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چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع

تاریخ تأیید21/1/92 :

تاریخ دریافت29/66/61 :

روح اهلل رجبی پور
سیدحسین فالح زاده

خاندان اعین در نشر معارف اهل بیت

جایگتاه برجتت د دارنتدا بتا

خوان چگونگ تحول فکری و عقیدت این خاندان و مان آن ،کمک فراوانت
بد شناخ

افکار و عقاید ایشان م نمایدا این خاندان در اب دا بر متهه

تتتنن

بودند و بعدها بد تشیع گرایش یاف ندا نخت ین بتت ر آشتنای خانتدان اعتین بتا
تشیع در عصر امام سجاد
نقش داش د اس

بد وجود آمدا عوامل م عددی در ایجاد این تمایتل

 ،افرادی چون ابوخالد کابل صحابد خاص امام ستجاد

و

صالح بن میثم را باید دارای نقش مهم در پهیرش تشیع خانتدان اعتین شتمردا
همچنین ،اساتید و مشایخ حدیث فر ندان اعین در آشنای این خانتدان بتا اهتل
بی

ب تأثیر نبودهاندا

 پژوهشگر پژوهشکده کالم اهل بیت
 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم

مؤسسه دارالحدیث و دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم
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واژههاي كلیدي :امام سجاد  ،خاندان اعین ،حمران بن اعین ،عبدالملک بن
اعین ،شیعهگروی.
درآمد

در سدههای نخست هجری که ساختار سنتت و قبیلنههنا در حماینت ا ینک یرینان
سیاس یا مذهب  ،نقش مهم ایفا م کردند ،خاندانهای شیع کمک فراوان به ترویج و
ماندگاری یریان تشیع کردند .خاندانهای مانتد آل اعین در تربیت نیروهنای فرهتین و
علم یریان تشیع نقش مهم داشتتد.
برخ ا این خاندانها ا ابتدا ،پیرو امامان معصوم

بودند اما برخن دیینر در دوره

های بعد به تشیع گرایش یافتتد .شتاخت اعتقادات اولیه و آشتای بنا گینونی  ،عوامن و
مان تحول فکری خاندانهای شیعه ،نقش مهم در تحلی و با شتاسن اندیشنه هنای
کالم متأخر این خاندانها دارد.
در این مقاله ،مان و گیونی گرایش به تشیع خاندان اعین بررس م شود .ا آنینا
که این خاندان ،اه علم بودند و بر اساس تحول  ،فکنری شنیعه شندند ،فهنم دگرگنون
فکری ایشان م تواند روشن گر اعتقادات کالم و مذهب این خاندان پس ا شیعه شدن
باشد.
در این مقاله ،برای دست یاب به فهم اعتقادات اولیه ،گیونی و مان گرایش خاندان
اعین به اه بیت

 ،ابتدا فضای حاکم بر محیط ندگ خاندان اعین در کوفنه ترسنیم

م شود .سپس ندگ اعضای خاندان و گیونی آشتای آنها بنا مکتنا اهن بینت
بررس م گردد.
درباره موضوع این پژوهش تاکتون تحقیق مستقل صورت نیرفته است امنا در برخن
ا پژوهشهای که درباره خاندان اعین صورت گرفتنه اسنت ،اشنارهای مختصنر بنه اینن
موضوع شده است .به عتوان نمونه ،در کتابهنای مانتند تاریخ آل آریری آ نوشنته موحند
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ابطح  ،ریریةآبنآأعینآرال آشرخعت نوشته احمد محیطن اردکنان وآریریةآوخرناار آآ

رعین نوشته عباسعل صدیق نسا ،اشارههای کوتاه به این موضوع شده است.
همگتین پایاننامههای در این میته نوشته شدهاند که مهمترین آنها پایان نامنه سنید
باقر حسیت کریم با عتوان رناگی،آلثریآوآرناخشهآهریآکالمیآریریةآبنآرعین در دانشیاه
ادیان و مذاها است .مقاالت متعددی نین در اینن میتنه نوشنته شنده اسنت کنه مقالنه
عبارلملکآبنآرعین نوشته محمد اصغری نژاد ،یک ا آنها است.
اوضاع سیاسی ،اجتماعی و فکري كوفه

خاندان اعین ساکن کوفه بودند و تحت تأثیر اوضاع و شرایط کوفه قرار داشتتد شنرایط
سیاس حاکم بنر کوفنه در تشنویق بنه پنذیر

تشنیع ،برحنذر داشنتن ا تشنیع ،شنک

دسترس به شیعیان و ابرا عقیده افراد تأثیرگذار بود .آشتای با اوضاع و شرایط حاکم بنر
کوفه ،راهتمای خوب برای آشتای با فضای حاکم بر ندگ خاندان اعین است.
کوفه ،نخستین شهری بود که تمایالت شیع به طور وسیع در آن برو و ظهور یافنت.
سابقه تشیّع در این شهر ،به سال های آغا ین احداث آن با م گنردد .حضنور تعندادی ا
اصحاب ن دیک امام عل

مانتد عمّار یاسر ،حذیفة بن یمان و عثمان بن حتیف در این

شننهر ،در رواا اصننول تشنیّع در میننان اهننال آن ،بن تننأثیر نبننود 1.هننمگتننین ،خالفننت
امیرالمؤمتین حضرت عل

تأثیر بس ای در عالقهمتدی کوفیان به امام

و خانندان

ایشان داشت.
باگذر ایام بر تمایالت شیع مردم کوفه اف وده م شد .بعد ا شهادت امام حسین

،

کوفه گرفتار آشوب و درگیری گردید .قینامهنای شنیعیان مانتند قینام تنوابین و مختنار و
متا عات آل بیر و آل مروان ،یهان اسالم را در یتگ و آشنوب فنرو بنرده بنود .در اینن
مان ،حضرت امام ین العابدین

ا درگیریها کتارهگینری کنرد .ایشنان بنا در پنیش
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گرفتن سیاست کتارهگیری ،کمک فراوان به حفظ تشیع نمود .انصراف امام سنجاد
سیاست ،فرصت در اختیار مردم قرار داد تا بدون مؤاخذه به آن حضرت
در حال که آرام آرام ،حضور شیعیان در محضر امام سجاد

ا

ریوع کتتد.

اف ایش من یافنت ،آل

بیر ا عالم سیاست حذف شدند .پس ا حذف آل بیر ،عبدالملک در صدد برآمد تشنیع را
ا ریشه برکتد .بتابراین ،حجاا که دشمت بسنیار ینادی بنا شنیعیان داشنت در سنال 52
هجری ،حاکم کوفه گردید .حجاا آنقدر بر ستم در حق شیعیان اصنرار داشنت کنه امنام
در توصیف این شرایط م گوید:

باقر

وقتی حجاج آمد ،شیعیان بسیاری را کشت و ایشان را به ظن و گمان
بازداشت نمود .کار شیعیان در این جامعه بال زده به جایی رسیده بود که اگر
مردی را زندیق و یا کافر معرفی می کردند نزد حجاج محبوبتر از آن بود که
او را شیعه علی

معرفی کنند.

2

حجاا ا شیعیان گتان در وحشت بود که در مقابن سنادهتنرین اندیشنههنای شنیع ،
عکس العم سخت نشان م داد .او ،یحی بن یعمنر را بنه سنبا اینن کنه گفتنه بنود،
حستین

ذریه پیامبر

هستتد ا خراسان به عراق فرا خواند .حجاا تتهنا هتینام

حاضر شد به تبعید او اکتفا کتد که یحی توانست با استتاد به آیهای ا قرآن کنه حضنرت
عیس را ذریه حضرت ابراهیم

م خواند ،درست فکر خود را اثبات کتد.

3

در میان شیعیان که به دست حجاا کشته شدند به سعید بن یبیر ،کمین بنن یناد و
رشید هجری م توان اشاره کرد 4.عبدالملک بن مروان و کارگ ارانش ،شنیعیان را مجبنور
م کردند تا به امیرالمؤمتین حضرت عل

ناس ا گویتد 5.یکن ا برنامنه هنای دولنت

اموی این بود که شیعیان و سادات در فقر مال به سر برنند و ا مسنال سیاسن بعنه دور
باشتد .در این باره گفته شده است:
اهل این طایفه از بنی هاشم به صورتی بودند که برای رهایی از گرسنگی،
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6

در شرایط ظالمانه مویود در کوفه ،بسیاری ا شنیعیان نمن توانسنتتد عقایند خنود را
آشکار سا ند .خاندان اعین در این فضای ستیین ،با فرض داشتن تمنایالت شنیع هرگن
نم توانستتد ،به صورت آشکار و عموم ابرا عقیده کتتد .بتابراین ،نباید انتظار داشت کنه
شواهد فراوان ا آرای شیع ایشان در این عصر مویود باشد.
سُـنسُن

ید این خانواده ،فردی به نام ستسن است .دربناره ننژاد ستسنن ،اخنتالف وینود دارد.
برخى مى گویتد:
سنسن از قبیله غسان از نژاد عرب بود که در صدر اسالم به روم رفت و در
آن جا در مسلک راهبان درآمد.

یمعى دییر گویتد:
سنسن در اصل رومى بود.

7

در صورت که بپذیریم ستسن عرب نژاد بوده است و بنرای آگناه ا دینن حنق ،بنه
سوی روم حرکت کرده است .در این صورت ،م توان وی را بهعتوان شخصیت حق ینو
شتاخت.
اَعیَن بن سُنسُن

ستسن فر ندى به نام اعین داشت .در یتیى که میان روم و مسلمانان صورت گرفنت،
اعین به دست مسلمانان اسیر شد .آن گاه ،فردی ا قبیله بتى شیبان او را خریدارى کنرد و
فر ندخوانده خویش نمود .پس ا مدتى اعین در سایه تربیت پدرخوانده خود ،قرآن را حفظ
کرد و در ادبیات عرب گیره دست شد.
پدرخوانده اعین م خواست ،او را به قبیله خود ملحق کتد که وی نپذیرفت .مانى کنه
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اعین ب رگ شد ،ستسن ا روم آمد و مالقاتش کرد 8.بر اساس روایتها ،مان کنه اعنین
اسیر بود ،ستسن ا یاییاه او اطالع پیدا کرد و با گرفتن ایا ه و امنان نامنه ا مسنلمانان،
گتد بار به دیدار فر ند

شتافت.

9

در گ ارش ضنعیف ،اعنین ا منردم فنارس معرفن من شنود کنه پنس ا دیندار بنا
به دست ایشان اسالم را من پنذیرد .او در مینان راه بنا گروهنى ا بتنى

امیرالمؤمتین

شیبان برخورد م کتد و آنان پس ا گرفتن پیمان ،او را آ اد من کتتند 10.اینن گن ار
ویود روایت که اعین ا امام باقر
شرایط معمول  ،راوی امام باقر

بنا

نق م کتد ،صحیح نم تواند باشد؛ 11گنرا کنه در
در عصر امیرالمؤمتین حضرت عل

است که ا فارس عا م عراق شود و با امیرالمؤمتین

در ست نبوده

بیعت کتد.

به هر حال در هیچ یک ا متابع ،به شیعه شدن اعنین اشناره نمن شنود .امنا بنه نظنر
م رسد بر اساس روایت که رارة بن اعین ا پدر

اعین ا امام باقر

نقن من کتند،

اعین به تشیع گرایش پیدا کرده و یا شیعه بوده است .دربناره سنال وفنات وی ،اطالعنات
ویود ندارد .
فرزندان اعین

درباره تعداد فر ندان اعین اختالف نظر یادی ویود دارد .برخ آنان را هشت نفر ،بنه
نام های عبندالملک ،حمنران ،راره ،بکینر ،عبندالرحمان ،قعتنا ،مالنک و ملینک معرفن
12

م کتتد.

ابوغال

راری گ ار

های متعددی درباره تعداد فر ندان اعین بیان م کتد .امرو ه در

این میته ،متبع متقدم بر یسرلهآربوغرلب موینود نیسنت و متنابع بعندی ا اینن رسناله
استفاده م کتتد .بتابراین در این مقاله به بیان برخ ا مطالا کتاب ابو غالا م پردا یم.
گ ار

دییری ،فر ندان اعین را ده نفر م داند و پس ا نام شش نفر نخسنت رواینت
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اول ،عبداالعل  ،عیس  ،ضریس و سمیع را به این اسام م اف اید 13.برخ دییر ،آنهنا را
نُه نفر م دانتد ول به یای عیس و عبداالعل ا موس را ننام من برنند14و در روایتن ،
دختری به نام ام االسود به آنها اف وده م شود 15.عالوه بر موارد بینان شنده ،رواینتهنای
16

مختلف دییری در این باره ویود دارد.

در این مقاله برای معرف فر ندان اعین ،ابتدا بنه معرفن فر نندان سنت منذها وی
م پردا یم .سپس ،فر ندان غیر مشنهور او و سنرانجام بریسنته تنرین فر نندان اعنین را
معرف م کتیم.
فرزندان سنی مذهب اعین
قعنب بن اعین و مالک بن اعین

کش  17و عالمه حل  ،18مالک و قعتا را بر مذها تستن معرف من کتتند .در متنابع
ریال اه ستت به این دو نفر اشارهای نشده است .درباره تشنیع برخن ا افنراد خانندان
اعین ،لفظ صریح ویود ندارد اما عدم معرف اینن افنراد در متنابع اهن سنتت و وینود
شواهد بر فراگیری تشیع در خاندان اعین ،19گتین نمایان م کتد که غینر ا اینن دو نفنر
بقیه اعضای خاندان اعین ،شیعه بوده اند .همگتین ،عالمه بحرالعلوم بر اینن عقینده اسنت
که به ی دو فرد پیش گفته و ملیک تمام افراد اینن خانندان ا ارادتمتندان خناا اهن
بیت

20

بوده اند.

فرزندان غیر مشهور اعین
عیسی بن اعین

وی ا اصحاب امام باقر
امام باقر

است 21ول با این ویود ،هیچ روایت در متابع حدیث ا

ندارد .وی دارای سه روایت است که دو روایت 22ا آنها ،بنه طنور مسنتقیم و

یک روایت به صورت غیر مستقیم ا امام صادق

23

نق شده است.
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عبدالجبار بن اعین

عبدالجبار ا اصحاب امام باقر

25

24

بوده است او در متابع ریال مدح شنده اسنت و

هیچ روایت ا وی در متابع روای ویود ندارد.
عبداهلل بن اعین

در متابع ریال متقدم ،اشاره ای به وی نشده است و در کتاب ریال تنقیحآرلمقر  ،او
امام صادق

ا اصحاب و راوی احادیث امام باقر

و شنتاخته شنده اسنت 26.برخن

متکر ویود فر ندی به نام عبداهلل برای اعین هستتد 27.وی دو روایت 28ا امام بناقر

و

29

نق کرده است.

یک روایت ا امام صادق
عبداالعلی بن اعین

بر اساس سخن شیخ طوس  ،عبداالعل ا اصحاب امامصادق
متعددی ا امام صادق

است 30.وی روایات

در موضوعات مختلف دارد 31.عبداالعل در بنین علمنای اهن

ستت ،غیر ثقه معرف م شود 32.که ممکن است شاهدی بر تشیع عبداالعل دانسته شود.
برجستهترین فرزندان اعین

با فضیلتترین و بهترین فر ندان اعین ،راره ،عبدالملک ،حمران ،عبدالرحمان و بکینر
33

بودند .که راره درعرصه فقه ا دییران برتر بود.
عبدالملک بن اعین

تعریف و مدح روشت درباره او در کتابهای ریال و تذکرهها یافت نم شنود .بنا اینن
ویود در روایتهای شیع  34،دالی و قرایت بر ارتباط تتیاتتنگ وی و المنه اطهنار
ویود دارد .او ا یاران ن دیک امام بناقر
برادرانش ،بارها برای دیدار المه

و امنام صنادق

محسنوب من شنود .او و

به مدیته رفتهاند 35.در میان فر ندان اعین ،عبدالملک

مویهترین شخصیت در بین اه ستت است .ابنن حجنر عسنقالن  ،او را صندوق شنیع
معرف م کتد.

36
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ام اسود

اماسود ،دختر اعین ،بانوی عارف و پرهی کار بنود .علن بنن احمند عقیقن دربناره او
م گوید:
او کسی است که چشمهای زراره را هنگام فوت بست.
حمران بن اعین

37

38

حمران در میان تابعان 39و ا اصحاب امام محمدباقر
او ،امام عل بن حسین
ا امام ینالعابدین

و امام یعفرصادق

40

بود.

 ،را مالقات کرده است 41.باویود ایتکه برخ ا اینکنه حمنران
روایت نق کرده باشد ،اظهار ب اطالع م کتد 42ولن در برخن

متابع حدیث  ،روایتهای به نقن ا وی ا آن حضنرت

یافنت من شنود 43.در مینان

فر ندان اعین ،تابع شمرده شدن و مالقات با امام سجاد

 ،فقط بنرای حمنران بینان

شده است .با تویه به این امر ،شاید حمران ،فر ند ب رگ اعین بوده است .اخبار کتابهنای
ریال و آثار المه اطهار

در مدح حمران متواتر است .44با مطالعه اخبار به نظر م رسند

که او در مقام و ب رگ بر راره و سایر برادرانش پیش دارد.
عبدالرحمن بن اعین

وی ا اصحاب امام باقر

و امام صادق

و ا فقها بنود و ا آن دو ب رگنوار

روایت نق م کرد .به اعتقاد ابوغالا عبدالرحمن ،در مان امامصادق

گشم ا یهنان

فروبسته است 45امّا بر اساس کالم شیخ طوس  ،وی بعد ا حیات امنام صنادق
بوده است 46.ویود گتد روایت ا عبدالرحمن بن اعین ا امام کاظم

 ،ننده

 47،شاهدی بنرای

ترییح کالم شیخ طوس است .بر این اسناس ،وی پنس ا حمنران ،عبندالملک ،بکینر و
کوگکتر بوده است .وی دارای کتاب بنوده

راره فوت کرده و به احتمال ا گهار برادر
48

که در متابع ،اشارهای به نام آن نشده است.

چگونگی و زمان گرایش خاندان اعین به تشیع
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بکیر بن اعین

بکیر ا اصحاب و راویان امام باقر
بکیر ا امام باقر

49

و امام صادق

است .روایتهنای فنراوان

و نق روایتهای با مفاهیم عمیق مانتد روایتهای عوالم پیشنین،50

ریعت  51و والیت اه بیت
بن اعین و آن حضرت

 52ا امام باقر

 ،گواه بر ارتباط ن دیک میان بکینر

است.

زرارة بن اعین

نام او ،عبدریه و راره ،لقبش است .کتینه وی را گروهن ابوالحسنن و برخن ابنوعل
معرف م کتتد 53.وی در میان اصحاب امام محمد باقر

قنرار

و امام یعفر صنادق

دارد 54.نجاش در یجر  ،وی را ب رگ و استاد شیعیان در مان حیاتش معرف م کتد کنه
قارِی قرآن ،فقیه ،متکلم ،شاعر و ادیا بود ،تمام خصایص دینن و م اینای فضنیلت در او
یمع شده بود و راستیو ،مورد اعتماد و در مان خویش بر همه اصحاب مقدم بنود 55.امنام
یعفر صادق

 ،او را ا برترین اصحاب خود معرف م کتد و درباره ا
اگر زراره نبود ،احادیث پدرم نابود میشد.

همگتین ،امام صادق

م فرماید:

56

 ،وی را اه بهشت معرف من کتند 57.راره آثنار بسنیاری
58

داشته است امّا فقط کتاب رالستطرعةآورلجبرآورلعهود به نام او ثبت شدهاست.
ا شهادت امام صادق

راره بعد

فوت کرده است 59اما در این که گتند سنال ،پنس ا امنام

نده بوده است ،مح اختالف است.
بر اساس برخ گ ار ها ،راره پیش ا با گشت فر ند
امام صادق

که برای آگاه ا یانشنین

به مدیته فرستاده بود ،درگذشت .امنا شنیخ طوسن  ،منرگ او را در سنال

627هن  .ق م داند 60.در این صنورت ،راره ،دو سنال پنس ا شنهادت امنام صنادق
درگذشته است.
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چگونگی و زمان تشیع خاندان اعین
اعین

در ابتدا ،اعین بر مذها تستن بود و در هیچ یک ا متابع به شیعه شندن وی اشنارهای
نم شود .با این ویود ،نق برخ ا روایتها ا سوی اعین با مضامین بسیار عمیق دربناره
م تواند شاهدی بر گرایش وی به تشیع و یا تمای به اه بیت

المه

61

باشد.

عبدالملک بن اعین

براساس برخ گ ار ها ،عبدالملک ،نخستین شیعه آلاعین بود .او به وسیله صالحبنن
میثم به تشیع رهتمون گشت .سپس برادر

حمران به دست ابوخالد کابل به این مذها

62

وارد شد.

در توصیف صالح بن میثم باید گفت که او ا فر ندان میثم تمار در کوفه بنود ابوبصنیر
اسدی بیشترین روایت را ا وی نق م کتد ا آن یا کنه ابوبصنیر ا گنروه اول اصنحاب
ایماع است ،بر اساس رابطه استاد و شاگردی ،به نظر م رسد ا نظر ست صالح در حندی
بوده است که مویا تشیع خاندان راره شده است.
براساس سخن ابوغالا راری ،صالح بن میثم عام اصل گرویدن عبدالملک به تشیع
بوده است اما نقش سایر استادان عبدالملک نباید نادیده گرفته شود .افرادی گون:
 . 1شقیقبن سلمه اسدي

کتیه ا

63

ابووداک بود .او ا اصحاب و دوستان واقع امیرالمؤمتین حضنرت علن

بود 64.وی در صفّین در رکاب امیرالمؤمتین حضرت عل

حاضر بنود 65.و وی در سنال

66

 69هن  .ق وفات یافت.

 .2ابوحرببن ابواالسود دوئلی

عبدالملک بن اعین به وسیله ابوحرب دولل ا پدر
67

م کتد.

ا امیرالمؤمتین

روایت نقن

چگونگی و زمان گرایش خاندان اعین به تشیع

59

 .3ابوعبدالرحمن سلمی.

68

نام او عبداهللبن حبیا سلم است که ا یاران امیرالمؤمتین حضرت عل
م آمد .وی ا قراء کوفه است که قرالت را ن د امام علن

به شمار

آموخنت 69.او در سنال 672

70

هجری در نود سالی ا دنیا رفت.
 .4عبداهللبن شدادبن هاد.

او ا اصحاب ب رگ امیرالمؤمتین

ا

بود که بنه وسنیله کرامنت امنام حسنین
71

بیماری نجات پیدا کرده و سرانجام در سال  66یا  69هن  .ق ا دنیا رفت.

بیشتر روایتهای عبدالملک بن اعین در متابع روای اه ستت ا این گهار نفر اسنت.
ویژگ های این گهار نفر نشان م دهد که همه آنها ا ارادتمتندان امیرالمنؤمتین حضنرت
بودهاند .با تویه به سال مرگ هر گهنار نفنر ،بعیند نیسنت کنه بیشنتر اسنتفاده

عل

عبدالملک بن اعین ا ایشان ،قب ا بهره متدی ا امام باقر

بنوده

و امنام صنادق

است.
ام اسود

با ویود ایتکه ابوغالا راری ،اولین شیعه ا خاندان اعین را عبدالملک معرف م کتند
اما برخ دییر ،اولین کس که ا خاندان اعین به تشیع گروید را ام اسود داشتهاند .در نق
ابوغالا ،تشرف به تشیع عبدالملک و پس ا آن حمران بنه وسنیله ابوخالند کنابل اتفناق
72

افتاده است.

در کتابهای ریال  ،درباره نام و القاب ابوخالد کابل  ،اخنتالف بسنیار بنه گشنم من
خورد73ول نام وردان و لقا کتکر درباره او قطع است 74.بر اساس گفتار امنام بناقر
وی در ابتدا به امامت محمد بن حتفیه اعتقاد داشت ،سپس بنه امنام سنجاد
شیعه شد 75.امام صادق

،

گرویند و

م فرماید:

پس از حادثه خونین عاشورا ،جز سه تن بیشتر مردم از دین دست برداشتتند،
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این افراد عبارت هستند از .1 :ابوخالد کابلی؛  .2یحیی بن ام طویل؛  .3جبیر بتن
مطعم .سپس مردم به تدریج به آنان پیوستند.

این روایت امام صادق

76

درصدد بیان این مطلا است که ابوخالد کنابل ا ابتندا در

مسیر تشیع بوده است .هرگتد که در مدت کوتاه در مصداق امامت خطا کرد.
نق های دییری درباره اولین یاران امام سجاد

وینود دارد 77کنه بنا نقن منذکور

اختالفات دارند ول در همه آنها ،ابوخالد کابل ا اولین معتقدان به امام ین العابدین
شمرده م شود.
مدت یادی ا دوران امامت امام سجاد

،هم مان با حکومت حجاا بن یوسنف در

عراق بود .به همین دلی ابوخالد که مدتها متواری بنود در نهاینت بنه مکّنه رفنت تنا ا
78

گتیال حجاا در امان بماند.
ا گ ار

کش مشخص م شود ،ابوخالد مدت در عراق ندگ م کنرده و بعندها ا

ترس حجاا فراری شده است .با تویه به حضور ابوخالد در کوفه ،ممکن است آشتای وی
با ام اسود در این عصر اتفاق افتاده باشد.
بر اساس نق ابوغالا که حمران بن اعین به وسیله ابوخالد کنابل بنه تشنیع گنرایش
پیدا کرده است ،م توان فهمید که حضور ابوخالد در کوفه ،درا مدت بوده است .همگتین
با تویه به این که ابوخالد پیش ا منرگ حجناا م 22 .هنن  .ق) ا کوفنه بنه مکنه فنرار
م کتد و سال شهادت امام سجاد
ابوخالد در عصر امام سجاد

26یا  22هن ق بیان شده است ،بنه نظنر من رسند

با ام اسود در ارتباط بنوده و او در اینن عصنر شنیعه شنده

است.
حمران

براساس نق ابوغالنا راری ،وی بنه دسنت ابوخالند کنابل بنه تشنیع گنرایش پیندا
م کتد 79.اگر دیدار حمران با ابوخالد در عراق واقع شده باشد به طور حنتم در عصنر امنام

چگونگی و زمان گرایش خاندان اعین به تشیع

56

سجاد
سجاد

بوده است .همگتین اگر وی را در حجا هم مالقات کرده باشند در عصنر امنام
80

نق حدیث کرده است.

بوده است؛ یرا حمران ا امام سجاد

در حدیث که محمد بن حسن بن صفار نق م کتد 81پس ا گفتوگنوی علمن بنین
حکم بن عتیبه و حمران درباره محدث بودن امیرالمؤمتین حضرت عل
اطالع دقیق ا این امر ،خدمت امام سجاد
سجاد

آن حضرت

 ،حمران بنرای

من رود ولن قبن ا مالقنات او بنا امنام

به شهادت م رسد .بتابراین ،او ا امام بناقر

کتد .این حدیث ،شاهدی بر شیعه بودن حمران در دوران امام سجاد

پرسنش من
است.

حمران پیش ا شیعه شدن ،علوم مختلف را آموخته بود .استادان او و علوم کنه فنرا
مؤثر بودند .حمران پیش ا گنرایش بنه

گرفته بود در ایجاد عالقه نسبت به اه بیت

تشیع ا قراء قرآن بود .82او قرالت را ن د ب رگان مانتد ابواالسود ظالمبن عمرو یا فر ند او،
ابوحرببن اب االسود ،عبید بن نضیله و امام صادق

83

آموخت.

ابو االسود دولل ا ب رگان تابعان و ا اصحاب امیر المؤمتین حضنرت علن
است .او در مان حکومت ایشان ،وال بصره شد و همراه آن حضنرت

بنوده

در یتنگهنای

84

صفین،یم ونهروان شرکت کرد.

به نظر م رسد ،شاگردی حمران در ن د ابواالسود دولل و فر نند  ،نقنش مهمن در
گرایش حمران به اه بیت

داشته است.

استاد دیینر حمنران ،عبیند بنن نضنیله ا قنراء عصنر تابعنان در کوفنه و ا اصنحاب
امیرالمؤمتین

بود 85.حمران قب ا پذیر

تشیع ،ن د ابواسود ،یا فر ند ابواسود و ینا ا

عبید بن نضیله ،قرالت را فرا گرفت .این دو نفر ا عالقه متدان بنه امیرالمنؤمتین حضنرت
عل

و ا قراء بودند .گه این که گرایش بیشتر قاریان قرآن به تشیع بوده است 86من

توان نتیجه گرفت که شاگردی ن د این افراد ،تنأثیر مثبتن در گنرایش حمنران بنه اهن
بیت

داشته است.
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حمران در حدیث ا اسناتید متعنددی اسنتفاده کنرده اسنت کنه مهنم تنرین ایشنان،
ابوحرببن اب االسود 87و اب طفی عامربن واثله لیث  88هستتد .پیش ا این بنه نندگ و
گرایش فکری ابوحرب بن اب االسود اشاره شد .عامربن واثله لیثن ا گهنره هنای صندر
اسالم است که احادیث معروف را همگون ثقلین و حدیث غدیر نق م کتد 89.او در همنه
حضور داشت 90و در برخ ا یتگ ها ،پرگم دار

یتگهای امیرالمؤمتین حضرت عل

بود 91.او در سال شصت و پتج هجری به سبا این که با ابن بینر بیعنت

آن حضرت

92

نکرد به همراه محمد بن حتفیه در شعا بت هاشم ندان شد.

حمران بن اعین ،عالوه بر افراد نام برده ،ا محدثان دییری نی روایت نقن من کتند.
حمران به واسطه یعید همدان  ،حدیث ا امام سجاد

نق کرده است 93.بنا توینه بنه

اینکه در هیچکدام ا متابع ریال  ،یعید ا اصحاب امام باقر
م آید وی در عصر امام سجاد
عصر امام سجاد

شمرده نم شود به نظنر

فوت کرده است .بتابراین ،حمنران اینن حندیث را در

ا او نق کرده است.

حمران ا ابوحم ه ثمال  ،94سعید بن یبیر 95و ابوخالند کنابل  96،صنحابه خنالص امنام
سجاد

حدیث نق کرده است .نق ا این افراد در میان دیینر اعضنای خانندان اعنین

ویود ندارد و این امر آشکار م کتد که حمران با اصحاب خاا المه
است .سعید بن یبیر در مان حیات امام سجاد
نشان م دهد که وی در عصر امام سجاد

در ارتباط بنوده

به شهادت م رسد و نق حمنران ا او
با شاگرد خاا ایشان در ارتباط بوده است.

بر این اساس م توان پذیرفت ،حمران نقش اساس در گنرایش سنایر افنراد خانندان
اَعْین به اه بیت

داشته است و سابقه او در نقن رواینت ا امامنان

ایشان ،قدیم تر ا دییر اعضای خاندان اعین است.

و اصنحاب

چگونگی و زمان گرایش خاندان اعین به تشیع
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عبدالرحمن بن اعین

 ،مطلب گفته نشده است اما

درباره گیونی و تاریخ تشرف او به مکتا اه بیت

گون عبدالرحمن در مان حجاا دستییر شده است 97،شاید بتوان نتیجه گرفت که وی در
عصر حجاا ،شیعه بوده و یا ا دوستداران اه بیت
معاصر با امام سجاد

شتاخته م شده اسنت .حجناا،

است پس به احتمال عبدالرحمن در مان امام سجاد

ا دوستداران اه بیت

 ،حداق

بوده است.

بکیر بن اعین

درباره گیونی تشیع بکیر بن اعین ،اخباری بیان نشده است .او ا سالم بن اب حفصه
ا امننام بنناقر

 ،روایننت نقن کننرده اسننت .98سننالم بننن ابن حفصننه ،فننردی ینندی و

بتری99معرف م شود ،100این امر نشان م دهد که بکیر حداق به انندا ه نقن حندیث بنا
بتریه در ارتباط بوده است.
زرارة بن اعین

اخباری درباره مان و گیونی شیعه شدن راره ویود ندارد ول بتابر شنواهد موینود،
تشیع راره را باید متأثر ا برادران ب رگتر

مانتد عبدالملک و حمران دانست .مان شنیعه

شدن راره در یوان  ،مصادف با اواخر امامت امام سجاد
بوده است در این صورت راره یا در اواخر امامت امام سجاد
باقر

و یا در اوای امامت امنام

به تشیع پیوسته است.
در نقل که کش ا بان راره ،درباره دیدار با امام باقر

اشاره م شود که او در سن یوان با امام بناقر
باقر

و اوای امامت امام بناقر

در متنا دیندار من کتند و گنون امنام

را تا آن مان ندیده بود ا لحاظ گهنره ،امنام

عظمت و مت لت امام باقر

نق م کتدبه این مطلنا
را نمن شنتاخت و بنر اسناس

 ،ایشان را شنتاخته اسنت .در مقابن  ،امنام

وی را بنه
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عتوان یک ا فر ندان اعین م شتاسد .در این مالقات امام
یک ا فر ندان اعین است و ا احوال حمران پرسش م کتد.

ا وی م پرسد که کدام
101

این نق شاهدی است بر این نکته که فر ندان اعین ،پیشتر شیعه شده بودند و اینن،
اولین مالقات حضوری راره بوده است .این مالقات باید در اواین امامنت امنام بناقر
انجام شده باشد؛ گرا که راره ،خود را دراین دیدار ،ینوان امنرد توصنیف من کتند و در
حدیث دییر ،راره به امام صادق

م گوید که من گه سال است که در سنفر حنج،

102

خدمت شما م آیم.

ا برخ شواهد دییر به دست م آید که راره در اواخر عمر امام صنادق

خندمت

ایشان نم رسیده است و فر ندان و فر ند برادر  ،حم ة بن حمران ،رابط بین وی و امام
بودهاند 103.همگتنین در منان شنهادت امنام صنادق

صادق

 ،راره بیمنار بنوده

104

است.

بتابراین ،گه سفر حج و روایتهای فراوان که ا امنام بناقر
مان امکانپذیر است که امام باقر

را در اوای امامت ،مالقات کرده باشند .بتنابراین،

راره یا به تبعیت ا برادرانش در عصر امام سجاد
امامت امام باقر

نقن کنرده اسنت،

شیعه شده است و یا اینکه در اوای

تشیع را پذیرفته است.

حکم بن عتیبه در میان مشایخ راره ،فردی است که م توانند در گنرایش او بنه اهن
بیت

تأثیرگذار بوده باشند .او بتنری و راوی امنام سنجاد

 ،امنام بناقر

و امنام

105

معرف م شود.

صادق

ا برخ روایتها استفاده م شنود کنه امنام سنجاد
حضرت عل

آینهای را کنه امیرالمنؤمتین

به واسطه آن ،دارای علم خاا بوده است به حکم بن عتیبه تعلنیم داده

است .این در حال اسنت کنه در آن منان ،بسنیاری ا ب رگنان شنیعه ا محندث بنودن
المه

ب اطالع بودهاند 106.بتابر نق نجاش  ،امام باقر

حکنم بنن عتیبنه را اکنرام
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م نماید 107 .در روایت دییر ،امام باقر
اطالع دهتد که محدث بودن المه

ا راره و یا بکیر من خواهند کنه بنه حمنران
را به حکم بنن عتیبنه بنا گو نکتند .هنمگتنین در

کتاب کشی ،روایتهای متعددی در ردّ وی وارد شده است.

108

این در حال است که ا حکم بن عتیبه ،تکریم های فراوان نسبت به امنام بناقر
نق م شود .عبداهلل بن عطا ،یک ا دانشمتدان ب رگ عصر امام باقر

نق م کتد:

حکم بن عتیبه را در محضر امام باقر دیدم که همچون کودکی در برابر
استادی عالیمقام ،زانوی ادب بر زمین زده و شیفته و مجذوب کالم و شخصیت
او گردیده بود.

109

حکم بن عتیبه ،امام باقر

را ا متوسمین م دانسته اسنت 110.او موفنق بنه دیندن

کتاب امیرالمؤمتین حضرت عل
یادی بین حکم بن عتیبه و امام باقر

شده است 111.همه این موارد ،گواه بنر وینود ارتبناط
است .برخ ا روایتها نشان من دهتند وی در

برخ ا مباحث فقه  ،مخالف اندیشه های المنه
اعتقادات نادرست ،روایتهای متعددی ا المه

بنوده اسنت و بنه سنبا برخن ا
در رد وی صادر شده است.
112

حکم بن عتیبه ،استاد راره ،حمران و طیار بوده است ،پیش ا آنکنه شنیعه شنوند.

برخ ا نق ها نشان م دهتد که حکم ،یاییاه علم واالی در ن د راره داشته است .به
طوری که در مواردی ا دیدگاه حکم ،حمایت م کرده است 113.این مسئله ،گواه بنر اینن
است که راره تحت تأثیر حکم بوده است و حکم در ن د او دارای مقام رفیع بوده است.
به نظر م رسد ،شاگردی حمران و راره در ن د وی ،با تویه به استفاده علم حکم بن
عتیبه ا امام سجاد

و امام باقر

باعث آشتای آنها با امامان شیعه

و عالقه متدی وی نسبت بنه المنه معصنوم

،

و گرایش ایشان به مکتا تشیع شده است.

تمام افرادی که به شکل در تشیع راره نقش داشتتد ،انسانهای معتندل نسنبت بنه
اه ستت بودند اما راره دارای دیدگاه تتدی نسبت به اه ستت بوده به طوری که آننان
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را خارا ا ایمان م دانست و حاضر نبود با آنها ا دواا کتد 114.برای بررسن گراین اینن
امر ،باید شخصیت تأثیر گذار دییری بر راره معرف شنود .اینن فنرد ،ابوالجنارزود ینادبن
مزتْذَر ،بتیانگذار فرقة یارودیه بوده است 115که نجاش  ،او را ا امامیان کوف و ا اصحاب
م داند .همگتین ،وی روایتهای ا امنام صنادق

امام باقر

نقن من کتند .او در

116

مان قیام ید ا امامیه یدا م شود و به ید م پیوندد.
فراوان روایتهای ابوالجارود ا امام باقر

 ،ارتباط ن دیک او را بنا آن حضنرت

نشان م دهد .با این ویود ،او به سبا اندیشههای خاا و عدم پایبتندی بنه تقینه کنه
شیعیان در آن دوره به آن مل م بودند ،ا سوی امام

طرد شد 117و سرحوب بنه معتنای

شیطان کور و ساکن در دریا نامیده گردید 118.بتابر برخ ا روایتهنا ،ابوالجنارود در دور
امام صادق
نیر
صادق

به یهت حفظ عقاید

ا سوی امام

نکوهش گردید.119.

ابوالجارود به مسئله امامت و عدم پایبتدی به تقیه ،او را ا امام باقر

و امام

دور ساخت و سبا گرایش او به سمت ید بنن علن گردیند .راره هنمگنون

ابوالجارود نسبت به تقیه دارای ابهامات بوده است در حدیث که محمد بن حسن بن صفار
نق م کتد ،امام باقر

120

ا راره م خواهد که آمو ه تقیه را بپذیرد.

درباره باورهای یارودیه گفته م شود کنه یارودینه ا دو خلیفنة نخسنت برالنت من
یستتد و آنها را به دلی کتار نهادن امیرالمؤمتین حضرت عل
121

م شمردند.

و غصا خالفت ،کنافر

راره ا این یهت م تواند ا ابوالجارود تأثیر پذیرفته باشند کنه هنر دو ا

خلیفه اول و دوم برالت م یستتد و دیدگاه متف نسبت به اه ستت داشتتد.
شاهد نخست بر ارتباط راره و ابوالجارود در سخن کش دربار مان است که راره و
ابویارود ا امام صادق

ایا ه ورود گرفتتد .امنام

در آن هتینام من گویند کنه ای

غالم! آندو را وارد کن؛ گرا که آندو همانتد گوساله در حیات و ممات هستتد 122.این نق
کش  ،با گوی ویود برخ عقاید مشترک و تأثیر پذیری راره ا ابوالجارود است.
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همانطور که نجاش بیان م کتد 123ابوالجارود تا پیش ا قینام یند بنا وینود برخن
عقاید انحراف  ،هتو ا امامیه بوده است و پس ا قیام ید ،تغییر عقیده م دهد .بتنابراین
نق کش گتین تحلی م شود که همراه

راره با ابوالجنارود تنا پنیش ا تغیینر عقینده

ابوالجارود بوده است و پس ا تغییر عقیده و یدی شدن ابوالجارود ،راره او را رها م کتد؛
یرا هیچگونه همراه ا سوی راره و دییر اعضای خاندان اعنین بنا قینام یند گن ار
نشده است.
شاهد دوم که این ارتباط را نشان م دهند همنراه بنودن راره و ابوالجنارود در کتنار
در هتیام است که امام باقر

بستر امام باقر

در لحظات آخر عمر آن حضرت

به امام صادق

درباره امامت وصیت م کتد 124.این روایت ،مصاحبت راره و ابوالجارود

را پیش ا قیام ید نشان م دهد.
نتیجه

خاندان اعین یک ا تأثیرگذارترین خاندانها در فهم و نشنر معنارف اهن بینت
بودند .آنها در ابتدا بر مذها تستن بودند و بر اثر ندگ در شهر شیع کوفه و همراه با
استادان متمای به اه بیت
عصر امام سجاد

 ،به تشیع عالقهمتد شدند .این گرایش و عالقه متندی ا

آغا گشت و در نهایت به شیعه شدن عبدالملک بن اعین بنه دسنت

صالح بن میثم و یا شیعه شدن ام اسود به وسیله ابوخالد کابل انجامید .در گیونی تشنیع
سایر اعضای خانواده اعین ،اطالعات در دست نیست اما شواهد نشان م دهتد کنه دیینر
اعضای خانواده به تبعیت ا فر ندان ب رگ خاندان اعین؛ یعتن عبندالملک و حمنران و ام
اسود به تشیع پیوستتد .تتها سه تن ا خاندان اعین ،شیعه نشدند و بر مذها تسنتن بناق
ماندند که عبارت هستتد ا  :قعتا ،مالک و ملیک.
صرفنظر ا مان تشیع فر ندان اعین ،نوع تشیع و گرایشهای شیع آنها نی متنأثر
ا فضای فکری کوفه و افرادی بوده است که واسطه آشتای آنها با تشیع بودهاند.
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پینوشتها :آ
 .1یعقوبی ابن واضح ،تاریخ یعقوبی ،ترجمه محمد ابرراهی ییتری ،تارراان انتشرارام علمری و
فرهنگی1366 ،ش ،ج  ،2ص .105 ، 74
 .2ابن ابی الحدید ،شرح ناج البالغه ،مصحح ابوالفضل ابراهی  ،بیرومن داراحیاء التراث العربی،
1965م ،ج  ،11ص .44
 .3البالذرى احمد بن یحیى بن جابر ،جمل من انساب األشراف ،بیرومن دارالفکر1417 ،هر ق،
ج  ،13ص .265

4ا یعقوب  ،پیشین ،ج  ،2ص 041ا 

5ا ابن خلکان احمدبن محمد بن اب بکتر ،وفیتا

االعیتان ،تحقیت احتتان عبتا ،،بیترو

دارصادر0441 ،م ،ج  ،2ص 424ا
6ا همان ،ج  ،7ص 014ا
 .7الزرارى ابوغالب ،رساله ابى غالب الزرارى و تکملتاا البى عبداهلل الغضائرى ،تحقیق
محمدرضا حسینى ،ق ن مرکز البحوث و التحقیقام االسالمیه1411 ،هر ق ،ص  128و .129
8ا همانا
9ا همانا

10همان ،ص040ا

 11ا ابن اب الحدید ،پیشین ،ج  ،4ص 014ا 
 12ا الزراری ،پیشین ،ص031 ، 024ا
 13ا همان ،ص 040 ، 041ا 
14ا همان ،ص 031ا 
 .15هماا ،ص .130
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16ا همان ،ص014ا
17ا کشى محمد بن عمر ،إخ یار معرفة الرجال ،مشهد مؤستة نشر دانشگاه مشهد 0414،هتت ا

قا ص010ا 

 .18حلی حسن بن یوسف بن مطار  ،خالصهاالقوال ،ق ن موسسره نشررالفقاهه1417 ،هرر  .ق،
ص.248
 19ا کش  ،پیشین ،ص010ا
 . 20اردبیلرری محمرردعلی ،جررام الرررواة ،بیرررومن منشررورام داراالضررواء1403 ،هررر  .ق ،ج،1
ص.255
 . 21برقى احمد بن محمد ،رجال البرقی -الطبقام ،تاراان انتشرارام دانشرگاه تارراا،1342 ،
ص.11
 . 22نعمانی محمد بن ابراهی  ،الغیبه ،تاراان مکتبره صردوق1397 ،هرر  .ق ،ص300؛ صردوق
محمدبن علی ابن بابویه ،من الیحضره الفقیه ،چاپ دوم ،ق ن دفتر انتشارام اسالمی ،1413 ،هر
 .ق ،ج  ،3ص .301
 23ا نعمان محمد بن ابراهیم ،پیشینا
 . 24طوسی محمدبن حسن ،رجالطوسی ،ق ن موسسه نشراسالمی1417 ،هر  .ق ،ص.139
 . 25حلی ابنداوود ،کتاب الرجرال ،نجرفن چراپ محمدصرادق یل بحرالعلروم1392 ،هرر ق،
ص.220
 . 26مامقانی عبداهلل ،تنقیح المقال ،نجف اشرفن المطبعة المرتضویة2531 ،هـ ق ،ص .214
 . 27خوئی ،معج الرجالالحدیث ،ق ن مرکز نشر یثارشیعه ،1374 ،ج  ،10ص .114
 . 28کلینی محمد ،کافی ،مترج ن شیخ محمدباقر کمره ای ،چاپ پنج  ،تاراان انتشارام اسروه،
 ،1381ج ،7ص143؛ صدوق محمد بن علی ابن بابویه ،ثواب االعمال و عقراب االعمرال ،قر ن
انتشارام شریف رضی ،1364 ،ص .263
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 29ا کلین  ،پیشین ،ج ،2ص604ا
 . 30طوسی محمدبن حسن ،فارست طوسی ،ق ن موسسه نشر اسالمی1417 ،هر  .ق ،ص.242
 31ا کلین  ،پیشین ،ج ،0ص 234 ،044 ،40ا 

 . 32ذهبی محمدبن احمد ،تاریخ االسالم و وفیام المشراهیر و االعرالم ،بیررومن چراپ عمرر
عبدالسالم تدمری1414 ،هر  .ق ،ج  ، 10ص .304
 33ا الزراری ،پیشین ،ص011ا 
 . 34ا .کن زراره میگوید :امام صادق

بعد از مرگ عبدالملک فرمرودن خداونردا مرا اهرل

بیت در نظر ابوضریس باترین خلق تو بودی  .پرس او را در روز قیامرت در زمرره محمرد کره
صلوام تو به او باد ،قرار ده .سپس امام فرمودن ییا او را در خواب دیدهای؟ عرض کردمن خیرر.
امام فرمودن سبحاااهلل مثل ابوضریس کجاست ،مانند او هنوز به دنیا نیامده است(.کشی ،پیشین،
ص.)177 ،176
 36ا کش  ،پیشین ،ص040ا
 . 36ابن حجر عسقالنی ،تقریب التاذیب ،بیرومن عبدالوهاب عبداللطیف1380 ،هرر  .ق ،ج ،1
ص .517
 37ا حل حتن بن یوسف ،پیشین ،ص040ا
 31ا الزراری ،پیشین ،ص  031و 036ا
 34ا طوس  ،رجال ،پیشین010 ،ا
 41ا حل ابن داوود ،پیشین ،ص 034ا
 40ا الزراری ،پیشین003،004 ،ا 
 . 42موحد ابطحی محمدعلی ،تاریخ یلزراره ،اصفااان چاپ ربانی ،بی تا ،ص.103
 .43مجلسی ،بحاراالنوار ،بیرومن دار احیاء التراث العربی1403 ،هر  .ق ،ج ،61ص.37
 44کش  ،پیشین ،ص074 ، 074ا
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 45ا الزراری ،پیشین ،ص011ا
 46ا طوس  ،پیشین ،ص234ا

 47ا طوس محمدبن حتن ،تههی

االحکام ،تهران دارالک

االسالمید ،0346 ،ج ،6ص ،33

 34ص073ا
 48ا نجاش  ،پیشین ،ص237ا

 49ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص ، 027ص071ا 
 . 50محمد بن حسن صفار ،بصائر الدرجام ،چاپ دوم ،ق ن مكتبة آیـة ا المرشيـا الفي ـا،
 1404هر ق ،ج ،1ص. 89
 . 51حلی حسن بن سلیماا ،مختصر البصائر ،ق ن موسسه نشر اسالمی1421 ،هر  .ق ،ص.107
 52ا کلین  ،پیشین ،ج ،0ص214ا
 53ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص214ا
 54ا همان ،ص337ا
 55نجاش  ،پیشین ،ص076ا

 56ا کش  ،پیشین ،ص033ا 
 57ا همانا 

58ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص 201ا 
 59ا کش  ،پیشین ،ص042ا 

 60ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص201ا
 61ا روای
باقر

با مضمون عمی درباره ائمد

نقل شده اس

ا طری

رارة بن أعین ا پدرش اعتین ا امتام

(ابن اب الحدید ،پیشین ،ج  ،4ص )014ا 

 62ا الزراری ،پیشین ،ص036 ،031ا
 . 63ابن ماجه محمد بن عزیز ،سنن ابن ماجه ،بیرومن دار احیاء الترراث العربرى ،بری ترا ،ج،1
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ص.568
 64ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص41ا
 . 65ابن اثیر عزالدین ،اسدالغابه فی معرفة الصحابه ،مصرن دارالمعارف ،بی تا ،ج ،3ص.3
 . 66ابن حجر عسقالنی ،تاذیب التاذیب ،حیدریبادن دایرة المعارف نظامیره1330 ،هرر  .ق ،ج
 ،3ص .649
 . 67الحمیدی أبو بکر عبد اهلل بن الزبیر ،مسند الحمیدی ،بیروم ،دار الکتب العلمية 1409 ،هر .
ق ،ج ،1ص.30
 . 68نسائی احمد بن شعیب ،السنن الکبری ،بیررومن دار الکترب العلمیره 1411 ،هرر  .ق ،ج،3
ص.199
 . 69ابن سعد ،طبقام ،ترجمه محمود مادوى دامغانى ،تارراان انتشرارام فرهنر
 ،1374ج ،6ص.172
 70ا اردبیل  ،پیشین ،ج  ،2ص  347ا
 71ا همان ،ج  ،0ص 442ا 

 72ا الزراری ،پیشین ،ص  031و 036ا 
 73ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص 034 ، 031 ، 011؛ کش  ،پیشین ،ص 006ا
 74ا حل حتن بن یوسف ،پیشین ،ص077ا 
 75ا کش  ،پیشین ،ص  020 ،021
 76ا همان ،ص 023ا 
 77ا همان ص006ا
 78ا کش  ،پیشین ،ص 024 ،023ا
 79ا الزراری ،پیشین ،ص036 ، 031ا
 80ا مجلت  ،پیشین ،ج ،40ص37ا

و اندیشره،
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 81ا صفار ،پیشین ،ج،0ص344ا

 82ا الزراری ،پیشین ،ص003ا 
 . 83ذهبی محمدبن احمد ،طبقام القرّاء ،ریاضن چاپ احمدخاا1418 ،ه ،ج ،1ص.47
 84ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص 032و 044ا 
 85ا همان ،ص 72ا 

 86ا الزراری ،پیشین ،ص003ا 
 . 87بن ابی حات عبدالرحماا بن محمد بن ادریس رازی ،تفسیر ابن ابری حرات  ،چراپ دوم،
مکهن مکتبه نزار مصطفی الباز1419 ،هر  .ق ،ج ،10ص .3380
 . 88ابن ماجه محمد بن عزیز ،سنن ابن ماجه ،بیرومن دار احیاء التراث العربى ،بی ترا ،ج ،1
ص 491؛ ج  ، 2ص. 1041
 . 89صدوق محمد بن على ابن بابویه ،خصال ،ق ن انتشارام جامعه مدرسین ،1362 ،ص ، 65
.66
 . 90ابن کثیر علی بن حسین ،تفسیر القریا الکری  ،بیرومن دار الکتراب العربیره1405 ،هرر ق،
ج ،9ص . 190
 .91حاجی خلیفه مصطفی بن عبداهلل چلچی ،ترجمه تقوی التواریخ ،مترج ناشرناخته ،تارراان
احیاء کتاب ،1376 ،ص .225
 . 92ابن سعد ،طبقام ،ترجمه محمود مادوى دامغانى ،تارراان انتشرارام فرهنر

و اندیشره،

 ،1374ج ،5ص. 220

 93ا کلین  ،پیشین ،ج ،0ص341ا 
 . 94صدوق محمد بن على ابن بابویه ،األمالی ،بیرومن اعلمى 1400 ،هرر  .ق .ص 148و202؛

صدوق محمد بن على ابن بابویه ،کمال الدین و تمام الفعمة ،چاپ دوم ،تاراان اسرالمیه1395 ،
هر  .ق ،ص . 329
 95ا همو ،کمال الدین ،ص324-322ا 
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 . 96صدوق محمد بن على ابن بابویه ،معانی االخبرار ،قر ن موسسره النشرر االسرالمی،1361 ،
ص.368

 97ا الزراری ،پیشین ،ص031، 024ا 
 . 98صدوق محمد بن على ابن بابویه ،خصرال ،قر ن انتشرارام جامعره مدرسرین ،1362 ،ج،2

ص.644
 . 99درباره یرای بتریه باید گفتن دعوم به والیت امیرالمؤمنین حضرم علی

میکردند،

ولی نسبت به خالفت اولی و دومی نیز با دیده احترام می نگریستند و حکومت یناا را حق
میدانستند .یناا دید منفی نسبت به عثماا ،طلحه و زبیر داشتند و برای هر یک از اوالد
امیرالمؤمنین حضرم علی

که قیام به شمشیر کند قایل به امامت بودند(کشی ،پیشین،

ص.)232
 100ا حل حتن بن یوسف ،پیشین ،ص247ا
 101ا کش  ،پیشین ،ص071ا 

 102ا صدوق ،من ال یحضره الفقید ،پیشین ،ج ،2ص604ا
 103ا کش  ،پیشین ،ص 044 ،040 ،031ا 
 104ا همان ،ص063ا 

 105ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص 014 ،030 ،002؛ کّش  ،پیشین ،ص 233ا 
 106ا کلین  ،پیشین ،ج ،2ص03ا 

 107ا نجاش  ،پیشین ،ج  ،2ص 242 -240ا 
 108ا کش  ،پیشین ،ص214 ،241 ،061 ،042 ،034ا
 . 109مفید محمدبن نعماا ،االرشاد ،چاپ سوم ،بیرومن موسسة االعلمری للمطبوعرام1399 ،
هر  .ق ،ص .258
 . 110اربلی علی بن عیسی ،کشف الغمه ،ترجمه زواره ای ،علی بن حسین ،چاپ سوم ،تاراان
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انتشارام اسالمیه ،1382 ،ج  ،2ص.324
 111ا نجاش  ،پیشین ،ج  ،2ص242 -240ا
 112ا کش  ،پیشین ،ص201ا 

 113ا همان ،ص  061و ص214ا 
 114ا همان ،ص040ا 

 115ا طوس  ،رجال ،پیشین ،ص036ا
 116ا نجاش  ،پیشین ،ص071ا 

 . 117نوبختی ابومحمد حسن بن موسی ،فرق الشریعه ،ترجمره محمردجواد مشرکور ،تارراان
انتشارام بنیاد فرهن

تاراا ،1375 ،ص.49- 48

 118ا کش  ،پیشین ،ص232ت230ا 
 119ا همان ،ص230-231ا

 120ا صفار ،پیشین ،ص241ا 
 . 121اشعری قمی سعدبن عبداهلل ،المقاالم و الفرق ،تاراان چاپ محمد جواد مشکور،1361 ،
ص71ر.73
 122ا کش  ،پیشین ،ص060ا 

 123ا نجاش  ،پیشین ،ص071ا 
 .124مسعودی علی بن حسین ،إثبام الوصية لعلیّ بن أبی طالب ،مترج ن نجفی ،محمدجواد،
تاراان اسالمیه1362 ،ش ،ص.182

