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  نھا و نقش آنان در تشیع ايرا خزاعي 

  نرسول جعفريا

اول و دوم راھي ايران شدند و در شھرھا و روستاھاي مختلف  شمار زيادي از قبايل عربي به ھمراه فاتحان و يا بعد از آن در قرن
ھا به  اين مھاجرت داستان. رنگ و بوي ايراني گرفتند اما مدتھا طول کشید تا زبان عربي را کنار بگذارند اينان به تدريج. ساکن شدند

 .قرار گیرد بايست در جاي ديگري مورد بحث قدري گسترده و با اھمیت است که مي
ھا به دلیل آن  اين گروه. حفظ کردند اندکي تا قرن پنجم و ششم افراد ياد شده انتسابات قبیله اي خود را تا قرن سوم و حتي چھارم و

با . خود را حفظ کردند اي داشتند، تا مدتھا انسجام بااليي برخوردار بودند و به عالوه نظام خانداني و طايفه که از موقعیت اجتماعي
تدريج زبان آنان به زبان حفظ کردند و گاه تحت تأثیر شرايط محلي به  اين ھمه بسته به شرايط ھر شھر، گاه زبان عربي را تا چند قرن

 .ھاي محلي بود ھا و گويش ساير زبان فارسي دري تغییر کرد، زباني که محصول تأثیر و تأثر میان زبان عربي و زبان پھلوي و تازه برآمده
بود که  دلیلش آن. نامشان انتساب به قبايل عربي مشھود باشد چندان زياد نبود در حوالي قرن چھارم و پنجم شمار کساني که در

ايران، به جاي آن که به قبايل منسوب  آمد به تدريج نسب و انتساب تغییر کرده و افراد برجسته در شھرھاي زمان جلوتر مي ھرچه
پیش از آن نسبت شھري براي عربھا چندان شناخته شده و آشنا . شدند مي شوند معموال به اسامي شھرھا و روستاھا منسوب

 .ز اسالم، انتساب به شھرھا در نواحي عربي ھم کما بیش رواج يافتتدريج بعد ا نبود اما و به
کنیم شمار منسوبین به قبايل عربي را  مي آمده مراجعه) تألیف در قرن پنجم(نمونه زماني که به نام افرادي که در کتاب السیاق  براي

ھاي کھن عرب ھستند اندک  ص منسوب به خاندانافرادي که در آنجا ھستند و به خصو معناي اين امر اين نیست که. يابیم اندک مي
که بگويیم عالمان اين دوره ھمه عرب  طبعا بناي بر آن نیست. بلکه اين به دلیل تغییري است که در نوع انتساب پیش آمده است اند،
سیاري عجم اند و بسا روشن است که ب. گرايي عربي انجام داده است گرايش ملي با» عروب العلماء«اند؛ کاري که مؤلف کتاب  بوده
تقريبا تا قرن سوم و احیانا  موالي که انتساب عربي ھم دارند، اما به ھر روي، قاعده اين است که انتسابات قبیله اي ھاي عجم

ھاي بسیار مشھور که عنوان تمیمي يا خزاعي يا غیره براي آنان  خاندان چھارم باقي مانده و به تدريج رو به زوال رفته مگر براي
علوي، انتسابات خانداني به  البته براي سادات. ھا است تا به امروز ھم آن انتسابات نام فامیل برخي از خانواده خص بوده و حتيشا

 .است دلیل اھمیت آنان از ھر جھت، ھمچنان برقرار بوده
  

 نظام خانداني ايراني ـ عربي
 قبايل تا. آورد ھاي مذھبي خود را به ھمراه مي به خصوص گرايششد، آداب و عادات و  مي ھر قبیلۀ عربي که به محیط تازه منتقل

عبدالقیس، ربیعه ، بجیله و برخي ديگر گرايش  براي نمونه طايفه. ھاي خاصي داشتند زماني که در عراق و حجاز يا يمن بودند گرايش
کردند،  ھا که به قم مھاجرت اي از اشعرييا براي نمونه، طايفه . ھاي سني ھم داشتند تیره ھا و گرچه شاخه. غالب شان تشیع بود

تا قرنھا بعد ادامه يافت که وقتي يکي از آنان در ري  تشیع چنان بر اين تیره غلبه داشت و. از ھمان زمان اقامت در عراق شیعه بودند
 [].سوم او را مؤمن آل فرعون خواندند سني شد، منابع سني اوائل قرن

ھاي بزرگي که در  شیعه را حفظ کرده ھمین حرکت خانداني است که تشیع را از دشوار اصلي که ھاي در واقع بايد گفت يکي از قالب
 .اموي و عباسي بر سر راھش بوده نجات داده و به قرون بعدي رسانده است دوران

تي مسیرش را در خانداني، به راح ھاي است که تشیع به عنوان يک گرايش مذھبي نیرومند در میان قبايل عراقي در جمع واقعیت آن
ھاي فراواني داريم که در طول چند قرن اسامي  حرکت ھستند، خاندان منھاي سادات که اصل و اساس اين. تاريخ حفظ کرده است

 [٢.[ماندند توان به خاندان میثم تمار اشاره کرد که بیشتر در عراق براي نمونه مي. شناسیم مي آنھا را سلسله وار
ھاي اين  قرن در مقدمه کتاب دعاي يکي از چھره ھاي برجسته آنان را طي دو سه شرحي از چھرهخاندان تمیمي سبزواري که 

  .ايم آورده) ١٣٧۵انصاريان،  قم،(خاندان با نام ذخیرة االخره 
ب ھاي عر در قرن پنجم و ششم خاندان خزاعي و عجلي و حمداني از خاندان اما. شمار زيادي از خاندان بجیله عالئق شیعي دارند

الفھرست منتجب الدين  در. نیرومند در حفظ و حراست از مذھب تشیع در خطي میان نیشابور تا ري و قزوين بودند اما ايراني شده
در کتاب . شیعي عبدالقیس ھستند ـ به عنوان علماي شیعه آمده است اي از قبیله نام چھار نفر از خاندان عجلي ـ که در اصل شاخه

مرحوم ارموي در تعلیقات  .عجل که در قزوين و جزو امیران و ثروتمندان اين شھر بوده ياد شده است بنيرجال  نقض ھم از يکي از
، و براي توضیحات ارموي ٣۶۶، ٣۴٠، ٣٢، ١۵الفھرست، ش (است  عجل در قزوين سخن گفته الفھرست به تفصیل در باره خاندان بني

برخي از  اکمان کرج ابودلف بودند، عالئق شیعي داشتند و شرح حالخاندان ابودلف عجلي ھم که ح .(١٨۵ـ  ١٧۶صص : بنگريد
  .وابستگان به آنان در الفھرست و نقض و معالم العلماء آمده است

، ٧٣، ٢٩ھاي شماره  شرح حال در آن کتاب. ھا ھم مرحوم ارموي توضیحاتي را در کتاب الفھرست داده است خاندان حمداني درباره
خاندان دوريستي ھم در . توضیحات مختصري از ارموي آمده است ١٨٧ـ  ١٨۶ھاست و در صفحات  نيمربوط به حمدا ٣۵٩، ٩٠

 [٣.[کرد مي بن يمان معرفي خاندانھاي در اصل عرب بود که خود را از نسل حذيفة طرشت تھران، يکي از
 [۴.[ن اسکندر خرقاني بودجمله صارم الدي عالماني ھم از نسل مالک اشتر در قرن ششم در حوالي ري بودند که از آن

ھاي شاخص  ري و خراسان قرن پنجم و ششم ھمچنان يک محیط خانداني براي چھره به طور کلي بايد گفت، محیط ايران به خصوص
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ھاي موجود در نواحي  خاندان تواند نشان دھد که اين تاريخ محلي چه بھايي براي نگاھي به تاريخ بیھق مي. جامعه است وممتاز
 .است بیھق قائل

 ھاي برگزيده صحابه، روي ھاست که اگر عرب ھستند و مخصوصا از چھره اصلي اين خاندان ھاي کند ريشه اما آنچه جلب توجه مي
خاندان حسان از نسل ) ٩٣ص (ايراني فوالدوند  در تاريخ بیھق از خاندان مھلبیان از نسل ابوصفره مھلبي، خاندان. شود آنھا دقت مي

آنھاست  خاندان حاکمیان و فندقیان از نسل خزيمه ذوالشھادتین که خود مؤلف تاريخ بیھق از ،(٩۴ص (پیامبر بن ثابت شاعر  حسان
که آنان ) ١٣۵ص (اما نسل بديلیان ). ١٢٢ص (ھستند  بن زيد از نسل اسامة.... بن حاتم  حاتمیان از نسل ابوجعفر محمد). ١٠١ص (

 .ھستند بن نوفل بن ورقاء بحث ما در باره آنان است و از نسل بديلھستند که  ھم در بیھق بودند، ھمین طايفه اي
  

 قبیله خزاعه
از َاْزد است که پس از خرابي سد مأرب و خروج شمار زيادي از اعراب جنوب  اي خزاعه از قبايل عرب جنوبي و به روايت مشھور شاخه

آنان جدا شدند، در مکه  ، برخالف ديگران، پس از آن که ازجماعتي از اين مھاجرين. اين جماعت نیز مھاجرت کردند به سمت شمال،
بنگريد . (نامیده شدن آنان را ھم به خزاعه با اين تفسیر توجیه کرده است گرفته و» تخلف«را به معناي » خزع«کلبي، . اقامت گزيدند

 .(در لسان العرب» خزع» به ماده
بن کالب با کنار زدن  کرد و بر اساس آنچه مشھور است، قصي مي ومتپیش از تسلط قريش در مکه، قبیلۀ خزاعه بر اين ديار حک

بوده و نام وي در  با اين حال در وقت ظھور اسالم، ھمچنان خزاعه از قبايل مھم عرب در مکه. حاکم کرد خزاعه قريش را بر مکه
 .تحوالت صدر اسالم بسیار فراوان آمده است

) ١۴١٧دارالبشائر،  دمشق،(ة خزاعة في الجاھلیة و االسالم از عبدالقادر فیاض حرفوش تک نگاري با نام قبیل درباره اين قبیله يک
در اين کتاب . ھاي شاعر و اديب آن را مورد توجه قرار داده است شخصیت نوشته شده که بیشتر تاريخ قرن اول اين قبیله و شماري از

بودند ياد شده ) ص( خدا از کساني از خزاعیان که از اصحاب رسولطوايف داخلي قبیله خزاعه به تفصیل بحث شده و  ھمچنین در باره
 .به خصوص ايران توجھي نشده است اما مع االسف به مھاجرت اين طايفه به نقاط ديگر اسالم. است

 اسان بوده و دردانیم که شمار زيادي از آنان در اواخر قرن اول در خر شناسیم اما مي درباره آمدن خزاعیان به ايران، تاريخ معیني نمي
اجمال بايد بگويیم اين است که در زمان مورد  آنچه اکنون به. اند جريان قیام عباسیان ـ ھمان طور که خواھد آمد ـ نقش فعال داشته

ھاي متعلق به سادات، چند خاندان عرب شیعه در اين زمان در خراسان ري ھستند  خاندان بحث ما يعني قرن پنجم و ششم به جز
شايد مھم ترين . خاندان ھستند ین خزاعي و ديگري عجلي است که جماعتي از علما و فضالي شیعه وابسته به اين دويکي ھم که

 .منتجب الدين و برخي از آثار رجالي اسناد روايات و تواريخ محلي است سند ما براي حضور اينان در اين ديار کتاب الفھرست
  

 عبدالمطلب خزاعه با بني پیمان
بالفاصله بايد اين . ھاشم در ادوار بعدي شد سبب ھماھنگي آنان با بني مان عبدالمطلب ، پیماني با او امضا کردند کهخزاعه در ز

و خزاعه در اين بین به  امیه وجود داشته ھاشم و بني کرد که آيا ممکن است از ھمان زمان، نوعي رقابت میان بني پرسش را مطرح
  ھاشم و خزاعه از قريش جدا شده باشند؟ لحاظ سیاسي بني ھاشم شده و به نبدار بنيدلیل رقابت پیشین خود با قريش، جا

اين میان، کسي را  گشتند، و در ھاي قريش مي تاريخي آمده است که خزاعه به دنبال متحدي در میان خاندان به ھر روي در نقلھاي
آنان به دارالندوه رفتند، عھدي . اين درخواست را از عبدالمطلب کرد ـ بن ورقاء در آن وقت ورقاء ـ پدر بديل. بھتر از عبدالمطلب نیافتند

ھمین مناسبت شعري سرود  عبدالمطلب به] ۵.[اند ھاي عرب متن اين حلف را ھم نقل کرده اخباري. در کعبه آويختند نوشتند و آن را
 [۶.[به ابوطالب وصیت کرد و او ھم به عباسفرزندش زبیر بود و او  وصي او. و به فرزندانش توصیه کرد اين حلف را پاس بدارند

) ص(که در آن علیه رسول اهللا بن ابي ضرار خزاعي ھاي خزاعه با رھبري حارث که يکي از تیره) سال پنجم(المصطلق  بني اگر از غزوه
و به عبارتي  )ص( ھاي قبلي، خزاعه به ھمپیماني با حضرت محمد زمینه شرکت کرد بگذريم، از حديبیه به اين سو و شايد با

تواند با  بخواھد مي ھر قبیله اي که: به ھمین دلیل بود که در صلحنامه حديبیه چنین مقرر شد. بند ماندند عبدالمطلب پاي بني
مخزوم  امیه و بني ساير قريش که آن زمان معانديني مانند بني تواند با و در حلف او باشد و ھر قبیله اي که خواست مي) ص( محمد

بکر  آنان که بني پیمان بست و دشمنان) ص( قاعدتا بر اساس ھمان پیمان گذشته با عبدالمطلب، با محمد خزاعه. حد شودبودند، مت
  .بودند، با قريش ھمپیمان شدند

 بدانیم که با اين حال جالب است. را که در سال پنجم جنگي با مسلمانان کردند يک استثناء بدانیم المصطلق البته بايد ماجراي بني
ضرار ازدواج کرد که اين ھم بايد در استواري روابط  بن ابي المصطلق با جويريه دختر حارث پس از خاتمه غزوه بني) ص( رسول خدا

بود که خزاعه،  در اين وقت. بالفاصله پس از اين ازدواج، مسلمانان ديگر اسراي خود را ھم آزاد کردند زيرا. بعدي مؤثر بوده باشد
علي ) ص(خزاعة مسلمھا و مشرکھا يمیلون الي النبي و کانت: و علیه قريش بودند) ص(تمايل به رسول خدامسلمان و کافرشان م

 [٧.[قريش
بکر با  اين که بني بن ورقاء داشت که پس از نقض عھد حديبیه، از سوي قريش به مدينه رفت و از وقت بديل سروري خزاعه را در اين

قريش با : بن سالم خزاعي نزد حضرت سرود، گفت که عمرو در شعري. شتند، گاليه کردکمک قريش بر سر خزاعه ريخته آنان را ک
 [٨.[که ما در رکوع و سجود بوديم ما را کشتند شما خلف وعده کردند و در حالي

 .و قتلونا رکعا و سجدا/ ھم بیتونا بالوتیر ھجدا / میثاقک المؤکدا  و نقضوا/ ان قريشا اخلفوک الموعدا 
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دھد که اين زمان، دست کم  مي آمده است، نشان» رسول اهللا«نکات ديگر موجود در ابیاتي از اين شعر که در آنھا کلمه  بیت اخیر و
  .تعدادي از خزاعیان مسلمان بودند

دي در نبر. وارد شد) ص( خدا بکر و خزاعه بود که در حديبیه اولي در عھد قريش و دومي در عھد با رسول میان بني نبرد صورت گرفته
بکر دفاع کردند و به دنبال آن نقض عھد  بن ابي جھل از بني امیه و عکرمه بن که میان دو طرف درگرفت، شماري از قريش مانند صفوان

  .آمد و به فتح مکه منجر شد حديبیه پیش
اشت که رسول بديل چندان موقعیت بااليي د. سال سن داشت ٩٠از  بن ورقاء که رھبري خزاعه را داشت اين زمان بیش بديل
! يا بني: توصیه کرد اين نامه در اين خاندان بود و وي به فرزندانش. و از او دعوت کرد تا اسالم را بپذيرد به وي نامه نوشت) ص( خدا

آن در اين که وي پیش از فتح مکه ايمان آورده است يا بعد از ] ٩.[فیکم فاستوصوا به فلن تزالوا بخیر مادام) ص( ھذا کتاب رسول اهللا
 .است اختالف

بن  بنا به آنچه در منابع کھن آمده است، عبداهللا خزاعیان به مانند ديگر قبايل در فتوحات شرکت کردند و) ص( پس از رحلت پیامبر
 آنچه ھست در میان علماي اصفھان نام] ١٠.[بوده است ٢٣شھرھاي ھمدان و اصفھان در سال  بن ورقاء فرمانده نیروھاي فاتح بديل

اين نشان از آن . اصبھان ابونعیم اصفھاني يافت توان در کتاب ذکر اخبار خورد که فھرست آنان را مي ز خزاعیان به چشم ميشماري ا
 .اند ماندگار شده دارد که جماعتي از خزاعه در اين شھر

  
 در صفین) ع( خزاعه و ھمراھي با امام علي

از مصر به عنوان اعتراض به  نفر ۶٠٠يان شورش بر عثمان، جمعیتي قريب در جر. ھاشم متحد بودند رقباي قريش و با بني خزاعه از
بن ورقاء و شخصي با  بن بديل کسي بود اما فرماندھي آنان را عمرو سوي مدينه حرکت کرد که چھار پرچم داشتند و ھر پرچم دست

 [١١.[عديس تجیبي داشتند بن نام عبدالرحمن
اين اقدام . ماندند و در جنگ جمل و صفین با طايفۀ خود از آن حضرت دفاع کردند کنار ايشان خزاعیان در) ع( پس از بیعت با امام علي

را در اين خاندان فراھم کرده  اين خود به خود زمینه تشیع. ھاشم است نشانگر دشمني آنان با قريش و ھمراھیشان با بني آنان،
بن ابي طالب سنة  و حاربت خزاعة مع علي: نويسد است که کحاله ميواضح  در تاريخ چندان) ع( حضور آنان در کنار امام علي. است

١٢. [٣٧] 
  :که در جمل و صفین بودند، عبارتند از) ص( شماري از رھبران خزاعه از صحابه رسول اما

ن در منابع ھاي وي در صفی حماسه] ١٣.[يمن بود و افناء» خیل خزاعه«عمرو در جنگ جمل فرمانده پیاده نظام : بن حمق خزاعي عمرو
 دھد که جماعتي از آنان در صفین اين نشان مي] ١۵.[خزاعیاني ھم بود که در صفین بودند بن حمق فرمانده عمرو] ١۴.[آمده است

گويد که عمرو  بن حبیب مي محمد] ١۶.[حسن و معه من خزاعة عدد: عبارت نقل شده در مورد ديگر در صفین اين است. اند بوده
 اين اولین سري بود که در در دوره اسالم، بر سر نیزه رفت] ١٧.[کرد و در بازار گرداند را کشت و سرش را جدا شیعه بود و معاويه او

 [١٨.[»و کان من شیعة علي«کرد  او مردم را بر ضد عثمان تحريک: گويد ابن حزم مي). کان رأسه اول رأس نصب في االسالم)
 (٢٠۵وقعة صفین ، ص (نظام سمت چپ میدان نبرد در صفین بوده است  هوي فرمانده پیاد: بن جون خزاعي  بن صرد سلیمان
بن بديل بعد  عبداهللا. حضور داشت و صفین] ٢٠[که در جمل] ١٩)[٢٣فاتح اصفھان و ھمدان در سال (بن ورقاء خزاعي  بديل بن عبداهللا

الحق و الحق مع علي لن يفترقا حتي يردا علي علي مع : خاطر نداري که فرمود را به) ص( آيا سخن پیامبر: از جمله به عايشه گفت
فرمانده پیاده نظام در صفین بوده  وي. و موارد ديگر آمده است ١٠١از وي جمالتي از وي نقل شده که در وقعة صفین ص  [٢١[الحوض
بن  بداهللازماني که ع). ٢۴۵ص (شھامت و شجاعت وي در صفین دارد  شعبي روايت جالبي از). ٢٠٨: ، و بنگريد٢٠۵ص (است 

عمامه را از سرش  بن عامر که در گذشته عقد اخّوتي با عبداهللا داشت سپاه معاويه به شھادت رسید عبداهللا بن ورقاء به دست بديل
بردار مثله : معاويه گفت. نمي دارم و نمي گذارم او را مثله کنید عبداهللا گفت بر. بردار: معاويه گفت. برداشت و روي صورت او انداخت

از اين که کبش قوم يعني  بعد معاويه با ابراز خوشحالي). کردند شود ديگران را مثله مي معلوم مي(بخشم  تو مي کنم و او را بهنمي 
مع ان نساء خزاعة لو قدرت علي : را در ارتباط با تشیع خزاعه گفت قدرتمند سپاه امام را کشته اظھار خوشحالي کرد و نکته مھمي

 [٢٢.[کردند مي لھا فعلت مردان خزاعه که ھیچ، اگر زنان خزاعه ھم قدرت جنگ با من داشتند چنینرجا ان تقاتلني فضال عن
 [٢٣:[است ھم در وصف امام علي چنین سروده) بن عمرو خويلد(ابوشريح خزاعي 

  و ھو الذي بفقھه يؤدونا عن قحم الفتنة ان تريدنا            
توابین در واقعه عین الورده و نبرد  مھم تر از آن فرماندھي چھارھزار نفر از. ین کرديمبن صرد خزاعي در صف به حضور سلیمان اشاره

ھاي بد را  که طبق معمول نام) ص( گفتني است که نامش يسار بود و رسول خدا در باره وي. وي با سپاھیان شام و شھادت اوست
 .نام وي را به سلیمان تغییر داد کرد، عوض مي

 افزايد که ھر دو طوسي مي. او و برادرش عبداهللا در صفین شھید شدند] ٢۴.[بود ورقاء خزاعي ھم در جنگ جملبن  بن بديل محمد .5
 [٢۵.[به سوي مردم يمن بودند) ص( نمايندگان رسول خدا

  
 عباسیان نقش فعال خزاعه در جنبش

قي با اصل قبیله ندارند نقش مھمي در که فر دھد که خزاعیان و موالي خزاعه مروري روي رجال برجستۀ دولت عباسي نشان مي
بن  سلیمان .ھاشم بودند ھاشم بودند و خزاعیان ھمپیمان با بني اين نبود که اينان از بني علت آن جز. روي کار آوردن عباسیان داشتند



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

الدولة العباسیه نويسندۀ شیعي کتاب اخبار ] ٢۶.[کرد ھاشم دعوت کثیر خزاعي در رأس شورشیان خراسان بود که مردم را به بني
 و کان اول من: و در جايي به صراحت آمده است] ٢٧[شناساند در صفوف سپاھیان ابومسلم مي ھاي زيادي از اين قبیله را چھره

 [٢٨.[رجال و من تمیم اثنا عشر رجال وافي ابامسلم رجال خزاعه لقربھم منه، فانضم الیه منھم خمسة و عشرون، و من طي ستة
ماھان به  بن بعدھا بکیر. آغاز کرد ١١١بن کثیر خزاعي بود که فعالیت خود را در سال  سلیمان بر ضد امويان توسط شروع قیام خراسان

 [٢٩.[کرد صحنه آمد و ھمو بود که وقت مرگ ابوسلمه خالل را جانشین خود
 [٣٠.[ديد محل خزاعه بودرا که شايسته حمله  بن سیار ھم در خراسان در طرح حمله به حامیان عباسي، نخستین مکاني نصر

نشانگر آن است که خزاعیان در صفوف اصلي جنبش عباسیان به عنوان يک  اين کتاب به عنوان يک منبع شاخص کامال
 .اند در آن برھه، بوده ھاشمي و شیعي جنبش

اند و دست کم تا  تهخزاعیان جايگاه ويژه اي در اين دولت داش دھد که ھاي برجسته در دولت عباسي نشان مي مروري بر شخصیت
 .مھمي را به خود اختصاص داده بودند يک صد سال بعد مناصب

 خراسان از موالي خزاعه بودند و اين نشان از ھمراھي آنان با عباسیان از زمان انقالب به اين امر توجه داشته باشیم که طاھريان
 .عباسي در خراسان دارد

  
 بن علي خزاعي خاندان دعبل

به میان  (246 ـ١۴٨(بن علي  براي نمونه وقتي سخن از دعبل. مختلفي در نواحي عراق و ايران بوده است ھاي از خزاعیان شاخه
) شھید در صفین(بن بديل  اين خاندان را که به عبداهللا توان يک شاخه از آيد که يک شاعر شیعه است با توجه به نسب وي، مي مي
 بن بن عبداهللا بن عبدالرحمن بن عثمان بن رزين بن علي دعبل: شناساند ميدعبل را چنین  (١۶١ص (نجاشي . رسد، شناخت مي
 .(١۶١: نجاشي(بن ورقاء  بديل

ھارون الرشید براي سه سال به حکومت خراسان رسید، دعبل را به حکومت  سوي بن جعفر خزاعي از عباس ١٧٣زماني که در سال 
 [٣١.[منصوب کرد شھر سمنجان

له کتاب کبیر عن : نجاشي در باره اش گويد. رضا بوده است علما برجسته و از شاگردان زبده امام بن رزين ھم از بن علي علي
 .از او ياد کرده است] ٣٣[رجال طوسي ھم در] ٣٢.[الرضا

چندين روايت ) ١٩٢، ٢٠١، ، ١۵٨(ھمین دعبل است که در بشارة المصطفي  بن علي راوي اخبار شیعي برادرزاده بن علي اسماعیل
و استمرار تشیع در  آمده است که نشان از ادامه) ٣٢ص (نام و نسب اين اسماعیل به اين شرح در نجاشي . است و نقل شدهاز ا

 .له کتاب تاريخ االئمة... بن ورقاء خزاعي بن بديل بن عبداهللا عبدالرحمن بن بن عثمان بن رزين بن علي بن علي اسماعیل: اين خاندان دارد
بن نجبه خزاعي خوانده و  را عبدالرحمان ديگري از خاندان خزاعه ياد شده است که اربلي به نقل از ابن خشاب، اودوره از عالم  در اين

 [٣۴.[است) ع( مورد بحث وي اشعار امام حسین. البیت و کان عارفا بأمر اھل: در باره وي نوشته است
  

 بديلیان بیھق
با توجه به اسامي آنھا ظاھرا با  واحي بیھق از خاندان بديلیان ياد کرده کهھاي معروف ن تاريخ بیھق ضمن شمارش خاندان نويسنده

بن ورقاء  از فرزندان بديل«: نويسد مي) ١٣۵ص (نويسنده تاريخ بیھق . ندارد شاخه اي که ابوالفتوح خزاعي از آنھاست ارتباطي
و بديلیان اسفراين نه از . اند بوده فضال و صلحا و علما و اجداد پدرم شمس االسالم از سوي والده، از آن جماعتند و ايشان خزاعي اند

 .«اند بن اسد حرشي اسفرايني محمد بن اين رھط اند بلکه ايشان از اوالد بديل
 .بن ورقاء ھستند، برشمرده است پدرش را که از نسل بديل سپس شماري از نسل بديلیان يعني اقوام مادري

  
 و ري خاندان خزاعي نیشابور

. زيستند خزاعیان، بديلیاني ھستند که در نیشابور و ري مي ورد نظر ما که ابوالفتوح مفسر پارس زبان از آنھاست، ما از نسلخاندان م
مھم آن است که  اما. اند آگاھي روشني نداريم کي از نیشابور به ري عزيمت کرده در آنجا مسکن گزيده اند و اين که چه زماني آمده

 .است چگونه) ص( بن ورقاء صحابي رسول اهللا تا بديلبدانیم سلسله نسب اينان 
شناسیم و  را به عنوان يکي از زبدگان خزاعیان ري مي ما او. گردد در واقع، رشته نسب ما در انتھا به ابوالفتوح رازي خزاعي باز مي

 .و حواشي آن برسیم بايست از وي به نسل گذشته او مي
ابوالفتوح را از ) ۴٨٧، ص ٣ج (به اين که حاجي نوري در مستدرک  ل ابوالفتوح با اشارهعالمه قزويني در خاتمة الطبع در شرح حا

نوري با آن تتبع فوق العاده  بدون شک اين فقره از مرحوم محدث: داند، آن را خطا شمرده و گويد بن ورقاء مي بديل بن »عبداهللا«نسل 
 [٣۵.[دو برادر خلط و يکي را به ديگري اشتباه نموده است بین که از او معھود است فقط ناشي از طغیان قلم است که ما

در . را آشکار کند استفاده از شرح حال يکي از خزاعیان که در لسان المیزان آمده کوشیده است تا نسب وي سپس عالمه قزويني با
بن  بن ابراھیم بن احمد لحسینبن ا بن احمد عبدالرحمان :اين شرح حال که نسب عبدالرحمن برادر جد ابوالفتوح چنین آمده است

 [٣۶.[ھاشم بن بن شجاع الفضل
مرحوم قزويني نامي را که در اين میان نھاده، نام نافع فرزند  .بن ورقاء است ھاشم با بديل آنچه در اين سلسله ناقص است وصل کردن

 .است بن ورقاء بديل
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 .بود نھادهرا در اينجا » عبداهللا«اين در حالي است که مرحوم محدث نوري نام 
بن  اين است که ابوالفتوح رازي در يک مورد با ذکر نام نافع اما چرا قزويني با آن مخالفت کرده و آن را طغیان قلم نامیده است؟ دلیل آن

 ١٢۶ـ  ١٢۴ص  ،١ج (اين موارد را عسکر حقوقي در کتاب تحقیق در تفسیر ابوالفتوح رازي . برشمرده است بديل او را از پدران خود
بن ورقاء الخزاعي و اين مرد از پدران  بن بديل ونافع...«: نويسد در جايي در باره شھداي بئرمعونه. آورده است) اپ کنگره ابوالفتوحچ

مطالب را عسکر حقوقي  شبیه ھمین] ٣٧.[داند بن بديل را جد اعالي ابوالفتوح مي با اشاره به اين نص، نافع مرحوم قزويني. »ماست
اخیر آمده، اشکال ديگري ھم دارد که ابوسعید محمد را با ابومحمد  اي که در منبع شجره«] ٣٨[اند بري تکرار کردهو اخیرا محمد قن
. ابوبکر احمد دانسته که خطاست و پدر عبدالرحمن را) بدون اسم(برادرند عموزاده دانسته و پدر نخستین را ابوالفتح  عبدالرحمن که

اين ھر دو . ھستند که خواھد آمد.... بن ابراھیم بن احمد بن الحسین احمد الرحمن، فرزنداندر واقع ھم ابوسعید محمد و ھم عبد
 .الفھرست منتجب الدين ھست اند و البته شھرت عبدالرحمان بسیار بیشتر بوده و شرح حال ھر دو در مفید داشته برادر، لقب

بن  آن است که نظر قزويني ھم در باب اين که جد ابوالفتوح، نافعاست، واقعیت  بن ورقاء اما نسبت به جد اعالي آنان که فرزند بديل
ابوالفتوح که در لسان المیزان آمده از  برادر جد» بن احمد عبدالرحمان«در واقع، اگر سلسله نسب . ورقاء باشد، نادرست است بن بديل

 ھاشم و بديل قرار را میان نام» نافع«م گشت که مرحوم قزويني نمي بايست نا مي شد روشن روي منبع لسان المیزان دنبال مي
 .داد مي

االسالم ذھبي ھم کتاب طبقات االمامیه ابن ابي طي  منبع لسان المیزان چیزي جز کتاب تاريخ االسالم ذھبي نیست و منبع تاريخ
 .احتمال فراوان از ابن شھرآشوب گرفته است است که او ھم اصل خبر خود را به

 :چنین آمده است) ١۴۶ش  ۵۴۵، ص ١٠ج (ابوالفتوح در متن بشار عواد  اده جدنام و نسب عبدالرحمن عموز
بن نوفل،  بن ورقاء بن بديل عبدالرحمن بن بن عبداهللا ھاشم بن شجاع بن بن الفضل بن ابراھیم بن احمد بن الحسین احمد بن عبدالرحمان

 .الري ابومحمد الخزاعي النیسابوري الشیعي، نزيل
 .نوشته است ۴٨۵او را سال ذھبي تاريخ درگذشت 

  :ابوسعید محمد که عبدالرحمن پیشگفته برادر اوست، چنین است اما جد ابوالفتوح ما يعني
مؤلف کتاب (النیشابوري  ھاشم الخزاعي بن شجاع بن بن الفضل بن ابراھیم بن احمد بن الحسین بن احمد محمد الشیخ المفید ابوسعید

شرح از او ياد  ٣۶١ش  ١٠٢منتجب الدين در ص ). ٣٠منتجب الدين ص  الفھرست) (ع( میر المؤمنیناالربعین عن االربعین في فضائل ا
سبط او يعني ھمین  گويد که اين فھرست را از طريق فھرست آثارش را آورده و مي. به اين تفصیل نیاورده است کرده اما نسب او را

 .ابوالفتوح ما به دست آورده است
 .ھستند.... بن  بن احمد بن حسین محمد دو برادر و فرزند احمد وسعیدابومحمد عبدالرحمن و اب
ھمین ابوسعید محمد  سندي که از کتاب ابن ابي طي در اختیار داريم، ابوالفتوح ما که فرزند علي و او پسر در اين صورت بر اساس

  .بن ورقاء بديلعبداهللا پسران  بن ورقاء است نه از نسل نافع يا بن بديل است، از نسل عبدالرحمن
نافع از شھداي عصر . است که نافع از پدران ماست، به راحتي قابل توجیه است اما اين که چرا ابوالفتوح در عبارت پیشگفته، گفته

درست . اجدادي که در خاندانش ھستند کند، او را از پدران خود خوانده، يعني از است و ابوالفتوح که به اين امر افتخار مي (ص( رسول
 .است عبارت اينجا، حتي از آن ھم بیشتر قابل تأويل. عمويش را پدر نامیده است اند که ابراھیم ھمان طور که علما به صراحت گفته

  
 نیشابوري يا رازي: خزاعیان

و اين لقب  اند ابوالفتوح، به درستي نوشته است که خزاعیان مورد نظر ما به بديلیان مشھور نبوده مرحوم قزويني در ھمان شرح حال
 .است  شاخه ديگري از ھمین خاندان بوده که نويسنده تاريخ بیھق از آنان ياد کرده

َمْسکن اصلي اين جماعت نیشابور بوده و رازي لقب  آيد ھا قرن پنجم وششم به دست مي از آنچه از فھرست منتجب الدين و خزاعي
سمت ري  ابور بوده و در اين اواخر، قرن چھارم يا پنجم، به تدريج بهکه محل زندگي آنان نیش توان گفت بنابراين مي. دوم آنان است

  .اند آمده
به ھر روي اين خاندان براي تشیع . مرکزيت فرھنگي و علمي آن باشد تواند قوت تشیع در اين شھر و انگیزه آمدن آنان ھم به ري مي

 .کند ست براي تشیع و تبلیغ آن تالشتوانسته ا کرده و با توجه به مرکزيت ري، بھتر مي مي احساس مسؤولیت
علم به خصوص دانش حديث به بسیاري از شھرھا  ھاي اين خاندان که از علما بودند معموال براي تحصیل بايد توجه داشت که چھره

 [٣٩.[و رحل الي الشام و الحجاز و خراسان.. سمع ببغداد: آمده است بن احمد در باره عبدالرحمن. کردند سفر مي
 :ھوشیارانه در باره سکونت خزاعیان در نواحي نیشابور نوشته است قزويني

به طول اقامت در ياران و  ھاي عربي االصل که بعدھا بن ورقاء خزاعي مذکور، عده کثیري از خاندان از اوالد بديل و مخفي نماناد که
از جزيرة العرب به ايران مھاجرت کرده و در نقاط  شد، در قديم االيام خلطه و آمیزش با ايرانیان، به کلي ايراني و زبانشان فارسي

 [۴٠.[اند نواحي نیشابور و سبزوار و ري و غیره سکنا گزيده شمالي ايران در
است که منتجب  شناسیم جد پدر ابوالفتوح ابوبکر احمد از اين خاندان بلند، قديمي ترين کسي را که مي گويد که وي ھمانجا مي

گويد که اخبار  منتجب الدين مي. ھايي ھم دارد نوشته داند و د مرتضي و سید رضي و شیخ طوسي ميالدين او را از شاگردان سی
را  وي برادري ھم با نام ابوالفتح محسن داشته است که منتجب الدين شرح حال او. آورده است وي را از طريق ابوالفتوح به دست

 [۴١.[نه اند يا ي دانیم عالم بودهاما از باالتر از آنھا آگاھي نداريم و نم. ھم آورده است
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درجه اول شیعه در بغداد بوده، نمي توانند افرادي عادي  چنین خانداني که اينچنین به تشیع عالقمند بوده و فرزندشان شاگرد علماي
 .بسا بعدھا شاھدي بر اين امر به دست آيد. آيد کم در بادي امر چنین به نظر مي دست. و غیر تحصیل کرده باشند

برخي پیش از ابوالفتوح و کساني از  توان يافت که تعدادي از خزاعیان عالم و واعظ اين دوره را در الفھرست منتجب الدين مي امن
ابن اخي الشیخ االمام جمال «است که منتجب الدين او را » بن احمد بن محمد احمد ابوسعید« نسل پس از وي از جمله برادر زاده او 

 [۴٢.[في کرده استمعر» ابوالفتوح الدين
شناسیم که بي گمان از نسل ھمان  ھاي خراسان را به نام عرب خزاعي مي عرب تنھا به اجمال اشاره کنم که تا به امروز بخشي از

 .است خزاعه معروف
  

 خزاعه در عراق و لبنان
ت در جنوب عراق به صورت عشايري دانیم اين جماع عراق مستقر شدند و چنان که مي بخش بزرگي از طوايف خزاعه در قرون بعد در

منابع نسب شناسي، خزعل نوعي  به نقل. خوانند اين گروه را خزاعل و منسوب به آنان را خزعلي مي. کرده و شیعه بودند زندگي
ديوانیه عراق ساکن ھستند و شمار فراواني در حاشیه فرات زندگي  تحريف در کلمۀ خزاعه است و به ھر روي ريشه خزاعل که در

!) کذا(مسرد بن بن سلمان نیز گفته شده است که نسب معظم اين گروه به دعبل. خزاعه قحطاني است کنند از ھمان قبیله يم
بن  دعبل خزاعي است و نسب او به سلیمان بن کحاله نوشته است که اصل اينان از خزاعه و جدشان علي] ۴٣[رسد خزاعي مي

ھمو به نقل از منبعي ] ۴۴[عشايري بودند که در جنوب عراق ساکن شدند ینافزايد اينان نخست وي مي. رسد صرد خزاعي مي
اگر بزرگترين افراد از  دھند و حتي ھا مي ھا يا از علوي است که اينان دختران خود را تنھا به کسي از خزعلي افزوده] ۴۵[ديگر

آن که حکومت عثماني حسن پاشا ـ که از ھمین جماعت اينان پس از  .کوچکترين دخترانشان خواستگاري کنند دختر به او نمي دھند
 [۴۶.[حکومت بغداد گماشت در اطراف فرات پراکنده و مستقر شدند گروه بود ـ را به

تواند  اين کشور مي قبیله خزاعه يکي از قبايل بسیار مھم عراق است که نقش تعیین کننده در سرنوشت سیاسي در حال حاضر ھم
رؤساي قبیله خزاعه با ابراھیم الجعفري نخست وزير  4/10/2005 ھا، در مورخه ج شده در سايتبر اساس اخبار در. داشته باشد

 .داشتند عراق ديدار
اينان به جز خزاعه اي ھستند که در قرن اول و دوم . شدند جماعتي از خزاعه از عراق به ايران آمدند و در شھرھاي جنوبي پراکنده

  .اند و خراسان ساکن شدهمرکزي ايران  پس از فتوحات در شھرھاي
وجود دارد که بر اساس آنچه گفته شده است، شعبه اي از خزاعه در آن اسکان يافته  گفتني است شھري در فلسطین با نام خزاعه

ھاي فلسطیني  مربوط به آن را در سايت اين شھرک در بیرون خان يونس شرقي قرار دارد و اخبار. به اين نام نامیده شده است و لذا
 .توان مالحظه کرد راوان ميف
  

 بعلبک خزاعه در
آل حرفوش ھستند که به نوشتۀ نويسنده تاريخ  از آن جمله. جماعتي از خزاعه به بعلبک رفته و تشیع را در آنجا گسترش دادند

بک براي سه حکومت در بقاع لبنان و بعل. رسد که در اصل از خزاعه عراق ھستند مي بعلبک نسب آنان به حرفوش خزاعي قحطاني
از فرماندھان فتوحات بوده است که  يک نقل حکايت از آن دارد که حرفوش خزاعي يکي. متوالي در اختیار آل حرفوش بوده است قرن

 [۴٧.[اند وي در آن ناحیه مانده و از امراي آن ديار شده ابوعبیده جراح وي را فرمانده فتح بعلبک کرده و نسل
ترديدي نیست که میان آل  اما. گردد ھاي متأخر باز مي بوط به زمان ابوعبیده جراح نبوده و به دورهحرفوش مر اما روشن است که اين

کتاب قبیلة خزاعة في الجاھلیة و االسالم ـ که خود حرفوشي  نويسنده. حرفوش خزاعي با خزاعه عراق پیوندي استوار بوده است
ياد شده  جماعت). ١٣٠ھمان، ص (دانسته است  وش را از خزاعه ميکند که او آل حرف بوده نقل مي است ـ از پدرش که نسابه

 .قرار گرفتند سالھا با دولت عثماني درگیر بودند و بارھا و بارھا مورد فشار و حمله آنان
  .ھمین آل حرفوش خزاعي جستجو کرد رسد که يکي از کلیدھاي اصلي تشیع لبنان را بايد در میان به نظر مي

بنابرين تشیع . طوالني بوده و يکي از محالت اصلي استقرار خزاعه در حله بوده است ا خزاعه عراق ھم بسیارنزاع دولت عثماني ب
عثماني را با خزاعه در حله و نواحي  شرحي طوالني از درگیريھاي دولت. ھم به نوعي با تشیع خزاعه در پیوند با يکديگر است حله

ھاي  نويسنده ياد شده اشاره اي به مھاجرت. آورده است) ١٣۴ـ  ١٣١صص ( االسالم  آن نويسنده کتاب قبیلة خزاعة في الجاھلیة و
  .به ايران ندارد خزاعه
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 اسد بودند خاندان از موالي طايفه شیعي بني گفتني است که اين. ١، مدخل ۶٨شیعه، ص 



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

٧ 
 

 .١٩٨نقض، ص  . [3]
 ٣۶منتجب الدين، ص  الفھرست . [4]
 .1/72 انساب االشراف: تفصیل اين خبر را بنگريد در . [5]
 .١٠٧قبیلة خزاعه في الجاھلیة و االسالم، : بنگريد . [6]
 .١١٧اعة في الجاھلیة و االسالم، ص خز قبیلة . [7]
 .۵/٢٠٣: سبل الھدي و الرشاد . [8]
 .١/١۶۴: االصابه . [9]

 .٢/١۵٧تاريخ يعقوبي،  . [10]
 .۴/٣۶٩:الطبري تاريخ . [11]
 .١/٣٣٩: معجم قبائل العرب . [12]
 .١٧١:الجمل  . [13]
 .٣٨١ص : وقعة صفین  . [14]
 .٢٠۵: وقعة . [15]
 .٢٣٣: وقعة . [16]
 .490 :المحبر . [17]
 .٢٣٨جمھرة انساب العرب، ص  . [18]
 .157 : ٢: يعقوبي : بنگريد . [19]
 .۵٠: الجمل مفید . [20]
 .٢٣١: الجمل . [21]
 .247 :وقعة صفین . [22]
 .٣٨٢: وقعة صفین . [23]
 .۵٠: الجمل مفید . [24]
 .49 ص: رجال طوسي . [25]
 .٣١٩:  ٢: يعقوبي . [26]
 .شود مي اسامي ھفتاد نفر از دعات آنان در بالد مختلف، نام ده نفر از خزاعه ديده در اين صفحه در میان.٢٢٠: ار الدولهاخب . [27]
تواند در آنجا مالحظه  خزاعیان از میان نقباي عباسیان را مي که ۴۶۵ص : ، و بنگريد به المحبر٢٧۴اخبار العباسیة الدولة، ص  . [28]

 (کرد
 .2/319 :يعقوبي . [29]
 .٢٧۵ص : اخبار الدولة  . [30]
 .٣/٢۵٢: معجم البلدان . [31]
 .٢٧٧: نجاشي . [32]
 .٣۶٠رجال، ص  . [33]
 .75/122 :، بحار٢/٢۴۵: کشف الغمه . [34]
 .۶١۶خاتمة الطبع تفسیر ابوالفتوح، ص  . [35]
 .۴٠۴، ص 3 لسان المیزان، ج . [36]
 .۶١٧ـ  ۶١۶خاتمة الطبع، ص  . [37]
 .(١٨ـ  ١٧ص (ھايي از زندگي و برگھايي از تفسیر ابوالفتوح رازي  گوشه ابوالفتوح رازي، . [38]
 .۵۴۵، ص ۴٨۵سال : تاريخ االسالم ذھبي . [39]
 .1382 چاپ کنگره حضرت عبدالعظیم، ۶۴بزرگان ري، بخش اول، ص : ابوالفتوح چاپ مجدد در خاتمة الطبع تفسیر پنج جلدي . [40]
 . ۶۶ـ  ۶۵زرگان ري، ص ب: بنگريد . [41]
 .24 ، ص٣٧الفھرست، ص  . [42]
 .١/٢٠٧: ـ  ١٩٨٩القبائل العراقیه ـ يونس السامرائي، بغداد . [43]
 .١/٣۴٠: معجم قبائل العرب . [44]
 . ٨٢عامان في الفرات، عبدالجبار فارس، ص  . [45]
 .١/٣۴٠: معجم قبائل العرب . [46]
 ، تاريخ بعلبک؛ حسن٨۶، تاريخ بعلبک، میخائیل الوف البعلبکي، ص ١۵۵معلوف، ص  بني اريخدواني القطوف في ت: بنگريد . [47]

 .1/224 عباس نصراهللا، ص
 

http://www.historylib.com


