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 .1پژوهشــ و و دانشــجوت د شــوت شی هشناســی دانشــ اه ادیــاا و مــ اه

(نویســن ه مســ.ول .
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چكیده
لقبها و كنیهها فارغ از سودمندیشان در شناساایی افاااد میتوانناد مناا م م ای در
جایانشناسی فكای سیاسی و حتی مذهبی ه ش ار آیند .فلساهه نا گاذاری زمیناه و
آثار اجت اعی تطور تاریخی گونهشناسی منتسبان ه این عناوین وا ستگان و هواداران
ه گی از ا عادی هستند كه در مطالعات تاریخی میتوانناد در اا دارنادۀ نتاایجی م ا
اشند .ارسی این لقبها و عنوانها ا اهمنادی از علاو دیگاای ه چاون انساا
رجال عافان اخالق و تهسیا نیز میتواند ه گستادگی این گزارهها یهزاید« .ا وتاا »
ه عنوان لقب یا كنیهای كه اای نخستین ار در اره علی ن ا یطالب ه كار رفتاه از
ج له عناوینی است كه ارسی آن میتواند در مقاطم تاریخی مهاهی و معاانی مختلا
فكای سیاسی اجت اعی و عافانی را داشته اشاد و در تحلیال تااریخ اساال و ت ایم
یافتههای سیاری ارائه دهد .این پژوهش ا ارسی تطور تااریخی و مه اومی ا اوتاا
سعی دارد توجه پژوه گاان را ه این كاركاد لقبهاا و عنااوین در مطالعاات تااریخی
جلب كند.
كلیدواژگان :ا وتاا تاا یه علی ن ا ی طالب لقب كنیه تطور تاریخی.

مقدمه

منبعشناسی از مهمتوین پیشنیازها در مطال ات تاریخی به شـمار مـیرود؛ چـوا ـه
افزوا بو ویژگیهایی چوا قوابـت زمـانی و مكـانی منبـع بـا موعـوا تـاریخی ،عـ م
غوضورزت در نقل و تحلیل گزارشها ،امانتدارت ،توانایی بو عبط دقیـق ،توجـه بـه
جزئیات و جام یت گزارشها ،ع م وجود م ارض ،ویژگـی دی ـوت نیـز میتوانـ بـه
عنواا یك امشیاز در منبعشناسی موعوعات تاریخی شـنا شه شـود و نا ت ـ د و تنـوا
منابع در نقل و تحلیل گزارشهاسـت؛ بـه وـورت ـه یـافشن ادلـه و شـواه در منـابع
گوناگوا میتوان از نقاط قوت یك گزارش یا تحلیل تاریخی به شمار نیـ  .توجـه بـه
بسشوها و زمینههات مخشلـ

اجشمـاعی یـك واق ـه و ناـار و پیامـ هات وتاهمـ ت و

بلن م ت نا ،از موعوعاتی است ه در گوایشهایی چوا مطال ـات تـاریخ اجشمـاعی
بهوهمن ت از دی و علوم و گوایشها به پژوهش واا تاریخی مك می ن

ه بـه نشـایج

واقعبینانهتو و مسشن توت دست یابن .
لق ها ،نیهها و اسامی شخصیتهات تاریخی از جمله منـاب ی هسـشن

ـه فـارا از

فوای م مولشاا در شناسایی شخصیتهات تاریخی و م نات لغوت یا اصطالحیشاا از
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

اب اد دی وت نیز میتوانن حاوت نشایج و یافشـههات تـاریخی باشـن  .از ایـنرو میتـواا
ناها را منب ی مهم در تحلیل تاریخ فكوت ،اجشماعی ،سیاسی و حشـی فوقـهات دانسـت.
بورسی این لق ها و عناوین بـا بهوهمنـ ت از علـوم دی ـو نیـز میتوانـ در یافشـههات
تاریخی در این صوص ،نقشی مهم داششه باش  .نامگ ارت فوقهها با نـام اشـخاص یـا
لق ها و نیهها از دی و شواه چنین ار ودت بوات عناوین است .اسـماعیلیه ،زی یـه،
یسانیه ،موسویه ،نصیویه ،نزاریه ،مسش لویه و نقا انیه ،از جمله این م اه

و فوقهها به
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بیششو مورد توجه قوار گوفشه است .ریزبینی و توجـه بـه بسـشوها و نشـایج بـا واسـطه و

شمار میرون  .همچنین لق ها ،اوصاف و نیهها مشضمن ا بار و گزارشهات تـاریخی
نیز هسشن  .بوات نمونه ،بو ی از این عناوین ه حكایتگو وقـایع و حـواد
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ص ر اسالمان عبارتان از:

تـاریخی

ابن ال بیحشین( 1ص وق :1403ج 56 ،1؛ غسیل المالئكه( 2ابنس  :1410 ،ج 49 ،5؛
ذوالشهادتین( 3ابناایو :1409 ،ج 610 ،1؛ ذوالیمینین( 4سم انى :1382 ،ج 17 ،1؛ ویار
(ابناایو :1409 ،ج 342 ،1و حلی

5

القونا( 6اصفهانی ،بىتا. 127 :
و صفت درباره اشخاص بـه ـار میرونـ  ،در

این عناوین ه بیششو به صورت لق

مواردت بوات نخسشینبار توسط ود شخص یـا دی ـواا و در مـوارد دی ـو بـه علـت
گسشودگی و اربود فواواا مورد اسشفاده قوار گوفشهان  .در علم اصول فقـه ،نـوا اول را
وعع ت یینی و نوا دوم را وعع ت یّنی مینامن  .این عناوین صوفنظو از م انی مثبت یا
منفیشاا در بو ی موارد ناشی از ح ّ و بغضها و افواط و تفویطهـا بـوده و ـالف
واقع یا مطابق با واقع هسشن  .در این پژوهش س ی ش ه است با توجه بـه ایـن ـار ود
عناوین و اسامی ،عنواا «ابوتواب» مورد بورسی قوار گیـود و بـه گزارههـا و پیامـ هات

«ابوتواب» تو ی

یافشه از دو واژه«اَبْ» و «تُوابْ» است .م نات لغوت «اب» به م نـات

پ ر است (فواهی ت :1414 ،ج . 62 ،1البشه اصطالحاً و با توجه بـه لمـهات ـه بـه نا
اعافه میشود ،در م انی دی وت چوا بنیااگ ار (ابُواالسـشقالل  ،بـزر
حشی اش

(ابُوال رّه= اش

(ابُوالـوون و

اتم نیز به ار میرود (مهیار ،بیتا . 4 :تواب نیز در لغت

به م نات زمین و اك است و در اصطالح ،دارات م انی مشفاوتی چوا فقیو(تَـوببَ یـا
دولشمن (اَتْوَبَ نیز به ارت میرود (فواهی ت :1414 ،ج . 217 ،1تو ی

ابوتواب بوات

نخسشینبار توسط پیامبو و درباره علی بن ابیوال  به ار رفشه است (بخارت:1401 ،
 .1رسول

ا؛ چوا ه پ رش عب اهلل و ج ش اسماعیل بوات قوبانی ش ا در نظو گوفشه ش ن .

 .2حنظلة بن عامو راه ؛ سی ه پس از شهادت ،توسط مالئكه غسل داده ش .

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

مفهومشناسی
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گوناگوا موتبط با این عنواا اشاره شود.

 .3خزیمة بن اابت؛ سی ه گواهیاش به منزله دو گواه از سوت پیامبو پ یوفشه ش .
 .5ج فو بن ابیوال ؛ رسول

ا فومود:

اون به جات دسـشاا قطـع شـ ع ج فـو ،دو بـال بـه وت

واه داد ه در بهشت با نا پوواز می ن .
 .6زی بن علی؛ به دلیل مأنوس بودا با قونا به این عنواا وان ه میش .
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 .4واهو بن حسین؛ مأموا دست چپ وت را نیز بوات بی ت در حكم دست راست او دانست.

ج . 207 ،4این عنواا به لحاظ لغوت به م نات ،پ ر اك یا رئیس ا یاا است .درباره
این تو ی  ،بو ی به دلیل مضاف واقع ش ا «اب» ،نا را نیـه (ابهشـی  285 :1419و
بو ی دی و ،به دلیل اعافه ش ا «اب» به غیو انساا ،نا را از لق ها (عینی ،بیتا :ج،22
122؛ ابنجوزت :1407ج 183 ،7دانسشهان  .بهجز ابوتواب ،نیههات دی وت را نیز مانن
ابوالحسن ،ابوالحسین ،ابوالسبطین ،ابوالقاسم ،ابومحم و ابوالویحانشین بـوات علـی بـن
ابیوالـ  بوشـمودهان ( ـوارزمی38 :1411 ،؛ وبوسـی :1417 ،ج . 307 ،1در علـت
یا مكنی ش ا علی بن ابیوال  به این عنواا توسط رسول

ملق

ا تفاسیو و علل

مش دت بیاا ش ه است ه به صورت الصه به ناها اشاره میشود:
ال

رسول

ا پس از مشاه ه وابی ا علی بن ابیوال  بو روت زمین مسج ،

اك و غبار را از وت زدوده و او را ابوتواب وان (بخارت :1401 ،ج207 ،4؛ وبوانی،
ب پس از غزوه «ذات ال شیوة» ـ ه در جمادتاال و سـال دوم هجـوت بـه وقـوا
پیوست ـ علی بن ابیوال  و عمار یاسو در حال مشاه ه چ ـون ی شـاورزت افـواد
قبیله «بنیم لج» 1بو روت اكها به واب رفشه بودن  ،پیامبو ب

از بی ار ودا ناها،

از علی با عنواا ابوتواب یاد ود (ابنهشام ،بیتـا :ج600 - 599 ،1؛ ابنسـ :1410 ،
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

ج. 6 ،2
ج ب

از بوقوار ش ا عق ا وت میاا مهاجو و انصار به فوماا رسول

ا ،علـی

بن ابیوال  غم ین از این ه بوادرت بوات وت ت یین نش ه بود ،بـه روت ریگهـا بـه
واب رفت .پیامبو اسالم پس از زدودا اك از وت ،او را ابـوتواب وانـ و علـت
ع م اجوات عق ا وت بین او و دی و صحابه را بوگزی ا وت بوات ـود بیـاا فومـود
( وارزمی39 :1411 ،؛ ابن ثیو :1407 ،ج. 335 ،7
د رسول
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 :1415ج 237 ،1و ج167 ،6؛ اصفهانی :1385 ،ج. 4 ،15

ا با مشاه ه چهوه علی ه در حال سج ه اكنلود شـ ه بـود ،او را

ابوتواب نامی (وبوسی :1417 ،ج. 307 ،1
104

1

 .م لج بن موة بن عب مناة بن نانه ه تیوهات از نانهان .
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هـ رسول

ا علی را اولین سی دانسشهان

ه در روز قیامت اك از سو ـود

میتكان (سو از قبو بیووا واه

شی

(ابنشهونشوب :1376 ،ج. 112 ،3

و علی بن ابیوال  از نارو توسط پیامبو ابوتواب نامی ه ش

ه او حجت

ا بو

اهل زمین بوده و سكوا و بقات زمین بو وت اسشوار است (ص وق. 120 :1379 ،
ز

اك ،علی بن ابیوال  را از حـواد

گ شـشه و نینـ ه نگـاه میسـا شه اسـت

(رحمانی ،بیتا. 47 :
ح ابوتواب به م نات موبی ،موش  ،مب أ ،حقیقت و م نات همه اشیا و در یـك ـالم
سّو همه اشیاء (موجودات است (بوسی. 235 ،44 :1419 ،
در یك بورسی اجمالی تاریخی درمییابیم ه ابوتواب از محبوبتوین نیـهها بـوات
علی بن ابیوال  بود ،به وورت ه با شنی ا نا شنود میش (بخـارت :1401 ،ج،7
140؛ وبوانی ،بیتا :ج167 ،6؛ بالذرت 89 :1394 ،؛ اما به ت ریج و به سب

سـیاهنمایی

وددارت نموده و حشی نا را انكار می ودن (اقفی ،بیتا :ج799 ،2؛ اصـفهانی:1415 ،
ج . 97 ،17این عنواا فارا از نیه یا لقـ

بـودنش نـهتنها در دوره زنـ گی علـی بـن

ابیوال  ،بلكه در گسشوه تاریخی و جغوافیایی وسیعتوت میتوان یافشههات مخشلفی را
در پی داششه باش  .از اینرو در تحلیلی اجمالی میتواا این نشایج و یافشـهها را در چنـ
بخش ،چنین تبیین ود:
كاركرد سیاسی

ابوتواب به ت ریج و با وقوا حوادای چوا ششه ش ا عثمـاا بـن عفـاا (م35ق و
وغیاا م اویه از ح یك لق

یا نیه فواتو رفشه و در عوصه ادبیّات و گفشمـاا سیاسـی

م انی و مفاهیم تازهات یافت ،به وورت ـه در مقابـل عثمانیمـ هباا ،حـزب و گـووه
«شی ۀ ابیتواب» (وبوت ،بیتا :ج 175 ،4و  553قوار گوفت ،در این دوره از هـواداراا

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

وورت ه حشی بو ی از نخب ـاا و شـی یاا سوشـناس ،از بـه ـار بـودا ایـن عنـواا

ج143 ،5؛ مس ودت :1409 ،ج ، 95 ،3و از منشسباا به ایـن انـ اا ـ هـو چنـ ایـن
انشساب از جان

مادر بوده باش ـ (ابنعسا و :1415 ،ج 484 ،19با عناوینی چوا «نل
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علی بن ابیوال  با عناوینی چوا «توابی» (همو و «ترابیّة» (ابناعـثم:1411 ،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-10-06

امویاا ،این عنواا بیششو اربودت منفی یافشه و به عنواا تنقـیص بـه ـار میرفـت ،بـه

ابیتـــواب» (ابناعـــثم :1411 ،ج« ، 346 ،4بنـــو ابیتـــواب» (علـــوت 225 :1409 ،و
«ابنابیتواب» (ابنس  :1410 ،ج357 ،1؛ وبوت 239 :1413 ،یاد میش  .این انشسـاب
حشی در اشخاص مشهورت چوا امام صادق ـ ه مشو نیازمن م وّفی بود ـ نیز مـورد
اسشفاده قوار میگوفت (وبوت. 239 :1413 ،
ار ود سیاسی عنواا ابوتواب چناا گسشوش و توس ه یافـت ـه م وفـی شـ ا بـه
توابی در عه امویاا نهتنها بیان و حزب و گووه سیاسی اص ،بلكه ت یین نن ه ح ود
و اغور ان یشه سیاسی افواد و گووهها نیز بود ،بـه وـورت ـه دولشمـوداا امـوت افـواد
سوشناس و مؤاو اجشماعی را با اظهار نظو درباره ابوتواب یا توصـیه بـه ل ـن ابـوتواب
مورد سنجش قوار میدادن  .سوپیچی از ل ن ابوتواب در مقاو ی تب ی و حشـی قشـل را
در پی داشت .از مصادیق این رویكود ،اسششهادت بود ه زیـاد بـن ابیـه (م53ق علیـه
بین جماعت مسلمین به سب

سوپیچی از ل ـن ابـوتواب از اتهامـات حجـو و یـارانش

دانسشه ش ه بود (ی قوبی ،بیتا :ج . 230 ،2این ار ود سیاسی ابوتواب باعـ

میشـود

ش ار «ال صالة اال بل ن ابی تواب» (نبیله 74 :1415 ،را نه یك ش ار دینی ،بلكه یـك
اصل در ان یشه سیاسی امویاا به شمار نوریم.
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

شای بشواا علت اهشمام ویژه لفات اموت در گسشوش این عنواا را به حاشیه ران ا
نام و دی و مشخصات امام علی بن ابیوال  دانست؛ چـوا ـه بـه ـار گوفشـه شـ ا
ابوتواب در ادبیات اجشماعی و سیاسی دوراا امویاا همسنگ با ار ود این تو یـ

در

عه نبوت و مشوا ح یثی نیست؛ به این م نا ه ابوتواب نا چناا ه در عه نبـوت بـه
ارگوفشه میش در دوره امویاا مورد توجه قوار نمیگوفت .از اینرو تأ ی امویـاا بـو
این عنواا و وددارت از به ار بودا عناوینی ه در احادی

نبوت بیششو مورد اسـشفاده
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حجو بن ع ت (م51ق و یاراا وت بوات م اویه فوسشاد .در این اسششهاد ،ایجـاد تفوقـه

قوار گوفشه بودن (م شزلـی :1378 ،ج45 ،11؛ ابنعسـا و :1415 ،ج ، 291-290 ،11بـا
ه ف مرنگ ودا فضایل و مناق

ا شصاصی امام علی تحلیلی دور از واقع نخواه
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اوالق «نل ابیتواب» (ابناعـثم :1411 ،ج« ، 346 ،4بنـو ابیتـواب» (علـوت:1409 ،
« ، 225ابن ابیتواب» (ابنس  :1410 ،ج357 ،1؛ وبـوت 239 :1413 ،را شـای بشـواا
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بود.

اسشموار تالش امویاا بوات به ار نبودا عنـاوینی چـوا اهلالبیـت ،نل الوسـول ،سـبط
النبی ،ابن رسول اهلل حشی درباره فوزن اا امام علی و حضوت فاومه دانست .تحقیو و
تنقیص حزب علوت و هواداراا امام علی با نامی ه ش ا به سب
(تواب و این ه حضوت ،بزر

انشسابشـاا بـه ـاك

و رئیس ا یاا است با توجه به گوایشهات اشـوافی

امویاا نیز تحلیلی قابل تأمل واه بود.
رونق عنواا ابوتواب و ابوتوابی در گفشماا سیاسـی از ا شصاصـات دوره امویـاا بـه
شمار میرفت؛ زیوا پس از سقوط بنیامیه ،عنواا ابوتواب با صـوفنظو از ارتبـاوش بـا
علویاا ،ب وا سختگیوت و حساسیتهات سیاسی به دف ات درباره عالماا ،دانشمن اا
و حشی بزرگاا سیاسی و م هبی مورد اسشفاده قوار میگوفت؛ اقبالی ه تا پـیش از ایـن
مشو میتواا شاه ت بو نا یافت .بو ی از این بزرگاا عبارتان از:

مشوفی 321ق (سم انی :1382 ،ج 312 ،1؛ ابوتواب محم بن سهل بن عب اهلل قهسشانی،
مشوفی در نیمه اول قوا چهارم (همو :ج 522 ،10؛ ابوتواب اسماعیل بن واهو بن حافظ
نسفی ،مشوفی در قوا پنجم (همو :ج 381-380 ،2؛ ابوتواب عب الباقی بـن یوسـ

بـن

علی بن صالح ،مشوفی اوا و قوا پنجم (همـو :ج 172 ،12؛ ابـوتواب علـی بـن وـاهو
ومینی الشمیمی (همو :ج. 89 ،11
حی رة بـن الحـافظ لـ ین اهلل فـاومی(مشوفی نیمـه دوم قـوا ششـم نیـز از دی ـو
دولشموداا و لیفهزادگاا است ه مكنی به ابوتواب بود (قلقشن ت ،بیتـا :ج. 254 ،15
نویسن ه اخبار الدولة العباسیه نیز به یكی از داعیاا عباسی ـه بـه
ابوتواب شنا شه میش اشاره وده است (مجهول المؤل . 223-222 :1391،
كاركرد اجتماعی

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

ابوتواب احم بن حم وا بن احم بن رسشم اعمشی نیشابورت م ووف به ابنابیصالح

لیفه اسالمی در فاصله سالهات  35تا  40قموت است .این گووه ه ب ها بـه «شـی ه
عثماا» یا «عثمانیم هباا» شهوت یافشن  ،گووهی بودن

ه یا از اق امات لیفـه مقشـول
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از مهمتوین چالشهات جام ه اسالمی در قوا نخست اسالمی ،وغیاا و سو شی بـو
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ابوتواب عسكو بن حصین نخشبی ،مشوفی قوا دوم (ابنعسـا و :1415 ،ج 341 ،40؛

ـ عثماا بن عفاا ـ دفاا می ودن  ،یا وا واهی از او را بهانهات بوات مخالفت با امام
علی به عنواا چهارمین لیفه اسالمی قوار داده بودن  .در مقابل ،گووهی دی و با انشقاد
از سیاستها و اق امات عثماا بن عفاا بهویژه در نیمه دوم م ت الفشش او را گنهكار
و مسشوج

عقاب میدانسشن  .این گووه به دلیل پ یوفشن الفت علـی بـن ابیوالـ



پس از عثماا به «شی ه علی» شهوت یافشه بودن  .از اینرو علی بن ابیوال  پس از به
الفت رسی ا با دو گووه عم ه مواجه بود؛ گووهی ه از هـواداراا عثمـاا بـه شـمار
میرفشن و گووهی ه تنها وجه اجشماعشاا مخالفت با عثماا بود .امـام علـی ـه بـه
واقع وابسشه به هیچ ام از این گووهها نبود ،نا واسشه مورد حمایت مخالفـاا عثمـاا و
مخالفت هواداراا عثماا قوار گوفت .وا واهاا عثمـاا دو جنـگ پوهزینـه جمـل و
صفین را به الفت نوپات علی تحمیل ودن و مخالفاا عثماا نیز از عوامل مـؤاو در
اص از شی یاا ،جای اه الفت را تنها جزئی از منص

امامت میدانسشن و م شق بـه

امامت و والیت علی بن ابیوال  پس از رسـول ـ ا بودنـ  .بـا توجـه بـه اوـالق
ابوتوابی به علویاا و شی یانی چوا حجو بن ع ت و یارانش (ی قوبی ،بیتا :ج، 230 ،2
شای بشواا این عنواا را از ا شصاصـات ایـن دسـشه از شـی یاا در ایـن دوره دانسـت؛
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

گووهی ه به واقع هوادار و تابع بیچوا و چوات امام علی به شمار میرون .
با توجه به مق مه پیشگفشه با تسامح میتواا جام ه اسالمی در عصو امـام علـی را
مششكل از سه گووه اجشماعی دانست .1 :هواداراا عثماا و مخالفاا الفت امام

(شی ه عثماا ؛  .2مخالفاا عثماا و م شق اا به الفت امام علی البشـه پـس از عثمـاا
(شی ه علی ؛  .3م شق اا به امامت علی بن ابیوال  پس از رسول

ا( توابیه .

با توجه به این دسشهبن ت ،شای بهشو بشواا مقصواا اصلی در حوادای چوا حكمیت،
جنگ نهوواا ،صلح امام حسن و شهادت امام حسین را شنا ت و توابیوا 1را از این
حواد

مبوا دانست.

 .1چناا ه گفشه ش  ،مواد گووهی است ه م شق به امامت و الفت امام علی بن ابی والـ  پـس از
رسول

ا بودن .
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پی ایش جویاا وارج و حشی شهادت امام علی بودنـ  .در ایـن میـاا ،تنهـا گووهـی

تحسین یا تقبیح ودا اشخاص و گووهها با انشساب بـه عنـوانی چـوا ابـوتوابی یـا
توابی ،از دی و ار ودهات اجشماعی ابوتواب اسـت؛ چوا ـه دوسـشاا بـه قصـ ت ظـیم
(وبوانی ،بیتا :ج 164 ،6و دشمناا به قص تنقیص (همو1415 ،؛ م شزلـی :1378 ،ج،1
 11از نا اسشفاده می ودن  ،به وورت ه یكی از عوامل شیوا ایـن عنـواا بـوات امـام
علی ،عالوه بو عالقه شی یاا و ود امـام بـه ایـن عنـواا (بخـارت :1401 ،ج140 ،7؛
وبوانی :1415 ،ج167 ،6؛ بالذرت ، 89 :1394 ،تالش امویاا بوات غلبه دادا این عنواا
از میاا دی و اسامی و عناوین امام علی و البشه با ه ف تنقیص اسـت .لفـا و امـوات
بنیامیه در مجالس (ابنعسا و :1415 ،ج 291-290 ،11و حشی فوامین و بخشـنامههات
حكومشی (م شزلی :1378 ،ج 45 ،11از امام علی در بیششو موارد با عنواا ابوتواب یـاد
می ودن  .این رویكود اجشماعی امویاا با س ّ ابوتواب در اجشماعات گسـشودهات چـوا

ج 234 ،9به شمار میرفت ،غافل از این ه این عنواا از سوت پیامبو بـو سـی نهـاده
ش ه بود ه نخسشین مسلماا و ایماا نورن ه به رسول

ا بود (مس ودت :1409 ،ج،2

349؛ ابنعب ربه :1404 ،ج. 1090 ،3
این اهشمام امویاا در موتبهات از اهمیت قوار داشت ه ول

رحمت بـوات ابـوتواب

(ابن ل وا :1408 ،ج 15 ،3یا سو پیچی از ل ن ابوتواب (همو  ،جوم و مجوزت بـوات
ت قی

و مجازات به شمار میرفـت و بـه عنـواا م یـارت بـوات موزبنـ ت دوسـشاا و

دشمناا (اقفی ،بیتا :ج799 ،2؛ صیبی 133 :1411 ،و حشـی وسـیلهات بـوات اعمـال
فشار و محوومیتهات اجشماعی (بالذرت147 :1394 ،؛ عسكوت 295 :1408 ،شـنا شه
میش ؛ به وورت ه حكّام و لفات اموت در رویارویی بـا نخب ـاا ،اظهـار نظـو ننـاا
درباره ابوتواب را بهشوین مالك شنا ت گوایشهات سیاسی ،اجشمـاعی و مـ هبی ننـاا

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

شوایط نماز (همو :ج 122 ،7و مسشحبات حج (جـاحظ283 :1423 ،؛ ابن ثیـو:1407 ،
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مناسك حج و نماز جم ه مورد تأ ی قوار میگوفـت ،بـه وـورت ـه بوائـت از وت از

قلم اد می ودن (اصفهانی :1415 ،ج . 97 ،17امویاا بوات هوچه منفورتو ودا جای اه
نهتنها بوات اسشفاده ابزارت ،بلكـه بـه جهـت تاریخن ـارت نیـز از نسـی هات علمـی و
اجشماعی این دوره است ـ از جمله ایـن ابزارهـا بـود .قصـه واناا مـأمور بودنـ ل ـن

109

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.5.5

اجشماعی امام علی از ابزارهات مخشل

فوهن ی سـود میجسـشن ؛ قصـه وانی ـ ـه

ابوتواب را در البهالت داسشااها به دف ات مورد تأ ی قوار دهن  .این رویه قصـه واناا
ناچناا مورد حمایت لفات اموت قوار داشت ه مخالفت با قصـه واناا در موعـوا
ل ن ابوتواب ،دسش یوت و تب ی را حشی بوات وابسش اا اموت به دنبال داشت .ابنعسا و
در تاریخ دمشق از تب ی جنی بن عب الوحمن (م115ق حا م اموت «حَـوْرااُ»

1

به دلیل مخالفت با قصه وانی ه در جامع اموت به ل ن ابوتواب پودا شه بود ،گـزارش
میده  .در این گزارش جنی نزد هشام بن عب الملك (م125ق احضار میشود و پـس
از توبیخ ،به منطقه «سبنْ » 2تب ی میگودد (ابنعسا و :1415 ،ج . 291-290 ،11اسشفاده
از این عنواا بوات هجو توسط شـاعواا امـوت در بزمهـا 3و رزمهـات جن ـی 4نیـز در
راسشات این رویكود اجشماعی امویاا است.
اهشمام ویژه امویاا به تنقیص و تحقیو علی بن ابیوال  با اسشفاده از عنواا ابوتواب
بوات وت شون  .از شواه این وا نش ،اظهار بیاوالعی یكی از اصحاب حجو بن ع ت
به نام «صیفی بن فسیل»(م51ق از مص اق عنواا ابیتواب است .وت در سخنانی ه بـا
زیاد بن ابیه درباره امام علی دارد ،نیه حضـوت را «ابوالحسـن و الحسـین» دانسـشه و
منكو عنوانی چوا ابوتواب بوات ایشـاا میشـود (اصـفهانی :1415 ،ج . 97 ،17حسـن
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

بصوت (م110ق نیز در مواجهه با حجاج بن یوس (م95ق از شناسایی این نیه بوات
 .1حوراا منطقهات در نزدیكی دمشق و در جهت قبله است ه دارات روسشاها و مزارا و مسا ن قبایـل
عوب بوده است (حموى :1995 ،ج. 317 ،2
 .2سوزمینی بین هن و وماا و سجسشاا (همو :ج. 267 ،3
 .3در یكی از این اش ار چنین نم ه است:
الخالفّة مـن

و سارا فی الضالل ابـو تـواب

یـــــــــــــــــــــــــ
منها
بمعاویة االمام و انت

علــی وتــح بمنقطــع الســواب

لق ولـ
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باع

ش ه بود حشی بو ی از شی یاا ،در مواجهه با این تبلیغات ،منكـو چنـین عنـوانی

(م شزلی :1378 ،ج240 ،13

110

لق ـ عــلت م اشــو مــن نــزار

اذا انقــادوا لمثــل ابــی تــواب

و انهــــم و بی ــــشهم علیــــا

واشــمه الــش ض بالخضــاب
(همو :ج50 ،8
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 .4شاعوت دی و نیز چنین میسوای :

امام علی سو بوتافت (بالذرت :1394 ،ج . 379 ،2البشه این انكار ،وا نش این اشخاص
در مقابل تنقیصی بود ه امویاا به سب

انشساب علی بن ابیوال  بـه ایـن عنـواا در

نظو داششن .
از دی و شواه میزاا تأایوگ ارت این عنواا در تحوالت اجشماعی تاریخ اسالم ،تغییو
نام بو ی مناوق علوتنشین به ابوتواب است .یاقوت حموت از منطقهات به نام «بَـیْشٌ»
در یمــن ســخن گفشــه اســت ــه در حــوالی نا شــهوت بــه نــام ابــوتواب قــوار دارد.
شنا شهش هتوین سا ناا این شهو ،شوفات بنیسلیماا از سادات حسنی هسشن (حموت،
 :1995ج. 528 ،1
گوچه ه ف لفات اموت از به ار بودا این عنواا ،تنقیص امـام علـی در عوصـه
اجشماعی بود ،اما ان یشمن انی همچوا جاحظ (م255ق  ،این عنواا را با توجه به نیات

و ا شصاصات امام علی بن ابیوال  دانسشهان  .از مصادیق بـارز ایـن اشـ ار ،شـ وت
منسوب به السوسی (م370ق (محلی :1423 ،ج 33 ،1یا صـاح

بـن عبـاد (م385ق

(شوششوت :1409 ،ج 212 ،33است:
انا و جمیع من فوق الشـواب

ف اء تواب بغـل ابـی تـواب

«من و هو ناچه بو روت زمین قوار دارد ف ایی اك مَو

ابوتواب».

صالح بن عب الوهاب بن ال ـون س حلی ـ م ووف بـه ابـن ال ونـ س (م840ق از
علما و ش وات قوا نهم ـ در ش وت ابوتواب را چنین سشوده است:
و توابُ ن لب أبـی تـوابك لّمـا

مسَّ الق ا عینی یكوا لها جـال

«هوگاه ه چشمانم اك فش ابوتواب را لمس می نن روشنایی میگیون ».
(امینی :1416 ،ج17 ،7

اح م فلیشوب شابه ،فاا الشواب مبارك و هو انجح للحاجه ...و ذ و ندم الـ ت

هو اصل البشو فقال« :اا مثل عیسی عن اهلل مثل ندم لقه من تـواب» .و لـ لك نـی النبـی علیـا
اباتواب (جاحظ :1423 ،ج. 140 ،3
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 .1و قال النبی :اذا ش

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

ان یشمن اا علمی ،ش وا و ادبا نیز از این عنواا به نیكی یاد ودهان و نا را از امشیازات
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قونا و سیوه رسول

ا مایه مباهات و امشیازت بوات امام علی بوشمودهان  1.افزوا بو

البشه تأ ی امویاا بو ل ن ابوتواب در بو ی موارد ار ودت م كوس پی ا می ود و به
بهانهات بوات نقل فضایل و مناق

حضوت تب یل میش  .اسش الل س

بـن ابیوقـاص

(م55ق در مقابل اصوار م اویه بو ل ن ابوتواب از جمله این مصـادیق اسـت .سـ

منزلت ،نزول نیات مباهله و ـالم رسـول ـ ا در جنـگ

سخنانی با اشاره به ح ی
یبو در توصی

در

امام علی به بیاا سه ویژگـی انحصـارت وت در میـاا تمـام صـحابه

پودا ت و حاعو به ل ن ابوتواب نش (ابناایو :1409 ،ج. 601 ،3
كاركرد فكری و مذهبی

ابوتواب نهتنها در گزارشهات تاریخی ،بلكه در نموزهها و مبانی فكوت و عقی تی نیز
نقشی بسزا دارد؛ زیوا اگوچه در عوصه سیاسی و اجشماعی «شـی ه علـی» دارات حـ و
موز مشخصی نبود و گووههات مخشلفی را دربو میگوفت ،اما در حوزه فكوت و م هبی،
تفصیلی را میتواا در روایاتی پیگیوت ود ه البشه از جهاتی قابل تأملان .
امام صادق مواد از تواب در نیه شویفه  ...وَ یَقُولُ الْكافبوُ یا لَیْشَنی ُنْتُ تُواباً( نباء:
 40را بهوهمن ـ اا از والی ـت عل ـی بــن ابیوال ـ  میدان ـ (قمــی :1387 ،ج402 ،2؛
سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

حویزت :1412 ،ج. 496 ،5
شیخ ص وق (م381ق نیز در روایشی از عب اهلل بن عباس و به نقل از عبایه بن رب ـی
میگوی :
رسول

ا در تفسیو این نیه فومود :هن امی ه افواا در روز قیامـت تحـت

تأایو رف ت جای اه شی یاا امام علی قوار میگیون  ،نرزو می نن
«توابی» بودن .

ه ات اش

(ص وق120 :1379 ،
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توابیه به سانی اوالق میش

ه دارات ویژگیهـات بـارزتوت میبودنـ  .ظهـور چنـین

شی یاا عقی تی نیز بو همین اساس ود را توابی مینامی ن (ابنعب ربه :1404 ،ج،5
. 348
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توابیه ،شی یاا عقی تی و پیوواا راسشین امام علـی هسـشن  ،نـه گووهـی ـه در قـووا
نخسشین اسالمی تنها به سب

پ یوش الفت علی بن ابیوال  پس از عثماا« ،شـی ه
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از مجموعه این روایات میتواا نشیجه گوفت ه از منظو اهلبیـت مـواد از توابـی و

علی» دانسشه میش ن  .این دسشه از روایات ،عنواا توابی را منحصو در منشسباا نسبی به
علی بن ابیوال  نمیدانن و بو اوالق توابی به پیوواا و شی یاا امام علی تأ ی ش ه
است.
ابوتواب از منظوت دی و نیز میتوانـ تبیین ننـ ه گونهشناسـی گوایشهـات فكـوت
شی یاا در مقاوع تاریخی و مكات

مخشل

ابیوال  به ابوتواب ،در منابع مخشل

باش ؛ چوا ه علت نامیـ ه شـ ا علـی بـن

اسالمی دارات تطورت م نادار است؛ به وـورت

ه بو ی چ ون ی اعطات این عنواا از سوت رسول
علی به دلیل

ا را دلجـویی پیـامبو از امـام

ورتی ه بین او و حضوت فاومـه روت داده بـود (اصـفهانی:1415 ،

ج 4 ،15یا دل یوت امام علی از رسول ـ ا بـه دلیـل عـ م عقـ ا ـوت بـین او و
دی واا (اربلى :1381 ،ج 66 ،1دانسشهان  .در مقابل ،بو ی دی و از منـابع ،علـت ایـن

دانسشهان (ص وق . 120 :1379 ،بو ی دی و علـت ایـن نامگـ ارت را موشـ و موبـی
بودا وت بوات زمین و نسماا (حائوت ،بیتا :ج 425 ،1و نیز «سوّ االشـیاء لهـا» و بـه
م نات موبی ،موش  ،مب أ ،حقیقت و م نات همـه اشـیا دانسـشهان (بوسـی :1419 ،ج،44
 . 235این ه اك ،علی بن ابیوال  را از حواد

گ ششه و نینـ ه نگـاه میسـازد ،از

دی و توصیفاتی است ه در فلسفه نامگ ارت حضوت به ابوتواب ،بـه چشـم می ـورد
(رحمانی ،بیتا. 47 :
به هو توتی  ،فارا از این ه ممكن است همه ایـن تفاسـیو یـا تنهـا بو ـی از ناهـا
صحیح باش  ،تحلیل ان یشهات و مبنایی ناها میتوان سیو ص ودت یـا نزولـیات را در
تاریخ فكوت شی ه توسیم ن .
البشه از این نكشه نیز نبای غفلت نمود ه دسشهبن ت منابع با توجه به ایـن تفاسـیو بـا

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

حضوت ،حجت

ا بو اهل زمین و مایه سـكوا و بقـات زمـین اسـت ،او را ابـوتواب
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نامگ ارت را مضـامینی فواتـو از امـور مـادت و وبی ـی دانسـشه و از نا جهـت ـه نا

گوایشهات ح یثی ،تاریخی و عوفانی ،نشایج در ور تأمل و توجهی را در گونهشناسـی
ه میتوان ما را در شناسایی منابع ،مكاتـ  ،مـ ارس و جویااهـات مـؤاو در ان یشـه
شی ی راهبوت ن و از لغزشها و چالشها بوهان ؛ زیوا موعوعات و تفاسیوت از ایـن
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منابع و اسش اههات فكوت و م وفشی مؤلفاا هو

ام ،در پی واه داشت؛ موعوعی

دست ،م و ه ووح و نق رویكودهات افواوی ،تفویطی یا اعشـ الی در م وفتشناسـی و
امامشناسی در م ه

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394
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حقه اانی عشوت واه بود.

منابع

ـ ابناایو (1409ق  ،اسد الغابة ،بیووت ،دارالفكو.
ـ ابناعثم (1411ق  ،الفتوح ،تحقیق :علی شیوت ،بیووت ،داراالعواء ،چاپ اوّل.
ـ ابنجوزت (1407ق  ،زاد المسیر ،تحقیق :محمـ بـن عبـ الوحمن عبـ اهلل،
بیجا ،دارالفكو ،چاپ اوّل.
ـ ابنس
دارالكش

(1410ق  ،طبقات الكبری ،تحقیق :محم عب القادر عطـا ،بیـووت،
العلمیة ،چاپ اوّل.

ـ ابنشهونشوب (1376ق  ،مناقب آل ابیطالب ،نج  ،مكشبه حی ریه.
ـ ابنعب ربه (1404ق  ،العقد الفرید ،بیووت ،دار الكشـ

العلمیّة،

چاپ اوّل.

ـ ابنهشام (بیتـا  ،السیرة النبویّة ،تحقیـق :مصـطفی السـقا و ابـواهیم
االبیارت و عب الحفیظ الشلبی ،بیووت ،دارالمعرفة.

ـ ابهشی ،شهابال ین (1419ق  ،المستطرف فی کل فّ

مسّتطرف،

بیووت ،عالم الكش .
ـ اربلى ،علی بن عیسـی (1381ق  ،كشف الغمة فی معرفة األئمّة،
تبویز ،بنیهاشمی ،چاپ اول.
ـ اصفهانی ،ابوالفوج (1415ق  ،االغانی ،بیووت ،دار احیاء الشـوا

ال وبـی ،چـاپ

اوّل.
ـ ــــــــــــــــ (بىتا  ،مقاتل الطالبیی  ،تحقیق :سـی احمـ صـقو،
بیووت ،دارالمعرفة.

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

ـ ابن ثیو(1407ق  ،البدایة و النهایة ،بیووت ،دارالفكو.

االسالمیة.
ـ بخارت ،محم بن اسماعیل (1401ق  ،صحیح بخاری ،بیووت ،دارالفكو.

115

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1394.1.19.5.5

ـ امینــی ،عب الحســین (1416ق  ،الغّّدیر ،قــم ،مو ــز الغــ یو لل راســات
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ـ ابنعسا و (1415ق  ،تاریخ مدینه دمشق ،بیووت ،دارالفكو.

ـ بوسی ،حافظ رج

(1419ق  ،مشارق انوار الیقّی  ،تحقیـق :سـی

علی عاشور ،بیووت ،مؤسسة االعلمی ،چاپ اوّل.

ـ بالذرت ،احم بن یحیی (1394ق  ،انسّا

االرّراف ،تحقیـق :محمـ باقو

محمودت ،بیووت ،مؤسسة االعلمی ،چاپ اوّل.
ـ اقفی ،ابواهیم بن محم (بیتـا  ،الغارات ،تحقیـق :سـی جاللالـ ین حسـینی،
بیجا.
ـ جاحظ ،ابوعثماا عموو بن بحو (1423ق  ،البیان و التبیی  ،بیـووت،
دار و مكتبة الهالل.
ـ حموت ،یاقوت بن عب اهلل (1995م  ،معجم البلّدان ،بیـووت ،دار صـادر،
چاپ دوم.
چهارم.
ـ وارزمی ،موفق بن احم (1411ق  ،مناقب ،قـم ،مؤسسّة النشـو االسـالمی،
چاپ دوم.

ـ رحمانی ،احم (بیتا  ،االمام علی ب

ابی طالب ،بیجا ،بینا.

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394

ـ سم انی ،عب الكویم بن محم (1382ق  ،االنسا  ،تحقیق :عب الوحمن بن یحیی،
حی رنباد ،مجلس دائرة المعارف العثمانیة ،چاپ اول.
ـ شوششوت ،نوراهلل (1409ق  ،إحقاق الحق و إزهاق الباطل ،قـم،
مكتبة آیة اهلل الموعشی النجفی.
ـ ص وق ،محم بن علی بـن بابویـه (1379ق  ،معّانی االخبّار ،تحقیـق:
علیا بو غفارت ،قم ،مؤسسة النشو االسالمی.
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ـ صیبی ،حسین بن حم اا (1411ق  ،هدایة الكبری ،بیووت ،بالا ،چـاپ

ـ ـــــــــــــــــــــــــــــــ (1403ق  ،الخصال ،قم ،جام ه م رسین.
ـ وبوانی ،سلیماا بن احم (1415ق  ،المعجم االوسط ،بیجا ،دارالحومین.

116

المجی السلفی ،بیووت ،داراحیاء الشوا

ال وبی ،چاپ دوم.

ـ وبوسی ،فضل بن حسن (1417ق  ،اعالم الوری ،قم ،نل البیت ،چاپ اوّل.
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ـ وبوانی ،سلیماا بن احم (بیتـا  ،المعجم الكبیر ،تحقیـق :حمـ ت عبـ

ّة
ّة ،قــم ،مؤسسّ
ـ وبــوت ،محم ـ بــن جویــو (1413ق  ،دالئّّل االمامّ
البعثة ،چاپ اوّل.
ـ ــــــــــــــــــــــ (بیتا  ،تاریخ طبری ،بیووت ،مؤسسة االعلمی.
ـ عووسی حویزت ،عب علی بن جم ه (1412ق  ،تفسیر نور الثقلّی ،
قم ،اسماعیلیاا ،چاپ چهارم.
ـ عسكوت ،ابوهالل (1408ق  ،االوائل ،ونطا ،بینا ،چاپ اوّل.

ـ علوت ،علی بن محم (1409ق  ،المجدی فی انسا

الطالبیی ،

تحقیق :احم مه ت دامغانی ،قم ،مكتبة آیة اهلل موعشی ،چاپ اوّل.
ـ عینی ،محمود بن احم (بیتا  ،عمدة القّاری ،بیـووت ،دار احیـاء الشـوا
ال وبی.

بیووت ،دارالكش

العلمیة.

ـ قمی ،علی ابن ابواهیم (1387ق  ،تفسیو قمّی ،تحقیق :سی ویـ

موسـوت جزایـوت،

نج  ،مكتبة اله ت.
ـ مجهول المؤلـ

(1391ق  ،اخبار الدولّة العباسّیة ،تحقیـق:

عب ال زیز ال ورت و عب الجبار المطلبی ،بیووت ،دارالطلی ه.

ـ محلی ،حمی بن احم (1423ق  ،الحدائق الوردیة فی مناقّب
االئمة الزیدیة ،صن اء ،مكتبة ب ر ،چاپ اول.
ـ مس ودت ،علی بن حسین (1409ق  ،مروج الذهب ،تحقیق :اصـغو داغـو ،قـم،
دارالهجوة ،چاپ دوم.

ّرح نه ّ
ّة اهلل (1378ق  ،رّ
ـ م شزلــی ،ابنابیالح ی ـ عب الحمی ـ بــن هبّ
البالغة ،تحقیق :محم ابوالفضل ابواهیم ،بیجا ،داراحیاء الكشـ

لق ها و نیهها به مثابه مناب ی نویافشه در جویااشناسی تاریخ اسالم

ـ قلقشن ت ،احم بن علی(بیتا  ،صبح االعشی فی صناعة االنشّا ،

ال وبـی ،چـاپ

ل «االب».

ـ نبیله ،عبـ المن م داوود (1415ق  ،نشاة الشیعة االمامیّة ،بیـووت،
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اوّل.
ـ مهیار ،رعا (بیتا  ،فرهنگ ابجدی ،م
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ـ فواهی ت ،لیل بن احم (1414ق  ،کتا

العی  ،قم ،اسوه.

دارالمورخ ال وبی ،چاپ اول.

ـ یزدت حائوت ،علی بن زینال اب ین ،الزام الناصّب فّی اابّات
حجة الغائب ،تحقیق :سی علی عاشور ،بیجا ،بیتا.
ـ ی قوبی ،احم بن ابیی قوب (بیتا  ،تاریخ یعقوبی ،بیووت ،دارصادر.

سال پنجم ،شماره نوزدهم ،پاییز 1394
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