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چکیده

پس از رحلت پیامبر خدا  ،یکی از اقدامات عربها ،هجوم به سهرزمی های
دیگر ،با دالیل و مقاصد گونهاگو بهود که از ایه امهر در آثهار ّ
مورخها به نهام
فتوحات یاد شده است .عمده گزارشهای موجود درباره فتح سرزمی هها توسه
تاریخنگارا مکتب اخبهاریگری عهرا و در کتابههایی چهو تهاریخ طبهری و
فتوحالبلدا بالذری گرد آمده است .یکی از مباحثی ک در ای آثار بهدا اشهاره
شده حضور فرزندا علی به ابیطالهب در فتوحهات در گرگها و طبرسهتا
است .ای اخبار فارغ از صحت و سقم آ در آثار بعدی تکهرار شهده تها جاییکه
دستخوش افزودههایی غیرمستند و حتهی دسهتمای ای در جههت تخریهب چههره
اسالم توس مخالفها گردیهده اسهت .مسهال اصهلی ایه پهووه میهزا اعتبهار
در فتوحات است .ب نظر میرسهد که
گزارشهای مبتنی بر حضور حسنی
نویسندگا سده های نخستی اهتمامی در بررسی درستی گزارشهها نداشهت اند و
اینک دالیل آ ها برای انتشار گزارشها چ بوده نیز مشخص نیست .نویسندگانی
ّ
ک در سدههای بعدی ای اخبهار را تکهرار کردهانهد نیهز فاقهد رویکهرد محققانه
ّ
بودهاند .در پووه حاضر بها روش توصهیفی_تحلیلهی و بها نگهاهی انتقهادی به
ّ
توج شده است.
گزارشهای موجود در منابع نخستی و انعکاس آ در آثارپسی
 ،طبری ،بالذری.
واژگان کلیدی :فتوحات ،گرگا و طبرستا  ،حسنی
 تاریخ دریافت – 9911/8/8 :تاریخ پذیرش9911/91/4 :
 .1استادیار گروه تاریخ ملل و تمدن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد،

mmojtahedi@um.ac.ir

 .2دانشجوی دکتری تاریخ ملل و تمدن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهدahghighat521@gmail.com ،

 .3دانشجوی دکتری تاریخ ملل و تمدن اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد(نویسنده مسئول)،
bashir.seraji@yahoo.com
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مقدمه
مباحث مرتب با فتح سرزمی ها توس عربها ،یکی از چال برانگیزتری موضوعات
مطرح در آثار پووهشگرا و سخنا اسالم پووها و منتقدا و مخالفا اسالم بهوده اسهت.
ّ
مستمسهک
در فتوحات ایرا و افریقی (آفریقا)
از ای میا گزارشهای حضور حسنی
ّ
عههدهای بههرای اهههدان گونههاگو قههرار گرفتهه اسههت .دربههاره شههرکت در فتوحههات
آفریقا(62هجری) هیچ مصدر کهنی وجود ندارد و فق گزارشی توس اب خلدو منتشهر
شده ک ب دلیل فاصل زمانی نهصد سال فاقد اعتبار است( .اب خلدو 0930 ،؛ )061 /6
ّ
در زما خالفت معاوی بها سههاهی
اب عساکر گزارش شاذی آورده ک امام حسی
ب فرماندهی یزید ب سوی قسطنطنی روم رفت است (اب عسهاکر .)5 :0931 ،ایه نظهر نیهز
مبتنی بر منابع که نیست و در رویکرد ّ
تخصصی علم تهاریخ ارزشهی نهدارد .بها ایه حها
در فتوحات ایرا است.
آنچ در ای نوشتار مورد اهتمام واقع شده ،حضور حسنی
در
با توج ب اینک منابع که تاریخی و حدیثی شیعی اشارهای ب حضور حسهنی
ّ
ّ
در
واقعیت پنداشهت حضهور حسهنی
فتوحات ندارند ،میتوا احتما داد ک مدعیا
ّ
عفا خلیفه ّ
سهوم اههل سهنت)،
ایرا و همکاری ایشا با سعید ب عاص (عامل عثما ب
افرادی از سایر فرق های مسلمانا  ،عده ای از مخالفها اههل بیهت پیهامبر یها برخهی از
ناآ گاها و کمآ گاهانی هستند ک با استناد به گهزارشههای مخهدوش منتسهب به طبهری
صاحب کتاب تاریخ الرسل و الملوک (معرون ب تار یخ طبری) و بالذری صاحب کتاب
فتوح البلدان و هم آثاری ک برگرفت از دو کتاب تار یخی نامبرده است ،برآنند تها اسهالم و
ّ
مشهروعیت بخشهند و
خاندا پیامبر را زیر سهاا ببرنهد و یها اینکه به فتوحهات خلفها
اعتراضات نسبت ب اتفاقات فتوحات را خنثی کنند.

ّ
در فتوحهات ایهرا پووهشهی جهامع ،حهداقل در مجهالت
درباره حضهور حسهنی
فارسی منتشر نشده است .مقال ای با عنوا «موضع امام علی در برابر فتوحات خلفا»
در مجل تاریخ در آین پووه (شماره  -6سا  )0916و نیز مقال ای بها عنهوا «فتوحاات
پس از رحلت پیامبر زمینه ها و پیامدها» در مجل مشکوه (شماره – 39بههار )0912
در فتوحات توجهی نکرده اند.
ارائ شده ک ای دو مقال ب حضور حسنی

مقال «ایستایی فتوح به دوران خالفت امام علی ؛ چرا و چگوناه» که در مجله
در
مطالعات تار یخ اسالم (تابستا  )0939منتشر شهده ،اشهاره ای به شهرکت حسهنی
فتوحات ندارد و فتوحات را در نگاه حضرت منتفی دانست ک ب گفت نگارنهده ،برآمهده از
نگرش متفاوت آ حضرت ب آفرین  ،انسا  ،حقو او و جامع است.

مقال «فتوحات و مشروعیت خلفای راشادی » ک در مجل تاریخ و تمهد اسهالمی
(ش -63بهار و تابستا  )0931انتشار یافت  ،یکی از مقاالتی است ک به انحهای گونهاگو
کوشیده تا ب فتوحات خلفا مشروعیت ببخشد و رضایت اهل بیت پیامبر را نسبت ب آ
اقدام اثبات کند .نویسنده ّتوج نکرده ک وقتی اصل یک حکومت نامشهرو بهوده باشهد،
اقدامات حکومتی نیز تحتالشعا قرار میگیرد و بالطبع نمیتواند مشرو خوانده شود.
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ب فرما ایشا ت ب همراهی با جهی
چگون است آنا ک در زما زندگی پیامبر
اسام ندادند ،پس از پیامبر خود را برای ای اقدام و سایر اقدامات جنگی صهالح و مشهرو
دانستند؟ نگارنده ّتوج نکرده ک عامال فتوحات ب ویهوه خلیفه ّاو و ّدوم ،بهرای شهرو
فتوحات و انجام آ  ،ب هیچ وج حضرت علی را دخیل و شایسهت مشهورت ندانسهتند.
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در ایاران»( )0930و «حسهنی و سه
مقاالتی تحت عنهاوی «حضاور اماام حسا
خلیف نخستی »( )0939توس نویسنده ای در مجله تهاریخپووهی منتشهر شهده اسهت .در
با سهاهیا عهرب به ایهرا
چکیده مقال نخست ،چنی آمده ک در زما عثما  ،حس
رفههت و در فههتح طبرسههتا شههرکت کههرد .در مههت مقالهه  ،نگارنههده احتمهها داده کهه
در فتوحات طبرستا حضور داشت اند .او دالیلی مانند آورد فعل مجهو در
حسنی
ّ
روایت بالذری را توجی میکند .ب گفت نویسنده ،ای دالیهل بهرای رد حضهور حسهنی در
ا
فتوحات کافی نیست و شاید نویسنده از بیا بدی شکل اصال منظهوری نداشهت اسهت .در
ادام نگارنده با پاسخ ب اشکالی ساختگیّ ،ادعای ّرد نظهر مخالفها ایه حضهور را انجهام
ّ
در
داده است .در مقال عنوا شده ک عدهای گفت اند مطلبی درباره حضهور حسهنی
کتاب طبری نیامده است ،درحالی ک ای ّادعا فقه گفتهاری سهاخت و پرداخته نگارنهده
بوده و از زبا مخالفا فرضی است تا بها ّرد آ ّادله خهود را در ایه مقاله تقویهت کنهد و
ّادعهای مخالفهها را سسهت جلههوه دهههد .در مقاله ّدوم نیههز نویسههنده ضهم تکههرار روایههت
در ای نبرد وجود دارد.
بالذری ،آورده ک احتما حضور امام حس
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در واقع در زما ابوبکر حتی از امام نظرخواهی ظاهری ههم نکردنهد و فتوحهات عمهر ههم
ّمتصل ب فتوحات ابوبکر شد .استفاده از روایات مشکوک مانند بشارت های پیامبر که
نویسنده در مت ب صورت یقینهی آورده و در پهاورقی بهر آ تردیهد وارد کهرده ،چگونه به
عنوا ّادل یقینی در مت و نتیج پایانی مقال مطرح شده است؟
نگارنده درنظر نگرفت ک براساس «عسی ا تکرهوا »...و «الخیر فی مهاوقع» ،ممکه
بود ک اهل بیت  ،امور مثبتی را بر اثر برخی نتایج فتوحات اخذ کرده باشهند .چنانچه
جعفر مرتضی عاملی معتقد است ک فتوحات عموما اگر ب ضرر اسالم نبوده ،ب مصهلحت
اسالم هم نبوده است( .عاملی :0339 ،ص)095
 ،براسهاس فرجهام
آیا برفرض پذیرفت صدور تحلیلهای مثبت از طرن اههل بیهت
ّ
فتوحات و بعضی نتایج عینی ،ب معنای تأیید کل فتوحات یا اقبا ب فتوحات خلفها اسهت؟
آورده شهده
ناگفت نماند ک اغلب اخبار تأییدکننده فتوحات ک به نقهل از اههل بیهت
ّ
مشهروعیت
ضعف سندی و ارسالی دارند ،در حالی ک برای پذیرش اخبار مبتنهی بهر عهدم
ا
فتوحات توس خلفا دالیل قویتری وجود دارد .در واقع بخ زیادی از ایه اخبهار اصهال
ب عصر خلفا ارتباطی ندارد و نظر اهل بیت درباره فتوحات امویا است .بها ایه همه
آیا اهل بیت هم خالنکاری ها در سای فتوحهات را مشهرو دانسهت اند؟ آیها عهامال
مشهورت میگرفتنهد؟راهنمایی کهرد
فتوحات در هم اقدامات خود از خاندا پیامبر
در دو س جنگ اساسی ک سرنوشت مسلمانا و جامع مسلمانا را تغییر مهیداد ،آ ههم
بدو حضور فیزیکی ،ب معنای تأیید و موافقت با کل فتوحات است؟
برچ اساسی نگارنده چند گزارش اندک مبنی بر مشاوره را ب معنهای عهدم اعتهراض و
مخالفت گرفت است؟ مگر اعتراض لزوما با مشاوره داد تضاد دارد؟ از دیگر نکهات مقاله
مزبور ای است ک تالش کرده از حضور یارا امام علهی در فتوحهات خلفها ،موافقهت
امام را اثبات کند ،درحالی ک شواهدی بر جهواز حضهور آنها توسه امهام وجهود نهدارد.
برفرض اثبات اینک اصل فعل فتوحات ب دست پیامبر و اهل بیت مورد تأییهد بهوده
باشد ب معنای تأیید فتوحات توس خلفا نخواهد بهود .بهاای همه نویسهنده تردیهد خهود را
در فتوحات ابراز داشت است.
نسبت حضور حسنی

مقال «واکاوی دیدگاه اهل بیت

به فتوحاات دادر اماالم باا رویکارد یااری ی-

در
باوجود ای  ،آنچ در پووه حاضر مورد اهتمام قرار گرفته  ،حضهور حسهنی
فتوحات ایرا است .از سااالت برجست درباره موضو مزبهور ایه اسهت که چگونه مهی
در فتح سرزمی ها شرکت کنند ،ولهی خبهری دربهاره
شود افراد مشهوری چو حسنی
زخمی کرد حتی یک ت از ایرانیا توس آ ها ثبت نشده باشد؟ چگون میشود ایرانیانی

در فتوحات شمال ایران

حضور برخی اصحاب علی در فتوحات میتوانست بها ایه ههدن بهوده باشهد که
ّ
بتوانند اشتباهات مهاجما را تا حد امکها کهاه دهنهد؛ چهو بنابرگزارشهها ،برخهی از
عربها در فتوحات ،ب قدری خشونت ب خرج میدادند که سهربازا شکسهت خهورده و
باقی ماندگا سهاه مقابل و مردم مناطق فتح شهده از اسهالم بیهزار میشهدند .وجهود مالهک
اشتر و دیگرا میتوانست مانع قساوت لشکریا گردد .همچنی ای افراد ،با ایه اقهدامات
ّ
حاکمیت و فرماندهی فتوحات نفوذ کنند و در مناطقی ک حضور داشهتند،
میتوانستند در
با افراد مستعد ارتبا برقرار کرده و اسهالم راسهتی را به آنها بیاموزنهد و جانشهی راسهتی
پیامبر را معرفی کنند .بنابرای تاحدودی در پی تالشهای ای یارا بود ک بهذر اسهالم
ناب در قلوب افراد تازهمسلما کاشت میشد.
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حدیثی» ک در مجل مطالعات تاریخی جنگ(شماره دوم – تابستا  )0931منتشهر شهده،
ضم مردود دانست اخبار تحت عنوا بشارت های پیامبر درباره فتوحات ،ب مشهورت
ّتوج کرده و اخبار مشورت ابوبکر با امام علی را زیهر سهاا بهرده
خلفا با امام علی
است .ای مقال اشهاره دارد که مشهورت بهر سهر اصهل و آغهاز فتوحهات نبهوده ،بلکه در
چگونگی برخورد با ساکنا سرزمی ها از جمل ایرا بوده است .س صفح از مقال مزبهور
در فتوحات اختصاص داده شده که تحلیهل جدیهدی ارائه نکهرده
ب شرکت حسنی
استّ ،اما درباره حضور ابو ّایوب انصاری در فتوحات ،از فضل به شهاذا نقهل کهرده که
حضور او ناشی از عدم آشنایی اش با دی و غفلتهی بهود که از او سهر زد( .رک :طوسهی،
ّ )91: 0991ادل مقال درباره حضور یارا حضرت علی درفتوحات و عدم ارتبها آنها
ب حضرت ،جامع و کافی است ،از جمل اینکه مگهر همه دوسهتدارا یهک فهرد در همه
کارهای خود از او اجازه میگیرند و صددرصد مطیع هستند؟ ب صهرن اینکه عهده ای از
پووهشگرا معاصر ،حضور یارا حضرت در فتوحات را ب معنای رضایت محسهوب کهرده
باشند ،دلیل محکمی برای ای ادعا نیست( .منتظر القائم(90 :0919،
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ک در مقابل عربها از جمل امویا و عباسیا مقابل کردند ،مدتی پس از فتوحات صهدر
ملحق شدند؟ چهرا ایرانیها به ویهوه
اسالم ب دوستدارا اهل بیت ب ویوه حسنی
به هنگهام آزار و اذیهت و
مردما شما ایرا ب سادات و فرزندا امام حس و حسی
تعقیب آنا توس عباسیا پناه دادند و دیری نهایید ک حکومت شیعی تشکیل دادند؟
آنچ بیشتر شیعیا معتقدند ای است ک اهل بیهت پیهامبر  ،از آنجهایی که خلفهای
اهل سنت را غاصب حق الهی خود میدانستند و ب خاطر جنایاتی ک ب واسهط از خلفها و
اذ آ ها انجام می شد ،در هیچ کدام از جنگهای خلفا ،شهرکت نکهردهانهد .به ویوه در
ش سا ّدوم حکومت عثما ک حتهی در حهد مشهاوره ههم بها خلیفه وقهت ،مشهارکت
نداشتند ،چ برسد ب اینک در جنگها شرکت کنند .بنابرای نوشتار حاضر ب بررسی متهو
که غیر شیعی و پووه هایی ک تکرار هما منابع که است ،پرداخت است.
 .1اریباط حضرت علی

با فتوحات

بر اساس پووه ها و مطالعات صورت گرفت  ،ابوبکر هرگز از حضرت علی درباب
اصل فتوحات مشورت نگرفت ،عمهر نیهز هرگهز دربهاب اصهل فتوحهات نظهر نخواسهت و
بالفاصل پس از ب دست گرفت قدرت و خالفت ،فتوحهات ابهوبکر را که تها دروازهههای
ایرا و روم رسیده بود ،ادام داد( .حس بگی )51 :0931،باوجود ای میتهوا گفهت که
ا
اگر امام راهنمایی ب موقع و درست انجام نمی دادند و یا اصال راهنمایی نمهیکردنهد ،چه
بسا خلیف ّدوم خطای فاحشی انجام میداد و گریبا مسلمانا را میگرفت .بها ایه حها ،
امام هرگز فتوحات توس ای افراد را تأیید نکردّ ،اما نظارت غیرمستقیم تنها از طریق همهی
ّ
راهنمایی و مشاوره حداقلی ممک بود .برای نمون ایه راهنماییهها صهرن نظهر از اعتبهار
گزارشهای موجود ،در نحوه برخورد با ایرانیا در نهاوند( ) 60و در مواقع سرنوشت ساز
برای جامع مسلمانا در یرموک( ) 09و بیتالمقهدس(02یها ) 01بهوده اسهت .پرواضهح
است در زمها ورود سههاهیا اعهراب به قلمهرو سهرزمی هها به ویوه سهرزمی ایهرا  ،امهام
علی در عمل انجام شده و ب نوعی در شرای اضطراری قرار گرفهت .بنهابرای امهام به
عنوا فردی دلسوز ،خلیف را راهنمهایی کهرد و صهحیحتری روش را پیشهنهاد داد( .حسه
بگههههههی52 :0931،؛ واقههههههدی 022-021/0 :0901،و 611؛ دینههههههوری099 :0911،؛
طبری)069-062 /9 :0913،

تار یخ ،تصر یح دارد ک خلفا میخواستند علی در فتوحات با آ ها همراه شود ،ولی
حضرت از آ امتنا ورز ید .خلیف دوم کوشید تا امام را ب شرکت در فتوحات وادارد ،ولی
ّ
موفق نشد .بنابر گفت های مسعودی آ گاه ک عمر با عثما به عفها در مهورد جنهگ بها
ایرانیا ب مشورت پرداخت ،عثما ب او گفت ک سهاه اعهزام که و ههر کهدام را بها سههاه
بعدی تقویت نما و مردی را بفرست ک در کار جنگ ،تجرب و بصیرت کهافی دارد .عمهر
وقتی پرسید ک او کیست؟ عثما نام از ّ
علی ب ابی طالب برد .عمهر پیشهنهاد داد که
عثما با حضرت علی گفتگو کند و ببیند ک آیا ب ای کار رغبت دارد یا خیر .عثمها
حضرت را مالقات کرد و با او ب مذاکره پرداختّ ،اما امام پیشنهاد آنها را بها صهراحت ردّ
کرد .عثما نیز ب نزد عمر آمد و جر یا را ب اطال او رساند (مسعودی)221 /0 :0911 ،
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در تأیید گزارشهای مزبور اب ابیالحدید آورده ک در شام ،خلیف ّدوم از علهی به
اب عباس شکایت کرد و گفت ک از عموزادهات ب تهو شهکایت مهیکهنم ،زیهرا که از او
خواه کردم با م از مدین خارج شودّ ،اما او خواه مرا ّرد کرد ،ولی م هنوز هم او را
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در گزارشی دیگر از منبعی شیعی چنی آمده است ک ابوبکر برای جنگ با اشعث به
قیس و طرفداران  ،با عمر مشورت کرد و به او گفهت که تصهمیم گرفته علهی به ابهی
طالب را فرمانده گروه اعزامی کند ،ز یرا وی فردی عاد است که به جههت فضهل و
دان و شجاعت و نیز قرابتی ک با رسو خدا دارد ،مورد رضای اکثر یت مردم اسهت.
عمر هم سخ او را تصدیق کرد و ابراز نمود ک راسهت گفتهی ای خلیفه  ،به درسهتی که
علی هما طور است ک گفتی و بلک باالتر از آ است ک تو وصف کردی ،ولی مه
از یك خصلت او بر تو خون دارم .ابوبکر از آ خصلت ساا کرد .عمر چنی عنوا کرد
ک نگرا است علی از جنگ با ای قوم خودداری کند و با آنا جهاد نکند ،که اگهر
چنی کرد ،هیچکس ب طرن آنا مگر از روی اکراه و اجبار حرکت نخواهد نمهود .عمهر
نظر بر ای داشت ک ابوبکر ،علی را در کنارش در مدینه نگه دارد ،زیهرا که براسهاس
سخ عمر ،ابوبکر از او بینیاز نیست و الزم اسهت در امهور مملکهت داری از او مشهورت
بگیرد( .اب اعثم کوفی ،الفتهوح )51 /0 :0900،ایه گهزارش نشها میدههد که در دوره
خلیف ّاو  ،حتی برای کمک و مشاوره در امر فتوحات سهراغ امهام علهی نرفتنهد .نکته
دیگر در ای گزارش ای است ک ریش نظرخواهی خلیف ّدوم در زمها خالفهت خهود ،به
اندیش او در زما خالفت ابوبکر برمیگردد.
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سزاوار میدانم( .ابه ابهی الحدیهد ،شهرح نههج البالغه  ،ج  ،06ص  )11بنهابرای میتهوا
دریافت ،از آنجاک عمر نمیتوانست علی را ب طور مستقیم به همکهاری و شهرکت در
فتوحات وادار کند ،تالش کرد از دیدگاهها و راهنماییههای آ حضهرت بههرهمنهد گهردد.
علی چو نمیتوانست نسبت ب سرنوشهت اسهالم و مسهلمانا بهیاعتنها باشهد ،تنهها در
ّ
متخصهص برجسهت
قالب مشاوره و ارائه دیهدگاهههای خهوی  ،هماننهد یهك کارشهناس و
حکومتداری و عرص نظامی عمل کرد .با وجود ای  ،هرگاه عمر از علی نظر و مشاوره
ا
خواست ،حضرت از ارائ رهنمودها در یغ نورز ید و ای مشاورهها صرفا به بحهث فتوحهات
محدود نمیشد( .رک :نهج البالغ  ،خطب )092
ب گفت برخی ّ
مورخا  ،خلیف دوم پی از اقدام ب جنگ قادسی ب علهی پیشهنهاد
داد تا فرماندهی سهاه عربهای مسلما را بر عهده گیرد ،ولی علهی مخالفهت و امتنها
ّ
کرد؛ سهس خلیف ناگزیر سعد ب ابیوقاص را اعزام نمود (مسهعودی .)913/6 :0919 ،در
ای راستا ،ذهبی و همچنهی بسهیاری از علمهای اههل ّ
سهنت پهس از او ،هماننهد ابه تیمیه
گفت اند ک علی بعد از وفات پیامبر در هیچ جنگی ب قصد همراهی بها خلفها یها به
خواست آنا شرکت نکرد .جنگهایی ک پس از وفات پیامبر شرکت کرد ،جنهگ بها
عایش و طلح و زبیر و معاوی بود ک البت نبرد با خهوارج نادیهده گرفته شهده اسهت( .ابه
تیمی  )910/ 9: 0962 ،ذهبی در پاسخ ب ّادعای شیعیا که « :شمشهیر علهی اسهالم را
برپا داشت»؛ گفت ک علی پس از پیامبر  ،ن در جنگ با ایرا و ن در جنهگ روم
در هیچکدام از جنگ های دیگر دوره خلفا شرکت نکرد( .ذهبی 591/0 ،0909 ،و )590
ّ
بر اساس آنچ ک گفت شد ،مشخص گردید که امهام علهی حاضهر به همراههی و
ّ
همکاری با خلفا در بحث فتوحات با کیفیهت مهدنظر خلفها نبهود و دعهوت ایشها را بهرای
جنگها نهذیرفت .اگر علی مدتی پس از مخالفتها و اعتراضهات به مخالفهت علنهی
خود ادام نداد و ب همکاری حداقلی در حد راهنمایی داد بسنده کرد ،به دلیهل مصهالح
مسههلمانا و حفههال اسههالم بههود .حهها چگون ه ممک ه اسههت ایشهها فرزنههدا خههود را ب ه
جنگهایی بفرستد ک خود پیوست ب آ را خوش نداشت؟

 .2بررمی رضایت امام علی

از حضور فرزندانش در فتوحات

الزم به ذکههر اسههت که بنهها بههر نقههل موجههود در نهجالبالغه و شههرح ابه ابیالحدیههد،
اجهازه ادامه جنهگ را
علی در عصر خالفت خود و در جنگ صفی ب حسهنی
به
ندادند ،بدی دلیل ک مبادا با ب شهادت رسید ای دو فرزند ،نسل حضرت رسو
خطر بیفتد( .اب ابی الحدید )65 /00 : 0320 ،از اب ابیالحدید انتظهار نمیرفهت که به
وضوح چنی مطلبی را نشر دهد ،زیرا ک درواقع دلیل حضرت در ممانعت ،حفال دو امهام
را
و برگزیدگا رهبری جامع مسلمانا است ،ن اینک صهرفا دو فرزنهد از نسهل پیهامبر
حفال کند .با ای هم  ،همی ک اشاره کرده حضرت بهرای حفهال جها فرزنهدا اقهدامی
چو ممانعت از جنگ نموده ،کافی است( .نههج البالغه  ،خطبه 611؛ اسهکافی:0916 ،
050؛ طبری99 /9 :0913 ،؛ مفید)013 :0909،
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در
یکی از مهمتر ی دالیلی ک اثبات کننده جعلی بهود داسهتا حضهور حسهنی
ّ
ایرا بوده و کمتهر بهدا پرداخته شهده ،وجهود شخصهی اسهت که عهدهای مهدعی انهد،
علی  ،فرزندا خود را با او و تحت فرماندهی او ب گرگا و طبرسهتا فرسهتاده اسهت؛
یعنی سعید ب عاص از عامال عثما و از تبهار بنهی امیه و دشهم درجه یهک علهی به
ابیطالب  ،زیرا عالوه بر دشمنی دیرین ای گروه با بنیهاشم ،امام علی پهدر سهعید
را ک از مشرکا ب نام قر ی بود در روز جنگ بدر از زندگی ساق کهرد .همهی موضهو
یکی از مهمتر ی دالیلی بود ک سبب شد در زما ب خالفت رسید علهی  ،سهعید به
عاص از بیعت ّاولی با علی خودداری نماید .شایا ذکر است ک نهزا بنهی امیه و بنهی
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ب گفت اب اثیر ،در جر یا شهورش علیه عثمها  ،حضهرت علهی سهعی کردنهد که
نیز ب ای کار اقدام کردند ک عثما ب امام حس
شورش را بخوابانند و امام حس
گفت :پدرت سخت از جا تو بیم دارد تو را سوگند می دهم ک نهزد پهدرت بهاز گهردی.
(اب اثیر )015 /9 :0905 ،ای گزارش نیز ب نحوی تأیید مطلب پیشی است.
ا
بنابرای  ،چگون ممک است حضرت در زما خالفهت عثمها و صهرفا بهرای مقاصهد
ّ
سههوم
دنیههوی و بهه جهههت کشورگشههایی آ امیهه و خلیفهه ای کهه حضههرت در خطبهه
نهجالبالغ (شقشقی ) ،انتقاد و اعتراض تند نسبت ب او روا داشت  ،جا دو فرزند خهود را به
خطر بیندازد؟!
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هاشههم از موضههوعات بههدیهی تههاریخ اسههالم اسههت(.رک :یعقههوبی011 /6 :0919،و013؛
مسعودی101/0 :0911 ،؛ اب سعد)050 / 5 :0909 ،
علی نسبت ب اقدامات و جنایات سعید ب عاص و تنی چند از عما و کهارگزارا
ّ
عثما اعتراض شدیدی داشت و پیاپی تذکر میداد .بنابرای طرح ای مبحث نیهز خهود به
با چنی افرادی است .بها گزارشهها
تنهایی بیانگر جعلی بود داستا همراهی حسنی
در فتوحهات
و دالیل باال می توا ب راحتی نتیج گرفت ک داسهتا حضهور حسهنی
ب ویوه در زما خلیف ّ
سوم بی پای و اساس است ،چراک علی بی از هم به عثمها و
عمال اعتراض داشت و اعما آنا را از هیچ نظهر تأییهد نمیکهرد که گزارشههای ایه
انتقادات در نهجالبالغ موجود است.
بود
و علی  ،یعنی حسنی
عثما فدک را ک سهم فرزندا حضرت فاطم
و از
ب مروا داد (دینوری(منسوب) )59 -56 :0911،او ابوذر غفهاری صهحاب پیهامبر
یارا نزدیک علی را ب ربهذه تبعیهد کهرد و مهردم را از بدرقه کهرد او بازداشهتّ ،امها
او را بدرق کردند و با ای کهار مخالفهت خهود را بها خلیفه اعهالم
علی و حسنی
کردند( .اب اعثم کوفی969-969 /0 :0900 ،؛ مسعودی )231-233 /0 :0911 ،بها ایه
در فتوحهات به بیها
هم در ای پووه ضم پرداخت ب نقلهای حضهور حسهنی
در فتوحات پرداخت شده است.
دالیلی مبنی برای عدم شرکت حسنی

 .3آثار ّ
مورخان پیرامون حضور حسنی

در فتوحات

پووه ههههای صهههورت گرفتههه نشههها میدههههد کههه تمهههامی گزارشههههای حضهههور
در فتوحات دورا خلفا ،منحصهر به کتهب اههل ّ
سهنت بهوده و اثهری از ایه
حسنی
مطالههب در منههابع کههه شههیعی نیسههت .از جملهه نویسههندگا اهههل ّ
سههنت بهه ترتیههب
بالذری(د ) 613.در فتوحالبلدان ،طبری (د ) 901 .در تاریخ  ،سههمی ( ) 961در
یاریخ جرجان ،ابونعیم اصهفهانی ( ) 991و مهافروخی اصهفهانی (قهر پهنجم) و متهرجم
آ (آوی) در قر هشتم ب نقل از ابونعیم ،مقدسی(د ) 511 .در الباد و التااریخ ،یهاقوت
حمههوی(د ) 262.در معجااا البلاادان ،اب ه جههوزی(د ) 531 .در المناات،ا اب اثیههر(د.
 ) 291در الکاماال ،کالعههی(د ، )299 .اب کثیههر(د ) 119 .در البدایااه و النیایااه ،ابهه
ّ
محمهد به عبهدالوهاب(د ) 0612 .در
خلدو (د )111 .در العبر و برخی معاصرا چو

م تصرالساایره ،دحههال احمههد ) 0919( 1در الفتوحااات االمااالمیه و برخههی دیگههر
هستند.عدهای از نویسندگا و فقهای متهأخر شهیع نیهز گزارشههای اههل ّ
سهنت را تکهرار
کردهاند.2
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ب احتما زیهاد سرمنشهاا ایه اخبهار ،مسهتقیم و یها بها واسهط به مهدائنی (د) 665 .
می رسد ،چو بیشتر نویسندگا هما گزارش طبری را بها انهدک تفهاوتی تکهرار کردهانهد.
بالذری منابع و مصادر گزارش را در کتاب نیاورده است ،اما شباهت گزارش او با دیگرا
نشا از سرچشم مشترک است .طبری در سندی ک همراه گزارش ارائ نموده به مهدائنی
اشاره کرده است .ب جز بالذریّ ،
مورخا هم عصر طبری یا پی از او هماننهد خلیفه به
در فتوحات چیزی بیها نکهرده انهد( .ابه خیها ،
خیا و یعقوبی از حضور حسنی
 ،32 :0905یعقوبی )53 /6 :0919 ،نقل اب جوزی بدو تردید همها نقهل طبهری اسهت.
(اب جوزی )1 /5 :0951 ،اب اثیر اگرچ مدرک نقل خود را نیهاورده (اب اثیهر/9 :0905،
 ،)2ولی در مقدم کتاب تصریح نموده ک منبع اصلی نوشتار وی ،اثر طبری بوده است.

 .2در انتهای مقاله به این بحث پرداخته شده است.
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 .1دحالن احمد.959/9 :9491 ،
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کالعی نیز آورده که مطهالب را از طبهری نقهل نمهوده اسهت( .کالعهی/9 :0901 ،
 .)999اب کثیر نیز هم وقایع مربو ب فتوحات را از طبری نقل کرده و تصریح نموده که
ای مطلب ،بنا بر قو مهدائنی اسهت (اب کثیهر ،بیتها .)019 /1 :اب خلهدو نیهز به ماننهد
اب اثیر نامی از منابع اثرش نیاوردهّ ،اما در پایا بحث خالفت خلفا و فتوحهات و جنگهها،
ب صراحت میگوید ک ای مطالهب را از کتهاب طبهری نقهل نمهوده اسهت( .اب خلهدو ،
 )059 /0 :0909بنابرای در مجمو میتوا گفت ک ارجا هم ّ
مورخا  ،ب یک نفر بهاز
میگردد و آ هم کسی جز مدائنی نیست .بهاوجود ایه  ،ابتهدا به دو اثهر نخسهتی دربهاره
یعنی آثار بالذری و طبری پرداخت شده و اسهناد گهزارش آ هها مهورد
حضور حسنی
بررسی قرار میگیرد.
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 .1-3بررمی گزارش بالذری پیرامون حضور حسنی
فتوحاتایران

در

براساس مت کتاب فتوح البلدان بالذری ،درباره فتح گرگا و طبرستا و نهواحی آ
چنی آمده 1ک :

ّ
«گفت شده :عثما ب عفا  ،سعید ب عاص ب امی را در سا بیست و ن بر کوف والیت داد و
ّ
مرزبا طوس نام ای ب او و ب عبدالل ب عامر والی بصره نوشت و ایشا را ب خراسا دعوت
کرد ک اگر هر کدام از آ ها غالب و پیروز شود خراسا را ب او واگذارد .اب عامر ب قصد آ
دیار رهسهار شد و سعید نیز با او رفت ،ولی اب عامر بر او پیشی گرفت و سعید ب جنگهای
طبرستا رفت .میگویند ک حس و حسی

دو پسر علی ب ابی طالب

در ای جنگ با

وی همراه بودند .ب قولی سعید بی آنک از کسی فرمانی در یافت کند ،از کوف ب قصد فتح
ّ
طبرستا رفت و الل اعلم( »...بالذری.)921 :0911 ،

ایرادهای وارد بر ای روایت بدی شرح است :
در ای گزارش فعهل «قهالوا  :گفته شهده یها گفتنهد» بکهار رفته که ناقهل و راوی آ
مشخص نیست و ای کار روایت را از اعتبار ساق کرده ،چو سلسهل سهند روایهت مهبهم
است و روات آ ذکر نشده است .در زبا فارسی نیز عبارت «گفت شهده یها گفتنهد» ایه
سااالت را در ذه ایجاد میکند که چه کسهی و کجها گفته اسهت؟ به عبهارت دیگهر
براساس اصطالح رجالی راوی ای خبر مجهو و سند آ مرسهل اسهت .از آنجها که میها

 .1قالوا :ولى عثمان بن عفان رحمه اهلل سعيد بن العاصی بن سعيد بن العاصی ابن أمية الكوفة فى سنة تسع و
عشرین فكتب مرزبان طوس إليه والى عبد اهلل بن عامر بن کریز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس و هو على
البصرة یدعوهما إلى خراسان على أن یملكه عليها أیهما غلب و ظفر فخرج ابن عامر یریدها و خرج سعيد فسبقه
ابن عامر فغزا سعيد طبرستان ،و معه فى غزاته فيما یقال الحسن و الحسين ابنا على بن أبى طالب

 ،و قيل

أیضا أن سعيدا غزا طبرستان بغير کتان أتاه من أحد و قصد إليها من الكوفة و اهلل أعلم(...بالذری.)991 :9981،

دورا زندگانی بالذری ب عنوا نخستی منبع مکتوب تا خالفهت عثمها حهدود  651سها
فاصل زمانی است ،ذکر سلسل راویا خبر الزامی بود.
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اگر با دقت بیشتری ب نقد روایت پرداخت شود ،مشهخص میشهود در ابتهدای روایهت،
در
نویسنده چنی آورده«:گفتند یا گفت شهده» ،ولهی آنگهاه که به حضهور حسهنی
طبرستا رسیده ز یرکان نوشت « :میگویند» ،ب عبارتی در ابتدا فعل( قالوا)ک فعهل ماضهی
است و سهس فعل «یقا »( فعل مضار  :حا و آینهده ) آورده شهده اسهت؛ یعنهی کسهانی
ک نویسنده در ابتدای مت گزارش را از آ ها گرفت کسانی بودند ک در گذشت میز یستند
ب کهار بهرد فعهل مضهار
و ای روایت بدا ها منتقل شده ،اما درباره حضور حسنی
مجهو  ،حاکی از آ است که در عصهر نویسهنده ( بهالذری) یعنهی در دوره عباسهیا به
ا
در فتوحات حضور داشت اند .ایه گونه نقهل قهو
اوگفت شده ک ( احتماال) حسنی
کرد بنابرنظر دانشمندا رجا و درای  ،ب یک باره روایت را از اعتبار ساق میکند.

در فتوحات شمال ایران

مسأل ی دیگری ک باید نسبت ب آ توج داشت ای است ک ب گفت بهالذری ،سهعید
ب عاص بی آنک از کسی فرمانی در یافت کند ،از کوف (پادگا نظامی برای فتح ایرا ) ب
قصد فتح طبرستا حرکت کرد .ای جمل بدی معنا است ک در مدین هیچ کهس از رفهت
سعید ب عاص ب سهوی طبرسهتا خبهر نداشهت و او ناگههانی تصهمیم گرفته اسهت .پهس
از ای تصمیم آ گاه شدند و او را همراهی کردند!؟ ایه
چگون می توا گفت حسنی
در شهر مدین حضور داشتند و رفهت و آمهد
نکت را هم میتوا افزود ک یقینا حسنی
آنا ب عرا در هیچ منبعی ذکر نشده است.
ّ
بالذری با ذکر واژه «والل اعلم» در پایا گزارش نشا داده ک خهود او ههم به ایه
با سعید ب عاص مشکوک بوده است .ای گون گهزارش
مسئل یعنی همراهی حسنی

واکاوی گزارش های حضور امام حسن و حسین

در فتوحهات
گذشت از آنک سلسل سند روایت ذکر نشده است ،از شرکتحسنی
با تعبیر «فیما یقا »(گفت میشود) خبر داده ک ضعف و عدم اعتماد ب چنی روایتی روش
ّ
ّ
است .در ضم تحر یف آشکاری ک عدهای از مدعیا کردهاند ،ای است که مفههوم و
ا
ا
ترجم (احتماال) را از کتاب بالذری نادیده گرفت اند .بهالذری گفته که احتمهاال حضهور
داشتند ن اینک یقی داشت باشد .ب عبارتی تعبیهر«فیمها یقها » نشها دهنهده عهدم اعتمهاد
بالذری ب گزارشی است ک آورده است.
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داد توس بالذری انصان او را مینمایاند ک شک و عدم یقی خود را ابراز داشت است،
درحالی ک چنی انصان و شهامتی از بسیاری دیده نشده تا بدی طریهق مخاطهب را بهرای
انتخاب آزاد بگذارند و نظر خود را برای مقاصد گوناگو تحمیل نکنند.
بنابرای آیا عقل و وجدا علمی هیچ اندیشمندی ،روایتی را ک گزارشهگر آ بها تردیهد
سخ رانده و سند آ مرسل بوده و محتوای آ نیز خالی از اشکا نیست ،ب عنهوا امهری
قطعی و یقینی میپذیرد؟
ز یه العابهدی رهنمها
انعکاسی از گزارش بالذری در کتاب زندگانی امام حسای
آمده ک در سا های اخیر و با رونق فضای مجازی فراوا بهدا اسهتناد شهده اسهت .عهی
مت کتاب ز ی العابدی رهنما چنی است:
«در سا سی ام هجری یعنی هفت سا پس از خالفت عثما سعید العاص فرمانده ماجراجوی
عرب را با نیروی تازه نفس از کوف ب سوی طبرستا فرستاد .دو فرزند علی
حسی

امام حس و امام

هم ب سمت مجاهدا اسالمی ک ای جهاد برای هر خاندا مسلما وظیف و شعاری

ب شمار میآمد ،زیر دست ای فرمانده اموی حرکت کردند»(رهنما.)962 / 6 :0993 ،

یکی از شگفتیهای نوشتار رهنما ،اشاره ب ای است ک فرزندا حضرت علی زیهر
دست فرمانده اموی بودند .اگر ب منبع ایشا در توضیحات پایی صفح کتاب نگاه شهود،
ب فتوح البلدا بالذری ارجا داده شده است .در مطالب پیشی مهت کامهل کتهاب فتهوح
البلدا ارائ و بررسی شد و دیگر احتیاج ب توضیح و رونمایی داستا سرایی رهنمها نیسهت.
عاشهق مهردم ایهرا
نکت جالهبتر اینکه ایشها در صهفح مزبورگفته  «:امهام حسهی
بوده . »...بنابرای چگون ممک است فردی ههم دوسهتدار و عاشهق ایرانیها و ههم سهبب
کشتار آنا بوده باشد؟
 .2-3بررمی گزارش طبری درباره شرکت حسنی
فوحاتایران
از آثار دیگری ک داستا حضور حسنی
است .گزارش طبری در ای مورد ای چنی است:

در

در آ تکرار شده ،کتهاب تهاریخ طبهری

«سخ از جنگ های طبرستا بوسیل سعید ب عاص ... .حن

ب مالك گوید :سعید ب عاص

ب سا سی ام از کوف ب منظور غزا آهنگ خراسا کرد حذیفة ب یما و کسانی از یارا پیامبر
ّ
ّ
و عبد الل ب عباس و عبد الل ب عمرو ب عاص و
خدا با وی بودند .حس و حسی
ّ
ّ
عبد الل ب زبیر نیز با وی بودند .عبد الل ب عامر نیز ب آهنگ خراسا از بصره در آمد و از سعید
َ
پیشی گرفت و در ا َبرشهر منز کرد( .»...طبری .)623 /9 :0911 ،طبری خود هیچ گاه ای
روایت را تأیید نکرد ،بلک گفت ُع َمر ب شبة ای روایت را نقل کرده است .از نکات حائز اهمیت
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ای است ک اب شب (د 626 .هجری در سامرا) جزو ّ
مورخا ِ مرتب با دربار عباسیا بود( .ذهبی،
)11 /6 :0903

ّ
«سعید ب سا سی ام آهنگ غزا(جنگ) کرد و سوی گرگا و طبرستا رفت .عبد الل ب عباس
ّ
ّ
و عبد الل ب عمرو ب زبیر و عبد الل ب عمرو ب عاص با وی بودند .کافری ک خدمت آنها را
میکردگفت ک سفره را پی

آنها میبردم و چو میخوردند ب م دستور میدادند ک آ را می

تکاندم و میآویختم و چو شب میشد باقیمانده را ب م میدادند .ب گفت او ،محمد ب حکم
ب ابی عقیل ثقفی جد یوسف ب عمرو ک همراه سعید ب عاص بود کشت شد و یوسف ب قحدم
گفت ک ای قحدم! میدانی محمد ب حکم کجا درگذشت؟ گفت :آری با سعید ب عاص در
«.1و حدثنى عمر بن شبه ،قال :حدثنا على بن محمد ،قال :أخبرنی على بن مجاهد ،عن حنش بن مالك التغلبى،
اهلل بن عمرو بن العاص ،فحدثنی علج کان یخدمهم قال :کنت أتيتهم بالسفره ،فإذا أکلوا أمرونی فنفضتها و عالقتها،
فإذا امسوا اعطونى باقيه قال :و هلك مع سعيد بن العاص محمد بن الحكم ابن ابى عقيل الثقفى ،جد یوسف بن
عمر ،فقال یوسف لقحذم :یا قحذم ،ا تدرى این مات محمد بن الحكم؟ قال :نعم ،استشهد مع سعيد بن العاص
بطبرستان ،قال :ال ،مات بها و هو مع سعيد ،ثم قفل سعيد الى الكوفه» (تاریخالطبری) 211/4 :9411،

در فتوحات شمال ایران

قال :غزا سعيد سنه ثالثين ،فاتى جرجان و طبرستان ،معه عبد اهلل بن العباس و عبد اهلل بن عمر و ابن الزبير و عبد

واکاوی گزارش های حضور امام حسن و حسین

طبری راویا گزارش اب شب را چنی عنوا کرده است « :علی به محمهد مهدائنی از
در فتوحهات،
علی ب مجاهد از حن ب مالك» .بسیاری از مدعیا حضور حسهنی
ب همی گزارش طبری استناد می جویند ک پی از ای گفت شد منشاا آ مهدائنی اسهت.
ا
باید اشاره کرد ک طبری در چند سطر بعهدی دقیقها به نقهل از همها راویها در گزارشهی
دیگر 1اینچنی ذکر میکند:

009

طبرستا ب شهادت رسید .گفت :ن  ،همراه سعید بود و آنجا درگذشت .آنگاه سعید ب کوف باز
آمد (طبری.) 611 /9 :0911،

همانگون ک ذکر شد در گزارش دوم طبری ،از هما راویا و بها همها سلسهل سهند،
با سعید ب عهاص و حضهور ایشها در ایهرا نیسهت .حها
خبری از همراهی حسنی
کدام یک از دو گزارش میتواند درست باشهد؟ تضهاد و تنهاقو دو روایهت چگونه قابهل
اغماض است؟ مگر یک واقع ب صورت همزما به چنهد صهورت اتفها میافتهد؟ مگهر
راویا چند بار چنی چیزی را برای همدیگر نقل قو کردهاند ک میا دو گهزارش تفهاوت
بسیار وجود دارد؟!
گههزارش نخسههت اشههاره بهه همراههها سههعید در جنههگ طبرسههتا دارد و در آ نههام
بههرده شههده ،امهها در روایت هی دیگههر و اتفاقهها بهها همهها سلسههل سههند نههامی از
حسههنی
در حضور در طبرستا نیست ،البت ای تناقو عجیب نیسهت ،زیراکه طبهری
حسنی
اذعا دارد هم اخبار درست و نادرست را بدو ارزیابی و سنج اعتبار آ هها گهردآوری
کرده است .وجود روایت های متناقو برای پایی آورد جایگاه نوادگها پیهامبر ،ازجمله
ّ
را در شهمار
و امام حسی
فرضی اضاف شد و جعل نام امام حس
دالیلی است ک
اصحاب فتوحات در زما های بعدی و یا در زما نویسندگانی چو بالذری و طبری بهی
ّ
از پی تقویت میکند .طبهری خواسهت یها ناخواسهت پووهشهگرا را از ایه تنهاقو مطلهع
ساخت و ردپایی از تحریف تاریخی را آشکار نموده است ک ب احتما زیاد نشهأت گرفته
از جریا تحریف تاریخ توس امویا یا عباسیا است.

برفههرض اینکه از تنههاقو دو گههزارش چشههم پوشههی گههردد و روایههت ّدوم که نههامی از
در آ نیست نادیده انگاشت شود ،نکت اساسی ای است ک س نفهری که در
حسنی
ای سلسل سند قرار دارند نیز در رویکرد تخصصی رجالی بدو خدش نیستند .فرد نخست
در سلسل ای روایت ،علی ب محمد مدائنی است که در نظهر قهدمای اههل ّ
سهنت بها ایه
عبارت «در نقل حدیث قوی نیست» از او یاد شهده اسهت( .ابه عهدی929 /2 :0901 ،؛
ذهبی )19/9 :0901،ارتبا او با عوان ب حکم ک عثمانی مذهب بود و برای امویا خبهر
میساخت و همچنهی دوسهتی او بها اسهحا به ابهراهیم موصهلی که از همنشهینا دربهار
عباسیا (مأمو و واثق) بود ،اخبار او را خدش دار کرده ،ضم اینک او عمهده اخبهارش را

از عوان گرفته اسهت( .حمهوی661 /9 :0900 ،؛ ابه حجهر عسهقالنی659 /9 :0912،و
912؛ زرکلی دمشقی)636 /0 :0311 ،
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ّ
متخصصها رجها اههل
فرد ّدوم ،علی ب مجاهد(ب مسلم القاضی الکابلی) است که
ّ
سنت او را فردی دروغگو ،متروک و جاعل حدیث دانست اند( .اب حجر عسقالنی:0912،
915 / 0؛ همو991/ 1 :0919،؛ ذهبی ،بی تا16 /9 :؛ همو959/6 :0311،؛ مهزی:0911،
مورخ اهل ّ
001 /60ه003؛ اب جوزی )031/6 :0951 ،خطیب بغدادی دیگر ّ
سهنت دربهاره
او گفت ک علی ب مجاهد ب مسلم از کسانی بود ک روایت و سندش را جعهل میکهرد و
بزرگههها اههههل سهههنت او را دروغگهههو میداننهههد و در بیاعتبهههاری او شهههکی نیسهههت.
(خطیببغدادی ،بیتا)012 / 06 :

همانگون ک بررسی شد هر س راوی ایه گهزارش ،مشهکالتی چهو ضهعف در نقهل
حههدیث ،شهههره ب ه دروغگههویی و متههروک و مجهههو بههود را در پرونههده دارنههد .بنههابرای
ّ
مشخص شد ک نقل طبری درباره ای موضو حتی نزد ّ
مورخا و متخصصا رجالی اههل
انسا های بزرگ و شهناخت شهدهای بودنهد،
سنت هم اعتبار ندارد .از آنجاک حسنی
حضور آ ها در هر اقدامی از جمل فتوحات سبب مشروعیت آ اقهدام و عهامال میشهد.
در فتوحهات خبهر بسهیار مهمهی اسهت ،بنهابرای امکها نهدارد که در
حضور حسنی
صورت صحت خبر ،راویا و ّ
مورخا از آ غفلت کرده باشند.

 .1برای دوران پيش از اسالم و جاهليت عرب ،فردی به نام حنش بن مالك ثبت شده ،اما در زمان فتوحات
چنين شخصی وجود ندارد.

در فتوحات شمال ایران

در فتوحات حضور می داشهتند ،مهاجرا توسه راویها فراوانهی نقهل
اگر حسنی
ا
میشد و عده زیادی آ را مطرح و تحلیل میکردند ،ن اینک صرفا چند روایهت مخهدوش
و ضعیف وجود داشت باشد .ضم اینک در صورت وجود یها ّ
صهحت ایه خبهر ،حاکمها

واکاوی گزارش های حضور امام حسن و حسین

نفر ّ
سوم ،حن ب مالک 1ک خبر او با واسط به مهدائنی رسهیده در نظهر دانشهمندا
ّ
رجالی فردی مجهو (ناشناس) است .از مسلمات علم رجا است که اگهر روایتهی ،راوی
آ مجهو بود ،آ روایت از درج اعتبار سهاق اسهت (ذهبهی ،بهی تها 16 /9 :؛ ابه ابهی
حاتم رازی 002 /2 :0921 ،؛ مزی913 /60 :0911 ،ه.)931
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اموی برای مشروعیت خهود در حهی فتوحهات یقینها از ایه ایه خبهر اسهتفاده میکردنهد،
بنابرای عدم استناد نشا میدهد ک ایه روایهات پهس از فتوحهات یها بهرای توجیه برخهی
اقدامات در دوره اموی ساخت شده است .در واقع انتشهار چنهی خبهر مهمهی توسه چنهد
راوی مشکوک و نامعتبر ،نشان ای آشکار از جعل است.
براساس برخی گزارشها ب نظر میرسد ،طبری وقتی با شیع شد اهل طبرستا مواجه
شد ،انگیزه کافی برای ثبت گزارشهای جعلی را داشت است .چنانچ یاقوت حموی نقهل
کرده ک او وقتی به طبرسهتا بازگشهت و اههالی آنجها را در مهذهب شهیع دیهد که سهب
اصحاب پیامبر نیز میکنند ،فضائل خلفها را امهال کهرد ،ولهی از تهرس جهان از آنجها
خهارج شهد( .حمهوی )6929 ،2 :0900 ،محمهد صهبحی حسه خهال  ،نگارنهده کتهاب
دحیح و ضعیف یاریخ الطبری ،روایات فهتح طبرسهتا را ضهعیف و سهند آ هها را مهورد
خدش دانست و بر متروک الحدیث بود علی ب مجاهد و منقطع بود اسناد تأکیهد کهرده
است( .طبری )905 /9 :0911،گذشت از عدم اعتبار گزارش طبری از جهت سندی ،مهت
ا
ا
گزارشهای او مضطرب است و تناقو دارد .مت دارای اضطراب و تناقو عقهال و منطقها
قابل استناد نیست ،چو هر قسمت از آ مت انتخاب شود یعنهی گهزین و تحریهف مهت
صورت گرفت است.
گزارشی ک نویسنده کتاب بعض فضائح الروافض 1در قر ششم آورده نیز دقیقا نشا
میدهههد کهه برخههی از دانشههمندا اهههل سههنت ،نقهه حضههرت علههی و حضههور
در فتوحات را بدو هیچ تردیدی انکار کردهاند .ای نویسهنده که به شههاب
حسنی
الههدی تهواریخی شههافعی موسههوم اسههت گفته که در هنگههام فتوحههات شهیخی « ،علهی و
» کجا بودند؟ آنچ عمر کرد ،یک دهم آ را علهی کجها کهرد؟! آ همه
فرزندان
زمی و بالد گبرکا و ترسایا در دولت خالفت عمرب خطاب برأی و تهدبیر و سیاسهت او
ستدند ،ن در زما خالفت علی  .یهک علهوی دریه غزاهها ّاو و آخهر نبهوده اسهت.

 .1عبدالجليل قزوینی رازی(د .قرن ششم) در کتاب النقض یا بعض مثالب النّواصب فى نقض بعض فضائح
الرّوافض ،به تمام اشكاالت کتاب بعض فضائح اهتمام ورزیده و همه شبهات آن را رفع کرده است.

(قزوینی رازی093 :0951 ،و  )921او در ادام اسامی هم کسانی را ک در فتوحات نق
داشتند آورده است.
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 .3-3بررمی مایر منابع و مآخذ یاری ی
ّ
ّ
پی از ورود ،ب بررسی اقوا ّ
مورخا متقدم و پووه های متأخر شایا ذکر است که
ا
ّ
در زمها
در گزارشهای آثار دست ّدوم و متأخرتر ،دقیقا مشخص نیست که حسهنی
کدام خلیف ب گرگا رفت اند؛ س خلیف نخست اهل ّ
سهنت یها حضهرت علهی ؟ .نکته
برایشرکت در فتوحهات به ایه
دیگری ک دقیقا تبیی نشده ای است ک آیا حسنی
شهر رفتند یا برای امر دیگری بوده است؟
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بنابر فرضی اخیر ،اگر ای حادث در عصر خالفت امام علی رخ دادهباشد ،نمیتوا
ّ
با پسر زبیر در ای سهفر همهراه بهوده باشهد؛ زیهرا که عبدالله و
پذیرفت ک امام حس
پدرش زبیر از هما روزهای نخستی خالفت علی ب مخالفت با حضهرت برخاسهتند و
بعد از مدت کوتاهی ،جنگ جمل را ب راه انداختند؛ بنهابرای چگونه ممکه اسهت امهام
و پسر زبیر هم سفر شده باشند؟!
حس
ّ
گزارش ابونعیم اصفهانی با توج ب قرائنی همچو حضور «عبدالل ب زبیهر» ،نشها از
تکرار گزارش پیشی است ک البت ب اختصار نقل شده است (اصهفهانی 99 / 0 :0390 ،و
 .)91افزو بر ای  ،ابونعیم دو خبر در ای باره آورده ک عالوه بر ضعف ارسا  ،راویها آ

واکاوی گزارش های حضور امام حسن و حسین

بنابر نوشت سهمی در یاریخ جرجان ،آنا که از میها اصهحاب پیهامبر به گرگها
ّ
رفتند ،حسی ب علی  ،عبدالل ب ُع َمر و حذیفة ب یمها بودنهد .او آورده که «گفته
شده حس ب علی نیز آمده است» (سهمی .)1 :0911 ،عالوه بر اینکه سهند گهزارش
ّ
از عبهارت«گفته شهده» اسهتفاده
سهمی مشخص نیست ،درباره همراههی امهام حسه
کرده و شک خود را بدی طریق ابراز داشت استّ .
ماید چنی تردیهدی ،گفته خهود او در
جای دیگر اثرش است .وی بعد از نقل روایتی از عباس به عبهدالرحم مهروزی مبنهی بهر
ّ
آ ک حس ب علی و عبدالل ب زبیر وارد اصفها شدند و از آنجها به گرگها رفتنهد،
مینویسد« :اگر ای گفت درست باشد ،معلوم میشود ک ای حادث در زما خالفت علی
ب ابی طالب بوده است» (هما .)3 ،
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ّ
یا مجهو هستند 1و یها در کتابههای رجهالی اههل سهنت «کهذاب» و «جاعهل حهدیث»
ّ
معرفی شدهاند( .اب عهدی693 /0 :0901،هه ،691ابه عمهر دارقطنهی البغهدادی:0919 ،
 )069روایت ّ
مافروخی ،هما گزارش ابونعیم است ک البت سلسل سند آ نیهز ذکهر نشهده
استّ .
مافروخی اصفهانی در قر پنجم و مترجمآ در قر هشتم هما گهزارش ابهونعیم را
آورده اند( .مافروخی اصفهانی :0956،ص95؛ آوی)062 : 0961 ،
اب اسفندیار در یاریخ طبرماتان دربهاره نامگهذاری شههر مهامطیر مهی نویسهد« :آ
موضع ک مامطیر است ب چشم امام حس به علهی دلگشهای و نهزه آمهد ،آبگیرهها و
مرغا و شکوف ها و ارتفا بقع و نزدیک ب ساحل دریها دیهد» (ابه اسهفندیار/0 :0932 ،
ّ
 .)19اولیااالل آملی در نقو گزارش بدو سند اب اسفندیار چنی آورده است« :آنچ در
تاریخ طبرستا مسطور است ک در ایهام خالفهت عمهر به خطهاب امهام ابومحمدالحسه
ّ
علی  ،و عبدالل اب عمر و مالک ب حارث االشتر و قسیم ب العباس ب طبرستا آمهده
ّ
اند ب حقیقت اصلی ندارد» (اولیااالل آملی.)95 :0991 ،

ّ
مشروعیت جهاد و فتوحات ،متوسل
بعضی از علما و فقهای متأخر شیع نیز برای اثبات
در فتوحات خلیف ّدوم شدهاند و ای نشا میدههد که
ب ذکر داستا حضور حسنی
ضعف در ّ
تخصص تاریخی میتواند فقی را ب اشتباه در نظر و فتوا وادارد .تکرار ای اشهتباه
ک از سوی برخی از علما و فقهای شیع صورت گرفت است ،2شاهد و پیشین ای در کتهب
که تاریخی و حهدیثی شهیع نهدارد ،عهالوه بهر اینکه ههیچ یهكاز گزارشههای تهاریخی
ّ
اهل ّ
در روزگهار خالفهت خلیفه ّدوم نیسهتند .بنهابرای
سنت نیز مدعی شرکت حسنی
گزارشهای فقها ن مستند ب اخبار شیعی است و نه گزارشههای منهابع اههل تسهن ؛ البته
 .1راویان دو خبر چنين است :الف .حَدَثناه عبداللّه بن محمد ثنا ابوبشر عن بعض مشایخه؛ ب) رواه غيره عن
ابى بِشر احمد بن محمد المروزى سمعت العباس بن عبدالرحيم فى اسناد ذکره .برای نمونه نام «عبداللّه محمد»
در ميان روایان فراوان است و معلوم نيست کدام یك اراده شده است.
 .2ظهير الدین نيلى ،حاشية ارشاد االذهان ،ص 88به نقل از مدرسى طباطبایى993 /9 :9932؛ اردبيلى:9499 ،
98؛ مجلسى ،بیتا 953 ،9:؛ حسينى عاملى؛ [بىتا] 242 / 4 :؛ انصارى ،مرتضى245 /2 :9422 ،؛ شریف
قرشى219 /9 :9499،ـ212؛ معروف حسنى[ ،بىتا]482 ،9:ـ95 /2 ، 489ـ.93

بعضی از فقها بعد از بیا چنی نقلهایی ،حکم ب عدم اعتماد ب آ اخبار دادهاند و برخی
مانند شیخ انصاری از واژگهانی چهو «آنچه مشههور اسهت» اسهتفاده کردهانهد( .نجفهی،
20 /60 :0900؛ حسینی شاهرودی110 /0 :0911 ،؛ انصاری)695 /6 :0966 ،
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در بسیاری از تحریفات درباره زندگانی اهل بیت  ، 1از جمله موضهو شهرکت در
 ،آثار زی العابدی رهنما مورد توج قرار گرفت است .آنچ که ز یه
فتوحات حسنی
العابدی رهنما در کتاب آورده برحسهب ظهاهر ،به مایه اش همها روایهتههای طبهری و
ّ
بالذری است ک در ابتدا اشاره شد .با ای حا مشخص نیست غیر از آنچ که بهالذری و
طبری روایت کردهاند ،بقی مطالب و داستا سراییها را از کجا آمهده اسهت .بها همه ایه
خطاهای رهنما ،اسالم ستیزانی ک ب اثر رهنما ارجا میدهند ،از آورد نوشت هایی ک او
در ادام کتاب آورده پرهیز میکننهد و بهرای اثبهات پی فهرض خهود از تقطیهع و گهزین
ّ
قص گوییهای رهنما دریغ نمیورزند.
ارائ بخشی از مت کتاب رهنما ضروری ب نظر می رسد:
گفت :تو از ای تاریخ دیگر شایستگی فرماندهی مسلمانا را نداری .با آ قو و قرار و عهد
وپیما با ایرانیا  ،عهد و پیمانی ک همیش نزد رسو خدا

محترم شمرده می شد ،چگون

ب خود اجازه دادی ای عمل ننگی را مرتکب شوی و ب جا و ما مردم بی پناه دست درازی
کنی و هم را از دم تیغ بگذرانی و ما آنا را ب غارت ببری؟ م ک یک مجاهد اسالمی هستم.
ای ننگ و نفرت را روبروی هم مسلمانا و مجاهدا اسالمی نق

صورت کری خودت می

سازم ،تا هم بدانند ک ای رفتار ناشایست تو زیبنده اخال زشت و طینت ناپاک خودت بوده و ب
هیچ وج ارتباطی با مسلمانا و اخال کریم آنها ندارد ،زیرا تو مانند دیگر افراد خاندا بنیامی ،
هیچگاه ب پیامبر اسالم

داری .م اکنو از همی جا ب مدین باز می گردم و خلیف را از سوا رفتار تو آ گاه

میکنم .هما روز حسی

با برادر بزرگتر خود و چند ت از مسلمانا دیگر از قلع بیرو آمده

 .1درباره «ارینب» و «ارتباط خویشاوندی اهل بيت با بنی اميه» و بسياری از موضوعات دیگر فراوان داستان
سرایی از ایشان وجود دارد.

در فتوحات شمال ایران

را در پی

و مبادی بلند و پاک آ ایما نیاوردی و هما راه گمراها قبیل خود
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«حسی

از ای پی

آمد ناهنجار چنا بر آشفت ک با سعیدالعاص پرخاش سخت نمود و

061

و راه مدین را در پی

گرفت و ای نخستی اختالن حسی

ای کاروا کوچک وارد مدین شد و شرح واقع را حسی

با خاندا بنی امی بود .روزی ک
ابتدا ب پدرش علی

و سهس ب

هماندم ب مسجد شتافت و ب عثما ک خالفت را با

هم مسلمانا گفت .امیر مومنا علی
ّ
تحمل ای ننگها ب عهده گرفت بود چنی گفت ک دست ای افراد ناپاک و آزمند را از ریاست
و فرماندهی مسلمانا کوتاه ک و ب ای ننگ ورسوائی خاتم ده .راضی مشو ک اعتماد و
اطمینانی ک رسو خدا

در د ها ب وجود آورده از میا برود .آ وقت است ک هم چیز

درهم شکست می شود و هم سازما های عقیدتی مردم فرو می ریزد»(.رهنما.)61 /6 :0993،

ّ
مشخص شد که ّ
قصه گهویی و خیها پردازی از ویوگیههای بهارز
با مت کتاب رهنما
نوشتار او است .بنابرای طبیعی است افرادی ک با منابع تاریخی آشهنا نیسهتند و فهر منهابع
معتبر و نامعتبر را نمیدانند و یا توانایی اعتبارسنجی منابع که از مآخذ و رما ها را ندارند،
ای داستا سراییها را باور کنند .باای هم افرادی از جمل عبدالحسی ّزر ی کوبّ ،ادعای
حضور حسنی در فتح گرگا و طبرستا را شایع و محل ِاشکا دانست اند( .زریه کهوب،
)991-992 /6 :0911
چنهد نکته
برای تبیی زما دقیق فتح گرگا و طبرسهتا و ارتبها آ بها حسهنی
ّ
ضروری است .در دوره کوتاه خالفت ابوبکر ،او مشغو جنگهایی مشهور به ِرده بهود و
همچنی جنگهایی کوچک در مرزهای ایرا ک ضم مقدم سازی برای فتوحهات دوره
ک اندکی
عمر ،جزو فتوحات اصلی ب شمار نمیآید .بنابر برخی گزارشها ،امام حس
بزرگتر بود ،با وجود سه کهم از ابهوبکر درحهالی که خطبه میخوانهد،
از امام حسی
ّ
خواست از منبری ک باید دراختیار علی قرار بگیرد ،پایی بیاید (محب طبری ،بیتا/0 :
061؛ اب ابیالحدید .)011 /9 :0921،ای گزارش نشا میدهد ک اگر سه کهافی بهرای
جنگ نیز میداشتند ،همکاری نمیکردند.

زمانی ک خلیف ّدوم در سا سیزدهم هجری ب خالفت رسید ،عربها ب دروازه ههای
زیر ده سا
روم و ایرا رسیده بودند ،اما نکت مهمتر ای است ک درای زما حسنی
به سهنی در حهدود بیسهت
س داشتند .از ای زما تا پایا خالفت عمر که حسهنی
سالگی میرسیدند ،در هیچ یک از منابع ،نامی از آ هها بهرای شهرکت در فتوحهات نیامهده
است .باتوج ب اینک در زما حکومت حضرت علی فتوحات از رونهق افتهاد ،نگاههها

ّ
متوج دوره عثما میشهود .در زمها خالفهت عثمها ( 69-95هجهری) مرکهز حکومهت
همواره در مدین بود و علی نیز در آنجا مسک گزیده بود و بهالطبع فرزنهدا ایشها نیهز
همراه ایشا بودند ک مراقبت از منز خلیف ّ
سوم در جههت مهدیریت اقهدامات ناراضهیا ،
با عثما مخهالف بودنهدّ ،امها
شاهدی بر ای ماجرا است .با ای ک علی و حسنی
را بهرای محافظهت از خانه عثمها و خنثهی کهرد خشهم مهردم و
علی  ،حسنی
حرکههات هیجههانی فرسههتاد( .ابه طقطقههی099 :0951؛ طبههری6692 /2 :0915،؛ اب اثیههر،
 019 / 9 :0905؛ دینوری(منسهوب) 26-29 :0911،؛ ابه ابهی الحدیهد010 /5 :0921 ،؛
اب العبری)090 :0911،

آ چنا ک از مت گزارشها پیداست فتح گرگا و طبرستا ب دستور دولهت مرکهزی
نبوده ک در ای صورت فرض ّی فراخوا عمومی ب جهت آماده سازی لشکر و ملحق شهد
اهل مدین ب لشکریا عرا نمیتواند با واقعیت مطابقت داده شهود .حها بایهد پرسهید،آ
زما ک سعید ب عاص والی کوف و اب عامر والی بصره ،قصد حرکت ب طهرن خراسها
در کوف یا بصره حضور نداشت اند و در منابع تهار یخی نیهز مثهالی بهر
داشتند ،حسنی
ّ
ای مدعا یافت نمی شود ،حا چگون آنها میتوانستند در شمار همراها سعید و اب عهامر
قرار گیرند؟!
نکته ای که از آ غفلههت شههده تناقضههی اسههت که در گزارشهههای چگههونگی فههتح
طبرستا وجود دارد .آنچ بیشتر ّ
مورخا بر آ تأکید دارنهد ایه اسهت که اصهال در فهتح
طبرستا جنگی در کار نبوده و ای فتح را از راه صلح و بدو جنگ و خو ر یزی(مفتهوح
بالصلح در اصطالح فقهی) نوشت اند.

در فتوحات شمال ایران
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ب تحلیل برخی ،حضرت نمی خواست در جامع مسلمانا خلیف کشی رواج پیدا کنهد
و دیگر اینک مانع هتک حرمت و قتل عمد عثما شود ،بنابرای سعی کرد که به خهانواده
عثما آب و غذا برساند( .عاملی )011 :0909،قتهل عثمها سهبب فتنه میشهد و فرصهت
طلبا از ای ماجرا سود میبردند ک البت چنی هم شد .بر اثر ایه اقهدام حکومهت معاویه
تثبیت شد و طلح و زبیر جمل را ب راه انداختند و با خرج فراوا و تبلیغات ،جای عهامال
قتل عثما با خونخواها تغییر پیدا کرد.
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بالذری در فتوح البلدان مینویسد ک سعید ب عهاص در زمها خالفهت عثمها  ،بها
حاکم جرجا (گرگا ) صلح کرد و او از آ پهس به دسهتگاه خالفهت ،مالیهات و خهراج
میداد (بالذری .)923 :0991 ،اب قتیب دینوری(د ) 612 .نیز آورده ک طبرستا توسه
سعید ب عاص در زما خالفت عثما ب صلح فتح شد( .دینوری)521 :0336 ،
دو گون گزارش ارائ داده ،در گهزارش دیگهری
طبری ک در نقل حضور حسنی
فرجام فتح گرگا را چنی نوشت ک کلیب ب خلف و ادریس ب حنظل گفت اند« :سهعید
ب عاص با مردم گرگا صلح کهرد» (طبهری .)211 /6 :0911 ،بنهابرای در ایه گهزارش
اثری از جنگ و کشتار وجود ندارد.
اب فقی همدانی هم تأیید کرده ک گرگا و طبرسهتا  ،در زمها خالفهت عثمها  ،به
دست سعید ب عاص ب صلح فتح شد .1در واقع اب فقی گزارش مستقلی نیهاورده و اصهل
نقل وی از بالذری است ،با ای تفاوت ک برخی سخنا او را تغییهر داده اسهت (ابه فقیه
ّ
همدانی .)09-02 :0902 ،مقدسی هم نوشت ک «:ب روزگار عثمها  ،جر یهر به عبدالله ،
ارمینیه را فههتح کههرد و سههعید به عههاص به گرگهها و طبرسههتا رفههت وآنجهها را به صههلح
گشود»(.مقدسی ،بیتا031 /5:؛ .)121 ،6 :0919

بنابرای اغلب ّ
مورخا جها اسالم و معتبرتهری کسهانی که در بهاب فتوحهات سهخ
گفت اند ،فتح طبرستا را ب صلح نوشت اند .حا اگر ّ
مورخانی هماننهد طبهری 2در دو نقهل
متناقو و بعدها اب خلدو با هشت سهده فاصهل زمهانی از کشهتار مهردم بنویسهند ،قابهل

« .1سعيد از کوفه در آمد و به جهاد با طبرستان پرداخت .سعيد شهرهای طبرستان ،طميسه و ناميه را گشود ،و با
شاه گرگان بر پرداخت دویست هزار درهم بغليه وافيه صلح کرد .او آن درهمها را به جنگندگان مسلمان
میپرداخت»
 .2براساس گزارش طبری ،سعيد بن عاص کسی بود که چون به یكی از شهرهای ایران(طمسيه) در آمد و مردم
قلعه ای را که با او به جنگ پرداختند محاصره کرد ،پس از امان خواستن آنها ،امان داد و عهد کرد که حتی یك
نفر از آنان را نكشد ،اما زمانی که قلعه را تصرف کرد به جز یك نفر همه را کشت و قلعه را غارت کرد (طبری،
)2991 /5:9915

پذیرش نیست( .اب خلدو  )523 /0 :0901 ،ب سخ اب خلدو نمیتهوا اعتمهاد کهرد،
زیرا ک وفات او در سا  111یعنی در ابتدای قر نهم هجری قمری بوده اسهت .چنهی
برخوردی با اسراا و کشتار مردم طبرستا بر خالن قهرآ و ّ
سهنت اسهت ،بنهابرای بهی از
پی جعلی بود روایت طبری و اب خلهدو مشهخص میشهود ،زیهرا که چنهی اقهداماتی
نمیتواند با اسالم و فرزندا پیامبر ارتبا داشت باشد .اگر سهعید به عهاص نیهز چنهی
جنایتی میکرد ،فتوحات نویسا اکراهی در ذکر آ نداشهتند و چنهی موضهوعی از خهاطر
ایرانیا ب ویوه اهالی طبرستا بیرو نمیرفت.
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در فهتح آفریقها نیهز بایهد
درباره گزارش اب خلدو در خصوص شهرکت حسهنی
ا
ا
ثانیها ،ههیچ یهك از ّ
مورخها متقهدم همچهو
گفت ک اوال :خبر یاد شده بدو سند است؛
بالذری ،یعقوبی ،طبری ،اب اعهثمکهوفی ،اب عبهدالحکم ،ابه کثیهر ،یهاقوت حمهوی که
در ایهه فههتح نبردهانههد.
دربههاره فههتح آفریقهها نوشههت اند ،نههامی از شههرکت حسههنی
(بههالذری 661 :0913،؛ یعقههوبی025 ،6 :0919 ،؛ طبههری906/ 9 :0911 ،؛ اب ه اعههثم
کوفی951 /6 :0900 ،؛اب کثیر ،بیتا ،1 :ص011؛ حموی)01 /9 ،610 /0 ، :0901،
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نتیجهگیری

براسههاس گزارشهههای تههاریخی ،مههردم گرگهها و طبرسههتا در سههده هههای ّدوم و سه ّهوم
هجری ،در اثر آشنایی با فرزندا اهل بیت پیامبر و با اقدامات فرهنگی و تبلیغی سادات
ب عنهوا اجهداد سهادات ،عمهل و
علوی ،مسلما و شیع شدند .بنابرای اگر حسنی
ّ
رفتاری خالن ّ
امنیت و صالح مردم انجام داده بودند ،نخستی افهرادی که مطلهع شهده و
جبه گیری میکردند ،اهالی ای مناطق بودند .در حالی ک دیری نهاییهد مهردم طبرسهتا و
گرگا  ،در راه اهل بیت جانفشانیهای فراوا کردند.

از نکههات حههائز ّ
اهمی هت ایه اسههت که انگیههزهای نیههز از سههوی خلفهها بههرای همراهههی
در جنگ وجود نداشت است ،زیرا حضهور در فتوحهات سهبب مشههور شهد
حسنی
افههراد در سههرزمی های فههتح شههده میشههد و از سههوی دیگههر خلفهها بهها مشهههور شههد اهههل
بیت مخالف بودند ،زیرا ایشا خالفت را ّ
حق خوی میدانستند و از هر فرصتی برای
بیا ای ّ
حق امتنا نمیکردند ،و ای نکت میتوانست مانعی برای حضور آنا در فتوحهات
بوده باشد.
مشورت داد امام علی ب خلفاا میتوانست از سوی دستگاه حاکمیت و طرفدارا
آ ها ب عنوا همراهی ایشا با خلفاا تبیی شود ،ولی همانگون که در تهاریخ آمهده اسهت
بارها آ حضرت از حق خوی دفا کردهاند ،ب گون ای ک مسلمانا مدین ب خهوبی به
ای نکت پیبرده بودند ک ای مشورت داد هها نمیتوانهد شهاهدی بهر همراههی و رضهایت
ایشا از خلفاا محسوب شود.
میتوانسهت شهاهد خهوبی بهرای
شاید ای نکت ب ذه بیاید که حضهور حسهنی
همراهی ایشا با خلفا محسوب شود ک ای نظر چندا صحیح نیست ،زیرا ک جعل چنی
نقلهایی از سوی امویا و عباسیا فواید زیادی داشت است ،ب عنوا نمون  ،خلفای ّدوم و
ّ
سوم و معاوی در طبرستا نبردهای سخت و طوالنی داشتندّ ،اما اواخر دوره امویا  ،ایرانیا
ب ّ
ائم شیع عالق زیادی پیدا کردند ،تا جایی ک طبرسهتا که مرکهز مخالفهت بها اعهراب
بود ،ب پایگاه شیع تبدیل شد.
بدی سبب احادیث بسیاری در دوره اموی جعل شهد و به کتهابهها وارد گردیهد تها بها
ّادعای جنگید ّ
دور کننهد .بهاوجود
ائم شیع با مردم طبرستا  ،شیعیا را از اهلبیهت

ای ه  ،میت هوا نتیج ه گرفههت ک ه دسههت تحریههفگرا و وارون نویسهها در جعههل چنههی
گزارشهایی بی تأثیر نبوده است .بر تاریخ پووها پوشیده نیست ک معاوی و خلفای اموی
در ساخت شایعات ضد امام علی و فرزندان از هیچ اقدامی فروگذار نکردنهد .بها ایه
حا ّ
تطور تاریخی نشا میدهدک نخسهتی حکومهت شهیعی بها نهام علویها طبرسهتا در
ّ
همی خط تشکیل و مقدم ای برای تأسیس بزرگتری حکومت شیعی ب نام آ بوی شد.
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با ّ
توج ب وجود اشکا های فراوا سندی و محتوایی و با تکی بردالیلی ک ارائه شهد،
در فتوحات عصر خلفا نمیتواند مورد پذیرش قرار گیرد .با ایه همه ،
حضور حسنی
ّ
در ایام جوانی به شههرهای اصهفها و گرگها و
اگر بر فرض پذیرفت شود ک حسنی
دیگر شهرها مسافرت کردهاند؛ ب سبب اموردیگری ،غیر از شرکت در فتوحات بوده اسهت
یا بنابر قو سهمی میتواند در عصهر خالفهت امهام علهی بهوده باشهد که فتوحهاتی در
گرگا و طبرستا صورت نگرفت است.
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در فتح گرگا و مازنهدرا را
اگرچ منابع تاریخی ب وفور گزارش حضور حسنی
آوردهاندّ ،اما هم آ ها تنها ب یکی دو سند و ب راویا مشاب ختم میشوند ،ک هیچ کهدام
ّ
از سندها نیز صحیح نبوده ،بلک مرسل و مشتمل بر افرادی مجهو و حتی کذاب و جاعل
است .چنانچ اشاره شد اصل وقو چنی جنگهی در زمها خالفهت عثمها  ،محهل تردیهد
است و گزارشهایی وجود دارد که نهامی از حضهور آ دو امهام در چنهی جنگهی نیامهده
در فتوحات باقی نمیماند.
است ،بنابرای دلیلی برای استناد ب گزارش حضور حسنی
قهوت و ّ
نقل یک خبر در منابع مختلف و تکرار آ ب صورت طولی ب معنای ّ
صهحت خبهر
نیست ،بلک هم آ اخبار میتوانند ب یک روایت جعلی برسند.
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فیرمت منابع

* قرآن کریم
* نهجالبالغه.
 .0آوی ،حسی ب محمد ،ترجمة محاسن اصفهان ،تهرا  :بینا0961 ،ش .
 .6اب ابی الحدید ،عزالدی  ،شرح نهج البالغه ،قاهره :داراحیأالکتب العربی  0320 ،م.
 .9هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،ترجم محمود مهدوی دامغهانی ،تههرا :
نشر نی0921 ،ش.
 .9اب ابی حاتم رازی ،ابومحمد عبدالرحم  ،الجارح والتعادیل ،حیهدر آبهاد :جمعیهة
دائرةالمعارن العثمانیة. 0921 ،
 .5اب اثیر ،الكامل فى التاریخ ،بیروت :دارالکتب العلمیة. 0905 ،
 .2اب اسفندیار ،محمد ب حس  ،تاریخ طبرستان ،تهرا  ،اساطیر0932 ،ش.
 .1اب اعثم ،ابومحمد احمد ،الفتوح ،تحقیق علی شیری ،بیروت :داراالضواا. 0900 ،
 .1اب تیمی  ،تقی الدی احمد ،مجموع فتاوی ،مصر :دارالوفاا.0962،
 .3اب جوزی ،عبدالرحم ب علی ،المنتظم ،بیروت :دار صادر0951،ه. .
 .01هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،بیروت:دارالکتب العلمی . 0912 ،
 .00اب حجر عسقالنی ،احمد ب علی ،تقریب التهذیب ،سوریا :دار الرشید . 0912 ،
 .06ههههههههههههههههههههههههههههههه ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دار الفکر  0319 / 0919 ،م.
 .09اب حجر عسقالنی ،لسان المیزان ،بیروت :ماسس االعلمی0312 / 0912 ،م.
 .09اب خلدو ؛ عبدالرحم  ،العبر ،بیروت :دارالکتب العلمیة. 0901 ،
 .05ههههههههههههههههههههههههههههه ،تاریخ ابن خلدون ،بیروت :دارالکتب العلمیة. 0909 ،
ّ
محمد پروی گنابادی ،تههرا :
 .02هههههههههههههههههههههههههههههه ،مقدمه ابن خلدون ،ترجم
علمی و فرهنگی0930 ،ش.

 .01اب خیا  ،ابوعمروخلیف  ،تاریخ خلیفه بن خیاط ،بیروت :دارالکتبالعلمی . 0905 ،
 .01اب سعد ،محمد ،الطبقات الكبری ،بیروت :دارالفکر. 0909 ،
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 .03اب طقطقی ،محمد ب علی  ،تاریخ فخری ،ترجم وحید گلهایگهانی ،تههرا  :بنگهاه
ترجم و نشر کتاب0951 ،ش.
 .61اب عبری ،مختصر تاریخ الدول ،ترجم عبدالمحمد آیتی ،تهرا  :انتشارات علمهی و
فرهنگی0911 ،ش.
 .60اب عدی جرجانی،الكامل فى ضعفاء الرجال ،بیروت :دارالکتب العلمیة . 0901 ،

 .66اب عساکر ،علی ب حس  ،ترجمه امام شهید حسین بن علی

 ،بیروت :موسسه

المحمودی0311/0931 ،م.
 .69اب عمر دار قطنی البغدادی ،ابوالحس علی ،الضعفاء والمتروکوون ،ر یهاض :مکتبهة
ّ
 .69اب فقی همدانی ،ابوعبدالل  ،البلدان ،بیروت :عالم الکتب0332/0902 ،م.
 .65اب کثیر  ،اسماعیل ب عمر ،البدایه و النهایه ،بیروت :داراحیااالتراث العربی ،بیتا.
 .62اردبیلی ،احمد ب محمد ،الخراجیة ،قم:ماسسة النشراالسالمی. 0909 ،
ّ
 .61اسکافی ،محمد ب عبدالل  ،المعیار والموازنه ،بیروت :بینا. 0916 ،
ّ
 .61اصفهانی ،ابونعیم احمد ب عبدالل  ،ذکر اخبار اصفهان ،لید  :مطبعة بر یل0390 ،م.
 .63انصاری ،مرتضی ،المكاسب ،قم :مجمع الفکر االسالمی. 0966 ،
ّ
 .91اولیاا الل آملی ،محمد ب حس  ،تاریخ رویان  ،تهرا  :منوچهر ستوده0991 ،ش.
 .96هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،ترجم محمد توکل ،تهرا  ،نشر نقره0991 ،ش.
 .99بحرالعلوم ،محمد ،بلغه الفقیه ،طهرا  :مکتب الصاد . 0919 ،
 .99بحرانی ،یوسف ،الحدائق الناظره ،قم :ماسس النشر االسالمی ،بیتا.
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 .90بالذری ،احمدب یحیی ،فتوح البلدان ،بیروت :دارالکتبالعلمیة. 0913 ،
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المعارن. 0919 ،
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 .95حس بگی ،علی ،امیرعباس مهدوی فرد« ،واکاوی دیدگاه اهل بیت

به

فتوحات صدر اسالم با رویكرد تاریخی -حدیثی» ،مطالعات تاریخی جنگ ،سا
دوم ،شماره دوم(پیاپی  ،)9تابستا 0931ش.
 .92حسینی عاملی ،سیدمحمد جواد ،مفتاح الكرامة ،بیروت :داراحیااالتراثالعربی ،بیتا.
 .91حسینی شاهرودی ،سیدعلی ،محاضرات فى الفقه الجعفرى ،قم :دارالکتاب
االسالمی. 0911 ،
ّ
 .91حموی،یاقوت ب عبدالل ،؛ معجم البلدان ،تحقیق فر ید عبدالعزیز الجنهدی ،بیهروت:
دارالکتب العلمیة0901 ،ه.ق.

 .93ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،االرشاد االریب الی معرفه الودیبممعجم
االدبا) ،بیروت ،دارالکتب العلمی 0330 / 0900 ،م.
 .91خطیب البغدادی ،ابوبکر ،تاریخ بغداد ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،بیتا.
 .90دحال احمد ،احمد زینی ،الفتوحات االسالمیة ،بیروت :دار صادر. 0901 ،
 .96دینوری ،اب قتیب  ،المعارف ،قاهره :الهیئة المصریة العامة للکتاب0336 ،م.
 .99دینوری ،اب قتیب  ،امامتوسیاست ،ترجم ناصر طباطبایی ،تهرا  ،ققنوس0911 ،ش.
 .99ذهبی ،محمد ب احمد ،میزان االعتدال ،بیجا ،دارالفکرالعربی،بیتا.

 .95هههههههههههههههههههههههههههه ،المنتقى من منهاج االعتدال فی نقض کالم أهل الرفض
واالعتزالممختصر منهاج السنه) ،مملک العربی السعودی  ،الریاص . 0909 ،
 .92هههههههههههههههههههههههههههه ،المغنی فی الضعفا،بیروت :اداره احیااالتراثاالسالمی،
0311م.
 .91ههههههههههههههههههههههههههههههه ،میزان االعتدال فی نقد الرجال ،تحقیق علی محمد
البجاوی ،بیروت :دارالمعرف لطباع و النشر0916 ،ش0329/م.
 .91ههههههههههههههههههههههههههههههه ،العبر فى خبر من عبر ،بیروت :دارالفکر. 0901 ،

 .93هههههههههههههههههههههههههههههههه ،تذکرة الحفاظ ،بیروت :دار الکتب العلمیة،
0331/ 0903م.

 .51رهنما ،زی العابدی  ،زندگانی امام حسین
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،تهرا  ،زوار0993 ،ش .

 .50زرکلی ،خیرالدی ب محمود ،االعالم ،بیروت ،دارالعلم للمالیی 0311 ،م.
ّ .56زر ی کوب ،عبدالحسهی  ،تاریخ مردم ایران( ،از پایها ساسهانیا تها پایها آ بویه :
کشمک

با قدرتها) ،تهرا  :ماسس انتشارات امیر کبیر0911 ،ش.

 .59سهمی ،حمزة ب یوسف ،تاریخ جرجان ،حیدر آباددک  :مطبعة مجلسی. 0911 ،

 .59شر یف القرشی ،باقر ،حیاةاالمام الحسن بن على

 ،بیروت :دارالبالغة. 0909،

 .55طبری،محمد ب جر یر ،تاریخ طبری ،بیروت:ماسسةاالعلمی للمطبوعات. 0913 ،
 .52هههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،تحقیقابوالفصلابراهیم،بیروت:دارالتراث0911،ش.
 .51طوسی ،محمد ب حس  ،اختیار معرفه الرجال ،مشهد ،دانشگاه فردوسی0991 ،ش.

 .53عاملی ،سیدجعفر مرتضهی ،الحیاه السیاسیه لالمام الحسن

 ،بیهروت :دارالسهیره،

0339 / 0909م.

 .21قزوینی رازی ،عبدالجلیل ،نقض مبعض مثالب النواصب فی نقض بعض فضائح
الروافض) ،تهرا  :چاپ میر جال الدی محدث۸۵۳۱ ،ش.

 .20کالعی اندلسی ،اإلکتفاء بما تضمنه مون مغوازی رسوولاللّوه

 ،بیهروت :عهالم

حسینی تهرانی ،تهرا  :مطبعة مجلسی0956،ش.
 .29مجلسی ،محمد تقی ،روضةالمتقین ،قم :بنیاد فرهنگ اسالمی ،بیتا.

در فتوحات شمال ایران

الکتب. 0901 ،
ّ .26
مافروخی اصفهانی ،مفضل ب سعد ،محاسون اصوفهان ،تصهحیح سهیدجال الهدی

واکاوی گزارش های حضور امام حسن و حسین

 .51ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ،ترجم ابوالقاسم پاینده ،تهرا  :اساطیر0915 ،ش.
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 .29محب طبری ،احهمد ابی جعفهر ،ریواض النضوره فووی مناقووب العوورره ،مههصر:
مهطبعه االتهحاد المصری باو جاره الروم بالغور ی بمصر ،بیتا.
 .25مدرسی ،حسی  ،زمین در فقه اسالمى ،تهرا  :دفتر نشر فرهنگاسالمی0926 ،ش.
 .22مزی ،جما الدی ابوالحجاج یوسف ،تهذیب الكمال فى اسماء الرجال ،بیروت:
موسس الرسال 0311/ 0911 ،م.
 .21مسعودی ،علی ب حسی  ،مروج الذهب ،بیروت :دار احیا التراث العربی0919 ،م.
 .21پاینده ،ابوالقاسم ،ترجمه مروج الذهب ،تهرا  :علمی و فرهنگی0911 ،ش.
 .23معرونحسنی ،هاشم،سیرة االئمة االثنى عرر ،بیروت :دارالتعارنللمطبوعات ،بیتا.
 .11مفید ،محمد ب محمد ،االختصاص ،بیروت :دارالمفید0339/ 0909 ،م.
 .10مقدسی ،مطهر ب طاهر ،البدء و التاریخ ،بورسعید ،مکتب الثقاف الدینی  ،بیتا.
 .16شفیعی کدکنی ،محمدرضا ،ترجمه البدء و التاریخ ،تهرا  :نشر آ گ 0919 ،ش.
 .19منتظر القائم ،اصغر ،تاریخ امامت ،قم :دفتر نشر معارن0919 ،ش.
 .19موسوی  ،محمد باقر ،روضات الجنات ،قم :اسماعیلیا . 0931،
 .15نجفی ،محمد حس  ،جواهرالكالم ،بیروت :داراحیاا التراث العربی. 0900 ،
 .12واقدی ،محمد ب عمر ،فتوحالرام ،بیجا :دارالکتب العلمی 0331/ 0901 ،م.
 .11یعقوبی،احمد ب اسحا ،تاریخ الیعقوبى ،قم:منشورات الشر یفالرضی0919 ،ش.

