
 
 تشیع و ایران 

 رسول جعفریان 

 درآمد 

. ھاى آن، ھمھ از طریق اعرابى كھ بھ دنبال فتوحات بھ ایران مھاجرت كردند، در ایران توسعھ یافت دین اسالم و آداب و رسوم و فرقھ
شتند گى را در دست دا سى و فرھن نات سیا فذ، سررشتھ جریا بھ . آنھا تا چندین دھھ، بھ عنوان گروه فاتح و طبعا متن یل  سیارى از قبا ب

ند شر داد یان ن ین . صورت گروھى بھ مناطق مختلف ایران مھاجرت كرده و بھ تدریج اسالم را در میان ایران شاھد ا تاریخى،  ظر  از ن
نزاع دو  تھ از  نكتھ ھستیم كھ رویدادھاى خراسان در دھھ سوم قرن دوم كھ سبب پیروزى عباسیان بر امویان شد، در حقیقت نشات گرف

ھده. گروه عرب شمالى و جنوبى بود كت را ع ھبرى حر ند،  در آن ماجراھا ایرانیانى كھ مشاركت داشتند، بھ ھیچ وجھ سمت ر دار نبود
 . گرچھ آن حركت آغازى بر گسترش دامنھ نفوذ آنان گردید

یان  فت و كسى از ایران سط یا یران ب گرایشات مذھبى اعم از تشیع، تسنن و اعتزال و جز آنھا، ھمھ از طریق ھمین اعراب مھاجر در ا
جاد  براى ای فوذ  شنایى و ن كافى آ ندازه  بھ ا كھ  شد  مى  فت ن شان داد، یا خود را ن جدى  طور  بھ  در اوائل نیمھ دوم قرن اول كھ مذاھب 

 . جریانى مذھبى داشتھ باشد

سنى  شكل نخست آن كھ گرایش كلى بھ سمت اھل بیت. تشیع عمدتا بھ دو صورت وارد ایران شد نیز  سى و  یق داعیان عبا بود، از طر
مى شیعھ مى ھایى ترویج  یت  یت روا ھل ب ستایش ا حادیثى در  تھ و ا پرورش یاف عراق  مده در  طور ع بھ  كھ  ند شد  یان، . كرد ین م در ا

یان  یان ایران داعیان عباسى براى پیشبرد اھداف خود بھ اجبار عنوان كلى اھل بیت را تبلیغ كردند و از این راه اولین بذر تشیع را در م
بود شكل دوم آن از طریق شیعیان اعتقادى یا امامى. پاشیدند شكل. مذھبان  عرب بودند،مت مدتا  كھ ع گروه  ین  شعریان  ا فھ ا شان طای ترین

مى. بودند كھ بھ قم آمده و سپس از آنجا تشیع اعتقادى را بھ نقاط دیگر بسط دادند توان كسانى را در  شبیھ این طایفھ، بھ طور انفرادى، 
 . اى روشن كند تواند سیر این نفوذ را تا اندازه جستجوى در باره اصحاب امامان در شھرھاى مختلف، مى. خراسان یا سایر نقاط یافت

 ھاى ایرانى  تشیع و اندیشھ

شد سالم مطرح  یھ ال عرب . آگاھیم كھ مذھب شیعھ در میان صحابھ در شكل باور بھ امامت امام على عل یل  خى از قبا پس از آن در بر
در اینجا بر آن ھستم تا . عراق منتشر گردید و از طریق آنھا بھ تمامى سرزمینھاى اسالمى از مصر تا یمن و از آنجا تا ایران منتقل شد

 . ھاى ایرانى بررسى كنیم ارتباط مذھب تشیع را با اندیشھ

شھ تا اندی شیعى  نگرش حاكم در كتابھاى فرق كھ بھ طور عمده توسط سنیان افراطى نگاشتھ شده، بر این اساس استوار بوده است  ھاى 
ھد را بھ نحوى با اندیشھ ند د لى . ھاى یھودى، مسیحى و ایرانى پیو طور ك یا ب حدیث و  ھل  ھا از طرفداران ا یل كتاب ین قب فان ا گر مؤل ا

ھودى  وابستگان بھ جریان ضد عقلى در دنیاى اسالم بوده نیز ی اند، این برخورد را با معتزلھ و یا بھ اصطالح قدریھ نیز كرده و آنھا را 
مى طبیعى است كھ وصل كردن این اندیشھ) 1. (اند كرده و زردشتى معرفى مى حتى  بھ را كرى مزبور،  نات ف سبب  ھا بھ جریا ستھ  توان

 . محكومیت جریانات مزبور باشد

شھ شود، این مسالھ در این قالب مطرح مى تا آنجا كھ قضیھ بھ ایران مربوط مى ھاى  شده است كھ ایران خاستگاه مناسبى براى رشد اندی
ثال آن . شیعى بوده است یا ام بك و  شورش با افزون بر آن، بھ مسالھ ظھور اسماعیلیان در ایران و نیز ارتباط تشیع با حركتھایى نظیر 

 . شده است پرداختھ مى

ھب  مستشرقانى نیز كھ در صد و پنجاه سال اخیر بھ این قبیل مسائل پرداختھ بر مذ اند، بدان دلیل كھ در زمان آنھا، اكثریت مردم ایران 
نھ. اند برآمده اند، در پى كشف علت تشیع بوده گیرى زمی سائل از راه پی شینھ آنھا كھ ھمیشھ در صدد حل این قبیل م حى و پی ھاى  ھاى رو

ین  البتھ در منابع كھن فرقھ. اند فكرى ھستند، بدون توجھ بھ تاریخ تشیع در بالد عربى، تشیع را مذھبى ایرانى معرفى كرده شناسى نیز ا
حت  تر بھ مذھب شیعھ وارد مى اتھام بطور ساده جم ت عرب و ع شرق از  كھ در  براى كسانى  آمده، اما براى مستشرقین و پس از آنھا، 

 . اند، مسالھ مھم، توجیھ چرائى گروش ایرانیان بھ تشیع در چند قرن اخیر است تاثیر مستشرقین بوده

مانى در  لت عث كھ دو شده  مود  افزون بر اینھا، در طى پانصد سال گذشتھ، در پى درگیریھاى عثمانیھا با ایرانیان، در مجموع چنین وان
بھ دوره. آید آن سوى نماینده تسنن بوده و ایران مركز تشیع بھ شمار مى صور  ین ت ین دو ناحیھ، ا یان ا شمنى م قدمت د ھاى  با توجھ بھ 

 . ھاى شیعى بوده است قبلى ھم سرایت داده شد و بدین گونھ این تصور پرداختھ شده كھ ایران ھمیشھ مركز اندیشھ
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نى . این مسالھ از زاویھ دیگرى ھم مطرح شده است گرش دی یان ن فاوت م شده، نوعى ت شتھ  مى نو ثار عل شھا و آ تاریخ نگار بر اساس 
شرى در آن .  موجود در این سو و آن سوى فرات مطرح شده است ساده و ق كر  سو و نوعى تف ین  فانى در ا گرش عر عى ن ضور نو ح

یھ سو، از سوى كسانى بھ عنوان مھمترین تفاوت در اندیشھ بى باد ست ھاى ایرانى و عر شده ا نوان  كر . اى ع نوان تف بھ ع نى  كر ایرا تف
سفھ . ر ضد عرفان و اشراق شناسانده شده استاشراقى و گنوسى و تفكر عربى بھ عنوان تفك در این ارتباط و با توجھ بھ آن كھ دانش فل

 . ھا بوده است و عرفان در مذھب تشیع بنیادى مستحكم یافتھ، این گونھ عنوان شده است كھ ایران خاستگاه این قبیل اندیشھ

شھ نى  عامل دیگر نیز پیدایش نوعى ناسیونالیسم در ایران از دوره ناصرى بھ این سو است، امرى كھ بھ تدریج گرایش بھ اندی ھاى ایرا
ید  سنت، از د یران در «پیش از اسالم را مطرح كرده و در مواردى خواستھ است تا از زاویھ تاریخ، مذھب شیعھ را در برابر مذھب  ا

مى; خواستند ھم اسالم را اند افرادى كھ ھم ایرانیت را مى كم نبوده. بنگرد»  برابر اعراب یت  مذھبى اھم فت براى اینھا،  مذھب،  یا یا آن 
یژه  بھ نظر مى. شد كھ در برابر قوم عرب باشد اى مورد توجھ واقع مى از زاویھ عراق بو تاریخ  ھا از  نھ تن فراد،  رسد بسیارى از این ا

 . اطالعند اند بلكھ از نفوذ حالى تشیع در عراق، یمن، بحرین لبنان و سایر نقاط عربى بى شھر كوفھ آگاھى نداشتھ

ست مى. ھمھ آنچھ گذشت، تنھا شواھدى محدود بر درستى آنھا در دست ا بر،  كرد در برا نى را مطرح  ستثناھاى فراوا ضور . توان ا ح
حضور تشیع در مناطق عربى، تسلط تسنن اھل ) 2(ھاى فلسفى و عرفانى در آن سوى،  ھاى صوفیانھ در غرب اسالمى، نگاشتھ اندیشھ

كر صوفیان در بخش  سلط تف نیز ت بوده، و  سالمى  ھان ا سنن در ج حدیثى در ایران، بھ ویژه در نواحى شرقى آن كھ از مراكز اصلى ت
ھا  مھمى از شامات و شمال افریقا طى قرنھا، ھمھ مى بھ آن نھ  ین زمی شده در ا یدگاھھاى مطرح  تواند نقضى بر توجیھاتى باشد كھ در د

 . استناد شده است

یدگاھھاى  اند اشاره مى ھاى شیعى را با ایران مرتبط دانستھ در اینجا بھ برخى از اقوالى كھ بھ نحوى اندیشھ با د شنایى  ین آ تا در ع یم  كن
 . آنان، از استداللھاى مطرح شده نیز آگاھى یابیم

مى یران ن شیع را ا صلى ت ستگاه ا ھا، خا خى از این جوه  توجھ داشتھ باشیم كھ بر خى از و یان بر فق و ھمسانى م بھ نوعى توا ما  ند، ا دان
سى . دانند این در حالى است كھ برخى از اساس تشیع را مذھب ایرانى مى. ھاى شیعى باور دارند  ھاى ایرانى و اندیشھ اندیشھ براى برر

براز  باره ا ین  این مسالھ و نیز اثبات نادرستى بسیارى از آنچھ در این باره گفتھ شده، ھیچ چیز بھتر از بیان دیدگاھھاى مختلفى كھ در ا
 . پردازیم بنابراین در این بخش بھ نقل دیدگاھھایى كھ برخى ناظر بھ آراء دیگران در ھمین زمینھ است مى. شده نیست

 : بھ باور اشپولر

یك « صورت  بھ  سالم را  تا ا شد  بر آن  كھ  نداد، بل خود را از دست  ستھ اصلى  حال ھ ین  شد، و در ع ایران سراسر كشورى اسالمى 
یت با موجود نیز در عرفان و تصوف، روح . خود درآورد مذھب مخصوص و مناسب  عد  كت و ب ین ممل یان ا شیعیان و خارج ین  در ب

بوده است نى ن گاه ایرا یك زاد مذھبى،  . (» ایرانى وجود خود را مستقال با موفقیت ظاھر نمود، اگرچھ زادگاھھاى اصلى این جنبشھاى 
3 ( 

 : نویسد وى درجاى دیگرى مى

ساس « بر ا نیز  كار  ین اف یھ ا كرده و پا تراوش ن یان  تدا از مغزھاى ایران شیعى در اب بدیھى است كھ افكار و ھدفھاى تبلیغات عباسى و 
قد  جدى و معت سیار  پیروان ب یان  ست ایران بود در كھ  طرز تصور ایرانیان از دولت و حكومت و سیادت قرار نگرفتھ بود، ولى چیزى 
این افكار و ھدفھا گشتند و سپس حتى در خارج از محیط سرزمین ایرانى نشین، با طرز تفكر و عقیده خود در باره فره قرین ساختند و 

 ) 4. (»برابر یافتند

 : نویسد نیز در جاى دیگرى مى

مى« ند، و  بھ وجود آمد یان از آن  عدا دوازده امام كھ ب شیعى  نھ در ھر حال بدون تردید جنبش تشیع، یعنى آن ت شیع میا رو  توان آن را ت
مامى از . نامید، ھیچ ارتباطى با عكس العمل روح ایرانیان در مقابل اسالم ندارد شیعھ دوازده ا ید  كھ عقا ست  بلى آنچھ مسلم است این ا

 ) 5. (» ریشھ دوانیده و بھ زودى با روح ایرانیت پیوند و اتحاد یافتھ است!] ایران[ھمان آغاز در سرزمین اسالم 

مامى را در . ھمانگونھ كھ آشكار است در این عبارات اشپولر دچار تناقض گویى سختى شده است شیع ا بویژه در ادامھ پذیرش مذھب ت
 : افزاید وى ایضا در ادامھ مى. تواند اتفاقى باشد، آن را بھ عنوان شكل ایرانى شده اسالم مطرح كرده است ایران، بھ بھانھ این كھ نمى

بوده « جرى  ھم ھ گرچھ نفوذ كامل آن در تقریبا تمام سرزمین ایران، در اثر فعالیت صفویھ در آغاز قرن شانزدھم میالدى برابر قرن د
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 ) 6. (» است

 : گوید و نیز مى

مت« كھ اما ین  بر ا بنى  مبر  عقیده شیعھ م ندان پیغ فراد خا ین ا ثى ب طور مورو یت(بھ  ھل الب ستند ) ا ھى ھ یت ال ھام و وال حاملین ال كھ 
شیعیان  مى باشد، بھ نظر ایرانیان كھ بھ نظیر آن یعنى بھ توارث سلطنتى كھ رنگ مذھبى یافتھ بود عادت كرده بودند پسندیده آمد و علم 

یت  اى از اسالم را یافتھ بھ این امر كھ در مذھب تشیع شكل ویژه بى  اند كھ مخالف آراى طبقھ حاكمھ و عقیده رسمى اكثر قوم عر بزرگ 
بود  -زبان  ھا ن مام عرب یده ت خالف عق بر  جھ  مى -اگرچھ بھ ھیچ و ساب  بھ ح كان  ید تر ھم مخالف عقا عدا  مان  و ب شیعھ در ھ بھ  ید،  آ

یھ . زمانھاى اول این آمادگى ویژه را بخشید كھ بتواند ھستھ مركزى براى قیامھاى ملى بگردد وى سپس بھ مسالھ ازدواج امام حسین عل
 ) 7. (»داند السالم با دخترى از خاندان ساسانى اشاره كرده و این ارتباط را براى رواج تشیع در ایران قابل توجھ مى

 : اى دیگر بر این باور است كھ نویسنده

بود  بطور كلى ایرانیان براى نشان دادن بیزاریشان از شیوه ملكدارى دولت اموى، از شیعھ كھ دارى سازمان یافتھ« سى  مرام سیا ترین 
 ) 8. (»و نیز احساساتشان با شور و احساس ایرانیھا سازگارى داشت جانبدارى كردند

 : افزاید ھمین نویسنده مى

یان « یاد ایران حترام ز مده ا ئل ع بھ طریق اولى پیوند و ازدواج خویشى حسین بن على علیھ السالم با خاندان یزدگرد یا ھرمزان، از دال
ست  بوده ا مت... بھ ذریھ على علیھ السالم  مق حر كھ  در ع كر  ین ف صل ا سلم و ا لھ و یھ وآ صلى هللا عل یامبر  شین پ مام، جان بھ ا شیعھ 

فره  خود را صاحب  شاھان  كھ پاد ست  تھ ا یان نھف باور ایران قاد و  شد اعت شى با ھى نا پیشوایى و رھبرى عامھ باید از مشیت و اراده ال
 ) 9. (»باشد جاى سخن نیست كھ اساس عقائد شیعھ بھ ھر طریق اقتباس از اصول دینى ایرانیان مى. اند شمرده ایزدى مى

 . داند روشن است كھ نویسنده دیدگاھھاى فوق، پا را از اشپولر بھ مراتب فراتر نھاده و از اساس تشیع را مذھبى ایرانى مى

ند،  فت را برگزید یا مخال شیعھ  مذھب  قدیر  ھر ت بھ  سالم  بھ ا گروش  یان در  كھ ایران ست  شده ا عا  كھ اد ین  بھ ا شاره  با ا كاھن  لود  ك
 : نویسد مى

سده اما با وجودى كھ مى« یران  ست، ا شیعھ ا مذھب  لى داراى  طور ك بھ  ما مذھب  توان گفت كھ امروزه ایران رسما و  نھ تما ھاى میا
سنى گمان در ایام دولت آل تشیع نداشتھ است و بى یران  مردم ا شتر  بوده بویھ، بی ند  مذھب  كھ ... ا شھرى  بود،  شیع  كز ت ستین مر قم نخ

 ) 10. (»اعراب در آن كوچ نشین ایجاد كردند

ست قرار داده ا جھ  مورد تو ید دیگـرى  سالھ را از د فراى م چارد  ھن. ری ید ك ثار و عقا فظ آ بھ ح یان  كھ ایران ین  جھ ا با تو شان  وى 
 : نویسد پردازند، مى مى

ظھ« مى محاف ھن را  سوم ك قادات و ر یان در حفظ اعت بھ كارى ایران سیارى از جن كرد توان در ب شاھده  شان م نگ ای مروزه . ھاى فرھ ا
 ) 11. (» ھا یا مزار فرزندان پیشوایان ائمھ سرزمین ایران پر است از زیارتگاھھا و امامزاده

مى گویا وى بھ این نكتھ توجھ یافتھ است كھ اساسا زردشتیان مرده شند ھاى خود را دفن ن شتھ با مامزاده دا شبیھ ا چیزى  تا  ند  لذا در ! كن
 : كند جاى دیگرى مسالھ را بھ نحو دیگرى توجیھ مى

مى« سان  سترس كرك گان را د كر مرد مى طبیعى بود كھ زردشتیان زیارت اھل قبور نداشتند، چرا كھ پی خاك ن شتند و ب ما  گذا سپردند، ا
یا  شد بعضى از این مكانھا را بھ اسالم منتقل ساخت زردشتیان ایران مكانھاى مقدس را براى فرشتگان یا ایزدان یزنھ داشتند و آسان مى

 ) 12. (»ھاى شیعیان كھ از فرزندان امامان باشند نسبت داد بویژه آنھا را بھ امامزاده

 ! باید توجھ داشت كھ این مراكز با عنوان مسجد بیشتر سازگار است تا امامزداده

 : نویسد ھمو در باره نادرستى این تصور كھ ایران مركز شیعیان بوده مى

بود« سنن  یران . شاید بعضى از خوانندگان دچار شگفتى شوند كھ بدانند ایران و بویژه پاره شرقى آن، مركز عمده راست دینى ت زیرا ا
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مى. شد بھ دیده بسیارى كانون رافضیان و شیعیان شمرده مى شكار  ند، آ سى ك شیعى را برر شود  در واقع اگر كسى نخستین شورشھاى 
 ) 13. (»بیشتر از آن عرب بود اندیشھ شیعھ، نخست... كھ عراق و بویژه شھر كوفھ زادگاه و مركز جنبشھاى شیعھ بوده است 

 : نویسد فراى در جاى دیگرى مى

قھ« ضتھاى فر نى  نھ سالم یع یھ ال لى عل ندان ع ھوادارى از خا بود و  تھ  ضج گرف فت ن شرقى خال سرزمینھاى  یان در  مان امو اى از ز
نھ . شیعیان، ھمھ جا وجود داشت بود و  شیعى  كار  یھ اف شكى نیست كھ ایران برخالف تصور بعضى از محققین، نھ موطن اصلى و اول

كرده  براى پذیرش این افكار استعداد بیشترى داشت گرچھ دعات شیعھ مخصوصا در والیات كرانھ بحر خزر و سیستان كسب موفقیت 
 ) 14. (» بودند، مذھب سنى در جاھاى شیعى وجود داشت

یان  قھ را ایران ین فر پیروان ا ند و اكثریت  بداع كرد یان ا شتر ایران شعب آن را بی شیعھ و  فرق  كھ  یك نویسنده ایرانى مدعى شده است 
 ) 15. (دادند تشكیل مى

 : نویسنده دیگرى نوشتھ است

ین  تفكرى كھ امامت را یك وجھھ الھى مى« ساوات در ب كھ روح م عرب  یرة ال حتى عرب جز دھد، برخاستھ از تفكرات عرب بدوى و 
بود  باشد بلكھ این اندیشھ ھنگامى بوجود آمد كھ ایرانیان كھ دیدشان نسبت آنھا وجود دارد نمى عاده  فوق ال حترام  با ا مراه  شاھان ھ بھ پاد
 ) 16. (»داخل در اسالم شدند

 : محمدابوزھره نوشتھ است

بھ باور ما افكار شیعى در حول و حوش امامت و پادشاھى از افكار ایرانى تاثیر پذیرفتھ ... اند شیعیان اولیھ بھ طور غالب ایرانى بوده«
اند و حتى شیعیان نخستین ھم اھل فارس  كند این است كھ اكثریت اھل فارس از ابتدا تاكنون شیعھ بوده و آنچھ كھ این مطلب را ثابت مى

 ) 17. (»اند بوده

مى بروكلمان ھم كھ عادتا ھمھ اندیشھ ستجو  لل ج سایر م كار  سالمى در اف نى و ا یھ  ھاى قرآ سین عل مام ح قبر ا لى  یت فع بھ محبوب ند،  ك
 ) 18. (كند السالم نزد شیعیان اشاره كرده و از این رھگذر میان تشیع و ایرانیگرى پیوندى برقرار مى

اى بھ تفصیل سخن گفتھ  ھاى قشرى بوده، نویسنده در باره این نظریھ كھ افكار گنوسى در ایران بوده و در برابر در میان اعراب اندیشھ
 : وى نوشتھ است. است

ند،  ایرانیان اسالم را بر پایھ توحید اشراقى پان تھ« تھ بود شتى پذیرف تھ از ثنویت زرد مل یاف نى تكا یا زروا سم  ئیستى و با رنگ میترائی
نرم  شیعھ  سپس  شیعھ،  غالت  لھ ،  یان معتز ندیان و در پا قدریان، راو یان،  شده، مرج یاد  سنى  نا  سالم  مذاھب ا كى از  شكل ی بھ  پس 

 ) 19. (»نمود شدند نھ بھ صورت اسالم رسمى دولتى كھ از دیدگاه ایشان خیلى دور از ذھن و اندیشھ خراش مى مسلمان مى

خى از چھره نیز بر یان و  یان، یقطین یان، فرات ظیر نوبخت نى ن شیعى ایرا بن  وى سپس شرحى از برخى از خاندانھاى  ثل ا شیعى م ھاى 
 . كند غضائرى، نجاشى و كشى یاد مى

كار  یك نكتھ مھم در غالب اظھار نظرھاى فوق مورد بى خود را در اف قول  تاثیر مع شده،  جھ داده  بھ آن تو توجھى قرار گرفتھ و یا اگر 
ایران در . نویسندگان مزبور برجاى نگذاشتھ است و آن این كھ، واقعیت مذھب ایرانیان طى نھ قرن مورد غفلت كامل قرار گرفتھ است

عت سنت و جما ست طى نھ قرن، بجز استثناھاى مكانى و زمانى محدود، بر مذھب  ست. بوده ا مى فھر ندى  سنى  بل سندگان  توان از نوی
تى . مذھب ایرانى یافتھ كھ بھ ھیچ روى با شمار نویسندگان شیعى در آن قرون قابل قیاس نیست بھ راح شتھ و  شرح ندا بھ  این امر نیاز 

یدگاھھاى  اى نسبت در اینجا بھ شمارى دیگر از دیدگاھھا كھ تا اندازه. آید قابل درك است اى كھ از آن در بحث فعلى بدست مى نتیجھ بھ د
 . پردازیم رسد و بھ واقعیت مزبور نیز در آنھا توجھ شده مى باال تعدیل شده بھ نظر مى

 : نویسد ولھاوزن مى

تھ، ! در این گفتھ كھ آراى شیعھ ھماھنگى با عقاید ایرانیان دارد جاى تردید نیست« شات گرف یان ن ید از ایران ین عقا كھ ا لب  ین مط اما ا
شان مى صرف ھماھنگى نمى لب را ن ین مط كس ا تاریخى ع یات  كس روا شیع  تواند دلیلى بر این مطلب باشد، بر ع كھ ت ین  ھد و آن ا د

 . » بصورت صریح و روشن ابتدا در سرزمینھاى عربى تولد یافتھ و پس از آن بھ موالى سرایت كرده است
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 : گلدزیھر ھم نوشتھ است

بر . این گفتھ خطاست كھ كسى بگوید منشا و مراحل رشد تشیع از اثر تعدیل یافتھ افكار ایرانیان در اسالم است« تنى  شایع مب توھم  این 
ست. درك غلط حوادث تاریخى است مى. حركت علویین در یك منطقھ عربى خالص شكل گرفتھ ا ید او  سالم : افزا خود ا چون  شیع ھم ت

 ) 20. (» منشا عربى داشتھ كما این كھ اصول او نیز در ھمان محیط عربى شكل گرفتھ است

 : نویسد آدم متز مى

نى  ھمچنان كھ تحقیقات ولھاوزن بھ گونھ« مل روح ایرا كس الع اى نزدیكتر بھ واقعیت ثابت كرده، شیعیگرى بر خالف پندار بعضى، ع
كھ . مؤید این نظر پراكندگى جغرافیایى شیعھ در قرن چھارم است. در برابر اسالم نیست كرده  شاره  خوارزمى در اواخر قرن چھارم ا

یز ... باشد  عراق نخستین خاستگاه تشیع مى جزیرة العرب صرفنظر از شھرھاى بزرگ مكھ و تھامھ و صنعا و قرح، كال شیعھ بود و ن
شیعھ . شھرھایى مثل عمان و ھجر و صعده غالبا شیعھ نشین بودند مذھب  ھواز  ھالى ا مى از ا بود، نی عراق  كھ مجاور  ستان  در خوز

 ) 21. (» اما در شرق اسالمى، مذھب سنى غلبھ داشت، بھ استثناى قم... داشتند 

 : گوید پطروشفسكى نیز با اشاره بھ عقیده ولھاوزن ھمان نظر را تایید كرده و مى

كى و « ھم تر ھم در محیط عربى و  كس  بر ع بعدھا فرق شیعھ چھ در ایران و چھ در محیط عربى و تركى رواج یافتند و مذھب سنى 
 ) 22. (» از قرن دھم تا پانزدھم میالدى، مذھب شیعھ و سنى ھر دو در ایران رواج داشت. ایرانى انتشار یافت

یدى وجود دارد بھ نظر مى بوده ترد قوام عربى  یان ا بى و در م سرزمینھاى عر شیع  صلى ت پس از . رسد، در این مطلب كھ خاستگاه ا
یھ .  با افكار رایج در ایران داشتھ است ماند این است كھ تشیع نوعى مالئمت این، آنچھ برجاى مى بھ مشابھت نظر مدتا  نھ، ع در این زمی

یران . شود امامت و سلطنت اشاره مى چھ در ا ظیر آن سالم ن در مواردى نیز بھ وجود آرامگاھھا و یا سوگوارى براى امام حسین علیھ ال
 ) 23. (شود قدیم براى سیاوش مرسوم بوده، استناد مى

بھ آل تا آنجا كھ بھ منابع كھن فرق مربوط مى شده، غل یدگاھھا  یل د ین قب یدایش ا ھارم  شود، آنچھ سبب اصلى پ قرن چ غداد در  بر ب یھ  بو
ست قھ . ھجرى ا ثار فر مان دوره در آ كھ در ھ مات  یل اتھا ین قب براى ا نھ را  ند، زمی فاع كرد شیع د شكارا از ت كھ آ نى  سلھ ایرا ین سل ا

ید ) 24. (ھاى شرقى است اند كھ در این قرن بود كھ تشیع در تقدیس امامان خود متاثر از اندیشھ برخى گفتھ. شناسى آمده فراھم كردند با
باى  دانست كھ در زمان سلطھ آل شمار اد ھا در  سانى از آن بوده و ك عرب  گى  سرزمین ھم جود در آن  شیعى مو بویھ بر بغداد، علماى 

 . اند برجستھ عرب بوده

فى  نكتھ مھم براى این قبیل دیدگاھھا آن است كھ مسالھ شباھت، آن ھم بھ صورتى كھ در این نمونھ ھات مختل شده، از ج شاره  بھ آن ا ھا 
مى اساسا نظریھ امامت. قابل تامل است بت  حدیث ثا یھ و  گر آ با  شیعى كھ بھ صورت اعتقاد بھ نص یا بھ عبارت دی شباھتى  چھ  شود، 

جز خالفت ست نظریھ سلطنت موروثى دارد؟ در ھمین جا باید این پرسش را ھم در نظر داشت كھ، اصوال ب فھ خ كر،  سھ خلی عنى ابوب ی
من  عمر و على علیھ السالم ، سلسلھ اموى و عباسى و دیگر سلسلھ عرب، ی ھاى مستقل در مصر، اندلس، شمال افریقا، عراق، جزیرة ال

كھ . سنت مشروعیت تام و تمام داشتھ است این موروثى بودن از نظر اھل. اند ھمھ بھ صورت موروثى بوده... و  كرد  سؤال  اكنون باید 
اند، حكومت موروثى اموى و عباسى  اگر شباھت توجیھ كننده است، مگر ممكن نبوده كھ مردم ایران كھ بھ سلطنت موروثى باور داشتھ

كھ در . را بپذیرند؟ از قضا باید گفت پذیرفتند و براى قرنھا از آن اطاعت كردند ست  ین ا آنچھ در این باره باید مورد توجھ قرار گیرد ا
ست شتھ ا تام دا یت  شاھى مقبول ظام پاد غرب، ن یاى آن روز در شرق و  كھ حتى . تمامى دن گیرد  قرار  جھ  مورد تو ید  نیز با تھ  ین نك ا

مى. اند سرزمینھاى عربى، در عراق و شام و یمن نیز با سلطنت موروثى آشنایى داشتھ یان و غسانیان  مت لخم عرب را،  حكو ستھ  توان
 . حتى عرب بادیھ را با این نوع سلطنت آشنا كرده باشد

لھ ظام قبی ست افزون بر اینھا در ن قاب وى ا بھ اع سپس  ند او و  بھ فرز فرد  ھر  شھا از  قال ارز سب و انت یار ن مترین مع ین . اى مھ در ا
یران آن . گیرد صورت فضیلت و برترى و شرافت، در چارچوب نسب شكل مى حتى در ا شدت،  ین  بھ ا عرب  یان  باورى در م ین  چن

بھ . روزگار وجود نداشت در این صورت چرا مذھب شیعھ كھ در این نگرش مقبولیت آن در ایران بھ دلیل مطرح كردن امامت از پدر 
سنده داند نشر نمى پسر است، در سرزمینھاى عربى كھ تا این اندازه بھ نسب اھمیت مى كھ نوی لب آن  فھ  نیافت؟ جا كھ خلی ست  تھ ا اى گف

صلى هللا . در باور شیعھ، ھمانند شیخ قبیلھ است كھ نسب او سبب شده است تا چنین موقعیتى یابد خدا  بھ عالوه وى قرابتى ھم با رسول 
 . بھ افكار عربى دارد یاایرانى؟ بھ باور ما بھ ھیچكدام در این صورت این اندیشھ، شباھت) 25. (علیھ وآلھ وسلم دارد

شھ تكیھ بر فره ایزدى، یا بھ عبارت ساده نیز اندی میر  یا ا شاه  تارك  تا  ھى  نور ال ضور  خدا، و ح براى  شاه از  بودن  سایھ  ست  تر  اى ا
خى . شده است توجیھ نظامھاى شاھى در بیشترین نقاط عالم با استناد بھ ھمین امر توجیھ مى. پرسابقھ خدایى بر شكل پیشرفتھ آن ادعاى 
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مى فى  خدا معر نده  خود را نمای ند كرده از فراعنھ مصر بوده و در شكل محدودتر، ھمھ شاھان بھ نوعى  یل . ا ین قب بر ا ھادن  شت ن انگ
 . تواند ثابت كند شباھتھا كھ در تمامى سرزمینھا وجود داشتھ، چیزى را در این ارتباط نمى

سول را از . توان این را ھم افزود كھ نبوت نیز بھ نوعى حاوى ھمین نگرش است در این باره حتى مى ندگى ر عى نمای بھ نو نا  بدین مع
یت . دھد طرف خداوند نشان مى شدن و مقبول طرح  بوت و م بھ اصل ن یزدى  در این صورت پرسش دیگر، این است كھ آیا مسالھ فره ا

 آن در میان عرب و عجم ھم باید سرایت كند؟ 

مى ھم  سلطنت  مت و  شامل حكو تاریخى  حتى  نى و  ید قرآ كھ از د بوت  سا ن كھ اسا شت  نھ  -شود  در ھمین ارتباط، باید توجھ دا و نمو
ست  ند ا پدر و فرز بھ عنوان  سلیمان  سلطنت داود و  بنى -واضح آن  نگ  سرائیل  خود در فرھ ھودى(ا سیحى و ی عم از م نیز در ) ا و 

مى. فرھنگ قرآنى، بھ صورت پدرى و فرزندى مطرح شده است یده  یا را برگز قرآن انب كھ  ست  ست ا یى  این در عا معیارھا ند و طب دا
شده خاب  بوت انت بھ ن سانھا  یان ان ندانى در م صورت خا ند براى برگزیدگى دارد، اما بھ طور غالب، آنھا بھ  یم . ا باره ابراھ ند در  خداو

لك «: فرماید مى ھرون و كذ سى و  یوب و یوسف و مو سلیمان و ا تھ داود و  من ذری بل و  من ق ھدینا  كال  قوب  سحاق و یع لھ ا نا  و وھب
عالمین ضلنا على ال كال ف »  نجزى المحسنین و زكریا و یحیى و عیسى و الیاس كل من الصالحین و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا و 

ستقیم«این مسالھ بھ شكل واضحتر در ادامھ ھمان آیات آمده است كھ  لى صراط م ھدیناھم ا ) 26(»  و من آبائھم و ذریتھم و اجتبیناھم و 
شان در ) 27. (خواستھ ابراھیم نیز ھمین بود كھ امامت در خاندان وى باقى بماند كھ نام یایى  باره انب ندانى در  باط خا بیر ذریھ و ارت تع

ست مده ا ین آ تاب مب ین ك ھم در ا گرى  مواردى دی مده، در  سلطنت ) 28. (قرآن آ با  سالھ  ین م شباھت ا بھ  جھ  با تو صورت  ین  در ا
شخص . توان مشابھ ھمان تحلیلھا را مطرح كرد موروثى، مى خاب  براى انت یارى  ند مع ین خداو طبعا پاسخ قرآنى آن این است كھ بھ یق

 . كند بھ رسالت دارد، این دقیقا چیزى است كھ شیعھ در باره امامت عنوان مى

ست گرد ا ختر یزد با د فى . یكى از مسائلى كھ تكیھ فراوانى بر آن شده، مسالھ ازدواج امام حسین علیھ السالم  یات مختل مر در روا ین ا ا
ھا وجود دارد) 29(اشكال عمده این نقلھا، گرچھ برخى بسیار كھن است، . مطرح شده است ین نقل نى در ا كھ تناقضات فراوا . آن است 

قرار داده كار  حتى ان ید و  مورد ترد ند برخى از محققان بھ این تناقضات پرداختھ و اصل این روایت تاریخى را  حث ) 30. (ا بھ ب چھ  آن
مى فعلى ما مربوط مى ظر  بھ ن غاز  شود، این است كھ این مسالھ تا چھ اندازه سبب رواج تشیع در ایران شده است؟  مان آ كھ از ھ سد  ر

ست اعجابى نسبت بوده ا بن . بھ این مسالھ مطرح  كان ا كھ و  ست  مده ا شاه آورده، آ یا جھان  شھربانویھ  باره  كافى در  كھ  یتى  در روا
 : منسوب بوده آمده است كھ) ه  69م (در ادامھ شعرى كھ بھ ابواالسود دئلى . الخیرتین من العرب ھاشم و من العجم فارس

 

ھم  ست، آن  شتھ ا تاثیر دا یران  شیع در ا عى در رواج ت بھ نو مر،  ین ا كھ ا ندارد  مدعا وجود  ین  بات ا با این حال سند تاریخى براى اث
با . بوده است ایرانى كھ تا قرن نھم بر مذھب سنت سین  مام ح صحبت از ازدواج ا كھ  یتى  كھ در روا شت  ید دا نیز با تھ  ین نك توجھ بھ ا

 . دختر یزدگرد است، آمده است كھ دختران دیگر را بھ فرزند عمر و ابوبكر دادند

مى  بھ ھر روى على رغم آن كھ برخى از سادات حسینى، گویا در برابر حسنیان كھ عمدتا بر مذھب زیدى بوده كھ  كرده  اند، عنوان  ند  ا
جرى ) 32(اند  كرده سادات حسینى نبوت و پادشاھى را در خود جمع مى ست ھ قرن نخ طى ده  سالھ در  ین م كھ ا ندارد  جود  ،شاھدى و

یق . سبب رشد تشیع در ایران شده باشد یده تلف بھ د شده و  تھ  سالھ پرداخ ین م بھ ا باید گفت عمدتا پس از دوره صفویھ در ادبیات ایرانى 
 . بھ آن نگاه شده است با سلطنت امامت

 اندیشھ شعوبیگرى و مذھب شیعھ 

ست نكتھ دیگرى كھ در باره تشیع و اندیشھ شده ا ند داده  شعوبیان پیو شھ  با اندی شیع  سالھ ت یش از . ھاى ایرانى گفتھ شده این است كھ م پ
كردیم شاره  ست ا عراب ا بر ا یان در برا مذھب ایران روشن . این بھ عالقھ ناسیونالیستھاى ایرانى براى مطرح كردن این نكتھ كھ تشیع 

شتھ ستھ است كھ كسانى كھ از قدیم و جدید بھ برترى عرب بر عجم باور دا كھ نخوا مان  ھى از عج ضد گرو بر  ند،  ترى را  ا ین بر ند ا ا
در (اند كھ ایرانیان در پرده تشیع با اسالم  آنھا گفتھ. اند اند، تشیع را مذھب شعوبیان دانستھ بپذیرند و گاه در این باره بھ افراط ھم گراییده

سلجوقى  این اقدام بیشتر از زمانى شایع شده است كھ اسماعیلیان در ایران در برابر دولت. اند بھ جنگ برخاستھ) واقع با سرورى عرب
كت  و كسانى چون خواجھ نظام) 33(و خالفت عباسى مقاومت كرده  الملك ایرانى شافعى مذھب متعصب، در سیاستنامھ كوشیدند تا حر

 . آنھا را با برخى از جنبشھاى شبھ مجوسى ایران در قرن دوم و سوم مرتبط نشان دھند

با  پیوند دادن مجوسیگرى با باطنیان، بحث زندقھ و سپس شعوبیھ را مطرح كرده و بھ گونھ باط آن  شعوبیھ و ارت حث از  بھ ب اى خاص 

و ان غالمـــــا بیـــــن كســـــرى و ھاشـــــم

  

ـــه التمـــائم  )31(الكـــرم مـــن نیطـــت علی
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 . در این دیدگاه عمدتا بھ عقاید غالت شیعھ پرداختھ شده است. تشیع منتھى شد

با  شعوبیھ را  یران،  بر ا عراق  لى  صلھ جنگ تحمی خیر و در فا سالھاى ا طى  قى،  مدتا عرا بسیارى از این نویسندگان جدید عرب و ع
گیرد گرایان ایرانى با نوشتن مقاالتى بھ دست این افراد داده اى كھ برخى از ملى بھانھ. اند تشیع پیوند داده قرار  مورد توجھ  ید  . اند نیز با

صر . مذھب تشیع و آرمانھاى ملى ایرانیان: اى چنین است بھ عنوان مثال، عنوان مقالھ بعد نیز برخالف آنچھ در تاریخ ایران پیش از ع
 : بوده در آن مقال آمده است صفوى رایج

بود« حدى  ستدار و عالقھ! در طول تاریخ اسالمى و ایرانى، ھمھ وقت و ھمھ جا، ایرانى و شیعھ، دارى معنى و مفھوم وا لذا دو ند  و  م
 ) 34. (»شد آمد و دشمن شیعھ ھم، دشمن و مخالف ایران و ایرانى قلمداد مى با وفا و ثابت قدم ایرانى بھ شمار مى مذھب تشیع، دوست

 . روشن است كھ این نویسنده تا كجا بھ خطا رفتھ است

شعوبى ثار . باید گفت در میان شیعھ كھ مذھبى با پیروان عرب و عجم بوده، ھم شعوبى وجود داشتھ و ھم ضد  خى از آ كھ بر شاھد آن 
بوده عرب  ضد  ند ضد شعوبى، از نویسندگان شیعى است، ھمانطور كھ برخى از شیعیان شعوبى و بھ نوعى  ئل از . ا لب القبا تاب مثا ك

تاریخ دارد . تمیم است كھ بھ فارس منتقل كوچیده است وى از طایفھ بنى. احمد بن ابراھیم بن معلى از جملھ این آثار است وى آثارى در 
 : نجاشى با یاد از وى، نوشتھ است. باشند و در شمار آن دستھ از رجال شیعى است كھ مورخ و راوى اخبار روات عامھ مى

 ) 35. (» كتاب مثالب القبائل، على ما حكى لم یجمع مثلھ«

بر . كتاب الواحدة فى مثالب العرب و مناقبھا از دعبل بن على بن رزین خزاعى شاعر مشھور شیعى است نامش  كھ از  ثر، چنان  این ا
 ) 36. (آید، مشتمل بر مثالب و مناقب عرب است مى

یاد . سكیت است وى از ادیبان عرب و از مشایخ ابن. كتاب النواقل من العرب از محمد بن سلمھ بن ارتبیل یشكرى است پس از  شى  نجا
مى) 37. (و ھو كتاب المثالب: از این كتاب افزوده است یھ ق بن زاذو سھل  لوم . كتاب فضل الموالى از ابومحمد  ین مع پدر او چن نام  از 

مد از وى . شود كھ ایرانى بوده است مى لى مبغضى آل مح لرد ع نوان ا با ع گرى  تاب دی تاب، ك نجاشى وى را توثیق كرده و جز این ك
حوى . شناسانده است بھ ن نام كتاب كھ در فضائل موالى است، لزوما بھ معناى شعوبیگرى نیست، بلكھ ممكن است نقل احادیثى باشد كھ 

مى. در باره موالى نقل در دسترس است موع  حال در مج ھره  با این  شعوبیگرى ب یان  شناخت جر براى  خذى  بھ عنوان ما توان از آن 
 . برد

ستھ . كتاب الموالى االشراف و طبقاتھم محمد بن عمر بن محمد تمیمى جعابى است ھل علم دان جالى ا نجاشى وى را از حفاظ حدیث و ا
ست. است لى او ست) 38. (وى تالیفاتى در تاریخ و حدیث داشتھ كھ از جملھ آنھا ھمین كتاب الموا مى ا عرب تمی خود  سى از . وى  طو

كتاب التسویھ از احمد بن داود بن سعید فزارى معروف بھ ابویحیى جرجانى ) 39. (این كتاب تنھا با عنوان كتاب الموالى یاد كرده است
با . بوده كھ بھ تشیع گروید و آثارى در رد بر سنیان نگاشت وى از سنیان اھل حدیث. است كھ  ست  یكى از آثار او ھمین كتاب التسویھ ا

 : شیخ طوسى در ادامھ نام كتاب آورده است. شعوبیگرى باشد تواند مربوط بھ مباحث توجھ بھ بكار بردن اصطالح تسویھ، مى

 ) 40. (بین فیھ خطاء من حرم تزویج العرب فى الموالى«

 : در توضیح نجاشى آمده است

 ) 41. (كتاب التسویة فیھ خطاء ابن جریح فى تزویج العرب من الموالى«

قرار  در كنار این آثار كھ بھ نوعى سرورى عرب و یا برخى از نظرات فقھى تبعیض قاد  گرایانھ برخى از فقھاى اھل سنت را مورد انت
عرب . داده، آثارى از نویسندگان شیعى در دست است كھ بھ نوعى دفاع از عرب در برابر عجم است تاب فضائل ال بن ) 42(ك از احمد

ست. محمد بن عیسى اشعرى است بوده ا خویش  مان  قم در ز شیعیان  یس  شیعى و رئ كھ وى از . وى از عالمان برجستھ  ست  ستھ ا دان
ست بوده ا ندان  ھادى . اعراب مھاجر بھ قم است و تشیع این شھر، در میان ھمین خا مام  مت ا یان اما نیز در جر گرى  مورد دی وى در 

شانھ ) 43. (علیھ السالم بر آن بود تا افتخار شھادت بھ این امر نصیب یك عرب باشد نھ یك عجم این گرایش، یكى از بھترین دالیل بر ن
 . گرى است ارتباطى تشیع با جریان شعوبى بى

كرده . وى از نویسندگان برجستھ شیعى است. خلف اشعرى است ابى كتاب فضل العرب از سعد بن عبدهللا بن نجاشى از این كتاب او یاد 
یاد ) 44. (است ھم  ین و وجھ شیخ القمی با عنوان  ست، از وى  مى ا لك حمیرى ق كتاب فضل العرب از عبدهللا بن جعفر بن حسین بن ما
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شد فھ  ندى وارد كو نود و ا ست و  شده . شده و آمده است كھ وى در سال دوی یاد  نیز  عرب او  ضل ال تاب ف ھاى وى، از ك شمار كتاب در 
مى. كتاب فضل العرب از محمد بن احمد بن یحیى بن عمران اشعرى قمى است) 45. (است ند ق ھم، ھمان شیعى  عالم  ین  شین،  ا ھاى پی

 ) 46. (اثرى با نام فضل العرب نگاشتھ و اثرى با عنوان كتاب فضل العربیة و العجمیة

مى ) 47(شیخ طوسى در ضمن آثار او از این كتاب یاد كرده، . كتاب فضل العرب، از على بن بالل مھلبى است شى نا كھ نجا در حالى 
 ) 48. (از این كتاب بھ میان نیاورده است

لب ) 49(این نكتھ را ھم باید افزود كھ سید رضى از برجستگان شیعھ، بھ صراحت گرایش ضد شعوبى دارد  بر مط و این خود شاھدى 
شات ) 50(مھیار دیلمى شاعر شیعى كھ تحت تاثیر سید رضى . ذكر شده است ید، گرای مامى برگز شیع ا مذھب ت مد و  بھ دین اسالم درآ

ست شتھ ا مدن آل) 51. (شعوبى دا كردیم، روى كارآ شاره  گرى ا جاى دی كھ در  فت  ھمانطور كز خال شیع در مر ھا ازت فاع آن یھ ود بو
خود  طور طبیعى، ممكن بودكھ كسانى از شیعیان ایرانى،بھ ایرانیت بھ.عباسى، سبب شد تا بھ ھرروى ارتباط تشیع وایرانیان بیشتر شود

مى در برابر عربھا كھ.افتخار كنند یت  یز  اسالم را مساوى باعرب شیع ن بھ ت مان  كرده ودر ھمز ھم  شعوبیگرى مت بھ  ستند،این افرادرا دان
 . تاختند مى

یك  ھاى زرتشتى بودند كھ ممكن است درست بارھا گفتھ شده است كھ معتزلھ سخت وامدار اندیشھ: فراى نوشتھ است) 1 یچ  لى ھ باشد و
  174عصر زرین فرھنگ ایران، ص : ك.ر. از نخستین معتزلھ ایرانى نبودند

 . عربى متعلق بھ غرب اسالمى است نھ شرق دانیم كھ ابن مى) 2

سالمى، ) 3 ستین ا قرون نخ یران در  تاریخ ا شپولر،  لد ا گى، (برتو مى و فرھن شارات عل شركت انت ھران،  طورى، ت جواد فال مھ  ترج
  240، ص 1ج ) ش 1373

  263، 262ھمان، صص ) 4

  323، 322ھمان، صص ) 5

 . اند ارجاع داده است در آنجا بھ چند ماخذ كھ بھ این بحث پرداختھ و دیدگاھھاى مختلفى را مطرح كرده. 323ھمان، ص ) 6

  324ھمان، ص ) 7

  35، ص 4ج ) ترجمھ حسن انوشھ، تھران، امیر كبیر(تاریخ ایران كمبریج،) 8

سالم . این بخش از تاریخ كمبریج از دكتر زرین كوب است. 36ھمان، ص ) 9 عد از ا یران ب تاریخ ا نوان  وى در كتاب دیگر خود با ع
 . ھمین دیدگاه را مطرح كرده است 367، 366ص 

  267 - 266، صص 4تاریخ ایران كمبریج، ج ) 10

  19ص ) ش 1363ترجمھ مسعود رجب نیا، تھران، سروش، (فراى، عصر زرین فرھنگ ایران، . ریچارد ن) 11

  156عصر زرین فرھنگ ایران، ص ) 12

  173 - 172عصر زرین فرھنگ ایران، صص ) 13

 . 82 - 81صص ) انتشارات علمى و فرھنگى(فراى، بخارا دستاورد قرون وسطى، . ریچارد ن) 14

 . 261الحق، ص  صادق گوھرین، حجة) 15

 ). دیدگاه دكتر البیر النصر (30الشیعة بین المعتزلة و االشاعره، ص ) 16
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 . 41، ص 1محمد ابوزھره، تاریخ المذاھب االسالمیھ، ج ) 17

  128تاریخ الشعوب االسالمیة، ص ) 18

ھران، (ھاى سوم و چھارم ھجرى، على نقى منزوى، ایران دوستى در سده) 19 شار، ت یرج اف در ھفتاد مقالھ، بھ كوشش یحیى مھدوى، ا
 . 73، ص 1ج ) ش 1371انتشارات اساطیر، 

 . 205 - 204صص ) 1946قاھره، (گلدزیھر، العقیدة و الشریعة، ) 20

 . 77، ص 1ج ) 1364ترجمھ علیرضا ذكاوتى قراگزلو، تھران، امیر كبیر، (آدم متز، تمدن اسالمى در قرن چھارم ھجرى، ) 21

 . 50 - 51صص ) 1354تھران، پیام، (پطروشفسكى، اسالم در ایران، ) 22

  48، 45تصوف و تشیع، صص ) 23

یة، . د(مھیار الدیلمى، شعره و حیاتھ،  ; 75، ص 1تمدن اسالمى در قرن چھارم، ج ) 24 غداد، دار الحر بد على، ب ) ق 1396عصام ع
 . 248 - 250صص 

 . 12ص ) 1956مصر، السعادة، (عبدالحسیب حمیده، ادب الشیعة، ) 25

  87 - 84انعام، ) 26

  124بقره ، ) 27

  26حدید ،  ; 27عنكبوت ،  ; 58مریم ،  ; 38آل عمران، ) 28

مده ) 466، ص 1ج (، بصائر الدرجات و كافى)12ص (، وقعة صفین )335، ص 2ج (این روایت در تاریخ یعقوبى ) 29 و تاریخ قم آ
 . است

شیع  استاد مطھرى در بى. 107 - 108صص ) قم، انتشارات اسالمى(مرتضى مطھرى، خدمات متقابل اسالم و ایران، ) 30 باطى ت ارت
اگر بنا بود مردم ایران بھ : وى نوشتھ است. ایرانیان با این مسالھ سخن گفتھ و انكار آن نقل را از این زاویھ مورد توجھ قرار داده است

مى. كشتند گذاشتند و تنھا نمى یزدگرد احترام بگذارند او را تنھا نمى ھل  پس چگونھ است كھ خود ایرانى بر یزدگرد پناه ن عد ا لى ب ھد و د
مى بیت پیغمبر خدا را بخاطر پیوند با یزدگرد معزز و مكرم مى جاى  خود  لب  قاط ق عالى شمارد و آنھا را در حساسترین ن ھد و  ین  د تر

تاب ! كند؟ احساسات خود را نثار آنان مى شھیدى در ك سیدجعفر  كتر  ستاد د تفصیل بیشتر را در بررسى نقلھاى مربوط بھ این وصلت ا
 . زندگانى على بن الحسین علیھ السالم بھ دست داده است

سالمیھ(ثقة االسالم كلینى، الكافى، ) 31 نوار، ج . 466، ص 1ج ) تصحیح على اكبر غفارى، تھران، دارالكتب اال حار اال 3، ص 46ب
ھرة ص . از ربیع االبرار زمخشرى ست 53در نقل الجو مده ا فارس: آ من العجم  قریش و  عرب  من ال تھ  تان، فخیر باده خیر من ع   .

فردوس ج  339، ص 1جملھ ابن الخیرتین بدون شعر ابواالسود، در نثر الدر آبى، ج  ھر ال جا از ز قل  290، ص 1و در پاورقى ھمان ن
 . شده است

مدة. 159 - 160صص ) ق 1380نجف، (طالب،  ابن عنبھ، عمدة الطالب فى انساب آل ابى) 32 باره قضیھ ازدواج  انكار ع لب در  الطا
 . بیشتر از آن كھ ناشى از تحقیق تاریخى باشد، مربوط بھ جدال سادات حسینى و حسنى یا بھ عبارتى شیعیان امامى و زیدى است

 . كرد و در ایران گرفتار قالع و كوھھاى مرتفع بود نھ محیطھاى آزاد توجھ داریم كھ اساسا دولت فاطمى در مصر حكومت مى) 33

یان، ) 34 ھاى ملـى ایران شیع و آرمان گره تحقیقـات ایرانــى، دانشـگاه آذر (عسـكر حقوقــى، مــذھب ت شمین كن مجموعـھ ســخنرانیھاى ش
  135ص ) 133 - 140، صص 2ج  آبادگان

  239، ش 96ص ) تصحیح آیة هللا زنجانى، قم، مؤسسة النشر االسالمى(ابوالعباس النجاشى، رجال النجاشى، ) 35
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 . ندیم تنھا از عنوان الواحده یاد شده است ، در الفھرست ابن162رجال النجاشى، ص ) 36

  333رجال النجاشى، ص ) 37

  1055، ش 395رجال النجاشى، ص ) 38

 . 151ص ) تصحیح محمد صادق آل بحر العلوم، نجف، المكتبة المرتضویھ(محمدبن حسن شیخ طوسى، فھرست طوسى، ) 39

  34فھرست طوسى، ص ) 40

  34رجال النجاشى، ص ) 41

  198، ش 82رجال النجاشى، ص ) 42

  324، ص 1 الكافى، ج) 43

  467، ش 178رجال النجاشى، ص ) 44

  102فھرست طوسى، ص ; 573، ش 219رجال النجاشى، ص ) 45

  144فھرست طوسى، ص ) 46

  96ھمان ، ص ) 47

  265رجال النجاشى، ص ) 48

بة، ) 49 یھ، (الشریف الرضى، دراسات فى ذكراه االلف فاق عرب غداد، دار آ نك; 146 - 148ص ) 1985ب صریة، : و  مجلة آداب المستن
 . 293 - 312صص ) 1400العدد الخامس، (االحساس بالعروبة فى شعر السید الرضى، 

  297 - 320مھیارالدیلمى، حیاتھ و شعره، صص : و نك  ; 441، ص 4وفیات االعیان، ج ) 50

  294 - 273مھیار الدیلمى، حیاتھ و شعره، صص ) 51
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