
 عبدالملك بن اعین
 81ـ بھار  9   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره

 (*)محمد اصغرىنژاد
راوى , برادر زراره بن اعین, يكى از فرھیختگان سده دوم ھجرى عبدالملك بن اعین

متإسفانه با آن كه تعريف ھا و توصیفات ارزنده اى از وى در لسان . معروف است
ولى چھره وى بر برخى , و انديشمندان شیعه و سنى شده) ع(شريف امام صادق

ھرچند مقاله حاضر بحثى رجالى نیست اما تا . از رجالیون پوشیده مانده است
اندازه اى زواياى گوناگون زندگى عبدالملك را بررسى نموده و به علل تضعیف وى 
از سوى پاره اى رجالیون اھل سنت اشاره كرده و به گونه اى نسبتا مفصل درباره 

 .اعین سخن مى گويد) خاندان(
  

 .اصحاب, )ع(امام صادق, )ع(امام باقر, عبدالملك, اعین: واژه ھاى كلیدى

و از دودمان اعین ) ع(از جمله اصحاب بزرگ حضرت صادق, راوى معروف, برادر زراره, عبدالملك
: براى شناخت عبدالملك الزم است اندكى درباره اين خاندان معروف سخن بگويیم. بود

 :ويژگى ھا
  

از ) خاندان(بسیارى از افراد اين . آل اعین بزرگ ترين خاندان علمى شیعى در شھر كوفه بود
اصحاب ائمه و راويان بزرگ و فقھا بوده اند و كم تر شخصیتى از آنان است كه ناقل حديث 

عالمه بحرالعلوم با ذكر اين نكته كه مدايح ) 1.(راويان اعین بالغ بر شصت تن بوده اند. نباشد
در وجه تمايز آنان با ديگر خاندان ھاى كوفه خصايص ذيل را عنوان كرده , آل اعین فراوان است

 :است
 ;بزرگ ترين خاندان شیعى. 1
 ;عظیم الشإن ترين آن ھا. 2
عالم ترين خاندان به طورى كه در میان شان محدث و فقیه و اديب و قارى فراوان بوده . 3

 ;است
و آخرين شان در ) ع(چه نخستین افراد اين طايفه در عصر حضرت سجاد, ديرپاىترين آن ھا. 4

 )2.(اوايل غیبت صغرا مى زيسته اند
در جنبه ھاى سیاسى نیز فعالیت , آل اعین عالوه بر ربودن گوى سبقت در میادين دانش

به طورى كه قرائن نشان مى دھد خواب خوش را از چشمان حكام اموى و عباسى , داشتند
نگرانى خود را از اين , وقتى براى زمامدارى به عراق آمد, حجاج بن يوسف ثقفى. ربودند

 :دودمان ابراز نمود
 )3.))(حكومت براى ما ھموار نمى شود, با وجود يك مرد از آل اعین((
 

  

 نژاد آل اعین
  

جد آنان يعنى : برخى مى گويند. اختالف وجود دارد, در اين كه اين خاندان از چه نژادى است
كه در صدر اسالم به روم رفت و در آن جا در مسلك , سنسن از قبیله غسان از نژاد عرب بود

ظاھرا در جنگى كه میان روم و مسلمانان . سنسن فرزندى به نام اعین داشت. راھبان درآمد
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آن گاه يك نفر از قبیله بنى شیبان او را , اعین توسط مسلمانان اسیر شد, صورت گرفت
 .سپس تربیت و فرزندخوانده اش نمود, خريدارى كرد

پس از مدتى اعین در سايه تربیت پدرخوانده اش قرآن را حفظ كرد و در ادبیات عرب چیره 
آيا مى خواھى از نظر نژادى تو را به قبیله خودم : روزى پدرخوانده به او گفت. دست شد

.(سنسن از روم آمد و مالقاتش كرد, زمانى كه اعین بزرگ شد. ملحق سازم؟ اعین نپذيرفت
4( 

وقتى اعین اسیر شد و سنسن از جايگاھش . سنسن در اصل رومى بود: جمعى گويند
 )5.(با گرفتن اجازه و امان نامه از مسلمانان چند بار به ديدار فرزندش شتافت, اطالع پیدا كرد

پس از ديدار . عده اى با توجه به گزارشى گويند كه اعین از مردم خطه فارس بود
. میان راه با گروھى از بنى شیبان برخورد كرد. به دست حضرت اسالم آورد) ع(امیرالمومنین

 .او را آزاد كردند) 6))(وال((آنان پس از گرفتن پیمان 
 

  

 اسامى خاندان
  

 :اسامى ذيل اطالق گرديده است, بر كسانى كه از نسل اعین پا به عرصه وجود نھاده بودند
 .آل اعین. 1
 )7.(شیبانى. 2

او و خاندانش به اين قبیله , به سبب ارتباطى كه میان اعین و قبیله بنى شیبان ايجاد شد
 .منسوب شدند

 .زرارى. 3
خطاب ) ع(نخستین بار اين نسبت در كالم امام ھادى. زرارى يعنى منسوب به زاره بن اعین

به يكى از نوادگان بكیربن اعین به نام محمدبن سلیمان يا پدرش سلیمان بن حسن بن جھم 
نام اصلیش , امام به منظور حفظ جان او و رعايت تقیه. جد پدرى ابوغالب ديده شد, بن بكیر

عالم ترين شخصیت آل اعین منسوب ساخت تا تجلیلى از مقام , را نبرد و او را به زراره
از آن لحظه بر افراد . زرارى را خدا حفظ كند: امام در اين باره فرمود. شامخ زراره شده باشد

 )8.(زرارى اطالق گرديد, اين خاندان
 بكريون. 4

 ) 9.(به بكريون مشھور بودند, پیش از آن كه عنوان زرارى بر آل اعین اطالق گردد
 

  

 فرزندان اعین
  

برخى آنان را ھشت تن بدين اسامى مى . در تعداد فرزندان اعین اتفاق نظر وجود ندارد
بعضى به جاى ) 10.(مالك و ملیك, قعنب, عبدالرحمان, بكیر, زراره, حمران, عبدالملك: دانند

عده اى به جاى ) 11.(ضريس و سمیع را ذكر كرده اند, عیسى, عبداالعلى, دو نفر آخر
(,16) 13(,12بین , اقوال ديگر) 12.(موسى و ملیك را ذكر نموده اند, عیسى و عبداالعلى

.(را ياد كرده اند)) ام االسود((دخترى به نام , برخى در زمره فرزندان. است) 15(17و ) 14
16( 
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 فضیلت ھاى عبدالملك
 نخستین شیعه آل اعین

  

طبیعى بود اعین نیز . جد عبدالملك راھب مسیحى بود, قبال گفتیم مسلم است سنسن
اعین توسط مسلمانان اسیر ,  جنگى كه میان مسلمانان و روم رخ دادبر اثر. مسیحى باشد

عالمه شیخ . سپس يك نفر از قبیله بنى شیبان او را خريد و توسط او مسلمان شد. شد
سپس , فرزندانش سنى بوده اند, محمد تسترى گفته است اعین سنى بود و به تبع او

 )17.(جمعى از آنان شیعه شدند
عموى پدرى ابوغالب زرارى مبنى بر , بنابراين مى توان به نادرستى خبر على بن سلیمان

و مسلمان شدن ) ع(اين كه اعین از مردم خطه فارس بود كه به قصد زيارت امیرالمومنین
 .پى برد) 18(,توسط او وطنش را ترك كرد

ولى , بود) ع(احتمال ديگر اين است كه اعین در آغاز شیعه و جزو دوستداران امیرالمومنین
جزو كسانى شد كه به حضرت , بعدا به واسطه فضاى خفقان آلودى كه خلفا به وجود آوردند

آنان نیز به مسلك , وقتى ازدواج كرد و داراى اوالد شد. پشت كرد و مذھب خود را عوض نمود
بسیارى از آنان حقیقت را , ولى وقتى به رشد كافى رسیدند, اھل تسنن گرايش پیدا كردند

 .درآمدند) ع(دريافتند و در مسلك دوستداران و شیعیان امیرالمومنین
او توسط صالح بن میثم رھنمون . عبدالملك بود, نخستین شیعه آل اعین, طبق برخى اخبار

طبق گزارشى . سپس برادرش حمران به دست ابوخالد كابلى در اين سلك درآمد, گشت
خواھر عبدالملك , ام االسود, نخستین فرزند اعین كه پیرو آل على علیھم السالم شد, ديگر
 )19.(گويند ابوخالد كابلى در اين اقدام موثر بود. بود

 :اكنون شايسته است به ويژگى ھاى عبدالملك بپردازيم
 

  

 )ع(جايگاه عبدالملك نزد امام صادق
  

 :برادر عبدالملك به نام زراره كه از فقھاى طراز اول شیعه در قرن دوم و سوم ھجرى بود گويد
ما اھل بیت در نظر ابوضريس بھترين ! خداوندا: ((بعد از مرگ عبدالملك فرمود) ع(امام صادق

 !))پس او را در روز قیامت در زمره محمد ـ كه صلوات تو به او باد ـ قرار ده. خلق تو بوديم
 آيا او را در خواب ديده اى؟: سپس امام فرمود

 .خیر: عرض كردم
 )20!(مانند او ھنوز به دنیا نیامده است; مثل ابوضريس كجاست! سبحان هللا: امام فرمود

رجالى قرن چھارده پس از نقل روايت فوق و بررسى روايات مختلف و , عالمه مامقانى
 :كنكاش در گفت وگوى علما درباره عبدالملك گويد

در حق وى و فرستادن رحمت بر او و درخواست از خداوند ) ع(از دعاى فراوان امام صادق((
مثل : ((در روز قیامت و اين كه فرمود) ص(مبنى بر قرار دادن عبدالملك در زمره آل محمد

بلكه در , استفاده مى كنیم عبدالملك فردى موثق بود, ))ابوضريس ھنوز به دنیا نیامده است
زيرا صدور چنین مدايح و واكنش ھايى توسط امام در حق كسى كه , اعال درجه وثاقت بود

زيرا ائمه اطھار علیھم السالم اھل مبالغه و , نامعقول مى باشد, عادل و موثق و امین نیست
مثل عبدالملك ھنوز زاده نشده : مقصود امام از اين كه به طور مطلق فرمود. مغالطه نبودند

مماثلت و مشابھت در ورع و تقوا و ديانت و صالح است كه مورد نظر خدا و رسول و , است
حتما , مشابھت خاصى را در نظر داشت) ع(اگر امام. ائمه و ديگر بندگان برگزيده الھى است

اين مطلب بر كسانى كه داراى ذوق و . تصريح مى كرد و وجه شباھت را بیان مى فرمود
. پوشیده نیست, سلیقه درست و مستقیم ھستند و لسان اھل بیت رحمت را مى فھمند
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شھادت علماى بزرگ مبنى بر مستقیم و پايدار بودن عبدالملك در دين و , اگر به اين سخنان
عبدالملك از نجات يافتگان و سرپرست مردم و خزانه ((را كه ) ع(و گواھى امام باقر, مذھب

ترديدى باقى نمى ماند كه او را در , اضافه كنیم)) ,است) ع(داران در وقت ظھور امام زمان
 )21.))(شمار شخصیت ھاى عادل و موثق عنوان كنیم

 
  

 )ع(و امام صادق) ع(صحابى خاص امام باقر
  

با او ارتباط نزديك برقرار نمى كردند و با وى , نبود) ع(تا شخصیت كسى مورد قبول ائمه
درباره موضوعات و مسائل مھم عقیدتى يا سیاسى سخن نمى گفتند و اسرار واليت را 

داليل و قراينى بر ارتباط تنگاتنگ میان راوى و امام وجود , اگر از روايات. مطرح نمى كردند
مى توان به , و نیز با دقت در مطالب و اسرارى كه امام با او در میان گذارده, داشته باشد

ھر چند به طور صريح از او تعريف و تمجیدى در كتب رجال ; شخصیت و عظمت راوى پى برد
قراينى وجود دارد كه عبدالملك از ياران خاص امام . و نگاشته ھاى تذكره نويسان يافت نشود

بود و ايشان اعتماد زيادى بدو داشتند و در مورد مسائل مھم با او ) ع(و امام صادق) ع(باقر
 .به گفت وگو مى نشستند

نمود كه مى توان ) ع(در روايتى آمده است عبدالملك پرسش ھاى زيادى از امام صادق
و اين نمايانگر اعتماد امام به اوست و , فھمید پاره اى از سئواالت وى مربوط به امامت بوده

 .جايگاه وى را نزد حضرت مى نماياند
تصريح به چنین . صحبت شده است) ص(در اين روايت از گمراھى اصحاب پس از وفات پیامبر

 .از سخنان غیر قابل بخشش بود و كیفر سختى داشت, موضوعى در عصر اختناق
 :حارث بن مغیره گزارشگر مورد نظر گويد

پرسش ھاى زيادى كرد تا آن , بود) ع(عبدالملك بن اعین كه در حال گفت وگو با امام صادق
 بنابراين ھمه مردم ھالك شدند؟: كه گفت

 .))اى پسر اعین ھمه مردم ھالك شدند, به خدا سوگند; آرى: ((امام فرمود
 ساكنان مشرق و مغرب زمین؟: عبدالملك پرسید

ھمگى مردم ! به خدا قسم, آرى) 22.(شرق و غرب به گمراھى فتح شد: ((امام فرمود
بعد عمار و ابوساسان انصارى و . سلمان فارسى و ابوذر و مقداد: ھالك گشتند جز سه تن

 )23.(حذيفه و ابوعمره بدان ھا ملحق و در مجموع ھفت تن شدند
را كه از علوم ) ع(تعدادى از آثار امیرالمومنین) ع(شاھد بعدى خبر ذيل است كه امام باقر

به عبدالملك نشان مى دھد و نظر او را درباره , به شمار مىآيد) ع(مخفى و اسرار اھل بیت
 :پاسخ را تقديم مى كند, عبدالملك با درايت و بینش. علت نوشتن آن ھا سئوال مى كند

. را به من نشان داد) ع(تعدادى از كتاب ھاى على) ع(زمانى امام باقر: عبدالملك گويد
 ))به چه دلیلى او اين ھا را نگاشته است؟: ((سپس فرمود

 آيا عقیده ام را در اين باره بیان كنم؟: عرض كردم
 .))آرى: ((امام فرمود
از اين رو دوست داشت او به . حضرت مى دانست قائم شما روزى قیام مى كند: عرض كردم

 )24.(عمل كند, آن چه در آن كتاب ھاست
 )25.))(صحیح است: ((امام فرمود

قرينه ديگر رواياتى است كه به واسطه گرى عبدالملك در رساندن مسائل مردم به امام و 
 .ارسال پاسخ ھا اشاره دارد كه گوياى اعتماد امام به اين شخصیت بزرگ است

شايد بتوان از شواھد استفاده بیشترى كرد و گفت كه او يكى از وكالى ايشان در شھر 
جمعآورى وجوه شرعى نیز , كوفه بوده كه به مسائل فقھى ـ كالمى مردم پاسخ مى گفته

نامه مھم , يكى از نشانه ھاى اين ادعا. به دست با كفايت او انجام مى پذيرفته است
به خط عبدالملك و پاسخ آن توسط حضرت به دست ) ع(عبدالرحیم قصیر به امام صادق
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چون در آن به مھم ترين , اين نامه يكى از ذخاير ارزشمند شیعى است. عبدالملك است
 .عقايد كالمى آن عصر اشاره شده است

و امام ) ع(از برخى روايات استنباط مى شود عبدالملك عالوه بر عالقه وافر به امام باقر
فرجه بود و در انتظار ظھور حضرت به سر ) ع(عاشق امام مھدى, و ديگر ائمه ھدى) ع(صادق

 :در گزارش ابوبكر حضرمى مى خوانیم. مى برد
. ياد امام زمان افتادم, بودم) ع(ھنگامى كه نزد ابوجعفر باقر: عبدالملك بن اعین گفت

.(ظھور حضرت را دريابم, امیدوارم در حالى كه توان دارم: ايستادم و گريستم و عرض كردم
26( 

محمدبن عبدهللا بن , كنار حضرت. نشسته بودم) ع(نزد امام صادق: على بن سعید گويد
بشارت : امام رو به ما كرد و فرمود... . بودند... در آن مجلس عبدالملك بن اعین و. على بود

آيا به اين راضى نیستید كه در روز قیامت به على متمسك شده ايد و على به ! باد شما را
 )27(متمسك شده است؟) ص(رسول خدا

 .از روايت فوق مقام واالى اھل مجلس از جمله عبدالملك به دست مىآيد
عبدالملك بن اعین و چھار برادر ديگرش يعنى زراره و حمران و بكیر و عبدالرحمان از ياران 

آنان براى فراگیرى علوم . سرشناس و برگزيده حضرت باقر و امام صادق علیھماالسالم بودند
اھل بیت رنج سفرھاى طاقت فرساى آن عصر را بر خود ھموار كردند و دائما مسافت زياد 

حاصل اين تالش ھا آن شد كه ھر يك از اين پنج . میان كوفه تا مدينه را طى مى نمودند
آمده است )) ربیعه الرإى((در گزارشى از . به مقام شامخى در دانش دست يافتند, فرزانه

آن چند برادر كه از عراق به محضرتان مىآيند و من بھتر از آنان : كه به امام صادق عرض كردم
 كیستند؟, و مھیاتر براى فراگیرى علوم در ياران شما نديده ام

 )28)).(اصحاب پدرم ھستند] فرزندان سرشناس اعین[ آنان: ((امام فرمود
با اصحاب خويش به مكه شرفیاب شد و از ) ع(در سالى امام صادق: حسین بن موسى گويد

 ))آيا او از دنیا رفت؟: ((حال عبدالملك بن اعین پرسش نمود و فرمود
 ...آرى: عرض كردم
 )29.(پس بیا با ما تا بر سر قبرش برويم و براى او دعا كنیم: ((امام فرمود

, ولى طبق تصريح شیخ صدوق) 30(,از اين خبر فھمیده مى شود قبر عبدالملك در مكه است
 )31.(و اصحابش به زيارت او رفتند) ع(قبر وى در مدينه است و امام صادق

 
  

 عبدالملك در منظر اھل سنت
  

برخى چون ابوحاتم و . علما و بزرگان سنى درباره عبدالملك ابراز نظرھاى گوناگون كرده اند
و . ابن حبان و عجلى او را از شیعیان نیكو و صالح الحديث و مورد اعتماد و صدوق دانسته اند

او را فردى خبیث القول و بى ارزش ) سفیان ثورى(جمعى چون ابن معین و سفیان بن عیینه 
 )32.(عنوان نموده اند

مى توان فھمید عبدالملك تنھا به سبب , با دقت در عبارات مذمت كنندگان و ريشه يابى آن
براى ھمین بخارى در صحیح . شیعه بودن و دوستى با خاندان اھل بیت نكوھش شده است

 )33.(تنھا يك حديث از او نقل كرده است
روايتى است از گفت , تنھا نكته اى كه از سوى شیعه در نكوھش عبدالملك عنوان شده

در اين روايت . كه گويند از جسارت و بى ادبى او حكايت مى كند) ع(وگوى او با امام صادق
چرا نام فرزندت را ضريس : ((به عبدالملك بن اعین فرمود) امام صادق(ابوعبدهللا : مى خوانیم

 ))نھادى؟
 چرا پدرتان شما را جعفر نام نھاد؟: عبدالملك گفت

 )34.))(اما ضريس نام شیطان است, جعفر نام نھرى در بھشت است: ((امام فرمود
زيرا در سند , روايت فوق را معتبر نمى دانند, فرزند او و مامقانى, شھید ثانى و شیخ حسن
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 )35.(وجود دارد)) على بن عطیه((آن 
زيرا شايد در حال شوخى با , نمى توان به جسارت عبدالملك حكم كرد, بر فرض صحت سند

 )36.(امام بوده است
 

  

 گستره دانش
  

و ) ع(او از ياران نزديك امام باقر. بود)) خلص شیعه((به تعبیر مامقانى عبدالملك بن اعین از 
محسوب مى شود و به تنھايى يا با برادرانش بارھا براى ديدار ائمه به مدينه ) ع(امام صادق

 .رفته و از محضر پرفیض شان بھره برده بود
به طور طبیعى بايستى دستاوردھاى علمى فراوانى از عبدالملك در منابع و جوامع روايى و 

اما به . علت آن مشخص نیست, اما از وى روايات اندكى باقى مانده, تاريخى داشته باشیم
احتمال مى توان گفت شاگردان مخالف او نظیر عبدالرحمان بن مھدى و ابن عیینه و سفیان 

احتمال ) 37.(با آتش كینه و حسد سوزاندند, ثورى روايات استاد را به ديگران منتقل نكرده
كم تر فرصت پیدا مى كرد به , ديگر آن است كه چون عبدالملك كاتب و مالزم امامان بود

 )38.(تدريس و انتقال يافته ھايش و نقل آن ھا بپردازد
شايد بتوان استنباط كرد قسمت , بود) ع(با توجه به آن كه عبدالملك از شیعیان خلص ائمه

زيادى از يافته ھاى وى مربوط به اسرار واليت است و چون او كم تر كسى را شايسته درك 
عامل احتمالى ديگر . از انتقال مطالب خويش خود دارى مى نمود, و پذيرش آن ھا مى ديد

كوتاھى راويان بوده كه گفت وگوھاى او با امامان را ضبط نكرده اند و يا چون در نظرشان كم 
علت ديگر كه در مورد بیش تر راويان وجود داشته و . توجھى به آن ننموده اند, اھمیت بوده

جو سیاسى نامناسب آن عصر بوده , موجب گشته از آنان احاديث كم ترى داشته باشیم
 .است

براى . او در بخش نجوم ھم تحقیقاتى داشت و احتماال كتاب يا كتاب ھايى تإلیف كرده بود
ولى چون به ) 39(,ھمین شیخ عباس قمى از او به عنوان آگاھان علم نجوم ياد كرده است

, مقتضاى علم خود عمل مى نمود و اين امر باعث شده بود در زندگیش اختالالتى ايجاد گردد
من : عرض كردم) ع(به امام صادق: خود در اين باره گويد. برد) ع(دست به دامان امام صادق

به طالع مى نگرم اگر بد , وقتى مى خواھم كارى انجام دھم. گرفتار علم نجوم شده ام
 .در پى انجام كارم برمىآيم, حاجتم را رھا مى سازم و اگر طالع را خوب ببینم, باشد

 ))حكم مى كنى؟: ((امام فرمود
 .آرى: عبدالملك عرض كرد

 )40)).(كتاب ھايت را بسوزان((امام فرمود 
 

  

 اساتید
  

رجالى معروف سده چھاردھم ھجرى بیش تر روايات عبدالملك از امام , طبق سخن مامقانى
شخصیت علمى وى به دست آن دو بزرگوار , بنابراين) 41.(است) ع(و امام صادق) ع(باقر

ديگر كسانى كه عبدالملك از محضرشان بھره مند گشته و روايت نقل . رقم زده شده بود
 :عبارتنداز, كرده

 )42.(ابوبشیر. 1
معروف به سلیمان بن خالد از قاريان و فقھا و , ابوربیع ھاللى) 43.(سلیمان بن خالد. 2
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در قیام ) ع(بود و از جمله اصحاب جناب زيدبن على) ع(و امام صادق) ع(بزرگان عصر امام باقر
 )44.(در اين جنگ دست سلیمان توسط دشمن قطع گرديد. وى در كوفه به شمار مىآمد

 )45.(ابوحرب بن ابواالسود دئلى. 3
ظاھرا وى عبدهللا بن حبیب سلمى است كه از ياران امام ) 46.(ابوعبدالرحمن سلمى. 4

او . به شمار مىآمد و يكى از فرزانگان تاريخ شیعه و شخصیت ھاى قابل اعتماد بود) ع(على
 )47.(سالگى از دنیا رفت 90ھجرى در  105

 )48)(ابووائل(شقیق بن سلمه اسدى  . 5
درباره ) ع(امام صادق. بود) ع(وى از اصحاب بزرگ امیرالمومنین. عبدهللا بن شدادبن ھاد. 6

ھنگامى كه شداد به تب شديدى دچار : ((نسبت به شداد فرمود) ع(كرامت امام حسین
تب از شداد , به محض اين كه داخل منزلش شد, حسین بن على به عیادتش رفت, شد

 .ھجرى از دنیا رفت 82يا  81شداد به سال ) 49.))(رخت بربست
 )50.(عبدالرحمن بن ادينه. 7
عبدالملك نخستین : ابوغالب زرارى در يكى از گزارش ھاى خود گويد. صالح بن میثم . 8

او به واسطه . شخص از آل اعین بود كه شیعه و دوستدار اھل بیت عصمت و طھارت شد
 )51.(صالح بن میثم در اين مسیر قدم برداشت

 
  

 شاگردان و راويان
  

كم , شخصیت ھا و كسانى كه از محضر عبدالملك بھره مند شده و رواياتى ازاو نقل كردند
 :برخى عبارتنداز. ولى تاريخ ھمه آن ھا را ثبت نكرده است, نیستند

زراره از . بود) ع(و امام صادق) ع(وى از فقھاى طراز اول امام باقر. زراره) 52(,برادر وى. 1
 )53.(جمله مصادر و مراجع شناخت فقه شیعه است

ابومحمد يونس بن عبدالرحمن از بزرگان و فقھاى به نام شیعه ) 54.(يونس بن عبدالرحمان. 2
اصحابش را در اخذ علم و ) ع(حضرت رضا. در عصر امام كاظم و امام رضا علیھماالسالم بود

اين شخصیت . به عالوه وى افتخار داشت وكیل حضرت باشد. فتوا بدو راھنمايى كرد
 )55.(آثار زيادى به رشته تحرير درآورد, برجسته شیعى

از ) ع(زيرا عبدالملك در زمان امام صادق, يونس از شاگردان عبدالملك نیست: برخى گويند
اما در سنى نبود كه بتواند از آن امام يا , دنیا رفت و يونس گرچه زمان حضرت را درك كرد

 )56.(ديگران روايت نقل كند
عبدهللا . است) 58))(اصحاب اجماع((عبدهللا بن بكیر از , ظاھرا مقصود) 57.(ابن بكیر. 3

 .بود) 60(مذھب) 59))(فطحى((برادرزاده عبدالملك و از راويان بزرگ به شمار مىآيد ولى 
 )62. (بود) ع(و امام صادق) ع(وى از اصحاب امام باقر) 61.(عبدهللا بن محمد حضرمى. 4
لیكن به سبب , وى از كوفه بود. ظاھرا وى حريزبن عبدهللا سجستانى است) 63.(حريز. 5

يونس بن . به اين نام مشھور شد, نمود) سیستان(مسافرت ھاى تجارى كه به سجستان 
شیخ طوسى ) 64.(بیش از دو حديث نشنیده است) ع(حريز از امام صادق: عبدالرحمان گويد

شیخ ) 65.(است)) كتاب الصاله((از جمله آثار او . حريز فردى مورد اطمینان بود: درباره او گويد
در آن . حريز به سیستان كوچ كرد و در ھمان جا به دست خوارج به قتل رسید: مفید گويد

وقتى حريز توسط ياران خويش اطالع يافت . زمان غالب ساكنان آن ناحیه از خوارج بودند
در پى . آنان را مھدورالدم اعالم كرد, را ناسزا مى گويند) ع(امیرالمومنین, خوارج سیستان

 )66.(ھر روز چند تن از خوارج توسط ياران حريز ترور شدند, آن
اما , و از روات موثق بود) ع(و امام كاظم) ع(وى از ياران امام صادق. سیف بن عمیره. 6

 .واقفى مذھب بود
 )67.(بود و كتابى روايى داشت) ع(مثنى از اصحاب حضرت صادق. مثنى بن ولید. 7
 )68.(و شخصیتى ارجمند بود) ع(وى از راويان امام صادق. عبیدبن زراره. 8
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و شخصیتى عالى قدر بود و ) ع(و امام كاظم) ع(وى از ياران امام صادق. حارث بن مغیره. 9
 )69.(از آن دو بزرگوار و جناب زيدبن على روايت دارد

 )70.(جعفربن مثنى. 10
و برپا كنندگان )) اوتاد زمین((او را از ) ع(امام صادق. او از فقھا بود. لیث بن بخترى مرادى. 11

 )71.(و حافظان دين دانسته است)) السابقون السابقون((قسط و راستى و 
اين عالم . حمادبن عثمان ناب از اصحاب اجماع است, ظاھرا مقصود. حمادبن عثمان. 12

حماد و . عظیم الشإن از راويان حضرت صادق و حضرت كاظم و حضرت رضا علیھماالسالم بود
 )72. (جعفر و حسین برادران وى ھمگى از علما و فضال و برگزيدگان از اصحاب بودند

 )73.(محمدبن اسحاق بن يسار. 13
بود ولى به واليت ائمه اعتقاد ) ع(وى از اصحاب و شاگردان امام صادق. سفیان ثورى. 14

ولى از آن جا كه , وى داراى مذھب خاصى بود. نداشت و در صف مخالفان آن بزرگواران بود
.(مذھبش دوام چندانى نیافت و منقرض گرديد, حكومت وقت او را مورد پشتیبانى قرار نداد

74( 
اما به واليت ايشان و , بود) ع(گر چه ابن عیینه از شاگردان امام صادق. سفیان بن عیینه. 15

از اين رو امام او را در زمره كسانى بر شمرد كه به مرگ جاھلى . ساير امامان اعتقاد نداشت
 )75.(مى میرند

از ھمین رو پیروان كمى . ولى با خلیفه ماليم نبود, ابن عیینه داراى مذھب خاصى بود
 )76.(داشت و مذھبش تا قرن چھارم ھجرى بیش تر دوام نیاورد

 )77.(وى از فقھا و بزرگان اھل سنت است. عبدالملك بن ابى سلیمان. 16
 )78.(اسماعیل بن سمیع. 17
وى از حافظان بزرگ قرآن و فقھاى مشھور و راويان معروف اھل . عبدالرحمن بن مھدى. 18

/20گويند وى . مانندى براى او سراغ ندارم: شافعى در توصیفش گفته است. تسنن است
 )79.(روايت از حفظ داشت 000
 )80.(ابووائل. 19
 
 

  

 :پى نوشت ھا
  

 
 پژوھشگر و دانشآموخته حوزه علمیه قم

مركز البحوث و , قم(, تحقیق محمدرضا حسینى, رساله ابى غالب الزرارى و تكملتھا البى عبدهللا الغضائرى, ابى غالب الزرارى. 1
 .41ص , مقدمه ھمان رساله 114;ص ) بى تا, التحقیقات االسالمیه

 .42و  41ص , ھمان. 2
 .ھمان. 3
 .129و  128ص , ھمان. 4
 .ھمان. 5
با تو پیمان مى بندم : ھنگامى كه دو نفر عقد مواالت امضا مى كنند و يكى از آنان به ديگرى مى گويد: شیخ طوسى مى فرمايد. 6

و جريمه جنايتم را خاندانت عھده دار شوند و خاندان من نیز , كه ياريم كنى و تو را يارى مى كنم و از من دفاع كنى و از تو دفاع كنم
از تكمله رساله ابى  191حاشیه ص : ك.ر. (اين عقد صحیح است, جريمه جنايت تو را بپذيرند و از من ارث ببرى و از تو ارث ببرم

 ).غالب الزرارى
, بیروت(, چاپ اول, تقديم و تعلیق بارودى, االنساب, عبدالكريم سمعانى. شیبانى نام قبیله اى معروف در بكربن وائل است. 7

 . 482ص , 3ج ) 'ه1408, دارالكتب العلمیه
 ).ملحق به رساله ابى غالب الزرارى(, معجم االعالم من آل اعین الكرام, محمدرضا حسینى جاللى. 8
 .117ص , ھمان. 9

 .130و  129ص , الرساله ابى غالب الزرارى. 10
 .191و  190ص , ھمان. 11
 .138ص , ھمان. 12
 .189ص , ھمان. 13
 .ھمان. 14
 .189و  139ص , ھمان. 15
 .130ص , ھمان. 16
1410, موسسه النشر االسالمى, قم(, چاپ دوم, تحقیق موسسه النشر االسالمى, قاموس الرجال, شیخ محمدتقى تسترى. 17

 .172ص , 2ج ) 'ه
 .192ـ  191ص , تكمله رساله ابى غالب الزرارى. 18
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 .135و  130ص , رساله ابى غالب الزرارى. 19
 .228ص , 2ج ) 'ه1352, المطبعه المرتضويه, نجف اشرف(, تنقیح المقال, شیخ عبدهللا مامقانى. 20
 .ھمان. 21
 .شايد اشاره به يكى از اثرات منفى فتوحات در عصر خلفا باشد. 22
, )ع(مكتبه الزھرإ, قم(, تصحیح و تعلیق غفارى, االختصاص, محمدبن محمدبن نعمان عكبرى بغدادى الملقب بالشیخ المفید. 23

, 8ج ) 'ه1401, دارصعب و دار التعارف, بیروت(, چاپ سوم, تصحیح غفارى, الكافى, ثقه االسالم محمد كلینى 6;ـ  5ص ) 'ه1402
 .253ص 
 .را به ھنگام ظھورش در آن كتاب ھا ابراز نموده است) ع(نیازمندىھاى حضرت حجت) ع(ظاھرا يعنى امام على. 24
 .51ص , 26ج ) 'ه1388, دارالكتب االسالمیه, تھران(, تصحیح ربانى شیرازى, بحار االنوار, عالمه محمدباقر مجلسى. 25
 .335ص , 52ج , ھمان. 26
 .41ـ  40ص , ھمان. 27
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