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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر
 سوم و چهارم هجری یهادوستی در سدهایران 

 از ثنویت به توحید اشراقی

 دو سده خاموشی 
داد، آدمی را چنان نشان هندوایرانی را تشکیل میهای مذهبی و ملی مردم  عقیدت ثنوی )دو ُبنی(، که ریشۀ همۀ اندیشه

کرد ای نقش میداد که از دو مبدأ خیر و شّر، به طوری ترکیب شده است که آن دو نیرو در وی خنثی است و آدمی را سوار بر ارابه 

شند. پس آن دو نیرو مجبور و آدمی بر آن که دو اسب سفید )خیر( و سیاه )شّر( آن را می   وا بود. ها فرمانر ک 

هر چند حکومت ساسانی، با فشار چند قرنی، خواست عقیدت به جامعۀ هرمی شکل را با حکومت بهتران، طوری به مردم  

نشان دهد که شاه با فرۀ ایزدی در رأس آن هرم قرار گیرد و »تمرکز دولتی« را بر پایۀ عقیدت جبر مذهبی زروانی استوار دارد؛  

 ود.  لیکن در این راه کاماًل موفق نب 

آن را به صورت    آراء اهل مدینۀ فاضلهکتاب    26آمیزی فلسفی که ایشان به جامعۀ خود دادند و فارابی در فصل  با همۀ رنگ 

ای قرار  دهد که قاعدۀ آن را تودۀ جاهل مردم تشکیل داده، بالی ایشان را دانشوران و دانشمندتران به گونه هرمی نشان می 

دهد که اعلم ناس است و با  عددشان کمتر باشد، سپس در رأس این هرم شاه را نشان می   دارند که هر چه علمشان بیشتر،

 عقل فعال در پیوند است و به اصطالح فرۀ ایزدی دارد.  

آل و حکومت بهتران، که در رأس آن شاه است، باز هم جنبش مانی ثنوی و  آمیزی زیبا، برای جامعۀ ایده با این همه رنگ 

را که   را برای مردم عرضه می قیام مزدکیان  ناموفق بودن ساسانیان در تحمیل عقیدت جبر  کردند میاختیار  از  توان نشانی 

 مذهبی زروانی مزدیسنایی بر مردم شمرد که جز اقلیتی از منطقۀ حاکم، کسی پیرو آن نبود.

ها بدان جا  طبقاتی کاست های سی سالۀ ایران و روم، دولت ساسانی را ناتوان کرد و نارضایتی مردم را از حکومت  جنگ 

 اهمیت بنیانش فرو ریخت. رسانید که دولت در چند جنگ کوچک و بی 
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

 پس از واژگون شدن ساسانیان 
خواست تازه به آموزۀ ساسانی فرۀ ایزدی و علم و سواد ادعایی شاهانش خو کند، خود را برابر خلیفگان عرب  ایرانی که می 

 داشتند. یافت که توان ادعای دروغین علم را نیز ن 

اندیشید که حضرت محمد )ص( و جانشینانش فرۀ ایزدی داشتند، وگرنه بر  ایرانی مسلمان شده در نسل بعد چنین می

کردن فرۀ ایزدی، علم و سواد و معجزه برای گذشتگان دشواری نداشت، ولی برای خلیفه . فرض 1کسری و قیصر پیروز نشدندی 

اند، نامی جز غاصب حق  ، کشتار مردم، اسیری زنان و فرزندانشان کاری از او ندیده زنده که ادعای آن را نیز ندارد و جز ستم 

توانستند به او بدهند. تاج و تختی که محمد )ص( با فرۀ ایزدی به دست آورده است، بایستی مانند دوران ساسانی  دیگران نمی 

 اند؟  ها با محمد )ص( جنگیده که سال  از راه تخم به فرزندانش منتقل شود، چرا به دست خاندان امیه افتاده است 

خواستند خاک میهن خود ایران را برهانند، این  اگر همۀ مردم ایران بدین اندیشه نبودند، آن عده روشنفکرتران که می 

 کردند. دیده پخش می کشیده و هموطنان رنج ها را در میان مردم ستم اندیشه 

 مذهب در دو قرن سکوت
کرد. ایرانی حق هیچ گونه اظهار نظر نداشت. ایرانیان روشنفکری،  شمشیر عرب، هیچ چیز حکومت نمی در آن دوران، جز  

آمدند، ولی  که جان به سالمت برده بودند، خود را به زیر پرچم یک ایل عرب وارد کرده و مول )نیم برده( آن قبیله به شمار می 

توانستند با نقل قول از ارباب خود مطلبی شد. اینان تنها می داده نمی   باز هم به هیچ یک از این موالی روشنفکر حق اظهار نظر 

 .  2را بیان کنند 

توانستند  بود، ایرانیان میها که بیشتر در بارۀ منافع مادی ایشان میگاهی در صورت آشکار شدن اختالف میان خود عرب 

دفاع از آن ایده بود، آشکار سازند. در این صورت آن  اش مقتضی  ئولوژیک خود را زیر پرچم آن عرب که منافع مادی نظر ایده 
 

گفتند جانشینان محمد )ص( همگی مرسل بودند، یعنی فرۀ ایزدی داشتند. ایشان حتی کند که میق از ایرانیانی یاد می 374مقدسی به سال    1

 (.  597، ترجمۀ منزوی، برگۀ احسن التقاسیمبرای معاویه فرۀ ایزدی قایل بودند )
 .  55، شمارۀ کاوۀ مونیخمجلۀ عباس نک: برای نمونه عکرمه و ابن 2
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

کرد، پرچم دفاع از آن را به دوش گرفته و موالی ایرانی که صاحبان اصلی آن ایده  عرب که این اندیشه، منافع او را تأمین می 

 کردند. بودند به زیر پرچم او مبارزه می

 مرجیان 
»ارجاء« و »مرجئه« است، چون برخی از سرداران عرب که از مرکز دور مانده  ای از روش دوم، روند تاریخی پدیدۀ  نمونه 

های حضرت علی )ع( و معاویه  های دو خاندان هاشمی و اموی بر سر حکومت که به صورت جنگ بودند، نخواستند در کشاکش 

طرفی را برگزیدند.  شدن جنگ، بی کردند، مداخله کنند. اینان به انتظار یکسره  آشکار شده بود و یکدیگر را تکفیر و لعن می 

«  1روشنفکران ایرانی دور ایشان را گرفته، اصل زردشتی را که خداپرستی کار دل است نه کار اندام با حدیث »األعمال بالنیات

« تطبیق دادند و بی  ه 
َّ
ْمر  الل

َ
»مرجی« شناخته   مطابق دانستند، و از این رو به عنوان   2طرفی سرداران عرب را بر آیت »ُمْرَجْوَن أل 

 شدند.  

ولی می  بودند،  پذیرا  را  اصولی اسالم  انجام دادن پرستش ایشان همۀ عقاید  بلندپایۀ  گفتند  برای دستگاه  اندامی  های 

گیری مرجیان در  شود؛ البته این سهل ها دلیل تکفیر یک مسلمان نمی داری خداوند تحقیرآمیز است و انجام ندادن آن جهان 

ا در حق تودۀ مردم بود و اجرای این نظریه در حق علی )ع( و معاویه تنها در حق تودۀ مردم بود و اجرای  شرایط مسلمانی، تنه

امیه طرف عرب بود. به همین سبب، پس از پیروزی بنیاین نظریه در حق علی )ع( و معاویه تنها برای جلب پشتیبانی سران بی 

 
1  Z  : 

َ
ٍئ َما َنَوی، ف ْمر  َما ل  نَّ ، َو إ  ات  یَّ النِّ  ب 

ُ
ْعَمال

َ ْ
َما األ نَّ ، عمر بن خطاب از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند: »إ  ه  ی الله  َو َرُسول 

َ
ل ْجَرُتُه إ  َمْن َکاَنْت ه 

، َوم َْن َکاَنْت   ه  ی الله  َو َرُسول 
َ
ل ْجَرُتُه إ  ه 

َ
«: »اعمال به نیت ها بستف ْیه 

َ
ل ی َما َهاَجَر إ 

َ
ل ْجَرُتُه إ  ه 

َ
ُجَها، ف ٍة َیَتَزوَّ

َ
و  اْمَرأ

َ
یُبَها أ ُدْنَیا ُیص  ْجَرُتُه ل  گی دارند و دست آورد ه 

س برای هرکسی همان چیزی است که نیت کرده است. پس هرکس هجرتش برای الله و پیامبرش باشد هجرتش برای الله و پیامبر اوست و هرک

 (. صحیحاز کتاب    اعمال القلوبکسب دنیا یا ازدواج با زنی هجرت نماید، دست آورد هجرتش همان چیزی است که به خاطر آن هجرت کرده است )
2  Z  :  ا َیُتوُب 106، آیت  9سورۀ توبه، شمارۀ َمّ ُبُهْم َوإ 

ّ
ا ُیَعذ  َمّ ه  إ 

َّ
ْمر  الل

َ
یٌم / برخی دیگر، آن: َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن أل  یٌم َحک  ُه َعل 

َّ
ْم ۗ َوالل ْیه 

َ
هایی هستند که َعل

 کارشان بر مشّیت خدا موقوف است؛ یا آنان را عذاب کند و یا از گناهشان درگذرد، و خدا دانا و حکیم است. 
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

، و هر چند تا آخرین تن کشته  1اه برضد حکومت ایشان جنگیدند ق با پرچم سی 128  -   118هاشم، مرجیان در سال  بر بنی 

پوشان  ق به دست سیاه 132شدند؛ لیکن مرجیان در این جنگ توان را تا آن جا از امویان گرفتند که چهار سال بعد به سال  

شان جبریانی چون جهم  گفتند، ولی بعدها در ای ابومسلم خراسانی واژگون گردیدند. مرجیان در بارۀ جبر و اختیار سخن نمی 

 نیز پیدا شدند. 

َدریان 
َ

 ق
کوشش  گذشت  که  می چنان  ترویج  را  توحید  نوعی  دولتی«  »تمرکز  تقویت  برای  که  ساسانی،  دولت  فلسفۀ  های  و  کرد 

،  کردداد، سرکوب و نفی میباستانی ثنویت هندوایرانی، که آدمی را میدان برخورد دو نیروی متضاد، و در نتیجه آزاد نشان می 

 چندان موفق نبود.  

هنگام پیروزی عرب، گرچه اکثریت مردم ایران، به ظاهر مذهب رسمی زردشتی با توحید اشراقی )زروانی؛ یا میترائی( 

دهندۀ آن بود، پیروان فراوان  های مانوی و مزدکی نشان های دو ُبنی هندوایرانی که نهضت ساسانی داشتند؛ لیکن باز هم ریشه 

 داشت.  

آوردند؛ یا جزیه سالح که شهادتین بر لب می غاز اسالم که هنوز اصول عقاید عرب شکل نگرفته بود، با مردم بی در دو قرن آ

 دادند کاری نداشتند. می

ها به معنی فلسفۀ ثنوی پی برند، این اندیشۀ  رسته از زیر فشار ساسانی  شدن ساسانیان، پیش از آن که عرب پس از واژگون 

ها به خطر دو ُبنی پی  میترایی تضعیف گردید. هنگامی که عرب و توحیدگرایی زردشتی مزدیسنایی رشد کرد و گسترش یافت  

 ها آن را به رسمیت شناخته بودند، در آمدند.  بردند، مانویان به زیر پرچم مذهب سامی مسیحی، که عرب 

د عددی عرب در آمیخته و مذهبی را پدید  گرا(، ثنویت کهن و زنده شدۀ ایرانی را با توحی برخی از زردشتیان دو ُبنی )ثنوی 

 آوردند که چون برای بشر قدرت و ارادۀ مختار قائل بود به نام »قدری« شناخته گردید.  

 
 . 4494تا   4149، 4145، پ  1932تا   1575، 1570های  ، برگه2، جتاریح طبری 1
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

  1هنگامی که چند ایرانی بدون این که زیر پرچم عربی باشند به چنین اندیشه، نام بردار شدند، برچسب »مجوس این امت« 

ق  80بدیشان زده شد و حدیثی بدین مضمون ساخته به پیامبر نسبت داده شد و کشتار ایشان آغاز گردید. َمعَبد ُجَهنی به سال 

ق(، ُجعد بن  125  -   105به دست حجاج در بصره؛ یا عبدالملک مروان در دمشق، و غیالن دمشقی به دست خلیفه هشام ) 

رَهم به دست خالد بن عبدالله قسری والی ع ق( کشته شدند. لقب دمشقی در دنبال نام غیالن، یا تعصب، برخی  126راق )د:  د 

خاورشناسان را بر آن داشته است که قدرگرایی را واگرفته از مسیحیان شام بشمرند، ولی شاید بتوان گفت هرگاه مردم آن روزگار  

 نه مجوس ...  شد، پنداشتند آن حدیث به صورت »القدریة مسیحي هذه األمة« ساخته می چنین می 

 جهمیان
برخی از زردشتیان توحیدگرای )مزدیسناییـ  میترایی( نیز با موحدان زروانی درهم آمیخته و به زیر پوشش اسالم در آمدند.  

ق( نشان داد. او و جهمیان پیرو او، جبرگرایی را از موحدان  128)ک:    2شاید بتوان نمونۀ ایشان را در جهم بن صفوان ترمذی 

راییان و زروانیان( گرفته و تنزیه را از گنوسیسم زردشتی با خود داشتند. چنان که قدریان، اختیار را از ثنویان  زردشتی )میت

مانوی گرفته و تنزیه را از»گنوسیسم متافیزیسم« زردشتی داشتند. در نسل بعد، معتزلیان، اختیار را از » قدریان« و تنزیه را از  

 جهمیان واگرفته بودند. 

آراء و  و عقاید او را ابن جوزی از کتاب   3هشام بن حکم نیز هست که بعدها از اصحاب حضرت صادق )ع( شد جهم استاد  

 .  4نوبختی بیرون کشیده رد کرده است   دیانات

 
َقَدریّ  1

ْ
ل
َ
مة«.حدیث  »ا

ُ
 ُة َمْجوُس هذه  ال

 م(، متـکـلـم برجستۀ اواخر دورۀ اموی. 746ق / 128 َجْهم  ْبن  َصْفوان، ابـومحـرز )ک: 2
 . 79، خاندان نوبختی 3
 .88جوزی، برگۀ ، ابنتلبیس ابلیس 4
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

گفتند بهشت و دوزخ در پایان نابود خواهد شد و چیزی جز خدا )زمان / دهر( باقی نخواهد  جهمیان مانند زروانیان می 

 .1ماند 

َدریان( عقاید اسالمی را به سوی نرمی گرایش می در ای
َ
دادند و حکام عرب با  ن دوران که ایرانیان )ُمرجیان و َجهمیان و ق

تر از حکام ایشان، به نام خارجیان به پاخاسته دولت را به نرمی و سست  گفتند. گروهی عرب، خشن شمشیر بدیشان پاسخ می

 دینی متهم کردند. 

گفتند هر کس گناهی،  م( بر شهر اهواز نیز چیره شدند. خارجیان می 699ق /  80الفجائة )د:    بن  یاینان به رهبری قطر 

چه صغیره و چه کبیره، مرتکب شود، کافر و قتل او و زن و فرزندنش واجب است. دولت عرب برای سرکوب خارجیان مسلح  

ق( و شاگردان مدرسۀ او  110  -  21بصری میسانی ) سالح ایرانی کوتاه آمد. چون در این هنگام حسن  گرایان بی ناگزیر با نرمی 

گفتند تنها مرتکبان گناه کبیره منافق و بدتر از کافرند، یکی از شاگردان این مدرسه که یک مولی ایرانی به نام واصل بن  می

که خارجیان  نشینی نسبت به مرجیان گفت مرتکب گناه کبیره نه کافر مطلق است چنان  ق( بود با یک گام عقب 131-   80عطا ) 

دین چنان مرجیان گویند؛ بلکه منزلتی میان دو منزلت دارند. او آراء قدری معبد و غیالن را تأیید  گویند، و نه مسلمانی درست 

 ها دلیل آورد. کرده از آیات قرآنی برای آن 

 معتزلیان آغازین 
شاگردی واصل بود،  فکر و هم ق( که هم 144  -  80واصل بن عطا و یک مولی ایرانی دیگر به نام عمرو بن عبید بن باب ) 

گر معروف شده و یک  در اثر آن مخالفت، از مدرسۀ حسن بصری رانده شدند و پایۀ گروهی را نهادند که به معتزلی / انشعاب 

 به حکومت کشیده شد.  سده پس از آن تاریخ به وسیلۀ مأمون عباسی 

گیر است که در نخستین سدۀ میالدی، هنگامی که یهودیان با فلسفۀ نوافالطونی اسکندریه آشنا شدند، گروهی از  چشم 

ایشان در صدد جمع میان اندیشۀ مذهبی یهودی با فکر فلسفی بر آمدند و به نام »فریسی« معروف شدند. شخص مسیح نیز  

 
 جرجانی.  تعریفات 1
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

فریس که فریز در آرامی و عربی ]است[، به معنی جدایی و اعتزال است؛ چه بسا در سدۀ دوم    از همین گروه بود. ریشۀ واژۀ 

 گری را معتزله خوانده باشند. هجری سنیان به پیروی از یهود، این انشعاب 

َدریان ایرانی، و تنزیه و متافیزیسم را از جهمیان ایرانی واگ
َ
رفتند و پیش از  معتزله از همان آغاز، قدرت و اختیار بشر را از ق

 آن که به وسیلۀ مأمون به حکومت کشیده شوند، همیشه زیر پیگرد دولت عرب بودند.   

 ابو مسلم خراسانی و راوندیان
هایی نیز نسبت داده شده  چنان که دیدیم شاهان ساسانی همگی از اندک سواد برخوردار بودند. به برخی از آنان نگارش

کردند، و بر  همین سواد ظاهری و با پشتیبانی نیروی پادشاهی، خود را اعلم ناس قلمداد می . این شاهان با استفاده از 1است 

 اند. آن بودند که به شایستگی در رأس هرم مدینۀ فاضله قرار گرفته

قرن  فرزندانشان منتقل ایرانی که  به  ایشان  بودند که در تخمۀ  ایزدی  فرۀ  و  بود که مدعی علم  با شاهانی خو گرفته  ها 

روبه شمی خلیفگانی  با  ناگهان  به  د،  آشکار  کمبود  همین  نداشتند،  نیز  را  سواد  و  علم  دروغین  ادعای  توانایی  که  شدند  رو 

روشنفکران ایرانی کمک کرد که این خلیفگان را غاصب حق پیشوای واقعی قلمداد کنند و بر آن باشند که باید از تخمۀ حضرت  

هزار ایرانی مسلمان، به زیر پرچم سیاه ُمرجیان علیه عرب جنگیدند و پس از    هامحمد )ص( باشد، از همین راه بود که ده 

رد آمدند تا حکومت را از چنگ غاصبان اموی   شکست آنان به زیر پرچم سیاه شیعیان راوندی و به رهبری سیاسی ابومسلم گ 

 
سال    1 در  ترجمۀ کتاب  375مقدسی  قبادق  کتاب  531  -  500)  جغرافیای  در  را  برگۀ    التقاسیم  احسنم(  ص 257)عربی،  ترجمه،   ،372  )

، مجموعة رسائل الجاحظآورده است ) 39، برگۀ الحجابخسرو انوشیروان را در  شاهینهایی از کتاب ق( نیز تکه255گنجانیده است. جاحظ )د: 

ای خسرو نگاشت و هنوز موجود است  است که بولس پارسی به زبان سریانی بر   رسالۀ منطقها جز  ، تصحیح عبدالسالم محمد هارون(. و این2ج

 (. ایران در زمان ساسانیانسن، )کریستن
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

بسپارند.   هستند،  )عصمت(  ایزدی  فرۀ  دارای  که  پیامبر  به دست خاندان  و  آورند  بامی«  بیرون  اوشیدر   « را  ابو مسلم  مردم 

 (Ocherbami ؛ یا اوشیدرماOchiderma که نام نوادۀ زردشت باشد، می ) 1خواندند  . 

های اسالمی و  با آن که بغدادی و اشعری عقایدی چون حلول خدا در انسان )پیامبر، امام، و هر پیشوا( و ترک پرستش 

دهند، و این  که به ُمرجیان و قدریان نسبت داده بودند، به راوندیان نیز نسبت می قدرت و اختیار برای انسان و دیگر عقایدی را  

دهد، بازهم راوندیان هیچ گونه تردیدی در مسلمان  ها را در اصول مشترک گنوسیسم اسالمی نشان می گامی همۀ این گروه هم 

آزادکردن خاک میهن زیر بنای این جنبش را بودن خود نداشتند؛ البته در زیر پوشش مذهبی تشیع عباسی راوندیان، اندیشۀ 

داد؛ لذا چون ابومسلم از بیعت با حضرت صادق )ع( به دلیل امنتاع وی از پذیرش آن مأیوس شد، و حضرت نامۀ  تشکیل می 

زندان   که در زندان بود، بیعت گرفته شد، و چون وی در 3، به نام ابراهیم پسر عبدالله بن عباس 2او را پیش روی آورنده بسوخت 

 به جای وی برگزیده شد.   4درگذشت، پسرش سفاح 

اموی مروان حمار در   پیروز شد و آخرین خلیفۀ  ابومسلم  ایران به رهبری  بر تخت  132قیام مردم  ق کشته شد و سفاح 

ق  137ق درگذشت و برادرش منصور دوانیقی بر جای وی تکیه زد. منصور دوانیقی به سال  136خالفت بنشست. سفاح در  

رفت  نانه ابومسلم، مردی را که پنج سال پیش به دست او به حکومت رسیده بود، بکشت و کینۀ عربان را در دل ایرانی که میخائ

 
م(، برگردان به عربی حسن ابراهیم حسن و  1903  –   1866، فان فلوتن هلندی )امیهالسیادة العربیة و الشیعة و االسرائیلیات في عهد بني  1

امیه«، چاپ اقبال،  حائری با عنوان »تاریخ شیعه و علل سقوط بنی  ؛ برگردان به پارسی مرتضی هاشمی132م، برگۀ  1965محمد زکی ابراهیم،  

 خ.1325تهران، 
المجهول  2 للمؤلف  التاریخ  تاریخ بني، ]نبذة من  الحادي   العباسنبذة من کتاب في  القرن  الهجري[، تصحیح تألیف مؤلف مجهول من  عشر 

 م. 1960ق /1380بطرس غریازنیویج، مسکو، 
محمد فرزند علی فرزند عبدالله فرزند عباس، با آوازۀ ابراهیم  امام، برادر سفاح خلیفۀ نخست و منصور دوانیقی خلیفۀ  ابواسحاق ابراهیم فرزند  3

 م درگذشت. او رهبری سیاسی جنبش عباسیان را به فرماندهی نظامی ابومسلم خراسانی داشت. 748ق / 131دوم عباسی، در سال  
ب )َعْبدالله فرزند محمد فرزند علی فرزن  4 ل 

م( نخستین خلیفه عباسی بود که 754  -  721ق /  136  -  104د َعْبدالله فرزند عباس فرزند َعْبدالُمَطّ

 ق درگذشت. 136ق در مسجد کوفه به خالفت رسید و در سال 132در سال 
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

های دیگر آشکار  پرستی برای اندک مدت به زیر خاکستر شکست پنهان شد تا به صورت فراموش شود، زنده کرد. آتش میهن 

 شود. 

 راوندیان 
ق، چهار سال پس از قتل ابومسلم از شورش راوندیان خراسانی یاد 141یگر در حوادث سال  اثیر و مؤرخان دطبری، ابن 

آنان را اعتقاد به خدایی منصور دوانیقی آورده اند که به کشتار گروهی ایشان می کرده اند. دور نیست که این  انجامد و گناه 

ه شدند، ناشی از اندیشۀ همگانی ایرانیان باشد که از دیدگاه  افسانه نیز مانند افسانۀ سبائیان که علی )ع( را خدا شمردند و کشت 

شکل، فرۀ ایزدی را در شاه و امام که به گفتۀ فارابی در رأس هرم مدینۀ فاضله قرار دارد، بیشتر  توحید اشراقی و جامعۀ هرمی

دند و آن را »الوهیت خلیفه«  ها از دیدگاه توحید عددی خود، از درک چنین معنی عاجز بودانستند و عرب از دیگر مردم می 

 های اجتماعی ـ اقتصادی آن گروه را به سود خود ندیدند، ایشان را از دم تیغ گذرانیدند. خواندند، و چون انجام خواست 

درست است که عباسیان از خاندان پیامبرند، ولی با بودن فرزندان محمد، چرا فرزندان عمویش جای وی را بگیرند؟ اگر  

برا ایزدی  ی عرب نداشتن پسر  با داشتن فرۀ  را به پادشاهی  ایرانی که دختران ساسانی  قانع کننده باشد، برای  پاسخی  ها، 

 شد.  پذیرفته بود، پاسخی پا بر جا شمرده نمی 

و او را با مریم مادر مسیح و با    1خواند شد که حضرت فاطمه )ع( دخت پیامبر را » سیدة نساء« می احادیثی نیز یافت می 

 تواند فرۀ ایزدی داشته و معصوم باشد و معصومی دیگری از وی زاده شود.  نمود. پس زن نیز می ت مقایسه می دخت زردش 

 
ین  1 م 

َ
َعال

ْ
ال َساء   ن  َدُة  ّ

َسی  َمُة  اط 
َ
ف ی  اْبَنت  ه )ص(: 

ّ
الل ق(، چاپ 381، شیخ صدوق )د:  األماليان است )/ دخترم فاطمه سرور زنان جه  عن رسول 

ه )ص(، قال لفاطمة )ع(: یا فاطمة ألترضین أن تکوني سیدة نساء العالمین و سیدة نساء هذه المة و سیدة نسا1376
ّ
ء  خ(؛ حدیث آخر للرسول الل

 (.497،  2، ج مستدرک الصحیحینالمؤمنین )
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

 خالفت مأمون و سه شرط آن 
ق /  193پنجاه سال بعد، هنگامی که هارون الرشید در خراسان مشغول دفاع از هجوم ترکان آسیای میانه بود، در سال  

ر بغداد بر جای پدر جلوس کرد. امیران ایرانی سپاه به دور مأمون، که از سوی پدر به ولیعهدی  م درگذشت. ولیعهد او امین د809

رد آمدند. در سال   ق امین مأمون را از ولیتعهدی برکنار کرد. سرداران ایرانی با کمک به  195بعد از امین گمارده شده بود، گ 

 کردند:  مأمون که خواستار آن بود، سه هدف را دنبال می 

 ( پایتخت را از بغداد به مرو بیاورد.  1

ق( شعار ساسانیان بود، بدل 331( رنگ سیاه را که شعار عباسیان شده بود، به رنگ سبز که به گفتۀ جهشیاری )د:2

 .  1نماید 

 ( یک تن از تخمۀ فاطمه )ع( را به ولیتعهدی منصوب دارد.3

خواهیم دید پس از پیروزی، هر سه را زیر پا نهاد و با آورندگان خود  مأمون هر سه خواست ایشان را پذیرفت، ولی چنان که  

فضل   نقشه  اصلی  طراح  مأمون  کرد.  ابومسلم  با  امویان  بر  عباسیان  چیرگی  از  پس  دوانیقی  منصور  که  کرد  رفتار  همان 

 رنگ سبز را نیز به سیاه برگردانید. ذوالریاستین و امام رضا )ع( ولیعهد را بکشت و پایتخت را نیز از مرو به بغداد باز گردانید و 

ق سرکشی آغازید و چون گزارش سرکشی او به امین در 195چون مأمون از خلع خود به دست امین باخبر شد، در سال  

بغداد رسید، علی بن عیسی پسر ماهان ایرانی با سپاهی به جنگ مأمون فرستاد. مأمون نیز طاهر ذوالیمینین را با لشکری  

 او به ری گسیل داشت. در این جنگ سپاه امین مغلوب و علی بن عیسی به دست طاهر کشته شد.  برای جلوگیری 

 ق به دستور مأمون در خراسان خطبه به نام مأمون با لقب »امیرمؤمنان« خوانده شد. 196از سال 

 
ّتاب  1

ُ
خ؛ چاپ 1305م / 1926ق(، تصحیح هانس فون مژیک آلمانی، لیپزیگ،  331، محمد فرزند عبدوس کوفی جهشیاری )د:  الوزراء و الک

بیاری و عبد الحفیظ َشلبی و با زیرنویس
َ
 .  256م، 1938های گوناگون،  ها و فهرست دیگر: تصحیح مصطفی سقا و ابراهیم ا



 

 

 

 نی در سپاه ام ان ی رانیا شورش ی اشراق د ی به توح ت یثنو   از
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سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

 شورش ایرانیان در سپاه امین 
شدۀ » زواقیل«  زدۀ »ابناء« و آرامیان عرب نیان عرب در این هنگام سپاهیان دولت عباسی در عراق از دو عنصر اصلی ایرا

 شد. تشکیل می 

 الف: سپاه » ابناء«  
فرزندان همان خراسانیان بودند که عباسیان را بر جای امویان استوار داشتند و منصور دوانیقی ایشان را در پادگان »رافقه«  

نژاد جلوگیری   الی آیندۀ امویان جدید و سپاه »زواقیل« آرام نزدیک »رقه« در مرز عراق و سوریه استوار داشت، تا از حملۀ احتم

آمدند.  های بزرگ تیسفون و اهواز بودند نیز از ابناء به شمار می ها و خاندان . تودۀ ایرانیان بومی عراق که رعیت فئودال 1کنند

عرب، مسلمانی پذیرفته امالک بزرگ  های رفیل، نوبخت، فرات، یقطین، جندیان هنگام سقوط تیسفون به دست  سران خاندان 

 های بعد منتقل کرده، مقام اجتماعی و اقتصادی خود را نگاه داشته بود. خود را حفظ کرده، به نسل 

 ب: سپاه »زواقیل«  
توده  آرامی از  بین های  بومی  در نژاد  شده  اسیر  صغیر  آسیای  سیریانیان  و  العرب  جزیره  شمال  از  مهاجران  و  النهرین 

خوانند؛ زیرا که اینان متهم به طرفداری از  اثیر ایشان را با لقب نکوهیدۀ »زواقیل« میروم بودند، که طبری و ابن های با  جنگ 

داشت. سردار ایشان عبدالملک بن صالح بن علی  امیه اربابان قدیم خود بودند. سپاه زواقیل، پادگان رقه را در دست می بنی

 2ا پس از مرگ هارون شاید برای مقابله با سپاه »ابناء« و ایرانیان طرفدار مأمون آزاد کرددر روزگار هارون زندانی بود، امین او ر 

آرامیان عرب ها بودند، به زبان عربی  نژاد عرب شده » زواقیل« به دلیل استعداد حنجرۀ ایشان که هم چون لهجۀ عربی 

نزدیک  بغداد،  ایرانی حاکمان  از لهجۀ »ابناء«  بود، »زواقیل«تر  را عرب   نژاد  را  خود  ایشان عربی  را که حنجرۀ  ابناء«   « و  نژاد، 

نژاد  ها آورده است، ایشان خود را عربخواندند. در شعرهای حماسی رزمی که طبری در این کشاکش پذیرفت، »عجم« می نمی 

 
 ، یاقوت، شناسۀ »رافقه«.البلدان معجم 1
 ها. اثیر، همان سالابن الکامل في التاریخ؛ بریتاریخ ط 2
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، شمشیر بر شامیان های ابومسلم خوانند که در جنگپوشان« ُمرجی، راوندی، خراسانی می و »ابناء« را همان »مسوده / سیاه

 کشیده بودند.  

شده )همین زواقیل( و  ق، این شهر مرکز کشاکش میان نیروهای عرب 334بویه بر بغداد در از این تاریخ تا تسلط کامل آل 

ر  کردند، به ایشان گرایش بیشت زبانی بیشتر احساس می نژاد بودند و هم زده )انباء( بود. خلیفگان، با آرامیان هم ایرانیان عرب 

رسیدند، و با تشکیل  داشتند و با برکشیدن ترکانی مهاجر، که از دست سامانیان و نیروهای ایران خاوری گریخته به بغداد می 

 داشتند. دادن سپاهی از ایشان، در برابر دو نیروی ایرانی »ابناء« و آرامی »زواقیل« موازنۀ قوا را به سود خود نگاه می 

 خالفت مأمون

شدن علی بن ماهان )سردار امین( به دست طاهر ذوالیمینین در ری، امین، عبدالملک بن  کشته   ق پس از195به سال  

گرمی بیشتر در برابر ایرانیان بایستد؛ ولی همین  صالح سردار سپاه »زواقیل« را به حکومت سوریه گمارد تا سپاه آرامی با دل 

ر  به گ  ابناء« را برانگیخت. ایشان  ایرانی »  ایرانی که در ری کشته شد  پیشامد بیم سپاه  د حسین بن علی پسر ماهان سردار 

ردآمده، در رجب آن سال امین را خلع کرده و خطبه را به نام مأمون خواندند، ولی سران عباسی بغداد با کمک سپاه »زواقیل«   گ 

به   ایرانیان  شکست  این  کشتند.  را  ایرانی  »ابناء«  سردار  ماهان  پسر  حسن  بازگردانیده،  را  طاهر  امین  سپاه  نکشید.  درازا 

ق بغداد را بگشود و سر امین را برای برادرش مأمون به مرو فرستادند و این دومین پیروزی ایرانیان پس  198ذوالیمینین به سال  

ق به شمار آمد. مأمون پس از فتح بغداد به دست طاهر، حسن بن سهل برادر فضل ذوالریاستین  132از پیروزی ابومسلم به سال  

اثیر( تا هم  جای طاهر فاتح، به فرمانداری عراق گماشت. او طاهر را به فرماندۀ سپاه »زواقیل« به رقه فرستاد )طبری، ابن را به 

 .  1گرا را در اختیار خود داشته باشد و هم در میان ایرانیان طراح نقشۀ »آوردن مأمون به جای امین« اختالف بیندازد زواقیل اموی 

 
 همان جا. 1
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 و پیامدهایش  والیتعهدی امام رضا )ع( 

رمضان   به  817ق /201در  بود،  شده  خوانده  مرو  به  که  )ع(  الرضا  بن موسی  ما علی  هشتم  امام  مأمون،  به دستور  م 

ولیتعهدی مأمون برقرار گردید، و در پی آن از یک سو شیعیانی چون یونس بن عبدالرحمان که از اصحاب اجماع شیعه شمرده  

ردآمده، در آغاز سال    1طاغوت متهم نمود شده است او را به اتهام خدمتگزاری   ق مأمون را  202و از سوی عباسیان در بغداد گ 

ق( را به خلیفگی برگماردند، و او را »خلیفۀ سنی« لقب دادند و  169  -  158خلع کرده، ابراهیم پسر مهدی )خلیفۀ عباسی  

 .2مأمون را »رافضی« خواندند 

 ورزیدند.  دند، چون هرثمة بن اعین و نعیم بن خازم با این رفتار او مخالفت می هایی که همراه مأمون بودر مرو نیز از عرب 

از عباسیان به علویان  تو می   ق( نعیم به فضل ذوالریاستین گفت:331به گفتۀ جهشیاری )د:   خواهی حکومت را 

سبز ساسانی را بر رنگ سفید  برگردانی و سپس آن را خسروانی )کسروی( بسازی! و گرنه چرا به جای رنگ سیاه عباسی، رنگ 

 ؟ 3علوی برگزیدی 

ذوالریاستین مجوسی است، دو تن از یاران مرا کشته است. او را به من تحویل ده! هر چه مأمون   هرثمه به مأمون گفت:

بیرون  کشان به زندان بردند و هشت روز بعد مردۀ او را  از او خواست کوتاه بیاد، نپذیرفت تا فضل سررسید و هرثمه را کشان 

 .4دادند 

 
 . 301، 6، ج رجال قهپاییبه نقل از  رجال کشیو  20/10،  3، جتاریخ طبری 1
 اثیر، همان سال.تاریخ طبری و ابن 2
ّتاب 3

ُ
 . 256، برگۀ الوزراء و الک

 .  260جهشیاری، همان، برگۀ  4
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 ی هجر

 عهدشکنی مأمون  
هایی که داده بود، دستور بازگشت به بغداد را  برخالف خواست ایرانیان اطراف خود و برخالف قول   202به سال  مأمون  

فضل ذوالریاستین را )طراح نقشۀ خالفت مأمون به جای امین( در    202صادر نمود و چون به سرخس رسید، در دوم شعبان  

 حمام خفه کردند.  

از خوشبختی تاریخ، ُکشندگان او به دست خاندان سهل گرفتار شدند و در بازجویی گفتند: مأمون خود به ما دستور داده 

 .  1پوست مأمون بود بود، رییس ایشان به نام غالب سعودی دایی سیاه 

شت و سرهای آنان را برای برادر ذوالریاستین حسن بن    طبری گوید:
ُ
سهل به واسط فرستاد.  مأمون همۀ ُکشندگان را بک

مأمون برای پوشانیدن خیانت خود به وی نوید داد که او به جای برادر بگمارد و خود به عزادرای بنشست. سپس در همین سال  

پوران دختر حسن بن سهل را به همسری برگزید. مأمون هنوز در راه بغداد بود که گزارش رسید حسن دیوانه و زنجیری شده  

 دستور مأمون دارویی به وی خورانیده باشند. دستور یا بی  و چه بسا با 2است 

با شعارهای سبزرنگ به بغداد رسید. طاهر ذوالیمینین که فرمانده رقه بود با پوشاک سبز به پیشواز    204مأمون در صفر  

ام مأمون دختر خود  . در این هنگ3روز مأمون دستور داد شعارهای سبز نیز به سیاه تبدیل شود   27او آمد. پس از گذشت تنها  

 داشت.  الفضل را نیز به همسری محمدتقی )ع( امام نهم شیعه در آورد، و او را محترمانه در پایتخت نگاه می ام 

های مسلمان ایرانی زیر پرچم یک تن از خاندان علوی، این سنت  جانشینان مأمون نیز برای جلوگیری از قیام گنوسیست 

 داشتند.  )ع( و حسن عسکری )ع( امامان دهم و یازدهم را محترمانه نگاه می ینقعلی مأمونی را ادامه دادند و

اند مأمون را از سازش با ایرانیان، سپس خیانت به ایشان و زیر پا نهادن نمایانه کوشیده نگاران رسمی یادشده، سنیتاریخ 

 کنند.  ( قلمداد میشرایط، تبرئه کنند. ایشان محرک مأمون را در بازگشت به بغداد، خود امام رضا )ع

 
   .  212،  3، ابن خلکان، جوفیات األعیان 1
 اثیر. تاریخ طبری؛ ابن 2
 همان جا. 3
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کند و مأمون را  ها به زبان خودش و به سود عباسیان پیشنهاد می دهد که در آن طبری سخنانی به امام رضا )ع( نسبت می 

 کند.  بر ضد فضل ذوالریاستین تحریک می 

 از خوردن انگور بسیار سکته کرد.   گوید:سپس در بارۀ امام رضا )ع( می

 و قیل ان المأمون سّمه ...   افزاید:اثیر می و ابن

 نماید.  و این با روند تاریخ سازگارتر می

 اند.  این مؤرخان بازگردانیدن شعار سبز ساسانی به سیاه عباسی را نیز به پیشنهاد طاهر ذوالیمینین دانسته

 استقالل طاهریان در خراسان  
سان فرستاد و عبدالله بن طاهر را به جای پدر به  م مأمون طاهر ذوالیمینین را به فرمانداری خرا820ق /  205به سال   

 تاریخ طبریفرماندۀ پادگان رقه و فرمانداری آن جا )دیار ربیعه( گمارد. در انگیزۀ صدور فرمان خراسان برای طاهر، داستانی در  

ابن  از این گریه بترسید، سپس کسی  و  با طاهر بگریست. طاهر  آمده است: مأمون در حال میخوارگی  را برای جستجو  اثیر 

 بگمارد تا علت گریه را از مأمون بپرسد.  

به یاد بیچارگی برادرم امین به دست طاهر افتادم، من از او نخواهم گذشت، پس یاران طاهر   مأمون در پاسخ گفته بود:

 .  1برای دور کردن او از مأمون چنین فرمانی را برای او تهیه و به امضای مأمون رسانیدند 

که طاهر فرمانداری خراسان را به پاداش جدا شدن از فضل ذوالریاستین و پذیرش بازگشت پایتخت به    ولی دور نیست

این که   با  روی  به هر  باشد.  آورده  به دست  آن است،  به جای سبز نشانۀ  برگردانیدن رنگ سیاه  برای  او  پیشنهاد  بغداد، که 

ه دست خاندان طاهر، برای ایشان در دل ایرانیان جایی ویژه  گزاری نخستین حکومت ایرانی پس از یورش عرب در ایران بپایه 

اعتنایی ایشان به فرهنگ فارسی که نمونۀ آن در روگردانی از پذیرش »وامق و عذرا« داستانی  زدگی شدید و بی داده است، عرب 

 
 همان جا. 1
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نابودکردن کتاب ایران باستان که در  که به انوشیروان پیشکش شده بود و نیز دستور  و    1شوددیده می   شاهلت تذکرۀ دوهای 

 ای نازیبا برای ایشان ساخته است. جنگ پسرش عبدالله ضّد بابک چهره 

جّد این خاندان، مصعب پسر زریق پسر ماهان از دبیران خراسان بود و در قیام ابومسلم ضد امویان برای سلیمان بن کثیر  

از طاهر  2کرد. مدتی نیز والی هرات شد دبیری می  باقی است، نامۀ  . اثری که  سطری او است که به سال    234دوالیمینین 

ق به پسرش عبدالله که به فرمانداری رقه و دیار ربیعه )منطقۀ آرامیان( گمارده شده بود، ]نوشته است[. او در این نامه به  206

رد ایران باستان، به دادگری و دین تقلید از توقیعات کسرا و پندنامه ها دارد.  اسوس گماردن، سفارش داری و جهای جاویدان خ 

اند، برخالف  گرا گمارده شدۀ اموی آن که آشکارا بگوید چرا من و تو ایرانی را بر یک پادگان آرامی در مرز سریانیان عرباو بی 

  های اندامی که موجب تلقین وفاداری به خلیفه است، خواهد که به پرستش گنوسیسم اسالمی و ارجاء ایرانی خود از فرزند می 

 ها خواندند.  ها از آن برداشته در پادگان ارج بسیار نهد. این نامه چنان مورد پسند مأمون قرار گرفت که دستور داد نسخه 

ق، نام  207اش بر خراسان، به سال  های طاهر در وفاداری به خلیفه، خودش در سال دوم فرمانداری باری با همۀ سفارش 

اند؛ از جمله  اثیر اخباری ناسازگار در مرگ او آورده س از آن درگذشت. طبری و ابن خلیفه را از خطبه بینداخت؛ ولی اندکی پ

آن که هنگامی که مأمون خواست طاهر را به فرمانداری خراسان فرستد کسی را با وی فرستاد تا آن گاه که سرپیچی کرد او را  

 .3زهرخور کند 

ق طلحه نیز درگذشت و برادرش عبدالله 214ود و در سال  پسرش طلحه بر جای وی نشست و هفت سال دیگر او فرماندار ب 

م( قهرمان ایرانی بود، به جای طلحه فرماندار  839ق /  224دین )ک:  پسر طاهر که به دینور در حال جنگیدن با بابک خرم 

 ق فرماندۀ باختر ) از رقه تا سوریه و فلسطین و مصر( بود.  211خراسان شد، عبدالله تا سال  

 
 .   30، چاپ ادوارد براون، برگۀ شاهتذکرۀ دولت  1
 . 205،  2خلکان، ج، ابنوفیات األعیان 2
 . 205، 2خلکان، جاثیر؛ وفیات األعیان، ابنتاریخ طبری؛ ابن 3
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کند که محمد برادر زن طاهر ذوالیمینین و علی بن هیثم در حضور مأمون در بارۀ ق از مجلسی یاد می 205طبری در سال  

کند و مأمون محمد را از مجلس به دلیل فحاشی  ها و علی بن هیثم از زیدیان دفاع می کنند. محمد از امامی تشیع بحث می 

 .  1کند بیرون می

 آورد که نمودار طرز فکر خاندان طاهر است:  ق داستانی می 211طبری در سال 

طالب است. مأمون کسی را برای آزمایش نزد او به مصر فرستاد و  ابو عبدالله طاهر مثل پدرش طرفدار آل   به مأمون گفت:

اکنون   من  گفت  بلکه  است؛  مأمون  حق  خالفت  نگفت  او  کرد.  دعوت  علویان  به  عباسیان  از  خالفت  برگرداندن  برای  او  از 

  2کنم انروای خاور و باختر هستم، و این را از زیر سایۀ مأمون دارم و خیانت نمی فرم

برای   محمد،  خاندان  در  ایزدی  فرۀ  عقیدت  از  ایرانیان  استفادۀ  از  و  کرده  سرکوب  را  علویان  قیام  چند  خود  که  مأمون 

ق( و قیام ابومسلم به  128  -  118رجیان ) براندازی امویان و آوردن عباسیان آگاه بود و نقش گنوسیسم اسالمی را در قیام مُ 

خوبی آگاه بود و خودش در آغاز براندازی برادرش امین به انتقال پایتخت از بغداد به مرو و تغییر رنگ شعار و پرچم از سیاه  

براب  در  را  ُکندشدن شمشیر عربان  و  بود  تن در داده  )ع(  امام رضا  برای  اعالم ولیتعهدی  و  به سبز ساسانی  ر سالح  عباسی 

ه و قوانین و موافقت با گسترشبودن ُحسن و قبح و حادث ی ئولوژیک گنوسیسم اسالمی، همانند عقلایده 
ّ
دادن بودن کالم الل

تهیۀ نوعی سالح ایده مدرسه و کتابخانۀ دارالحکمه، رضایت نرمش  به  آنان  با کمک  و  آرد  به دست  را  ایشان  ئولوژیک  گرایان 

ئولوژیک ایرانیان، ضّد عرب تبدیل  رنگ گنوسیستی بتواند در برابر گنوسیسم اسالمی که سالح ایده بپردازد که با داشتن اندکی  

 شده بود، مقاومت کند.  

 نما شدن مأمون خواب
 .  3بینیمقفطی می  تاریخ الحکمایندیم و    فهرستداستان آمدن ارسطو به خواب مأمون را در  

 
 . 1040،  3،عربی، ج طبری تاریخ 1
 .1095 -1094همان جا، برگۀ  2
 .51؛ ترجمه 29، قفطی، برگۀ  تاریخ الحکماء؛ 303ندیم، ترجمۀ تجدد  ؛ فهرست، ابن1095  – 1094،  3تاریخ طبری، ج 3
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 یکوی( چیست؟ ُحسن )ن  پرسد:مأمون در این خواب از ارسطو می 

رد )عقل( بپسندد.   گوید:ارسطو پاسخ می  آن چه را خ 

 دیگر چه؟   گوید:مأمون می 

 آن چه را شرع بپسندد.  شنود:و پاسخ می 

 سپس چه؟   پرسد:مأمون می 

 به توحید بگرا.  گوید:ارسطو می

ردگراشدن مأمون می نماشدن را یکی از انگیزه ندیم این خواب ابن  های  گمان عامل مادی آن قیام بی شمرد، ولی  های خ 

َدریان، َجهمیان و در پایان معتزلیان بود که دو قرن ادامه  
َ
خونین ایرانیان ُمرجی، راوندی، ابومسلم و مبارزات قلمی ُمرجیان، ق

 داشت و در مأمون چنین رؤیایی را )اگر راست باشد( پدید آورد.

 چنین است:کند، دو موضوع که ارسطو در خواب به مأمون القا می 

 الف( ُحسن و قبح عقلی یا شرعی است.   

 ب( توحید عددی است؛ یا اشراقی.  

ئیستی ودایی در هند و ایران و توحید عددی توراتی در ساحل مدیترانه، از سه سدۀ پیش از  تهدو گونه توحید اشراقی پان 

هایی پدید آمده و  رک این دو اندیشه دانشگاه النهرین و اسکندریه به یکدیگر رسیده بود در مرزهای مشت آمدن عرب، در بین 

های دو رگه، چون مرقیونی، دیصانی، مانوی، مزدکی، زروانی پدید  ها و فرهنگ ها مورد بحث بود و مذهب همین مسایل در آن 

 آمده بود.  

توا سو چنان  از یک  و  کرد  کور  را  دانشگاه  این  روشنایی  سو  از یک  روم خاوری  و  ایران  مردم  جنگ¬های سی¬سالۀ  ن 

خاورمیانه را گرفته بود که چند هزار عرب گرسنه توانستند در مدت نیم قرن، از ساحل مدیترانه تا رود سند را تصاحب کنند. و  

چون یورش عرب برای نجات از گرسنگی بود، مردم خاور نه تنها آن را برضّد خود ندیده؛ بلکه گاهی بوی رهایی از ستم از آن  

ترین بهانه بدان تسلیم شده  های محلی مرزها، با کوچک با آن به صورت جّدی نجنگیدند؛ بلکه فئودال شنیدند. پس نه تنها  می

 ها پیش از این یاد شد.  و با آن همکاری کردند، مسلمان شدند و مقام فئودالی خود را نگاه داشتند. نام چندتا از این خاندان 
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نامند، هر  دو  قرن سلفی، و ایرانیان امروزش دو قرن سکوت می هر چند در دو سدۀ نخستین یورش عرب، که سنیان آن را  

ها  های عرب بر آن دانشگاه های ایران و روم و یورش دو طرف جنگندۀ ایران و روم از پای در آمده بودند، ولی سرپوشی که جنگ 

دانشگاه  بازماندگان  گذشت  که  و چنان  داشت  ادامه  دوم  سدۀ  پایان  تا  بود  جندیشاپور کشیده  نصیبین های  سورا، حران،   ،

نام عربان مطرح می  های  های گوناگون مذهب مذهبی به نام ـنمودند، ولی به هر حال این نظرات فلسفی نظریات خود را به 

َدری، َجهمی، ُمعتزلی، شیعی( که من در این مقال همه را زیر عنوان مشترک »گنوسیسم اسالمی« می
َ
آورم  اسالمی )ُمرجی، ق

 رفت و مأمون را ناگزیر کرد چنان خوابی ببیند. ئولوژیک ایرانیان ضّد عرب به کار می ت سالح ایده در آمده، به صور

 دارالحکمه یا بیت الحکمه 
، عالن شعوبی )د: 1م( با کمک ابوسهل فضل بن نوبخت منجم 809 –  786ق / 193 -  170این کتابخانه در عهد هارون ) 

 3عیون األنباءم( مسئول ترجمه از سریانی که احوالش در  857ق /  243، و یوحنا ماسویه )د:  2ق(، مؤلف پنجاه کتاب 214

 شود، پدید آمده بود.  دیده می 

 ( نی دشت میشانی  بن هارون هیو  /  215  -  140مأمون، سهل  بن هریم    4م( 830–758ق  و سعد  کتابخانه  آن  را خازن 

 های علمی به روم فرستاد.  معاون او نهاد، پس گروهی را برای آوردن کتاب 5بینیممی  فهرست)هارون( که تألیفات او را در 

های کفرآمیز که پس از به حکومت رسیدن مذهب  امپراطور بیزانس از کشیشان استفتاء کرد که آیا فرستادن این کتاب 

انده است، برای دشمنان های محبوس ممسیح در قسطنطنیه از آغاز سدۀ چهارم میالدی تا کنون ممنوع القرائت در گنجینه

 مسیحیت جایز است یا نه؟  

 
 333ندیم، ترجمۀ تجدد الرشید. نک: فهرست، ابندار ایرانی  هارونق(، کتاب200ابوسهل فضل پسر نوبخت اهوازی )د:  1
 .  191، 12، یاقوت، جمعجم األدباء؛  118ندیم، ابن فهرست 2
 . 455  - 438،  1؛ برگردان ذاکر، ج175، 1، جعیون األنباء 3
 .133ندیم، برگۀ ، ابنفهرست؛ 10، جاحظ، برگۀ البخالءشانی اهوازی دستمیسانی. نک: هارون می بزرگمهر اسالم ابوعمرو سهل بن 4
 . 139 -  134ندیم، برگۀ ، ابنفهرست 5
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ها به کشور اسالم، خداوند متعال به شما پاداش نیکو خواهد داد؛ زیرا که  کشیش فتوا داد که برای فرستادن این کتاب 

ای که به دستور  جای کتابخانه   2ق( 768  -   686نباتۀ مصری ) ، ولی ابن 1لرزاند های آن را می ها به هر کشور برسد، پایه این کتاب 

پایان جنگ کتاب کشیش  از  بود، جزیرۀ قبرس دانسته که مأمون پس  بغداد آورده است ها در بسته  به  از آن جا  را  ، ولی  3ها 

 آمدهایی جداگانه باشند.  تواند این دو، پیش می

هایی  وم برای آوردن کتاب هایی چند، توانست از امپراطور ر ندیم در جای دیگر آرد که مأمون پس از داد و ستد پیامابن 

هایی  و جز ایشان را به روم گسیل داشت. ایشان کتاب   4بطریق و سلم رییس بیت الحکمهاجازت گیرد، پس حجاج بن مطر و ابن 

 ها را داد.  را برگزیده، آوردند و مأمون دستور ترجمه کردن آن 

 یوحنا پسر ماسویه نیز در میان فرستادگان به روم بود.    اند:گفته

کوشیدند، محمد، احمد و حسن سه پسر شاکر  ها می از کسانی که برای آوردن کتاب  ندیم( گوید:محمد بن اسحاق )ابن 

قدر در فلسفه، هندسه، موزیک، ارثماتیک ]حساب[  هایی گران منجم بودند که حنین بن اسحاق و جز وی را فرستادند و کتاب

. همو  5کردند ها را ترجمه می هایی بیاورد و خود و دیگران آن ق( نیز کتاب902و پزشکی بیاوردند. قسطا بن لوقای بعلبکی )ز: 

کند که وی آن کتابخانه را که به دستور کشیشان بسته بود،  ق( در روم نقل می372نیز از شهرام سفیر عضدالدوله دیلمی )د:  

 
 .   84، 52؛ ترجمه، برگۀ 61، 3، قفطی، برگۀ تاریخ الحکماء 1
ْبن    2 م( از سرایندگان برجستۀ 1366  -  1287ق /  768  -  686الدین محمد فرزند محمد فارقی حذاقی )جذامی( مصری )ُنباته، ابوبکر جمالا 

 مصر بود. 
 . 130ق، برگۀ 1278ق(، چاپ بولق، 768 – 686ُنباته محمد فرزند محمد مصری )، ابنزیدونسرح العیون في شرح رساله ابن 3
عیون  یکدیگر باشند. نک:  سلیمان خوانده شده است. پس شاید »سلما« و سلیمان تصحیفی از    127،  2، جعقد الفریدرییس بیت الحکمه در    4

 سلما رییس دارالحکمه. 462،  1اصیبعه، برگردان ذاکر، جابی، ابناألنباء
 .  304 -303ندیم، ، ابنفهرست 5
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های قسطنطنیه یک قرن و نیم پس از مأمون نیز هنوز بسته بوده  کتابخانه ، یعنی  1دیده و با دستور ویژه به درون آن رفته است 

 است. 

رد از حسن بن سهل نقل آرد که مأمون   باری کتابخانۀ مأمون فهرستی نیز داشته است. مشکویه در پیشگفتار جاویدان خ 

 تر است؟ های فارسی مهم از من پرسید: کدام یک از کتاب

 .  جاویدان ِخرد من گفتم:

زده از من پرسید: چگونه نام چنین  فهرست را آوردند و در آن بنگریست و این نام در آن نیافت و شگفت   تور داد: او دس

 ؟2کتابی مهم در آن نیامده است 

 ایرانی آشکارشدن گنوسیسم  
  در ربیع یکم این سال، مأمون اندیشۀ خلق قرآن و تفضیل علی )ع( بر دیگر  ق گوید: 212طبری در رویدادهای سال  

یاران پس از پیامبر را اعالم کرد، ولی چون هیچ گونه تغییری مهم در دستگاه سیاسی دولتی در این سال ثبت نشده است،  

گنوسیست نمی  بلکه  دانست؛  رفتارشان  در  اساسی  تغییری  یا  معتزله؛  حکومت  آغاز  را  آن  و  توان  سهل  خاندان  چون  هایی 

هایی که گفتیم در دارالحکمۀ بغداد  ون از خراسان به بغداد آمدند، با گنوسیست طاهریان و همۀ ایرانیان با سواد که همراه مأم

های علمی، چون نوبختیان که از آغاز حکومت عباسیان در پیرامون دربار با  کردند و نیز خاندان از روزگار تأسیس آن کار می 

ند و با جلب رضایت مأمون به آشکارکردن نمایی خود کاست کم به هم نزدیک شده، از سنی کردند، کم نمایی زندگی می سنی

 اصول گنوسیسم اسالمی پرداختند.  

 باورپرسی 
ای به فرماندار »رقه« ابراهیم پسر اسحاق فرستاد و برای نخستین  ق که آخرین سال زندگی مأمون است، او نامه 218به سال  

 بار دستور باورپرسی از محدثان و قاضیان را صادر کرد.  

 
 همان جا. 1
 . 21، ترجمۀ قزوینی، برگۀ 21[، تصحیح عبدالرحمان بدوی،  الحکمة الخالدة ]  جاویدان ِخرد 2
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اینان که خود  خواهد آن را راست سازد.  دانش  مردم نادرست است، خلیفه میچون توحید عامۀ بی   او در این نامه نوشت:

گویند قرآن قدیم و نامخلوق است. ایشان با زهدفروشی و  شمرند، می نامند و دیگران را بر باطل می را اهل سنت و جماعت می 

 دهند.  ریا و سالوس خود را عادل جلوه داده، به خود حق تزکیۀ گواهان و تنفیذ احکام می

داند، که گواهی ایشان پذیرفته نبود؛ زیرا که عبادت جز با »یقین«  ی امیر مؤمنان، اینان را دروغگو و زبان گویای شیطان م

رد آر و نامۀ امیر   پذیرفته نباشد و یقین جز با کمال ایمان و خلوص »توحید« به دست ناید. تو )فرماندار رقه( دادرسان منطقه را گ 

بازپرسی کن.   از ایشان  بارۀ مخلوق بودن قرآن  بر ایشان برخوان، و در  از ایشان بخواه تا گواهی کسی که »توحید«  مؤمنان 

 خالص ندارد، نپذیرند. 

 آورد که مأمون نظری ویژه به بازجویی از ایشان داشته است.  طبری از نامۀ دوم تنها نام کسانی از بزرگان را می 

های  گنوسیست های عقاید  مأمون در نامۀ سوم که برای این موضوع نوشت از »عدل« الهی و »عصمت« که هر دو از ویژگی

 .  1نماید مسلمان است، یاد می 

ه، قدیم و   2کند دانند، به نصارا تشبیه می مأمون در نامۀ چهارم، کسانی که قرآن را قدیم می 
ّ
که ایشان نیز مسیح را کلمة الل

 شمردند.  نامخلوق می

ایرانی آن زمان است در کنار مسألۀ های مسلمان شدۀ  او در نامۀ چهارم، نفی تشبیه را که مورد تکیۀ بسیار گنوسیست 

 کند. توحید و مخلوق بودن قرآن، نهاده و بازپرسی از آن را نیز تأکید می 

دهد  ای که در این چهار فرمان، بر بازپرسی اشخاصی از بزرگان محدثان و دادرسان و گواهان شده است، نشان می تکیه

ود که باورهای گنوسیسم اسالمی )اسالم شرقی( را در میان طبقۀ گنوسیست به حکومت رسیده آن ب که منظور معتزلیان نیمه

نمایی بودند، رواج دهد، نه تودۀ  رتبۀ دولت، که در دو سدۀ گذشته برای حفظ مقام خود مجبور به سنیبال و کارمندان عالی 

 مردم که همیشه ناآگاهانه با گنوسیسم خانوادگی و ملی خود و پدران خویش تربیت شده بودند.  

 
 .  1117،  3، جتاریخ طبری 1
 .1129، 3؛ ج 1181، 3همان جا، ج 2
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 نامۀ مأمون آخرین وصیت
اثیر  ای به برادر و جانشین خود معتصم نگاشت که طبری و ابن نامه ق در طرسوس وصیت 218مأمون هنگام مرگ به سال 

 اند.  آن را در رویدادهای آن سال آورده

کند که  می   مأمون در آن جا، پس از تأکید بر ترویج مسألۀ خلق قرآن، که سمبل گنوسیسم اسالمی آن روز بود، سفارش

بوده باش. خرم  ایرانیان(  )یعنی  برگرد و مواظب مردمی که در میان آن هستی  را  »زودتر به عراق  نابود کن. علویان  را  دینان 

 دار و سیر کن، پس در حقیقت مأمون ایرانیان را به دو گروه تقسیم کرده است: گرامی

 داده است.  دینان( که دستور نابودکردنشان را الف( آشتی ناپذیران )خرم 

جنگند و برخی از ایشان ئولوژیک گنوسیسم اسالمی علیه عرب می شدگان گنوسیست که با سالح ایده ب( در بارۀ مسلمان 

 سازند، دو دستور داده است:  حمایت از علویان را شعار خود می

خالصه شده بود،    نخست آن که با پذیرش ظاهری برخی از اصول گنوسیسم که در توحید تنزیهی و حادث بودن قرآن 

 ایشان را خلع سالح کن.  

 دوم آن که با سیرکردن سران خاندان علوی، این پرچم را از دست ایشان بگیر. 

 گرداند؟  ئولوژیک )توحید( چیست که مأمون مسألۀ قرآن و مخلوق بودنش را نیز بدان بر میاینک ببینیم سالح ایده 

 دو گونه توحید 
 ن »موحد« نبودند؟ خود مأمون نیز چنین ادعایی ندارد.  آیا دو قرن آغاز اسالم مسلمانا 

توحید مسلمانان    گوید:او می  ناخالص است. دو گونگی  و  تشبیهی  نبوده، توحید  تنزیهی  توحید  از قسم  توحید عامه 

و منسوب  شرقی و غربی آشکار بوده است. رو در رویی و ناسازگاری توحید تنزیهی و توحید تشبیهی و حد میانۀ آن، در یک گفتگ

تاریخ علم   في  فرج المهموم ق( در 664شود که ابن طاووس )د: به حسن سهل برادر ذوالریاستین و امام رضا )ع( نیز دیده می
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رساند که آن قرن، مردم خاندان  کم این را میو این داستان دست   3آن را آورده است   2بابویهتألیف ابن   جامعبه نقل از    1النجوم 

 دانستند.  سهل را در به حکومت رسیدن گنوسیسم اسالمی، که تسنن سلفی را نابود کرد، مؤثر می

کم مردم خاورمیانه های معتزلی را اندک آزادی به زبان و قلم داده شد، و کم با به حکومت کشانیدن مأمون نیمه گنوسیست 

ٌد  از مدیترانه تا سند متوجه شدند ک ُه ُمَحَمّ
ّ
 الل

ّ
ل َه ا 

َ
ل ه دویست سال است که خود و پدرانشان مسلمان هستند و همگی شعار »ل ا 

« را پذیرایند، ولی همگی این شعار را یکسان نمی  ه 
ّ
 فهمند. َرُسُول الل

 جغرافیای فرهنگی 
بین  برای مردم  بین آن دو شعار  برای مردم  و  تا مدیترانه یک معنی داشت  رودسند معنی دیگری در النهرین  تا  النهرین 

ها برجا مانده بود. مردم شرق  داشتند که رسوبات آن داشت؛ زیرا که پدران مردم هر یک از دو سو عقایدی ویژۀ خود می برمی 

دند.  ئیسم ودا و اوستا خو گرفته بوتهای پان فرات تا سند زردشتی، زروانی، میترائیست، بودایی و هندو بودند و همگی با گونه

شاخه  از  یکی  به  تلمودها  و  تورات  عددی  توحید  با  آن  جنوب  و  مدیترانه  سواحل  تا  فرات  باختر  پیوند  مردم  یهودیت  های 

 داشتند. می

اوستایی  -هرچند در هشت سدۀ پیش از اسالم دو فرهنگ »توحید عددی« تورات مدیترانه، با »وحید اشراقی« ودایی  

هایی دورگه چون مسیحی مرقیونی، دیصایی مانوی  و آسیای صغیر درهم آمیخته، فرهنگ النهرین  هندوایرانی، در مرزهای بین 

 
 . 140  - 139هـ ق، نجف، صص 1368، چ  فرج المهموم 1
 .37 - 33، برگۀ 5، جالذریعة إلی تصانیف الشیعة 2
تاریخ نسبت داده شده است )  افتراق الملل في التوحیدم( نیز کتابی به نام  873ق /  260جالب است که به یعقوب بن اسحاق کندی )د:    3

صالحکماء قفطی،  پ  373،  صاحبه(؛  506،  خالف  قد  التوحید  علی  مجمعون  اإنّهم  و  التوحید  في  الملل  افتراق  في  األنباء،   رسالة  )عیون 

ق( و شاگردانش 578(. دو گونگی توحید مسلمانان در سدۀ ششم آشکارتر شد و به وسیلۀ سهروردی )ک:  526،  2اصیبعه، برگردان ذاکر، جابیابن

خ،  1362، چاپ محمد خواجوی، تهران،  أسرار الشریعة ق( در  787قی« و »توحید عددی« شهرت یافت. سید حیدر آملی )ز:  به نام »توحید اشرا

منظومۀ  ق( و حتی در  1050  -   979خواند. این تقسیم تا زمان مالصدرا )( توحید عددی را توحید انبیاء و توحید اشراقی را توحید اولیاء می 70برگۀ  

 شود. یز دیده میق( ن1289)د:  سبزواری
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های  های هندوایرانی و باختریان با زبان های این دو گروه، خاوریان با زبان پدید آورده بود؛ لیکن به علت اختالف ریشۀ زبان 

دگی وسایل نقلیه آمیزش کافی روی نداده، هر یک از  مانها و عقب گفتند، و نیز به سبب نبودن رسانهگوناگون آرامی سخن می 

شمردند و چون هر یک از این دو گونه توحید در خود  شناختند و یا بر باطل میدو گروه، توحید خود را برحق و دیگری را یا نمی 

خی متشابه و تفسیر  اند و آشکار و برشد، و حل آن را نیز در آیت »منه آیات محکمات / برخی آیات صریح نیز دیده می   قرآن

کرد، هر یک از دو قوم آیات مورد پسند خود را »محکمات« شمرده، و آیات مخالف آن را »متشابهات«  ، اختالف را رفع نمی 1پذیر« 

ها بود، ایشان آیات »عددی« را »محکم« و آیات »اشراقی« را »متشابه«، و مذهب  خواندند و چون حکومت به دست غربی می

شد، »ناسنی« و  اعت نامیدند و مسلمانان پیرو »توحید اشراقی« را که اکثریت تودۀ مردم ایران را شامل می خود را سنت و جم 

 شمردند. گزار؛ یا باقیمانده در کفر پیشین می بدعت 

  تر بودند، به خاندان عباسی و انتقال پایتخت از دمشق سوریه بهبا قیام ابومسلم و انتقال قدرت از خاندان اموی که عربی 

 بغداد )تیسفون پیشین( نفوذ ایرانیان، براندازندگان خاندان کهن و آوردندگان دولت جدید، افزایش یافت. 

 های ضّد عرب رنگ اسالمی قیام
پایۀ »توحید اشراقی« پان  بر  از ثنویت زردشتی ته ایرانیان، اسالم را  یا زروانی، تکامل یافته  با رنگ میترائیسم؛  ئیستی و 

َدریان، راوندیان و در پایان، معتزلیان، ُغالت  به شکل یکی از مذهب   پذیرفته بودند. پس 
َ
های اسالم ناسنی یادشده، ُمرجیان، ق

می مسلمان  نرم،  شیعۀ  سپس  و  شیعه،  ذهن  از  دور  خیلی  ایشان  دیدگاه  از  که  دولتی  رسمی  اسالم  صورت  به  نه  شدند، 

ق(، نجاشی  411ق(، غضائری )ز:  328رجالی شیعه َکشی )د:    هایی در پنج اصلنمود. نام افراد و خاندان خراش می اندیشه 

 
1  Z  :مَّ 7، آیت،  3عمران، شمارۀ  سورۀ آل

َ
أ
َ
َهاٌت ۖ ف اب 
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وَن آَمَنّ
ُ
ل

َباب  / اوست که کتاب را بر تو فرستاد که برخی
ْ
ل
َ ْ
از آن کتاب آیات محکم است و برخی دیگر متشابه است، و آنان که در دلشان میل به باطل است    األ

گری پدید آرند، در صورتی که تأویل آن را کسی جز خداوند و اهل دانش نداند؛ گویند: از پی متشابه رفته تا به تأویل کردن آن در دین راه شبهه و فتنه

 اند. جانب پروردگار ما آمده، و به این تنها خردمندان آگاه  ما به همه کتاب گرویدیم که همه از 
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شود که دین ایرانی کهن خود را یکسره به اسالم گنوسیستی )مذهب ضددولتی( ق( دیده می 460ق(، طوسی )د:  450)د:  

 .  1اند بدون گذر از اسالم سنی دولتی تبدیل کرده 

ات دولتی را احراز کنند؛ یا ناگزیر از تماس با دولت بودند،  خواستند مقامها یا کسانی که می توان گفت که جز فئودال می

های یادشده مسلمان شده  گروید؛ البته ایرانیانی که به صورت یکی از مذهب کسی از تودۀ مردم به مذهب سنی دولتی نمی 

را اسالم حقیقی می به شمار می بودند، آن  بر آن مذهب  را  آوردند و چون فرمانروایان  شمردند همۀ مقدسات گذشتۀ اسالم 

ای به حق و در  خواندند، تودۀ مردم، مبارزۀ علیه ایشان را مبارزهستمگر و نژادپرست عرب، مذهب رسمی اسالم را تسنن می

 دانستند.  راه خدا می 

به نام    برند وبینیم خراسانیان کس به مدینه فرستاده، محمد بن قاسم علوی را به خراسان می ق، می 290در حوادث سال  

رد می محمد / خواستۀ آل »الرضا من آل  آوردند. ولی عبدالله بن طاهر از طرف بغداد، سپاهیان محمد« مردم را به زیر پرچم او گ 

 . 2فرستد او را درهم شکسته، او را اسیر به بغداد می

دین که یکسره، آشکارا بر  خرم آفرید، سنباد، استاذسیس، مقنع، بابک  من در این مقال، از قهرمانان ملی ایران چون ماه 

گویم اینان فرقی میان مسلمان و جهود  ضد عرب قیام کرده، جان و مال خود را فدای سربلندی ایرانیان کردند، سخن نمی 

فکر بودند،  گام و هم بینانه با تودۀ مردم زیر فشار، هم ؛ بلکه نظر من در این جا به آن نیروهای ملی است که واقع 3نهادند نمی 

دمی که از چهار تا هشت نسل نیاکان خود را مسلمان دیده، خود نیز از ته دل باور داشتند که اگر محمد )ص( فرۀ ایزدی  مر 

 شد. نداشت برکسرا و قیصر پیروز نمی

 
 .103 -102، برگۀ 5ق( در رجال قهپایی، ج  336 -  258برای نمونه نک: محمد بن همام دبیر اسکافی ) 1
 اثیر، همان سال.و ابن تاریخ طبری 2
 .  5852، پ  1226، ص 5825، پ 1195تاریخ طبری، عربی، برگۀ  3
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 های معتدل پایگاه اقتصادی گنوسیست
تا اهواز که نام برخی از ایشان به  داران بزرگ غرب ایران از آذربایجان تا تیسفون و از آن جا  های فئودالی و زمین خاندان 

یلیان شرق تیسفون، َیقطینیان بغداد، جندیان اسکاف و   دست است، هم چون ساجیان آذربایجان، فراتیان شمال تیسفون، ُرف 

نهروان، نوبختیان اهواز؛ در برابر یورش عرب تسلیم شده برخی از سرانشان چون ُرفیل تا مدینه به پابوسی عمر نیز رفتند و  

 قام اجتماعی ـ اقتصادی خود را تا چند سده در اسالم نگاه داشتند.  م

دادند. ایشان هر چند برای جلب  دیدیم که رعایای ایرانی ایشان به نام »ابناء« بخشی بزرگ از سپاه عباسی را تشکیل می 

ایی و زردشتی پدران و نیاکان  های گنوسیستی میتر ماندۀ اندیشه کردند؛ لیکن چون تهنمایی می رضایت فرمانروایان عرب سنی 

ایرانی ایشان برپایۀ توحید اشراقی استوار بود، اسالم را نیز به صورت اشراقی آن پذیرفته و با اسالم حکام عرب و وابستگان  

 ایشان فرق داشت.  

مذهب  از  برخی  آن ایشان  نام  که  را  اسالم  گنوسیستی  می های  حمایت  گذشت،  این  ها  فرهنگ  سطح  چون  و  کردند 

نمودند، ایشان برخالف سنیان آیات  های خود را بر آن حکام القا میهای ایرانی از حکام عرب بسیار بالتر بود، اندیشه ئودال ف

می  »متشابهات«  را  عددی  آیات  و  »محکمات«  را  قرآن  عقباشراقی  از  پس  ولی  و  خواندند،  مأمون  خلیفه  دستگاه  نشینی 

کشیدن معتزلیان به حکومت، برجرأت و جسارت این بزرگان افزوده شد. اینان خود را  برادرانش در برابر گنوسیسم اسالمی و بر 

دانستند و هر چند در تعیین پیشوای دارای فرۀ ایزدی با هم اختالف داشتند؛ لیکن برای هیچ یک فرمانروایان  مسلمان می 

نامیدند  نداشتند. ایشان »خلیفه« را »سلطان« می   خالفت را قبول   2قتیبه و ابن   1عرب مقام روحانی قائل نبودند و مانند مشکویه 

جنگیدند، چنان که ساجیان آذربایجان در گرفتاری  ولی در عین حال مانند یک مسلمان متعصب برضد ایرانیان نامسلمان می 

 
َویه رازی )ابوعلی احمد فرزن  1

َ
ق( دانشمند ایرانی از مردم ری و زاده در شهر پرندک شهرستان زرندیه بود. 420  –  320د محمد فرزند یعقوب ُمسک

 یاد دکتر علینقی منزوی به پارسی برگرداند.او را زنده تجارب األممدو جلد کتاب 
آوازۀ    2 با  ابومحمد جبلی  یا  مروزی؛  َوری  دین  مسلم  فرزند  ابنابومحمد عبدهللا  )به  دینوری  /  885  –  828قتیبٔه  تاریخ276  –  213م  و  م(،  نگار 

 است. عیون األخبارتبار و نویسندۀ شناس نحوی ایرانیاندیشمند زبان
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شده    اثیر منعکسو ابن   تاریخ طبریها کردند که در  ق به افشین کمک 222بابک این قهرمان بزرگ ملی آذربایجان به سال  

 گوییم:  ها را بازمی است. اینک برخی از این خاندان 

 خاندان ُرِفیل 
آذر پسر خشیش پسر ابرویز و از مالکان بزرگ اطراف تیسفون بودند که به سعد وقاص تسلیم شد، و برای  از فرزندان مه 

یوه مقام فئودالی خود و خانواده را  و بدین ش   1تأکید اسالم خود به نزد عمر به مدینه فرستاده شد و از وی لقب »ُرفیل« گرفت 

نگاه داشت و فرزندانش تا چند قرن از مالکان بزرگ و متنفذ منطقۀ نهر رفیل بودند. نهر رفیل از نهر عیسی نزدیک ُپل جدا  

 ریخت. شد و به دجلۀ بغداد می می

 شاهد، بعد از قاضی مقامی بس بلند داشت. .  2اثیر یاد شده است نام یکی از ایشان ابوالفرج احمد بن عمر الشاهد در ابن 

ق( پسر قادر 467  -  422مسلمه وزیر قائم ) الرؤسای یکم، علی بن حسین بن محمد، معروف به ابن در سدۀ پنجم رئیس 

گرفتار شد و به جرم    3های اسماعیلی بغداد به رهبری بساسیر خلیفۀ عباسی، از فرزندان این خاندان بود. او در قیام گنوسیست 

 .  4ق به دار آویخته شد 450همکاری با خلیفه در دعوت از ترکان سلجوقی به بغداد در 

الرؤساء به  عضدالدین ابوالفرج محمد پسر عبدالله پسر ابوالفتوح پسر عبدالله پسر هبةالله پسر مظفر پسر همین رئیس 

وزیر بود به دست سه تن    573الدین، هنگامی که به سال  ق به وزیری مستضیء خلیفۀ عباسی گمارده شد. عضد567سال  

 .  5باطنی کشته شد 

 
 ، یاقوت، مادۀ »نهر رفیل«. معجم البلدان 1
 . 341، 9اثیر، ج، ابن الکامل في التاریخ 2
بویه بر عراق بود. او زادۀ  ابوحارث ارسالن مظفر فرزند عبدالله بساسیری، یکی از فرماندهان برجسته و نامدار ترک در اواخر دوران چیرگی آل  3

 درگذشت. 1060ژانویه  21/  451حجه سهر فسا بود. او در هشتم ذی 
 ق به بعد.447ر، سال اثی؛ ابن382، برگۀ مجمل التواریخ و القصص؛ 256  -253، تجارب السلف 4
 . 318 -  317، برگۀ تجارب السلفها؛ اثیر همان سالابن 5
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 . 1آذر که لقب رفیل گرفته، نکرده است الُرفیل آورده و یادی از مهنامۀ این خاندان را زامباور به نام آل نسب 

 خاندان نوبخت
اشتند و بازار بیشتر شهرهای عراق در دست  خاندانی که در چند سده )از دوم تا پنجم هـجری( در بغداد دبیران وزیر ساز د 

ها بود، با بودن کتاب گرانمایۀ خاندان نوبختی تألیف عباس اقبال جایی برای معرفی ایشان نمانده است. این خاندان در  آن 

»مذهب    «نگاران ملل و نحلو دیگر »  اوائل المقاالتق( در  413تقویت گنوسیسم اسالمی تا آن جا مؤثر بودند که شیخ مفید )د:  

 کنند.شمرند و نظریات ایشان را در مسائل گوناگون یاد می ای مهم از معتزلۀ شیعه می نوبخت« را به عنوان شعبه بنی

ها ستارۀ درخشان علم، ادب، فلسفه و ریاضی تحویل جامعه داده است و بخشی بزرگ از بار ترجمۀ کتاب  این خاندان ده 

ها بوده است. قرائن نشان  جندیشاپور، سورا، نصیبین و مرکز علمی اصفهان، بردوش آن های  از زبان پهلوی به عربی در دانشگاه 

تواند در یکی دو نسل با چنین سرعت در آن دوران  دهد که بیرون آمدن این شمار بسیار از دانشمندان از یک خانواده نمی می

 رویداده باشد؛ بلکه نتیجۀ چند نسل توارث علمی بوده است.  

رد آمدن فیلسوفان متکلمان و مترجمان آن زمان، یاد میندیم خانابن   .2کند ۀ دو تن از افراد این خاندان را مرکز گ 

نوادگان گیو و گودرز می  از  را  با چنین تباری ستوده این خاندان، خود  را  ایشان  .  3اند شمردند و شاعرانی چون بحتری 

ندان اهواز هنگام مبارزه علیه دولت اموی که خطیب بغداد )د:  زنجیر شدن نوبخت زردشتی با منصور عباسی در ز داستان هم 

با اندک اختالف آورده است،   5فرج المهموم في تاریخ علم النجوم ق( در  664طاووس )د: و ابن  4آورده  تاریخ بغدادق( در  463

 
تبارشناسی و سال  1 تاریخ اسالمراهنمای  ریتر فون )شمار  ادوارد  زامباور،  برگۀ1927(، هانوور،  1947  -   1866،  . ترجمۀ 20، ترجمۀ عربی، 

 خ. 1356ش /  2536فروشی خیام، تهران، ، محمدجواد مشکور، کتابنامۀ خلفا و شهریاراننسبپارسی آن: 
 . 330، پ  225فهرست، چ تجدد، برگۀ  2
 . 179 - 176م، برگۀ 1911دیوان بحتری، چاپ بیروت،  3
 55 -  54، برگۀ 10اثیر، جابن 4
 .   212 - 211ق، برگۀ 1368، چاپ نجف،  فرج المهموم 5
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ن ایران نیز با قیام او همکاری  دهد که نه تنها ایرانیانی که مسلمان شده بودند به ابومسلم پیوستند؛ بلکه زردشتیانشان می 

 اند. اند و به زندان افتاده کرده

َدریان، راوندیان و معتزله دیده می 
َ
شود، پذیرفته بودند.  این خاندان، اسالم را بر پایۀ »توحید اشراقی« که مذهب ُمرجیان، ق

ند که در رأس هرم مدینۀ فاضله قرار  شمردخدا را متافیزیک غیر قابل اشارۀ حسی، و پیامبر را دارای عصمت و اعلم ناس می 

 نه در »سقیفه بنی ساعده«؛ بلکه از طرف خدا معین شده است. 1دارد، و جانشین او بنا بر اصل »لیخلو األرض من حجة« 

های نرم غرب ایران از تندروان اسماعیلی خراسان و قرمطیان خلیج فارس، این خاندان به  پس از جدا شدن گنوسیست 

 آثار باقیمانده از ایشان جانب نرمش را ترجیح دادند. گواهی 

ق( که فصل ششم کتاب خاندان نوبختی ویژۀ او است، بیشتر عمر خود  311  -  237ابوسهل نوبختی اسماعیل بن علی ) 

از  ق( گذرانید و یکی از پیشوایان بزرگ دوازده امامیان به شمار است. او که بیست سال پیش  329  -  260را در غیبت صغرا ) 

بینی نموده است: امام غایب به سن طبیعی در حال غیبت در گذشته و پسرش که او  غیبت کبری درگذشت. آن را چنین پیش 

نشیند و  گذرد و پسرش که نیز غایب است، برجای وی می نیز غایب برجای وی نشسته است، او نیز پس از عمر طبیعی درمی

 .  2محمد را صالح ببیند قیام آل  یابد تا خداوند چنان ادامه میاین زنجیره هم 

 
علی بن راشد قال: قال أبوالحسن )ع(: إن األرض ل تخلو من حجة و أنا  الحسین بن محمد، عن معلی بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن أبي  1

 حجة(.، باب أن الرض ل تخلو من 1و الله ذلک الحجة )الکافي، ج
 .330، پ 225ندیم، برگۀ ، ابنالفهرست 2
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 ی هجر

، و بنا به گفتۀ 1ق( که به گفتۀ یاقوت حموی در »ری« روی داده بود 275  -   274پس از شکست قیام احمد حسن مادرانی ) 

،  2ق( به وسیلۀ نامه و توقیع محمد بن عثمان باب دوم امام غایب با ایشان در تماس بود 460ق( و طوسی )د: 329کلینی )د: 

 .  4گذردق در می 305شود و به سال  طاووس باب دوم، امام گرفتار می ابن   فرج المهمومو  3طبری  االمامة  دالئلو 

حالج )ک:   این هنگام  می 309در  بزرگ شلمغانی    گفت:ق(  فقیه  کنند.  قیام  شیعیان  باید  دوازدهم درگذشت.  امام 

ق  323دولت عباسی به قیام دعوت کرد و در سال    چاپ شده است، مردم را علیه  فقه الرضا که به نام    تکلیفصاحب کتاب  

فرا   به قیام برضد عباسیان  را  ابوسهل نوبختی  او  و اعدام گردید.  با محمد بن قاسم وزیر خلیفۀ سابق قاهر، محاکمه  همراه 

ابوسهل    ای برای فشار دولت عباسی بر شیعیان بود، به گفتۀ عباس اقبال های حالج و شلمغانی انگیزه خواند. چون دعوت می

های حالج و شلمغانی، توانست شیعیان را از زیر فشار دولت بیرون  بینی غیبت کبری، در پاسخ به دعوت با طرح نظریۀ بال پیش 

ق  326ق علی سمری که از سال  329بینی نوبختی در سال  آورد و ایشان را از تیررس ایشان دور سازد. دو دهه پس از این پیش 

ی بود، توقیعی از امام صادر نمود که غیبت صغری به کبری بدل شد و تا ظهور امام، کسی او را  به جای حسین بن روح نوبخت 

 نخواهد دید.  

از کتاب  ترین جایی که داستان علی سمری و اعالمیۀ غیبت کبری در آن دیده می کهن    اعالم الوری شود، رکن چهارم 

ق  1312یاد شده و به سال    بحار ق( نزد مجلسی بود و از آن در مصادر  548است. نسخۀ این کتاب به خط مؤلفش طبرسی )د:  

طاووس و نام کتاب  ه جز دیباچۀ آن که نام مؤلف در آن جا به ابن ای دیگر از این کتاب هست که ب، ولی نسخه 5چاپ شده است 

 همان    الشیعة  ربیعبه  
ً
أخبار الوکالء  ق( کتابی به نام  450؛ البته نجاشی )د:  6است   اعالم الوری تبدیل شده، باقی کتاب عینا

 
 ، مادۀ »ری«.  معجم البلدان 1
 .   171ق، برگۀ 1385ق(، چاپ نجف،  460؛ کتاب الغیبة شیخ طوسی )د: 522، 1کافي، کلینی، چاپ آخوندی، ج 2
 . 285 -  282همان جا، برگۀ  3
 .   239همان جا، برگۀ  4
 .    242 -  240، برگۀ 2، جالذریعة 5
 .76 - 75، برگۀ 10ان جا، جهم 6
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 ی هجر

.  1اند به ابوالعباس سیرافی احمد بن محمد ساکن بصره در قرن چهارم نسبت داده  أخبار األبوابو طوسی همان را به نام    األربعة

با نقل   بر داشته است و متن آن  این کتاب در دست نیست تا بدانیم که توقیع پایان غیبت صغری و آغاز غیبت کبری را در 

 طبرسی در اعالم الوری برابر است؛ یا نه؟  

رات
ُ
 خاندان ف

نخستین از مالکان بزرگ صریفین از شهرهای پیرامون تیسفون بودند و دبیران و نویسندگان بسیار  این خاندان در سه سدۀ  

، از پیوند احمد بن محمد  2بحار األنوار از ایشان برآمدند. مذهب آنان برخی دوازده امامی و برخی دیگر نصیری بود. مجلسی در  

های زشت بدو  گوید که سنیان تهمت های تندرو سخن می بن موسی بن فرات با محمد بن نصیر نمیری پیشوای گنوسیست 

ه عباسی )د:  می
ّ
ق( با پسرش محسن به تهمت کوشش برای انتقال تاج و  320زدند. علی بن محمد بن فرات وزیر مقتدربالل

 .  3ق کشته شدند 312تخت از عباسیان به علویان به سال  

نوادۀ برادر این وزیر را که جعفر بن فضل بن جعفر بن محمد بن  خلکان احوال او را در حرف عین علی و وفیات احوال ابن 

ق( است و وزیر کافور و اخشیدیان مصر شد، در حرف جیم آورده است. متنبی او را ستوده، سپس هجو کرده  391  -308فرات ) 

 آمده است.  4السلطانیه   آدابدر مادۀ »صریفین« و  معجم البلداننژاد خوانده است. احوال این خاندان در و فراتیان را نبطی 

 
 .   167  - 166،  128، برگۀ 1، جرجال قهپایی 1
 .368، برگه 51بحار األنوار، چاپ تازه، ج 2
 اثیر همان سال. تجارب األمم؛ ابن  3
 . 360.7م ، برگۀ 1895، چاپ آداب السلطانیة 4
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 ی هجر

 خاندان ُجنیدیان
این خاندان از مالکان بزرگ شهر اسکاف بال بودند که بخشی از نهروان و در کرانۀ خاوری رودخانه،    یاقوت حموی گوید:

تا کنون )سد از روزگار سلجوقیان  از دانشمندان، دبیران، کارگزاران و محدثان بزرگ  ۀ  در میان بغداد و واسط است. بسیاری 

 .1اند، سپس یاقوت نام گروهی بزرگان برخاسته از آن شهر را یاد نموده است هفتم( که ویران شده است از آن جا برخاسته

آید و در زیر تیسفون به دجله ریزد. نام فارسی این رودخانه  این رودخانه از آذربایجان می  او در واژۀ »نهروان« نیز گوید:

 نهروان« و نام سریانی آن »تامرا« است.   »جوروان« و به زبان تودۀ مردم »

مانند دیگر خاندان  ایرانی جنیدیان،  بزرگ  پشتیبانی میهای  اسالمی  از گنوسیسم  نام تبار  از  این  نمودند. یکی  برداران 

 جنید اسکافی ابوعلی محمد بن احمد است.  خاندان، ابن 

جنید گوید: جنیدیان در روزگار کسری  پس از معرفی خاندان ابن   ،2سرائر ق( در باب زکات  598  -  543ادریس فقیه ) ابن 

امالکشان باقی نهاد. نیاکان ایشان جنید به روزگار   ها پیروز شدند، عمر ایشان را بر از بزرگان منطقۀ اسکاف بودند و چون عرب 

 کسرا پلی بر روی نهروان کشیده که تا امروز پا برجا است.«  

ندیم و نجاشی )د: شمرد. گویا در آن تاریخ مرده بوده است. ابن ق( او را قریب العهد می 377)تألیف:    فهرستندیم در  ابن 

ق( شمرده و فهرست  413  -  336جنید را در ردیف استادان مفید ) ابن های خود  ق( در فهرست 460ق( و طوسی )د:  450

های سبکتکین عجمی )د:  و دیگری در پاسخ پرسش   غیبتاند یکی از تألیفات او دربارۀ مسألۀ  تألیفات او را یاد کرده و گفته

 ق( است. 356 -  334ق( و دیگری در پاسخ به معز الدولۀ دیلمی ) 363

 .  4هایش کنار نهاده شده است داد، کتاب به »قیاس« فتوا می 3فقیهن این  چو  طوسی در بارۀ وی گوید: 

 
 ، مادۀ »اسکاف«.معجم البلدان 1
 . 99ق، برگۀ 1270اپ ق(، چ598  - 543ادریس فقیه )سرائر، ابن 2
 جنید است. فقیه است. منظور منزوی ابنمتن: ابن 3
 حرف میم.  2؛ تنقیح المقال، مامقانی، ج131 -  127، برگۀ 5، جقهپایی؛  408پ  246ندیم، برگۀ ابن 4
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های مسلمان، از رافضیان اسماعیلی تند تا ُمرجیان بوحنیفه، اجتهاد عقلی در احکام را  جنید مانند دیگر گنوسیست ابن 

نزد شیعیان برای استنباط حکم شرعی،    شمرد و چند رساله در بارۀ آن نگاشته است. تا به امروز نیز بهروا  و گاهی واجب می 

دینی  یکی از چهار مأخذ؛ کتاب، سنت، اجماع و عقل لزم است، ولی در سدۀ سوم هـجری، در پی حمالت سنیان و تهمت بی

های خلیج فارس جدا کردند و  های غربی حساب خود را از تندروان اسماعیلی خراسان و کنارهها، گنوسیست بر گنوسیست 

کارتر از ُمرجیان و بوحنیفه نیز جلوه دهند. ایشان قیاس را که در فقه به معنی تمثیل کاری و این که خود را محافظه برای محکم 

ها علیه آن نگاشتند؛ البته خود ایشان،  نهاد، از أدلۀ عقلی حذف کردند و رساله رود و بوحنیفه بدان ارج بسیار می به کار می 

 آورند.  امروز یکی از أدلۀ چهارگانۀ فقۀ به شمار می عقل را که اعم از قیاس است تا به 

 عمیان
ق( بنا بر پیمان »تنوخ« به اهواز  460شد که به گفتۀ طوسی )د:  هایی گفته می در چند سدۀ اول اسالم به عرب   159عمی

 .2ایران آمده بودند تمیم بریده به  ق( اینان از عرب بنی450آمده و در آن جا ماندگار شده بودند، و به گفتۀ نجاشی )د:  

ای ایرانی شده بودند، به هنگام ورود سپاهیان ها پیش از اسالم به ایران مهاجرت کرده و تا اندازه با این که عمیان مدت 

، ولی  3هایی از آن جریان را طبری در تاریخ خود یاد کرده است عرب به آنان گرویدند و فرماندهشان هرمزان را رها کردند. گوشه 

ها نیز نتوانست دل ایشان را با این پسر عموها که اندکی در تمدن از ایشان  ای بود که این همکاری ها به اندازهرب خشونت ع

 تر بودند، رام سازد.  پیش رفته 

 
شمرد. طبری آن را از ریشۀ ُعمی ]کوری[ گرفته که پیروزی  َعم می کند و نسبت به بنیسمعانی َعّمی را به فتح عین و تشدید میم ضبط می   1

 اند.اند؛ یا عبرت نگرفتهها را بر اشکانیان ندیده پارس
 .  89 -  88، برگۀ 1قهپایی، ج  2
یادآوری است که پاینده ترجمان تاریخ طبری یک صفحه ]در بردارنده[ شعرهای کعب بن به بعد. جای    1883پ    2534،  1، ج تاریخ طبری  3

 های یاد شده در متن می¬باشد حذف کرده است.مالک و ایوب بن عصیه را نشان که دهندۀ خیانت
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ق( شعری را به جریر شاعر سنی عرب شمال ضد فرزدق نسبت داده است که به عمیان گوید:  463نجاشی و سمعانی )د:  

 1اهواز است و عرب با شما آشنا نیست!   دور شوید که جای شما

تر از ایشان بودند. نام افرادی از عمیان  های عمری به ایران آمده بودند، گنوسیست عمیان به همان اندازه که زودتر از عرب 

ق( و در میان دانشمندان و نویسندگان گنوسیسم اسالمی  270  -   255های ضد عرب، چون قیام زنگیان در جنوب ) در نهضت 

 شود.  دیده می 

اران جمهور عمی، محمد بن حسین بصری است که ندیم و نجاشی و طوسی او را از ییکی از افراد برجستۀ این قوم، ابن 

 . 2اند ق( شمرده و نام چند تألیف وی را یاد کرده 203امام رضا )ع( )د: 

ق( بود و از  302دیگر احمد عمی پسر ابراهیم بن معلی بن اسد، مکنی به ابوبشر است که دبیر ابو احمد جلودی )د:  

های  یک صاحب الزنج در قیام سال است که مطالب آن را از نیای خود معلی که همکار نزد  اخبار صاحب الزنج تألیفات او کتاب  

 .3کندق بود و نیز از عمویش اسد پسر معلی بن اسد روایت می 270 -   255

جای یادآوری است که محمد بن حسن بن سهل معروف به »شلیمه« برادر پوران همسر مأمون خلیفه نیز در قیام زنگیان 

ق به گناهی  280سلیم شد، معتضد خلیفۀ عباسی او را به سال  شرکت کرد و کتابی به همین نام در تاریخ ایشان نگاشت و چون ت 

 . 4دیگر به درخت بسته و زنده بسوزانید، و به اصطالح آن روز »کردناج« کرد 

 
 .نقائض جریر و فرزدق نک:  1
 .841،  5و طوسی در قهپایی، ج رجال نجاشی؛ 408، پ  278ندیم، برگۀ فهرست، ابن 2
 337. -  336، برگۀ 1، جالذریعة 3
 . 210، پ 141ندیم، برگۀ ؛ ابن 2136تاریخ طبری،   4
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و عبدالملک بن    1توان از اسد بن معلی شود، می دیگر از بزرگان عمی که نامشان در پنج کتاب اصل رجالی شیعه دیده می 

  الضعفاء ق( در کتاب 411نام برد. معلی بن اسد خود در قیام زنگیان شرکت داشت و غضائری )ز:  و معلی بن اسد  2منذر عمی 

 .  3او را شیعی غالی دانسته است 

 یقطینیان
اسد، و به گفتۀ سمعانی از فرزندان یقطین بن موسی بن عبدالرحمان بزاز  خاندانی به گفتۀ َکشی و طوسی از موالی بنی 

 بودند.  

یقطین از داعیان برجستۀ عباسیان بود، چون مروان اموی او را زیر پیگرد نهاد، بگریخت. پسرش علی در  ندیم گوید:ابن 

برد، و چون دولت هاشمی )مقصود  124کوفه به سال   را به مدینه  ُعبید، پسران یقطین  با پسرش  را  او  ق زاده شد. مادرش 

 فرزند یاد شده را به کوفه باز آورد.    عباسیان است( به روی کار آمد، یقطین آشکار شد، و همسر او دو

ها،  داشتند، و دارایی و پیشکش یقطین همیشه در خدمت سفاح و منصور دوانیقی بود، ولی او و فرزندانش دل با علویان می 

.  بردند. گزارش این رفتار به منصور و مهدی نیز رسید، ولی خداوند شر ایشان از یقطینیان دور داشت برای جعفر بن محمد می 

سالگی درگذشت و امین که ولیعهد بود برجنازۀ وی نماز گزارد،    57ق در سن  182علی بن یقطین در مدینةالسالم به سال  

 . 4ق درگذشت 185پدرش پس از وی به سال  

فروخت، سپس از حفص  افزار( میتر ابزار )توابل، ادویه / بوی پیش   ق( در بارۀ علی بن یقطین گوید:328َکشی )د:  

دربارۀ فرزندان علی بن یقطین و سلیمان دبیر او، و از برادران علی، خزیمه، یعقوب، ُعبید پسران یقطین و از پسر علی  مؤدب  

گمارد، که رابطۀ  ها وزیر نیکوکار میکند. او را از گفتۀ موسی بن جعفر )ع( آرد که خدا برای برخی طاغوتبه نام حسن یاد می 

 
 . 200، 1قهپایی، ج  1
 . 106، 6همان جا، ج 2
 .   106، 6همان جا، ج 3
 .408پ  ، 279ندیم، برگۀ ندیم تاریخ مرگ پدر را نادرست ترجمه کرده است. نک: ابنابن فهرستمتأسفانه آقای رضا تجدد در ترجمۀ  4
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کاری علی بن یقطین در فرستادن اموال،  خواهد بیان کند، سپس از چگونگی پنهان ی نزدیک علی بن یقطین و خلیفه را م

 .  1گیر است های ایرانی ضّد عباسی چشم آورد که نظر شکل کارهای پنهانی گنوسیست هایی می نمونه 

ن بن موسی بزاز  سمعانی از افراد دیگر این خاندان، مانند ابوعبدالله محمد بن احمد بن محمد بن جعفر بن علی بن یقطی 

ق در مکه درگذشت و از ابوجعفر محمد بن حسن بن علی بن عیسی بن یقطین بزاز  350کند که به مکه و مصر رفته و در  یاد می

 .2ق( ساکن بغداد، یاد کرده است 367)د: 

 ساجیان و حجریان 
نژاد ایشان به نام »ابناء« و سپاهیان آرامی نژاد خلیفگان در عراق  از نیمه سدۀ دوم تا نیمۀ سدۀ سوم هـجری سپاهیان ایرانی 

های ایشان در پیش از این اشارت رفت. از آغاز سدۀ چهارم تا نیمۀ  شدند که به برخی کشاکش با عنوان »زواقیل« شناخته می

ها؛ یا به  شدند. »حجریان« که شاید به معنی نوکران در اطاق آن این دو نژاد، با دو عنوان »ساجیان« و »حجریان« شناخته می

جنگ  در  که  بودند  اسیرانی  فرزندان  باشد،  سرایی«  »غالمان  بیهقی  ابوالفضل  گرفتار  گفتۀ  خاوری  روم  با  مسلمانان  های 

نژاد بوده  های کردنشین آسیای صغیر در سدۀ نخستین مسلمان شده بودند، بیشتر این اسیران آرامی شدند و چون بخش می

 شدند.  ء« خوانده می که پس از مسلمان شدن به نام »اولیا

»ساجیان« وابستگان خاندان ابوساج از مالکان بزرگ آذربایجان بودند که به وسیلۀ ترکان مهاجر از آن جا رانده شده بودند  

کردند. این گروه پس از کشته شدن بزرگشان یوسف بن  و در ساحل دجلۀ بغداد در جایی به نام »مشرعة الساج« زندگی می

 .3اختیار مونس و یلیق نهاده شدند ق در 315دیوداد در 

از سپاه عباسی را تشکیل می  ها سال در سیاست بغداد مؤثر بودند. گاهی کشاکش دو نژاد  دادند، ده اینان که بخشی 

آمد و گاه با هم همدست شده خلیفگانی چون قاهر  ایرانی و آرامی در عراق به صورت جنگ میان ساجیان و حجریان در می 

 
 .  241 - 234قهپایی، ج؟،  1
 ب.  601، برگۀ انساب سمعانی 2
 . 321اثیر، ذیل سال ابن 3
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ای ضّد سنیان سلفی  ق اعالمیه323ق به جایش نشانیدند. راضی در  322گنوسیست را به سال  ته، راضی نیمه سنی را برانداخ

همکاری   نهاد.  اجرا  به  را  هاشمی«  »سیاست  رفتار  این  با  و  بود  شده  دفاع  شیعیان  از  آن  در  که  کرد  صادر  )حنبلیان( 

های تندرو اسماعیلی و قرمطی را لئوست سیاست  یست های معتدل پیروان امام غایب با حکومت عباسی ضّد گنوسگنوسیست 

 .  1نامد هاشمی می 

 ریشۀ ساجیان 
دری  پسر  خاندان  اول  دیوداد  ایشان  نیای  بودند.  افشین  نزدیکان  از  و  داشته  اسروشنه  و  ماوراءالنهر  در  ریشه  که  زبان 

دینان به رهبری بابک، به کمک افشین و  دیودست به خدمت خلیفه در آمد و کنیت عرب »ابوساج« گرفت. او هنگام قیام خرم 

ها کرد و یک سال پیش از اسیری بابک به کنار  ق جنگ 222  -  221های  سپاه خلیفه ضّد این قیام ایرانیان آذربایجان در سال 

 .  2ق درگذشت 266ق( شرکت داشت و در جندیشاپور به سال  270  -  255ق به بعد در جنگ ضّد قیام زنگیان ) 261رفت، از سال  

س از وی پسرش افشین که نام عربی او محمد بود بر جای وی استوار شد. او ولیت مکه و راهداری آن را عهده داشت تا  پ

 .  3ق فرماندار آذربایجان شد، پس در مراغه و اردبیل تا بردعۀ قفقاز حکومتی مستقل به راه انداخت 276در 

جای او بنشست، ولی در شعبان همان سال به دست    ق درگذشت و پسرش دیوداد دوم ساجی به288او در یکم ربیع  

 عمویش یوسف پسر دیوداد اول برکنار شد.  

نژاد جنگید،  ق از پرداخت خراج به بغداد خودداری کرد و با لشکریان خلیفه به سرداری مؤنس سریانی 306یوسف ساجی  

فرات ابو الحسن علی بن محمد که مخالف  ولی چنان که بعدها آشکار شد، یوسف ابوساج از طرف وزیر گنوسیست خلیفه ابن 

 ق بود. 312فرات به سال شده است و همین مساله یکی از دلیل اعدام ابن مذهب بود، تقویت می سریانیان سنی 

 
 .   45، لئوست، )ترجمۀ فارسی(، برگۀ سیاست و غزالی 1
 ها.اثیر، همان سال؛ ابنتاریخ طبری 2
 کسروی.  شهریاران گمناماثیر؛ ؛ ابنتاریخ طبری 3
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به هرحال گنوسیسم معتدل فراتیان در ساجیان نیز اثر نهاده و در این جنگ هنگامی که یوسف ساجی بر مؤنس سردار  

ق( سپاهیان خلیفه یوسف ساجی را اسیر کرده و به بغداد برده،  307ا رها گذارد تا بگریخت و در سال بعد ) خلیفه پیروز شد، او ر 

های ایرانی گنوسیست در بغداد یوسف در زندان توبه نمود و آزاد شد و این  گری خاندان زندانی کردند. در آن جا نیز با میانجی

های تند قرمطی کرد  پسرش محسن، یوسف را مأمور ولیت واسط و جنگ با گنوسیست فرات وزیر و  بار خلیفه پس از کشتن ابن 

ق اسیر سپاه ابوطاهر  315نمایی و شستن پیشینۀ سرپیچی خود، این دستور را پذیرفت و در این جنگ به سال و او برای سنی 

 .  1شد و چون یارانش برای رهایی او کوشیدند، به دستور ابوطاهر کشته شد 

 ارون حسن بن ه 
ق، یک سال پیش از کشته شدن رهبر ساجیان یوسف بن دیوداد،  314یکی از بزرگان ساجی این مرد است که به سال  

دبیر دوم او بود. در این هنگام، خلیفه یوسف را به فرمانداری واسط گمارده بود تا آمادۀ جنگ با قرمطیان شود، پس نیرمانی  

تاد تا کارهایش را کنترل کند و به بغداد گزارش دهد. حسن بن هارون که دبیر ویژۀ  محمد بن خلف را نیز به عنوان دبیر او فرس

ق توانست به جاسوسی نیرمانی پی برد و فرستادۀ پنهان او را برای بغداد  315یوسف و از گنوسیسم تند برخوردار بود، به سال  

 .  2دستگیر کند. یوسف نیرمانی را برکنار و حسن را به جای وی گمارد 

ق پس از کشتن مقتدر و جلوس قاهر که با همکاری هماهنگ ساجیان و حجریان رخ داد، علی بن یلبق  320سال  به  

داری و حسن بن هارون )ساجی( به دبیری او از طرف خلیفۀ جدید، قاهر گمارده شدند و سران پیشین دولت  )حجری( به پرده 

 . 3به دست حسن بن هارون سپرده شدند 

 .  4ارون با موافقت علی بن یلبق گفتن لعنت بر معاویه را بر منبرها آزاد اعالم کردند ق حسن بن ه221به سال 

 
 .  297، برگۀ 5، ج تجارب األمم 1
 . 315اثیر، سال ؛ ابن287 - 278، 5تجارب األمم، ج  2
 اثیر ؛ ابن 387، ص5همان جا، ج 3
 اثیر.  ؛ ابن 413، ص5همان جا، ج 4
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در همین سال نیز حسن )و ساجیان او( با علی بن یلبق )و حجریان وی( در کودتایی نافرجام ضّد قاهر شرکت کردند. علی  

. حسن در  1ساجی و حجری چپاول شد   های سران و پدرش یلبق و مؤنس کشته شدند و حسن بن هارون پنهان شد و خانه 

رفت تا آن  انگیخت و با پوشاک زنانه؛ و یا به صورت درویشی به میان مردم میروزگار پنهان بودنش ساجیان و حجریان را بر می

  ای سنی، متعصب، ضّد ق قاهر را خلع و کور کردند که خلیفه222که »سیما« سردار ساجیان را با خود همراه نمود و به سال  

بود. راضی شعر بشار برد گنوسیست را نزد صولی گنوسیست  تر میخوار بود و برجای او راضی را نهادند که نرم هنر و خون 

 . 4و به نزد راضی بار یافت  3، پس از جلوس راضی، حسن بن هارون آشکار شد 2خواند می

 .  5ترکان قاتل مرداویج بر او شوریدند ق حسن به فرمانداری کوهستان آذربایجان گمارده شد، ولی  323به سال 

سال   پیشینه325در  او  آوردن  و  قاهر  براندازی  در  حجریان  با  ساجیان  همدستی  از  که  راضی  ترس ق  ذهن  ای  در  آور 

 .  6رائق نابود کرد. او همۀ سران ساجی به جز حسن بن هارون را بکشت داشت، ساجیان را به دست ابن می

بغداد چیره شد، اموال کاروان بازرگانی کوفه را به عنوان این که اموال حسن بن هارون ق، چون بریدی بر330به سال  

سال   تا  بریدی حسن  شدن  بیرون  از  کرد، پس  آن جا است، مصادرت  ترکان  331فرماندار  و  توزون  و چون  بود  بغداد  ق در 

، سپس متقی 7از بغداد به شمال گریختند الدولۀ حمدانی  براندازندۀ مرداویج به سوی بغداد آمدند، حسن بن هارون با سیف 

جویانه  ای آشتیق که حمدانیان خلیفه را جواب کردند و خلیفه نامه333خلیفه نیز به ایشان پیوست و در آن جا ماندند تا به سال  

 خواه، به توزون نوشت و همراه حسن بن هارون به بغداد بفرستاد.  و بازگشت 

 
 اثیر. و ابن 423، 415، 5همان جا، ج 1
 ، پانوشت. 408 – 407، 5همان جا، ترجمۀ منزوی، ج  2
 اثیر.  ؛ ابن 457، 5همان جا، ج 3
 . 514، 5همان جا، ج 4
 .  507، 5همان جا، ج 5
 .  542، برگۀ 5همان جا، ج 6
 اثیر.؛ ابن80، 6همان جا، ج 7
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 کور و  توزون اجازۀ بازگشت داد، ولی در ه 
ً
مان روز بازگشت، توزون که با کبکبه به پیشواز خلیفه رفت، خلیفه را گرفته فورا

به سال  1برکنار کرد  آن که یک سال بعد  نداریم جز  از حسن بن هارون خبری  بویه  334. ما دیگر  را در سپاه معزالدوله  او  ق 

زده های سنیئیان گنوسیست تندرو و سازش ناپذیر بود و بویه ، ولی حسن گنوسیست  2آید بینیم که برای گرفتن بغداد می می

. کار بازرسی را از حسن گرفته به  3ق(، حسن بن هارون را مصادرت کرد339  -  334بودند. صمیری دبیر و وزیر معزالدوله ) 

نیم ابن  این همه به سال  مقلۀ  با  از مرگ صمیری نام حسن بن هارون در کنار مه339سنی دادند.  لبی و طبری دو  ق، پس 

گرایی مهلبی و تندروی حسن در گنوسیسم سبب شد که معزالدوله مهلبی را به وزارت  . سنت 4شود نامزدان وزارت دیده می 

 برگزید. 

بویه، پس از دستگیری  برای شناختی بهتر از حسن، بد نیست به یاد داریم که صمیری کسی است که در کنفرانسی که آل 

د، شرکت داشت و چون سپهبد دوست نظر داد که باید یکی از علویان را به جای عباسیان به  خلیفه مستکفی تشکیل دادن 

دانند و به همین سبب به دستور ما  خالفت بگماریم، سخت ایستادگی کرده و گفت: مردم عباسیان را غاصب حق علویان می

سر کار باشد، آیا مردم به دستور او ما را دستگیر   مستکفی را دستگیر کردند و هرگاه یک علوی به نام امام حاضر مبسوط الید بر 

 ؟ 5خواهند کرد 

زمان با این کنفرانس؛ یا اندکی پس از آن تألیف شود، باید هم نیز بنا بر تاریخی که در آن دیده می   الغیبۀ نعمانی کتاب  

 .6شده باشد 

 
 . 107، 6همان جا، ج 1
 .  192، 6همان جا، ج 2
 . 146، 6همان جا، ج 3
 . 165، 6همان جا، ج 4
 ، پانوشت.154، 6همان جا، ج 5
 ق.1310، چاپ 8، نعمانی، برگۀ الغیبة 6
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 ی جره

 شلمغانیان
ی ساجیان و حجریان انجام یافت، برتخت نشست.  ق در پی یک کودتا که با همکار322راضی پسر مقتدر در جمادی یکم  

ق که وزیر مقتدر 318  -  316های  مقله در سال مقله را به وزیری گمارد. ابن او پس از مشورت با »سیما«، رهبر ساجیان، ابن 

ودند و  ق که وزیر قاهر سنی بود با شیعیانی که معتقد به غیبت کبرای امام ب 321  -   320های  گنوسیست بود و در سال نیمه

نامزدی برای خالفت نداشتند، مانند خاندان نوبختی کاری نداشت، ولی اسماعیلیان که امام حاضر داشتند و حالج و شلمغانی  

توانستند به نام امام؛ یا  شمردند، زیر پیگرد نهاده بود؛ زیرا که اینان می که غیبت را »صغری« شمرده، امام را دارای »باب« می 

ق که او و یارانش را دستگیر کرد و به دادگاه سپرد،  322ه دولت بشورانند، ولی دولت بر شلمغانی تا شوال  باب او، مردم را علی 

 دست نیافت. 

در میان این گروه یکی از وزیران سابق مقتدر به نام حسین بن قاسم و دو تن از خاندان علمی بسطام، ابوجعفر و ابوعلی  

ّتاباحمد بن عبدوس جهشیاری )صاحب کتاب  شبیب زیات و  عون و ابن و ابراهیم بن ابن 
ُ
( که همگی از نویسندگان الوزراء و الک

رساند که ایرانیان در آغاز سدۀ چهارم جرأت یافته بودند که  شود و این مینظران ایرانی آن روزگار بودند، دیده می و صاحب 

 ئیسم نیاکان خود را به صورت »توحید اشراقی« اسالمی آشکار سازند. ته پان 

ر )د:  پیشوای این گروه ابوجعفر محمد بن علی بن ابی  م( از مردم شلمغان شهری در واسط بود که در  934ق /  322الَعزاق 

اثیر و یاقوت حموی و دیگران به وی نسبت  ندیم و ابن هایی که ابن کرد. اندیشهبغداد برای خاندان گنوسیست فرات دبیری می 

جل  صورت  از  باقیمانده  بخش  در  و  می داده  دیده  او  دادگاه  عدد  سۀ  یک  نه  را  خدا  که  است  اشراقی  توحید  زمینۀ  بر  شود، 

 بیند.  مشخص؛ بلکه در همه چیز »به جز خدا نبیند«، و جامعه را به صورت هرم اجتماعی کوچک در شکم هرم بزرگ هستی می

داناتر است در هرم، جایی بالتر  ها به درجۀ علمی )خدایی( ایشان بستگی دارد. هر که  در هرم اجتماعی جایگاه انسان 

دارد. هرچه بالتر عددش کمتر است. داناترین مردم )انسان کامل( در رأس هرم مدینۀ فاضله قرار دارد که به اصطالح دوران 

ساسانی دارای فرۀ ایزدی است و به اصطالح دینی در حین القای دستور، معصوم است و به اصطالح فارابی با عقل فعال پیوند  

شوند، خداترین مردم زمان خود  ارتباط دارد؛ بنابراین، همۀ کسانی که در اصطالح مذاهب سامی انبیا و امامان خوانده می و  
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اند، آخرین انسان  ظاهر ایشان به نظر شلمغانی، حسن عسکری )ع( است و سپس پسر او است که غایب است و باب سوم  بوده 

 نوبختی که کارمند خلیفۀ غاصب عباسی است. او شلمغانی است، نه رقیب او حسین بن روح  

چاپ   بحار األنوار او در ضمن  مباهلۀهای علمی و فلسفی، مانند حس ششم به وی منسوب است. کتاب هایی با نام کتاب

مکرر چاپ شده است، بنابر تحقیقات مرحوم سیدحسن صدر )د:   فقه الرضاترین متن فقۀ شیعی که به نام  . کهن 1شده است 

بابویه )د:  ق به دست ابن 322شلمغانی است که پس از قتل وی به سال    تکلیفو آقای رضا استادی، همان کتاب  ق(  1354

گنجانیده    من الیحضره الفقیهو    شرایع ق( به ری فرستاد و او آن را در کتب خود  381ق( افتاد و او را برای پسرش صدوق )د:  329

 است. 

توان گفت حالج از شوری تندتر و  داشتند. در مقایسۀ این دو بزرگوار، می ادعا می حالج و شلمغانی یک راه و یک گونه  

نمود، و هر دو شهید راه تندروی در زنده نگاه داشتن  تر می احساساتی بیشتر برخوردار بود و شلمغانی دانشمندتر و منطقی

 اند. ئولوژی ایرانی در پوشش مذهبی شده ایده 

 اشعریان در کوفه و قم 
داشتند؛  داران بزرگ قم و اصفهان بودند و حکومت را در دست می چهار سدۀ نخستین اسالم، قبیلۀ عرب اشعری اقطاع در  

 . 2ق اصفهان و قم را گشوده بود 23زیرا که در فتوحات عمری، رئیس قبیلۀ ایشان ابوموسی اشعری به سال 

 ند و بخشی بزرگتر آنان در کوفه مانده بودند. در آن تاریخ، شماری اندک از افراد قبیلۀ اشعری در قم فرود آمد 

آمیز برسر ابوموسی نهاد، کینۀ امویان در دل این قبیله جای  پس از آن که در جنگ صفین عمر و عاص، کالهی اهانت 

رخ داد و نیز در قیام زید بن علی    82گرفت. ایشان در چند جنگ ضّد حکومت اموی، به رهبری اشعث بن یوسف، که به سال 

ق شرکت کرده، شکست خوردند، گروهی از ایشان، از کوفه  122حسین ضّد یوسف، والی هشام بن عبدالملک به سال  بن  

 
 .  340- 276، برگۀ 21بحار النوار، مجلسی، ج  1
 . 260ق، محمد بن حسن، تصحیح جالل تهرانی، 387تألیف سال  تاریخ قماثیر؛ ؛ ابنتاریخ طبری 2
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.  1رانده شده به نزد پسرعموهای خود در قم آمدند و بر »کمندان« یورش برده مردمش را کشتار و اخراج کرده، جایشان را گرفتند

رهای بعدی باج و خراج، اشعریان حاکم قم را با موالی ایرانی خود نزدیک کرد،  این مقاومت اشعریان در برابر حکام اموی و فشا

 تر محکومین واگرفته، گنوسیسم ایرانی ایشان را با اسالم خود درآمیختند.به طوری که از تمدن عالی 

اندامی اسالمی را  های کم رها کرده مقررات پر تلقین و پرستش چارچوب زردشتی را کم رنگ بی ایرانیان بومی نیز دین کم 

های قم از ایرانیان بدان جا رسید که در سدۀ چهارم چنان که از تاریخ قم  به صورت اسالم گنوسیستی پذیرفتند. تأثیر عرب 

کردند و چندین بار دوش به دوش موالی ایرانی ضّد حکام خلیفگان آید همۀ حوادث را با تاریخ یزدگردی گاه شماری می برمی 

ق منعکس است و به گفتۀ یاقوت در سدۀ هفتم هجری، حتی یک ُسنی در قم  378تاریخ قم تألیف سال  عرب جنگیدند که در 

گرایانۀ سنیان عرب مانع از  گری و خشکی واژه ای از زردشتیانی که به اسالم گرایش پیدا کرده، ولی مادی شد، نمونه یافت نمی 

شده، به خدمت امامان شیعه در مدینه رسیده به  ی مسلمان هاشد، تا آن که به وسیلۀ برخی گنوسیست مسلمان شدن او می 

 . 2ق( آمده است 450)د:  رجال نجاشیهایش در اسالم شیعه درآمد، همام مغ است که داستان مناظره و بحث 

  کم نسبت ولیی خود را نژادی الولء نیز به غریزۀ کسب شرافت و برای کاستن از خراج، پس از چند نسل کم ایرانیان اشعری 

ها، که گاه با زور و کشتار و  هایی از چگونگی تصرف امالک بومیان به وسیلۀ عرب فرض کرده و خود را عرب شمردند. داستان 

سازد، مثاًل تا آخر سدۀ چهارم  ها را روشن می گرفت، سبب این تغییر نسبت گاه با حیلت و گاه از راه دوستی و ازدواج انجام می 

 . 3پرداخت بیش از یک عرب خراج میهجرت هنوز یک ایرانی مسلمان 

گرایی  نماشدۀ ایشان( هر چند شیعی بودند؛ لیکن همواره جانب سنت شده و موالی عرب های ایرانی اشعریان قم )عرب 

بینی »گنوسیسم اسالمی«  دادن شیعیان با دربار عباسی بودند، برای نزدیک نمودن دو جهان داشتند، در صدد آشتیرا نگاه می 

 
 معجم البلدان، یاقوت، مادۀ »قم«. 1
 . 58، 3؛ تنقیح المقال، مامقانی، ج103 - 102، 5قهپایی، ج  2
 . 142، تصحیح جالل تهرانی، تاریخ قم 3
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ها رساله در رّد ُغالت به  کردند. ده کوشیدند و با گنوسیسم تندرو ُغالت ایرانی مبارزه میها می و »تسنن اسالمی« عربایرانیان  

 .1شود دیده می  ذریعهها در وسیلۀ همین موالی اشعری قم نگاشته شده است که برخی از آن 

ن محمد شیره کاشانی، احمد برقی، که دو ما در احوال بزرگانی چون حسن بن محبوب، یونس بن عبدالرحمان، علی ب

 اند.گرای اشعری قم، زیر فشار قرار گرفتهبینیم که از طرف شیعیان سنت ، می 2تن نخستین، از اصحاب اجماع شیعه نیز هستند 

که شمردند، و با آن  رهبران شیعی اشعری قم، مانند احمد بن محمد بن عیسی اشعری خود را از نوادگان فاتحان قم می 

و نسبت به آن دسته از موالی    4روابط دوستانه داشتند  3شناسان، با سلطان شدند، به گفتۀ رجال از اصحاب امامان شمرده می 

سخت  داشتند،  تندروی  اسالمی  گنوسیسم  در  اخراج  که  قم  از  را  برقی  احمد  چون  ایشان،  از محترمان  برخی  و  بودند  گیر 

این رئیس اشعری شیعی قم، احمد بن محمد بن عیسی در یک مسألۀ مذهبی صرف،    کند که کرد. کلینی موردی را یاد میمی

 .5دهد نیز عرب را بر عجم ترجیح می 

 
 . 214 -  212، 10، جالذریعة 1
شود که روایت ایشان هر چند خبر واحد نباشد، باید پذیرفته شود. چندین رساله در این موضوع اصحاب اجماع به افراد محترمی گفته می  2

 .  475 - 417، 2، منزوی، ج فهرست دانشگاهتألیف شده است. نک: 
نامیدند و از کاربرد واژۀ »خلیفه« که بوی مشروعیت خالفت را ، خلیفگان را »سلطان« می ایرانیان مسلمان گنوسیست در چهار سدۀ نخستین  3

« نامید، در آن دین و سیاست را دو نهاد جدا و  کتاب السلطانرا »  عیون األخبارنمودند. دینوری نخستین بخش از ده بخش کتاب  بدهد، پرهیز می 

که گفتگویی است میان    5برد جز در برگۀ  ( او در این بخش واژۀ »خلیفه« را به کار نمی13و   5برگۀ  زاد به شمار آورد که جز با هم نتوانند زیست )هم

نگاران  قول دیگران در صورتی که تاریخبرد، مگر از راه نقلهیچ گاه واژۀ خلیفه را به کار نمی  تجارب األمممعاویه و یک تن از هاشمیان. مشکویه نیز در  

 خوانند. روایان عباسی را »خلیفه« و شاهان و امیران محلی را »سلطان« می اثیر فرمانُسنی چون ابن
 .  165 -161، برگۀ 1، همان، جرجال قهپایی، در رجال طوسی، رجال نجاشی 4
 . 324، 1، کلینی، چ آخوندی، جکافی 5
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 قم با تندروان ری   های معتدلکشاکش گنوسیست 
بین« و » غالی / تندرو« تقسیم کرده و راه حق را در میان آن ق( شیعیان را به دو گروه »مقصر / کوته 413شیخ مفید )د:  

رفته به کار می   3و به جای ُغلو »ارتفاع / بلندنگری«   2دانیم که قباًل به جای غالی، » طیار / بلندپرواز« ، ولی می 1جوید و مید

 نگری در متافیزیک داشت.  است. این چند واژه نزد نوافالطونیان، صفت ستایش بود و معنی ژرف 

گوید: و   افلوطین  العقل  حیز  في  صاروا  و  ارتفعوا  الخاصة...«   الذین  فلسفة  سمیناه  الذي  هذا  کتابنا  في  اردنا    4ایاهم 

بردند، ولی با گذشت زمان، َمّد مذهب  های مسلمان نیز این واژه را از نوافالطونیان گرفته به همان معنی به کار می گنوسیست 

ای را  واژۀ »غالی« را نهاد تا معنی نکوهیده ها  ُسنی حاکم بال آمد و بر اصطالح »طیار« و »ارتفاع« مهر باطل زد، و بر جای آن 

دینکم« في  »ولتغلوا  آیت  در  زیاده   5که  جای  به  را  آن  معنی  و  بدهد  فلسفی  اندیشۀ  بدین  است،  شده  نهی  آن  در  از  روی 

 روی در »محبت اهل بیت« که تنها یک احساس مذهبی است جلوه دادند. متافیزیسم، زیاده 

 
 . 65، شیخ مفید، تصحیح االعتقاد 1
 .139،  7؛ ج126، 6؛ ج 231،  3، جرجال قهپایی 2
 . 119، 4؛ ج 42، 2همان جا، ج 3
،  23م، برگۀ  1966؛ چاپ عبدالرحمان بدوی، قاهره،  211،  172ق، برگۀ  1315میرداماد، سال    قبسات، چاپ سنگی، در حاشیۀ  اثولوجیا  4

61 . 
5 Z:  ُعوا77، آیت  5سورۀ مائده، شمارۀ ب 
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 جمعی غالت از قم  اخراج دسته 
گنوسیست  میان  کشاکش  و  کار  انداختند  راه  به  باورپرسی  معتدلن دستگاه  که  رسید  جا  بدان  تندروان  و  معتدل  های 

گرا بودند و برطبق اصول ارجایی »األعمال بالنیات / ایمان به دل است نه به  هایی را که در متافیزیسم تعمق و ژرف گنوسیست 

 .1نمودند ند، از قم اخراج می کردهای اندامی کوتاهی می اندام«، در پرستش 

توان از  . دیگر از اخراج شدگان بزرگ می 2یکی از محکومین به اخراج، چون نشان داد که »نمازخوان« است، بخشوده شد 

 .3حسین بن عبدالله محرم یاد کرد

رود. او زبان  می   است که یکی از پنج کتاب اصل شیعه به شمار  محاسن دیگر از بزرگان والمقام احمد برقی صاحب کتاب  

هایش هویدا است، از طرف دشمنان ُسنی، یکی از مؤسسان تشیع شمرده  دانست و آثار فلسفۀ اشراق ایرانی از نوشته پهلوی می 

شده است. احمد پس از اخراج از قم به احمد حسن مادرانی در ری پناهنده شد. عالمۀ حلی همکاری او با احمدحسن را در  

 .5کند و نوری هم از آن یاد می  4است   نقل کرده منهاج الصالح 

هایش و  ق به دست سپاه خلیفه واژگون شد، احمد برقی با اندکی تعدیل در اندیشه 275چون حکومت ُغالت ری به سال 

 های خود، به قم بازگشت.  نابود کردن برخی از نگاشته

 .  6باقیماندۀ کتب محاسن را محدث ارموی استاد فقید دانشگاه چاپ کرد 

 
 .205،  4رجال قهپایی، ج 1
 . 160، 5همان جا، ج 2
 . 185، 2همان جا، ج 3
 الف، نسخه مرعشی قم.  91ب،   90، برگۀ  8، باب 4ق(، پایان فصل 726، عالمۀ حلی )د: منهاج الصالح 4
 . 62دار السالم، عالمۀ نوری، برگۀ  5
 .  655خ، برگۀ 1330، احمد برقی، تصحیح محدث ارموی، چاپ  محاسن 6
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 ام احمد حسن مادرانیقی
طلبان ایرانی که زیر شعار گنوسیسم اسالمی و با پرچم یکی  فرزندان و جانشینان مأمون برای جلوگیری از قیام استقالل 

فاطمه  خواستند، این سنت مأمونی را ادامه دادند که همیشه بزرگ خاندان بنیاز افراد خاندان پیامبر و فاطمه )ع( به پا برمی 

داشتند، این سنت تا پایان زندگانی امام حسن عسکری )ع( به  پیشوای طالبیان در دارالخالفه محترمانه نگاه میرا به عنوان  

النقی )ع( و امام حسن  ق از بغداد به سامره منتقل شد، امام علی 220ق ادامه داشت، پس چون پایتخت در سال  260سال  

و در آن جا به خاک سپرده شدند و چون امام حسن عسکری )ع(  عسکری )ع( دهمین و یازدهمین امام ما در آن جا زیسته  

 فاطمه در دارالخالفۀ سامره سکنی گزید. درگذشت، برادر او جعفر )ع( از طرف خلیفه به عنوان رییس بنی 

 هـ ق ایرانیان به رهبری احمد حسن مادرانی در ری قیام کرده، حکومت مستقل شیعه را اعالم نمودند.   257به سال 

ق بر ری چیره شد و تشیع 275تر دبیر اذکوتکین پسر ساتکین ُترک بود، به سال  احمد بن حسن، که پیش   یاقوت گوید:

رد او آشکار نمود و اهل ری را گرامی حاتم،  ها به نامش نگاشتند، از جمله عبدالرحمان بن ابی درآمده، و کتاب   داشت، مردم به گ 

 .  1برای او کتابی در فضایل اهل بیت و جز آن تألیف کرد

احمد حسن ماذرانی؛ یا مادرانی در شمار کسانی است که با امام غایب، محمد بن الحسن العسکری )ع( در تماس بوده،  

 .  2ن صادر شده است هایی از سوی امام برای ایشاتوقیع 

اب« شهرت  در همین هنگام در محافل دوازده امامیان، جعفر رئیس انتصابی دربار عباسی برای بنی 
ّ

فاطمه، با لقب »َکذ

 یافت که جاه و مقام دنیایی را بر حقیقت ترجیح داده است.  

 
 ، مادۀ »ری«.معجم البلدان 1
طوسی، مقدمۀ    الغیبة؛  523  -  522، برگۀ  1ق( ، چاپ آخوندی، تهران، ج328کلینی )د:    کافی، باب تولد امام زمان از  22و   16های  حدیث  2

؛ راوندی خرایج و جرایح، راوندی، 285-  282م، برگۀ  1969؛ دلئل المامة، طبری، چاپ نجف،  171ق،  1398حاج آقابزرگ تهرانی، چاپ دوم،  

 شود.، دیده می 240  - 239م، برگۀ 1968طاووس، چاپ نجف، ، ابنفرج المهموم في تاریخ علم النجومق؛ 1305
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ام کنندگان ری داده است؛ یا آن  اکنون معلوم نیست که آیا این توضیحات برای جعفر نتیجۀ پاسخ منفی است که او به قی 

 شدن اسناد دیگر بمانیم. که احمد حسن مادرانی بدون مراجعه به جعفر با امام زمان تماس گرفته است، پس باید منتظر یافت 

اثیر در آغاز  باری عنوان »ماذرانی کاتب اذکوتکین« بدون نام احمد بن حسن و بدون ذکری از »توقیع« در طبری و ابن 

به صورت ابوالحسن بن احمد بن الحسن مادرانی دیده    تاریخ قم ، ولی در جای دیگر همان  1، آمده است تاریخ قم و  ق  276سال  

 .2شود می

 تأثیر متقابل گنوسیسم و تسنن
در چهار سدۀ نخستین آمدن عرب به ایران، در اثر برتری آشکار سطح تمدن و فرهنگ ایرانیان محکوم نسبت به حاکمان  

و از یک سو    گونه بود که قشر ایرانی نزدیک به حکام عرب همواره از یک سو بر روشنفکری حکام عربتکامل بدین عرب، روند  

 افزودند.  گری تودۀ مردم ایران میبر قشری 

بخشیدند، و برای شرکت در حکومت در پخش کردن ایرانیان باسوادتر نزدیک به حکام عرب، فرهنگ و زبان عرب را غنا می 

 نمودند.  بی در میان مردم ایران کوشش میخرافات عر

رو، مردم گنوسیست غرب ایران که از مرکز دورتر بودند  قشر ایرانی دور از حکومت، در گنوسیسم ایرانی پایدارتر بود. ازاین 

 از گنوسیسم تندتر برخوردار بودند و در برابر تسنن عربی مقاومت بیشتر داشتند. 

بن  خاندان راه  ابست  گنوسیست  عرب های  به  رسیدن  برای  دوازدهم  امام  غیبت  از  پس  غرب،  در  در یرانی  شرکت  و  ها 

های معتدل  حکومت باز شد؛ زیرا که اینان نامزدی آشکار، برای گرفتن حکومت از دست عباسیان نداشتند، پس گنوسیست 

با عباسیان، در سرکوب گنوسیست  ایرانی  ایران و قرمطیان  مسلمان  در خلیج فارس همکاری  های حاد اسماعیلی در شرق 

کردند. تندروران پس از شکست مجبور به مهاجرت به سوریه و شمال آفریقا شدند و با تشکیل حکومت اسماعیلی در آن جا  

 چند قرن مزاحم بغداد بودند. 

 
 .  163،  تاریخ قم 1
 . 35جا،  همان 2
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سیاه  های نرم، امام حاضر ضّد عباسی نداشتند، از لیست  در ایران نیز پس از قرن سوم هجری، از آن جا که گنوسیست 

 دشمنان خلیفه بیرون آمده، در کارهای دیوان بغداد شرکت کردند.  

گونه مقدمات چیرگی ایرانیان شیعۀ بویهی بر  نژاد را تضعیف کنند و بدین کم توانستند نیروهای آرامی نیروهای ایرانی کم 

 خالفت فراهم گردید. 
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 نامه کتاب 

 ه لاقم و باتک ۀیامن
قاهره،    ی،عبدالرحمان بدو  اپ؛ چ211،  172  برگۀق،  1315سال    یرداماد،م  قبسات  یۀدر حاش  ی،سنگ  اپچ   ،یااثولوج

 . م1966

التقاس األقال  یم احسن  معرفة  احمد مقدس   ینالدشمس   ،یم في  فرزند  کوشش  380  –   334)   یابوعبدالله محمد  به  ق(، 

ناشر کومش،    یان، چاپ کاو  خ(،1389  –   1302ی ) منزو  نقی علیم؛ برگردان  1906  یدن،ل  م(،1909  –   1836یه هلندی ) دخو

 خ. 1361تهران،  یران،شرکت مؤلفان و مترجمان ا

  (.ه 4)سدۀ   فرزند محمداحمد  یرافی ابوالعباس س  ،بواب خبار األ أ

فرزند    یم فرزند ابراه  یوسف  یفرزند قاض  یابوالحسن عل  ینالدجمال   ی،قفط،  تاریخ الحکماء ،  إخبار العلماء بأخبار الحکماء 

فرزند    یمحمد فرزند عل  ؛ ترجمهم1903  /  ق 1321  یپزیگ،ل   یپرت،ل  یولیوسبه کوشش    ،ق( 646  -  563)   یبانیعبدالواحد ش

 خ. 1347دانشگاه تهران.  یی، دارا ینبه تصحیح ی، صفو یمان ق( به دستور شاه سل1099)  یروزن  یبیمحمد خط

 (.ه 4محمد )سدۀ  فرزنداحمد   یرافی ابوالعباس س،  ةربعخبار الوکالء األ أ

  ینالدرکن  یآمل  یدرح  یدس ،سرار الشریعةأطوار الطریقة و أنوار الحقیقة و ، أ أطوار الطریقة و أنوار الحقیقةأسرار الشریعة و  

؛ چاپ  خ1362تهران،    ی،محمد خواجو  اپ چ ،  ق( 782- 720)   یدر، میرحیدر، شیخ حیدر آملیح   فرزند  ی عل  فرزند   یدر ح  یدس

 خ. 1382قم،  ، نور علی نور، محسن موسوی تبریزیدیگر: تصحیح و شرح 

الَور  الهد  ی  إعالُم  ،  بأعالِم  به خط مؤلفش    ین ا  ۀنسخی  نزد 548  د:)   ی حسن طبَرس  فرزند فضل    السالم ینماکتاب  ق( 

البیت، إحیاء التراث،  ؛ چاپ دیگر: مؤسسۀ آل ق چاپ شده است1312شده و به سال   یاد  بحاربود و از آن در مصادر    یمجلس

 ق. 1376قم، 

ابواسحاق  ،  قد خالف صاحبه  یدالتوح  یم مجمعون علإنّهو ا  یدالتوح   يافتراق الملل ف   يف  ةرسال  ؛یدافتراق الملل في التوح

 ) م( 873ق / 260)د:   ی بن اسحاق کند یعقوب 



 

 

 

 کتاب و مقاله  یۀ نما نامه کتاب 

 

52 

سوم و چهارم    ی هادر سده   یدوستران ی ا

 ی هجر

ای،  الله کمره ق(، مقدمه و ترجمه آیت 381  -  306، شیخ صدوق، محمد فرزند علی فرزند حسین فرزند بابویه ) األمالي

 خ. 1334 یزدی، قم،  یالله طباطبائفضل   یحتصحتر: خ؛ چاپ پیش1376انتشارات کتابچی اسالمیه، چاپ ششم،  

ابوسعد، عبدالکر  للسمعاني،  /  1166  -   1113)   ی مروز  یفرزند محمد سمعان  یم األنساب   یح ق(، تصح   562  -  506م 

 م. 1962ق /  1382مجلس دائرةالمعارف عثمانیة، حیدرآباد، دکن، هند، ،  یمانی، یمعلم یحیی عبدالرحمان بن 

 الَمقاالت فِ 
ُ

وائل
َ
  –  336)  ی بغداد ی نعمان عکبر  فرزندمحمد  فرزند ابوعبدالله محمد   ، شیخ مفیدالَمذاهِب َو الُمختارات ي ا

ق؛ چاپ دیگر: تصحیح ابراهیم انصاری، انتشارات دارالمفید، بیروت،  1413هدی محقق، دانشگاه تهران،  ق(، تصحیح م413

 ق. 1413

 خ. 1381تهران، چاپ هشتم، جلد دوم،  ید،خواه، انتشارات مروارپ.م(، دوست 583)  ، زرتشتاوستا

 خ. 1351تهران،  یاسمی،  ید ترجمه غالمرضا رش  سن،یستن کر، آرتور یاندر زمان ساسان یرانا

قَطقابن   ،طباطبا  فرزندمحمد    الدین یصف  ،یةو الدول اإلسالم  یةاآلداب السلطان  يف  يالَفخر  ،آداب السلطانیة   660)   یط 

 . م1895  م و 1860گوتای آلمان،  م( چاپ 1309  -  1262/ ق 709 -

ْهِل 
َ
مد  آراُء ا

ْ
   یَنةِ ال

َ
ة، مبادي آراِء ا

َ
فاِضل

ْ
مد  ْهِل ال

ْ
ة،    یَنةِ ال

َ
فاِضل

ْ
ق 339  -   259)   ی ابونصر محمد فرزند طرخان فرزند اوزلغ فارابال

 م. 1959ق / 1378 یروت، ب یکیة،م(، مطبعة الکاتول950 –  873 /

 (ه 4،  3ی )سدۀ نوبخت حسن فرزند موسی   ،یاناتآراء و د

ق(، 1111: )دفرزند محمدتقی باقر  مالمحمد یمجلسعالمه   ،األئمِة األطهار االَنوار الجاِمَعُة ِلُدَرِر أخباِر  ِبحاُر ، نواربحار اال

 . ق1376تهران،   یه،دارالکتب السالم

 ق( 1111بحار األنوار، مالمحمدباقر مجلسی )د: 

 م. 1900لیدن،   م(،  1903  –  1866)  ی فان فلوتن هلند، ق( 255، جاحظ )د:  بخالء ال

فرزند    یم فرزند ابراه  یوسف  یفرزند قاض  یابوالحسن عل  ینالدجمال   ی،قفط   ،الحکماء إخبار العلماء بأخبار    ،تاریخ الحکماء 

فرزند    یمحمد فرزند عل  ؛ ترجمهم1903  /  ق 1321  یپزیگ،ل   یپرت،ل  یولیوسبه کوشش    ،ق( 646  -  563)   یبانیعبدالواحد ش

 خ. 1347دانشگاه تهران.  یی، دارا ینبه تصحیح ی، صفو یمان ق( به دستور شاه سل1099)  یروزن  یبیمحمد خط
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بغداد؛   ابوبکر  الّسالم  تاریخ مدینة تاریخ  فرزند علی  بغداد  یب خط،  ، تصحیح مصطفی عبدالقادر  ق( 463  د:) ی، احمد 

   عطاء، دارالکتب العلمیة، بیروت.

ن یزید بن کثیر بن غالب  ابوجعفر محمد بن جریر ب   ،تاریُخ الُرُسِل و االَُمِم و الُملوك، تاریخ االَُمِم و الُملوك   ،تاریخ طبری

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، 

  ینالد جالل   ید س  یح م(، تصح988ق /  378:  نگارش)   ی اشعر  ی حسن بن محمد بن حسن قم   یابوعلقم،    یخ قم تار   یختار

 خ. 1313تهران،   ی،تهران 

 ، صاحبی نخجوانی تجارب السلف
َّ
  ق(، تصحیح عباس اقبال آشتیانی، به کوشش714ه )ز:  ، هندوشاه بن سنجر بن عبدالل

مرکز نشر    ،تهران   ،یگدلی ب  ینحسغالم کوشش  به    خ؛ چاپ دیگر:1357،  کتابخانه طهوری   ،؛ تهران سوم   اپچ  ؛سبحانی یق توف

 . خ 1361، دانشگاهی 

الشعراء   ، شاهدولت   ۀ تذکر  سمرقنددولت ،  تذکرة  بخت   ی، شاه  عالءالدوله  غاز ی فرزند   ،ق( 900  -   842)   ینیاسفرا   یشاه 

   خ.1382چاپ بمبئی؛ چاپ دیگر: اساطیر، تهران، براون،  گرانویل ادوارد  تصحیح و مقدمه

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

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

م؛ چاپ  1845ق /  1261ق(، گوستاو فلوگل، لیپزیگ،  816ی علی فرزند محمد )د:  جرجان  یفشر   یرسیدم  ، فاتیتعرال

 یروت. لبنان، ب مکتبه خ؛ چاپ دیگر:1370دیگر: ناشر ناصرخسرو، تهران، 

ر ی بن اب   یابوجعفر محمد بن عل  ی،شلمغان  یفتکل  ، گویا همان فقه الرضاست. م( 934ق /  322)د:  الَعزاق 

ف  ، یسبلا  یستلب  تلب   یس، بلا  یستلب   ي الناموس  تلب   یس، ابل  یس کشف  ناموس  جوزی،  ابن   ابوالفرج  یس،ابل  یسکشف 

ق؛ برگردان علیرضا ذکاوتی قراگزلو، مرکز نشر دانشگاهی،  1368ق و  1347ق(،  قاهره،  597  –  508عبدالرحمان فرزند علی ) 

 خ. 1368تهران،  
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 خ. 1382پور، انتشارات اساطیر، امیرحسین حیدری   ،کهن  . ، راب، دکتر ااز تلمود ایهگنجین ، تلمود

حواِل الّرجال    یُح تَْنق
َ
تهران،   یخ(، چاپ سنگ1311)د:    ی له مامقانعبدالالمقال في علم الرجال،    یحتنق  یا الَمقال في ا

 نجف.   ی،و محمدرضا مامقان ی مامقان ین الد  ی مح  ۀمقدم ی،چاپ سه جلد 

 تورات. 

الدین عثمان فرزند  ترجمۀ شرف   ،ق( 421  د: )   ، احمد فرزند محمد رازیابوعلی مسکویه،  [ةالخالد   ة ]الحکم  ِخرد   یدان جاو

 خ. 1358ی، دانشگاه تهران،  عبدالرحمان بدوو مقدکه  محمد قزوینی، تصحیح 

ۀ  ، ترجم257  برگۀ  ی، )عرب  یم التقاس  احسن ق در  375ترجمۀ به عربی از مقدسی سال    م( 531  -  500)   قباد   یای جغراف

   . 372برگۀ ، منزوی

نوبختی چخاندان  تهران،  آشتیانی،  اقبال  عباس  چاپ  خ1311تهران،  اقبال،    اپ ،  انتشارات  ؛  تهران، دیگر:  طهوری، 

 خ. 1357

 خ. 1305، چهار جلد، میرزا حسین فرزند محمدتقی نوری طبرسی، تهران، المنام  دار السالم فیما یتعلق بالرؤیة و

  یدری،خ؛ نشر ح1328ق /  1369نجف،    یدریة،(، مطبعة الحه 5  ۀ]سوم[ )سد  یرصغ  یطبر  یرمحمد بن جردالئل االمامة،  

 . م 1963ق / 1383ذخائر، قم، ق؛ دارال 1383نجف،  

ه( چْیدُعبَ  فرزند  یدابوعباده ول ی، ْحُتربُ   ی،بحتر  یوان د
ّ
 . م1911 مصر،  اپ)الل

  ي، خ(، مطبعه الغر 1348  –   1255)   یازهاق الباطل، آقابزرگ تهران  –   یاتالجزء الول، آب ح  یعة،الش  یفتصان یإل  یعةالذر 

 . م1936ق /  1355نجف، عراق،  

، مطبعة خ( 1348  –  1255)   ایوان مدائن، آقابزرگ تهرانی  –، األساری و الغلول  ي، الجزء الثانلی تصانیف الشیعةإذریعة  ال

 . م 1936ق / 1355خ / 1315، نجف، عراق، يالغر

الشیعة تصانیف  إلی  ثابت   ،الذریعة  الخامس،  تهران  سازی، ینیچ  – نامه  الجزء  به کوشش    خ(، 1348  –   1255)   ی آقابزرگ 

 م؛1944ق / 1363خ / 1323تهران،   یران،ا  یچاپخانه بانک مل  خ(،1389  – 1302ی ) منزو نقیعلی
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الشیعة تصانیف  إلی  ماتم  الذریعة  ذائقه  العاشر،  الجزء   ،–   ( تهرانی  آقابزرگ  المکاتیب،  و  به 1348  –   1255الرسائل  خ(، 

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

  ی، عرب  ۀ ترجم ،1927(، هانوور، 1947  -  1866فون )  یترزامباور، ادوارد ر ،اسالم یخشمار تارو سال  یتبارشناس  یراهنما

 خ.1356  ش / 2536 تهران، فروشی خیام، محمدجواد مشکور، کتاب  ، یارانخلفا و شهر   ۀنامنسب ترجمۀ پارسی آن:   . 20برگۀ

 ق(664  –  589)   وسوطاابن   ، سیدطاووس  فرزند جعفر    فرزند  یموس   فرزند  یعلالدین ابوالقاسم  رضی   یدس،  الشیعة  یعرب

 . استطبرسی  یاعالم الور   نندهما که 

َعفاء  کتاب ، الغضائریرجال ابن    ق(،محمدرضا 411ی )ز: غضائر   یم فرزند ابراه  یداللهفرزند عب  ین ، حسالَجْرح  و کتاب الُضّ

 . ق 1422  یث،دارالحد یو فرهنگ یقم، مؤسسه علم ی،جالل  ینیحس

الطوسير )د:  األبواب ،  جال  طوسی  حسن  فرزند  محمد  ابوجعفر  الطائفة  شیخ  تصح460،  محمدصادق   یحق(، 

   . ق1415قم،  ی،اصفهان یومیرجال الطوسي، چاپ جواد ق؛  م1961ق /  1381نجف،  یدریة،بحرالعلوم، مطبعة الحآل 

  یری شب   ی به کوشش موس  ق(،450  -   372ی نجاشی ) عل  فرزنداحمد    ، یعةالش  يسماء مصنفأفهرست  ،  ينجاش الرجال  

 . خ1382/   ق 1407  ی،قم، مؤسسة نشر اسالم ی،زنجان

قهپا الرجال   ؛ ییرجال  اصفهان،  1011)ز:    ییقهپا  اللهیت عنا  ،مجمع  د1387تا    1384ق(،  چاپ  ناشر  یگرق؛   :

 خ. 1364قم،   یلیان،اسماع

 قهپایی. مجمع الرجال ، رجال قهپاییبه نقل از  رجال کشی 

   . نگاشت  پرویزخسرو ی برا یانی به زبان سر   ی،بولس پارس  ، منطق ۀرسال

الجاحظ الجاحظ، تحقیق و شرح ،  رسائل  المختارة من کتب  ، چهار جلد، دارالجیل،  عبدالسالم محمد هارون   الفصول 

 م. 1964ق / 1384بیروت،  

ی )   فرزنداحمد    فرزندفخرالدین ابوعبدالله محمد  یه،  فق  یس ادرابن ،  السرائر الحاوي لتحریر الفتاوي
ّ
جلی حل   543ادریس ع 

 ق 1410، قم،  ؤسسة النشر السالمي التابعة لجماعة المدرسین م  ؛ چاپ دیگرق1270چاپ   ،ق( 598 -
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ق( از  463 –  394زیدون احمد فرزند عبدالله اندلسی ) ]منظور رسالۀ الهزلیه ابن یدون،  زفي شرح رساله ابن   یونسرح الع

چاپ    ؛ق 1278ق(، چاپ بولق،  768  –   686)   ی ُنباته محمد فرزند محمد مصرابن زبان ولده دختر مستکفی خلیفه است[  

 م. 1998ق / 1419دیگر: مکتبه العصریه، بیروت، 

 خ. 1354، هانری لئوست، برگردان مهدی مظفری، بنیاد فرهنگ ایران، سیاست و غزالی

برگردان به عربی حسن    ،م( 1903  –  1866هلندی )   فان فلوتن   ،امیهو االسرائیلیات في عهد بني   ةو الشیع  ةالعربی   ةالسیاد

عه و علل  ی تاریخ شبا عنوان    ی حائر  یهاشم   یمرتض؛ برگردان به پارسی  132  برگۀ  م، 1965ابراهیم حسن و محمد زکی ابراهیم،  

 خ. 1325، چاپ اقبال، تهران،  هی امیسقوط بن 

آورده    39  برگۀ  ،الحجاب   کتاب   ق( در 255جاحظ )د:  هایی از آن،  م(، ترجمۀ بخشی 575یروان )د:  خسرو انوش  ین شاه

 است.  

 . ی کسرو گمنام  یارانشهر

ق؛ 1293، چاپ بولق، قاهره،  ق( 328  -   246محمد )   فرزندابوعمرو احمد    ینالدشهاب   عبدربه اندلسی،ابن   ،ید عقد الفر 

 م. 1940چاپ دیگر: تصحیح احمد امین، احمد الزین و ابراهیم البیاری، قاهره، 

راِئع   الَشّ
ُ

ل
َ
 ق. 1385ق(، تصحیح محمدصادق بحرالعلوم، مکتبة الحیدریة، نجف، 381صدوق )د:  ِعل

َوری مسلم د  فرزند  هللابومحمد عبد ،  خباراأل   یونع (، دارالکتب  م276 –  213 م /885 –   828)   ینورید  یبهٔ قت ابن   ی،مروز   ین 

 ق. 1418لبنان،  یروت،ب یة،العلم

  600)   ی خزرج  ی سعد  یونسفرزند    یفهعباس احمد فرزند قاسم فرزند خلابوال  ین الد نباء في طبقات الطباء، موفق األ  یون ع

فرزند طحان و احمد    یس م؛ پژوهش امروالق1965  یروت ب  یاة،م(، پژوهش نزار رضا، دارمکتبة الح1270  –   1204ق /  668ـ  

لبنان، یروت،  آن، دار الثقافه، ب  ین ق، چاپ نو 1300  ی،وهب   افندی  ی مصطف  ی،فرزند حسن عبدالصمد، چاپخانه وهب   یهیم

 خ. 1393  یران،تهران، ا  ی، درمان یاهذاکر، انجمن گ یم ق؛ پژوهش و برگردان محمدابراه1408م /   1987
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اپ  چ طبری،  ؛ دلئل المامة،  171ق،  1398  چاپ دوم،   ،یحاج آقابزرگ تهران   ۀمقدم  ق(،460ی )د:  طوس شیخ    الغیبة

  ،طاووس، ابن علم النجوم  یخ المهموم في تار  رجف  ؛ ق1305  راوندی، ،  یحو جرا  یج را خ  ی؛ راوند 285-  282  برگۀم،  1969نجف،  

 شود. ی م یده، د240 -  239 برگۀم،  1968نجف،  اپ چ

 . ق 1310  اپ ، چ8نعمانی، برگۀ  ،یبةالغ

ماِء الُنجوم
َ
َرُج الَمهموم في تاریخ ُعل

َ
الدین  طاووس، رضیابن ، سید  فرج المهموم في معرفة نهج الحالل من علم النجوم،  ف

 ق. 1368م؛ چاپ دیگر: دارالذخائر، قم، 1968ق(، چاپ نجف،  664علی بن موسی بن جعفر بن طاووس حلی )د:  

ری بن اب  یابوجعفر محمد بن عل  ، الرضا  فقه ق( 1354صدر )د:   یدحسن م(، مرحوم س934ق / 322)د:   یشلمغان الَعزاق 

 اند. گفته ی شلمغان یفتکلهمان کتاب  آن را   ی،رضا استاد یو آقا 

  یریشب   ی به کوشش موس  ق(،450  -   372ی ) عل  فرزند احمد    ی نجاش،  ينجاش الرجال    ،یعةالش  ي سماء مصنفأفهرست  

 . خ 1382/  ق1407  ي،قم، مؤسسة النشر السالم ی،زنجان

الطوسي شفهرست  )د:    یخ،  حسن  فرزند  محمد  ابوجعفر  تصح460الطائفه  آل   یحق(،  مطبعة محمدصادق  بحرالعلوم، 

 م. 1961ق / 1381نجف،   یدریة، الح

کتابخان کتابخان  یدس  یآقا   ییاهدا   ۀفهرست  به  مشکوة  تهران،    ۀمحمد  ج1ج دانشگاه  تهران،  یمنزو  نقیعلی ،  2،   .

 خ. 1338خ تا  1332ژوه، تهران، پدانش  یتا پنجم، محمدتق یکم ، بخش 3خ، ج1333خ،  1330

، مصر،  یرحمان  ۀچاپخان  ، ق(  385ـ    297)   ابوالفرج محمد فرزند اسحاق  وراق بغدادی،  یم ندابن   فوز العلوم،   یا الفهرست؛  

 خ.  1346تهران،    اپبه کوشش و برگردان رضا تجدد، چ  ؛ق( 1348) 

ق /  329  -   258)   ینیالسالم کلثقة   ی، فرزند اسحاق راز  یعقوبابوجعفر محمد فرزند    ی،اصول، فروع، روضه کاف  ، یکاف

 ق.  1378 –  1375 یه،دارالکتب السالمآخوندی،  ی، غفار اکبری م(، پژوهش عل941 -   872

  یوهانس کارلوس    یح ق(، تصح630  –   555)   یبانی ش  ی فرزند محمد جزر  ی ابوالحسن عل  ین عزالد  یر اثابن   الکامل في التاریخ 

 ق. 1385لبنان،  یروت، جلد، دارالصاد، ب 13م؛  1876 –  1851هلند،  یدن نورنبرگ، ل
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نجف،    مطبعة النعمان،   خ(،1348  –  1255ق(، مقدمۀ آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعة ) 460ی )د:  طوس  شیخ  یبةالغکتاب  

 . ق 1385

اصغر فقیهی، مؤسسه فرهنگی و اطالع  ق(، علی 209  –  110، ابوعبیده معمر فرزند مثنی ) و فرزدق  یر نقائض جرکتاب  

 خ. 1387رسانی تبیان، قم، 

 .25  –  23برگۀ   خ(،1389  –  1302منزوی )  نقیعلی ة، مّ حبر األ  ، 1353، بهمن 12، سال  55، مونیخ، شمارۀ نامۀ کاوهماه

ر ی بن اب  یابوجعفر محمد بن عل ه،  مباهل ی  مجلس مالمحمدباقر  ،  نواربحار األم( ضمن  934ق /  322)د:    یشلمغان  الَعزاق 

 ت.  چاپ شده اس   340-  276  ۀ، برگ21ج   ق(، 1111)د: 

التوار تألیف  ،  و القصص   یخمجمل  به کوشش کالله خاور،    ،الشعرابهار ملک   یمحمدتق  یحتصحق،  520ناشناس، سال 

 خ. 1383کتاب.  یای. تهران: دنیاصغر عبدالله   یعل یراستاری وخ؛ چاپ دیگر:  1318تهران،  

شیخ  المحاسن عل ،  بن  محمد  بن  عبدالرحمن  بن  خالد  بن  محمد  بن  احمد  دارالکتب  274)د:    ی برق  یابوجعفر  ق(، 

جالل    ۀبرگه مقدم  60برگه +    655م،  1962خ /  1331تهران،    ی،و محدث ارمو   ی موسو   یحخ؛ تصح1330تهران،    ی، اسالم

 . یمحدث ارمو 

عبدالقادر   ی مصطف  یقتحقق، چاپ هند؛ چاپ دیگر:  373حاکم نیشابوری، سال تألیف    ، یَحینالَصح  یعل  َك الُمْسَتدر 

 . یجلد 5ق، 1411 یروت،ب یة،دارالکتب العلم ،عطا

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  إرشاد األریب إلی معرفة األدیب؛ یا  معجم األدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

شهاب 626  -   574)   یحمو   یاقوت ،  البلدان  معجم  روم  ینالد (  عبدالله  فرزند  ل   ی،ابوعبدالله  - 1873)   یپزیکچاپ 

  ی دست   یع و صنا  یفرهنگ  یراثپژوهشگاه سازمان م  ی،منزو  نقیعلیدکتر    یم، برگردان به پارس 1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380حرف الف در سال   یان را تا پا ی پارس بهاول برگردان  جلد یوابسته به وزارت ارشاد اسالم یو گردشگر

 ترجمه شدۀ آن.   یجلدها  یگر دبه چاپ  ید ام. دبه چاپ رسان  . خ1383حرف "ز" در سال  یان تا پا
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ق،  1371(، نجف،  381ـ    306)   یقم  ینفرزند حس  یصدوق، ابوجعفر محمد فرزند عل  یخش  یه،بابو ابن   یُه،الَفق  َیْحُضُرُه َمن ل 

 . یریجلد وز4

  -  648)   اسدی مطهر    فرزندوسف  ی  فرزندمنصور حسن  عالمۀ حلی ابو:    یسندهنو   ،منهاج الصالح في إختصار المصباح

 ق. 1430خ / 1388؛ مکتبه عالمه مجلسی، قم قم   ی،مرعش ۀ خطی کتابخانۀنسخ  ق(،726

التار   ةنبذ تاریخ بني نبذة من  ]   ،للمؤلف المجهول   یخ من  تألیف مؤلف مجهول من القرن الحادي کتاب في  عشر  العباس 

 . م 1960ق /1380 مسکو، ، بطرس غریازنیویج  یح تصح  [،الهجري

 ودا

 
ُ
م  1926لیپزیگ،  ،  آلمانی  یکهانس فون مژتصحیح    ،( ق331د:  ) یاری  جهش  یعبدوس کوف  فرزندحمد  م،  ابتّ الوزراء و الک

ب یم و ابراه سقا یمصطفتصحیح  اپ دیگر:چخ؛ 1305 /
َ
های گوناگون،   ها و فهرست و با زیرنویس  یَشلب  یظو عبد الحف یاریا

 .  256م،  1938

َبت بالَنقل  والَسماع و أثَبَتُه الع    یان األع  یاَت وف
َ
  608)   ی اربل  ی خلکان احمد فرزند محمد برمکابن   یان، و أنباء  أبناء  الزمان مّما ث

ق  1284در سال    یان الع  یات برگرداند. وف  ی السلطان به فارسدستور ظل   ی انصار  ی جابر  یخ محمدحسن خان ش  یرزاق(، م681  –

به کوشش احسان عباس، دارالفکر،    یگرچاپ شد؛ چاپ د  یبه عرب  ییهاو افزوده   یرایشهمراه با و   یرزام  هادتوسط معتمدالدوله فر 

 لبنان.  یروت،ب
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