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 اشراق در سدۀ هفتم ميالدی یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

 مقدمه 

 خاستگاه افکار اشراقی
اشراقی می   افکار  تدریس  نصيبين،  حران،  جندیشاپور،  مدارس  در  هفتم  آغاز  و  ششم  سدۀ  در  که  از  ایران  پس  شد، 

 های عرب در پی راهی بود تا بتوان در ميان جامعه نوبنياد آشکار گردد.  فرونشستن یورش 

رو«  متمایز »ميانه باشد که در دو رشته و با دو روش  های فکری ایران در این قرن میگرایش به اشراق وجه مشترک جنبش

 خورد:  به چشم می   و »تند«

فه از یاران پيغمبر و پس از ایشان از تابعان آنان که به زاهدان  ها توانست از گروه ناراضی اهل ُص بخش مالیم این جنبش 

 )ُغالت( بيافت. های غاليان اند، استفاده نمایند، و بخش تند و حاد آن افکار جای خویش را در ميان گروه گانه معروف هشت 

 اشراق و افکار هندوایرانی 

 باشد. روی هم رفته اطالعات ما از افکار اشراقی در این سده به دالیل زیر بسيار کم و تاریک می 

1-   
 
جویی  ل به دور بوده و به جای آن از حس  برتری ئی از این مسا در این قرن حکومت به دست مردمی افتاده بود که به کل

شد تا آن جا که سلمان فارسی با وجود آن  ودند. در آغاز کار به هيچ کس غير عرب حق اظهار نظر داده نمی ملی ُپر برخودار ب 

 
ُ
آمد،  دوسيت که پيغمبر از اخبار و احادیث برایش به جا نهاده بود، از برخی حقوق مهم اجتماعی محروم به حساب میهالۀ ق

هار نظر خویش به دور یک تن عرب که معلوم نيست تا چه اندازه  نظران ایرانی در این دوره برای اظ پس بدین سبب صاحب 

 شدند تا وی این افکار را به نام خویش طرح کند. این افکار را درک کند جمع می
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دهد که چگونه فرمانروایان و خلفا برای اثبات نظریات  تحقيقاتی که اخيرا در تاریخ صدر اسالم به عمل آمده نشان می   - 2 یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

نشان داد که چگونه اینان نام »عمار یاسر« این مرد خدا را به »عبدالله    1اند. دکتر علی الوردی تاریخ زدهخویش دست به جعل  

اند و سيد مرتضی عسکری نشان داد که این تاریخ  و نسبت داده و در تاریخ ثبت کردهاها به  بن سبا« تغيير داده و چه دروغ

ای جعل کرده و نام یار و صحابی پيغمبر بر ایشان  جاه تن شخصيت افسانه سازی خلفا تا آن جا پيشرفته است که یک صد و پن 

 2دهد که دنبال کار را بگيرند. نخ به دست محققان تاریخ می   اند. تازه این مشت نمونۀ خروار است و سرنهاده 

های  مگی به وسيلۀ نوشته اند ههای اشراقی داشته مفهوم   مانده از افکار اشراقی و تصوری که گروه غاليان ازآثار باقی   -3

ها از قلم و زبان اشعریان؛ یا حشویان؛ یا دیگر طرفداران سلف صالح، یعنی دشمنان ایشان به دست ما رسيده است و همه آن 

ان خشک و قشری می  پسند است و  باشد و تنها نوبختی در ميان ایشان شيعی است و او نيز از شيعيان معتدل و اعتزال سني 

کوشم آثار افکار اشراقی این سده  ضد  به اصطالح ُغلو بوده است. با همۀ این مشکالت من می  شراق و کاماًل برا   ضد  بر  تاحدی  

های  را دنبال کنم و با کمک بررسی و تطبيق و گاهی حدس و گمان حقایق را جستجو نمایم و در این جا از کسانی که با حدس

 خواهم. من موافق نبوده، پوزش می 

 فه صُاشراق و اهل 
های  در ميان کسانی که در مکه به پيغمبر اسالم گرویدند نام چندتن برده، نيم برده )موال(، مستمند و آواره از نژادها و رنگ 

قراوالن کردند و به درستی اینان پيش خورد که پيش از دیگران برای افکار جدید اسالمی فداکاری می گوناگون به چشم می 

 
 .278  -274، ص 1951علی الوردی استاد دانشگاه بغداد، وعاظ السالطين، چاپ بغداد،  1
، یعنی صد و پنجاه یارساختگی پيغمبر، نشان خمسون و مائه صحابی مختلقجلد اول کتاب خویش    خ( در1386)د:  سيد مرتضی عسکری    2

ترین مؤرخ  رانی و به نفع فرمانروایان عرب ساخته است و طبری این کهنداده است که چگونه شخصی به نام سيف بن عمر کتابی ُپر از دروغ ضد ای

 ما زودباورانه، همۀ این انبان دورغ را به تاریخ بزرگ خویش وارد ساخته است. 
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پس از مهاجرت پيغمبر و یارانش از مکه به مدینه، اینان توانایی مالی برای ساختن یک کوخ  .  1آمدند نهضت اسالم به شمار می  یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

ای از مسجدی را که خود ساخت به اینان اختصاص داد که خانۀ  ای، یعنی گوشه و النه برای خویش نداشتند. پيغمبر ُصفه

شدند؛ البته پس از فتوحات  « شناخته می2»اوفاض رفت. بدین جهت ایشان به نام »اهل ُصفه« و  جمعی آنان به شمار می دسته

ی دگرگون شدند و ليکن برخی از آنان که مورد بحث ما در این مقال عرب، بيشتر اینان به ثروت 
 
های هنگفت رسيده و به کل

اه  هستند از همکاری با دستگاه سياسی خالفت ظاهری خودداری کردند و رنگ مذهبی مرحلۀ نخستين اسالم را در خود نگ 

 داشتند. 

، مقداد موال )نيم  3در شده های زیر را یاد کرد: سلمان فارسی، آن اصفهانی مزدکی دربهتوان نام از ميان این گروه می 

بالل حبشی موالی    ،7، حذیفه یمانی موال 6پوست حبشی عمار یاسر موالی یمنی از مادر سياه   ،5. ابوذر غفاری مستمند 4برده( 

داشت.  خودپسندی ناشی از جهل، اعراب را به اهانت و آزار این گروه وامی  10، صهيب موالی رومی 9، جناب موال 8پوست سياه

 
)د:    1 اصفهانی  پيش1038/    430ابونعيم  چهارتن  ما  گفت:  که  کند  نقل  پيغمبر  از  پيشم(  من  هستيم:  بشر  سلمان قراوالن  عرب،  قراول 

 (.185، 1، جحلية األولياءقراول حبشه )قراول روم، بالل پيشقراول فارس، صهيب پيشيشپ
به    2

ُ
اوفاض: گروه مستمندان است؛ البته بعد از آن که مسلمانان ثروتی به دست آوردند پيغمبر در گوشۀ دیگر مسجد کوشکی ساخت و آن را ق

به« و آنان به »اهل ُصفه« شهرت یافتند ) نمود،ناميد، و در آن ميهمانان واالتر را پذیرایی می 
ُ
 (. 348  - 347،  1، جحلية األولياءپس اینان به »اهل ق

 . 208  - 185، 1، جاألولياء حلية 3
 . 176 -  172، 1همان کتاب، ج 4
 . 170 -  156، 1همان کتاب، ج 5
 . 143 -  139، 1همان کتاب، ج 6
 . 283 -  270، 1همان کتاب، ج 7
 . 151 -  147، 1همان کتاب، ج 8
 . 147 -  143، 1همان کتاب، ج 9

 . 151، 1همان کتاب، ج 10
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نهادند و دیگر اعراب، همگی بدیشان  در حقيقت تنها پيغمبر و علی بودند که ميان افراد این گروه و دیگر مردم عرب فرقی نمی  یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

 .  1نگریستند و در این رفتار زشت، حتی سران قوم، مانند ابوبکر و عمر نيز شرکت داشتند با نظر پستی می 

شد، یاد نموده است. این گروه و طرفدارانشان  ای از تحقيرها و آزارها که به وسيله اعراب بر این گروه وارد میبونعيم گوشه 

نفری    3که جزو گروه هشت   2چون اویس قرنی شوند، هم ی شناسی مذهبی »تابعان« ناميده مدر نسل بعد که در اصطالح رجال 

های سياسی تازه به دوران های حکومت خلفای راشدین، از آلودگی زاهدان معروف آن عصر است، در اثر مخالفت بازورگویی 

 رسيدگان عرب، برکنار مانده بودند. 

در آمدند؛ زیرا که اینان در آغاز کار اسالم  پس از مرگ پيغمبر این گروه به صورت مرکز اتکای مخالفان دستگاه خالفت  

بی  و  پرهيزکاری  به  و  گرویده  بدان  ملی،  و  طبقاتی  ستم  از  دفاع  نمی برای  و  بودند  گرفته  خو  پيغمبر  با  آالیشی  توانستند 

زیر این پرچم    ها و نژادها بههای جانشينان او موافق باشند. اینان که به دنبال شعار برابری رنگ گری ها، قتل و غارت خونریزی 

تن در دهند و از این روی اینان از ميان همۀ یاران پيغمبر تنها علی را پيرو با    4توانستند به نژادپرستی خلفاآمده بودند، نمی 

 شناختند.  5وفای محمد و اسالم دانسته و دیگر صحابه را رفيقان نيمه راه و بازگشته و به اصطالح شرعی مرتد 

 
 . 346، 1همان کتاب، ج 1
 . 87  - 79، 2همان کتاب، ج 2

 یادکرده، سپس هر یک را در چند صفحه معرفی نموده است.  87، 2، جحلية األولياءابونعيم این گروه هشت نفری را در  3
حلية پذیری؟ )پذیری و به خودت نمی خودداری کرد، سلمان به او گفت: چگونه نسبت مرا به خدا میچون عمر از دادن دخترش به سلمان  4

داده و بارها بدان اشارت ( محروميت از همسری با زن عرب و محروميت از امام نماز جماعت بودن، سلمان را بسيار رنج می186،  1، جاألولياء

 (.65، 1، بخش4، جسعدطبقات ابن؛  189،  1، جحلية األولياءکرد )می 
شوند، ای به منظورهایی دم از اتحاد زده، چشم از حقایق تاریخی پوشيده و منکر هرگونه نارضایتی شيعه از خلفا میبگذریم از این که امروز عده  5

بندند. بهانه نقيه نيز امروز ها میازی« راه را بر این گونه ببحار األنوارساله شيعه و کتب اصول چهارگانه و دائرةالمعارف مذهبی »  1300ولی تاریخ  

 کاری باشد. های تاریخی و بدون غرض نباید، مانند گذشته اهانت به حساب آید تا نيازی به پنهانمنتفی است، چون بحث
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شمرد و چه از آن روی  دستان فاميل بودند، چه از آن جهت که خالفت را حق خود می پدرش از تهیعلی نيز که خود و   یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

داد. از این جا هسته مخالفت با  نگریست، به هر حال به افکار ایشان روی خوش نشان می که با دیدگاه این گروه به جهان می 

 .  1ی به دست همين گروه و طرفدارانشان گردید دستگاه ریشه گرفت و منجر به قيام برضد  سومين خليفه و کشتن و 

ميالدی( روایت و حدیث بسيار که محتوی و مضمون اشراقی  11تا  9های سوم تا پنجم هجری ) در آثار باقيمانده از سده 

اقی  دارد، به زاهدان اهل ُصفه نسبت داده شده است، اما این اندازه مسلم است که سلمان در ميان آن گروه دارای افکار اشر 

ایرانی بوده است. سابقۀ مزدکی بودن او و سپس مسيحی شدنش گواه روشن، برداشتن افکار گنوستيکی او است، به عالوه  

افکار دانشگاه  با  را  او  جستجوی حقيقت،  در  شام  و  و موصل  رامهرمز  به  اصفهان  از  از  سفرهایش  راهش  دیرهای سر  و  ها 

. اخبار و احادیث دارای مضمون اشراقی که به وی منسوب شده  2کرده بود   شاپور تا حران و نصيبين و انطاکيه آشناجندی 

های گوناگون  ، یعنی از مجموع آن همه حدیث که به راه 3رسد است اگر دارای تواتر لفظی نباشد حتما به حد تواتر معنوی می

در ميان گروه هفت جوش اهل    مسلک بوده و در پخش این فکرتوان باور داشت که سلمان مردی اشراقینقل شده است، می 

 ُصفه تأثير آشکار داشته است.  

ای از اعراب سورۀ مریم را برکسی خوانده و  سلمان با استعمال زور به جای تبليغ مذهب مخالف بود، چنان که روزی عده 

: شما بدترین  پس از گفتگو، طرف را کتک زده بودند و او شکایت به سلمان برده بود، سلمان اعراب را محکوم کرده، گفت

داشتيد، اکنون اگر بخواهيد با نيرویی که خدا به شما داده است به مردم زورگویی کنيد،  ترین زندگی را میها و پست دین 

 
ان او را عبدالله بن سبا ناميده و مؤسس مذهب شيعه خوانده 1 اتل عثمان است )تاریخ کند که قاند اعتراف می عمار یاسر یار وفادار علی که سني 

النزاع (. یوسف بن عمر والی عبدالملک برکوفه در خطابۀ نماز جمعه گفت: نخستين شورش را علی و همکار زنگی او برپا کردند )3146،  1طبری، ج

 (.43، مقریزی، و التخاصم
 . 67- 53،  1، بخش4، ج الطبقاتم(، 822ق / 207سعد واقدی )د: ابن 2
دیده   نفس الرحمان في أحوال سلمانو دیگر کتب رجال و در  اسد الغابةو در  208 -  185، 1، جحلية األولياءسعد و بنا طبقاتاین اخبار در  3

 ها را در تحقيقات خویش مورد استفاده قرار داده است.شود و لوی ماسنيون بيشتر آنمی 



 

 

 

 ی خاستگاه افکار اشراق ی رانیو افکار هندوا اشراق

 

6 

ها و کشتارها به  . وی نارضایتی خویش را از یورش 1روزی خداوند آن را از شما باز پس خواهد گرفت و به دیگران خواهد داد  یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

کند: اگر این اعمال نيکو بود، پس چرا پيغمبر انجام نداد؟ و چرا وی گرسنگی را تحمل  نين بيان مینام فتوحات، سربسته چ

پرست وحشی بر ایران آغاز شد  هایی است که در زمان پيغمبر به وسيله اعراب بت ؟ گویا منظور سلمان اشارت به یورش 2کرد

پيروز گردیدند. پيغمبر به هيچ وجه در    3ی بود، در هفت جنگ های طبقاتو بر لشکریان مجهز خسرو پرویز که دچار نارضایتی 

پرستان را دنبال کنند،  های بت ها به اعراب کمک ننمود؛ ليکن هنگامی که اعراب در زمان عمر خواستند یورشآن جنگ 

بدهند کوشيدند تا  های جدید رنگ دیانت و اسالم  و برای آن که به یورش  4نژادپرستانه حدیثی ساخته به پيغمبر نسبت دادند 

پرست که قباًل به خوزستان پرستی خویش را از یادها ببرند، اما در عين حال خودشان با اعراب بت های پيشين دورۀ بت یورش 

 . 5آمده تبعۀ ایران شده بودند، توطئه کردند و از پشت به لشگر ایران خنجر زدند 

بود.  بع خلفا که از راه اصلی اسالم منحرف شده بودند، نمی رسوخ این افکار سلمان و پخش آن پس از مرگ پيغمبر باب ط 

ایشان مانند پيغمبر نبودند که با اریستکراسی عرب بجنگند و از افکار سلمان حمایت کنند و در پاسخ مخالفان بگویند: ِلَساُن  

ا ِلَساٌن َعَرِبٌي  ُمِبيٌن 
َ

ذ ْعَجِمٌي  َوَهَٰ
َ
ْيِه أ

َ
ِحُدوَن ِإل

ْ
ِذي ُیل

 َ
   .6ال

 
 .202  - 201، 1، ج حلية األولياءابونعيم اصفهانی،  1
 . 199 ، 1، جحلية األولياء 2
 (.1016،  1(، تاریخ طبری، چاپ اروپا، ج 922  - 310؛ و طبری )م  215،  1م(، تاریخ یعقوبی. چاپ صادر، بيروت، ج866ق /  252یعقوبی )ز:    3
 (. 1016، 1، ج تاریخ طبریقار، جنوب کوفه رخ داد )ها در اطراف ذی این جنگ 4
 .2537  - 2534،  1، جتاریخ طبری 5
(. تفسير طبریآموزد )گفتند پيغمبر افکار خویش را از سلمان می . این آیت در جواب کسانی آمده است که می 16شمارۀ  ، سورۀ نحل،  103آیه    6

( اما پيغمبر و علی بن 331،  2، ج اسد الغابةگيرد. )نشيند و وقت ما را می ها تا دیر وقت با شوهرم می داشت که سلمان شبعایشه نيز اعتراض می

حلية  ؛ و  61،  4، بخش  1، جطبقاتگفتند: او کتب اولين و آخرین را خوانده است )ستودند و می مان را چون یک عالم بزرگ می طالب همواره سلابی

 (.187،  1، جاألولياء
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 به عمر گفت: تو پادشاهی نه خليفه پيغمبر یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد
ً
رو،  . ازاین 1ناسازگاری سلمان با دستگاه خلفا تا آن جا رسيد که روزی صریحا

خلفا سلمان را به نام حکمرانی مدائن از مرکز دور انداختند، ليکن سلمان موال در آن جا حاکمی بود که نه حق امامت جماعت  

 .  2ر با سعد بن مالک بود که با سلمان ميانه خوبی نداشت داشت و نه امارت لشگر. امارت لشگ 

تر تبعيد او، در مدائن )تيسفون( بسيار تاریک است و دليلی در دست نيست  دوران حکومت سلمان؛ یا به تعبير درست 

ن تأثير اشراق و  که وی در این مدت با متفکران و اشراقيون ایرانی مدارس حران؛ یا جندیشاپور روابطی برقرار کرده باشد؛ ليک

اول و اهل ُصفه مسلم است و در سخنان منسوب به آن گروه آشکار   ایرانی به وسيلۀ سلمان در ميان زهاد صدر  گنوسيزم 

 باشد.  می

نویسان: ُغالت بوده است و باز  هم چنين خواهيم دید که تيسفون بعدها مرکز اشراقيان تندرو، به اصطالح ملل و نحل 

 شمرد.  سران ضد  دستگاه خالفت در سدۀ دوم به نام ميمون قداح، خویش را از نوادگان سلمان می  خواهيم گفت که یکی از 

لو
ُ

 اشراق و غ
نظران که بيشتر  هایی از صاحب آن را به گروه   ملل و نحلای است که نویسندگان تاریخ  غلو یا تندی و زیاده روی، واژه

روی در ستایش خاندان پيغمبر اسالم تفسير  اند، و آن را به زیاده اند و آنان را »غالت« خواندهایشان ایرانی بودند، نسبت داده

سادگی کسانی بيایند    دهند؛ ليکن آیا درست است که به هميناللهی« نشان میترین نمونۀ آن را غاليان »علیاند و سادهکرده

 و شخصی را خدا بدانند؟ 

 
اریخ ت)  ترین یادآور از مفهوم اشراقی برای امامت و خالفت و تفکيک امامت روحی از پادشاۀ ظاهری شمردتوان این عبارت سلمان را قدیمو می   1

 (. 2753،  1، جطبری
کرد  2 بيرون  از خانه  را  اندکی نصيحت وی  از  بود، سلمان پس  به دیدار سلمان آمده  مالک  فرمانده لشکر تيسفون سعد بن  طبقات )  روزی 

 (. 66، 4، بخش 1، جسعدابن
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ها به اصطالح ریش و قيچی به دست دشمن بوده است و کسانی که  باید در نظر داشت که در نوشتن این اتهام نامه  یم ميالدهفت   ۀاشراق در سد

اند و از نظر شجاعت و گذشت و  اند در روزگار خویش بهترین صفات برجسته انسانی را از خود نشان داده منسوب به غلو شده 

اند  زد مردم شده سوزشدن تا مرگ و نمونۀ بارز شرافتمندی بوده و زبان اری در راه عقيدت و ناهراسی از رنج و شکنجه و زنده فداک

روزگار صاحب   بدان  نسبت  با  هر یک  شده است.  و  ثبت  تاریخ  در  که  بوده  فلسفی  و مدرسۀ  مکتبی علمی  دارای  و  نظری 

اند که جز نفرت  پرست و به اصطالح خودشان اهل ظاهر بودهی قشری و لفظکشندگان ایشان فرمانروایانی جاهل و مفتيان

 ها دقت بيشتری به جا آورد. مردم، چيزی به یادگار ندارند؛ بنابراین باید در افکار منسوب به این گروه 

ن پيغمبر  یکی از مشخصات قابل توجه افکار این گروه، آميختن افکار گنوسيستی و اشراقی است به وابستگی به خاندا

ها در پی حقيقت  گرویدند، در البالی شمشير و سرنيزه و دوستی ایشان. ایرانيانی که با افکار اشراقی و وارستگی به اسالم می 

داشتند، اما در این سران جز طمع به  گشتند، و هر روز به ِگرد یکی از سران عرب جمع شده، صفا و وارستگی توقع می می

 آن که متوجه خاندان پيغمبر و یاران ایشان از اهل ُصفه گشتند و گم گشته خویش را یافتند.  دیدند، تا چپاول چيزی نمی 

کردند  از کسانی که ایرانيان در آن روزگار تاریک به دور ایشان جمع شده و افکار اشراقی خویش را به زبان آنان پخش می 

عبيده ثقفی را یاد نمود. اینان افکار اشراقی را از اطرافيان  توان نام عمار یاسر )یا همان عبدالله بن سبا( و مختار بن ابی می

اميه و زبيریان آن  کردند، سپس دشمنان آنان از اطرافيان بنی ایرانی خویش گرفته و به صورت نادرست و مسخ شده بيان می

 مسخ کرده و به نام آنان در کتب  
ً
نيانی که آن افکار را به ایشان  اند؛ ليکن نامی از ایراثبت کرده   ملل و نحلافکار را مجددا

رسانيدند کمتر باقی مانده است، چه در آن روزگار کسی جز عرب را حق اظهار وجود نبود تا چه رسد به اظهار نظر. آری  می

«  گونه تردید نيست و از هزاران تن ایرانيان پيرامون مختار ثقفی، به »کيسان در ارتباط سلمان با عمار یاسر )عبدالله سبا( هيچ 

 خوریم که به اصطالح چشم و گوش مختار بوده است. نامی بر می
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 کيسانيان یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

تحت تاثير   1هایی که در سدۀ اول اسالم، یعنی شصت سال پس از ویرانی تيسفون به دست عرب یکی از نخستين فرقه 

ایرانی است    2یک دانشمند افکار تند اشراق ایرانی به وجود آمد، در تاریخ مذاهب بدین نام خوانده شده است و نسبت آن به  

طالب بوده است. نام این مرد کيسان و کنيتش را ابوَعْمَره یاد  ؛ و یا موالی علی بن ابی3که موالی عربی به نام »ُعَرْیَنه« بود 

 اند. کرده

َقفی برای انتقام 
َ
بوُعِبيِد ث

َ
ا ، ایرانيان از  اميه قيام کردجویی از قاتالن حسين بن علی، عليه بنیهنگامی که مختار پسر 

موقعيت استفاده کرده به دور وی ِگرد آمدند، یکی از افراد هشيار این مردم همين کيسان بود که چنان به مختار نزدیک شد  

که به ریاست شرطه )پليس( او در کوفه منصوب گردید و به گفته نوبختی صاحب ِسر  و همه کارۀ او بود. کيسان با کمک بيست  

جست و ایشان را مجازات  های بزرگان عرب کوفه را که جزو قاتالن حسين بودند باز می داشت، خانه  هزار ایرانی که همراه 

   4کرد.می

ها  یعنی سرخ   ،6به ِگرد او جمع شده و »حمرا«   5سپس مختار ابراهيم پسر اشتر را با چهل هزار تن ایرانی که برای آزاد شدن 

فرستاد. برای دریافتن جنبۀ ملی این جنگ باید به این حادثه توجه کرد  شدند به جنگ سپاه خليفۀ اموی شام  خوانده می 

 
 م( بوده است.695ق / 76م( و قيام کيسانيان به سال )637ق / 16سقوط تيسفون به سال ) 1
 اند. نویسان به دانشمندی کيسان اشارت کردهو دیگر ملل و نحل  147،  1، جالملل و النحلم( در کتاب 1153ق /  548شهرستانی )د:  2
  ف یز طواا  نهیُعَر ي)بردگان آزادشده( بن  ی از موال  . اوداشت  رينظر مختار تأث  ی مختار بود و نظراتش بر رو  کینزد  اريبس  ارانیز  کيسان اابوَعْمَره    3

 (. 35، 6ج  ،یطبر تاریخ ؛128برگۀ رجال،  ،یکش)رجال  لهيعرب َبج ۀليقب
. و از جمله کسانی که به دست 721،  662،  636،  634،  2، جتاریخ طبری؛ و طبری.  292،  األخبار الطوالم(،  895ق /  282نک: دینوری )د:    4

های فتوح، صدها هزار  قصاب معروف ایران است که در جنگاین کيسان کشته شدند، عمر سعد بود که خودش قاتل حسين و پدرش سعد وقاص 

 افراد این کشور را کشته؛ و یا دربدر کرد.
 . 50 - 48، برگۀ الفرق بين الفرق بغدادی،  5
 و دیگران.  293، برگۀ األخبار الطوالدینوری،  6
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که: چون عميد حباب در نصيبين وارد اردوگاه این لشکر شد از ابراهيم اشتر گله کرد که چگونه در همۀ این سپاه بزرگ کسی   یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

 به زبان عربی آشنا نيست؟  

گيرم، چه رسد به که »به خدا سوگند اگر مجبور شوم برای جنگ با سپاه شام از موران نيز کمک می   ابراهيم پاسخ داد 

اند.« به دست این سپاه عبدالله زیاد حاکم پيشين کوفه و سرُکشندگان حسين علی  اینان که همگی زادگان اسواران و مرزبانان 

 . 1کشته آمد 

 مکتب اشراقی کيسانی
های تهمت و دروغ و دلنگ که  نهضت ملی که بگذریم، آثار اشراقی ایرانی آن، از البالی پوستههای سياسی این از جنبه  

اند، آشکار است. نهضتی که زیر بنای آن را موالیی دانشمند چون کيسان و بردگان آزاد شدۀ  دشمنان این مکتب بدان بسته

کند و مکتبی علمی و  گری می ه نام محمد حنفيه جلوه ایرانی نهاده بودند، رو بنای آن گاهی به نام مختار ثقفی و گاهی ب

سازد. اگر چه تابلوی این مدرسه در مدینه به در خانه محمد  آورد و افکار اشراقی ایرانی آشکار مطرح می فلسفی به وجود می 

ها کرده،  پدر جنگ گرفت، محمد حنفيه که روزگاری در لشگر  حنفيه کوبيده شده بود، ولی از بصره و کوفه و تيسفون الهام می

از کشيده  به قيامش  پس  یاران که  پاسخ  و در  قائل شده،  از خالفت ظاهری  امامت روحی  تفکيک  به  این مکتب،  به  شدن 

جنگم. او طرفدار تساوی ملل بود  گفت: به خدا اگر یک تن مخالف داشته باشم، برای خالفت ظاهری نمیخواندند، می می

 .  2ها است و نه هاشمی بودن وی سبب برتری ما بر دیگران است ها بر فارسبرتری عرب   گفت: نه عرب بودن محمد دليلو می

  3خدا با دوستان ما است، اگر چه از دیلمان باشند.  گفت:و نيز می

فاصله پيغمبر بوده است و سه طالب است و او جانشين بی محمد بن حنفيه جانشين علی بن ابی   گفت:کيسان می 

 های جمل و صفين برضد علی قيام کردند، همه کافر و مرتد هستند.  خليفۀ پيشين و همه کسانی که در جنگ 

 
 . 295 – 293، برگۀ األخبار الطوالدینوری،  1
 . 69، 5، جسعدطبقات ابن 2
 . 71، 5، جسعدطبقات ابن 3
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 .  1کردمحمد حنفيه گاه به گاه رفتار مختار و سردار او کيسان را تایيد می  گوید:نوبختی می  یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

رساند که عقاید کيسان و مختار آن قدر که  و این می   2جست محمد حنفيه از غلو دوری می   گوید:اما شهرستانی می

العابدین علی بن الحسين قابل قبول بوده است که با  اند تند روانه نبوده، و برای محمد حنفيه و زین سنيان جنجال کرده 

 .3داشتند ایشان روابط حسنه می 

 و وحی  نبوت 
الفرق و    مقاالت اشعری چون  منابع تاریخی هم  بغدادی که تحت تأثير روایات امویان و زبيریان نوشته شده    الفرق بين 

گویند: وی  کرده است؛ ليکن شهرستانی و نوبختی می اند که وی ادعای نبوت و نزول وحی می است به مختار نسبت داده 

ی سلفی به معنی علم  فهماند که بی این اختالف به ما می   خوانده است. خود را نماینده محمد حنفيه می توجهی مؤرخان سن 

اند. آن الهام که  اشراقی، ایشان را دچار این اشتباه نموده، که گاهی از آن به نبوت و وحی و گاهی به علوم نهانی تعبير کرده 

بعدها فارابی آن را توضيح داده است و آن  باشد که  ای می کيسان و مختار مدعی آن بودند همان نبوغ ریاست مدینۀ فاضله

 نوعی الهام عمومی بوده که ناشی از قوت متخيله است نه وحی متافيزیکی. 

 مالئکه
ی به مختار نسبت داده   که مدعی شده بود که در حال جنگ، مالئکه به کمک او و یارانش    4اند و نيز همان منابع سن 

شتابند. استمداد  های شرور به کمک او میآیند. و این بنا بر عقاید ایرانی است که ارواح خير در هنگام ستيز انسان با پدیده می

 . 5از ارواح خير نيز نزد آنان معمولی بوده است 

 
 . 24  - 23، برگۀ فرق الشيعةنوبختی،  1
 . 148،  1، ج الملل و النحلشهرستانی،  2
 العابدین هدیه کرد که مادر زید بن علی گردید. مختار کنيزی به زین  3
 .مقاالت االسالمينو اشعری در کتاب  الملل و النحلشهرستانی در کتاب  4
 . ساسانيانایران در زمان کریستن سن،  5
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النهرین کمی پيش از اسالم در اثر نفوذ مسيحيان کرد، این است که سرزمين بين   ای که در این جا نباید فراموشلهأمس یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

ای آشنا شده بودند، تا آن جا  از مرزهای روم و نفوذ محلی مانویان و دیصانيان، مردم با مصطلحات توراتی و یهودی تا اندازه 

بينيم که در معتقدات  ردید و به همين سبب می گها یافت میکه در ميان عقاید اشراقی مردم نيز جسته گریخته این اصطالح 

ابی  با »کرسی علی بن  بر می کيسانيان  با خود در    تورات خوریم که به جای »تابوت سکينه« که در  طالب«  یاد شده است، 

 .1بردند ها می جنگ 

 تکامل عقاید کيسانيان 
وی مکتب پدر را گسترش داد و مسایل    پس از مرگ محمد حنفيه اشراقيان ایرانی به دور پسرش ابوهاشم ِگرد آمدند. 

 نوین مانند عدل و اختيار و علم نهانی را مطرح ساخت: 

 های نهانی دانش 

متون مقدس کهن ایرانی در اواخر عهد ساسانی با برخورد به علوم جدید نياز به تفسير و تأویل    ی:نهان  ی هادانش   -1

اما محافظه  از ترس هرج وپيدا کرد،  را جزو علوم نهانی ویژۀ مغ   کاران متدین زردشتی  آن  ها و سران مذهبی  مرج، تفسير 

کردند »زندیک« یعنی تأویل کننده؛ یا طرفدار  باکانه در تفسير متون مقدس تندروی می شمردند و مانویان و مزدکيان را بی می

 خواندند. تفسير »زند« می 

يان همين لقب را به کسانی که متون مقدس اسالمی ر  کردند،  ا تأویل کرده با علوم جدید تطبيق می درصدر اسالم سن 

که:   بودند  معتقد  بودند(  ایرانی  اشراقيان  همان  )که  تأویل  اهل  شهرستانی  گفته  به  خواندند.  »زندیق«  را  ایشان  و  دادند 

باشد، متون مقدس  گونه که انسان دارای روح و جسم است و هر مجازی در این جهان دارای حقيقتی در آن جهان می همان 

یابد و فقط انسانی که مدارج علمی معينی آسمانی نيز دارای لفظ ظاهری و روح باطن بوده و روحش با مرور زمان تکامل می 

 
 . الملل و النحلشهرستانی،  1
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های نهانی آگاهی یافته باشد، حق تفسير و تأویل این متون های معينی را انجام داده باشد و بر دانش را طی کرده و ریاضت  یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

 .  1را خواهد داشت 

و کيسان آن علوم را   2طالب به فرزندش محمد حنفيه سپرده است علم سری تأویل را علی بن ابی  گفتند:می کيسانيان 

 .  3از علی و محمد حنفيه دریافته است 

و این جمله    4گفتند: کسی که مرد ندارد، دین ندارد ناميدند و می کيسانيان صاحب علم سری تأویل را »مرد« )رجل( می 

 شود. دیده می  5در آثار صوفيان یک قرن بعد به عبارت »من ال شيخ له الدین له« 

 عدالت 

مسألۀ دیگر که برای نخستين بار در اسالم به وسيله این مکتب طرح شد، عدالت خدا و مختاربودن بشر    :عدالت  -2

خورد دو جهان روشنایی و تاریکی است و انسان که  است. عدل و اختيار از نتایج اصول ثنوی ایران است، جهان ما سنتز بر 

باشد، در ميان دو جاذبه از آن دو جهان، آزادی و اختيار کامل دارد که به هر  ترین اجزای این جهان مرکب می تکامل یافته

ن آزادی و  کند که با کردار نيک، به جهان روشنایی و خير بگراید. ای طرف که بخواهد بگراید و تنها عقل وی بدو حکم می 

زاد، تنها در برابر یک جاذبه باشد، اختياری برای  اختيار آدمی با توحيد عددی و شخصی اسرایيلی سازش ندارد، چه اگر آدمی

با بی او باقی نمی  ازاین معنی به نظرش می اختياری او عدالت خداوند بی ماند و  ان حشویه و  رو، می رسيد.  بينيم همه سني 

 دانند نه بر طبق عقل انسان.  عدالت خدا بوده و نيکی و بدی را بسته به دستورات شرعی می  پيروان سلف صالح، منکر 

 
 . 151 - 150،  1،جالملل و النحلشهرستانی،  1
 . 151 - 150،  1، ج الملل و النحلشهرستانی،  2
 .151همان کتاب، برگۀ  3
 .147همان کتاب، برگۀ  4
 کسی که پير و مراد ندارد، دین ندارد. 5
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کبری  یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد می طاش  فرقه   گوید:زاده  کيسانيان سران  و  ابوهاشم  مکتب  شاگردان  همگی  مرجئه  و  معتزليان  عدليه،  های 

. متأسفانه  2اهب عدلی( تأليف کرده است . برادر ابوهاشم، حسن پسر محمد حنفيه کتابی در باره مذهب ارجاء )از مذ 1بودند 

این کتاب، امروز به دست نيست تا دانسته شود که تا چه اندازه افکار کيسان موال و اشراقيان ایرانی سدۀ نخستين هجری  

 ساخته است. )هفتم ميالدی( را منعکس می

 مهدی و رجعت  

داشتند و این  ها به انتظار روزگار کاميابی دلخوش می ناکامی ها و  ها پس از شکست بسياری از ملت   :و رجعت  ی مهد  -3

مسيح    ۀدهندگردید. یهود نيز پس از تسلط خارجيان دچار این اعتقاد به انتظار آمدن نجات باور جزو اعتقادات ایشان می 

ایران نيز این عقيده وجود یافت که سوشيانت نامی خواهد آمد. مسيحيان نيز معتقدند که   در آخر زمان مسيح  بودند. در 

گردد. مجموع این افکار که هيچ ارتباطی با اشراق ندارد پيش از فتح عرب در عراق وجود داشت و داخل اعتقاد دوباره بازمی 

 کيسانيان کوفه در آمد.  

اميه خواهد بود. خود محمد نيز پيش  بنی   دهندۀ امت از شر  محمد حنفيه نمرده است و مهدی نجات  گفتند:ایشان می 

شد  طور که »فرۀ ایزدی« در خاندان ساسانی از پشت به پشت دیگر منتقل میو همان   3داشته است ز مرگ چنين ادعا را میا

شد، برخی از کيسانيان گفتند: امامت از خاندان محمد حنفيه بيرون نخواهد رفت  و نشانه پادشاۀ از آن خانواده بيرون نمی 

 4و مهدی از ميان آنان آشکار خواهد شد. 

 
 . 243،  مفتاح السعادةزاده، طاش کبری  1
 گفتند: اهميت پاکی عقيده بيش از عبادت ظاهری است.مذهب کسانی است )ُمرجئه( که می ارجاء  2
 . 69 - 68طبقات ابن سعد، ج،:  3
 . 151،  1، ج الملل و النحلشهرستانی،  4
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 اميه  تأثير کيسانيان در واژگونی بنی یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد
م(، کيسانيان به پنج گروه بخش شدند. دو گروه جانشين  715ق / 97پس از مرگ ابوهاشم پسر محمد حنفيه در سال ) 

اش برگزیدند و یک گروه آن را به عبدالله کندی دادند و دسته پنجم که بيش از دیگران اهميت یافت  او را از ميان خانواده 

اندک نام کيسانيان به نام  دانستند. اندک   1عباس( ق( بن علی بن عبدالله بن عباس )جد  بنی125  –  54ا حق محمد ) امامت ر 

 عباس تبدیل گردید.  شيعه بنی 

م  866ق /  252عباس( نوشته در تاریخ یعقوبی که در نامه تاریخی که ابوهاشم برای محمد بن علی )جد بنی یک وصيت 

عباس ساخته باشند؛ ليکن به هر حال یک سند کهن اشراقی و در عين حال  گرچه شاید آن را بنی  ، و2تأليف شده ثبت است 

اميه که منجر به واژگونی آن دولت و روی کار آمدن  باشد که ما را به طرز کار و مبارزه مخفی آنان عليه بنی تشکيالتی باطنی می

 سازد.عباس گردید، آشنا می بنی

  

 
گذاری  طرفداران پایهگذار شبکۀ داعيان و  عباس بنيان  فرزندق(  68  –  3عبدالله )  فرزندق(  117  –  40علی )  فرزندق(  125  –  54ابوعبدالله محمد )  1

اميه از  ق عليه خاندان بنی129ق( ابومسلم را به خراسان فرستاد و خيزش ایرانيان با فرماندهی ابومسلم در  132 –  82کرد. فرزندش ابراهيم امام )

 ق( نخستين خليفۀ عباسی شد.136خراسان آغاز شد. برادر وی ابوالعباس عبدالله سفاح )د: 
 . 297،  2رصادر، بيروت، ج، چاپ داتاریخ یعقوبی 2
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 نامه کتاب  یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

 کتاب و مقاله نمایۀ 

الطوال،   )د:  اخبار  /  282دینوری  قاهره،  895ق  األزهریه،  کتابخانه  رافعی،  سعيد  پژوهش  پژوهش  1330م(،  ق؛ 

 م. 1960عبدالمنعم عامر، چاپ قاهره، 

ة الّرجال 
َ
ّشی،  إختياُر َمعرف

َ
یا  ِرجال ک الّناقلين؛  ق(، تصحيح و تحقيق حسن  340، محمد فرزند عمر کشی )د:  معرفُة 

و  نگاری محمد واعظ ، مقدمه مصطفوی الهيات و معارف اسالمی، مرکز تحقيقات  زاده خراسانی دانشگاه مشهد، دانشکده 

خ؛ دیگر: تحقيق و تصحيح محمدتقی فاضل ميبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاپ و انتشارات  1348مطالعات، مشهد،  

 خ. 1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  

ق(، ابوالحسن علی فرزند محمد شيبانی جزری، پژوهش  630  -  555اثير ) عزالدین ابن المعرفة الصحابة،  اسد الغابة في  

م؛ پژوهش علی  1970محمدابراهيم بنا و محمد احمد عاشور و محمود عبدالوهاب فاید، دار احياء التراث العربي، بيروت،  

 م. 1994 / ق 1415محمد معوض و عادل احمد عبدالموجود، دارالکتب العلمية، 

،  1971، دسامبر 1350، آذرماه  9، سال 38، مونيخ، شمارۀ مجلۀ کاوه،  منزوی  نقیعلی   ، ميالدی  هفتم  سدۀ  در   اشراق 

 . ،626 -618، برگۀ 1391شوال  

 خ.1367م؛ ترجمۀ غالمرضا رشيد یاسمی، اميرکبير، تهران،  1944، آرتور امانوئل کریستن سن،  یران در زمان ساسانيانا

األطهاربحار   األئمة  أخبار  لُدرر  الجامعة  األ  ، األنوار  مجلسیمالمحمد،  نواربحار  فرزند  1111  –   1037)   باقر  ق( 

 ق. 1376دار الکتب االسالميه، تهران، تصحيح محمدباقر بهبودی، ،  مالمحمدتقی 

م(، چاپ اروپا؛  922ق /  310، تاریخ الرسل و الملوک، تاریخ األمم و الملوک محمد فرزند جریر طبری )د:  تاریخ طبری

 جلد.   16انتشارات بنياد فرهنگ،   خ، 1353خ؛ و در سال 1352جلد،    15ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنياد فرهنگ، 

یعقوبی )د:  تاریخ  ابویعقوب  فرزند  احمد  بيروت،  284،  صادر،  هوتسما،  کوشش  به  /  1339ق(،  ترجمۀ 1960خ  م؛ 

 خ. 1341ه و نشر کتاب، تهران، محمدابراهيم آیتی، دو جلد، بنگاه ترجم
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القرآن یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد تأویل  البيان عن  م(، مصطفی سقا، قاهره،  922ق /  310، محمد فرزند جریر طبری )د:  تفسير طبری، جامع 

 م. 1974ق /  1394م؛ پژوهش محمود محمد شاکر، قاهره، 1957

 رالفکر. م(، به کوشش کمال یوسف، بيروت: دا1038ق / 430ابونعيم اصفهانی )د: حلية األولياء، 

 ق. 1387، مرتضی عسکری، بغداد، منشورات کلية اصول الدین،  خمسون و مائه صحابی مختلق

 رجال کشی نقل از مجمع الرجال قهپایی 

– 168م(، ابوعبدالله محمد فرزند سعد فرزند َمِنيع ) 822ق /  207)د:    سعد واقدی، ابن طبقات الکبری،  سعدطبقات ابن 

 ، بيروت،   م(، دار صادر  845 -  784ق /   230

د  الفرق بين الفرق و بيان فرقة الناجية منهم  تصحيح ق(،  429بغدادی )د:  اسفراینی  ، عبدالقاهر فرزند طاهر فرزند محم 

بدر، قاهره،   الکوثری، قاهره،  گریچاپ د  ق؛1328م /  1910محمد  بيروت،  1948: تصحيح محمد  م؛  1977م؛ داراآلفاق 

 ق. 1408م / 1987دارالجيل، بيروت، لبنان، خ؛ 1330برگردان محمدجواد مشکور،  

يَعة م؛ برگردان  1931(، هلموت ریتر، مطبعه دولت، استانبول،  ه4، ابومحمد حسن فرزند موسی َنوَبختی )سدۀ  ِفَرُق الِشّ

 خ. 1325محمدجواد مشکور، تهران، 

 قرآن

  سدۀ  در   اشراق،  626 -618برگۀ  ،  1391، شوال  1971، دسامبر  1350، آذرماه 9، سال 38، مونيخ، شمارۀ  مجلۀ کاوه

 . خ( 1389 –  1302منزوی )  نقیعلی ، ميالدی هفتم 

المعارف عثمانی،  الدین احمد، چاپخانه مجلس دایره زاده، پژوهش شرف ، طاش کبری مفتاح السعادة و مصباح السيادة

 م. 1980ق /  1400م، جلد دوم 1977 – ق 1397حيدرآباد، دکن، هند، جلد یکم 

االسالمين المصلين،    مقاالت  اختالف  اشعری و  اسماعيل  فرزند  اشناینر،  علی  فراز  دارالنشر  ریتر،  هلموت  تصحيح   ،

 بيروت، لبنان. 

الِنَحل و  ل 
َ
) الِمل شهرستانی  عبدالکریم  فرزند  محمد  مصر،  548  –   479،  چاپ  دارالمعرفة  1945ق(،  دیگر:  چاپ  م؛ 

 گيالنی. م؛ دیگری پژوهش  1972للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، 
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م(، حسين  845 –  766الدین، احمد فرزند علی ) شافعی، تقی   مقریزی  هاشم،أمية و بني النزاع و التخاصم فيما بين بني یهفتم ميالد  ۀاشراق در سد

 م. 1988مؤنس، دارالمعارف، قاهره،  

الرحمان في أحوال سلمان الرحمان في فضائل سلمان،  نفس  ) نفس  نوری طبرسی  ق(،  1320  –  1254، مالحسين 

 خ. 1369ق / 1413اصل، چاپ یاد اندیشه، قم، مالی خطی؛ و پژوهش ایاد ک

 . 1951، علی وردی، چاپ بغداد، وعاظ السالطين
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