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فصلنامه علمی – پژوهشی تاريخ اسالم

سال شانزدهم ،شماره اول
بهار  ،4931شماره مسلسل 14

نقش قبایل یمنی
در رواج تشیع در آذربایجان طیّ سدههای نخست اسالمی
تاریخ دریافت19/11/03 :

تاریخ تأیید10/1/9 :

سید مسعود شاهمرادی*1

با فتح آذربایجان در دهه سوم هجری ،گروه بزرگی از تیررههرا ،عشریرههرا و
قبیله های گوناگون عرب ،به سوی این سرزمین رهسپار شدند .این امر ،عالوه بر
اینکه در گسترش اسالم در این ناحیه سهمی بسزا داشته ،میتوانرد دورنمرایی از
وضعیت تشیع را نیز در این سامان به دست دهرد؛ زیررا برا توهره بره موقعیرت
عربهای مهاهر ،موضعگیری مذهبی آنها ،در میران بومیران نیرز اثرگرذار بروده
است .بررسی نقش مهاهرت قبایل عرب در تشریع آذربایجران ،از دو بُعرد قابرل
توهه است :نخست ،نقش اسکان قبایلی کره عقایرد شریعی در برین آنهرا روا
داشته است؛ نظیر قبایل یمنی در آذربایجان .و دیگری ،نقش شهر کوفه که شاهد
بروز و ظهور عقاید شیعی در بین قبایل یمنی ساکن آن هستیم .پژوهش حاضرر،
در صدد است با استفاده از روش توصیفی ر تحلیلری و برا اسرتفاده از معاتعرات
کتابخانهای ،نقش مهاهرت قبایل عرب ،بهویژه قبایل یمنی را طیّ قرون نخسرت

* دکتری تاریخ اسالم ،دانشگاه اصفهان و مدرس دانشگاه پیام نور واحد شاهین دژ.
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اسالمی در گسترش تشیع در آذربایجان ،در محورهایی نظیر :مشارکت یمنیان در
فتح آذربایجان ،حضور واتیان و کرارگزاران و مروموران حکرومتی یمنری در ایرن
ناحیه ،نقش اشعریان در تشریع آذربایجران و اصرحاب یمنری اهمره

در ایرن

ناحیه ،بررسی نماید.

کلیدواژگان :آذربایجان ،قبایل یمنی ،کوفه ،تشیع.
مقدمه

فتح آذربایجان در دهه سوم هجری ،افزون بر جنبه سیاسی ،از زوایای مهم دیگری نیز
قابل بررسی است .یکی از آن زوایا ،مهاجرت گروه بزرگی از تیرهها ،عشیرهها و قبیلههای
گوناگون عرب از جزیرةالعرب و عراق به سوی این سرزمین است که تا چند قرن بعد نیز
ادامه یافته است .این مهاجرتها ،عامل مهمی در روند پذيیر

اسذ م بذهوسذیله مذردم

آذربایجان بوده است .نکته مهم درباره مهاجرت قبایل عرب به ایران ،از جمله آذربایجذان،
در این امر است که بازنمایی تصویری از اسکان قبایل عرب در ایذران يذی قذرون دوم و
سوم هجری ،میتواند دورنمایی از وضعیت تشیع را نیز به دست دهد؛ زیرا ایرانیان ،نه تنها
در کنار عربهای مهاجر ،اس م را پيیرا میشدند ،بلکه در گرایشهای ميهبی نیز از آنان
اثرپيیر بودند.
در این پژوهش ،سعی خواهد شد تا نقش و تأثیر مهاجرت و حضور قبایل عذرب ذ بذه
يور خاص ،افراد منسوب به قبایل یمنی ذ در تشیع آذربایجان ،مورد بررسذی قذرار گیذرد.
قبایل یمنی ،از جمله قبیلههایی هستند که گرایشهای شیعی به شکل بارزی در بین آنها
وجود داشته است .با توجه به این زمینهها ،میتوان به مواردی چند درباره نقش یمنیان در
تشیع آذربایجان اشاره نمود.
نکته اول در این خصوص ،دخیلبودن بسیاری از افراد قبایل یمنی در فتح آذربایجذان
است که برخی از آنها ،از یاران و يرفداران امام علی

بودهاند .از دیگذر نشذانههذای
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حضور گسترده یمنیان در صدر اس م در آذربایجان ،حضور کارگزاران حکذومتی یمنذی در
این ناحیه است که بیشتر با افراد قبایل خود در منايقِ فتحشده حضور مییافتند و برخی از
این کارگزاران نیز به اهل بیت
یمنی ائمه ايهار

گرایش داشتهاند .نکته دیگر ،حضذور برخذی اصذااب

و اشعریان ،از يوایف مشهور یمنی ،در این ناحیه است .عامل دیگر

در این باره ،نقش کوفه در فتح آذربایجان است .ایذن شذهر ،از جملذه منذايقی بذوده کذه
نیرو های یمنی در بافت آن حضوری گسترده داشتند و از سویی ،فتح و اداره آذربایجان در
قرون نخست اس می ،از يریق آن انجام گرفذت .شذایان توجذه اسذت ،بذا وجذود اینکذه
پژوهش هایی در مورد مهاجرت قبایل عرب به ایران انجام یافته ،اما ابعذاد مختلذف تذأثیر
سیاسی و اجتماعی مهاجرت قبایل عرب در تشیع ایران ،بهویذژه آذربایجذان ،بذه گونذهای
گسترده و کامل ،مورد تاقیق قرار نگرفته است.
به يور کلی ،میتوان نقش قبایل یمینی را در رواج تشیع در آذربایجان ،چنین برشمرد:
 .1فتح آذربایجان

درباره سال فتح آذربایجان ،اخت فهایی بین منابع تاریخی مشاهده میشذود .يبذری،
ضمن اینکه خبر فتح آذربایجان را در ذیل حوادث سال 99ه .ق آورده ،1در روایتی ،از فذتح
این ناحیه در سال 11ه .ق هم خبر داده است 9.او در روایتی دیگر و به نقذل از ابومخنذف،
سال 92ه .ق را سالِ «غزای آذربایجان» اع م کرده و سپس ذکر میکند که در «روایذت
دیگران» ،این امر در سال 92ه .ق روی داده است 0.یعقوبی ،فذتح آذربایجذان را بذه سذال
99ه .ق ذکر نموده است 2.ب ذری نیز گزار های گوناگونی درباره کیفیت فتح آذربایجان
ارائه میدهد .در یک گزار  ،مغیرة بن شعبه ،والی کوفه در زمان عمذر 99ذذ92ه .ق) ،از
يرف خلیفه ،حذیفة بن یمان را والی آذربایجان نموده ،او را به آن سامان روانه مذیکنذد.
حيیفه ،در شهر اردبیل که مرکز آذربایجان بوده ،با مرزبان آنجا درگیر میشذود و پذس از
5

مدتی جنگ ،به مصالاه میرسند.

ب ذری ،در ادامه گزار های خود در مورد فتح آذربایجان ،روایت میکند که عمر بن
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خطاب ،عتبة بن فرقد سلمی را در سال بیست هجری به موصل فرستاد و او ارمیه ارومیه)
را نیز هنگام جنگهای موصل فتح کرد .خراج آن ،چندی به بیذتالمذال موصذل ریختذه
7

میشد و هم اینچنین بود حال حور 2و خوی و سلماس.
ب ذری ،در گزار

دیگری میگوید :واقدی در اسناد خویش آورده که مغیرة بن شعبه

در سال 99ه .ق از کوفه به آذربایجان لشکرکشی نمود و آنجا را فتح کرد؛ اما ابن کلبی از
قول ابومخنف گوید که مغیره در سال 93ه .ق آذربایجان را فتح نمود؛ اما مردم آذربایجان،
پس از چندی ،شور

کردند و اشعث بن قذیس کنذدی آنهذا را سذرکوب کذرد و يبذق

قرارداد ،مغیره با آنان مصالاه نمود؛ چنانکه آن مصالاه ،تا کنذون بذاقی اسذت .سذپس،
1

اشعث بن قیس کندی باجروان 1را گشود.

با بررسی روایت های منابع تاریخی گوناگون ،می توان گفت در روایات فتح آذربایجذان
در صدر اس م ،تناقضها و تضادهای بسیاری به چشم میخورد .با وجود این ،وجه اشترک
تمامی این گزار ها ،این نکته است که آذربایجان ،در دهه سوم هجری فتح شده اسذت؛
هرچند در جزئیات این فتح ،از جمله سرداران دخیل در آن ،رویه مشترکی دیده نمیشذود.
اخت ف روایات يبری و ب ذری و دیگر مورخان در فذتح آذربایجذان ،بذه اخذت ف میذان
روایت مردم مالی و روایات فاتاان بازمیگذردد و در نتیجذه ،اخذت ف بذه ایذن مربذو
میشود که آیا آذربایجان ،با صلح گشوده شد که نظر مردم مالی آذربایجان بود ،و یا بذه
زور و عنف مفتوحةالعنوة)گشوده گردید که نظرِ حکام عربِ بعدی آذربایجذان اسذت .در
صورت اول ،حکام اس می باید به گرفتن خراج و مالیات ارضی از مردم آذربایجذان اکتفذا
کنند و در صورت دوم ،مردم آذربایجان باید جزیه هم بپردازند؛ چنانکه در عهدنامه منقول
يبری آمده است .از يرف دیگر ،به نظر میآید که مردم آذربایجان ،پذس از جنذگهذای
قادسیه و جلوال ،ص ح را در جنگ ندانسته ،با آمدن سپاه اس م ،به صلح راضی شذدهانذد؛
اما چون مفاد این صلحنامه ،خزانه فاتاان و مخارج ایشان را کفایت نمیکذرده اسذت ،بذه
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بهانه هایی بر ایشان تاخته ،این سرزمین را مفتوحةالعنوة عنوان کردهانذد؛ تذا عذ وه بذر
خراج ،جزیه نیز از ایشان بستانند 13.همچنذین ،بایذد گفذت روایذات مختلفذی کذه از فذتح
آذربایجان به دست اعراب وجود دارد ،حکایتگر جنگهای مختلفی اسذت کذه بذرای فذتح
آذربایجان روی داده است.
 .2مهاجرت قبایل عرب به آذربایجان

جزیرةالعرب که از سالهای

پیشروی جنگجویان و مجاهدان مسلمان به سوی شمال
دوازدهم و سیزدهم هجری قمری آغاز شد و بخشهای وسیعی از عراق و ایران و شام را
در بر گرفت ،سبب هجرت گروه بزرگی از تیرهها ،عشیرهها و قبیلههای گوناگون عرب ،از
جزیرةالعرب به سوی سرزمینهای فتحشده نیز شد .در جریان مهاجرتهای قبایل عذرب
به ایران در سده های اولیه اس می ،آذربایجان نیز سهم عمدهای داشت .مطذابق گذزار
یعقوبی ،ابوجعفر ،یزید بن حاتم مهلبی را والی آذربایجان قرار داد و او نخستین کسی بذود
که یمنیها را از بصره به آذربایجان منتقل نمود .او ،یمنیها را به منايقی از تبریز تا بذي و
نریز و میانه انتقال داد .یعقوبی مینویسد :در این زمان ،از قبیله نزار جز صفر بن لیث عتبی
و پسر عمویش بعیث بن حلبس ،کسی در آذربایجان نبود 11.ب ذری نیز مینویسذد :چذون
تازیان در آذربایجان منزل گزیدند ،عشایر عرب از شهرهاى کوفه و بصره و شام بذه آنجذا
کوچ کردند و هر يایفهاى ،بر آنچه توانست ،چیره شد .برخذ از ایشذان نیذز زمذینهذاى
عجمان را خریدند و قریههای به تازیان واگيار شد تا تات حمایت ایشان باشد و اهل آن
قرى ،خود مُزارع آنان گشتند 19.او گزار هایی از حضور اعراب در شهرهایی نظیر :مراغه،
12

مرند ،ارمیه ،کوره برزه ،10نریز 12و سراه 15به دست داده است.

درباره علل مهاجرت گسترده اعراب به آذربایجان يی قرون نخسذت اسذ می ،آرایذی
چند ابراز شده است؛ از جمله اینکه اگرچه آذربایجان در آغاز بر اساس صلح فتح شذد ،امذا
مردم این سرزمین در هر زمانی که فرصت میدیدند ،به شور

برمیخاسذتند .همچنذین،

در کوهستانهای پیرامون آذربایجذان ،مردمذانی جنگجذو همچذون :گذی ن و تالشذان و
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موغان 17موقان یا مغان) سکونت داشتند که به فرمانروایی اعذراب گذردن ننهذاده بودنذد.
ازاینرو ،اعراب ناگزیر بودند که پیوسته دستههذای انبذوهی از مجاهذدان و غازیذان را بذه
آذربایجان گسیل دارند.
علت دیگر ،موقعیت يبیعی آذربایجان بود که از هر حیث برای زندگی ایل و عشذیره،
بهترین مکان ماسوب میشد .به همذین سذبب ،هنگذامی کذه آذربایجذان فذتح گردیذد،
اندکزمانی نگيشت که عشیرهها و قبیلههای عرب ،از هر سویی ،از کوفه و بصره و جزیره
و شام و یمن ،به آنجا روی آوردند 11.همچنین ،اعراب پس از فذتح مراکذز داخلذی ایذران،
استقرار در آذربایجان را که جزء ثغور بود ،به لااظ اقتصادی و رونق تجذارت نیذز تذرجیح
دادند و این امر نیز از دالیل حضور جدی قبایل عرب در آذربایجان بوده است.

11

 .3نقش مهاجرت قبایل عرب در گسترش اسالم و تشیع

مجاهدان و مرزبانان مسلمان ،خود را حامل رسالت و پیام الهی میدانستند که باید آن
را به ساکنان سراسر گیتی اب غ نمایند و ساکنان سرزمینهای فذتحشذده را از کفذر پذاک
نمایند .اگرچه این خواسته دینی ،گاهی تاتالشعاع اهداف درازمذدت نظذامی و حکذومتی
حاکمان قرار می گرفت ،ولی هدف اصلیِ مهاجران در چند دهه نخست بود .برای رسذیدن
به این هدف ،راهی جز سکونت در سرزمینهای فتحشده و آمیذز

اجتمذاعی بذا آنذان از

راه هایی چون ازدواج و تجارت وجود نداشت .از سوی دیگر ،گذروه بسذیاری از تیذرههذای
عرب ،به دلیل فرار از ستم خلفا و حاکمان مالی ،به سرزمینهای ايراف جزیررةالعررب
مهاجرت کرده ،در آن منايق ساکن شدند .این امر نیذز ،خذود بذه گونذهای دیگذر ،سذبب
گستر

اس م در این منايق گردیده است 93.بنابراین ،میتوان گفت :عامل مهمی که در

روند پيیر

اسذ م بذه وسذیله مذردم ایذران ،از جملذه آذربایجذان ،سذهیم بذوده ،نقذش

مهاجرنشینهای عرب است .اسکان سپاهیان و خانوادههایشان در یک ناحیه یا شذهر ،نذه
تنها آنجا را به پایگاه نظامی مهم مسلمانان بدل میسذاخت ،بلکذه مقدمذهای بذود تذا در
آیندهای نزدیک ،آن مال ،به یکی از مراکز تعلیم اس می تبدیل گردد .معموالً ،به میزانی
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که اسکان اعراب در منطقهای خاص تمرکز بیشتری مییافت ،تأثیر اس م نیز بیشتر بود.

91

نکته مهم دیگر در این زمینه ،آن است که غالب ایرانیان ،نه تنها در کنار عربها اس م را
پيیرا میشدند ،بلکه در گرایشهای ميهبی نیز از آنان متأثر میشدند؛ بهعنوان مثال ،اگذر
قبایلِ دارای گرایشهای شیعی ،در بعضی از منايق ایران ساکن شده باشند ،بایذد انتظذار
داشته باشیم که گرایش شیعی در این منايق رواج داشته باشد .در مورد آذربایجان نیز باید
گفت :گيشته از دالیل مهاجرت قبایل عرب به آذربایجان ،برخی از قبایل که عقاید شیعی
داشتند ،صرفاً با حضور خویش در آذربایجذان ،بذه رشذد تمذای ت شذیعی کمذک کردنذد.
بنابراین ،در بررسی نقش مهاجرت قبایل عرب در تشیع آذربایجان ،باید به حضذور برخذی
افراد و قبایل با گرایشهای شیعی در آذربایجان توجه نمود .در این خصوص ،باید دو زمینه
کلی مورد توجه قرار گیرد :نخست ،نقش اسکان قبایلی که عقاید شیعی در بین آنها رواج
داشته است؛ نظیر قبایل یمنی در آذربایجان .دیگری ،نقش کوفه در فتذوح آذربایجذان .در
مورد اخیر ،باید اشاره نمود که نقش شهر کوفه در فتوحات آذربایجذان ،نقشذی ماذوری و
اساسی بوده است و از يرف دیگر ،به سبب حضور و بروز عقاید شیعی در بین قبایل یمنیِ
ساکن کوفه ،باید رابطه بین این دو عامل در آذربایجان ،مورد بررسی قرار گیرد.
 .4قبایل یمنی و تشیع

با وجود اینکه شیعیان و یاران علی

 ،از مهاجران و انصار ،تنها از یک نذژاد خذاص

نبودند و باورهای شیعی آنان بر اساس تقسیمات قبیلهای نبود ،اما میتوان بر مبنای برخی
شواهد و قراین ،به نقش افزونتر قبایل یمنی در گستر
راههاى گوناگون با شخصیت و فضایل امام عل

تشیع اذعان نمود .یمنذ هذا ،از

و سفار هذاى پیذامبر اسذ م

درباره وى آشنا شدند؛ نظیر مأموریتهای که از سوی رسول خدا

به امذام علذ

واگيار شده بود؛ از آن جمله ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
دعوت قبیله هَمْدان 99و مَيْحِج و مسلمانشدن چند نفر از رؤساى مَيْحِج بهوسیله امذام
عل
عل

90

؛ تبلیغ دین اس م و آموز

قرآن و احکام به یمن ها92؛ امامت و ریاست امذام

بر دیگر فرماندهان نظام رسول خدا

همچون خالد بذن ولیذد و خالذد بذن
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سعید بن عاص در یمن95؛ و حل اخت فات یمن ها و صدور احکام قضای و اجراى حذدود
اس م و تأیید آنها از جانب رسول اکرم
زید بن ارقم م گوید :نزد رسول خدا

.
از یمذن بذه وى

بودم که نامه امام عل

رسید .او در مورد حکم که داده بود ،از وى کسب تکلیذف کذرده بذود .رسذول خذدا
فرمود:
داورى كهدده اته  ،چيهآى

من درباره اين مسئله ،بهه زهآ چه هه له
62

هم داهم.

ع وه بر این ،رسول خدا
قبایل یمنی ،امام عل

در م قات با برخی هیئتهای نمایندگی قبایل ،از جمله
97

را بهعنوان وص خود به آنان معرفی کردند .همچنین ،گفتذه

شده که گروه از سران حضرموت خواهان خ فت و جانشین اهذل بیذت
ابوبکر نیز تصمیم داشت براى آرامکردن آن منطقه ،امام عل

بودنذد و

را بذه یمذن بفرسذتد.

91

افزون بر این ،برخی از رؤسای قبایل یمنی ،نظیر ميحج ،91نخع 03از شاخههای مذيحج) و
همدانیان ،01بهوسیله امام علی

اس م آوردند .در اعتراض و شور

علیه عثمذان نیذز

بعضی از یمنیانِ ساکن کوفه که تاذت تذأثیر اسذ م علذوی بودنذد ،بذیش از دیگذران از
انارافاتِ پیش آمده در عهد عثمان ،رنج میبردند؛ بهيوریکه مردان از آنان به پا خاستند
و در فضایل عل

داد سخن دادند؛ از آن جمله ،مالذک بذن حذارث اشذتر گفذت« :اى

مردم! این است وص اوصیا و وارث علم انبیا؛ کس که در راه خدا بس گرفتارى کشذید و
نیک امتاان داد؛ آنکه براى او ،کتاب خدا به ایمان گذواه داد و پیذامبر

بذه بهشذت

رضوان؛ کس که فضایل در او به کمال رسیده و در سابقه و علم و برتریا  ،نه متأخرین
شک دارند و نه متقدمین 09».شادمان و خوشاال یمن ها از بیعت با امام عل

 ،چنان

00

بود که هیئت از بزرگان خود را از یمن به مدینه فرستادند.
مؤلف کتاب نقشقبایلیمنیدرحمایتازاهلبیت

امام علی

با بررسی فهرست کارگزاران

 ،به این نتیجه رسیده است که یمنیها در گستر

تشیع در سذرزمینهذای
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اس می ،تأثیر بسیاری داشتهاند 02.وی همچنین ،با تکیه بر واقعه کرب  ،بیشترین شهدا را
بهترتیب از :هَمْدان ،مَيْحِج و انصار دانسته است 05.با توجه بذه مذواردِ بیذانشذده ،بایذد در
بررسی مهاجرت قبایل عرب و نقش آنان در بروز و ظهور عقاید شیعی در قرون نخسذتین
اس می ،نگاهی خاص به مهاجرت قبایل یمنی نمود.
 .5نقش قبایل یمنی در فتح آذربایجان

مجاهدان یمنی ،نقش مهمی در فتح آذربایجان داشتهاند؛ از جمله این افراد ،عبارتانذد
از :حذیفة بن یمان که اردبیل را به صلح گشود و مدتی والی آذربایجان بود 02و نیز اشعث
بن قیس کندی 07که گروهی از اعراب را در اردبیل سکونت داد و اردبیل را شهرسازی کرد
01

و مسجد جامعی در آنجا ساخت.

بنا به نقل ب ذری ،حذیفة بن یمان 01در زمان عمر ،اردبیل را که مرکز آذربایجان بود،
به صلح گشود 23.شرححالنگذاران ،از حيیفذه بذا عنذوان «صذاحب سذر» رازدار) رسذول
خدا

یاد کردهاند 21.وى ،در میان اصااب حضرت عل

 ،یک از ارکذان چهارگانذه

یاد شده است 29.در خبرى ،حيیفه در زمره هفتتن دانسته شذده کذه بذه سذبب ایشذان،
عنایتهاى خدا بر مردم ارزان میشده است و همانها در نمذازگزاردن بذر پیکذر فايمذه
زهرا

و خاکسپارى او حضور داشتهاند .هنگام که امذام علذ

بذراى شذرکت در

جنگ جمل به منطقه ذوقار رسید ،حيیفه به یاران خود گفت :خذود را بذه امیرالمذؤمنین و
وص سیدالمرسلین برسانید که حق ،در یارىدادن اوست 20.از او روایات در شأن و منزلت
امام عل
پیامبر

22

و اهل بیت رسول خدا

 25نقل شده است .حيیفه در روایت  ،تصذریح
22

بر امامان دوازدهگانه پس از خود را نقل کرده است .برخی معتقدند ،با بررسی

روایات فتح آذربایجان ،میتوان به این نتیجه رسید کذه خلیفذه دوم ،پذس از فذتحالفتذوح،
لشکری را به فرماندهی حذیفة بن یمان برای فتح آذربایجان فرستاده است .به نظذر ایذن
گروه از پژوهشگران ،روایتِ فتح آذربایجان بهوسیله حيیفه ،خبری معقذول و متذوازن و از
نظر سند و متن ،خبری موثق است 27.در هر حال ،میتوان گفت :تربیت دینذی و اخ قذی
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حيیفه که از هواداران سرسخت اهل بیذت

بذود و نیذز ورود اسذ م بذه آذربایجذان و

اردبیل به صورت مسالمتآمیز و با پیمان صلح وی ،موجب شد تا او منايق تات تصذرف
خویش را بهخوبی اداره کند و با تبلیغات وی ،گروهی از مردم آذربایجذان بذه اسذ م روی
آورند .به همین سبب است که برخی معتقدند فعالیتهای تبلیغی و عدالتخواهانه افذرادی
نظیر حيیفه که از صاابه و هواداران اهل بیت
و دوستی اهل بیت

بود ،موجب نفوذ آرام و تدریجی اس م

در آذربایجان شد و پایه تشیع ،بهوسیله وی در این منطقه بنیذان

21

گرفت.

 .6کارگزاران یمنی آذربایجان

از دیگر نشانه های حضور گسترده یمنیان در صدر اس م در آذربایجان ،حضور والیان و
کارگزاران و مأموران حکومتی یمنی در این ناحیه است .از آنجا که حاکمان ،بیشتر با افراد
قبایل خود در منايقِ فتحشده حضور مییافتند ،باید گفت که ایذن افذراد نیذز از ایذن امذر
مستثنا نبوده اند .نکته بارز در زمینه حضور کارگزاران و والیان یمنی در آذربایجان ،مربذو
به دوران خ فت امام علی
کارگزاران امام علی

است .همذانگونذهکذه پذیشتذر اشذاره شذد ،از فهرسذت

معلوم میگردد که یمنیها بر گستر

تشذیع در سذرزمینهذای

اس می تأثیر بسیاری داشتهاند.
نخستین مورد ،هنگامی است که امام علی

پس از تصدی خ فت ،اشعث بن قیس

را حاکم آذربایجان نمود .او در بدو ورود به آن منطقه ،مشاهده نمود کذه بیشذتر مذردم آن
مسلمان شده و قرآن میخوانند .وی گروهی از اهل دیوان و عطا را در اردبیل اسکان داده،
آن شهر را مرکز حکومت خود قرار داد و مسجدی در آن بنذا نمذود 21.منذابع تذاریخی ،از
حضور گسترده قبایل عرب در این زمان در آذربایجان خبر میدهند؛ بهگونهایکه برخی از
آنها ،زمینهای اهالی بومی را خریداری کردند 53.در این دوره ،میتوان رگههایی از بذروز
عقاید مبتنی بر يرفداری از امام علی

در بین افراد این قبایل کذه همذراه اشذعث در

آذربایجان ساکن شده بودند و به تبع آنها مسلمان بومی را ردیذابی نمذود .امذام ،پذس از
جنگ جمل ،در شعبان سال 02ه .ق در شهر کوفه نامهای توسط زیاد بن مرحب همدانی

51
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یا زیاد بن کعب ،59به سوی اشعث بن قیس نوشت و به او فرمان داد کذه از مذردم بیعذت
بگیرد 50.این نامه ،در منابع گوناگون با اخت فاتی روایت شده است؛ اما ماورهذای عمذده
آن ،عبارت است از :دعوت اشعث به بیعت و گرفتن بیعت از مردم آذربایجان ،شذرح بیعذت
مردم مدینه با ایشان ،تأکید بر استفاده صایح از بیتالمال ،تأکید بر رعایت حقوق مردم و
52

امانتبودن استانداری آذربایجان در دست او.
مطابق گزار

منابع ،پس از اینکه این نامه به اشعث رسید ،او نیز ضذمن گذزار

به مردم و بیان بیعت مهاجر و انصار با علی
علی

آن

 ،به اظهار فرمانبرداری و اياعت از امذام

و ستایش آن حضرت در برابر اجتماع آنان پرداخت و نظر مردم را دربذاره بیعذت

خواستار شد .مردم نیز همگی بهاتفاق با امام علی
اظهار نمودند 55.به گزار

بیعذت کذرده ،اياعذت از ایشذان را

ابن اعثم ،هنگامی که اشعث نامه علذی

مبنذی بذر گذرفتن

بیعت از مردم را دریافت کرد ،ساکنان آذربایجان با شوق و رضایت ،52خواستار بیعت بذا آن
حضرت شدند و گفتند :علی ،امام ماست ،ما به خ فت و امامت او راضی هستیم و غیذر از
57

او ،کسی را سزاوار خ فت نمیدانیم.

میتوان احتمال داد که رواج عقاید مبتنی بر يرفداری از امام علی

در این دیذار،

به سبب راهیافتن این عقاید توسط قبایل مهاجر بوده است که قسمت عمده آنها ،از قبایل
یمنی بودهاند .از دیگر شواهد ،مخالفت ايرافیان با پیوستن اشعث به معاویه بود؛ چه اینکه
وی از حسابرسی امام علی

واهمه داشت 51.خویشان اشعث به او گفتند:

معاذاللّه! مُددن بدای ما ،بهتد كه به معاويهه پيوتهتن و چن يه و شهين بهه
خويشتن راهدادن .چگوهه تو اقدبا و خويشان را بگذاری و تهد شههد و خاههه و
وطن و كاشاهه قديم بگويی و پای از حد اطا
كه بدادر رتول خدا

و بيع اميد مؤمنان ،لهی

و وصیّ او و پدر دو فدزهد اوت  ،بيدون ههی و به شام

روی و خدم معاويه را بد لی

95

تدزيح دهی!

سرزنش این افراد که اشعث را از این اقدام بر حير داشتند ،موجب شد که اشعث نیز از
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رأی خود عدول نماید 23.این گفتهها ،دستکم میتواند نشان بروز عقاید تشیع سیاسذی در
آذربایجان ماسوب گردد که بر اهالی آذربایجان نیز از جانب مهاجران یمنی تأثیر گياشته
و راه یافته است؛ چه اینکه یاران و نزدیکان اشعث ،از افراد همقبیله او ،یعنی کندیان یمنی
بودهاند.
ماتمل است که در دوران بعد از اشعث نیز حضور برخی یاران وفادار و مخلذ
علی

و اهل بیت

امذام

بهعنوان حاکم آذربایجذان ،نظیذر :قذیس بذن سذعد بذن عبذاده

خزرجی ،21عبدالله بن شبیل احمسی 29و سعید بن حارثه 20که از یمنیذان بذوده و احتمذاالً
همراه با تعدادی از ایل و عشیره خود در آذربایجان حضور یافتهاند ،سبب رواج عقاید شیعی
در این منطقه گردیده است؛ هرچند منابع تذاریخی ،اي عذاتی در ایذن زمینذه بذه دسذت
نمیدهند.
مطابق نقل بسیاری از منابع ،امام علی

بعد از عزل اشذعث بذن قذیس از حکومذت

آذربایجان ،قیس بن سعد بن عباده خزرجی 22را بهعنوان فرماندار آذربایجان نصب کرد .او،
از یاران خاص امام علی

بود و در جنگهای ایشذان نیذز شذرکت داشذت 25.از زمذان

زمامداری او بر آذربایجان ،اي عی ،جز چند نامه از سذوی امذام علذی

بذه او ،دیذده

نمیشود .زمان که قیس در آذربایجان بود ،حضرت ي نامهاى به وى چنین نوشت:
بد زمعچوری خداز  ،به حق روی چور و بها تههاه بهه هدل و مسهاوا
هيکی كن و از چه ه خدا به تو چموخته ،به كساهی كه هآد تو هستند ،بياموز .هماها
بداللّه بن احمد شبيل احمس  ،از من خواتته ات تا درباره وى هامهاى بهه تهو
بنويسم و تو را به هيک با او تفارش كنم .او را چرام و فدوتن ،خوشرويّه و در
مسيد هداي ديدم .پس ،از مددم روى پنهان مهدار و در خاههها را بهاز كهن و
قصد اهجام حق را داشته باش و هواى هفس را پيدوى مکن تها تهو را از راه حهق
گمداه تازد .هماها چهانكه از راه خدا گمداه شوهد ،بدای ايشان به تب فداموشهی
22

روز حساب ،شکنجهای ات تخ .
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یعقوبی که معتقد است قیس قبل از جنگ صفین ،استاندار آذربایجان گشته ،م نویسد:
هنگام که امیر مؤمنان
نامه ،امام علی

آماده نبرد با معاویه شد ،نامه دیگرى به قیس نوشت .در این

به قیس دستور دادند عبدالله بن شبیل احمس را بذه جانشذینی خذود

گمارده ،برای نبرد صفین عازم کوفه شود؛ زیرا عقبماندن امام علی

 ،جز برای رسیدن

27

قیس نبوده است.

قیس بن سعد ،پس از شهادت آن حضرت نیز در جرگه خواص و یکی از مخل ترین
درآمد و با شناخت عمیقی که از موقعیت امام خود

و فداکارترین یاران حسن بن علی

داشت ،مردم کوفه را دعوت به بیعت با امام کرد .ایمان و خلوص او چنذان بذود کذه امذام
حسن

درستی نیت و وفاداری او را تأیید نمود و به جانشینی فرماندهی سپاه خود قذرار

داد 21.هنگامی که امام حسن

به صلح با معاویه رضذایت داد ،بذراى قذیس بذن سذعد

نوشت که صلح کند و کار را به معاویه واگيارد؛ چون این نامه به قذیس بذن سذعد رسذید،
میان مردم برخاست و گفت :اى مردم! یک از این دو کار را انتخاب کنید؛ جنذگ ،بذدون
21

داشتن امام یا در آمدن به اياعت معاویه .و مردم ،اياعت و بیعت معاویه را برگزیدند.

میتوان گفت ،با حضور قیس بن سعد در آذربایجان ،اسذ م بذهآرامذی در ایذن ناحیذه
گستر

یافت و بير هواداری اهل بیت

و تشیع ،در آذربایجذان پاشذیده شذد .میذزان

تأثیرگياری قیس بن سعد در این امر ،بهگونهای بوده است که برخی معتقدند فعالیتهذای
تبلیغی و عدالتخواهانه افرادی نظیر قیس در آذربایجان ،موجب بنیذانگذياری پایذههذای
73

تشیع در این منطقه گردیده است.

از آنچه در شرح حال قیس نقل شد ،بهخوب استفاده م شود کذه عبداللذه بذن شذبیل
احمس به دستور حضرت امیر

 ،جانشین قیس بن سعد در آذربایجان شده و مذدت در

این سمت ،مشغول خدمت بوده است 71.چنانکه گيشت ،امام علی
نموده است:
26

چرام و فدوتن ،خوشرويّه و در مسيد هداي .

او را چنین توصیف
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احمسی ،در سال بیستوچهار براى جهاد به آذربایجان رفت و با مردم آنجا يبق آنچه
حيیفه صلح کرده بود ،صلح نمود 70.گفتنی است ،هنگامی که عثمان ،ولید بن عقبرة بذن
ابیمعیط را به امارت کوفه منصوب کرد و عتبة بن فرقد را از امارت آذربایجان عزل نمود،
مردم آذربایجان بر اثر عزل او ،عهد را شکستند و به عصیان کمر بستند .ولید هم در سال
 92یا 95ه .ق به جنگ با آنها مبادرت نمود و عبدالله بن شبیل احمسی را به فرمانذدهی
مقدمه لشکر به آنجا فرستاد .او ،اهل مغان و ببر و يیلسان 72را مغلوب کذرد و گروهذی را
اسیر نمود و غنایمی به دست آورد .وقتی مردم آذربایجان درخواست صلح کردنذد ،وی بذا
همان شرويی که حيیفه مقرر کرده بود ،با آنان صلح نمود 75.گویا عبداللذه بذن شذبیل از
سال بیستوچهارم که به آذربایجان رفت ،در آنجا باق ماند و ازاینرو ،حضرت امیر

از

قیس م خواهد که وى را بهعنوان جانشین خود در آذربایجان انتخاب کند.
در برخی منابع ،از استانداری سعید بن ساریه خزاعی 72یا سعد بن حذارث خزاعذی 77در
آذربایجان ،سخن گفته شده است .با وجود روایات مربو به استانداری او در برخی منذابع،
نمی توان برداشتِ همگونی از این روایات ارائه داد 71.سعید بن ساریه خزاعذی ،از اصذااب
و از شیعیان امیر مؤمنان

رسول خدا

و رئیس شريه حضذرت بذود کذه حضذرت

او را به والیت آذربایجان منصوب کرد 71.مرحوم مامقان م نویسد :سعد ،بعد از

امیر

امیر مؤمنان

 ،م زم امام حسن

و پس از ایشان ،م زم امام حسین

بذود و از

13

مکه همراه آن حضرت به کرب رفت و در روز عاشورا به شهادت رسید.
 .7اشعریان و گسترش تشیع در آذربایجان

مهاجرت اشعریان را می توان عاملی دیگر برای گستر

تشیع در آذربایجذان دانسذت.

این خاندان شیعی ،از اولین کسانی بودند که تشیع را به ایران ،بهویژه قذم ،وارد نمودنذد.

11

اشعریان ،از قبیله های مشهور یمن و از معدود قبایلی هستند که با میل و رغبت به اسذ م
گرویدند و برای پشتیبانی رسول خدا
پیامبر

 ،از سرزمینِ خذود بذه مدینذه مهذاجرت کردنذد.

از اشعریان بهخوب استقبال کرد و در حق آنان دعا نمود 19و اس م آنها نیز از
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بهشایستگی پيیرفته شد که شاهد آن ،احادیث بسیاری است که از

در فضایل ایشان نقل گردیده است 10.اشعریان ،پس از پایان فتوحذات در

دوران خلیفه دوم ،به کوفه آمدنذد و در همذانجذا مسذتقر شذدند و در تاذوالت سیاسذی،
اجتماعی و فرهنگی عراق و به دنبال آن ،جهذان اسذ م ،نقذش برجسذتهای ایفذا کردنذد.
دشمنی خاندان اشعری با آل مروان ،موجب سختگیری حجاج ،حاکم مروانذی عذراق ،بذر
اشعریان شد .حجاج ،مامد بن سائب اشعری را به آذربایجان ،و بهروایتی به قزوین ،اعزام
کرد .مامد ،از فرمان او سرباز زد و در کوفه مخفی شد .با افشاشدن مخفیگاه وی ،حجاج
او را دستگیر کرد و به قتل رساند 12.اشعریان ،در قیام ضد اموی عبدالرحمان بن مامد بن
اشعث نیز شرکت کردند و حجاج ،پس از سرکوبی قیام ابن اشعث ،بر آنها خشذم گرفذت و
برای ترک کوفه ،سه روز به آنان مهلت داد .عبدالله ،بزرگخاندان سعد بن مالک ،و پس از
آن ،برادر  ،احوص بن سعد ،به قذم هجذرت کردنذد 15.در منذابع ،اصذفهان ،آذربایجذان،
ارمنستان و خراسان ،بهعنوان مقصد اشعریان نام برده شدهاند 12.اسکان اشعریان در قم ،به
رشد سریع نفرات و توان سیاسی و اجتماعی ایشان انجامید .با وجود اینکه اي ع دقیقی از
زمان شیعهشدن اشعریان در دست نیست ،اما نشر و تبلیغ تشیع و تظاهر به آن در قم ،پس
از مدت کوتاهی از مهاجرت آنان به قم بوده است و این ،نشان از پیوند عمیق این خاندان
با تشیع دارد .بهواسطه مهاجرت این خاندان یمنی به قم ،ميهب شذیعه بذه ایذن شذهر راه
یافت و قم ،بهشکلِ نخستین کانون و پایگاه شیعیان ایران درآمذد و شذعاع تشذیع ،از ایذن
17

مرکز ،به شهرهای ايراف سرایت کرد.

با توجه به تسل ط اشعریان بر قم و نفوذ آنان در برخی نواحی منايق جبال و همچنین،
وجود علما و روایان حدیث اشعری ،بعید است که تشیع منايق جبال ،ناشی از نفوذ و تأثیر
اشعریان نباشد .افزون بر این ،می توان احتمال داد ،برخی نقا آذربایجان ،بذهویذژه نقذا
شرقی آن نیز تات تأثیر تشیع اشعریان قرار گرفته باشذد .آذربایجذان ،از مقاصذد ابتذدایی
اشعریان نام برده شده است .بهگزار

تاریخ قم ،اشعریها ابتدا به اصفهان آمدند و پس از

آن ،خواستند یا به آذربایجان روند و از يریق آنجا در کوهستان ارمنستان پنذاه گیرنذد ،یذا
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خواستند که عازم خراسان شوند؛ زیرا بنیاعمام ایشذان از قبایذل یمنذی ،در آنجذا بذه سذر
میبردند و در آن سرزمین ،متمکن و صاحب اختیار بودند.
 .8اصحاب یمنی ائمه

11

در آذربایجان

نکته دیگر در زمینه رواج تشیع از مجرای افراد قبایل یمنی در آذربایجان ،مربذو بذه
دوران غیبت صغری  923ذ 091ه .ق) است .در مورد حضور وکذ ی امذام زمذان عج) در
آذربایجان ،گزار های چندی وجود دارد که مهمترین آنها ،مربو به قاسذم بذن عذ ء
است .قاسم بن ع ء ،از وک ی معروف آذربایجان بوده و مدت مدیدی در خدمت سازمان
وکالت قرار داشته است .وکالت وی برای ناحیه مقدسه ،قطعی است و امام دوازدهم عج) با
وی در تماس مستمر بود 11.قاسم بن ع ء ،در برخی منابع ،به لقب «همذدانی» توصذیف
شده است 13.با وجود آنکه این امکان هسذت کذه وی پذیش از انتقذال بذه آذربایجذان ،در
همدان به وکالت مشغول بوده 11و در حقیقت ،به این مناسذبت ،یعنذی انتسذاب بذه شذهر
همدان ،به «همدانی» معروف شده باشد ،اما نباید از نظر دور داشت که شاید او بذه سذبب
انتساب به قبیله همدان و نه شهر همدان ،به این لقب خوانذده شذده باشذد 19.در صذورت
صات این امر ،باید آن را از جنبه های مهم بروز و ظهور تشیع از مجرای قبایل یمنذی در
آذربایجان به شمار آورد.
گزار

دیگر درباره وک ی امام زمان عج) در آذربایجذان ،روایذات مربذو بذه فرزنذد

قاسم ،یعنی حسن بن قاسم بن ع ء است .گرچه نام وی در منابع رجالی نیامذده ،ولذی از
روایت شیخ يوسی درباره پدر
ع ء ،فرزند

چنین برداشت میشود که پس از درگيشذت قاسذم بذن

حسن ،از سوی ناحیه مقدسذه بذهجانشذینی پذدر در امذر وکالذت در ناحیذه

آذربایجان و اران 10منصوب گردیده است .از این توقیع ،اسذتفاده مذیشذود کذه امذام او را
جانشین پدر

12

در امر وکالت قرار داده است.

 .9تأثیرپذیری از کوفه

عامل دیگر در خصوص نقش قبایل یمنی در ترویج تشیع که باید بذهگونذهای خذاص
مورد توجه قرار گیرد ،نقش شهر کوفه است؛ زیرا بیشتر امور فتوحذات و اداره آذربایجذان،
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تات نظر کوفه انجام میگردید و از يرف دیگر ،پس از استقرار قبایل در کوفه ،در ترکیب
جمعیت نخست شهر ،یمنیان دارای اکثریت بودند و در ادامه نیز در اثر مهاجرتهای بیشتر
به عراق و پیوندهای خانوادگی ،بر جمعیت آنان افزوده میشذد و مقامذات مهذم نظذامی و
15

اداری بیشتری را به دست میآوردند.

گفتنی است ،از زمان حکومت عثمان ،آذربایجان ،مالی برای غزای اهل کوفه گردید.
عربها شش هزار رزمنده از اهل کوفه را در آذربایجان مستقر نمودند .هر رزمنده در کوفه،
در هر چهار سال ،یک بار به آن منطقه اعزام میگردید 12.از آنجایی کذه در کوفذه قبایذل
یمنی به صورتی گسترده حضور داشتند ،مذیبایسذت بسذیاری از افذراد قبایذل یمنذی ،بذه
آذربایجان عزیمت کرده باشند .از يرف دیگر ،در شهر کوفه عقاید شیعی فرصت بیشتری
برای ابراز و ظهور یافته است که از يریق این شهر ،در آذربایجان نیز تأثیرگيار بوده است.
حضور برخی اصااب و تابعین در کوفه که از عناصر قوی شیعه و از بزرگان قبایل یمنی و
نزاری بودند ،در ایجاد فضای يرفداری از اهل بیت

و امام علی

در کوفه ،نقش

بسزایی داشته است؛ از جمله :عمار بن یاسر از ارکان شیعه ،حذیفة بن یمذان از سذرداران
بزرگ فتح ایران و آذربایجان ،مالک بن حارث خزاعی ،عمرو بن زراره نخعی ،کمیذل بذن
زیاد نخعی ،جندب بن زهیر ازدی ،حجر بن عدی کندی ،عدی بن خاتم يایی و عمرو بن
حمق خزاعی .اینان ،از هواداران مشتاق امام علی

بودند کذه بذير هذواداری وی را در

کوفه می پراکندند .بدین ترتیب ،در شهر کوفه بزرگان شیعه با قبایل یمنیِ دوسذتدار امذام
علی

مرتبط شدند و از همان آغاز ،ایذن شذهر پذس از مدینذه ،کذانون تشذیع گردیذد؛
17

بهگونهایکه برخی معتقدند مرکز اصلی تبلیغات شیعیان ،ابتدا در کوفه بود.

در روزگار خ فت عثمان نیز حرکتهای اعتراضآمیز چندی در مخالفت با اقدامات او،
از شهر کوفه برخاست« 11.عمرو بن زُراره نَخَع » و «کُمَیْل بن زیاد نَخَعذ » مذردم را بذه
عزل عثمان و بیعت با امام عل

دعوت کردند 11.در روزگار خ فت امام علی

نیذز

با انتقال مرکز خ فذت بذه شذهر کوفذه ،سذاکنان آن شذهر ،بذیش از پذیش تاذت تذأثیر
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اندیشههای شیعی قرار گرفتند .در این دوره ،کوفه چنان عظمتی یافت که امذام علذی
آن را «جمجمه اس م»« ،کنز االیمان» و «سیفالله» نامید و سذلمان نیذز گفذت :کوفذه،
قبةاالس م است 133.بافت قبیلهای نیروهای کوفه ،بر ما معلوم میدارد که در زمان حضرت
علی

 ،بیشتر آنان از قبایل یمنی بودند 131.در هر حال ،میتذوان گفذت حضذور جذدی

عقاید شیعی در کوفه ،میتوانسته بر آذربایجان که از مجرای کوفه فتح و اداره شذد ،تذأثیر
فراوان داشته ،موجب بروز و ظهور این گونه از عقاید در این ناحیه شده باشد.
نکته نهایی در مورد نقش کوفه در رواج تشیع در آذربایجان ،مربذو بذه قیذام مختذار
است .می توان گفت فعالیت و حرکت سیاسذی ایرانیذان بذر ضذد بنذیامیذه و يذرفداری
اهلبیت

 ،برای نخستینبار در قیام مختار بن ابیعبید ثقفی ظاهر شذد .شذیعیبذودن

جهت حرکت مختار ،139ع قه او به اهل بیت

و انتقذام از قذات ن امذام حسذین

،

ارتبا قیام مختار را به تشیع می رساند .اگرچه برخی منذابع متقذدم ،از اعتقذاد مختذار بذه
امامت مامد بن حنفیه 130و همچنین ،کارگزاری او برای مامد بن حنفیذه 132سذخن بذه
میان آورده اند ،اما بعضی ماققان معاصر اذعان دارند از ظاهر روایات استفاده میشود کذه
قیام مختار ،به اذن خاص از سوی امام سجاد

135

بوده است.

بر اساس روایت ابوحنیفه دینوری ،مختار منايقی چنذد از جملذه آذربایجذان را تاذت
فرمان خود درآورد و مامد بن عثمان تمیمی را بر آذربایجان گماشت 132.بذدینگونذه ،در
این زمان ،آذربایجان زیر سلطه کوفه و دولت مختار قرار گرفته اسذت .همچنذین ،مختذار
بهوسیله مردمِ نقا گوناگون ایران ،از جمله آذربایجان ،تقویت مالی میشده است 137.یاری
مردم آذربایجان به مختار ،نشاندهنده ع قه و گرایش ایرانیان به اهل بیذت

اسذت.

میتوان احتمال داد که در کمک مردم آذربایجان به مختار ،قبایل یمنذی مسذتقر در ایذن
ناحیه ذ البته از مجرای کوفه ذ تأثیر داشتهاند و در ادامه ،تسلط کوفه و مختار بر آذربایجان
نیز سبب رواج بیشتر عقاید شیعی در این ناحیه شده است.
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نتیجه

برخی عقاید و معارف شیعی ،از يریق قبایل یمنی به آذربایجان وارد شذده اسذت؛ امذا
باید این عقاید را در مفهوم کلیِ يرفداری از امام علی

و همچنین ،اهل بیت

و

بیشتر بر پایه مفهوم تشیع سیاسی تفسیر نمود؛ هرچند برخی مضامین تشیع عقیذدتی نیذز
توسط قبایل یمنی و افراد و شخصیتهای منسوب به آنها ،به آذربایجان راه یافته است.
کارگزاران یمنی امام علی

در آذربایجان را میتوان نخستین پیذامآوران تشذیع بذه

آذربایجان ماسوب نمود؛ اما باید خايرنشان کرد که تأثیر حضور این عده در آذربایجان را
تنها میتوان در مادوده تشیع سیاسی و مابتی خ صه نمود و نمذیتذوان از رواج تشذیع
عقیدتی توسط این گروه در آذربایجان سخن راند .شاید بتوان ماذدوده تأثیرگذياری ایذن
افراد را در بین خواص و ايرافیان نزدیک آذربایجانی آنها تعیین نمود؛ زیرا بعید بذه نظذر
میرسد که این گروه از صاابه ،عقاید شیعی خود را بهوضوح و آشکارا برای تمامی مذردم
آذربایجان بیان کرده باشند.
از دیگر نشانه های رواج عقاید مبتنی بر يرفداری از حضرت علی

در آذربایجذان

که باید در ارتبا با قبایل یمنی و همچنین ،روابط آذربایجان و کوفه مذورد بررسذی قذرار
گیرد ،قیام مختار است .میتوان احتمال داد که رواج عقاید شذیعی در آذربایجذان ،توسذط
قبایل یمنیِ مستقر در این ناحیه که از مجرای کوفه صورت مذیگرفتذه ،سذبب همراهذی
مردم آذربایجان با قیام مختار و ارائه کمک مالی و انسانی به او گردیده است.
بعد از استقرار و اسکان تیرههای مختلف قبایل یمنی در آذربایجان ،برخی عقاید شیعی،
از نیمه دوم قرن اول هجری ،به آذربایجان راه یافذت و سذپس ،برخذی مضذامین «تشذیع
عقیدتی» توسط وابسذتگان شذیعهمذيهب ایذن قبایذل ،از قذرن دوم هجذری بذه بعذد ،در
آذربایجان بروز و ظهور یافت.
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پینوشتها
.1محمدبنجریرطبری،تاریخطبرییاتاریخالرسلوالملوک،ترجمهابوالقاسمپاینده،تهران:
اساطیر،1731،ج،1ص.1131
.2همان،ص1110ر.1111
.2011

.7همان،ص
 .4احمد بن اسحاق یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمدابراهیم آیتی ،تهران :شرکت انتشارات
علمیوفرهنگی،1731،ج،2ص.41
.1احمدبنیحییبالذری،فتوحالبلدان،تهران:نشرنقره،1773،ج،2ص413ر .411
  .6مقدسی،دربحثازسرزمیناقورکهشاملدیار:ربیعه،مضروبکربودهاستومرکزآننیز
ازآمد(قصبهدیاربکر)تاتلحور،یکمرحلهراهبودهاست.بهنظرمیرسد

موصل،نوشتهاست:


که حور ،از نواحی اطراف موصل بوده است( .نک :ابوعبداللّه محمد بن احمد مقدسى ،أحسن
 114و
،1761ج،1ص 110ر 

،تهران:شرکتمؤلفانومترجمان ،

التقاسیمفىمعرفةاألقالیم
)210
.3بالذری،پیشین،ص.461
هایکورهآذربایجان نامبردهاست(.نک:


باجرواندرزمرهشهرهاورستاق
 .1ابنخرداذبه ،از
ابوالقاسم عبیداللّه بن عبداللّه ابن خرداذبه ،المسالک والممالک ،بیروت :دار صادر ،افست لیدن،
،1111ص )120

یاقوت حموی ،آن را شهرى از بخشهاى «دربند» (باب األبواب) نزدیک شیروان معرفی کرده
است(.نک:یاقوتحموى،معجمالبلدان،تهران:سازمانمیراثفرهنگىکشور،1717،ج،1ص

)711
پیشین،ص.411
.1بالذری ،
 .10نک :دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی ،تهران :مرکز دائرة
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المعارفبزرگاسالمی،ذیلمدخل«آذربایجان».
.11یعقوبی،پیشین،ج،2ص761ر.762
پیشین،ج،2ص.462

.12بالذرى،
 .17کورهبرزه،ازشهرهایآذربایجاننامبردهشدهاست(.نک:ابنالفقیه،البلدان،بیروت:عالم
،1416ص)112ابنخرداذبهنیزشهریبهنام«برزه»رادرشمارشهرهایآذربایجانیاد

الکتب،

،پیشین،ص)111


کردهاست(.نک:ابنخرداذبه
پیشین؛ابنخرداذبه،پیشین)
نریز،ازشهرهایآذربایجاننامبردهشدهاست(.نک:ابنالفقیه ،

.14
120؛
پیشین،ص 

ذبه،
.11رستاقسراه،ازشهرهایآذربایجاننامبردهشدهاست(.نک:ابنخردا 
ابنالفقیه،پیشین)
پیشین،ج،2ص462ر.464

.16بالذرى،
پیشین،ص
نک:ابنخرداذبه ،

.13موقانیامغان،یکیازشهرهایآذربایجاننامبردهشدهاست(.
111؛ ابراهیم بن محمد اصطخری ،المسالک والممالک ،قاهره :الهیئة العامة لقصور الثقافة ،ص

 )101
اینشهر،درنزدیکیبذّقراردارد( .یاقوتحموى،پیشین،ج،1ص)110مستوفی،دیار«ارانو
موغان»راباهمذکرکردهکهحدودشباوالیتارمنوشیروانوآذربایجانوبحرخزر،پیوسته
است.اوسپس،نوشتهاستکهموغان«ازگریوهسنگبرسنگکهمحاذیتومانمشکیناستتا
نا،بیتا،ص)107
جا:بی 

کنارآبارس،ازوالیتموغاناست»(.مستوفی،نزهةالقلوب 
،بی
.11احمدکسروی،شهریارانگمنام،تهران:امیرکبیر،ص143ر.141
مهاجرتقبایلعرببهایراندرقروننخستیناسالمیوپیآمدهایآناز

.11حسینمفتخری«،
کتابماهتاریخوجغرافیا،شماره،1731،71ص24ر.23

منظرجغرافیایتاریخی»،
هایاینامر،مهاجرتاشعریانرازتیرههایوابستهبهقبایلیمنیربه


ازمشهورتریننمونه
 .20
ایراندردورهامویاست.
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.21مفتخری،پیشین،ص.21
 .22طبرى ،پیشین ،ج  ،4ص 1262؛ ابن کثیر دمشقى ،البدایة والنهایة ،تحقیق احمد ابومُلحِم،
بیروت:دارالکتبالعلمیة،1403،الجزءالخامس،ص.14
 .27محمد بن عمر واقدى ،کتاب الرِّدَة ،تحقیق یحیى الجبورى ،بیروت :دار الغرب االسالمى،
،1410المجلدالثانى،ص.1031

؛عالءالدینعلىالمتقىبنحسامالدینالهندى،کنزالعمّالفىسنن


1012
پیشین،ص
 .24واقدی ،
األقوالواألفعال ،ضبطهالشیخبکرىحیّانىوالشیخصفوالسَقا،بیروت:مؤسسةالرسالة،1711،
ابنعساکرشافعى،ترجمهاالمامعلىبنابیطالب

الجزءالثالثعشر،ص76761؛

،منتاریخ

دمشق ،تحقیق الشیخ محمدباقر المحمودى ،بیروت :مؤسسة المحمودى للطباعة والنشر،1711 ،
الجزءالثالث،ص.413
401؛واقدى،پیشین،المجلدالثانى،ص .1011
.21ابنعساکر،پیشین،الجزءاالول،ص 
 .26حاکمحسکانى،المستدرکعلىالصحیحین،تحقیقمحمدعبدالقادرعطا،بیروت:دارالکتب
العلمیة،1411،الجزءالثالث،ص.146
،1767ص

 .23ابوعبداللّهمحمدبنابراهیمالکاتبالنعمانى،کتابالغیبة،تهران:کتابخانهصدوق،
.62
.21واقدى،پیشین،ص.113
.21همو،المغازى،تحقیقمارسدنجونز،تهران:دارالمعرفةاالسالمیة ،1401،المجلدالثانى،ص
.1031
 .70همو ،فتوح شام ،تصحیح عبداللطیف عبدالرحمن ،بیروت :دار الکتب العلمیة ،1413 ،الجزء
االوّل،ص.62
.71طبرى،پیشین،ج،4ص.1262
.72یعقوبى،پیشین،ص.36
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 .77محمد بن علی بن اعثم کوفی ،الفتوح ،ترجمه محمد بن احمد مستوفی هروی ،مصحح
غالمرضاطباطباییمجد،تهران:سازمانانتشاراتوآموزشانقالباسالمی،1732،ص 717ر
.714


.74اصغرمنتظرالقائم،نقشقبایلیمنیدرحمایتازاهلبیت

(قرناوّلهجری)،قم:بوستان

کتابقم(انتشاراتدفترتبلیغاتاسالمیحوزهعلمیهقم)،1710،ص .116

.71همان،ص.702
411؛ابناعثم،پیشین،ص.211
.76بالذری،پیشین،ج،2ص413ر 
 .73یکى از قبایل بزرگ یمنی ،قبیله کِنْده است که انسابیان ،نسب او را چنین آوردهاند« :ثور
(کندة) بنعُفَیْر بنعَدِیّبنالحارثبنمُرَّة بناُدَدَ بنزَید بنیَشْجُببنعریببنزیدبنکَهْالن
بن سَبأ( ».نک :ابوعبید قاسمبنسلّام ،کتابالنسب ،تحقیق مریممحمد خیرالدرع ،بیروت :دار
؛علىبناحمدابنحزم ،جمهرةأنسابالعرب،بیروت:دار الکتبالعلمیة،

الفکر،1410،ص  
704
،1407ص)421
پیشین،ص.462
.71بالذری ،
 .71پدر حُذَیفةبنیمان،حِسْلیاحُسَیل،ازقبیلهعَبْسیمن،ومشهوربه«یمان» بود .اینواژه

دراصلیمانى،یعنىمنسوببهیمن .سپس ،یای نسبتازآنحذفشدهاست( .نک:دانشنامه
جهاناسالم،تهران:بنیاددائرةالمعارفاسالمی،ذیلمدخلحذیفةبنیمان)
.411
.40بالذری،پیشین،ص413ر 
ابن عبدالبرّ ،االستیعاب فى معرفة االصحاب ،چاپ علیمحمد بجاوى،
 .41براى نمونه ،نک  :
ابنحجرعسقالنى،االصابةفىتمییزالصحابة،بیروت،1411:ج
قاهره،1710:قسم،1ص771؛ 
،2ص.40
 .42محمد بن حسن طوسى ،رجال الطوسى ،چاپ جواد قیومى اصفهانى ،قم ،1411 :ص 60؛
محمدبنعمرکشى،اختیارمعرفةالرجال،چاپحسنمصطفوى،مشهد،1741:ص6ر.3
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شرحنهجالبالغة،چاپمحمدابوالفضلابراهیم،قاهره1711:ر،1713ج،2

ابیالحدید،
ابن 
 .47
ص.111
،قم:دارالمفید،بیتا ،ج،1ص

االرشادفىمعرفةحججاللّهعلیالعباد

 .44محمدبنمحمدمفید،
.11
الغمةفیمعرفةاالئمة،بیروت،1401:ج،2ص11و.211

کشف
بنعیسیاِربلى ،

 .41
علی
علی بن محمد خزاز رازى ،کفایة األثر فى النص علی االئمة االثنیعشر ،چاپ عبداللطیف
  .46
،1401ص.176

حسینىکوهکمرىخوئى،قم:

 .43اصغر منتظرالقائم« ،نقد و بررسی روایات مربوط به نخستین فاتحان آذربایجان تا سال
پژوهشهایتاریخی،دانشکدهادبیاتوعلومانسانیدانشگاهاصفهان،دورهجدید،سال

40ه.ق»،
20ر.24
چهارم،شمارهدوم(پیاپی،1711،)14ص 
21ر.24
.41همان،ص 
پیشین،ج،2ص.462

.41بالذرى،
.10همان.
.11ابناعثم،پیشین،ص413؛نصربنمزاحممنقری،پیکارصفین،بهتصحیحوشرحعبدالسالم
محمدهارون،مترجمپرویزاتابکی،تهران:سازمانانتشاراتوآموزشانقالباسالمی،1766،ص

.71
 .12عبداللّه بن مسلم بن قتیبه دینوری ،امامت و سیاست (تاریخ خلفا) ،ترجمه سید ناصر
طباطبایی،تهران:ققنوس،1710،ص.126
 .17ابن اعثم ،پیشین ،ص 414؛ ابوحنیفه احمد بن داود دینوری ،أخبار الطوال ،ترجمه محمود
مهدویدامغانی،تهران:نشرنی،1717،ص114؛ابنقتیبهدینوری،همان،ص.126
71؛ابنقتیبهدینوری،پیشین،ص .126
416؛منقری،پیشین،ص 
.14ابناعثم،پیشین،ص 
71؛ابنقتیبهدینوری،پیشین،ص.123
413؛منقری،پیشین،ص 
.11ابناعثم،پیشین،ص 
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.16ابناعثم،پیشین،ص.411
.13همان،ص.413
123؛منقری،پیشین،ص.71
.11ابنقتیبهدینوری،پیشین،ص 
.11ابناعثم،پیشین،ص.411
71؛ابناعثم ،پیشین،ص  411ر
123؛منقری ،پیشین،ص  
 .60ابنقتیبهدینوری،پیشین،ص  
.411
.61یعقوبی،پیشین،ج،2ص.111
.62همان،ص.116
،تحقیقعادلاحمدعبدالموجودوعلی محمد

 .67ابنحجرعسقالنی،االصابةفیتمییزالصحابة
معوض،بیروت:دارالکتبالعلمیة،1111/1411،ج،7ص.211
 .64خَزْرَج،یکىازدوقبیلهاصلىعربدرمدینهبودکهدرتاریخاسالمبههمراهقبیلهاَوس،
برنوشتهنسبشناسان،خزرج ،نامجدّ اینقبیله،برادراوسوفرزند

«انصار» نامیده شدند.بنا 
حارثة بنثَعْلَبَة بنعمرو بنعامر بنحارثهبود.درنهایت،نسبخزرج ،بهاَزْدبنغَوْث،نیاى
یکىازقبایلجنوبى(یمنى)مىرسد(.نک:دانشنامهجهاناسالم،ذیلمدخل«خزرج»)

.61نک:یعقوبی،پیشین،ج،2ص.116
.66همان.
.63همان.
نا،بیتا،ص.31
جا:بی 

.61نک:ابوالفرجاصفهانى،مقاتلالطالبیّین ،
بی
.261
.61ابوحنیفهدینوری،پیشین،ص 
.24
.30نک:منتظرالقائم،پیشین،ص27ر 
.31یعقوبی،پیشین،ج،2ص.116
.32همان.
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.411
.37بالذری،پیشین،ص 
مینویسد:جربى،سرزمینشمالوربعمملکتاستو
.34ابنخرداذبه،ذیلعنوان«خبرجربى» 
اسپهبدشمال،درروزگارفارسها(ساسانیان)،آذربادگاناسپهبدبود .

اوسپسازارمنستان،آذربیجان،رى،طبرستان،رویانوگیالن،جزءاینناحیهنامبردهوآنگاه،

نیزذیلاینناحیهناممیبرد(.نک:ابنخرداذبه،پیشین،ص)111-111گفته

از«ببروطیلسان»
شده:طیلسان،معربتالشاناست؛اقلیمىوسیعوداراىشهرهاىزیادوسکنهبسیار،ازنواحى
نا،بیتا،
جا:بی 


،ترجمهسعیدخاکرند،بی
دیلموخزراست(.نک:ابنخرداذبه،المسالکوالممالک
پاورقیشماره،720ص)61
.411
.31بالذری،پیشین،ص 
همان.خُزاعه،ازقبایلبزرگاَزْدىیمن است .افراداینقبیلهبزرگومشهورعرب ،نسبت
  .36
خودرابهعمرو بن(عامر بن)لُحَىّ(رَبیعَة)بنحارثة بنعمرو(مُزَیْقِیاء)بنعامر(ماء السماء)بن
اندوپارهاىدیگر،

حارثهمىرسانند.بعضى،اَفْصى،برادرلُحىّرانیزمنشأگروهىازخزاعهشمرده


بنعامردانستهاند(.نک:دانشنامهجهان

خزاعهراشاملتمامنسلوفرزندان[حارثة بن] عمرو 
اسالم،ذیلمدخل«خزاعه»)
.12
،بیتا،ج،2ص 
جا:بینا 

.33عبداللّهبنمحمدحسنمامقانی،تنقیحالمقال 
،بی
 .31بالذری ،بهنقلازابنکلبیگوید :علی

والیتآذربایجانرانخستبهسعیدبنساریه

خزاعیوسپسبهاشعثبنقیسکندیداد(.بالذری،پیشین،ص )411این،درحالیاستکه
بیشتر منابع ،اوّلیناستاندارانتخابیامامعلی

قیسمیدانندکهاز

برایآذربایجانرااشعثبن 

زمانعثمان،والیتداراینناحیهبودوازسویحضرتعلی

تنقیحالمقال،حضرت امیر

نقل

نیزابقاگردید.همچنین،بنا بر

سعدبنحارثخزاعیراکهمدتىمسئولشرطة الخمیسبوده

بهکارگزارىآذربایجانگذاردهاند(.مامقانی،پیشین،ج،2ص )12

است،
مدرکسخنخودراذکرنکردهاندوبراىما معلومنیستدرچهزمانىسعداین

مرحوممامقانى ،
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همانگونهکهبیانشد،میدانیمدرتمامیمنابع ،اشعث،

مسئولیتراپذیرفته است .باوجود این ،
خرینوالینصبشدهآذربایجاندرزمانعثمانذکرشده کهتوسطامامعلی

آ

نیزابقاگردید.

نوعیمأخذگزارشهای


رسدبه

وبهنظرمی
بنابراین ،مطلبابنکلبیکهتوسطبالذرینقلشده
نادرستمینماید .

دیگرنیزقرارگرفته،
درتحلیلکلی،هرچندمیتوانکارگزاریسعدبنحارثخزاعییاسعیدبنساریهخزاعیرادر

نآننمیتواننظریقاطعابرازنمود؛زیراگزارش

آذربایجانبهنوعیتأییدکرد،امادرموردزما

بالذریکهزمانکارگزاریاوراپیشازاشعثذکرکرده،بادیگرراویاتمعتبرهمخوانیندارد.
افزونبراینکهدیگرمنابع،اشارهدقیقیبهزمانکارگزاریاودرآذربایجانندارند .
نکتهآخردرموردسعیدبنساریه خزاعی یاسعدبنحارثخزاعی،آناستکهبرخیمحققان
معاصر با وجود مشابهات فراوان در شرح زندگانی سعید بن ساریه خزاعی و سعد بن حارث
خزاعی ر نظیر دارابودن مسئولیت شرطه امیر مؤمنان

و والیت آذربایجان ر معتقدند سعید،

صغرناظمزادهقمی،اصحابامام

فرزندساریهخزاعی،غیرازسعدبنحارثخزاعیاست(.نک:ا
علی

شرح زندگانی  1110صحابی امیرالمؤمنان ،قم :مؤسسه بوستان کتاب ،1711 ،ج ،1

پانوشتص )171
هایفراواندرشرحزندگانیایندوشخص،میتوانگفت:


نتیجهاینکه،بهسببوجودشباهت
ایندونام،هردواسامییکنفربودهاندکهبااندکیاختالف،درمنابعمختلفضبطشدهاست.
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 .11محمدباقربنمحمدتقی مجلسی،بحاراألنوار
77؛
نا،بیتا،ج،14ص 72ر 
جا:بی 
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