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نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس
در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه در عصر حضور ائمه

تاریخ دریافت39/55/55 :

تاریخ تأیید39/7/59 :
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مهدی سلیمانی آشتیانی

5

٭٭

نعمتاهلل صفری فروشانی

2

بنوعبدالقیس ،از قبایل عربی شمال شبهجزیره هستند که از قرر هرا یریا از
اسالم ،در بحرین قدیم (شامل :کویر ،،اسسرا  ،ق رر ج م مر ال زایرر بحررین
کنونی) ساکن بودهاند .یس از تأسیس شهر کوفه ،جمعی از افراد قبیلة یادشده ،به
این شهر مهاجرت کردند ج منشأ برخی فعالی،ها ج تغییرها در مسائل فرهنگی ج
اجتماعی شهر کوفه در عصر سضور اماما شیعه

شدند .این نوشتار ،یس از

اشاره به ییشینه اسالمآجرد ج تشری گررج بنرو عبردالقیس ج سرابقه محبر ،ج
ارادت آنها نسب ،به خاندا ییامبر ،سضور ایشا را در کوفه با رجش توصیفی ر
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تحلیلی ج نیز بهرهگیر از مناب رجالی شیعه ج با هدف شناخ ،نقرا فرهنگری
ج اجتماعی آنها ،گزارش ج جم بند کرده اس .،ازایرنرج ،مقالره یریا رج ،بره
شناسایی ین اه تن از شخصی،ها سدیثی این خاندا در کوفره ج معرفری آررار
آنها در زمینه :سدیث ،فقه ،کالم ج شعر ،جایگاه آنا در جمر قاریرا  ،مدراسرا
قرآ ج خ یبا  ،مناصب سکومتی آنهرا ج سرران ام معرفری مسراجد عبردالقیس،
شامل :مس د سهله ،مس د صعصعةبنصوحان ج مس د زیدبنصوسا  ،به عنروا
سه مس د منسوب به این قبیله ،هم ،گماشته اس.،

کلیدواژگان :بنو عبدالقیس ،اصحاب امام صادق

 ،قبایل شیعه ،کوفه ،تاریخ تشیع.

درآمد

قبیله عبدالقیس ،از مهمترین قبایل ساکن بحرین تاریخی بودهاند .مییدانییم یییا از
اسالم و تا حدود قرن هفتم هجری ،به همه سرزمینهای ساحل جنوبی خلیج فارس ،بین
بصره و عُمان« ،بحرین» اطالق میشده است 5.بنابراین ،بحیرین قیدیم ،شیامل :کوییت،
احساء ،قطر و در نهایت ،مجمع الجزایر بحرین کنونی میشود .درباره مرزهای این ناحییه
گفته شده که بحرین ،از سمت مغرب ،به سرزمین یمامه متصل است و از سمت شمال ،به
بصره و از جنوب ،به عمان میرسد.

2

قبیله عبدالقیس ،از تهامه 9به بحرین قدیم مهاجرت کردند .بعد از اسالم ،جارودبنمعلی
عبدی که از بزرگان عبدالقیس است ،در رأس گروهیی از سیوی قبیلیه خیود بیه مح یر
ییامبراکرم

مشرف شد و اسالم آورد 9و مسیجد عبیدالقیس در جواییایح بحیرین 1،بیه

روایت بخاری ،دومین مسجدی است که بعد از مسیجدالنبی
نماز جمعه شده است.

در مدینیه ،در آن اقامیه

6

گفتهاند ییا از این جریان ،منقذبنحبان از قبیلۀ بنیغنم از عبدالقیس ،برای تجیارت
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به مدینه رفته بود .با ییامبر اکرم

19

مالقات کرد و اسالم آورد .ییامبر بیه او سیورههیای

حمد و علق را آموخت و او را با نامهای به عبدالقیس ،روانۀ بحرین نمود .شاید سیفر ایین
داناآموختۀ قرآنی ،اوّلین ح ور اسالم در بحرین باشد 7.بعد از درگذشت ییامبر و جرییان
رده در بحرین ،قبیله عبدالقیس از قبایلی بود که در برابر مرتدها ایستاد و بعد از آن نیز در
اتفاقهای جهان اسالم نقا داشت.

8

با تکیه بر منابع تاریخی ،تمام قبیله عبدالقیس یا عمده آنها ،به تشیع و محبت نسیبت
به خاندان ییامبر معروف بودهاند .اینکه این گرایا ،همان تشیع عام و حبّی و ییا سیاسیی
است یا اینکه میتوان مرتبههای باالتری از تشیع (مثل قول بیه نی

 3را در مییان آنهیا

نمایاند ،به تحقیقهای تفصیلی نیاز دارد .ریشیههیا و نمیودهیای تشییع بحیرین و قبیلیه
عبدالقیس ،در مقاله دیگری مورد بررسی قرار گرفته و در مجموع ،یی
عمدتاً شیعی دانسته شده است.

قبیلیه شییعی ییا

50

با توجه به ارتباط عبدالقیسح کوفه با امامان اهیلبییت

 ،جمیع بسییاری از آنهیا را

میتوان به عنوان اصحاب و راویان ائمه شناسایی کرد .به همین جهت ،بهترین منبع برای
ییگیری افراد این قبیله در عصر ح ور ائمه و در کوفه شیعی ،همان کتب رجیالی شییعه،
مانند :الرجال نجاشی ،الفهرست طوسی ،الرجال طوسی ،الرجال کشی ،الرجال ابینغ یائری،
الرجال برقی ،الرجال ابنداود و خالصة األقوال عالمه حلّی است.
کتابهای :علماء البحرین دروس وعِبر از مهتدی بحرانی که به صورت خالصه  270نفر
از شخصیتهای شیعی بحرین را فهرست و معرفی کرده اسیت و قبیلةة بنة ببةلایسی از
علی کورانی و عبدالهادی ربیعی که در جستوجوی ح ور فرهنگ و آموزههای تشییع در
میان قبیله عبدالقیس و خدمات آنها به مکتب اهلبیت
هَجَر من الماضین والمعاصرین از هاشم محمد الشخ

بوده است و همچنین ،اعالم

از محققیان هیمروزگیار میا کیه بیه
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صورت گستردهتری به معرفی رجال و بزرگان و دانشمندان بحرین قدیم به ترتیب حروف
تهجی یرداختهاند .این سه کتاب ،بیشتر به شرح حال علما و دانشمندان و شعرای بحیرین
از قرون میانی به بعد و تا روزگار معاصر یرداخته و در مورد رجال شیعی عبیدالقیس در دو
قرن نخست هجری نیز ،یا در مقام استقصای کامل نبودهاند و یا از آنجا که به دنبال لفی
«بحرانی» بودهاند ،موفق به گردآوری درستی از رجال عبدالقیس نشدهانید .از سیویی نییز
هیچکدام در مورد «عبدالقیسیهای کوفه» متمرکز نبودهاند.
برای تعریف فرهنگ کیه در موویوع مقالیه آمیده ،سیاترلند 55و وودوارد 52گفتیهانید:
فرهنگ ،شامل هر آن چیزی است که بتواند از نسلی به نسلی دیگر منتقیل شیودی یعنیی
همان میراث اجتماعیی اما تایلور ،59مردمشناس انگلیسی ،فرهنگ و تمدن را به ی

معنا و

مفهوم گرفت و گفت« :فرهنگ ،کلیتِ درهمتافتهای شاملح :دانا ،دین ،هنر ،اخالقییات،
آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی که آدمی همچون هموَندی (ع یویت از جامعیه
بهدستمیآورد».

59

بدین ترتیب« ،حیات فرهنگی» هر جامعه ،آن بخا از زندگی روزمره ،اقدامها ،آییار و
میراث آن جامعه است که برای نسلهای بعدی ،باقی میماند و هویت آن جامعه را شکل
میدهد.
«حیات اجتماعی» هم آن بخا از زندگی شهروندان ی

جامعه اسیت کیه ناشیی از

دیگرخواهی آنان یا توجه آنها به دیگری باشد .حیات اجتماعی ،خود را در قالب «سیازمان
اجتماع» یا همان روابط و ف اها و قواعد دوستی و دشمنی ،کلیت ،انسجام ،اشتراک ،منافع
همگانی و چیزهای خوب دیگری ازایندست ،نشان مییدهیدی بیه تعبییر دیگیر« ،حییات
اجتماعی» برآیند یا مجموعه عملکرد خوب یا بد و یایدار و نایایدار همه نهادهای رسمی و
یا غیررسمی اجتماعی (خانواده ،آموزش ،مراقبت ،دین و ...و دربرگیرنیده عملکیرد مراکیز
اجتماعی ،اجتماعات و ییوندهای اجتماعی است.

51

شهر کوفه نیز مشهورتر از آن است که نیاز به معرفی داشته باشد.
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در این نوشتار ،با روش توصیفی ی تحلیلی ،ح ور افراد قبیله عبدالقیس در کوفه ،تأییر
فرهنگی ی اجتماعی آنها و نقا آنان در حیات فرهنگی ی اجتمیاعی کوفیه و نییز شیرکت
افراد این قبیله در مظاهر تمدنی کوفه ،مانند مساجد و آیار علمی ایشان در این شهر را بیه
صورت گذرا بررسی میکنیم.
 .1عبدالقیسیهای کوفه

یس از تأسیس شهر کوفه و توسعه آن در همان دهههای اوّل سده نخست هجیری و
با افزایا جمعیت در این شهر ،سعدبنابیوقاص به نسبشناسان دستور داد تا سیاکنان را
دستهبندی کنند و در نتیجه ،مردم کوفه به هفت گروه (اسباع تقسیم شدند.

56

طبری به گزارش سیفبنعمر ،این گروهها را نام میبرد که یکی از آن گروهها ،شامل:
ایاد ،ع  ،عبدالقیس ،اهل هَجَر و ایرانیان اسیت 57.همیو ،گزارشیی را از ابومخنیف نقیل
میکند که فهرست گروههای ساکن در کوفه ،در زمان خلیفه سوم و امیرمؤمنان ،علی
است و در این گزارش نیز قیسبنعَیالن و عبدالقیس ،یکی از آن گیروههیا هسیتند 58.در
تقسیمبندیها ،هر قسمتی دارای امیری بود که امیر قییس و عبیدالقیس ،سیعدبنمسیعود
یقفی بوده است.

53

از آنجا که به گزارش بالذری ،قبایل نیزاری در سیمت غربیی کوفیه مسیتقر شیدند و
دیگران نیز این قبیلهها را نام بردهاند ،میتوان اطمینان یافیت کیه عبیدالقیس ،در سیمت
غربی مستقر بودهاند.

20

ماسینیون (د5362 .م 25 .معتقد است که عبدالقیس ،تحت ریاست زهرةبنحویۀ سعدی
تمیمی به کوفه آمدند 22.در کوفه همچنین ،جبانه و صحرایی نیز بیه عبیدالقیس منسیوب
بوده است .جبانه یا صحرا ،به ف ای باز ییرامون قبیله گفته میشد که بهتدریج برای دفن
مردگان و گردهماییهای قبیلهای بهکارمیرفت.

29
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16

موقعیت ببلایسی

در کوفه بر اساس نسشه هاشم جعیط در تاریخ ایکوفة ،ص 813

و بازسازی نسشه در کتاب اطل

غلیر و باشورا ،ص 81

ح ور عبدیها در کوفه که دوستدار خاندان ییامبر بودند ،هم کم

به ف ای شییعی
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کوفه بود و هم آنها نیز رنگ شیعی بیشتری میگرفتند .شاید ف ای کوفه ،از لحاظ شدت
در حال تکامل و اوج بوده و در زمانهای مختلف ،تفاوت

محبت و اتصال به اهلبیت

داشته استی بهعنوان مثال ،تعداد زیاد راویانح عبدالقیسیی امیام صیادق

 ،نشیان از اوج

شیعهگری در کوفه در قرن دوم هجری است.
بررسی تأییر و تأیر عبدالقیسیها در کوفیه در سیالهیای بعید ،مجیال وسییعتیری را
میطلبد .در این نوشتار ،تنها به ذکر محدیان و راویانح کیوفی امامیان شییعه کیه اصیالت
عبدی داشتند یا به تعبیری «عبدیهای کوفی» ،بسنده میکنیم.
یکم :اصحاب و راویان امام علی
 .1/1ج َویریةبن مس ِهرعبدی

به نقل ابنشهرآشوب ،او مؤذن امیر مؤمنان

بوده است 29و ح رت بیه او محبیت

بسیاری داشت 21.در کتابهای حدیثی نیز روایات فراوانی از او نقل شده است.

26

 .2/1رشَید ه ََجری

اهل کوفه است و یس از شهادت ،در باب نخیله کوفه دفن شد.

27

 .3/1زیدبن صوحان عبدی
28

او از وطن خود ،بحرین ،به عُمان ،مدینه و در نهایت ،کوفه هجرت کرد .مدتی نیز به
دستور عثمان ،از کوفه به شام تبعید شد 23.در کوفه نیز مسجدی به نام او وجیود دارد کیه
دارای ادعیه مخصوصی است.

90

 .4/1صعصعةبن صوحان عبدی

اسیت 95.کشیی ،خطبیه صعصیعه را در

او از اصحاب ممتاز و روات امییر مؤمنیان

مسجد کوفه در مذمت معاویه نقل کرده است 92.صعصعه ،از خطبای مشهور کوفه بیوده و
خودش را «خطیب صلیب رئیس» دانسته است.

99
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دوم :اصحاب و راویان امام باقر
 .5/1رقید (رقبة) بن مصقله عبدی.

34

 .6/1عمربن ا َذینه
91

او از چهرههای درخشان و بزرگان اصحاب ،و از عبیدالقیس ییا موالییان آنهاسیت.

96

برخی گفتهاند :نام او ،محمدبنعمربناذینه بوده که به نام یدرش مشهور شده است .کشی،
او را کوفی و موالی عبدالقیس دانسته است.
 .7/1نجمبن حطیم عبدی.
 .8/1یونسبن ابییعفور

97

38

شیخ طوسی در الرجال ،او را از اصحاب امام باقر
اصحاب امام صادق

و کوفی دانسته است و دوباره در

نیز ناما را ذکر نموده و او را از بنیاشیم میداندی 93ولی ابنحجر

و ذهبی و دیگران ،وی را برادر عبداهللبنابییعفور و عبدی دانستهاند و گاهی او را تویییق
کردهاند.

90

 .9/1عبدالکریمبن ابییعفور عبدی

او ،برادر عبداهللبنابییعفور است .در کتب رجال ،نام او نیامده استی ولی شیخ طوسیی
در التهذیب و األستبصار ،حدیثی را از او از امام باقر
کرده است.

به نقل از برادرش عبداهلل ،رواییت

95

سوم :اصحاب و راویان امام صادق
 .11/1ابراهیمبن نعیم عبدی ،ابوالصباح کنانی

امام صادق

او را به «میزان» توصیف نموده است .او ،از قبیلیه عبیدالقیس اسیتی

ولی چون در میان قبیله بنیکنانه زندگی میکرده ،به «کنانی» معروف شده است 92.شییخ
مفید ،ابوالصباح کنانی را در شمار «فقهای اصحاب» و بزرگانی که حالل و حیرام از آنهیا
گرفته میشود و از جمله صاحبان کتب و مصنفات ،نام برده است.

99
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44

 .11/1بشربن صلت عبدی.
 .12/1بکربن محمد عبدی.
46
 .13/1حریثبن عمیر عبدی.
 .11/1حسنبن سری عبدی
45

نجاشی ،او را صاحب کتاب دانسته ،طریق خود را به وی ذکر مییکنید .شییخ نییز در
الفهرست او را گزارش کرده و کتابا را از طریق حسنبنمحبوب نقل نمیوده و در الرجالال

در شمارش اصحاب امام صادق
آورده است.

 ،الحسنبنالسری العبدی االنباری ،معروف به کاتب را

97

 .11/1حسینبنحمادبن میمون عبدی

کوفی و از اصحاب امام صادق
امام صادق

و از موالیان عبدالقیس بوده است .کتاب داشته و از

روایت میکند و شاگردان و راویان او نیز داودبنحصین ،ابراهیمبنمهزم و

عبداهللبنمُسکان بودهاند.

98
49

 .16/1حسینبن رماس عبدی.
51
 .17/1قیس عبدی.
 .18/1المثنّیبن عبدالسالم عبدی

بنا به قول شیخ طوسی ،او از موالیان عبدالقیس ،کوفی و از اصحاب امیام صیادق
است.

15
52

 .19/1محمدبن حمید عبدی.
 .21/1محمدبن حنظله عبدی.
54
 .21/1محمدبنشهاببن عالف (عالق) عبدی.
55
 .22/1محمدبنعبدهللابن شهاب.
56
 .23/1محمدبن مسلم عبدی.
57
شهاب.
 .21/1محمدبن همام عبدی ،أبو ِ
58
َ .21/1مسلمه (مسلم)بن سعید عبدی.
 .26/1معاذبناألسودبن قیس عبدی
53

کوفیح تابعی و از اصحاب امام صادق

است و شیخ طوسی در شرح حال او فرموده

است که معاذ با اِسناد از امام ،روایت دارد یا از او با اسناد ،حدیث نقل شده است.

13
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60

 .72/1معاویةبن عمار دهنی عبدی

کوفی ،یقه و از بزرگان اصحاب امام صادق
بوده است.

است .یدرش ،عماربنخبیاب ،از عامیه

60

 .28/1نضر (نصر)بن عبدالرحمن عبدی

است .ممکن است با ابوالولید متحد باشند.

کوفی و از اصحاب امام صادق

65

62

 .29/1نضربن عبدالرحمن عبدی.
63
 .31/1حمیدبن سری عبدی.
64
 .31/1خالدبن سری عبدی.
65
 .32/1حفصبن سلیم عبدی.
66
َ .33/1خ ّالدبن عامر مسلمی عبدی.
 .31/1خلیل عبدی

کوفی و از اصحاب امام صادق
از او روایت میکند.

و دارای کتاب بوده است .عُبَیسبنهشام ناشیری،

67
68

 .31/1سفیانبن سعید عبدی.
 .36/1سفیانبن مصعب عبدی ،شاعر.
71
 .37/1سلیمانبن عبدالرحمن عبدی.
71
 .38/1ش َریسبن أبوعماره عبدی.
72
 .39/1عبدالرحمنبن منذر عبدی.
 .11/1عبدالصمدبن بشیر عرامی عبدی

69

از موالیان عبدالقیس و کوفی است .او را با عبارت «ثقة ثقة» توصیف کردهاند.

79

 .11/1عبدالعزیزبن عبدهللا عبدی بصری ،خزاز

کوفی و از اصحاب امام صادق

است .او را وعیف دانستهاند.

 .12/1عبداألعلیبن زید ،ابوشاکر عبدی.
76
 .13/1عبدالجباربن مسلم عبدی.
 .11/1عبدهللابن ابییَعفور عبدی کوفی

79

75

از اجلّ ا و بزرگان روات و از قاریان و مدرسان قرآن در مسیجد کوفیه و موییق اسیت و
منزلتی نزد امام صادق

داشته است .در سیتایا او ،رواییاتی نقیل شیده اسیت .او در

595ه.ق( .سال طاعون درگذشت .ابومحمد عبداهلل ،از موالیان کوفی و هیمییمیان قبیلیه
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عبدالقیس بوده است و به همین جهت ،وی را عبدی نیز گفتهاند.

65
77

78

 .11/1عبدالواحدبن سلمه عبدی.
 .16/1عطاءبن عامر عبدی کوفی

است.

از موالیان عبدالقیسح کوفه و از اصحاب امام صادق

73

 .17/1علیبنالحسن عبدی کوفی

وی از امام صادق
میکند.

 ،جابربنیزید جعفی و البته بیشتر از سیلیمانبینمهیران رواییت

80

 .18/1علیبن حسین عبدی.
 .19/1علیبن سری عبدی

81

کوفی و برادر حسنبنسری کوفی از اصحاب امام صادق
احتمال داده است که او با علیبنسری کوفی یکی باشد.

است 82.محقیق خیویی،

89

84

 .11/1عمیربن سوید عبدی.
 .11/1عیسیبن ابراهیم عبدی.
 .12/1منذربن جفیر86بن حکیم عبدی
85

یییدرش از روات امییام صییادق
صادق

قرار میگیرد.

اسییت .بنییابراین ،در طبقییه ،بعیید از اصییحاب امییام

87
88

 .13/1حریثبنعمیر عبدی.
 .11/1عبدالعزیزبن عبدهللا خزاز عبدی

کوفی و از اصحاب امام صادق

است .او را وعیف دانستهاند .با عنوان «عبیدالعزیز

العبدی» در محاسن و کافی روایات بسییاری از وی نقیل شیده اسیت .وی ،کتیاب داشیته
است.

83
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62

نمودار تعداد راویان عبدیِ کوفی به تفکیک ائمه

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
اصحاب
امام صادق

تعداد راویان کوفی ائمه

اصحاب
امام باقر

اصحاب
امیر مؤمنان

 ،چنانکه در الرجال شیخ طوسی آمده ،حیدود  2969نفیر

است 30.با وجود این ،راویان عبدی کوفی با حدود  10نفر ،جمعیت بسیاری نیستندی اما بیه
نظر می رسد که وجود چندین راوی یُراهمیت و یُرحدیث در میان این افراد ،جایگاه راویان
عبدی کوفه را ممتیاز مییکنید .افیرادی همچیون :ابیراهیمبیننعییم (ابوالصیباح کنیانی ،
ربعیبنعبداهلل ،عبدالصمدبنبشیر ،عبداهللبنابییعفیور ،عمیربیناذینیه ،عمیروبینجمییع و
معاویةبنعمار ،در شمار راویان ائمه

از قبیله عبدالقیس در کوفه هستند که از همیین
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69

افراد ،رقمی بیشتر از چهار هزار روایت در منابع حدیثی شیعه ،نقل و گزارش شده است.
 .2کتابهای عبدالقیس کوفه

افرادی از عبدالقیس کوفه ،دارای آیار و نوشتههیایی در علیوم مختلیف دینیی و ادبیی
بودهاند .این آیار را باید جزء نمودهای فرهنگی ح ور عبدالقیس در کوفه دانست.
 .1/2در حوزه فقه

 .5کتاب ایحج ،از معاویةبنعمار دهنی عبدی کوفی.

35

 .2کتاب ایصالة ،از معاویةبنعمار دهنی عبدی.
 .9کتاب یوم وییلة ،از معاویةبنعمار دهنی عبدی.
 .9کتاب ایطالق ،از معاویةبنعمار دهنی عبدی:
نجاشى ،ومن برشمردن کتابهای معاویةبنعمار ،طریق خود را نیز نقل مىکند.
 .5کتاب ایزکاة ،از معاویةبنعمار دهنی عبدی.

32

 .6کتاب ایفرائض ،از عمربناُذینه:
نجاشی و شیخ طوسی ،به این کتاب طریق نیز دادند.

39

 .2/2در دعا و زیارت

 .1کتاب الدعاء ،از معاویةبنعمار دهنی عبدی.
 .2کتاب مزار امیرالمؤمنین ،از معاویةبنعمار دهنی عبدی.

39

 .3/2کتابهایی که از محتوا و موضوع آنها اطالعی نداریم:

 .1کتاب اخبار صعصعةبنصوحان عبدی کالوفی ،از عبیدالعزیزبینیحییی جَلیودی ازدی:
نجاشی ،ومن آیار عبدالعزیز جلودی ،این کتاب را ذکر کرده است و از موووع و مطالیب
آن نیز اطالعی نمیدهد .بنابراین ،نمیدانیم این کتاب ،تاریخ و شرح حال شخ

صعصعه

نقش قبیله شیعی بنو عبدالقیس در حیات فرهنگی و اجتماعی کوفه ...

69

است که جلودی آن را جمع کرده یا روایات و اخباری است که صعصعه آن را جمع یا نقل
31

نموده است .البته با جستوجو در منابع و فهارس کتابهایی مانند :اخبار المختار ،اخبالار

ذیالقرنین ،اخبار ابیمحمد سفیانبنمصعب العبدی وشعره ،اخبار ابنابیعقب وشعره و 36...به نظر
میرسد ،این گونه کتابها و در بحث ما کتابح اخبار صعصعه ،باید ناظر به شرح حالح افیراد
و وقایع باشد.
 .2کتییابی از ابوالصییباح کُنییانی :نجاشییی از محمییدبیینعلییی از علیییبیینحییاتم از
محمدبناحمدبنیابت قیسی از محمدبنبکیر و حسینبنمحمدبنسماعه از صفوان ،کتیاب
ابوالصباح را نقل میکند 37.ابنعقده نیز از ابیجید از ابنولید از صفار از احمدبینمحمید از
ابنبزیع و حسنبنعلیبنف ال از محمدبنف ییل از ابییالصیباح و صیفوانبینیحییی از
ابیالصباح ،همین کتاب را نقل میکند.

38

در نتیجه ،ظاهراً مراد شیخ از «اصل» در رجال ،همان «کتاب» در فهرست است.

33

 .9کتابی از عبدالعزیز عبدی کوفی :نجاشی ،کتابی را برای او گزارش کیرده و طرییق
خود را به کتاب آورده است.

500

 .9کتابی از ابوعبداهلل ،حسینبنحمادبنمیمون عبدی.

505

 .1کتابی از عبداهللبنابییَعفور عبدی کوفی :درباره وی نوشتهاند :کتابی داشته است که
جمعی از اصحاب و از جمله یابتبنشریح روایت کردهاند.
 .6کتابی از عبدالصمدبنبشیر عُرامی عبدی.

502

509

 .7کتاب مثنّیبنعبدالسالم عبدی کوفی :قاسمبناسماعیل ،این کتاب را نقل است.

509

 .8کتاب عمربناُذینه :شیخ طوسی ،ومن ذکر این کتاب ،سند خود را نیز نقیل کیرده
است.

501

 .3آثار عبدالقیس کوفه در قرائت ،شعر و خطابه

عبدالقیس ،عموماً به شیعر ،قرائیت قیرآن کیریم و خطابیه مشیهور بودنید و برخیی از
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61

عبدیهای کوفیان نیز به همین اوصاف معرفی شدهاند که از ایشاناند:
 .1/3عبدهللابن ابییَعفور عبدی کوفی

از اجلّا و بزرگان روات و از قاریان و مدرّسان قرآن در مسیجد کوفیه و موییق اسیت و
منزلتی نزد امام صادق

داشته است .در ستایا او ،روایاتی نقل شده است.

506

 .2/3سفیانبن مصعب عبدی کوفی

کشّی ،به سند خود از امام صادق

چنین نقل کرده است:

«یا معشر ایشیعة بلموا أوالدکم شعر ایعبلی فإنه بل دین اهلل 107».که مةراد
از «ببلی» ،سفیانبنمصعب ببلی است .در روایت نیز امام صادق

شعری از

103

او را انشاد کرده است.
 .3/3صعصعةبن صوحان عبدی

کشّی همچنین ،خطبه صعصعه را در مسجد کوفه در مذمت معاویه نقل کرده است.

503

صعصعه ،از خطبای مشهور کوفیه بیوده و خیودش را «خطییب صیلیب رئییس» دانسیته
است 550.برخی نیز او را در زمره بزرگترین خطبای عرب دانستهاند.

555

 .1/3زیدبن صوحان

او ،از قاریان کوفه است

552

و نیز مانند برادرش ،دارای هنر خطابه بوده است .با سلمان

فارسی الفت مخصوصی داشت و در امارت سلمان بر مدائن ،به این شهر سفر کرد و خطبه
خواند.

559

 .4مناصب عبدالقیس در کوفه

منظور از منصب ،شغل و جایگاه رسمی است که از طرف حکومت و دولیت بیه افیراد
واگذار میشود .چند نفر از رجال حدیثی عبدی ،دارای منصب حکومتی بودند که عبارتاند
از:
 .1/1ج َویریهبن مس ِهر عبدی کوفی
559

به نقل ابنشهرآشوب ،او مؤذن امیر مؤمنان

بوده است.

551
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 2/1و  3و  .1سیحان و زید و صعصعه (فرزندان صوحان)

سیحانبنصوحان ،در جنگ جمل یرچمدار لشکر عبیدالقیس بیود .بعید از شیهادت او،
برادرش زیدبن صوحان و یس از شهادت زید نیز برادر دیگرش صعصیعه ،ییرچمدار لشیکر
امیر مؤمنان
مؤمنان

بودند .همچنین ،صعصعه در جنگ صفین نیز جیزو امییران لشیکر امییر
بوده است.

556

 .5مساجد عبدیها در کوفه

مسجد ،یکی از مؤلفههای فرهنگی ی تمدنی است .در کوفه قرن اوّل هجیری ،غییر از
مسجد جامع ،مساجد دیگری نیز وجود داشته که در منابع تاریخی و جغرافیایی از آنها نیام
برده شده است.
در این میان ،هشت مسجد بهعنوان مساجد مبارکه در روایات شیعی نامبُردار است .این
مساجد ،عبارتاند از :سهله ،بنیکاهل ،صعصعةبن صوحان ،زیدبنصیوحان ،غننّیی ،حَنّانیه،
جُعفی و الحمراء 557.مشخ

است که از میان نُه مسجد مهم و خوشنام کوفه (با احتساب

مسجد جامع  ،سه مسجد منسوب به بنو عبدالقیس بوده است که نشان از ح ور مؤیر این
قبیله در کوفه است.
 .1/1مسجد عبدالقیس

ذکر این مسجد ،در ق ایای مربوط به قییام مختیار و مجیازات قیاتالن کیربال آمیده
است 558.ممکن است ،همان مسجد سهله باشد که همچنین ،به نام مسجد بنیظفر 553هم
معروف بوده است.

520

در دیدگاه شیعی ،مسجد سهله دارای جایگاه مهمی است 525.شیخ صدوق در الخصال از
محمدبنمسلم از امام باقر

در عداد مساجد مبارک کوفه ،مسجد بنیظفر 522و مسیجد

سهله را جداگانه نقل کرده استی اما در دیگر منابع ،مانند الکافی و التهذیب ،همین رواییت
آمده و فرموده است« :ومسجل بن ظفر وهو مسجل ایسهلة ».این روایت میرسیاند کیه
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این دو ،ی

67

مسجد است و ظاهراً در الخصال یا نسخههای آن ،سهوی روی داده اسیت و

حرف «و» اوافه باشدی چنانکه عالمه مجلسی فرموده و معتقد به اتحاد ایین دو مسیجد
شده است.

529

ماسینیون ،مسجد السهله ،مسجد القری و مسجد الظفیر را نام یی

مسیجد دانسیته و

گفته است :این مسجد ،به مسیجد عبیدالقیس نییز مشیهور بیوده و در 286ق .مقیدس و
معروف بوده اسیت 529.براقیی در تالاری کوفاله مسیجد بنیوظفر را همیان مسیجد سیهیل
میداند 521.هشام جعیط در جدولی که بر اساس منابع ییشیین ارائیه کیرده ،معتقید اسیت
مسجد عبدالقیس ،مسجد ظافر و احتماالً مسجد سهله ،یکی هستند 526.فخرالدین طریحی
نیز نوشته است :مسجد بنیظفر ،همان مسجد سهله است 527.طبری نیز در ذکر ق یایای
قیام مختار یقفی در کوفه ،مکرر از مسجد عبدالقیس نام برده است.

528

مراد از این تطویل ،آن است که در قرون نخسیت اسیالمی ،مسیجدی بیه نیام قبیلیه
عبدالقیس در کوفه مشهور و معروف بوده است و به احتمال قیوی ،همیان مسیجد سیهله
باشد .این مطلب ،نشیان از اهمییت و ح یور میؤیر شییعیانح عبیدالقیس در کوفیه اسیت.
خاطرنشان میشود ،اگر بپذیریم که مسجد عبدالقیس ،همیان مسیجد سیهله اسیت ،ایین
مسجد دارای اهمیتی ویژه در معارف شیعی خواهد داشت.
این مسجد ،از اماکن و مساجد منسیوب بیه ح یرت ولیی عصیر

اسیت و در دو

کیلومترى شمال غربى مسجد کوفه و داراإلماره واقع شده و هماکنون نییز برجیای مانیده
است و مورد توجه است 523.براى مسجد سهله ،ویژگىها و امتیازهای فراوانیى در رواییات
شیعى نقل شده استی از جمله :اقامتگاه ییامبران و صیالحان ،اقامتگیاه ابیراهیم ،خ یر و
ادریس

 ،محل نزول فرشتگان ،آرامگاه صالحان و ییامبران ،حشر و نشیر همگیان بیه

سوى مسجد سهله .همچنین ،در احادیث فراوانى ،مسجد سهله ،بهعنوان اقامتگاه شخصىح
امام مهدى

و نیز جانشینان ایشان معرفى شده اسیت .از امیام صیادق

راجیع بیه
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مسجد سهله آمده است« :أما إنَّهُ مَنزِلُ صاحِبِنا إذا قَلِمَ بِأهلِهِ؛ 590آنجا اقامتگیاه مهیدى
استی هنگامى که همراه خانوادهاش در آن اقامت مىکند».
این گونه احادیث ،سبب شدهاند که در طول قرون متمیادى ،ایین مکیان میورد توجیه
بزرگان شیعه و عموم شیعیان قرار گیردی البته در منابع روایی ،دلیلى بر اینکه در این مکان،
بهعنوان نام مهدى

عملى عبادى انجام شود و یا زمان خاصّى به یاد ایشیان بیه ایین

مکان رفتوآمد شود ،وجود ندارد .مهمترین عمل در مسجد سهله ،دو رکعت نمیاز تحیّیت
میان نماز مغرب و عشاست .اگرچه مرسوم است کیه شییعیان در شیب چهارشینبه بیه آن
مسجد مىروند ،ولی در این زمینه ،دلیل دینى در دست نیست .البته سیدبنطاووس گفتیه
است :اگر خواستى به مسجد سهله بروى ،آن را در میان مغرب و عشاى شیب چهارشینبه
قرار بده که اف ل از دیگر وقتهاست.

595

 .7/5مسجد صعصعةبن صوحان

از مساجد مهم کوفه است که در شمال غربیی کوفیه در محلیه عبیدالقیس و در کنیار
مسجد سهله قرار دارد 592.به نقل سیدبنطاوس در اإلقبال ،امیر مؤمنان

در آنجیا نمیاز

خوانده است 599.جمعی از بزرگان ،از علیبنمحمدبنعبدالرحمن تستری جرییانی در میورد
نماز در ماه رجب در این مسجد نقل کردهاند.

599

 .3/1مسجد زیدبن صوحان

این مسجد نیز در کنار مسجد سهله و مسجد صعصعه ،از مساجد مقدس کوفه اسیت و
در شمال غربی این شهر و محله عبدالقیس قرار دارد .نماز تحیت و دعای مخصوصی نییز
برای آن نقل شده است.
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در این نوشتار ،ح ور شخصیتهای علمی در حوزههای :حدیث ،فقه ،تفسیر ،کیالم و
دیگر علوم اسالمی ،ح ور صاحبمنصبان ،قاریان ،شاعران ،خطیبیان و همچنیین ،وجیود
آیار مکتوب علمی و ابنیه عمومی و خصوصی مانند :مسجد ،محلهای اجتماع و قبرسیتان
(بهعنوان برخی مؤلفههای فرهنگی ی تمدنی  ،از نمودهای ح یور در فرهنیگ و اجتمیاع
قلمداد شده است .بنابراین ،گزارش وجود بیا از ینجاه راوی عبدالقیسی از ییشوایان شیعه
بهعنوان واسطه انتقال و اشاعه فکر شیعی که بیش

در ترویج این تفکر در کوفیه میؤیر

بودهاند ،یانزده عنوان کتاب و ایر از آنان در موووعات حدیثی ،فقهی و دعایی که در کتب
فهارس و رجال حدیث شیعی ذکر شده است و همچنین ،ح ور شاعران ،خطیبان ،قاریان
و صاحبان مناصب از افراد قبیله عبدالقیس در شهر کوفه ،همگی نشان میدهید کیه بنیو
عبدالقیس در کوفه فعال و مطرح بودهاند.
سه مسجد منتسب به عبدالقیس از میان مساجد هشتگانه موصوف به مبارکه در کوفه
و نیز جبانه ،صحرا و قبرستان منتسب به عبدالقیس در مرکز شهر ،نشانگر ح ور جیدی و
تأییرگذار آنها در فرهنگ ،اجتماع و تمدن شهر کوفه ،بهعنوان ی

شهر شیعی است.

با شناسیایی و معرفیی شاخصیههیای یییاگفتیه و بیا اسیتفاده از اطالعیات ،آمیار و
نمودارهایی که آمد ،میزان ح ور و نقا قبیله عبدالقیس در عصر حیات امامان شییعه در
کوفه« ،مهم» و «قابل توجه» به نظر میرسد.
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پینوشتها
 .1فراهیدی ،خلیلبناحمد ،کتاب ایعین ،تحقیق :مهدی مخزومی و إبراهیم سامرائی ،مؤسّسة
دارالهجرة ،الطبعة الثانیة1041 ،ق ،ج  ،3ص .224
 .2ابنرسته ،االعالق النفیسة ،ترجمه و تعلیق :حسین قرچانلو ،تهران :امیركبیر1331 ،ش ،ص
.213
 .3آن بخش از جزیرةالعرب است كه در جنوب حجاز قرار دارد .در تعریفى دیگر ،خود حجاز ،دو
ناحیه غربى و شرقى دارد؛ ناحیه شرقى آن ،منطقهاى كوهستانى است كه «حجاز» نامیده مىشود و
قسمت غربى آن ،دشتى سرازیر به سوى دریاى سرخ است كه «تهامه» نام دارد( .ر.ک :حموی،
یاقوت ،معجم البلدان ،تهران :سازمان میراث فرهنگی1334 ،ش ،ج  ،2ص )33
 .0سمعانی ،األنساب ،تحقیق :عبداهلل عمر بارودی ،بیروت :دار الجنان ،الطبعة االُولى1043 ،ق ،ج
 ،0ص .131
 .1جُواثی یا جُواثاء و جُواثا و یا جُوأثا ،شهر و قلعهای از طایفه عبدالقیس در بحرین بوده است .از
ابنعباس نقل شده است كه« :اوّل جمعة جمعت بعد جمعة جمعت فی مسجد رسولاهلل

فی

مسجد عبدالقیس بجواثا من البحرین( ».ر.ک :یاقوت ،معجم البلدان ،پیشین ،ج  ،2ص 170؛
ابنعبدالحق ،عبدالمؤمن ،مراصد االطالع علی اسماء االمکنة والبقاع ،بیروت :دار الجیل1012 ،ق،
ج  ،1ص 313؛ بخاری ،صحیح البخاری ،تحقیق :مصطفى دیب البغا ،بیروت :دار ابنكثیر ،الطبعة
الرابعة1014 ،ق ،ج  ،1ص )117
 .3بخاری ،صحیح البخاری ،پیشین ،ج  ،1ص .117
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 .7عینی ،محمودبناحمد ،عمدة القاری ،تحقیق :دار إحیاء التراث العربی ،بیروت1014 :ق ،ج ،1
ص .341
 .3برای آشنایی مختصر با تاریخ قبیله بحرین پیش و بعد اسالم ،ر.ک :قیم ،بهادر و مسعود
ولیزاده« ،نقش و عملکرد قبیله عبدالقیس در روند تحوالت سیاسی جهان اسالم» ،پژوهشنامه
تاریخ اسالم ،شماره ششم ،تابستان 1311ش.
 .1منظور از شیعه به معنای عام ،همان یاران و دوستداران امام علی

و فرزندان اوست كه گاهی

به «شیعه حبّی» تعبیر میشود و در میدان اجتماع و حکومت ،به تشیع سیاسی تبدیل میگردد.
منظور از شیعه اعتقادی نیز ،اعتقاد به نص در جانشینی پیامبر است .برای این بحث ،ر.ک :فیاض،
عبداهلل ،تاریخ اإلمامة واسالفهم ،بیروت1043 :ق ،ص 31؛ آقانوری ،علی« ،شیعه و تشیع
مفهومشناسی ،ماهیت و خاستگاه» ،شیعهشناسی ،ش .11
 .14سلیمانی آشتیانی ،مهدی و مهدی مهریزی« ،تشیع و پیشینه آن در بحرین» ،شیعهشناسی ،ش
 ،02تابستان 1312ش.
 Sutherland .
 Woodward.
 Edward bunt taylor.
 .10آشوری ،داریوش ،تعریفها و مفهوم فرهنگ ،تهران :مركز اسناد فرهنگی آسیا1371 ،ش ،ص
 112ـ 113؛ مشبکی ،اصغر ،مدیریت رفتار سازمانی؛ تحلیل كاربردی ،تهران :ترمه1371 ،ش ،ص
.033
 .11چاوشیان ،حسن ،فرهنگ علوم اجتماعی قرن بیستم ،ویلیام آوتویت و تام باتومور ،تهران :نشر
نی1312 ،ش ،مدخلهای «اجتماع» و «جامعه».
 .13برای تاریخ كوفه ،ر.ک :جعیط ،هشام ،الکوفة كوفة نشئة المدینة العربیة اإلسالمیة ،ترجمه:
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ابوالحسن سروقد مقدم ،با نام :كوفه پیدایش شهر اسالمی؛ براقی نجفی ،سید حسین ،تاریخ كوفه،
ترجمه :سعید راد رحیمی؛ ماسینیون ،لویی ،جغرافیای تاریخی كوفه ،ترجمه :عبدالکریم قنوات؛
صفری فروشانی ،نعمتاهلل ،كوفه از پیدایش تا عاشورا.
 .17طبری ،ابوجعفر محمّدبنجریر (م314 .ق ،).تاریخ الطبری (تاریخ االُمم والملوک) ،تحقیق:
محمّد ابوالفضل إبراهیم ،القاهرة :دار المعارف ،الطبعة االُولى1133 ،م ،ج  ،3ص  111ـ .112
 .13همان ،ج  ،0ص .111
 .11مزاحم منقری ،نصر ،وقعة صفّین ،تحقیق :عبدالسالم محمّد هارون ،قم :مکتبة آیةاهلل مرعشی،
دوم1332 ،ق ،ص .117
 .24بالذری ،احمدبنیحیى ،فتوح البلدان ،تحقیق :عبداهلل و عمر انیس الطباع ،بیروت :مؤسّسة
المعارف ،الطبعة االُولى1047 ،ق ،ص .233

louis Massignon 
 .22ماسینیون ،لویی ،خطط الکوفة وشرح خریطتها ،صیدا1331 :ش ،ص .11
 .23براقی نجفی ،سید حسین ،تاریخ الکوفة ،ترجمه :سعید راد رحیمی ،مشهد :آستان قدس

رضوی1331 ،ش ،ص  103و .100
 .20ابنشهرآشوب ،محمد ،مناقب آل ابیطالب ،تحقیق :یوسف بقاعی ،دار األضواء ،بیروت :الطبعة
الثانیة1012 ،ق ،ج  ،3ص .14
 .21ابنابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،تحقیق :محمد ابوالفضل ابراهیم ،دار احیاء الکتب العربیة ،اوّل،
 ،1373ج  ،2ص .214
 .23صدوق ،محمدبنعلی ،كتاب من ال یحضره الفقیه ،تحقیق :علیاكبر غفّاری ،قم :مؤسّسة النشر
اإلسالمی ،الطبعة الثانیة1040 ،ق ،ج  ،0ص .031
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 .27براقی نجفی ،تاریخ الکوفة ،پیشین ،ص .142
 .23شخص ،هاشم محمد ،اعالم هجر من الماضین والمعاصرین ،بیروت :مؤسسة أم القری،
1013ق ،ج  ،2ص .31
 .21ابنعساكر ،أبوالقاسم ،تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار الفکر1011 ،ق ،ج
 ،11ص .021
 .34ابنمشهدی ،محمدبنجعفر ،المزار ،تحقیق :جواد قیومى اصفهانى ،نشر قیوم1377 ،ش ،ص
.103
 .31طوسی ،محمدبنحسن ،رجال الطوسی ،تحقیق :جواد القیومی ،قم :مؤسّسة النشر اإلسالمی،
الطبعة االُولى1011 ،ق ،ص  ،31رقم .321
 .32همو ،اختیار معرفة الرجال( ،رجال الکشّى) ،تحقیق :سید مهدى رجایى ،قم :مؤسسة آل
البیت

1040 ،ق ،ص  33ـ  ،31رقم .123

 .33طبری ،تاریخ االُمم والملوک ،پیشین ،ج  ،0ص .100
 .30طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،131رقم .1041
 .31نجاشی ،احمدبنعلی ،رجال النجاشی ،تحقیق و نشر :قم :مؤسّسة النشر اإلسالمی ،الطبعة
الخامسة1013 ،ق ،ص  ،333رقم .712
 .33طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،313رقم .0311
 .37كشّی ،محمدبنعمر ،إختیار معرفة الرجال ،قم :مؤسسة آلالبیت ،7ص  ،331ح .312
 .33طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،107رقم .1331
 .31همان ،ص  ،114رقم 1330؛ همان ،ص  ،323رقم .0310
 .04مزّی ،یونسبنعبدالرحمن ،تهذیب الکمال فی أسماء الرجال ،تحقیق :بشّار عوّاد معروف،
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بیروت :مؤسسة الرسالة1041 ،ق ،ج  ،32ص  ،113رقم .7131
 .01طوسی ،محمدبنحسن ،تهذیب األحکام ،تحقیق :سید حسن موسوی خرسان ،تهران :دار الکتب
اإلسالمیة ،الطبعة الثالثة ،1330 ،ج  ،3ص  ،13ح .2
 .02طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ج  ،1ص  ،312ح .313
 .03مفید ،محمدبنمحمدبننعمان عکبری ،الکافئة فی ابطال تویة الخاطئة ،تحقیق :علیاكبر زمانی
نجاد ،قم :المؤتمر العالمی أللفیة الشیخ المفید ،الطبعة االُولى1013 ،ق ،ص .21
 .00طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،131رقم .1133
 .01همان ،ص  ،174رقم .1171
 .03همان ،ص  ،113رقم .2047
 .07نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،07رقم 17؛ طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص ،123
رقم .170
 .03نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،13رقم 120؛ طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص ،133
رقم .2214
 .01طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،133رقم .2220
 .14همان ،ص  ،272رقم .3121
 .11همان ،ص  ،341رقم .0017
 .12همان ،ص  ،231رقم .0433
 .13همان ،ص  ،271رقم .0402
 .10همان ،ص  ،233رقم .0101
 .11همان ،ص  ،237رقم .0173
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 .13همان ،ص  ،210رقم .0210
 .17همان ،ص  ،217رقم .0301
 .13همان ،ص  ،343رقم .0013
 .11همان ،ص  ،312رقم .0322
 .34نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،011رقم .1413
 .31طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،311رقم .0331
 .32همان ،رقم .0371
 .33همان ،ص  ،113رقم .2317
 .30همان ،ص  ،113رقم .2147
 .31همان ،ص  ،114رقم .2301
 .33همان ،ص  ،111رقم .2120
 .37نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،113رقم .040
 33طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،224رقم .2131
 .31همان ،رقم .2127
 .74همان ،ص  ،213رقم .2311
 .71همان ،ص  ،220رقم .3421
 .72همان ،ص  ،233رقم .3213
 .73نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  203ـ  ،201رقم .310
 .70طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص .231
 .71همان ،ص  ،201رقم .3321
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 .73همان ،ص  ،202رقم .3303

 .77شبستری ،عبدالحسین ،الفائق فی رواة واصحاب اإلمام الصادق

 ،قم :مؤسسه النشر

اإلسالمی1013 ،ق ،ج  ،3ص .214
 .73طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،202رقم .3332
 .71همان ،ص  ،234رقم .3747
 .34خوئی ،سید ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،قم :منشورات مدینة العلم ،الطبعة الثالثة1043 ،ق،
ج  ،12ص  ،373رقم .3404
 .31طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،203رقم .3023
 .32همان ،رقم .3013
 .33خوئی ،معجم رجال الحدیث ،پیشین ،ج  ،12ص  ،37رقم .3107
 .30طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،213رقم .3317
 .31همان ،ص  ،213رقم .3301
 .33در الفهرست و الرجال شیخ طوسی ،نام او«جیفر» ثبت شده است.
 .37طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،073رقم .737
 .33همان ،ص  ،113رقم .2047
 .31همان ،ص  ،231رقم 3341؛ نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،200رقم .301
 .14شفیعی ،سعید ،مکتب حدیثی شیعه در كوفه ،قم :مؤسسه علمی ـ فرهنگی دارالحدیث،
1331ش ،ص .210
 .11برقی ،احمدبنابىعبداهلل ،رجال البرقى ،تهران :جامعة طهران ،1302 ،ص .33
 .12نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،011رقم .1413
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 .13همان ،ص  ،233رقم 712؛ طوسی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،320رقم .140
 .10نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،011رقم .1413
 .11همان ،ص  ،200رقم .304
 .13ر.ک :همان ،ص  13 ،17و .31
 .17همان ،ص  ،24رقم 20؛ طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،121رقم .20
 .13طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،123رقم .304
 .11خوئی ،معجم رجال الحدیث ،پیشین ،ج  ،1ص  ،211رقم .321
 .144نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،203رقم .310
 .141همان ،ص  ،13رقم 120؛ طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،133رقم .2214
 .142طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،234رقم .3143
 .143نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  203ـ  ،201رقم .310
 .140طوسی ،رجال الطوسی ،پیشین ،ص  ،341رقم .0017
 .141همان ،ص  ،320رقم .140
 .143همان ،ص  ،234رقم 3143؛ نجاشی ،رجال النجاشی ،پیشین ،ص  ،213رقم .113
 .147كشّی ،إختیار معرفة الرجال ،پیشین ،ص  ،041ح .707
 .143كلینی ،محمدبنیعقوب ،الکافی ،تحقیق :علیاكبر غفّاری و محمد آخوندی ،بیروت و طهران:
دار صعب ودار الکتب اإلسالمیة ،الطبعة الثالثة والخامسة ،1371 ،ج  ،3ص .211
 .141كشّی ،رجال الکشی ،پیشین ،ص  33ـ  ،31رقم .123
 .114طبری ،تاریخ االُمم والملوک ،پیشین ،ج  ،0ص .100
 .111ابن ندیم ،محمدبناسحاق ،الفهرست للندیم ،ترجمه و تحقیق :محمدرضا تجدد1331 ،ش ،ص
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.243
 .112ابوالفرج ،علىبنحسین ،األغانى ،تحقیق :على مهنّا و سمیر جابر ،بیروت :دار الکتب العلمیة،
1047ق ،ج  ،12ص .137
 .113ابنعساكر ،تاریخ مدینة دمشق ،پیشین ،ج  ،11ص .031
 .110گفتنی است كه سِمت «مؤذن» ،از دوره پیامبر اكرم

دارای جایگاه حکومتی بوده است و

اذانگویی و حفظ اوقات اذان ،از سوی پیامبر به بالل و ابومحذوره واگذار شده بود .گفتهاند:
عثمان ،نخستینكسی بود كه برای مؤذنان مستمری مقرر كرد .سالمبنعامر ،سرپرست مؤذنان مسجد
جامع فسطاط مصر از سوی عمرو عاص بود و قلقشندی نیز برای مؤذنان احکامی را در عصر
عباسی نقل كرده است( .ر.ک :كتّانی ،عبدالحی ،نظام اداری مسلمانان در صدر اسالم ،ترجمه:
علیرضا ذكاوتی قراگزلو ،ص  13ـ 11؛ قلقشندی ،احمدبنعلی ،صبح األعشی فی صناعة اإلنشاء،
بیروت :دار الکتب العلمیة ،ج  ،14ص  200ـ )211
 .111ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،پیشین ،ج  ،3ص .14
 .113ابنسعد ،محمدبنسعد ،الطبقات الکبرى ،تحقیق :محمدبنصامل السلمی ،بیروت :دار صادر،
طائف :مکتبة الصدیق ،الطبعة األولى1010 ،ق ،ج  ،7ص 221؛ طبری ،تاریخ االُمم والملوک،
پیشین ،ج  ،3ص .134

 .117ر.ک :جنابی ،كاظم ،تخطیط مدینة الکوفة ،بغداد1333 :ق ،ص 121؛ ابنمشهدی ،المزار،
پیشین ،ص .33
 .113ابنمسکویه ،احمدبنمحمد ،تجارب األمم ،تهران :سروش1333 ،ش ،ج  ،2ص 173؛ طبری،
تاریخ االُمم والملوک ،پیشین ،ج  ،0ص .122
 .111ر.ک :ابنسعد ،الطبقات الکبرى ،پیشین ،ج  ،1ص  .133بنیظفر بن ظفر بن محارب بن عمرو
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بن ودیعة بن لکیز بن افضی بن عبدالقیس ،ظاهراً از بطون قبیله عبدالقیس هستند.
 .124الطریحی ،مجمع البحرین ،تحقیق :احمد حسینی ،مکتب النشر الثقافة اإلسالمیة ،الثانیة،
1043ق ،ص 13؛ ابنمشهدی ،المزار ،پیشین ،ص .111

 .121مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار الجامعة لدرر اخبار االئمة االطهار

 ،بیروت :مؤسسة

الوفاء1043 ،ق ،ج  ،144ص .033
 .122هیثمی ،علیبنابیبکر ،مجمع الزوائد ،تحقیق :عبداهلل محمد درویش ،بیروت :دار الفکر،
1012ق ،ج  ،7ص 0؛ طبرانی ،سلیمانبناحمد لخمی ،المعجم الکبیر ،تحقیق :حمدی عبدالمجید
سلفی ،بیروت :دار إحیاء التراث العربی ،الطبعة الثانیة1040 ،ق ،ج  ،11ص  .200نباید این مسجد
را با مسجدی به همین نام در جنب بقیع غرقد در مدینه طیبه كه در روایات عامه آمده است ،یکی
دانست.
 .123صدوق ،محمدبنعلی ،الخصال ،تحقیق :علیاكبر الغفّاری ،بیروت :مؤسّسة األعلمی ،الطبعة
االُولى1014 ،ق ،ص 244؛ كلینی ،الکافی ،پیشین ،ج  ،3ص  ،031ح .1
 .120ماسینیون ،خطط الکوفة و شرح خریططها ،پیشین ،ص .21
 .121جعیط ،الکوفة كوفة نشئة المدینة العربیة اإلسالمیة ،پیشین ص .37
 .123همان ،ص .317
 .127طریحی ،مجمع البحرین ،پیشین ،ج  ،0ص .337
 .123طبری ،تاریخ االُمم والملوک ،پیشین ،ج  ،0ص 122؛ ابناثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت:
دار صادر ،ج  ،0ص .230
 .121ر.ک :جعیط ،الکوفة كوفة نشئة المدینة العربیة اإلسالمیة ،پیشین ،ص 234؛ فروشانی،
نعمتاهلل صفری ،پیشین ص .133
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 .134كلینی ،الکافی ،پیشین ،ج  ،3ص  ،011ح .2

 .131محمدی ریشهری ،محمد و همکاران ،دانشنامه امام مهدی

 ،قم :دار الحدیث1313 ،ش،

ج  ،3ص .13
 .132جعیط ،الکوفة كوفة نشئة المدینة العربیة اإلسالمیة ،پیشین ،ص  313و .334
 .133ابنطاووس ،سید علیبنموسىبنجعفر ،إقبال األعمال ،تحقیق :جواد قیومی اصفهانی ،مکتب
اإلعالم اإلسالمی ،الطبعة االُولى1010 ،ق ،ج  ،2ص .301
 .130طریحی ،مجمع البحرین ،پیشین ،ص 1؛ ابنمشهدی ،المزار ،پیشین ،ص .103

