
  
  

  ع در مصريتشو افول  ظهور
   )يهجر ۶۴- ۲۰( انيانيان سفيتا پا ياسالماز فتح 

  استاديار دانشگاه فرهنگيان/ يروز آزاديفدکتر 
  دهيچک
امـا  يافت؛  ن به مصر راهياز صحابه و تابع يشمارة ليوس بههمزاد اسالم،  مثابه ع بهيتش

ام مسـلمانان  يـ شـرفت آن بـود. ق  يدر راه پ يعه، چالش مهمينفوذ و قدرت مخالفان ش
ع يبود تا تشـ هايي  ، از جمله فرصتانجاميدعثمان بن عفان، که به قتل او بر ضد مصر 

، پس از بـه دسـت گـرفتن خالفـت     ين خود را نشان دهد و امام عليدر آن سرزم
  ان خود را در آنجا مستقر کند.ي، والياسالم
ع در ين حوادث نشانگر گسترش تشـ يآن است که نشان دهد، ا ين نوشتار در پيا

، کـه بـر   »يامـو ــ   يعثمـان «ان دار طـرف عه و ينفوذ مخالفان شهاي  شهيمصر نبود. ر
عه يکه ش اي گونه هب ؛بودتر  قيبود، در مصر عم يمتک يغات گسترده و قدرت نظاميتبل

د و شـ محصـور  ها  ها در درون خانه ، تا مدتيل دولت اول امويدر مصر، پس از تشک
  د.ييگرا يبه خاموش
ع در مصر و علـل افـول آن   يپا گرفتن تش يچگونگ يبررسرو درصدد  شيپة نگاشت

از  يو برخـ  يخيمتـون تـار   يبررسـ نقـد و   .است يپس از فتح اسالمقرن اول  ميدر ن
 ،يا بر اساس منابع موجود کتابخانـه  يخير اسناد تارينظرات پژوهشگران معاصر و تفس

  ن نوشتار است.يا يبه پرسش اصلهايي  افتن پاسخي ين مقاله برايکرد ايرو
  .ي، دولت امويع، مصر، امام عليتش ها: واژهکيد

  

شناسي فصلنامه علمي ـ پژوهشي شيعه  
  ٢٣٤تا  ٢٠٥صفحات 

١٣٩٢پاييز /  ٤٣/ شماره يازدهمسال   
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٢٠٦    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  مقدمه
پژوهشگران  ةعالق موضوعات مورد از يکي، ياجتماع و يمذهب ي ا دهيپد مثابه ع بهيتش
ان يانيان سفيپا تا يفتح اسالم مصر، از ان دريعيش ع ويت تشيوضع خ اسالم است.يتار
  م کرد:يبه سه مرحله تقس ينديراف يتوان ط يم را

تـوان آن را   مـي  کـه است  يهجر ۳۴سال  اواخر تا ياز فتح اسالممرحلة نخست 
بـر   ها يکه مصر ۳۴سال  اواخر دوم از ةمرحل؛ ع قلمدادکرديدن تشيشه دوانيردوران 

، کـه  يهجـر  ۳۸سال  تا شود و مي آغازقيام کردند وقت، عثمان بن عفان، ة فيخل ضد
 مسـلمانان  شتريب ،ن دورانيا در .يابد ادامه مي درآمد، يامو يروهايمصر به تصرف ن

  .شدند ميشمرده  يان امام علدار طرفة مصر در زمر
ـ پا تاآغاز شده، ان يانيسفة ليوس بهتصرف مصر زمان  سوم از ةمرحل ان حکومـت  ي

 يع در مصر رو بـه خاموشـ  يتشيابد. در اين دوران،  ادامه مي يهجر ۶۴سال  در آنها
  کامل کشانده شدند. يا به انزواين رفتند يب ا ازي ،يان مصريعينهاد و ش
بالفصـل   ينيکـه بـه جانشـ   شـود   اطالق مـي  يکس رعه بيمفهوم ش ،ن نوشتاريدر ا

کـه  را  يکسـان بنابراين، بايد حساب  .دارد اعتقاد پس از رحلت رسول خدا يعل
 يرهبـر  ينه بـرا يگزترين  مناسبرا  عليعثمان، انان بر شورش مسلم آغاز پس از

ـ ا در خ مصـر ياست کـه تـار  گفتني  .کرد دانستند، جدا مي ياسالمة جامع  ن دوره، دري
، در مصـر  يها، ساکنان اصـل  يقبط ن است ويآن سرزم خ اعراب ساکن دريقت تاريحق

  اند. نداشته ينقش يخالفت اسالم يو اجتماع ياسيتحوالت س
ورود اسـالم   اول قرن ميحدود نا در يآ«ن است که يا پژوهش حاضر ياصلپرسش 
 ه اسـتوار ين فرضيا بر حاضرة نوشت »ر؟يا خين پا گرفت يآن سرزم ع دريبه مصر، تش
ـ   از مردم مصر از بسياري شمار يدار طرف خاص،ة ن دوريا است که در  يامـام عل

 از فردترين  مناسبرا  عليبلکه آنان  ؛نبود »يعيش تفکر«به  آنهاة هم اعتقاد نشانگر
آمـدن حکومـت    کـار  يرو بـا  و دانستند مي خالفت، امر يتصد يبراميان مسلمانان 
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  ٢٠٧  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

گـر،  يان ديبه ب ان مردمان آنجا رخت بربست.يم ازرفته  رفته ن تفکريمصر، ا در يامو
ـ   يا درها  يمصر شتريب  و رسـول خـدا  ة ن صـحاب يبرتـر  را ين روزگـار، امـام عل

ـ که بـه حقان  يکسان شمار اما ؛دانستند مي نانامسلم يرهبر يبرا فردترين  ستهيشا ت ي
مـان  يا امبريـ رحلـت پ  پـس از  يدست داشتن خالفت اسالم در يبراآن حضرت 

ان، يانيدوران حکومـت سـف   کـه در  ييجـا  تـا  شد؛ ج کمتريتدر به و داشتند، اندک بود
  ها محدود شدند. در حصار خانه بسا چهو  ندنشان نداد يچ نموديهشيعيان 

هـاي   دهه در ويژه بهن نوشتار، يموضوع اة دربار مقاالت بسياري وها  نکه کتابيبا ا
نشـده  به آن پرداختـه  طورکامل  ، هنوز بهيخيق تاريتحقة ويش با ، امانوشته شدهر، ياخ

آمده  ن نوشتاريا يقسمت بعد در ،قاتين تحقيدتريجد ازاي  هپار نقد و يبررس است.

 يفـتح اسـالم  ن يآغازهاي  در سال ع مصريتشويژگي مشترک پژوهشگراني که  است.
ـ   يد، اان ه داد ف خود قراريتأل را موضوع پژوهش و  بـر  ين است که تسـلط امـام عل

ة دهند از او را نشان مردم مصر از فراوانيشمار  يدار طرف و ،در دوران خالفت مصر
اسـاس   که بر آن است ين نوشتار در پيا ؛ امادانند مي نيآن سرزم ع دريگسترش تش

 يبلکه عل ؛عه نشدنديآن دوره ش در ثابت کند مردم مصراي  همنابع موجود کتابخان
  .دانستند براي خالفت مي فردترين  ستهيشارا 

 يع درکشـورها يخ تشـ يتـار  از يبه روشن شدن بخش بتواند ديق شاين تحقيج اينتا
ن ين سرزميا خ مصر، دريتار ازهايي  سده در يعيش آنجاکه تفکر از کمک کند. ياسالم
ـ ب محبت اهـل  لحاظ از ها يمصر و افته بوديت يرسم مراسـم،   يبرخـ  ييبرپـا  و تي
ـ     ا انيعيسنت به ش ان اهليم مردمان ازترين  کينزد ـ گ ينـد، ممکـن اسـت کـه پ  يري

دن بـه  يرسـ  در پژوهشـگران را  ،اسـالم  صدر در يفرهنگهاي  صهين خصياهاي  شهير
 يعلمـ  محافـل  شـتر يب در امـروزه  کـه  ،عهيخ شيتوجه به تار رساند. ياري يج علمينتا

  د.يافزا مي ياسالمهاي  نيسرزم ع دريخ تشيتار ت پژوهش درياهم رونق گرفته است، بر يجهان
به  يپرتوافکن درصدد ،يخيتار اسناد ريتفس و يليتحلـ   يفيتوصة ويش با ن نوشتاريا

  ق است.ين تحقيا يپرسش اصل

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  
  
  
  
  
  
  

٢٠٨    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  ياسالم فتح پس از مصر
سـتم بـه   يسـال ب  در وکردنـد   آغـاز  يسال نـوزدهم هجـر   را از مسلمانان فتح مصر

، ۱۴۰۷ ،يالکنـد / ۸۸، ص۱۹۲۰ابن عبـدالحکم،  ( ١.ان بردنديبن عاص به پا عمرو يفرمانده
ن انتخاب شـد. او  ين سرزميمسلمان ا يوالنخستين عاص به عنوان بن  و عمرو )۱۵ص

 )۹۱، ص۱۹۲۰ ،ابن عبـدالحکم ( ، فسطاط،ياسالم ديجد شهر مسلمانان در استقرار پس از
ـ يآمدن عثمان بن عفان، خل کار يرو با اما؛ بود يباق مقام خود در ۲۳سال  تا سـوم  ة ف

رح را س يبعبداهللا بن سعدبن اَ )۵۰، ص۳، ج۱۴۰۵، يابن عبدالبراندلسـ ( خود، يرضاع برادر
از  يشـمار  شـورش  ، پـس از يهجر ۳۵سال  د دريجد ري. امگماشت مصربه واليت 

 يابـن تغـر  ( دشـ اخـراج   مصـر  از ،فهيذَابوح بن محمد يمصر به سرپرست مسلمانان در
 نـه رفتنـد.  يبـه مد  ،فهيخل اصالح رفتار يو مسلمانان برا )۹۲ و ۹۱، ص۱، ج۱۴۱۳، يبرد

بيشـتر  ان مسلمان، که يشورشدست  بهقتل عثمان  پس از )۲۲۲۷، ص۶، ج۱۳۶۲، يطبر(
 ، خواهـان يپافشـار  بـا  مـردم مصـر   )۷۲، ص۲، ج۱۳۶۶ ؛يعقـوب ي( بودنـد،  يمصـر  آنهـا 

  ٢)۲۲۶۲، ص۶، ج۱۳۶۲ يطبر( شدند. يعل يزمامدار

                                                             
. دربارة سال فتح مصر و نوع گشودن آن، که با عنوه (نبرد نظامي) بود يا صلح و قرارداد دوسويه، ١

ها و منابع  هجري در گزارش ۲۳بين مورخان و گزارشگران اختالف نظر وجود دارد. سال هفده تا 
ترين روايت اين است که  رسد، صحيح گوناگون، سال فتح مصر ذکر شده است؛ اما به نظر مي

هجري کار فتح را آغاز کردند و در سال بيستم هجري آن را به پايان بردند.  ۱۹سلمانان از سال م
) عجيب است که يک محقق ارجمند و ۵۸۱، ص۲، ج۱۴۰۸/ طبري، ۲۸۸، ص۱تا، ج (مقريزي، بي

  )۵۳۹، ص۱۳۸۹هجري را سال فتح مصر، نوشته است. (جعفريان،  ۲۴پرکار تاريخ اسالم و تشيع، سال 
حکايت دارند. آن حضرت نيز هنگامي که محمد بن  ها به علي ها از گرايش مصري ه گزارش. هم٢

فرستم  تو را براي فرمانروايي، به جايي مي«... ابوبکر را به امارت مصر فرستاد، خطاب به او فرمود: 
/ ابن ۲۴۹۳، ص۶، ج۱۳۶۲(طبري،» ترين افراد به من هستند. آنان مردم مصرند... که نزديک

  )۲۰۴و  ۲۰۳، ص۳، ج۱۳۶۹الحديد،  ابي
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  ٢٠٩  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

دسـت   در را فـه حکومـت مصـر   يبـن ابوحذ  محمـد  يعلامام خالفت  آغازدر 
 در ي، امام علوي ان گرفتن کاريپا از پس ٣)۹۴، ص۱، ج۱۴۱۳،يبرد يابن تغر( داشت.

ـ   ( گماشـت؛  مصرواليت به  بن عباده را س بن سعدي، قيهجر ۳۷سال   يابـن هـالل ثقف
 بن ابـوبکر  محمد و شد برکنار هيرنگ معاوين خدعه و اثر بر او اما )۷۴، ص۱۳۷۱، يکوف

  ٤)۴۰۵، ص۲ج، ۱۳۹۴، يبالذر( د.ياعزام گرد به مصر
، معـروف بودنـد  » يعثمان«که به  يمسلمانان مصر از يد با شورش جمعيجد يوال
ـ ابـن  ( بن ابوبکر را شکست دادند. ان محمديآنان سه بار لشکر شد. رو روبه ـ الحد ياب د، ي

ـ  ياسـالم هاي  نيسرزم گريد م شدن اوضاع عراق ويپس از وخ )۲۲۵، ص۳، ج۱۳۶۹ ر ب
 . سرانجام با آمـدن بن ابوبکر در مصر بدتر شد ت محمديه، وضعيمعاوهاي  توطئه اثر

 مصـر، دو  يها يکمک عثمان و يهمراه بن عاص و عمرو يبه فرمانده يان امويلشکر
 نيـز  شـدند و خـود  کشـته   »مسناه« به نام يجنگ معروف در محمد اراني از نفر هزار
  )۲۶۲۲، ص۶، ج۱۳۶۲، يطبر/ ۱۰۴، ص۱۳۷۱، يکوف يابن هالل ثقف( د.يو به قتل رسشد ر يدستگ

 قلمـرو  ، دريل دولـت امـو  يتشک ش ازيسال پ دو و يهجر ۳۸سال  صفر ازمصر 
 عبـارت بودنـد: از عمـرو    يهجر ۶۴ن تا سال ين سرزميان ايوال .گرفت ان قراريانيسف

ـ  ؛)۴۴ تـا  ۴۳( انيبـن ابوسـف   ةعتب ؛)۴۳ تا ۳۸( بن عاص ـ  عـامر بـن   ةعقب  ؛)۴۷ تـا  ۴۴( يجهن
ـ مقر( .)۶۴ تا ۶۲( يازد ديزيبن  ديسع و) ۶۲ تا ۴۷( يانصار بن مخلد ةمسلم ، ۱تـا، ج  بـي ، يزي

  ٥)۳۱، ص۱۹۶۹ره، يابن ظه/ ۱۶۱، ص۱، ج۱۴۱۳، يبرد يبن تغر/ ا۲۰۱ص
                                                             

اند؛ ولي او حدود يک سال بر مصر مسلط بود.  . مورخان مصري، او را در سلسلة واليان مصر نياورده٣
  شود.) (در صفحات بعدي دربارة آن بحث مي

. مالک اشتر نخعي نيز پس از آنکه کار حکومت مصر بر محمد بن ابوبکر تباه گرديد، از جانب ٤
مشيت امور و فرمانروايي آن سرزمين فرستاده شد؛ اما پيش از رسيدن به مصر، در براي ت علي

  )۹۵و  ۹۴، ص۱۳۷۱سرزمين قُلزُم با توطئة معاويه مسموم گرديد. (ابن هالل ثقفي کوفي، 
. واليان مصر را مورخان معروف ديگري چون طبري، يعقوبي، ابن اثير، ابن کثير و مسعودي، به ٥

بندي واليان مصر به حقيقت را مورخان  ترين ترتيب اند؛ ولي نزديک فاوت آوردهاسامي و ترتيبي مت
  اند. مصري به همان صورتي که گفته شد، ذکر کرده
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٢١٠    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  مصر ع دريتشة دربار يمنابع اصلهاي  گزارش
 و مصـر، نقـد   ع دريت تشـ يوضـع  درسـت از  يليدن به تحليرس يبرا رسد يم به نظر

ـ  يج علمـ يکسـب نتـا   در را حاضر موضوع، نوشتار منظر از يمنابع اصل يبررس  ياري
  رساند. مي

 ياسالم، که به دوران کنـون  پس از خ مصريتارة شده دربار نيمنبع تدوترين  يميقد
نـه   او درکتـاب  اسـت. ) ۲۴۷م ( ابن عبدالحکم ثرا ،افتوح مصر و اخباره ده، کتابيرس
 آن دربارة واليان امام علـي ، بلکه اطالعات شدهن ارائه يان مصريعيش از يخبر تنها
 جانـب  س بن سعد بن عبـاده از يامارت ق :نمونهراي ب ناقص است. مصر، اندک و در
ارائـه   از امـارت محمـد بـن ابـوبکر     يگزارشـ داند و  مي يهجر ۳۸سال  تا را يعل

  )۲۷۳، ص۱۹۲۰ابن عبدالحکم، ( دهد. نمي
 م( يالکنـد ة ، نوشـت ةکتـاب الـوال  ، ياسـالم  عصـر  در خ مصريتار گريکتاب مهم د

ـ دار طـرف ة عه دربـار يبردن لفظ ش ه کارب از زين يو است.) ۳۵۰  مصـر  در يان عل
  )۳۰و ۲۹، ص۱۴۰۷، يالکند( کند. مي يخوددار
 بـا  خطـط نام  به کتاب خود است که در يمورخ مهم مصر تنها) ۸۴۵ م( يزيمقر
 ؛دهـد  مي ارائه آن روزگار در ت آنهايوضعة دربارهايي  گزارش، »انيعيش« لفظ کاربرد

سـد:  ينو مي او .کندروشن  يخوب به ان رايعيت شيوضع تواند نمي زين او هاي گزارش اما
  )۷۵ و ۷۴، ص۱تا، ج بي، يزيمقر( .»بودند يدکانه  گرو عت با اويب پس از يمخالفان عل«

بوده  اديزها آن نفوذ شودکه قدرت و مي مورخان آشکار گريدهاي  خالل گزارش از
 دروي  ند.شـد مسـلط   مصـر  بر ،يامو يروهايکمک ن که سرانجام با اي گونه به ؛است

 اسـتقرار  حکومت خود ه دريمعاو و ديبه قتل رس يعل يوقت« سد:ينو مي گريد ييجا
دوسـتداران   مـردم از  از ياريبسـ  امـا ؛ بودنـد  ياشراف مصر، عثمان افت، سربازان وي

ـ مقر ست مـراد يمشخص نلبته ا )۱۵۱، ص۱، جهمان( .»رفتند مي به شمار يعل  از يزي
 تقريبـاً  آن دوره در ،مردم مسـلمان عـرب اسـت   او  منظور اگر اند؟ يمردم چه کسان
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  ٢١١  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

بـه   يش نومسـلمانان قبطـ  يگـرا  هم ازاي  هنشان ايچ گزارش يه؛ بودند يسپاهها  عرب
ـ مقر خـود ، گريد يسو از .ستيدست ن ع دريتش  يچگـونگ  گـزارش علـت و   در يزي

مـردم  « سـد: ينو مـي  انيانيان حکومت سفيپا مروان بن حکم درة ليوس به تصرف مصر
ـ مقر( »ان بودنـد. يامو يحام و ارددل دوست در و ريابن زب دار طرف ظاهر در مصر ، يزي

ـ به اموها  يمصر يقلبة به عالق زين يمورخان مصر گريد )۲۱۱، ص۱تا، ج بي آن  ان دري
گر خـود بـا نـام    يدر کتاب د يو )۲، ص۵، ج۱۴۱۳، يبرد يابن تغر( اشاره دارند. روزگار

ر يدر مصر و تأثها  استقرار عرب يچگونگ ،االعراب عما بأرض مصر من االعراب ان ويالب
نمـوده   به اسـالم اشـاره  ها  يروش مصرگهاي  شهيبه ران کرده و يان را بيآنها بر قبط

ـ ان در ايعياما از حضـور شـ   )۶۷و  ۵۲، ص۱۹۶۱، يزيمقر( است؛ ـ ن تـا پا ين سـرزم ي ان ي
  ندارد. يان گزارشيانيسف

ـ ن) ۸۷۴م ( يبـرد  ي، ابن تغريمصر مورخ مشهورديگر  گـزارش حـوادث    در زي
ـ  و وجود دربارةان، يانيسف و يخالفت علهاي  سال ـ  مصـر  ع دريعـدم تشـ   اي  يمطلب

  )۱۶۰-۸، ص۱، ج۱۴۱۳، يبرد يابن تغر( ندارد.
 ؛دارند حجاز عراق و ع دريتشة دربار يترشيخ اسالم اطالعات بيتار يمنابع عموم

 بيشـتر  اسـت و  ، پراکندهيهجر ۶۵سال  تادر مصر ع يتشبارة در آنهاهاي  گزارش اما
ـ   در برابـر هـا   يام مصريبه شرح ق ـ  هعثمـان پرداخت ، بـه نقـش   )۲۸۲م ( يعقـوب ي د.ان

عثمان اشـاره  بر ضد  ک مردم مصريتحر درـ عه  يبه ش نه سران مشهورـ عمروعاص  
ـ   ازهـا   يمصـر  يدار طـرف دربارة  و )۲۲۶۱، ص۲ج، ۱۳۶۶، يعقوبي( دارد  و يامـام عل

  ح داده است.يتوض )۲۲۲۹، ص۶، جهمان( ،حل مشکالت يبرا قراردادن او اسطهو
، صـفحات  الفتـوح درکتـاب خـود،   ) قـرن چهـارم   نخست ةميم ن( ،ياعثم کوف ابن

ابـن  ( اختصاص داده است. يهجر ۳۵ و ۳۴سال  در ها يبه شورش مصررا  پرشماري
 بـا  خـود  اثـر  از يبخش در) ۲۸۳م ( ،يکوف يابن هالل ثقف )۳۸۲تـا   ۳۶۵، ص۱۳۷۲عثم، ا

دوران  در را يخالفـت اسـالم   ارتباط آن بـا  و مصر يت داخلي، وضعمصـر  خبرعنوان 
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 محمد بن ابـوبکر آورده اسـت.  ة دور ن درين سرزميدست رفتن ا از تا يخالفت عل
ـ ا يمحتـوا  )۹۲-۷۰، ص۱۳۷۳، يابن هالل ثقف( ـ اهم وجـود  ن کتـاب، بـا  ي  نظـر  ت آن ازي
 اي، آيخالفت علة دور کندکه در نمي گزارش، روشنة بودن حوز محدود و ينگيريد

  ر؟يخ اي داشتند يعيش مردم تفکربيشتر 
پردازنـد،   مي ياسالمة ک فرقي مثابه ع بهيکه به تش يز هنگامين يشناخت منابع فرقه

/ ۸-۳، ص۱۳۶۱، يقمـ  ياشـعر ( ندارنـد. اي  اشـاره آن دوره  در يان مصريعيش به وجود
 يازسو )۴۰-۱۳ص ،۱۳۶۲ ،ياالشعر /۱۷۳، ص۱تا، ج بي ،يشهرستان/ ۱۰-۳، ص۱۳۵۵، ينوبخت

 وزگارآن ر ع دريتش رةدربا يسندگان مصرينو ومورخان  از يخيتارة نوشتچ يه، گريد
، کـه  يمذهب مصر يعيش سندگانينو از يکي يحت )مقدمه ،۱۳۷۶ان، يجعفر( ندارد. وجود

 دربارة يمطلب نوشته است، دوران امام صادق تا را امامان معصوم عه ويخ شيتار
 )۴۰-۲۰، صق۱۴۰۹ نعمـان،  يقاضـ ( ندارد.اسالم  صدر در يان مصريعيش ع ويتش وجود

مقدمـه و  ، ۱۳۸۱م، يابـن نـد  ( ،مسـلم اسـت   يعه بودن ويکه ش الفهرستکتاب  ةسندينو
از  )۳۴۲-۳۲۶، صهمان( ان دارد.يعيفات شيعه و تأليش ها فرقه دربارةمفصل  يبحث )۲ص

در از فـتح مصـر،   قرن اول پس  ميع در نيشود که تش مي ن استنباطياو چنهاي  گزارش
  .نداشته است ين نمودين سرزميا

تشـيع در يـك   چون گيري موضوعاتي  منابع و متون براي پيهاي  از بهترين نمونه
دهـد   مـي  نشان ها اببررسي محتواي اين كت است. جغرافياي تاريخي هاي کتاب ،دوره

  انده بود.ودر اين سرزمين ريشه ند ،قرن اول پس از فتح مصر كه تشيع در نيم
 م( يعقـوبي  البلـدان كتـاب   ،ب جغرافيايي كه به دوران مـا رسـيده  اكتترين  قديمي

 ،ي در مصر اقامـت داشـت  مديدشيعي است و مدت  ينويسنده كه فرد .است) ٢٨٢
 )۱۱۸، ص۱۳۴۷ يعقـوبي، ( کند. ميبه اسالم بحث ها  گروش مصريدربارة در اين كتاب 

 ؛كنـد  مـي  ياد» ايله«از شيعيان عثمان بن عفان در قرن سوم هجري در  ،در جاييوي 
اگر در  ،رسد مي به نظر ندارد.اي  همصر اشار ولي به حضور شيعيان در )۱۲۳ع صهمـان (
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  ٢١٣  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

 در يعقـوب ي ،عه وجود داشـت يش يدر مصر شمار قابل توجه ياول فتح اسالمهاي  دهه
  داد. مي ارائهاين كتاب و كتاب تاريخ خود گزارش آنها را 

مصـر و   ةدر كتاب خـود بـه بحـث و بررسـي وجـه تسـمي      ) ٣٠٠م( بهابن خرداذ
دربـارة  ولي خبري  )۷۵و  ۷۴، ص۱۳۷۱ ،بهابن خرداذ( ؛پردازد مي انيژاد قبطتبارشناسي ن

  تشيع در مصر ندارد.
بـيش از ديگـر نويسـندگان     ،)٣١٠نگاشـته در سـال   ( رسـته در كتـاب خـود    ابن
وي اسامي شـيعيان معـروف    .داردتوجه به تاريخ تشيع جغرافياي تاريخي، هاي  کتاب

 ۲۶۵، ص۱۳۶۵ ،ابن رسته( کرده است؛ عه اشارهيعصر صحابه را آورده و به انواع فرق ش
  اما در كتاب او گزارشي مبني بر فعاليت شيعيان مصري در آن دوره نيست. )۲۶۷تا 

كه آغازگر سبكي نو در جغرافيانگاري  ،)٣٢٢ م( كتاب ابوزيد احمد بن سهل بلخي
اما ؛ ندارد يتشيع اين سرزمين مطلب مهم تاريخ مصر و دربارة ،در بين مسلمين است

  ل بود.و ابن حوق يگر نويسندگان مسلمان همچون اصطخريكتاب او الگويي براي د
هم ضمن توضيح مسائل جغرافيايي مصـر و اشـاره بـه برخـي رخـدادهاي       يهانيج

در كتـاب   تشيع مصر ندارد. دربارة يخبر )۷۰، ص۱۳۶۸ ،جيهاني( سرزمين تاريخي اين
مصر و انواع معـادن   يهامحصوالت برخي از شهر) ٣٧٢نگاشته در سال( حدود العالم

ولـي بـه تشـيع در    اسـت؛  ان شده ياين سرزمين به اختصار بهاي  آنجا و ديگر ويژگي
  آنجا اشاره ندارد.

-۵۱، ص۱۳۴۷ ،اصطخري( .دهد مي مصر ارائه گزارشي از اوضاع) ٣٦٤م ( ياصطخر
؛ بـا ايـن   پـردازد  مي به اوضاع مصر از اصطخري بيش ،اثر خود درنيز ابن حوقل  )۵۸

  تشيع ندارند. دربارةمطلبي  يک از آن دو حال، هيچ
ضـمن برشـمردن   ، كه در قـرن چهـارم نوشـته شـده اسـت      احسن التقاسيمكتاب 

 مقدسـي، ( ؛كند مي به روابط مسلمانان و مسيحيان آنجا اشاره ،وضعيت جغرافيايي مصر
دان و عالم  جغرافي .مطلبي ندارد سرزمين تشيع در آن دربارةاما  )۲۵۸از  ۹۰، ص۱۳۶۱
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 ،هـا  راه دربـارة  باارزشـي اطالعـات   معجم البلـدان در كتاب معروف  ،بزرگ قرن هفتم
كـه يكـي از محققـان بـر اسـاس       اي گونـه  بـه ؛ شهرها و روستاهاي مصر آورده اسـت 

نگاشـته  هفـتم هجـري    ششـم و هـاي   اطالعات وي كتابي در جغرافياي مصر در سده
در  ،دهد كه تشـيع در مصـر   بررسي كتاب او نشان مي )۱۴۰۸، عبدالمنعم الشامي( است.

  .مورد تحقيق اين نوشتار پا نگرفته استة دور
، الـدهر فـي عجايـب البـر و البحـر     نخبـة   ،ديگر از كتب جغرافياي تاريخياي  هنمون
 هـاي ديگـر   است. اين کتـاب در مقايسـه بـا کتـاب    ) ٧٢٧م ( انصاري دمشقينوشتة 
مورخان در مصـر را  ة مصر دارد و حتي مباحث مورد مناقش دربارة تر مفصل ياطالعات
 )۳۷۰-۳۶۰، ص۱۳۸۲ ،انصاري دمشـقي ( ؛مطرح كرده است بحث كيفيت فتح مصر،مانند 

تشـيع درآن دوره يافـت.   ة دربـار را  يگزارشـ تـوان   با اين حال، در اين کتاب نيز نمي
از منـابع تـاريخي    ي بـيش گزارش ،شدهيادهاي  همانند نمونه ،ديگر كتب جغرافيايي نيز

 كـالم  ند و بررسي يكايك آنها موجب اطالـة ندارها  وجود تشيع در بين مصرية دربار
  .شود مي

هـايي همچـون    سـرزمين جويي تشـيع در   توان به پي مي نيز انساباز طريق منابع 
حضـور   ياسـت اگـر شـمار قابـل تـوجهي شـيعه در سـرزمين        يهيمصر پرداخت. بد

كـم برخـي از    يـا دسـت   ادنـد د مـي  منابع گزارشي از آنها را ارائه گونه اين داشتند، مي
ـ كردند. بررسي اين منابع نيـز   مي يشيوخ و اهل علم و فرهنگ را معرف ،بزرگان  يدليل

 ضـمن بررسـي و گـزارش   ها نيز  کتابزيرا اين  ؛اين مقاله استة ديگر بر اثبات فرضي
از افـراد  هـايي   نمونـه  ،هـا  شـماري از مصـري   ةاطالعات ديگر دربـار اي  هانساب و پار

، يابن حزم اندلس /۲۶۸-۱۲۴صتا،  بيابن كلبي، ( .اند ذکر نکردهمذهب اين سرزمين را  شيعه
به تشـيع شـهرت داشـته     ،در مصرياني که صحابة آنها دربارمطالب  )۱۷-۱، ص۱۴۱۸

در كتـاب  بـراي نمونـه،    اسـت.  يخيتارهاي  ديگر کتابمانند  ،تفاوت يبا اندکباشند 
ي بيشـتر چربـد، اطالعـات    مـي  شناسـي  تاريخي آن بر نسبة كه جنب ،انساب االشراف
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  ٢١٥  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

ولـي   ؛داردوجـود   از علـي آنها  يادار طرفعثمان و برضد ها  جنبش مصري دربارة
با خشـونت و   ،در اين عصرها  دهد كه خيزش مصري مي كتاب نيز نشاناين محتواي 

  يد.يسياست امويان به افول گرا
) ٥٦١م ( سـمعاني  االنسـاب ، كتـاب معـروف   شناسي نسبهاي  کتاباز يکي ديگر 

از كتابي كه اصل آن موجود  ،اعراب ساكن در مصرة او اطالعات خود را دربار است.
عبدالرحمن بن يونس است كه نسب قبايـل  کتاب اين نويسندة  است.برگرفته  ،نيست

هم در کتـاب خـود،   سمعاني  .استذکر کرده عرب و شرح حال مختصري از آنها را 
، ۲، ج۱۴۰۸ ،السـمعاني ( ،هـا  ضمن اشاره به نسب و حتي مذهب خاص شماري از مصري

پس از تشكيل دولت  از هيچ فرد مصري در دوران )۳۳۴، ص۵و ج ۳۴۳، ص۳ج ؛۱۳۵ص
  نام نبرده است.» شيعه«عنوان  ااموي ب

 مذهب نيز ايـن مطالـب را تأييـد    شيعهنويسندگان شناسي  نسبهاي  بررسي كتاب
گروه يا فردي كه به  ،سفيانياندوران تسلط معاويه بر مصر تا پايان  كند كه پس از مي

  ن سرزمين نمودي نداشت.ايدر  ،شيعه معروف باشد
به  بيت از اهل يدلي است كه به ورود برخيبع اخبار الزينباتها  كتاباين ة نمون

 اسـتنباط هـا   شيعه بودن شـماري از مصـري   هاي او کند؛ اما از گزارش اشاره مي مصر
  )۱۴۶، صتا بي ،عبيدلي( شود. نمي

آمـده   ،نـد ا معـروف  تشـيع كه به اي  هصحابة اطالعاتي دربار ،تراجمهاي  در كتاب
ان دار طـرف كنـد كـه    مي آنها خواننده را به اين باور نزديكهاي  برخي گزارش .است

ابـن حجـر   ( .شـيعه بودنـد  ة از صـحاب تـر   و قدرتمنـد تر  اموي در مصر بانفوذـ   عثماني
 ،سـت دديگـر از ايـن    يهاي كتاب پژوهشگر با بررسي )۹۳و  ۹۲، ص۶، ج۱۴۰۵، يعسقالن
ـ ابـن اث  الصـحابه  ةفي معرف ةاسد الغابو  ياندلس ابن عبدالبر عابياالست مانند همـين   ،ري

  بيند. تر مي برداشت را به حقيقت نزديك
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٢١٦    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

مذهبي هاي  به گرايش ،اشخاص دربارةنيز به فراخور بحث  تراجمو  ها نامه فرهنگ
دوم قرن هفـتم  ة كه در نيم ،وفيات االعيانكتاب  در ،نمونه رايآنها نيز توجه دارند. ب
پرداخته نفر  ٨٥٠شرح حال حدود به  و )مقدمه ،۱۳۶۷ ،ابن خلكان( ،در قاهره نوشته شده

فعاليـت  ة دربـار  يتـاريخ  هاي از کتاب بيشترو تر  تازه يتوان شواهد و مطالب ، نمياست
  به دست آورد. دورانشيعيان مصري در آن 

بـرخالف ابـن    ،نگاشـته  فيـات االعيـان  وة كه كتـابش را در ادامـ  ) ٧٦٤ م( يدفَصَ
امـا در  ؛ صـحابه و تـابعين را نيـز آورده اسـت     ،خلفا ،رسول خداشرح حال  ،خلكان

دربارة فعاليت شـيعيان  ديگر  هاي ابكت از آنچه در بيشچيزي توان  نميكتاب او نيز 
  به دست آورد. آمده است،مصري 

ـ موضـوع ا  يزمـان ة که مطـالبش محـدود  » طبقات«نوشته از نوع ترين  معروف ن ي
ح تـراجم  يسنده ضـمن توضـ  ياست. نو يطبقات الکبردهد، کتاب  مي نوشتار را پوشش

از بزرگـان   يان و شماريوالة دربارهايي  د، گزارشان ه که به مصر آمد ينيصحابه و تابع
 )۲۵۴، ص۴و ج ۸۵، ص۳ج ؛۱۵۱، ص۱، ج۱۴۰۵ابن سعد، ( ؛دهد مي مصر در آن دوره ارائه

ـ يو کتـب تـار   يخ عمـوم يتواردر مقايسه با اما مطالب کتاب او  نکتـة  مصـر،   يخ محل
  ع ندارد.يتشة درباري بيشترجديدتر و 

شناسـي و تـراجم مربـوط بـه تـاريخ       نسب ،جغرافياي تاريخيهاي  کتاببا بررسي 
پس از فروغـي كوتـاه رو    ،آيد كه تشيع در اين سرزمين مي مصر، اين نتيجه به دست

پس از تشكيل دولت اموي تا آن حد از بين رفتند كـه   ،شيعيان مصري به افول نهاد.
  امده است.ينها  هيچ گزارشي از آنها در كتاب تقريباً

  
  پژوهشيمنابع  در يهجر ۶۴ سال تا ع مصريتش

پرسـش   يمناسـب بـرا   يدن به پاسـخ يرس و يج علميکسب نتا يبرا رسد مي به نظر
ـ ا ةياثبات فرض و ،ياصل ـ جدهـاي   پـژوهش  ازاي  هپـار  و نقـد  ين نوشـتار، بررسـ  ي  د،ي

  ضرورت داشته باشد.
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  ٢١٧  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

 و يخيرتاريمتون غ و يخيتار هاي باکت استفاده از معاصر، با پژوهشگران از يبرخ
 آن روزگـار  در آنها فراوان شمار و »يان مصريعيش« گر، ازيد اسناد ن ويقرا از يبرخ

 آغـاز  با و شکل مصر در يهمان زمان فتح اسالم ع دريتشمعتقدند که  و کنند مي ادي
شـد؛  ن آتش فروزان خاموش يان، ايانيسفة دور در هرچند ؛اوج گرفت يخالفت عل

  داشتند. ن حضوريآن سرزم در هيتقة ويش با و يان به صورت مخفيعيش اما
 چنـد  از، سـندگان معاصـر  ينو ن نوشتار، محققان ويا بحث در موضوع موردة دربار

  د.ان هپرداخت نديان فريل ايدگاه به تحليد
کـه بـه   اي  هصحاب ع به علت وروديکه تش دان ه دين عقيا بر پژوهشگران از يشمار

ة دربـار  اما ٦)۵۳۵، ص۱۳۸۹ان، يجعفر( افت.يرواج  مصر بودند، در مشهور يعل يوال
آن  آثار وبه تشيع شد  ها يمصر از ش چه تعدادين صحابه موجب گرايا نکه حضوريا

 ،اظهـارنظر کـرد. در مصـر، هنگـام فـتح     قاطعانـه   توان مين، ادامه داشت يچه زمان تا
ـ داز آنهـا بـه دوسـت    يشرکت داشتند که شمار بسيارية صحاب معـروف   ياران عل
ـ ابوا ؛رسول خدا يابورافع مول ٧؛يابوذر غفار ؛بن االسود از جمله: مقداد ؛بودند وب ي
  )۶۲، صم۱۹۲۰ ،ابن عبدالحکم( بن صامت. ةعبادو  يانصار

؛ اما به نظر ر نبوده استيتأث يع بيدر مصر، در گسترش تشاين صحابه حضور البته 
ل شـدند،  يتبـد  »يامو«رفته به  که پس از فتح رفته ،يان تفکر عثماندار طرف رسد مي

بـن   ةمسلَم ،يج کنديدبن ح ةيمعاومانند  يتر در مصر داشت. افراد پررنگ يحضور
يلد انصارخَم، عةقب  بن عـامر جـ ه عمـرو بـن عـاص فرمانـده      ،از همـه تـر   مهـم و  ين

                                                             
و ديگر علويان  . نويسندة محترم، علل ديگر گروش مردم مصر به تشيع را آمدن حضرت زينب٦

  )۵۴۰، ص۱۳۸۹داند. (جعفريان،  به مصر مي
اي برخوردار بود. او  ، از مشهورترين منتقدان عثمان بن عفان، از اهميت ويژه. حضور ابوذر غفاري٧

در شهر فسطاط، منزلي را براي اقامت خود بنا کرد که پس از فوت وي به فرزندانش به ارث رسيد 
  )۷تا، ص و سپس عبدالعزيز بن مروان، والي مصر، آن را خريد. (ابن دقماق، بي
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٢١٨    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

بودنـد کـه    يکارگزاران و اشراف مصـر  ،از سران )۸۵، ص۲، جتا بي ،يزيمقر( ،مسلمانان
  ع مشهور است.يو تش يآنها با علهاي  مخالفت
ـ بـا ا  بودنـد؛  ن افـراد ياة شيتحت نفوذ و اند بيشتر ،مسلمانان مصرة تود  ،ن حـال ي
مصـر اثرگـذار بـوده اسـت و موجـب بـروز       ، در يعيان تفکـر شـ  دار طـرف ت يشخص

  د.يعثمان گردبرضد ها  يمانند شورش مصر ييرخدادها
ـ  يع و شـ يتشـ اصطالح ، معتقدند محققانکه برخي  چناناگر  ـ  ياعه بـه معن اران و ي

، ۱۳۶۸مظفـر،  ( اسـت، رفتـه   کـار مـي   به از زمان حضرت رسول ،يران علاددوست
ــا /۳۴ص ــمغن /۲۸، ص۱۳۵۴ ،ييطباطب ــز /۲۰ص، ۱۳۶۰ ،هي ــاملي  /۳۴و  ۳۲، ص۱۳۷۰، ين ع

ـ ا پس بايد )۸ و ۷، ص۱۴۱۳ ،يالسبحان کـه بـه آن متصـف     يشـه توسـط کسـان   ين اندي
امـا روشـن اسـت کـه درصـد       ؛آمده باشـد به اين سرزمين هنگام فتح مصر  ،دان ه بود
  آن محدود بوده است. يريفراگ

 يبرخـ ي پا گرفت کـه  ع در مصر، هنگامياز محققان، معتقدند که تش يگريدة دست
ـ ( .به اين سـرزمين رفتنـد   ،عثمان بن عفان ،سومة فياز صحابه از طرف خل ، ۱۹۵۸ ،نيام

  )۲۶۰، ص۱۳۶۸مظفر،  /۲۵، ص۱۳۶۰ ،هيمغن /۲۱۳ص
ـ  يبررس ياز صحابه را برا يجماعت ،يهجر ٣٤عثمان در سال  ـ گ ياوضاع و پ  يري

ن يبه آن سـرزم  ،رحس يبعبداهللا بن سعد بن اَ ،آنجا يمردم مصر از وال يتيعلت نارضا
ـ اسر در ميعمار بن  يول ؛برگشتند يفرستاد. آنان پس از چند  يان آنهـا نبـود. برخـ   ي

 يگزارش داد که عمار شمارخليفه مصر به  يوالاما  ؛پنداشتند که او کشته شده است
ـ فـه تبل يخل برضدو است ش کشانده يخو يسو را بهها  ياز مصر  ،يطبـر ( کنـد.  مـي  غي

اسـر در  يبه حضور عمـار   يزي، تنها مقريان مورخان مصرياز م )۲۰۹۹، ص۵، ج۱۳۶۲
سـران   ،يگر مورخـان مصـر  يد يول )۸۵، ص۲تـا، ج  بي ،خطط( ؛روزگار عثمان اشاره دارد

 /۱۹، ص۱۴۰۸ ،يالکند( دانند. مي فه و محمد بن ابوبکريذَمصر را محمد بن ابوح يشورش
  )۸۰ص، ۱، ج۱۴۱۳ ،يبرد يابن تغر
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  ٢١٩  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

مهـم   يعامل ،اسر در مصريکه حضور عمار  شود مي مورخان روشنهاي  از گزارش
ـ شـودکه آ  مـي  ن پرسش مطـرح ياما باز ا ؛عثمان بود برضدها  يام مصريدر ق ـ ا قي ام ي

 يمـردم بـرا   يخـواه  ا برخاسـته از روح عـدالت  يداشت  يعيش يوبو مردم مصر رنگ
 ،هـا  يام مصـر يرسد ق مي ؟ به نظربودفه و عمال او يز خليآم ضيمقابله با اقدامات تبع

 ،يطبـر ( ،خالفـت هاي  اصالح برنامه يبرانخست، ة بودند در وهل يعل دار طرفکه 
 يبرا ،دبعة و در مرتب )۳۷۳، ص۱۳۷۲ ،يابن اعثم کوف /۲۲۲۳ص ،۶و ج ۲۰۹۹، ص۵، ج۱۳۶۲

  ٨.دبو، يعل ،رسول خداة ن صحابين به بهتريسپردن زعامت مسلم
ـ فـه در مصـر را ق  يام محمد بن ابوحذيق ،از محققان يگريجمع د  يدر راسـتا  يامي

وي که پسردايي  )۱۲، ص۱۹۹۳ ،يصالح الوردان /۶۲، ص۱۳۸۱ ،يليجل( کنند. مي ريع تفسيتش
رهبـر  تـرين   مهم )٨٣، ص٥تا، ج (ابن اثير، بيرفت،  شمار مي اميه به معاويه و فردي از بني

خود حکومت مصر را در  و مصر را اخراج کرد ين واليجانش . اوبود يان مصريشورش
او را در  يمورخـان مصـر  ايـن،  بـا وجـود    )۳۸۹، ص۲، ج۱۳۹۴ ،يبـالذر ( دست گرفت.

 )۹۴، ص۱، ج۱۴۱۳ ،يبـرد  يابن تغر /۱۸، ص۱۴۰۷، يالکند( د.ان ه اورديان مصر نيوال سلسلة
وجود ندارد.  يامام عل جانبا رد حکومت او بر مصر از يد ييبر تأ يمبن يچ سنديه

 آن حضرت )۱۹ص ،۱۴۰۷ ،يالکند( ،هياوارانش به دست معياو و  يپس از گرفتار يحت
 بـه نيـز   يخينکرده است. در منـابع تـار   تالش و کمک به او يخالص کردن و يبرا

                                                             
عثمان دليل بر گرايش شيعي نبوده است؛ زيرا افرادي مانند  . در آن روزگار، اعتراض به٨

اميه را برگردن مردم  بني«عمروعاص نيز از مخالفان عثمان بودند. عمروعاص به اين دليل که عثمان 
) وي حتي نقشة ۱۶۸۶، ص۴، ج۱۳۷۴کرد. (ابن اثير،  ، به شدت به وي اعتراض مي»سوار کرده است

ام.  من ابوعبداهللا«که پس از شنيدن خبر قتل عثمان گفت:  داد؛ چنان قتل عثمان را به خود نسبت مي
) برخي از پژوهشگران علت ۱۷۰۵، ص۴(همان، ج». شود اگر کاري را شروع کنم، به خون ختم مي

اي  دانند و کار او را نقشه ها بر ضد عثمان را تحريکات عمرو بن عاص مي اصلي قيام مصري
  )۷۴، ص۱۹۸۸کنند. (کاشف،  تلقي ميشده و از روي زيرکي خاص  حساب
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٢٢٠    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

 اقـدامات او را  ديرسد با مي نشده است. به نظره اشار شيعه بودن محمد بن ابوحذيفه
  قلمداد کرد. يطلب و اصالح يخواه عدالت يدر راستا
بـر  س بن سعد بن عباده و محمـد بـن ابـوبکر    يحکومت قپژوهشگران، از  يشمار

ذکـر   آن حضـرت مردم مصر به  بيشترش يل بر گرايرا دل مصر از جانب امام علي
ـ ا«که  را معتقدنديز ؛دان ه کرد ـ داز دوسـت  ،ن دوي عه يشـ ة شـ يو مـروج اند  ياران عل

باره دو نکته قابل توجه  نيا در )۱۳، ص۱، ج۱۴۱۲، يالمرغ /۲۵۸، ص۱۳۶۸ ،مظفر( .»بودند
ـ   ( ؛از سـه سـال بـود   تر نکه مدت حکومت آنها کميا يکياست:  ، ۱۳۷۱ ،يابـن هـالل ثقف

مردم همراه نبـود  ة با تسلط کامل بر هم ،نکه حکومت آنها بر مصريدوم ا )۱۰۶-۷۴ص
، ۱، ج۱۴۱۳ ،يبرد يابن تغر( ساکن شدند، »خَرِبتا«ة که در منطق يو گروه مخالفان عل

ان محمد بن ابـوبکر  يبرخوردار بودند که سه بار سپاه ياز چنان قدرت و نفوذ )۹۸ص
ـ توانستند موجب تسلط معاو سرانجامو  )۲۲، ص۱۴۰۷، يالکند( را شکست دادند ه بـر  ي

  )۱۰۴، ص۱۳۷۱ ،يابن هالل ثقف( ند.شومصر 
 أنقش عبداهللا بن سـب  ،يچون طبر ياز محققان با اشاره به گزارش مورخان يشمار

ژه مصـر، از  يو هب ،ياسالمهاي  نيدر سرزم يعيد شيج عقايدر ترورا ملقب به ابن سودا 
  )۱۳و  ۱۲، ص۱۴۰۰ نصار، /۷۲، ص۱۹۸۸ ،کاشف( دانند. مي شتريهمه ب

از  يکـ يوجود او را انکار کرده، او را پژوهشگران از  يد گفت که برخيباره با نيدر ا
نقـش او را   يگريو جمع د )۳۸، ص۱۳۶۵ ،يرعسـک ( آورند، مي به شمار يساختگة صحاب
با توجه به  )۱۰۷و  ۱۵۶، ص۱۳۷۳ ،انيجعفر( دانند. مي ريتأث يب ،عيش تفکرات تشيدايدر پ

خ يتـار چـون   يخيدر منابع تـار  دربارة نام و عملکرد او م و پراکندهنامنظ هاي گزارش
خ يتــارو  )۴۱۷، ص۱، ج۱۳۶۹ ،يه رازيمســکو( ،تجــارب االمـم  )٦٥، ص٢، ج١٤٠٨( ،يطبـر 

ـ به دل يدستور عل ل او بهتو گزارش ق )۱۶۸۴، ص۴، ج۱۳۷۴ ،ريابن اث( ،کامل ل ابـراز  ي
 )۱۷۵، ص۴تا، ج بي ،يزيمقر( ،ج تفکر رجعتيو ترو )۱۰۶، ص۱۳۴۸ ،يطوس( زيد غلوآميعقا
ـ   أبه نام عبداهللا بـن سـب   يپنداشت که فردن يتوان چن مي ش از اسـالم آوردن  يکـه پ
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  ٢٢١  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

اما  ؛وجود داشته است يل خالفت عليعثمان و اواة بوده است، در اواخر دور يهودي
از  يکـ يگـذار   هيبلکه پا؛ ع نبودهيتشة يپا پژوهشگران،از  يافکار او برخالف تصور برخ

ابـن رسـته،    /۲۳۳و  ۲۱تـا، ص  بـي  ،يبغـداد ( ه بوده است.يسبئ يعني ،عهيش ةالغُ هاي فرقه
ن دوران و نـه پـس از   يش از ايپنه با اين حال،  )۱۷، ص۱۳۶۲،ياالشعر /۲۶۵، ص۱۳۶۵

دار شده يپد يهجر ياو از سال س يخيتارة او ثبت نشده است. چهرة دربار يخبر ،آن
، ۱، ج۱۳۶۹ ،يه رازيمسـکو ( ؛دارد) نـه مـداوم  ( متنـاوب  يحضـور هجري  ٣٦و تا سال 

 يتـا چنـد   ،گـر يمنابع د يو در برخ )۱۷۳۵-۱۷۱۵، ص۴، ج۱۳۷۴ر، يابن اث /۴۵۴-۴۱۷ص
 ياز و يگر سـخن يد ،اما پس از آن ؛ابدي مي ادامهحضور او ز ين يپس از شهادت عل

  شود. مي ديز ناپديباره ن کي ،دار شده بوديباره پد کيکه  گونه و همان آيد ميان نيم به
موهـوم   يع امـر يج تشـ در تـروي  أر ابن سبيتأث کهمعتقدند از محققان ديگر  يبرخ
 ،يجعفر( .اسر استيعمار در اصل لقب ، لقب وي دانسته شدهکه  »ابن سوداء«است و 

ـ قـت نزد يبـه حق  رسد کـه ايـن ديـدگاه    به نظر مي )۷۸، ص۱۳۵۹ ـ ز ؛باشـد تـر   کي را ي
د يمنـابع گـزارش شـده اسـت و شـا      بيشتردر  ،عيغ تشياسر در تبليعمار هاي  تالش

. حضـور  ه باشدعثمان بودمصريان برضد عامل شورش ترين  مهمدر مصر،  يحضور و
، ۲، ج۱۳۹۴ ،يبـالذر ( ان از سـمت مصـر  يشورشـ نخستين دار او در مصر و آمدن  مدت

  کند. مي تين نظر را تقويا )۳۹۷ص
که شمارشـان  ،مصر در) يمني( يل عرب جنوبين است که حضور قبايگر ايد ةديعق

ـ    دليل آن  بهبود، بيشتر ) يعدنان( ياز اعراب شمال ـ بود يکـه عمومـاً مـدافع عل د، ن
  )۶۲، ص۱۳۸۱ ،يليجل( ع فراهم آورده بود.يبه تشرا گروش مردم مصر ة نيزم

ان رسـاندند، از  يکه فتح مصر را به پا ياعراب بيشتر ،مورخانهاي  اساس گزارش بر
 ،سطاطل در فُياسکان قباهاي  و محله ٩»ططَخ«شتر يبودند و ب) يقحطان( ياعراب جنوب

                                                             
ها در شهر فسطاط،  . خطط، جمع خطه است. خطه کردن نوعي مهندسي شهرسازي بود که عرب٩

  کردند. حدود زمين را براي ساختن خانه و اسکان در آن مشخص مي
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٢٢٢    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

ز در گسـترش  ين عامل نياتأثير اما  )۹۰-۸۷، ص۲تا، ج بي ،يزيمقر( ؛تعلق داشتآنان به 
ان ياز متحدان امو يمعروف اعراب جنوب يرا زعمايزبوده است؛ ع در مصر اندک يتش

بن  ةمسلَماز جمله:  ؛دنديان به امارت رسيانياز آنها در دوران سف يبرخ يبودند و حت
ةيمعاو ،يخلد انصارم بن حبـه گـزارش    ،گـر يد ي. از سـو يازد ديزيبن  ديج و سعيد

ـ يآخـر  ،بن ابوبکر شکست محمد يعلت اصل ،مورخان ـ   ين وال در مصـر،   يامـام عل
ـ ه با فرسـتادن قبا ين معاويهمچن )۹۹، ص۲، ج۱۳۶۶، يعقوبي( بودند. يجنوبهاي  عرب ل ي

او  ،ين توجه داشـت. بـه گزارشـ   يسرزمن يل در ايبه توازن قبا ،به مصر يعرب شمال
 به مصـر وارد شـوند.  هجري  ٤٤در سال  يهزار نفر از اعراب شمال دوازدهدستور داد 

 ؛تداوم فتوح فرستاده شـدند  يو برا» رابطم«آنان با عنوان  )۱۶۸، ص۱تا، ج بي ،يزيمقر(
بـوده اسـت.    يدر برابـر اعـراب جنـوب    يش اعراب شماليه افزايگر معاويهدف د يول
ـ  ياعراب جنوبة از عالقهايي  رسد که نشانه مي ن به نظريچن هماننـد   ،يمصر به عل

  ساکن در عراق و حجاز وجود نداشت. ياعراب جنوب
ع مـردم مصـر در آن   يتشـ ة نشـان پژوهشگران آن را از  يکه برخ يگريموضوع د

 نـب يحضرت زژه يو هب ،تيب خاندان اهل ياعضا از يدانند، ورود برخ مي روزگار
، نـب يمحـل فـوت و دفـن حضـرت ز    ة به مصر اسـت. دربـار   يهجر ٦٢در سال 

دشـوار اسـت.    يوة ق مقبرين محل دقييکه تع اي گونه به ؛وجود دارد يارياختالف بس
 را اطـراف دمشـق  آن حضـرت  محل دفـن   ،دياز مورخان متقدم و محققان جد يبرخ
 يشـمار  .ه معروف اسـت ينبيکه اکنون به ز يمحل )۶۵، ص۳، ج۱۳۸۰قائدان، (دانند؛  مي
ـ ( نـه مـدفون اسـت.   يع در شهر مديمعتقدند که آن حضرت در قبرستان بقنيز  ن، ياالم

هـم  از مورخـان و محققـان    يبرخـ  )۶۱۴، ص۳، ج۱۳۸۵، يدشت ينيحس /۱۴۰، ص۷تا، ج بي
بـر آن بنـا    يکه اکنون بارگاه ييجا و او مصر استة معتقدند که محل رحلت و مقبر

عمر آن حضرت بوده و در همـان جـا مـدفون     يانيپا يها شده است، محل اقامت ماه
رفـتن حضـرت   نمايـد،   تـر مـي   آنچه به حقيقـت نزديـک   )۱۱۶تا، ص بي ،يدليبع( است.
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  ٢٢٣  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

 ،يبنـت الشـاط  ( بـن عـاص،   ديعمرو بـن سـع   ،نهيمد يبه مصر بر اثر فشار وال نبيز
شـناس و   ک نسبيکه  او در آن سرزمين است؛ چنانو اقامت و رحلت  )۷۹، ص۱۳۴۲

ـ اداده،  اختصـاص  نـب يز ٣٣سرگذشـت   خود که به بيـان  کتاب در يعيمورخ ش ن ي
بنـا بـه نقـل     ،گـر يد ياز سو )۱۴۶ و ۱۱۷تا، ص بي ،يدليعب( د کرده است.ييگزارش را تأ

 ينـب وسـط  يدمشق بـه حضـرت ز  ة سان معروف، مقبرينو ياحان و جغرافياز س يبرخ
  )۲۰، ص۳، ج۱۴۱۰ يحمو /۳۴۲، ص۱۳۷۰ر، يبابن ج( تعلق دارد. ،يگر عليدختر د ،)کلثوم ام(

به مصر  نبيا رفتن حضرت زين است که آين نوشتار مربوط است ايآنچه به ا
اسـکان آن   و او از يبن مخلـد انصـار   ةمسلم ،انيانيمعروف دوران سف يو استقبال وال

ع يبه گسترش تش )۹۹، ص۲، ج۱۳۰۴ ،کحاله( ش در شهر فسطاطخودحضرت در منزل 
  ؟ريا خيکمک کرده است 

که در  ،انيانيسفة معروف دور ياما چرا وال ؛ر نبوده استيتأث يپر واضح است که ب
، ۶، ج۱۴۱۵ ،يسقالنر عجابن ح( ،دارد يد شهرت فراوانيزيه و يبا معاو يو همکار يهمراه

  دهد؟ مي خود اسکان يمنزل شخصد و او را در يآ ميايشان به استقبال  )۹۲ص
نکـه رفـتن بـه مصـر و اقامـت در آنجـا       يا يکيباره دو احتمال وجود دارد:  نيدر ا
 يدستگاه خالفت بـوده اسـت و مسـلمه از سـو     جانب از اي حساب شده يزير برنامه

ت هولنـاک  يجناسنگيني از  يد کميتا شا از آن حضرت بوددربار شام مأمور استقبال 
کنتـرل   يبـرا  ين اسـت کـه و  يگر اياحتمال د بکاهد؛ نيامام حسد در شهادت يزي

 ،گريد ياز سو .خود را به او داد يمنزل شخص نبيحضرت زرفتار و حرکت ق يدق
مردم و دردسر حکومـت   يتوانست موجب آگاه مي نهيدر مد نبيوجود حضرت ز

بـه احتمـال زيـاد    ، داشـت تـر   و آرامتـر   عيمط ياما حضور او در مصر که مردم ؛شود
 نبيرفت ورود حضرت زيتوان پذ نمي آورد. نمي به وجود يدولت امو يبرا يمشکل

ـ زباشـد؛  ن بـوده  يان در آن سرزميعيبه علت حضور ش ،به مصر از  يچ گزارشـ يرا هـ ي
  .ستيع در مصر در آن روزگار در دست نيوجود تش
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٢٢٤    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  )يهجر ۶۴تا  ۳۸( انيانيسفة ان مصر در دوريعيت شيوضع
ـ اي  هملججز  هب ،انيعياز ش يچ گزارشيه ان،يانيروزگار سفدر  ـ از مقرتـر   شيکه پ  يزي

گـزارش   يان مصـر يعيشـ جانب از  يتيا فعاليچ حرکت يست. هينقل شد، در دست ن
ـ يگ است سختيس ،آن يد علت اصلينشده است. شا ـ معاو ةران دربـارة  ه و فرزنـدش  ي

ة سـال  ستيعه، همان حکومت بيش يزمان براترين  سخت ،رسد مي ان بود. به نظريعيش
عه در آن روزگار، امام يان شيشواينداشت و پ يتيگونه مصون چيعه هيه بود که شيمعاو

ـ نـاگوار در اخت  اوضاع برگرداندن يبرااي  هليوسترين  کم«، نيحسن و امام حس ار ي
ل عثمـان  يه به عامالنش دستور داده بود فضايمعاو )۶۲، ص۱۳۵۴، ييطباطبا( ».نداشتند

در شـأن  شده بـود،  ، نقل يعل ،»ابوتراب« يکه برا يلتيسند و همانند هر فضيبنورا 
را کـه   يکسـ  هردستور داد به عامالن خود اي  هنامدر پس از آن  .صحابه جعل کنند

، ۱۳۶۲د، يالحد يابن اب( ب قرار دهند،ياست، تحت فشار و تعق يعل ياردمتهم به دوست
 )۱۲۹، ص۳، ج۱۴۰۸، يالطبـر ( .کننـد  ييبـدگو  يو اصـحاب و  يو از عل )۳۵۷، ص۴ج

ـ به  ييگفت: حکومت ما جز با ناسزاگو مي نيبن حس يمروان بن حکم به عل  يعل
  ١٠)۱۸۵، ص۲، ج۱۳۹۴، يبالذر( .ماند نمي داريپا

، انيانيسـف ة در دور يمسـلمانان مصـر  هـاي   زشيو خها  حرکت يبه برخ يهنگابا 
  ست.يدا نيآنها پميان ان در يعياز ش ييپا يکه جا شود روشن مي
ـ يان، يانيسفة ان مصر در دوريعيش ،رسد مي به نظر ـ ن رفتـه  يا از ب ـ  ي  يا کـامالً خنث

عه ياز حضور شـ  يوجود آمد، اما خبردر اين دوران سه فرصت مهم به چراکه  ؛بودند
ـ ي، جانشيبيجس تُيبه عبداهللا بن قها  ياعتراض مصر يکيست: ين ـ عمصـر،   ين وال ةتب 

ـ د يان که برايبن ابوسف ـ دار بـرادر بـه دمشـق رفتـه بـود. ا     ي ـ   ي ة ن اعتـراض بـا خطب
                                                             

 اي که گونه در اين دوره به امور مصر توجه داشتند؛ به ها، امامان شيعه . بنا بر برخي گزارش١٠
از معاويه درخواست کرد تا ماليات روستاي مارية قبطي در مصر بخشيده شود و  امام حسين

  )۳۱۵، ص۱۳۳۷معاويه نيز پذيرفت. (بالذري، 
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  ٢٢٥  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

، يزيمقر( د.ينرساي  هجيپس از بازگشت به مصر خاموش شد و به نت داللحن عتبهيشد
از اي  هچ نشـان يهـ در اين جريان،  )۱۶۳، ص۱، ج۱۴۱۳، يبـرد  يابن تغر /۲۰۱، ص۱تا، ج بي

  افت.يتوان  نميعه يحضور ش
ن، عبداهللا بن عمرو بن يمسلم فةيعنوان خل د بهيزي ينيه و جانشيمعاو پس از مرگ

اما سرانجام بـا اعمـال فشـار و آتـش زدن درب      ؛د نبوديزيعت با يحاضر به ب ،عاص
 يابن تغر /۲۰۱، ص۱ج ،تا بي، يزيمقر /۲۴، صق۱۴۲۸ ،يالکند( عت کرد.ياکراه ب منزلش، به

  .در مصر اعتراض نکرد يعيچ فرد شيز هين مرحله نيدر ا )۱۷۶، ص۱ج ق،۱۴۱۳ ،يبرد
ـ د بن معاويزيوجود آمد که ه ب يفرصت سوم زمان در  يام سراسـر يـ ه مـرد و ق ي

از  يبه بخشـ آنان آشکار شد و حکومت ها  يامودر برابر  ياسالمهاي  نيسرزم بيشتر
  )۸۸، ص۲، ج۱۳۶۰، يمسعود( د.يشام محدود گرد

مصـر را   ،مدحجنام عبداهللا بن ه ب يفردر با فرستادن ين هنگام عبداهللا بن زبيدر ا
ـ ا اخراج شدند ي يخود درآورد. کارگزاران امو ييدر قلمرو فرمانروا ـ ا مطي ـ ع دوي ت ل

خوارج از  )۲۱۵، ص۱، جق۱۴۱۳، يبرد يابن تغر /۳۹، صق۱۴۰۷ ،يالکند( دند.يد گرديجد
، ق۱۴۰۷، يالکنـد ( سـاختند. ام خود را در مصر آشـکار  ين فرصت استفاده کردند و قيا

ـ ان در ايعيت شـ ياز فعالاي  هچ نشانيهبا اين حال،  )۳۳۷، ص۲تا، ج بي ،يزيمقر /۴۰ص ن ي
  حوادث گزارش نشده است.

ان و عدم تظـاهر آنهـا   يانيسفة ان مصر در دوريعيت شيپس علل راکد ماندن فعال
ـ   يو اجتمـاع  ياسيسهاي  تيدر فعال پـس از   يمتمـاد هـاي   سـال  يآن روزگـار و حت

  چه بوده است؟ ،انيانيسف
  :ندا ثر بودهمؤخصوص ن يدر ا ،ديآ مي يکه در پ يعوامل ،اديبه احتمال ز

، يعل يان واقعدار طرفان و يعين بود که شيعلت اترين  مهم ،رسد مي به نظر. ۱
در صـفر  » ةسـنا م«ژه در جنـگ معـروف   يو هب ،بکر يمحمد بن اب يدار در دوران زمام
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٢٢٦    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

ز به سپاه مخالفان پناهنـده  ياز آنها ن يدند و جمعيگرديا اسير ، کشته يهجر ۳۸سال 
  )۲۲۵، ص۳ج ،۱۳۶۹ ،ديالحد يابن اب /۲۶۳۲، ص۶، ج۱۳۶۲، يطبر( شدند.
ـ سران سپاه و اشراف قبا .۲  ،ين فرمانـدهان و کـارگزاران مصـر   يل و مشـهورتر ي
بـه   ندند، عموماً از وابستگاآم مي مصربه ج يتدر که به يدل و افرايبودند و قبا يعثمان

  آنها بودند.
ن، موجـب  ين سـرزم يم دستگاه خالفت بر ايم و تسلط مستقشامصر به  يکينزد. ۳

 يطيدر مصـر شـرا  هـا   يد. اموش مي انيعيشناحية ژه از يو هب يسرکوب هرگونه مخالفت
که پـس از   اي گونه بهبرسد؛ آنها به حداقل  برابرام در يجاد کرده بودند که امکان قيا

را که پس از شام به قلمرو حکومت  يين جايروان بن حکم نخست، ميريزب يتسلط وال
  )۴۸، صم۱۹۰۸، يالکند( تصرف کرد.که به آساني آن را خود افزود، مصر بود 

ب به اتفاق يقر د که اکثرشو مي جه حاصلين نتياز مورخان ا ياز متن گزارش برخ
کـه   اي گونـه  بـه  ؛بودنـد  يحکومـت امـو   دار طرفان، يانيمردمان مصر در دوران سف

عت کردنـد و  ير بيعبداهللا بن زبة در ظاهر با فرستاد ،اشراف و بزرگان مصر«اند:  گفته
ـ ز )۳۹، صق۱۴۰۷ ،يالکنـد ( ؛»بودندها  يامو دار طرفدر باطن  دن يمحـض رسـ   را بـه ي

از اشـراف   يگريمصر و شمار د يمصر، کارگزاران حکومت يمروان بن حکم به مرزها
  )۲۱۰، ص۱، جق۱۴۱۳ ،يبرد يابن تغر( به استقبال او رفتند. يو بزرگان مصر

شـود   تر مـي  ن نکته روشنيان، ايانيپس از سفهاي  خ مصر در دورهيبه تار يبا نگاه
 اي گونـه  بـه  ؛ده بوديندوان يقيعمة شير ،سال اول ورود اسالم به مصر ۴۵ع در يکه تش

کار آمدن  يپس از روها  تا مدت يعل بسنت زشت س مقريزي، گزارشطبق که 
ـ مقر( بود. يمصر جار ياز نواح يهمچنان در برخ ،انيعباس در  )۱۵۳، ص۴تـا، ج  بـي  ،يزي

، چندين مرتبه در برابـر  و افراد وابسته به آنها در مصر يخاندان امو ،انيدوران عباس
  )۳۸-۳۲، صق۱۴۰۰نصار، ( ام زدند.يدست به ق حکومت عباسي
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  ٢٢٧  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

) نين مصر و فلسطيدر مرز ب( بلهمردم شهر اُ ،يبر گزارش بنا ،يدر قرن سوم هجر
  )۱۱۹، ص۱۳۴۷، يعقوبي( .اند خوانده شدهان عثمان بن عفان يعيش

ن يا ،ع در دوران معاصريبه تشها  يمصر يو مذهب ياجتماع يکيگر، نزديد ياز سو
سـت؟ و  يان چيعيبـه شـ  ها  يمصر بسيارآورد که علل شباهت  مي پرسش را به ذهن

ـ ب بـه اهـل   يشـتر يسـنت، محبـت ب   مسلمانان اهلآنها در مقايسه با ديگر چرا   تي
  ١١؟دارند

ن نوشـتار  ياة ريکه در دااست اي  هقات گسترديازمند تحقي، نها ن پرسشيپاسخ به ا
 ،رسـد  مـي  د. به نظـر ان هن مباحث وارد شديبه ا پژوهشگران بسياريالبته  وگنجد  نمي

وجـو   ل جستيه، در موارد ذيفرضتوان در قالب  ميع را يبه تشها  يمصرنزديکي علل 
  کرد:

ـ انـد و ا  يمردم مصر بر مذهب شافعة قاطب )الف ـ ن مـذهب نزد ي ـ تـرين   کي ة نحل
  ؛ع استيسنت به تش اهل

در  يعيو آداب شـ ها  و رواج سنت ،قرن سهحدود در ان يحکومت فاطموجود  )ب
  ؛مصر

  ؛ياسالمن يقرون نخست يط ،ان و سادات به مصريورود علو )پ
  ک بودند.يع نزدياز آن که به تشهايي  ژه شاخهيو هب ،گسترش تصوف در مصر )ت

  

                                                             
و  مانند آرامگاه حضرت زينب . در مصر ساالنه بيش از سه ميليون نفر مزارهاي اهل بيت١١

) در اين کشور، بيشترين نام پس از ۵۳۶، ص۱۳۸۹کنند. (جعفريان،  را زيارت مي الحسين رأس
) دانشمندان و علماي ۱۰۹، ص۱۳۸۳زاده،  محمد، علي، و از ميان زنان زهرا و فاطمه است. (فالح

عشري  اي دربارة فقه اماميه و شيعيان اثني مصري در دوره معاصر، عقايد و نظرات بسيار تأييدکننده
  )۱۲۳-۲۷، ص۱۹۸۸(نک: الرضوي، دارند. 
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٢٢٨    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  جهينت
ـ ز ؛بـه شـمار آورد   يانعيشـ مراکـز حضـور   نخستين از  يکي دين مصر را بايسرزم را ي
ـ ان از آنهـا  يعين شيعنوان نخست که به ،از صحابه يتعداد ايـن  شـود، در فـتح    مـي  ادي

و  فـه يام محمـد بـن ابوحذ  يگذاشتند. ق يهم بر جا يراتيثأحضور داشتند و تسرزمين 
از  آنـان  يدار طـرف مخالفت با عثمان بـن عفـان و    ياز مردم مصر برا يرفتن شمار

در مصـر   يعيشة رات صحابيثأتاز ي يها عت با آن حضرت، نمونهيان بيجر ، دريعل
ـ  آنان  يعثمان و همراه برضدام يدر قها  يمصر ياصلة زياست. انگ ـ را با يبـا عل  دي

ـ رفت که همه يتوان پذ نمي اما ؛قلمداد کرد ييجو و حق يخواه عدالت آنهـا،   بيشـتر ا ي
ـ يبر حقان يمبن ،يعيش قاداعت ، بالفصـل حضـرت رسـول    ينيجانشـ  يبـرا  يت عل

از حضـور تفکـرات   هـايي   نشانه يول ؛داشتند يعيسران و رهبران آنها تفکر ش داشتند.
ـ معاو يروهـا يتصرف مصـر توسـط ن   ست.يندا يمردم هوت ياکثرميان در  يعيش و  هي

ـ  ،يت علداين از تحت قين سرزمياول بيرون آمدن در خـاموش شـدن    ير مهمـ يثأت
 ۲۱( نينخسـت  يمصر در اواخر دوران خلفـا  يحال و هوا ع در مصر داشت.يچراغ تش

 يبـرا  يکـانون بزرگـ   ،توانست در صورت تـداوم  مي بود کهاي  هگون به) يهجر ۴۰تا 
که تصـرف   ،عراقة ه در جبهيمعاو ياسيت سيموفق يول ؛ع باشديت تشيتقول و يتشک

نه را در نطفه خفه کرد و موجـب  ين زميداشت، ا يرا در پ يامو يروهايمصر توسط ن
ـ را ايز ؛ن رخت بربنددين سرزميها از ا ع تا مدتيد تشش ن رخـداد باعـث شـد کـه     ي
  عام شوند. لقت يامو يروهاين نبرد با نيدر آخر يان پرشور مصريعيش

ـ قـرار داشـت کـه مصـر را      يريه و فرزندش در مسـ يمعاو يکردهايرو اي  همنطق
ـ يوال صـورت  ن بـه ين سـرزم يل کرد و ايان تبديامو يدردسر برا مطمئن و کم آرام  يت

ن و يراشـد خلفـاي  هـاي   دوره ،قـت يدر حقان درآمد. يانيسفهاي  استيس ياجرا يبرا
کـه از فـتح    اي گونـه  بـه  ؛دو اصـل متضـادند   ،عيخ تشياز منظر تار ،ان در مصريانيسف

ـ گ آغـاز شـکل   ،يهجـر  ۳۸تا سال  ياسالم و دوران  ؛ع بـود يدوران رشـد تشـ  و  يري
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  ٢٢٩  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

ـ ع و خشـکانده شـدن ا  يتشـ هـاي   شـه يده شدن ريان عصر بريانيسف شـمرده  ن تفکـر  ي
ع را در مصر منقطـع  يم تشيت و تحکيروند تثب يل دولت امويتشکرو،  شود. از اين مي

  .قرار داد يگريد ريخ را در مسيکرد و تار
ـ ن بـار از طر يمانند شـام، نخسـت  نيز ها  يمصر ، يان و متحـدان امـو  دار طـرف ق ي
 ۶۴سـت تـا سـال    يبا اسالم آشنا شدند و از فـتح آن در سـال ب   ،عمروعاصهمچون 

ـ والدر مصر امارت داشتند،  جز حدود سه سالي که واليان امام علي به ،يهجر ان و ي
بودنـد.   يدولـت امـو   دار طـرف و اشراف عرب در مصـر، متحـد و    يکارگزاران اصل

ـ پـس از تسـلط معاو   ،مشـهور بودنـد  » يعثمـان «که بـه   ،در مصر يمخالفان عل ه، ي
  ل شدند.يتبد» يامو«رفته به  رفته

 دار طـرف  ،انيانيدر عصـر سـف   ،مردم مصـر  شتريداست که بين و شواهد پياز قرا
کـه مخـالف    ،از عبداهللا بن عمرو بن عاص يت مردميعدم حما .بودند يحکومت امو

توسـط   يو سهولت تصرف مصر و سـرکوب مخالفـان انـدک امـو     ،د بوديزيخالفت 
  ن مدعا باشد.يبر اثبات ا يليتواند دل مي مروان بن حکم،

چنـد فرصـت    در ر مردم جا نکـرده بـود،  يسا ندر عمق جا يعياز آنجاکه تفکر ش
 ينـام و نشـان   ،ده شديدر مصر شن ها ينت امومخالفت با سلطهاي  که زمزمه يياستثنا
ـ  يـ ع به مفهوم پيان، تشيانيست. در روزگار سفيار نين ديان ايعياز ش  يروان امـام عل

ا نـام  يا وجود نداشت يدهند، در مصر  مي يامامت و بارةا نصب دريکه حکم به نص 
  ثبت نشده است.ها  در گزارش آنها و عملکرد
بلکـه   ،هـا  مربوط به سال ،از مردم مصر ين شماريدر ب يعيتفکرات شدوبارة تولد 

  ان است.يانيپس از روزگار سفها  سده
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٢٣٠    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

  منابع
، يوسـف االسـنو  ين ين حسيالد ييق محي، االرجاع و تعلالقاهره يت فيالب مراقد اهل، يم زکيابراه .۱
 .ق۱۴۱۷، هيالحمد ةريمطبوعات و رسائل العش ،الخامسه، قاهره .ط

ـ  ،، تهـران يدامغـان  يمحمود مهـدو  ةترجم، البالغه خ در شرح نهجيتار ةجلو د،يالحد يابن اب .۲ ، ين
۱۳۶۹. 

 .۱۳۷۴، رياساط ،تهران ،چ دوم ،ين روحانيحس ترجمة ،خ کامليتار، ين علير، عزالديابن اث .۳

خ محمـد معـوض و عـادل احمـد     يق از شي، تحقالصحابه ةمعرف يف ةسد الغاباُ ،ــــــــــــــ .۴
 .تا ، بيهيدارالکتب العلم ،روتيب ،عبدالموجود

ح غالمرضـا  ي، تصحيهرو يمحمد بن احمد مستوف ترجمة، الفتوح، ي، محمد بن عليابن اعثم کوف .۵
 .۱۳۷۲، يآموزش انقالب اسالم ،مجد، تهران ييطباطبا

ـ  ةالنجـوم الزاهـر   ،وسـف ي، ابوالمحاسـن  يردب يرغَابن تَ .۶ ـ تحق ،ملـوک مصـر و القـاهره    يف ق ي
 .ق۱۴۱۳، هيکتب العلمالروت. دارين، بيالد ن شمسيمحمدحس

ـ     ،يبعـد الـواف   يو المستوف يالمنهل الصاف ،ــــــــــــــ .۷  ،قـاهره  ،نيحققـه محمـد محمـد ام
 .م١٩٩٩، هيدارالکتب المصر

 ،، مشـهد يز اتابکيپرو ترجمةت، يام رايليح وي، تصحريابن جب ةسفرنامر، محمد بن احمد، يابن جب .۸
 .۱۳۷۰، يآستان قدس رضو

ـ  ي، تحقز الصحابهييتم يف ةصاباالَ ،ي، احمد بن عليعسقالنابن حجر  .٩  يق احمد عبـدالموجود و عل
 .ق۱۴۰۵، دارالکتب ،روتيب محمد معوض،

ـ ب ،نساب العرباالَ ةرمهج ،بن احمد يمحمد بن عل ،يابن حزم اندلس .١٠ ـ دارالکتـب العلم  ،روتي ، هي
 .ق١٤١٨

 .م١٩٧٩، اطيالم ،روتيب ،االرض ةصورابن حوقل،  .١١

 .١٣٧١، راث ملليم ،تهران ،د خاکرنديسع ترجمة ،مسالک و ممالک ،خرداذبهابن  .١٢

ـ تحق ،الزمـان  ان و انبـاء ابنـاء  يات االعيوف ،ن احمديالد ابوالعباس شمس ،ابن خلکان .۱۳ ـ ي  ةق محکم
 .١٣٦٧، النهضه ةمکتب ،قاهره ،ديعبدالحمن يالد ييمح

ـ ب ،، قسـم اول مصارعقداأل ةنتصار لواسطاإل ،يدم العالئيمحمد بن ا ،ابن دقماق .١٤ داراآلفـاق   ،روتي
 .تا ، بيدهيالجد

 .١٣٦٥، ريرکبيام ،تهران ،ن قره چانلويدکتر حس ترجمة ،سهياعالق النف ،احمد بن عمر ،ابن رسته .١٥
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  ٢٣١  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

ـ ، بيالطبقـات الکبـر  ، يع کاتب واقديابن سعد، محمد بن من .۱۶ ـ اح دار ،روتي ـ  ي ، ياء التـراث العرب
 .ق١٤٠٥

 ،السقا و کامل المهندس يمصطف ،قي، تحقمحاسن مصر و القاهره يف ةالفضائل الباهرره، يابن ظه .۱۷
 .م۱۹۶۹، دارالکتب ،قاهره

 .۱۹۲۰، دني، لفتوح مصر و اخبارهاابن عبدالحکم، عبدالرحمن بن عبداهللا،  .۱۸

١٩. رات الذَذَشَ ،يابوالفالح عبدالح ،ينبلابن عماد حـ ه ـ ذَ مـن اخبـار   يب ف ـ ب ،به المکتـب   ،روتي
 تا. ، بييالتجار

ـ   يد شـکر يسـع  يت ابيروا ،النسب ةجمهر ،هشام بن محمد ،يکلبابن  .٢٠ ـ حب يعـن اب ح يتصـح  ،بي
 تا. ، بيان يب ،روتيب ،عبدالستار احمد فراج

 يگـو و ر و گفـت ياسـاط  ،تهـران  ،ضا تجددرمحمد ترجمة ،الفهرست ،محمد بن اسحاق ،ميابن ند .۲۱
 .١٣٨١ها،  تمدن

ـ يم آيمحمـدابراه  ترجمـة ، الغـارات  ةترجمم بن محمد، ي، ابراهيکوف يثقفابن هالل  .۲۲  ،، تهـران يت
 .۱۳۷۱، يوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم

 ،ح محمـدجواد مشـکور، تهـران   ي، مقدمه و تصـح المقاالت و الفرق ،سعد بن عبداهللا ،يقم ياشعر .٢٣
 .۱۳۶۱، يو فرهنگ يعلم

ـ ن و اختالف المييمقاالت االسالم ،ليبن اسماع يابوالحسن عل ،ياالشعر .۲۴ محسـن   ترجمـة  ،نيلصَ
 .١٣٦٢، ريرکبيام ،تهران ،يديمؤ

 .تا ، بيهيدارالکتب العلم ،روتي، بعهيان الشياع ،محسن ،نياالم .۲۵

 .م۱۹۵۸، دارالمعارف ،روتي، بعهيان الشياع ،ــــــــــــــ .٢٦

، بـه  يمحمد بن اسعد بن عبـداهللا تسـتر   ترجمة ،مسالک و ممالک ،ميابواسحاق ابراه ،ياصطخر .٢٧
 .١٣٤٧، بنگاه ترجمه و نشر ،تهران ،رج افشاريکوشش ا

 ترجمـة  ،البحـر  و ب البريعجا يالدهر ف ةنخب ،طالب ين محمد بن ابيالد ، شمسيدمشق يانصار .۲۸
 .١٣٨٢، رياساط ،تهران ،انيبيد طيد حميس

ـ ن عبدالحميالـد  ييح محيتصح ،قرن الفيرق بالفَ، عبدالقاهر بن طاهر، يبغداد .٢٩ ـ  ،د، قـاهره ي  ةمکتب
 .تا بي، ح و اوالدهيمحمد صب

 .م١٩٨٨، لجنه ،هالسقا، قاهر يق مصطفيحقت ،ه مصريجغراف ،زيابوعبداهللا بن عبدالعز ،يالبکر .۳۰
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٢٣٢    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

ـ ، بيخ محمـدباقر المحمـود  يق شيتحق ،انساب االشرافبن جابر،  ييحي، احمد بن يبالذر .٣١  ،روتي
 .ق۱۳۹۴، للمطبوعات ياالعلم ةموسس

 .١٣٣٧، نقره ،تهران ،محمد توکل ترجمة، فتوح البلدان ،ــــــــــــــ .۳۲

کـانون   ،درضـا صـدر، تهـران   يس ترجمـة ، قهرمـان کـربال   ينـب بـانو  يز ،شهي، عايبنت الشاط .۳۳
 .۱۳۴۲، ياسالمهاي  پژوهش

دفتر نشـر فرهنـگ    ،تهران ،يهلت اليآ يمحمدتق ترجمة، خير تاريع در مسيتش ،ني، حسيجعفر .۳۴
 .۱۳۵۹، ياسالم

 .۱۳۷۳، مال يدل ،قم ،اسالم ياسيخ سيتار ،رسول ،انيجعفر .۳۵

 .۱۳۸۹، مسلح يروهاين ييايسازمان جغراف ،، چ سوم، تهرانعهياطلس ش ،ــــــــــــــ .۳۶

 .۱۳۷۶، انيانصار ،، قمعهيامامان ش ياسيو س يات فکريح ،ــــــــــــــ .۳۷

، ۵۵ش ،يمطالعات اسالم ،»يانه سده سوم هجريدر مصر تا م يعيشهاي  شيگرا« ،يمهد ،يليجل .٣٨
۱۳۸۱. 

ـ قـات ف يتعل ،بـن عبدالسـالم کابـت    يعل ترجمة ،اشکال العالم ،ابوالقاسم بن احمد ،يهانيج .۳۹ روز ي
 .١٣٦٨، يآستان قدس رضو ،مشهد ،يمنصور

 .۱۳۸۵، هيآرا يسسه فرهنگمؤ ،تهران ،فيمعارف و معار ،يدمصطفيس ،يدشت ينيحس .۴۰

٤١. اقوت بن عبداهللا، ي، يوحمـ دارالکتـب العلم  ،روتي، بيلجندز ايق عبدالعزي، تحقعجم البلدانم ، هي
 .ق۱۴۱۰

ـ االمام ةعين حـول الشـ  يآراء علما مصر المعاصـر ،يدمرتضيالس ،يرضو .۴۲ ـ ب ،هي ، يدارالهـاد  ،روتي
 م.١٩٨٨

 .۱۳۷۰، يآستان قدس رضو ،، مشهدييمحمدرضا عطا ترجمة، خيعه در تاريشن، يمحمدحس ،ين عامليز .۴۳

 .ق۱۴۱۳، م و البحوثيشئون التعل ةمعاون ،قم ،خيموکب التار يف ةعيالشجعفر،  ،يسبحان .۴۴

 ،روتيب ،يق عبداهللا عمر البارودي، تحقاالنساب ،يميم بن محمد بن منصور التميعبدالکر ،يسمعان .۴۵
 .ق١٤٠٨، دارالجنان

 .۱۳۸۳ر و خرداد ي، ت۸۶ش ،پژوهش ةنييآ ،»عه در مصريش« ،يمصطف ،يعيشف .۴۶

 .تا ، بيدارالمعرفه ،روتي، بيالنيد گيس ق محمديتحق ،الملل و النحلم بن احمد، يعبدالکر ،يشهرستان .۴۷

 ةمکتب ،قاهره ،ينيامام خم يحت طالب ياب بن يالمصر من االمام عل يف ةعيالش، يصالح الوردان .۴۸
 .م۱۹۹۳، يمدبول

www.SID.ir

Archive of SID

www.sid.ir


  
  
  
  
  
  
  

  ٢٣٣  هجري) ٦٤-٢٠تا پايان سفيانيان (از فتح اسالمي  ظهور و افول تشيع در مصر
 

 .١٣٨١، جهان ،تهران ،ق ماهر جرارهيتحق ،اتيفَبالو يالواف کتاب ،کيل بن ابين خليالد صالح ،يصَفَد .۴۹

 .۱۳۵۴، يبزرگ اسالم ةکتابخان ،تهران ،چ ششم ،عه در اسالميشن، يمحمدحس ،ييطباطبا .۵۰

ـ خ الريتار ،)۱۴۰۸( ر،يمحمد بن جر ،يطبر .۵۱ سـ تحق ،لـوک ل و الم  ،م، قـاهره يق ابوالفضـل ابـراه  ي
 .ق۱۴۰۸، دارالمعارف

 .۱۳۶۲، رياساط ،نده، چ دوم، تهرانيابوالقاسم پا ترجمة، يخ طبريتار ،ــــــــــــــ .٥٢

 ،مشـهد  ،يح حسـن مصـطفو  يتصـح  ،)يرجال کش( الرجال ةار معرفياخت ،يحسن بن عل ،يطوس .٥٣
 .١٣٤٨، يدانشگاه فردوس

ـ کو ،ياقوت الحمـو ين مصر و قُراها عند مد ،عبدالعال ،يعبدالمنعم الشام .۵۴ ـ  ،تي ـ الکو ةجامع ، تي
 .ق١٤٠٨

ـ  يمرعش العظمي اهللا تيآ ةکتابخان ،قم ،تنباياخبار الزبن حسن،  ييحي ،ابوالحسن ،يدليعب .۵۵ ، ينجف
 .تا بي

و  يزنجـان  ياحمـد فهـر   ترجمـة  ،يخيتارهاي  گر افسانهيو د أعبداهللا بن سب، يمرتض ،يعسکر .۵۶
 .۱۳۶۵، ياسالم يمجمع علم ،قم ،چ سوم ،گرانيد

ابـرار   ،تهـران  ،)۱( ياسـالم  يبا کشـورها  يي، آشنامصر يعرب يجمهور، يمحمدمهد ،زاده فالح .۵۷
 .۱۳۸۳، معاصر

 .۱۳۸۰، معشر ،تهران ،هيسور يارتيو ز ياحتيس خ اماکنيتارقائدان، اصغر،  .۵۸

، ياسـالم  ،، قـم يجالل ينيدمحمد حسيق سي، تحقشرح االخبار، يمغرب يميمحمد تم ،نعمان يقاض .٥٩
 .ق۱۴۰۹

 ةشياند ،تهران ،يعبدالرحمن شرفکند ترجمة ،آثار البالء و اخبار العباد ،بن محمود ايزکر ،ينيقزو .٦٠
 .١٣٦٦، جوان

 .م١٩٨٨، للکتاب ةالعام ةيالمصر ةئياله ،قاهره ،عصر الواله يمصرف ،ليده اسماعيس ،کاشف .۶۱

، الرساله ةموسس ،روتيالخامسه، ب .، طالعالم العرب و االسالم ياعالم النساء فکحاله، محمدرضا،  .۶۲
۱۳۰۴. 

ـ ، بقضاتها ةيکتاب تسم لهيمصر و ةالخ ويتاروسف، يمحمد بن  يالکند .۶۳  الکتـب  ةموسسـ  ،روتي
 .ق۱۴۰۷، الثقافه

ـ  ي، تحقمصر ةاخبار قضا ،ــــــــــــــ .۶۴ ـ  ،قـاهره  ،عمـر  يق الـدکتور عل ـ نيالد ة الثقافـة مکتب ، هي
 .ق۱۴۲۸
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٢٣٤    ١٣٩٢ پاييز/  ٤٣شماره /  سال يازدهم/ شناسی فصلنامه علمی ـ پژوهشی شيعه 
  

ـ ح رفن گسـت، ب يتصح ،ةو کتاب القضا ةکتاب الوال ،ــــــــــــــ .۶۵ ـ  ،روتي ، نيسـوع يال ةمطبع
 .م۱۹۰۸

 .ق۱۴۱۲، الوفا ةموسس ،تهران ،مصر يف ةعيالش، جاسم عثمان، يالمرغ .۶۶

بنگـاه ترجمـه و    ،تهران ،نده، چ دوميبوالقاسم پاا ترجمة ،مروج الذهب ،نيبن حس يعل ،يمسعود .۶۷
 .۱۳۶۰، نشر

 .۱۳۶۶، سروش ،، تهرانيدکتر ابوالقاسم امام ترجمة ،تجارب االمم، ي، ابوعليه رازيمسکو .۶۸

، يدفتر نشر فرهنگ اسالم ،، تهرانيمدباقر حجتحدميس ترجمة ،عهيخ شيتارن، يمظفر، محمدحس .۶۹
۱۳۶۸. 

 ،، چ سـوم، تهـران  يياکبـر کسـما   يعل ترجمة ست؟يع چيست و تشيعه کيش ،ه، محمدجواديمغن .٧٠
 .۱۳۶۰، اقبال

ـ يلع ترجمـة  ،مياالقـال  ةمعرف يم فياحسن التقاس ،بن احمد محمد ،يمقدس .۷۱  ،، تهـران يمنـزو  ينق
 .١٣٦١، شرکت مؤلفان

ـ  ،مؤلف مجهول .٧٢  ،تهـران  ،بـه کوشـش منـوچهر سـتوده     ،المغـرب  يحدود العالم من المشرق ال
 .١٣٦٢، يطهور ةکتابخان

 کتاب المواعظ و االعتبـار بـذکر الخطـط و آالثـار     ،يالعباس احمد بن عل ين ابيالد يتق ،يزيمقر .٧٣
 تا. بي ،)چاپ افست( نا، بي ،بغداد ،هيالثان. ط ،)يزيمعروف به خطط مقر(

ـ تحق ،ان و االعراب عما بأرض مصر من االعـراب يالب ،ــــــــــــــ .٧٤ ـ ق عبدالمجي ن، يد عابـد ي
 .م١٩٦١، عالم الکتب ،قاهره

 .ق١٤٠٠، منشورات اقراء ،قاهره ،هيمصر االسالم يف ةيالثَورات الشعب ،نيحس ،نصار .۷۵

 .۱۳۵۵، هيالمرتضو ةالمکتب ،نجف ،عهيفرق الش ،يحسن بن موس ،ينوبخت .۷۶

، نشـر  بنگـاه ترجمـه و   ،، تهـران يتيم آيمحمدابراه ترجمة، البلدانعقوب، ي ياحمد بن اب ،يعقوبي .۷۷
۱۳۴۷. 

ـ  ،، چ پنجم، تهـران يتيم آيمحمدابراه ترجمة، يعقوبيخ يتار ،ــــــــــــــ .۷۸ ، يو فرهنگـ  يعلم
۱۳۶۶.  
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  ٢٦٥ چکيده عربي
 

االيجابية للتشيع وهـي: زيـادة عـدد الشـيعة فـي حـدود دولـة        التيموريين نظرة في  ياالساس
ـ     لكـن  والتصـوف   يالتيموريين واختيار التوجه المعتزلي واالعتقاد بالمـذهب الحنفـي والميـل ال

لعلل الجانبية مثل الموقعيـة الجغرافيـة لهـذه الحكومـة (كـون      اليمكن اغفال النظر عن تاثير ا
والنخب فيهـا. تمـت كتابـة     الموظفينخراسان واقعة في الحدود االصلية للتيموريين) وتركيب 

  هذه المقالة باسلوب تاريخي.
  : التيموريون، المذهب، التشيع.االصطالحات االساسية

  
  ظهور وافول التشيع في مصر

  )۶۴-۲۰الي نهاية الدولة السفيانية( من الفتح االسالمي
  فيروز آزاديد. 

مصر بواسطة عـدد مـن الصـحابة والتـابعين لكـن نفـوذ        يانتقل التشيع المتولد مع االسالم ال
وقدرت مخالفي الشيعة يعد تحديا في طريق اتساع التشيع. ان قيام مسلمي مصر ضد عثمـان  

فـي تلـك البقعـة واسـتقر والة االمـام       ظهور التشـيع  يبن عفان كان من الفرص التي ادت الا
ان تبين ان هـذه الحـوادث    يهذه المقالة ال يتسع .هناك بعد توليه الخالفة االسالمية علي

ليست كاشفة عن اتساع التشيع في مصر. ان جـذور نفـوذ مخـالفي الشـيعة ومؤيـدي الـنهج       
درة العسكرية، كانت اعمق في مصـر  االعالم الواسع والق ياالموي والتي اعتمدت علـ   العثماني

كانوا محاصرين في بيـوتهم ومـالوا    يبحيث ان الشيعة هناك وبعد تشكيل الدولة االموية االول
  الصمت. يال

دراسة كيفية نشاة التشيع في مصر وعلل افوله فـي النصـف    يالمقالة التي بين يديك ال يتسع
ـ   االول من القرن بعد الفتوحات االسالمية. تهدف هـذه   للسـؤال   اجوبـة  يالمقالـة للحصـول عل

االصلي لهذا البحـث مـن خـالل نقـد ودراسـة النصـوص التاريخيـة وبعـض اراء المحققـيقن          
  المصادر المكتبية الموجودة. يال المعاصرين وتفسير الوثائق التاريخية استناداً

www.SID.ir  ، الدولة االموية.: التشيع، مصر، االمام علياالصطالحات االساسية
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