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علا  ااا  باه بااور  امیهو االسرائیلیات فی عهد بنی   الشيعة  و   ةيبالعر  ةالسیادفان فلوتن در کتاب    :هچکید 
 ت.ساادانساته ای دوره مختاار ای غیرشیعی و غیرعربی و برآمده از تحوالت اندیشهاندیشه ین شیعیان رابامام  

 است. منابع تاریخی بایسته ۀاو بر پایدیدگاه بررسی 

بااور دربااره فلاوتن دیادگاه بررسای  باه    ،ایکتابخاناهاریخی و روش گاردآوری  رویکرد تاین نوشتار با  
به نقد و  پردااتهکهن منابع در امام و نگرش شیعیان کوفی به ااندان رسالت  ۀدر اسالم به عل  ویژصشیعیان 

ایان بااور ساتن عربای اایراناید دانغیرناین غیرشایعی و چ شایعیان و همن کوفه و زید به همۀ ایتعمی  باور شیع
ورد نوشتار این است که تعمی  براساس دو روایت از لحاظ روشی نادرسات باوده و اشده است. دستپردااته  

و ایان بااور  تنیساشیعی دانساتن آن بااور برای ایرانی دانستن و غیر  ایانهنشوی  شواهد تاریخی و روایی  در  
 است. ند تاریخی نها در فرایها و چراش آگزارش ۀنیازمند بررسی هم
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Abstract: One of the most important flourishing periods of Islamic civilization took 

place in Fatimid era. As they were Shi'ite rulers and they emphasized on religion, many 

of non-Muslim researchers have assessed religious elements which influenced scientific 

flourishing in Fatimid era. The religious, political and economic factors effecting 

scientific flourishing of Islamic civilization in Fatimid era will be analyzed based on 

Western scholars' perspective. After assessing and analyzing their perceptions, it become 

clear that they mentioned two main factors for this scientific flourishing: (1) the role of 

Fatimid caliphs and officials, their rivalry with Abbasid dynasty and political and 

religious tolerance, and (2) the religious identity of Isma'ilis, expanding religion, the 

organization of Da'wat by Isma'ilis, the influence of philosophical and logical thoughts 

of Greek and neo-Platonic scholars and its integration with Isma'ilism. Furthermore, 

some of the mentioned factors were also stated by Muslim historians which were used by 

Western researchers. However, some of the factors, including the influence of 

philosophical and logical thoughts of Greek and neo-Platonic scholars were incredibly 

highlighted and emphasized in their works.  
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 مقدمه
نشیینان بیهده ریخچه شرقی فرهنگ، عقاید و تاها پیش درصدد شناسایغربیان از سال

باره های مؤثر و جدیدی دراند تا به آگاهیامروز مطالعات فراوانی انجام دادهبه  و تا  
 ۀتاریخ و فرهنگ ملل اسیالمی و مطالعیشرقیان دست یابند. در این مسیر، با بررسی  

هیا و در کتاب  آنها  جانب  های زیادی ازدیدگاه  یابیم کهدرمی  مسلمانان،منابع متقدم  
بیستم مییالدی، هنیهز بیه نقیش و   قرن  تا آغاز  خاورشناسانمقاالت ارائه شده است.  

روابی  دربیاره و آثیار آنهیا بیشیتر  نشده بهدندآشنا  گذاری امامان شیعه کامالًتأثیر
شییعه، بیه برگیزاری   ۀمیبیا پیی بیردن بیه نقیش ائ  هاشیعه و اهل سنت بهد که بعد

و نقش اهل بیت)ع( را به صهرت خاص در کتب خیهیش   کردند  اقدامهایی  کنفرانس
 مهرد بررسی قرار دادند.

ی بیر یکی از خاورشناسان که به بررسی و نقد تاریخ تشییع پرداختیه و تمرکیز و
 1«فیان فلیهتن»دوران صدر اسیالم و همایام بیا دوره پیس از پییدایش تشییع اسیت، 

کتابی به زبان . م1894در سال باشد. وی  میاالصل  شناس هلندیم( شرق1866-1903)
های قاهره که پس از حدود شصت سال، استادان مصری دانشااه  کردفرانسهی تألیف  

و  العربای  السیادة آن را بیا عنیهان   «ابیراهیممحمد زکی  »و    «حسن ابراهیم حسن»
بعد از حدود یی  سیده   برگردادند.  به عربی  امیهو االسرائیلیات فی عهد بنی  الشاع 
 سید مرتضی هاشیمی حیائری بیا عنیهانفارسی از    ۀدو ترجمباید از  کتاب،    از تألیف

استیالی عیرب، شییعه و عنهان    اب  و پرویز سپیتمان  امیهعلل سقهط بنی  تاریخ شیعه یا
 رسد.تر به نظر میروان  ۀ دومترجمالبته    ،نام برد  امیهمهدویت در عهد بنی

هییای شییناخت خانییدان ماه خاورشناسییان آن دوره در نخسییتین گییادیییدگ بررسییی
شناسان غربی در دوره معاصیر کمی  خهاهید اسالم  ۀبه شناخت اندیش  ،پیامبر)ص( 

مانند اسیتناد بیه منیابع   ،تشیع و اسالم  ۀهای پژوهشی آنان در زمین د. برخی چالشکر
ادن بیه منیابع اسیتناد نیدآشینایی و گیری بر مبنای دیدگاه آنیان، ناعاهل سنت و مهض
از هیای تیاریخی،  های روایی و کالمی در کنار گزارشه گزارشتهجهی بشیعی و کم

 و   الشیاعو     العربای   السیادةبرخی مانند فلیهتن در کتیاب    البتهترین آنهاست.  مهم
 

1 G. Van. Vloten 
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، به صهرت مستقیم به تاریخ تشیع و عقاید برگرفتیه از االسرائیلیات فی عهد بنی امیه
نقد ایین کتیاب را   بررسی و  که اهمیتاست  ثهر از امامان شیعه پرداخته  روایات مأ
زبیان، ایین عرب  متیرجم  حسین  ابراهیم  حسن  دیدگاه دکتر  ۀکند. بر پایدوچندان می
 که سیتایش اسیتادش تهمیاس  استباره شیعه  ترین مصادر قابل اعتماد درکتاب از مهم
میتن آن را در وی ایجیاد  ترجمیۀ ۀفلهتن، زمینیاز کتاب فان  دانشااه لندن  در  آرنهلد

 .م: مقدمه( 1965فلهتن، )  کرده است
با تهصیفی از وضعیت جامعه اسالمی صیدر اسیالم و   1فلهتن در ناارش این کتاب

امیه و روی کیار آمیدن دوره خالفت حاکمان امهی و تبیین علل و عهامل نابهدی بنی
جه به نهع اعتقاد آنها نسیبت عباسیان، نقش مؤثر شیعیان در براندازی امهیان را با ته

)فلیهتن، همیان،   مهرد تهجه قرار داده اسیت  2،یش در مهضهع علم لدنیبه امامان خه
ۀ بدون اشاره به نقیش ایرانییان و عیدم تفکیی  بیین شییعبر همین اساس،   .( 77-78

بن علیی در همراهیی و رفتار برخی شییعیان بیا زیید ۀزیدیه و امامیه، با تکیه بر نحه
م خاص امام را ام، اعتقاد به علدر مهضهع علم ام  ( ععلی)و نقل روایتی از    اواز  تبعیت  
 .( 77-76)همان،   ای غیرشیعی و متأثر از عقاید ایرانیان باستان دانسته استاندیشه
برداری و پیروی محی  شییعیان فرمان  ۀزایید  اعتقاد به علم خاص و لدنی را  فلهتن

در مسیتندی ین  همچنی.  ( 78)همیان،    نسیتداویژه زیدبن علی میکهفی از امامان و به
و از وی   ندپنداشیتمیزید را به عنیهان راوی ثقیه    ،شیعیان  مدعی شده است کهر  دیا
برداری و اطاعیت شییعیان از ل اختالفی داشتند و به فرمانۀ مسائهایی در زمین پرسش

 .جا( )همان، همان  وی تصریح شده است
ده و با نااهی  کر اد خاندان رسالت تصهر فر ا   ۀ نهیسنده علم لدنی و ویژه را شامل هم 

)همیان،    دینی دانسته   ن علی)ع( را در میان شیعیان واجبز عمهم خاندا یکسان، اطاعت ا 
 

 ،مطالببب وی در ببباب دوب درببباره  ببی ه . االسرائیلیات.3 الشیاع . 2؛ لسادة  العربا ا. 1سه باب کلی دارد: این کتاب    1
 ن نو تار است. مورد توجه ای

ا بباره کببرد. علببم  غیببره توان به علم لدنی، عصمت وآنها میۀ  ه از جملند کراد  یهایویژگی  ر اعتقاد  ی یان، اماماند  2
رفتن به کالس درس و بحببو و بببه  ببر  انب حق ت الی و بدون م ارفی است که از ج  لدنی به مفهوب دا تن علوب و

بببه  ویاز  ب ببداین علوب از طببر  اببدا بببه پیببام ر و  کنند.ن دست پیدا میدا تن ظرفیت م نوی و مقاب امامت به آ
افببراد  ۀاکتسببابی نیسببت و بقیبب  ؛ زیرا ود. این علم ویژه است ورت وراثتی به فرزندان م صوب آن حضرت منتقل می

 ند. با میه فاقد این ویژگی جام 
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برداری مح  شیعیان و پذیرش حالل بیهدن شیراب  مبنا به فرمان   و بر همین   جا( همان 
ی و  یع شی  را مدعی شده و همان گیزارش را مبنیای اصیهل عقایید   ( ع ) از قهل زیدبن علی 

مفهیهمی خانیدان    ۀ . با تبیین گسیتر ( 79)همان،    ده است کر اعتقادی عمهم شیعیان تصهر  
شیهد.  رسالت و جایااه زید در امامت شیعی، تمایز بین افراد خاندان رسالت روشین می 

  ، وی اعتقاد به علم خاص امامان را نه ی  تفکر شیعی و ملهم از معارف اصیل اسیالمی 
مختیار   ۀ هفیه دور یافتیه در ک  پرستی پیش از اسیالم و بیروز اه ش  که برگرفته از عقاید بل 

 . جا( )همان، همان  کرده است ای غیراسالمی تصهر  ثقفی و اندیشه 
بیه    ، این نهشتار برای بررسی دیدگاه فلهتن در مهضهع علم خاص امام در مییان شییعیان 

رش آن  ذی پی ۀ دهد که مستندات فلهتن چه بهده و تا چه انیدازه زمینیاین پرسش پاسخ می 
اسیاس ایین اسیتنادات چیه  لیهتن بر د و برداشیت ف یخی وجیهد دار مستندات از لحاظ تیار 
به عالم بیهدن  باور    رسالت، به اطاعت مح  از خاندان  باور چاهنه  ؟ جایااه روشی دارد 
 ن شیعیان کهفه وجهد داشته است. بی  ، خاندان و فرزندان علی)ع( این و جایااه خاص  
و عه  شیی   ۀهای فیان فلیهتن دربیاری است که دیدگاهن پیشینه پژوهش گفت  ۀدر زمین 

کتیاب در   ۀتاریخ تشیع، به دالیلی مانند گذشت زمیان طیهالنی از نایارش و ترجمی
مییهرد تهجییه و نقیید پژوهشییاران قییرار نارفتییه اسییت و بیشییترین تمرکییز  ،ایییران

گرچیه در  1اسیت.های مرتب  با مهدویت فان فلهتن بهده پژوهشاران بر نقد دیدگاه
و  5چایهنای 4،گسیتره 3،هیتما به 2هاییم، مقاالت و پژوهشع علم خاص اماهمهض

 

پژوهببان نی ناسببان و د رق اهدگیبب از د تیمهببدو» (،1393و زمستان  زییپا) یع داهلل غالم و  یفردوان اراسان  رهیمن  1
 دگاهیبب از د  تیمهببدو  ،(1388)  یالنیگ  یموسوی  رض  دیس؛  188-163 ص  ،17ش  ،ااور ناسان  یهپژونآقر  ،«یغرب
 .موعود  یحضرت مهد یفرهنگ ادیبن انتشارات تهران:  ،یغرب پژوهاننید
. 278-255ص،  بب 8، شپژوهیامامت  مجلۀ  ،«اماب  م رفی مجموعه مقاالت علم»،  (1391  زمستان)  حسن نادبمحمد  2

به چببا   1388توسط دانشگاه ادیان و مذاهب در سال   علم اماب )مجموعه مقاالت(ی با عنوان  کتاب  هسنداز همین نوی
 رسیده است.

مؤسسببه آموز ببی و پژوهشببی امبباب قببم:    ماهیت علم اماب )بررسببی تبباری ی و کالمببی(،،  (1396)  سید علی ها می  3
 .72-49ص،  32ش، عودوق ممشر «،علم اماب، تاب یا محدود(، »1393؛ همو )زمستان ه(امینی)ر

، «بررسی گسببتره علببم امبباب از مندببر احادیببو»،  (1397پاییز  و محمدحسن قدردان قراملکی )  پوریانمحمد فرضی    4
 .67-49ص ، 107، شفصلنامۀ کالب اسالمی

، نببیآقر هببایآموزه، «ب به قرآن و چگونگی آنعلم اما(، »1391تان   اکر )پاییز و زمس  تقیو  محمد  زادهمحمود قیوب  5
 .168-151 ص،  16ش
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و بیان شهاهد تاریخی آن پرداخته و برخی نیز با بررسیی دییدگاه   1نیز منابع این علهم
های دانشمندان در تأیید علم اشراقی و افاضی در علهم امروز و پژوهش  سعی  ،هاغربی
سیی و دیدگاه فلهتن درباره علیم امیام بررن آثار ی  از ایدر هیچ اما  ،اندداشتهجدید  

بیر  ،ایگیری از منیابع کتابخانیهرویکرد تاریخی و بهره  نقد نشده است. این نهشتار با
امیام و ادعیای علیم  رۀمحهر دیدگاه فان فلهتن به بررسی و تحلییل شیهاهد وی دربیا

 .تپرداخته اس ی بهدن اعتقاد به علم خاص امامشیعی و غیرعربنهیسنده درباره غیر

 فلوتن ۀم امام در اندیش. مستندات باور شیعه به عل 1
 ۀویژه اندیشیبا نااه بیه اعتقیادات تشییع و بیه ،فلهتن در فصل دوم از باب دوم کتاب

شیعیان کهفه، شهاهدی از دالیل اعتقاد به علم وییژه و خیاص امامیان و چایهنای و 
عتقیاد شییعیان بیه وی در اثبات ا ی. شهاهد تاریخکرده استنقل    را  میزان این اندیشه
 ندات زیر است.خاص نزد خاندان رسالت، مستوجهد علم 
دادنید کیه  نسیبت میی  -ص( ) خاندان پییامبر -ها  دانشی را بدان   نهشته است برخی وی  
بسیا کیه آن را بیه    اسیت و   دست نیامده ه  ، ب شهد های بشری تحصیل می گهنه که دانش آن 
یید ایین  . در تأی ( 78:  1965فلیهتن،  )   اند یافت کرده ر مستقیم از سهی حکمت ایزدی د   ۀ ن گه 
بن عمیر را نقیل  به فرماندارش یهسف  2ق( 125-105)  بن عبدالمل  امهی دعا، نامه هشام ا 
»اما بعد، به راستی که از وضع مردم کهفه درباره دوسیتی اهیل ایین    : که نهشته بهد  3ه د کر 

دهند، از این روسیت  ار می قر   ن شا خاندان آگاه شدم و اینکه آنان را در غیر جایااه خاص 
را بر خهد واجب دانسته و اجرای شریعت دین ایشان را وظیفه خیهیش  ن طاعت ایشا که 
 . ( 78:  1965)فلهتن،    دهند« به ایشان نسبت می شمارند و دانشی که همهاره بهده است، می 

 

دببر بررسی منببابع علببم امبباب از من»،  (1397  بهار)  ب شی  و س ید  محمد فرضی پوریان،  لیمانی به هانیع دالرحیم س  1
، ع علم امامان  ی همناب(، 1393س حانی ) ج فر؛ سید محمد114-87ص،  105، شفصلنامۀ کالب اسالمی،  «روایات
 .نشر مش رتهران: 

ق: 1417بالذری، ) به حکومت رسید  .ق105گفتند و در رمضان سال  می  «احول ب یل»به وی  ود و  بید  ولکنیۀ وی ابا  2
 . 2/316تا[: ]بی؛ ی قوبی، 8/367
فببه هببل الکوعلمت بحال ا بن على: اما ب د فقدبن عمر فی أمر زیدإلى یوسفبن ع دالملك، انه کتب ذکر عن هشاب  وَ»  3

و وظفوا علیهم  رائع  ترضوا على انفسهم طاعتهمالنهم افغیر مواض هم، م فی  هإیاو وض هم    فی ح هم اهل هذا ال یت
 .(7/169 :ق1387ط ری، کائن ...« )دینهم و نحلوهم علم ما هو 
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هشام بر این باور اسیت کیه شییعیان بیه دلییل فرمیانبری از خانیدان   ،در این نامه
وجهد   ۀاندیش  ،اند. به نظر فلهتنداده، علم خاص را به افراد این خاندان نسبت  تلرسا

پرسیتی علم خاص در عرب آن دوره جایی نداشته و شیعیان این تفکیر را از بیاور شاه
انید. در همیین پیروی فراوان آنان از امامان کسیب کیرده  آن،  پیش از اسالم و به تبع
و اعتقاد   ( ع)ن خاندان را با نام بردن از زیدبن علییا  انسخن   ۀراستا باور به درستی هم
 .کرده استدر مستند بعدی بیان   ،شیعیان به کالم وی

بیه را  متعارض بیا ظیاهر قیرآن    هرچنداحادیث    ۀهموی ایمان به    ،شاهد دومدر  
)فلیهتن،   به اهیل کهفیه نسیبت داده  ،صرف اینکه بر زبان خاندان علی)ع( آمده باشد

کیه بیه اسیت  سته  دانداری اهل کهفه از امامان را به حدی  جانب  و  جا( همان، همان
صیرف بیه    -نداشته باشیدن داشته باشد یا  آند تعارض ظاهری با قرهرچ-  هر حدیثی
و بیه همیین دلییل خیهردن   ندایمیان داشیت،  است  آمده  ( ع)بر زبان خاندان علیاینکه  

 دانستند.مقداری شراب را مباح می
 عبدربیهی بیه نقیل از ابنگیزارش تیاریخیی   ،  عهمهرد استناد وی در ایین مهضی

زیدبن علی و نقل خهردن  شراب    ۀارآوردن گزارشی درباست که با    ( 3/417تا[:  )]بی
 ،شروایتی از وی در تأیید حالل بهدن خهردن مقداری شراب از قیهل پیدر و اجیداد

 ااسیرائیل بیدر روایت مذکهر ضیمن قییاس قیهم بنی  است.این دیدگاه خهد را نهشته  
هردن یکیی دو مشیت از آب آن کیه خی  طیالهتاسرائیل با رود  بنی  مهاجهۀشیعه و  

خیهردن   کرده،در مهرد شیعیان نیز که خدا آنها را به شراب گرفتار  ،  حالل شده بهد
 1.است  اندکی از آن حالل بهده و بسیار از آن حرام

 هبینهیسنده در این گزارش میزان و چایهنای تبعییت و پییروی کهفییان از زیید 
کید قرار داده و اعتقاد به علیم خیاص أد تهرم را تامام و یکی از خاندان رسال  ۀمنزل

 

اق قببال: بینمببا عن أبی المدهببر الببورّ بن دیناریحیى سلم أبي   اح الکوفی عن بن أبیقال: حدثنی غسان  شبدب حدث    1
، الشیاع و أحضر ط امببا؛ فتسببام ت بببه  ، فدعاه إلى منزلهالشاع إذ مرّ به رجل من  :وف الك  أزق  زیدبن علیّ فی ب ض 

بن رسببول الل؟ببهل قببال: ى، فقیل له: أیّ الشراب نسقیك یببام ه، ثم استسقفدالوا علیه حتى غص المجلس بهم، فأکلوا 
: یابن رسول اللّه، لو حببدثتنا فببی هببذا قالوا  ثم  ذ، فشرب و أدار ال س علیهم فشربوا؛. فأتوه ب سّ من ن یو أ دّه  أ ل ه

ن جببدی أنّ الن ببی  ببلّى الن یذ بحدیو رویته عن أبیك عن جدّك؛ فإن ال لماء ی تلفون فیه! قال: ن م حدثنی أبی ع
بنهببر  رائیلسبب إ یبالن ل. أال و إنّ الل؟ه ابتلببى بنو الن ل    بدلقذ  القذ  حذو إسرائیل بنی طبق الل؟ه علیه و سلّم قال: لترک نّ 

 و الغرفتین و حرّب منه الریّ؛ و قد ابتالکم بهذا الن یذ، أحلّ منه القلیل و حرّب منه الکثیر.  الغرف ، أحل منه طالوت
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ن آکه مخالفت زید بیا قیردانسته است در حدی را زید به دلیل تبعیت مح  شیعیان 
و هییچ مخیالفتی بیا آن بیهد  خهری، مهرد پذیرش شیعیان قرار گرفتیه  یید شرابأو ت
 ؛سیتبهده ان به وجهد علم خاص امامت نزد زید  ای شد و این به معنای اعتقاد شیعنمی

شیعیان در پذیرش آن سخن ابا   ،گفتن هم میآتا حدی که اگر زید سخنی خالف قر
 کردند.نمی

های امامان به نقل مهضهع ویژگی در طالب)ع( بن أبیعلی، روایت  فلهتنشاهد سهم  
ترینشیان. میا دانا  ناانید و بزرگیما بردبارترین مردمان  خردان»  .از همان کتاب است

مان به فرمان ش ما از دانش خداست و فرمانرواییتیم که دانخاندانی هسبنار که ما  
هیای میا اوست و شنیدار ما از گفتار راستین است. اگر آثار ما را پی جهیید به بینش

 .( 2/162تا[: ، ]بیعبدربهابن)  ره یابید؛ درفش حق با ماست«
 شیدهاشیاره  شنی به علیم خیاص امیاممت، به روصع، عالوه بر  یاد شدهدر روایت  

ما خاندانی هستیم که دانش ما از دانش خداست و فرمانروایی مان به فرمیان »  ت:اس
با   ،ستا  ( ع)روایت از علیکه این    «. از آنجااوست و شنیدار ما از گفتار راستین است

 علم لدنی امامان نیز تطبیق دارد. ۀعربی بهدن اندیش شیعی و  ۀفرضی 
بعیید »و  «گهیا این اندیشیه»چهن تی یان ادعای اصلی خهیش با کلمادر ب  ن فلهتناف
گییری از شیهاهد فیهق، اندیشیه علیم امامیت را و با بهره  ( 76فلهتن، همان،  )  «نیست
هیای اصییل شییعی مرتب  با آمیهزهای نهین بعد از قیام مختار، غیرعربی و غیراندیشه

 .ه استشد  هپرداخت  ویت  ادمستن . در ادامه به بررسی  دانسته است

 زید ۀعلم ویژعیان کوفه به بررسی باور شی. 2
بیه عنیهان شیهری  ،به علت کثرت حضهر شییعیان و پییروان خانیدان رسیالت  کهفه
 در قلمییرو خلفییای امییهی دچییار فشییار، تهدییید ( 288)همییه، همییان،  نشییینشیعه
 ( 27/99:  ق1402  منظهر،ابن)  و قتل شیعیان  ( 11/44:  ش1383-1378،  الحدیدبىأ ابن)

فلیهتن، )  و مخالفت بیا حاکمییت امهییانعدم مشروعیت  ها نمادی از  بهد و تا مدت
-در برابر ستم به شمار میی  ( 244،  186:  1960دینهری،  )  و مرکز جنبش  ( 75همان،  

بن عبیدالمل  بیه هشیام  ۀو نقیل نامی  کتاب نیز با تمرکز بر این شهر  ۀرفت. نهیسند
دبن علیی را شیعیان به زی  ۀبرداری و عالقفرمان  ،مر( ع  بنفرماندارش در کهفه )یهسف
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. در ایین کیرده اسیتعلیم خیاص امیام تلقیی    ۀاندیش  ( 79فلهتن، همان،  )  ت ایجادعل
بیه زیید و خانیدان پییامبر، بیه عامیل  «علم میا کیان» ۀگزارش با نسبت دادن اندیش

ا بر رماچهن شییعیان خانیدان پیی که مدعی استو  هداشاره ش  «مفترض الطاعه بهدن»
ابی را بیه ز جایااه حقیقی، علم لدنی و غیراکتسیدانستند، خارج االزم در اطاعت می
 دادند.آنها نسبت می

این ادعا به چند دلیل قابل خدشه است. عدم وجهد دلیل بر آن و اینکیه مسیتندات 
ای بیه اشاره  در مستند دوم و سهم  ؛کنددیار نهیسنده خالف این مهضهع را تأیید می

 ۀبیه دور ،ز در تثبییت ایین اندیشیهبری شیعیان نشده و در روایت سهم نی فرمان  عامل
تیهان ارش ابهام دارد و نمییثقفی راهبر است. دیار اینکه اصل این گز  پیش از مختار

 د.کر، اعتماد ه استبیان شد  ادامه دالیلی که  ه سببب به آن
اندان اهل بیت را خهشام نااه شیعیان به    ( 7/169ق:  1387طبری،  )  در مستند اول

کیه است    دانسته. وی مفترض الطاعه بهدن را عاملی  است  کردهبه گمان خهیش بیان  
بیه غییر مهاضیع راه   کردنید وشیعیان جایااه این خاندان را از جایااه واقعی خارج  

و علیم گذشیته و   ندنها گرفتآبه همین دلیل وظایف دینی و شرعی خهد را از    ند وداد
و کهفه به عالم بهدن زیید . در مستند دوم، اعتقاد شیعیان دادندبت  سن  انآنه  بآینده را  

از زیدبن علی با زیرا گروهی از شیعیان    ؛کرده استمفترض الطاعه بهدن او را مطرح  
در مهرد خهردن شراب خهاستار روایتی به نقل از اجداد وی   «،یابن رسهل اهلل»عنهان  

ن راوییانی مطمی ن و عیالم بیه حیدیث اهن ه عشدند و این یعنی خاندان اهل بیت را ب
العلماء یختلفیهن   فإنّ-ل شراب(  تند که با وجهد اختالف نظر در مهضهع )أکدانسمی
تهانید دانسیتند کیه مییزید را دارای مقام علمی میی  ( 3/417[:  عبدربه، ]بی)ابن  -فیه

 .انددهکراز وی پرسش    و به همین دلیل  ندکاختالف در این بحث را رفع  
و دوسیتی بیه   حیبّ  ببسی  بیهشییعیان،    و رفتن زید به منزل یکیی از  هتعداصل  

خاندان پیامبر بهده و همین برای اثبیات عامیل حیب و نییز اطاعیت محی  از زیید 
ویژه در میان شیعیان کهفه و فضای سیاسیی آن کند. جایااه سیاسی زید بهکفایت می
را بیین شییعیان بیا ی  تیاراودو آمادگی بیرای جنیبش، م  ( 75،  73)فلهتن، همان،    دوره

ید و درخهاسیت شده است و دلیلی ندارد که پرسش از زمیخاندان اهل بیت مهجب  
به این مس له )حب و دوستی و   د به عالم بهدن و راوی بهدن زیدروایتی از وی و اعتقا
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و در گیزارش نییز اسیت جیدا از هیم    ۀبلکیه دو مقهلی  ،اطاعت( مرتب  دانسته شهد
  از حب و دوسیتی و اطاعیت محی  سبب  ش از زید بهرسپ  د کهشاهدی وجهد ندار
بیهده اسیت.  ویاعتقاد به عالم و راوی بهدن   سبب، بلکه تنها به  خاندان رسالت باشد
خاندان رسالت نیزد برخیی شییعیان دوستی  به واجب االطاعه بهدن و    ،از سهی دیار

ری بیه ایین شیعاثنیو ییا امامیان  خهد افراد خاندان  دارد و نشانار باور  اشاره  کهفه  
  یست.له ن مس

 ( ع)علییزییرا    ؛بسیار روشن اسیت  ( ( ع)علی    ستند سهم )روایتهمین مهضهع در م
بلکه اصل این روایت و   ،ای به وجهب اطاعت و تبعیت برای شیعیان نداردهیچ اشاره

و پییش از مختیار ثابیت   ( ع)زندگی امام علی    ۀنظایر آن، وجهد این اعتقاد را در دور
در دوره مختیار امامیان    علم خاص  ۀی فلهتن در نهین بهدن اندیشاینهی  او ادعکند  می
منافی روایاتی است که اصل   آن، این ادعاکند. عالوه بر  دار میطهر کامل خدشهبهرا  
بابهییه، )ابن  اهللو یا از جانیب رسیهل  1از خداوند متعال  اًد به علم امامان را صرفاعتقا
 2دانسته است.  ( 11/522: ق1413؛ ذهبی، 2/547:  1362

شیعیان به وجهد علیهم ازلیی اندار خهد مبنی بر اعتقاد  ادعای هشام در نامه به فرم
و نیز دوستی و اطاعیت از   ( ع)در خاندان رسالت و به صهرت خاص برای زیدبن علی

که زید در تدارک و یا متهم بیه انجیام است  در مهقعیتی بیان شده    ،وی در بین مردم
 «علیظههر زیدبن    ذکر الخبر عن»نیز این گزارش را در باب  ی  برطقیام بهده و تاریخ  

افکنی احتمیال درو  و اتهیام  ،ده است. بر این اساسکرنقل    ( 7/169ق:  1387)طبری،  
از طرف خلیفه قابیل   به عنهان رهبر شیعیان یا ایجاد تحری  سیاسی شدیدتر  به زید

متی خیهیش را بیه کهرحاتصهر است. هشام با این ادعای درو  خهاسته است کارگز
 ند.کن وادار  تر با شیعیامخالفت جدی

  ۀ امیه با شییعیان و نیهع رفتیار آنهیا بیا جامعیی این مهضهع در کنار بررسی تقابل بن 
 

نْ َأهْلِ فَارِسَ فَقَالَ لٌ مِجُرَ (ع )قَالَ: سَأَلَ َأبَا الْحَسَنِ م؟رِبْنِ اَل؟ادٍ  مِنْ َأ ْحَابِنَا عَنْ َأحْمَدبْنِ مُحَم؟دِبْنِ عِیسَى عَنْ مُ َ  ِعةَّ   »  1
ر؟هُ ل؟قْ َضُ عَن؟ا فَلَا نَ ْلَمُ وَ قَالَ سِرُّ الل؟هِ عَز؟ وَ جَبب  ْلَمُ وَ یُیُ ْسَطُ لَنَا الْ ِلْمُ فَنَ  (ع )جَ ْفَرٍ  فَقَالَ قَالَ َأبُو  -الْغَیْبَ  لَهُ أَ تَ ْلَمُونَ  َأسببَ

اءَ الل؟ببهُ  (صلَى مُحَم؟د )لُ ِإیئِهُ جَ ْرَوَ َأسَر؟  (ع )  جَ ْرَئِیلِإلَى   ؛ 256، 1/255 :1362کلینببی، )  وَ َأسَر؟هُ مُحَم؟ببدٌ ِإلَببى مَببنْ  ببَ
 .  (1/143ق: 1404 فار، ؛  572، 2/547ش: 1362بابویه، ابن

  ده است.   این روایات در قسمت نهایی مقاله به  ورت مفصل ذکر  2
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برای روشن شدن بحث، دییدگاه فلیهتن  دلیل  ار روشنتر خهاهد شد؛ به همین  بسی   ، شیعی 
ااه فلیهتن، فعالییت سیاسیی  ن ر د . شهد بیان می تقابل و دشمنی امهیان با شیعیان   ۀ در نحه 

و کسیب قیدرت و    ( 69فلهتن، همان،  )   سیاسی ۀ  با انایز  ًامبر)ص( صرف پس از رحلت پیا 
جامعیه اسیالمی    ۀ در بدنی  1به پیدایش چهیار حیزب   بهده و   حاکمیت بر عمهم جامعه 

کیافر دانسیتن    قیریش و   ۀ در انتخاب خلیفیه از بیین قبیلی  2د که غیر از خهارج ش منجر  
امییه، معاوییه جانشیین  ی ن بن اتفاق داشتند. در نظر پییروا   ( 70ن، همان،  هت ل ف )  دشمنانشان 

های مسلمانان و عبدالمل  امین خدا، سپر دین و پیشیهای اسیالم  خدا و پسرش نیز پیش 
به همان قساوتی بهد که    آنها و رفتارشان با  دانستند  می بهد. امهیان دشمنان خهد را کافر  

هیا  رنامیه در ب   مخالفان امیه با  ی . شدت قساوت بن ( 71، ن فلهتن، هما )  کردند با کافران می 
دشمنی با انصار، حملیه بیه   ، ( 75)فلهتن، همان،  خفقان و سرکهب   هایی مانند و سیاست 
کیه  نمهد یافت   و با هر ابزاری   ای و حفظ قدرت به هر وسیله   ( 71)فلهتن، همان،    مکه 
 کرد.   مه پیدا دا ا     بن عبدالمل هشام مانند دوره    ، بیشتر خلفای امهی   ۀ دور در 

ر ای دنی هشیام بیا شییعیان را بیه واقعیهنه و دشموجهد کی   ی  گزارش تاریخی،
جی هشیام در اییام امیرالحیا  ۀ. این واقعه مربیهط بیه دوردانسته استگذشته مرتب   

کیه میردم اسیت  ق( پنجمین خلیفه امهی  96-86)  بن عبدالمل خالفت پدرش ولید
 وی  نسیبت بیهاحترام زائد الهصیفی    ( ع)ادجس  مدیدن اماخدا با    ۀهناام زیارت خان

)اصیفهانی،   و این در حالی بهد که هشام نیز حاضر و ناظر بر این صیحنه بیهد  ندشتدا
شیهد. شیدت مییمنجیر    امام سجاد)ع( به دشمنی هشام با    ،. در نهایت( 15/26تا[:  ]بی

ش ارگیز  کیه  در تقابل با شیعیان  ( 27/99منظهر، همان،  )ابن  بن عبدالمل عمل هشام
 )ع( به شام و ارعاب میردمباری امام باقرر اجهر به سفدر دستفلهتن به وی پرداخته،  

و اتهیام   ( 8/120:  1362کلینی،    ؛234-2/232:  1371؛ بیهقی،  4/405:  1401ذهبی،  )
کهفیه و دسیتهر بیه احضیار و   ۀبه زید در مهرد داشتن امهالی از حاکم برکنیار شید

نظیهر، م)ابن  و به صلیب کشیدن زیدبن علی  ( 2/325:  [تا)یعقهبی، ]بی  اخراج از کهفه
 مهرد تهجه است.  ( 27/99ق: 1402

 

و مببداف ان  (ص).  ی ه و یبباران اانببدان پیببام ر2  ؛ه پیام ر)ص( حاب  ونه  چهار حزب ع ارت بودند از : اهل مدیاین    1
 .  (70-69فلوتن، همان،  ) . اوارج4 ؛. حزب اموی3؛  علی)ع(

  ودند. ئل به ره ر و حاکم نکه آنها قااین دلیل .  اید به  (70همان، ) کرده استا از این ا تراك اارج ارج رفلوتن او  2
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برای حفیظ قیدرت شخصیی و چاهنای عملکرد این خلیفه امهی، از سهیی تالش 
همان احساس حقیارت، کینیه و حسیادت ریشه در و چه بسا   میت بنهامیه بهدهحاک

تیهان بیه ادعاهیا و میین تایین صیهر که دراست    داشتهقدیمی وی نسبت به شیعیان  
 ۀکینی سیببحفظ قدرت و به  ۀد. بنابراین ادعای هشام با انایزرکباورهای او اعتماد  

 و  دهبیهشییعیان    در برابرشیعیان و تحری  کاذب کارگزار خهیش    هبنسبت  قدیمی  
شهاهد رواییی و   دیار  در کنارها  این گهنه گزارشو بایسته است    ارزش علمی ندارد
بیاور شیه و چراییی  در بررسیی ریتهانید  نمییبه تنهیایی  شد و  اب  جههتاریخی مهرد ت

 شیعیان به علم امام و غیراصیل بهدن این اندیشه سهدمند باشد.
را بیا   ویو بیر آن اسیت تیا    کردهاشاره    ( ع)هشام، نهیسنده به زیدبن علی  ۀدر نام

عنهان اهل بییت رسیالت دارای علیم خیاص و وییژه بدانید. همچنیین در شیاهد دوم 
 «وی حتی متعارض با ظیاهر قیرآنشیعی را مؤمن به همه احادیث مروی از    همعجا»
دانسته که براساس روایتی از زید، خهردن مقداری شراب را مباح   ( 78فلهتن، همان،  )
است که بیا   ( 3/417تا[:  )]بی  ربهعبدابن  العقد الفریددانستند. منبع گزارش، کتاب  می

به نقل روایتیی از وی در حلّییت خیهردن   ی،عل  اشاره به خهردن شراب تهس  زیدبن
 1اخته است.قداری شراب از قهل پدر و اجداد وی پردم

در بیین شییعیان دارای مقیام  ( عاست که زیدبن علی)براساس این شاهد، فرض شده 
پذیرفتنید و بیه را میی ویامامت و دارای قهه علم لدنی و عصمت بهده، عمیل و قیهل 

ۀ بیه همی هانید. نهیسیندهدکراکل شراب پرسیش ص  خا  همین دلیل از وی در مهضهع
مقیام و   بر همیین اسیاس،به عنهان اهل بیت پیامبر)ص( ناریسته و    د این خاندانافرا

 اثبیات شیده  ( ع)بن علییعلمی و معنهی به زعم وی برای زییدعد  جایااه امامت در بُ
امده نی ی  لامامت زیدبن ع  «روایات اثنی عشر خلیفه»ی  از  که در هیچحالیاست؛ در

 

المدهببر الببورّاق قببال: بینمببا بن دینار عببن أبییحیى سلم أبي   اح الکوفی عن یبن أبسانقال: حدثنی غ شبدب حدث    1
،  الشیاعو أحضر ط اما؛ فتسببام ت بببه  ، فدعاه إلى منزله الشیاعإذ مرّ به رجل من  : الكوف  أزق  زیدبن علیّ فی ب ض 
یك یببابن رسببول الل؟ببهل قببال ب نسقالشرأیّ ا :وا م ه، ثم استسقى، فقیل لهغص المجلس بهم، فأکلفدالوا علیه حتى 

ثتنا فببی هببذا بن رسول اللّه، لببو حببدیا  سّ من ن یذ، فشرب و أدار ال س علیهم فشربوا؛ ثم قالوافأتوه ب.  أ ل ه و أ دّه
ن جببدی أنّ الن ببی  ببلّى قال ن م حدثنی أبی عالن یذ بحدیو رویته عن أبیك عن جدّك؛ فإن ال لماء ی تلفون فیه!  

إسببرائیل بنهببر و الن ل بالن ل. أال و إنّ الل؟ه ابتلببى بنی   بدلقذ     القذ  إسرائیل حذو  بنی   طبقل لترک نّ  م قالّو سالل؟ه علیه  
  حرّب منه الکثیر.و  و الغرفتین و حرّب منه الریّ؛ و قد ابتالکم بهذا الن یذ، أحلّ منه القلیل     الغرف، أحل منه طالوت
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دی کیه در ایین یستی در خاندان پیامبر و افراچه رسد به علم و عصمت وی. با  است؛
و افیرادی کیه چنیین  انیدخاندان حضهر داشته و دارای قهه علم لدنی و عصیمت بهده

 تمایز قائل شد. نداشتند،مرتبه و جایااهی را 
شیهرها ر  یایدکهفه و شییعیان  شیعیان    ۀتهاند برای هماز سهیی شخصیت زید نمی

. شیهدفیت مییزیید یا  ۀدربیار  دو گهنه گزارش  ،هباشد. در بررسی منابع امامی مالک  
 ؛برخی روایات بر تهثیق شخصیت اجتماعی و فکری و نیه امامیت وی تأکیید دارنید

بیه » فرمیهد: زید به مأمهن عباسیى کیه  ۀالرضا)ع( درباربن مهسىاز علىمانند روایتی  
ایین   بر دشمنان غضب کرد و در  خدا  به خاطر  .دبهد  مآل مح  یاو از علمادرستی که  
پس زید ادعای امامیت نداشیته و براسیاس   .( 1/226ق:  1404صدوق،  )  «راه کشته شد

بدون هیچ ادعایی معتقد   »همانا زید به امامت پسر برادرش  دیدگاه برخی نهیسندگان
 هکیکس  ی من آید و هرخهاهد به سهکس که جنگ و جهاد می  گفت هربهد و می

ق: 1401 ،رازی  از قمییزخی)  بیرود«به سهی جعفر صیادق    ،خهاهدعلم و معرفت می
ای شخصییت زیید را سیتهده و از برخیی این دسته از روایات بیه گهنیه  (.304-312
 اند.ها دور دانستهاتهام

عشییری جییدا هییا راه او را از امامییان اثنیای دیاییر از گزارشدسییتهگفتنییی اسییت 
زیید بیه   ،( 1/155ش:  1364)شهرسیتانی،    مانند شهرستانى  خیرب  ۀو به گفت  انددانسته

نماید کیه گیزارش دوم درسیت چنین می  خالفت خلیفه اول و دوم باور داشته است.
 1)ع( همراهی نداشته اسیتۀ امامانجدا داشته و با اندیش  ای کامالًاست و زید اندیشه

هیا و رواییاتی کیه رشزاگبنیابراین    .انیدو یاران امامان)ع( نیز با او همراهی نداشیته
تهانید مسیتندی نمی امامت زید و علم لدنی و عصمت وی آمده،درباره باور برخی به  

 شیعیان به امامت و علم خاص نزد وی به حساب آید. ۀبرای باور هم
بن سیدیر تهجیه باشید کیه حنیاندر همین زمینه مناسب است این روایت میهرد  

 

ن علببی؛ انگاری زیببدببازاوانی مهببدی»، (1396)زمستان  بارانی محمدرضا: به. ك.، ربرای آگاهی بیشتر در این زمینه  1
 بببارانی و هببدی  بب  ان پببورمحمدرضببا  ؛  72، شپژوهشی تاریخ اسببالب-نشریه علمیبستر ناسی و فرایند ناسی«،  

ینببی یشببه ددان المللی فرهنگ وبی او«، کنگره بین( بر  کست جن ش انقالبن علی)ع های زیداندیشه  تأثیر»،  (1393)
 ببنااتی نهببادی  ببدن تحلیببل جام ه»، (1393  پبباییز)  پورهدی  بب  انبارانی و  محمدرضا  نین  چ؛ هماستان بو هر
 ..91-61،  ص23ش، 24دورۀ ، ءاریخ اسالب و ایران دانشگاه الزهرانشریه تبن علی«،  جن ش زید
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و  ران زیدییه وارد شیدنصیهر از سیم بندبهدم که سیعی  بن حسینحسنمن نزد   :گفت
گفیت   .آشیامیده نبیذ )نهعى شراب است( چیست؟ زید شراب میته دربارگفت نظر  
خهرد. گفت بر فرض او هم خهرده گفت می  .کنم که زید شراب بخهردمن قبهل نمی

یکى از اوالد پیغمبر اسیت کیه احتمیال دارد  ،پیغمبر یا وصى پیغمبر که نیست  ،باشد
 ۀد معیار و سینجن تهانسالت نمیافراد خاندان ر  ۀپس هم  1و سر زده باشد.ا  از  اشتباهى

 د.ن پذیرش باور برای خاندان و هم شیعیان باش

 امام شیعه ۀ. بررسی ایرانی و غیرعربی بودن علم ویژ3
علم ویژه و خاص امام بین شیعیان، قابل دستیابی است که بیا تبییین   تاریخچه باور به
زد لت این اندیشه نیهای تاریخی، اصایز نقل روایات و گزارشن  و  همستند سهم نهیسند
کیه علیم خیهد و   اسیت  ( ع)علیی. مسیتند سیهم وی روایتیی از  آیدمیفلهتن به دست  

خیردان میا »:  فرمهدندامام  .  ستدانرا الهی می  آنانفرزندان خهیش را خاص و دانش  
انیدانی هسیتیم کیه خ  میا  اند و بزرگان ما داناترینشان. بنار کیهبردبارترین مردمان

مان اوست و شینیدار میا از گفتیار و فرمانروایی مان به فر  دانش ما از دانش خداست
 «درفش حق با ماست  .های ما ره یابیدراستین است. اگر آثار ما را پی جهیید به بینش

وجهد اندیشه علم لدنی ائمیه شییعه   ،بر پایه این روایت  .( 2/162تا[:  عبدربه، ]بی)ابن
 د.شهت میر ثابوجهد این باور پیش از زندگی مختا  و  یهماما

کتیب تیاریخی، کالمیی و   گردآوری شهاهد و اسیتنادات از  نهیسنده بر که بایسته بهد 
از    ، صیرفًاگهنه کیه در ابتیدای کتیاب آورده اما همان  ، د کر می تمرکز روایی شیعه امامیه 

به عنهان کتاب ادبی شناخته  ه ک  د عقد الفری و  تاریخ طبری منابع اهل سنت بهره برده و به 
که گزارش مهرد استناد وی نیز در مهاردی، مهرد طرح عالمان شییعه  کرده اد شهد استن می 
هیای داخلیی  ها و فرقیه و بین گروه   ده کر گسترده تصهر    . وی شیعه را مفههمی عام و است 

کیه بیه  د  ه شیهایی اطالق می آن تفاوت قائل نشده است. شیعه در مفههم عام خهد به فرقه 
 

دِیرٍ، قَببالَقَالَ حَد؟ثَنَا حَنَانُ بْنُ  وبَ،َأیُّ، قَالَ حَد؟ثَنَا عن حَمْدَوَیْهس یدبن منصور:     رجمترواه فی    1 کُنْببتُ جَالِسببان عِنْببدَ  سببَ
رَبُهُ ن؟ ِیذِ فَببإِن؟ زَال  فِی  مَا تَرَى  ، فَقَالَانَ مِنْ رُؤَسَاءِ الز؟یْدِی؟هورٍ وَ کَالْحَسَنِ بْنِ الْحُسَیْنِ، فَجَاءَ سَ ِیدُ بْنُ مَنْصُ یْببدان کَببانَ یَشببْ

یِّ یَشْرَبُ مُسْکِران، قَالَ بَلَى قَدْ  َرِبَهُ، قَالَ فَإِنْ کَانَ فَ َلَ فَإِن؟ زَیْدان لَیْ  ُأ َدِّقُ عَلَى زَیْدٍ َأن؟هُ   مَالَقَاعِنْدَنَا   َس بِنَ ِببیو وَ لَببا وَ ببِ
 .  (232ش: 1348کشی، )  یُصِیبُ«م؟دٍ یُ ْطِئُ وَ  نَ ِیو، ِإن؟مَا هُوَ رَجُلٌ مِنْ آلِ مُحَ
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ق:  1400؛ اشیعری،  169/ 1ش:  1364شهرسیتانی،  )   معتقد باشیند   ( ع ) بالفصل علی جانشینی  
هایی است  شاخه ها و زیر دارای شاخه   ولی در درون خهد  ، ( 34ق: 1413شیخ مفید، ؛ 65/ 1

تهان بیا  های امام داشتند و نمی   اندیشه و اعتقاد خاصی درباره امامت و ویژگی ی که هر  
و را بیه رهبیری قییام  امامیت زیید را قبیهل داشیته و ییا ا   کیه -راد  ف ا   ی برخ تعمیم اعتقاد  
 شیعیان، همه را در امهر اعتقادی یکسان به شمار آورد.   ۀ به هم   -اند پذیرفته 

گهنه روایات در منابع رواییی شییعی بسییار گسیترده آمیده کیه از این  ،با این حال
و اسیتدالل   علیی)ع( ان  بییر  دنیز دارد.    ویداللت بر وراثت علهم پیامبر به جانشینان  

از گرفتن دانش  اشاره شده و نیز به    ویعلهم به    خاص و نیز وراثت، به علم لدنی،  یو
و در پاسخ به برخی افراد،   ( 128/186خ  ق:  1414)الشریف الرضی،    پیامبر)ص( تأکید
. علم لدنی و خاص امامان و اطالع ( 1/355ق:  1404صفار،  )  کرده استبه آن تصریح  
صهرت مستقیم از طریق   هب  2،مخصهص مالئکه و رسهالنعلهم  آگاهی به  و    1از غیب
مصیحف   4،طریق کتیاب جفیراز  یا    ( 1/143ق:  1404صفار،  )  یوامالء    3،پیامبر)ص( 
-بیه روشو یا    ( 1/147)کلینی، همان،    کتاب جامعه  ،جا( )صفار، همان، همان  فاطمه
بر به علی)ع( منتقل امپی  عادی مانند علهمی که در آخرین ساعات عمر شریفهای غیر
؛ بیه علهم منتقل شده معادل هیزار بیاب علمیی بیهد  ،آن رویداد  باشد که درمی  ،شده

. ( 2/547: 1362بابهییه،  )ابن  شیدهزار باب دیار گشیهده می  بابش  صهرتی که از هر
ذا قال ل ؟ قال: علّمنی ألف باب، یفیتح کیلّ الحسن مایا أبا»  پرسیدند:  ( ع)علیوقتی از  
 .( 11/225ق: 1413)ذهبی،   «ابب  فباب أل

 

نِ ع رَجُببلٌنْ َأ ْحَابِنَا عَنْ َأحْمَدَ بْمِ     ِعةَّ »  1 مِببنْ َأهْببلِ فَببارِسَ  نِ مُحَم؟دِ بْنِ عِیسَى عَنْ مُ َم؟رِ بْنِ اَل؟ادٍ قَالَ: سَأَلَ َأبَا الْحَسببَ
 قَالَ سِرُّ الل؟هِ عَببز؟ وَ جَببل؟ یُقْ َضُ عَن؟ا فَلَا نَ ْلَمُ وَ وَ  مُلَیُ ْسَطُ لَنَا الْ ِلْمُ فَنَ ْ  (ع )جَ ْفَرٍ  الَ َأبُوفَقَالَ قَ  -الْغَیْبَ  فَقَالَ لَهُ أَ تَ ْلَمُونَ
   .(1/256:  1362لینی،  ک) ِإلَى مُحَم؟دٍ ص وَ َأسَر؟هُ مُحَم؟دٌ ِإلَى مَنْ  َاءَ الل؟هُ  وَ َأسَر؟هُ جَ ْرَئِیلُ  (ع )َأسَر؟هُ ِإلَى جَ ْرَئِیلَ  

زَ دَ بْنِ مُحَم؟دٍ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَ ِیدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَم؟دٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ َأبِی َأحْمَ  نْمِنْ َأ ْحَابِنَا عَ  ِعةَّ   »  2 عَببنْ َأبِببی   َحمیز
مِببنْ اَلْقِببهِ وَ عِلْمببان نَ َببذَهُ ِإلَببى دان  حَبب َأ   یُطْلِعْ عَلَیْهِ عِنْدَهُ لَمْ عِلْمَیْنِ عِلْمانقَالَ: ِإن؟ لِل؟هِ عَز؟ وَ جَل؟  (ع )عَ ْدِ الل؟هِ  یرٍ عَنْ َأبِیبَصِ

 .  (1/255  :1362کلینی،  )  «ى ِإلَیْنَامَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ فَمَا نَ َذَهُ ِإلَى مَلَائِکَتِهِ وَ رُسُلِهِ فَقَدِ انْتَهَ
عَببنْ   َ ن بَدتیَ مُزَنِیِّ عَنِ الْحَرْثِ بْنِ حَصِیرَۀَ عَنِ الْأَ ببْ َ ِ بْببنِ حٍ الْا ؟دِ الل؟هِ بْنِ حَم؟ادٍ عَنْ  َإِسْحَاقَ عَنْ عَ ْ  حَد؟ثَنَا ِإبْرَاهِیمُ بْنُ)  3

ابِ وَ مِم؟ا کَانَ وَ مَا هُببوَ لْحَلَالِ وَ الْحَرَعَل؟مَنِی َألْفَ بَابٍ مِنَ ا (ص)ِإن؟ رَسُولَ الل؟هِ  هُ یَقُولُقَالَ سَمِ ْتُ  (ع )َأمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ عَلِیو  
 ببفار، )  َایَا وَ فَصْلَ الْ ِطابِنَایَا وَ الْوَیَفْتَحُ َألْفَ بَابٍ فَذَلِكَ َألْفُ َألْفِ بَابٍ حَت؟ى عَلِمْتُ الْمَ  کُلُّ یَوْبٍ  الزِقاَدَم ِ ِإلَى یَوْبِ    نٌئِاکَ

 . (2/572 :ش1362بابویه، ابن  ؛305  /1 :ق1404
 .  (1/150فار، همان،   )  ستا ر جانشین پیام ر)ص( و وارث علوب پیام  (ع علی)  4
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کیه  ردهایی برای این دیدگاه وجهد داجالی نیز گزارشع تاریخی و ردر برخی مناب
را سرّ پیامبر   علی)ع(   ،سلمان فارسی  است.  علی)ع( نشانار چنین باوری در میان یاران  

. وی به وجهد علم مناییا و ( 1/22ش:  1353)ثقفی کهفی،    ستدانقهام زمین می  ۀو مای
همچیهن هیارون   ،حیدیث منزلیت  ۀییاپ  را بیروی  ته و  نزد علی)ع( اعتقاد داش  یاصاو
. خهد وی نیز برخی علهم را از محضیر ( 21ش:  1348)کشی،    دانستالخطاب میفصل

 یو. برخی یاران علی)ع( نیز  ( 16)همه، همان،    کرده بهدپیامبر و امیرالمؤمنین کسب  
)طهسیی،   ن و سینت پییامبر)ص( أ رقی  ترا اعلم از مردم به کتاب خیدا و تأوییل آییا

دانسیتند. می(  2/180تا[:  )یعقهبی، ]بی  و حتی وارث علم انبیاء گذشته  ( 143ق:  1414
)همیه،  «طالیب وصیی محمید و وارث علمیهبیأ بن  علیی»  در روایتی از ابهذر غفاری،

 تصیریح  ( ع)عباس به وراثت علم علیابن  ،. در روایتیدانسته شده است  ( 2/171همان،  
رَسُیهلِ لْمُیهُ مِینْ وَ کَانَ عِ ع( عَلَّمَِنی)علیٌّ». دانسته استن را مأخهذ از پیامبر آ  و  هکرد

عَلِیی))ع( وَ عِلْمُ    مُ النَِّبیِّ)ص( مِنَ اللَّهِوَ رَسُهلُ اللَّهِ عَلَّمَهُ اللَّهُ مِنْ فَهْقِ عَرْشِهِ، فَعِلْ  اللَّهِ)ص( 
ی) ص( کُلِّهِیمْ فِیی عِلْیمِ عَلِیوَ عِلْمُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ  لِی))ع( عَ  مِمِنَ النَِّبیِّ)ص( وَ عِلْمِی مِنْ عِلْ

َر ِ الزَواِحَة ِ َكدلزقَ   .( 12)طهسی، همان،   «َأبْحُرٍ َسبزعَ ِ فِی  طز
گهنه باور نداشتند و یا به ی  اندازه به علیم لیدنی و  ن یاران ای   ۀ گفتنی است که هم 

ت  س ا برخی افراد دچار ابهام و تردید بهده    در ع  ه وراثتی امام باورمند نبهدند و این مهض 
بنابراین بیا یکیی   . ( 12-11)همان،  رود ای از آن به شمار می عباس نمهنه و پرسش از ابن 
و بایسیته    کیرد گییری  رسی و نتیجیه مهم را به آسانی بر    لۀ تهان ی  مس دو روایت نمی 

تاریخی و روایی  ی ا ه روایات و گزارش   ۀ فلهتن در گام نخست به گردآوری هم که  بهد  
  ؛ همچنیین د کنیهیا تهجیه  یین گزارش سیر تطهر و چیرخش ا و در گام دوم به   د بپرداز 
تیا    گرفیت می مهرد بررسی قیرار  ،  ها و روایاتی که با این دیدگاه همراهی ندارد گزارش 

در    ، سیهی دیایر   . از یافیت می گیری درباره علم امام دست  در مقایسه بین آنها به نتیجه 
  اندیشه مطرح نشیده اسیت.   ای از ایرانی بهدن این ها و روایات نشانه ش ر   از گزا ی هیچ 

محتیهای آن بیه صیهرت   کند کیه ن عبدالمل  روشن می ب هشام  ۀ تهجه به نام   همچنین 
عربی بهدن این اندیشه نداشیته  غیر ای به  اشاره   و حتی شده  ن تصریح  مستقیم  مستقیم و غیر 
و اعتقاد بیه ایین علیم  م و رهبرشان  ما ا  ز برداری شیعیان ا داری و فرمان و فق  بر دوست 

اسیت  . فلهتن هم از این نامه به عنیهان مؤیید بهیره بیرده و نتهانسیته کرده است   کید أ ت 
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ا بر این نامه و نیز دیار مسیتندات  عربی بهدن این اندیشه ر ادعای نهایی خهد دربارۀ غیر 
ا مطیرح  هد ر خ   ای ع اصل اد   « بعید نیست » و    « احتمال دارد »   با کلماتی چهن   . او بنیان نهد 

 ت. ه آن اشاره داشته باشد، نیاورده اس کرده و هیچ دلیل محکمی که ب 
، در این گزارش هیچ شاهدی که ایرانیی بیهدن ایین شدهگفتهمهارد   ۀگذشته از هم
برداری و وجهد ندارد؛ زیرا برخی شیعیان کهفه به علت فرمیان  ،ثابت کنداندیشه را  

 و  نیدپدیید آوردرا  اندیشه  ، این  فلهتن  گمانه  ب  ،عالقه به اهل بیت و خاندان رسالت
 نو علم ماکیان را بیه آنیا  بیرون کردند  که بهده،خاندان رسالت را از آنچه  جایااه  
د عامل اطاعت مح  شیعیان کهفیه فرض پذیرش سخن هشام و وجه  ند. برنسبت داد
 ،بر بیهدهامپی   برداری از خاندانمتأثر از فرمان  امان خهیش، اعتقاد به علم اماماناز ام

اعیراب متیأثر از ایرانییان و غیردعی شهد این اندیشه تن مفله  ؛ کهنه متأثر از ایرانیان
 .( 77-76فلهتن، همان، )  شکل گرفته است

 گیرینتیجه
هیای گیزارش  هیا وامام در بیاور شییعیان امیامی، رواییت  ۀاعتقاد به علم ویژ  ۀدربار

به بررسی   ،این شهاهد  ۀهمگذر از  ا  ب  ن. فان فلهتوجهد دارد  تاریخی و روایی متعددی
هیای منیابع گزارش  ۀاین اندیشه پرداختیه و بیه بررسیی همیرانیان در ترویج  نقش ای

 ،ال ایرانی بهدن اعتقاد به علم خیاص امیامروایی و تاریخی نپرداخته است. او با احتم
 خهاسته است غیرعربی بهدن این اندیشه را اثبات کند.

المل  بن عبیدهشیام ۀکیه نامی  ستخهد آورده اگاه  یدد  یسه گهاه تاریخی برا  او
پییروی همیه خانیدان رسیالت،    ۀباور شیعیان کهفه به دانیش فراگییر و وییژ  ۀدربار
دانش خیدایی   ۀدربار  ( ع)روایت علیو    خهریاز زید در شراب  کهفه  مردم  ۀبستچشم

ب بیه تییتر  گهاهان او در این اثر است. استناد این سه گیهاه نییز بیه  ،خاندان رسالت
شده روشن گردید که تعمیم این ررسی انجامدر ب  است.  دهبه  عقدالفریدو    طبری  تاریخ

روشمند نبیهده و بررسیی های شیعی  گروه  ۀشیعیان کهفه و همچنین هم  ۀباور به هم
بیرای  ،از سهی دیار .ها و روایات تاریخی استگزارشۀ این باور نیازمند بررسی هم

شیهاهد کیافی عربی بهدن آن نیازمند  یرشیعی و غیرن، غهدب  یۀ ایرانگیری دربارنتیجه
 آید.ای به دست نمیین شهاهد چنین نتیجهاست و از ا
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