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Abstract 
“Akhbarions” of the 1st and 2nd centuries AH have had lasting effects on the 

Islamic historiography and the understanding of the Muslims of later 

centuries. Amer al-Shaabi (28-105 AH) is one of Akhbarions. He, who was 

famous in the fields of Fiqh and Hadith, and history, has received much 

attention from Islamic historians. There are contradictory narratives by him 

about the events and the influential Muslims of the Islamic world. The main 

purpose of this study is to identify and analyze the contradictions in the 

narratives of al-Shaabi. The findings reveal that Abu Omar’s narrative 

changed as a result of the socio-political changes of Kufa and the interests of 

the nobility of Hamdān tribe and his own. These changes fall under three 

categories. The period of 28-66 AH was influenced by his childhood 

environment so that we can detect traces of Shiism in his narratives. The 

second episode of his life began with his separation from Mokhtar’s uprising 

(66 AH) and continued until Ibn al-Ashath’s uprising (81 AH). At this stage, 

he distanced himself from Shiism under the influence of his status in Fiqh 

and as a reaction to the growth of the Ghulat. Thus, his narratives became 

anti-Shiite, although he was still a supporter of Ali in this period. The defeat 

of ibn al-Ashash (84 AH) marked the third episode of his life in which he 

became devoted to the Umayyad dynasty to the extent that he quoted a story 

in favor of the Umayyad Caliphate and against Imam Ali. 
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 1وي ۀزندگي و زمان ۀهاي روايي شعبي بر پايتحلیل چرخش
 

 2مريم عزيزيان
 استاديار تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد

 زينب امیديان

 دانشگاه حکیم سبزواري تشیعاستاديار تاريخ 

 (572ص  تا 501 ص از)

 71/02/5233؛ تاریخ پذیرش: 72/55/5231تاریخ دریافت: 

 پژوهشی-علمی

 

 چکیده
نگاری اسالمی و فهم مسلمانان قرون بعد از اخباریان دو قرن نخست هجری تأثیرات ماندگاری در تاریخ

از این اخباریان است که عالوه بر شهرت در یکی  (71-501) وقایع تاریخی برجای گذاشتند. عامر شعبی

های متناقض تاریخ نیز، مورد توجه فراوان مورخان اسالمی قرار گرفت. از او روایت ۀفقه و حدیث در حوز

است. شناخت و تحلیل چرایی  ثر جهان اسالم باقی ماندهؤهای مو متضادی در مورد حوادث و شخصیت

نتیجه  است. تحلیلی توصیفیکاررفته این پژوهش است. روش به لۀها در روایات شعبی مسأاین تناقض

دهد روایات ابوعمرو به دنبال تحوالت اجتماعی و سیاسیِ کوفه و منافع اشراف قبیله همدان و نشان می

، متأثر از (71-66) نخست ۀشود. در پردشخص وی تغییر کرد. این تغییرات در سه پرده مشاهده می

دوم زندگی عامر  ۀوبوی تشیع علوی در اخبار شعبی کامال نمودار است. پردمحیط پرورش کودکی رنگ

ادامه یافت. در این مرحله، او  (15) اشعثشروع شده و تا شورش ابن (66) با جدایی او از قیام مختار

تأثیر عوامل ارتقای جایگاه فقاهتی و اشرافی و واکنش به رشد غالیان از شیعیان فاصله گرفت. تحت

 اشعثبود. شکست ابن)ع(  های ابوعمرو ضد شیعی شد هرچند هنوز، طرفدار حضرت علیرو، روایتازین

ها و بر سوم زندگی او را رقم زد. شعبی با سرسپردگی به امویان، اخباری در طرفداری از آن ۀپرد (18)

 نقل کرد. )ع( ضد حضرت علی
 

 .می، اخباری، شعبینگاری اسالتاریخ، )ع( کوفه، حضرت علی :هاي کلیديواژه
 

 

 

 

 

 

 

                                                           
و کد « وی ۀزندگی و زمان ۀهای روایی شعبی برپایتحلیل چرخش»برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان این مقاله  5.
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 مقدمه. 1

: 5802کثیر، )ابنشعبی مشهور به شعبی یکی از تابعین نامدار عبد شراحیل بن عامر

های او از حوادث گزارش (.53: 5265)گیب،  و نخستین اخباری مکتب عراق است (1/765

 ۀقرن نخست هجری که در برخی از آنان حضور داشته و ناظر عینی بوده، در زمر

نخستین اخبار تاریخی مورد استناد واقع شده و به همین سبب اهمیت دارد. با این 

های تأثیرگذار جهان هایی در اخبار باقی مانده از او مربوط به شخصیتوجود، تناقض

به عنوان  )ع( عنوان نمونه از روایاتی در توصیف فضایل امام علیشود. بهاسالم دیده می

هایش تا بیان سخنانی مبنی بر اینکه دوستی و او در جنگ و حقانیت« بهترین امت»

بهترین »اول را به عنوان  ۀمنفعت و ضرری ندارد. در مقابل، خلیف )ع( دشمنی با امام

کند. او ضمن تأکید بر برابری سن وفات شیخین با معرفی می)ص(  پس از نبی« مردم

به عنوان سروران بهشت )ع(  لیحضرت ع ۀبا واسط)ص(  )ص(، آنها را از زبان نبی پیامبر

همین روایات متناقض سبب شده برخی از علمای  .مقاله( ۀ)ن.کـ: ادام کندتوصیف می

، )طوسیشیعی، عامر را به عنوان شیعه و شخصی که امام را رؤیت کرده درنظر گرفته 

 اندها گفتهو البته بسیاری نیز، به حق در مذمت او سخن (532: 5287 ،حلی؛ 28: 5222

دلیل این همه تناقض چیست؟ فهم  5.(50/750: 5852خویی،  ؛756: ب 5852)نمونه: مفید، 

  پژوهش حاضر است. ۀها در اخبار برجای مانده از شعبی مسألچرایی وجود این تناقض

تردید در اصالت انتساب این روایات به شعبی و  ۀتوان مسألالزم به تذکر است که می

های قومی و فکری ان و مورخان بعدی در جریان رقابتساخت پسینیِ آن توسط راوی

تاریخ  ۀهای زندگی شعبی در میانجهان اسالم را مطرح کرد. اما بازخوانی فراز و نشیب

محلی کوفه و حوادث جهان اسالم، در نگاه بدبینانه نیز، پذیرش نقل بسیاری از این 

قصد دارد چرایی ذکر روایات  رو، این مقالهسازد. از ایناخبار توسط شعبی را ممکن می

تحوالت مهم و  ۀزندگی شخصی او در میان ۀمتناقض این اخباری کوفه را در پرتو مطالع

 اول هجری پاسخ دهد.  ۀبرانگیز سدچالش

اهمیت پرداختن به این ابهام از آن روست که درنظر بیاوریم که بیان روایات متناقض 

نگاری اسالمی است های تاریخی از ویژگیاز یک حادثه و عدم تالش برای حل آنها یک

یابی این ویژگی، قطعاً به تأثیرات ها برای ریشهترین پاسخبدیهی (.68: 5213 )رابینسون،

های راویان و نیز، استفاده از گزارش (562-511 :همان) نگاریعلم حدیث و فقه بر تاریخ

امل مهم دیگر بردارد. آن عامل تواند پرده از یک عمتعدد اشاره دارد. اما این پژوهش می
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تحوالت نگرش و رفتاریِ اخباریانی چون شعبی بود که از جایگاه علمی و دینی واالیی 

های روایتی آنان در در نگاه مورخان کالسیک برخوردار بودند. به همین سبب تناقض

ها و تواند ما را به فهم ریشهرو، یافته این تحقیق میمتون بعدی تداوم یافت. از این

 نگاری اسالمی نزدیک سازد. ابهامات موجود در تاریخ
 ۀنامنگاری به جز تحقیق جعفریان، به ذکر یک زیستهای تاریختاکنون در پژوهش

 (.506-500: 5235؛ عزیزی، 215-210: 5212وند، )آئینهاست  غیر انتقادی از شعبی اکتفا شده
مواضع شعبی در جریان تحوالت عراق به تغییر  (527: پاورقی 5232)هرچند، جعفریان 

از آنجا که است.  های روایی و چرایی آن توضیحی ندادهکرده اما درخصوص تناقض اشاره

راوی، روایت  میان رابطه کشف نیست، مشخص قاًدقی شعبی توسط خبر هر بازگویی زمان

شواهد و توان با کمک و بستر سیاسی و اجتماعی تولید آن دشوار است. این مهم را می

تعقل تاریخی و تطبیق روایات با بستر تاریخی آن یافت. در زندگی شعبی سه پرده را 

آید و بر نوع اخبار او توان تشخیص داد که چرخشی در افکار و عملکرد او پدید میمی

؛ قیام (66) تا قیام مختار نخستینخلفای  ۀها عبارتند از دورگذارد. این پردهمی تأثیر

جهان و زیست زندگی ابتدا (.18) اشعث ابن قیام از پس و (15) اشعثابن مقیا تا مختار

رسد متأثر ازین نظر میاتی که بهـشود. سپس رواییـها مرور من پردهـی در ایـشعب

 شود. ها از او باقی مانده، بازبینی میها و حکومتجهان در توصیف شخصیتزیست

( 11) تا قیام مختار نخستینران خلفاي دو ۀجهان شعبي در فاصلنخست: زيست ةپرد

 آن با روايات او از اين دوران ۀو رابط

اول  ۀپیش از ورود به بحث ابتدا ذکر این نکته ضروری است که شعبی را باید در درج

یک محدث و فقیه و سپس یک عالم اخباری درنظر گرفت. احتماال شعبی هرگز خود را 

پسینی است که مورخان قرون  ۀوصف یک انگار کرد و اینیک عالم اخباری توصیف نمی

اند. عامر به فراخور نیاز و گرفته نخستین مانند طبری و پژوهشگرانی چون گیب درنظر

کند. اما در نگاه وی بیشتر اش به روایت حوادث تاریخی توجه میهای زندگیضرورت

در مورد  او رودنمی انتظار پس دارد. نقل ارزش قومش و خویش نقش و کوفه محلیِ تاریخ

اول زندگی وی در دو قسمت  ۀجهان شعبی در پردباشد. زیست تمام حوادث سخن گفته

 تا قیام مختار شایان مطالعه است. )ع( و سپس از خالفت امام حسن نخستینخلفای 
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 نخستینعصر خلفاي . 2

: 5337 قتیبه،)ابنهجری  71و  75و  53ل را ـشراحینـبعامر د ابوعمروـای تولـهسال

ت ـثب 503و  501، 508، 502ات وی را سال ـو وف (8/581: 5212طبری،  ؛810-815

با توجه به  (.1/506: 5217؛ سمعانی، 6/762: 5850سعد، ابن ؛815: 5337قتیبه، )ابناند کرده

 )ابوالفرجبوده  (20-12) د أعشی همدان، شاعر معروفه او دوست، همنشین و خویشاوننکای

احتمال نزدیکی سن میان دوستان وجود  (3/10: 5802کثیر، ؛ ابن6/252: 5851االصفهانی، 

نقل  (73-22-571) عبدا... همدانیدارد. همچنین، راویان متفاوت از ابواسحاق عمروبن

سمعانی،  ؛6/766: 5850سعد، )ابناند که شعبی از وی یک یا دو سال بزرگتر بوده است کرده

تر است. از صحیح 71پس سال  (1/15: 5313زرکلی،  ؛2/702: 5805فسوی،  ؛2/20: 5217

( 570-501)امارت:  قسری بر عراق عبداهلل بن خالد حاکمیت ۀدورطرف دیگر، شعبی از 

کند یک گزارش مبنی بر وساطت خود نزد امیر برای حفظ جان یک گروه یاد می

های قبل نام او در همچنین، از زمان این امیر، برخالف دوره (.3/12: 5852بالذری، )

ل تا نخستین سال شمار نیامده، پس ابوعمرو حداقفهرست قضات کوفه در متون سال

 زنده بوده است.  (501) امارت خالد

 ۀخالفت عثمان بود که سرزمین اسالم از طریق فتوحات توسع ۀتولد او در دور

دن دوم سبب فراهم آم ۀسیاست خلیف ۀواسطیافت. فتوحاتی که بهبیشتری می

ها و امتیازات جدیدی چون اسکان و کسب درآمد برای قبایل عربی در موقعیت

بر تمام ابعاد شدت بهای و قبیلههای قومی رو، سنتشهرهایی مانند کوفه شده بود. از این

کوفه سایه افکندند و مردم آن در پاسداری از این سنن به طور  نظام سیاسی و اجتماعی

 دار بودند. از طرف دیگر بسیاری از این قبایل، اسالم و پیامبرخودآگاه و ناخودآگاه وفا

بعد نگاه صحابه حاضر در  ۀای و در مرحلو حوادث مدینه را از دریچه منافع قبیله)ص( 

زاده، سجادی و عالم)برای توضیحات بیشتر ن.ک: شناختند این فتوحات و ساکن در کوفه می

ویژه فت عثمان برخالف شیخین، کوفیان بهدر خال (.36 :7003جابری،  ؛11-12: 5210

قبایل یمنی در ساختار اداری و مالی خلیفه مورد عنایت چندان قرار نگرفتند و جزء 

رو این خلیفه از هژمونی که شیخین و بعدها حضرت معترضان حکومت وی شدند. از این

 دست آوردند، برخوردار نشد.در ناظران کوفی به)ع(  علی

این قبیله بنا بر ها مستثنی نبود. از این ویژگیخه شعبیونِ آن حمیر و شا ۀقبیل

آن  ۀدوم در نظام قبیله همدان امتزاج و اسکان یافت و به زودی در زمر ۀسیاست خلیف
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همچنین بنابر نظر  (.550-503: 5877ابراهیم الشعری،  ؛883: 5337قتیبه، ابن)شناخته شد 

شیعه بودند، هرچند او استثنا  بیله همدان بدونقهای که تمامی تیره دانیممیماسینیون 

ها را توضیح میزان شیفتگی به این عقیده و نوع سیاسی یا عقیدتی تشیع این تیره

عامر در این حد اطالع در دست است که  ۀاز خانواد (.12: 5211 ،)ماسینیوندهد نمی

ر بوده و با مادر شراحیل نیز مانند اکثریت ساکنان عرب کوفه در فتوحات حاض احتماالً

 ؛1/521تا: مقدسی، بی ؛8/71: 5212)طبری،  کندعامر، یکی از اسرای ایرانی جلوال ازدواج می

 (.11-5/18: 5212ثقفی، ) است داشته های شیعیو گرایش (1/506: 5217سمعانی، 

 ۀاز حافظ (810: 5337قتیبه، ابن ؛6/760: 5850سعد، ابن) رغم الغری چشمگیرعامر که به

بسیار قوی و ذهن جستجوگری برخوردار بود، به کسب علم روی آورد و از دانش هفتاد 

 شده ، البته دویست تا پانصد نفر هم ثبت2/553: 5850سعد، ابن)به نقل از شعبی:  صحابه بهره برد

او خیلی زود در علم و  (.2/571: 5852ذهبی،  ؛71/283عساکر، ابن ؛58/71: 5852مزی،  ؛است

شد و خود و به عنوان یکی از تابعین، مشهور و مورد استناد واقع ۀجزء علمای زماندانش 

: 5852ذهبی،  ؛ 55/62: 5212طبری، )عباس و حسن بصری آمد حتی نام او در کنار ابن

معاشرت فراوان با  (.71/212: 5851عساکر، ابن ؛50/528؛ 201-3/720: 5802 کثیر،ابن ؛50/728

آنان تأثیرات اندیشگانی را در نظام فکری ابوعمرو تا آنجا تقویت  صحابه و نقل روایات

  (.3/558: 5215)پاکتچی، اند گرای اهل حدیث شمردهکرد که وی را از پیشگامان سنت

رسد اوضاع مالی پسر شراحیل به قدری کافی بوده که بتواند فراغت بالی نظرمیبه

 (.711-725: 5213 ن.ک: رابینسون،)باشد  برای کسب دانش برای مدت طوالنی داشته
 قبیلگی خود ازدواج کردهمچنین، عامر با خواهر أعشی شاعر، شوهرخواهر، دوست و هم

های قابل اعتنایی در تحوالت عقیدتی جالب اینجاست که شباهت (.3/10: 5802کثیر، )ابن

عشی با شود. با توجه به نسبت خانوادگی أو رفتاری زندگیِ این دو دوست مشاهده می

 اشعث بود: ابوالفرج بن محمد بن های عبدالرحمنأعشی جزء دایی) اشعث کندیخاندان ابن

حجاج و نیز، حضور عامر و  ۀهای سیاسی آن دو در دورو منصب (6/277: 5851االصفهانی، 

جریان قیام مختار برگزار در ( 27)م. جلساتی که بزرگان قبایل با ابراهیم اشترپدرش در 

قرارگیرد که خواسته و  7تعلق شعبی به گروه اشراف قبایل ۀتواند نشانهمگی می کردند،

شد ابوعمرو که این تعلقات سبب میساخت. همچنانناخواسته او را با سیاست درگیر می

ای و جایگاه علمی و اشرافی خود به حوادث واکنش نشان منفعت قبیله ۀنیز از دریچ

 دهد و آنها را روایت کند. 
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ها نسبت به مسایل ها و احساسها نخستین شناختگونه که انسانجموع هماندر م

کنند و جهان را از طریق خانواده و محیط اطراف درک و غالبا تا پایان عمر نهادینه می

دور از انتظار نیست که متأثر از نخستین  (،63-15: 5210 اطالعات بیشتر ن.ک: شارون،)برای 

حاضر در فتوح و  ۀدوم و صحابه به خصوص صحاب ۀه خلیفویژمحیط پرورش، شیخین به

و بوی شیفتگی به تشیع علوی جایگاه باالیی ای و اشرافیت آن با رنگنیز، تعلقات قبیله

جهان بعدها باشند. بازتاب تأثیر این زیست جهان عامر شعبی داشتهدر اندیشه و زیست

بیشترین روایاتش را در طول زندگی  تا پایان عمر در انتخاب روایات ادامه یافت. شعبی

و سپس به صحابه اختصاص داد و تنها سه خبر از حکومت )ع(  به شیخین و امام علی

نقل کرد. این اخبار بنابر ثقل توجه عامر به تاریخِ شهرش، بیشتر در ارتباط با  )!( عثمان

روایات در سن  حجم وسیعی از این ظاهراً در کوفه قرار داشتند. )ع( فتوح و حکومت امام

به معاویه تا قیام مختار  )ع( انتقال حکومت از امام حسن ۀسالگی عامر در دور 21تا  52

 است.  ذکر شده

ویژه ذیل فتوح نقل شده از او اخبار بسیاری در عملکرد و فضایل ابوبکر و عمر به

 از بعد ها گفته شد که اوعنوان نمونه در فضایل ابوبکر از زبان فاتحان جنگاست. به

: 5212)طبری، ایشان بود  ترینعادل و تریناطمینان مورد و مردم بهترین ،)ص( پیامبر

)ص(  عنوان نخستین کسی که دین رسولاز الطاف خداوند بود که همسن او به و (7/258

شروع فتوحات در جهت  سرکوب رده و .(100-2/831 :همان)را پذیرفت جانشین او شد 

فضایل بیشتر در مورد عمر متأثر از دستاوردهای  .(7/258 :)هماند اجرای فرامین الهی بو

ها ضمن آوری شد. در این نقلسیاست فتوح او در کسب امتیاز برای قبایل عربی جمع

سعد، ابن؛ 8/752، 523-8/521 :)همانتأکید بسیار بر زهد، تقوا و عدالت عمر در اجرای شرع 

 ۀعنوان نمونه رستم، فرماندو منسوب شد. بههایی به اکرامت (2/722-720-725 :5850

 و کرد دسته و زد مهر را هاسالح که بود همراه عمر با اىفرشته»ایرانی در رؤیا دید که 

زنیم در فتح فسا  بن زمان با تنگنا قرارگرفتن ساریهو هم (2/156: 5221)طبری، « او داد به

اش به او گفت که به طرف کوه برود طبهو دارابگرد، عمر در مدینه آگاه شد و در اثنای خ

 (.523-8/521: 5221)طبری، و ساریه هم شنید 

وقاص، ابی بن متأثر از این بستر رشد، عامر از از صحابی حاضر در فتوح نظیر سعد

و رئوس  هسادات الصحاب»شعبه با عبارت باشکوهی چون  بن هعمر و مغیر بن عبداهلل

عنوان وقاص بهابی بن ویژه به جایگاه سعداو به (.2/501: 5802، کثیرابن)یاد کرد « العرب
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 دایى را کس هردایی من است. »که سعد )ص(  فاتح قادسیه و با استناد به سخن رسول

به عنوان بهترین  هو نیز، از مغیر (.2/507: 5850سعد، ابن)اشاره کرد ، «دهدمى پرورش او

 (.1/712: 5212)طبری،  فرماندار کوفه نام برد

غیرمستقیم نارضایتی او را نشان عثمان  ۀدورمحتوای سه خبر منقول عامر از 

طبری، ) . اینکه عثمان دست قریش را بازگذاشت)خبر دیگر در جای خود خواهد آمد( دهدمی

عاص و سخن این امیر  بن مالک اشتر با سعید ۀهمچنین، او خبر مباحث (.8/232: 5221

کند که نشان از نارضایتی خود قریشند را با جزئیات ذکر میکه سواد عراق بوستان 

سکوت او  (،272-8/277: 5221طبری، )شدن شهر محبوبش است ابوعمرو در نادیده انگاشته

 تشیع اوست. ۀاز وقایع این زمان نشان

از بیعت تا شهادت  )ع( حضرت علی خالفت ۀدورحجم وسیعی از روایات شعبی به 

این روایات به جنگ صفین و سپس جمل مرتبط است. قسمتی از  بیشتراختصاص دارد. 

به  )ع( امامتوجهی بیروایات ابوعمرو از بیعت تا جنگ صفین به موارد زیر مربوط است: 

: 5221طبری، )سوم  ۀشعبه در ترک مدینه به هنگام شورش علیه خلیف بن هسفارش مغیر

اید حقی ه که تا زمانی که بیعت نکردهبه عدم بیعت برخی از صحاب )ع( امامپاسخ  (،8/237

گفتگوی  ،(831-832: 5857 عبدالبر،ابن)بر گردن شما نیست، بیعت دلخواه طلحه و زبیر 

 ،(562-5/561: 5802طبرسی، ) )ص( با نبی)ع(  سلمه با عایشه در فضایل و قرابت حضرتام

ت ایشان با در مدینه به غصب حق او در خالفت توسط قریش و سکو)ع(  امام ۀاشار

پیوستن برخی از انصار و قبایل جنوبی  ،(831-7/832: 5857عبدالبر، )ابنهدف حفظ دین 

کوشش  ،(8/821: 5221)طبری، با استناد به عدالت و فضل قرابت ایشان )ع(  به امام

و درستی پیشگویی ایشان  (8/821: 5221)طبری، در جلوگیری از جنگ )ع(  امیرالمؤمنین

 (.8/100همان: ) پیوندندنی که به سپاه ایشان میدر تعداد کوفیا

)ع(  مانده از شعبی در مورد جنگ صفین به طرفداری از اماماکثر روایات باقی تقریباً

است. اخباری همچون  )همدان( شعبیهای قبایل جنوبی به ویژه قبیله و حضور رشادت

ان، توصیف معاویه با آن ۀبه شکست کوفیان به خاطر همهم)ع(  بینی امیرالمؤمنینپیش

 دخلنکـالی»...و « أورثهم العار»، «اوردهم النار»، «هأغوى جفا»، «قـطلیابن»عبارات 

ام به جنگ ـشنهاد امـپی (؛256-251-722 :5217منقری، مزاحم ) «ارـاد النـاألکب هآکلابن

 بن عاص که حاضر نیست با تن با معاویه و و سرباززدن او و پاسخش به عمروبهتن

و نکوهش معاویه، )ع(  اشعاری در ستایش علی (؛211-212 :همان) رشیدترین مردم بجنگد
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سخنانی از  ،(153-151 :همان)آزادی اسرای جنگ توسط امام و واکنش پسر ابوسفیان 

که درصورت مرگ به مقام شهادت نایل شده و سرپیچی از امام سبب )ع(  سپاهیان امام

« حجر بد»و جنگ وی با « حجر نیک» ۀعدی با واژ بن حجرشود؛ توصیف هالکت می

امام برای ادامه  ۀت و خواستـجنگ و ماجرای حکمی ۀالف در ادامـاخت ،(782 :همان)

در  قیس بن سعیدعالوه بر این، شعبی بعد از نقل سخنان  .(100-832 :همان)جنگ 

با دقت در  پس (.722-726 :همان)خورد هنگام جنگ، بر درستی کردار سعید سوگند می

های عامر هم نزدیک شد. عبارات مهم این سخنرانی شامل توان به دیدگاهآن می

 ،)ص( توسط هفتاد تن از صحابه بدر، فضیلت خویشاوندی با پیامبر)ع(  همراهی امام

شود می )ص( در خردسالی و جهاد ایشان همراه پیامبر)ع(  اردن حضرت علیگزنماز

این سخنان در عین تشیع، اهمیت  (.722-726 :5217 ری،منقمزاحم ؛ 86: 5870)بیهقی، 

 دهد.صحابه به عنوان ابزاری برای سنجش حق از باطل را در نگرش ابوعمرو بازتاب می

 مردم به شرترین»که )ص(  در جریان اخبار خوارج، شعبی به استناد حدیثی از نبی

به « برب الکعبهفزت »)ع(  و سخن پایانی حضرت« شونددست بهترین امتم کشته می

این،  عالوه بر (.2/202: 5802کثیر، ؛ ابن2/781: 5852بالذری، )کند حقانیت ایشان تأکید می

در )س(  زیستی او و فاطمهو ساده)ع(  علیاز ابوعمرو اخباری در عدالت و سخاوت امام 

این همگی  (.2/287: 5802کثیر، ابن ؛5/77: 5808الحدید، أبیابن ؛60: 5212ثقفی، )دست است 

ها و بطالن عمل در جنگ)ع(  های علوی و پذیرش حقانیت امامروایات به خوبی گرایش

ای دهد. این امر، تحت تأثیر محیط پرورشی قبیلهشعبی بازتاب می ۀمعاویه را در اندیش

و خانوادگی اوست. همچنین، اگر فراوانی این اخبار و سکوت او در مورد عثمان را در 

تشیع او در این برهه از زندگی آشکار  ،درنظر بگیریم 2بی از تشیع کوفیکنار تعریف ذه

ها شیعی هستند و است. همچنان که برخی از راویان و شاگردان او در اخبار این جنگ

ی و ـابر جعفـاسدی، ج سعد بن شمر، عمر بن عمرو ۀنام)ن.ک: زیست ارتباط عامر با آنهاست ۀنشان

-115-761-3/768؛ 60-1/13: 5852؛ ذهبی، 216-228-6/222: 5850د، سع)ابن (ذکوان نـب محمد

117-136-131). 

سال  57 تا 2بین )ع(  با عنایت به اینکه پسر شراحیل در زمان خالفت امام علی

شعبه که  بن هرسد این روایات در عنفوان جوانی به روزگار امارت مغیرنظرمیداشته، به

مدارای او با سخنان تند حجر حاکی از این ) است لف بودهاهل سازش با عقاید و افکار مخت

هالکت یزید تا پیش از انفصال او از قیام  ۀو فاصل .(711-1/718: 5212طبری، ) (سیاست است

 باشد. شده مختار و چرخش عقیدتی وی نقل
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 (10-11) تا قیام مختار)ع(  خالفت امام حسن فاصلۀ. 9

)ع(  انتقال حکومت از امام حسن ۀنده از شعبی از مرحلقبل، اخبار باقی ما ۀبرخالف دور

تأمل است و فهم نگرش به معاویه و صلح ایشان تا قیام مختار بسیار اندک است که قابل

ویژه اشراف به ادامه همدان به ۀهـ به بعد کوفیان و قبیل22سازد. از سال او را دشوار می

نه و ـو فت حفظ امنیت خانواده ۀبهان ل به صلح بودند. آنان بهـرغبت و متمایجنگ بی

 و حکومت )ع( رغم میل باطنی حکومت معاویه را پذیرفتند. اخبار شعبی از امام حسنبه

دهد. روایات معاویه تمایل او را به پذیرش این شرایط باوجود نارضایتی قلبی بازتاب می

و )ع(  لح امام حسن)ع( مربوط به پاسخ تند زیاد به معاویه پیش از ص او از امام حسن

: 5212طبری، )« پسر جگرخوار و پناهگاه نفاق و سردسته احزاب»خطاب او با عبارت 

توسط یارانش و تقاضای صلح از معاویه و وفاداری معاویه )ع(  زخمی شدن امام ،(1/520

به معترضان که خالفت را به صالح امت رها کرده )ع(  به شرایط صلح و پاسخ امام حسن

 .(272-5/253: 5858سعد، ابن)است 

معاویه با قریش در مدینه این نوع پذیرش را در اشراف و از جمله  ۀنقل خبر خطب

کند. این خطبه بر این محورها استوار است: عدم خشنودی از شعبی به خوبی روشن می

سفیان با شیخین، اگر چه افراد با سلوک او به قدرت معاویه، عدم برابریِ سلوک پسر ابی

تر باشند و مهمتوانند رضایت نسبی را داشتهرسند اما منفعت برده و میود نمیحق خ

: 5802کثیر، ابن) ریزدآنکه معاویه مانع فتنه است، امری که نظام زندگی را برهم می

در مورد معنای ظهور حکومت معاویه با چرخش عقیدتی )ع(  و امیرالمؤمنینص( ) ؛ سخنان پیامبر1/527

 اش همخوانی دارد(.زندگی شصتۀ او در ده

حسنه با قبایل کوفی را پیش  ۀاز آنجا که والیان معاویه سیاست تعادل و رابط

رو، توصیف شعبی از زمان از این (.86: 5232)تاکر، گرفتند، رضایت از آنان وجود داشت 

های آن دو است. او مغیره را بهترین امارت مغیره و زیاد حاکی از تمایلش از سیاست

گفت شد که نکو میکند و اینکه تنها از سخنان زیاد خسته نمیاندار خطاب میفرم

همچنین، گزارش او از چند فتوا و  (.1/757: 5852؛ بالذری، 1/775 ،1/718: 5212طبری، )

بالذری، ) حارث قاضی بن هانی با شریح بن قضاوت معاویه و زیاد و نیز، گفتگوی شریح

ها و ارتباطش با از افزایش دانش فقهی او در این سال (1/772-785-787-782: 5852

در این دوره  عامرتوان گفت گوید. با این همه نمیقضاوت حاکمیت سخن می ۀشبک

را نفی  ین دوره، عثمانی بودن ویا روایت او ازسرسپرده امویان شده است. توجه به چند 

های نکو در د با وجود خصلتکند: تأکید بر اینکه مغیره و زیاو از تشیع او حکایت می
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)طبری، پوشیدند نمى چشم و طلب رحمت برای عثمان)ع(  منابر از ناسزا به امام علی

را بر منابر سب )ع(  امیه علیی که خطیبان بنیـهنگامبه گفته شعبی  .(1/718: 5212

کردم که گویا بازوى آن حضرت را گرفته و از رفعت بجانب احساس می»کردند می

ستایند و شنیدم که پیشینیان خود را در منابر میبرند و نیز از آنان مىها باال میآسمان

 .(250-5/203: الف 5852)مفید، « کنندپنداشتم که گویا از مردارى توصیف مىچنان مى

اسی قضاوت ـی از پذیرش شغل سیـان، عامر برای رهایـرغم تالش امویاین، به برعالوه

کرد و دست به کارهای کودکانه یـپوشید و شطرنج بازی میـهای نامناسب ملباس»

تداوم گرایش شیعی با پذیرش حکومت امرای مخالف  (.5/58: 5360)سرخسی، « زدمی

در نگاه شیعه خالص آن زمان و نگرش شیعیِ معاصر محال بودن جمع )ع(  حضرت

که در آن جهانی مواجهیم شود اما فراموش نشود که ما با زیستنقیضین محسوب می

 اندای رنگ و بوی دینی و مذهبی دارند اما فاقد بصیرت دینیاگرچه تعلقات قبیله

  .(بعد به 36: 7003جابری،  )توضیحات بیشتر ن.ک:

ن بخش روایات ابوعمرو مربوط به حوادث پس از معاویه تا قیام مختار ـتریپیچیده

به غیر از وضعیتی که به ) یداست. سکوت شعبی در مورد یز)ع(  ویژه قیام امام حسینبه

کثیر، )ابن کندزیاد ناخرسندی او را از این حاکمیت بازگو میو ابن والیتعهدی او انجامید(

با  8که عدم ذکر شهادت مسلم و  تنها ذکر چند خبر از وقایع کربالهمچنان (.1/23: 5802

سبب شرم از تنها وجودی که وی شیفتگی فراوانی در نقل اخبار کوفه داشته احتمال به 

عدم تشیع اعتقادی  ۀو نیز، نشان)ص(  گذاشتن و همراهی در جنگ با فرزند رسول خدا

ارجا و  ۀمعاویه اندیش ۀکه از دوراش بوده است. همچناناین اخباری همانند قبیله

افت، استناد به تقدیرگرایی ـیتبلیغ حاکمیت در جامعه نشر می ۀواسطی بهـجبرگرای

شامیان بر  ۀمی برای آالم کوفیانی چون شعبی باشد که شاهد غلبتوانست مرهمی

رو این افکار در یاور گذاشته بودند. از اینپیامبر خود را بی ۀسرزمینشان بودند و نو

گزینش و نقل روایات توسط عامر از این زمان به روشنی بازتاب یافت. وقایع قیام امام 

خبر (، 5/766: 5858سعد، ابن)« هالجنب اهلسید الشبا»بیشتر با حدیث نبوی )ع(  حسین

و )ص(  فرات و وجود تربت او نزد پیامبر ۀایشان بر کران ۀاز شهادت نو)ص(  غیبی نبی

: 5858سعد، )ابن ین خبر غیبیا از)ع(  واسطه امیرالمؤمنینبه)ع(  آگاهی امام حسین

عمر مبنی بر  بن عبداهلل و تحذیر امام به عدم قیام توسط (6/725: 5802کثیر، ؛ ابن5/873

 ر خواستهـخی نکه برای شماـرا از شما دریغ نکرده مگرای ]حکومت[ خداوند چیزی»اینکه 

 .(2/228: 5852 ،بالذری) خوردپیوند می «است
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آن  ۀو رابط( 11) اشعثقیام مختار تا قیام ابن ۀجهان شعبي در فاصلدوم: زيست ةپرد

 با اخبار او

های تشیع شعبی در همراهی با مختار دیده شد که همانند شبیشترین تبلور گرای

و نیز، در )ص(  پیامبر ۀبسیاری از کوفیان مذبذب و پشیمان از عدم همراهی با نو

« شیعیان»مخالفت با امویان به این قیام پیوست. به اذعان خود ابوعمرو او و پدرش جزء 

دعوت )ع(  بیتو اهل)ع(  سینبودند که برای خونخواهی امام ح« نخستین همراهانی»و 

 21عامر در این زمان با  (.7/585: 5223؛ مسکویه، 6/211: 5852بالذری، )مختار را پذیرفتند 

گاه اجتماعی ـز، به جایـه و عالم نیـاز اشرافی، به عنوان یک فقیـسال سن عالوه بر امتی

دو مالقات  در خویش هیأت جزء را پدرش و او مختار سبب همین به بود.یافتهدست باالیی

  (.730-711: 5261؛ دینوری، 51-51: 5212طبری، )مالک نخعی انتخاب کرد  بن با ابراهیم

شراحیل و پسرش همانند بسیاری از اشراف و مشایخ شهر، مدتی پس از جنگ 

پسینی و دارای  که کامالً هایشابراهیم با شام از قیام کناره گرفتند. عامر در روایت

کند نقش خود را در قیام بسیار اندک و محدود به عدم تأیید و وشش میک تناقض است

مختار از همان ابتدای قیام جلوه دهد. مطابق روایت  مشروعیتتردید جدی در بنیان 

حنفیه را شخص شعبی، او و پدرش برخالف دیگر حاضران جلسه، ارسال نامه توسط ابن

دهندگان خصوصی دیگری، صداقت شهادت رو، ابراهیم در مالقاتتأیید نکردند. از همین

 و یکه شهر مشایخ و قاریان سروران»را از شعبی پرسید و او آنان را به استناد اینکه از 

 از خدا به»رغم این سخن، گوید بهتأیید کرد. با وجود این، شعبی می« عربند سواران

 دوست و بودم جماعت رأىهم و بودم دلبسته قیام به ولی بودم بدگمان آنها شهادت

 «نگفتم وى با داشتم خاطر به هادتـش ۀارـدرب را آنچه و ردـگی سرانجام ارـک که داشتم

البته مطابق روایت دینوری، شعبی خود در اصالت نامه دچار تردید  (.6/52 :5212طبری، ) 

حنفیه را  بن شد و نزد شهود رفت. چون تنها یک نفر، رؤیت نگارش نامه توسط محمد

، او دانست که مختار دروغگو و فریبکار است و به همین سبب کوفه را )!( دتصدیق نکر

کند چرا روایت دیگری دارد که البته شعبی بیان نمی (730-713: 5261دینوری، )ترک کرد 

به هنگام نبرد ابراهیم با شامیان با پدر در ساباط همراه مختار بودند! هرچند مطابق نقل 

ان گفته بود که مختار غیب ـره با یکی از سپاهیـر مشاجن زمان هم دـقول او، در ای

 ؛6/876: 5852بالذری، )است  داند و در پیشگویی محل شکست شامیان اشتباه کردهنمی

 (.37-6/35: 5212طبری، 
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 ۀاو نزد زبیریان در حجاز مجبور به نقل چنین روایتی شد. زیرا از طریق شبک احتماالً

با گروه « اهلل! هیا شرط»ت است که شعبی با عبارت دیگری از راویان، خبری در دس

به  (.6/815: 5852)بالذری، است که نشان از مشارکت فعال او دارد  خَشَبیه سخن گفته

ای پس از کشتن چند تن از همدانیان حاضر در هرحال، برانگیختگی تعصبات قبیله

و نیز، طبیعت  (770: 5230میرحسینی و بخشی،  ؛6/803: 5852)بالذری،  کربال توسط مختار

اشرافیت به ثبات و امنیت و نارضایتی آنها از توجه  ۀفقاهتی و حدیثی و عالق ۀسازشکاران

مختار به موالی همگی در انفصال شعبی همانند دوستش أعشی از مختار تأثیر گذاشتند. 

ظر اگر به ن (.730: 5261دینوری، )، وی از کوفه به مدینه رفت عامر مطابق تصریح شخص

نشان  ،توجه کنیم (،57/777: 5852بغدادى، خطیب)بغدادی مبنی بر اینکه او به مدائن رفت 

سعد که وی به دلیل معمول به حجاز رفته است. پس گفته ابندهد شعبی از راه غیرمی

خی دلیل این ترس را ـشود. اما شواهد تاریترس از مختار به مدینه گریخت، تأیید می

: 5850سعد، )ابنعمر شد  بن سازند. او در مدینه مقیم منزل عبداهللوضوح مشخص نمیبه

 فکری و نزدیکی او به این دسته از صحابه است. که نشانه هم (6/760-765

 دانیم که ابوعمرو به حوادث سیاسیِ آناناز روایات برجای مانده شعبی از زبیریان می

 (.16-51-2/3: 5852)بالذری،  اعتنایی ندارد)به جز چند خبر در مورد عامالن زبیری در کوفه( 

نزدیکی با مصعب داشت تا جایی که مصعب او را به دیدار همسرش  ۀهمچنین، وی رابط

همکاری عامر با آنها روشن  ۀمیزان و زمین (.50/521، 2/70 :)همانبرد و هدیه دریافت کرد 

حبیب، ابن)ر در کوفه شد زبیخطمی، عامل ابن یزید بن نیست جزآنکه مدتی کاتب عبداهلل

تواند ها هست اما نمینزدیکی به زبیری ۀاین امر در محیط آن زمان نشان .(223تا: بی

 قدم امام علیاز صحابی ثابت (،66)م آید. چراکه حارث اعور همدانی حسابسرسپردگی به

سعد، ابن)وی نماز بخواند  ۀبرجنازیزید(  بن )عبداهلل هم وصیت کرد که همین شخص)ع( 

5850 :6/703-750.) 
زبیریان و مروانیان بر کوفه و عراق  ۀدر شرایطی که سلط (62) پس از قتل مختار

تثبیت نشده بود، جریان غلو رشد کرد و به ظهور کیسانیه انجامید. ترویج احادیث 

شتم خلفای نخستین و صحابه همگی واکنش یک  مبتنی بر نظرات غالیان و احتماالً

 )ن.ک ادامه مقاله و نیز، به زندگی عمرو گرایی چون شعبی را برانگیختث سنتفقیه و محد

 (.763-2/761 :بتابیاست در: ذهبی،  شمر، یکی از راویان شعبی که به شتم صحابه متهم شده بن

است اما از شیعیان فاصله )ع(  هرچند، شعبی در این مرحله، هنوز طرفدار حضرت علی

همین امر در کنار تمایل  مقاله(. ۀ)ن.ک: ادام ها پرداختش با آنگرفت و به ترسیم مرزهای
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ها ناآرامی در پذیرش مروانیان و دیگر اشراف و مشایخ کوفی به ثبات، پس از سال

تأثیر گذاشت. در نخستین  (31-21)امارت:  نزدیکی شعبی به والی آنها در عراق، حجاج

رو با وی، به کسب امتیازات مهمی ابوعم ۀحسن ۀرابط (،21-15) های امارت حجاجسال

همدان،  ۀچون افزایش مستمری، سرپرستی خاندان شعبیین و نمایندگی امیر در قبیل

: 5852)ذهبی، و پیشنمازی قومش انجامید  (16-25 حکـ:) وقت، عبدالملک ۀدیدار با خلیف

اجتماعی همگی این امتیازات سبب افزایش ثروت و جایگاه  (.6/765: 5850سعد، ؛ ابن2/571

های مادی و روانیِ گروه اشراف شد. و در نتیجه وابستگی بیش از پیش عامر به دلبستگی

شده از دوستداران نظم طرح»و  ۀامری که سبب انفصال قعطی او از جریان شیعی زمان

بـودند که عاری از اشراف  آلیدهخواه ایعدالت در پی جهان»شد که « )ع( سوی علی

 .(570: 5215، هیندز) «باشد

و )ع(  اش نفی تشیع و در عین حال حب علیدقت در نظر شعبی در مورد افکار زمانه

گونه که دهد. نخست آنکه هماننفی عثمانیت را در او در این برهه از زندگی بازتاب می

ر نبود قدرت ـاط حاضـار در سابـاران مختـکی از یـه با یـد وی در محاجـاره شـاش

سانیه در خصوص ـبپذیرد. این جمله واکنش این فقیه به باورهای کی گویی مختار راغیب

سخنان دیگر او هم مؤید  (.61-28: 5232)تاکر، گویی و پیشگویی رهبران است قدرت غیب

شباهت دارد )ع(  به مسیح )ع( سازی است. مانند این سخن که حضرت امیراین قطبی

: یا این نظر که (.1/67: 5808، عبدربهابن) چراکه هم حب و هم بغض ایشان عامل کفر است

؛ دوستدار عثمان و ]شیعه[ اند: دوستدار علی و دشمن عثمانامت اسالم چهار دسته»

. فردی از ]خوارج[ و دشمن هر دو؛ ]اهل سنت[ دوستدار هر دو؛ ]عثمانی و اموی[ دشمن علی

« شمنان آن دوپنجم، دشمن د ۀفـای؟ گفت: من از طایفهـتو از کدام طایید: وی پرس
 (. 71/225:  5851عساکر، ابن)

زا و بحث داغ اختالف آرا در تأمل است. نخست آنکه محیط تنشها قابلاین روایت

کند. دوم آنکه ویژه کوفه ترسیم میسوم و چهارم را در جهان اسالم به ۀارتباط با خلیف

را نادیده گرفته ع( ) تواند جایگاه صحابه و علیبیانگر واکنش ذهن شعبی است که نمی

طور که اسد حیدر آفریند. همانگیرد و نظر جدیدی میها فاصله میپس از این جریان

روافض »و « امت کرکس»اشاره کرده برخی از توصیفات ضد شیعی مانند اینکه شیعیان 

اما  (80-7/23: 5877)اسدحیدر،  شدهدادهی نسبتـ، به دروغ به شعب«احمق و یهود امتند

رسد کلیت آن با محیط کوفه معاصر عامر که غلو در حال رشد است و سخن مینظربه

: 5850سعد، ابن)سعد که هنگامی شعبی افراط شیعیان را دید، رأی آنها را رها کرد ابن
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، شیعیان «مباش... شیعه اما باش نکوخصال هاشمیان دوستدار»خوانی دارد: هم (،6/765

ام شوند و اند. اگر از آنها بخواهم که بردهمکروه داشتهرا برای ما  )ع( سخن گفتن از علی

کنند اما من هرگز کار را میدروغ ببندم این )ع( ام را پر از طال کنند تا بر علییا خانه

  (.710-7/783: 5808، عبدربهابن)چنین نخواهم کرد 

اشتند، ویژه غالیان که بر نقاط افتراق تأکید دابوعمرو در مقابل جریان شیعه به

زعم خودش برای ها وحدت ایجاد کرده و ظاهرا بهکند میان دیگر فرقهکوشش می

کند. بیان اول نقل می ۀمصلحت اسالم!، روایاتی مرتبط با فضائل شیخین و دختر خلیف

عنوان نمونه شود و تا پایان عمر او ادامه یافت. بهگونه روایات از همین دوره شروع میاین

در کتمان این )ع(  ضمن سفارش به امیرالمؤمنین )ص( د که پیامبراو حدیثی نقل کر

 شاد بهشت مردان کامل سرور دو به کردن نگاه از کس هر»خبر نزد شیخین فرمود: 

 مرسل، پیامبران از جزءبه کامل مردان ۀهم از)آنان(  که بنگرد نفر دو این به شودمى

در مورد )ع(  یا حدیث حضرت امیر (.5/52: 5850قتیبه، ابن ؛2/520: 5850سعد، ابن)« بهترند

عالوه آنکه  (.50/211: 5852)بالذری،  بودند )ص( ن مردم بعد نبیـتریاینکه آن دو فاضل

و  (1/712: 5802کثیر، )ابن)ص(  رسد ذکر خبر برابری طول عمر شیخین با رسولنظر میبه

رانیِ دیدگاه شیعه حاشیه برای (1/37 :)همان به عایشه« حبیبه»و « صدیقه» اعطای لقب

 است.  شده مطرح)ع(  و شکست نظر آنان در انحصار برخی از فضایل به اهل بیت

کند به عنوان شخص مورد وثاق و مرجع سواالت همچنین، او به شدت کوشش می

 منکر نقطه افتراق صحابه و اهل بیت پیامبر (،2/571: 5852)ذهبی، بسیاری از آحاد جامعه 

 ۀبا خلیف)س(  رو روایاتی با موضوعات عدم اختالف میان حضرت فاطمهاین شود. از)ص( 

اول، حضور  اسماء، همسر وی در جریان غسل ایشان و حتی نماز خواندن ابوبکر بر 

؛ ذهبی، 1/762: 5851 1،؛ عسقالنی6/222، 1/713: 5802کثیر، )ابن! کندایشان را ذکر می ۀجناز

حاضر در جنگ جمل  ۀیا این سخن که تعداد صحاب(. 2/715: 5801؛ بیهقی، 2/82: 5852

 (.557: 5851 خیاط،بنا) فقط چهار نفر بودند

 ۀو رابط (101) تا وفات( 11) اشعثشورش ابن ۀجهان شعبي در فاصلسوم: زيست ةپرد

 آن با اخبار او

و اشراف و مشایخ کوفه و نیز، ابوعمر ۀحسن ۀعراق توسط حجاج رابط ۀادار ۀبا تغییر شیو

با او به کدورت انجامید. حجاج با ورود نیرهای شامی به عراق، رهبران قبایل را در 

عنی ـترین اشراف یساختار حکومتی نادیده گرفت و این امر سبب شورش برجسته

نام  (.575: 5215)هیندز، هـ شد 15در  کندیقیس بن اشعث بن محمد بن عبدالرحمن
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ورش آمده اما نقش او بسیار بیشتر بود. بنابر خاطراتش، شعبی در کنار قراء حاضر در ش

اشعث پذیرفته بود اما در عمل حجاج ابتدا وساطت او را برای اعطای مقام شرطگی به ابن

در یک مجلس دیگر، حجاج در نزد  .(2/22: 5855 اعثم،)ابن به شخص دیگری واگذار کرد

( 6/272: 5212)طبری،  ان کرده بودزاده مغرور اذعشعبی تمایلش را به کشتن این اشراف

اشعث منتقل کرد و او هم در قیام مصمم شد. شعبی و دوست عامر هم این خبر را به ابن

ها و اشعارشان قیام را جان بخشیدند. اش أعشی همراه قیام شدند و با خطبهدیرینه

شتند. هایش تأثیر زیادی داخطبه مقاله(، ۀ)ن.ک: ادام احتماال به دلیل سخنوری او

اى مردم »که محتوای آنها تبلور نارضایتی و خشم عامر از حکومت حجاج است: همچنان

اسالم، با آنها نبرد کنید و از نبردشان باک مدارید که به خدا در بسیط زمین قومى را 

و  .«شناسیم که از آنها ستمگرتر باشند و در کار حکومت جابرتر، سوى آنها بشتابیدنمى

جوزی، ابن ؛211-6/212: 5212)طبری، « ن بالطاغوت و کافر باهلل عظیماحجاج مؤم»نیز، 

: 5802کثیر، ؛ ابن2/203، 52/225: 5852بالذری، ؛ 823-8/821: 5211اثیر، ابن ؛2/781: 5857

او هم در اجماع برکناری عبدالملک در دیرجماجم حاضر بود و در جریان نبرد، ( 3/521

  (.2/221: 5852)بالذری، اسد در جمع قراء بود نیبن جبیر سرپرست ب در کنار سعید

 16) سالروزهای سنگینی از ترس و آوارگی بر عامر میان (،18) پس از شکست قیام

ش ـن جانـگرفتده بود و برای پسـمسلم پناهن بن بهـی نزد قتیـت. او مدتـگذش ساله(

، داشت. سرانجام در بار حجاج بود مسلم که ندیم بن هایی با دوستش، یزیدنگارینامه

عام حجاج با عوام یا بنا بردرخواست شخص حجاج، شعبی با امیر مالقات کرد. پاسخ او 

ا ترا یارى کرد و بر ما خد»اش أعشی مبتنی بر اندیشه ارجاء بود: شبیه دوست دیرینه

ایم و اگر ببخشى وت کنى به سبب گناهان ماست و کارهایى که کردهظفر داد. اگر سک

این پاسخ برخالف بدشانسیِ « اى.اقتضاى بردبارى تو است که بر ضد ما حجت داشتهبه 

خبر  ؛ بنابر265-260-2/213: 5852 ؛ بالذری،6/221 :5212)طبری، أعشی، جان او را نجات داد 

؛ برای أعشی ن.کـ: ابوالفرج االصفهانی،  3/10: 5802کثیر، دیگری علم او در فقه سبب نجاتش شد: ابن

 (.213: 5215؛ فرزانه، 225-222/ 6 :5851

آن سرسپردگی کامل به امویان بود.  داد و هزینۀشعبی باید بهای حفظ جانش را می

لف از قضاوت تا سفارت ــهای مختدند و در پستـان هم او را برکشیـل، امویـدر مقاب

صوب کرد ای هم قاضی بصره منکارگرفتند. حجاج او را به عنوان قاضی کوفه و در دورهبه

و شاید یک بار هم برای  (5/70: 5808عبدربه، ؛ ابن511: 5851خیاط، ؛ ابن10: الف تابی)ذهبی، 
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فرستاد اشعث را تحویل داد( )شخصی که ابن آزمایش عامر، وی را به عنوان سفیر نزد رتبیل
 (. 6/766: 5850سعد، )ابن

فت و ندیم و همنشین وی ابوعمرو مدتی بنا به درخواست خلیفه عبدالملک به شام ر

: 5803مسعودی  ؛223تا: بی، حبیبابن ؛5/276: 5808عبدربه، ابن)و نیز، معلم فرزندانش شد 

عبدالملک نزد امپراطور روم رفت. اعتماد خلیفه  ۀعنوان فرستادهمچنین، وی به (.2/552

 فسیرکردتا جایی بود که هشدار امپراطور مبنی بر خیانت شعبی را دال بر حسادت او ت

همچنین،  (.721-1/722: 5336حمدون، ابن ؛852-5/856: 5802؛ مبرد، 2/552: 5803مسعودی، )

ابوعمرو به عنوان رسول به نزد عبدالعزیز، برادر خلیفه در مصر اعزام شد. او به خوبی از 

یعقوبی، )گیری از والیتعهدی برآمد کردن عبدالعزیز برای کنارهماموریتش در راضی ۀعهد

دهد. مداری این عالم را نشان میاین اخبار سخنوری و سیاست ۀهم .(710-7/723تا: بی

اعتماد امویان به شعبی تا پایان عمر ادامه یافت و وی همچنان در دوره سالخوردگی تا 

: 5850سعد، ابن) سالگی( ریاست دستگاه قضایی کوفه را برعهده داشت 28-22) مرگ

  (.725-770-3/511: 5802کثیر، ابن؛  6/118: 5212طبری،  ؛6/768

گیری از سازی برای امویان و کنارهاز طرف دیگر ساخت روایت در راستای مشروعیت

های گزافی بود که شعبی برای بقا در دنیا به حجاج یکی دیگر از هزینه )ع( امام علی

نی و را کنار گذاشت و به یک عثما)ع(  پرداخت. او در این مرحله از زندگی، حب علی

الحدید، ابیابن ؛13: 5803کشى، ) حتی به خاطر ترس از حجاج به یک ناصبی تبدیل شد

5808 :52/725) 

تأکید بر برتری عبدالملک در دانش حدیث و انتساب دعاهای مؤمنانه و سخنان 

، 2/786: 5852)بالذری، پرهیزکارانه به خلیفه و امیرش، حجاج در این راستا صورت گرفت 

 ۀروایات بیشتر برای استحکام مشروعیت امویان ساخته شد. قتل خلیف. (52/217-231

شود: ...در حالی که او مشغول به قرائت قرآن بود، او سوم دردناک و مظلومانه روایت می

اکنون پدرت به » گفت:)ع(  را زدند طوری که خون بر مصحف ریخت. عثمان به حسن

معاویه در پاسخ به درخواست کمک  «...تو هم برو. ]حاضر نیست[ کاری مشغول است

او پس از قتل رسید اما با این استدالل وارد  ۀخلیفه، سپاهی را اعزام کرده بود. فرماند

کشم چون حکم کسانی مدینه نشد که اگر وارد شهر شوم و عثمان زنده باشد همه را می

شت این روایت معنای پ (.6/513: 5852)بالذری، کنند با قاتالن برابر است که یاری نمی

یاور کم عثمان را بیدر قتل مشارکتی نداشت اما دست )ع( این است که اگرچه حضرت

 بود. گذاشته



 وي ۀزندگي و زمان ۀهاي روايي شعبي بر پايتحلیل چرخش /122

یابی با زر و زور در و قدرت« طلقاء»از سویی دیگر، حکومت معاویه با صفاتی چون 

تری از خلفای سابق قرار داشت. روایات شعبی این مسأله را تا حدود بسیار نازل ۀمرتب

ایمان ابوطالب مطرح شد که به استناد حدیثی  ۀکرد. نخست آنکه مسألیادی جبران میز

  (.578/ 2: 5802کثیر، )ابنگرفت در ضحضای جهنم قرار می)ص(  از نبی

و جنگ جمل نقل )ع(  بیعت با امیرالمؤمنین ۀبعد، اخباری در مورد نحو ۀدر مرحل

سابق شعبی در  این زمینه تناقض داشت.  دیگر روایات ۀویژه معنای آن با دستشد که به

در بیعت و عدم صبر تا تشکیل  )ع( ، تعجیل امام)ع( ترین آنها عدم بیعت عامه با علیمهم

 (.1-2/2: 5852؛ بالذری، 8/822: 5212)طبری، و بیعت اجباری طلحه و زبیر بودند  شوری
انصار صورت نگرفت و توافق عامه و مهاجران و  )ع( طور که بر سر خالفت علیپس همان

زور هم وجود داشت، به همین شکل در مورد معاویه هم تکرار شد. حتی  ۀحتی مسأل

در )ع(  نسبت داد که شخص امام)ع(  شعبی در رد نظر شیعه سخنی را به امام حسن

همچنین،  .(5/273: 5858سعد، )ابن دانستجریان صلح، خالفت را حق الهی خویش نمی

و )ع(  ثی از امام علیـه را به نقل از حدیـومت معاویـدر ظهور حکه ـعامر معنای نهفت

گیری جماعت عامه و شکل در)ع(!(  )ع( و امام حسن واسطه امام)به )ص( اهللی رسولـپیشگوی

تواند نوعی میاین اخبار به (.771-6/770: 5802کثیر، ابن) کندمانع فتنه و تفرقه معرفی می

 آید.  حسابرگرا بهارجا و تقدیترویج اندیشه 

عبدالعزیزکه چرخ روزگار تغییر کرد، عامر زمان عمربن و احتماالًپس از مرگ حجاج 

 (.560: 5212فرمانیان، )سالخورده که مورد طعن شیعیان در دنیاطلبی قرار گرفته بود 
قدر شهامت داشت وطنانش از تذبذب خویش پیشمان شد. او آنهمانند بسیاری از هم

اش نقل کند که چطور به خاطر ترس از حجاج به حضرت ی را از بدکرداریکه خاطرات

در برابر )ع(  که چگونه حسن بصری پس از دفاع از امیرالمؤمنینبد کرد و یا این )ع( علی

)بالذری،  بودامیر عراق، ابوعمرو را به خاطر پیروی از شیطانی چون حجاج سرزنش کرده 

ن شعبی مشابه بسیاری از کوفیان در قبال انتخاب آزاری که ذه .(52/211-213: 5852

ها بود. خوانی آن با یک زندگی آرام در آن سالدید ناهمبه عنوان معیار حق می)ع(  علی

ت دیگر: ـ]در روای طالبابی بن از علی»این آزار بیش از پیش در این سخن او نمایان شد: 

شویم و اگر دوست بداریم کشته می دیم، اگر او راـها که نکشیچه سختی ابوطالب[آل

 (.5/255: 5851قتیبه، ؛ ابن1/522: 5878)ابوسعد اآلبی،  «رویمدشمن بداریم به دوزخ می
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 . نتیجه1

های موردی یکی از ریشه ۀجدید و بدیعی تالش کرد در یک مطالع ۀاین تحقیق از زاوی

روایات متناقض و متضاد  نگاری اسالمی را تحقیق کند. نقلگویی مندرج در تاریختناقض

ثباتی عقیدتی زندگی او و سیاسی و بی ۀهای عدیدتوسط عامر شعبی محصول چرخش

نخست هجری بود. مکان و زمانی که جهان  ۀقومش بود. او متولد و مقیم کوفه در سد

فهم، معیار و منفعت قبیله و  ۀاندیشه و معیارهای سنجش افرادی چون عامر بر پای

تر بر این اندیشه در مقیاسی کوچک ۀهمدان و کوفه استوار شد. پیکر شهرش یعنیجهان

اش و معاشرت پایدار با صحابه ی و اجتماعیِ شعبی و خانوادهـمبنای پایگاه طبقات

به )ع(  عامر شیخین، صحابه و حضرت علی ۀرو، در نگرش اولیشد. از اینبندی میقالب

عثمان سکوت اختیار شد. باوجود این، در  عنوان نمادهای ایمان تعریف شدند و در مورد

جریان تحوالت اجتماعی و سیاسی، با تغییر منافع فردی و قومی، مواضع شعبی و در 

 شد. هایش در خصوص این صحابه نیز، دستخوش بازخوانی و تحول مینتیجه روایت

نخست،  ۀشود. پردمتأثر از این شرایط، سه پرده در تحوالت زندگی او مشاهده می

گرفت که شعبی متأثر از نگرش خاندانی تا قیام مختار را دربر می نخستینخالفت  ۀدور

و صحابه را به عنوان الگوهای راستین  )ع( نشینی با صحابه، شیخین، حضرت علیو هم

و )ع(  دین قبول داشت. او در این مرحله یک شیعیِ علوی است و حمایت از حضرت

زند. با این وجود، شیخین و صحابه حاضر در وج میضدیت با مخالفان او در روایاتش م

کوفه هم در اخبارش تقدیس شده اما در مورد عثمان، یزید و تا حدی معاویه سکوت 

 شود.معناداری حاکی از نارضایتی اتخاذ می

به زبیریان و امویان نزدیک از قیام مختار گیری کنارهبا دوم، ابوعمرو  ۀدر پرد

)ع(  شود اما هنوز اعتراف به حقانیت علیو از گروه شیعه جدا میشود. در این مرحله امی

در اندیشه و زبان او جاری است. مواضع ضد شیعی عامر در این زمان عالوه بر تأثیرات 

فقهاتی و عقاید نهادینه شده کودکی  ۀای، طبیعت سازشکارانمنفعت اشرافیت قبیله

گرفت. سانیه نشأت میـغالی کی ۀعـد شیرشان روبهـابوعمرو، از واکنش او در برابر جری

)!(  )ع( این واکنش خود را در ذکر روایاتی در فضل صحابه و شیخین از زبان امام علی

رانی نشان داد که هدفش حفظ انسجام دیگر مسلمانان در برابر گروه شیعه و حاشیه

 های این گروه بود. اندیشه
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در زندگی شعبی را گشود. او برای  سوم ۀاشعث و نتایج آن، پردشرکت در قیام ابن

رو پشت کرد. از این )ع( حفظ جانش با سرسپردگی به امویان عثمان را انتخاب و به علی

و در جهت منافع مشروعیت امویان روایاتی را جعل کرد. پس از سپری )ع(  بر ضد امام

لخورده تر، در حالی که پرده زندگی شعبی ساشدن روزگار حجاج و آمدن روزهایی آرام

شد، از تذبذب خویش اظهار پشیمانی کرد اما همانند عملکرد بسیاری از بسته می

 شهریانش نوش دارویی بود پس از مرگ سهراب.خویشاوندان قوم و هم
 

 هانوشتپي
  .(52/725 :5808الحدید، ابیابن ؛6/765 :5850سعد، )ابن انداین چرخش اشاره کرده به علمای سنت هم .5

بردند. این افراد در ساختار سیاسی اوایل اموی، کارمیای بهرا برای رهبران قبیله« هاشراف القبیل»موال عبارت مع .7

قرار داشت  ایافراد قبیله و حاکمیت بودند. نظام سیاسی حکومت اموی تا زمان حجاج بر پایه سازمان قبیله ۀواسط

ای های قبیلهداشت. جنگاوران شهر نظامی کوفه در گروه که حمایت متقابلی میان حکومت با رهبران قبایل وجود

ترِ طوایف و عرافات بود. اشراف قبایل در عراق مستقر بودند بودند که متشکل از واحدهای کوچکدهی شدهسازمان

 هیندز،) ن عراق حکومت کرده و سلطه داشتندواسطه آنها بر دیگر ساکناو حکومت اموی و زبیری بر آنان و به

5215 :575-577). 

)بر او رحمت نفرستد( شیعه است، هرکس بغض او را  مطابق با نظر ذهبی هرکس از ترحم بر عثمان سکوت کند. 2

)ع( را ذم کند، ناصبی  داشته باشد و مطاعن او را بگوید، شیعه خبیثی است که باید ادب شود... هرکس امام علی

؛ 2/715  :5852)ذهبی، سیر اعالم النبالء،   دو را دوست داریم]اهل سنت[ هر  است و باید تعزیر شود،...، ولی ما

 .(566-512 :5212فرمانیان، همچنین ن.ک توضیحات 

است: دعوت کوفیان و تخذیر ابوسعید خدری به )ع( او تنها به این خبرها اکتفا کرده در مورد قیام امام حسین .8

ان و معاویه، وداع عبدا... بن عمر با ایشان و سخن امام به عبیدا... های امام با کوفیوفایی کوفیان، نامه)ع( از بی امام

 ؛1/802: 5212طبری،  ؛2/228: 5852بالذری، ) «افتدت میـاری نکند به هالکـهرکه ما را ی»حرجعفی که بن

 (. 727-725-565-1/560: 5802کثیر، ابن

لواقدیّ، عن طریق الشّعبی، قال: صلّى أبوبکر على و روى ا»ضعیف بودن این روایت اذعان دارد: خود عسقالنی بر . 1

 «  ، و هذا فیه ضعف و انقطاع.هفاطم
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داربیروت، -، بیروت، دارصادرالتاریخ فی الکامل ،الکرمابى بن على الحسنأبو الدینعزاثیر، ابن

5211/5361. 

 تحقیق محمد الملوک، و األمم تاریخ فى المنتظم ،محمد بن على بن الرحمنالفرج عبدأبو ،جوزىابن

 .5857/5337لقادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه، اعبد عبدالقادر عطا و مصطفى

 تا.بى الجدیده، اآلفاقدار بیروت، شتیتر، لیختن ایلزه تحقیق ،المحبر حبیب، محمد،ابن

 عباس و بسکر ، التحقیق إحسانالتذکره الحمدونیهعلی،  بن محمد بن حسن بن حمدون، محمدابن

 .5336صادر، دار، ، بیروتعباس

 الکتب، تحقیق فواز، بیروت، دارخیاط بن ۀخلیف تاریخ، العصفری خیاط بن خلیفه عمروأبوخیاط، بنا

  .5851/5331العلمیه، 

 الطائف، مکتبه السلمى، صامل بن محمد تحقیق الخامسه(،ه )الطبق الکبرى الطبقاتسعد، محمد، ابن

 .5858/5332الصدیق، 

 .5850العلمیه،  دارالکتب بیروت، عبدالقادر عطا، محمد تحقیق ،الکبرى الطبقات ـــــــــــــــ،

 محمدعلى تحقیق ،األصحاب معرفه فى االستیعاب محمد، بن عبداهلل بن یوسف أبوعمر عبدالبر،ابن

 .5857دارالجیل،  بیروت، البجاوى،

، العلمیه دارالکتب ،میحه، بیروتق محمد ، التحقیق مفیدالفرید العقد ، محمد بن ، أحمدعبدربهابن

5808. 

 .5851دارالفکر، شیرى، بیروت،  ، التحقیق علىدمشقه مدین تاریخ، حسن بن عساکر، علىابن

 ،، بیروتهالعلمی دارالکتب ،طویلعلی یوسف تحقیق ،األخبار عیون ،مسلم بن عبداهلل أبومحمد ،قتیبهابن

5851/5331. 

تحقیق علی شیری،  ،الخلفاء السیاسه المعروف بتاریخ و اإلمامه، ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .5850/5330داراألضواء، بیروت، 

للکتاب،  العامه المصریه الهیئه عکاشه، قاهره، ثروت تحقیق ،المعارف ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5337. 

 .5802دارالفکر،  بیروت، ،النهایه و البدایه ، رعم بن اسماعیل کثیر، أبوالفداءابن

 .5851/5338التراث العربی،  ، بیروت، دارإحیاءاألغانیالحسین،  بن االاصفهانى، على ابوالفرج

عبدالغنی محفوظ، بیروت،  ، تحقیق خالدالمحاضرات فی الدر نثرحسین،  بن ابوسعد اآلبی، منصور

 . 5878/7008العلمیۀ،  دارالکتب

 . 5877، دارالتعارف، بیروت، األربعه الصادق و المذاهب اإلمام، سد حیدرا

 .5852دارالفکر،  بیروت، زرکلى، ریاض و زکار سهیل التحقیق ،األشراف انساب یحیى، بن بالذرى، أحمد

، لمیهالکتب الع، دارعدنان، بیروت ، التحقیق علیالمساوی و المحاسنمحمد،  بن بیهقى، إبراهیم

5870/5333. 

 تحقیق عبدالمعطىال الشریعه، صاحب أحوال معرفه و النبوه دالئل ،الحسین بن احمد ابوبکر، بیهقى

 .5801/5311العلمیه،  قلعجى، بیروت، دارالکتب
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المعارف دائرهتهران،  ،لد نهمجبجنوردی،  ، زیر نظر کاظم موسوی«اصحاب حدیث»پاکتچی، احمد، 
 5215، 576-552، بزرگ اسالمی

 5232، حمید باقری، تهران، حکمت، گرایانمدعیان مهدویت و هزارهتاکر، ویلیام فردریک، 

ملى،  آثار انجمن تهران، ارموى، حسینى الدینجالل تحقیق الغارات،محمد،  بن ابراهیم ، ابواسحاقثقفی

5212 

 . 7003العربیه،  الوحده دراسات ، بیروت، مرکزتکوین العقل العربیجابری، محمدعابد، 

 .5232تهران، علم،  منابع تاریخ اسالم،جعفریان، رسول، 

 .5287، دانشگاه تهرانتهران،  داود(،الرجال )البنداود،  بن علی بن حلی، حسن

العلمیه،  بیروت، دارالکتب عطا، القادرعبد مصحح، مصطفی، بغداد تاریخ على، بن بغدادى، احمد، خطیب

5852.

 .5852نا، جا، بی، بیالحدیث رجال معجمخویی، ابوالقاسم، 

قم،  شیال، الدینمراجعه جمال ،عامر المنعم، تحقیق عبدالطوال األخبار ،داود بن احمد حنیفهابو ،دینورى

 .5261منشورات الرضى، 

 عمر قـتحقی األعالم، و رـالمشاهی اتـوفی و المـاالس خـتاریاحمد،  نـب دـمحم نـالدیشمسى، ـذهب

 .5852/5332العربى،  تدمرى، بیروت، دارالکتاب السالمعبد

 . الف (تاالعربی، )بی التراث بیروت، إحیاء الحفاظ، تذکره ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،

 الدین محب ، التحقیق...الرجال احکام بهامشه و النبالء اعالم سیر ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،

 .5852/5332، بیروت، دارالفکر العمروی، عمر سعید

  .تابی، بیروت، دارالفکر، میزان اإلعتدال فی نقدالرجال ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،

 .5213، مصطفی سبحانی، تهران، پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، نگاری اسالمیتاریخن، چیس اف، ورابینس

، المستشرقین و المستعربین و العرب من النساء و الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم ،الدینخیر ،رکلىز

 . 5313بیروت، دارالعلم  للمالیین، 

 .5210، تهران، سمت، نگاری در اسالمتاریخزاده، سجادی، سیدصادق و هادی عالم

 .5360المصر، المنجد، القاهره،  الدین، صالحالکبیر السیر شرحسهل، ابی بن محمد ، ابوبکرسرخسی

، المعلمییحیی بن عبدالرحمن التحقیق ،االنسابالتمیمی،  منصور بن عبدالکریم ، ابوسعیدیسمعان

 .5217، العثمانی المعارفدائره مجلس ،حیدرآباد

 .5210، ، تهران، نیچاپ دوم  ،شناسیده پرسش از دیدگاه جامعهشارون، جوئل، 

التحقیق محمدباقر خرسان، مشهد، نشرمرتضى،  اللجاج، أهل على اإلحتجاجعلى،  بن ، احمدطبرسی

5802. 

 ،ابراهیم، بیروت تحقیق محمدأبوالفضلال، الملوک و األمم تاریخ، رجری بن محمد ، أبوجعفریطبر

 .5212، دارالتراث

 االسالمی التابعه ، النشراصفهانى، قمجواد قیومى تحقیق، الطوسی رجال، الحسن بن ، محمدطوسی

 .5222، المدرسین بقم المقدسه لجامعه
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، قم، نقد و بررسی منابع تاریخی فتوح در سه قرن اول هجری با رویکرد فتوح ایرانعزیزی، حسین، 

 .5235پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 

یق عادل احمد و على محمد معوض، بیروت، ، تحقاإلصابه فى تمییز الصحابه ،على بن احمد ،عسقالنى

 .5851/5331دارالکتب العلمیه، 

، جلد نهمزیر نظر کاظم موسوی بجنوردی،  المعارف بزرگ اسالمی،ةدائر، در: «اعشی» فرزانه، بابک، 

 .5215 ،230-211تهران، 

حنبل، با تأکید بر  بن و اصحاب حدیث قرون نخستین تا ظهور احمدعثمانیه »، فرمانیان، مهدی

 .5212، 517-582-23 شماره، سال دهم، هفت آسمان، «النبالء ذهبی سیراعالم

الرساله،  العمرى، بیروت، مؤسسه ضیاء، تحقیق اکرمالتاریخ و المعرفهسفیان،  بن یعقوب أبویوسف ،یسوف

5805/5315. 

 طوسى و حسن لحسنا بن ، التحقیق محمدالرجال معرفه الکشی إختیاررجالعمر،  بن کشى، محمد

 .5803مشهد،  مصطفوى، مشهد، دانشگاه

 .5265، یعقوب آزند، تهران، گستره، نگاری در اسالمتاریخگیب، هامیلتون، 

عبدالرحیم قنوات، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،  ۀ، ترجمجغرافیای تاریخی کوفهماسینیون، لویی، 

5211. 

، زرزور، بیروت بیضون و نعیم ، تحقیق تغاریداألدب و اللغه فی الکاملیزید،  بن محمد مبرد، أبوعباس

 .5802/5312العلمیه،  دارالکتب

، هالحدیثه العربیه المؤسس ،هالقاهر هارون، محمد عبدالسالم تحقیق ،صفینوقعه  منقرى، نصر، مزاحم
5217. 

 .5852، الرساله مؤسسهبیروت،  ،بشارعواد تحقیق ،الکمال تهذیبیوسف،  الدینجمال ، ابوحجاجمزی

داغر، قم،  ، تحقیق اسعدالجوهر معادن و الذهب مروجعلى،  بن الحسین بن على الحسنمسعودی، أبو

 .5803دارالهجره، 

 .5223، امامى، تهران، سروش ،  تحقیق ابوالقاسماألمم تجارب ،ابوعلى ، مسکویه

، السالمعلیهم البیتالعباد، التحقیق مؤسسه آلعلى اهللحجج معرفه فی محمد، اإلرشاد بن مفید، محمد

 .الف 5852، کنگره شیخ مفید، قم

 .ب5852، کنگره شیخ مفید قم،میرشریفى،  على ، تحقیقالمختاره الفصول ـــــــــــــــــــــ،

    تا.بىالدینیه،  الثقافه بورسعید، مکتبه ،التاریخ و البدءطاهر،  بن ، مطهرمقدسی

اعشای تغلبی و أعشای همدان در مقایسه با أعشای ا...، میرحسینی، سیدمحمد و بخشی، سیدفاضل

 .5230، 771-708، 2 ۀجدید، شمار ۀ، سال دوم، دور(عربی ادب )پژوهش مبین لسان، کبیر

 میالدینخست قرن اول هجری/ هفتم  ۀجریان های سیاسی کوفی در نیمشناسی ریشه»، مارتین، هیندز

 .5215 ،567-553، 3شمارۀ ، تاریخ اسالممحمدعلی رنجبر،  ۀ، ترجم«

  تا.، بیروت ، دارصادر، بىالیعقوبى تاریخ ،واضح وهب بن جعفر بن یعقوبأبى بن احمد، یعقوبی
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