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 مانده از وی در متون کالسیک تاریخیهای برجاینگاری شعبی بر اساس روایتهای تاریخمولفه

 1زینب امیدیان

 2مریم عزیزیان

 چکیده:

 ایهسده تاریخی متون در که گرددبازمی هجری دوم و اول سده اخباریان و راویان روایاتِ به اسالمی نگاریتاریخ هایریشه

 تاریخی هایروایت این بررسی بدون معنا یک به گذشته، درباره مسلمانان تفکر یشیوه فهمِ  رواین از. اندمانده برجای بعد

 نخستین عنوان به شعبی، به معروف ،(ق104 م)عبدشعبیشراحیلابوعمروعامربن روایات میان این در. نیست پذیرامکان

 همِف به را ما وی روایات بررسی و شناخت زیرا. است برخوردار اسالمی نگاریتاریخ در خاصی جایگاه از عراق، مکتب اخباری

 هایروایت خوانش با تا کندمی تالش حاضر مقاله رواین از. سازدمی رهنمون نخست سده در اسالم تاریخ تحوالت تردقیق

اسایی ی مقاله حاضر، شنبه سخن دیگر مساله .بپردازد او نگاریتاریخ هایمولفه فهم به تاریخی، کالسیک متون در شعبی
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د اتخاذ شده رویکر. ها در روایتِ رخدادهای تاریخ اسالم استنگاری این اخباری کوفی و تاثیر این نگرشبینش و اندیشه تاریخ

زبانی  نگاری شعبی در کنار شناسایی عناصردر این تحقیق، رویکرد معناکاوی است. بر پایه این رویکرد، به منظور فهم تاریخ

 و تحلیل ، بررسیمتن ۀزمان فرهنگیو  ایاندیشه و بافت )شعبی(با نویسندهها روایت میان متن رابطههایش الزم است روایت

  .شود

–یااسالمی، بینش قبیله-سازی عربیهای هویتهای شعبی بر مولفهنظام فکری و اندیشه دهدحاصل تحقیق نشان می

 ی وی بوده است. ها به شدت متاثر از اوضاع زمانهبوده که این مولفهسازی برای امویان استوار قومی و مشروعیت

 نگاری اسالمی، روایت، کوفه: عامر شعبی، تاریخهاکلید واژه

 مقدمه

حجم  .ندادرآمده نگارش رشته به اسالمی نخستین قرون در که است متاثر متونی از خویش فرهنگ مبانی از مسلمانان فهم

توان رو میاست. از اینشده تدوین هجری دوم و اول هایسده اخباریان روایات یپایه بر خود نوبه به نیز متون این وسیعی از

( نقش اساسی در تکوین 19: 1361؛ گیب، 2/24: 1412گفت شعبی به عنوان نخستین اخباری مکتب عراق)نک: سزگین، 

همچون  نگاران کالسیکهای متنوع توسط تاریخدر زمینه های بسیاری از اوکه روایتنگاری داشته است.  به طوریمتون تاریخ

ر با توجه به تعریف این نوشتاشایان ذکر است که  روایت( مورد استفاده قرار گرفته است. 142طبری)و  روایت(260سعد)ابن

همچنین نگاری به حساب آورد. توان متن تاریخهای وی را میسازیِ شعبی، هر یک از روایتی روایتو نحوه 3نگاراز تاریخ

اش و گزارش مستقیم آنان، مصاحبت با بسیاری از اصحاب پیامبر)ص( و نیز استفاده حضور شعبی در بسیاری از حوادث زمانه

های او از اهمیت خاصی برخوردار شود. همه این عوامل، ضرورت شناخت این ها و گزارشاز منابع مختلف، سبب شده روایت

 دهد. خاص او به تاریخ را به وضوح نشان می اخباری و نگاه

های برجای مانده از وی فهم نگاری شعبی را بر اساس روایتهای تاریخها و شاخصهبر این اساس، این مقاله قصد دارد مولفه

 بیشتر هچ هر شناسایی تر، بهرساند. در نگاه کالنهای او به شناخت چرایی تولید آن یاری مینگاری روایتکند. فهم تاریخ

. بدین شودمی های نخست اسالمی منجری تفکر مسلمانان درباره گذشته در سدهو شیوه نگاری اسالمیآبشخورهای تاریخ

ه های تاریخنگاری شعبی چه بودها و شاخصهترین مولفهدهد: مهممنظور، این مقاله پرسش اصلی خود را بر این مبنا قرار می

نگاریِ یک اثر و فهمِ چگونگی و چرایی تولید آن، در های تاریخمختلف موجود برای شناخت ویژگیهای در میان شیوهاست؟ 

 شود.مقاله حاضر از رویکرد معناکاوی استفاده می

                                                           

سی است که نگار کتاریخ»توان تعاریف  مختلفی به دست داد در آغاز این نوشته تأکید داریم که به زعم ما نگار میکه از تاریخبا توجه به آن .3 

 «سازد.می روایتهای مختلف با ادعای صدق سخن، یک کند و دوم اینکه از میان گزارشاوالً در حوزه موضوعیِ نسبتاً مشخصی حرکت می

، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم، نگاریشناسی و تاریختاریخ(، 1391حضرتی، حسن؛ برومند اعلم، عباس)گو با محمد علی اکبری در: وگفت
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بر اساس این رویکرد تفسیری، مطالعه هر متنی)خواه نوشته باشد و خواه روایت شفاهی، تصویر یا سازه( )برای تعریف متن 

شود. برای مند است تولید میمند و زمانای که مکان( در یک شرایط ویژه121، 120، 119، 6: 1389ن.ک: ساسانی، 

فهم چگونگی و چرایی تولید یک متن، الزم است عناصری که در پدید آمدن آن موثرند و گاه به آسانی قابل مشاهده نیستند، 

ا معاصر نویسنده/گوینده متن تاثیرگذارند. هر تولیدکننده معنرا شناخت. در ظهور یک متن، نویسنده و شرایط زمانی و مکانی 

رو، فهم و بینش خاص خویش را داراست و از دریچه یابد. از اینای پرورش میدر محیط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ویژه

پذیری هاش و نحوه جامعکند. این مولد معنا)نویسنده( با تاثیرپذیری از شرایط تاریخی زمانهآن حوادث را نگریسته و درک می

ردازد. پای رابطه برقرار کرده و به نگارش یک اثر یا بیان یک روایت میاز میان متون و روایات مختلف تنها با متون ویژه

( که 4ای که میان متن، نویسنده و شرایط تاریخی)بافتبنابراین برای فهم معنای مستتر در یک اثر، الزم است رابطه پیچیده

تن پدید آمده است را کشف کرد. شناخت متن از طریق تحلیل عناصر زبانی آن مانند توجه به نوع تکرار واژگان و در آن، م

ی معنا هستند، فرازبانی و جمالت استفاده شده و چگونگی تنظیم کل متن و بندها است. هرچند این عناصر که سازنده

: 1389نی، ساساناپذیر است.)برای تعریف و شرح این عناصر ن.ک: اببندی آنها به منظور تحلیل، اجتناند، اما دستهپیچیده

119 ،189 ،193 ،196 ،197 ،216.) 

نود آن از شوزبانی متن روایات، نحوه گفتشود پس از تحلیل عناصر دروندر این مطالعه تالش میبا توجه به رویکرد فوق، 

چارچوب  که به آن متن اجتماعی-دیگر با بافت کالن فرهنگیسو با شخص تولیدکننده روایت و اثر)شعبی( و از سوی یک

 داده است)بافت کالن جامعه اسالمی عراق و به ویژه کوفه در قرن اول هجری(، شناسایی و فهم شود.

مانده  های برجاینگاری عامر شعبی در این مقاله مبتنی بر روایتذکر یک توضیح الزم است که مبنای فهم تاریخ

های روایی نگاریدر عصر تدوین و جامع نگاران و اخباریانتک ،ویانار ، به مانند دیگرراث شعبیمیاز وی است. 

های وی قسمت اعظم روایترو (، از این81-57، ص1389رابینسون، )نکـ: چهارم تدوین و تجمیع شد وقرن سوم 

شاخص و مالک اصلی، روایات برجای مانده شعبی  بنابرایندر  منابع متقدم)سده سوم و چهارم( باقی مانده است. 

ک سو یدر منابع این قرون است. اما در این میان، تکیه اصلی بر تاریخ طبری است چراکه تاریخ طبری، از یک

ه با تکیه بر روایات اخباریان سد گیرد و از سوی دیگراز آغاز آفرینش تا زمانه خود را در برمی تاریخ جهانی است که

ه از جمل قرون مذکور اخباریان زیادی ازروایات متنوع و وم و به شیوه اسنادی نوشته شده است، در نتیجه اول و د

شده در متون متقدم حاوی روایات و از آثار نگاشتههرچند برخی شایان ذکر است که دهد. شعبی به دست می

طبری)ذکر سلسله اسناد و تنوع اخبار( یک از این متون دو ویژگی شاخص تاریخ های شعبی بودند، اما هیچگزارش

و از دیگر متون های شعبی در تاریخ طبری است رو، تکیه اصلی در این مقاله بر روایتاز اینرا باهم نداشتند، 

برخی  از سوی دیگر بهتر خصائص تاریخ نگاری شعبی استفاده شد. نگاری به منظور فهم بهتر و درک عمیقتاریخ

نگاری اسالمی نشان داده شود. چرا در تاریخ ابوعمروتا تداوم اهمیت جایگاه ارجاع داده شد  از منابع متاخرتر نیز
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اهمیت شعبی به عنوان یک عالم دینی مسلط استمرار نشان از ی این اخباری هامتاخرتر به روایتمورخان توجه  که

 . به اخبار تاریخی صدر اسالم بوده است

و  شودآغاز می ی معاصرشو بـافت دوره مؤلف به گذشته از افـق فـکرینگاه همچنین، الزم به ذکر است که 

رو هر مولفی به از این است. مـعاصرش یهدور در ایی مؤلف به گذشته نیز در راستای پاسخ به مسئلهمراجعه

ور راخمورخان عصر متقدم از جمله طبری به فهای شعبی پرداخته است. به سخن دیگر، گزینش بخشی از روایت

مرو های ابوعشان، برخی از روایتنیاز و تحت تاثیر بینش و نگرش خاص خویش و موقعیت مکانی و نیازهای زمانه

کافی  نگاری شعبیهای تاریخبنابراین کتاب تاریخ طبری به تنهایی برای فهمِ مولفه اند.را نقل و برخی را وانهاده

تا به مجموعه اند دیگر سده سوم و چهارم نیز استفاده کرده نبود و نگارندگان برای رفع این کمبود از متون

 نگاری او دست یابند.های تاریختری از مولفههای شعبی دست پیدا کنند و بتوانند به فهم روشنروایت
نگاری اریخگیریِ تالی تحقیقات راجع به تاریخ شکلنویسی این مورخ کوفی عمدتاً در البهتاکنون به زندگی و عمل تاریخ

؛ 58: 1380زاده، ؛ سجادی و عالم133-131: 1393مسلمانان اشاراتی محدودشده است)برای نمونه نک به: جعفریان، 

در دانشنامه جهان اسالم به طور مفصل به زندگی، اساتید، شاگردان و « شعبی»(. در مدخل 351-350: 1387وند، آئینه

: 1398است)شفیعی، نگاری عامر شعبی نکته قابل توجهی ذکر نشدهجایگاه رجالی وی پرداخته شده ولی درباره تاریخ

نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح »(. در این میان، عزیزی در کتاب 27/241-245

(. 111-100: 1391دهد)عزیزی، دست میی شعبی در کنار معرفی روایات فتوح او بهنامهتری از زندگیشرح کامل« ایران

 ی شعبی به تاریخ و چرایی شیوه خاص روایترویکرد این آثار کامال توصیفی است و در آنها تالشی در جهت فهم نگاه ویژه

نگاری اسالمی و عدم وجود یک تحقیق های تاریخگیری ریشهاست. با عنایت به نقش مهم عامر در شکلاو صورت نگرفته

رد نگاری شعبی، با اتکاء به رویکپردازد. به منظور فهم تاریخوی، این پژوهش به این مهم مینگاری مستقل پیرامون تاریخ

 رو پس از معرفی اجمالیشود که شیوۀ بازنمایی شعبی از رخدادهای تاریخ اسالم تبیین گردد. از اینپژوهش، کوشش می

ا با هیل از طریق تالش برای شناخت پیوند روایتشود. این تحلهای برجای مانده از وی تحلیل میزندگی ابوعمرو، روایت

 شود. گیرد که در ذیل هر شاخصه توضیح داده میشعبی صورت می محیط کالن سیاسی و فرهنگی زمانه

 نامه ابوعمرو عامربن شراحیل عبد شعبی:زیست

مربن شراحیل خته شود. ابوعمرو عابرای فهم معنای مستتر در متن، ابتدا الزم است به بررسی شخصیت و شیوه تفکر شعبی پردا

 های سده دوم هجریی سده اول و آغازین سالدان برجستهعبد شعبی معروف به شعبی، مورخ، مفسر، محدث، فقیه و جغرافی

؛ 6/260: 1410سعد، رسید)ابنهای کوفی بود که اصل و نسب آن به قبیله هَمدان میاست. وی متعلق به یکی از خاندان

قتیبه، هجری)ابن 28و  21و  19های (. تاریخ تولد شعبی را سال7/124: 1413؛ ذهبی، 9/230: 1407کثیر، ابن

قتیبه، اند)ابنثبت کرده 109و  105، 104،  103(؛ و وفات وی را سال 4/145: 1387؛ طبری، 450-451: 1992

 (.8/106: 1382؛ سمعانی، 6/267: 1410سعد، ؛ ابن451: 1992
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ه از زندگی شعبی در منابع کهن بازتاب یافته، شهرت او در ارتباط مستقیم با صحابه معروف، به ویژه ی کترین جنبهمهم

( و دیگری برجستگی او در علم 7/125: 1413؛ ذهبی، 30-14/28: 1413مندی وی از دانش این طبقه)مزی، بهره

-بنو عبداهلل  (3/18: 1410سعد، است. معاشرت و نقل خبر و احادیث از صحابه برجسته همچون حضرت علی)ع()ابن

ن داد و ظاهرا چند مت( سبب ماندگاری نام او در کتب اهل سنت شد. شعبی اهمیت فراوانی به کتابت می6/260عمر)همان، 

( به او منسوب است. 25/363: 1417بغدادی، )خطیبالجراحاتوالفرائض( ، 1/86تا: )ذهبی، بیفتوحمکتوب همچون کتاب 

کرد. به همین دلیل میراث انبوهی از ی او هم توجه جستجوگران دانش و هم سیاستمداران را جلب میبرجسته جایگاه علمی

های مختلف به ویژه تاریخ و فقه در منابع بعدی ثبت شد. نام بسیاری از راویان معروف مکتب عراق مانند روایات او در زمینه

: 1413است)نک: ذهبی، های تدریس او ذکر شدهاضران در حلقهی شاگردان و حسعید و جابرجعفی در زمرهمجالدبن

( و این همه شهرت و معروفیت شعبی و 4/500، 594، 590، 3/346، 1/269: 1387؛ طبری، 7/124-132

 سازد..تاثیرگذاری او را نمایان می

-ر جریان تمام رخدادهای سرنوشتشعبی، در بحبوحه حوادث جهان اسالم یعنی در دوره فتوحات متولد شد. از روند زندگی او د

داد، اطالع چندانی در دست نیست و همین امر شناخت برخی از وجوه تفکر ساز جهان اسالم که به ویژه در کوفه روی می

دانیم که پدر وی در فتوحات حضور داشت و کند. خاندان شعبی به خوبی شناخته شده نیست. همین قدر میوی را دشوار می

، 1412جوزی، ؛ ابن5/178تا، انی و در جریان جنگ جلوال به اسارت فاتحان مسلمان درآمد)مقدسی، بیمادر شعبی، ایر

(. شرح حال زندگی 55-1/54: 1353(. دوره کودکی وی مصادف با حکومت امام علی)ع( در کوفه بود)ثقفی، 7/92-93

(، مسئولیت شغل کتابت والی 6/15: 1387طبری، دهد که به جز همراهی اولیه با قیام مختار)شعبی در منابع کهن نشان می

مداران اموی (، نام او در کنار سیاست6/350( و شرکت در قیام ابن اشعث)طبری، 359: 1416فقیه، ابن زبیر در کوفه)ابن

، (7/128: 1413کار رفته است. از او به عنوان مشاور معاویه، نماینده حکومت در قبیله همدان از طرف حجاج)ذهبی، به

( 3/117: 1409( و سفیر وی نزد امپراطور روم)مسعودی، 1/326: 1404عبدربه، ندیم و همنشین عبدالملک در شام)ابن

(. 1/20: 1404عبدربه، ، ابن6/554: 1410سعد، و نیز، قاضی کوفه و بصره از سوی برخی از حکام اموی یاد شده است)ابن

هد. در دهای فکری شیعه در کوفه نشان میی عقیدتی وی را از جریاناصلهاین اخبار نزدیکی شعبی را به خاندان اموی و ف

شوند. این امر از طریق توضیح همزمان ارتباط و تأثیر فضای نگاری عامر معرفی و تحلیل میهای تاریخادامه، شاخصه

 شود. ی نقل حوادث توسط شعبی انجام می فرهنگی کالن بر نحوه -اجتماعی

 اسالمی:-سازی عربیمؤلفه اول: هویت

ر عصر ی فتوحات دی پیامبر)ص( و بیشترین حجم روایاتش را به مسألهای از اخبار تاریخی خود را به دورهشعبی قسمت عمده

 اسالمی در تفکر شعبی از تحلیل متن اخبار این دو حوزه استنباط-سازی عربیاست. بینش هویتخلفای راشدین اختصاص داده

 شود. های این مؤلفه در ذیل این دو حوزه بیان و تحلیل میب، ویژگیشود. به همین سبمی

 عصر نبوی)ص(: 1-1
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 بندی است: اراده الهیخورد در موارد زیر قابل دستههای شعبی از دوره پیامبر)ص( به چشم میموضوعات اصلی که در گزارش

ویی گویی و پیشگژه رسول اسالم در غیبهای نبوت حضرت محمد)ص( پیش از بعثت، توانایی ویدر ظهور نبی أمی، نشانه

ها، وفود و فتوح نبی)ص( است. آورندگان در مکه، هجرت و ذکر اخبار دوره مدنی که تمرکز بر غزوهحوادث، نخستین ایمان

های منحصر به فرد این موضوعات و محتوای آنها به خوبی وجود پیوند معناداری میان خداوند، پیامبر اسالم)ص(، ویژگی

کند. اگر این موارد را به ویژه اخبار فتوحات های روزافزون ایشان در گسترش اسالم را به ذهن متبادر مین و پیروزیایشا

پیامبر)ص( در خیبر و مدتی بعد در شام)برای توضیحات بیشتر نک: ادامه مقاله( را در کنار روایات فراوان عامر از فتوح عصر 

های روزافزون اسالم در ها و موفقیتوشش وی را برای انتقال معنای تداوم برنامهخلفای راشدین قرار دهیم، به روشنی ک

تواند نشانه اثبات و برتری نبوت پیامبر اسالم)ص( بر دیگر انبیاء)ع( تفسیر شود. شعبی در ها مییابیم. همگی اینجهان درمی

ی حق و تداوم تاریخ رستگاری در عصر زندگانی هاین روایات خوانشی مومنانه از روند حرکت تاریخ دارد و تالش دارد غلب

پیامبر)ص( و جانشینانش را به مخاطبان خویش نشان دهد. این امر با فضای دینی و فرهنگی عراق معاصر شعبی همخوانی 

 دارد. 

و و نیز، سی مهمی که مسلمانان در سده نخست با آن مواجه بودند، بحث کشاکش دینی آنان با دیگر ادیان از یکدو مسأله

ای ها قد عَلَم کرده بودند. قرن نخست هجری دورهرویارویی قومیت عرب در برابر نژادها و اقوام و مللی که در برابر عرب

 های اسالمی سکونت داشتند و بااست که پیروان ادیان مختلف همچون مسیحیت، یهودیت، زرتشی و صابئی در سرزمین

ر کوفه، و علمای این ادیان د پراکنده و کلیساهاى هاکنیسه خود بمانند. شواهدی از وجودتوانستند بر آئیین پرداخت جزیه می

داشته  یتفعالو اجتماعی  دینى هایبود، وجود دارد. این علما در زمینه گوناگون عقاید از کمانیرنگین که شعبی زندگی محل

: 1386؛ گریفیث، 75-66: 1387؛ گریفیث، 40-28: 1373و گفتگو و مناظراتی با مسلمانان داشتند)نک: طریحی، 

ازی س(. آنها در مناظرات و گفتگوهایشان در حقانیت الهی دین اسالم تشکیک وارد ساخته و از طریق برجسته73-128

سازی هویت اسالمی و عربی امری کردند. در این فضا، بازتعریف و برجستهمعجزات انبیای خود برتری آنان را اثبات می

هایی سازیهای اصیل اسالمی و عربی در این دوره نیازمند مولفهرسید. به سخن دیگر، جستجوی هویتبه نظر میضروری 

های جامعه تعریف کند. از آنجایی که هر چالشی با پاسخ بود که بتواند تداوم و تمایز آنها را با دیگر ادیان، اقوام و فرهنگ

موثری  هاین عربی بود که با روایت حوادث عصر پیامبر)ص( و فتوحات گامنخبگان اندیشمند همراه است، شعبی از نخبگا

سازی پیامبر)ص( در جهت های وی در برجستهها برداشت. در ادامه به ذکر چند نمونه از شیوهبرای رسیدن به این هدف

 پردازیم. سازی میهویت

ن قوم عرب  و به نوعی تاکیدی بر برگزیده بودن این های اصلی هویت در نگاه شعبی، ظهور رسول اهلل)ص( در میااز زمینه

هاست. بنا بر روایت شعبی، به خواست پروردگار، پیامبر امی در زنجیره ی غرور آنترین مایهقوم در نزد خداوند است که اصلی

اکید بر نقش وحی و (. او ت1/130: 1410سعد، کند ولی وی خاتم پیامبران)ع( است)ابنانبیایی از نسل ابراهیم)ع( ظهور می

( 2/386: 1387ی اسرافیل با نبی آینده پیش از نزول جبرئیل)طبری، نبوت پیامبر)ص( را از طریق روایت همنشینی سه ساله

، 2/27: 1417بالذری، بخشد)تحکیم می« بالرسالۀ»و « النبیّ»، «اهللرسول بعث»، «اهللرسول»های و کاربست مداوم واژه
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((. خبرهایی چون پیشگویی 3/878، 269، 276، 1/168: 1412عبدالبر، ابن؛ 2/386: 1387طبری،  ؛ 327، 10/12

سعد، ابنیهودیت ابراز انزجار کرده بود) و پرستی، مسیحیتنفیل که از بتعمروبنیک راهب مسیحی از ظهور نبی)ص( به زیدبن

: 1405یا در ظهور نزدیک دین اسالم)بیهقی، (، خبردادن یک فرشته به مردی بیمار در عالم رؤ1/128-129: 1410

ها و پیشگویی ظهور این نبی امی پیش از بعثت ( به عنوان نشانه2/241ی ستارگان)همان، سابقه(، و پرتاب بی2/119

 شوند.مطرح می

امبر پیاحتماال شعبی در پاسخ به نخبگان مسیحی که با استناد به معجزات فراوان حضرت عیسی)ع( و عدم وجود آن در 

ر)ص( گویی و پیشگویی پیامبگرفتند، بخشی از روایاتش را به توانایی ویژه غیبخاتم)ص( به صدق نبوت او اشکال می

اختصاص داد. برای نمونه شعبی روایت کرد که نبی اسالم)ص( سه شخص را به جبرئیل، عیسی بن مریم و دجال تشبیه 

( 3/366: 1387طبری، ؛ 241: 1988بالذری، حیره را پیشگویی)(. یا ایشان فتح 189-4/188: 1410سعد، کرد)ابن

برای عرب  (. تحقق دو پیشگویی اخیر4/391: 1405شدن کسری شاه ایران را به نماینده یمن خبر داد)بیهقی، و کشته

 آورد. مسلمانِ زمانه شعبی در برابر پیروان ادیان و اقوام دیگر تجلی افتخارآمیزی به ارمغان می

: 1417کند) بالذری، خطاب، هجرت را مبدا تاریخ و مرز بین کفر و ایمان معرفی میاستناد به سخن عمربن شعبی با

های وی از دوره مدنی پیرامون مسائل (. جالب آنکه غالب روایت391-390، 388: 1387طبری، ؛ 10/302-321

، 80، 34، 2/16: 1410سعد، شوند)نک: ابنیهای فقهی آنها مطرح مها، وفود، فتوحات نبی)ص( و جنبهها، پیمانغزوه

های روزافزون ها تنها گسترش اسالم و پیروزی(. این روایت36 :1988؛ بالذری، 30-29تا: ؛ اصفهانی، بی256، 232

ن برند. ایهای رسول)ص( را به حاشیه میکنند در حالی که اختالفات صحابه و دغدغهآن در شبه جزیره عربی را گزارش می

. او دهدر کوشش شعبیِ راوی برای ساخت هویت برای جامعه عربیِ کوفه و اسالم در برابر اقوام و ادیان غیر را نمایش میام

با روایتِ اخبار گسترش اسالم در دوره حضرت رسول)ص( قصد دارد، آغاز فتوح را به عصر ایشان و استمرارش را در دوره 

لیظهره علی »وی تداوم تاریخ پرافتخار پیروزی و رستگاری امت و چگونگی تحقق کشد. از این زاویه خلفای بعدی به تصویر 

 (.239: 1382کند)مزاحم، را در برابر تاریخ ادیان و اقوام دیگر معاصرش روایت می« الْمُشْرِکُون کَرِهَ دین کله ولَوْ

ا)ص( مانند زهد و سختگیری ایشان بر هایی مربوط به سیره اخالقی و عملی رسول خدها، شعبی روایتدر کنار این روایت

ها، بخشی از تالش (. این گزارش360، 307، 279، 1/202: 1410سعد، کند)ابنخود در تغذیه و بستر خواب را ذکر می

 ی زیستن را معرفی کند. سازی اسالمی است تا برای مسلمانان الگوی حسنهشعبی برای هویت

 : دوره فتوحات 1-2

بندی کرد: اراده الهی در پیروزی مسلمانان، ضعف آخرین پادشاهان توان در پنج دسته تقسیمرا می های شعبی از فتوحگزارش

لغ ها و ترس ایرانیان و بیان شرایط صلح، مبنمایی شجاعت عربسازی شکوه پیروزی مسلمانان عرب، بزرگساسانی، برجسته

 ،«األعاجم»هایی با بار منفی مانند از ایرانیان با واژهها شد. در این روایتجزیه و غنایمی که نصیب خالفت اسالمی می

: 1387شود)نک: طبری، یاد می« فیها من هلک»و « یزدجرد انهزم»، «المشرکین»، «الکافرون»، «منهزمین« »المشرکون»
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ابل ها ق(. کشاکش قومی و عقیدتی قوم غالب دربرابر مغلوبان عجم در این موضوعات و واژه594، 556، 530، 3/463

 استنباط است و آن را باید در پرتو فضای فکری و اجتماعی حاکم بر جهان اسالم آن دوره نگریست.

 های گوناگونها، نژادها و مدنیتجزیره عربی قدم بیرون نهادند و با ملتدر اثر فتوحات اسالم، اعراب از سرزمین خود شبه

ر خواندند. امویان با تاکید بها آنان را موالی میانیان بودند که عرباختالط یافتند. مهمترین این ملل به ویژه در عراق، ایر

گرایی به تقویت تفکر برتری عرب بر عجم پرداخت، و این امر موجب رقابت و بروز تفاخر عرب بر سازی و قبیلهسیاست عربی

نگ و به تفاخر برخاستند و فرهعنصر غیرعرب خاصه ایرانی گردید. ایرانیان نیز در مقابل با تمسک به میراث کهن خویش 

، سجادی 264، 165تا: پرداختند)فاخوری، بیآثار مکتوب خود را به عربی روایت کردند و به انتشار آن در میان مسلمانان می

 (. 56-55: 1380زاده، و عالم

ن امر عربی که برای ای رسید. از جمله متفکرانسازی هویت عربی امری ضروری به نظر میدر این فضا، بازتعریف و برجسته

تالش کردند، شعبی بود. وی، مسیری را که برای تحقق این هدف انتخاب کرد، نگارش تاریخ به ویژه تاریخ دوره پیامبر)ص( 

ی تاریخی میان هویت عربی و اسالمی پیوندی و عصر فتوحات بود. با وجود این، شعبی در بازنمایی تاریخ این دو برهه

تا عالوه بر ایجاد حس برتری در مسلمانان عرب و تحکیم اتحادشان، به تمام رقیبان گوشزد کند که  ناگسستنی برقرار کرد

هویت عربی به دلیل حمایت از برترین دین بشری، به غلبه و برتری دست یافته است. چنانکه ذکر شد او پیامبر)ص( را آغازگر 

: 1387ی مسلمان با یزدگرد ساسانی نیز، مشهود است)طبری، ستادهداند و این امر در روایتش از گفتگوی میان فرامر فتوح می

توان داللت معنایی (. روایات فتوح عامر به عراق و به ندرت به برخی از شهرهای ایران اختصاص دارد که می3/498-499

های او برای رسیدن به این ها و روشرانی ایرانیان مشاهده کرد و به راهسازی قومیت عرب عراق و حاشیهآن را برای برجسته

هایی از روایات شعبی در چهار سازی مثالرانی و هویتتر از چگونگی حاشیهمقصود دست یافت. در ادامه برای درک روشن

 شود: دسته مذکور بیان می

 اراده الهی در پیروزی مسلمان در فتوحات؛  1-2-1

ن فرماندهان های بیدهد که بیشتر در محتوای نامهخداوند نسبت میهایی این فتوحات را به کار بردن عبارات و گزارهشعبی با به

 که را ىخدای ستایش»نویسد: ای به یکی از مرزبانان پارسی میولید در نامهشود. به عنوان نمونه خالدبنها مشاهده میجنگ

شعبی در گزارش فتح ( 347-3/346: 1387طبری، «)شکست. را شما کید و را گرفت ملکتان و پراکند را شما خادمان

(. همچنین، این اراده خداوندی را 3/594دهد)همان، ، این فتح را به خدا نسبت می«قلوبهم فی اهللو القى»ی بصره با جمله

 (. 502-3/501کند)همان، از زبان رستم فرخزاد نیز، روایت می

 و بیان شکوه صحنه پیروزی مسلمانان؛  ساسانی دوره اواخر ذکر تاریخ 1-2-2

های این دوره تالش دارد به ایرانیان یادآور شود به رغم تفاخر آنها به اصل و نسب شاهان رسد عامر با ذکر روایتر میبه نظ

ایران و فره ایزدی، اواخر دوره ساسانی وضعیتی اسفناک بر ایران حاکم بوده تا جایی که شخصی از خاندان کسری برای 

(. احتماال وی از بیان 447-446، 3/372داشتند)همان، شد و زنان اداره امور را در مدائن در دست شاهنشاهی یافت نمی
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همان، «)بردند. را ما سرزمین کلیدهاى نیست، عربان پادشاهى خور در حجامتگر پسر»ی رستم درباره یزدگرد مبنی بر جمله

رین شاهنشاه از سالله پادشاهان نبود و خواه ناخواه ساسانیان ( قصد دارد به مخاطبان به ویژه ایرانیان ثابت کند آخ501-502

اریخ آینده پردازد و تهای اطراف میاست و به فتح سرزمین اوج اقتداراز میان رفته بودند. در مقابل، ابوبکر، خلیفه مسلمین در 

هد. دها شرح میکونت موقت عرباز آن پیروزی قاطع مسلمانان عرب است. او مدائن پایتخت را پس از هزیمت ایرانیان و س

 و کرد تمام را نماز شد، مداین وارد سعد وقتى»کشد: تر به تصویر میتمامدر این میان، ورود سعد به مدائن را با شکوه هرچه

( 21-4/20همان، «)کرد.مى نماز آنجا و نهاد آن در منبرى و کنند عید ایام نمازگاه را کسرى ایوان تا بگفت و گرفت روزه

غاز کرد یک دوره جدید در تاریخ آتبدیل ایوان کسری، نماد قدرت سلطنتی ایران به نمازگاه دین جدید به روشنی بیان می

 هاست. شده که افتخاری برای مسلمانان و عرب

 ها و ترس ایرانیان؛ شجاعت عرب 1-2-3

ه ایرانیان دادن ترس و ناتوانی بب و نسبتسازی دلیری و ایمان سپاه عردر اکثر روایات فتوح ایران، تالش شعبی برای برجسته

سیار گیرد. بنا به این روایات، تعداد سپاهیان ایرانی بنمایی برای فرمانده، سپاهیان و سفرای طرفین صورت میاست. این بزرگ

ا (.  گفتگوهای فرماندهان غالب594؛ 347-3/346های مسلمان کوتاه است)همان، غالب است اما مدت جنگ به نفع عرب

-508، 348-3/347اند)همان، به همراه این پیام است که سپاه ایرانیان مقاومت نکرده اما قوم عرب دوستدار مرگ بوده

ولید به قدری بوده که پارسیانی که قدرتشان برابر با هزار مرد بوده را شکست داده و بر (. زورآزمایی و توانایی خالدبن509

(. در مقابل، قتل فرمانده اصلی ایرانیان، رستم فرخزاد بدست یک سرباز معمولی عرب 3/354خورد)همان، کشته آنان غذا می

شود که حتی در مالقات شاهنشاه (. در روایات شعبی، صفت ترس به قدری با ایرانیان همراه می3/568افتد)همان، اتفاق می

 (. 498-3/497دهد)همان، شدن وی خود را نشان مییزدگرد با سفرای عرب و سراسیمه

 شرایط صلح و مبلغ جزیه و غنایم؛  1-2-4

شعبی به عنوان یک فقیه مشهور تالش دارد در روایت فتح شهرها، چگونگی فتح)به عنوه یا صلح(، شرایط مصالحه، مبلغ 

ی دارهسازی، پاسخی به مسائل اشده را به دقت توصیف کند. این توصیف عالوه بر کارکرد هویتجزیه و میزان غنایم کسب

های مفتوحه بود. خالفت به سبب اختالف و ادعاهای مختلف از نحوه فتح اراضی عراق، در وضع خراج تیِ سرزمینمالیا

سرگردان بود. شعبی یکی از فقهایی بود که با استفاده از دانش تاریخی خود تالش کرد این مساله را روشن کند. لذا روایات 

 دانست. سیاسی فقه تدوین جریان نخستین توان او را نمایندهماند و میبسیاری از وی در این زمینه در متون بعدی برجای 

نای روایت، او در اث .شمارآورد به اسالمی نگاریتاریخ به اسالمی احکام و فقهی اطالعات راهیابی دهلیز نخستین باید را شعبی

 دارد. روایات زیر شواهدی از تالشبیان میشده فتاوا و سیره سیاسی پیامبر)ص(، خلفا و والیان را درباره احکام اراضی فتح

(؛ ذکر 245: 1988التمر که به صلح فتح شدند)بالذری، شعبی در این زمینه است: ثبت اسامی شهرهایی مانند حیره و عین

(؛ سیره خلیفه دوم در تعیین مبلغ خراج اراضی 250میزان مبلغ صلح شهرهایی مانند انبار که مبلغ آن مشخص است)همان، 
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، 259همان، ( و بیان میزان و چگونگی تقسیم غنایم شهرهای بزرگی چون مدائن و جلوالء)264اد و مقدار آن)همان، سو

 (. 4/29: 1387طبری، ؛ 264

 ایقبیله-قومی مولفه دوم: بینش

بینش درگرو شود. فهم چرایی وجود سایه این نوع دیده می ایقبیله –های شعبی بینش دیگری به نام بینش قومیدر روایت

ی این اخباری کوفی است. در سده نخست هجری، دو شهر کوفه و بصره دارای ساختار فرهنگی زمانه-نگاه به اوضاع سیاسی

های (. رقابت55: 1380زاده، ای تبدیل شدند)نک: سجادی و عالمها و آداب و فرهنگ قبیلهگاه سنتای بودند و به جلوهقبیله

های خلفای اموی مفاخرات ی فتوحات، دوباره مجال بروز یافت. سیاستدر این شهرها پس از دوره هاکهنه و قدیمی میان عرب

که اعراب بازارهایی چون کناسه در حوالی کوفه و مربد در حومه بصره ترتیب دادند ای را توسعه داد. به طوریو منافرات قبیله

(. بدین ترتیب، قبیله در وضعیت سیاسی، 166تا، )فاخوری، بیآوردندکه از همه اقطار برای تفاخر و تهاجی بدان روی می

شد. ا تامین میهکننده داشت و حقوق مردم بیشتر از حمایت همین قبیلهفرهنگی و اجتماعی عراق به ویژه کوفه نقشی تعیین

تمرار ریخیِ اخباریان اولیه اسها نیز، اثرگذاشت. چنانچه نوع روایات و مواد تاهای تاریخیِ اخباریاین وضعیت در کیفیت روایت

ی روایات ایام و انساب عرب توسط راوی شعر و اخبار و شیوخ ای پیش از اسالم نسبت به حوادث و یا ادامههای قبیلهدیدگاه

دایت شده ای یعنی مبالغه و تفاخر ههای فتوح عصر اسالمی، با حفظ خصایص قبیلهقبیله است که مستقیما به ایام یا جنگ

 (.  57-56: 1380زاده، جادی و عالماست)س

خود کوفه بود  /جنوبی( و شهر)یمنیها از این فضا تاثیرگرفت. او دارای احساسی عاطفی به قبیلهشعبی نیز، مانند دیگر اخباری

ت. ساخها میها قهرمانیکوشید و در اغلب حوادث برای آنها میورزید و در ترفیع شأن و منزلت آنکه به آن تعصب می

در برابر  شود. ویتر قبیله همدان مشاهده میتفاخرسازی شعبی در دو ساحت شهر کوفه و قبایل جنوبی و در مقیاسی کوچک

نمایی را از طریق ثبت پردازد. او این بزرگنمایی زادگاهش میدیگر شهرهای عراق به ویژه بصره و منطقه شام به بزرگ

ی دهد. او برارانی اهل شام و بصره انجام میشدین، ضبط تاریخ کوفه و حاشیهفضایل شهر و اهل کوفه از زبان خلفای را

( 283 :1988بالذری، «)رأس االسالم»کند. وی به استناد عمر، کوفه را سازی میکوفیان از طریق خلفای راشدین فضیلت

 را به استناد کالم امام علی)ع(داند. همچنین مردم کوفه ( می6/86: 1410سعد، ابن«)اإلسالم أهل رأس»و اهل کوفه را 

 رسید شما هب آنها میراث که پراکندید را هاشانجماعت و ببردید را شاهانشان و عجمان شوکت»کشد کهگونه به تصویر میاین

(. شعبی از طریق یادکردِ 4/487: 1387طبری، «)دادید یارى دشمنانشان ضد بر را مردمان و کردید توانگر را خویش ناحیه و

(، ضبط اسامی و عمل والیان کوفه مانند 5/119: 1410سعد،اند)ابنعبدالرحمان که به کوفه آمدهبنای مانند ابوسلمهصحابه

: 1410سعد، جعدبارقى)ابنابىبن( و قاضیان آن مانند عروۀ275-274: 1988شعبه)بالذری، بنوقاص و مغیرهابیسعدبن

 تی از تاریخ کوفه را با مهر او به سرزمینش برای آیندگان ثبت کرد. ( قسم6/183قاضى)همان،  ( و شریح6/108

ه نوعی کند و بولید به دشمنی و خشنودی شام از نابودی مناطق دیگر اشاره می بن خالد بن او از طریق نقل رجزخوانی مهاجر

 از وارس بیست شود، غمگین نکند، فنا را ما اگر شام گیرد. آرام آنجا شود، ساکن شام در که هر»کند: شامیان را تحقیر می

 کسان گفتىش مایه این و کرد نابود شمار نیز به همین اعمامشانبنى از بود نشده چیده سبیلشان کرد که نابود را ریطهبنى
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رسد (. اما به نظر می66-4/65: 1387)طبری، .«بود زده رقم ما براى تقدیر را این و بود طاعون و طعن از مرگشان است

ی وی در این شهر این امر دهد. روایتی از مجادلهی شهرها در برابر مردم بصره انجام میعامر این تفاخرسازی را بیش از همه

 دهد: را به خوبی بازتاب می

 از یکى: تمکیستى؟ گف تو: گفت آنها از یکى بود، آنجا نیز قیسبناحنف که نشستم اىحلقه در و شدم بصره وارد»

 نجات مختار، یاران از غالمانتان، چنگ از را شما: گفت چگونه؟: گفتم. مایید آزادشدگان شما: گفت. کوفه مردم

 خود به :گفتم گوید؟مى چه: پرسید قیسبنگوید؟ احنفمى چه شما و ما درباره همدان پیر دانىمى: گفتم ایم.داده

 در که یاریدب یاد به کنیدمى تفاخر اگر ایدکرده هزیمت را سالحبى گروهى یکبار و ایدکشته را غالمانى که بالیدمى

 رب قدم موقرانه خویش زره در که را روى نکو جوانان و زده خضاب به ریش پیران که کردیم چه شما با جمل جنگ

 کفران را واال خداى نعمت و بردید یاد از را ما بخشش شما و بخشیدیم ما .کشتیم شتر چون نیمروز داشتند هنگاممى

؛ طبری، 6/418: 1417بالذری،  ).«بود بدى عوض شما قوم براى که کشتید را خشبیان آنها مقابل در و کردید

1387 :6/69). 

ای شعبی به قبایل یمنی و در این میان، قبیله همدان به ویژه در روایات فتوح و جنگ صفین تبلور دارد. به عصبیت قبیله

 و یمبود تن هزار دوازده -یمن اهل یعنى -ما»کند: ان به غلبه یمنیان افتخار میعنوان نمونه او در سرشماری تعداد کوفی

 در ما هخط رو این از و درآمد، شرق سمت به ما قرعه. هستند ما از کوفه اهل بیشتر که بینىنمى مگر. تن هزار هشت نزاریان

-سور عنایت ویژه دارد)ابنبنصحابه یمنی مانند کعب( یا در نقل اخبار صحابه به 272: 1988)بالذری، «دارد. قرار ناحیه این

های اعراب جنوبی و وابستگان خاندان و ها و شجاعتها و فتوحات، قهرمانی(. شعبی در گزارش جنگ7/63: 1410سعد، 

 شود: کند که در ذیل تنها به برخی از این روایات اشاره میرا برجسته می اشپیمانان قبیلههم

 العرب با تیرهقیس همانند سبک ایامبنحارث، پرچمدار اشعثبنجنگ صفین از طریق نقل رجزهای معاویۀوی در روایت 

 چون هک است مردىنیک اشعث و بکشیم، تشنگى امروز ما ماست با اشعث که حالى در رواست آیا»کند: جنوبی همراهی می

 معرفی حجاز و شام بصره، کوفه، در نظیربی فردی را را نخعی ( یا ابراهیم180-179: 1382مزاحم، «)رزمد...مى شیر

 (.6/290: 1410سعد، است)ابن نگذاشته برجا را خویش مانند کسى خود از پس که کندمی

ه فردی کندى فرمانده میسره قادسیشرحبیلبنسمطبنکند که شرحبیلاین اخباری کوفی در ذیل روایات فتوح، تاکید می

( و  3/488/469: 1387جنگیده و پدرش در فتوحات شام حضور داشت)طبری،  نوجوانی با مرتدانشجاع بود که از دوران 

ها پرورش (. فراموش نکنیم که شعبی در میان عبسی488-3/487عبسی فرماندهی میمنه سپاه بود)همان، معتمبنعبداهلل

ن، اسد بود)هماانی توسط دو نفر از افراد بنى(. سبب شکافت سپاه ایرانیان از پای درآمدن فیل ایر4/28یافته بود)همان، 

که بیشتر از هفتصدتن نبودند، ترکان طبری در جنگ قادسیه را کشتند)همان، (. این قبیله کنده بود که باوجودی3/556

کشد که چگونه این زن نخع را به تصویر می طایفه (. یا در جای دیگری، عامر شعبی شجاعت چهار پسر زنی از از3/563

-کربمعدیکند که باعث رشادت و جنگاوری آنان شد. در روایت او، عمروبنزندانش را به جنگیدن در قادسیه تشویق میفر

شود که پای اسب سوار ایرانی را گرفت و او را به زیر یاد می« مسلمانان سوارچابک»مذحجی از طوایف جنوبی با عبارت 
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-جنگ قادسیه)یوم عماس( اشخاصی از قبیله مراد و همدان به نام قیس(. در 3/554انداخت و خود بر آن سوار شد)همان، 

کس از همراهانش پس از فتح یرموک دوباره به سپاه مسلمانان در  هفتاد همدانى به همراهغرانمرادى و سعیدبنمکشوحبن

 (. 3/552قادسیه پیوستند)همان، 

 سازی برای امویان:سوم: مشروعیت مؤلفه

ها ما را به فهم دهد. تحلیل این گزارشی امویان اختصاص میی از اخبار تاریخی خود را به دورهتوجهشعبی بخش قابل

ی کرد: بندتوان در پنج دسته تقسیمسازد. این تالش عامر را میسازی امویان نزدیک میچگونگی روش او برای مشروعیت

دم عثمان، نسبت دادن امور به خداوند، صلح امام حسن)ع( نمایی مظلومیت قتل عثمان، نشان دادن معاویه به عنوان ولی بزرگ

هایی با بارمعنایی مثبت درباره خلفا و امرای اموی. این موضوعات را باید در پرتو سیاست حاکم بر ها و عبارتو استفاده از واژه

برای حکومت خود بود. سازی ی خلفا اموی، مشروعیت و مشروعیتترین دغدغهی شعبی نگریست. در عصری که مهمزمانه

را  نگاری ابزاریچون تاریخ .داشتند حکومتی نظام  بر خود هایتوانایی عرصه در را مهمی بسیار نقش مورخان میان این در

توانستند ادعاهای خود را درباره گذشته، حال یا آینده گسترش دهند و داد که به کمک آن میها قرار میدر اختیار حکومت

 (.204: 1389اثر کنند)رابینسون، شان داده و انتقادهای وارد بر خود را بیخود را مشروع ن

کردند. از نظر آنان عثمان به شیوه شرعی و قانونی از طرف امویان، حق خود در خالفت را بر پایه مشروعیت عثمان توجیه می

وندان ر حقیقت شهید شده و خویشابزرگان قوم به خالفت انتخاب شده و به شکلی غیرشرعی و غیرقانونی کشته شده یا د

. 5ارتباط مستمر و پایداری با خلفای اموی داشت(. در این میان، شعبی که 81: 1389اند)کرون، اموی، جایگزین وی شده

به  ایکه او، روایت قتل عثمان را به گونههمسو با سیاست ممدوحان خود این موضوع را در روایات خود برجسته نمود. چنان

 که بر نقش مروان جد و سرسلسلهکشد که مظلومیت عثمان در آن هویداست. همچنین در این گزارش خود، درحالیتصویر می

. در بردکند، نقش امام حسن)ع( و امام علی)ع( را به حاشیه میی سوم تاکید میشاخه مروانی خالفت اموی در یاری خلیفه

 آید: یت او به طور کامل میتر از این شیوه شعبی، رواادامه برای فهمی انضمامی

 و رزبیبنعبداهلل جمله از و کس، بسیار. زدند آتش را در آنگاه کردند محاصره روز دو و بیست را عثمان»

 به من ىدستور وسلمعلیهاهللصلى خدا پیامبر: گفت بده. دفاع اجازه ما به: گفتند که بودند خانه در مروان،

 دنجنگی براى را کسى من. اندزده آتش بزرگتر منظورى به را در قوم این کنم،مى صبورى آن بر که داده

 وى نزد به حسن. کرد آغاز قرائت و خواست قرآن عثمان برفتند، کسان همه وقتی اندازم.نمى زحمت به

 به انعثم شوى. آنگاه برون که دهممى سوگند ترا. است مشغول کارى به پدرت اکنون: گفت بدو که بود

 قرهن جوال دو جز جاآن در اما بایستند المالبیت در بر گفت انصار از یکى و همدان، مردم از یکى ابوکرب،

 هدیدت را مروان و زبیرابن بکر،ابىمحمدبن. شد خاموش آتش و درآویختند جماعت با مروان و زبیرابن. نبود

 .گرفت را وى ریش و رفت عثمان پیش بکرابىبنمحمد گریختند هاآن آمد در عثمان نزد به چون و کرد

 اهآنگ .کرد رها را او ریش محمد پس. گرفتنمى را ریشم بود پدرت اگر که کن رها را ریشم: گفت عثمان

                                                           
 موضوع پرداخته شده است. نامه به ایندر بخش زیست.  5
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 همراه یرت چند که بیامد یکى. زدمی سیلیش دیگرى و میزد را او شمشیر پشت با یکى شدند، وارد جماعت

 ىو. داشتند بیم وى کشتن از حال این در.ریخت مصحف بر خون که زد او گلوگاه به ضربتى و داشت

 دختران و هنائل کشیدند، را پایش دیدند خودبى را او چون و بیامدند دیگر تن چند. برفت خود از و بود فرتوت

 شمشیر جلو تدس نائله. کند فرو او شکم در که بود کشیده نیام از شمشیر بیامد، تجیبى زدند، شیون عثمان

 غروب از یشپ عثمان .برد فرو عثمان سینه در راآن و کرد تکیه شمشیر به تجیبى و ببرید دستش که برد

 د،کردن غارت را چیز همه پس. باک چه مالش از باشد حالل خونش وقتى: داد ندا یکى شد، کشته آفتاب

 این رار،ف فرار،: گفتند و بردند در به جان و بینداختند را کلیدها مرد دو آن و رفتند المالبیت سوى گاهآن

 (. 393-4/392: 1387طبری، «)خواستند.مى همین جمع

خزاعی قحمقتل عمروبن که در گزارشکند، چنانهای مختلف بر مظلومیت عثمان تاکید میعالوه بر آن، شعبی به مناسبت

: 1387، طبری«)ضربه زده است عفانبنعثمان به که قدرهمان بزن او به ضربت نه»گوید: با یادکرد این سخن معاویه که می

-خزاعی و قتل مظلومانه عثمان پیوند برقرار کرده، تا عالوه بر مشروعیت بخشیدن به کشتهحمق(، بین قتل عمروبن5/265

 شدن او توسط عمال معاویه، مظلومیت کشته شدن عثمان را نیز یادآور شود.

ردازد. عامر پعثمان می خون برای نشان دادن معاویه به عنوان ولىّنمایی مظلومیت قتل عثمان، به تالش شعبی، پس از بزرگ

ردازد پای از موی ریش او به دمشق میحبیه دختر ابوسفیان در ارسال پیراهن خونین عثمان به همراه دستهبه یادکرد اقدام ام

عبی با نقل این گزارش، عالوه بر کرد. شها شامیان را به طلب خون عثمان دعوت میکه معاویه در منابر با نشان دادن آن

(. همچنین شعبی 3/539: 1413کند)ذهبی، دم بودن معاویه تاکید میمظلومیت عثمان، بر تایید همسر پیغمبر)ص( بر ولی

ار کهای که آنان برای این منظور بههای معاویه و فرمانداران وی و استداللسازی این موضوع، به بیان خطبهبرای برجسته

توان ا میهکند که حاکی از همدلی و همسویی این اخباری کوفی با این سخنان است. از جمله این استداللد، اقدام میگیرنمی

-5/67: 1387توسط عمر وعاص)طبری، «  سُلْطاناً لِوَلِیِّهِ جَعَلْنا فَقَدْ مَظْلُوماً قُتِلَ من وَ»ی به این موارد اشاره کرد: ذکر آیه

و  شینجان نیز و خطابمعمربن امیرمؤمنان جانشین و برکشیده من که دانیدمى شما »...گوید: که می( و سخنان معاویه 68

 عثمانم (خون) ولىّ من و ام،نکرده وادار زشتى کار به را شما از یکهیچ هرگز که دانیدمى و شمایم بر  عفانبنعثمان نماینده

 کانَ انَّهُ لِالقَت فى تُسرِف فَال سُلطاناً لِوَلیّهِ جَعَلنا فَقَد مَظلوماً قُتِلَ من وَ :گویدمى خداوند و. است شده کشته گناهبى که

تم کند که عثمان به س(. همچنین، شعبی به استناد عایشه، این نکته را برجسته می32-27: 1382نک: مزاحم، «)مَنصوراً...

 (.450-4/449: 1387او ضرورت دارد)طبری،  کشته شده و خونخواهى

سازی خود نسبت دادن امور به خداوند است که آنان در مقابل قائالن به اراده و های امویان برای مشروعیتز شیوها

کردند تا امکان هرگونه اعتراض و مقاومتی را از میان بردارند، زیرا اگر تقدیر اختیار)قدریه(، جبرگرایی را ترویج و تقویت می

(. شعبی، برای مخدومان خود 83: 1389توانند انجام دهند)کرون، باشد، مومنان کاری نمیامیه را به قدرت رسانده الهی بنی

 میان که فتر چنان الهى قضاى سپس»گوید: کند. چنانکه او از زبان معاویه در صفین میدر روایاتش بر این موضوع تاکید می

 چنان الهى قضاى سپس،»در جای دیگر آمده:  (، یا239: 1382مزاحم، «)دهد روى برخوردى صفّین در کیشانمانهم و ما
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. مخدایی دیدگاه در ما همه و داشت، رویاروى عراق مردم با اینجا در را ما و کشاند زمین پاره بدین را ما تقدیر دست که رفت

 (.296-295همان، «) یُریدُ ما یَفْعَلُ اهلل لَکِنَّ وَ اقْتَتَلُوا ما اهلل شاءَ لَو وَ :است گفته سبحان خداى و

دادن خالفت معاویه و اخفاءسازی فضایل امام حسن)ع( در گزارش صلح امام حسن )ع( نیز، تالش شعبی در جهت مشروع جلوه

کند و با میل و رغبت حکومت را به معاویه به شرط است. چنانکه در روایتِ او، ابتدا امام حسن)ع( درخواست صلح را مطرح می

. کندگرد و نیز دشنام ندادن امام علی)ع( فقط در حضور خود ایشان، واگذار میداراب و فسا اجالمال، خردریافت اموال بیت

 (.323-1/319: خامسه1414سعد، دهد)ابنکه معاویه را نیز متعهد به شرایط صلح نشان میضمن آن

ره خلفا و امرای اموی است. های مثبت درباها و گزارهسازی شعبی برای امویان کاربست واژههای مشروعیتاز دیگر روش

» (، 5/235/236: 1387طبری، ؛ 86، 5/54: 1417بالذری، «)بردبار و بخشنده»چنانکه از معاویه با صفات مثبت 

 باطن» و «نرمخوى»همان(،  «) صحابه پیامبر)ص(»همان( و «)برادر همسر پیامبر)ص(»(، 68-5/67همان، «)نیکو سیاست

پردازد. چنانکه امام)ع( به کند. و نیز، به نقل از امام علی)ع( به ستایش معاویه مییاد می (5/337)همان، «مانند هم ظاهر و

از قدرت معاویه ناراحت نباشند چون اگر این حکومت نبود سرها از بدن جدا »یاران خود بعد از برگشتن از صفین فرمودند: 

 (. 311، 4/167: 1413ذهبی، «)شد می

ان های عبدالملک به خود بیشود، گزارشی از توصیهبی به عنوان ندیم عبدالملک برگزیده میکه شععالوه بر آن، هنگامی

 که دکسانن آن مردم بدترین» گوید: کند که حاکی از درایت و دوراندیشی این خلیفه اموی است به عنوان مثال او میمی

-ابن«)ترین شخص در حدیث و شعرفاضل»ا (. عالوه آنکه او ر3/92: 1409مسعودی، «)شوند راهبر باطلبه را شاهان

طبری، ؛ 5/212: 1417بالذری،  «)گویگزیده»ابیه به عنوان بنکند. همچنین از زیادمی( معرفی 125: 1418طقطقی، 

کند. ( یاد می255-5/254همان، «)بهترین حکمران کوفه»( و 5/235همان، «)راستگو»شعبه بن(، مغیره5/221: 1387

ند کهای خود منعکس میعدی نیز دید و طوری قتل را در گزارشتوان در ماجرای حجربنبی با امویان را میاین همسویی شع

ه های حجر، دربرابر او سکوت پیشرغم نافرمانیشعبه فردی خیرخواه و دلسوز نسبت به حجر بوده و علیبنکه گویی مغیره

  کند )همان(.کند و تنها به نصیحت حجر اکتفا میمی

 نتیجه 

. هجری نخست یسده تاریخ بابِ در مسلمان نگارتاریخ عامر شعبی، نخستین  تاریخیِ هایروایت در بود تتبعی گذشت، آنچه

 تقدمم نگاریتاریخ از زوایایی به و شده نزدیک تاریخی حوادث واقعیت به ها،روایت این انتقادی خوانش با تا بود این هدف

 او ارینگتاریخ بر حاکم هایمولفه کوفی، مورخ این روایات تحلیل و بررسی از. ببریم پی هجری دوم و اول قرن در اسالمی

 باید نینهمچ. آمد حاصل امویان برای سازیمشروعیت مولفه و ایقبیله-قومی مولفه اسالمی،-عربی سازیهویت مولفه یعنی

 در عبیش زمانه اجتماعی و فرهنگی بافت یکسو از. بود شعبی عامر زمانه از متاثر ها،روایت در هامولفه این حضور چرایی گفت

 رداختپ خود هایروایت تولید به آن در شعبی که کوفه یجامعه شد، ذکر متن در که گونههمان. بود موثر هاروایت این تولید

 نتیجه رد.  بود ایپیچیده فرهنگی و اجتماعی ساختار دارای گوناگون، هایقومیت و هااقلیت قبایل، سکونت علت به است،
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 شدمی بموج که بود پیچیده فرهنگی و اجتماعی ساختار این پیامدهای از اقوام دیگر و عجم و عرب فرهنگی کشاکش مسأله

 شیدهک  چالش به مسیحیت ویژه به مختلف ادیان علمای سوی از مسلمانان عقاید هم و  عربی هویت هم فضایی چنین در

 توحاتف و( ص)پیامبر دوره تاریخ روایتِ مسئله این به شعبی واکنش شود؛ گرفته خرده( ص)محمدحضرت  نبوت بر و شود

 فت،گ باید همچنین. نماید اثبات اسالمی، سرزمین در حاضر اقوام دیگر بر را عرب قومِ و اسالم برتری آن طریق از تا است

 به خود ایهروایت در ای خودقبیله گرایشات از متاثر نیز شعبی بود، شده تبدیل ایقبیله هاینزاع و آشوب مرکز به کوفه

  پرداخت. یمنی قبایل کردن برجسته

 مهمی مسائل از یکی شعبی یزمانه در چراکه بود موثر سازیمشروعیت مولفه تولید در زمانه این سیاسی بافت دیگر، سوی از

 از مویا کارگزار عنوان به شعبی مساله، این به پاسخ در و بود سازیمشروعیت و مشروعیت بودند، روروبه آن با امویان که

 ند،خداو به امور دادن نسبت عثمان، دمولی عنوان به معاویه دادن نشان عثمان، قتل مظلومیت نماییبزرگ چون هاییروش

 انتقادی خوانش  است امید اینکه آخر در .پرداخت خود مخدومان برای سازیمشروعیت به خود روایت در( ع)حسن امام صلح

 یمبان تا باشد کرده فراهم را امکان این و شده مورخ این از بهتری درک باعث باشد توانسته شعبی تاریخی هایروایت

 .شود شناسایی و فهم بهتر وی زمانه بافت در شعبی ایاندیشه

 منابع و مآخذ

 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.، تهران: ی تمدن اسالمیعلم تاریخ در گسترهش(، 1387وند، صادق)آئینه -

-عبدمصطفى و محمدعبدالقادرعطاتحقیق  ،الملوکواألممتاریخفىالمنتظم ق(، 1412محمد)بنعلىبنعبدالرحمنالجوزى، أبوالفرجابن -

 العلمیۀ.الکتبدار بیروت: القادرعطا،

 بیروت: تحقیق عبدالقادرمحمدمایو، ،االسالمیۀالدولالسلطانیۀواآلدابفىالفخرى ق(،1418طباطبا)بنعلىبنالطقطقى، محمدابن -

 العربى. دارالقلم
 مکتبۀالصدیق. الطائف: السلمى،صاملمحمدبن تحقیق )الطبقۀالخامسۀ(،الکبرىالطبقاتق(، 1414سعد، محمد)ابن -

 العلمیۀ.دارالکتب بیروت: محمدعبدالقادر عطا، تحقیق ،الکبرىالطبقاتق(، 1410سعد، محمد)ابن -

 دارالجیل. بیروت: البجاوى،محمدعلى تحقیق ،األصحابمعرفۀفىاالستیعاب ق(،1412محمد)بنعبداهللبنأبوعمریوسف عبدالبر،ابن -

 .دارالکتبالعلمیۀ :، تحقیق مفیدمحمدقمیحۀ، بیروتالعقدالفرید، ق(1404)محمد، أحمدبنعبدربهابن -

 بیروت: دا الفکر. شیرى، ، مصحح: علىمدینۀدمشقتاریخق(، 1415حسن)بنعساکر، علىابن -

 الکتب.الهادی، بیروت، عالم، تحقیق یوسفالبلدان، ق(1416محمد)فقیه، احمدبنابن -

 للکتاب.العامۀالمصریۀالهیئۀ عکاشۀ، قاهرۀ:ثروت تحقیق ،المعارفم(، 1992مسلم)بنقتیبۀ، أبومحمدعبداهللابن -
 دارالفکر. بیروت:  ،النهایۀ البدایۀو ، ق(1407عمر)بنالفداءاسماعیل کثیر، أبوابن -

 بیروت: دارالمعرفۀ. سیداحمدصقر، تحقیق ،الطالبیینمقاتل تا(،الحسین)بیبنعلىاصفهانی،ابوالفرج -
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 دارالفکر. بیروت: ریاض زرکلى، و سهیل زکار تحقیق ،األشرافانساب ق(،1417یحیى)بالذرى، أحمدبن -

 دارومکتبۀالهالل. بیروت: البلدان،فتوحم(، 1988یحیى)بالذرى، أحمدبن -

 لمیۀ.العدارالکتب بیروت: قلعجى،عبدالمعطى تحقیق ،الشریعۀصاحبالنبوۀومعرفۀأحوالدالئلق(، 1405الحسین)بیهقى، ابوبکراحمدبن -

 ملى. آثار انجمن تهران: ارموى،حسینىالدینجالل تحقیق الغارات،ش(، 1353محمد)بنابراهیمکوفى، ابواسحاقثقفی -

 تهران: نشرعلم. منابع تاریخ اسالم،ش(، 1393جعفریان، رسول) -

 ، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم.نگاریشناسی و تاریختاریخ(، 1391حضرتی، حسن، برومند اعلم، عباس) -

 .تهران: نقش جهان ،نگاری اسالمیتأمالتی در علم تاریخ و تاریخ (،1380)حضرتی، حسن -

 العلمیۀ.دارالکتب بیروت:  القادرعطا،عبدمصحح: مصطفی، بغدادتاریخ، ق(1417على)بنبغدادى، احمدخطیب -

 العربی.التراثبیروت: إحیاء الحفاظ،تذکره  تا(،احمد)بیمحمدبنالدینشمس ذهبی، -

-تدمرى، بیروت: دارالکتابالسالمعمرعبد تحقیق األعالم،المشاهیروووفیاتاالسالمتاریخ ،ق(1413احمد)محمدبنالدینشمسذهبى،  -

 العربى.
 ترجمه مصطفی سبحانی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم. نگاری اسالمی،تاریخش(، 1389رابینسون، چیس اف) -

 تهران:علم. معناکاوی،(، 1389ساسانی، فرهاد) -

 ، تهران: سمت.نگاری در اسالمتاریخش(، 1380زاده)سجادی، سیدصادق و هادی عالم  -

 اهلل مرعشی نجفی.ق(، تاریخ التراث العربی، ترجمه محمد فهمی حجازی، قم: کتابخانه عمومی آیت1412سزگین، فؤاد) -

-دائرهمجلس :الیمانی، حیدرآبادالمعلمیبن یحییعبدالرحمنیقق، تحاالنساب، ق(1382)منصورالتمیمیبنسمعانی، ابوسعیدعبدالکریم -

 .العثمانیهالمعارف
 .27، دانشنامه جهان اسالم، تهران: بنیاد دائره المعارف اسالمی، ج«شعبی»(، 1398شفیعی، سعید) -

 .دارالتراث :ابراهیم، بیروت، تحقیق محمدأبوالفضلوالملوکاألممتاریخ، ق(1387)جریرطبری، أبوجعفرمحمدبن -

، بهمن 30و  29، شمارهآینه پژوهشسید حسین اسالمی، ، ترجمه «کوفهمخازن قدیمی کتابهای اسالمی در »، طریحی، محمد سعید -

 ، 40-28، صص1373و اسفند 

 ، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایران(، 1391عزیزی، حسین) -

 دالمحمد آیتی، تهران: انتشارات توس.ترجمه عب ادبیات زبان عربی،تا(، تاریخ فاخوری، حنا)بی -

 ، ترجمه مسعود جعفری، تهران: سخن.تاریخ اندیشه سیاسی در اسالم(، 1389کرون، پاتریشیا) -

طالعات ا، ترجمه سیدمهمدی حسینی اسفیدواجانی، «تاریخچه مجادالت روحانیان مسیحی سریانی با مسلمانان»گریفیث، سیدنی،  -
 .75-66، صص1387ن، فروردی25، شمارهحکمت و معرفت

های غربی و سریانی در اولین قرن زمامداری های مسیحی به زبانکتاب مقدس و پیام محمد)ص( بر اساس دفاعیه»گریفیث، سیدنی،  -

 .128-73، صص 1386، تابستان34ش ادیان و مذاهب عرفان هفت آسمان،،ترجمه وحید صفری،  «عباسیان

 ، گردآورنده و ترجمه و تدوین یعقوب آزند، تهران: نشر گستره.المنگاری در استاریخش(، 1361گیب، هامیلتون) -

 المؤسسۀالعربیۀالحدیثۀ. القاهرۀ: عبدالسالممحمدهارون، تحقیق ،صفینوقعۀ ق(،1382المنقرى، نصر) مزاحم -

 .الرسالۀمؤسسۀ، بیروت: بشارعواد تحقیق ،الکمالتهذیبق(، 1413یوسف)الدینجمال، ابوحجاجیزّمِ -

 دارالهجرۀ.  قم: اسعدداغر، تحقیق ،الجوهرومعادنالذهبمروج ق(،1409على)بنالحسینبنعلىأبوالحسن مسعودی، -

 تا.بورسعید: مکتبۀالثقافۀالدینیۀ، بى ،التاریخ والبدء تا(، طاهر)بیمقدسى، مطهربن -


