مهم عباسيان بر مشروع       .38

بـا وجـود ايـن    . آيد ساز مهمي براي اقدامات عباسيان به شمار مي  فرزندان عباس است كه زمينه    
 .توان ادعا كرد كه هيچ تأثيري در مبارزات ضد اموي نداشت مسئله مهم تاريخي چگونه مي

؛ سي جي ليـال،  316 ـ  329،  1990 ليدن، تصحيح دي گوئيجي، كي اش شير، ابن قتيبه، .39



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 48، شماره مسلسل 1390شماره چهارم، زمستان  دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

107

                                                                                                   
: ، فريدلندر، بولتن مطالعات شـرقي و آفريقـايي  174، 1، ج 1918 ـ  21، آكسفورد، »مفضليات«

xxix, 38. 
نقـل از فريدلنـدر،      (171، ص   4، ج   1317،  )1899( كايرو   الفصال،. ابن حزم، كي  :  قس .40
و (واهي بايـد بـا نيـت      كنند كه دستورات درست ديني و ن        ، بيشتر اهل سنت فكر مي     )92همان،  

صورت گيرد، و اگر ممكن بود با زبـان، امـا نبايـد بـا اعـضاء و فـشار نظـامي                      ) خواست قلبي 
كـشته  ] در ايـن راه   [؛ همه رافضيان اين ايده و انديشه را دارند، حتـي اگـر همـه                ]تحميل شود [

ه امام جلـو    شد ك   زماني تأييد مي  ) اجتناب از فشار نظامي و جنگ ستيزي      (شوند؛ اما اين مسئله     
؛ زيـرا   ]و بجنگيم [نيامده باشد و وقتي كه او جلو آمد، واجب است كه همراه او شمشير بكشيم                

كنـد، محكـوم بـه      ] يـا قيـام   [اين اصل و انديشه است كه هر كس بخواهد قبل از امام فعاليـت               
  .شكست است و بايد كنار گذاشته شود و دشمنشان را سرگردان نموده است

 ها وجـود    هاي مختلفي از نسبت     گونه). indexبا ارجاعات بيشتر در      (25 ص   نوبختي، .41
، بعضي اوقـات بـا يـك اظهـارات اعـراب            )xxix 90بولتن مطالعات شرقي و آفريقايي      (دارد  

شرقي مانند زبيدي ممكن است باشد اما اين ادعا كه او با يك دختر ازدواج كرده بـود، ممكـن                    
 .است از مناطق ايراني نشان داده شود

  .23، ص 1ج  اشعري، .42
 .30 ـ 25ص  نوبختي، .43
 ـ  5، 1947لنـدن،  ، »مسلمانان) دين(خداشناسي «تريتون، . ؛ اي اس52 ـ  5ص  نوبختي، .44

23. 
؛ فريدلنـدر، بـولتن مطالعـات شـرقي و افريقـايي      9، ص 1 ج اشعري،؛ 34 ص  نوبختي، .45

xxix index 135كورتون،  (= 300 ـ 257، ص 1؛ شهرستاني، ج 234؛ بغدادي، ص.( 

، 1 ج شهرسـتاني، ؛ 22 ـ  6 ص بغـدادي، ؛ 75 ـ  65، ص 1 ج اشـعري، ؛ 50 ص نوبختي، .46
؛ به 96هاي مخالف، ص  ، هنر، زيديه، ولهاوزن، فرقه1 المعارف اسالم ةدائر (= 265 ـ  249ص 

هايـشان را   ؛ برگرفته از مرام كساني كـه برنامـه  1711 ـ  1698ـ 1676 ـ  8، ص 2تبع طبري، ج 
و ] قرآن[كتاب ] شان را بر اساس اصول فكري[قر ساخته بودند؛ آنها شامل كساني بودند كه مست
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  .به عنوان اصل اساسي و دفاع از مظلوم پذيرفته بودند] پيامبر[سنت 

 (= 244، ص 1 ج شهرســتاني،؛ 235 ـ  233 ص بغــدادي،؛ 22 ـ  6، ص 1 جاشــعري، .47
؛ 31-29 ص   نـوبختي، ؛  index،  1927كلكته،  ،  »سقوط و زوال پادشاهي عرب    «؛ ولهاوزن،   )112

، كسي كه ممكن است همان شخص باشد،        »عبداهللا بن حريث  «، شامل   187، ص   4ابن حزم، ج    
 .124، ص xxixبولتن مطالعات شرقي و آفريقايي : قس

  .1639؛ بر اساس طبري، ص 511، »پادشاهي عرب«؛ ولهاوزن، 186، 4 ابن حزم، ج .48
-ة، ابومسلم در دائـر artموسكاتي، .  اي..c. f؛ 21، ص 1 ج ؛ اشعري،41 ص نوبختي، .49

 .المعارف اسالم
  .43 ص نوبختي، .50


