ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﻭ ﺭﺟﺎﻟﯽ ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺍﻡ ﻃﻮﯾﻞ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﺍﺷﺘﺮﯼ ﺗﻔﺮﺷﯽ ،ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ؛ﺑﺮﺯﮔﺮ ﮐﻠﯿﺸﻤﯽ ،ﻭﻟﯽ ﺍﻟﻪ؛ﺯﯾﻨﻠﯽ ﻃﺮﻗﯽ ،ﻣﻨﺎ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺗﺸﯿﻊ  ::ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ  - 1396ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 2ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(
ﺍﺯ  19ﺗﺎ 40
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1310639 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 26/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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چكیده
ُّ ُ
هرچند یحیی بن ام طویل در منابع حدیثی و تاریخی با اصطالح «باب» برای امامان شیعه
معرفی شدهاست ،اما در مصداق این موضوع یعنی باب بودن وی برای امام سجاد و یا امام
ُ
محمدباقر  ،میان امامیه و نصیریه اختالف هست .برای درک این اختالف و ارائه
پاسخی راهگشا در باب آن ،ضروری است تا ابتدا شخصیت تاریخی و سپس احادیث
منقول از طریق یحیی و موضوعاتی مانند مشایخ حدیثی و راویان وی ،مورد پژوهشی
تاریخی– حدیثی قرار گیرد .در این پژوهش افزون بر شناختی مطلوب از احوال یحیی و نیز
صفحاتی از تاریخ غیرمکتوب شیعیان  ،نشان داده شد که اسناد و شواهد تاریخی موجود،
دلیلی بر مصادیق باببودن یحیی و حتی حجتی بر کارکرد اصطالح باب در جامعه امامیه،
دست کم در مورد یحیی نخواهند بود.
كلید واژهها

امامیه ،نصیریه ،یحیی بن ام طویل ،باب ،اصحاب امام سجاد.

 .1استادیار گروه تاریخ تشیع دانشگاه حکیم سبزواری( ،نویسنده مسئول)a.tafreshi@hsu.ac.ir ،
 .2استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسالمی دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)barzegar1342@yahoo.com ،
 .3کارشناس ارشد رشته تاریخ و تمدن ملل اسالمی ،دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)zeinali255@yahoo.com ،
دریافت96/03/26 :

پذیرش96/06/19 :
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مقدمه

شناخت تاریخ تشیع در حقیقت شناخت پیروان و باورمندان این آیین در ادوار مختلف،
دیدگاه ها و رفتار مذهبی ،سیاسی و اجتماعی ایشان است .در تاریخ تشییع ،درسیت ماننید
بسیاری از مذهب دیگری ،با نقش آفرینانی محوری روبرو هسیتیم کیه ایمیان ایشیان و ییا
اعمال تأثیرپذیر از ایمانشان ،در بسط و گسترش آن مذاهب عاملیت داشیتهاسیت .در ادوار
اولیه ظهور جنبههای عینی تشیع کیه بیا اولیین سیالهیا و دهیههیای اسیالمی تقیارن دارد،
سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396
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باورمندانی را میبینیم که حلقهوار بر گرد امامان شیعه ،به عنوان یاران ایشان دیده میشیوند
و در برابر بسیاری از شرایط دشوار زمانه از یاری امامان خود دست نمیکشند و گاه حتی در
عین پایداری در اعتقاد خود که بهرهور از چشمه راستین هدایت الهی یعنیی وجیود امامیان
است ،با رشادت جانفشانی میکنند.
یحیی بن ام طو یل یکی از این چهرههاست که مقارن حیات امام سجاد

میزیست،

از یاران همو بود و در راه تشیع جان خویش را فدا کرد .در منابع حدیثی و تاریخی گزارشها
و اخباری درباره یحیی یا احادیثی از طریق او نقل است .از یحییی ییا منیابع ،متیون و آثیار
مربوط فرقه غالیانه نصیریه سخن گفتهاند که نگاه و تحلیل ایشان ،به وییهه انتصیاک کامیل
ّ
یحیی به حلقه یاران امام باقر جای نقد تاریخی جدی دارد (حریری )25-24 ،یا برخی
پهوهشهای فارسی نظیر کتاب رازداران حریم اهل بیت :پژوهشی درباره بابهای امامان
اثر جواد سلیمانی که به یحیی نیز پرداخته و ضمن ارائه اطالعاتی مختصیر ،وی را در مقیام
باک امام سجاد

معرفی کردهاست (جواد سلیمانی ،رازداران حریم اهل بیت

-191 ،
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 ،) 195موضوعی که مورد نقد محتواشناسانه پهوهشگران دیگری چون نعمیت الیه ریفری
NO

OR

فروشانی (نک )123-91 .قرار دارد؛ ازاینرو میتوان گفت که شخصیت تاریخی یحییی،
گزارش ها و اخبار درباره وی و احادیی منقیول از طرییق وی نیازمنید پیهوهش و تحلیلیی
مستقل است که این مقاله بدان همت دارد.
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احوال شخصی یحیی بن ام طویل :از تولد تا شهادت

تولد و زندگی

یحیی بنSأمGطویل مطعمی (طوسی ،رجال122 ،؛ ابن شهر آشوک 1)175/ 4 ،پسیر داییه
RMA
2OO
N
علی بن حسین است .از تاریخ والدت وی اطالع خاری در دسترس نیست ،لکن بعید
نیست که چون پسر دایه امام سجاد است ،تقریبا همسن و سال او هم بودن بودهباشد؛ در
این رورت ،احتماال باید تولد وی را بین نیمه دوم دهه  20تا نیمیه اول دهیه  40دانسیت .بیا
توجه به اینکه مسئولیت ارلی دایه شیردهی است ،پس مادر یحیی نبایید در دوران زادن امیام
سن باالیی داشتهباشد و فرزند وی (ارال مشخص نیست که این فرزند همان یحیی باشد) نیز
ّ
نباید اختالف سنی چندانی یعنی در حد یک نسل با امام داشتهباشد .در این رورت ،حداکثر
فارله سنی یحیی با امام باید تقریبا ده سال بودهباشد .در باب زمان زاده شددن امدان ز دو دو
مشهور اید اتدک دم امدان متولید سیال  38اسیت (کلینیی466/1 ،؛ ابین شهرآشیوک،
 .)175/4بر این اساس ،یحیی میتوانست بین سالهای  33تا  43متولد شدهباشد.
یحیی حدیثی نیز از علی بن ابیطالب نقل میکند (کوفی اهوازی 3.)37 ،که البتیه
مرسل بودن آن (یعنی محذوف بودن بخشی از زنجیره اسناد آن) ما را از قطعیت خبیر نقیل
مستقیم آن از علی بهتوسط یحیی محروم میسازد که اگر چنین بود میتوانستیم نتیجیه
بگیریم که یحیی قطعا متولد سالهای پیش از  35هجری بودهاست .با ایین حیال ،شیواهد
 .1وی را یحیی بن ّ
معمر بن ام طویل الشمالی نییز دانسیتهاند (حرییری)24 ،؛ نجاشیی نییز ( )397ذییل نیام محمیدبن وهبیان
میگوید که وی کتابی با نام اخبار یحیی بن أبی الطویل داشته که احتماال رورت تصحیف شده یحیی بن أم طویل باشد.
 .2برای اطالع نک :شوشتری339/9 ،؛ نیز سلیمانی ،رازداران.193 ،
 .3این روایت بدون واسطه از طریق یحیی بن أم طویل از علی
زمان حیات علی

نقل شدهاست و میتواند نشاندهنده آن باشید کیه یحییی در

متولد شده و یا نوجوانی بودهاست که این امر با توجه توضیحاتی که در ادامه میآید بعید بهنظیر مییرسید.

البته روایت به رورت عام است و گویا یحیی پای خطابه علی بر منبر و یا مکانی عمومی بودهاست:
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آخر ِت ِه ِإلی أن قال الیغفلین أحید کیم ِمین القراب ِیة ییری ِب ِیه
وجده اب ِتغاء وج ِه الل ِه أخلف الله له ما أنفق ِفي دنیاه و ضاعف له اُجر ِفي ِ
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ارة أن َی ُسد َها ِم َّما ال َیض ُّرُه ِإن أنفق ُه َو ال َی ْنف ُع ُه ِإن أ ْم َسک ُه .همین روایت را مجلسی بیه طیور مسیتقیم و بیدون ذکیر نیام ابیوحمزه
الخص
آوردهاست لکن به نظر میرسد که میبایست ابوحمزه ناقل این روایت باشد زیرا چه به لحاظ زمانی و چه به لحاظ ارتبیاطی ابیوحمزه

به ابن ام طویل نزدیکتر است (مجلسی.)101/71 ،
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دیگری همچنان ما را به همسن و یا بزرگتر بودن یحیی از امام سجاد فرا میخوانید؛ از
آن جمله ،روایاتی است که در مورد باک و حواری بودن 1یحیی برای امیام سیجاد وارد
شده و همین طور روایت فضل بن شاذان که در ابتدای امامت علی بن حسین  ،یحیی را
یکی از پنج نفری میداند که به امامت وی اعتقاد داشته و همراهش بودهاند 2.ایین اوریاف
معموال شرایط یک نوجوان ده یا پانزده ساله نیست و یحیی بایست در ابتدای امامیت علیی
بن حسین حداقل در اوان جوانی و حتی در مرحلهای از بلوغ شخصیتی بودهباشید .بیا
این نگاه ،وی را میتوان حتی زاده سالهای  32و  33و قبل از آنها دانست.
در باک محل تولد یحیی نیز اطالع دقیقی در دست نیست ،لکن اگر بر طبق ظن قیوی،
والدت امام سجاد را در مدینه بدانیم ،احتمال سیکونت خیانواده یحییی در مدینیه و ییا
دست کم حجاز و زاده شدن وی در این مناطق جدیتر میشود.
دیگر حلقه مهم مبهم در زندگی یحیی سال دقیق شهادت اوست؛ اما از نحیوه و مکیان
شهادت وی در منابع به وضوح گزارشها و روایاتی وجود دارد که حیدود زمیانی آن را نییز
َ
مشخص میکند .بر اساس مجموع این گزارشها ،یحیی به دست حجاج بن یوسف ،والی
مشهور عراق در شهر واسط به شهادت رسید و در آنجا مدفون است (بغدادی148 ،؛ طبری
آملی .)193 ،با توجه به اینکه بنای شهر واسط در سال  83یا  84آغاز شده 3و دو سیال بیه
طول انجامیده (ابن فقیه )260 ،و حجاج بن یوسف 4نییز خیود در رمضیان سیال  95از دنییا
 .1محمد بن قولویه قال حدثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف قال حدثني علي بن سلیمان بن داود الرازي قال حیدثنا علیي بین
أسباط عن أبیه أسباط بن سالم قال قال أبو الحسن موسی بن جعفر

إذا کان یوم القیامة نادی مناد أین حواري محمد بین عبید

الله رسول الله الذین لم ینقضوا العهد و مضوا علیه؟ فیقوم سلمان و المقداد و أبوذر ..... .قال ثیم ینیادي أیین حیواري علیي بین
الحسین

؟ فیقوم جبیر بن مطعم و یحیی ابن أم الطویل و أبو خالد الکابلي و سعید بن المسیب .....ثیم ینیادی سیائر الشییعة

مع سائر اُئمة :یوم القیامة فهؤالء أول السابقین و أول المقربین و أول المتحورین من التابعین (کشی10/1 ،؛ مفید.)61 ،
َ
ین ُج َب ْییرَ ،سیع ُید ْبینُ
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َو کان ح ْزن َجد َس ِع ٍید أ ْو َری ِإلی أ ِم ِیر ال ُم ْؤ ِم ِن َین (کشی.)115 ،
أ ِم ُیر ال ُم ْؤ ِم ِن َین
 .3طبری و یعقوبی بنای واسط را سال  83می دانند و مسعودی و ابن فقیه و ابن اثیر هیر دو سیال  83و  84را محتمیل میی داننید ،در ایین
میان ،ابن خلدون تنها کسی است که شروع بنای واسط را سال  82می دانید (طبیری379/ 6 ،؛ یعقیوبی379/2 ،؛ مسیعودی311 ،؛ ابین
فقیه260 ،؛ ابن اثیر ،الکامل487/14 ،؛ ابن خلدون .)173/3
 .4حجاج بن یوسف بن حکم بن أبی عقیل ثقفی سه سال بر حجاز والیت داشت و هنگامی که به والیت عراق رفیت 33 ،سیال
داشت (بالذری.)353-4/13 ،

www.noormags.ir

علیرضا اشتری تفرشی ،ولی اله برزگر کلیشمی ،منا زینلی طرقی

رفتهاست (مسعودی42 ،؛ ابن قتیبه ،)359 ،پس شهادت یحیی بایید بیین سیالهیای  85تیا 95
باشد .در باک زمان دقیق شهادت یحیی ،به این نکته نیز میتیوان توجیه داشیت کیه یحییی
روایتی از امام محمد باقر نقل کرده (ابن شهرآشوک )144/4 ،و با توجه به اینکه ائمه تا
زمان رسیدن به مقام امامت از بح و ریدور رواییات پرهییز میینمودنید و محیدثان نییز
معموال روایات را بعد از به امامت رسیدن آنان نقل میکردند ،میتوان گفت که یحیی مدت
کوتاهی بعد از شهادت علی بن حسین و تا اوایل دوران امامت امام باقر زنده بیوده
است .این تاریخ میتواند تقریبا با سال  95هجری برابر باشد.
ویژگیهای فردی و اجتماعی

از متن برخی روایات برداشت میشود که یحیی منش روش در زندگی شخصی داشته-
است .گویا لباس مخصوص جوانمردان می پوشیده و ردایی بلند بیه تین مییکیرده ،کنیدر
ُ
میجویده و کالهی خاص به نام خلوق بر سر مینهاده است (کشی195 ،؛ فیُ کاشانی،
234/2؛ خویی.)35 /20 ،

1

ویهگی بارز شخصیتی ابن امطوییل شیجاعت وی بیودهاسیت کیه آن را در راه دفیاع از
اندیشههای شیعی و احترام به اهل بیت مصیروف مییسیازد .در ایین زمینیه ،رواییات
ارزشمندی وجود دارد:
بر اساس گزارشی ،یحیی در مسجد النبی آشکارا به نقد وضع مذهبی و سیاسیی زمانیه
خویش پرداخته ،برای طعنه بر مسلمانان خطاک به قبر شریف رسول خیدا مییگویید:
ْ ْ َ
ََ َ ُ
ُ ْ َ
َ
2
«کف ْرنا ِبک ْم َو َبدا َب ْی َن َنا َو َب ْی َنک ُم ال َعد َاو ُة َوال َبغض ُاء» (مجلسی.)144/46 ،
گزارشی دیگر میگوید« :یحیی بن ام طویل را دیدم در میدان کوفیه (کناسیه) ایسیتاد و
سپس به آواز هر چه بلندترش فریاد زد :ای دوستان خدا! براستی ما بیزاریم از آنچیه بگیوش
شما رسد؛ هر که علی را سب کند لعنت خدا بر او باد! و ما بیزاریم از خاندان میروان و
آن چه جز خدا بپرستند؛ سپس آوازش را آهسته کرد و گفت :هر که دشنام دهد دوستان خدا
 .1متن روایات چنین میگوید« :حدثني أحمد بن علي قال :حدثني أبو سعید اآلدمي قال :حدثنا الحسین بن یزید النیوفلي ،عین
عمرو بن أبي المقدام ،عن أبي جعفر اُول

 ،قال :أما یحیی ابن أم الطویل فکان یظهیر الفتیوة ،و کیان إذا مشیی فیي الطرییق

وضع الخلوق علی رأسه ،و یمضغ اللبان و یطول ذیله».
 .2مجلسی این روایت را از قول شیخ مفید در کتاک إختصاص در ذیل ترجمه خزیمة بن ثابت و در ادامه روایت «ارتید النیاس»
ذکر میکند .منابع دیگر هم به همین نقل این گزارش را آوردهاند.
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را با او همنشین نشوید و هر که شك دارد در عقیدهای که ما داریم در به روی او باز نکنید و
هر کس از برادرنتان که نیازمند شود به خواهش از شما ،البته که به او خیانت کردید (یعنیی
بیخواهش نیاز او را برآورید) .و این آیه را ميخواند که« :بهراستی بیرای سیتمکاران آتشیی
آماده کردیم که فروگیرد آنها را و سراپردههای آن ،و اگر فریادرسی خواهنید (از تشینگی) بیا
آبی چون مس گداخته به فریاد آنها رسند که چهرهها را کباک کند ،چه بد نوشابهای و چه بد
1
آسایشگاهی» (سوره کهف آیه ( »)29کلینی.)380 /2 ،
این سخنان یحیی از شجاعت وی ،بهویهه در کوفه تحت حاکمیت حجاج بن یوسف که
حتی کوچکترین گرایشها نسبت به علی را با شدیدترین وضع سرکوک میکرد ،نشان
دارد .با اینکه میدانیم علی بن حسین تأکید بر تقیه داشته و به تبییین جیدی و نهادینیه
کردن این آموزه پرداختهاست ،احتمال دارد در شرایطی خاص نیز دستور به ترک تقیه و ابراز
علنی اعتقادات شیعی ،راهی برای آن بودهباشد که در برابیر تیرس و خفقیان ایجیاد شیده و
عادی شدن مسائلی چون سب علی بن ابیطالب ،ناگهیان نیدای مخیالفی برخییزد .حتیی
ممکن است یحیی اساسا به همین دلیل ماموریت رفتن به کوفه را داشیته ،زییرا گیزارشهیا
حاکی از آن است که وی قبل از این همواره در حجاز بودهاست .از منظیر دیگیر ،مییتیوان
گفت ظاهری از پوشش خاص جوانمردان که یحیی برای خود ایجاد نموده بود ،نوعی تقییه
به حساک میآمد و وی در پوشش این ظاهر با جسارت و با ردای بلند اعتقیادات خیود را
فریاد میکرد و در برابر تعدی و توهین بنی امیه علیه اهل بیت و آل علی میایستاد.
سخنان یحیی نیز به گونهای اسیت کیه گوییا خطیاک وی بیشیتر بیا شییعیان و محبیان
علی

است؛ لکن در ابتدا وی با کلیاتی آغاز به سخن میکند که برای هر مسلمانی اجرا

و تمسک بدان وجوک دارد؛ دروغپردازی ،تهمت و توهین به مسلمان جایز نیست ،چه رسد
به علی

که خصایص وی بر همه روشن و خلیفه مسلمانان نییز بیودهاسیت .بیه همیین
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ساءت ُم ْرتف ٍقا (کلینی.)380 /2 ،
الشراک و
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علت ،در قسمت دوم یحیی با ردای آرامتر سیخنان خیود را ادامیه میدهید و تورییههایی
میکند که بیشتر ربغه اخالقی دارد.
شهادت

منابع در مورد بهشهادت رسیدن یحیی اتفاق نظر دارند و همگیی ایین قیول را کیه وی بیه
دست حجاج بن یوسف و در عراق به شهادت رسیده ،تأیید میکنند .بر اساس ایین رواییات،
حجاج بن یوسف که در سرکوک تند و شدید مخالفان با قساوتی مفرط زبانزد است ،یحییی را
فراخوانده ،مجبور به لعن علی

میکند :سیاست فراگیر امویان در عراق که یحیی بر اساس

دیگر گزارشها در برابر آن ایستاده بود .امتناع یحیی در برابر دستور حاکم اموی کیه بیه معنیی
مخالفت با امویان بود ،چنان حاکم اموی را خشمگین میسازد که دستور به قطع دسیتهیا و
پاهای یحیی و سپس قتل وی میدهد (کشیي339 /1 ،؛ طبیری آملیی193 ،؛ شیامی581 ،؛
فیُ کاشانی234/2 ،؛ مجلسی .)220/71 ،کیفیت این گزارشها ،حتی اگر اغراقآمیز هیم
باشد که البته دلیلی برای این موضوع نداریم ،نشان آن است که فعالیتهای تبلیغی یحییی بیه
نفع تشیع و در برابر سیاستهای امویان قابل توجه و خود نیز چهیرهای بانیام و دارای اهمییت
بودهاست که چنین مورد خشم امویان قرار گرفت .محل دفن یحیی را نیز شهر واسط در عراق
دانستهاند که احتمال دارد همان محل شهادت وی نیز باشد (کشي.)339/1 ،
بهعلت ارتباط نزدیک و خاص یحیی با علی بین حسیین
حسین بن علی

و حضیورش در خیانواده

 ،بعید نیست که وی مورد ررد دائم بنیامیه بودهباشد .اظهارات آشکارا

شیعی و خطبههای یحیی در جهت آگاه کردن جامعه و پابرجایی او بر ایین اعتقیادات و بیر
محبت علی

از چشم و گوش حکومت دور نمیبود و همین منجر شد تا حجاج یحییی

را به بارگاه خود فرا خواند .شرط حجاج برای انتخاک میان کشته شدن و یا نجات ییافتن بیه
شرط ّ
سب علی  ،در حقیقت پیام روشن امویان بیه شییعیان علیی بیود تیا در برابیر
مشروعیت اموییان تسیلیم محیُ باشیند ،امیا نتیجیه ایین تقابیل بیرای شییعیان تقوییت
آبشخورهای معنوی و اعتقادی ایشان بر محور شهادت بودهاست.
منش یحیی و نحوه شهادت و مقاومت وی در برابر حجاج و مرگی چنین دردآور مؤیید ایین
نکته است که وجه غالب شخصیت یحیی شجاعت و استواری در عقیده بودهاسیت .در آن دوره
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از تاریخ و عصر خفقان از یک سو و دوران زنده نگه داشتن هویت شیعی به رغم شداید ،یحییی
نقشی مهم ایفا کرد و از این رو ،بعدها نیز وی را مجاهد بزرگ خواندند (حکیمی.)172/5 ،
جایگاه شخصیتی یحیی بن ام طویل در تاریخ تشیع
جایگاه رجالی
مشایخ
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یحیی از جمله شخصیتهای شیعی است که به جز ائمه ،مشایخ زیادی نیدارد و اکثیر
روایاتش را بدون واسطه از امامان علی بن حسین و محمد باقر

نقل نموده ،به طوری که

میتوان گفت مشایخ یحیی این دو امام بودهاند .البته از طریق یحیی به شکل میوردی چنید
روایت نیز از امام علی

و امام حسن

نقیل شیدهاسیت .در مجمیوع ،مشیایخ وی را

میتوان چنین دانست:
علی بن ابیطالب

یحیی روایتی بیواسطه از علی

نقل کردهاست .روایت بیواسطه بیه معنیی حضیور

است ،مگر که بپیذیریم کیه بخشهیایی از طرییق ایین حیدی

یحیی در مجلس علی
َ
َ
کسانی مانند ُرشید َهجری و یا نوف بن عبدالله بودهاند که نام آنان در نقل افتاده است که در
این رورت این روایت مرسل است و یحیی را نیز نباید از ارحاک علی

بهشمار آورد.

علی بن حسین

بیشتر روایاتی که یحیی مستقیما از امامان نقل کرده ،روایات امام سیجاد

اسیت .از

جمله این روایات میتوان به نمونه ذیل اشاره داشت:
«و عن یحیی ابن أم الطویل عن علي بن الحسین قال طیوبی لمین طیاک خلقیه و
طهرت سجیته و حسنت عالنیته و أنفق الفضل من ماله و أمسك الفضل من قوله و أنصیف
الناس من نفسه»(دیلمی.)120 ،
محمد بن علی الباقر

یحیی به طور مستقیم از امام باقر

نیز روایاتی نقل کردهاست؛ از جمله:
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«....بشیر النبال و یحیی ابن أم الطویل عن أبي جعفر قال کنیت خلیف أبیي و هیو
علی بغلته فنفرت فإذا رجل في عنقه سلسلة و رجل یتبعه فقال یا علي بن الحسیین اسیقني
فقال الرجل ال تسقه ال سقاه الله و کان أول ملك في الشام و روی نحو ذلك إدریس بن عبد
الله و علي بن المغیرة و مالك بن عطیة و أبو حمزة الثمالي عن أبي عبد الله أنه قال بینا
أنا و أبي متوجهین إلی مکة و أبي قد تقدم مني في موضع یقال ضجنان و ذکر الخبر بعینیه»
(ابن شهرآشوک.»)144/4 ،
َ
َ
ُرشید ه َجری

یحیی یک روایت از طریق رشید نقل کرده است (شییخ حیر عیاملی22/4 ،؛ راونیدی،
 .)811/2رشید هجری را در زمره یاران علی بن ابی طالب (طوسی ،رجال63 ،؛ ابن داوود،
 ،)153حسن بن علی ،حسین بن علی و علی بن حسین (طوسی ،رجاال94 ،؛ 100؛
 )113برشمردهاند .ابن اثیر رشید را از یاران نبی اکرم و از انصیار مییدانید (ابین اثییر،
االسد الغابة)70/2 ،؛ ولی سمعانی میگوید که وی یمنی و از معتقیدان بیه رجعیت بیوده
(سمعانی )385 ،که گویا یکی از نشانههای شییعیبیودن در آن دوره بیودهاسیت .وی را از
خواص یاران علی بن ابیطالب و از جمله شرطة الخمیس نییز مییداننید (برقیی.)8 ،
روایتی (بغدادی )147 ،از علی در مورد مرگ رشید نیز نقل است که امیام پییش بینیی
میکند رشید را امویان در حالی که دست و پایش را قطع می کنند و زبانش را می برند ،به-
شهادت می رسانند و سپس به رلیبش می کشند؛ امری کیه در تیاریخ اتفیاق افتیادهاسیت
(کشی75-6 ،؛ ابن داوود153 ،؛ یعقوبی214/2 ،؛ سمعانی .)385/13 ،گوییا بیه همیین
دلیل وی را «رشید البالیا» میگفتند (کشی .)77 ،اگر رشید از دوره پیامبر تا عصر امام
1
سجاد زنده بوده باشد ،عمری طوالنی داشته و در هنگام شهادت پیرمردی بودهاسیت.
باری ،ارتباط یحیی با رشید ،خود سند دیگری در پیوند نسلهای مختلیف شییعی اسیت و
حکایت از انسجام درونی تشیع در آن دوران دارد.
MAGS

نوف بن عبدالله بكالی

NOOR

یحیی یک روایت نیز از طریق فردی به نام نوف بن عبدالله بکیالی دارد (نیوری242/4 ،؛
مجلسی 192/65 ،الی  .)196از شخصی با این عنوان در کتب رجالی نامی برده نشدهاست؛
 .1برای دیدن روایت یحیی از وی رجوع شود به بخش راویان ذیل فرات بن احنف.
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اما فردی به نام نوف البکالی وجود داردکه از اریحاک علیی بیوده و روایتیی از وی نقیل
شدهاست (خویی .)186/19 ،هچنین منابع تاریخی از شخصیتی بیا عنیوان «ابیووداک» نیام
میبرند و میگویند وی جبیر بن نوف بکالی پسر نوف البکالی و از ارحاک علیی بیوده-
است (ابن سعد314/7 ،؛ ثقفی کوفی .)24/1 ،به هرحال ،از منابع روایی بر مییآیید کیه وی
1
روایاتی از علی بن ابی طالب داشتم ،بنابرای احتما دارد م از صحاب ان او بودهباشد.
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راویان
شماری از شخصیتهای رجالی سده اول هجری ،روایاتی از برخی امامان شییعه
از طریق یحیی نقل کردهاند که فهرست و مشخصات و اهم روایات ایشان چنین است:
أبوحمزه ثمالی

ابوحمزه ثابت بن دینار ازدی ثمیالی کیوفی (طوسیی ،رجاال129،174-128 ،110 ،؛
نجاشی )15 ،از ارحاک امامان سجاد ،باقر ،رادق و کاظم

بودهاتدک 2.نوح ،منصور

و حمزه سه فرزند او بودند که به همراه زید بن علی بیهشیهادت رسییدند .رجالییان او را از
ثقات و معتمدان ارحاک در روایت و حدی دانستهاند (نجاشی15 ،؛ طوسیی ،فهرسات،
105؛ کشی .)203 ،گفته شده که امیام رضیا

وی را لقمیان دوران خیود دانسیتهاسیت

(کشی .)203 ،اهل سنت نیز از او روایت نقل نمودهاند (نجاشی .)15 ،بنا بر مشیهور وی
در سال  150هجری از دنیا رفت (نجاشی15 ،؛ طوسی ،رجال .)110،174 ،او دارای کتاک
بودهاست (طوسی ،فهرست105 ،؛ نجاشی .)15 ،کتاک تفسیر قرآن ،کتاک الزهد (طوسی،
فهرست ،)105 ،کتاک النااادر و رساال حوااا امااج سا اد

 ،از جملیه آثیار اوسیت

(نجاشی16-15 ،؛ طوسی ،فهرست .)105 ،از جمله روایاتی که وی از طریق یحییی نقیل
کرده ،این روایت است:
 .1رجوع شود به بخش راویان ذیل ابوحمزه ثمالی.
 .2در این که ابوحمزه ثمالی تا دوران امامت امام کاظم

در قید حیات بوده محل اختالف است (طوسی ،رجاال .)333 ،بیا

این حال ،نجاشی و کشی در حیات او تا امامت امام کاظم تردیدی ندارند (کشی124،؛ نجاشیی .)15 ،کشیی در جیای دیگیری
سال وفات ابوحمزه را همزمان در یکسال با زراره ،محمد بن مسلم دانستهاست (کشی.)201 ،
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روایت بدون واسطه یحیی از امیرالمؤمنین علی که پیشتر بدان اشیارت داشیتیمَ «:و
َ َ َ َ َ
ُ َّ
َ
َ َ َ َ َ
َ
َ َ
ع ْن ع ِل ِّي ْبن ُّالن ْع َم ِان عن ْابن ُم ْسکان ع ْن أ ِبي ح ْم َز َة ع ْن َی ْح َیی ْابن أ ِّم الط ِو یل قال خط َب أ ِم ُیر
َ ِ َ َّ َ ِ ْ ِ َ َ ُ َ َ َ
ْ
َّ ُ ْ َ ِ َ َ
ْ
ِ َ َ َ
الر ُجل َو ِإن کان ذا َم ٍال َو َول ٍد ع ْن ع ِش َیر ِت ِه
ال ُم ْؤ ِم ِن َین ف َح ِمد الل َه َو أث َنی عل ْی ِه ث َّم قال ال َی ْس َتغ ِني
َو َع ْن ُم َد َاراته ْم َو َک َر َامته ْم َو د َفاعه ْم َع ْن ُه ب َأ ْیدیه ْم َو َأ ْلس َنته ْم ُه ْم َأ ْع َظ ُم َّالناس ح َی َاط ًیة َل ُیه م ْ
ین
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
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َْ ً َْ ُ َ َ
یار ِه
ْو ُر ِائ ِه و ألمهم ِلشئ ِون ِه و أعظمهم علی ِه حنوا ِإن أرابته م ِصیبة أو نیزل ِب ِیه یومیا بعیُ مک ِ
اُ ُمور َو َم ْن َی ْقب ُُ َی َد ُه َع ْن َعش َیرته َفإ َّن َما َی ْقب ُُ َع ْن ُه ْم َی ًدا َواح َد ًة َو ُت ْق َب ُُ َع ْن ُه م ْن ُه ْم َأ ْید َکث َیرةٌ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِِ ِ
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وف ِإذا وجده اب ِتغیاء وج ِیه الل ِیه
و من محُ ع ِشیرته ِردق المود ِة و بسط علی َ ِهم یده ِبالمعر ِ
َ
َ
َ ْ َ َ َّ
َ ْ َ َ َ َُْ َُ ُ
الل ُه َل ُه َما َأ ْن َف َق في ُد ْن َی ُاه َو َض َاع َف َل ُه ْاُ ْج َ
آخ َر ِت ِه ِإلی أن قال ال َیغفل َّن أحدک ْم ِم َن
ي
ف
ر
أخلف
ِ ِ
ِ
َْ
ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ َ َّ َ َ ُ ُّ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ َ َُ
الق َر َاب ِة َی َری ِب ِه الخصارة أن یسدها ِمما ال یضره ِإن أنفقه و ال ینفعه ِإن أمسیکه » (اهیوازی،
37؛ نوری.)239/15 ،
هرچند همین روایت را مجلسی به طور مستقیم و بدون ذکر نام ابیوحمزه آورده (طوسیی،
األمااالی576 ،؛ مجلسییی177/65 ،؛ مجلسییی101/71 ،؛ نییوری ،)241/4 ،لکیین بییه نظییر
میرسد که باید ابوحمزه ناقل این روایت باشد ،زیرا چه بهلحاظ زمانی و چه بهلحاظ ارتباطی
ابوحمزه به ابن ام طویل نزدیکتر است .روایات دیگری نیز از طریق یحیی و توسیط ابیوحمزه
در منابع حدیثی به چشم میخورند (مجلسی101/71 ،192-6/65 ،؛ نوری.)241/4 ،
ابوخالد كابلی

ابوخالد کابلی راوی دیگری است که از روایاتی از طریق یحیی از امامان شیعه نقل
کرده است؛ متأسفانه اطالعاتی از سال تولد ابوخالد در دسترس نیست و منابع در این میورد
کامال خاموشاند .وی یکی از یاران نزدیک امام سیجاد بیودهاسیت .در رواییات وی از
طریق یحیی مفاهیم ،گرایشها و عقاید شیعی به خوبی بازتاک یافتهاست (راونیدی-6/1 ،
245؛ مجلسی103/46 ،180-1/44 ،؛ نوری .)253/3 ،از جمله آنها روایتی است که از
باورمند شدن ابوخالد به تشیع در پی دیدار امام سجاد با راهنمیایی و وسیاطت یحییی
خبر میدهد (طبری آملی .)91 ،این دست روایات ،بهخوبی بیانگر محافل ّ
سری اریحاک
امام سجاد و محتوای این محافل و نیز اهمیت یحیی در آنهاست.
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سعید بن مسیب بن حزن

O

30

N

سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396

O
R

M

A

G
S

أبومحمد سعیدبن مسیب بن حزن بن ابی وهب مخزومی (طوسیی ،رجاال114 ،؛ ابین
حجر عسقالنی62/3 ،؛ مقریزی ،) 23/1 ،دیگر کسی است که روایاتی از ائمه را از طرییق
یحیی نقل کردهاست .سعید احتماال متولد بین سیالهیای  15تیا  20هجیری بیوده اسیت.
مادرش سلمیه ،دخترحکیم بن امیه بن حارثه سیلمی بیود (ابین سیعد90/5 ،؛ ابین حیزم،
 .) 141پدر سعید یعنی مسیب در بیعت رضوان شرکت داشتهاست (ابن سیعد76/2 ،؛ ابین
اثیر ،أسد الغاب 401/4 ،؛ ابن خلدون .)390/2 ،مسیب در یرموک در شیام وفیات نمیوده
است (ابن اثیر ،اسادالغاب  .)401/4 ،سیعید از تیابعین مدینیه (ابین سیعد289/2 ،؛ ابین
طباطبا123 ،؛ ابن خلدون390/2 ،؛ مقریزی )29 ،و مشهور به سید التیابعین اسیت (ابین
کثیر .)99/9 ،روایت مشهور «سلونی قبل أن تفقدونی» از علی بن ابی طالیب توسیط
سعید و از طریق یحیی نقل شدهاست (مفید152 ،؛ ابن شهرآشوک.)145/4 ،
فرات بن احنف

أبومحمد فرات بن احنف الهاللی العبدی کوفی (طوسی ،رجیال270،؛ حلیی )247 ،از
جمله رجالی است که از امام حسین از طرییق رشیید هجیری و سیپس از طرییق یحییی
روایت نقل کردهاست (راوندی811/2 ،؛ حر عاملی 1.)22/4 ،عالمه حلیی بیه نقیل از شییخ
طوسی میگوید که وی را به اتهیام غلیو و تفیویُ در قیول رانیدهانید و از قیول ابین عقیقیی
مینویسد که وی زاهد بودهاست (حلی)247 ،؛ اما نجاشی فقط پسر وی را ضیعیف دانسیته
(نجاشی.)263 ،
هارون بن خارجه

أبوالحسن هارون بن خارجه ریرفی کوفی (طوسیی ،رجاال317 ،؛ نجاشیی )437 ،از
ارحاک امام جعفر رادق

روایاتی از امام سجاد

را از طریق یحیی نقل کردهاسیت

 .1فرات بن احنف از یحیی بن ام الطویل از رشید هجری نقل میکند که گفت« :پیس از شیهادت علیی
مجتبی

خیدمت حضیرت

رسیده اظهار اشتیاق به آنجناک کردیم فرمود میخواهیید او را ببینیید؟ گفتییم :آری ولیی کجیا دسیت بیه او برسید؟!

حضرت دست زد دامن پردهای را که باالی اطاق آویخته بود باال زد و فرمود :نگاه کنیید ،دییدیم امییر المیؤمنین

بیه بهتیرین

حاالت زمان حیاتش آنجا نشسته ،فرمود :همان است و پرده را رها کرد ،ما به یکدیگر گفتیم :این معجزه نظیر معجزاتی است که
در زمان حیات امیر المؤمنین از او مي دیدیم».
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(نجاشی437 ،؛ مجلسیی .)249/6 ،هیارون را ثقیه (نجاشیی437 ،؛ ابین داوود364 ،؛
حلی180 ،؛ البته نجاشی معتقد اسیت کتیاک وی دارای اخیتالف رواییت اسیت) و دارای
کتاک گفتهاند (نجاشی437 ،؛ طوسی ،الفهرسات .)497 ،بیرادر وی ،میراد رییرفی نییز
محدثی مشهور است (نجاشی437 ،؛ طوسی ،رجال317 ،؛ برقی.)30 ،
یمان بن عبیدالله

فردی به نام یمان بن عبیدالله نیز از طریق یحیی از ائمیه

رواییت نقیل کیردهاسیت

NOORMAGS

(کلینی .)380/2 ،البته در منابع رجالی سخنی از چنیین فیردی بیه مییان نیامیده ،هرچنید
روایت وی در کافی نقل شدهاست .تنها خویی با ذکر این که یمان راوی یحیی بن أم طویل
است ،احتمال میدهد که وی با «یمان التمار» یکی بیودهباشید (خیویی .)160 ،از یمیان
التمار نیز در کافی یک روایت از امام جعفر ریادق

نقیل شیدهاسیت (کلینیی 335 ،و

 .)336البته در الغیبة نعمانی نیز این روایت و روایت مشابه دیگری نقل شدهاست .رواییت
یمان التمار درباره با امام دوازدهم و غیبت ایشان است (نعمانی.)169 ،
چنان که ذکر شد ،بیشتر روایات یحیی از ناحیه امام سجاد

رادر شدهاست .اغلب

روایات یحیی درباره مسئله امامت است ،بخشی از این روایات ،در باک علیم امیام و چنید
روایت نیز در باک امام دوازدهم و غیبت اواست .یحییی اریوال کثییر الرواییة نیسیت و
روایاتش خاص و دارای بار مفهومی ویههای اسیت .گیویی وی تنهیا رواییات را در فضیایی
شیعی و برای معتقدان و محبان ائمه نقل مینمودهاست؛ زیرا مفیاهیم معرفتیی اغلیب
ّ
روایاتش برای افرادی که از این آموزهها بیخبرند ،در حد یک گزارش بیاقی مییمانید؛ ایین
موضوع به شرط رحت ارل روایات ،میتواند به منزله کوچک بودن حلقیههیای ارتبیاطی
یحیی باشد که با توجه به آن دوره تاریخی یعنی خفقان بیرونی و انگشتشیماری شییعیان،
امری سازگار با منطق تاریخی است.
«باب» بودن یحیی
در برخی متون اسالمی ،به ویهه منابع حدیثی شییعیان ،لقیب بیاک بیر برخیی بزرگیان
اسالمی و یا برخی از بزرگان تشیع اطیالق شیدهاسیت .دسیتهای از ایین احادیی  ،رسیول
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خدا

و یا علی

را باک خداوند و یا علی

را باک رسول خدا

بیان مییدارنید.1

فارغ از این دسته که لقب باک در آنها نیازمند تفسیر و تدقیق است ،در شماری از احادیی
دیگر ،سلسهای از ارحاک و نزدیکان معصومین چهاردهگانه و یا امامان دوازدهگانه شیعه به
عنوان ابواک ایشان یاد شدهاست .افراد معرفیشده به عنوان باک از دیربیاز محیل اخیتالف
درونی شیعیان بودهاند ،چنانکه عدهای مورد توجه ،احترام و قبول جامعیه شییعی و عیدهای
مورد طرد و حتی لعن امامان بودهاند (به عنوان مثال محمد بین فیرات ادعیای بابییت امیام
سال اول ،شماره ،2
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رضا

و علی بن حسکه ادعای باک بودن برای امام جواد

امام هادی

و ابن بابا این ادعا را بیرای

داشته اند که همگی مورد لعن ائمه قرار گرفته و ایشان شیعیان را از آنهیا بیاز

داشتهاند (کشی.)555 ،521-520 ،518 ،
افزون بر این ،مصادیق باکها نیز محل اختالف میان گرایشها و فرق شیعی بودهاست؛
از این میان ،نصیریه تاکیدی خاص بر مفهوم بیاک دارنید .پییروان ایین فرقیه بیاکهیا را از
نزدیکترین یاران هر یک از امامان شیعیان مییداننید کیه متنیاظر بیا هیر امیام و در نبیود او
می توانند برای مردم باطن دین و آیات الهی را آشکار سازند و همچنان که امام مدخلی برای
دین است ،باکها نیز مدخلهایی برای شناخت امام و همزمان قائممقام امام ،وکیل امیام و
وری و وارث اویند؛ نقش امام را در جامعه ایفا کرده ،تلویحا هر امام را نیازمند ییک بیاک
میدانند (حریری .) 24 ،نصیریه با این روند فکری و بیازخوانی تیاریخی مطلیوک خیود از
احوال برخی یاران امامان  ،در نهایت از نظر فکیری و عقییدتی بیا اتکیا بیر ابوشیعیب
محمدبن نصیر النمیری که وی را باک امام حسن عسکری مییداننید ،بنییان اعتقیادی
خویش را بنا میبخشند (حریری24 ،؛ احمدعلی.)23 ،
وجود احادی و اخبار مربوط به باکها در کنار برخی تفاسیر از متون اسالمی بیه نفیع
این اندیشه ،باع شده تا امروزه برخی امامیهپهوهان به وجود باکهیا بیرای معصیومین ،از
حضرت رسول

تا امام دوازدهم و وجوه اشتراکی از وظایف و کارکردهای آنان قائیل

ُ
ّ
ّ ُ ّ
َ ّ ّ ّ
َّ
الله الذی ْ
الیؤتی اال منیه و سیبیله الیذی
 .1برای نمونه از امام باقر آمدهاست که «إن رسول الل ِه رلی الله علیه وآله وسلم باب ِ
ّ
ّ
ً
َ
ً
الله» (رفار قمی )199 ،و نیزاین روایاتّ « :ان علیا ٌ
بیاک فتحیه اللیه ف ْ
مین دخلیه کیان مؤمنیا» (کلینیی/1 ،
من سلکه ورل الی
َّ ً
ً
ّ ً
ّ
َ
ٌ
ٌ
علیکان مؤمنا»؛ «إن علیا باک من ابواک الجنة فمین دخیل بابیه کیان
)437؛ « ِإن علیا باک من ابواک الهدی فمن دخل من باک ٍ
ً
مؤمنا»(کلینی388/2 ،ی389؛ برای اطالعات بیشتر نک :مجلسی200/40 ،ی263/ 23 ،207؛ شوشتری468/5 ،ی.)515
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باشند که از این جمله میتوان به پهوهشهیای جیواد سیلیمانی اشیاره داشیت 1.در مقابیل
کسانی مانند رفری فروشانی با نقد و ّرد این دیدگاه معتقدند کیه اساسیا بیاکهیا در نظیام
فکری و کالمی امامیه جایگاهی نداشتهاند و شواهد تاریخی این موضوع را تأیید نمیکننید،
بلکه این مفهوم تحت تأثیر اندیشیههیای نصییریه شیکل گرفتیهاسیت (ریفری فروشیانی،
 .) 123-91البته باید به این نکته توجه داشت که میان مصادیق و حتی کارکرد باکها مییان
نصریه و امامیه اختالف وجود دارد.
یکی از وجوه همین اختالفها ،اخیتالف در میورد یحییی اسیت .درحیالی کیه منیابع
نصیری وی را باک امام محمدباقر

بر میشمرند (حرییری ،)24 ،در مییراث امیامی بیا

محتوای دیگری روبرو هستیم.در میراث امامی ،یحیی باک امام سجاد

دانسته میشیود

و یا در کنار او ،ابوخالد کیابلی را نییز بیاک دوم آن امیام مییداننید .ابینشهرآشیوک (ابین
شهرآشوک )175/4 ،با عبارت «کان بابه یحییی ابین أم الطوییل المطعمیي» موضیوع اول
(نک :شامی )581 ،و مؤلف دالئل اإلمامة (طبری آملیی )193 ،مطلیب دوم را بیا عبیارت
َ َ ْ َّ َ
َّ
َ َّ ُ ُ َ َ ْ َّ َ
ُ َّ
ْ ُْ ُ
السال ُم) َی ْح َیی ْب ُن أ ِم الط ِو یل ال َمدفون ِب َو ِاس ٍط ،ق َتل ُه ال َحج ُاج ل َع َن ُه الل ُه» تصریح
«بوابه (علی ِه
ِ
میدارند (نبغدادی .) 148 ،این در حالی است که بر اساس میراث نصییریه ،ابوخالیدکابلی
است (حریری.)24 ،

تنها باک امام سجاد

طرح مسأله باکها در اندیشهها و آموزههیای نصییریه بیهواسیطه اهمییت بخشییدن بیه
جایگاه محمدبن نصیر میتوانست به پیروان این فرقه مجال فعالیت ،حضیور و مشیروعیت
ببخشد ،به ویهه که مطرح ساختن وجه پنهانی از روابط بیاک بیا امیام عصیر خیود و طیرح
MA

GS

مسائلی مانند آگاهیهای باکها از اسرار الهی و معنوی بیوت امامیان بییش از هیر چییزی
NO
OR

می توانست جایگاه مشروعیت محمدبن نصیر و پیروان وی را در برابر بیوت امامان و پیروان
ائمیه کیه عالمیان (محییدثان ،فقیهیان و متکلمیان) در محیور فعالیییت آنهیا قیرار داشییتند،
ارتقابخشد (حرییری31-27 ،26-24 ،10-5 ،؛ شیرف الیدین)128-111 ،؛ امیا وجیود
 .1از جمله آثار وی در این حوزه :سلیمانی ،جواد ،باکهای اهل بیت ،پایان نامه کارشناسی أرشد رشته تیاریخ ،تهیران ،موسسیه
آموزشی و پهوهشی امام خمینی1386 ,؛ همو ،پژوهشی پیرامان باب های اهل بیت
پیش شماره  ،1ص 150-127؛ جواد سلیمانی ،رازداران حریم اهل بیت
انتشارات موسسه آموزشی و پهوهشی امام خمینی ،چاپ اول1386 ،ش.
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 ،تاریخ در آئین پاژوه  ،پیاییز،1381

 :پژوهشی درباره بابهای اهال بیات
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چنین کارکردی برای باک در میراث امامیه و یا هر کارکرد قانعکننده دیگیری چنیدان روشین
نیست .کارکردهایی مانند وکالت نیز بیشتر با همان نام خود شناخته شیده هسیتند و دلیلیی
برای اررار بر مفهوم باک و تعمیم آن به ادوار پیش از شکلگیری نهاد وکالت وجیود نیدارد
(رفری فروشانی.)123-91 ،
از سوی دیگر ،در بررسی حیات یحیی نیز شواهد مشخصی از دلیل اطالق عنوان بیاک
به چشم نمیآید و اساسا در چنان شرایطی تاریخی از خفقان عصر اموی و نیز نبود پییروان
سال اول ،شماره ،2
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متعدد در کنار امام سجاد

(اشتری تفرشی و زینلی طرقی )156-135 ،که بهروشنی از

احادیثی مانند حدی امام رادق

(مفید 64 ،و  )205برمیآید ،نیازی به نقیش یحییی

به عنوان باک نزد امام دریافت نمی شود؛ در عیو ،،یحییی ویهگیی مهمیی دارد کیه ادامیه
حیات تشیع را تضمین میسازد .وی باورمندی راسخ و میؤمنی پاییدار بیه بیاور و حقانییت
تشیع و جایگاه راهنمایی دنیوی و اخروی امام است که از مصیاحبت امیام و ممارسیت در
تقوا بدان نائل آمده و این عقیده را مشخصا و بیرخالف مسیئله بیاکهیا ،در شیکلی کیامال
آشکار بهمیان جامعه میآورد و در این راه ،تهدیدهای حاکمان اموی هیچ تأثیری بر آن ندارد
و وی را از جانفشانی در راه ایمان خود باز نمیدارد.
نتیجه

یحیی بن أم طویل از نزدیکترین ارحاک امام سجاد
جمله چهرههای تأثیرگیذار میؤمن بیه حقانییت امامیان شییعه

بیهشیمار مییرود .یحییی از
اسیت .یحییی بیهرغیم

سرکوکهای حاکمیتهای سیاسی وقت ،یکی از عوامل انتقال معارف شیعی از امامیان بیه
سایر یاران و نسلهای دیگر بود و بهترین شیاهد بیر ایین میدعا ،جایگیاه رجیالی اوسیت.
حلقه های رجالی ،در حقیقت ساختارهای منسجم معتقدان به مذهب تشیع بودهاند کیه در
GS

دهه ها و ادوار مختلف ،با مرکزیت و محوریت امامان شیعه ،ارتبیاطی معنیوی بیا یکیدیگر
MA

داشتند و عامل حیات نسل به نسل و زنجیرهوار اندیشهها و باورهیای شییعی طیی دورانهیا
NO

OR

بودهاند .یحیی همزمان با ارتباط مستقیم با امام عصیر خیویش یعنیی امیام سیجاد

 ،بیا

حلقه های قبلی شیعیان یعنی کسانی مانند رشید هجیری از ییک سیو و حلقیههیای بعیدی
ارحاک ائمه و شیعیانی مانند ابیوحمزه ثمیالی و ابوخالید کیابلی از دیگیر سیوی ،ارتبیاط
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داشت .محور ارلی این ارتباطات انتقال و توسعه معارف امامان

بیود .چهیره تیاریخی

یحیی نشان از ایمان او به مذهب تشیع و همزمان ،شیجاعت وی در جانفشیانی بیرای ایین
مذهب دارد.
اهمیت جایگاه یحیی در دوره خفقان امویان پس از قیام عاشورا و رابطه نزدییک وی بیا
امامان شیعه

باع میشود تا در ادوار بعیدی ،وی در مییراث نصییریه مصیداقی بیرای

مفهوم باک ،آن هم باک امام عصر بعدی یعنی امام محمدباقر

دیده شیود ،امیا شیواهد

تاریخی چندان مؤید این موضوع نیستند و حتی از نظر رجیالی نییز ،رابطیه یحییی بیا امیام
سجاد

بیش از رابطه وی با امام باقر

است.
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بیروت ،چاپ اول.1416 ،
 ابن کثیر ،ابوالفداء ،البدای و النهای  ،بیروت ،دارالفکر.1407 ،

 احمدعلی ،محمد ،المختصر فی تاریخ العلایین ،سوریه :الذقیه ،دارالحجه البیضیاء،
.1438

 اشتری تفرشی ،علیرضا و زینلیی طرقیی ،منیا« ،تحلییل سیلوک امیام سیجاد

در

مدیریت فرهنگی بعد از عاشورا» ،نشریه علمی -پهوهشی راهبرد اجتماعی فرهنگیی،
سال چهارم ،شماره سیزدهم ،زمستان .1393

 برقی ،احمدبن محمدبن خالد ،الرجال ،انتشارات دانشگاه تهران1383 ،ش.
 بغدادی ،ابن ابی الثلج ،محمد بن احمد ،تاریخ اهل البیت
حسینی ،مؤسسه آل البیت.1410،

 ،تحقییق محمدرضیا
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 بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،تحقیق :سیهیل زکیار ،دارالفکیر ،بییروت،
چاپ اول.1418 ،
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علیرضا اشتری تفرشی ،ولی اله برزگر کلیشمی ،منا زینلی طرقی

 ثقفی کوفی ،ابواسحاق ابراهیم بن محمید ،الغاارات ،تحقییق جیالل الیدین حسیینی
ارموی ،انجمن آثار ملی ،تهران 1353 ،ش.

 حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشایعة إلای تحصایل مساائل الشاریعة،
30جلد ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم  -قم ،چاپ :اول.1409 ،

 حریری ،ابوموسیی ،العلایاان النصایریان :بحای فای العویاده و التااریخ ،بییروت،
1984م.

 حکیمی ،محمدرضا ،الحیاة ،ترجمه احمد آرام ،دفتر نشیر فرهنیا اسیالمی ،تهیران،
1380ش.

 حلی ،حسن بن یوسف ،خالص األقاال ،قم ،دارالذخایر.1411 ،

 خویی ،ابوالقاسم ،مع م رجال الحدیی ،چاپ سوم ،بیروت ،دارالزهرا.1403 ،

 راوندی ،قطب الدین سعید بن هبه الله ،الخرائج و ال رائح ،قم ،مؤسسه امیام مهیدی
(عج) ،چاپ اول.1409 ،

 دیلمی ،حسن بن حسن ،أعالج الدین ،مؤسسه آل البیت ،قم.1408 ،
 سلیمانی ،جیواد ،رازداران حاریم اهال بیات
بیت

 :پژوهشای دربااره باابهاای اهال

 ،قم :انتشارات موسسه آموزشیی و پهوهشیی امیام خمینیی(ره) ،چیاپ اول،

1386ش.

 سلیمانی ،جواد« ،پهوهشی پیرامون باکهای اهل بیت

» ،تاریخ در آئینه پهوهش،

پاییز ،1381پیش شماره .1

 سلیمانی ،جواد ،باکهای اهل بیت ،پایان نامه کارشناسی أرشد رشته تیاریخ ،تهیران،
موسسه آموزشی و پهوهشی امام خمینی1386 ،ش.

 سمعانی ،ابوسعید عبد الکریم بن محمد ،األنساب ،مجلس دائرة المعارف العثمانییه،
حیدرآباد ،چاپ اول.1382 ،
 شامی،یوسف بن حاتم ،الدر النظیم فی مناقب األئمة اللهامیم ،قم ،جامعه المدرسین
فی حوزه العلمیه.1420 ،
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سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396
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جایگاه شخصیتی و رجالی یحییبنا ّم ط َویل در تاریخ تشیع

 شرف الدین ،تقی ،النصیری  :دراس تحلیلی  ،بیروت1983 ،م.

 شوشتری ،محمد تقی ،قااما الرجاال ،چیاپ دوم ،قیم ،دفتیر انتشیارات اسیالمی،
.1410

 رییفری فروشییانی ،نعمییت الییه« ،منصییب بابیییت امامییان در تیرازوی نقیید و بررسییی
محتواشناسانه با توجه به کتاک رازداران حریم اهل بیت(ع)» ،فصلنامه شیعه پهوهشی،
دوره  ،2شماره  ،6بهار 1395ش.

سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396
38
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 طبری آملی رغیر ،محمد بن جریر بن رستم ،دالئل اإلمامة ،بعثت ،قیم ،چیاپ اول،
.1413

 طبری ،محمیدبن جرییر ،تااریخ االمام و الملاات رتااریخ )باری تحقییق محمید
ابوالفضل ابراهیم ،دارالتراث ،چاپ دوم.1387 ،

 طوسی ،محمدبن حسن ،الرجال ،انتشارات جامعه اسالمی مدرسین ،قم.1415 ،
 طوسی ،محمدبن حسن ،الفهرست ،نجف ،المکتبه المرتضویه ،بی تا.
 طوسی ،محمدبن حسن ،االمالی ،قم ،دارالثقافه.1414 ،

 فیُ کاشانی ،مال محسن ،الاافی انتشارات تهران ،تهران.1325 ،

 کشیی ،محمید بین عمیر ،رجیال ،اختیاار معرفاة الرجاال (میع تعلیقیات مییر دامییاد
اُسترآبادي) ،مؤسسة آل البیت علیهم السالم ،قم ،چاپ :اول 1363 ،ش.

 کوفی اهوازی ،حسین بن سعید ،الزهد ،المطبعة العلمیة ،قم ،چاپ دوم.1402 ،

 کلینی ،محمد بن یعقوک ،الکافی ،دارالکتب االسالمیه ،تهران ،چاپ چهارم.1407 ،

 مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی ،بحار األناار ال امعة لدرر أخبار األئمة األ)هار،
دارإحیاء التراث العربي ،بیروت ،چاپ دوم.1403 ،

 مسعودی ،ابوالحسن علی بن الحسین ،التنبی و ِاالشراف ،دارالصاوی ،قاهره ،بی تا.
 مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص ،کنگره شیخ مفید ،قم.1413 ،

 مقریزی ،تقی الدین ،إمتاع االسماع ،بیروت ،دارالکتب العلمیه.1420 ،
 معین ،محمد ،فرهنگ معین ،بی نا ،تهران1381 ،ش.
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علیرضا اشتری تفرشی ،ولی اله برزگر کلیشمی ،منا زینلی طرقی

 نجاشی ،احمدبن علی ،رجال الن اشی ،قم ،انتشارات جامعه مدرسین.1407 ،

 نوری ،حسین بن محمدتقی ،مسیتدرک الوسیایل و مسیتنبط المسیائل ،قیم ،مؤسسیه
آلالبیت

 ،چاپ اول.1408 ،

 یعقوبی ،احمد بن واضح ،تاریخ ،دار رادر ،بیروت ،بی تا.

سال اول ،شماره ،2
تابستان 1396
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