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 قم  انیاشعر 

 قم یاناشعر 
 756 -  754، برگۀ  40، شمارۀ ردیف 1366، سال چهارم، شمارۀ دهم، خرداد  مجلۀ چیستا

 ]مقدمه[ 
داشتند، به علت مخالفت  داران بزرگ قم بودند و حکومت آن را در دست میاسالم، اشعریان، که اقطاع در چهار قرن نخستین  

دادن به مذهب تشیع  های تند ایرانی از سوی دیگر، در شکل با حکومت خلیفگان از یک سو و مبارزه با ُغالت و گنوسیست 

 اند. کنونی در ایران سهمی مهم ایفا کرده 

 اشعریان 
سبا بن    1ای خود اشعرین افسانه   جزیرۀ عربستان بود که افرادش خود را به جد  های جنوب شبهیکی از قبیله  قبیلۀ اشعری

به فرماندهی رییس قبیله، یشجب بن یعرب بن قحطان منسوب می  ایران شرکت جسته  کردند. ایشان در فتوحات عمر در 

 2بوموسی پسر عموی خود مالک را فرستاد و او ساوه و تقرودم( اصفهان را گشودند. پس ا643ق /  23ابوموسی اشعری به سال ) 

 .  3را بگشود 

از این تاریخ بخشی اندک از قبیلۀ فاتح در نواحی قم فرود آمدند. بخشی دیگر از ایشان نیز در کوفه فرود آمده بودند. اکثریت  

ری صفین فریب عمرو عاص را خورده علیه  شان ابوموسی که به سبب پیری و گنگی در روز داویسئافراد این قبیله برخالف ر 

بودند که جدشان را  امیه میهاشم و ضد  بنی علی)ع( رای داد، و شاید روی همین عقدۀ روانی همواره ]اشعریان[ طرفدار بنی 

  م( و قیام زید ابن علی بر ضد  یوسف بن عمر والی هشام در701ق /  82فریب داده بودند. در قیام اشعث بر ضد  حجاج در ) 

 
 (.15، برگۀ 1ق، ج 1357اثیر، مصر،  هنگام زاده شدن، همۀ تن او مو داشته است )اللباب في تهذیب األنساب ابن 1
گزی شمال خاور دستجرد. کوهستانی و سردسیر   33000طغرود: قصبۀ مرکز دهستان طغرود بخش دستجرد خلجستان شهرستان قم در    2

 (.1، جفرهنگ جغرافیایی ایراناز  دهخدااست )
 اثیر؛ تاریخ قم.نک: تاریخ طبری؛ کامل ابن  3
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هایی از قبیلۀ اشعری در بدر شده  ها، گروهکنندگان پیوست و با شکست این قیام م( این قبیله در کوفه به قیام 740ق / 122) 

 به خویشاوندان خود در قم پیوسته و بر قدرت این قبیله در قم افزودند.  

ها کمندان  بر هفت دیه که یکی از آن   پس از گریختن اشعث به کابل، یاران اشعری او به قم آمده   یاقوت در واژۀ قم گوید: 

بود، یورش برده، مردمش را کشتند، زندگی ایشان را گرفتند. یکی از ایشان امامی بود و او همۀ مردم را بدین مذهب آورد که  

 .1اکنون یک سنی در قم یافت نشود 

بر اشعریان قم، هر چند که برای دریافت با امیه و سپس بنی فشار خلیفگان بنی  ج و خراج بود، ایشان را به موالی  عباس 

ها سبب  های بومی، زردشتی در آمیخته بودند. این دوستی ایرانی خود و بومیان محل نزدیک کرده بود، به طوری که با توده 

بینی گنوسیستی اسالمی ایرانی به وسیلۀ زردشتیانی دانشمند که نام برخی از ایشان چون  ها و جهان شد که از یک سو اندیشه 

ها راه یابد و چنان ایشان را تحت تأثیر  شود، در ذهن عرب دیده می   تاریخ قم دان وفادار و خربندان و سیامردان در باب چهارم  یز 

. از این گذشته، چند  2نمودند م( همگی حوادث را با تاریخ ایرانی یزدگردی معین می10هـ /  4روح ایرانی قرار دهد که در قرن ) 

 ثبت شده است.   تاریخ قم ها در همان  اند که برخی از آن های ایرانی قم علیه خلیفگان خود شوریده بار اشعریان دوشادوش توده 

به سوی نوعی اسالم   را  با اشعریان و موالی مسلمان شدۀ ایشان، زردشتیان  آمیزش زردشتیان آن سامان  از سوی دیگر، 

ای از آن زردشتیان، که به اسالم تمایل پیدا کرده، اما از  تر شده بود. نمونهبینی گنوستیک ایرانی نزدیک کشانید که به جهان 

از گنوسیست گری و خشکی واژه مادی ها مسلمان شده به خدمت امامان  گرایانۀ سنیان عرب بیزار بودند و به وسیلۀ برخی 

ق /  450شی )د:اند »همام مغ« است که داستانش در رجال نجا)ع( در مدینه راهنمایی شده به اسالم شیعی رو آورده  شیعه

 .3بینیم یاد شده است، و مانند آن را در جاهای دیگر نیز می  تنقیح المقال و مامقانی در   مجمع الرجال م( و قهپایی در 1058

 
 ق(، شناسۀ قم.627، یاقوت حموی )د: معجم البلدان 1
 م( به ویژه باب چهارم.988ق /  378)تألیف ) تاریخ قمسرتاسر  ←نک:  2
، مامقانی، حرف »م«، تنقیح المقال؛  103  -   102، برگۀ  5، جمجمع الرجال، رجال قهپایی؛  268م(، برگۀ  1058ق / 450)د:  رجال نجاشی  3

 . 58، 3ج
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کم موالی اشعریان نیز خود را عرب شمرده روز به روز بر شمارۀ ایشان  با تبدیل ناآگاهانه نسبت والء به نسبت نژادی، کم 

به شش هزار تن رسیده بودند. دعبل خزاعی شاعر در هجو مردم قم،    تاریخ قم آن جا که در روزگار تألیف  گشت. تا  افزوده می 

 .  1اند خواند که خود را به عرب چسبانیده هایی می ایشان را عجل 

 نمودند.  ها اطالق می های فاتح بر ایرانی عجل کلمه تحقیرآمیزی است که عرب 

چگونگی تصرف امالک بومیان توسط اشعریان که گاه با زور و کشتار و گاه از راه حیلت و تزویر و گاه دوستانه به وسیلۀ ازدواج  

  گرفت به صورت داستان انجام می 
ً
م( هنوز یک ایرانی  10هـ /  4آمده است، و تا اواخر قرن )  قم  تاریخهایی در تواریخ مخصوصا

 . 2پرداخت راج میمسلمان شده، بیش از یک عرب خ

می عرب  را  خود  همگی  که  ایشان  شیعی  موالی  و  جانب  اشعریان  همواره  تشیع  به  نسبت  وفاداری  عین  در  شمردند، 

بینی گنوسیزم اسالمی  کردند و در صدد آشتی دادن شیعیان با دربار خالفت و نزدیک نمودن دو جهان گرایی را مراعات می سنت 

ها رساله به عنوان »الرد  علی الُغالة« به وسیلۀ موالی ایشان  کردند. ده تند ُغالت مبارزه می   و تسنن اسالمی بوده، با گنوسیزم

 .3یاد شده است   ذریعههایی، چون نامهها در فهرست های تند ایرانی نگاشته شد که برخی از آن علیه گنوسیست 

آیند و دو  عبدالرحمان که همگی امروز از بزرگان شیعه به شمار می ما در احوال احمد برقی و حسن بن محبوب و یونس بن  

گرای اشعری قم، هر یک مدتی تحت فشار  بینیم که ایشان از طرف شیعیان سنت تن اخیر از اصحاب اجماع شیعه هستند، می 

 شدند. گروه از شهر قم طرد می اند و گروه قرار گرفته بوده 

 
 . 176، 4، یاقوت حموی، جمعجم البلدان 1
 . 128 - 127،  2، چاپ آمدروز، جتجارب األمم؛  142، برگۀ تاریخ قم ←نک:  2
 .214   - 212، 10الذریعة إلی تصانیف الشیعة، ج 3
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فاتحان قم میرهبران اشعری قم، مانند احمد بن محم نوادۀ  را  از  د بن عیسی اشعری خود  با آن که او خود  و  شمردند، 

 .  2، روابط دوستانه داشته است 1شناسان با سلطان، یعنی خلیفهشد، به گفتۀ رجال اصحاب امامان شمرده می 

 نمود.  گیری می او نسبت به آن دسته از موالی که در گنوسیزم، تندتر از وی بودند، سخت 

ها کرده  گیری سخت   5و نسبت به یونس بن عبدالرحمان   4و حسن بن محبوب   3ت به علی بن محمد شیره کاشانی وی نسب 

 است.  

را به عنوان غالی = گنوسیست تند، از قم اخراج نمود. کلینی یک مورد را    محاسن او احمد برقی دانشمند معروف صاحب  

 6هبی صرف نیز عرب را بر عجم ترجیح داده است آورده که در آن، این رییس اشعری قم، در یک مسألۀ مذ 

 جمعی غالت از قماخراج دسته

و چون در  7کردند، او را نیز بیرون راندند کشی در احوال حسین بن عبیدالله محرر گوید: وقتی که متهمان به ُغلو اخراج می 

شرکت داشته و باروی    251ر قم به سال  خوانیم که در حملۀ ازکوتکین باحوال احمد حسن مادرانی فرمانروای شیعی ری می 

 قم در این یورش ویران شده است.  

 
نامیدند و از کار برد واژۀ »خلیفه« پرهیز داشتند، مبادا بوی قبول  خلیفگان بغداد را سلطان می های مسلمان ایرانی در سدۀ چهارم گنوسیست 1

همین رفتار را داشته است، با این همه در علم درایة الحدیث، داشتن    تجارب األمممشروعیت خالفت ایشان باشد. مسکویه در سراسر کتاب خود  

 (.   92، 1، جتنقیح المقالل راویان خالی از قدح نبود )روابط حسنه با سلطان نیز از نظر جرح و تعدی
 .165 –  161، 1، ج رجال قهپایی؛ 49 – 48، برگۀ فهرست طوسی؛ 60 –  59، برگۀ رجال نجاشی ←نک:  2
 . 180، برگۀ رجال نجاشی 3
 . 162 – 161،  1، جقهپایی رجالبه نقل  رجال کشی 4
 . 307 – 293،  6، جقهپایی رجالبه نقل  رجال کشی 5
 . 324، 1کافی، کلینی، ج 6
 .  185،  2، جقهپایی رجالبه نقل  رجال کشی 7
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اش  شب به خانه نویسند: برای ُکشتن او به اتهام غلو، نیمه و نیز نجاشی و غضایری در احوال محمد بن اورمه )سدۀ سوم( می 

 .  1هجوم نمودند و چون وی را در حال نماز یافته از ُکشتن او دست برداشتند 

گرا بودند و میان ُغالت گاهی به خونریزی هم رسیده بوده  یم حدس بزنیم که اختالف میان اشعریان قم که سنتتوانمی

، بدان جا رسید که شیعیان خاور  2ها را تقصیر و ُغلو نامیدهآن   تصحیح االعتقاداست. کار این دو دستگی که شیخ مفید در  

تند به تندروی در گنوسیسم کشیده شده با امام حاضر خود به نام فرقۀ  زیسجنوب ایران که از مرکز قدرت خلیفه دورتر می 

تر به سازش با  اسماعیلیان و قرمطیان به جنگ با خلیفه برخاستند و شیعیان باختر ایران در اثر نزدیک بودن به مرکز نیاز بیش 

رها نموده به شمال آفریقا پناه برده حکومت    خالفت داشتند، و پس از غیبت امام دوازدهم )ع( زیر فشار سپاهیان بغداد، ایران را 

ق برقرار کردند و چون نامزدی حاضر که رقیب خلیفه باشد، نداشتند، توانستند با برقراری  297فاطمی را در آن جا به سال  

ت در سال  هایشان، مانند فراچنین روابط دوستانه دوازده امامیان را از لیست سیاه دشمنان عباسی بیرون آورده برخی خاندان 

 ق به مقام وزارت عباسیان برسند. 296

  

 
 . 162 - 160،  5، جرجال قهپایی 1
 .65ق(، تصحیح حزیدایی، برگۀ 413، شیخ مفید )د: االعتقاد تصحیح 2
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 نامه کتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله
الّناقلین معرفُة  یا  ّشی؛ 

َ
ک ِرجال  الّرجال،  ة 

َ
َمعرف )د:  إختیاُر  کشی  عمر  فرزند  محمد  حسن  340،  تحقیق  و  تصحیح  ق(، 

مقدمه واعظ مصطفوی،  محمد  دانشکده  نگاری  مشهد،  دانشگاه  خراسانی  و  زاده  تحقیقات  مرکز  اسالمی،  معارف  و  الهیات 

خ؛ دیگر: تحقیق و تصحیح محمدتقی فاضل میبدی و ابوالفضل موسویان، سازمان چاپ و انتشارات  1348مطالعات، مشهد، 

 خ. 1382وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، تهران،  

 . 1366ال چهارم، خرداد ، س 10، شمارۀ  مجلۀ چیستاخ(، 1389  – 1302، علی کوشا )علینقی منزوی اشعریان قم 

ابوجعفر محمد بن جریر بن یزید بن کثیر بن غالب    ،تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاریخ االَُمِم و الُملوك، تاریخ الطبری

م(، برگردان ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ، تهران،  923-839ق /  310  -   224طبری آملی مازندرانی، جریر طبری ) 

جلد، انتشارات    16خ؛ چاپ سوم،  1353جلد،    16خ؛ چاپ دیگر: ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد فرهنگ،  1352جلد    15

 خ. 1365تا  1362اساطیر، تهران، 

الدین  م(، تصحیح سید جالل 988ق /  378تاریخ قم، ابوعلی حسن بن محمد بن حسن قمی اشعری )تألیف:    تاریخ قم 

 خ.  1313تهرانی، تهران، 

َویه رازی ) تجارب األمم و تعاقب الهمم 
َ
ق(، برگردان علینقی  421  –   326یا    320، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب ُمسک

 خ. 1376منزوی، انتشارات توس، تهران، 

 م. 1914، چاپ آمدرز، قاهره، مصر،  تجارب األمم 

ق(، تصحیح حزیدایی؛  413د فرزند نعمان )د:  ، شیخ مفید، محمد فرزند محمتَصحیُح ِاعتقاداِت ااِلمامّیة،  االعتقاد  تصحیح

 خ. 1363چاپ دیگر: همراه با مقدمه و تعلیقات هبةالدین شهرستانی، انتشارات رضی، قم،  

حواِل الّرجال  
َ
خ(، چاپ سنگی تهران، چاپ  1311مامقانی )د:    ، عبدالله تنقیح المقال في علم الرجال   یا تَْنقیُح الَمقال في ا

 ین مامقانی و محمدرضا مامقانی، نجف. سه جلدی، مقدمۀ محی الد 
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خ(، به کوشش  1348  –  1255الرسائل و المکاتیب، آقابزرگ تهرانی )   – ، الجزء العاشر، ذائقه ماتم  الذریعة إلی تصانیف الشیعة

 م. 1956ق /  1376خ / 1335خ(، چاپخانه مجلس، تهران، 1389 –  1302علینقی منزوی ) 

، حسین فرزند عبیدالله فرزند ابراهیم غضائری،محمدرضا حسینی الَجْرح  و کتاب   َعفاء الُضّ   الغضائری، کتاب کتاب رجال ابن 

 ق1422جاللی، قم، مؤسسه علمی و فرهنگی دارالحدیث، 

الطوسي )د:  األبواب،  رجال  ابوجعفر طوسی  الطائفة  اصفهانی، قم،  460، شیخ  قیومی  ق؛ رجال  1415ق(، چاپ جواد 

بحرالعلوم، مطبعة الحیدریة، نجف،  ق(، تصحیح محمدصادق آل 460د فرزند حسن )د: الطوسي، شیخ الطائفه ابو جعفر محم

 م 1961ق /  1381

ق(، تصحیح موسوی  274، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی )د:  رجال برقی

 . 60برگه +    655م، 1962خ / 1331و مقدمۀ جالل محدث ارموی، تهران، 

ق؛ چاپ دیگر: ناشر اسماعیلیان،  1387تا    1384ق(، اصفهان،  1011الله قهپایی )ز:  ، عنایت مجمع الرجال ؛  پاییرجال قه

 خ. 1364قم، 

 قهپایی.   مجمع الرجال رجال کشی به نقل از 

فهرست أسماء مصنفي الشیعة و ما ادرکناه من مصنفاتهم و ذکر طرف  ؛ یا  فهرست أسماء مصنفي الشیعة؛ یا  رجال نجاشی

 رجل منهم من مدح أو ذمّ من  
ّ

  372، ابوالعباس احمد فرزند علی نجاشی ) کناهم و ألقابهم و منازلهم و أنسابهم و ما قیل في کل

 ق. 1317ق(، چاپ بمبئی، 450 –

ایران جغرافیایی  رزم فرهنگ  فرهنگ  حاج ،  رزم آرا،  )  علی  ارتش  1329  –   1280آرا  ستاد  جغرافیایی  دایرۀ  جلد،  ده  خ(، 

 خ. 1332 –  1328شاهنشاهی ایران، تهران،  

 . CDخ(و  1346ـ  1325خ(، چ تهران )  1334، علی اکبر دهخدا )د نامۀ دهخدالغت ، دهخدافرهنگ 

الطوسي،   )د:  فهرست  حسن  فرزند  محمد  ابوجعفر  الطائفه  آل 460شیخ  محمدصادق  تصحیح  مطبعة ق(،  بحرالعلوم، 

 م. 1961ق / 1381الحیدریة، نجف،  

 م(، سیزده جلد، بیروت: دار الصاد. 1965ق / 1385اثیر، عزالدین ابوالحسن. ) ، ابن التاریخ   الکامل في
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 قم  انیاشعر 

ق(، دارالکتب  274کتاب المحاسن، شیخ ابوجعفر احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی برقی )د:  

برگه مقدمۀ جالل    60برگه +    655م،  1962خ /  1331خ؛ تصحیح موسوی و محدث ارموی، تهران،  1330اسالمی، تهران،  

 محدث ارموی. 

کرم محمد فرزند محمد فرزند عبدالکریم فرزند عبدالواحد شیبانی  ال، أبوالحسن علی فرزند ابواللباب في تهذیب األنساب

 ق.1357ق(، چاپ مصر، 630اثیر )د:  جزری، عزالدین ابن 

علی کوشا )دکتر   اشعریان قم،، 756 -  754، برگۀ 40، شمارۀ ردیف 1366، سال چهارم، شمارۀ دهم، خرداد مجلۀ چیستا

 خ(. 1389  –  1302علینقی منزوی 

م(  1866-1873الدین ابوعبدالله فرزند عبدالله رومی، چاپ الیپزیک ) ( شهاب 626 -  574، یاقوت حموی ) معجم البلدان

رهنگی و صنایع دستی و گردشگری  م، برگردان به پارسی دکتر علینقی منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث ف1965افست تهران،  

خ و جلد دوم آن را تا پایان حرف  1380وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال  

 خ به چاپ رسانید و امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. 1383"ز" در سال 
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