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  تأملي در تشيع و تسنّن اصفهان
  )به اصفهان المعرفة و الغاراتهالل ثقفي صاحب كتاب  با تأكيد بر مهاجرت ابن(
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  چكيده
البته، . اي است كه شايد زياد موردتوجه بوده و هست اصفهان مباحثهتشيع و تسنّن 

از جمله . است؛ آن هم تسنّن افراطي تسنّن اين حوزه در منابع مورد تأكيد قرارگرفته
هاي تاريخي كه در اين باره بسيار مورد توجه و استناد قرارگرفته، مهاجرت  گزارش

اسـت كـه بـراي     الغـارات، مشهور هالل ثقفي، مؤلف كتاب  مورخ شهير شيعي، ابن
خود را  فةالمعرتغيير افكار مردم اين شهر از كوفه به اصفهان مهاجرت كرد و كتاب 

كرد و تا آخـر عمـر    و مثالب دشمنان بود، در آنجا قرائت) ع(  بيت كه در مناقب اهل
داده  مقالة حاضر تأملي بر اين موضوع دارد و نشان. جا ماند و از دنيا رفت در همان

ـ مذهبي حـوزة اصـفهان    كه آنچه در كوفه شايع بود، با آنچه واقعيت تفكر سياسي
بوده است فاصله داشته، بلكه فضاي مذهبي حاكم بر اصـفهان عصـر ثقفـي، يعنـي     
اواخر قرن سوم و نيمة اول قرن چهارم، با گرايش تشيع و برعكس، شهرت تسـنّن  

  .است افراطي اصفهان بوده
، تسـنّن اصـفهان، تشـيع اصـفهان،     فـة المعـر  ثقفي، كتاب هالل ابن :ها كليدواژه

  .مناقب و مثالب
  

  مقدمه. 1
ترين نهاد و ساختار تأثيرگذار بر فرهنگ و  شك، مراكز علمي و آموزشي به عنوان مهم بدون

جانبة خود را  تمدن جوامع انساني مورد توجه بوده و امروزه كشورهاي پيشرفته قدرت همه
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مسـلمانان  . دانند؛ از اين رو، به مراكز علمي توجه خاص دارنـد  تعلّم ميدر پيشبرد تعليم و 
) ص(  بيت پيامبر بيش از ده قرن پيش با آموزهاي ديني برگرفته از قرآن و سنّت نبوي و اهل

انگيز علمي در قرن چهارم بود  به اين حقيقت مهم توجه داشته و نتيجة آن شكوفايي حيرت
ايـن شـكوفايي علمـي، بـرخالف برخـي      . شـود  تعبيـر مـي   از آن» رنسانس اسالمي«كه به 

داشت و نه به شهر و دولتي خاص،  گرايانه، نه به گروه و مذهبي خاص تعلق رفتارهاي افراط
در ) ع(  بيـت  از نهضت علمي اهـل . اند بلكه همه در اين بالندگي علمي شريك و سهيم بوده

تـا نهضـت ترجمـه و    ) السالم عليهما(جانبة صادقين  عصر منع تدوين حديث و تالش همه
هاي  دوست و دانشمند حكومت هاي حاكمان دانش تأسيس دارالعلم توسط مأمون و تا تالش

هـا،   تأسيس مدارس علمي چون االزهر و نيز كتابخانه. بويه و حمدانيان شيعي فاطميان و آل
دانشجويان  هاي علوم پزشكي را داشته و به ها كه در خود دانشگاه ها و بيمارستان رصدخانه
هـاي علميـة مهـم كوفـه،      آموختند و همچنين حوزه هاي الزم علمي و عملي را مي آموزش

  .كردند مي بغداد، قم، اصفهان و خراسان، نقش اصلي را در اين نهضت عظيم علمي ايفا
توجه است، نقش شيعه به عنوان گروه اقليتي، چه از حيث جمعيتي و  موضوعي كه قابل

اگر بخواهيم موضوع اين نوشتار . متي، در اين حركت علمي استچه از حيث قدرت حكو
نشين چون كوفه و قـم و بخشـي از بغـداد     بگيريم، مراكز شيعه را در قرن سوم و چهارم پي

تنها در انـزوا   حايز اهميت است، هرچند كه در قرن چهارم، شيعه از حيث قدرت سياسي نه
عباسي سـايه انداختـه و از مغـرب تـا      هاي بسياري از حوزة خالفت نيست، بلكه بر بخش

  . اند هاي شيعه رشد كرده شرق خالفت عباسي حكومت
شـدند كـه    شهرهايي به عنوان مركز ثقل فرهنگي شناخته مي در حوزة شرق يعني ايران، 

هاي علمي اهـل   ترين آنها قم به عنوان پايگاه تشيع و اصفهان و خراسان به عنوان حوزه مهم
وضعيت مكتب قم از حيث حديث و فقه و كالم روشن است كه مركـز   .تسنّن فعال بودند

اما، مكتب اصفهان طي قرن سوم و چهـارم، بـا توجـه بـه     . است شده تشيع در ايران شناخته
شود، در نوسـاناتي اسـت كـه همـين      مي اخبار ضد و نقيضي كه دربارة آن در منابع مشاهده
ي عالمان مناطق ديگـر كـه در آن عصـر    موضوع شناخت دقيق از حوزة اصفهان را حتي برا

هاي مختلفـي از حيـث فكـري و     بود و سبب برداشت رو ساخته اند، با مشكل روبه زيسته مي
با توجه به جايگـاه تـاريخي اصـفهان در ايـران، شـناخت دقيـق       . بود مذهبي دربارة آن شده

ه از اهميـت  طقـ ها و عوامل گسترش تشيع در ايـن من  تاريخ تحول فكري و سياسي و زمينه
  .خاصي برخوردار است
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  اي ميان حوزة علمية كوفه و اصفهان از حيث تفكر مذهبي مقايسه. 2
دربارة حوزة اصفهان كه موضوع اين نوشتار است، از جهات مختلـف از گذشـته تـا حـال،     

برانگيز  از جمله جهات مهم و بحث. است هاي بسياري تأليف و تدوين شده ها و نوشته كتاب
  . باشد، تشيع و تسنّن اصفهان است داشته  نوز ابهاماتي پيرامون آن وجودكه شايد ه

هـاي   هرچند تسنّن اصفهان هميشه شايع بوده و تاريخ حوزة علمية اين منطقه و گزارش
منـده   مذهب در اين شهر مانند خاندان ابن تاريخي و حضور علما و دانشمندان معروف سنّي

كند و سخني بر آن نيست، ابهام در تشيع  طلبي را تأييد ميو ابواحمد عسال اصفهاني چنين م
رسد كه تنها در سطح عامه نبوده، بلكه  مي نظر اين ابهام به. اين شهر و تسنّن افراطي آن است

انداز بوده  براي محدثان بزرگ و معاصران زمان شيوع تسنّن اصفهان نيز وجود داشته و غلط
  .كند اي غلط را تأييد مي ازهو شواهد و قرايني اين شيوع تا اند

ناچار بايد به اين نكته توجه داشت كه چنانچه بر تشيع حوزة علمية كوفـه از ابتـدا تـا    
باشـيم و حضـور افكـار و     قرن چهارم، يعني تا پيش از انتقال آن به بغـداد، اصـرار داشـته   

بايـد گفـت همـين    هاي مذهبي مخالف تشيع را در اين ناحيه نيز ناديده نينگـاريم،   انديشه
توان اين موضوع را با داليل و شواهد  موضوع دربارة حوزة اصفهان نيز صادق است و مي

  :متعدد به اثبات رساند
گوييم، بايد توجه داشت كه تا قرن سـوم و   نخست، اينكه وقتي از تشيع كوفه سخن مي

طيـف در  اسـت و نماينـدگان ايـن سـه      توجه شيعي وجود داشـته   چهارم، سه گرايش قابل
هاي گوناگون آموزشي اعم از فقه و حديث و تاريخ و تفسير و غيـره فعـال بـوده و     عرصه

تشـيع  : نـد از ا اين سه گرايش عبارت. است شده فهرست اسامي آنان در كتب تراجم شناخته
بيت را در خود جاي  تشيع سياسي كه اهل سنّت دوستدار اهل(؛ متشيع )تشيع مذهبي(امامي 

  .؛ و تشيع زيدي)داده است
، مكتـب  )ع(  و امام صادق) ع(  خصوص پس از امام باقر حضور تشيع امامي در كوفه، به

بودن دربارة بسـياري از علمـاي امـامي در كتـاب      كامالً پويا و قدرتمندي بوده كه قيد كوفي
هـاي   تشيع زيدي نيـز بـا گسـترش قيـام    . خوبي گوياي مطلب مزبور است نجاشي بهرجال 

ه مركز ثقل آنها در عراق و كوفه بود و گرايش مردم به رهبران آنها، سبب گسترش علويان ك
تشيع سياسي نيز كه از آغـاز و پـس از قتـل عثمـان حضـور      . اين مكتب در عراق شده بود

  .شدند مي مذهبان شناخته داشت، بلكه نمايندة اصلي و طيف گستردة تشيع در برابر عثماني
سنامة مذهبي براي پايگاه تشيع در مقايسه بـا شـناخت تفكـر    توجه اينكه چنين شنا قابل
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توجه و پيگيري است، چراكه چنـين   مذهبي حوزة علمية اصفهان در سطع علما و مردم قابل
باشـد، در   اي وقتي براي كوفه باشد و رنـگ كـامالً شـيعي بـه ايـن شـهر داده       گانه طيف سه

شـد، كـافي اسـت كـه ايـن شـهرت       هاي شيعي در اصـفهان با  صورتي كه يكي از اين گونه
هاي تاريخي بـراي آن رقـم خـورده     بودن، آن هم با چنين غلظتي كه در برخي گزارش سنّي

نمايد كه به اين موضوع  زير سؤال برود، بلكه بايد گفت با قرايني كه موجود است، بعيد نمي
  .بودن اين تبليغات وجود دارد هاي سياسي شده و نشانه زده نيز دامن

دستيابي واقعيت مذهبي حاكم بر حوزة علمية اصـفهان در قـرن سـوم و چهـارم،     براي 
آمدن  كار در اين عصر، شاهد روي. نگاهي بر اوضاع سياسي جهان اسالم حايز اهميت است

سـو در حـوزة جغرافيـايي     در ايـران از يـك  . هاي شيعي در نقاط مختلف هسـتيم  حكومت
قه و حديث و اعتقادات بسـيار فعـال اسـت، بـه     اصفهان، تشيع مذهبي قم را داريم كه در ف

طوري كه خود داراي مكتبي خاص و مستقل و پوياست؛ و از سوي ديگر، خيزش بويهيان 
مذهب را داريم كه از شمال آغاز شده و توانسته ايالت ري و جبال و خوزستان را بـه   شيعي

ق را بـه فرمـان   اندازد و عـرا  تصرف درآورد و پس از اندكي حتي بر خالفت عباسي دست
هاي خود را توسعه و  شدن علماي شيعه كه بتوانند انديشه اين موضوع در فعال. خود درآورد

سان در فضاي فرهنگي مناطق مختلف تأثير بگذارنـد، حـايز اهميـت     گسترش دهند و بدين
در اين عصر، اصفهان در كنار خود حوزة علمية قم را با نمايندگان قدرتمندي چـون  . است

هاي برجستة مذهب تشيع چون شيخ صدوق و ابوالوليد  اشعري و برقي و شخصيت خاندان
  .و صفار قمي و ديگران دارد

در اين مقايسه نبايد ارتباط علمي اصفهان با ديگر نقاط مختلف جهان اسالم را كه داراي 
ز بسياري از علماي بزرگ ا. گرفت اند، ناديده هاي قوي حديثي و فقهي و تاريخي بوده حوزه

شدند كه هركدام بـا   خصوص از كوفه و بغداد و خراسان، وارد اصفهان مي نقاط مختلف، به
هاي خاص خود مجلـس درس داشـتند و برخـي پـس از مـدتي از آنجـا هجـرت         انديشه

كه علماي اصفهان نيـز بـه    شدند؛ چنان جا ساكن مي كردند و برخي تا آخر عمر در همان مي
توجه در اين مقايسه، ارتباط فكري و فقهـي   نكتة قابل. دكردن ديگر نقاط علمي مسافرت مي

است، چراكـه   رسد بيش از ديگر مناطق مانند بغداد و خراسان بوده نظرمي اصفهان با كوفه به
اسـت   دربارة برخي از فقها و محدثان بزرگ اين شهر به داشتن مكتب كوفي تصـريح شـده  

نگاهي به دو كتاب كهـن  . )51 /4؛ 263، 211، 138، 135 /3: 1412ابوالشيخ انصاري،  ←(
اثر ابوالشيخ انصـاري   المحدثين باصبهان طبقاتو ارزشمند در ارتباط با تاريخ اصفهان يعني 
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تأليف ابونعيم اصفهاني، نام بسياري از اين علما را فهرست  ذكر اخبار اصبهاناصفهاني و نيز 
  . كرده كه در ادامه نيز به اين موضوع اشاره خواهدشد

  
  مهاجرت ثقفي از كوفه به اصفهان. 3

موضوع ديگري كه باز به اندكي پيش از فضاي سياسي مذهبي در ايران در ارتباط با حـوزة  
گردد و شايد همين گزارش نيز در شيوع تصور تسنّن حتي متعصـب و   علمية اصفهان بازمي

واسـحاق  شود، جريان مهاجرت مورخ شهير شـيعي يعنـي اب   افراطي اصفهان بسيار بازگو مي
بر اساس ايـن  . به اصفهان است) 283 .م(هالل ثقفي  سعيد معروف به ابن بن محمد بن ابراهيم

و مثالـب  ) السالم عليهم(بيت  را نوشت كه در مناقب اهل فةالمعرگزارش، وقتي ثقفي كتاب 
برخي از صحابه بود و خواست آن را در كوفه قرائت كند، مشايخ كـوفي بـه دليـل فضـاي     

از آنان پرسيد كـه كـدام   ثقفي . ، او را از اين كار بازداشتند)قرن سوم(بر كوفه  سياسي حاكم
را جز در اصفهان  فةالمعر وي قسم ياد كرد كه كتاب. اصفهان: شهر از تشيع دورترند؟ گفتند

خالد برقي و علماي بزرگ قـم   بن احمد. روايت نكند و اين سبب هجرت او به اصفهان شد
تند، با هيئتي از علماي بزرگ قم به اصفهان رفته و از او خواستند تا به وقتي خبر او را درياف

در اصفهان  283ماند تا اينكه سال  جا تا آخر عمر باقي قم بيايد، اما ثقفي نپذيرفت و در همان
ابونعيم ضمن وصف ابراهيم به غلو در ). 37: 1417؛ طوسي، 17: 1416نجاشي، (درگذشت 

سعيد  محمدبن بن ، از برادر كوچكتر ثقفي يعني علي)187 /1: 1934ابونعيم اصفهاني، (تشيع 
) 7 /2 :همان(برده كه يك سال پيش از برادر خود در اصفهان از دنيا رفته است  ثقفي نيز نام

ايـن موضـوع   ). 244 /1: همـان (سعيد ثقفـي اسـت    محمدبن و برادر ديگر ابراهيم، جعفربن
هاي آنـان، او را در ايـن مهـاجرت علمـي      ثقفي و خانوادههالل  دهد كه برادرانِ ابن مي نشان

اند و اين در حالي است كه برادرش علي او را به دليل تغيير مذهب زيدي بـه   همراهي كرده
بنـابراين،  ). 103 /1: 1390حجر،  ا؛ ابن511 /1: 1408سمعاني، (بود  امامي از خود طرد كرده

يم توانسته برادر خود را نيز امامي كرده و از اين با توجه به گزارش مزبور احتمال اينكه ابراه
باشد، دور از ذهن نيست و يا اينكه علـي پـيش از ابـراهيم بـه      رو همراه او به اصفهان آمده

اصفهان مهاجرت كرده كه اين موضـوع بـا توجـه بـه سـؤال ثقفـي از مشـايخ كـوفي كـه          
  .دهندة ناآشنايي وي از اصفهان است، سازش ندارد نشان

است، اما نكاتي در ايـن   حال، اين گزارش هميشه مورد استناد تسنّن اصفهان بودهبه هر 
  .توجهي از اصفهان باشد تواند شاهدي بر تشيع بخش قابل گزارش داراي ابهام است كه مي
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اي به تـاريخ مهـاجرت ثقفـي بـه اصـفهان       نكتة نخست اينكه در منابع تاريخ هيچ اشاره
رسـد   نظرمي خالد برقي، به محمدبن ماي قم از جمله احمدبننشده، اما با توجه به دعوت عل

و يا پيش  274باشد، زيرا وفات برقي را  270اين موضوع بايد پيش و يا اندكي پس از سال 
به طور كل، در قرن سوم هجري شاهد مهاجرت افراد ). 77: 1416نجاشي، (اند  گفته 280از 

خصوص قم هستيم كه از ظهـور جريـان    ن بهتوجهي از علماي شيعة كوفه به مركز ايرا قابل
سعيد اهوازي و برادرش  بن خاصي در قرن سوم در كوفه حكايت دارد؛ علمايي چون حسن

السالم  سعيد كه هر دو از اصحاب خاص امام رضا و امام جواد و امام هادي عليهم بن حسين
: 1415طوسـي،    ؛112: 1417طوسـي،  (انـد   مذهب بوده و از دانشمندان و نويسندگان امامي

اسـماعيل بجلـي اهـوازي     و يا مانند احمـدبن ) 114: 1417؛ حلي، 58: 1416؛ نجاشي، 355
بنابراين، مهاجرت ثقفـي  ). 60 /1: تا بي  باشا بغدادي،) (330حدود . م(قمي ملقب به سمكه 

  به اصفهان و نه قم، گوياي يك حركت جهادي در عرصة تبليغ تشيع در مركز ايران است؛
كتة دوم اينكه چگونه كتابي كه فضاي شيعي حاكم بر كوفه اجازة قرائت آن را به ثقفي ن

، اين اجـازه را  )ع(  بيت زدة اصفهان آن هم متعصب و دور از اهل راحتي فضاي سني نداده، به
زدني ثقفي بـوده، فقـط    اگر بگوييم اين از شجاعت مثال! به او بدهد كه راهي آن ديار شود؟

ايم، ولي طرف ديگر قضيه، حـوزة علميـة اصـفهان اسـت كـه       كرده ا حليك طرف قضيه ر
باشند يك عالم شيعي كه از مذهب زيدي به امامي تغيير عقيده داده و به  راحتي اجازه داده به

شود، فضاي علمي اصفهان را در اختيار خود بگيرد و مجلس  تعبير آنان رافضي محسوب مي
  !باشد درس حديث مثالب و مناقب داشته

) السالم عليهم(بيت  بودن و دوري از اهل نكتة سوم اينكه چنين شهري با اين اشتهار سنّي
العملـي در تـاريخ از آن    چگونه در برابر اين حركت فرهنگي معارض خـود، هـيچ عكـس   

! اسـت؟  خصوص شيخين براي آنان مهم نبوده يعني، آيا مثالب خلفا به! گزارش نشده است؟
هاي مذهبي آنان نوشته شده و اساساً هـدف از انتخـاب آن    انديشه و كتابي كه در تعارض با

شهر براي تغيير افكار مذهبي آن ديار بوده، ايـن حـوزة علميـه در خـواب فرورفتـه كـه از       
حضور هيئـت بلندپايـة   . است يقين چنين نبوده به! بودند؟ فعاليت يك عالم رافضي آگاه نشده

يقـين در اصـفهان انتشـار و در محافـل      به قم بهعلماي قم در اصفهان براي دعوت از ثقفي 
ها را بـه ثقفـي و اهـداف مهـاجرت از كوفـه بـه        است و همة نگاه علمي آنجا بازتاب داشته
  . است اصفهان معطوف كرده

با اين وصف، چگونه است كه براي ثقفي اوضاع و شرايطي چون نسائي، محدث شهير 
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تنها حاضر به نقل فضيلتي براي معاويه در شام و پرآوازة اهل سنّت، به وجود نيامده كه وي 
نشد و از اين رو، از سوي متعصبان شامي چنان مورد ضرب و شتم قرارگرفت كه وقتـي از  

  ! ؟)132 /14: 1410ذهبي، (باخت  آنجا به مكه رسيد، بر اثر همان ضربات جان
دو گـروه  است كه وقتي بـراي تعـديل افكـار    طبرى مورخ مشهور نمونة ديگر، ابوجعفر 

و در آمل به نقل فضايل ابوبكر پرداخت، ) ع(  شيعه و اهل سنّت، در بغداد به نقل فضايل علي
با نوشتن وي همچنين ). 86 -  84 /18: 1408ياقوت حموي، (مورد تنفر دو گروه قرارگرفت 

شدت مـورد انتقـاد قرارگرفـت و     از سوى حنابله به ،)ع(  كتاب الواليه و فضايل اميرالمؤمنين
ـ لس درس او را تعطيل كردند و مج او هجـوم بردنـد و آن را چنـان سنگسـار      ةحتى به خان

المالقـات شـد و پـس از     او را فراگرفت و از ترس آنان، ممنوع ةكردند كه تلى از سنگ خان
كثيـر،   ؛ ابن9 /7: 1399اثير،  ؛ ابن58 -  57 ،43 ،40 /18: همان( اش دفن شد وفات نيز در خانه

ـ ز ابـن هايي،  العمل در برابر چنين فعاليت نمونة ديگر از عكس 1.)157 /11: 1408 حـافظ  ( رب
در جـامع دمشـق مجلـس درس    قاضي دمشق است كـه   ،)379 .معبداهللا  ابوسليمان محمدبن

مشغول بودند ) ع(  داشت و داستان خود و ده نفرى را كه در جامع دمشق به نقل فضايل على
 اسـت  كـرده  نقـل  ،شـدند  مردم ناصبى شام كه نزديك به صد نفـر مـى   ةحملمورد هجوم و و 
همة ايـن افـراد از    .)140 /11 :1408 كثير، ابن؛ 623 /23: 1407؛ ذهبي، 700 /2: تا بي ذهبى،(

بزرگان فقها و محدثان اهل سنّت بودند و با ايـن حـال، نقـل فضـايل يكـي از مشـهورترين       
   !است؟ هاي متعصب داشته براي سنيچنين بازخوردهايي ) ص(  اصحاب رسول خدا

كدام از ايـن علمـا روايتـي در     تفاوت فاحش ديگرِ اين افراد با موضوعِ ثقفي، اينكه هيچ
بودند، بلكه  نگفته و ننوشته) ص(  هم شيخين، و يا ديگر اصحاب رسول خدا  باب مثالب، آن

از فريقين است؛ مگـر   يعني، چيزي كه مورد تأييد بسياري! بود) ع(  فقط مناقب اميرالمؤمنين
اينكه فرض بر آن باشد كه ثقفي وقتي فضـاي بسـتة اصـفهان را ديـده، نتوانسـته مثالـب را       

اي هم صحيح باشد، كه هـيچ   اگر چنين فرضيه. است كرده روايت كند و تنها به مناقب بسنده
آورد، زيـرا نخسـت،    نشاني از آن در دست نيست، باز در اصل موضوع تفاوتي حاصل نمي

بود كه اين راه طوالني را از عراق  نكرده بيني ر ثقفي چنين فضاي حاكم بر اصفهان را پيشمگ
و چـرا تـا آخـر عمـر در اصـفهان      ! تا ايران طي نمايد و بيايد فقط مناقب را تدريس نمايد؟

  ! قم پاسخ رد داد؟ ةعلميماند و به درخواست علماي قم براي حضور در حوزة  باقي
باشد مناقب را هم روايت كند، باز اين فضـا بـرخالف آن چيـزي     هدوم، اگر فقط توانست

زبر بايستي با تـنش   القاعده مانند نسايي و طبري و ابن اند و علي است كه در كوفه به او گفته
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شد؛ يعني، تنش و تضاد تنها با ذكر مثالب نيست، بلكـه وقتـي روايـات مناقـب      رو مي روبه
باشـد،   خـواني نداشـته   ـ مذهبي آنـان هـم   ا ذهنيت سياسيشود كه مضامين آنها ب داده  انتشار

باشد، چراكه مضامين برخي از مناقب كمتر از مثالب نيست  بايستي حوادثي را به دنبال آورده
  . و يا كامالً در تضاد با افكار رايج اهل سنّت دربارة شيخين است

اسـت، امـا از    فـة المعربراي آشكارشدن اين مطلب نياز به آگاهي بر متن روايات كتاب 
هايي از آن كه در منـابع ديگـر آمـده و نيـز از      آنجا كه اين كتاب موجود نيست، بايد به تكه
  . يافت دست فةالمعرشاگردان اصفهاني ثقفي، به مضمون روايات 

توان به شيخ صدوق اشاره كرد كه بخشي از روايـات مناقـب را    براي قسمت نخست مي
ويكم به كتـاب   در آغاز مجلس بيست اماليآورده و در  اليامو  خصالبه روايت از ثقفي در 

حسن مـؤدب   بن صدوق اين رساله را به نقل از پدرش از عبداهللا. تصريح كرده است فةالمعر
بـراي نمونـه   (اسـت   علوية اصفهاني از ثقفي روايت كرده علي اصفهاني و احمدبن از احمدبن

ــدوق،  ← ؛ 692، 754، 730، 685، 564، 559، 442، 392، 324، 284، 149، 63: 1417صــ
من اليحضره نيز صدوق سند اين رساله را در ابتداي . 496، 403، 171، 170: 1403صدوق، 

طـاووس بخشـي از كتـاب     همچنين، ابن). 514 /4: 1404صدوق،  ←نيز آورده است  الفقيه
تسـمية موالنـا علـي    «با عنوان  56تا  44وي ذيل باب . است آورده اليقينرا در كتاب  فةالمعر

) ص(  آورده كه رسـول خـدا   فةالمعرروايت به نقل از  15، »اميرالمؤمنين سماه سيدالمرسلين
طبرسي ). 209 -  193؛ 99 -  97: 1413طاووس،  ابن( اند را به اميرالمؤمنين ملقب كرده) ع(  علي

  ).365 /1: 1417طبرسي، (است  آورده فةالمعرز مناقبي را به نقل ا اعالم الورينيز در 
توجـه اسـت، داراي مضـامين بسـيار مهمـي اسـت؛        اين مناقب كه زياد و بسـيار قابـل  

است، به طوري كه اگر نبود آگاهي بـر سـفر    كرده طاووس نقل خصوص رواياتي را كه ابن به
است؛ براي نمونه  داده ارائهنماياند كه وي اين مناقب را تنها در قم  ثقفي به اصفهان، چنين مي

  : شود بسنده مي) ع(  در شأن علي) ص(  تنها به دو روايت از رسول خدا
 عمـر،  و أبـوبكر  عنـده  و وآلـه  عليه اهللا صلى اهللا رسول على دخل أنه السالم عليه علي عن. 1
 اهللا؟ رسول فخذ أو فخذي غير مجلسا الستك وجدت ما: فقالت. عائشة و اهللا رسول بين فجلس
 و المسـلمين  سيد و أميرالمؤمنين فإنه أخي في تؤذيني ال مهال،: وآله عليه اهللا  صلى اهللا رسول فقال
 النـار  أعدائـه  و الجنـة  أوليائـه  فيـدخل  الصـراط  على اهللا يقعده القيامة، يوم المحجلين الغر أمير

  .)195: 1413طاووس،  ابن(
 صلى اهللا رسول كان إذا أعاطيهم غالم أنا و لعائشة خادما كنت: قال عائشة مولى نافع عن. 2



 141   پناه محمدرضا هدايت

 

. البـاب  فـدق  جـاء  جـاء  إذ عائشـة  عنـد  وآله عليه اهللا صلى اهللا رسول فبينا. عندها وآله عليه اهللا
 فدخلت. أدخلها: فقالت فأخبرتها، عائشة إلى فرجعت مغطي، إناء معها جارية فإذا إليه فخرجت
 ثم. يأكل يده فمد وآله، عليه اهللا صلى اهللا رسول يدي بين عائشة فوضعته عائشة، يدي بين فوضعته

 ثـم  فسكت، أميرالمؤمنين؟ من و: عائشة قال. معي يأكل المسلمين سيد و أميرالمؤمنين ليت: قال
 إلـى  فرجعـت  طالب، أبي بن علي فإذا إليه فخرجت الباب فدق جاء جاء ثم. فسكت فسألت أعاد
 لقـد  أهال و مرحبا: فقال. السالم عليه علي فدخل أدخله،: فقال. أخبرته و وآله عليه اهللا صلى النبي

 اهللا رسول فقال فأكل، فجلس فكل اجلس بك، يجئ أن اهللا لسألت علي أبطأت لو حتى تمنيتك
 من و أنت: قال يعاديه؟ ومن: عائشة قالت. يعاديك من و يقاتلك من اهللا قاتل: آله و عليه اهللا صلى
 .)201 -  199: 1413طاووس،  ابن( معك من و أنت! معك
 علـي  اصـحابي  من احدا فضل من«؛ »بعدي ترك من افضل علي«: و مناقب ديگري چون. 3
 لقي عبد من ما علي يا«؛ »الجنه و النار قسيم علي«؛ »كفر بغضه و ايمان علي حب«؛ »كفر فقد علي
  ).هاي پيشين صدوق، كتاب ←(» وثن او صنم بعباده اهللا لقي اال لواليتك جاحدا يلقاه يوم اهللا

هرچند نامي از خلفا و ديگر صحابه در  ـ  به جز روايت دوم ـ در اين مناقب و مانند آنها
اي اسـت كـه بـه اصـطالح ضـمير مرجـع خـود را          شود، مضمون آنها به گونه آن ديده نمي

اصـفهان  توانسته در فضـاي تعصـب سـنّي     تنهايي مي خواهدكرد و از اين رو هر كدام به پيدا
  . آفرين باشد حادثه

آورد  دسـت  توان چنين به سوم، با توجه به روايت مثالب به نقل از اصفهانيان از ثقفي، مي
اسـت كـه بـه عنـوان      را به تمامه در اصفهان روايت كرده فةالمعركه ثقفي دقيقاً همان كتاب 
علـي و   بناي كه شيخ صدوق بـه نقـل از پـدرش از طريـق احمـد      نمونه باز از همان رساله

هاي ثقفي هستند، چنين آمده كه ثقفي به سند خود آورده كـه   علويه كه راوي كتاب احمدبن
و ) ع(  عمر در واپسين لحظات عمر خود به پيماني اقراركرده كه بر اساس آن نگذارند علـي 

به خالفت رسند و از اين موضوع، عمر سه بار ) ص(  پس از پيامبر) ع(  يك از اهل بيت هيچ
  ). 171و  170: 1403صدوق، (است  حظات توبه كردهدر آن ل

بيان چنين مناقبي و بلكه همراه با مثالب، آن هم با اين صـراحتي كـه در آنهـا مشـاهده     
نمود كـه   شود، اوالً، اگر اطمينان كامل به صحت اسناد چنين رواياتي نبود، بسيار بعيد مي مي

منده  ل سنت اصفهان مانند طبراني و ابنهاي علمي اه ثقفي بتواند با توجه به حضور استوانه
و ديگران آنها را روايت كند، چراكه ثقفي براي اتمام حجت، روايات كتاب را غالباً به نقل از 

و چنان به صحت اخبـار آن  ) 209: 1413،  طاووس ابن(راويان مورد وثوق اهل سنّت آورده 



  ...هالل ثقفي  با تأكيد بر مهاجرت ابن؛ تأملي در تشيع و تسنّن اصفهان   142

 

). جا همان(است  موضوع فراخواندهاطمينان داشته كه علماي اصفهان را به مباهله بر سر اين 
اين اظهار اعتقاد تشيع مـذهبي، علمـاي اهـل تسـنّن اصـفهان را چنـان مجـاب كـرده كـه          

در حالي كه اندكي پيش از اين زمان، محـدث  . ترين آزاري به او برسانند اند كوچك نتوانسته
داد و خالفـت   محمد كناني وقتي به تشيع تغييـر مـذهب   بن مشهوري چون ابوالوليد عبداهللا
رازي  شهر از جملـه أبومسـعود   اصفهان، مشايخ والي دلف، ابوبكر را منكر شد، عبدالعزيزبن

را در مجلسي جمع كرد و  شةخر و زيدبن الفرج ، محمدبن)265. م( بكار ، محمدبن)258. م(
با او مناظره كردند و چون ابوالوليد به انصراف از عقيدة خود حاضر نشد، چهل تازيانه بر او 

  ؛)330 -  329 /2: 1412ابوالشيخ انصاري، (زدند 
القاعـده چنـين مجلـس درسـي      فرض تسنّن افراطي اصفهان، علـي  دوم، بر اساس پيش

ترين حادثه دعوت ثقفي به مباهلـه   ي كه بيان شد، مهمدر حال! توانسته بدون حادثه باشد نمي
هـاي متعـدد پيرامـون     رسد بايد پس از جلسـات و نشسـت   مي نظر اين مباهله به. بوده است

  . است يافته كرده و در اصفهان انتشار مي مباحث و رواياتي باشد كه ثقفي آنها را تدريس مي
مي اصفهان به آن گونه هم كـه شـايع   توان گفت كه حوزة عل با توجه به مطالب باال، مي

هاي مذهبي با آن وسعتي كه در تاريخ ثبت  شده نبوده و بلكه برخالف كوفه و بغداد از تنش
هـاي مختلـف    شده دور بوده است و البته اين بدان سبب نبوده كه در كوفه و بغـداد گـروه  

دست  ان همه يكداده، اما در اصفه مذهبي حضور داشته و در نتيجه درگيري مذهبي رخ مي
بـود بـا حضـور ثقفـي تـنش بايسـتي        انـد، بلكـه اوالً اگـر چنـين مـي      و داراي تسنّن بـوده 

هاي امثال ثقفـي   هاي تشيع در اصفهان و تالش آمد و دوم اينكه، با توجه به زمينه وجودمي به
ــدبن    ــون احم ــال او چ ــاگردان فع ــدبن   و ش ــفهاني، احم ــة اص ــفهاني و   علوي ــي اص عل

چون طبراني، ) ع(  راشد اصفهاني و بلكه اهل تسنّن اعتدالي محب اهل بيت بن عبداهللا بن علي
ابومسعود رازي اصفهاني و ابونعيم، شاهد گسترش تشيع و يا حـداقل تسـنّن محـب اهـل     

  .در همين قرن و نزديك آن هستيم) ع(  بيت
  

  علماي شيعه و علماي اعتدالي اهل سنّت اصفهان معاصر ثقفي. 4
يـا   312 -  212(علويـه   توان از احمـدبن  ة اصفهان و از شاگردان ثقفي ميدربارة علماي شيع

هـاي ثقفـي از جملـه     االسود و يا ابواالسود نام برد كه راوي تمام كتاب معروف به ابن) 320
؛ آغـابزرگ طهرانـي،   412: 1415؛ طوسـي،  38: 1417طوسـي،   ←(اسـت   فـة المعركتاب 
وي از علما و محدثان بسيار بزرگ اماميه و اديـب و لغـوي و   ). 264 /14؛ 258 /10: 1403
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. م(وليد  بن حسن القميين ابوجعفر محمدبن شاعر بوده، به طوري كه بزرگان اماميه چون شيخ
و حســين ) 300يــا  299. م(خلــف اشــعري  ابــي بــن عبــداهللا الطائفــه ســعدبن و فقيــه) 343
 ←(انـد   اعتماد كرده و از او روايت نقـل كـرده   عمران اشعري استاد كليني بر او محمدبن بن

اي در مـدح   ، رسـاله االعتقـادات ابواالسود عـالوه بـر كتـاب    . )351 -  347 /3: 1366اميني، 
نوشت و چنـان اثـري از خـود برجـاي      الفيه و المحبرهدر هزار بيت با نام ) ع(  اميرالمؤمنين

حلـي،  (تأثير عميق آن اقراركرد  گذاشت كه وقتي ابوحاتم سجستاني آن را ديد، به برتري و
نجاشي و نيز عالمه اميني به مناسبت يادكردن از شـاعراني كـه دربـارة    ). 105 -  104: 1411

همچنين، سـيد محسـن امـين و بسـياري از     . اند اند، از غديرية او نام برده غدير شعر سروده
انـد   كـرده  او يـاد بزرگـي از   نگاران شيعه و اهل سـنّت، شـرح حـال او را آورده و بـه     تراجم

ــي، ( ــي، 88: 1416نجاش ــاملي،  347 /3: 1366؛ امين ــين ع ــاقوت 26 -  22/ 3 :1403؛ ام ؛ ي
  ).88 /7: 1420؛ صفدي، 409 -  407 /1: 1414حموي، 

بـرده، امـا    علي يادكرد كه صـدوق در آغـاز سـند از او نـام     توان از احمدبن همچنين، مي
شده كه علي تصـحيف علويـه اسـت و همـان      حال او دانسته نشد و البته احتمال داده  شرح

اسـت   ابوجعفر علوية اصفهاني يادشده است و شاهد آن اينكه براي او نيز كنية ابوجعفر آمده
  ).370: 1412نمازي، (

دربارة تالش علماي اهل سنت اعتدالي گزارشي وجود دارد كـه بسـيار شـبيه موضـوع     
آن هـم دربـارة شـيخ ابومسـعود      ثقفي اسـت و از نظـر زمـاني اتفاقـاً بـا هـم معاصـرند و       

وي از حفّاظ بزرگ حـديث  . است) 258. م(مسعود رازي اصفهاني  بن خالد بن فرات احمدبن
حنبل او را بسيار محتـرم   اهل سنّت است كه با عظمت از دانش فراوان او يادشده و احمدبن

در  وي سفرهاي بسياري براي كسب حديث و علم به مناطق مختلف داشت، ولي. شمرد مي
؛ 254/ 2: 1412 ابوالشـيخ انصـاري،  (اصفهان ساكن شد و به محدث اصفهان لقب گرفـت  

دربارة علت ايـن امـر آغـا    ). 486 -  480 /12: 1406؛ ذهبي، 82 /1: 1934ابونعيم اصفهاني، 
دارد كـه   مـي  بيان» )ع(  مقاله في مناقب اميرالمؤمنين«اي از او با نام  بزرگ طهراني ذيل نوشته

سـب  ) ع(  اي حج به اصفهان رسيد و ديد كه بر منابر اين شهر به اميرالمـؤمنين وقتي وي بر
تر شـمرد و بـه مـدت چهـار سـال در       گويند، هدايت مردم آنجا را بر انجام حج واجب مي

) ع(  كـرد و بـه نقـل فضـايل علـي      مسجد جامع عتيق رنگرزان اصفهان مجلـس درس برپـا  
يكي از اصحاب رسول «برد و تنها با بيان  نميپرداخت؛ اما؛ وي در آغاز نامي از آن حضرت 

كرد تا اينكه به اصرار مردم نـام   به او اشاره مي» داراي چنين و چنان مناقبي است) ص(  خدا
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و مخاطبـان مجلـس درس   ) 405 /21: 1403آغـابزرگ طهرانـي،   (كرد  آن حضرت را فاش
شده برخي از اين  فتهابومسعود از عملكرد خود بسيار خجل و پشيمان شدند، به طوري كه گ

شـده كـه    در اين رساله از او بـه شـهيد يـاد   ). 108/ 1: 1418 ابطحي،موحد ( مردندندامت 
: 1403آغابزرگ طهرانـي،  (باشد  ها كشته شده شده وي به تحريك برخي ناصبي احتمال داده

خصـوص شـهادت او    يك از منابع اهل سـنّت بـه ايـن گـزارش و بـه      ، ولي هيچ)405 /21
  . اند اي نكرده ترين اشاره كوچك

بديهي است كه از نظر آغابزرگ طهراني، ابومسعود از شيعيان بوده كه او را در فهرسـت  
اند، بايـد او   مؤلفان شيعه آورده است، ولي با توجه به آنچه علماي اهل سنت دربارة او گفته

نقل شده كـه  خصوص كه از وي  دانست، به) ع(  بيت را از علماي اهل سنّت ولي محب اهل
  ).481 /12: 1406ذهبي، (من دوست دارم در راه دوستي ابوبكر و عمر بميرم : گفته است

را بر روي منابر اصفهان بيـان داشـته، معلـوم    ) ع(  اين گزارش هرچند سب اميرالمؤمنين
با اين ! اند؟ اي نكرده ترين اشاره يك از منابع اهل سنّت به اين جريان كوچك نيست چرا هيچ

بـه نقـل   ) ع(  ذيل روايت كه بيان داشته ابومسعود به اشاره و بدون تصريح به نام عليحال، 
فضايل او پرداخته، بيانگر فضاي حاكم بر اصفهان است كه براي ثقفي نيز بوده كه موضـوع  
مثالب به مراتب حساسيت بيشتري داشته و بايد بازخوردهاي تنـدي در اصـفهان بـه دنبـال     

اي كه براي ثقفي، چنانچه به وجود آمده، به اشاره  ترين حادثه كوچك باشد، اما چرا به داشته
دهد كه گزارش ابومسعود گويـاي بخشـي از    مي اين مطلب نشان! هم در منابع نيامده است؟

فضاي مذهبي و فرهنگي حاكم بر اصفهان بوده و موضوع منبر و انتهـاي گـزارش قرينـه و    
  .خواهدآمدبلكه دليل آن است كه در ادامه توضيح آن 

اساساً، امكان ندارد تسنّن اصفهان با آن شيوع و كيفيتي كه در گزارش ثقفي و ابومسعود 
راحتي اجازه بدهد كه چنين كتابي تدريس و منتشـر   رازي و يا برخي ديگر از اخبار آمده، به

هـاي مختلـف    بنابراين، يـا بايـد آن صـورت   . شود و سخني از كسي در اعتراض بلند نشود
كشاند؛ و يـا   را پذيرفت كه باز تسنّن افراطي ناصبي حاكم بر اصفهان را به چالش ميپيشين 

رسد با توجه به اخبـار ديگـري كـه از     مي نظر اتفاقاً به. در اين شايعه با آن كيفيت ترديد كرد
بودن و تسنّن افراطي  توان گفت كه انتشار ناصبي حسنِ اتفاق معاصر جريان ثقفي است، مي

سته از شايعات اين گروه مورد حمايت عباسيان و حاكمان بوده و جو حاكم بر اصفهان برخا
  . است اصفهان با آنچه شايع شده، فاصله داشته

انـد و زمـان    خبر نخست كه شيخ صدوق و منابع ديگر حديث كهن آن را گزارش كرده
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) 360 .احمـد، م  بـن  سليمان(آن معاصر ثقفي است، دربارة محدث شهير اهل سنّت، طبراني 
اي  وي رساله. است )المعجم الكبير، المعجم االوسط، المعجم الصغير( معاجم ثالثصاحب 

در اصفهان نوشت كـه  ) ع(  كه بسيار طوالني است، در باب فضايل اميرالمؤمينن و اهل بيت
تــاريخ خــورده، داســتان  286بــر اســاس آن، طبرانــي بــا ســند خــود كــه در آن بــه ســال 

شبي منصور دوانقي او : به اعمش را بازگو كرده به اين مضمون كهمهران معروف  بن سليمان
شدن، غسـل و كفـن و    موقع بود بر خود ترسيد و با احتمال كشته را احضار كرد و چون بي

حنوط و وصيت كرد و چون به نزد منصور آمد و او آن بو را استشمام كرد، سـؤال نمـود و   
دار حـديث در فضـايل علـي نقـل     چـه مقـ  : سپس منصور پرسيد. اعمش حقيقت را گفت

كنم كه بر تمـام   به خدا برايت دو حديث نقل: منصور گفت. هزار يا بيشتر كني؟ گفت ده مي
آنگاه دو فضيلت بسيار طوالني را نقل كرده و در پايان اين گزارش آمده كه . آنها برتري دارد
اي : گفـت . رخيـ : دانستي؟ اعمش گفـت  اي سليمان آيا اين دو حديث را مي: منصور گفت

در پايان ايـن  . منافق اال اليبغضه و مؤمن اال اليحبه اهللا و نفاق بغضه و ايمان علي حبسليمان 
در جهـنم  ) ع(  گرفتن از منصور مبني بر اينكه قاتل حسـين  خبر آمده كه اعمش پس از اقرار

منصـور منظـور او را   . به كنايه اظهـاركرد ) ع(  است، اعتراض خود را از كشتن فرزندان علي
 -  589/ 2: 1412 ،؛ كوفي525 -  520: 1417صدوق، ( سليمان يا عقيم الملك: فهميد و گفت

  ).189 -  184: 1420 شيعي، طبري؛ 379 -  371/ 2: 1414 فه،يابوحن قاضي؛ 597
هـم از سـوي    اي در اصفهان است؛ آن تأمل در اين روايت، انتشار چنين رساله نكتة قابل

نظيـر   محدث بسيار بزرگ سني كه در زمان خود از حيث دانش حديث در جهان اسالم كم
طبري كه در بغداد منتشر كرد  »)ع(  عليو فضايل  الواليه«اين عمل را بايد با رسالة . است بوده

كرد؛ با اين تفاوت كه اهل سنّت بغداد بـا طبـري برخـورد جـدي كـرد، ولـي هـيچ         مقايسه
  .است نشده العمل اهل تسنّن در برابر انتشار اين رساله با طبراني ثبت ز عكسگزارشي ا

  
  حاكم بر اصفهان معاصر ثقفي) ع(  تشيع محب اهل بيت. 5

خـوبي گويـاي فضـاي مـذهبي      قرن بعد از ثقفي است، به خبر دوم كه مربوط به كمتر از نيم
مذهبي اصفهان از تسنّن افراطي تنها حوزة  اصفهان قرن سوم و اوايل قرن چهارم است كه نه

  .است به اعتدال، بلكه به تشيع كوفي تغيير يافته و اين تغيير در سطح بااليي نيز بوده
منده در رسالة خود كه بـه شـرح    مندة اصفهاني يعني ابوزكريابن اين گزارش را نوادة ابن

  : وي گويد. است زندگاني و مناقب طبراني اصفهاني نوشته، آورده
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يعني چهـل  ( 323هيثم اصفهاني در كوفه به سال  بن عبداهللا محمدبن السرى ابى ربنابوجعف
عقده  چون ابن. عقده ديدار كرد بن با محدث شهير شيعي ابوالعباس) سال پس از وفات ثقفي

شـكوه كـرد، ولـي    ) ع(  متوجه شد كه ابوجعفر از اصفهان است، از دشمني آنان با اهل بيت
اآلن اصفهانيان مردماني فاضل و متقـي و از  . اين سخن را نگو! خشي: دهد ابوجعفر پاسخ مي

نـه بـه خـدا سـوگند؛ بلكـه شـيعة       : شـيعة معاويـه؟ گفـت   : عقده گفـت  ابن. شيعيان هستند
از چشمان و خـانواده و  ) ع(  كس نيست مگر اينكه علي اي كه هيچ طالب، به گونه ابي بن علي

  ).125/ 16: 1406؛ ذهبي، 11: تا ده، بيمن بن ابوزكريا(فرزندانش نزدشان عزيزتر است 
خوبي از فضاي مذهبي و فرهنگي اصفهان  اين گزارش كه زمان آن معاصر ثقفي است، به

دانيم  اند و چنين اعتقادي مي را بر همه برتري داده) ع(  حكايت دارد كه مردم اين منطقه علي
سـت و يـا حـداقل تشـيع     كه يا همان تشيع مذهبي و به تعبير رجاليون اهل سنّت رافضي ا

اين انديشة مذهبي نيز مخصوص يك . اند را بر عثمان ترجيح داده) ع(  سياسي است كه علي
محله و يا نقطة خاصي از اصفهان نبوده، بلكه ابوجعفر عموميت موضوع را با نفي و استثناي 

ايـن تحـول   يقـين،   بـه . )اهله و عينه من عليه اعز علي من اال فيهم ما(انحصاري آورده است 
طلبد تا  هاي بنياديني را مي ها و تالش است، بلكه زمينه نشده شبه حاصل  فكري و مذهبي يك

  .چنين رويكرد جديدي پديدآيد
شود كه آنچه از اصفهان در كوفه انتشار يافته با آنچه واقعيت داشـته،   بنابراين، معلوم مي

عقـده تصـور    ندي چـون ابـن  بسيار دور بوده، به طوري كه حتي براي فـرد آگـاه و دانشـم   
عقـده    جالب توجه اينكه ابوجعفر نزد ابـن . است نبوده صحيحي از اعتقادات آن ديار حاصل 

بديهي اسـت كـه مجلـس    . گرفت را فرامي) ع(بيت رفت و روايات مربوط به فضايل اهل مي
درس چنين شخصي پس از بازگشت به اصفهان داراي چه سمت و سويي از حيث مذهبي 

داده و بلكـه   داد كه ثقفي انـدكي پيشـتر انجـام    خواهد و دقيقاً همان كاري را انجام خواهدبود
بود كه موارد آن در تاريخ آمده و نيازي به  آمده وجود هاي چنين حوزة درسي از پيش به زمينه

  . تكرار آن نيست
در  فـة المعـر چنين گزارشي در حقيقت پاسخگوي سؤال پيشين است كه چرا تـدريس  

هاي تند و خبرسازي مواجه نبوده كه گزارش شود، بلكه از مطلب پايـاني   اصفهان با واكنش
توان نتيجه گرفت كه تشيع حداقل به همان معناي عامي كـه در كوفـه رواج    اين گزارش مي

ها چنان رواج داشته كه موضوع با تأكيد بسيار زياد  ها و محله داشته، در اصفهان ميان خانواده
  . است گفت حتي در كوفة قرن سوم و چهارم نبوده است؛ امري كه شايد بتوان شده بيان
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حال  بيت در اصفهان نيز شواهد متعدد ديگري دارد كه مراجعه به شرح تسنّن محب اهل
عيسي، عابـد   بن برخي از آنان گوياي مطلب فوق است؛ از جمله آنكه در شرح حال ابراهيم

العبـاس   اي كـه بـه ابوعثمـان سـعيدبن     ست كه وي در نامـه ، آمده ا)247. د(زاهد اصفهاني 
نوشت، ضمن پايبندي به مذهب تسنّن و سفارش اكيد به اعتقاد به خلفاي راشدين، در آنجا 

  : است رسيده، او را چنين وصف كرده) ع(  عليكه به نام 
 الصـديق  بكـر  أبي مع مرافقتك يجعل أن اهللا واسأل بالهزل ليس جد االمر أن أخي يا واعلم
 ختن عمه ابن و اهللا  رسول أخي طالب أبي بن علي ومع النورين ذي عثمان ومع الفاروق وعمر
 الخلفـاء  فهـؤالء  وسـلم  عليـه  اهللا صلى اهللا رسول يدي بين االقران يبارز رسوله سيف و رسوله

 وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  نبيـه  سـنة  و بكتابـه  و اهللا بطاعـة  عملـوا  الذين المهديون الراشدون
  .)349 /2: 1412ابوالشيخ انصاري، (

) ع(  كه با وجود پايبندي به تسنّن، در اشعار خود علي) 295. م( خزاعي معبد بن و نيز حكم
دربـارة  ). 53 /4: همـان (» البشـر  افضـل  مـن  المرضـي  ابوالحسن«: را چنين وصف كرده است

). 122 -  121 /3: همـان (اسـت   شـده  شـيعي او تصـريح    هاي به گرايش يزيد بن عطاء بن حسن
نمونـه   بـراي (بيت نيز از سوي محدثان اصفهاني معاصر ثقفي  و اهل) ع(  روايات فضايل علي

ــد  و عكــس) 264، 149 /4؛ 454 -  453، 388 /3: 1412انصــاري،   ابوالشــيخ ← العمــل تن
كـه وارد اصـفهان   ) ع(  داود سجسـتاني بـر ضـد علـي     ابي دربارة تبليغات مغرضانة ابوبكربن

و حتـي روايـت   ) 304 -  303 /3: 1412ابوالشيخ انصـاري،  (اخراج او از اصفهان  بود و شده
الحديث و حنابلـة بغـداد    ؛ يعني، امري كه اهل)35 -  33 /3 :همان(مثالب معاويه در اصفهان 

ذكـر  و  المحـدثين باصـبهان   طبقـات تافتند، در دو كتـاب   در همين عصر ثقفي، آن را برنمي
  . گوياي چنين فضاي فرهنگي است اخبار اصبهان
 نيـز  او كـه  گفـت  تـوان  مي شود، تأمل گربارهيد رازي ابومسعود گزارش ةدربار چنانچه

 تـأثير  بيـت  اهـل  محـب  تسنّن فضاي ايجاد در توانسته محب، سنّت اهل ديگر و ثقفي مانند
 نـام  شـنيدن  از پس افراطي هاي سنّي كه آمده گزارش همان در نخست،: باشد داشته را خود
 بـه  اصـفهان  بـه  ابومسـعود  ورود دوم، بميرنـد؛  ندامت از برخي حتي و زده جلخ) ع(  علي

 اصـفهاني، ابـونعيم  ( اسـت  انجاميـده  طـول  بـه  سال 45 و بوده 213 سال در اريبس احتمال
 و گفته آغابزرگ كه او شهادت چنانچه بنابراين،). 156 /5: 1415 عساكر، ابن؛ 82 /1: 1934
 فرهنـگ  بر ارييبس تأثير توانسته وي كه خواهدشد اين نتيجه باشد، درست ابطحي احتمال
  .است نبوده تحمل قابل ديگر ها ناصبي براي كه بگذارد اصفهان عقيدتي ـ فكري
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  علت انتشار تسنّن افراطي اصفهان معاصر ثقفي. 6
چرايـي چنـين   السـري،   ابـي  عقده و ابوجعفربن گوي ابنو برانگيز در گفت نكتة مهم و سؤال

شايعه است كه با توجه به فضاي فرهنگي حاكم بر اصفهان، اين شايعه چنان منتشر شده كه 
رسد  نظرمي دو مطلب به! خبر باشد؟ عقده از آن بي بن اي چون ابوالعباس خواص و اهل خبره

  . كند و پاسخي هرچند اجمالي به اين چرايي باشد كه بتواند موضوع را روشن
اسـت؛ بـه    شده شد، قرن چهارم قرن تشيع نام نهاده طور كه بيان اينكه همانمطلب نخست 

بودنـد كـه    زمان در نقاط مختلف جهان ظهور كرده طوري كه چند حكومت شيعي مقتدر هم
صـورت   هاي گرايش تشيع پيش از اين قـرن بـوده و درغيـراين    يقين با زمينه چنين فضايي به

هاي اجتماعي و فرهنگي مذهبي  است شود كه بر عرصهگونه وارد عرصة سي توانست اين نمي
اما تا پيش از اين زمان، دو دورة مخالف هم در حد فاصل دو قرن، در . است نيز تأثير گذاشته

دورة نخست مربوط به زمان خالفـت  : بود داده سازمان خالفت عباسي از جهت مذهبي روي
د و خواهـان برگـزاري مجـالس    كر شدت از مكتب اعتزال حمايت مي مأمون است كه وي به

مناظره و علوم عقلي چون فلسفه و كالم بود و به همين منظور نهضت ترجمه و دارالعلـم را  
 232(بويه بر بغداد اسـت   اندازي كرد؛ دورة دوم، از زمان متوكل تا حاكميت آل تأسيس و راه

و معتزلـه   الحديث بود و بـر شـيعه   كه وي صددرصد مخالف اعتزال و طرفدار اهل) 334 - 
اين دو گرايش براي تاريخ شيعه داراي فراز و فرود است كه بـا ظهـور   . بسيار سخت گرفت

هاي شيعي مقتدر در نقاط مختلف در قرن چهارم، فضاي سياسي و مـذهبي بسـيار    حكومت
خـوبي   نتيجه آنكه اين تغيير فضاي سياسـي در دو دوره بـه  . آورد وجود مناسبي براي شيعه به

الحـديث كـه اهـل تسـنّن      ايقي را ظاهر و پنهان كند كه به دليل حاكميت اهلتوانست حق مي
متعصب بودند و در دورة متوكل مورد حمايت شديد او بودند، بديهي بود كه در ديگر مناطق 

در نتيجـه،  . گونه كه بوده نتوانسته خود را نمايان كنـد  باشد و اوضاع آن داده همين اتفاق روي
هاي سياسي و مذهبي بروز و ظهور داشـته و   در اين دوره در عرصههاي متعصب بيشتر  سنّي

  .عقده همين مطلب آشكار است كه از سخن ابن همين جو نيز انتشار يافته، چنان
بنابراين، با توجه به مطالب مزبور، آنچه در متن اجتماع اصفهان بوده بـا آنچـه انتشـار    

به اواخر قـرن سـوم و اوايـل قـرن      خصوص هرچه توانسته دوگونه باشد و به يافته، مي مي
اين بدان معناست كه بـا توجـه   . دهد مي شويم، حقايق خود را بهتر نشان چهارم نزديك مي

شـده،   به رويكرد حاكميت در قرن سوم، سخنگوي رسمي كه از طريـق منـابر اعـالم مـي    
الف يافتـه، كـامالً بـرخ    اند و بديهي است كه آنچه انتشار مـي  منصوبان حاكمان وقت بوده
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است، ولي آنچه غيررسمي بوده و كمتر نمود داشته، آن چيزي بوده كه در مـتن   تشيع بوده
عقـده و   تواند پاسخي بـه گـزارش مربـوط بـه ابـن      مردم حضور داشته و اين نكتة مهم مي

  . ابومسعود رازي باشد
هاي مكتب اعتـزال   مطلب دوم كه با مطلب نخست نيز ارتباط دارد، گسترش انديشه

گوهـا  و در اين عصر، شاهد گفت. وص در اصفهان و بغداد قرن سوم و چهارم استخص به
و مجالس تدريس و نيز تأليف كتب با چنين روشي در عرصة كالم و مباحثـات فكـري   
هستيم؛ به طوري كه برخي را از نظر فقهي شـيعه و از نظـر اصـولي و كالمـي اعتزالـي      

  .اند مذهب شمرده
بويه،  قاضي عبدالجبار بر مسند قضاوت در دولت آلمشهور است كه پيش از صدارت 

شيخ مفيد در مجلس درس او حاضر شد و چون قاضي نتوانست به اشـكال شـيخ پاسـخ    
هاي همين  هجمه). 464 /1 :1354شوشتري، (دهد، دست او را گرفت و جاي خود نشاند 

بـود كـه شـيخ    ) عـج (  بردن انديشة امامتي شيعه پيرامون غيبت امام زمـان  سؤال گروه با زير
الدوله مشـهور اسـت    واداشت و مناظرة او در مجلس ركن الدين اكمالصدوق را به تأليف 

  ).88 -  87: 1405صدوق، (
آيـد   مـي  دست اين دو مطلب را وقتي در كنار هم بگذاريم، اوضاع فرهنگي تا حدودي به

الحديث به تشـيع   كه مكتب اعتزال با توجه به دو اصل عدل و توحيد نزديكتر از مكتب اهل
آمـدن متوكـل و    كـار  بود كه در زمان مأمون اعتزال رشد و انتشار يافت، ولـي پـس از روي  

الحـديث معتقـد بـه جبـر و       الحديث و حنابله ورق برگشت و اين بار اهل گرايش او به اهل
خصوص اوايل قـرن چهـارم زمينـه     تشبيه در بغداد فعال شد؛ اما بار ديگر در قرن سوم و به

خصـوص در عـراق و    مـذهب بـه   آمدن حاكمان شيعي كار اي گروه معتزله و تشيع با رويبر
در ارتباط با فضاي اعتزالي اصفهان نيز گزارشي در دست . ايران رشد و توسعة دوباره يافت

  .خوبي گوياي مطلب مزبور است است كه به
ابوعبداهللا بـاوردى  ها نزد  عمويم عبدالرحمن مدت: منده در تاريخ اصفهان گويد بن يحيى
در اين . شدت عالقه و گرايش داشت رفت كه به مكتب اعتزال به عقيل مى بن محمد بن عبداهللا

مدت او دو جزء حديث از باوردى نوشت، اما وقتى از او شنيد كه هركس مذهب اعتزال را 
). 375 /28: 1407ذهبـي،  (بـرد   و ازبـين  كـرد  باشد مسلمان نيست آن دو جزء را پاره نداشته

: همـان (اسـت   كـرده  ذهبي نيز به انتشار گستردة مكتـب اعتـزال در عـراق و ايـران تصـريح     
) 295. م( معبـد خزاعـي   بـن  توان از اشعار حكـم  اين مطلب را دربارة اصفهان مي). 28/375
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الحديثي خود  خوبي دريافت كه به سبب انتشار مكتب اعتزال، وي در مقابل، اعتقادات اهل به
بودن قرآن و اعراض از قدري و رافضي  ه و رؤيت خدا در روز قيامت و قديمرا دربارة تشبي
  .)53 -  51 /4: 1412ابوالشيخ انصاري، (است  كرده و ارجاء بيان

باشـد؛   تواند بـا قاضـي عبـدالجبار پيونـد نداشـته      گسترش مكتب اعتزال در اصفهان نمي
ايالـت جبـال بـه وي     ةالقضا الدوله منصب قاضي خصوص در قرن چهارم كه از سوي ركن به

خصـوص   هـاي او بـه   كتـاب . شد تنفيض شده بود و اين ايالت شامل ري و اصفهان و قم مي
باشد كه سيد مرتضي تنهـا   داشته تواند نقش مهمي در گسترش اعتزال ميالمغني  و النبوه دالئل

ت او در ايـن  را نوشت و به شـبها  الشافي في االمامهكتاب  المغنيهاي او در  براي رد انديشه
  .بخش پاسخ داد

عباد كه به عدل و توحيد معتقد بود و در اشـعار   بن در اين عصر، اتهام اعتزال به صاحب
، گويـاي ادامـة همـان    )97 -  87: 1383بهمنيار، احمـد،   ←(خود آن را تصريح كرده است 

شـيعه  وجودآمده در اصفهان است، در حالي كه اوالً هر دو اصل از اصول  فضاي فرهنگي به
بودن صاحب و  خوبي گوياي امامي نيز هست و اشعار صريح او در برائت از خلفاي ثالث به

قرابت اعتزال و اماميه به هم از حيث اصول اسـت و چنـان اسـت كـه تشـيع اصـفهان بـه        
هاي او در اصفهان منسوب شده است  ها و مجالس درس و مباحثه عباد و فعاليت بن صاحب

  ).97 -  87: 1383بهمنيار، (گر است كه تفصيل آن در جاي دي
شايد، در همين فضاي مذهبي اصفهان بود كه دو فقيه و محدث توانا و همشهري يعني 

اي در كتـب   هـاي گسـترده   روي هم قرارگرفته و بازتـاب  در  منده و ابونعيم رو  ابن ابوعبداهللا
فـض و تشـيع   است و عجيب اينكه هركـدام ديگـري را بـه ر    نگاري اهل سنّت يافته تراجم
  .است كرده متهم

 ةالصحاب خود را كه رد و نقد كتاب ةالصحاب معرفهدر اين باره از نظر علمي ابونعيم كتاب 
و يـا  » المتـاخر «ببرد، بارهـا بـا تعبيـر     منده بود، نوشت و بدون اينكه حتى يكبار از او نام ابن

، 2592 /5: 1419ابـونعيم،   ←(است  از او يادكرده و آراي او را نقد كرده» المتاخرين بعض«
كنـد كـه منظـور او از ايـن      تصريح مى) 316 /7: 1415حجر،  ابن(حجر  ابن). 2846، 2685

  .منده است عبارت ابن
منـده اشـاره    هاي زياد ابونعيم بر ابـن  ذهبي دربارة منازعة اين دو همشهري به هجمه
نعيم به دليل اخـتالف  ابو: وي گويد. كرده و گويا خوش نداشته وارد منازعة آن دو شود

از خـدا پوشـش   «است و در پايان با عبـارت   كرده منده بسيار بر او نقد وارد مذهبي با ابن
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ناراحتي خود را از  ،)323 /27 : 1407ذهبي، (» عيوب و ترك هوا و تعصب را خواهانيم
 ←(حجر نيز بـه ايـن منازعـه اشـاره كـرده اسـت        ابن. است ابونعيم با اشاره اظهاركرده

  ).316 /7: 1415حجر،  ناب
تواند گوياي فضاي مذهبي بر  شود و مي نظر آنچه به موضوع ما مربوط مي از اين اظهار

حوزة علمية اصفهان باشد، همان نكتة صدر و ذيل ذهبي است كه با توجه به اتهـام تشـيع   
ابونعيم، ذهبي نيز ريشة اين تضعيف و نزاع را اخـتالف مـذهب دانسـته كـه در پايـان بـا       

آبـادي، كـه از    شـيخ بهـايي و خـاتون   . اسـت  كرده اشاره، ابونعيم را به تعصب مذهبي متهم
كـرده و بـراي مطلـب نيـز      نوادگان دختري عالمه مجلسي است، به تشيع ابونعيم تصـريح 

  ).273 /1: تا ؛ خوانساري، بي232 /3: 1403آغابزرگ طهراني، (اند  شواهدي اقامه كرده
ذهبي ميان اين دو نبوده، بلكه به شاگردان و اصـحاب يكـديگر   البته، تنها اين منازعة م

محمد  بن ابراهيم بن منده مطلبي دربارة ضعف سليمان بن كرده و مثالً، ابوزكريا يحيي نيز سرايت
سليمان صدوق است و نبايد به سـخنان  : اصفهاني از اصحاب ابونعيم آورده، اما ذهبي گويد

عيم كه دشمني ميانشان ظاهر و آشكار است توجه شود منده دربارة اصحاب ابون اصحاب ابن
  ).1198 /3: تا ذهبي، بي(

هاي علمية اصفهان را از  هايي است كه فضاي مذهبي حاكم بر حوزه اين مطالب پنجره
خوبي تأثير آن را در قرن هفتم از گـزارش طبـري شـاهد     دهد و به قرن سوم تا پنجم نشان

منـده و   عقده و نيز منازعة مذهبي ابن ابوجعفر و ابنگوي و باشيم؛ به طوري كه همان گفت
  . است شده ابونعيم در اصفهان قرن هفتم به تصوير كشيده

على طبرى از اوضاع مذهبي اصفهان و علـت   بن بر اساس اين گزارش، سعدالدين حسن
  :را چنين گزارش داده است الصحابه على بةتفضيل القرايا  االربعيننوشتن كتاب خود به نام 

نهادند بر اهل  در شهر اصفهان بودم و علماى آن بقعه را يافتم كه جمعى تفضيل صحابه مى
چون چنين . نهادند بر صحابه اى تفضيل عترت مى السالم و طايفه بيت و عترت رسول عليه

بود اين كمينه دعاگويان بر خود الزم ديد داليلى چند كه مرجح طايفه دوم است نوشتن، به 
اسـتناد  ) ص(  ايفة اول و براى اثبات مطلب خود به چهـل حـديث از پيـامبر   نقل از كتب ط

  ).360 /4: 1403آغابزرگ طهراني، (كردم 

دهندة رونق تشيع  اين روايت مربوط به قرن هفتم با توجه به سابقة تسنّن اصفهان، نشان
ر نشين ايران اسـت كـه ايـن دگرانديشـى و رويكـرد را بايـد بخشـى از آثـا         در مناطق سنّى

  .هاي علمي علمايي چون ثقفي دانست تالش
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  گيري نتيجه. 7
حوزة علمية اصفهان در قرن سوم و چهارم از مراكز مهم علمي و فرهنگي در شـرق جهـان   
. اسالم بوده و در كنار حوزة علمية قدرتمند شيعي قـم، از مراكـز اهـل تسـنّن بـوده اسـت      

مكتب كوفه بـر اصـفهان، تفكـر سـنّي     رسد حضور علماي اعتدالي اصفهان و تأثير  مي نظر به
اما، در اين تحول فكري، نقش . است آورده را در اصفهان قرن سوم پديد) ع(  محب اهل بيت

اي است كه توانسته با قـدرت علمـي    ثقفي و مهاجرت او از كوفه به اصفهان نقش برجسته
فـه تـوان آن را   هاي فكري تشيع امامي ايجادكند كه در كو خود فضايي را براي طرح ديدگاه

آيـد   آنچه از قراين و شـواهد برمـي  . است داده نداشته و اين جهاد علمي را تا پايان عمر ادامه
اينكه برخالف شايعة تسنّن ناصبي و افراطي اصفهان، بايد گفت كه مهاجرت ثقفي و قرائت 

نكـردن بـه    يقين مجالس دروس فقهي و فكري او در اصـفهان و تعـرض   و به فةالمعركتاب 
تنها برخالف شايعه و تصور رايـج بـوده كـه حتـي      دهد كه تسنّن اصفهان، نه مي قفي نشانث

علماي كوفه را به غلط و اشتباه انداخته، بلكه به مراتب تصوير حوزة علمية اصفهان بهتر از 
  .الحديث و حنابلة بغداد بوده است حوزة علمية اهل

دانش و نيز تالش علماي ديگر شيعة در اين ميان، تأثير تالش علمي ثقفي از طريق شاگر
اي از اين حوزة مهم علمـي جهـان اسـالم در اوايـل قـرن       اصفهاني و يا سنّي متشيع، چهره

توجهي از آن را كامالً دگرگون كـرده و   توان گفت بخش قابل گذاشت كه مي جاي چهارم بر
گـزارش  خـوبي در   است؛ موضوعي كه در قرن ششـم و هفـتم بـه    رنگ شيعي بر آن نشانده

  .است شده داده طبري نشان
  
  نوشت پي

خزيمه از من پرسيد  بن اسحاق بن محمد ،وقتى از بغداد به نيشابور بازگشتم: تميمى گويد بن حسين. 1
آيا از طبـرى هـم    :گفت. اى؟ من اسامى اساتيد خود را گفتم در بغداد از چه كسى حديث شنيده

. دادند كسى پيش او رود نشين كرده و اجازه نمى بغداد او را خانه لةحناب: اى؟ گفتم حديث شنيده
 ←. علـل و عوامـل ديگـرى در ايـن موضـوع بـود       ،البته. 164 /2: 1417خطيب بغدادي،  ←

  .253 -  239 :1376 جعفريان
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