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هوّيت اجتماعی شیعۀ امامّيه در قرون متقّدم
حتليلی تارخيی  _ جامعه  شناسانه بر قصيدة  ابن منري طرابلسی 

  محمدوسین اف اقاه 1 / ومیدرضا آذری نیا 2 

چکیده
دو قرن چهارم و پنجم، دوران قدرت و اســتیالی سیاســی_ مذهبی شــیعه بر جهان اســالم به شــمار 
مــی رود. گســترۀ جغرافیایــی شــیعیان در تمامی نقــاط جهان اســالم، به انضمام حمایت سیاســی 
دو دولــت آل بویــه در بغداد و فاطمیان در مصر و منطقۀ شــامات، باعث شــد شــیعیان فرصت ابراز 
علنی عقاید و انجام بسیاری از شعائر خود را پیدا کنند. بر اساس نظریۀ تضاد دوقطبی در مباحث 
جامعه شناســی، بررســی وضعیــت اعتقــادی_  اجتماعــی شــیعیان بــر مبنــای متــون و گزارش های 
نشان دهندۀ تقابل های هوّیتی میان شیعه و اهل سّنت، می تواند یکی از منابع در تحلیل تاریخی  _ 
 اجتماعی آن دوران باشد. از منابع مهم در این زمینه، قصیدۀ مشهور »تتریه« سرودۀ ابن منیر طرابلسی 
اســت که در آن به خوبی این تضادهای هوّیتی نشــان داده شــده اســت. ابن منیر بر اثر حادثه ای که 
میــان وی و یکــی از نقبــای آن دوران در بغــداد روی داد، در شــعری خواســته ای را از شــریف مطــرح 
نموده که در ضمن آن بسیاری از اعتقادات و تقابل های موجود در جامعۀ آن روز را به تصویر کشیده 
که باورهای اعتقادی، تضادهای آیینی و مسائل  است. گسترۀ موضوعات مطرح شده در این شعر 
عملی )اصطالحًا فقهی( را در برمی گیرد، نشان دهندۀ تمامی تضادهای موجود در آن دوران است. 
در این نوشــتار تالش بر آن اســت تا با بررسی ابیات این شعر، ابتدا خاستگاه اعتقادات و آیین های 
شیعی در روایات رسیده از اهل بیت؟مهع؟ نشان داده شده و در ادامه به شواهد تاریخی وجود تضاد 
میان فرقه های اسالمی موجود در جامعۀ آن روز، به ویژه شهر بغداد به عنوان محل سکونت شریف، 

و منطقۀ شامات و مصر به عنوان محل سکونت ابن منیر، اشاره شود.

کلیدواژه ها: قصیدۀ تتریه، ابن منیر طرابلسی، هوّیت شیعۀ امامّیه، تضاّد دوقطبی.
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1_ مقدمه
دو قرن چهارم و پنجم دوران گســترش شــیعه و اســتیالی سیاســی آن در جهان اسالم 

اســت. در این دوران از قدرت خالفت عباســی کاســته شد و حتی پس ازآن که بعدها 

امــارت دوباره به دســت اهل ســّنت افتــاد، از خالفت عباســی جز نامی باقــی نماند.1 

کــه خلفای عباســی در اوج قدرت بودند، تمامی هّمت خــود را برای مقابله با  پیش تــر 

تشــّیع مصروف داشــتند؛ تخریب قبر امیرالمؤمنین و امام حسین؟امهع؟ و کشتار فراوان 

شیعیان نمونه هایی از این اقدامات هستند.

از ابتدای تأسیس بغداد در نیمۀ قرن دوم، شیعیان حضوری فّعال در بغداد داشتند. 

کن شدند.  کرخ سا بسیاری از اصحاب ائمۀ اطهار؟مهع؟در این شهر و به ویژه در محلۀ 

ی و برخــی از علمای  کــرخ مغازه ای داشــت و مناظــره ای میــان و هشــام بــن حکــم در 

کــه موّرخان گفته اند،  مســیحی در بــاب توحید در این مــکان اتفاق افتاد.2 همان طور 

اهل کرخ کاماًل شــیعه بوده و هیچ ســّنی در آن یافت نمی شــد.3 حضور فّعال شیعیان 

که مهدی عباســی ســوق العطش را  کــرخ نبــود؛ به عنوان مثــال زمانی  تنهــا محــدود به 

کــرخ را _ به دلیل وجود  بنیــان نهــاد و تّجــار را از کرخ بــه آنجا منتقل نمود تــا رونق بازار 

شــیعیان در آن_ از بین ببرد،4 دو محّدث پرکار شــیعی، محمد بن عیســی بن عبید5 و 

کتاب های دیگری نیز در خانه های  کن شدند و بعدها نیز  محمد بن همام6، در آن سا
ه تحدیث شده است.7

ّ
شیعیان در این محل

1. قاضی عبدالجبــار، تثبیــت دالئــل النبــوة، 443/2؛ مســعودی، علــی بــن الحســین، التنبیــه و 
کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، 216/11. االشراف، 399 و 400؛ ابن 

2. ابن بابویه، محمد بن علی، توحید، 271.
3. حموی، یاقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، 448/4.

4. ابن الفقیه، احمد بن محمد، البلدان، 305؛ حموی، یاقوت بن عبداهلل، همان، 284/3.
5. نجاشی، احمد بن علی، رجال، 333 و 334.

یخ بغداد، 365/3. 6. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تار
7.  طوسی، محمد بن الحسن، الفهرست، 123 و 124.
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اوایل قرن چهارم )اواخر دوران غیبت صغرا( مصادف با دوران قدرت حنابله در بغداد 

بــود و حنبلیــان بــه رهبــری ابو محمد بربهــاری با بســیاری از دیگر فرقه هــا منازعه های 

فراوان آفریدند.1 بر اثر اقدامات بربهاری در مخالفت با شــعائر شــیعی، شیعیان مجبور 

یارت حرم های اهل بیت؟مهع؟و عزاداری امام حسین؟مهع؟را به صورت مخفیانه  بودند ز

انجام دهند.2 اقدامات بربهاری تا بدان حد تنش های اجتماعی پدید آورد که خلیفۀ 

کرد و بربهاری مجبور به فرار از بغداد  عباســی حکمی علیه بربهاری و اتباعش صادر 
گردید.3

پــس از فتــح بغداد توســط معزالدولۀ دیلمی در ســال 334، شــیعیان آزادی نســبی به 

دست آورده و توانستند بسیاری از اعتقادات و شعائر خود را به طور علنی ابراز نمایند. 

بنا به گزارش مقدسی، باوجوداینکه در شهر بغداد در آن زمان فقهای مالکی، اشعری، 

کثریت جامعۀ بغداد را شــیعه و حنابله تشکیل  معتزلی و نجاری حضور داشــته اند، ا

که بیشــتر منازعــات مذهبی در این شــهر میان  می داده انــد.4 بنابرایــن طبیعی اســت 

یخی  گزارش های فراوانی در منابع تار که  شــیعیان و حنابله اتفاق افتاده اســت، امری 

آن را اثبات می نماید.

یادی داشــتند. حضور  در مغــرب جهــان اســالم و به ویژه در مصر نیز شــیعیان قدرت ز

1. الصولــی، محمــد بن یحیی، اخبار الراضی باهلل و المتقی باهلل، 65؛ ابن مســکویه، تجارب االمم، 
یخ، 273/8؛ الصفــدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات،  414/5؛ ابن اثیــر، الکامــل فی التار

.146/12
2. التنوخــی، المحســن بــن علــی، نشــوار المحاضــرة، 44/2، 231، 232 و 233. به عنوان مثــال، 

کرد. بربهاری دستور قتل زنی به نام ِخلب را به دلیل نوحه خوانی بر امام حسین؟ع؟ صادر 
یخ نقل شــده اســت. ابن مســکویة،  کتاب های تجارب االمم و الکامل فی التار 3. متن این نامه در 
تجــارب االمــم، 415/5؛ ابن اثیــر، همــان، 307/8-309؛ مورخان دیگر نیز اقدامــات بربهاری و 
کــرده و بــه بخش هایــی از نامۀ خلیفه اشــاره نموده انــد. ابوالفــداء، المختصر فی  یارانــش را ذکــر 
یخ،  یخ االســالم، 31/24؛ ابن الــوردی، التار اخبــار البشــر، 82/2؛ ذهبــی، محمد بن احمد، تار

کثیر، البدایة و النهایة، 186/11؛ ابن الجوزی، المنتظم، 349/13. 267/1؛ ابن 
4. مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، 126.
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پررنــگ تشــّیع در مصــر از زمــان امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و بــا اقدامــات محمد بــن  ابی بکر و 

محمــد بــن  ابــی  حذیفــه آغاز شــد. بعدها علــی، فرزند محمــد نفس زکیــه، در مصر به 

دســتور پدرش به تبلیغ پرداخت و توســط نیروهای دولتی دستگیر و به بغداد فرستاده 

و کشــته شــد.1 مهاجرت اســحاق، فرزند امام صادق؟ع؟ و همســرش ســّیده نفیســه، 

گرایش مــردم آنجا به  نــوادۀ امــام حســن مجتبــی؟ع؟ به ایــن منطقه، نقــش مهمــی در 

تشــّیع داشــت، به طوری که مقبرۀ ســّیده نفیســه تا به امروز نیز تقّدس بســیار واالیی در 

یــادی از قبــر او ظاهر شــده اســت؛2  یــخ کرامــات ز میــان مــردم مصــر دارد و در طــول تار

ی در آنجا3 و  کاظــم؟ع؟ در مصر و ســکونت فرزنــدان و حضــور اســماعیل، فرزنــد امام 

گرایش مردم به تشّیع  تالش آن ها در نشر احادیث اهل بیت؟مهع؟ در این منطقه4 نیز در 

بی تأثیــر نبــود. آن طور که ابن زوالق نوشــته اســت، مردم مصر تنها بــه روایاتی که از امام 

صادق؟ع؟نقل می شــد عمل می کردند5 و پس از ســکونت اســحاق و همســرش مردم 

یــخ،  1. بــالذری، احمــد بــن یحیــی، انســاب االشــراف، 355/3؛ طبــری، محمــد بــن جریــر، التار
یخ، 238/3؛ مســعودی، علی بن  537/7 و 538؛ ابن اثیــر، همــان، 522/5؛ ابن خلــدون، تار
الحسین، مروج الذهب، 193/6؛ اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، 182؛ منابع انساب نیز 
کرده اند؛ به عنوان نمونه، بخاری، ابونصر، ســر السلسلة العلویة، 8؛ العمری،  به این نکته اشــاره 

علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، 38.
کثیــر، البدایــة و النهایــة، 262/10؛ ابن خلــکان، وفیــات االعیــان، 423/5 و 424؛ ذهبــی،  2. ابــن 
یــخ االســالم، 414/14-415؛ ابن ایــاس، بدائع الزهــور فی وقائــع الدهور،  محمــد بــن احمــد، تار
145/1 و 146. به عنوان مثــال، ابن خلــکان می نویســد در میان مردم مشــهور بــوده که دعا نزد قبر 

سّیده نفیسه مستجاب است.
3. نجاشــی، احمــد بــن علی، همان، 26؛ طوســی، محمد بن الحســن، الفهرســت، 34؛ عبیدلی، 
شیخ الشــرف، تهذیب االنســاب و نهایة االعقاب، 171؛ العمری، علی بن محمد، المجدی فی 

انساب الطالبیین، 122؛ ابن طقطقی، االصیلی، 188.
کــه بعدها در کتاب االشــعثیات یــا الجعفریات  4. نمونــۀ بــارز این اقدامات، نشــر احادیثی اســت 

گردید. جمع آوری 
5. ابــن زوالق، فضائــل مصــر و اخبارهــا، 43. الزم به ذکر اســت اصــل این کتاب از بیــن رفته و تنها 

گردآوری شده است. کتاب های دیگر نقل شده، توسط مصّحح  که در  بخش هایی از آن 
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کعبــه دور آن دو می گشــتند.1 در ســال های بعــد حضــور وکالی فــراوان  مصــر به ماننــد 

در مصر،2 حضور علمای شــیعه در این منطقه،3 ســؤال های شــیعیان مصر از علما4 و 

کتاب ها در مصر5، همگی نشان دهندۀ حضور فّعال شیعیان در این منطقه  تحدیث 

که حکومت  اســت. این وضعیت و جایگاه شــیعه در مصر تا نیمۀ قرن ششــم هجری 

فاطمیان به دست صالح الدین ایوبی از بین رفت، ادامه داشت.

تضادهــای اعتقــادی، فقهــی و آیینــی میــان فرقه هــای مختلــف در دو قــرن مذکــور، 

جنبــۀ اجتماعــی نیز به خــود گرفت. قصیدۀ تتریۀ ابن منیر طرابلســی که در این دوران 

ســروده شــده اســت، انعکاس باورها و اعتقادات شــیعیان و اهل ســّنت در این دوره 

اســت. ابن منیر فرهنگ شــیعیان هم عصرش را در تقابل دوقطبی6 با اهل سّنت نشان 

می دهــد. تقابــل اجتماعــی از منظر جامعه شناســی کارکرد مفیدی بــرای گروه ها دارد؛ 

ی را وادار به قبول نقش فّعال  گروه می شود، برخی اعضای منزو تقابل موجب انسجام 

گروه ها را روشن می سازد.7 ابن منیر نشان می دهد  می نماید، درنتیجه، تقابلْ  مرز میان 
چگونــه شــیعیان در عبــور از تنش هــا و فشــارهای اجتماعــی بــه عناصــر هوّیتی خود، 

1. همان، 48.
2. به عنــوان نمونــه عثمان بن عیســی وکیــل امــام کاظم؟ع؟ در مصر بوده اســت. )کشــی، محمد بن 

عمر، رجال، 598(
3. نجاشــی، احمــد بــن علــی، همــان، 66، 86، 232، 375، 379؛ طوســی، محمد بن الحســن، 

رجال، 213، 442.
4. نجاشی، احمد بن علی، همان، 392، 400؛ طوسی، محمد بن الحسن، فهرست، 126. این سه 

کتاب به ترتیب توسط ابن بابویه، مفید، و سّیدمرتضی،؟مهحر؟ نوشته شده اند.
کتــب حسین بن ســعید دو طبقــه پــس از مؤلف در مصر تحدیث شــد )نجاشــی،  5. به عنوان مثــال 
احمد بن علی، همان، 60( وابن قولویه در مصر سماع حدیث داشت )همان، 126(. سماع های 
گزارش شــده اســت )همان، 106 و 431؛ طوسی، محمد بن الحسن، رجال،  دیگری نیز در مصر 

410، 419، 431 و ...(.
6.Binary Opposition
7.Coser, Lewis A.”Social Conflict and the Theory of Social Change”, The British 
Journal of Sociology, Vol. 8, No. 3, Sep. 1957, pp. 197-207
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گاه شــده اند. تقابــل دوقطبــی1 از مفاهیــم مهم در نظریۀ ســاختارگرایی مردم شناســی  آ
کمک می کند عناصر فرهنگ در رابطه با عنصر متضاد آن  کلیدی  است. این مفهوم 
گردند. تقابل دوقطبی  گروه مخالف شــناخته  گروه ها در برابر  به درســتی درک شــوند و 
کــه دو خصوصیــت مقابــل همزمــان وجــود خارجــی ندارنــد و  از آنجــا ناشــی می شــود 
گــروه مقابــل همزمان ممکن نیســت. ابن منیر با نظــام تقابلی، تفاوت  عضویــت در دو 

گروه ها را به تصویر می کشد.

عناصر  می کند  کمک  ما  به  ابن منیر،  شعر  در  سنی  شیعه_  متضاد  ویژگی های  بیان 
ی  ی بشناسیم. قصیدۀ و هوّیتی شیعیان و شاخصه های اجتماعی آن ها را در عصر و
به خوبی نشان می دهد ادبیات و متون نظم و نثر چگونه محمل انتقال فرهنگ و ابزار 
که در این قصیده بیان شده،  شناخت آن ها است. بسیاری از باورها یا آیین هایی 
نمود  کمک  به جامعۀ شیعه  تعالیم  این  اطهار؟مهع؟شکل داده شده اند.  ائمۀ  توسط 
از  تمایز مسیر خود  برای  را  ضمن حضور در متن جامعۀ سّنی، نمادهای مشخصی 
عاّمه داشته باشد. این مسیر فرهنگی اختصاصی، محمل انتقال معارف و تعالیم در 
زمان خود و ادوار بعدی بوده است. سبک زندگی نشان دار، باورهای بنیادی متمایز، 
آیین های ویژه و دستور امامان؟مهع؟برای همزیستی مسالمت آمیز  با جامعۀ سّنی در 
که شیعیان در  را شکل داده  کنار هم فضایی  با آن ها، در  عین اختالفات عقیدتی 

متن جامعۀ اسالمی پیام اهل بیت؟مهع؟ را نشر دهند.

در ایــن مقالــه، خواســتگاه عناصــر هوّیتی مذکــور در قصیــده، در ارزش هــا و باورهای 
یشــه یابی خواهد شــد. در ابتدا تالش بر این اســت نشــان داده شــود بســیاری  تشــّیع ر
از اعتقادات در روایات رســیده از اهل بیت؟مهع؟بنیان نهاده شــده اســت. در ادامه به 
دلیــل ســکونت ابن منیــر در منطقۀ شــامات و حضور شــریف در شــهر بغداد، شــواهد 
یخــِی  وجــود تضــاد در جامعــۀ اســالمی، به ویژه در مناطق ســکونت این دو، نشــان  تار

داده خواهد شد.

1.Britannica2011,”Binaryopposition”,http://www.britannica.com/EBchecked/
topic/65552/binary-opposition
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2_ زندگینامۀ شاعر
یست بیت از اشعار ابن منیر  پایان نامه ای در دانشگاه تهران با عنوان شرح و ترجمۀ دو

ی در  طرابلســی دفاع شــده اســت1 که معرفــی جامعی از ابن منیر و شــعر او و جایــگاه و

کــرده اســت. احمد بــن منیر بن احمــد بن مفلح در ســال  یــخ ادبیــات عربــی ارائــه  تار

473 در منطقــۀ شــامات و در شــهر طرابلــس به دنیا آمــد. ازآنجایی که شــغل خاندان 

ی که زندگــی پرتالطمی  ی رفوگــری لبــاس بــوده اســت، بــه الرّفاء معــروف شــدند.2 و و

داشــت، پس از محاصرۀ طرابلس توســط نیروهای صلیبی، به شــهر دمشــق مهاجرت 

کن شد. پس ازآن متناوبًا در شهرهای مختلف منطقۀ  کرد و سپس مدتی در بغداد سا

گزیــد.  شــامات همچــون دمشــق، حلــب، حمــص، حمــاة، َشــیَزر و موصــل مســکن 

کــه در آن زمــان ناصبیــان متعصبــی داشــت،3 او را بــه تقّیــه و بروز  ســکونت در حمــاة 

یست بیت از اشعار ابن منیر طرابلسی، تهران،  1. دزفولی، محمد و خلف، حسن، شرح و ترجمۀ دو
دانشــکدۀ ادبیات دانشــگاه تهران، 1390. با تشــکر فــراوان از جناب آقای دکتــر دزفولی بابت در 
یغ ایشان در سامان  اختیار قرار دادن این پایان نامه و دیوان ابن منیر و همچنین راهنمایی بی در

دادن این نوشتار.
یخ مدینة دمشق،  کر، تار ی ر.ک: ابن عسا 2. برای آشنایی با زندگی ابن منیر عالوه بر مقدمۀ دیوان و
32/6-35؛ ابن العدیــم، بغیــة الطلــب، 1154/3-1165؛ اصفهانــی، عمادالکاتــب، خریــدة 
ذهبــی،  156/1-160؛  األعیــان،  وفیــات  ــکان، 

ّ
ابن خل 76/11-95؛  العصــر،  جریــدة  و  القصــر 

یــخ االســالم، 223/37 و 224؛ 296/37-299؛ الصفــدی، خلیــل بــن  محمــد بــن احمــد، تار
ایبــک، الوافــی بالوفیــات، 193/8-197؛ عاملــی، شــیخ حر، امــل اآلمــل، 35/1-40؛ االمیــن، 

سّیدمحسن، أعیان الشیعة، 179/3-183؛ امینی، عبدالحسین، الغدیر، 337-326/4.
ی در  کتــاب معجــم البلدان، اســت؛ و 3. نمونــۀ بــارز ایــن ناصبی گــری، یاقــوت حموی، نویســندۀ 
کــرد و در آنجا پس از مطالعۀ کتب خــوارج، به اعتقاد  کودکــی اســیر شــد و در شــهر حماة زندگی 
ی پس از ســکونت در شــهر دمشــق به دلیل جســارت به امیرالمؤمنین؟ع؟ مجبور  ید. و آن ها گرو
کان، همان، 

ّ
به فرار از این شهر شد )عسقالنی، ابن حجر، لسان المیزان، 239/6 و 240؛ ابن خل

127/6 و 128؛ الصفــدی، خلیــل بــن ایبک، همــان، 45/28 و 46(. شــگفت اینکه ذهبی در 
کتفا کرده اســت که او در  مــورد یاقــوت بــدون اینکه نامــی از امیرالمؤمنین؟ع؟ ببرد، تنها به این ا
گفت! )ذهبی، محمد بن احمد، ســیر اعالم النبالء،  مورد یکی از صحابه ســخنان ناشایســتی 

یخ االسالم، 266/45(. 312/22؛ همو، تار

ّدل
ماق

ت 
رو

ر ق
ه د

امّی
ۀ ام

 یع
ی 

اع
ام

اج
ت 

هحّی



160
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

گشت و درنهایت در 20  کرد و در سال 547 بیمار  ندادن اعتقادات شیعی خود وادار 
جمادی االول سال 548 در شهر حلب از دنیا رفت.1

ابن منیر درزمانی به دنیا آمد که دولت شیعی بنی عّمار )464-503( در طرابلس حکومت 

نموده2 و تمام مردم طرابلس شــیعه بودند.3 پدر وی در بازارهای شــهر طرابلس به صورت 

علنــی و بــا صدایی خوش، اشــعار عونــی4 را می خواند.5 هرچند نویســندگان به محتوای 

 این اشــعار اشــاره نکرده اند، اما با توجه به شــیعه بودن مردم طرابلس و اینکه اکثر اشــعار

1. بــرای آشــنایی بــا زندگــی پرتالطــم ابن منیــر ر.ک: بخــش »حیاةابــن  منیر القلقــة« از مقدمــۀ دیوان 
ابن منیر، صفحات 42-34.

یخ، به ویژه دوران جنگ های صلیبی، ر.ک:  2. برای اطالع از حکومت بنی عمار و نقش آن ها در تار
طرابلسی، علی االبراهیم، التشیع فی طرابلس و بالد الشام، 77-102 و 135-166؛ تدمری، عمر 

یخ طرابلس السیاسی و الحضاری عبر العصور. عبدالسالم، تار
3. قبادیانی، ناصرخسرو، سفرنامه، 21.

یخ  4. ابــو محمــد طلحــة بن عبیــداهلل بن ابی عون الغســانی العونی یکــی از معروف ترین شــعرای تار
اســالم در قــرن چهــارم اســت. او مبــدع ســبک جدیدی در شــعر بــود که بــه »قوادیســی« معروف 
شــد )قیروانــی، ابن رشــیق، العمــدة فــی صناعة الشــعر و آدابــه و نقــده، 178/1(. ســمعانی او را 
کــه قصیــده ای در مدح اهل بیت؟مهع؟ و مثالب دشــمنان ایشــان  کرده  »شــاعر الشــیعة« معرفــی 
ســروده اســت )ســمعانی، عبدالکریــم، االنســاب، 408/9(. ابن شهرآشــوب نیز او را از شــاعران 
یــادی در مناقــب و رثای ایشــان داشــته  کــه اشــعار ز کــرده  متجاهــر بــه مــدح اهل بیت؟مهع؟ذکــر 
ی در مدح اهل بیت؟مهع؟را دارای  اســت )ابن شهرآشــوب، معالم العلماء، 181(. دیوان اشــعار و
بیــش از ده هــزار بیت دانســته اند )امین، سّیدمحســن، اعیــان الشــیعة، 401/7(؛ نمونه هایی از 
کــرده اســت )امینی، عبدالحســین،  کتــاب الغدیــر ذکر  مــۀ امینــی در 

ّ
ایــن اشــعار را مرحــوم عال

کــه حنابلــه در ســال 443 در بغــداد آفریدنــد حــرم و  همــان، 124/4-140(. در پــِی منازعــه ای 
گرفت و به بدن مطهر ایشــان اســائه ادب  کاظم و امام جواد؟امهع؟ آتش  ضریح مطهر امام موســی 
یخ االســالم،  یخ، 575/9-577 و ذهبی، محمد بن احمد، تار شــد. )ابن اثیر، الکامل فی التار
9/30( و بــدن ابــو محمــد العونــی و علــی بــن عبــداهلل بــن وصیــف، معروف بــه ناشــئ صغیر )یا 
االصغــر( بیرون آورده و به آتش کشــیده شــد. )ابن الجوزی، المنتظــم، 330/15؛ ذهبی، محمد 

بن احمد، سیر اعالم النبالء، 310/18؛ ابن العماد، شذرات الذهب، 191/5(
ــکان، 

ّ
یــخ مدینــة دمشــق، 33/6؛ ابن العدیــم، بغیــة الطلــب، 1155/3؛ ابن خل کر، تار 5. ابن عســا

وفیات االعیان، 156/1.
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 ابــو محمــد العونی در مدح و منقبــت اهل بیت؟مهع؟بود، می توان احتمال داد وی اشــعار 

کرده  مدح اهل بیت؟مهع؟را می خوانده اســت.1 خود ابن منیر را شــیعه و یا رافضی2 معرفی 

و او را بــه دلیــل اعتقــاد به مذهب امامّیه، رافضِی خبیث دانســته اند3 و این تنها عیب او 

بود.4 او را شاعری نیکو سخن، فاضل، ملیح الشعر و حسن الطبع،5 ادیبی قوی و عارف 

ب7 توصیف 
ّ

بــه فنــون لغــت و اوزان عروض6، و شــعرش را َحَســن و قوۀ شــاعری او را مهذ
نموده اند؛ به گونه ای که تمامی کتاب جمهرة اللغة نوشتۀ ابن درید را حفظ بود.8

3_ قصیدۀ تتریه
یخــی و ادبــی نقــل شــده اســت9، یکــی از  کــه در بســیاری از منابــع تار قصیــدۀ تتریــه 

1. امینی، عبدالحسین، همان، 128/4.
2. تا پیش از قرن هشــتم، علمای اهل ســّنت میان لفظ شــیعه و رافضی تفاوت قائل بودند؛ شــیعه 
که از ابوبکر و  که امیرالمؤمنین؟ع؟را بــر عثمان برتری می داد و رافضی یعنی کســی  یعنــی کســی 
کرم؟ص؟را شــتم می کرد. )ذهبــی، محمد بن  عمــر برائــت می جســت یا یکی از اصحــاب پیامبر ا

یخ االسالم، 89/18 به نقل از عبداهلل بن احمدبن حنبل از پدرش(. احمد، تار
ــکان، 

ّ
یــخ مدینــة دمشــق، 33/6؛ ابن العدیــم، بغیــة الطلــب، 1155/3؛ ابن خل کر، تار 3. ابن عســا

وفیــات االعیــان، 156/1؛ ذهبــی، محمــد بن احمد، ســیر اعــالم النبــالء، 224/20؛ اصفهانی، 
عمــاد الکاتــب، همان )قســم شــعراء الشــام، جلــد اول(، 76/12؛ الصفدی، خلیــل بن ایبک، 

همان، 193/8: »وکان رافضیًا خبیثًا یعتقد مذهب اإلمامیة«.
4. العمری، احمد بن یحیی، مسالک االبصار فی ممالک االمصار، 470/15.

5. سمعانی، عبدالکریم، االنساب، 300/1.
یخ دمشق(، 322. یخ )معروف به ذیل تار 6. ابن القالنسی، تار

7. اصفهانی، همان، 79/12.
8. ابن العدیم، همان، 1154/3.

کی، داوود، تزیین  9. ابن منیر، همان، 158-171؛ بحرانی، یوســف، کشــکول، 420/1-425؛ االنطا
االســواق بتفصیل اشــواق العّشــاق، 364/2-368؛ حمــوی، ابن الحجة، خزانــة االدب و غایة 
کتــاب در هامــش  االرب، 183-185؛ حمــوی، ابن الحجــة، ثمــرات االوراق، 215-219 )ایــن 
کل فن مستظرف  کتاب زیر نیز چاپ شده است: االبشیهی، محمد بن احمد، المستطرف فی 
و بهامشــه ثمــرات االوراق، 43/2-48(؛ امیــن، سّیدمحســن، اعیــان الشــیعة، 181/3 و 182؛ 

کرده است. منابِع دیگِر این قصیده را محقق دیوان ابن منیر در صفحات 169 و 170 ذکر 
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یخ اســالم اســت و آن طــور که صاحب حدائق اشــاره  مشــهورترین قصایــد در طــول تار

گردید.1 از دیدگاه ادبی، این  نموده، این قصیده ضرب المثل شــاعران پس از ابن منیر 

شــعر جنبه های مختلف شــعر را دارا است؛ مبالغه ها و استعاره هایی که شاعر در این 
ی با صنایع ادبی است.2 شعر داشته، نشان از آشنایی و

در مورد علت ســروده شــدن شــعر گفته شده اســت ابن منیر غالم خود به نام »َتَتر« را به 

که در آن زمان نقابــت علویان را بر عهده  یتی به نزد یکی از شــرفا3  جهــت انجــام مأمور

گمــان اینکه غــالم نیز بخشــی از آن هدایا اســت،  داشــت، می فرســتد. آن شــریف بــه 

او را نــزد خــود نــگاه مــی دارد. ابن منیر پس از اطــالع از چنین اقدامــی، قصیده ای برای 

ی بازگرداند. لحن قصیدۀ او قهر و تهر  گفته و از او درخواســت می کند تتر را به و ســّید 

گر خواســته اش اجابت نشــود،  اســت و وارونه گویــی. ابن منیــر بــا زبانی ملیح می گوید ا

از تشــّیع جدا شــده و در شــعر خود شاخصه های شــیعه را در تصویری وارونه که همان 

هوّیت ســّنی اســت، ترســیم می کند. ابن منیر هنرمندانه این تضادهای دوقطبی را به 

کرده اند مخاطــب ابن منیر در این شــعر، ســّید رضی  گمــان   نظــم آورده اســت. برخــی 

)د. 406( یا سّید مرتضی )د. 436( بوده است؛ اما با توجه به سال فوت این دو بزرگوار 

د ابن منیر، این سخن چندان صحیح به نظر نمی رسد و مخاطب این شعر 
ّ
و سال تول

ی ناشناخته مانده است. که نام و شخصی دیگر است 

یگردانــی از عقیدۀ  برخــی گمــان کرده انــد لحــن قهرآمیــز ابن منیر در قصیــدۀ تتریــه، رو

شــیعی اســت؛4 اما همان طور که مرحوم شــیخ  حّر عاملی بیان نموده اســت، این شعر 

1. بحرانی، کشکول، 420/1.
2. شوقی ضیف بر اساس قصیدۀ تتریه ادعای چیره دستی ابن منیر در میان شعرای زمان خود را به 

یخ األدب العربی، 211( حق دانسته است. )ضیف، شوقی، تار
کرم؟ص؟ امیرالمؤمنین؟ع؟و حضرت زهرا؟اهع؟( از القابی  3. در آن زمان برای ســادات )نســل پیامبر ا

ی الشرف و امثال آن استفاده می کردند. مانند شریف، اشراف، شرفا، ذو
4. حموی، ابن الحجة، همان، 215 )در هامش المستطرف، 44/2(
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هرگــز به معنای بازگشــت از تشــّیع نیســت.1 در وهلــۀ اول باید گفت که ابن منیر شــرط 

کــرده اســت که در صــورت بازنگرداندن تتر چنین و چنان خواهــد نمود و می دانیم که 

ی در این شــعر با اســتفاده  ی بازگرداند. و شــریف پس از رســیدن قصیده، غالم را به و

از صنایع ادبی فراوان، صرفًا از ســّید درخواســت بازگشــت تتر را دارد. او در ابیات زیر 

می گوید:

تحـــا یـــوم  فـــي  اقـــول  ر لـــه البصیـــرة و البصـــرو 

نـــي 
ّ
أضل الشـــریف  الّنظـــرهـــذا  و  الهدایـــة  بعـــد 

مضـــرمـــا لــــــــي مضـــّل فـــي الـــورى أبـــو  الّشـــریف   
ّ

إال

ـــریـ ـــذ بیـــد الّش ـــال خــــــ کمـــا ســـقرفیقــــ ــــف فمســـتقّر 

للمســـــــــــــ یغفـــــــــــــــــر  اهلل  ــــي ء إذا تنّصـــل و اعتـــذرو 

کفـــراال لمــــــــــــن جحـــد الوصـــی لمـــن  و  والئـــه 

ّیــــــــــــــة بدو إلیکهـــــــــــــــــا  الحضـــرو  لرّقتهـــا  رّقـــت 

کـــره المطـــرحّبرتهـــــــــــا فغــــــــــدت کزهـ ــــر الـــّروض با

ــدة کخریــــــ ــدة  غیـــداء ترفـــل فـــي الحبـــرو قصیــــــــــــــ

انبهـــرو إلــــــــی الشـــــــــریف بعثتهـــا و  قراهـــا  لّمـــا 

او در این ابیات آشــکارا بیان می کند هدف از این شــعر تنها بازگرداندن غالم خود اســت 

ی اصاًل از اعتقادات خود بازنگشــته، بلکه تنها این شــعر را که  که و و این نشــان می دهد 

کرده،  گونه مدّون ســاخته و خود آن را به دوشــیزۀ نیکو اندام تشــبیه  ید  آن را با الفاظ مروار

ی  سروده تا حّس همدردی شریف را برانگیزد و پس از خواندن آن شعر، َنَفس او را بُبرد!2 و

با هنرمندی، درخواســت خود را از شــریف مطرح می کند و شــریف نیز با صله ای غالم را 

ی بازمی گرداند. به و

1. عاملی، شیخ حر، امل اآلمل، 38/1.
کرده  که ابن منیر به نکات حساسیت برانگیزی اشاره  کنایه از شدت تأثیر این قصیده در شریف   .2

است.

ّدل
ماق

ت 
رو

ر ق
ه د

امّی
ۀ ام

 یع
ی 

اع
ام

اج
ت 

هحّی



164
13

93
ن   

ستا
  زم

م _
ده

انز
 ش

ارۀ
شم

ی  _  
ژوه

ت پ
مام

ۀ ا
نام

صل
ف

شــهرت قصیــدۀ تتریــه باعــث شــد دیگر شــعرا نیز بــه تقلیــد از این قصیــده یا به شــرح آن 

ید، ابوالحسن جّزار مصری  بپردازند. سعیدبن هاشــم و برادرش ابوبکر خالدی، حســن بن ز

و قاضی جمال الدین علی بن محمد العنســی، نمونه هایی مشــابه از این شعر  را سرودند.1 

کاتــب پس ازآنکه یکی از ســادات به او وعده ای داد و عمل نکرد، شــعری  یــذی  ابن التعاو

کــرد.2 همچنیــن در دوران ممالیک، قصیدۀ   ماننــد قصیــدۀ تتریه ســرود و برای او ارســال 

تتریه تخمیس شده است که نسخه ای خطی از آن به شمارۀ   در کتابخانۀ دانشگاه 

ملک ســعود عربســتان نگهداری می شــود.3 ابراهیم بن یحیی )د. 1214( تخمیس دیگری 

از این قصیده داشــته اســت.4 بنا به نوشــتۀ ســّید عبدالعزیز طباطبایی، محمد العرضی 

که نسخۀ خطی آن در 17 صفحه  الحلبی )د. 1071( شرحی بر قصیدۀ تتریه نوشته است 
کتابخانۀ حسن پاشا در مکتبۀ سلیمانیۀ استانبول موجود است.5 و به شمارۀ 892 در 

قصیــدۀ تتریــه را می تــوان در چنــد عنوان کلی خالصه نمــود. بیان آیین هــای اجتماعی و 

که  ینی هســتند  یخــی و باورهــا و ارزش ها، عناو ســبک زندگــی، احکام فقهــی، مظالم تار

می تــوان قصیــدۀ ابــن منیــر را در آن عناوین تقســیم بندی نمــود. در ادامه، ایــن قصیده در 

یخی  یخی و تحلیل اجتماعی  _ تار هرکدام از این عناوین بخش بندی شــده و شــواهد تار

مرتبط با آن توضیح داده خواهد شد.

4_ آیین های اجتماعی و سبک زندگی
آیین هــای اجتماعــی و ســبک زندگــی از مهم تریــن شــاخصه های فرهنگی هــر قوم به 

گروه ها از نوع زندگی و آیین های خود  یخ، بسیاری از اقوام و  شمار می روند. در طول تار

شــناخته می شــوند. در یک نگاه عام، برخی آیین های خاص، مانند جشــن در اّیامی 

1. امینی، عبدالحسین، همان، 331-329/4.
2. اصفهانی، عمادالکاتب، همان، 29-26/4.

3. فایل پی دی اف این نسخه نزد نگارنده موجود است.
یعة، 9/4 و 10. 4. تهرانی، آقا بزرگ، الذر

5. طباطبایی، سّیدعبدالعزیز، اهل البیت فی المکتبة العربیة، 245 و 246.
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کی ها،  مشــخص و یــا عــزاداری در یــک روز معّین، یــا حتی بعضی از اشــیاء و یــا خورا

نشــانه ای بــرای یــک قــوم یا عقیده تلقی شــده و حتی به عنــوان یکــی از عناصر هوّیتی 

آن قوم شــناخته می شــوند. این نشــانه گاهی اوقات تا بدان حد مشــهور می شــود که از 

طریــق آن می تــوان افراد یک عقیده را از دیگران متمایز ســاخت. ابن منیر در خصوص 

کی هــا نیــز  آیین هــای جشــن و عــزا، ماننــد غدیــر و عاشــورا و همچنیــن در مــورد خورا

ویژگی هایی را مطرح می کند.

4_ 1_ جشن عید غدیر

و عدلـــت عنـــه إلـــی عمـــرو جحـــدت بیعـــة حیـــدر

الغدیــــ ذکـــر  جـــری  إذا  ــــر أقـــول مـــا صـــّح الخبـــرو 

ــال ــن المـ ــه مـ بـــس ما اضمحـــّل و ما اندثرو لبســـت فیـ

بــر اســاس روایــات اهل بیــت؟مهع؟ روز غدیــر بزرگ تریــن عیــد مســلمانان بــوده1 و ایــن 

گرفتــن در ایــن روز ثــواب فراوانــی  عیــد در آســمان معروف تــر از زمیــن اســت2 و روزه 

دارد.3 امــام رضــا؟ع؟در روز عیــد غدیــر بــه دوســتان خــود غــذا و هدایــای فــراوان ارســال 

نمــوده و خــود و تمامــی اطرافیانشــان لباس هــای نــو می پوشــیدند.4 عــالوه بــر پوشــیدن 

لبــاس نــو، اطعــام، هدیــه دادن بــه خانــواده و فــرح و شــادی در ایــن روز، از دســتورهای 

کــه بــرای روز عیــد غدیــر بیــان شــده، همگــی  کیــد ائمۀاطهار؟مهع؟بــوده اســت.5 آدابــی  ا

کلینــی، محمدبن یعقــوب، الکافــی، 148/4 و 149؛ ابــن بابویــه، محمد بن علــی، من الیحضره   .1
الفقیه، 54/2 و 55؛ همو، االمالی، 188؛ همو، ثواب االعمال، 99.

2. طوســی، محمــد بــن الحســن، تهذیــب االحــکام، 24/6؛ همــو، مصبــاح المتهجــد و ســالح 
المتهجد، 737/2.

3. ابــن بابویــه، محمــد بن علــی، من الیحضــره الفقیه، 55/2؛ همــو، ثواب االعمال، 100؛ طوســی، 
محمد بن الحسن، تهذیب االحکام، 143/3 و 144 و 305/4.

4. همو، مصباح المتهجد، 752/2.
5. ابــن بابویــه، محمــد بــن علی، ثــواب االعمــال و عقــاب االعمــال، 99 و 100؛ طوســی، محمد بن 

الحسن، همان، 736/2.
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ایــن  اظهــار  و  روز  ایــن  دانســتن  عیــد  اهل بیت؟مهع؟بــرای  دســتورات  نشــان دهندۀ 
اســت.1 بــوده  خوشــحالی 

ینت  در ســال 352 برای اولین بار معّزالدوله دســتور داد در روز عید غدیر شهر بغداد ز

شــود، بازارها مانند اعیاد در شــب ها باز باشــند، در خیابان ها طبل و بوق بزنند و بر در 

خانــۀ وزرا و شــرطه ها آتــش روشــن نمایند.2 همان طور که ابن کثیر اشــاره کرده اســت، 

همگی این اقدامات نشــانی از شــادی و فرح بود.3 جشــن عید غدیر در سال های بعد 

یخی نقل  یادی در این زمینه در منابع تار گزارش های ز نیــز در بغداد انجــام می گرفته و 

شده است.

عــالوه بــر بغداد، جشــن و پای کوبی روز غدیر در منطقۀ مغرب جهان اســالمی )شــام، 

مصــر و غــرب آفریقا( به طــور علنی انجام می گرفت.4 برای اولیــن بار در 18 ذی الحجۀ 

ســال 362 جمعــی فــراوان از اهــل مصــر و مغربیــان در روز هجدهــم ذی الحجــه برای 

دعــا جمــع شــده و آن روز را عیــد اعالم کردند.5 در این جشــن ها که ســال های پیاپی 

برپــا می گشــت،6 تمامــی اقداماتی که نشــان از شــادی دارد، مانند پوشــیدن لباس نو، 

کتـــاب بحـــار االنـــوار و وســـائل الشـــیعة جمـــع آوری شـــده اســـت.  1. تمامـــی ایـــن روایـــات در دو 
محمدباقـــر،  مجلســـی،  440/10-446؛  و   90 و   89/8 الشـــیعة،  وســـائل  شـــیخ حر،  عاملـــی، 
بحاراالنـــوار، 298/95-323؛ بـــرای آشـــنایی بـــا آداب عیـــد غدیـــر ر.ک: انصـــاری، محمدباقـــر، 

ــر. ــد غدیـ آداب عیـ
یــخ، 550/8؛ ذهبــی، محمــد بــن  2. ابن الجــوزی، المنتظــم، 151/14؛ ابن اثیــر، الکامــل فــی التار

یخ االسالم، 12/28. احمد، تار
کثیر، البدایة و النهایة، 243/11. 3. ابن 

4. برای آشــنایی با جشــن عید غدیر در دوران فاطمیان ر.ک: امینی، محمدهادی، عید الغدیر فی 
عهد الفاطمیین.

5. مقریزی، احمد بن علی، اتعاظ الحنفاء، 142/1؛ همو، الخطط، 255/2.
گزارش های جشــن عید غدیر در ســال های مختلف، اشــاره می کند شــیعیان مانند  6. مقریزی در 
هرســال جشــن عید غدیر را برپا می کردنــد )مقریزی، احمد بن علی، اتعــاظ الحنفاء، 273/1، 

276، 280، 284 و 24/2، 74، 91، 168 و 96/3(.
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کردن هدایا و قربانی توســط شــیعیان انجــام می گرفته  ازدواج، آزادی بنــدگان، پخــش 

یــان، فقهــا و شــعرخوانان ابتــدا در مســجد شــهر قاهره جمع شــده و  اســت. مــردم، قار

ی انجام می گرفــت و خلیفۀ فاطمی  ســپس این جشــن در قصــر خلیفه و در حضــور و

نیز به مردم خلعت می بخشــید و به ایراد خطبه می پرداخت.1 اعتقاد به قداســت روز 

غدیر آن قدر واال بوده که در ســال 488 المســتعلی باهلل، خلیفۀ فاطمی، در این روز بر 
مسند حکومت نشست.2

در تــالش بــرای مقابله با شــیعیان در جشــن عید غدیر، عــده ای از اهالی باب  البصره 

کــه همگــی حنبلی بودند3، هشــت روز پس از عید غدیر ســال 389 )26 ذی الحّجة( 

کردنــد برای خود نیــز فضیلتی متقابــل ابداع نماینــد؛ این افراد ادعــا نمودند در  تــالش 

ایــن روز پیامبــر و ابوبکر در غار حضور داشــته اند. به همین دلیــل مانند یوم الغدیر که 

شــیعیان بــه جشــن و پای کوبــی می پرداختند، آنــان نیــز در 26 ذی الحّجة به جشــن و 
سرور برای بزرگ داشت یوم الغار مشغول شدند.4

4_ 2_ آیین های روز عاشورا

ــّرم  ــر المحـ الّشـــعرو حلقـــت فـــي عشـ مـــن  اســـتطال  مـــا 
نهـــاره  صـــوم  نویـــت  أخـــرو  أّیـــام  صیـــام  و 
ثـــو أجـــّل  فیـــه  لبســـت  یّدخـــرو  للمالبـــس  ب 
ب مـــن العشـــاء إلـــی الّســـحرو ســـهرت فـــي طبـــخ الحبـــو
أصـــا مکتحـــال  غـــدوت  ــرو  فـــح مـــن لقیـــت مـــن البشـ
الّطریــــ وســـط  فـــي  وقفـــت  ــــق أقـــّص شـــارب مـــن عبـــرو 

1. مقریزی، الخطط، 254/2، 255 و 441.
2. ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، 140/5.

کرخ. 3. حموی، یاقوت، همان، 448/4، ذیل مدخل 
یخ، 155/9؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة،  4. ابن الجوزی، المنتظم، 14/15؛ ابن اثیر، الکامل فی التار

325/11؛ مقریزی، احمد بن علی، الخطط،255/2.
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ـــات،1 روز عاشـــورا را روزی مبـــارک می داننـــد! در  ـــه برخـــی روای ـــا تمّســـک ب اهـــل ســـّنت ب

کـــرم؟ص؟ پـــس از ورود بـــه مدینـــه مشـــاهده  منابـــع اهـــل ســـّنت نقـــل شـــده اســـت پیامبـــر ا

کردنـــد یهودیـــان ایـــن روز را روزه می گیرنـــد. وقتـــی ایشـــان دلیـــل ایـــن امـــر را جویـــا شـــدند، 

کـــرده و حضـــرت موســـی؟ع؟ را  کـــه در ایـــن روز خـــدا فرعـــون را غـــرق  گفتنـــد  در پاســـخ 

ـــه حضـــرت موســـی؟ع؟  ـــه اینکـــه مســـلمانان ب ـــا اســـتناد ب کرم؟ص؟ب نجـــات داد. پیامبـــر ا

بیشـــتر قرابـــت دارنـــد تـــا یهودیـــان، روزۀ ایـــن روز را تشـــریع فرمودنـــد.2 در دوره هـــای بعـــدی 

ــال،  ــر عیـ ــه بـ ــام، نفقـ ــیدن، اطعـ کشـ ــم  ــه چشـ ــرمه بـ ــورد روزه، سـ ــری در مـ ــات دیگـ روایـ

ذخیـــرۀ نیازهـــای ســـالیانه در ایـــن روز و قرض الحســـنه دادن، در میـــراث حدیثـــی اهـــل 

یـــاض  کتـــاب بســـتان الواعظیـــن و ر ســـّنت وارد شـــد! ابن الجـــوزی فصلـــی مســـتقل از 

الســـامعین را بـــه فضائـــل روز عاشـــورا اختصـــاص داده اســـت!3 ایـــن روایـــات بعدهـــا بـــه 

کـــه خـــود  یحـــان بیرونـــی  گـــزارش ابور زندگـــی اجتماعـــی اهـــل ســـّنت نیـــز وارد شـــد. بـــه 

ینـــت  یســـت، بنی امّیـــه در ایـــن روز لبـــاس تـــازه می پوشـــیدند، ز در دوران آل بویـــه می ز

که هشت روز پیش از واقعۀ عاشورا به شهادت رسید، بر باالی دار این نکته را  1. جناب میثم تّمار 
که در روز دهم این ماه فرزند پیامبر شــهید شــده و عده ای این روز را مبارک خواهند  متذکر شــد 
کــرد )شــیخ صــدوق، امالــی، 189و 190(.  دانســت و بــرای آن فضائــل فراوانــی جعــل خواهنــد 
پیش بینــی جنــاب میثــم درســت از کار درآمد و برای ایــن روز ویژگی های فراوانــی در کتب اهل 

سّنت نقل شد.
کــه مهم تریــن آن هــا  یخــی نقــل شــده اســت  2. ایــن واقعــه در بســیاری از کتاب هــای حدیثــی و تار
عبارت انــد از: بخــاری، محمدبن اســماعیل، الصحیــح، 44/3؛ ابن حنبل، المســند، 291/1 و 
یخ، 417/2؛ نقل موجود  ینی، ابن ماجه، السنن، 552/1؛ طبری، محمد بن جریر، التار 310؛ قزو
در کتاب هــا چنیــن اســت: »و کان النیب؟مص؟ح�ن قــدم املدینة، رای يود تصوم یوم عاشــوراء، 
ی مویس و من معه مهنم، فقال: حنن  فسأهلم فاخبروه انه الیوم الذی غرق اهّلل فیه آل  فرعون، و حنج
أحق مبویس مهنم فصام و امر الناس بصومه، فلما فرض صوم شــهر رمضان، مل یأمرهم بصوم یوم 
عاشــوراء، و مل یهنهم عنه «. برای مطالعۀ بیشــتر ر.ک: طبســی، نجم الدین، صوم یوم عاشورا بین 

السنة النبویة و البدعة االمویة.
3. ابن الجــوزی، بســتان الواعظیــن، 249-269؛ به جهت پرهیز از طوالنی شــدن، تنها به ذکر همین 

کتفا شد. کتب اهل سّنت ا کتاب به عنوان نمونه ای از تمامی روایات موجود در 
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می کردنـــد، بـــه چشـــمان ســـرمه می کشـــیدند، ولیمـــه می دادنـــد و شـــیرینی پخـــش 

ی خاطرنشـــان  می کنـــد پـــس از انقـــراض دولـــت بنی امّیـــه ایـــن رســـوم در  می کردنـــد. و

ــام در  ــان اهـــل شـ ــر، ناصبیـ کثیـ ــزارش ابـــن  گـ ــه  ــا بـ ــد.1 بنـ ــّنت باقـــی مانـ ــان اهـــل سـ میـ

روز عاشـــورا حبـــوب )غـــذای معـــروف( می پختنـــد، غســـل می نمودنـــد، عطـــر اســـتفاده 

می کردنـــد، فاخرتریـــن لباس هـــا را می پوشـــیدند و شـــادمانی می کردنـــد.2 مقدســـی 

ی  ـــه تجّمـــل رو ـــم و جاهـــل در روز عاشـــورا ب کـــه اهالـــی مّکـــه از عال کـــرده اســـت  گـــزارش 
می آورنـــد.3

در روایات رسیده از اهل بیت؟مهع؟ روزۀ عاشورا سّنت ابن مرجانه به جهت خوشحالی 

پیروزی بر امام حســین؟ع؟ معرفی شــده اســت و جزای روزۀ آن، محشــور شــدن با ابن 

گرفتن در روز عاشــورا، امام  یاد در روز قیامت اســت!4 عالوه بر منع روزه  مرجانه و آل ز

کاظم؟ع؟از ابتدای ماه محّرم خندان دیده نمی شدند و در روز عاشورا ناراحتی ایشان 

بــه اوج خــود می رســیده اســت.5 در ایــن روز جمــع آوری امــوال و ذخیرۀ مایحتــاج و یا 

کســب وکار توســط ائمۀ اطهار؟مهع؟ نهی شده و به جای آن دســتور داده اند مردم در این 

روز در باطــن و در ظاهــر عــزادار و مصیبــت زده باشــند.6 از دیدگاه اجتماعــی نیز  ائمۀ 

اطهار؟مهع؟عالوه بر عزاداری، به شــیعیان دســتور می دادند ژولیده موی بوده، لباس ها 

را ماننــد اهــل مصیبــت بپوشــند و در خانه هــای خــود یــا در خانه هــای دیگر شــیعیان 

یحان بیرونی، اآلثار الباقیة، 329. 1. ابور
کثیر، البدایة و النهایة، 202/8. 2. ابن 

3. مقدسی، محمد بن احمد، احسن التقاسیم، 183.
کلینــی، محمــد بن یعقوب، الکافــی، 145/4-147 )مؤلف کتاب، پنج روایــت را در این زمینه   .4
کرده است(؛ طوسی، محمد بن الحسن، تهذیب االحکام، 300/4 و 302؛ طوسی، محمد  نقل 

بن الحسن، االستبصار، 136-134/2.
5. ابن بابویه، محمد بن علی، االمالی، 191.

6. ابن قولویه، کامل الزیارات، 193؛ ابن بابویه، محمد بن علی، همان؛ همو، عیون اخبار الرضا؟ع؟ 
298/1 و 299؛ همو، علل الشرایع، 228-225/1.
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مه 
ّ

کاشــانی، عال محســن فیــض 
ّ

کننــد.1 برخــی از علمــای شــیعه ماننــد مال عــزاداری 
مجلسی و محّدث بحرانی، روزه در این روز را حرام می دانند.2

عــزاداری بــر امــام حســین؟ع؟ در اولیــن روزهــای پــس از شــهادت ایشــان آغــاز شــد. 
کربــال لبــاس ســیاه و ُمســوح3 می پوشــیدند و امام ســجاد؟ع؟ برای  بازمانــدگان واقعــۀ 
ینب؟اهع؟ ام البنین، ام ســلمه )همســر  آن ها غذا آماده می نمودند.4 عزاداری حضرت ز
یخی  کتاب های تار کرم؟ص؟( و رباب، همســر امام حســین؟ع؟ در بســیاری از  پیامبر ا
و ادبــی نقــل شــده اســت.5 در دوران ائمــۀ بعــدی نیــز مجالــس عــزا در حضــور خــود 
گریه و نوحه ســرایی بر امام حسین؟ع؟  ائمه؟مهع؟برگزارشــده و ایشــان اصحابشــان را به 

دستور می دادند.6

در روز عاشــورای ســال 352 معّزالدوله دســتور داد در شــهر بغداد دکان ها بسته شده، 

1. در آن زمــان بــاز بــودن دکمۀ لباس نشــانۀ عزادار بودن بوده و امام صــادق؟ع؟ به یکی از اصحاب 
یارت  خود چنین دستور داده اند و در ادامه نیز به انجام اعمال دیگری در روز عاشورا، ازجمله ز
امــام حســین؟ع؟ ســفارش کرده اند. )طوســی، محمــد بن الحســن، مصباح المتهجــد، 782-
787؛ ابن المشــهدی، المزار الکبیر، 473-480(. برای آشــنایی با آداب دیگر روز عاشورا ر.ک: 

نیشابوری، عبدالحسین، احرام محرم، 168-137.
2. فیض، مال محسن، الوافی، 76/11؛ مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، 361/16؛ بحرانی، شیخ 
یوسف، الحدائق الناضرة، 375/13 و 376؛ مرحوم نراقی نیز فتوای مرحوم صاحب حدائق را 

»فی غایة الجودة« دانسته است. )نراقی، احمد، مستند الشیعة، 492/10(
3. در ادامه توضیحی در مورد لباس مسوح ارائه خواهد شد.

4. برقی، المحاسن، 420/2.
کتاب های: ابن بابویه، محمد بن علی، االمالی، 202، 203؛ مفید، محمد  5. عزاداری ام ســلمه در 
بــن محمد، االمالی، 319؛ طوســی، محمد بن الحســن، االمالــی، 90 و 315؛ ترمذی، محمد بن 
عیســی، الســنن، 657/5؛ طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، 373/23؛ و عزاداری 
90؛ مجلســی، محمدباقــر،  الطالبییــن،  مقاتــل  ابوالفــرج،  کتابهــای: اصفهانــی،  در  ام البنیــن 
بحاراالنــوار، 40/45؛ و عــزاداری و نوحه خوانی رباب در کتابهــای اصفهانی، ابوالفرج، اآلغانی، 

142/16؛ الصفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، 75/14 نقل شده است.
6. در ایــن زمینــه ر.ک: مجلســی، محمدباقــر، همــان، 278/44-296؛ عاملی، شــیخ حر، وســائل 

الشیعة، 597-593/14.
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بازارها و خریدوفروش تعطیل شده، مردم لباس های سیاه پوشیده، و بر سر در خانه ها 

کننــد. بعدازاین  یــا مغازه هــای خود ُمســوح نصب نمــوده و به طور علنی نوحه ســرایی 

که  دســتور، تمامی شیعیان با صورت های ســیاه در خیابان ها حاضر شده و در حالی 

بــا دســت بر صورت خــود می زدند، بــه خیابان ها آمدند.1 نــه تنها در بغــداد، بلکه این 

گزارش های فراوانی در  شیوۀ عزاداری در بسیاری از شهرها و مناطق انجام می گرفت.2 

یخی نقل شــده است.  مورد اقامۀ عزاداری عاشــورا در ســال های مختلف در منابع تار

کستر بر سر خود یا در خیابان ها  کاه و خا همچنین گزارش شده که شیعیان در این روز 
یختند.3 و بازارها می ر

کمیــت دولــت فاطمیان، عــزاداری امام  در مغــرب جهــان اســالم و مناطــق تحت حا

حسین؟ع؟رواج کامل داشته است. مقریزی دربارۀ عزاداری عاشورا در مصر می نویسد 

در روز عاشورا بازارها تعطیل شده و عزاداری در بارگاه ام کلثوم و سّیده نفیسه یا مسجد 

گزارش بســیار مفّصلی از  جامــع قاهره برپا می شــده اســت.4 مقریــزی و ابن تغری بردی 

نحوۀ عزاداری خلفای فاطمی و مردم در روز عاشــورا بیان کرده  و خاطرنشــان  می کنند 

که این رســم از ابتدای خالفت المعز لدین اهلل )341-365( تا پایان خالفت العاضد 

عبــداهلل )556-567(، آخرین خلیفۀ فاطمی، ادامه داشــته اســت.5 پــس از انقراض 

خالفت فاطمیان، صالح الدین اّیوبی دستور داد تا مردم در روز عاشورا شادی نمایند 

یخ طبــری(، 397/11؛ ابن الجوزی،  یــخ طبری )چاپ شــده در ضمیمــه تار 1. همدانــی، تکملــة تار
یخ، 549/8؛ ابن کثیر، البدایة و النهایة، 243/11؛  المنتظم، 150/14؛ ابن اثیر، الکامل فی التار

یخ االسالم، 11/26. یخ، 527/3؛ ذهبی، محمد بن احمد، تار ابن خلدون، تار
یحان بیرونی، اآلثار الباقیة، 329. 2. ابور

کثیر، البدایة و النهایة، 335/7 و 202/8. 3. ابن 
4. مقریــزی، احمــد بن علی، الخطط، 2/ 329 و 436؛ همو، اتعاظ الحنفاء، 145/2؛ گزارش های 
یادی نقل شــده است؛ به عنوان مثال ر.ک: همان، 67/2 و 100 و 97/3  عزاداری در ســال های ز

و 105.
5. ابن تغری بــردی، النجــوم الزاهــرة، 152/5 و 153؛ مقریــزی، احمــد بن علی، الخطــط، 330/2 و 

.331
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کشند.1 کنند و سرمه به چشم  و شیرینی پخش 

که شیعیان در روز عاشورا اجرا می کردند استفاده از ُمسوح بوده است. لباس  از آدابی 

که آن زمان توســط راهبان و دنیا  ُمســوح )مفرد آن مســح( لباســی از جنس موی بز بود 

گریزان استفاده می شد و معمواًل به رنگ سیاه بود. بسیاری از افراد در مراسم عزاداری 

آن را می پوشــیدند و نشــانه ای از ماتم زدگی بوده است. شیعیان در عزاداری های خود 

یا ُمسوح بر تن می کرده و یا آن را بر سر در خانه ها یا مغازه های خود نصب می نمودند.

4_ 3_ خوردن جرجیر و جری
البقـــو جرجیـــر  کلـــت  أ البحـــرو  ِجـــّرّيِ  بلحـــم  ل 
المـــآ خیـــر  جعلتهـــا  الخضـــرو  و  کـــه  الفوا و  کل 

گیاهی   که برابر با روایات شــیعه از خوردن آن نهی شــده اســت؛  گیاهی اســت  جرجیر 
گیاه موردعالقۀ بنی امیه دانسته اند.2 در  کاشته شده و آن را  یشه های آن در جهنم  که ر
روایات شــیعه خوردن ِجّری )مارماهی( نیز حرام اعالم شــده است؛ به عنوان مثال نقل 
شــده اســت امیرالمؤمنین؟ع؟در بازار شــهر، افــراد را از فروش ِجّری منــع می کرده اند.3 
شــهید اول بــر اســاس این روایــات، جرجیر را گیاهی مذموم دانســته،4 و ســّید مرتضی 
گوشــت ِجّری را از انفرادات فقهی امامّیه دانســته اســت.5 احمد بن داوود بن  حرمت 
ســعید معروف به ابویحیی جرجانی، کتابی در مورد مناظرۀ یکی از شــیعیان با مرجئه 

در مورد خوردن ِجّری نوشته است.6

1. همان، 437/2.
کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان،  2. برقــی، احمــد بــن محمــد، المحاســن، 517/2 و 518؛ 

.368/6
کلینی، محمد بن  3. علــی بن جعفر، مســائل علی بن جعفــر، 131؛ حمیری، قرب االســناد، 279؛ 

یعقوب، همان، 221/6؛ عاملی، شیخ حر، وسائل الشیعة، 137-130/24.
4. عاملی، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة، 290.

5. سّیدمرتضی، علی بن حسین، االنتصار، 400.
6. نجاشی، احمد بن علی، همان، 455؛ طوسی، محمد بن الحسن، فهرست، 59.
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کراهت جرجیر، اختالفی میان شــیعیان نیســت1،  با توجه به اینکه در حرمت ِجّری و 

یج از نشــانه های شــیعیان گردید و این اختالفات جنبۀ اجتماعی  این دو حکم به تدر

یــذی که مانند قصیدۀ تتریه ســروده شــده، خوردن  بــه خــود گرفت. در شــعر ابن التعاو

جرجیــر و مارماهــی از نشــانه های ناصبیــان بیــان شــده اســت.2 همچنیــن در منطقۀ 
کم بامراهلل دستور داده شد مردم جرجیر نخورند.3 شامات در دوران الحا

4_ 4_ احکام فقهی

عــالوه بــر آیین هــا و اعتقــادات، برخــی احــکام فقهــی نیــز جنبــۀ اجتماعــی بــه خــود 

گرفــت. به ویــژه احــکام فقهــی اختالفی شــیعه و اهل ســّنت، نمود بیشــتری در تعیین 

یــخ بــا اســتناد به همین مســائل،  گــروه داشــت و همــواره در طــول تار حدومرزهــای دو 

معتقدان به مذهب تشــّیع و اهل ســّنت از یکدیگر متمایز می شــدند. ابن منیر در شعر 

خود عالوه بر موضوعات پیشین، چند مورد از اختالفات فقهی را نیز  به تصویر کشیده 

که در ادامه به آن ها پرداخته خواهد شد. است 

هـــا
ّ
کل و مســـحت خّفـــي في الّســـفرو غســـلت رجلـــي 

جهـــرو آمیـــن أجهـــر فـــي الّصـــال قبلـــي  بهـــا  کمـــن  ة 

یکــی از اختالفــات میــان شــیعه و اهل ســّنت در مســائل عملــی )اصطالحــًا فقهی(، 

یــن4 و آمین گفتن در نمــاز پس از 
َ

یــن )پاها( در وضو، مســح بــر ُخّف
َ
بحــث شســتن ِرجل

پایان ســورۀ حمد اســت. در روایاِت نقل شــده در کتب اهل ســّنت در موضوع شستن 

1. بنا به نقل مرحوم صاحب جواهر، حرمت خوردن ِجّری میان علمای شــیعه اجماعی بوده اســت 
)نجفی، محمدحسن، جواهر الکالم، 243/36 و 244(.

2. اصفهانی، عمادالکاتب، همان، 28/4.
یخ: اســماعیلیان، 48؛ مقریزی، احمــد بن علی، الخطط،  3. فضــل اهلل، رشــیدالدین، جامع التوار

.72/4
ی جوراب پوشــیده می شــده و پس ازآن پا را در کفش قرار می دادند و  ین« پاپوشــی بوده که رو

ّ
4. »ُخَف

معمواًل در مسافرت ها استفاده می شد.
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ین و 
َ

ین، اختالف وجــود دارد. برخی از روایات بر جواز مســح بر ُخّف
َ

پاهــا و مســح بر ُخّف
کثــر آن ها به  گفت ا کرده انــد؛ اما به طورکلــی می توان  برخــی دیگــر برخــالف آن تصریح 

ین معتقد هستند.1
َ

جواز مسح بر ُخّف

در روایــات رســیده از اهل بیت؟مهع؟هیچ کــدام از اقدامــات فــوق نه تنها مجاز شــمرده 
که بعدها به وجود آمده انــد. امام باقر؟ع؟  نشــده، بلکه بدعت هایی دانســته شــده اند 
ین را از چیزهایی دانسته اند که هیچ گاه از آن تقّیه نمی کنند.2 امام 

َ
مسح نکردن بر ُخّف

ین منع نموده3 و حتی از نماز پشــت سر کسی که 
َ

صادق؟ع؟ به شــدت از مســح بر ُخّف
ین کرده، منع نموده اند4 و در پاســخ برخی شــیعیان، دالیل حرمت مسح 

َ
مســح بر ُخّف

ین را بیان فرموده اند.5
َ

بر ُخّف

کید و از شستن  که در روایات بر آن تأ ین نیز یکی از مسائلی است 
َ
وجوب مسح بر ِرجل

آن هــا منــع شــده اســت.6 ائمــه؟مهع؟ همچنین بــه اصحاب خــود دســتور می دادند که 
هیچ گاه در نماز بعد از حمد، آمین نگویند.7

ین نوشــت.8 در دوران غیبت صغرا، علی 
َ

فضل بن شــاذان کتابی در مورد مســح بر ُخّف

1. بخاری، محمد بن اسماعیل، الصحیح، 51/1 و 52؛ نیشابوری، مسلم بن الحجاج، الصحیح، 
227/1-230؛ بیهقی، احمد بن الحســین، الســنن الکبری، 269/1-283؛ برای بحث در این 
مورد ر.ک: العینی، عمدة القاری، 143/3-151؛ الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب 

االربعة، 135-125/1.
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 217/2 و 32/3  2. برقی، احمدبن محمد، المحاسن، 251/1؛ 

و 415/6؛ طوســی، محمد بن الحسن، تهذیب االحکام، 114/9؛ همو، االستبصار، 76/1.
3. کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 349/1 و 350، 32/3، 415/6؛ طوسی، محمد بن الحسن، 

تهذیب االحکام، 362-361/1.
4. حمیری، عبداهلل بن جعفر، قرب االسناد، 162.

کّشی، محمد بن عمر، رجال، 394.  .5
کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 31-29/3.  .6

االســتبصار، همــو،  75؛  و   74/2 همــان،  الحســن،  بــن  محمــد  طوســی،  313/3؛  همــان،   .7 
.319-318/1 

8. نجاشی، احمد بن علی، همان، 307؛ طوسی، محمد بن الحسن، فهرست، 150.
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ین نوشــته 
َ
ین و مســح بر ِرجل

َ
کتــاب در مورد مســح بــر ُخّف یــه دو  بــن بــالل بــن ابی معاو

کتابــی در مــورد مناظــرۀ یک شــیعی بــا مرجئی در مورد مســح بر  و ابویحیــی جرجانــی 

ین نوشــته است.1 در دوره های بعد، 
َ

ین و یک کتاب مســتقل در مورد مســح بر ُخّف
َ

ُخّف

ین 
َ
ین و فرض المســح علــی الّرِجل

َ
کتــاب با عناوین المســح علی الّرِجل ابن جنیــد دو 

کــرد.2 شــیخ مفیــد3 و محمــد بــن حســن بن حمــزه )جانشــین شــیخ مفید در  تألیــف 

ین، نوشته اند. سّید مرتضی در جواب سؤال 
َ
بغداد(4 نیز رساله ای در مورد مسح بر ِرجل

ین، به آیۀ 6 سورۀ مائده و برخی روایات استناد نموده است.5
َ

در مورد مسح بر ُخّف

گر کســی  کرده اند ا گفتــن بعــد از حمــد را نیز تمــام فقها حــرام دانســته و تصریح  آمیــن 

عمــدًا و بــدون هیــچ اضطــراری آمیــن را بگویــد، نمــازش باطــل اســت.6 در دوره های 

ین را واجب و شستن آن را حرام 
َ
بعدی تا به امروز نیز تمام فقهای شــیعه، مســح بر ِرجل

ین را نیز حرام اعالم نموده و آمین گفتن بعد از نماز 
َ

دانســته اند. همچنین مســح بر ُخّف

1. نجاشــی، احمــد بن علی، همان، 265 و 455؛ طوســی، محمد بن الحســن، همــان، 122 و 59. 
ی در اواخر  کــه و بــا توجــه بــه اینکه علی بن بالل اســتاد ابن نوح بوده اســت می توان احتمال داد 
دوران غیبــت صغــرا بــه دنیــا آمده باشــد. ابویحیی جرجانی به جرم تشــّیع به دســتور محمد بن 
یانه و اعدام محکوم شد )همان، 59(. با توجه به دوران حکومت محمد بن  طاهر به حبس و تاز
طاهــر )248-262( ابویحیــی قطعــًا پیش از دوران غیبت صغرا به دنیــا آمده و در دوران غیبت 

یست. صغرا می ز
2. نجاشی، احمد بن علی، همان، 386 و 388.

3. همــان، 386، 388، 399. ایــن کتــاب بــا همیــن عنوان چاپ شــده اســت: مفیــد، محمد بن 
محمد، رسالة فی المسح علی الرجلین، 30-17.

4. نجاشی، احمد بن علی، همان، 404.
5. سّیدمرتضی، علی بن حسین، رسائل الشریف المرتضی، 183/3-185. مشابه استدالل های 
ســّید در این رســاله در کتاب المسائل الناصریات نیز آمده است. )همو، المسائل الناصریات، 
129-132( ســّیدمرتضی وجــوب مســح بــر رجلین را از انفــرادات امامیه ذکر کرده اســت. )همو، 

االنتصار، 105(
6. ابــن بابویــه، محمد بن علی، مــن الیحضره الفقیه، 255/1؛ مفید، محمــد بن محمد، المقنعة، 

105؛ طوسی، محمد بن الحسن، النهایة، 77.
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یدیه و  را جایــز ندانســته اند.1 عــالوه بــر فقهــای امامّیــه، یحیی بن الحســین از فقهــای ز

ین را جایز 
َ

قاضی نعمان، فقیه اســماعیلِی2 اوایل حکومت فاطمیان، نیز مســح بر ُخّف
نمی دانند.3

ین و حرمت آمین در نماز 
َ

ین، حرمت مســح بر ُخّف
َ
این موضوعات )وجوب غســل ِرجل

بعــد از ســورۀ حمــد( از اجماعیــات فقه امامّیه بــوده و تمامی علمای شــیعه به آن فتوا 

داده انــد و نبــود یک مورد خــالف در این موضوع، خود بهترین دلیل بــر رواج این امر در 

میان شیعیان تا به امروز است.

که  کم شیعی طبرستان، یکی از مواردی  ید، حا الزم به ذکر است در دستور4 حسن بن ز

ین بوده است.5 عالوه بر این در بخشی از 
َ

مردم مجبور به ترک آن شده اند، مسح بر ُخّف

ین و اهل 
َ

پرسشی از سّید مرتضی آمده که شیعیان همگی قائل به حرمت مسح بر ُخّف

سّنت قائل به جواز شده اند.

کتفــا می شــود: بحرانــی، یوســف،  کتــاب ا 1. بــرای پرهیــز از طوالنــی شــدن بحــث تنهــا بــه ذکــر دو 
ــه  ــه ب ک ــات 315-311  ــژه صفح ــن به وی ــح الرجلی ــاب مس ــرة، 288/2-318، ب ــق الناض الحدائ
ــر رجلیــن را از  ــق مســح ب ــوط اســت. مرحــوم صاحــب حدائ یــن مرب

ّ
ــر ُخَف بحــث در مــورد مســح ب

ــکالم، 242-206/2.  ــر ال ــن، جواه ــی، محمدحس ــت؛ نجف ــته اس ــیعه دانس ــه ش ــات فق اجماعّی
مرحــوم صاحــب جواهــر مســح بــر رجلیــن را ضــروری مذهــب شــیعه دانســته اســت. بــرای مطالعــۀ 
گفتــن در نمــاز نیــز  ر.ک: بحرانــی، یوســف، همــان، 196/8-202؛ نجفــی،  بیشــتر در مــورد آمیــن 

ــان، 11-2/10. ــن، هم محمدحس
ـــوری  ـــودن قاضی نعمـــان اختـــالف اســـت. مرحـــوم محـــّدث ن ـــا اثناعشـــری ب 2. در مـــورد اســـماعیلی ی
ــوری،  ــّدث نـ ــرده اســـت )محـ کـ ــه  ی ارائـ ــودن و ــری بـ ــا عشـ ــات اثنـ ــا در اثبـ ــل اعتنـ ــواهدی قابـ شـ
خاتمـــة مســـتدرک الوســـائل )چـــاپ شـــده در انتهـــای جلـــد ســـوم مســـتدرک الوســـائل(، 3/ 

)321-313
3. یحیــی بــن الحســین، االحــکام، 78/1؛ قاضی نعمــان، دعائــم االســالم، 110/1؛ همــو، کتــاب 

االقتصار، 15.
4. از این دستور در ادامه یاد خواهد شد.

یــان، 92 و 93؛ خواندمیــر،  یــخ رو یــخ طبرســتان، 240/1؛ موالنــا اولیــاء اهلل، تار 5. ابن اســفندیار، تار
یخ حبیب السیر، 408/2و 409. تار
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5_ مظالم تاریخی
گرفته انــد، بــرای جوامــع هوّیــت  کــه در خاطــره و حافظــۀ جمعــی جــای  یخــی  وقایــع تار
ــط  ــت؟مهع؟ توس ــورد اهل بی ــه در م ک ــفارش هایی  ــا س ــالم ب ــخ اس ی ــژه در تار ــازند. به وی س
افــکار  قضــاوت  میــزان  در  ایشــان  قبــال  در  کمــان  حا رفتــار  خاتم النبیین؟ص؟شــد1، 
گرفــت. زنــده نگه داشــتن ایــن وقایــع از یکســو همدلــی بــا اهل بیــت؟مهع؟و  عمومــی قــرار 
گروه هــای مقابــل ایشــان بــود. حملــه بــه خانــۀ حضــرت  از ســوی دیگــر دوری و انزجــار از 
یادمان هــا  ایــن  از  عاشــورا  و  اهل بیــت؟مهع؟  بــا  پیمــان  نقــض  طاهــره؟اهع؟ ،  صدیقــۀ 

هســتند.

5_ 1_ داستان حمله به خانه حضرت زهرا؟اهع؟ و غصب فدک

شـــهرمـــا ســـّل قـــّط ظبـــی علـــی  ال  و  آل  النبـــّي 

البتـــو صـــّد  ال  و   
ّ

ل عـــن الّتـــراث و ال زجـــرکال

مـــا و  الحســـنی  أثابهـــا  بقـــرو  ال  و  الکتـــاب  شـــّق 

بــه خانــۀ حضــرت زهــرا؟اهع؟ و  ابیــات ذکــر شــده، اول حملــه  ایــن  کــه در  از نکاتــی 

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و دوم اشــاره بــه غصب فدک و ســوم بدرفتاری بــا حضرت صدیقۀ 

کردن نامۀ نوشــته شــده در مورد فدک اســت. داســتان حمله  طاهره؟اهع؟ و چهارم پاره 

بــه خانــۀ وحــی و تالش کســانی که در ســقیفه به قدرت رســیدند، برای اخــذ بیعت از 

یخ نقل شــده  کتاب های تار امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و حمله به خانۀ ایشــان در بســیاری از 
است.2

که امام زین العابدین؟ع؟در بازگشت از شام در نزدیکی مدینه ایراد فرمودند، اشاره  1. در خطبه ای 
کرم؟ص؟به جای دســتور بــه محّبت بــه اهل بیت؟مهع؟به قتال با ایشــان دســتور  گــر پیامبــر ا شــده ا
می دادنــد، بیــش از ایــن نمی توانســتند بــر مــا ظلــم کننــد. )ابن نمــا، مثیر االحــزان، 91؛ ســّیدبن 

طاووس، اللهوف، 117(
2. بــرای مطالعــۀ بیشــتر در ایــن زمینــه ر.ک: انصــاری، اســماعیل، الموســوعة الکبــری عــن فاطمة 
الزهــراء؟اهع؟ جلدهــای 10 تا 16؛ غیب غالمــی، احراق بیت فاطمة؟اهع؟؛ لّباف، علی، دانشــنامۀ 

شهادت حضرت زهرا؟اهع؟.
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ســرزمین فــدک بدون هیچ جنگی فتح شــد و بــه همین دلیل به تصریــح آیۀ قرآن، این 

ه<  َ� َح�تّ
ر�ب

ا ال�تُ �تِ �ن
آ
کرم؟ص؟ بود.1 رسول اهلل؟ص؟پس از نزول آیۀ >و ا سرزمین از آن پیامبر ا

فــدک را بــه حضــرت زهــرا؟اهع؟داده و آن را ِملــک ایشــان قراردادند.2 پــس از به خالفت 

ی فــدک را از ایشــان گرفــت و عامــالن حضرت زهــرا؟اهع؟را که در آن  رســیدن ابوبکــر، و

کرد.3 پــس ازآن حضرت زهرا؟اهع؟ خطبــۀ معروف خود را  کار بودند، اخراج  مشــغول بــه 

در احتجــاج بــه مالکیــت فــدک ایــراد فرمــوده4 و امیرالمؤمنین؟ع؟نیز با ابوبکــر در این 

زمینــه مناظــره نمودنــد.5 بــه دلیل ظلم هایــی که ابوبکــر و عمر  بر حضــرت زهرا؟اهع؟روا 

کرد تا آن دو در تشــییع جنازه حاضر نشــده و به همین  داشــتند، آن حضــرت وصّیــت 

دلیــل، امیرالمؤمنیــن؟ع؟ آن حضــرت را شــبانه دفــن کردنــد؛6 این امر باعث شــد مزار 

کنون ناشناخته باقی بماند. حضرت فاطمۀ زهرا؟اهع؟ تا

انجــام  شــیعیان  توســط  امیرالمؤمنیــن؟ع؟  از  قبــل  خلفــای  لعــن  آل بویــه  دوران  در 

یــخ، 83 و 85؛ طبــری،  1. ابن هشــام، الســیرة النبویــة، 352/3 و 358؛ ابن خیــاط، خلیفــه، التار
یخ، 15/3 و 20. محمد بن جریر، التار

یــادی نقــل شــده اســت. منابع شــیعه: قمــی، علی بــن ابراهیم، تفســیر،  2. ایــن مطلــب در منابــع ز
155/2؛ عّیاشی، محمد بن مسعود، تفسیر، 287/2؛ منابع اهل سّنت: سیوطی، جالل الدین، 
کثیــر این روایت را  کثیر، تفســیر القــرآن العظیم، 65/5؛ هرچند ابن  الــدّر المنثــور، 177/4؛ ابن 
یخ وجود داشــته اســت.  کــرده، اما ذکر این روایت نشــان می دهد که این اعتقاد در طول تار نقــد 
بــرای بحث در این زمینه ر.ک: انصاری، اســماعیل، الموســوعة الکبــری عن فاطمة الزهراء؟اهع؟ 

97/12-151؛ انصاری، محمدباقر، اسرار فدک، 23-17.
انصــاری،  همچنیــن  و  155/12-484؛  همــان،  اســماعیل،  انصــاری،  ر.ک:  زمینــه  ایــن  در   .3

محمدباقر، همان، 54-25.
4. ابن طیفور، بالغات النســاء، 16-25؛ طبری، محمد بن جریر، دالئل االمامة، 111-119. متن این 
خطبــه بــر اســاس منابعــی که آن را نقــل کرده انــد در کتاب زیر تصحیح شــده اســت: انصاری، 

محمدباقر، همان، 232-167.
5. طبرسی، االحتجاج، 95-90/1.

یخی نقل شده است؛ به عنوان نمونه ر.ک: بخاری،  6. این حادثه در تمامی کتاب های حدیثی و تار
محمد بن اسماعیل، همان، 139/5؛ نیشابوری، مسلم بن الحجاج، همان، 1380/3.
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کــرده، در قــرن چهــارم لعــن خلفــا در تمامــی  کثیــر اشــاره  کــه ابــن  می گرفــت. همان طــور 

ــالد مغــرب ]اســالمی[  ــر ب کث ــالد اســالمی از مصــر، شــام، عــراق، خراســان، حجــاز و ا ب

خانه هــای  دیــوار  بــر  معّزالدولــه  دســتور  بــه   351 ســال  در  اســت.1  می گرفتــه  انجــام 

شــیعیان در بغــداد، عباراتــی بــه ایــن مضمــون در لعــن خلفــا نوشــتند: »لعنــت بــر کســی 

کــه عبــاس  کســی  کــرد )یعنــی ابوبکــر(؛ لعنــت بــر  کــه حــق فاطمــه؟اهع؟ فــدک، را غصــب 

کــرد  کــه ابــوذر را تبعیــد  کســی  گذاشــت )یعنــی عمــر(؛ لعنــت بــر  را از شــوری بیــرون 

ــع  ــّدش من ــار ج کن ــن؟ع؟ در  ــام حس ــن ام ــه از دف ک ــی  کس ــر  ــت ب ــان(؛ لعن ــی عثم )یعن

یــه بــا تصریــح بــه نامــش لعــن  نمــود )یعنــی عایشــه یــا مــروان حکــم(« و همچنیــن معاو

ــر  ــه پیشــنهاد وزی ــد، ب کردن ک  ــا شــد. پس ازآنکــه اهــل ســّنت شــبانه ایــن نوشــته ها را پ

ــن آلل  ــن اهلل الظالمی ــارت »لع ــده و عب ــی مان ــه باق ی ــح معاو ــن صری ــا لع ــه تنه معّزالدول

کردنــد.2 همچنیــن در  محمــد مــن األّوِلیــن و اآلخریــن« را جایگزیــن باقــی جمــالت 

یــادی از  کــرده و عــدۀ ز ســال 345 اهالــی اصفهــان بــه دلیــل لعــن خلفــا بــه قــم حملــه 

کردنــد. رکن الدولــه از ایــن اقــدام اهالــی  کشــته و امــوال تاجــران را غــارت  مــردم شــهر را 
کــرد.3 ــه پرداخــت غرامــت  اصفهــان ناراحــت شــده و ایشــان را مجبــور ب

فقیــه حنبلــی، محمدبن عبدالواحــد )معــروف بــه ابــو عمــر زاهــد یــا غــالم ثعلــب(، 

یه نوشــته بود، در ســال 343 از دنیــا رفت.4  کتابــی مفّصــل در مــورد فضایــل معاو کــه 

کــرخ نمودند.  ی، حنابلــه جســد او را وارد محلۀ شیعه نشــین  دراثنــای تشــییع جنازۀ و

کثیر، البدایة و النهایة، 233/11. 1. ابن 
ابن خلـــدون،  542/8؛  یـــخ،  التار فـــی  الکامـــل  ابن اثیـــر،  140/14؛  المنتظـــم،  ابن الجـــوزی،   .2
ــخ  یـ ــد، تار ــن احمـ ــد بـ ــی، محمـ ــان، 240/11؛ ذهبـ ــر، همـ کثیـ ــن  یـــخ، 527/3 و 585/4؛ ابـ تار

.8/26 االســـالم، 
کثیر، همان، 230/11. 3. ابن 

یه  ی اول کتاب فضائل معاو 4. گفته شــده اســت هرگاه کسی برای سؤال نزد ابوعمر زاهد می آمد، و
یــخ بغداد،  ی تحدیــث می کــرد و بعد جــواب ســؤالش را می داد. )بغــدادی، خطیب، تار را بــه و

357/2؛ ابن ابی یعلی، طبقات الحنابلة، 129/3(
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که  یکــی از آن افــراد به طعنــه بــه شــیعیان گفت: »ایــن جنازه ماننــد جنازه  ای نیســت 

 شــب دفــن شــد«.1 شــیعیان از این عمــل برآشــفتند و منازعه ای شــدید میان ایشــان و 
حنابله درگرفت.2

مــورد  در  کــه  اســت  داســتانی  چهــارم،  قــرن  در  خلفــا  لعــن  شــواهد  از  دیگــر  یکــی 

احمدبن عبــداهلل سوســنجردی، معــروف به ابوالحســین ُمعــّدل )د. 402( اتفاق افتاد. 

ی روزی در حیــن عبــور از بــازار کرخ، شــنید شــیعیان در آنجــا برخی  کــه و نقــل شــده 

کــه تــا آخر عمــر هیــچ گاه از کرخ  کــرد  ی بــا خــود تعهــد  از صحابــه را لعــن می کردنــد؛ و

کن باب الشــام3 بــود، از قنطرۀ فــرات نیز عبور نکرد تــا اینکه از  ی که ســا  عبــور نکنــد؛ و
دنیا رفت.4

که موّرخان نوشــته اند، در  در مغرب جهان اســالم نیز وضع به همین منوال بود. آن طور 

گانه به طور علنی و بدون هیچ ترســی انجام  دوران فاطمیان لعن و ســّب خلفای ســه 

می شد و حتی به دستور خلفای فاطمی این شعارها بر دیوار مساجد نیز نوشته شد.5 
کمیت فاطمیان انجام می شد.6 این اقدامات در تمامی شهرهای تحت حا

1. هذا واهّلل ل کمن ُدفنت لیاًل.
یخ، 286/1. 2. ابن الوردی، تار

3. باب الشام منطقه ای در غرب بغداد بوده است )حموی، یاقوت، معجم البلدان، 306/1(.
یخ بغداد  کتاب تار یخ بغداد، 237/4؛ در تصحیح بشار عواد معروف از  4. بغدادی، خطیب، تار
»قنطرة صراة« ذکر شــده اســت )همان، 391/5(. این ســخن صحیح تر به نظر می رســد؛ چرا که 
کرخ قرار داشت )حموی، یاقوت، همان، 448/4(.  صراة منطقه ای در بغداد و در سمت قبلۀ 
صــراة دو بخــش ُســفلی و ُعلیــا داشــت و میان ایــن دو پلی قدیمــی )القنطرة العتیقــة( بود که از 
گچ و آجر ســاخته شــده بود )یعقوبی، ابن واضح، البلدان، 243-244(. پس از ساخت بغداد، 
منصــور عباســی پلــی جدید بر این منطقه ســاخت )بــالذری، احمد بن یحیی، فتــوح البلدان، 
392( و میــان ایــن دو منطقه برکة زلزل و ســویقة ابی الورد قرار داشــت )حمــوی، یاقوت، همان، 

یاد ابوالحسین معّدل از یکی از این دو پل عبور نکرد. 402/1 و 288/3(. به احتمال ز
5. ابن تغری بردی، النجوم الزاهرة، 145/4، 178، 179، 219 و 119/5.

یخ االسالم، 473/26. 6. ذهبی، محمد بن احمد، تار
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گریه بر عثمان  _2 _5

ـــکاء نســـوان الحضـــرو بکیـــت عثمـــان الشـــهـ ـــید ب ـ

ـــه  ت المعتکـــرو شـــرحت حســـن صال الّظـــالم  جنـــح 

گروه تقسیم شــدند؛ عّده ای به نام  پس از کشــته شــدن عثمان، جامعۀ اســالمی به دو 

شــیعۀ علی )شــیعی یا علوی( و عّده ای دیگر به نام شــیعۀ عثمان )عثمانی( شناخته 

کــه عثمانی هــا بعدها به اهل ســّنت تغییر نــام یافتند. یکــی از فضائل معروف  شــدند 

ی در نماز در هر شــب اســت؛1  عثمان در کتب اهل ســّنت، قرائت تمام قرآن توســط و

کتاب خود به این موضوع اشــاره نموده و در مقابل تالش  به طوری که ابن تیمیه نیز در 
دارد چنین فضیلتی را از امیرالمؤمنین؟ع؟ سلب نماید.2

کــه مدعی بودند  یــادی را به خونخواهی عثمان کشــتند و ازآنجا عثمانیــان شــیعیان ز

عثمــان در حال تشــنگی کشــته شــد، بســیاری از ایــن افراد را نیــز در حال تشــنگی به 

کــه صراحتًا به تالفی  شــهادت رســاندند. اولین این افراد جنــاب محمدبن ابی بکر بود 

یــادی نظیــر عمروبن الُحَمــق خراعی،  ی نیــز شــیعیان ز عثمــان کشــته شــد.3 پــس از و

کشــته شــدند. مهم تریــن و  ُحجربن عــدی و بســیاری دیگــر بــه خونخواهــی عثمــان 

کربال  یخ اســالم که به تالفی کشــته شدن عثمان رخ داد، واقعۀ  اصلی ترین واقعه در تار

که بروز عینی تقابل دو جریان  و شــهادت امام حســین؟ع؟ و اصحاب ایشــان اســت 

کــه ســه روز پیــش از عاشــورا بــه  یــاد در نامــۀ خــود  علــوی و عثمانــی بــود. عبیداهلل بن ز

عمربن سعد نوشت، دستور داد همان طور که عثمان در حال تشنگی کشته شد، باید 

1. بــالذری، احمــد بن یحیی، انســاب االشــراف، 107/6؛ دارقطنی، علی بن عمر، ســنن، 360/2؛ 
اصفهانــی، ابونعیــم، حلیــة االولیــاء، 56/1-57. بــرای بحــث در ایــن زمینــه ر.ک بــه امینــی، 

عبدالحسین، همان، 485-482/9.
2. بــرای احتــرام به ســاحت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ از ذکر جمالت ابــن تیمیه خــودداری می کنیم! )ابن 
تیمیــه، منهــاج الســنة، 229/8( در ایــن زمینــه ر.ک: میالنــی، ســّیدعلی، ابن تیمیــة و امامــة 

علی؟ع؟.
3. ثقفی، ابن هالل، الغارات، 186 و 187؛ بالذری، احمد بن یحیی، انساب األشراف، 167/3.
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کشته شوند.1 امام حسین؟ع؟ و اصحابشان نیز با لب تشنه 

برخــالف عثمانیان، شــیعیان همواره بــرای اهل بیت؟مهع؟ عــزاداری می کردند و پس از 

شــهادت هرکدام از ائمۀ اطهار؟مهع؟ به نوحه سرایی می پرداختند. عزاداری بر شهادت 

امام حســین؟ع؟ و کشته شــدگان حادثۀ عاشورا، یکی از مهم ترین و اصلی ترین شعائر 

یخ تا به امروز ادامه داشــته اســت. در ادامه و در بحث شــعائر  شــیعه بوده و در طول تار

یخــی در مورد عزاداری روز عاشــورا در قرن چهارم و پنجم  روز عاشــورا، گزارش هــای تار

گرفت. موردبحث قرار خواهد 

گریه بر طلحه و زبیر و زیارت قبر آن دو  _3 _5

الّزبیــــ و  طلحـــة  رثیـــت  مبتکـــرو  شـــعر  بـــکّل  ــــر 

أز و  قبرهمـــا  أزور  جـــر مـــن لحانـــی أو زجـــرو 

کثین،  دســتور رســول اهلل؟ص؟ به امیرالمؤمنین؟ع؟ و یا دیگر صحابه در مورد جنگ با نا

قاســطین و مارقیــن در بســیاری از کتاب هــا نقــل شــده اســت.2 بنــا به اعتقاد شــیعه، 

طلحــه و زبیــر به دلیــل مخالفت بــا امیرالمؤمنین؟ع؟ و بــه راه انداختن جنگ جمل، 
د هستند.3

ّ
گمراه و ملعون بوده و به همین دلیل در جهّنم مخل کافر، 

یــارت حرم هــای اهل بیــت؟مهع؟ در قــرن چهــارم و پنجــم گســترش فراوانــی یافــت. در  ز

واپســین ســال های قرن ســوم، ابوالهیجــاء عبداهلل بن حمــدان بــرای امیرالمؤمنین؟ع؟ 

1. ابن اعثــم، الفتــوح، 91/5؛ دینوری، ابوحنیفه، االخبار الطــوال، 255؛ بالذری، احمد بن یحیی، 
یخ، 412/5. همان، 389/3؛ طبری، محمد بن جریر، تار

کــم، المســتدرک علی  2. طبرانــی، ســلیمان بــن احمــد، المعجــم الکبیــر، 172/4؛ نیشــابوری، حا
الصحیحین، 139/3 و 140؛ الموصلی، ابویعلی، مسند، 398/1 و 194/3 و 195؛ ابن عبدالبر، 

االستیعاب، 1117/3.
3. ابــن بابویــه، محمــد بــن علــی، مــن الیحضــره الفقیــه، 302/4؛ مفیــد، محمــد بــن محمــد، اوائــل 
یدیــه و حتــی خــوارج دانســته  المقــاالت، 42. شــیخ مفیــد ایــن اعتقــاد را مــورد اتفــاق امامیــه، ز

اســت.
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حرمــی بــزرگ و با آزین های فراوان ســاخت.1 بعدهــا اقداماتی که امــرا و وزرای آل بویه، 

یارت  یارتــی نجف و کربال انجــام دادند، ز به ویــژه عضدالدولــه، در آبادانی شــهرهای ز

قبــر  بــر  بنایــی عظیــم  یافــت.2 عضدالدولــه  فراوانــی  رونــق  اهل بیــت؟مهع؟  حرم هــای 

یــادی بــرای حرم قــرار داد.4 موّرخــان بعدی به  امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ســاخت3 و اوقــاف ز

کرده اند.5 ابن بطوطه  بقای بنای ساخته شده توسط عضدالدوله تا قرون بعدی اشاره 

کرده است،6 تا اینکه این بنا در سال 753  کاملی از حرم ارائه  در سال 727 توصیف 
بر اثر حریق از بین رفت.7

یارتی شــیعی نیــز اقدامات عمرانی  کن ز عــالوه بــر حرم امیرالمؤمنین؟ع؟ برای دیگر اما
فراوانــی انجــام گرفــت. در ســال 402 فخرالملــک وزیــر8 در ماه هــای رجب، شــعبان و 

که در آن  1. ابوالهیجاء فرش های بسیاری برای این حرم خریداری نموده و از حصیرهای سامان 
کرد. )ابن حوقل، المسالک و الممالک، 163؛  کف پوش آن استفاده  گران قیمت بود برای  زمان 
همو، صورة االرض، 240/1. این دو کتاب درواقع یک کتاب هستند که با دو عنوان مختلف به 
کتاب ارجاع داده شد. ابن حوقل خود در سال 358 از این  چاپ رسیده اند. در اینجا به هر دو 
یسی، محمد بن  کنید: ادر گزارش های دیگر را نیز در این مورد نگاه  حرم دیدار داشته است(. 
محمد، نزهة المشتاق فی اختراق اآلفاق، 381/1؛ الحمیری، محمد بن عبدالمنعم، الروض 

المعطار فی خبر االقطار، 501؛ ابن الوردی، خریدة العجائب و فریدة الغرائب، 27.
یــخ، 704/8؛ ابن مســکویه، تجــارب االمــم، 457/6؛ ابن اســفندیار،  2. ابن اثیــر، الکامــل فــی التار

یخ روضة الصفا، 156/4. یخ طبرستان، 224؛ میرخواند، تار تار
یخ االســالم، 523/26؛ همو،  3. ذهبــی، محمد بن احمد، ســیر اعــالم النبــالء، 250/16؛ همو، تار
کان، وفیــات االعیان، 55/4؛ 

ّ
العبــر، 368/2؛ ابن العمــاد، شــذرات الذهب، 389/4؛ ابن خل

ســیوطی، عبدالرحمــن، بغیــة الوعــاة، 248/2؛ دیلمــی، حســن بــن محمــد، ارشــاد القلــوب، 
گزیــده، 197؛ همــو، نزهــة القلــوب، 32. مســتوفی ســال  یــخ  342/2؛ مســتوفی، حمــداهلل، تار

کرده است. ساخت حرم را 366 ذکر 
4. ابن شهر آشوب، مناقب آل ابی طالب، 308/3؛ ابن عنبة، عمدة الطالب، 48.

یخ طبرستان، 224. یخ و القصص، 450؛ ابن اسفندیار، تار 5. مجمل التوار
6. ابن بطوطة، رحله، 422-421/1.

7. ابن عنبة، عمدة الطالب، 48؛ دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، 342/2.
ی را بعــد ازابن العمیــد و  8. محمــد بــن علــی بــن خلــف در ســال 401 بــه منصــب وزارت رســید. و
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کاظمین،  رمضــان دســتور داد صدقــات و هدایا به مشــاهد مشــّرفۀ اهل بیــت؟مهع؟ در 
یارت تمامی مشــاهد رفت.2 در شــرح حال وزیر  کربال و نجف ارســال شــود1 و خود به ز
که در ســال 403 توســط ســلطان الدوله عزل شــد، نوشــته اند او  ابوالحســن رامهرمــزی 
کربال دیوار ســاخت.3 ابن الجوزی در وقایع سال 414 که سال  کســی بود که برای شــهر 
کشــته شــدن رامهرمزی بوده است، سال ســاخت این بنا را 403 دانسته است.4 گفته 
کرد در صورت شفا یافتن، برای شهر  که ابن سهالن در سال 400 بیمار شد و نذر  شده 
جانی این  ی بعد از شفا یافتن به نذر خود وفا نمود و ابواسحاق االّرَ کربال دیوار بسازد. و

گرفت.5 امر را به عهده 

5_ 4_ جنگ جمل

المؤمنــــ أّم  أقـــول  ــــین عقوقهـــا إحـــدی الکبرو 
ــــبح مـــن بنیهـــا فـــی زمـــررکبـــت علـــی جمـــل لتصــــ
ــــش المســـلمین علـــی غررو أتـــت لتصلـــح بیـــن جیــــ
ســـّل و  أبوحســـن  کـــّرفأتـــی  و  وســـطا  حســـامه 
الـــّردی إخوتـــه  أذاق  عقـــرو  أّمهـــم  بعیـــر  و 
کـــّف کان  لـــو  قـــدرمـــا ضـــّره  إذ  عنهـــم  عـــّف  و 

صاحب بن عّباد بزرگ ترین وزیر دوران آل بویه دانسته اند )ابن العماد، شذرات الذهب، 49/5؛ 
که با ادبا و دانشــمندان رابطۀ بسیار خوبی  یخ االســالم، 169/28(  ذهبی، محمد بن احمد، تار
داشــت )القفطی، علی بن یوســف، انباه الــرواة، 284/2( و اقدامات عمرانــی فراوانی در بغداد 
کــه لقب موالنا را داشــت  ی آخریــن کســی بــود  انجــام داد. )ابن تغری بــردی، همــان، 241/4( و

یخ الوزرا، 171(. )الصابی، هالل بن محسن، تحفة االمرا فی تار
1. ابن الجوزی، المنتظم، 83/15.

کثیر، البدایة و النهایة، 346/11. 2. ابن 
کثیر فقط  یخ االســالم، 26/28؛ ابن  3. ابن الجوزی، همان، 120/15؛ ذهبی، محمد بن احمد، تار

کثیر، همان، 5/12( کرده است. )ابن  ی اشاره  به عزل و
4. ابن الجوزی، همان، 160/15.

یــخ، 219/9؛ ابن کثیر، همــان، 342/11. ابن کثیر نام او را ابواســحاق  5. ابن اثیــر، الکامــل فــی التار
کرده است. اجانی ثبت 
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مخالفــت عایشــه بــا بیعــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ و ســپس نقض بیعت ایشــان از ســوی 

گردید.1 برخی فرقه های اســالمی، مسلمان بودن  طلحه و زبیر، جنگ جمل را موجب 

کافــر نمی دانند.  کار دانســتن طلحه و زبیــر آن ها را  گــروه را پذیرفتــه و باوجــود خطــا دو 

کافــر و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را در آن زمــان بر حق می دانســتند.  خــوارج، طلحــه و زبیــر را 

معتزلــه، به ویــژه واصل بن عطــا، یکــی از طرفیــن را فاســق می دانســت، امــا می گفــت 

گروه فاســق برای ما امکان پذیر نیســت!2 برخی دیگر از فرقه ها معتقد بودند  شــناخت 

طلحــه و زبیــر از اقدامات خود در جنگ جمل توبه کردند. شــیخ مفید کتاب الکافئة 

کرد.3 داســتانی نیز  فــی ابطال التوبــة الخاطئة را درزمینۀ اثبات ابطال این توبه تألیف 

درزمینۀ علت نامیده شــدن شــیخ مفید به این لقب نقل شــده که در ارتباط با اثبات 
باطل بودن این توبه بوده است.4

کردنــد واقعــۀ جنــگ جمــل را نمایش  در دوران آل بویــه عــده ای از اهــل ســّنت تــالش 

کار مانند شبیه خوانی شیعیان بوده است. در سال 363 عده ای از اهالی  دهند. این 

ســوق الطعام، زنی را بر شــتری ســوار نموده و نام او را عایشــه نهاده و عّده ای نیز خود را 

طلحــه و عــّده ای دیگــر زبیر نامیدند و با شــیعیان درگیر شــدند و هدف خــود را از این 
کردند.5 اقدام جنگ با اصحاب امیرالمؤمنین؟ع؟ اعالم 

1. داســتان جنگ جمل و نقض بیعت با امیرالمؤمنین؟ع؟ را بنگرید در: مفید، محمد بن محمد، 
االرشاد، 257-244/1

2. بغــدادی، عبدالقاهــر، الفــرق بیــن الفــرق، 119 و 120؛ اســفراینی، التبصیــر فی الدیــن، 68 و 69؛ 
شهرستانی، محمد بن عبدالکریم، الملل و النحل، 49/1؛ شیخ مفید نظرات مختلف در این 
زمینه را در کتاب الجمل آورده است. )مفید، محمد بن محمد، الجمل و النصرة لسید العترة، 

)30-21
3. همو، الکافئة فی ابطال التوبة الخاطئة، 47-7.

یس الحلی )مستطرفات السرائر، باب النوادر(، 292/14. یس، موسوعة ابن ادر ی، ابن ادر
ّ
4. حل

که آن ها از اهل  کرده است  کثیر، همان، 275/11. ابن اثیر تصریح  5. ابن اثیر، همان، 632/8؛ ابن 
سّنت بوده اند.
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ین و جریان حکمیت
ّ

5_ 5_ وقایع جنگ صف

إمامکـــم إّن  أقـــول  وفـــّرو  بصّفیـــن  ـــی 
ّ
ول

معـــا أخطـــا  إن  أقـــول  القـــدرو  یـــة فمـــا أخطـــا  و
معـــا یغـــدر  لـــم  و  مکـــرهـــذا  عمـــرو  ال  و  یـــة  و
یقـــا بســـوأته  کـــربطـــل 

ّ
الذ بصارمـــه  ال  تـــل 

یـــؤو بمـــا  األشـــعری  شـــعرو  أمرهمـــا  إلیـــه  ل 
ـــا البـــری ء مـــن الخطـــرقـــال انصبـــوا لـــی منبـــرا فأن
حبکـــم و أوجـــز و اختصـــرفعـــال و قـــال: خلعـــت صا

یــه و عمــرو عــاص در قــرار دادن قــرآن بر ســرنیزه و  داســتان جنــگ صّفیــن و مکــر معاو

دودســتگی در لشــکر امیرالمؤمنیــن؟ع؟، انتخاب ابوموســی اشــعری به عنــوان حکم، 

جریان حکمّیت و مکر عمرو و فریب خوردن ابوموسی اشعری و درنهایت ظهور جریان 

یخــی هســتند که نیازمند شــرح و توضیح نیســتند.  خــوارج، همگــی از مشــهورات تار

جریــان شــرم آور عمــرو عــاص در جنــگ تن به تــن بــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در کتاب های 

یخی نقل شده است.1 در این ابیات ابن منیر به این نکات اشاره دارد. تار

کثیر، همــان، 264/7؛ دینــوری، ابوحنیفه،  1. ابن مزاحــم، نصــر، وقعــة الصّفیــن، 407 و 408؛ ابــن 
االخبار الطوال، 177؛ مســعودی، علی بن الحســین، مروج الذهب، 371/4؛ مقدسی، محمد 
یخ، 219/5؛ همچنین در جنگ صّفین، بسر بن ارطاة نیز چنین اقدامی  بن احمد، البدء و التار
یه به او گردید  کنایه زدن معاو نمود )ابن مزاحم، نصر، همان، 461(. این اقدام عمرو حتی باعث 
یه داد و خاطرنشــان  کرد که او نیــز در چنین موقعیتی همین کار  و عمــرو نیــز جواب هایی به معاو
را می کــرده اســت )ابــن قتیبــه، عیون االخبــار، 169/1؛ بیهقــی، ابراهیم بن محمد، المحاســن و 
کرده است )ابن عبدرّبه،  ئ، 49( ابن عباس نیز عمرو را به دلیل چنین اقداماتی مالمت  المساو
العقد الفرید، 84/4(. الزم به ذکر است که طلحة بن عثمان، پرچم دار مشرکان در جنگ احد، 
یخ، 509/2؛ ابن هشام، السیرة النبویة،  چنین اقدامی را انجام داد )طبری، محمد بن جریر، تار
گویا بســر و عمرو از این اتفاق در جنگ احد و شــرم و حیای امیرالمؤمنین؟ع؟ اطالع   .)78/3
که برای حفظ جان خود چنین اقدامی انجام داده اند. این اتفاق تا بدان جا مشــهور  داشــته اند 
که در شعر برخی از شاعران نیز نقل شده است )ابن عبدالبر، االستیعاب، 165/1(.  شده است 

برای مطالعۀ بیشتر در این زمینه ر.ک: امینی، عبدالحسین، الغدیر، 166-158/2.
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5_ 6_ حادثۀ عاشورا و اقدامات یزید

مـــا یزیـــد  إّن  أقـــول  شـــرب الخمـــور و ال فجـــرو 
عـــن بالکـــّف  لجیشـــه  أمـــرو  فاطمـــة  أبنـــاء 
ـــن و ال ابن ســـعد مـــا غـــدرو الّشـــمر مـــا قتـــل الحســـیـ ـ

حادثــۀ عاشــورا و شــهادت امام حســین؟ع؟ در دوران حکومــت یزیدبن معاویه و انجام 
علنی تمام منکرات توســط وی در بســیاری از کتاب ها نقل شده است. شراب خواری 
یزیــد تــا بدان حد مشــهور بود کــه عبداهلل بن زبیر، یزید را »یزید مســت )یزید الســکران(« 
خطاب می کرد1 و به همین دلیل از بیعت با وی سرباز زد.2 عالوه بر این، برخی از نزدیکان 
عبداهلل بن عباس او را از بیعت با یزید به دلیل شــراب خواری منع کردند.3 حضور فّعال 

شمربن ذی الجوشن و عمربن سعد در حادثه نیز امری غیرقابل انکار است.

اقدامــات یزیــد باعث شــد تمامی شــیعیان و برخــی از فرقه های اهل ســّنت او را لعن 
یارت امام حســین؟ع؟در روز عاشــورا باالترین نمود اعتقاد  کنند. در میان شــیعیان، ز
یه و  بــه لعــن یزید اســت. در ســال 131 ابوحمزۀ خارجــی در خطبه ای در مدینــه، معاو
کرده است.4 در سال 284 معتضد دستور داد نامه ای در خطبه های نماز  یزید را لعن 

یه و یزید لعن شده بودند.5 در مقابل، افرادی مانند  که در آن معاو جمعه خوانده شود 

ابوحامــد غزالــی، ابن الصــالح، قاضی ابوبکربن عربی، ابن خلدون، و ابــن تیمیه تالش 

1. دینوری، ابوحنیفه، االخبار الطوال، 265؛ بالذری، احمد بن یحیی، انساب االشراف، 337/5؛ 
مسعودی، علی بن الحسین، مروج الذهب، 161/5.

یخ، 271. 2. یعقوبی، ابن واضح، تار
3. اخبار الدولة العباسیة، 123.

4. الجاحــظ، عمــرو بــن البحــر، البیــان و التبییــن، 122/2-125؛ اصفهانــی، ابوالفــرج، اآلغانــی، 
240/23-244؛ اآلبی، منصور بن الحســین، نثر الدر، 213/5-215؛ بخش هایی از این خطبه 
در منابــع دیگــر نیــز بیــان شــده اســت. به عنوان مثــال ر.ک: دینــوری، ابن قتیبة، عیــون االخبار، 
کرده به دلیل طعن  249/2 و 250؛ ابن عبد ربه، العقد الفرید، 199/4-201. ابن عبدربه تصریح 

ابوحمزه بر خلفا، این خطبه را تقطیع نموده است.
کثیر، همان، 76/11. یخ، 54/10؛ ابن اثیر، همان، 485/7؛ ابن  5. طبری، محمد بن جریر، تار
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ی را نیز حرام یا مکروه  ک نمــوده و حتی لعن و کرده انــد دامــن یزید را از این اقدامات پا
دانسته اند!1

ــد در  ــدام یزیـ ــار از اقـ ــان دهندۀ انزجـ ــین؟ع؟ نشـ ــام حسـ ــزاداری امـ ــه عـ در دوران آل بویـ
ــر امـــام حســـین؟ع؟  ــزاداری بـ ــر، عـ شـــهادت امـــام حســـین؟ع؟ اســـت؛2 به عبارت دیگـ
نوعـــی اعـــالم برائـــت عملـــی از دســـتور بـــه شـــهادت سّیدالشـــهدا؟ع؟ اســـت. به ویـــژه 
کثیـــر، شـــیعیان دوران آل بویـــه در صبـــح روز عاشـــورا داســـتان  گـــزارش ابـــن  اینکـــه بنـــا بـــه 
شـــهادت امـــام حســـین؟ع؟ )اصطالحـــًا مقتـــل( را می خوانـــده و ســـپس در خیابان هـــا 
کامـــاًل طبیعـــی اســـت یکـــی از بخش هـــای اصلـــی  بـــرای عـــزاداری جمـــع می شـــدند.3 
ــر اقدامـــات یزیـــد در آن دوران بـــوده اســـت. همچنیـــن نقـــل شـــده  مقتـــل خوانـــی، ذکـ
اســـت صاحب بن عّبـــاد، وزیـــر معـــروف دوران آل بویـــه، پـــس از هـــر بـــار آب خـــوردن 

یزیـــد را لعـــن می کـــرده اســـت.4

کــه گفته شــد، عزاداری بــر امام حســین؟ع؟ در دوران آل بویــه به طور علنی  همان طــور 

انجــام می گرفــت. در تالش بــرای مقابله با شــیعیان، عــده ای از اهالــی باب البصره،5 

1. غزالــی از یک ســو لعن یزید را جایز ندانســته )غزالی، ابوحامد، احیاء علــوم الدین، 1569-1567/9( 
کان، همــان، 288/3-290( و حتی 

ّ
و از ســوی دیگــر ترحــم بر یزید را مســتحب می دانســت )ابن خل

قرائت مقتل امام حسین؟ع؟ را حرام اعالم کرد! )امینی، عبدالحسین، همان، 211/10(. ابن خلدون 
ی،  معتقد بود امام حســین؟ع؟ از حد خود خارج شــده و به ســیف جدشــان کشــته شــدند )ســخاو
کثیر ترجمۀ مفّصلی را به  محمــد بن عبدالرحمن، الضوء الالمع الهل القرن التاســع، 147/4(. ابــن 
یخ اســالم معرفی  یادی داشــته تا یزید را یکــی از بهترین خلفا در تار یزیــد اختصــاص داده و تــالش ز
کنــد. )ابــن کثیر، همان، 226/8-237(. ســخنان ابن تیمیة را بنگرید در ابن تیمیة، منهاج الســنة، 
472/4-473. در این زمینه ر.ک: میالنی، سّیدعلی، َمن هم قتلة الحسین، 391-455؛ العاملی، 

سّیدجعفر مرتضی، عاشوراء بین الصلح الحسنی و الکید السفیانی، 128 و 129.
گفت. 2. در ادامه دربارۀ عزاداری علنی در دوران آل بویه سخن خواهیم 

کثیر، همان، 336/7. 3. ابن 
4. ثعالبی، عبدالملک، یتیمة الدهر، 233/3.

گفته شــد، اهالی باب البصرة همگی حنبلی بودند. )حموی، یاقوت،  که پیش ازاین  5. همان طور 
همان، 448/4(
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بــه عــزاداری و  یختــه  ر بــه خیابان هــا  روز عاشــورای ســال 389  از  پــس  روز   هشــت 

کــه شــیعیان پــس از عــزاداری در روز    بــرای مصعب بن زبیــر پرداختنــد و همان گونــه 

یــارت قبــر امــام حســین؟ع؟ می رفتنــد، آن هــا نیــز پــس از عــزاداری بــه   عاشــورا بــه ز

ی در َمســِکن رفتنــد.1 بــه نظــر می رســد ازآنجایی کــه قبــر طلحــه و زبیــر  یــارت قبــر و  ز

یارت قبــر یکی از فرزنــدان آن دو  شــناخته شــده نیســت، اهل ســّنت در این زمــان به ز

می رفتنــد. عــالوه بر ایــن، ابن العمــاد حنبلی نیز دالیلی بــر انتخاب قبــر مصعب بیان 
کرده است.2

6_ باورها و ارزش ها

در این شعر تضادهای اعتقادی فراوانی بیان شده است که مهم ترین آن ها حول محور 

که همواره تالش داشــته اند فضائل امیرالمؤمنین  امامت و والیت اســت. اهل ســّنت 

یکرد عثمانی  و برحــق بودن ایشــان در مســئلۀ خالفت را کم رنــگ کنند، در ابتدا بــا رو

حاضــر بــه پذیــرش جایــگاه ایشــان نشــدند و درنهایت بــا ارائــۀ نظریۀ تربیــع خالفت از 

ســوی احمدبن حنبل، ایشان را به عنوان خلیفۀ چهارم پذیرفتند؛ اما بازهم بسیاری از 

فضائل ایشان را منکر شدند. در شعر ابن منیر برخی از اعتقادات شیعیان دربارۀ خلفا 

کمان جور نیز بیان شده است. و حا

6_ 1_ افضلیت امیرالمؤمنین؟ع؟

اشـــتهرو إذا جـــری ذکـــر الّصحـــا و  قـــوم  بیـــن  بـــة 

تیــــ المقـــّدم شـــیخ  عمـــرقلـــت  صاحبـــه  ثـــّم  ــــم 

یــخ اســالم بحــث افضلیت صحابــه بر یکدیگر همیشــه مطرح بوده اســت.  در طــول تار

اهــل ســّنت افضلیــت صحابــه را بــه ترتیــب خالفــت آن هــا )ابوبکــر، عمــر، عثمــان و 

کثیر، همان، 325/11. 1. ابن الجوزی، همان، 14/15؛ ابن اثیر، همان، 155/9؛ ابن 
2. ابن العماد، شذرات الذهب، 476/4.
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درنهایــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟( دانســته اند.1 برخــی از علمــای اهل حدیث بغــداد مانند 

یحیی بن معین، ابوخیثمه و احمدبن حنبل، امیرالمؤمنین؟ع؟را از امامت حذف نموده 

و دوران حکومت ایشان را فتنه می دانستند.2 بخاری، نویسندۀ کتاب معروف الصحیح 

که در آن نام خلفای بعد از رسول اکرم؟ص؟ را آورده، پس  کتاب تاریخ صغیر خود  نیز در 

از ذکر نام ابوبکر و عمر و عثمان، نامی از امیرالمؤمنین؟ع؟ نبرده و از معاویه سخن گفته 

و مدت خالفت وی را بیســت ســال دانسته است.3 کار به جایی رسید که فردی مانند 

جاحظ در کتاب العثمانیة نیز درصدد اثبات برتری ابوبکر بر امیرالمؤمنین؟ع؟ برآمد4 و 

کرد ابوبکر را زاهدتر و شــجاع تر از امیرالمؤمنین؟ع؟ نشــان دهد.5 در اواســط نیمۀ  تالش 

اول قــرن ســوم هجری، احمدبن حنبــل تغییر عقیده داد و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ را به عنوان 
خلیفۀ چهارم قبول نمود و مسئلۀ تربیع خالفت را در میان اهل سّنت رواج داد.6

برخالف اهل حدیث، برخی از دیگر فرقه های اهل سّنت، امیرالمؤمنین؟ع؟ را به عنوان 

افضل اصحاب می دانســتند. به عنوان مثال، معتزلۀ بصره به همان ترتیب ذکر شــده در 

مورد افضلیت باور داشــتند، اما معتزلۀ بغــداد امیرالمؤمنین؟ع؟ را افضل تمام صحابه 

1. خالل، ابوبکر، کتاب الســنة، 371/1-373 و 404-410؛ برای بحث در این زمینه ر.ک: امینی، 
عبدالحسین، همان، 22-3/10.
کبر، مسائل االمامة، 218. 2. ناشی ا

یخ الصغیر، 57/1 و 58. با تشــکر از جناب حجة االسالم و  3. بخاری، محمد بن اســماعیل، التار
که این نکته را به نگارنده متذکر شدند. المسلمین حامد مقدم 

4. جاحظ، عمرو بن بحر، العثمانیة، 39،41، 60 و 323.
یــخ در تناقــض اســت. به شــهادت تمامی  5. ادعاهــای جاحــظ بــا تمامــی کتاب هــای ســیره و تار
یخی و ســیره، رشــادت های امیرالمؤمنین؟ع؟ در جنگ ها باعث گسترش اسالم  کتاب های تار
شد. با نگاهی به فهرست کشته شدگان در جنگ های بدر، احد، خندق، خیبر و حنین این امر 
کاماًل مشهود است )به عنوان نمونه ر.ک: ابن هشام، السیرة النبویة، 365/2-374 و 134/3-
کامــل جمالت و اعتقــادات جاحظ  135؛ بخــش کشــتگان جنگ هــای بــدر و احد( بــرای نقد 

ر.ک: سّید بن طاووس، بناء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیة، 119-98.
6. بــرای بحث در این زمینه ر.ک: جعفریان، رســول، نقش احمــد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل 

سّنت، 175-164.
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دانسته اند؛ ولی به دلیل اعتقاد به امامت مفضول، خالفت ابوبکر را مشروع می شمارند؛ 

تا جایی که بشربن معتمر )بنیان گذار معتزلۀ بغداد( به جرم تشّیع به دستور هارون الرشید 
کرد.1 به زندان افکنده شد و او نیز در شعری شیعه بودن را از خود نفی 

اّما شیعیان نه تنها امیرالمؤمنین؟ع؟را افضل تمام اصحاب شمرده اند، بلکه ابوبکر و عمر 

را غاصب حق بالفصل ایشــان دانســته و آن دو را گمراه و فاسق و شایسته لعن دانسته اند.2 

که از ائمۀ اطهار، از امیرالمؤمنین؟ع؟ تا امام حسن عسکری؟ع؟ در کتب  بر اساس روایاتی 

حدیثی نقل شده است، اصاًل قیاس امام با غیر امام مجاز نیست.

که از ائمۀ اطهار؟مهع؟رسیده، بر افضلیت امام بر تمامی اهل عصر خود  در روایات فراوانی 

که امیرالمؤمنین؟ع؟ به عنوان امام اهل  گفت  تصریح شــده اســت. ازاین جهت می توان 

عصر خود، افضل اهل زمان و حتی افضل از تمامی انسان ها پس از رسول اهلل؟ص؟ بوده اند. 

فرمایش امیرالمؤمنین؟ع؟در مورد جایز نبودن قیاس آل محمد؟مهع؟ با غیر ایشان و مساوی 

نبودن هیچ کس با ایشان در خطبۀ دوم نهج البالغه و افضل بودن اهل بیت؟مهع؟ در خطبۀ 

144 ایــن کتــاب، نمونه ای از این روایات اســت.3 خطبۀ امام صادق؟ع؟ در مورد فضائل 

امام4 و خطبۀ معروف امام رضا؟ع؟ در مرو،5 نمونه های دیگری از این باور است.

1. ابن مرتضی، المنیة و االمل، 49؛ همو، طبقات المعتزلة، 52.
2. ابــن بابویــه، محمد بــن علی، االعتقادات، 102-106؛ مفید، محمد بــن محمد، اوائل المقاالت، 

41 و 42؛ شیخ مفید این اعتقاد را اجماعی تمام شیعیان دانسته است.
ِة  ّمَ

ُ ْ
ٍد؟ص؟ ِمْن َهِذِه األ َحّمَ  یَقاُس  ِبآِلُ
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4. صفار، محمد بن الحسن، بصائر الدرجات، 745/2-747؛ کلینی، محمد بن یعقوب، همان، 
203/1-205؛ نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، 228-224.

کلینــی، محمــد بــن یعقــوب، همــان، 198/1-203؛ ابــن بابویــه، محمد بــن علی، عیــون اخبار   .5
الرضا؟ع؟ 216/1-222؛ همو، کمال الدین، 681-675.
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در  اســـت.  داشـــته  رواج  اعتقـــادی  چنیـــن  نیـــز  ائمـــه؟مهع؟  اصحـــاب  میـــان  در 

بـــا عبدالرحمان بن عـــوف در روز شـــوراِی شـــش  گفت وگـــوی میـــان عّمـــار و مقـــداد 

ــال 35 ،2  ــا امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در سـ ــتر در روز بیعـــت بـ گفت وگـــوی مالـــک اشـ ــره،1  نفـ

رجزهـــای اصحـــاب امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در جنگ هـــای جمـــل و صفیـــن،3 رجزهـــای 

ـــرزدق در مـــدح امـــام ســـجاد؟ع؟  اصحـــاب امـــام حســـین؟ع؟ در روز عاشـــورا4 و شـــعر ف

کامـــاًل مشـــهود اســـت. در  در مراســـم حـــج،5 اعتقـــاد بـــه افضلیـــت اهل بیـــت؟مهع؟ 

کامـــل داشـــت. هشـــام بـــن  دوره هـــای بعـــد نیـــز ایـــن موضـــوع در میـــان شـــیعیان رواج 

ـــود  ـــر خ ـــل عص ـــر اه ـــان ب ـــت ایش ـــه افضلی ـــام، ب ـــت ام ـــزوم عصم ـــر ل ـــتدالل ب ـــم در اس حک
کـــرده اســـت.6 اســـتدالل 

در قرن هــای بعــدی، شــیعیاِن برخی مناطق اعتقــاد به افضلیــت امیرالمؤمنین؟ع؟ را 

ید  به طور علنی ابراز می داشــتند. پس از تشــکیل دولت علویان طبرســتان، حسن بن ز

)معــروف بــه داعــی کبیر( در ســال 252 دســتور داد در تمامی نقاط تحت ســیطرۀ این 

 حکومــت، افضلیــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اعــالم شــود و برخــی از شــعائر شــیعی احیــا

یخ، 233/4؛ مسعودی،  یخ، 187/2-188؛ طبری، محمد بن جریر، تار 1. یعقوبی، ابن واضح، تار
بــن محمــد، االمالــی، الذهــب، 275/4 و 276؛ مفیــد، محمــد  مــروج  بــن الحســین،   علــی 

.170-167 
ی ایــن جمــالت را خطــاب بــه مــردم در روز بیعت گفته  یــخ، 208/2؛ و 2. یعقوبــی، ابن واضــح، تار
اســت: »أيــا النــاس، هذا ویص األوصیــاء، و وارث علم األنبیــاء، العظمی البالء، احلســن الغناء، 
نة الرضوان. من کملت فیه الفضائل، و مل یشک یف  الذی شهد له کتاب اهّلل باإلمیان، و رسوله بج

سابقته و علمه و فضله األواخر، و ل األوائل. «
3. ابن مزاحم، نصر، وقعة الصفین، 201 و 548.

4. ابن شهرآشوب، مناقب آل ابی طالب، 103/4، 104 و 105؛ ابن اعثم، الفتوح، 108/5؛ خوارزمی، 
کثیر، همان، 184/8. مقتل الحسین، 23/2 و 30؛ ابن 

5. مفید، محمد بن محمد، االختصاص، 191-195؛ همو، االرشاد، 151/2.
6. ابـــن بابویـــه، محمـــد بـــن علـــی، معانـــی االخبـــار، 133؛ همـــو، خصـــال، 215؛ همـــو، علـــل الشـــرائع، 

.204
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گردند.1 در سال 290 در شهر حلب، شیعیان در اذان خود2 و در سال 296 ابوعبداهلل شیعی   

)مؤسس دولت فاطمیان( دستور داد در اذان فرازهای »حّی علی خیر العمل و محمد و علی 

خیر البشر« گفته شود.3 پس از قدرت گرفتن همو در مغرب و انتقال از ِسِجلماسه به قیَروان،4 

محمدبن عمر مروذی را که پیش ازاین به تشّیع شناخته شده بود،5 در سال 296 به منصب 

که به این منصب رسید دستور داد در اذان،  گمارد.6 وی در اولین روزهایی  قضا در قیروان 

گفته شده و افراد را از اینکه کسی از صحابه را بر امیرالمؤمنین؟ع؟  »حّی علی خیر العمل« 

افضــل بداننــد، تحذیــر داد.7 در ســال 347 و در دوران حکومــت ســیف الدوله همدانــی، 

شیعیان در حلب این فرازها را در اذان خود اعالم می کردند.8 ناصرخسرو که در سال 437 

کرده است، در دیدار از شهر یمامه می نویسد مردم این شهر زیدی مذهب  سفر خود را آغاز 
بوده و در اذان خود »محمد و علی خیر البشر« می گویند.9

یخ  یان، 92 و 93؛ خواندمیر، تار یخ رو یخ طبرستان، 240/1؛ موالنا اولیاء اهلل، تار 1. ابن اسفندیار، تار
حبیــب الســیر، 408/2 و 409. متــن این نامه چنین بوده اســت: »قد راینــا أن تأخذ اهل عملك 
بالعمل بکتاب اهّلل و ســّنة رســوله و ما صّح عن امیر املؤمن�ن عیلي بن أىب طالب علیه الّســالم یف 
اصــول الّدیــن و فروعــه و بإظهار تفضیله عیل مجیع الّمة و تهناهم اشــّد الهّنی ... و عن الّروایة یفي 
هر ببســم اهّلل الّرمحــن الّرحمی و بالقنوت یف  تفضیــل اعــداء اهّلل و اعــداء امیر املؤمن�ن و تأمرهم باحلج
ّف�ن و بإحلاق حّی عیل خیر العمل  صلوة العجز و تکبیرات مخس عیل املّیت و ترك املسح عیل احلن

قامة مثین مثین«. عل اإل قامة و أن تج یف األذان  و اإل
2. ابن العدیم، بغیة الطلب، 944/2.

3. محمد بن علی بن حماد، اخبار ملوک بنی عبید و سیرتهم، 50/1.
4. این دو شــهر در مغرب اســالمی قرار داشــته اند و حکومت فاطمیان از این دو شــهر شــروع شــد. 

)حموی، یاقوت، همان، 192/3 و 421-420/4(
یاض النفوس، 55/2. 5. مالکی، ابوبکر، ر

6. الخشنی، محمد بن الحارث، طبقات علماء إفریقیة، 239.
کشــی، ابن عــذاری، البیــان المغرب فی االخبــار االندلس و المغــرب، 151/1؛ قاضی نعمان،  7. مرا

کتاب، محمد بن عمر المروروذی آمده است. افتتاح الدعوة، 250. نام این شخص در این 
8. مقریــزی، احمــد بن علــی، الخطــط، 208/3 و 209؛ ابن العدیم، بغیة الطلــب، 2701/6؛ غزی، 

یخ حلب، 57/3 و 58. کامل بن الحسین، نهر الذهب فی تار
9. قبادیانی، ناصرخسرو، سفرنامه، 147.
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در دوران آل بویه، شــیعیان به طور علنی فرازهایی مانند »محمد و علی خیر البشــر« یا 

»اشــهد أّن علّیًا ولّی اهلل« را در اذان خود اعالم می کردند. شــیخ صدوق )د. 381( نقل 

تی شــبیه  که عده ای در اذان خود فراز »محمد و آله خیر البرّیه« و یا جمال کرده اســت 

به این را ذکر می کرده اند.1 اینکه در مورد این فراز از علمای این دوره مانند شیخ مفید، 

ســّید مرتضی و شــیخ طوســی ســؤال و یا در مورد آن در کتاب های فقهی بحث شده، 

که این عمل در میان شــیعیان امــری متداول بــود.2 قاضی تنوخی )د.  نشــان می دهــد 

کــرده که فردی از اهالــی قطیعه3 در اذان  384( از ابوالفــرج اصفهانــی )د. 356( نقــل 
خود این فراز را ذکر می کرده است.4

شــیعیان نه تنها در اذان، بلکه حتی بر ســر در خانه ها و مســاجد خود نیز این فرازها را 
با طال می نوشتند.5

6_ 2_ والیت بنی امیه

ـــرروالیـــت آل  أمّیة الطهـ ـــن الغــــ ـــر المیامیـــــ ـ

1. ابن بابویه، محمد بن علی، من الیحضره الفقیه، 188/1 و 189؛ الزم به ذکر است شیخ صدوق 
که مستمســک بســیاری از مخالفان شــده اســت. برای  تــی را یادکرده  در نقــل ایــن واقعــه جمال
بحــث درزمینــۀ معنای دقیق عبــارت ابن بابویه، محمد بن علی ر.ک: شهرســتانی، ســّیدعلی، 

أشهد أّن علّیًا ولّی اهلل فی االذان بین الشرعیة و االبتداع، 306-267.
2. ســّیدمرتضی، علی بن حســین، رســائل الشــریف المرتضی )المســائل المیافارقیات(، 279/1؛ 

طوسی، محمد بن الحسن، المبسوط، 99/1؛ همو، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، 69.
که »قطیعه« در این عبارت تصحیف »قطعیه« بوده  3. ســّیدعلی شهرســتانی احتمال داده اســت 
کرده اند. )شهرســتانی، ســّیدعلی، حی علی خیر  اســت و شــواهدی مســتند در این زمینه ارائه 
یة، 360 و 361( قطعیــه معتقــد بــه شــهادت امــام موســی کاظم؟ع؟  العمــل الشــرعیة و الشــعار
بوده اند و در مقابل واقفه قرار داشتند که در شهادت ایشان توقف نمودند. )اشعری، ابوالحسن، 

مقاالت االسالمیین، 88/1 و 89(
4. تنوخی، المحسن بن علی، نشوار المحاضرة، 133/2.

کثیــر،  5. ابن الجــوزی، المنتظــم، 329/15، 335، 340؛ ابن اثیــر، همــان، 9/ 576 و 592؛ ابــن 
همان، 62/12، 63، 68؛ ابوالفداء، المختصر فی اخبار البشر، 172/2.
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نکتۀ مهم در این بیت استعاره ای است که ابن منیر در استفاده از الفاظ ُطهر، َمیامین 

که نشان از باور راسخ او به وجود این صفات در اهل بیت؟مهع؟  و الُغَرر به کاربرده است 

کیزه، میامین )جمع میمون( به معنای مبارک و  دارد.1 ُطهــر )جمع َطهور( به معنــای پا

یشــۀ ُطهر و مشــتقات آن  ُغَرر )جمع ُغّرة( به معنای گلچین یا ابتدای چیزی اســت.2 ر

ک کنندۀ از پلیدی های معنوی هســتند،  که پا کریم برای وضو و غســل  در لســان قرآن 

اســتفاده شــده است.3 استعارۀ لفظ ُطهر در این شعر نشان می دهد که اهل بیت؟مهع؟ 

کیزه بوده و از عصمت برخوردارند. در لســان روایات  ک و پا از نگاه شــیعیان ایشــان پا

یارت نامه هــا، لفــظ ُطهــر و مشــتقات آن بــرای اهل بیــت؟مهع؟ فــراوان بــه  و به ویــژه در ز

کاررفتــه اســت.4 در رجزهــای اصحاب امام حســین؟ع؟ نیــز امیرالمؤمنین؟ع؟ و امام 
حسین؟ع؟ با واژۀ ُطهر وصف شده اند.5

6_ 3_ ظهور امام زمان؟جع؟

َی َو َاطَعُن ُب الـــّراو ِ
ّ

َکـــذ الُمنَتَظـــرَو ُا ُظهـــوِر  فـــی 

یــت و مســائل مرتبــط بــا آن، همچــون غیبــت و ظهــور امــام زمــان؟ع؟ از  بحــث مهدو

کــه تمامــی فرقه های اســالمی بــه آن اعتقــاد دارنــد. روایــات فراوانی از  مســائلی اســت 

گر از عمر دنیا یک روز باقی مانده باشد،  که ا کرم؟ص؟ با این مضمون نقل شده  پیامبر ا

1. برای پرهیز از طوالنی شدن بحث تنها به تحلیل واژۀ طهر اشاره می شود.
2. دزفولی، محمد، خلف، حسن، همان، 40 و 41.

3. بقره/222؛ مائده/6؛ انفال/11.
کلینـــی، محمـــد بـــن یعقـــوب، همـــان، 581/4؛  4. تفســـیر امـــام حســـن عســـکری؟ع؟ 208 و 663؛ 
ابن قولویـــه، کامـــل الزیـــارات، 53، 168، 176، 231؛ ابـــن بابویـــه، محمـــد بـــن علـــی، ثـــواب 
االعمـــال، 112، 113 و 117 و 118؛ مفیـــد، محمـــد بـــن محمـــد، المـــزار، 82، 101، 113 و بســـیاری 

مـــوارد دیگـــر.
5. ابن اعثــم، الفتــوح، 113/5؛ خوارزمــی، مقتــل الحســین، 30/2 و 33؛ ابن شهرآشــوب، مناقــب 

آل ابی طالب، 107/4 و 108.
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خداوند آن روز را به قدری طوالنی می کند تا مردی از اهل بیت من قیام نموده و دنیا را 

از قسط و عدل پر کند.1 شهرت و صحت این احادیث تا بدان حد است که شخصی 

مانند ابن تیمیه نیز این روایات را معروف دانســته اســت.2 یکی از وجوه ممیزۀ شــیعۀ 

امامّیــه، اعتقــاد به امام حّی منتَظر، فرزند حســن العســکری؟ع؟ اســت. »المنتظر« در 

شعر ابن منیر و اخبار امام دوازدهم، از ویژگی های اعتقادی امامّیه است.

امامّیــه پیــش از زمــان آل بویه، نیمــۀ شــعبان را روز میالد امــام دوازدهم می دانســتند و 

جشــن می گرفتند. پیش از دوران آل بویه در ســال 327 )دو سال پیش از پایان غیبت 

گاهی  که اتباع بربهاری با آ صغرا( شیعیان قصد احیای شب نیمۀ شعبان را داشتند 

کنند، اما با تدبیر خلیفه، هدف  یافتن از این امر، تصمیم می گیرند تا به ایشان تعّرض 

بربهاری و پیروانش عقیم ماند.3 در دوران آل بویه در نیمۀ شعبان، مراسم جشن برقرار 

که در شــب نیمۀ شــعبان  گفته شــده او اولین کســی بود  بود. در مورد فخرالملک وزیر 

کرد.4 در ســال 335 در شــب نیمۀ شــعبان در منطقۀ بــاب الطاق،5  شــیرینی پخــش 

کرد: خزاز، علی بن محمد، کفایة االثر، 165، 266،  1. از منابع شــیعه می توان به این مصادر اشــاره 
277؛ ابن بابویــه، محمــد بن علی، من الیحضــره الفقیه، 130/4؛ همو، عیــون اخبار الرضا؟ع؟ 
266/2؛ همو، کمال الدین، 280، 318، 372؛ مفید، محمد بن محمد، االرشــاد، 340/2. و از 
ینی،  منابع اهل ســّنت می توان به موارد ذیل اشــاره نمود: احمد بن حنبل، المســند، 99/1؛ قزو
ابن ماجه، ســنن، 928/2 و 929؛ سجســتانی، ابی داوود، سنن، 106/4 و 107 )ابی داوود بخش 
کتاب المهدی اختصاص داده است و 12 روایت در این زمینه نقل  کتاب خود را به  خاصی از 

کرده است(؛ ترمذی، محمد بن عیسی، سنن، 507-505/4.
2. ابن تیمیه، منهاج السنة، 95/4.

3. الصولی، محمد بن یحیی، اخبار الراضی باهلل و المتقی باهلل، 135.
کثیر، البدایة و النهایة، 5/12. 4. ابن 

5. منصور عباسی پس از بنای بغداد، برای پسرش مهدی در شرق بغداد قصری ساخت. پس ازآن 
عــالوه بــر قصر، مســجد جامع شــهر بغداد و پادگانی نظامی تأســیس شــد )یعقوبــی، ابن واضح، 
البلــدان، 251؛ اصطخــری، احمــد بن ابراهیم، المســالک و الممالــک، 83؛ خطیب بغدادی، 
یــخ بغــداد، 82/1-83( ایــن منطقــه به لحــاظ وجود قصر مهــدی، پادگان نظامی و مســجد  تار
جامــع، از اهمیت خاصی برخوردار بود. باب الطاق محله ای نزدیک به رصافه بود )اصطخری، 
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یــارت حــرم امام حســین؟ع؟ مشــّرف  خیمه هایــی نصــب شــده و پــس ازآن مــردم بــه ز
شدند.1

نتیجه

در قــرون چهــارم و پنجــم، شــیعیان توانســتند بســیاری از اعتقــادات و شــعائر خــود را 

یه در  کنند. این تغییــر رو کــه پیــش از آن به صــورت مخفیانه انجــام می دادند، آشــکار 

بســیاری از مناطــق جهــان اســالم، به ویــژه در شــهر بغداد و مغــرب جهان اســالم و نیز 

مصــر، پدیــد آمد. این امر باعث شــد که جامعۀ اهل ســّنت، به ویــژه حنابلۀ بغداد، در 

تــالش بــرای مقابلــه بــا این اقدامــات برآمــده و تضادهای فراوانــی در ایــن دوران اتفاق 

افتــاد. ابن منیــر در قصیــدۀ خــود بســیاری از تضادهای موجــود در جامعــۀ آن روز را به 

تصویــر کشــیده اســت. تضادهــای مذکور در این شــعر در شــناخت فضــای موجود در 

کمک فراوانی می کند. جامعۀ آن روز 

احمــد بــن ابراهیــم، همان، 83؛ مقدســی، محمد بن احمد، احســن التقاســیم، 120( که طاقی 
بــزرگ داشــته و شــاعران در آنجــا گرد می آمدنــد )حموی، یاقوت، المشــترک وضعــا و المفترض 

صقعا، 290(.
یخ طبری، 356/11. 1. همدانی، تکلمة تار
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یخ، تصحیح خلیل شحادة و سهیل الزکار، بیروت، دارالفکر، 2001. ابن خلدون، تار

ابن خلکان، وفیات االعیان و انباء ابناء الزمان، تصحیح احســان عباس، بیروت، دارصادر، 
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یاض، دار طیبه، 1985. کرم ضیاء العمری، ر یخ، تحقیق تحقیق ا ابن خیاط، خلیفه، تار
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یة، 1380 ق. ابن شهرآشوب، معالم العلماء، نجف، مطبعة الحیدر

________، مناقب آل ابی طالب، قم، عالمه، 1379 ق.

ابن طقطقــی، االصیلــی، تصحیــح ســّیدمهدی رجائی، قم، مکتبــة آیة اهلل العظمی مرعشــی 
نجفی، 1418 ق.

ابن طیفور، بالغات النساء، قاهرة، مطبعة والدة عباس االول، 1908.

ی، فجالة، دارنهضة، بی تا. ابن عبدالبر، االستیعاب، تحقیق محد علی البجاو

یة الکبری،  ابن عبدربه، العقد الفرید، تصحیح محمدسعید العریان، قاهره، المکتبة التجار
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ی و دیگــران، بیــروت،  یــخ مدینــة دمشــق، تصحیــح محــب الدیــن العمــرو کر، تار ابن عســا
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کبر غفاری، تهران، مکتبة الصدوق، 1375 ش. ابن قولویه، کامل الزیارات، تصحیح علی ا

ابن مرتضی، المنیة و االمل، تحقیق عصام الدین محمد علی، بی جا، دار المعرفة الجامعیة، 
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________، العثمانیة، تصحیح عبدالسالم محمد هارون، بیروت، دارالجیل، 1991.

الجزیری، عبدالرحمن، الفقه علی المذاهب االربعة، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2003.
جعفریان، رسول، »نقش احمد بن حنبل در تعدیل مذهب اهل سّنت«، هفت آسمان، بهار 

1379، شماره 5، 176-145.
یس الحلی )د.ســتطرفات السرائر، باب النوادر(، تصحیح  یس، موســوعة ابن ادر حلی، ابن ادر

سّید محمدمهدی الموسوی الخرسان، قم، دلیل ما، 1429 ق.
حمــوی، ابن الحجــة، ثمــرات االوراق، تصحیــح محمــد ابوالفضــل ابراهیم، بیــروت، مکتبة 

العصریة، 2005.
________، خزانة االدب و غایة االرب، جمالیة، مطبعة الخیریة، 1304 ق.

گوتینگن،  حموی، یاقوت، المشترک وضعًا و المفترق صقعًا، تصحیح فردیناند ووستنفلد، 
.1846

________، معجم البلدان، بیروت، دارصادر، 1977.
الحمیــری، عبــداهلل بــن جعفر، قــرب االســناد، تصحیح مؤسســة آل البیت؟مهع؟ قم، مؤسســة 

آل البیت؟مهع؟ 1413 ق.
الحمیری، محمد بن عبدالمنعم، الروض المعطار فی خبر االقطار، تحقیق احســان عباس، 

بیروت، مکتبة لبنان، 1975.
خــزاز، علــی بن محمد، کفایــة االثر فی النص علی االئمة االثنی عشــر، تحقیــق عبداللطیف 

کوهکمری، قم، بیدار، 1401 ق. حسینی 
الخشنی، محمد بن الحارث، طبقات علماء إفریقیه، بیروت، دارالکتاب اللبنانی، بی تا.
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یاض، دارالرایة، 1410 ق. خالل، ابوبکر، کتاب السنة، تحقیق عطیة الزهرانی، ر
ی، قم، دارانوارالهدی، 1418 ق. خوارزمی، مقتل الحسین، تحقیق محمد السماو

کتاب فروشــی خیام،  یــخ حبیب الســیر، تصحیح محمد دبیرســیاقی، تهران،  خواندمیــر، تار
1353 ش.

دارقطنی، علی بن عمر، ســنن، باشــراف عبداهلل بن عبدالمحســن الترکی، بیروت، مؤسســة 
الرسالة، 2004.

یســت بیت از اشــعار ابن منیر طرابلســی،  دزفولی، محمد و خلف، حســن، شــرح و ترجمه دو
تهران، دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، شهریور 1390 ش.

دیلمی، حسن بن محمد، ارشاد القلوب، تصحیح سّیدهاشم میالنی، قم، داراالسوة، 
1424 ق.

دینوری، ابن قتیبه، عیون االخبار، قاهره، المؤسسة المصریة العامة، 1963.
دینوری، ابوحنیفه، االخبار الطوال، تصحیح عبدالمنعم عامر، قاهره، وزارة الثقافة و االرشاد 

القومی، بی تا.
یــخ االســالم، تصحیــح عمــر عبدالســالم التدمــری، بیــروت،  ذهبــی، محمــد بــن احمــد، تار

دارالکتاب العربی، 1990.
کویت، 1984. کویت، مطبعة حکومة  ________، العبر، تصحیح صالح الدین المنجد، 

________، سیر اعالم النبالء، تصحیح شعیب االرناؤوط، بیروت، مؤسسة الرسالة، 1981.
سجســتانی، ابیداوود، ســنن، تصحیــح محمد محیی الدیــن عبدالحمید، بیــروت، مکتبة 

العصریة )افست چاپ قاهره(، بی تا.
ی، محمــد بــن عبدالرحمن، الضــوء الالمع الهــل القرن التاســع، بیــروت، دارالجیل،  ســخاو

.1992
سمعانی، عبدالکریم، االنساب، حیدرآباد، مجلس دائرة المعارف النظامیة، 1962.

سّید مرتضی، االنتصار، قم، مؤسسة النشر االسالمی، 1415 ق.
________، المسائل الناصریات، تهران، رابطة الثقافة و العالقات االسالمیة، 1417 ق.

سّیدبن طاووس، اللهوف، قم، انوارالهدی، 1417 ق.
________، بنــاء المقالــة الفاطمیــة فی نقض الرســالة العثمانیة، تحقیق الســّیدعلی العدنانی 

الغریفی، قم، مؤسسة آل البیت؟مهع؟ 1991.
________، رســائل الشــریف المرتضی، تصحیح ســّیدمهدی رجائی، قم، دارالقرآن الکریم، 

1405 ق.
سیوطی، الدر منثور، بیروت، دارالمعرفة، بی تا.
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ســیوطی، عبدالرحمــن، بغیــة الوعــاة، تصحیــح محمــد ابوالفضــل ابراهیــم، قاهــره، مطبعــة 
عیسی البابی الحلبی، 1964.

شهرســتانی، ســّیدعلی، اشــهد ان علیــا ولــی اهلل فی االذان بین الشــرعیة و االبتــداع، نجف، 
منشورات العتبة العلویة المقدسة، 2010.

یة، قم، مؤسسة االمام علی؟ع؟ 1424 ق. ________، حی علی خیر العمل الشرعیة و الشعار
شهرســتانی، محمــد بن عبدالکریــم، الملل و النحل، تحقیق محمد ســّید الکیالنی، قاهره، 

مطبعة مصطفی البابی الحلبی، 1967.
شــهید اول، الدروس الشرعیة، تصحیح ســّید مهدی الزوردی، قم، انتشارات صادقی، بی تا 

)چاپ سنگی(.
کنگــره جهانی شــیخ مفید،  شــیخ صــدوق، االعتقــادات، تحقیــق عصام عبدالســّید، قــم، 

 1413 ق.
________، االمالی، تحقیق قســم الدراســات االسالمیة مؤسســة البعثة، قم، مؤسسة البعثة، 

1417 ق.
کبــر غفاری، تهــران، مکتبة  ________،  ثــواب االعمــال و عقــاب االعمــال، تصحیــح علــی ا

الصدوق، 1391 ق.
________، التوحید، تصحیح سّید هاشم موسوی تهرانی، تهران، مکتبه الصدوق، 1387 ق.

کبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، 1389 ق. ________، خصال، تصحیح علی ا
یه،  ________، علل الشــرایع، تقدیم ســّید محمد صادق بحرالعلوم، نجــف، مطبعه الحیدر

1385 ق.
کبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق،  ________، کمال الدین و تمام النعمة، تصحیح علی ا

1390 ق.
کبر غفاری، تهران، مکتبه الصدوق، 1388 ق. ________، معانی االخبار، تصحیح علی ا

________، من الیحضره الفقیه، تصحیح سّیدحسن الموسوی الخرسان، نجف، دارالکتب 
االسالمیة، 1377 ق.

________، عیون اخبار الرضا؟ع؟، تصحیح سّید مهدی حسینی الجوردی، قم، دار العلم، 
1377 ق.

شیخ طوسی، االستبصار فیما اختلف من االخبار، تصحیح سّیدحسن الموسوی الخرسان، 
نجف، دارالکتب االسالمیة، 1376 ق.

________، االمالی، قم، مؤسسة البعثة، 1414 ق.
یــة، الحیدر مکتبــة  نجــف،  بحرالعلــوم،  محمدصــادق  تصحیــح  الفهرســت،   ،________ 

 1380 ق.



205

________، المبســوط فــی فقــه االمامیــة، تصحیــح محمــد تقــی الکشــفی، بیروت، مؤسســة 
الغری، 1992.

________، النهایة فی مجرد الفقه و الفتوی، بیروت، دارالشکتاب العربی، 1400 ق.
________، تهذیب االحکام، تصحیح ســّید حســن الموسوی الخرســان، نجف، دارالکتب 

االسالمیه، 1379 ق.
________، رجال، تصحیح جواد قیومی، قم، مؤسسة النشر االسالمی، 1373 ش.

یة،  ________، فهرســت، تصحیــح ســّیدمحمدصادق بحرالعلــوم، نجــف، مطبعــة الحیدر
.1961

________، مصباح المتهجد و سالح المتهجد، بیروت، مؤسسة الفقه الشیعة، 1411 ق.
کبر غفاری، قم، مکتبة الزهراء، 1402 ق. شیخ مفید، االختصاص، تصحیح علی ا

________، االرشــاد فــی معرفــه حجــج اهلل علــی العبــاد، تحقیــق مؤسســه آل البیت؟مهع؟ قم، 
مؤسسه آل البیت؟مهع؟ 1416 ق.

کنگره شیخ مفید،  کبر غفاری، قم،  ________، االمالی، تصحیح حسین استاد ولی و علی ا
1413 ق.

________، الجمل و النصرة لسّید العترة، قم، مکتبة الداوری، 1983.
کبر زمانی نژاد، قم، کنگره جهانی  ________، الکافئة فی ابطال التوبة الخاطئة، تحقیق علی ا

شیخ مفید، 1413 ق.
کنگره حهانی شیخ مفید، 1413 ق. ________، المزار، تحقیق سّیدمحمدباقر ابطحی، قم، 

کنگره جهانی شیخ مفید، 1413 ق. ________، المقنعة، قم، 
کنگره شیخ مفید، 1413 ق. ________، اوائل المقاالت، تحقیق ابراهیم االنصاری، قم، 

کنگره شــیخ  ________، رســالة فی المســح علی الرجلین، تحقیق شــیخ مهدی نجف، قم، 
مفید، 1413 ق.

یخ الــوزرا، تحقیق عبدالســتار احمــد فراج،  الصابــی، هــالل بن محســن، تحفــة االمرا فــی تار
بیروت، مکتبة االعیان،  بی تا.

صفار، محمد بن الحســن، بصائر الدرجات فی فضائل آل محمد، باشــراف ســّید محمد باقر 
ابطحی، قم، مؤسسه االمام المهدی، بی تا.

یتر، بیروت، المعهد اآللمانی  صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، باشــراف هلموت ر
لالبحاث الشرقیة، 1991.

الصولــی، محمــد بن یحیی، اخبــار الراضی بــاهلل و المتقی باهلل، تحقیق هیــورث دن، قاهره، 
ی، 1935. مطبعة الصاو
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یــخ االدب العربی، عصر الــدول و االمارات: الشــام، قاهــره، دارالمعارف  ضیــف، شــوقی، تار
بمصر، 1990.

طباطبایــی، ســّیدعبدالعزیز، اهل البیــت فــی المکتبــة العربیــة، قــم، مؤسســة آل البیت؟ع؟ 
1417 ق.

طبرانی، سلیمان بن احمد، المعجم الکبیر، تصحیح حمدی عبدالمجید السلفی، قاهره، 
مکتبة ابن تیمیة، بی تا.

طبرسی، االحتجاج، تصحیح محمدباقر الخرسان، مشهد، نشر مرتضی، 1403 ق.
طبری، دالئل االمامة، تحقیق مؤسسه البعثه، قم، بعثت، 1413 ق.

یخ الرســل و الملوک، تحقیــق محمد ابوالفضــل ابراهیم، قاهره،  طبــری، محمــد بن جریر، تار
دارالمعارف بمصر، 1962.

 طبســی، نجم الدیــن، صــوم عاشــورا بیــن الســنة النبویــة و البدعــة االمویــة، قــم، دلیــل مــا،
 1384 ش.

طرابلســی، علــی االبراهیــم، التشــّیع فــی طرابلس و بالد الشــام: اضــواء علی دولة بنــی عمار، 
بیروت، دارالساقی، 2007.

العاملــی، ســّیدجعفر مرتضــی، عاشــوراء بیــن الصلح الحســنی و الکیــد الســفیانی، بیروت، 
المرکز االسالمی للدراسات، 2003.

العاملــی، شــیخ حر، امــل اآلمــل، تحقیــق ســّیداحمد الحســینی، بغــداد، مکتبــة االندلس، 
1385 ق.

مؤسســة  تحقیــق  الشــریعة،  مســائل  تحصیــل  ال  الشــیعه  وســائل  تفصیــل   ،________
آل البیت؟مهع؟ قم، مؤسسه آل البیت؟مهع؟ 1411 ق.

عبیدلــی، شیخ الشــرف، تهذیب االنســاب و نهایة االعقاب، تحقیق شــیخ کاظم محمودی، 
قم، مکتبة آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی، 1413 ق.

عسقالنی، ابن حجر، لسان المیزان، حیدرآباد، مطبعه دائرة المعارف نظامیه، 1331 ق.
علــی بــن جعفر، مســائل علــی بن جعفــر؟ع؟، تصحیــح مؤسســة آل البیت؟مهع؟ قم، مؤسســة 

آل البیت؟مهع؟ 1409 ق.
العمــری، احمــد بن یحیی، مســالک االبصار فــی ممالک االمصار، تصحیح کامل ســلیمان 

الجبوری، بیروت، دارالکتب العلمیة، 2010.
ی دامغانی،  العمری، علی بن محمد، المجدی فی انساب الطالبیین، تصحیح احمد مهدو

قم، مکتبة آیةاهلل العظمی مرعشی نجفی، 1409 ق.
تی، تهران، مطبعة  العیاشــی، محمد بن مســعود، تفســیر، تصحیح سّید هاشم رســولی محال

العلمیة، 1380 ق.
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العینــی، عمدة القــاری، تصحیح عبداهلل محمــود محمدعمر، بیــروت، دارالکتب العلمیة، 
.2001

غزالی، ابوحامد، احیاء علوم الدین، قاهره، دارالشعب، بی تا.
یخ حلب، حلب، مطبعة المارونیة، بی تا. کامل بن الحسین، نهر الذهب فی تار غزی، 

غیب غالمی، حسین، احراق بیت فاطمة، قم، الهادی، 1417 ق.
یــخ: اســماعیلیان، تصحیــح محمدتقــی دانش پــژوه و  فضــل اهلل، رشــیدالدین، جامــع التوار

محمد مدرسی، تهران، بنگاه ترجمه و نشر، 1356 ش.
قاضی عبدالجبــار، تثبیــت دالئــل النبوة، تصحیــح عبدالکریم عثمان، بیــروت، دارالعربیة، 

 بی تا.
یع و  ی، تونس، الشــرکة التونسیة للتوز قاضی نعمان، افتتاح الدعوة، تحقیق فرحات الدشــراو

الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیه، بی تا.
________، دعائــم االســالم، تصحیــح آصف بن علــی الفیضی، قاهــره، دارالمعارف بمصر، 

بی تا.
________، کتاب االقتصار، تحقیق محمد وحید میرزا، دمشق، المعهد الفرنسی للدراسات 

العربیة، 1957.
قبادیانــی، ناصــر خســرو، ســفرنامه، تصحیــح محمد دبیرســیاقی، تهــران، انجمن آثــار ملی، 

.1354
ینــی، ابــن  ماجــه، ســنن، تصحیــح محمــد فــؤاد عبدالباقــی، قاهــره، داراحیــاء الکتــب  قزو

العربیة،  بی تا.
القفطی، علی بن یوسف، انباه الرواة علی اخبار النحاة، تصحیح محمد ابوالفضل ابراهیم، 
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مة  ة في القرون المتقّدِ ة للشيعة اإلمامّيَ ة االجتماعّيَ  الهوّيَ
تحليٌل تاريخي_  اجتماعي لقصيدة ابن منير الطرابلسي

محمد حسين افراخته1 / حميد رضا آذري نيا2  

الخالصة:

يعّد القرن الرابع والخامس الهجرّيين عصر القدرة واالســتيالء السياســي _ المذهبي 
 في جميع أراضي االسالم، 

ً
للشــيعة في عالم االســالم، وكان انتشار التشــّيع جغرافيا

 إلى حماية دولة آل بويه السياســية في بغداد والفاطميين في مصر ومنطقة 
ً
مضافا

 إليجاد فرصة لشيعة إلظهار عقائدهم وإقامة الشعائر.
ً
الشام سببا

علــى أســاس نظريــة ثنائــي القطــب فــي مباحــث علــم االجتمــاع إّنَ دراســة الوضع 
نة لتقابل الهوية بين  العقائدي_ االجتماعي للشيعة على مبنى المتون والتقارير المبّيِِ
الشــيعة والســنة يمكن أن تعد من المنابع في التحليل التاريخي _ االجتماعي لذلك 

العصر.

ــة فــي هــذا المجــال هي القصيــدة التتريــة من إنشــاء ابن منير  ومــن المصــادر المهّمَ
ح فيها هذا التضاد في الهوية. لقد أنشأ ابن منير قصيدته هذه 

َ
الطرابلسي، فقد وّض

في واقعة حدثت بينه وبين أحد النقباء في بغداد، ويطرح في شعره حاجة له من 
 من العقائد والتقابل الموجود بين السنة والشيعة 

ً
ن قصيدته كثيرا الشريف وقد ضّمَ

آنذاك. إّنَ وســعة المواضيع المطروحة في هذه القصيدة والتي تشــمل المعتقدات 
ن جميع  ( تبّيِ

ً
الدينيــة والصراع الديني حتى في المســائل العمليــة )الفقهية اصطالحا

يخ االسالم من جامعة طهران، باحث في مؤسسة مطالعات اإلمامية. 1. ماجستير تار
mhafrakhteh84@yahoo.com 

azainia@yahoo.com 2. ماجيستر سو سيولوجی، باحث في مؤسسة مطالعات االمامية. 
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نقاط النزاع الموجود في ذلك العصر. 

تســعى هــذه المقالــة لدراســة أبيات هــذه القصيــدة أّواًل توضيــح منشــأ االعتقادات 
والطقــوس الدينيــة للشــيعة مــن الروايــات الواصلــة مــن أهــل البيت ؟مهع؟، ومــن ثّمَ 
تشير إلى الشواهد التاريخية الدالة على وجود الصراع بين الفرق اإلسالمية في ذلك 
ة في بغــداد باعتباره موطن الشــريف الممدوح،  المجتمــع وفــي ذلك العصــر، خاّصَ

والشام والمصر باعتبارهما موطن ابن منير ومسكنه.

المفردات األساسية: القصيدة التترية، ابن منير الطرابلسي، الهوية الشيعية اإلمامية، 
التضاد وثنائي القطب.
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to Sharif, in which he pictured a host of beliefs and confrontations 
present in the then society. The range of the issues posed in 
this poem, including doctrinal beliefs, ritual inconsistencies 
and practical issues (namely jurisprudential), shows all the 
confrontations present at that time. Examining the verses of this 
poem, the present study seeks to first demonstrate the origin 
of Shiite beliefs and rites passed down by Ahl al Bayt (Family of 
the Prophet); and second, point out the historical evidences and 
the existence of disconformity among the Islamic sects of the 
then society, especially in Baghdad as the residence of Sharif and 
Shamat and Egypt as the residence of Ibn-e- Monir. 

Keywords: The balladry of Ttryh,  Ibn-e-Monir Tripoli’s, the 
Identity of Imamiyah Shia, bipolar conflict
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The Social Identity of Imamiyah Shia 
in the Early Centuries; a Historical-

Sociological Analysis of Ibn-e-Monir 
Tripoli’s Balladry

 Mohhanad Hossein Afrakhteh 1

   Hamid Reza Azarinya 2

Abstract

Both the fourth and fifth centuries are considered as the era of 
the political-religious power and dominance of Shiism over the 
world of Islam. Shiites’ geographical expansion throughout the 
world of Islam, accompanied by the political support of the two 
states of Buyid Dynasty in Baghdad and the Fatimids in Egypt 
and Shamat(The Levant) region, allowed Shiites to both freely 
express their beliefs and perform many of their rites. According 
to the bipolar conflict theory in sociology, investigating Shiites’ 
doctrinal-social status, based on the texts and reports indicating 
Shiite-Sunni confrontations of identity, could be one of the 
sources for the social-historical analysis of those times. One 
of the important sources in this regard is the famous balladry 
by Ibn-e-Monir Tripoli named Ttryh, in which these clashes of 
identity are well depicted. Ibn-e-Monir, being impressed by an 
incident occurred between him and one of the then grandees in 

1. Tehran University MA graduate in the history of Islam; Reseacher in 
Imamiyah Studies Institute, mhafrakhteh84@yahoo.com
2. MA gradute in the Soclology ; Reseacher in Imamiyah Studies Institute, 
azarinia@yahoo.com
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