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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نودشماره  ،سومو  یستسال ب

 1041 تابستان

 

 یهشام کلب یمذهب یشگرا یانتقاد یدر بررس یپژوه کاربست روش متن

 

 52/7/1011 تاریخ تأیید:           52/1/1011 تاریخ دریافت:
  1 یریام یاله زهرا روح 

  2 یآباد حاجی یصالح یمابراه
 

های پیشین مبتنی بر شهرت یک مطلب و  یکی از آفات پژوهش، سوگیری

های یک مؤلف است.    وچرای باور پیشینیان در باره دیدگاه چون یا پذیرش بی

عندوان   بده ماندده از یدک مؤلدف،     در این گونه موارد، بازخوانی متون برجای

تواند بسیار راهگشا باشدد. پدژوهش    گویاترین سند بازنمایی اعتقادی او، می

های اعتقدادی   پژوهی، به بازخوانی گرایش گیری از روش متن رو، با بهره پیش

هشام کلبی پرداختده اسدت. در پرتدو ایدن پدژوهش و بدا توجده بده آ دار          

عدابیر مربدوب بده    مانده از هشام و بررسی آن در سه محور: بررسدی ت  جای به

های تاریخی مؤلف و روابط و شرایط سیاسی او، این نتیجه بده   خلفا، گزارش

دست آمده است که برخالف دیدگاه رایج در باب غالی بودن هشام کلبی در 

 تنها شیعه غالی نبوده، بلکده تتدی تشدیع او نیدز محد         منابع فریقین، وی نه

 تردید است.

 .یغال یعهش نگاری، یختار ی،وهپژ متن ی،هشام کلب :کلیدواژگان
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 مقدمه

ماناده از آنهاا     بازخوانی دیدگاه مورخان و بررسی آرا و نظرات آنها بر اساس متونِ برجاا  

انجاا   « پژوهای  مات  »ها  تاریخی است که امروزه با عناوان   ها  پژوهش یکی از روش

متنای او را   هاا   تر بر مبناا  روایات   پذیرد. ای  روش  به محقق امکان بررسی دقیق می

نماید. همچنی   مدخلی برا  پاسخگویی باه ایا  سا اا را کاه مورخاان  اه        فراهم می

بشر  ب  سائب محمدب  ب  هشا تر خواهد نمود.  اند  آسان اندیشیده هایی داشته و  ه می انگیزه

(  مورخ پُرآوازه سده دو  هجر  و دارا  آثار فراوانی است که بیشتر آنها در 404) . کلبی 

در بررسی آثار و تألیفاات او   5اعتبار  علم در سده دو  از میان رفته است. ور زمانه و کمج

هایی ارائاه شاده کاه رااهرا  باا       در دوره قبل از اسال   گزارش در مورد زندگی پیامبر

 گرایش تشیع غالی یا تشیع منسوب به م لف سازگار نیست. 

ق(  ساماانی  410ق(  نجاشای ) ۴14)حبان  طبق نقل محققان و اهل رجاا  مانند: اب 

ق( 554) .  ق(  هشا  از اصحاب اما  باقر۶4۷ق( و ذهبی )۶4۶ق(  عالمه حلی )1۶4)

ق( بوده است و تشیع او  در اکثر کتب رجالی شیاه ماورد تأییاد   54۷) .  و اما  صادق

قبل از اسال   شرک ابوطالاب و   قرار گرفته است؛ اما طرح مباحثی  ون شرک پیامبر

تواناد باا    گاناه  ماوارد  اسات کاه نمای      عبدالمطلب و یا ارهارات او در مورد خلفا  ساه 

 ها  فکر  هشا  که تشیع غالی و یا تشیع اعتقاد  است  منطبق باشد. گرایش

مانده از کلبی  با وجود یکپار گی نسبی در بیاان   ها  برجا  پژوهش و کاوش در مت 

آورد تا به دور از هرگونه تأثیرپذیر   فراهم میتشیع کلبی از سو  مورخان  ای  فرصت را 

ها  او  به نتیجه نهایی در ای   از نقل بزرگان در باب گرایش او  با بررسی و تحلیل روایت

ها که آیا مراد اسناد  خود هشا  است یا اسناد  تردید  بررسی سند  گزارش باب برسیم. بی 
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یدن باه حقیقات اسات کاه در ایا       دیگران از هشا   آن هم راه علمی دیگر  برا  رسا 

 طلبد. پژوهش مد نظر نخواهد بود و مجاا دیگر  را می

شاده   ها  تاریخی ارائاه  پژوهی  به مقایسه و بررسی گزارش ای  پژوهش  با روش مت 

توسط م لف باا گارایش اعتقااد  منتساب باه او اقادا  خواهاد نماود و عاالوه بار آن            

ها   گیر  تباطات سیاسی او را برا  سنجش جهتها  موجود در منابع در مورد ار گزارش

شناسای   پیشاینه »اش مورد توجه قرار خواهاد داد. بار ایا  اسااس  در دو بخاش:       سیاسی

هاا    هاا  او و نقال   بررسای گازارش  »و « اعتقاد  م لف و پژوهش و بررسی متنی آثار

 گیرد.   مورد بررسی قرار می«دیگران در مورد و 

تبیی  نقش هشا  کلبای در   توان به برخی کتب  ون   میدر مورد پیشینه ای  موضوع

نگاار    تااری  نوشته اصغر منتظر القائم و وحید ساید  یا کتاب  فرهنگ و تمدن اسالمی

نوشته سید محمد سلطانی اشاره کرد. در ای  میان نیاز مقاایتی باه هشاا       خاندان کلبی

کاه  « نگار  هشاا  کلبای   ی ها  تار بررسی  ار وب»کلبی پرداخته است؛ از جمله مقاله 

تااری  و  فصالنامه   5۴توسط یاقوب پناهی  وحید ساید  و اصغر منتظر القائم در شاماره  

هاا    شاخصاه »به  اپ رسیده است. مقاله دیگر  تحت عناوان   5۴۳۴ساا  نگر  تاری 

و  جمهرة النسبها  و  ) هویت عربی در نظا  فکر  هشا  کلبی بر پایه انساب نگاشته

  مطالاات تاری  فرهنگای نوشته زینب امیدیان که در فصلنامه (« یمن الکبیر و نسب معد

 به  اپ رسید. ۴۴  شماره 5۴۳۶ساا نهم  پاییز 

اناد کاه    ای  تحقیقات  هرکدا  زوایایی از زندگی و آثار هشا  را مورد بررسی قرار داده

هشا  با توجاه  رو  نقد و بررسی گرایش مذهبی  تفاوت ای  قبیل تحقیقات با تحقیق پیش

 به آثار و  خواهد بود.
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 شناسی اعتقادی هشام پیشینه

 نسب هشام

تری  نویسندگان قرن دو  است. سائب  عبید  بشر کلبی  از بزرگ ب  سائب محمدب  ب  هشا 

و عبدالرحم   از فرزندان بشر کلبی  جدّ هشا  بودند که در جنگ جمل و صفی  حضارت  

ق( کشاته شاد.   ۶4زبیار )  با   بشار  هماراه ماصاب    با   را همراهی کردند. ساائب  علی

ق( حضاور  ۷1اشاا  )  محمادب   با   در جنگ جماجم هماراه عبادالرحم    5سائب  محمدب 

در زماان خالفات منصاور     ق54۶داشت. و  عالِم به علم نسب و تفسیر بود که در سااا  

 4ق( در کوفه وفات کرد.51۷عباسی )

آگاه به وقایع ایاا   ا  ابومنذر هشا   ماروف به هشا  کلبی داشت. محمد  فرزند  به ن

دارا  هوشی سرشاار   1و اعلم مرد  به علم انساب بود. 4و سیره و آثار  حافظ  مفسر ۴عرب

هر ند  ۶ که از هشا  نقل شده: قرآن را در سه روز حفظ کرد؛ ا  گونه قو  بود؛ به  و حافظه

سارانجا   کلبای در    ۶تهم به دروغگویی کرده اسات. ق( او را در ای  سخ   م۶4۷ذهبی )

                                              

 .1۵۱، ص1، جارشاد االذهان. عالمه حلی، 1

، 2، جالغنارات ؛ ثقفنی،  ۵۹۶، صالمعنار  قتیبنه،   ؛ ابنن ۹۵۳، ص۶، جالطبقات الکبریسعد،  . ابن2

 .1۹۱، صالمنتخب من ذیل المذیل؛ طبری، 1۵۳، ص۳، جتهذیب التهذیبحجر،  ؛ ابن۱۴۱ص

 .۳، ص1، جنسب معد؛ کلبی، ۹۵۳، ص۶، جالطبقات الکبریسعد،  . ابن۹

 .۹۸۳، ص۹، جالفائق فی غریب الحدیث. زمخشری، ۴

، الکننی وااللقنا   ؛ قمی، ۹۹1، صرجال طوسی؛ شیخ طوسی، ۴۹۴، صرجال نجاشی. نجاشی، ۵

 .11۱، ص۹ج

، ارشاد االذهنان ؛ عالمه حلی، ۱۴۱، ص2، جالغارات؛ ثقفی، ۹۴۹، ص1، جتذکرة الحفاظ. ذهبی، ۶

 .1۹۵، ص1، جمختلف الشیعة؛ عالمه حلی، 1۵۱، ص1ج

 .1۱1، ص1۱، جسیر اعالم النبال. ذهبی، ۱



 101   1041 نود، تابستانو سوم، شماره  یستسال ب             

ق 40۶یاا   401۴ساا وفااتش را  اگر ه برخی  4.ق در کوفه از دنیا رفت40۶یا  4045 ساا

 اما با توجاه باه ضااف و تاأخر مناابع دو قاوا اخیار  ایا  دو قاوا قابال            4اند  ذکر کرده

 تردید است.

 یاا  ۶یا صاد  1که شمار آثارش پنجاه ا  گونه هشا  کلبی تألیفات فراوانی داشته است؛ به

هر ند از میان ای  حجم عظایم از آثاار  در زماان     ۷عدد ضبط شده است؛ 510و یا  544۶

نسنب  )انساب الخیال  )تنکیس ایصنا (  ایصنا  حاضر  راهرا  فقط  ند کتاب با عنوان: 
  از و  الیم  الکبیار و  نسب ماد  الجمهرة النسب(  فحول الخیل فی الجاهلیة واالسالم

 ۳باقی مانده است.

                                              

 ، ۵؛ همننان، ج۵، ص1، جاالنسننا ؛ سننمعانی، ۴۶، ص1۴، جتنناریخ بغننداد. خطیننب بغنندادی، 1

 .۸۶ص

تنذکرة  ؛ ذهبنی،  1۱۵، ص۹، جاللبا  فنی تهنذیب االنسنا    اثیر،  ؛ ابن1۱۸، صالفهرست . ندیم،2

 .۹۴۹، ص1، جالحفاظ
 .۹۳۱، ص۹، جالفائق فی غریب الحدیث. زمخشری، ۹

 .1۹2، ص۸همان، ج ؛۳2، ص1، جاالکلیل. همدانی، ۴

 .۴۹۴، صرجال نجاشی. نجاشی، ۵

الکننی  قمنی،  ؛ 1۵۱، ص۳، جمسنتدر  سنفینة البحنار   ؛ نمنازی،  ۱۴۶، ص2، جالغارات. ثقفی، ۶

 .11۸، ص۹، جوااللقا 

 .۸2، ص۶، جوفیات االعیانخلکان،  ؛ ابن111ن1۱۸، صالفهرستندیم،  .۱

؛ ۳۱، ص۹، جق فنی غرینب الحندیث   الفنائ ؛ زمخشری، 1۱2، ص1۱، جسیر اعالم النبال. ذهبی، ۸

 .1۶، صاسناد نهج البالغهعلیخان عرشی، 

 .۳۸ن۱۳، صاالصنام. کلبی، ۳
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وباره از قبیلاه    با   ها  بزرگ کوفه بود که نسب آنها به کلاب خاندان کلبی  از خاندان

سااائب و  باا  محمااد باا  بشاار  هشااا  باا  سااائب محماادب  5گااردد. قضاااعه یماا  برماای

نویسان ای  خانادان در قارون    محمد  از مشهورتری  اندیشمندان و تاری  ب  هشا  ب  عباس

 4المی هستند که نقاش بسازایی در گاردآور  و نشار مااارف اساالمی داشاتند.       اوّلیه اس

هشا  الکلبای  »وجود سندِ  ۴اند. رو  شمار  نسب هشا  را نسبی عالی مارفی کرده ازهمی 

هشا  کلبای از هشاا   و    ب  ها  متادد عباسدر برخی منابع و نیز نقل« ع  ابیه ع  جده

4دهد که ای  خانواده  اهل تاری  بوده است.محمد کلبی از پدرش  نشان می ب  هشا 
 

امیه بودند  و از دشمنان بنى غالب افراد خانواده کلبى  از هواداران خاندان اما  على

شادند. بناابرای   از منظار     کردند  هماراه مای   امیه پیکار مى رو  با کسانی که با بنىو ازای 

بودناد.   1بیات و اصاحاب ائماه    ن اهلمحبا  بزرگان فریقی   خاندان کلبی  شیاه و در زمره

                                              

 .۹۴، ص11، جاالنسا . سمعانی، 1

، ۹، جالکننی وااللقنا   ؛ قمنی،  ۹۹1، صرجال طوسنی ؛ شیخ طوسی، ۴۹۴، صرجال. نجاشی، 2

 .11۱ص

الکننی  ؛ قمنی،  ۴۹۹، ص۶، جمنتهنی المقنال  ؛ ابنوعلی حنائری،   ۱۴۱، ص2، جالغنارات . ثقفی، ۹

، 1۱، جقنامو  الرجنال  ؛ تستری، ۴۸، ص۳، جخاتمة المستدر ؛ نوری، 11۱، ص۹، جوااللقا 

معجنم  ؛ خنوئی،  ۹1۱، ص2، ججنام  النرواة  ؛ اردبیلی، ۵2، ص۵، جنقد الرجال؛ تفرشی، ۵۶۱ص

؛ آقنابرر،،  1۵۳، ص۸، جمستدرکات علم رجال الحدیث؛ نمازی، ۹۹۶ص  ،2۱، جرجال الحدیث

 .2۱۹، ص1، جذریعةال

 .1۴۸، صمناب  تاریخ اسالم. جعفریان، ۴

، رجال طوسنی ؛ شیخ طوسی، ۳1، ص۹، جالمجروحینحبان،  ؛ ابن۱۴۶، ص2، جالغارات. ثقفی، ۵

 .۹۹1ص
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 و از شاایایان و اصااحاب  4القاادر از محاادثان امااامی جلیاال  5محمااد از شاایایان خااا  

اند: هشا  و پدرش  ماتقاد باه    بود و شمار  ادعا کرده و حضرت صادق ۴اما  باقر

  4امامت منصو  بودند.

عنوان شیاه غالی ضبط  بهسنّت نیز هشا  کلبی  نه تنها شیاه  بلکه نامش  از منظر اهل

ق( بار غلاوّ کلبای در تشایع     ۶۷5خلکان ) ق( و اب 1۶4ق(  سماانی)۴14حبان ) شده و اب 

ق(  غلو به مانا  تجاوز از حد و خروج از مقصد 45۴از منظر شی  مفید ) 1اند. تصریح کرده

بی اند  شاید بدی  جهت باشد کاه مطاال   و اینکه برخی هشا  را شیاه غالی برشمرده ۶است

نقل کرده است؛ از جمله اینکه گوید: مریض شد  و تما  علمم را  در مورد اما  صادق

رفتم و آن حضرت ررفی از آب به م  نوشااند و   فراموش کرد . پس  نزد اما  صادق

 ۶گونه تما  علومم باز گشت. ای 

و شامار بسایار  از    ۳ق( و  را رافضای ۶4۶ذهبای )  ۷ق( هشا  را شیاه ۶۴0اثیر ) اب 

شناسان و مااصران شیاه  همانند: آغاابزرگ  شای  عبااس قمای  تساتر   ناور          رجاا

                                              

 .2۸۳، صخالصة االقوال؛ عالمه حلی، ۹12، صایضاح االشتباه؛ عالمه حلی، ۴۹۴، صرجال. نجاشی، 1

 .۹۸۳، ص۹، جالحدیثالفائق فی غریب . زمخشری، 2

 .11۱، ص2، جالکنی وااللقا ؛ قمی، ۱۴۶، ص2، جالغارات. ثقفی، ۹

 .۹۱، صتبیین نقش هشام کلبی در فرهنگ و تمدن اسالمی. منتظر القائم و سعیدی، ۴

، وفیات االعیانخلکان،  ؛ ابن۸۶، ص۵، جاالنسا ؛ سمعانی، ۳1، ص۹، جالمجروحینحبان،  . ابن۵

 .۹1۱، ص۴ج

 .1۶۱، صتفسیر القرآن المجیدد، . شیخ مفی۶

 .۴۹۴، صرجال نجاشی. نجاشی، ۱

 .1۱۵، ص2، جاللبا  فی تهذیب االنسا اثیر،  . ابن۸

 .۹۴۹، ص1، جتذکرة الحفاظ؛ ذهبی، 1۱1، ص1۱، جسیر اعالم النبال. ذهبی، ۳
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ق( و ساماانی  410بروجرد  و... با استناد به دیدگاه بزرگاان فاریقی  همچاون نجاشای )    

ابومنذر  دارا  نسب عالی  در تشیع غالی و مختص باه ماذهب   »ق(  تصریح دارند: 1۶4)

 5«تشیع است.

ها  مختلف غلو در تاری   به ای  نکته توجه شود که غلاو   ونهیز  است  با توجه به گ

گر  و الوهیت ائمه ماتقد است و غلو در صفات  به بیاان فضاایل بارا      در ذات به اباحه

بنابرای   درج غلو در کنار نا  هشا   باید از نوع  4اند. بیت قائل است که دارا  آن نبوده اهل

عساکر  بر رافضای باودن هشاا  و پادرش      هبی و اب دو  باشد. م ید ای  عبارت  تأکید ذ

 ۴باشد. می

توان  نی  نتیجه گرفت: از منظر عالمان شیای در قرون نخست   از آنچه بیان شد  می

سانّت  کلبای دارا     میانی و متأخر  کلبی دارا  گرایش شیای بوده است؛ اما از منظر اهل

سنّت   لفیق دیدگاه قدما  شیاه و اهلتشیع غالی بوده و شمار  از شیایان مااصر نیز در ت

 اند.  و غالی ضبط کرده  عنوان شیاه گرایش مذهبی کلبی را به

هاا  تااریخی او و    با مرور نظرات مختلف در گرایش هشا  کلبی  رجوع باه گازارش  

 تواند در روشا  شادن نظریاه شایاه و یاا غاالی باودن او         ها  مندرج در مت   می دیلت

 م ثر باشد.

                                              

الکننی  ؛ قمنی،  ۴۹۹، ص۶، جمنتهنی المقنال  ؛ ابنوعلی حنائری،   ۱۴۱، ص2، جالغنارات . ثقفی، 1

، 1۱، جقنامو  الرجنال  ؛ تستری، ۴۸، ص۳، جخاتمة المستدر ؛ نوری، 11۸، ص۹، جوااللقا 

معجنم  ؛ خنوئی،  ۹1۱، ص2، ججنام  النرواة  ؛ اردبیلی، ۵2، ص۵، جنقد الرجال؛ تفرشی، ۵۶۱ص

؛ آقنابرر،،  1۵۳، ص۸، جمستدرکات علم رجال الحدیث؛ نمازی، ۹۹۶، ص2۱، جرجال الحدیث

 .2۱۹، ص1، جالذریعة

 .1۹۱۵، پاییر علوم و حدیث، مجله «شناسی غلو جریان»ی فروشانی، . صفر 2

 . ۹۹۶، ص۱۹ج ،تاریخ دمشقعساکر دمشقی،  ؛ ابن211ص ۵، جتاریخ اإلسالمذهبى، .  ۹
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 نی آثار هشامپژوهش مت

تواند در  اند  پرسشی است که پاس  آن می ها  تاریخی  را و  گونه پدید آمده اینکه مت 

نگاار  اساالمی در    گیر  تااری   درک  رایی بازخوانی متون تاریخی کمک کند. در شکل

ها  دینی مندرج در قرآن و  مورخان  عالوه بر انگیزه  ها  نخستی  و اهداف و انگیزه سده

و اسال  و وجوه اخالقی موجاود در علام تااری   اهاداف و      سیره و سنّت پیامبرحفظ 

ها  سیاسی  ا   گرایش ها  قبیله ها  قومی  رقابت ها  بسیار مهم دیگر  عصبیت انگیزه

ها  مذهبی بوده که در ضبط و تدوی  مواد تاریخی ما ثر باوده    تر از همه  عصبیت و مهم

هاا    پژوهای  یکای از روش   ا  تاریخی به روش مات  ه است. بر ای  اساس  تحلیل مت 

علمی برا  استخراج نظرات و باورها  نویسنده است. در ای  بخش  ارهاارات کلبای در   

 کننده گرایش کالمی و سیاسی او باشاد  ماورد بررسای     مورد موضوعات مهمی که روش 

 گیرد.  قرار می

 اظهارات هشام در مورد خلفا

 و جرح خلفا و مخالفان شیعه مورد اوّل: عدم بیان قدح 

جَرَحَاهُ  »شود:  است و هنگامى که گفته مى« جَرَحَ یجْرَحُ»مصدر فال ثالثى   «جَرْح»واژه 

اسم مصدر  .شود وسیله  اقو و مانند آن در بدن ایجاد مى   مراد جراحتى است که به«جَرْحا 

گردد  باا فاتح جایم     مىوسیله زبان حاصل  اما در جراحات مانوى که به ؛بوده« جُرح»  آن

 5ود.ش )جَرح( استاماا مى

کاه   و به ماناا  زدن باوده و هنگاامی    « یَقْدَح  قَدَحَ»مصدر فال ثالثى   «قَدْح»واژه 

4به مانا  عیب او را گفت  است.  شود درباره شخصیت و آبرو  فرد  استاماا می
 

                                              

 .۴22، ص 2، جلسان العر منظور،  ابن؛ ۱۱، ص ۹، جکتا  العینفراهیدى، . 1

 .۶۸۵، صابجدیفرهنگ ؛ بستانى، ۵۵۵، ص2 ، جلسان العر  منظور، . ابن2
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ار خلیفه نخسات   روش هشا  در نوع نگارش و استفاده از الفاظ و عبارات در مورد  ه

 5 نیاوردن الفاظ قدح و جارح اسات. کلبای هنگاا  ناا  باردن از افاراد  مانناد: اباوبکر          

 ۶مااویاه   یزیادب   1 سفیاا ابیبنمعاویة 4عاا    با   عمرو ۴عفان  ب  عثمان 4خطاب  عمرب 

کاه از   کناد؛ درحاالی   و سایری   بدون قدح و جرح از کنار نا  آنها عبور می ۶حکم ب  مروان

ق(  445حنبال )  رفت حداقل در مورد شخصیتی مانناد یزیاد  همانناد ابا      انتظار می  اهشی

سنّت  عباارت   ق( و سایر اهل۶14جوز  ) اب   ق(  سبط1۳۶جوز  ) ق(  اب ۴۶0جصا  )

 تأکید نماید. و بر لا  او ۷را دنباا نامش ذکر کند« اللای »

تنهایی بیانگر سانّی باودن    ند بهتوا البته باید توجه داشت  عد  لا  و قدح و جرح  نمی

تاوان در   شاود  مای   کلبی باشد؛ ولی با توجه به مجموع م یداتی که در ای  مقاله بیان می

 تشیع کلبی یا حداقل در شیاه خا  بودن او  شک و تردید ایجاد کرد.

 سنّت به شیوه اهل مورد دوم: صلوات بر پیامبر

  بار پیاامبر و آا او صالوات    بیات  اهال شیایان با تمسک به احادیثی از پیاامبر و  

نقل شده است: روز  در مکه دیاد   که در حدیثی از اما  صادق گونه فرستند؛ همان می

  ا  بناده »اما  فرماود:  « اللهم صلی علی محمد.»  گوید: مرد  به کابه آویزان شده و می

                                              

 .1۳۱و  ۳۱، ص1، جنسب المعد. کلبی، 1

 .۹۶۸و  ۹۹2، ۹۹۱، 2۵۸. همان، ص2

 .۴۱۵و  ۹۶۳، 2۳۱، 2۱۴، 1۸۴، 1۴۳، ۳۱. همان، ص۹

 .۹۹۱، ص1. همان، ج۴

 .۴۳۶. همان، ص۵

 .11۳، صانسا  الخیل؛ همو، ۵۳۶، ص2؛ همان، ج۴۱۶و  2۳2، 1۳۱، 1۸۸. همان، ص۶

 .۵۳۶ص، 2، جنسب المعد. کلبی، ۱

 .۱۹، ص2۶، جتفسیر آلوسی؛ آلوسی، 1۵۴، ص۹، جاحکام القرآن. جصاص، ۸
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آا پیامبر نیز  خدا! صلوات را ناقص نفرست و در حقّ ما رلم نک ؛ بلکه هنگا  صلوات  بر

 5«صلوات بفرست.

بر اساس همی  روایات  شیایان هنگا  صلوات فرستادن  حتما  بر آا پیاامبر نیاز درود   

صالی ا   »فرساتند:   گونه صلوات می سنّت که تنها بر پیامبر ای  فرستند؛ برخالف اهل می

جاا      در جاا  آید کاه و  دست می مانده از کلبی به با مراجاه به آثار برجا «. علیه وسلم

صالی ا  علیاه   »گونه صالوات فرساتاده اسات:     سنّت  ای  کتب خود  بر اساس روش اهل

کند که شخص گویناده   تری  برداشت  مخاطب را مجاب نمی ای  بیان  در پایی  4«وسلم.

 عالقه خارج از حدّ عرف و یا حتی عاد  به آا رسوا داشته باشد.

 نخستی مورد سوم: طلب رضوان الهی برای خلفا

  جا  آثار خود طلب رضوان خدا کرده و در جا  نخستکلبی در آثار خود برا  خلفا  

عفاان  از عباارت    با   و عثماان  1خطااب  عمارب   4اباوبکر   ۴  باد از نا : حضارت علای  

 عبااده تصاریح دارد:    که ذیل ناا  ساادب    گونه همان ۶استفاده کرده است؛« ا  عنه رضی»

حاا آنکه نه شیاه خاا     ۶؛«ا  علیهم علیا رضوان عثمان و و عمر فصحب ابابکر و»... 

کناد.   اوّا استفاده نکارده و نمای    گاه ای  لفظ را برا  سه خلیفه بلکه شیایان عا  نیز هیچ

                                              

 .2۱2، ص۱، جوسائل الشیعة؛ حر عاملی، ۴۳۵، ص2، جاصول کافی. کلینی، 1

 .1۹۹و  ۳۹، 1۳، 1۱، ۳، صانسا  الخیل؛ کلبی، 2۴و  2۹  ،1۳، 1۱، 1۵، ۱، صاالصنام. کلبی، 2

 .1۵، صاالصنام. همو، ۹

 .۸۱و  ۱۳، صجمهرة النسب؛ همو، ۵۱1، ص2؛ همان، ج۴12، ص1، جعدنسب الم. همو، ۴

جمهنرة  ؛ همو، ۴۳۱، ص2؛ همان، ج۴12و  ۹۵2، ۹۱۱، 2۳۵، 1۴۱، ص1، جنسب المعد. همو، ۵

 .21۵و  1۱۵، صالنسب

 .۴۵۴، ص2؛ همان، ج۴12و  2۱۱، ص1، جنسب المعد. همو، ۶

 .۹1۵، ص1. همان، ج۱
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شده توسط یاقوبی برا  سه خلیفه و همچنی  عایشه  نمایانگر عد  کاربرد  عبارات استفاده

از ضبط و ذکار  نای      ه باد از نا  حضرت علیک درحالی 5ای  لفظ نزد شیایان است؛

 اوصافی خوددار  شده است.

بررای  « امیرالمؤمنین»و « صدیق»و لقب « خلیفه رسول»کاربردن لفظ  مورد چهارم: به

 ابوبکر و عمر

 ۴برا  ابوبکر « اهلل خلیفة رسول»و  4«الصدیق»کلبی در موارد مختلفی  از اوصاف  اب 

استاماا هرکلمه در جا  خاود    4خطاب استفاده است. برا  عمرب « امیرالم منی »و لفظ 

را لقاب  « صادیق »ها  آنهاست. شیایان بنا بر روایت پیامبر   م ید دیدگاه افراد و گرایش

از علما و کالمیون شیاه نیز بر ای  روایت  1دانند. و ایشان را امیرالم منی  می اما  علی

 انااد. بنااابرای   شاایایان در اسااتفاده از ایاا  القاااب  جانااب احتیااا  را      اسااتناد نمااوده 

 کردند. رعایت می

هاا  متنای هشاا  در ماورد افاراد  مراجااه باه آثاار تااریخی و           باد از بررسی امااره 

ها  فکر  و اعتقاد  او  یز  و ضرور  است.  گیر  ها  او جهت استخراج جهت گزارش

ها و عقاید مخصو  شیایان مطرح نشده  آثار هشا  دیدگاهشده  در  بر اساس بررسیِ انجا 

باود  انتظاار    و عالوه بر آن  با توجه به ای  گزارش کاه هشاا  از اصاحاب بااقری     

 رفت روایات قابل اعتنایی از ای  امامان نقل کند که  نی  امر  مشاهده نشد. می

                                              

 .1۶۱و  1۹۳، 12۱ص، 2، جتاریخ یعقوبی. یعقوبی، 1

 .۸۱و  ۱۳، صجمهرة النسب؛ همو، ۵۱1و  ۴۵۱، ص2؛ همان، ج۴۱۶، ص1، جنسب المعد. کلبی، 2

 .۴۱۶، ص1، جنسب المعد. کلبی، ۹

 .۹۵2و  2۳۵، 2۱۹. همان، ص۴

؛ شنیخ طوسنی،   ۹1، ص1، جاالرشناد ؛ شیخ مفیند،  1۳، صفضائل امیرالمؤمنین عقده کوفى، ابن .۵

 .1۵۱، صالغیبة
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 های تاریخی هشام کلبی گزارش

صاراحت مخاالف باا     شود که باه  هایی یافت می ی  گزارشمانده از کلب در میان آثار برجا 

 تواند تشیع او را مورد تردید قرار دهد. ها می اعتقادات شیاه است. وجود همی  گزارش

 مورد اوّل: اهدای گوسفند برای بت عزی

هاا    تاری  بات   ها تصریح دارد: بت عز   از بازرگ  ق(  ضم  مارفی بت40۶کلبی )

در زماان  »]روز  از بت عاز  ساخ  باه میاان آورد و فرماود:       پیامبر 5قریش است.

جاهلیت [ م  گوسفند  سر سفید را به بت عز  هدیه کرد  و ]در آن زمان [ م  بر دی  

 4«قومم بود .

در دوران جاهلیت  گویا  آن است کاه آن   ای  گزارش کلبی در مورد آیی  پیامبر

رو  برا  بات عاز   گوسافند     ازهمی پرست بود.  حضرت قبل از باثت همانند قومش بت

اناد: نیااز  نیسات     سنّت است کاه قائال   هدیه کرد. ای  گزارش کلبی  مطابق با باور اهل

قبل از باثت  موحد باشاد؛ بارخالف دیادگاه شایاه کاه ماتقاد اسات: پیاامبر          پیامبر

دان گر ها رو  قبل و باد از باثت  یکتاپرست بود و در دوران جاهلیت نیز از بت اسال 

شکی نیست پیامبر قبل از باثت هرگز برا  بت ساجده نکارد و از   » بود. به همی  جهت 

دقیقا  به همی  جهت  برخی از شیایان  ای  گازارش کلبای را    ۴«خط توحید منحرف نشد.

سنّت کاه ماتقدناد:    برخالف باور گروهی از اهل 4اند؛ ها شمرده اسطوره  نادرست و در زمره

                                              

 «وانّ رسول اهلل ذکرها یوماً، فقال: لقد اهدیتُ للعری شاة عفراء وأنا علی دین قومی.».  1

 .1۳، صاالصنام. کلبی، 2

 .۵۱۱، ص2۱، جتفسیر نمونه. مکارم شیرازی، ۹

المصنطفی منن سنیرة    ؛ مرتضنی عناملی،   ۳۱، ص2، جالصحیح من سیرة النبنی . مرتضی عاملی، ۴

 .12۹، ص1، جالمصطفی
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کرد و اگر  نی  بود  حتما  پیاروان آن   بر اساس شریاتی عمل نمی قبل از باثت پیامبر

 5شد. استناد کرده و مشهور می دی  به ای  عمل پیامبر

هاا  تااریخی  پیاامبر     حایز اهمیت دیگر آنکاه بار اسااس شامار  از گازارش       نکته

در  توان به ای  سخ  حضرت علی در دوران جاهلیت موحد بود؛ از جمله می اسال 

خادا    گرفتناد  ریرا از شا  غمبار یکاه پ   ا از لحظاه »ه قاصاه اشاره کارد کاه فرماود:    خطب

را  دهیاو نمود تا اخالق برجسته و صفات پسند  یفرشته از فرشتگان خود را قر  یتر بزرگ

صافات ممتاازش    هار روز از  .باود   غمبریدر کنار پ وستهی. م  پاموزدیب  شب و روز به و

رو  زمخشر   ازهمی  4.«کنم  رویپ  از و   کرد در هرکار یداد و امر م یبه م  م یشدان

پناه بر خادا از اینکاه بگاوییم    »تصریح دارد:  ۴«وَ وَجَدَ َ ضالّاً فَهَدی»ق( ذیل آیه 1۴۷)

که آنها باید قبل از نبوت  ماصاو    پیامبر قبل از باثت بر دی  و کفر اهل مکه بود؛ درحالی

 4« ه رسد به کفر و الحاد آنها. از گناهان کبیره و صغیره باشند؛ تا

ای  توجیه که ممک  است هشا  کلبی گزارش نادرسات را شانیده و نقال کارده نیاز      

گوناه وقاع و اعتباار      صحیح نیست؛  راکه اوّی   شیاه  آن هم از نوع شیاه خا   هایچ 

یاا    ها  خاصه در مورد پیامبر قائل نیست؛ تا  ه رسد به نقل آن. ثان برا  ای  قبیل گزارش

اند و از منظار شامار  از    سنّت نقل کرده ها را اهل که گذشت  ای  قبیل گزارش گونه همان

                                              

المحنرر  عطینه،   ؛ ابنن ۹12، ص2، جفتح الباریحجر،  ؛ ابن۹۸۱، ص1، جالمختارالدر . حصکفی، 1

حاشنیة رد  عابندین،   ؛ ابنن ۵۱، ص1۶، جالجنام  الحکنام القنرآن   ؛ قرطبی، ۹1۸، ص2، جالوجیر

 .۳۱، ص1، جالمختار

جبینر،   ؛ ابن2۸، ص2، جطالب ابی مناقب آلشهرآشو ،  ؛ ابن۹۱۱، صنهج البالغه. صبحی صالح، 2

 .۵۹2، صاننهج االیم

 .۱. ضحی، آیه۹

 .2۶۵، ص۴، جالکشا . زمخشری، ۴



 151   1041 نود، تابستانو سوم، شماره  یستسال ب             

آنها  یز  نیست که پیامبر قبل از باثت  عصمت داشته باشد؛ برخالف اجماع شیاه که باید 

پیامبر قبل از باثت نیز ماصو  باشد؛ تا  ه رسد به کفر و الحاد! ثالثا   بر اساس شامار  از  

کرد  بلکه در همان دوران جاهلیت نیز  ها قربانی نمی تنها برا  بت ها  تاریخی  نه ارشگز

کند پیامبر را به بت یت  که وقتی بحیرا  راهب قصد می گونه ها نفرت داشت؛ همان از بت

 :بغضاهما  ئایلنى بالالت والازى فوا  ما ابغضت شسئیت»و عز  قسم دهد  پیامبر فرمود: 

 5.«ستیزى نزد م  مانند آن دو مبغوض نی  !به خدا قسم .مرا به یت و عزى سوگند مده

 ای  واقاه  در دوران جاهلیت و در زمان نوجوانی پیامبر رخ داده است.

 مورد دوم: قرعه عبدالمطلب نزد بت هبل

هایی داشت که داخل کابه بودند؛ بت هبل   قریش بت»کلبی در گزارش دیگر  گوید: 

تری  آنها بود... و عبدالمطلب ]هنگامی که قصد کرد یکی از فرزندان خاود را طباق    گبزر

نذر  که کرده بود  ذبح کند [ نزد بت هبل قرعه کشای کارد و قرعاه باه ناا  فرزنادش       

 4«عبدا  در آمد.

ای  عمل  بیانگر آن است که بت هبل نزد عبدالمطلب  بزرگ و دارا  اعتبار باود کاه   

داد. ای  گزارش  مطابق بااور   و انتخاب قربانی برا  ذبح را نزد او انجا   کشی مراسم قرعه

اسات کاه آنهاا را کاافر و مشارک       سنّت در مورد والدی  و اجداد پیاامبر  برخی از اهل

حاا آنکه دیادگاه   ۴دانند؛ پرستی  و شایسته عقاب می پنداشته و به جهت همی  کفر و بت

گونه گزارش کرده است: عبدالمطلب  واقاه را ای  ق(۴۷5شیاه   نی  نیست. شی  صدوق )

به حلقه در کابه آویزان شد و خداوند را خواند و  نی  نذر کرد: اگر خداوند ده فرزند پسار  

                                              

؛ ذهبنی،  11، ص۹، جتاریخ مدیننة دمشنق  عساکر،  ؛ ابن1۵۴، ص1، جالطبقات الکبریسعد،  . ابن1

 .۵۳، ص1، جتاریخ اسالم

 .2۸، صاالصنام. کلبی، 2

 .۴۳1، ص2، ججواهر الحسان؛ ثعالبی، ۹1۳، ص2، جالمحرر الوجیرعطیه،  . ابن۹
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در ماورد ذباح اساماعیل  یکای از      به او بدهد  با تمسک باه عمال حضارت اباراهیم    

لب آنها را داخل کابه کرد و فرزندانش را ذبح کند. وقتی خداوند ده پسر به او داد  عبدالمط

البته ای  خبر نیز قابل نقد است و در جا  دیگر   5برا  انتخاب قربانی  میان آنها قرعه زد.

 باید مورد بررسی قرار گیرد.

 مورد سوم: سوگند ابوطالب نزد دو بت اساف و نائله

هنگامی  اساف و نائله  دو بت دیگر  بود که در جاهلیت مورد پرستش و احترا  بودند.

پیمان شدند  ابوطالب نزد دو بت اساف و نائله رفت و ضام    هاشم هم که قریش علیه بنی

بار اسااس ایا  گازارش کلبای  ابوطالاب         4سوگند خوردن به آنها  دو بیت شاار خواناد.  

سنّت نیز ابوطالب را مشرک دانساته    که شمار  از اهل گونه پرست و مشرک بود؛ همان بت

بااد از فاوتش بارا  او طلاب      ز دنیا رفت و هنگامی کاه پیاامبر  بر دی  عبدالمطلب ا

ما کانَ لِلنّبی وَالَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکینَ وَلَنوْ کنانُوا أُولنی    »استغفار کرد  آیه 

ای   در صورتی است که از  4نازا شد. ۴«قُربی مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمْ انّهُمْ أَصحا ُ الجَحیم

ا  کاه   و آیاه  1منظر شیایان  ابوطالب  نه کافر بود  نه مشرک؛ بلکه موحد خداپرست باود 

                                              

بحنار  ؛ مجلسنی،  1۸۳، ص1، جعینون اخبنار الرضنا   ؛ همنو،  ۶۴، صالخصال. شیخ صدوق، 1

 .۳۸، ص1۶، جمستدر  الوسائل؛ نوری، 2۹1، ص12،جاالنوار

 .12۵و  12۴، 2۳، صاالصنام. کلبی، 2

 .11۹. توبه، آیه۹

 صحیححبان،  ؛ ابن۴۹۹، ص۵، جمسند احمدحنبل،  ؛ ابن122، ص1، جالطبقات الکبریسعد،  . ابن۴

السننن  ؛ نسائی، 2۴۱، ص۴؛ همان، ج۳۸، ص2، جصحیح بخاری؛ بخاری، 2۶2، ص۹، جحبان ابن

 .۳1، ص۴، جالکبری

، روضنة المتقنین  ؛ مجلسنی،  21۵، صالدر النظنیم حاتم،  ؛ ابن۴۴۸، ص1، جاصول کافی. کلینی، ۵

 .1۴2، صاهلل ابوطالب حامی رسول؛ عسکری، ۶۳۳، ص۹، جالوافی؛ فیض کاشانی، 21۳، ص12ج
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بیان شد  به جهت آن بود که مسلمانان برا  پدران خود که در زمان جاهلیات و در حااا   

فوق از رو  در آیه  کردند. ازهمی  کفر و شرک از دنیا رفته بودند  طلب رحمت و آمرزش می

ها   ها و نشانه در نبودِ یک داده تاریخی مخالف و وجود اماره بنابرای   5ای  کار منع شدند.

ها  کالمی  و نیز وجود قرای  عقلی برا  رد نمودن ایا  خبار     نادرستی ای  داده در داده

شود. هر مورخی فقط باه دلیال وجاود     حتی شیاه غالی  مجاب به بیان  نی  روایتی نمی

نماید و تاقل و تأمل در راساتی آن را باه    ه تاریخی  به بیان روایت آن بسنده نمییک داد

توان برا  ردّ شرک ابوطالب مطرح نماود؛ مانناد    نهد. دییل عقلی فراوانی را می کنار نمی

ایمان همه فرزندان او در مکه  ایمان همسرش  در برابر مشرکان  دفاع اؤ از رسوا خدا

  هجرت و... . فاطمه بنت اسد قبل از

ها را بیشاتر مساتندا  نقال     هشا  خودش خبرساز نبود؛ بلکه گزارشاند  برخی گفته

کرد و ممک  است و  گزارشگر اخبار ا از جمله دو ماورد فاوق ا بادون جارح و        می

توان بار تشایع    تادیل باشد. در پاس  به ای  عده باید گفت که با  نی  توجیهی  نمی

غالی  بلکه حتی شایاه عااد  نیاز از نقال       تنها شیاه هگذاشت؛  راکه ن  هشا  صحه

نگار  اساالمی و   کند. با توجه به نقش هشا  در تاری  هایی اجتناب می  نی  گزارش

طاور روش   و همی  ایصنا نگار  دینی با نوشت  کتاب  مبدع بودن او در حوزه تاری 

تفاده از اساناد و مادارک   ها در تاری  که او را از متقدمان اس گردآور  اطالعات و داده

توان نقش او را در حدّ یک راو  عااد    آید نمی دانند  به نظر می ادار  وسازمانی می

عالوه  ماوارد   اون مادح و     کننده صرف مت  دیگران باشد. به تقلیل داد که منتقل

قدح  حداقل در تاری  توسط دوستداران و یا دشمنان  باا تأمال ماورد اساتاماا قارار      

 است. گرفته می

                                              

 .۳۳، ص2، ججوام  الجام طبرسی،  .1
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 شاده  هام در کاربسات الفااظ      هاا  باای و بررسای انجاا       با توجه باه مات  گازارش   

هاا    تواند بیانگر گرایش شخصی هشا  باشد و هم برخی گزارش در کنار نا  خلفا که می

توان بر صحت نظار شامار  از    تاریخی که مطابقت با اصوا و عقاید شیایان نداشته  نمی

 رو  شامار  از بزرگاان    یع کلبای صاحه گذاشات. ازهمای     سنّت و شیاه مبنی بر تشا  اهل

ماذهب   ق( نیز با توجه به آنچاه بیاان شاد  کلبای را سانّی     ۶۶4طاووس ) شیاه همانند اب 

 5اند. شمرده

 رابطه هشام با خالفت عباسی

 ورود افراد به دساتگاه خالفات  باه دو عامال بساتگی داشات: یاا ایا  افاراد باه لحااظ            

 یافتناد و یاا نفاوذ آنهاا در میاان       وابستگی سیاسی و خاندانی  لیاقت ورود به دربار را مای 

گونه نبود که  نمود و ای  مرد  و قبایل  دستگاه خالفت را مجاب به استفاده از ای  افراد می

تما  شیایان بتوانند در دستگاه خالفت عباسی دارا  مقا  و منصب شوند؛ بلکه مجوز ای  

ستگی به جایگاه شخص و موقایت سیاسی افراد و میزان تأثیرگذار  آنها بر خلفاا  رابطه  ب

شد  داشت. در نتیجه  تااداد انادکی از شایایان اجاازه      ا  که نصیب شیایان می و یا بهره

ق( باا  5۷4اا 544یقطای  )  با   یافتند. به همی  جهت  علی ارتبا  با دستگاه خالفت را می

ق( که 5۳۴ا5۶0ش و نفوذ در دستگاه هارون الرشید )حک: خوی  توجه به پیشینه خانوادگی

توانست در تغییر وضایت شیایان تأثیرگذار باشد  با اجازه اما   مقاا  سیاسای را قباوا     می

نمود؛ اما صفوان جماا )وفات قرن دو (  هرگز حتی اجازه اجاره شتران به هارون الرشید را 

او ثقاه   »  در مورد علی تصاریح دارناد:   ق(4۶0بزرگان شیاه همانند شی  طوسی) 4نیافت.

بود و با اینکاه یقطای  پادر     جافر ب  جلیل القدر و دارا  منزلتی بزرگ نزد اما  موسی

                                              

 .۴۶۳، صالطرائفطاوو ،  . ابن1

 .۱۴۱، ص2، جاختیار معرفة الرجال. شیخ طوسی، 2
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علی  در خدمت سفاح و منصور بود  با وجود ای   او و پسرش علی  شیاه و قائل به امامت 

 5«ائمه بودند.

عباس  اگار   امیه و بنی انند بنیهایی م به همی  جهت  داشت  ارتبا  سیاسی با حکومت

ها وتأییاد آنهاا    و یا تأیید  از جانب اما  در آن نباشد  مصداق همکار  با حکومت هتوجی

 شد.  محسوب می

برا  روش  شدن ای  مسئله در مورد هشاا   رابطاه او باا دساتگاه خالفات بررسای       

بارا  حضاور در   ا  را از اماا    شود و بر اساس آنچه تحقیق شد  هشاا   نای  اجاازه    می

 دستگاه عباسی نیافت.

 مشاوره علمی هشام در دربار عباسی

نویسی و دریافت پااداش   باتوجه به مشورت دادن کلبی به مهد   خلیفه عباسی  در مثالب

شود که او با دربار عباسی رابطاه خاوبی داشات.     قابل توجهی از خلیفه   نی  برداشت می

 4هاایی نوشات.   شناسی نیز برا  درباار عباسای کتااب    عالوه بر ای   هشا  در زمینه نسب

راکه در مورد  الفریداند: کلبی کتاب  ق( نقل کرده۶۷5خلکان ) ق( و اب ۶4۶یاقوت حمو  )

یحیای   را بارا  جافارب    الملاوکی فای النساب   انساب است  برا  مأمون نگاشت و کتاب 

 ۴برمکی تألیف کرد و به آنها اهدا نمود.

ها  مشاهور  وجاود دارد.    هایی نیز از اعتبار نظر علمی هشا   برخالف گزارش گزارش

عبادالملک وارد شاد.    با   ق(  بار هشاا   541ا500حس  )عبدا  محض( ) ب  روز  عبدا 

                                              

 .1۵۵، صالفهرست. شیخ طوسی، 1

 .۹۶، صتبیین نقش هشام کلبی در فرهنگ و تمدن اسالمی. منتظر القائم و سعیدی، 2

؛ امنین،  ۸۹، ص۶، جوفینات االعینان  خلکان،  ؛ ابن2۳2، ص1۳، جمعجم االدباء. یاقوت حموی، ۹

 .1۵۶، ص1، جاعیان الشیعة
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س اا کارد    )س(که کلبی نزد او بود  از عبدا  راجع به س ّ حضرت فاطمه خلیفه  درحالی

ساا بود.  ۴1کلبی را جویا شد. و  پاس  داد: س ّ او   عبدا  گفت: سی ساا. خلیفه  نظر

در ای  هنگا   خلیفه به حس  گفت: شنید  که کلبی  ه گفات  عبادا  پاسا  داد: ا     

امیرالم منی ! در مورد مادر   از م  س اا کنید که م  اعلم به آن هستم و در مورد ماادر  

 5به مادرش است.کلبی  از او س اا کنید که او اعلم 

ق(  ۴50گزارش طبر  نیز حکایت از جایگاه خلیفه عباسی در نزد هشا  دارد. طبر  )

ق(  از کلبی نقل کارده  5۶۳ا51۷قمر  در ایا  خالفت مهد  عباسی ) 5۶۳ذیل حوادث 

است: روز  در خانه بود  که پیک مهد  مرا نزد خلیفه فرا خواند. هنگامی که نزد خلیفاه  

ا  به م  داد تا بخوانم. در  را نزدیک خود فراخواند و نامهرسید   کسی آنجا نبود. خلیفه م

نامه مطالب بسیار تند  خطاب به خلیفه نوشته شده  او را مورد طانه قرار داده باود. ما    

باد از خواندن نامه  نویسنده را لانت کرده و گفتم: ای  ملاونِ کاذاب کیسات کاه  نای      

دلس است. سپس  باه دساتور خلیفاه  مثالاب     ا  نوشته است  خلیفه گفت: او  والی ان نامه

م  به حاکم انادلس را خواناد      نامةوالی اندلس و پدرانش را نوشتم. مهد  عباسی وقتی 

سرعت برا  والی اندلس بفرستند. خلیفه عباسی  بسیار خوشحاا شد و دستور داد نامه را به

 4خدمتی  پاداش بسیار  به هشا  داد. بابت ای  خوش

در مورد هشا   با دو فرضیه متناقض مواجه بودیم که اثبات یکی  نفای  بر ای  اساس  

هاایی   دیگر  را در پی خواهد داشت. استاماا برخی واژگان در مورد خلفا و ارائه گازارش 

  دو دلیل برا  ردّ فرضیه شایاه باودن   مخالف با باورمند  شیاه در مورد اجداد پیامبر

ها  قومی و خانادانی هشاا   باا     ر بزرگان و ریشههشا  است. افزون بر ای  و با وجود نظ

                                              

تهنذیب  ؛ منری،  ۹۶۵، ص2، جعینون االثنر  سنید،   ؛ ابنن 1۸۳۳، ص۴، جاالستیعا عبدالبر،  . ابن1

 .21۴، ص۴۹، جبحار االنوار؛ مجلسی، 2۵۹، ص۹۵، جالکمال

 .۹۳۵، ص۶، جتاریخ طبری. طبری، 2
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توان بر باورمند  او به شیاه صحه گذاشت. ای  دلیل  تا زمانی دیلت بار   ادله موجود نمی

تشیع او خواهد داشت که ادله دیگر  بر عد  تشیع او در بیان و اعتقاادات او یافات نشاود؛    

سانّت باوده     خلفاا کاه خاا  اهال    که هشا  در بیان با اساتفاده از القاابی بارا      درحالی

هایی از تخلف فرضیه اوّا را نشان داد؛ اما فرضیه مقابل  با ردّ ای  نظر  بر وجود شرایط  نشانه

سنّت و سخت باودن   گونه مطالب موافق و مطابق اهل تقیه و مجبور بودن م لف در بیان ای 

کاه   کناد؛ درحاالی   ه مای ها را بر اسااس تقیاه توجیا    دوران عباسیان تکیه دارد و ای  گزارش

 روست. گستردگی قلمرو تقیه در تحلیل مسائل و حوادث اجتماعی  با دشوار  تاریخی روبه

 ردّ دیدگاه شرایط تقیه در مورد هشام

هاا را   طور ناوع گازارش   برا  بررسی ای  نظر  باید شرایط سیاسی دوره مورد نظر و همی 

بیان شد  تصور در تقیه بودن هشا   قابال  طورکه  دوباره مورد تأمل و دقت قرار داد. همان

ها  کلبی نوعا  در ارتبا  با ابوطالب و عبدالمطلب بوده و به  اوّی   گزارش قبوا نیست؛ زیرا

که  گونه کرد؛ همان ها  سیاسی و اعتقاد   خطر  برا  گوینده ایجاد نمی جهت حساسیت

هایی نقل نموده  کُتُبای   سنّت نیز در مورد ایمان و کفر ابوطالب و عبدالمطلب  گزارش اهل

 سانّت تصاریح کردناد: باه اتفااق اهال علام  ابوطالاب          تألیف کردند؛ حتای برخای اهال   

ق( که آنهاا هام در دساتگاه    4۷4عالوه بر ای   مورخانی مانند یاقوبی) 5کافر از دنیا رفت.

 نی  برا  خلفا استفاده ننمودند و ای   خاود   گاه از القاب و الفاری ای  سی بودند  هیچعبا

 کناد. ضام  آنکاه در ایا  دوران      نشان از گرایش م لف بر جریاان خاا  حکایات مای    

 نیز افراد  از شیایان بدون توجاه باه صااحبان قادرت عباسای  زباان باه قادح و جارح          

 باز کردند.

ق(  از بزرگان کیسانیه است. او که خود در تثبیت 51۳)حک:  یزید ب  ابوعون عبدالمک

 قحطباه   ق باد از مرگ حمیادب  51۳عباس نقش مهمی را ایفا کرد  در ساا  حکومت بنی

                                              

 .۴1۹ص ،دراسات فی منهاج السنة. میالنی، 1
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ق( والی خراسان شد؛ اما شاارش تبر  از 5۶۳ا51۷ق(  به دستور مهد  عباسی )51۳) . 

 5شیخی  بود.

( نیز از شاارا  بازرگ قارن دو  و از    ق5۶۴یا5۶۳محمد حمیر  ) .  ب  سید اسماعیل

و  در  4عباس نقش مهمی داشت. بزرگان کیسانیه بود که در ترویج و تثبیت حکومت بنی

ق در عمان و از پدر و مادر اباضی خارجی متولد گردید و در بصاره بازرگ شاد.    501ساا 

   حمیار  1.به مذهب امامیه گروید 4و در نهایت  به دست اما  صادق ۴سپس  کیسانی

بااد از   رو  اماا  صاادق   ازهمای   ۶بود.« سید»نه علو  بود و نه هاشمی؛ بلکه نامش 

 ۶«رو  تو سید الشاراء هستی. مادرت تو را سید نا  نهاد؛ ازهمی »مالقات با حمیر   گفت: 

مذهب مارفی کرده و ماتقدند: روایت صحیحی که بیاان   سنّت  حمیر  را کیسانی اهل

حمیر  که در زمان کلبی  ۷رداشته و جافر  شده  وجود ندارد.کند و  از کیسانی دست ب

                                              

؛ همنان،  2۳۱، ص1۵، جتناریخ مدیننة دمشنق   عساکر،  ؛ ابن۴۱1، ص۶، جتاریخ طبری. طبری، 1
 .1۸1، ص۹۱ج
سنیر  ؛ ذهبنی،  11، صشرح العینیة الحمیرینة ؛ هندی، 1۶۸، ص۱، جاالغانی. ابوالفرج اصفهانی، 2

 .2۱، صاالمام علی؛ همدانی، ۴۶، ص۸، جاعالم النبال

؛ 1۸۴، ص1، جالفنائق فنی غرینب الحندیث    ؛ زمخشری، ۴۹۶، ص1، جلسان المیرانحجر،  . ابن۹

 .۴۵، ص۸، جسیر اعالم النبالر. : ذهبی، 

؛ سنبحانی،  2۳۸، ص۹، جمستدرکات علم رجال الحندیث ؛ نمازی، 2۱2، ص2، جالغدیر. امینی، ۴

 .۴۱۶، صکلیات فی علم الرجال

 .۴۵، ص۸، جاعالم النبالسیر ؛ ر. : ذهبی، 1۸۹، ص1، جالفائق فی غریب الحدیث. زمخشری، ۵

 .۶۶۵، ص1، جمستدرکات علم رجال الحدیث. نمازی، ۶

؛ خنوئی،  ۹۹۴، ص2، جالکنی وااللقا ؛ قمی، ۵۱۴، ص2، جاختیار معرفة الرجال. شیخ طوسی، ۱

 .۹2۱، ص۴۱، جبحار االنوار؛ مجلسی، ۳۹ص ، ۴، جمعجم رجال الحدیث

 .۴۹۶، ص1، جلسان المیرانحجر،  . ابن۸
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سروده  زیست  اشاار زیاد  در سب و لا  و طانه زدن به صحابه و همسران پیامبر می

 کااه اصااامی در وصااف او گفتااه:  ا  گونااه و  طبااع شااار  واییاای داشاات؛ بااه 5اساات.

و او را ساید   4و نباود ا  طبقاه  کس هم کرد  هیچ اگر حمیر  در اشاارش سبّ صحابه نمی»

ابوالفرج نیز علت اینکه اشاار او در میان مرد  شاهرت پیادا نکارد را     ۴ «خواند . الشارا می

 و بااه هماای  دلیاال   4دانااد ماای« ساابّ صااحابه و ازواج پیااامبر و طانااه زدن بااه آنهااا »

ق( 5۴۶اا 5۴4حمیر  به خدمت ابوالابااس سافاح )حاک:     1مرد  اشاارش را ترک کردند.

 حبیاب   با   و با سرودن یک شار نازد سافاح  فرمانادار  اهاواز را بارا  سالیمان       ۶درآمد

 ماتقاد باود  اماا بااز     با وجود اینکه حمیر  باه امامات بااقری     ۶ق( گرفت.5۴۶) . 

 ق در بغاداد از  5۶۳اا 5۶۷سارانجا   در سااا    ۷از سب و بدگویی شیخی  برنداشت. دست

 ۳.دنیا رفت

                                              

حجنر،   ؛ ابنن ۴۱، ص۳، جالمنتظمجوزی،  ؛ ابن1۳۸و  1۶۱، ص۱، جاالغانیج اصفهانی، . ابوالفر1

 .۴۹۶، ص1، جلسان المیران

؛ امیننی،  ۴۱، ص۳، جالمننتظم جنوزی،   ؛ ابنن 1۱2و  1۶۳، ص۱، جاالغنانی . ابوالفرج اصفهانی، 2

 .1۹، صشرح العینیة الحمیریة؛ هندی، 2۹۸، ص2، جالغدیر

 .۳1، ص2، جالمنتهی المق. ابوعلی حائری، ۹

 .2۴۳، ص۱، جاالغانی. ابوالفرج اصفهانی، ۴

 .۴۹۶، ص1، جلسان المیرانحجر،  . ابن۵

 .1۱۴، ص۱، جاالغانی. ابوالفرج اصفهانی، ۶

 .۴12، ص۹، جاعیان الشیعة. همان؛ امین، ۱
تاریخ فرهنگ و تمندن  ، فصلنامه پژوهشی «گذاران و مبلّغان سب و لعن بنیان». مصطفی معلمی، ۸

 .211، ص1، سال اوّل، شاسالمی

 .۹۹۳، ص2، جالکنی وااللقا ؛ قمی، 1۸۴، ص1، جالفائق فی غریب الحدیث. زمخشری، ۳
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ق( که از علماا  545تغلب ) .  ب  راد   ون ابانشایان ذکر است  در همان زمان اف

عمارو و ابواساحاق همادانی     ب  ا و از افراد   ون: حکم  فضیل  5و بزرگان شیاه بود

زید نیز از ابان حدی  نقال   عیینه و حمادب  روایت نقل کرده و افراد  مانند: شابه  اب 

حااا  ماتهم باه     ی  اا اماا در عا   ۴دانناد  سنّت ابان را ثقه می و شمار  از اهل 4کردند

 بودن نبود. سنّی

زیسته و هنگامی که ابوعون و حمیر   در هر صورت  کلبی در دوران امثاا حمیر  می

  ماناد. نکتاه   جویند  وجهی برا  تقیه کردن کلبای بااقی نمای    آشکارا از شیخی  برائت می

د؛ نه آوردن تر آنکه تقیه  در صورت لزو   در ای  مورد یانی سب و لا  نکردن خلفا بو مهم

 الفاری که نشانه تأیید آنها باشد.

 نتیجه

پژوهانه آثار کلبی  فرضایه تشایع هشاا  ماورد تردیاد قارار گرفات. آثاار          در بررسی مت 

مانده از او و همی  طور نوع رابطه و  با خلفا  عباسی  نشان از آن دارد که تشیع  برجا 

بودنِ او تصریح کرده است.  نیز به سنّیطاووس  که اب  گونه او مورد ابها  جد  است؛ همان

از سو  دیگر  غالی دانست  هشا  در تشیع به طور حتم نادرست است و شیایان غالی  به 

خلیفاه  »  «صادیق »سنّت طلب رضوان نکرده  الفاری  اون:   هیچ وجه برا  خلفا  اهل

صراحت آنهاا را   بهبرند؛ بلکه برعکس  کار نمی را برا  آنها به« امیرالم منی »و « ا  رسوا

گفتناد نیاز باه     دهند و یکی از عللی که به آنها غالی مای  مورد طا  و سب و لا  قرار می

ها  تاریخی و دیدگاه  همی  خاطر بود. آنچه باید مورد تأکید قرار گیرد  آن است که گزاره

                                              

 .1۹و  12، صرجال نجاشی. نجاشی، 1

 .۶۱، ص۶، جالثقاتحبان،  ؛ ابن۴۵۹، ص1، جالتاریخ الکبیر. بخاری، 2

 .1۵۸، ص1، جالکمال اکمال التهذیب؛ مغطای، ۹۳، صتاریخ اسما الثقاتشاهین،  . ابن۹
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 بزرگان فریقی  را نباید  ون وحی منزا تلقی نمود و از نقد و بررسی آن دسات برداشات؛  

ها و نظریاات قبال    ها  جدید پژوهشی  باید دیدگاه بلکه هر زمان و بر اساس متد و روش

 مورد بازخوانی قرار گیرد. 
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تحقیق: مصطفی عبندالقادر، بینروت، دار الکتنب     ،تاریخ بغداد ق،1۴1۱احمد،  خطیب بغدادی، .۴۹

 ة.العلمی

مطبعة اآلدا . ،االشر ، نجف معجم رجال الحدیث م،1۳۱۹، ابوالقاسمخوئی،  .۴۴

 نا. بی ،اد سید، کویتؤ، تحقیق: فالعبر فی خبر من غبر م،1۳۶1 محمد، ذهبی، .۴۵

 الرهراء، بیروت، دار الکتب العلمیة. ، تحقیق: ابیالمغنی فی الضعفاء ق،1۴1۸ ،ننننن  .۴۶

 ، تحقیق: عمر عبدالسالم، لبنان، دار الکتا  العربی.تاریخ االسالمق، 1۴۱۱ننننن ،  .۴۱

 بیروت، دار احیاء الترا  العربی. ،تذکرة الحفاظ تا، ، بیننننن  .۴۸

 سسة الرسالة.ؤبیروت، مچا  دوم، ، سیر اعالم النبالء ق،1۴2۳ننننن ،  .۴۳

 ، بیروت، دار الکتب العلمیة.الفایق فی غریب الحدیث ق،1۴1۱ زمخشری، محمود، .۵۱

، وجنوه التووینل  الکشا  عن حقائق غوامض التنریل وعیون االقاوینل فنی    ق،1۹۸۵ ،ننننن  .۵1

 مصر، شرکة ومطبعة مصطفی البابی الحلبی.  

 سسة النشر االسالمی.ؤقم، م چا  سوم، ،کلیات فی علم الرجال ق،1۴1۴جعفر،  سبحانی، .۵2

 الجنان. بیروت، دار ،االنسا  ق،1۴۱۸سمعانی، عبدالکریم،  .۵۹

 ، قم، جماعة المدرسین.الخصال ق،1۴۱۹ ،شیخ صدوق، محمد .۵۴
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 ، تصحیح: حسن االعلمی، بیروت، مؤسسة االعلمی.اخبار الرضاعیون  ق،1۴۱۴ ،ننننن  .۵۵

)رجال الکشی(، تصنحیح: میردامناد، قنم،     اختیار معرفة الرجال ق،1۴۱۴ محمد، طوسی،شیخ  .۵۶

 البیت. سسة آلؤم

 ، قم، دار المعار  االسالمیة.الغیبة للحجةق، 1۴11ننننن ،  .۵۱

 النشر االسالمی.، تحقیق: جواد قیومی، قم، الفهرستق، 1۴1۱ننننن ،  .۵۸

 ، تحقیق: جواد قیومی، قم، النشر االسالمی.رجال طوسی ق،1۴1۵ننننن ،  .۵۳

 نا. ، بیروت، بینهج البالغه ق،1۹۸۱صبحی صالح،  .۶۱

 .علوم و حدیث، مجله «شناسی غلو جریان»، 1۹۱۵اهلل، پاییر  صفری فروشانی، نعمت .۶1

 سسنة ؤمشر االسالمی، قم، الن سسةؤم، تحقیق: جوام  الجام ق، 1۴2۱حسن،  بن طبرسی، فضل .۶2

 النشر االسالمی.

، بینروت،  المنتخب من ذینل المنذیل منن تناریخ الصنحابة والتنابعین       ق،1۹۵۸ ،طبری، محمد .۶۹

االعملی.

اإلستقامة. ،، قاهرةتاریخ طبری ق،1۹۵۸ ،ننننن  .۶۴

 ، النجف االشر ، مطبعة اآلدا . ابوطالب حامی الرسول ق،1۹۸۱ الدین، عسکری، نجم .۶۵

بینروت، دار الکتنب    چنا  دوم،  عبندالمعطی،  ، تحقیق:الضعفاء الکبیر ق،1۴1۸ محمد، عقیلی، .۶۶

العلمیة.

 ، تحقیق: فار  حسون، قم، مؤسسة النشر االسالمی.ارشاد االذهان ق،1۴1۱ عالمه حلی، .۶۱

 سسة النشر االسالمی.ؤتحقیق: محمد الحسون، قم، م ،ایضاح االشتباه ق،1۴11 ،ننننن  .۶۸

سسنة النشنر   ؤ، تحقیق: جواد قیومی، قم، ماالقوال فی معرفة الرجالخالصة  ق،1۴1۱ ،ننننن  .۶۳

 الفقاهة.

سسة النشر االسالمی.ؤسسة النشر االسالمی، قم، مؤ، تحقیق: ممختلف الشیعة ق،1۴1۸ ،ننننن  .۱۱

 ، تحقیق: عامر االنصاری، قم، مکتبة الثقلین.استناد نهج البالغه ق،1۹۳۳ علیخان عرشی، امتیاز، .۱1

 .قم، هجرت چا  دوم، ،نیالع ق،1۴1۱ دى،یفراه .۱2
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الدین الحسینی، اصنفهان: مکتبنة االمنام     ضیاء ، تحقیق:الوافی ق،1۴۱۶ ،، محسنفیض کاشانی .۱۹

 .منینؤامیرالم

 ، بیروت، دار احیاء الترا  العربی. الجام  الحکام القرآن ق،1۴۱۵ قرطبی، محمد، .۱۴

 ، قم، بیدار.الکنی وااللقا  تا، عبا ، بی ،قمی .۱۵

، تحقینق: احمند   انسا  الخیل فی الجاهلیة واالسالم واخبارها ق،1۴2۴ محمد، بن کلبی، هشام  .۱۶

 زکی، قاهره، دار الکتب والوثائق القومیة.

 بیروت، علم الکتب. ،تحقیق: ناجی حسن ،نسب معد والیمین الکبیر ق،1۴۱۸ ،محمد بن کلبی، هشام  .۱۱

 بیروت، عالم الکتبی.، تحقیق: ناجی حسن، جمهرة النسب ق،1۴۱۱ ،ننننن  .۱۸

الکتنب   دار ،جنا  اکبر غفناری، بنی   ، تعلیق: علیاصول الکافی ق،1۹۳1 یعقو ، بنمحمدکلینی،  .۱۳

.االسالمیة

، تحقینق:  عن االخبنار الشننیعة الموضنوعة    تنریه الشریعة المرفوعة تا، بی محمد، بن کنانی، علی .۸۱

 القاهرة.صدیق و عبدالوها  عبداللطیف، قاهره، مکتبة  بن عبداهلل

 مکتبة االسالمیة. ،طهران ، چا  سوم،االنوار بحار ق،1۹۳۸ ،مجلسی، محمدباقر .۸1

، تحقیق: حسین موسوی روضة المتقین فی شرح من ال یحضره الفقیه تا، بی محمدتقی، ،مجلسی .۸2

بنیاد فرهنگ اسالمی. ،جا و علی پناه اشتهاردی، بی

 نا. قم، بی ،الصحیح من سیرة النبی ق،1۴۱۱ جعفر،مرتضی عاملی،  .۸۹

 ، تحقیق: حسن حراجلی.المصطفی من سیرة المصطفی ق،1۴۹2 ،ننننن  .۸۴

 بیروت، الرسالة. ،تحقیق: بشار عواد ،تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ق،1۴1۹ ،الدین مری، جمال .۸۵

جنا، الفناروق    عبدالرحمن، بی ، تحقیق: ابیاکمال التهذیب الکمالق، 1۴22الدین،  مغلطای، عالء .۸۶

 الحدیثة.

 ، تحقیق: محمدعلی ایازی، قم، بوستان کتا .تفسیر القرآن المجیدق، 1۴2۴مفید، محمد،  .۸۱

 ؛ قم، کنکره شیخ مفید.االرشاد فی معرفة الحجج اهلل علی العبادق، 1۴1۹ننننن ،  .۸۸

 جا، مؤلف. ، بیتیمیه دراسات فی منهاج السنة لمعرفة ابنق، 1۴1۳میالنی، علی،  .۸۳

قم، النشر االسالمی. چا  چهارم، تحقیق: موسی شبیری،، ینجاش رجال ق،1۴1۶ احمد، نجاشی، .۳۱
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 نا. بی ،جا بی، الفهرست تا، محمد، ، بی دیم،ن .۳1

 بیروت، دار الفکر. ،کبریسنن الالق، 1۹۴۸ نسائی، .۳2

سسة النشر ؤعلی النمازی، قم، م بن ، تحقیق: حسنمستدر  سفینة البحار ق،1۴1۸علی،  نمازی، .۳۹

 االسالمی.

 لف.ؤم  ابن ،، طهرانمستدرکات علم رجال الحدیث ق،1۴1۵ننننن ،  .۳۴

 البیت. سسة آلؤالبیت، قم، م سسة آلؤ، تحقیق: مخاتمة المستدر  ق،1۴1۶حسین،  نوری، .۳۵

البینت، بینروت،    سسنة آل ؤ، تحقینق: م مستدر  الوسائل ومستنبط المسنائل  ق،1۴۱۸ ،ننننن  .۳۶

 البیت. سسة آلؤم

 ، تهران، المنیر للطباعة والنشر.  ۱االمام علی ق،1۴1۱ همدانی، احمد رحمانی، .۳۱

علنی   ، تحقیق: محمدبناالکلیل من اخبار الیمن وانسا  حمیر ق،1۴2۳ احمد، بن همدانی،حسن .۳۸

 االکوع، صنعا: مکتبة االرشاد.

 ، تحقیق: جعفر سبحانی، قم، مکتبة التوحید.شرح العینیة الحمیریة ق،1۴21 هندی، فاضل، .۳۳

بیروت، دار الفکر. چا  سوم، ،معجم االدباء ق،1۴۱۱ ،یاقوت حموی .1۱۱

 ب. فارسی 

 ، تهران، چا  مهارت.مناب  تاریخ اسالم ش،1۹۳۹جعفریان، رسول،  .1

، ترجمه: سید محمدرضا جاللی، تحقیق: احمند نراقنی،   االصنامش، 1۹۸۵محمد،  بن کلبی، هشام  .2

 تهران، سخن.

تناریخ  ، فصنلنامه پژوهشنی   «گذاران و مبلّغنان سنب و لعنن    بنیان»ش، 1۹۸۳معلمی، مصطفی،  .۹

 .1، سال اوّل، شماره فرهنگ و تمدن اسالمی

 ، تهران، دار الکتب االسالمیة.تفسیر نمونهش، 1۹۱۴مکارم شیرازی، ناصر،  .۴

تمندن   تبیین نقنش هشنام کلبنی در فرهننگ و    ش، 1۹۳۹منتظر القائم، اصغر و سعیدی، وحید،  .۵

 ، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.اسالمی
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