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 89/2/9011 تاریخ تأیید:       82/8/9911  تاریخ دریافت:
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 یعهامام دوازدهم، عالمان مذههِ   ذ   یبتقرن سوم و با آغاز غ یاز ابتدا

و جذ  آن را   یکالمذ  ی،فقه یثی،و نگارش آثار حد یجادبه ا یازن عشری، یاثن

همچذون    یبذا اهذداگ گونذاگون    ی،آثذار  ینچن یریگ احساس کردند.  کل

 وهذا   فرقذه  یگذر به دانشذمندان د  ییگو پاسخ یعه،امامان   یثاحاد یگردآور

  کل گرفت. یعهجامعه   یساز مهاهِ و آگاه

 یآثار اسذت کذه در راسذتا    یناز ا یبخش یمقاله حاضر، بر معرف تمرک 

پنج  یمنظور، با واکاو ینا یاند. برا نگا ته  ده یعهبه جامعه   بخشی یتهو

 یص التمحؤ  المؤمن،    یعنی ی،سوم و چهارم هجر یها  ده در سده متن نگا ته

 یذن ا گذارش ن یالگذو  یلو تحلو نصادقة االخوان  یعةفضائل الش یعة صفات الش

 است کذه   یافتهدست  یجهنت یندر آنها، به ا یثانتخاب احاد یآثار و چگونگ

  یذت هو یذک  یجذاد سذاده، بلکذه ا   یگردآور یکمتون، نه  ینهدگ نگارش ا

 ی تمذا  یجذاد امام دوازدهذم و ا  یبتبعد از غ یهامام یعیان  یمنسجم برا ینید

                                              

 .(Kosarmirrazi5847@gmail.com) :)نویسنده مسئول( اسالم، دانشگاه تهران یختار یدکترا یدانشجو. 1
 .(Ras.jafarian@gmail.com): استاد دانشگاه تهران. 2
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 اسذت.  یمههب های قهفر یگرگروه مستقل و متفاوت با د یکآنها به مثابه  یانم

 یذت و هو یاجتماع یتهو ی،اخالق یتسه جنبه مهمّ  هو ی،ا فرقه یتهو ینا 

 دا ت. یذ احکام یفقه
 

 ی،اسواا   ی،حماد اهووا   متقدم، ابن  یعتش یثی،متون حد یعی،ش یتهو :کلیدواژگان

 .صدوق یخش

 مسئله یانب. 1

، بحران خال ت و جانشینی میان مسلمانان ایجاد شد. اختالف بور  بعد ا  رحلت پیامبر

هایی میان مسولمانان   سر ایناه حقّ جانشینی پیامبر متعلق به چه کسی است، چنددستگی

 ایجاد کرد و مسلمانان بر اساس تفاوت نگرش به مسئله جانشینی، چنود روروش شودند. در   

میان مسلمانان، رروهی اعتقاد به امامت به عنوان یو  حوّق ای وی ویولش علوی بون ابوی        

، پسر عموی پیامبر داشتند که به شیعیان معوروف شودند. بودین ترتیوب،   وا       طایب

جدایی شیعه ا  جماعت مسلمانان، مسئله جانشینی پیامبر بود. ایون موووو ، تن وا نق وه     

دیگر مسلمانان بود. تحوالت سیاسی مربوط به کشوته  شرو  اختالف و تمایز این رروش ا  

ریری شیعیان در کو وه و نوواحی  ن، دامنوه     شدن خلیفه سوم عثمان، واقعه کربال و شال

این تمایز را بیشتر کرد. بعد ا   ن و بیش ا  همه در قرن دوم و سوم هجری، بحث بر سر 

ن  شواارتر کورد. شویعیان خوود     مسائل کالمی و  ق ی، تمایز این رروش را با بقیه مسلمانا

مرور، به چند رروش تقسیم شدند که ا  میان  نان،  یدیان، امامیان،  اییان و اسماعیلیان،  به

 تشخص بیشتری یا تند.

شیعیان که در تمام دورش اموی  یر  شار سیاسی بودند، برای حفظ خود در برابر دیگور  

قاومت، در  ندری مخفی  نان و ادامه کردند. بخشی ا  این م های سیاسی، مقاومت می رروش

 ق( و  ر نود او  59) حیات در پرتوی تقیه بود. روروش امامیوه، بوا رهبوری اموام سوجاد      

ق(، توانسوتند در مقایسوه بوا    111) اش حضرت صوادق  ق( و نوادش111) امام باقر
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ه در های شیعه، ا  یحاظ  اری، انسجام ب تری داشته باشند؛ اما م م این بود ک دیگر رروش

باید به هویتی ثابت  می 1سنّت و جماعت نامیدش شدند، تدریج اهل برابر سایر مسلمانان که به

یا تند. این هویت، نیا  به مبانی روشن  اری و دینی داشت. این مقایه، متافول    دست می

 ن است تا نشان دهد در مق عی که شیعیان امامی، ا  نظور جمعیوت انسوانی، اسوتقرار در     

های ش ری در عراق و ایران و نقاط دیگر، و نیز  راموش سیاسوی شورای      یگاشبرخی ا  پا

، هویوت  «موههب در درون یو  دیون   »ب تری داشتند، چگونه تالش کردند در مقام ی  

هایی استفادش کردند؟ این، پرسشی است کوه   مشخص بیابند.  ن ا برای این کار، ا  چه متن

رش، متونِ مزبور معر ی شدش و محتووای  ن وا در   این مقایه به  ن خواهد پرداخت. در این با

 سا انه، مرور خواهد شد. ارتباط با نگاش هویت

متووون نوشووتاری هوور دورش، نقووش موومثری در تعمیووق و تثبیووت عقایوود و مر هووا و   

دهی هویت و  رهنگ جمعی دارد و همچنین،  های  اری و به عبارت ب تر، شال چارچوب

کننود.   را دارند و در این مورد مانند ی  رسانه عمل موی  متون، وظیفه انتقال معانی و پیام

سوا ی، در میوان    بنابراین، متون این دورش، به عنوان ابزاری برای شوناخت  ر ینود هویوت   

چگوونگی   تمرکز بر ،پلوهش نیا اردیرو ،در واقعریرد.  جامعه تشیع مورد استفادش قرار می

ت شیعی است که در برخی متوون  هویتی شیعی ا  طریق مفاهیم و عناصر هوی دهی شال

 این دورش، معر ی شدش بود.

 پیشینه پژوهش

هایی که در بارش تاریخ تشیع در قرون نخستین اسالمی نوشوته   در میان انبوهی ا  پلوهش

اند، به نظر  های خاصی ا  حیات سیاسی و مههبی  نان پرداخته شدش و هرکدام به بیان جنبه

                                              

 ، مقنات  تناری    ، «سننت   نقش احمد بن  حنلند در تعندید مناهل اهند     ». رسول جعفریان، 1

 .222ن252دفتر ششم، ص
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سوا ی   اساس چند متن م م شیعی، بوه بحوث ا  هویوت   رسد جای این پلوهش که بر  می

های موجود، سیر رسترش تشویع را هودف    برای شیعه پرداخته، خایی است. بیشتر پلوهش

اند. شماری دیگر ا   ن ا، به بیان انشوعابات داخلوی میوان شویعیان و      بررسی خود قرار دادش

شودش، در ایناوه تشویع     ههای شوناخت  اند. برخی نیز بر اساس نگرش تقسیمات  نان پرداخته

انود. ا  محققوان    اصیل ا    ا ، ی  جریان اعتدایی یا  ایی بودش، در این بارش بحوث کوردش  

و محمودعلی   1بوی م دائوو   3، تمیموه 2م(1591) 1توان به مارشوال هاجسوون   دسته اوّل، می

 7و ماریوا  9ترین نمایندران دسته دوم نیز سید حسوین مدرسوی   اشارش کرد. م م 5امیرمعزی

بنودی   طورکه بیان شد، دو مف ووم  لوو و عقالنیوت و تقسویم     هستند. همان 1سی دکاکهد

دهود. ا    ها را تشایل موی  های شیعه بر اساس این مفاهیم، هسته اصلی این پلوهش طیف

ریوری هویوت شویعی پرداختوه      میان این  ثار، اثر ماریا دکاکه ا   نجا که به بررسی شوال 
                                              

1 .Marshall Goodwin Simms Hodgson    اسنالم  و  . وی پژوهشنگر برجسنتت تمندن

 های اجتماع  در دانشگاه شیکاگو بود.استاد تاریخ و اندیشت
2. Marshall g.s. Hodgson, How did the early Shia become sectarian, 

in: journal of the American oriental society, vol. 75, no. 1, (jan.- mar., 

1995), pp. 1-13. 
3 .Tamima Bayhom-daouر برجستت در حوزه مطالعنا  شنیع  اسن  و در    . او پژوهشگ

 دانشکده تاریخ دانشگاه لندن مشغول بت کار اس . 
4. Tamima bayhom- daou, The second- century siite gulat were they 

really gnostic?, journal of Arabic and Islamic studies 5, 2003. 
5. Moezzi, mohammad ali amir, the divine guide in early shiism: the 

sources of esotericism in islam,state university of new York press, 

1994. 
 ، ترجمت: هاشم ایزدپناه.مکتل در فرآیند تکامدحسی  مدرس  طلاطلای ،  .6

2 .Maria Massi Dakake       وی محقن  برجسنتت در حنوزه مطالعنا  اسنالم  و اسنتادیار .

 در دانشگاه جورج میس  امریکا اس .مطالعا  ادیان 

8. Maria massi dakake, the charismatic community : Shiite identity in 

early islam, state university of new York,Albany, 2007. 
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دارد؛ اما وجه تمایزشان،  ن است کوه کتواب موورد نظور      است، تشاب اتی با مقایه پیش رو

هویت شیعی را در طول  مان و بر اساس مفاهیم کلیدی در تشویع اموامی تیوویر کوردش     

که مقایه حاور، پونج موتن متعلوق بوه قورن سووم و چ وارم را بوا رویاورد           است؛ درحایی

 1به متیوو پیورس   کند. همچنین، اثر دیگری متعلق بخشی به جامعه شیعه تحلیل می هویت

هوای   نامه ترین  ندری نامه امامان معیوم بر اساس پنج جلد ا  قدیمی که به تحلیل  ندری

 2بخش رویارد این مقایه بودش است. پردا د، ای ام موجود می

هایی که معر وی   به هر روی،  نچه جای  ن خایی است، این است که بر اساس نوشته

ی شیعیان، پو  ا  یو  دورش شووریدری و ت دیود،     سا  خواهند شد، دریابیم جریان هویت

های شوماری ا    چگونه پیش ر ته است. این بحث، به دنبال روشن کردن راب ه میان متن

علمای امامیه، با تعریف ی  اموامی اصویل، یو  جامعوه شویعی اموامی متووا ن و بیوان         

 چگونگی تربیت شیعیان به عنوان ی  جماعت درستاار و ممتا  است.

 سازی در تشیع هویتنیاز به 

دو پرسش در اینجا حایز اهمیت است: نخست ایناه ی  رروش موههبی، در چوه شورای ی    

نیا  دارد تا هویت و تشخص ویلش خود را داشته باشند؟ دوم  ناه جامعوه شویعیان در چوه    

ه شرای ی به این نق ه رسیدند و چه اقداماتی انجام دادند؟ ارر ما نگاش ا  بعد به قبل داشوت 

های روشون و   باشیم، باید بگوییم جامعه شیعه در قرن پنجم هجری، ی  جامعه با ویلری

های خاصّ خود و استوار است. این در حایی است کوه معتزیوه، چنوین تشخیوی      تشخص

مورور ا    مرجیان نیز که ی  رروش مههبی بسیار بزرگ بودند، بوه  3نداشتند و ا  میان ر تند.

                                              
1. Matthew Pierce. 

2. Matthew pierce, twelve infallible men: the imams and the making 

of Shiism, London, England, Harvard University press, 2016. 
؛ زهدی حسن   1336، ضح  اتسالم. در مورد علد از بی  رفت  فرقت معتزلت، ر.ک: احمد امی ، 3

 .1392، المعتزلتجاراهلل، 
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تشخص خویش را داشتند، اما ی  اقلیت دور ا  ش رها و بیشتر میان ر تند. خوارج، ررچه 

شیعیان، تن ا رروهی هستند که بوه مووا ات سونّیان، در بدنوه اصولی       1نشین بودند. حاشیه

نووعی ا    سا ی است که  نوان بوه   دنیای اسالم استوار و با هویت ماندند. این، نتیجه هویت

 ن را دنبال کردند.   ا  و به طور اساسی، طی قرن سوم و چ ارم،  

ها در شیعه، چیزی جوز ایون    طلبد و این ریشه های خود را نیز می ساختن هویت، ریشه

نیست که شیعیان، برخالف کسانی که معتقدند شیعه در   ا  صر اً یو  جریوان سیاسوی    

ا  بنیادهای  اری ال م همانند  دیر، با حمایت اقلیتی متنفه ا  صحابه که مخوایف   2بودش،

سا ی  ق( این هویت14قدرت بودند، برخوردار بودش است. در ادامه، دویت امام علی )جریان 

کوه اشوارش شود،     تر نمود؛ چنوان  ها را محام های مفیل امام، دنبال کرد و ریشه را با خ به

نقش م می داشت. با ایون حوال،   « پایه»سا ی برای شیعه، به عنوان ی   کربال در هویت

تور ا  هموه،    تالطم اووا  نابسامان سیاسی رر تار شدند که م مبعد ا  کربال، شیعیان در 

هوایی شودند کوه عمودتاً      ق( با  نان بود.  ن ا رر تار انشعاب132و11جنگ سخت امویان )

 انیدنبوال عباسو   ان،یعیا  بدنوه شو   یبخشو نشانی همین عدم استقرار در دویت اموی بود. 

ر تنود و   یدیو به دنبوال اماموان     ،یو عباس  یدر دویت امو یق( ر تند. شمار999و132)

در  ،هم چونان عناصر  اسد یبخش و کردند یهمراه یلیبا جنبش اسماع ان،یا   ای یبخش

 لوو هسوتند،    لاه اهنیبه عنوان ا ،مسلمانان گرید انیرا در م عهیماندند و ش عهیجامعه ش

و حفوظ   تیو و بر محوور مف ووم وال   دندیرا بررز یگریراش د عه،یاما امامان ش ؛بدنام کردند

 عه،یش یبرا یسا ی  ار تیهو نهیدر  م بردند. امام صادق شیو  قه، کار را پ عتیشر

  3.برداشت یبلند اریبس یها رام

                                              

 .25، صدراسا  ف  الفرق والعقائد اتسالمیۀ. ر.ک: علدالحمید، 1
2. Moojan momen, an introduction to Shi’i Islam: the history and 

doctrines of Twelver Shi’ism, new haven and London, p. 63. 
 .312، صتشیع در مسیر تاریخی، محمدجعفر. 3
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با این حال، دو جدال در ارتباط با شیعه ادامه یا ت؛ نخست چنددستگی داخل شویعیان  

 عه، بر محور مفواهیمی چوون م ودویت و    که به مبار ش دایم میان  ن ا منجر شد. این منا

هوای شویعیان    تووان در نگاشوته   های مههبی بود که تیویری ا   ن را می برخی ا  دیدراش

ایمقواالت  حسن بن موسی نوبختی )قرن سوم و چ وارم(، و     رق ایشیعهدریا ت. دو کتاب 

تواند ما را در ایون تیوویر    ق( می341یا  255سعد بن عبداهلل ابی خلف اشعری )م  وایفرق

 ویوولش بووا دور شوودن ا  هویووت  جوودیی در درونِ جامعووه شوویعه کموو  کنوود.  اییووان، بووه 

 ق ی و اخالقی شیعی، ی  دشواری اساسی بورای شویعه پدیود  وردنود. اماموان توالش        

هوای هوویتی    یود بور روی توصویف جنبوه    کردنود و  ن، تکک  بسیاری برای جبران  یان می

 مخیوص شیعه بود.

سونّت و معتزیوه و    های دیگر ا  اهول  مشال دیگر در شوریدری شیعیان، جدال با  رقه

داد.  نویسی سووق موی   حشویه بود که شیعیان را به طور مداوم به نگارش  ثار جدیی و ردیه

ه در نگاش  ن ا، در  ثار کالمی سنّت با شیعیان، در کاربرد کلمه را ض نبرد سخت رهبران اهل

توانست نوعی عودم اسوتقرار هوویتی را     همه این ا می 1شان کامالً مشخص است. و رجایی

 شود. سا ی ح  می برای شیعه در پی داشته باشد. اینجاست که نیا  به هویت

در تمام این دورش، نخبگان ا  اصحاب امامان، در پی ثبوت احادیوث دینویِ بررر توه ا      

عمومی و خیوصی با محوریت امام بودند و  ثاری در ایون  مینوه تحوت عنووان     جلسات 

و اموام   های حدیثی متشال ا  احادیوث اموام بواقر    اصول تکییف شد. اصول، مجموعه

های حدیثی بیشتر در حو ش: کو ه، اهوا  و قم شال  بعد ا   ن، مجموعه 2بودند. صادق

ود که ا  اواخر قرن سوم و اوایل قرن چ ارم های شیعی ب رر ت. بغداد، یای دیگر ا  حو ش

هوای دیگور    نمایندش جریان کالمی شیعه شد؛ چراکه شیعیان بغداد، تعامل بسیاری با  رقوه 

                                              

 .29-12، صالتلیت والرد. ملط ، 1

 .3-2، صعتیش  ثیجوامع حد. حج ، 2
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هوای عقلوی ب ورش بگیرنود؛ اموا       داشتند و برای اثبات حقانیت شیعه، مجبور بودند ا  روش

 تقریباً شیعی شال رر ت.ای  های حدیثی کو ه و بعد ا   ن، اهوا  و قم، در جامعه جریان

های کالمی و تخییی که در میان دانشمندان  در چنین  ضایی و در میان چنین بحث

تور جامعوه    و بزرران شیعه جریان داشت،  نچه به عنوان ماهیت شیعه برای س وح پوایین 

شد. بنابراین، ال م بود ی  سری متون منقّح نگاشته شود  شیعی قابل شناخت بود، رم می

بر این اساس، برخوی   .صورت خالصه و در بیانی سادش، به مردم بگوید شیعه چیستکه به 

ررا، دست بوه نگوارش متوونی بورای جامعوه       ا  نویسندران شیعی متعلق به جریان حدیث

پراکندش شیعی  دند. در واقع، این ا راد تالش کردند  ثاری را به رشته تحریر در بیاورند که 

داد، در یو  اثور مودون و     و ایبته هویت شیعی را شال می  نچه به نظر ایشان درست بود

ای که هر رروهی عقیدش خاصّ خود را داشت و ایبته بور    وری نمایند. در جامعه منظم جمع

شد؛ برای ا رادی کوه   کرد، ورورت تدوین راهنمایی ح  می درستی  ن نیز پا شاری می

نداشتند؛ برای  ناه بدانند تشیع های مختلف  خودشان علم چندانی برای تمایز میان جریان

 چیست و ی  شیعه، چه وظایفی دارد.

 معرفی متون و معیارهای انتخاب آنها

دادن و شدش در قرون متقدم، نقش م م و حیاتی در شوال بسیاری ا  متون شیعی، نگاشته

های حدیثی شیعی نیز ا  ایون قاعودش مسوتثنا    کردند. مجموعهانتقال مفاهیم شیعی ایفا می

ها، ا  میانه قرن سوم و بعد ا   یبت امام دوا دهم   ا  شد. به ودند. نگارش این مجموعهنب

رسد که  ن ا تن ا ررد وری سادش تعدادی حدیث نبودند، بلاه بوا هودف و مقیوود    نظر می

شدند. این مسئله، با توجه به عناوین این  ثار، محتوای  ن ا و ایبته  مان معیّنی نگاشته می

قابل تشخیص است. بنابراین، برای شناسوایی چنوین  ثواری و تعیوین اهوداف      نگارششان 

احتمایی مورد نظر نویسندران، چ ار معیار در نظر رر ته شد: عنووان اثور، محتووا،  ورم و     

تاریخ نگارش. بر این اساس، تموام  ثواری کوه بور مبنوای ایون چ وار معیوار در راسوتای          

 اند، مورد توجه قرار رر تند. شدشبخشی به جامعه شیعه امامیه نگاشته  هویت
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، «هوای شویعه   صوفات و نشوانه  »چنین متوونی ا  یحواظ محتووا شوامل سوه مبحوث:       

هوای   بودنود و دارای بحوث  « حقوق شیعیان نسبت بوه یاودیگر  »و « های شیعه  ضیلت»

شد  تخییی کالمی نبودند؛ چراکه بحث بر سر اثبات عقاید شیعه، در  ثار دیگر م رح می

هوایی بورای    های شیعیان بود. این  ثار، حاوی مضمون دف  ق  معر ی نشانهو در اینجا ه

عملی توان  ن ا را متون درست  شناسایی اصول اخالقی و اعتقادی تشیع بود و در واقع، می

ای ا  احادیوث، بوه شویعیان    اندیشی شیعه نامید؛ متونی کوه بوا رورد وری دسوته    و درست

ها در  و چگونه بیندیشند و وجه تمایزشان با بقیه  رقهرویند که چ ور باید  ندری کنند  می

چیست. تمایز این  ثار با  ثار اصول عقاید، در  ن اسوت کوه  ثوار اصوول عقایود بوه طوور        

است و تن ا عقاید کالمی شیعه را شورح  شدش اختیاصی، در مورد علم کالم شیعه نگاشته 

 تور  سود بوا رویاورد تخییوی    ر است. همچنین، در این نوو   ثوار کوه بوه نظور موی       دادش

شدش، شرح و بس ی در مورد هری  ا  اصول عقاید وجود دارد که در  ثار منتخوب  نگاشته 

  1در این قسمت چنین شرح و بس ی وجود ندارد.

معیار دیگر شناسایی، عنوان  ثار بود. هر اثری که بعد ا   یبت امام دوا دهم تا انت ای 

های مممن،  ضایل و امتیا ات شیعه  های شیعه، نشانه قرن چ ارم عنوانی با مضمون: نشانه

بندی شد. ا   بخش طبقه و نیز حقوق شیعیان نسبت به یادیگر داشت، در  مرش متون هویت

                                              

صدوق اشاره کرد. ای  منلنع، از   اتعتقادا  اتمامیۀتوان بت فهرس  کتاب  . در ای  خصوص، م 1

بناب   95، اتعتقادا  اتمامیۀاوّلی  آثاری اس  کت در حوزه اصول عقاید شیعت نگاشتت شده اس . 

ها، شرح و بسط یک  از عقاید شیعت اس ؛ برای نموننت، بناب دوم در منورد     دارد و هریک از باب

وع: جلنر و تفنوی ، اراده و   هنای  نینز بنت موضن     صفا  ذا  و صفا  افعال خداوند اس  و باب

طورکت مشهود اس ،  مشی ، قضا و قدر، لوح و قلم، کرس ، عرش، مو  و... اختصاص دارد. همان

شود )ر.ک: شیخ صندوق،   دیده نم  صفا  الشیعۀای  شرح و بسط در جزئیا  اعتقادا  در کتاب 

 یۀ(.، ترجمت: محمدعل  ب  سید محمد حسن ، تهران، اسالماتعتقادا  اتمامیۀ
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ای  شدش را در قایب مجموعه ین  ثار، متون حدیثی بودند که محتوای بیانیحاظ شالی نیز ا

رورای شویعی    کردند و نویسندران این متون، متعلق به جریوان حودیث   ا  احادیث ارائه می

المؤم ، التمحنی،، صنفا  الشنیعت، فضنائد الشنیعت و      بودند. بر این اساس، پنج اثور:  
 انتخاب شدند. مصادقۀ اتخوان،

ق( 291اثر حسین بن سعید کو ی اهوا ی ) نودش توا    المؤم  این  ثار، کتابترین  قدیم

است. حسین بن سعید،  قیه و محدث امامی نیمه اوّل قرن سوم در ش ر کو ه  ادش شد. او 

های علمی او نیوز در ایون شو ر     در ایام جوانی به اهوا  م اجرت کرد و بسیاری ا   عاییت

اخر عمور، در قوم سواکن بوودش و در همانجوا ا  دنیوا       جریان داشت. حسین بن سعید، در او

منوابع   2اند. دانسته و امام هادی ، امام جوادرا ا  اصحاب امام روا او 1رود. می

که تن ا دو کتاب ا   ن ا به دست ما  3اند رجایی شیعه، سی عنوان کتاب به او منسوب کردش

  .المؤم و  الزهد رسیدش است: 

بود؛ نامی کوه ابووعلی محمود بون هموام اسواا ی        ایتمحیصاثر بعدی در این حو ش، 

تمحویص، بوه معنوای     1ق( برای اثر خود با مضمون صفات و ویلری مممنان بررزید.339)

                                              

فهرسن  کتنل    ، ؛ طوس6۶ن53، ص1، جرجال النجاش  ، ؛ نجاش222، صالفهرس  م،یند اب . 1

 .193، ص الشیعۀ وأصولهم وأسماء المصنتفی  وأصحاب األصول

 .325و329، 355ص ،رجال ، ؛ طوس56و59، صمحاس اللرق ،  2

 .53، صالفهرس . طوس ، 3

. در باره انتسناب این  اثنر بنت ابن  همنام اسنکاف ، نخرینا  م تلفن  وجنود دارد. برخن  از            9

شناسان مانند: شیخ ابراهیم قطیف ، قاض  نوراهلل شوشتری، شیخ حر عنامل  و مینرزا علنداهلل     کتاب

دانند و برای ای  نخر خود،  م  تحف العقولافندی، کتاب را متعل  بت اب  شعلت حران  صاحل کتاب 

باشند،   اند. دستت دیگری از محققان کت عالمت مجلس  نیز جزء این  دسنتت من     تیل  را ارائت کردهد

 ، ب ش مقدمت.التمحی،دانند. برای اطالع بیشتر، ر.ک:  کتاب را متعل  بت اب  همام اسکاف  م 
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تامیل و ط ارت روح است و خود ممیف نیز انگیزش خودش را در تکییف این اثر، چنین بیان 

مور  ندری و امورار معواش و   رسد، در ا چون دیدم که بالهایی که به شیعیان می»کند:  می

بخوش ا  سووی خداتسوت  و     دهندش و تاامول  ها و تغییر حاالت دنیا، همه ر عت درررونی

خواسته این معر ت را نشر دهد تا کسی ا  دین خارج نشود. سورعت بالهوا بوه سومت      می

برنودش   شیعیان، برای پاکسا ی ایشان و کفارش رناهانشان است. تمحویص، تیعنوی  ا  بوین   

است  ایمممن ساختار کتاب، مانند کتاب 1«ها. ها، رداختن و پاکسا ی ا  عیب ها، بدی  شتی

 و م ایب خود را در هشت باب بیان کردش است. 

 نیتور  ا  م م یایدوم قرن چ ارم و توس   همیدر ن ،نهی م نیدر ا گریمتن م م د سه

 یعیدانشومندان شو   نیا  مش ورتر ق(،319)م  صدوق خینگاشته شد. ش یعیدانشمندان ش

و  3فضائد الشیعۀ ،2صفا  الشیعۀ ی:ها م م با نام اریاثر بس سه ،ماتب قم در قرن چ ارم
هوای  ن وا و    های شیعیان،  ضویلت  نگاشته که در  ن ا صفات و ویلری 1مصادقۀ اتخوان

حقوق مممنان نسبت به یادیگر را بیان کردش است.  ثار صدوق ا  چند حیث با  ثار پیش ا  

خود تفاوت دارد؛ ابتدا ایناه صدوق، سه بخش صفات و  ضایل و حقوق برادران دینی را ا  

نه بررسی نمودش است. دوم ایناه عناوینی که برای هم متمایز کردش است و هری  را جدارا

ای بودش   ثار خود انتخاب کردش، کامالً روشن و شفاف است و این امر، شاید مربوط به دورش

کردند و همچنین، به دورش  تر ر تار می  یسته است که در  ن، شیعیان   ادانه که صدوق می

 9ش ر کامالً شیعی شناخته شدش بود.  یستن او در ش ر قم ارتباط دارد که به عنوان ی 

                                              

 .33، صالتمحی، . اسکاف ،1

 ، ترجمت: توحیدی.صفا  الشیعۀ. صدوق، 2

 . همان.3

 ، ترجمت: عل  خراسان  کاظم .قۀ اتخوانمصاد. همو، 9

 اسن .  پیش از صدوق نیز کاربرد داشنتت  فضائد الشیعۀ. در اینجا تزم اس  اشاره شود کت عنوان 5
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این نویسندران، ا  میان طبقه محدثان شیعه بودند و به سه ش ر حدیثی م وم   هر سه

شیعی: کو ه، بغداد و قم تعلق داشتند. حسین بن سعید، محدث شیعی ش ر کو ه بوود کوه   

بغوداد  بعدها به اهوا  م اجرت کرد. اساا ی مراحل رشد و تحییل خود را در حومه شو ر  

طورکه سپری کرد و شیخ صدوق نیز ا  محدثان معروف ش ر قم در قرن چ ارم بود. همان

تر بیان شد، محتوای  ثار این نویسندران، شامل سه دسته کلوی: صوفات،  ضوایل و    پیش

هایی در میزان توجه بوه هریو  ا    حقوق دینی متقابل شیعیان است؛ با وجود این، تفاوت

سعید، بیشتر در مورد حقوق متقابل شیعیان نسبت به بن  ود. حسینش می ها دیدشاین بخش

است؛ به عالوش امتیا اتی که به یادیگر و وظایفی که در قبال یادیگر دارند، صحبت کردش 

اسوت. اسواا ی، تمرکوز اصولی خوود را بور سوب   نودری         شیعیان اختیاص پیدا کوردش  

راوان همراش است و نیوز امتیوا اتی   های  مخیوص شیعیان که با رنج و مییبت و سختی

ها برای شیعیان در نظر رر ته شودش، قورار دادش و ایون موووو ،     که در مقابل این مییبت

مبنای اصلی اثر او است؛ اما شیخ صدوق که در سه اثر مستقل به این موووو  پرداختوه،   

 . بوه اسوت سه مووو  صفات و  ضایل و حقوق را به طور یاسان مورد توجوه قورار دادش   

عالوش، شیخ صدوق به طور اجمایی، بخشی ا  اصول عقاید و دستورات  ق ی شیعه را نیوز  

توانیم بگوییم که  ثار شویخ صودوق ا  حیوث انسوجام و     است. در این مورد، میارائه کردش

 است.جامعیت، نسبت به دو اثر پیشین خود، سیر تااملی داشته 

                                                                                                          

ینک   ثل  شده اس  کت متأسفانت، هیچ« فضائد الشیعۀ»شناس  شیع ، نام ست کتاب،  در منابع کتاب

 از آنها موجود نیس :

علداهلل حسی  ب  محمد ب  فرزدق فزاری، معروف بت قطعن    متعل  بت حافظ اب  فضائد شیعتکتاب 

،  الکاتنل  اسماعید ب  علداهلل ب  محمد ب  احمد ب  ق(؛ دیگری متعل  بت محمد322)زنده در سال 

؛ و سومی  کتاب، متعل  اللشری والزلف  ف  فضائد الشیعۀق( با عنوان 322الثلج ) معروف بت اب  اب 

 (.322و321، 62صنجاشى، رجال النجاش ، حس  ال زار الکوف  اس  )ر.ک: بت ابوال
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 «ـ تمدنیمناسکی »سازی  تحلیل متون بر اساس هویت

ق(، در شورای ی  294طورکه بیان شد، در  ضای  شفته پ  ا   یبت امام دوا دهم ) همان

که شیعیان امامی عالوش بر ایناه اقلیت اجتماعی را داشتند و در میوان خوودش شویعیان نیوز     

های متعددی ایجاد شدش بود و همچنین،  یبت اموامی کوه شویعیان اموامی، انتظوام        رقه

رر تند، محدثان شیعی احسواس نیوا  کردنود بورای      با رجو  به ایشان میای خود را   رقه

سا ی کند و ایون روروش مشوتت و پراکنودش را      تدوین متونی که برای شیعیان امامی هویت

رورای شویعی،    هوای حودیث   ای نماید. بر این اساس، نمایندران جریوان  دارای انتظام  رقه

ردند و  ن را بوه عنووان ماهیوت شویعه     تیویری ا  تشیع در متون تدوینی خود منعا  ک

 امامیه به جامعه شیعه ارائه نمودند.

 نودری  »و یوا حتوی   « سوب   نودری  »شود در قایوب مف ووم    سا ی را می این هویت

سا ی، در  مانی شیعیان متقدم، با به دسوت   هم یاد کرد. این مسیر هویت« متمدنانه دینی

ق( تقویوت شود. عنووان    117وو 324) بویوه  در  مان  ل« دویت»و حتی « جمعیت» وردن 

تمدنی در اینجا، باید به طور سادش، به معنای ی   ندری متفاوت اجتماعی در مواردی کوه  

 تفاوت مههبی مورد نیا  هویت خاص است، در نظر رر ته شود.

هوا و   ارائه چنین تیویری ا  شیعه، با دو هدف ایجاد تمایز میوان شویعه و بقیوه  رقوه    

 های شیعه و پیروان  ن در مقایسه بوا بواقی موردم، شوال رر وت.      همچنین معر ی امتیا

نگاری تشیع، تالش کردند در  ثارشان عالوش بر معر ی شیعه  نویسندران این رونه ا  تاریخ

به عنوان تن ا  رقه ناجیه، امتیا اتی را نیوز بورای شویعه ارائوه کننود؛ امتیوا اتی کوه تن وا         

شری  نیست. این متون کوه  راهانوه شوال    مخیوص شیعه است و هیچ رروهی با  ن ا 

های هویت در این متون را  رر ت، تقریباً به طور یاسان، هد شان ایجاد هویت بود. ممیفه

های  های شیعه، امتیا ها و برتری توان در پنج دسته: عنوان مخیوص، صفات و ویلری می

 کرد. بندی  شیعه، حقوق مممنان نسبت به یادیگر و سب   ندری مخیوص، طبقه
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 عنوانی برای انسجام اجتماعی در جامعه نوین شیعی« مؤمن»

ا  یادیگر « مممن»و « مسلمان»های ابتدایی ظ ور اسالم، معنای دو عنوان  ا  همان سال

، عنوانی بود برای کسوانی کوه ادعوای پوهیرش یگوانگی خودا و       «مسلمان»تفای  شد. 

کوا ی بوود کوه  ورد را در  مورش      را داشتند. اقرار به این دو موووو ،   پیامبری محمد

تری بود و نشوان ا    ، مسئله م م«مممن»و اطالق یفظ « ایمان» مسلمانان قرار دهد؛ اما 

سوورش   11این مووو  داشت که تن ا اقرار  بانی برای ایمان داشوتن، کوا ی نیسوت.  یوه     

امام ، بر اساس حدیثی منتسب به جعفر بن محمد 1حجرات، به این مووو  اشارش دارد.

ششم شیعیان، ایمان بر مبنای عمل صایح و انجام  نچه در دستورات دیون اسوالم حوالل    

باشود. ایموان،    ، اسوتوار موی  2شود و دوری ا   نچه ناپسند )حرام( است )درست( خواندش می

شد؛ یقبی که به  ای باالتر ا  پهیرش اسالم است؛ عنوانی که به هر کسی اطالق نمی مرتبه

ای که هر  ریرانه های نامعلوم، هموارش با اب ام همراش بود؛ جایگاش سخت دییل وجود شاخیه

شد و ایبته رستگاری نیز مشروط به وارد شدن ایموان در   مسلمانی مو ق به کسب  ن نمی

 3قلب  رد مسلمان بود.

                                              

لنیک  بگوییند: اسنالم     ؛ایند  بگو: ایمنان نیناورده   آوردیم.نشینان گفتند: ایمان  از[ بادیتبرخ  . »]1

از  ،هاى شما ایمان داخد نشده اس . و اگر خدا و پیاملر او را فرمنان بریند   آوردیم. و هنوز در دل

 « .آمرزنده مهربان اس  ،کند. خدا هایتان چیزى کم نمى ه[ کرد ]ارزش

بِنتِ حُقِنَن ِ الندامَاءُ وَ عَلَیْنتِ جَنرَ ِ       الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَتَ إِلَّا اللَّتُ وَ التَّصْدِی ُ بِرَسُولِ اللَّتِ. »2

 ْ صِنفَۀِ  الْمَنَاکِحُ وَ الْمَوَارِیثُ وَ عَلَى ظَاهِرِهِ جَمَاعَۀُ النَّاسِ وَ الْإِیمَانُ الْهُدَى وَ مَا یَثْلُ ُ فِ  الْقُلُنوبِ مِن  

الْإِسْلَامِ بِدَرَجَۀٍ إِنَّ الْإِیمَنانَ یُشَنارِکُ الْإِسْنلَامَ فِن      الْإِسْلَامِ وَ مَا ظَهَرَ مِ َ الْعَمَدِ بِتِ وَ الْإِیمَانُ أَرْفَعُ مِ َ 

، اصول کاف )کلین ، « الخَّاهِرِ وَ الْإِسْلَامَ لَا یُشَارِکُ الْإِیمَانَ فِ  الْلَاطِ ِ وَ إِنِ اجْتَمَعَا فِ  الْقَوْلِ وَ الصافَۀِ

 (.25، ص2ج

 .«ونَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُ: »1. مؤمنون، آیت3
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بر این اساس، به دست  وردن چنین جایگاهی، برای هر  رد و رروش مسلمان حایز 

، عنووان  المؤم  رای ی، وقتی حسین بن سعید، نویسندش کتاباهمیت بود. در چنین ش

داند و این م لوب را در   وا     عشری می را تن ا قابل اطالق به شیعیان، اثنی« مممن»

کند، نشان ا  اهمیت مووو  دارد.  کتابش، پیش ا  بیان هر م لب دیگری، م رح می

حضورت پیراموون   بوودم کوه ا   ن    در محضر امام صادق»در حدیثی  مدش است: 

اى را انجام دهد، دش برابر پواداش بورایش    کسى که حسنه»سخن خداوند که  رمودش: 

 حضورت  رموود:    شوود؟  ، سمال شد:  یا این امر، شوامل مخایفوان هوم موى    «باشد مى

در ایون حودیث، مخایفوان اموام      1«همانا این پاداش، مخیوص مممنان خواهود بوود.  

 اند و مممنان، همان یاران امام صادق شدر  مرش  یرمممنان معر ی شد صادق

 هستند. 

روشونی بیوان شودش     نیوز بوه   ایتمحیص در کتاب« مممن»و « شیعه»برابری دو مف وم 

های مممن و امتیا اتی که خداوند تن ا بورای شویعیان در    است. اساا ی ومن بیان ویلری

ا و  ضایلی، مخیووص  ه کند که چنین ویلری نظر رر ته، این مف وم را به خوانندش ایقا می

را قبوول   بیوت پیوامبر   و کسانی است که والیوت اهول   طایب شیعیان علی بن ابی

را  وردش اسوت؛ حودیثی کوه در موورد      اند. اساا ی حدیثی منتسب به امام صادق کردش

اند. در  نجا یای ا   کند که مرتاب رناش کبیرش شدش صحبت می بیت پیامبر پیروان اهل

إِذَا أَصَنابَ  »رویود:   کند و اموام در پاسوخ موی    یاران امام، ا  حام چنین ا رادی سمال می
للَّتُ عَلَیْتِ الْمُؤْمِ ُ مِ ْ تِلْکَ الْمُوبِقَا ِ شَیْئاً ابْتَلَاهُ اللَّتُ بِلَلِیَّۀٍ فِ  جَسَدِهِ، أَوْ بِ َوْفٍ یُدْخِلُتُ ا

در ایون حودیث، شویعیانی کوه والیوت       2«حَتَّى یَ ْرُجَ مِ َ الدُّنْیَا، وَ قَدْ خَرَجَ مِ ْ ذُنُوبِتِ.

 اند. اند، با مممنان یاسان در نظر رر ته شدش را پهیر ته بیت پیامبر اهل

                                              

 .55، صالمؤم . حسی  ب  سعید اهوازی، 1

 .2۶، صالتمحی، . اسکاف ،2
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 های شیعه صفات و ویژگی

ای معیّنی به شیعیان بوود؛  ه همراش با تخییص صفات و ویلری« مممن»ایبته اطالق یفظ 

شدند.  هایی که خاص  ن ا بودش و به وسیله  ن خیایص، در میان مردم شناخته می ویلری

بندی کورد: صوفات ایجوابی و صوفات سولبی.       توان در دو دسته طبقه ها را می این ویلری

بود  صفات ایجابی، صفاتی بودند که  رد شیعه برای اطالق این عنوان ورورتاً باید دارا می

و شامل صفات اخالقی و ظاهری بودند. صفات سلبی نیز صفاتی بودند که دارا بودن  ن وا  

 کرد.  رد را ا  دایرش شیعیان خارج می

 الف. صفات ایجابی

هوا و   ای ا  خیییوه  اوّیین دسته ا  صفات ایجابی، صوفات اخالقوی بودنود؛ مجموعوه    

ن ا برخوردار باشد. در این قسومت،  بودن، ال م بود ا   « مممن»هایی که  رد برای  ویلری

دقوت ترسویم    های اخالقی وجود داشت که نویسوندران ایون متوون،  ن وا را بوه      مر بندی

هایی که ایون  اور و    نمودند؛  مو ش کردند و جامعه شیعه را برای کسب  ن ا تر یب می می

ن شویعه  کرد که  ق  به صرف ایناه شخیی به  بان بگوید م عقیدش را به شیعیان ایقا می

ای ا  خیوصیات و اعموال و ر توار ال م    هستم، کا ی نیست و برای این منظور، مجموعه

ای دارد و  نچوه موممن را ا     هوای جدارانوه   است. حسین بن سعید، در ایون موورد،  یول   

کند که مممن باید بواتقوا، پرهیزکوار،    نماید. او تککید می کند، توصیف می  یرمممن جدا می

 باشد. یر صفات اخالقیراستگو و واجد سا

ای ا  صوفات اخالقوی را معر وی     تعدادی ا  احادیث در این متون، مجموعوه رسوتردش  

اخالقوی،   کند که ی  شیعه باید دارا باشد. صفاتی ا  قبیل: صبر، قناعت، یقوین، خووش   می

 1بخشندری، راستگویی و امانتداری، در این قسمت م رح شدش است.

                                              

 .153، صالمؤم  سعید اهوازی،ب  . حسی  1
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های شخییتی، صفات اخالقی و  در مورد ویلری ایشیعهصفات شیخ صدوق، در کتاب 

های ظاهری ی  شیعه است که باید داشته باشود. نویسوندش بوا رورد وری مجموو        نشانه

ها، تن ا در عقاید و  دهد که وجه تمایز شیعه با بقیه  رقه کاملی ا  صفات اخالقی، نشان می

پایبندی  ورد بوه  ن وا،     مناس  نیست؛ بلاه اجرای اصول اخالقی محامی است که عدم

در راسوتای ایجواد    صفات ایشویعه در حقیقت، متن  1شود. سبب خروج او ا  دایرش تشیع می

مر های اخالقی میان شیعیان و باقی مردم ایجاد شدش است. اوّیین حدیث کتواب صوفات،   

شووند کوه    کند. در این حدیث، شیعیان کسانی معر ی می روشنی به این مر ها اشارش می به

 2مانند: پرهیزکاری، و واداری، امانتوداری،  هود و عبوادت هسوتند.       رای صفاتی اخالقیدا

های  ترین ممیفه ممیفه اخالقی م می به عنوان یای ا  اصلی ایتمحیص همچنین، در کتاب

شود و  ن، ممیفه صبر و شایبایی اسوت. تسولیم امور خودا      هویت مههب شیعه معر ی می

ری است که در این قسمت، سخت به  ن تککیود شودش   بودن و صبر کردن بر مشاالت، ام

  3است و به عنوان ممیفه اخالقی هویت شیعی، معر ی شدش است.

های مخیوص شیعیان، م ابق تیویری که نویسندران متوون  دومین دسته ا  ویلری

دهند، خیوصیات ظاهری خاص ایشان است؛ خیوصیاتی که سبب تمایز شیعیان  ارائه می

شود. حدیثی با این مضمون وجود دارد که رروهی ا  ا راد بوا  ی جامعه میهاا  دیگر رروش

                                              

فَالْتَفَ َ إِلَیْهِمْ قَالَ مَا أَنْتُمْ   قَوْمٌ تَلِعَ ]تَلِعُوا[ أَمِیرَ الْمُؤْمِنِی َ»: 11، صۀصفا  الشیعشیخ صدوق، . 1

 شِیعَتُکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِی َ قَالَ مَا لِ  لَا أَرَى عَلَیْکُمْ سِیمَاءَ الشِّیعَۀِ قَالُوا وَ مَا سِیمَاءُ الشِّنیعَۀِ عَلَیْتِ قَالُوا 

 « َاشِعِی َ. الْقَالَ صُفْرُ الْوُجُوهِ مِ َ السَّهَرِ خُمْ،ُ الْلُطُونِ مِ َ الصایَامِ ذُبُدُ الشِّفَاهِ مِ َ الدُّعَاءِ عَلَیْهِمْ غَلَرَةُ
شِیعَتُنَا أَهْدُ الْوَرَعِ وَ الِاجْتِهَادِ وَ أَهْندُ الْوَفَناءِ وَ الْأَمَانَنۀِ وَ أَهْندُ الزِهْندِ وَ الْعِلَنادَةِ       : »13. همان، ص2

بِالنَّهَارِ یُزَکِونَ أَمْنوَالَهُمْ وَ  أَصْحَابُ إِحْدَى وَ خَمْسِی َ رَکْعَۀً فِ  الْیَوْمِ وَ اللَّیْلَۀِ الْقَائِمُونَ بِاللَّیْدِ الصَّائِمُونَ 

 «یَحُجُّونَ الْلَیْ َ وَ یَجْتَنِلُونَ کُدَّ مُحَرَّمٍ.

 .123، صالتمحی، . اسکاف ،3
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کنند. امام در جواب ایشان  کنند و خود را شیعه ایشان معر ی می مالقات می امام علی

هوای شوما نمایوان نیسوت.  نگواش حضورت برخوی         روید: چرا  ثار شیعه بودن در چ رش می

خیوصیات ظاهری شیعه بودن ا  قبیل:  ردی صورت و رنگ پریدری، ال ر بودن، جوای  

 چنین، در حودیث دیگوری، اموام سوجاد    هم 1کند. مُ ر بر پیشانی داشتن را معر ی می

 2است. های ظاهری هستند، دروغ دانستهادعای تشیع کسانی را که  اقد نشانه

به جز این رروش ا  صفات، برخی ا  اصول اعتقادی و دسوتورات  ق وی نیوز بوه طوور      

است. ایبته در میان این نویسندران، تن ا شیخ صدوق است که به ایون  وار بیان شدش اشارش

اند؛ برای نمونوه،  است و دو نویسندش دیگر، در این مورد چیزی نگفته و بخش اشارش کردشد

 است: طور  مدش در حدیث مفیلی اصول عقاید شیعه این

 رمود: هرک  به یگوانگى حوق اقورار      ضل بن شاذان رفت: حضرت امام روا»

ه شایسته او نیسوت، منوزّش   کند و مشاب ت خدا را با خلقش اناار نماید و پروردرار را ا   نچ

                                              

ذَا َ یَوْمٍ وَ نَحْ ُ مُجْتَمِعُونَ فَقَالَ مَ ْ أَنْتُمْ وَ مَا اجْتِمَناعُکُمْ فَقُلْنَنا    خَرَجَ عَلِ ٌّ: »12. پیشی ، ص1

یعَۀِ شِیعَتِکَ یَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِی َ فَقَالَ مَا لِ  لَا أَرَى سِیمَاءَ الشِّیعَۀِ عَلَیْکُمْ فَقُلْنَا وَ مَا سِنیمَاءُ الشِّن   قَوْمٌ مِ ْ

عَلَیْهِمْ غَلَرَةُ  صُفْرُ الْوُجُوهِ مِ ْ صَلَاةِ اللَّیْدِ عُمْشُ الْعُیُونِ مِ ْ مَ َافَۀِ اللَّتِ ذُبُدُ الشِّفَاهِ مِ َ الصایَامِ فَقَالَ

 «الْ َاشِعِی َ.

قَاعِداً فِ  بَیْتِتِ إِذْ قَرَعَ قَوْمٌ عَلَیْهِمُ الْلَابَ فَقَالَ یَا جَارِیَنۀُ   کَانَ عَلِ ُّ بْ ُ الْحُسَیْ ِ: »23. همان، ص2

أَنْ یَقَعَ فَلَمَّا فَتَحَ الْلَابَ وَ نَخَرَ إِلَنیْهِمْ   مَ ْ بِالْلَابِ فَقَالُوا قَوْمٌ مِ ْ شِیعَتِکَ فَوَثَلَ عَجْلَانَ حَتَّى کَادَ  انْخُرِی

عَتُنَا یُعْرَفُنونَ  رَجَعَ وَ قَالَ کَاَبُوا فَأَیْ َ السَّمْ ُ فِ  الْوُجُوهِ أَیْ َ أَثَرُ الْعِلَادَةِ أَیْ َ سِیمَاءُ السُّجُودِ إِنَّمَنا شِنی  

ادَةُ مِنْهُمُ الْآنَافَ وَ دَثَّرَ ِ الْجِلَناهَ وَ الْمَسَناجِدَ خُمْن،ُ الْلُطُنونِ ذُبُندُ      بِعِلَادَتِهِمْ وَ شَعَثِهِمْ قَدْ قَرَحَ ِ الْعِلَ

حُونَ إِذَا سَنکَ َ  الشِّفَاهِ قَدْ هَیَّجَ ِ الْعِلَادَةُ وُجُوهَهُمْ وَ أَخْلَ َ سَهَرُ اللَّیَالِ  وَ قَطْعُ الْهَوَاجِرِ جُثَثَهُمْ الْمُسَنلا 

ونَ إِذَا نَامَ النَّاسُ وَ الْمَحْزُونُونَ إِذَا فَنرِحَ النَّناسُ یُعْرَفُنونَ بِالزِهْندِ کَلَنامُهُمُ الرَّحْمَنۀُ وَ       النَّاسُ وَ الْمُصَلِ

 «تَشَاغُلُهُمْ بِالْجَنَّۀِ.
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بدارد و اقرار کند که او صاحب نیرو، قدرت، ارادش، خواست، خلق، امر، قضا و قودر اسوت و   

ا عال بندران، به رونه خلق تقدیرى و نه خلق تاوینى، مخلوق اوست و رواهى دهود کوه   

هاى خداوند هستند و  حجت و سایر امامان بعد ا  او رسول خدا و على محمد

ن  ن ا را دوست بدارد و دشمنانشان را دشمن بدارد، ا  رناهان کبیرش دورى کند، بوه  دوستا

رجعت و دو متعه )متعه حج و متعه نساء( اقرار کند، به معراج و سومال تنایور و مناور  در    

 ،  قبر، حوض کوثر، شفاعت، خلق شدن ب شت و دو خ، پل صراط، ترا وى تسنجش اعمال

  و حسابرسى تدر رو   دوبارش  ندش شدن، پاداش تنی  و بد اعمالبرانگیخته شدن تا  قبر ، 

باشد.  مى بیت   ایمان  ورد، چنین کسی، مممن حقیقى است و ا  شیعیان ما اهل قیامت

  او بر محمّد  پایان حمد و سپاس ا  نِ خداوندى که پروردرار ج انیان است و درودهاى تبى

 1«و  ل پاکش باد.

 ب: صفات سلبی

ر معر ی صفات ایجوابی کوه یو  موممن )شویعه( بایود واجود  ن وا باشود، بوه           در کنا

ها،  اند. در این مجموعه خیوصیاتی نیز اشارش شدش است که شیعیان ا  داشتن  ن ا ن ی شدش

احادیثی در بارش اعمایی که مممنان نباید انجام دهند و همچنین صفات اخالقی کوه نبایود   

ن مرحله، تمایز دیگری میان شیعه و  یرشیعه رهاشوته  داشته باشد،  وردش شدش است. در ای

جویی،  ای مانند: سر نش کردن دیگران، عیب شود. در این بخش، به ر تارهای ناوهیدش می

هوای سونگینی دارد. همچنوین،     ت مت  دن و شماتت مممن اشارش شدش است که مجوا ات 

ی کارهوا را انجوام   تککید شدش که مممنان نسبت به یادیگر مسوئول هسوتند و نبایود برخو    

کوه توانوایی    ندهند؛ برای نمونه، مممنی که برادر و دوست خود را سرا اندش کنود، درحوایی  

کند و یا  موانی کوه  یبوت موممنی      کم  به او را داشته، خدا نیز در مقابل، او را خوار می
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شود، وظیفه دارد که ا  او حمایت کند و در  یر این صوورت، خداونود عوهاب سونگینی      می

در این بخش نیز تمرکز احادیث بر ر تار مممنان نسبت به یاودیگر   1دهد. ای او قرار میبر

 است؛ نه بر ر تار  ردی هر مممن. 

عالوش بر صفات اخالقی، در مورد ارتباط شیعیان با دیگر ا راد جامعه نیز سفارش شودش  

ری بورای  ، به عنووان معیوا  بیت پیامبر شود؛ دوستی اهل و معیاری برای  ن معر ی می

شود. بر این اساس، شیعیان اجا ش نداشتند با همه اقشوار جامعوه    این امر در نظر رر ته می

دوستی کنند و برای دوستی با ا راد، باید به دین او نگاش کنند. ارر یای ا  شیعیان با کسی 

دشمنی دارد، دوستی کند، در واقع، ا  دایورش تشویع خوارج شودش      بیت پیامبر که با اهل

دهود کوه    ترین احادیثی که به این مسئله اشوارش نموودش، تووویح موی     یای ا  م م 2است.

هرک  با دشمنان خدا دوستی کند، در حقیقت، با دوستان خدا دشمنی کردش است و ایون  

 3شود. امر، خشم خداوند را در پی دارد که عهاب بزرری نیز برای او در نظر رر ته می

 های شیعیان امتیازها و برتری

نار وظایف مخیوصی که بر ع دش شیعیان رهاشته شودش بوود و همچنوین، صوفات و     در ک

هایی برای  ن ا در نظر رر ته شدش بود که تن ا  های خاص ایشان، امتیا ها و برتری ویلری

در انحیار شیعیان بود و هیچ رروش دیگری ا  مسلمانان، در داشتن  ن وا شوری  نبودنود؛    

یف مخیوصشان و  ندری پُر ا  مشوقت، تن وا بوه ایشوان     جایگاش واالیی که در برابر وظا

 اختیاص داشت. 
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ا  امتیا ات مخیوص شیعیان، ب رش بردن ا  پاداش دش برابری در هنگام انجوام عمول   

در اینجا مممنان و یا  1ثواب بود و ایناه اساساً ثواب و پاداش، تن ا مخیوص مممنان است.

در حودیثی   المنؤم  شوند. در کتاب  معه جدا میبه عبارت دیگر، همان شیعیان، ا  بقیه جا

شود که شیعیان )مممنان(، قوم بررزیدش خداوند هسوتند و عمول بواقیِ     صراحت بیان می به

  2ا راد جامعه، سودی برایشان ندارد.

های دیگر شیعیان، نوری است که ا  نور خداوند در وجودشان رهاشته شدش و  ا  ویلری

چنین حدیثی، اشارش به خلقت نووری شویعیان دارد    3درخشد. میاین نور، برای اهل  سمان 

 که ایبته همه جامعه شیعه، در مورد  ن، اتفاق نظر نداشتند.

نیوز    ضوائل ایشویعه  سا ی با بیان امتیا های شیعیان نسبت به یادیگر، در متن  هویت

بر اسوالم،  شود؛ امتیا هایی مانند: روایت خداوند ا   ورد، رووایت پیوام    روشنی دیدش می به

بودن در ب شت و  سان بودن مرگ، ا  نمونه  ضایل مخیوص شیعیان است. در حودیثی  

پهیر ته  که به این موارد اشارش کردش،  مدش که نما  و رو ش نیز تن ا با دوستی امام علی

اسوت، تن وا    بر این اساس، شیعیان که محور اعتقاداتشان والیت امام علوی  1شود. می

یا ته  شود و ا  این حیث، تن ا  رقه نجات شان پهیر ته می اعمال عبادیکسانی هستند که 

بورای   بیوت پیوامبر   هستند. دو حدیث ا  این مجموعه، به امتیا اتی که دوسوتی اهول  

این امر، نشانگر  ن است که تعریف شیعه بوودن،   9شیعیان دارد، اختیاص دادش شدش است.

سان دانسوته شودش اسوت و بورای ایون      یا بیت پیامبر و اهل با دوستی امام علی
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ها، مخیوص شیعیان است  هایی را در نظر رر ته است. این پاداش دوستی، خداوند پاداش

و کسی ا  مسلمانان در  ن ا شری  نیست. همچنین، تن ا مممنان هسوتند کوه در هنگوام    

در کنوار بوایین ایشوان حاوور      بیت پیوامبر  کنند و اهل مرگ، درد و رنجی تحمل نمی

شود  های  نان نورانی می ویلری دیگر  نان، این است که در رو  قیامت، صورت 1شوند. یم

  2ور ند. های دیگر به  ن ا حسادت می ریرند که تمام انسان و در جایگاهی قرار می

قسمت بعدی، معر ی اهمیت و ار ش شیعیان بود. طبیعتاً مخاطب چنین حدیثی، خوود  

 ن ا باید ا  جایگاش خود و ارتباطشان با امامان خوویش  رواش   جامعه شیعیان بودند. در واقع، 

شدند. در حدیث م می که صدوق در مورد این مووو   وردش،  مدش است که دشمنی با  می

شیعیان، در واقع، دشمنی با امامان شیعه است و دوستی با  ن ا نیز دوستی با امامان شویعه  

اند و تمام امور شیعیان،  یر نظر  لق شدشاست. همچنین، شیعیان ا  سرشت امامان شیعه خ

شود؛ برای نمونه، ارر بیمار شوند، امامان نیز به همراش ایشوان بیموار    امامان شیعه ادارش می

شوند و برایشان دعوا   شوند و ارر اندوهگین باشند نیز امامانشان با ایشان اندوهگین می می

در ایون   3ام شیعه با جامعه شیعی دارد.کنند. چنین عباراتی، نشان ا  ارتباط تنگاتنگ ام می

وووح ا  شیعیان به عنوان تن ا رستگاران امت پیامبر یاد شدش است و امتیا هایی  قسمت، به

 به  ن ا عنایت رردیدش  که به دیگر مسلمانان، اع ا نشدش است.

 معر ی چنین امتیا هایی برای شیعیان، در مقابل وظایفی بود که در تمام ابعاد رونارون

 ندری برای  ن ا در نظر رر ته شدش بود. در واقع، چنین متونی یو  برناموه جوامع بورای     

کرد و در مقابل، امتیا هایی نیوز    ندری  ردی و اجتماعی و عبادی جامعه شیعه معر ی می

 شد. های مسلمان را شامل نمی ی  ا  سایرِ رروش شد که هیچ به ایشان ارائه می
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 میان شیعیان در جامعه نوین شیعی تأکید بر پیوندهای اجتماعی

ترین قسمتی که نویسندران بر  ن تککید دارند، پیوندهای اجتماعی و یا تککید بر ر تار  م م

متقابل شیعیان نسبت به یادیگر است.  ن ا با  وردن احادیثی در مورد حقووق مممنوان در   

ای ا  پیوندهای اجتماعی  اهکنند که به شب برابر یادیگر، خوانندش را تر یب و ایبته وادار می

سعید، بخشی ا  کتاب خود را به حقووق متقابول   بن ایزام داشته باشد؛ برای نمونه، حسین 

ترین احادیث ایون بخوش، نویسوندش در    است. در یای ا  م م برادران دینی اختیاص دادش

بوا مورتب    او  1کند. مورد پیوند برادری که خداوند میان مممنان قرار دادش است، صحبت می

کردن این پیوند با نوعی تیمیم ا یی ا  جانب خداوند، این امر، یعنی پیوند بورادری میوان   

 ورد که تمام ارواح مممنان، بوه   کند. او در این  مینه، حدیثی می تر می مممنان را مستحام

همچنوین،   2کننود.  هم متیل است و ارر ی  جا مممنی ناراحت باشد، بقیه  ن را ح  می

شود مممنان  ریبه  کند که سبب می د نوعی اتیال روحی میان مممنان صحبت میدر مور

 نیز به سوی هم کشش داشته باشند.

همچنین، در حدیث دیگری ا  همین بخش، حقوق مممنان در مقابول یاودیگر شورح    

 شود:شود. در این حدیث طوالنی، هفت حق م م م رح میدادش می

 برادر مممن خویش نیز دوست داشته باشد؛ برای . هر نچه را خود دوست دارد،1

 . با تمام وجود به او کم  کند؛2

 . در مسیر خشنود شدن او رام بردارد و ا  هررونه ایجاد ناراحتی برایش اجتناب کند؛3

 های مشرو  او باشد؛ بردار خواسته .  رمان1

 های او باشد؛ . راهنمای  شنا و  یینه  شتی9

 در مممنش نیز باید سیر باشد؛. ارر خودش سیر باشد، برا9
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  1. سورند او را تیدیق کند.7

کند که خداوند  ن ا را به کسانی  هایی را معر ی می در ادامه این بخش، نویسندش پاداش

هایی که در انتظار ا ورادش   دهد که مراقب حقوق برادران دینی خود باشند و ایبته مجا ات می

کند که با معر ی چنین نظام پواداش و   نویسندش تالش می 2توجه به مممنانِ دیگر است. بی

مجا اتی، پیوند عمیقی میان شیعیان ایجاد کند. در واقع، جامعه شیعه را ا  ی  جامعه جدا 

ای ا  مممنوان  ن را   ای تبدیل نماید که شوباه  و دور ا  یادیگر، به نظام اجتماعی پیوسته

 اند. ایجاد کردش

ان نسبت به یادیگر، در راستای ایجاد ی  شباه اجتماعی تککید برحقوق متقابل شیعی

شود که این جمعیت متفرق و پراکنودش را دارای انسوجام اجتمواعی     در میان  ن ا انجام می

ای، سوبب   نماید؛ چراکه شیعیان در  ن دورش، در اقلیت بودند و ایجاد چنین ممیفوه هوویتی  

اثر مسوتقلی، بوه حقووق متقابول      شد. شیخ صدوق در یاپارچگی  ن ا در س ح اجتما  می

باب اسوت   13متشال ا   مصادقۀ اتخوانشیعیان نسبت به یادیگر پرداخته است. کتاب 

 که تمامی  ن ا، در مورد حقوق برادران دینی در مقابول یاودیگر اسوت. در حقیقوت، ایون      

 متن در راستای ایجاد نووعی خود رواهی در میوان شویعیان نسوبت بوه جایگواش بورادران         

 بود و همین امر، سوبب انسوجام اجتمواعی ایون جمعیوت پراکنودش       شدش  شان نگاشتهیدین

 شد.می

شود و ایناوه بوه   در ابتدای کتاب، در مورد انوا  برادران دینی و حدود  ن ا صحبت می

بعد ا   ن، در باب دیگری که در مورد ارتباط ا راد  3شود. رفته می« برادر دینی»چه کسی 

هوای دیودار و    شود کوه شویعیان جلسوه    ککید بسیاری بر این مووو  میبا یادیگر است، ت
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هایی، هم جنبه  موو ش اموور دینوی داشوته      ورو با یادیگر داشته باشند. چنین جلسه رفت

است و هم جنبه تقویت ارتباط اجتماعی. تککید بر این بخش، به قدری  یاد اسوت کوه در   

ن در شرکت در ایون جلسوات بیوان    ، اشتیاق ایشاحدیثی منسوب به امام جعفر صادق

طورکه بیان شد، این جلسات نیز در راسوتای انسوجام اجتمواعی در میوان     همان 1شود. می

 جمعیت پراکندش شیعیان بود.

شود. مواسات، در بخش دیگری ا  کتاب، در مورد مواسات با برادران دینی صحبت می

شویعیان وظیفوه دارنود کوه      در یغت به معنای برابری است و در اینجا بدین معناسوت کوه  

برادران خویش را در اماانات مادی که به  ن ا اع ا شدش است، شری  کنند؛ برای نمونوه،  

یباسی باشود، وظیفوه دارد    اش در شرای  بی ارر  ردی دو عدد یباس داشته باشد و همسایه

ق ای بوه حقوو   در ایون بخوش، بوه انودا ش     2اش بدهد. های خود را به همسایه یای ا  یباس

برادران دینی تککید شدش است که حتی ق ع کردن طواف که عملی واجب است نیز مجوا   

 3شود؛ یعنی وقتی برادر دینیِ  رد، به او نیا  دارد. شمردش می

نیا  جامعه شویعه بوه    طورکه در این بخش دیدش شد، مسئله کم  کردن قشر بی همان

شوود.   ممیفه هوویتی معر وی موی   قشر نیا مند  ن، نه تن ا ی  سفارش اخالقی، بلاه ی  

توج ی به  ن، سبب بیرون ر تن  رد ا  دایورش   تککید بر این مووو ، به قدری است که بی

 مودش اسوت کوه در  ن، ا      شود. در این بخش، حدیث م می ا  امام صوادق  تشیع می

کوه  رویود   کند و او در پاسخ می یای ا  یارانش در مورد ارتباط  قرا با ثروتمندان سمال می

رویود: چ وور ایون ا وراد ادعوا       در پاسخ او موی  ارتباطی با یادیگر ندارند. امام صادق

 1کنند. که به حال  قیران رسیدری نمی کنند ا  شیعیان هستند؛ درحایی می

                                              

 .39. همان، ص1
 .32. همان، ص2
 .91. همان، ص3
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 سبک زندگی مؤمنانه

شوود کوه    سا ی معر ی می رفته، ممیفه م م دیگری در مسیر هویت عالوش بر م ایب پیش

بواری کوه    ی مایی شیعیان بود. سب   ندری شیعیان و شرای  مشوقت ناظر بر سب   ندر

کردنود در   ایشان ا  یحاظ اقتیادی داشتند، مسئله م می بود که نویسوندران توالش موی   

حسین بن سوعید در   1ای ا  جانب خداوند معر ی کنند. قایب احادیث و روایات،  ن را برنامه

تالش کردش توا نشوان دهود هور اتفواق و       بخش ابتدایی کتاب خود، به این امر پرداخته و

 ید، امتحانی ا  جانب خداوند است که برای باال بوردن   مشالی که برای شیعیان پیش می

مقام ایشان به  ن ا دادش شدش است و مممنان نباید هیچ شاایتی داشته باشند و حتی تالشی 

توانند  ن را تغییر  یبرای تغییر  ن نانند؛ چون چنین اموری، دست خداوند است و ا راد نم

در این بخش، عالوش بر ایقای نوعی حایت تسلیم و روا به ا راد جامعه شیعه، نوعی  2دهند.

شود. ایناه ارر  ردی  قیور باشود، ایون خواسوت      تقدیرررایی و جبرررایی نیز مشاهدش می

همچنین،  وردی کوه    3خداوند است و ارر ثروت هم داشته باشد، با  خواست خداوند است.

ها باشد. ا  رهگهر جبرررایی، حایت تسلیم و روا و  مممن است، باید  مادش بالها و مییبت

کردند،  هایی که شیعیان در  ن  مان تحمل می ایجاد ی  نگاش دینی برای  شارها و سختی

شود که مدل  ندری  ن ا اتفاقی نیست؛ بلاه به این دییل است که  ن ا  ذهن ا راد  مادش می

 خداوند هستند.قوم بررزیدش 

پیماید و بر اساس احادیث رونارون نشوان   اساا ی نیز در اثر خود چنین مسیری را می

 یود، خواسوت خودا بوودش، مممنوان       دهد هر مشالی که در  ندری شیعیان به وجود می می

کنند، بورای   هموارش در معرض امتحان قرار دارند و ارر در چنین شرای  سختی  ندری می

                                              

 .53-2۶، صالمؤم  . حسی  ب  سعید اهوازی،1

 .93. همان، ص2

 .95. همان، ص3
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در واقع، نویسندش در این قسمت شرای   ندری شیعیان را  1رناش پاک شوند.این است که ا  

کند کوه چنوین    دهد. به عالوش ایناه به  ن ا روشزد می با قوم بررزیدش بودن  نان پیوند می

شرای ی، خواست خداوند برای ایشان است و در مقابل  ن، تن ا باید صبر نمایند. در اینجوا  

مورد شرای  عمومی  ندری ا راد مانند شرای  مایی و مبتال شدن نیز با نوعی جبرررایی در 

ای ا  احادیث بوه خواننودران نشوان     رو هستیم. نویسندش در قایب مجموعه به بیماری روبه

دهد که در انتخاب میزان رو ی و یا سالمتی، نقشی ندارند و بایود در مقابول خواسوت     می

 2خدا تسلیم باشند.

 نتیجه 

ای  بخشی برای جامعه عمومی و تودش دف معر ی متونی در راستای هویتمقایه حاور، با ه

، صفا  الشنیعۀ ، التمحی،، المؤم شیعه نگاشته شدش است. برای این منظور، پنج متن: 
انتخاب شد. نگارش این متون، ا  انت وای سودش سووم     مصادقۀ اتخوانو  فضائد الشیعۀ

مدل نگارش ایون متوون و نوو  انتخواب      هجری   ا  شد و تا قرن چ ارم نیز ادامه یا ت.

کند که هدف نگارش  حدیثی که در  ن ا صورت رر ته است، این امر را به ذهن متبادر می

این متون، نه ی  ررد وری سادش، بلاه در راستای ایجاد ی  هویت دینی منسوجم بورای   

رخوورداری ا    مان بوا  راوانوی شویعیان و ب    شیعیان امامیه بعد ا   یبت امام دوا دهم و هم

بخشی، ایون   سنّت ایجاد شدش است. ناته م م در ایجاد چنین هویت جوامع مستقل ا  اهل

 است که ایجاد چنین هویتی، برای جامعه  یرمتخیص شیعه بودش است.

ای، هود ی بوود کوه ایون متوون بورای        هویت دینی و به عبارت ب تور، هویوت  رقوه   

ای، در سه جنبوه صوورت رر وت: ایوف.      بخشی به  ن تالش کردند. این هویت  رقه عمل

                                              

 .9۶، صالتمحی، . اسکاف ،1

 .55-95. همان، ص2
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هویت اخالقی؛ ب. هویت اجتمواعی؛ ج. امتیوا ات مخیووص شویعیان. بور ایون اسواس،        

هوای   تورین بخوش   نویسندران این متون تالش کردند که در ی  متن تکییفی کوتاش، م م

ناموه  اخالقی، اعتقادی، اجتماعی شیعه امامیوه را انتخواب کننود و بوه عنووان یو  بیوان       

مند تالش کردنود کوه بورای     فست( برای تشیع ارائه دهند.  ن ا به طور منظم و قاعدش)مانی

خوانند، تمایزهایی معلوم کنند که  ن وا   جامعه هدف خود که  ن ا را تن ا مممنان واقعی می

ها را مشخص نمایند. این، ی  ورورت در ی  مق وع   بتوانند مر بندی خود با دیگر  رقه

عه ا  حایت مجادیه صرف با مخایفان در مد و به یو  جامعوه   تاریخی مشخص بود که شی

 شدش تبدیل شد.  شیعی تعریف

های  بخشی به شیعیان، ارائه صفات و ویلری ویلری مشترک این متون در ج ت هویت

اخالقی خاص برای جامعه مممنانه شیعه، ارائه بایدها و نبایودهای اجتمواعی بورای ایجواد     

و نیز تککید بر نقاط ع ف و وروری در اعتقادات شیعه که  پیوندهای درونی میان شیعیان

 هر شیعه امامی یزوماً باید به  ن ا اعتقاد داشته باشد.

 مانی این چند متن، قرار رر تن همه  ن ا در قرن چ ارم کوه قورن حمایوت یو       هم

دویت بزرگ ا  شیعه و توسعه جمعیتی شیعه و تمرکز در برخی ا  ش رها مانند قوم اسوت،   

 دهد که این کار، عامدانه و با هدف انجام شدش است.  ان مینش

 توان چنین نتیجه رر ت: همچنین، با توجه به شواهد و قراین موجود، می

ای  ن وا هودایت     مینوه  و این متون، بیشتر شبیه متون راهنما هسوتند و رویاورد پو    

 وسوی مشخص است. شیعیان در ی  سَمت

 ن ا و پرهیز ا  احادیث کالمی دشوار اسوت کوه بوا     و سادری این  ثار و مردمی بودن 

ریری اجتماعی و مردمی است. این را باید به ا زایش بُعد اخالقوی   تککیدی بر همان ج ت

دار شورح  ن   بر  ن ا پیوند داد که همگی بر هد مند بودن  ن ا در امری که این مقایه ع دش

ن بر احادیث اخالقی، اعتقادی، اجتماعی،  ما بود، تککید دارد. مدل ترکیبی  ن ا در تککید هم

 کند. اند، ثابت می این اصل را که شیوش خاصی را در پیش رر ته
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