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  چکیده

شویی  هوه   رو میههایی روبگاه با خاندان ،در بررسی سیر تاریخی مکاتب حدیثی

تویان آن  بوه وویرک هوه ن وی     ،انداساسی بر تحیالت آن مکاتب گذاشته یاتتأثیر

در ایون   د.هور ها بررسوی  تأثیر این خاندانمکاتب را بدون در نظر گرفتن نقش و 

شواید   است هوه  قدر گستردهآن بر مکتب حدیثی ق  اشعرک خاندان اتتأثیر میان
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 درآمد

-هواک حودیثی شویعه، بوه    ترین حویزه ؤثرترین و فعالحدیثی ق  یکی از م حیزة

دار مکتب بیده است. این حیزه میراث در دو قرن سیم و چهارم هجرک خصیص

بور   از هیفوه،  ها و محدثان شیعیدناال مهاجرت خاندانبه  هه حدیثی هیفه است

در عراق از سیک حکام  عیانیاثر اوضاع نابسامان و تشدید فشارهاک سیاسی بر ش

 گذارک شده است.منطقه پایه این در، زمان

زموان بوا مهواجرت    این شهر به ربع آخر قرن اول هجرک، هو  تشیع در  ةسابق

 ن بن مح د بن اشعث بون قوی   عرک به دناال شکست قیام عادالرح اش خاندان

میسی بن  ظاهراً (913و 913ص، 4ق، ج9911.)ح یک، گرددباز می به این منطقه

اولین هسی است هه در  ،مذهبتربیت شدة هیفه و امامی ،عاداهلل بن سعد اشعرک

 (833ش، ص9939.)ق ی، هنداظهار می تشیع راق  

حضویر   خیرد.ر نیا با مهاجران اشعرک پییند میتاریخ حدیثی این شه نةپیشی

اصوحا  و راویوان اموام     در زمورة  9یازده نفر از فرزندان عاداهلل بن سعد اشوعرک 

-گییاک رواج فعالیوت  انسا  اشعرک، ةو دیگرانی از سلسل ،و امام صادق باقر

 اول قرن دوم هجرک است. هاک حدیثی تشیع در ق  در نی ة

هوا در سوه قورن    گذارترین خانودان تأثیریکی از  را خاندان اشعرک شاید بتیان

بررسی مکتب  ،. از این روشهر ق  دانستی اسالم بر سیر تاریخی و حدیثی یابتدا

آشوناک  ن نوام ایون خانودان و محودثا    توأثیر حدیثی این شهر بدون در نظر گرفتن 

 ضعیف و ناقص خیاهود بوید.   استه از آن، بر سیر تحیالت این مکتب، هارکبرخ

تیسوعه و   پیودایش،  حاضر به تشریح نقش اشوعریان در  در مقالة ،ساببه ه ین 

و میواان   داختوه گسترش مکتوب حودیثی قو  در قورون اول توا سویم هجورک پر       

                                                           
   باشند.عاداهلل بن سعد و احیص بن سعد دو بارگ اشعریان مهاجر به ق  می .9
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 ای . شعرک را بررسی هردهب از خاندان اپذیرک این مکتتأثیر

 : است مطرح شده بررسی میضیعدر صدد  ،محیر پژوهش حاضر در سه

 اشعریان مهاجر به ق  الف. پیشینة

 اشعریان و حدیث . 

  ق  مکتب حدیثی سیر تحیل خاندان اشعرک بر تأثیرج. 

 

  اشعریان مهاجر به قم پیشینة :بخش اول

 اشعریان مهاجر نامةنسب .1

 بن عامرمالک  .1ـ1

از بنوی ههوالن از   اشعریان از قاایل مشهیر ی ن بیدند هه نساشان به نات بون ادد  

شوخص   وجوه تسو یة   (901، ص4توا، ج )ابن سعد، بوی رسد.اعرا  قحطانی می

را می فورا گرفتوه   ت ام بدنش  ،این بید هه وقتی از مادر متیلد شد مذهیر به اشعر

، 9ق، ج9403)سو عانی،  ه شد.اشوعر، یعنوی پور موی، خیانود      بید. به ه ین ساب

 (933ص

از نسل عاداهلل و احیص فرزندان سعد بن مالک بون   اشعریان ساهن ق  ع دتاً

عربستان  ةباشند. مالک بن عامر هه اولین نفر از اشعریان ساهن شاه جایرعامر می

و با عنیان مالک  پیامار ، در هتب رجال جاء صحابةاست در گرویدن به پیامار

، 1توا، ج ابن اثیور، بوی  بن عامر بن هانی بن خفا  اشوعرک معرفوی شوده اسوت.)    

 (83، ص3م، ج9319 / ابن حجر،90و81ص

-ان خید مالک بن عامر چنین نقل میاز زب تاریخ ق  لفؤداستان اسالم او را م

ک در مردک از اهالی مکه به میان اشعریان ساهن ی ن آمده و از ظهیر پیامار»هند: 

هند. مالک هه خید را در شگفت دهد هه مردم را به اسالم دعیت میمکه خار می

 گیرد هه ناد پیوامار تص ی  می ،یابددین جدید و مشتاق یافتن حقیقت میاز این 
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 دو ع ویک او  ،عاد ش   و اسل  ،و سخن او را بشنید. در این بین بروددر مکه 

هشند. مالک بعد از رهوایی یوافتن از   و او را با ریس ان به بند می شیندمی مانعش

رسود  افتد. زمانی هه به مکه میراه میس ت مکه به ه بند، بت قایله را شکسته و ب

دناوال ایون   ه د. بو هنؤاالتی میو از او س آیدمیدر ولب او از منال بیرون  پیامار

ریخ توا  شید. نییسوندة مسل ان میآورد و میمالک شهادتین را به زبان  ،گیوگفت
 دیگر به ه راه هفتاد مرد اشعرک به محضر پیوامار  هند هه مالک باراضافه می ق 

   (343و343صش، 9931ق ی، شید و براک او دو هجرت است.)حاضر می

در فتیحات اسالمی در زموان  حضیر او  ،از دیگر اوالعاتی هه در دست است

در  ،دوم است. او هه در فتح ایران ه راه سپاه اسالم حضویر داشوته اسوت    خلیفة

روز مدائن با عایر از دجله میجاات پیروزک سپاه اسالم و فتح پایتخت ساسانیان 

 .)ابن اثیور،  رسواند تی مثال زدنی براک خید بوه ثاوت موی   هند و شجاعرا فراه  می

بصوره،  ه چنوین در فوتح    (83، ص3م، ج9319 / ابن حجر،90و81ص، 1تا، جبی

ته و بوه دسوتیر   ی ابیمیسوی اشوعرک شورهت داشو    اهیاز و اصفهان بوه فرمانوده  

هایی از آن منطقوه، از ج لوه سواوه را    ابیمیسی به ناحیة جال اعاام شده و بخش

 (390صش، 9931ق ی، .)فتح هرده است

در این جنوگ  و  حضیر داشته در جنگ صفین در رها  حضرت علی مالک

ینی نیا نام او را ( عالمه ام90-81ص، 1، جتاسیده است.)ابن اثیر، بیه شهادت رب

-بوا معاویوه جنگیوده    اک آورده هه در جنگ صفین ه راه علیصحابه 941جاء 

 (933، ص1ق، ج9913اند.)امینی، 

 
 سائب بن مالک بن عامر .1ـ1ـ1

در جریان قیام  مؤثرهاک بانفیذ و سائب پسر مالک از اشرا  هیفه و از شخصیت

ی آشوکار در  شیعی و ضود امویک از زموان او بوه شوکل      یةمختار بیده است. روح
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یابد و شاید بعدها باعث مهاجرت این خاندان از هیفه به خاندان اشعرک رواج می

آشکار ثات شده در تاریخ بر ایون گورایش، زموانی     شید. شاید اولین ن ینةق  می

ک هه عازم رک خیاست تا از هیفه براک وسی اشعاز ابیمی باشد هه حضرت علی

-، ابیمیسی از سائب مشیرت موی جنگ با ناهثین بید نیرو بفرستد. در این جریان

وک پیور  ،نظر من از آنچه نیشته اسوت ه ب» :گییدخیاهد و سائب در جیا  او می

نشوان  را  هه این ارادت سائب به امام علوی  (198، ص9ق، ج9409وارک، «)هن

ضود   یوة ( از دیگر جریانواتی هوه روح  934، ص9ش، ج9931)جعفریان، .دهدمی

وو  پاسوخ بوه عاوداهلل بون مطیوع      ،دهدنشان می سائب و گرایش شیعی او را امیک

اسوت. عاوداهلل بون     وو عاداهلل بن زبیر به هیفه بعد از قتل مصعب بن زبیر فرستادة

ع ر و عث وان موی دهود اموا      ةیرشییه و س عدالتی به ةبر منار به مردم وعدمطیع 

د.)وارک، یشعلیک می  ةدالت به شییه و سیرخیاستار برقرارک ع سائب در پاسخ

ق، 9409االمین، /  841، ص9ق، ج9403/ ابن اعث ،  410-431ص، 4ق، ج9409

 (938، ص3ج

حضیر برجسته و فعال سائب در جریان قیام مختار، شاهدک دیگر بر گورایش  

ت. به نقل وارک سائب از ج له پنج نفرک بید هوه  ع یق شیعی و ضد امیک اوس

در زمان حا  مختار در زندان عایداهلل بن زیاد در هیفه از موردم بوراک او بیعوت    

( ه چنوین بوه نقول تواریخ قو  از      431و433، ص4ق، ج9409می گرفت.)وارک، 

ابیمخنف، سائب جاء ده تن از اشرا  هیفه بید هه ضو انت مختوار را هردنود و    

( نقش سائب در این قیام 313ش، ص9931ک او از زندان شدند.)ق ی، باعث آزاد

مختار، او قائ  مقوام و خلیفوه در    نآن چنان برجسته است هه حتی در زمان ناید

   (303ش، ص9931/ ق ی، 839ق، ص9484.)براقی، بیدهیفه 

دست ه دناال هشته شدن مح د بن اشعث به پایان هار سائب ه راه با مختار ب 

 ةمصعب ه  ،د. در این جریانهیفه بی ةقصر داراالمار ةزبیر و محاصرمصعب بن 
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 اموووا سوووائب از قاووویل اموووان امتنووواع  ،دهوووداصوووحا  مختوووار را اموووان موووی

مختار به ه وراه نویزده نفور از     ،( در پایان301و303ش، ص9931ورزد.)ق ی، می

 33در سوال   بواالخره و  آیود ئب، از قصر داراالماره بیرون مییارانش، از ج له سا

، 4ق، ج9409شووید.)وارک، جوورک وووی سوورهی  قیووام مختووار هشووته مووی    ه

 (130و131ص

شوید.)ق ی،  به دست حجاج بن ییسوف هشوته موی    فرزند سائب به نام مح د

رت دسوت حجواج را علوت مهواج    ه ( بعضی هشته شدن او بو 399ش، ص9931

 .شیدمقاله بررسی می کبعد بخشاند هه در اشعریان از هیفه به ق  دانسته
 سعد بن مالک بن عامر .2ـ1ـ1

دناوال ذهور   ه سعد اوالع چندانی در دست نیست جا اینکه هتب رجال بو  ةدربار

انود.)ابن  اد هورده ه یعنیان یکی از اشرا  هیفه مالک بن عامر از او ب پدرش حال

( دیگر آنکوه سوعد بون    83، ص3م، ج9319/ ابن حجر،90و81ص، 1تا، جاثیر، بی

ولید بون  نیشی باده ةآن هسی است هه در زمان خالفت عث ان ناد او دربار ،مالک

ش، 9931جوارک شوید.)ق ی،    بر او دهد تا حد شرعیعقاه امیر هیفه شهادت می

 هاک عاداهلل و احیصپسر او با نام دو از نسل اشعریان ساهن ق  ع دتاً( 398ص

عدد اشعریان ساهن این شهر به بیش از شش هاار نفر  تاریخ ق نقل ه د. بنباشمی

اداهلل دو هاار و یسع، ع ران و آدم فرزندان عده است هه تنها از نسل ابیبکر، رسی

-ه وجوید آموده  هاار و دویست نفور بو   ،از نسل فرزندان احیص چهار صد تن و

 (334و339ص، ه ان)د.ان

 

 مهاجرت اشعریان از کوفه به قم و سبب انتخاب این شهر علت .2

   علت مهاجرت اشعریان .1ـ2

علت مهاجرت برادران اشوعرک از هیفوه    ةچندین روایت دربار تاریخ ق  نییسندة
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ه راهی احیص با قیام زید بون علوی بون     ،به ق  بیان هرده است. در این روایات

دهقانان و شکایت آنان ناد ییسف (، بدرفتارک او با 311و313ص، ه انالحسین)

بوه   وپسر سائب بن مالک (، هشته شدن مح دو308و311ص، ه انبن ع ر ثقفی)

ه راهی اشعریان با قیوام  ( 381و381ص، ه اندست حجاج بن ییسف در هیفه)

(، 391و394ص، ه انهجرک) 30ن بن مح د بن اشعث هندک در سال عادالرح 

 ه شده است.علت مهاجرت این خاندان به ق  دانست

سوال ورود اشوعریان بوه قو       ةاگر این علل را در هنار روایات نقل شده دربار

سه  تاریخ ق لف ؤبحث خارج هنی . م ةتیانی  دو علت اول را از دایرمی ،بگذاری 

رغ  اختال  در ماه و روز ورود هند هه در هر سه علیروایت در این باره نقل می

هجورک دانسوته شوده     14بوه ایون شوهر، سوال     اشعریان به ق ، سوال ورود آنوان   

 989( با دانستن ایون مطلوب هوه قیوام زیود در سوال       311و333ص، ه اناست.)

هجرک رخ داده و والیت ییسف بن ع ر ثقفی بر عراق پ  از عال خالد قسرک 

 تیان دو روایت اول را ناصحیح دانست.، میهجرک بیده است 980در سال 

از مج ویع دو علوت    :در جمع علل بیان شده برای مهاجرت اشعریان به قم   تحلیلی

تویان وجوه   سائب بون مالوک گفتوه شود، موی      ةدربار پذیرفته شده در باال و آنچه

اخاار مربیط به مهاجرت اشعریان از هیفه را در دو مطلب خالصوه   ةمشترک ه 

 :هرد

 گرایش آشکار اشعریان به مذهب تشیع. 9

  امیهآنان با ماارزان و مخالفان بنی هاکه کارک. 8

انود و در  که اشعریان در هیفه مشهیر به ورفدارک و پیروک از علییان بویده این

جریان حیادث گذشته از ج له قیام مختار و اشعث، به مخالفت و ضدیت امییان 

موروان و پسورش    محوال بوید   بنابراین ؛است روشنبر ه گان  ،شدندشناخته می

لوذا هور دو وور  در     .دنپی وان بشناسو  ه عنیان دوست و ه ن را بآنا ،عادال لک
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حجواج،   ،در ه ین یکدیگر نشسته بیدند. بوه ه وین علوت    فرصتی مناسبانتظار 

عنیان مرزدارک، بدون اینکه نیرویی در ه مح د بن سائب را از هیفه دور هرد و ب

بوه آذربایجوان   جاک هاار مرد هفایت اسوت،  ه نام اینکه به اختیارش بگذارد تنها ب

هوایش  بید مانع به نتیجه رسیدن نقشهحضیر مح د در هیفه م کن  زیرا ،فرستاد

و بوه ه وین    در آذربایجان این نکته را دریافوت شید. مح د ه  در مدت اقامتش 

یا مطلع سواختن او بوه   میریتش را ترک و بدون اجازه از حجاج و أعلت، محل م

ابتودا   ه  هه فرصت را مغتون  یافوت،   هیفه بازگشت و خید را پنهان هرد. حجاج

 ةرسواند و بعود از آن بوه آزار و شوکنج    و به قتول   مح د را با حیله دستگیر هرد

. اشعریان نیا باالخره به اختیار و یا به اجاار آخرین راه خوالص  اختپرداشعریان 

زاده، )مقدساشوتند. نود و پواک در رهوا  مهواجرت گذ    و رهایی را انتخوا  هرد 

 (91و99صش، 9991

 
   علت انتخاب شهر قم برای مهاجرت از سوی اشعریان .2ـ2

روایتی اسوت   ،مطلب اولدر تحلیل این بحث تیجه به سه مطلب ضرورک است. 

هه به ه راهی مالک بن عامر با ابیمیسی اشعرک در فتح بصره، اهویاز و اصوفهان   

بوا   هردهاک وارستان از این ناحیوه،  مالک پ  از فتح ساوه و دفع شرّ .دارداشاره 

 روروبوه  بیدند،رده و مردم را به بردگی گرفته را غارت ه 9خرودرگروه دیل  هه و

ه گرداند. بو امیالشان را به آنان باز  اسیران را آزاد ،یدک این گروهشد و ض ن ناب

آن زمان  تاند ند و ه راه و مالزم او شدآن مردم به مالک پناه برد ،دناال این ماجرا

 . مالک نیا بعد از برگشتن به هیفوه ایون داسوتان را بوراک    شتگهه او به هیفه باز

علت پناه بردن اشعریان بوه آزادهردگوان جود     ،و ه ین فرزندان خید تعریف هرد

 (399و390صش، 9931)ق ی، .استخید در ورخرود در نادیکی ق  

                                                           
  فرسنگی جنی  غربی ق ، بین ق ، آوه و ساوه. پنجشهرک در  .9
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بوراک سوکینت    اعتراض عاداهلل به برادرش احیص در انتخا  قو   ،مطلب دوم

است. عاداهلل هه براک فروش امیال اشعریان در هیفه مانده و ه ی دیرتر بوه گوروه   

سکینت اشوعریان در قو  بوه بورادرش احویص       ة، با مشاهدبید مهاجر ملحق شده

کوی از مرزهواک بوین سورزمین     ه یهند هه چرا به اصفهان و یا قاوین هاعتراض می

نرفته است. احویص ضو ن پاسوخ بوه عاوداهلل در برابور        ،باشدمسل انان و هفار می

هلل بر ماندن در ایون مکوان   د تا اینکه عادایاصرار او براک مهاجرت از ق  امتناع ورز

، ه وان د.)رمسجدک بنا ه ،اک قدی ید و احیص براک او در محل آتشکدهش راضی

 (399و301ص

قو  از گانود    درگیرک اشعریان مهاجر با گروه دیل  و حفظ مردم ،مطلب سیم

بودون اووالع از    ند،هرده ه ه ساله به این ناحیه ح له میآنان است. این گروه ه

 ،ددنو قتل و غارت به این ناحیه هجیم آور ةحضیر اشعریان در این منطقه با انگیا

. اهالی ق  هوه  ندو ض ن شکست از این ناحیه گریخت نداما با اشعریان میاجه شد

د هه در این منطقه سکنا شدند از اشعریان خیاستناز این میضیع بسیار خیشحال 

 393و391، 398، 303و303ص، ه ان)د.یگرد اک منعقدانشان عهدنامهگاینند و می

 (  340و
 

  :چند نکته

شناخت اشعریان از ایوران و منواوق مسواعد آن بوراک      ،با تیجه به مطلب اول. 9

 .استمهاجرت و زندگی مسل  

هاک یران و براک سکینت در یکی از شوهر امسیر حرهت اشعریان به س ت . 8

تر عور  مضوریه بوه دناوال     ی است هه پیشیاصفهان یا قاوین است. اصفهان جا

یکوی از مرزهواک    نیوا  قواوین  صدر اسالم در آن سکنا گایوده اسوت.   هاکجنگ
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 9.شیدهفار محسی  می مسل انان با

ک اشوعریان  رداستان درگیرک مالک با گروه دیل  بسیار شایه داسوتان درگیو  . 9

هواک  نقل ،تاریخ ق کی از منابع ه ی. حال با تیجه به اینکمهاجر با این گروه است

و با در نظر گرفتن تکرار بیشتر این  هتب نگارش شده بر این ماناست شفاهی و یا

تیان نتیجه گرفت هه ایون دو جریوان در اصول    ، میاشعریان مهاجر ةداستان دربار

 .اشعریان مهاجر استیده و مربیط به یک داستان ب

شوید  اقامت در ق  دانسته موی  ةبا تیجه به اعتراض عاداهلل به احیص دربار. 4

از  و تنهوا احویص هوه قاول     یدهه از ابتدا این شهر براک سکینت انتخا  نشده ب

بوه دالیلوی در ایون منطقوه      ،عاداهلل در حرهت به س ت اصفهان یا قاوین اسوت 

 گاید.اقامت 

ه ا گروه دیل  و مصین داشتن مردم ق  از شور آنوان و بو   درگیرک اشعریان ب. 1

اک یان براک ماندن و انعقواد عهدناموه  درخیاست اهالی این شهر از اشعر ،دناال آن

  8.بهترین دلیل براک احیص در اقامت در این منطقه بیده است ،بین آنان

در هتب و آنچه گفته شد نکاتی در ج ع علل سکینت اشعریان در ق  بید هه 

 به آن اشاره نشده است. مقاالت در دسترس

 

 مذهب اشعریان مهاجر به قم .3

تیان در حضویر  اشعریان مهاجر به ق  را می هاک شیعی و ضد امیکاولین گرایش

ه راهوی   ،و پو  از آن  جدشان، مالک بن عامر، در جنگ صوفین ه وراه علوی   

در این جریان بر تشویع   اک ههنکتهسائب بن مالک با قیام مختار در هیفه دانست. 

                                                           
  اک است هه ض ن ارجاع مطلب دوم به آن اشاره شده است.این نکته. 9

چنوین  دارد. عین عاارات احویص  میگی با برادرش ابراز وجریان گفت این نیا مطلای است هه احیص خید در. 8

ست و در اصفهان از عر  مضریه بسیارند، از هر یوک قایلوه   ا ست و بر ما ماارکا این میضع، ما را بهتر» :است

  (301ش، ص9931ق ی، «)ایشان معاز و مکرم نااشی . ةاک دیگر، قدر ما ندانند، و ما در میانو وایفه
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سوخنانی اسوت هوه او بعود از شکسوت نیروهواک        ،دوضیح داللت داره سائب ب

راند. سوائب در  و ورود آنان به هیفه بر زبان می زبیریان به دست نیروهاک مختار

-مویرد خطوا  قورار موی    « آل رسویل اهلل  ةشیعیا » سپاهیان را با تعایر ،این زمان

  (838، ص9ق، ج9403)ابن اعث ، .دهد

ه راهی آنان  ،یکی از علل خروج اشعریان از هیفه ،بیان شد ویر هه قاالًه ان

، ابون اثیور   الکامول و  تاریخ وارکبا قیام عادالرح ن بن مح د بن اشعث بید. در 

نامی از اشعریان و آمدنشوان   ،ن بر حجاجگرچه در ض ن شرح خروج عادالرح 

بیان شده است هه ج عی از تابعین و  روشنیاما این مطلب به  ،به ق  نیامده است

 وبیده است علی امام هه از شیعیان معرو  واز ج له سعید بن جایر قرآنقاریان 

، 4ق، ج9933/ ابون اثیور،   939، ص1توا، ج انود.)وارک، بوی  در سپاه او قرار داشته

بورد هوه چوین    اک اضافه به پایان موی ( ح یک این مطلب را با نکته431و433ص

قو    یوة برادرانوی از آل اشوعر بوه ناح    ،از سپاه حجاج شکست خیردن عادالرح 

دارد بور ایون   ( این مطلب داللت 913، ص4ق، ج9911دند.)ح یک، هرمهاجرت 

 اند.هه اشعریان نیا در سپاه عادالرح ن حضیر داشته

 امام ن با حجاج هه از دش نان سرسختعادالرح که سپاه حال با تیجه به این

آمد و اهل هیفه به تشیع هرد، و لشکرک هیفی به حسا  میماارزه می ،بید علی

ند، و وجید ج عی از دانش ندان و قراء تابعین در آن، از ج له سعید بن بید شهره

و بوا تیجوه بوه سویاق سوخن       ،، ثابت استبید جایر هه از شیعیان معرو  علی

ن نتیجه گرفت تیااند، میح یک هه برادرانی از آل اشعر در این قیام حضیر داشته

، آن عده از اشعریان هه بوه قو  آمدنود    و ثانیاًبید این قیام، حرهتی شیعی  هه اوالً

 (91و93صتا، مذهب بیدند.)فقیهی، بیشیعی

ه ی  ةخاستن راویان و محدثانی از این خاندان را، به فاصلتیان بره چنین می

توا خانودانی در    کوه ت. چه آناز حضیرشان در ق ، دلیلی دیگر بر تشیع آنان دانس
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اندک راویانی پرشو ار   ةدار نااشد، بعید است هه در این فاصلتشیع اصیل و سابقه

 ةرغو  جلوی  ، علوی تشویع اشوعریان را   باید ،بر این اساس و مشهیر از آن برخیاد.

بیشتر در مسائل سیاسی، تشیعی اعتقادک دانست هوه در ظهویر محودثانی از ایون     

این بحثی است هوه در قسو ت    هند.ن ید پیدا می خاندان در میان اصحا  ائ ه

 .شیدپرداخته میبعد به تفصیل به آن 

 

 اشعریان و حدیث :بخش دوم

 اشعریان در حدیث ةسابق .1

از قاول   بوه زموان اموام سوجاد     ارتااط حدیثی اشعریان با مکتب عل ی اماموان  

از ج لوه اولوین    ،اشوعرک  ةگردد. قی  بن رمانو مهاجرت این خاندان به ق  برمی

حودیثی ایون    ةاسوت و حلقو   اشعریان شناخته شده در ارتااط با خانودان پیوامار  

وک را در ش ار اصوحا  اموام    ،آشی ابن شهر هند.را برقرار می خاندان با ائ ه

( و شویخ ویسوی او را از   998، ص9ق، ج9933آورده)ابون شهرآشوی ،    سجاد

 8(838)ه وان، ص امام صوادق و  9(949ص ق،9491ویسی، )اصحا  امام باقر

دانود.)برقی،  می داند. برقی نیا او و فرزندش مفضل را جاء اصحا  امام باقرمی

-بیدن قی  را تقییت می چه صحابی امام سجاد، آن( در این بین91ق، ص9939

و  هند، قرار گرفتن فرزند او، مفضل بن قی  بن رمانه، جاء اصحا  اموام بواقر  

 ،( است. بوا تیجوه بوه ایون مطلوب     903و  941صق، 9491، )ویسیصادقامام 

حضیر قی  در یک واقه بواالتر از فرزنودش مفضول، در شو ار اصوحا  اموام       

از آن دسوته اشوعریانی اسوت هوه ه وراه       ایون شوخص  تر اسوت.  محت ل سجاد

 و در هیفه باقی ماند. اشعرک به ق  نیامد مهاجرین
                                                           

   اشعرک ة. با نام قی  بن رمان9

  نام قی  بن ابی مسل  اشعرک هیفی. با 8
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یابی  هه ه راه می از این خاندان را محدثانی نیا اشعرک یةدر بین مهاجرین اول

 بوا  معجو  الالودان  ح ویک در   بر اساس نقول  اند.ن گروه به ق  نقل مکان هردهای

-هیفوه و اموامی   ةعاداهلل بن سعد به ق ، هه تربیت شدمهاجرت یکی از فرزندان 

، 4ق، ج9911.)ح یک، فووتیاتشوویع بووه ایوون شووهر انتقووال     مووذهب اسووت، 

تواریخ   است هه بن عاداهللمیسی  میرد نظر ح یک، شخص ظاهراً (913و913ص
ش، 9939)ق ی، .تشیع در ق  یاد هرده است ةین اظهار هننداز وک به عنیان اول ق 

 (833ص

برخاسوتن راویوان و محودثانی از ایون      ،اشعریان در حودیث  ةسابقبا تیجه به 

علوت   ،ه وین امور   د.ن ایو وایعی می ه ی از حضیرشان در ق  ةخاندان به فاصل

در  انسوا  اشوعرک،   ةو دیگور سلسول   از فرزندان عاداهلل بن سعد ش ارک حضیر

 .استاول مهاجرین اشعرک  ةدر واق ش ار اصحا  و راویان امامان

 

 اشعری محدثان طبقات در امامان اویانرو  اصحابشمار  .2

 اول محدثان اشعری  ةطبق .1ـ2

ش ارک از فرزندان عاداهلل  مهاجر، اول اشعریان ةدر واق ،گینه هه اشاره شده ان

در شو ار اصوحا  و راویوان اماموان     انسوا  اشوعرک،    ةبن سعد و دیگر سلسول 

و امام  ، امام صادقاصحا  امام باقر ةزمر این افراد هه در قرار دارند. معصیم

-ل و اواسوط قورن دوم هجورک موی    او ةو ع دتاً در نی و  آمدهمی ش اربه  هاظ 

 :از نداعاارتاند؛ زیسته

/ 90ق، ص9939برقوی،  ).اصحا  اموام صوادق   از :موسی بن عبداهلل اشعری. 1

روک » :در پایووان نووام او آورده اسووت ( شوویخ ویسووی909ق، ص9491ویسووی، 

)ر.ک: تفرشوی،  اسوت.   و صوادق  هه منظیر روایت وک از دو امام باقر «عنه ا

شوخص را  ( در واقوع ایون   99، ص80ق، ج9499ی، ی/ خی493، ص4ق، ج9493
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 دانست. واسط بین محدثان ق ی و امامان معصیم ةباید حلق

او هه در هتب رجال بوا نوام شوعیب بون بکور بون        :شعیب بن عبداهلل اشعری. 2

.)ویسوی،  شوده است  دانسوته  و صوادق  عاداهلل نیا آمده، از اصحا  اموام بواقر  

   9(831ق، ص9491

، ق9491ویسووی، ).اصووحا  امووام صووادق از :اشممعری عمممران بممن عبممداهلل. 3

-آندر  نقل هرده هه مالقات وک با امام صادق ةهشی سه روایت دربار (813ص

ت از . روایت اول هوه حکایو  ه هار برده استوک ب ةامام تعایرات جالای دربار ،ها

 اهلل أسوأل » :ه اسوت دیامام او را دعا هرده و فرم ،دارد مالقات ع ران با امام در منا

در روایوات دوم  «. ظله إال ظل ال ییم عترتک و یظلک أن و مح د، على یصلی أن

بوا تعوابیرک    امام صادق ،و سیم هه گییاک مالقات ع ران با امام در مدینه است

 إال جاار له  نصب ما النجااء، قیم نجیب هذا»و « هذا من اهل بیت النجااء»چین 

( این 381و389ص، 8، جق9404، ویسی).ستا او و اهل ق  را ستیده «اهلل قص ه

 8.دارد ع ران ناد امام صادق ةروایات داللت بر علی مرتا

/ 913، صق9491، ویسوی ).از اصحا  امام صوادق  :اشعری آدم بن عبداهلل. 4

 (83ق، ص9939برقی، 

 (49ق، ص9939برقی، ).اصحا  امام صادق از :اشعری ابوبکر بن عبداهلل. 5

، ق9491)ویسوی،  اصوحا  اموام صوادق    از :اشمعری  عبدالملک بن عبمداهلل . 6

انوه  » :فرمویده اسوت   او ةدربار( و در روایتی امام 84ق، ص9939/ برقی، 893ص

 (803ق، ص9493حلی، «).قیک االی ان

از وک دو  اموا  نیاموده،  اصولی رجوال   نام او در هتوب  :یسع بن عبداهلل اشعری. 7

ه داللوت بور صوحابی بویدن او     نقول شوده هو    از اموام صوادق   حدیث مسوتقی اً 

                                                           
  . شیخ ویسی ض ن بیان نام عیسی ابیبکر بن عاداهلل از دو برادرش میسی و شعیب یاد هرده است.9

 ( 913، ص94ق، ج9499ی، یی هر سه روایت هشی را تضعیف هرده است.)خییاهلل خی ت. آی8
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 (994و999ص، 89ق، ج9499ی، یخیدارد.)

 (83ق، ص9939برقوی،  ).اصحا  امام صوادق  از :اشعری یعقوب بن عبداهلل. 8

اما بوا تیجوه بوه     ،هر چند در هتب رجال از او اوالعات چندانی در دست نیست

نقل یاقیت ح ویک هوه از وک بوه عنویان یکوی از عال وان شوهر قو  یواد هورده           

 تیان نتیجه گرفت هه او در زموان خوید  ( می913، ص4ق، ج9911است)ح یک، 

 شناخته شده و پرآوازه بیده است. دانش ندک

ق، 9491ویسوی،  ).اصوحا  اموام صوادق    از :بمن عبمداهلل اشمعری   اسحاق . 9

و امام  راویان امام صادق ة( نجاشی او را در زمر83ق، ص9939/ برقی، 938ص

شیخ ویسی از شخصی با نوام اسوحاق    (39ق، ص9493)نجاشی، داند.می هاظ 

( و بوراک او  983ق، ص9491یاد هرده)ویسی،  ق ی در ش ار اصحا  امام باقر

 کی و دیگور عل وا  یاهلل خی ت( آی11ق، ص9493هتابی بر ش رده است.)ویسی، 

، 9ق، ج9499ی، ی.)خیداننود ه ان اسوحاق بون عاوداهلل موی    ل این شخص را رجا

 (839، ص9ق، ج9409االمین، / 891ص

ق، 9491)ویسوی،  اصوحا  اموام صوادق    از :ادریس بمن عبمداهلل اشمعری   . 11

راویوان   ةنجاشوی وک را در زمور   (18ص ق،9939)برقی، .( و امام هاظ 939ص

او صوواحب یووک   (904ق، ص9493است.)نجاشووی،  دانسووته حضوورت رضووا 

ق، 9493( و یووک مج یعووه مسائل)ویسووی،   904ق، ص9493هتا )نجاشووی، 

( بیده هه هر دو را مح د بن حسن بن ابی خالد معرو  بوه شونایله از او   33ص

 روایت هرده است.

ق، 9491)ویسوی،  .اصوحا  اموام صوادق    از :عیسی بمن عبمداهلل اشمعری   . 11

و  راویوان اموام صوادق    شو ار در  ( نجاشی از او90ص ق،9939/ برقی، 813ص

هشوی دو روایوت از اموام     (813ق، ص9493نجاشوی،  .)هنود یواد موی   امام هاظ 

 منا إنک»امام با تعایراتی چین  روایت هه در آن دو است او آورده ةدربار صادق
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او را سوتیده   «میتوا  منوا  هوی  و حیوا  منوا  هوی  اهلل عاود  بون  عیسوى »و « الایت هلا

روایت دوم هشوی را   ،ییاهلل خی تآی (381و384ص، 8، جق9404است.)ویسی، 

-موی  صحیح، و آن را حاهی از جاللت قدر و رفعت مقام عیسی ناد امام صادق

در هتووب رجووال بووراک او یووک مج یعووه  (899، ص94ق، ج9499ی، یخیدانوود.)

بون ابوی خالود     مح د بن حسون  را هه آن نام برده شده مسائل از حضرت رضا

/ نجاشووی، 933ق، ص9493ویسووی، عوورو  بووه شوونایله روایووت هوورده است.)م

 (  813ق، ص9493

در هتب رجوال از او در شو ار اصوحا      :احمد بن عیسی بن عبداهلل اشعری. 12

یاد نشده است. تنها اس  او در سند دو حدیث در هافی و یک حدیث در  امامان

روایوت هورده    از اموام صوادق   آموده هوه هور سوه را مسوتقی اً      تهذیب االحکوام 

 (913و  911ص، 8ق، ج9499ی، یخیاست.)

ابراهی  بن مح د اشعرک، احیص بون سوعد   تیان هسانی چین به این افراد می

بون   بن مالک بن احیص و فرزند او، عامر بن عاداهلل بن سعد، عایداهلل بون سوعد  

ها به بیش از بیست هه ش ار آنو...  مالک بن احیص، سعد بن مالک بن احیص

هه در فهرست ارائوه شوده در هتوا     حالی است  د. این درهراضافه  ،رسدنفر می

اول قرن دوم هجرک به بیش از سوی   ةش ار محدثان ق  در نی  ،مکتب حدیثی ق 

  (911و914صش، 9934رسد.)جاارک، فر ن ین

 

  اشعری محدثان دوم ةطبق .2ـ2

و گسوترش  شوده  دوم نیا حفظ  ةدر واق مکتب حدیثی امامان ارتااط اشعریان با

گییواک ایون    ،هاک هتب و مسائل در ایون واقوه  ج  بیشتر مج یعهحیافته است. 

و  در شو ار اصوحا    یانمحدث تیان ازمی نیا است. در این واقه گسترش روابط

دوم  ةنی و در  هه ع ودتاً  جیادامام و  رضاامام ، هاظ امام ، امام صادق راویان



 

 

 

 

 

سیر تحول مکتب حدیثی قمخاندان اشعری و تأثیر آن بر  17  

 نام برد. ،اندزیستهرن دوم و اوایل قرن سیم میق

وک ابیجریر و در ش ار اصوحا  و   یةهن :زکریا بن ادریس بن عبداهلل اشعری. 1

ق، 9491آموده است.)ویسوی،    و اموام رضوا   ، اموام هواظ   راویان امام صوادق 

در روایتی پو  از مورگ وک    (939ق، ص9493/ نجاشی، 913و  943و  890ص

هه امام براک وک از خداوند ولب رح ت  ؤال شدهاش سدرباره از حضرت رضا

از او بارگانی چین صفیان بن  (339، ص8، جق9404ند.)ویسی، هو آمرزش می

یحیی، اح د بن مح د بن ابی نصر بانطوی، مح ود بون ابوی ع یور، یوین  بون        

( 831وو 833ص،  3ق، ج9499ی، ید.)خیانو روایت هردهعادالرح ن، و ابن مغیره 

ق، 9493است.)ویسوی،  هه به وورق مختلوف روایوت شوده      استهتابی  اوبراک 

شیعه نقول   ةاز او شش حدیث در هتب اربع (939ق، ص9493نجاشی، / 999ص

 شده است.

و اموام   ، اموام رضوا  اصحا  امام صادق از :زکریا بن آدم بن عبداهلل اشعری. 2

اموام  و  وک از راویان امام هاظ  (931و  913، 890صق، 9491)ویسی، .جیاد

، 3ق، ج9499یی، است و حدود چهل حودیث از او نقول شوده اسوت.)خی     رضا

ثقه، جلیل، عظی  القدر، هان له وجه عند »چین نجاشی از او با تعابیرک  (834ص

 ة( هشی روایات جوالای دربوار  934ق، ص9493یاد هرده است.)نجاشی، « الرضا

اهول  خیاه  از میان گفت: می ده است. در روایتی زهریا به امام رضاوک نقل هر

هاک اح ق در میان آنوان بسویار شوده اسوت. اموام      بیت خید بروم، زیرا هه انسان

-گردد، ه وان ساب تی، بال از اهل بیتت دفع می چنین هارک نکن، زیرا به» :رمیدف

در روایت دیگر علی « .گرددبال از اهل بغداد دفع می ویر هه به ساب امام هاظ 

پرسد هه در زمان عدم دسترسی به ش ا، معار  دینوی  می بن مسیب از امام رضا

یواک  امین در دیون و دن  هه زهریا بن آدم،» :چه هسی فرا بگیری ؟ امام فرمید را از

آنوان   ةنقول شوده هوه از ج لو     وک از ائ ه ةدربار روایات دیگرک نیا« .ش است
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صوادر شوده    از وفوات او، از جانوب یکوی از معصویمین     اک است هه بعود رقعه

هتا  و یوک مج یعوه    ( براک او یک311و  313ص، 8، جق9404است.)ویسی، 

ایون مج یعوه    اند هه به ورق مختلف روایت شده اسوت. ظواهراً  مسائل برش رده

/ 998ق، ص9493بویده است.)ویسوی،    االت وک از حضورت رضوا  ؤمسائل، س

 (934ق، ص9493نجاشی، 

در شو ار اصوحا  اموام     را وک شیخ ویسی :سهل بن یسع بن عبداهلل اشعری. 3

ق، 9491اشاره می هند.)ویسی،  و به صحابی بیدن او ناد امام هاظ  آورده رضا

دانسته و براک  و امام رضا راویان امام هاظ  ة( نجاشی نیا او را در زمر913ص

از او یازده حدیث در هتب  (933ق، ص9493وک هتابی ذهر هرده است.)نجاشی، 

 شیعه نقل شده است. ةاربع

 نامی از وک در هتب اصلی رجال نیامده :اسماعیل بن عیسی بن عبداهلل اشعری. 4

نقول شوده    و اموام رضوا   از اموام هواظ    مسوتقی اً  است. از وک شاناده روایوت 

براک او هتابی است هه صدوق در بخش  (33و33ص، 4ق، ج9499ی، ی.)خیاست

.)ن ازک آن اشاره و به صحت آن حک  هرده اسوت  به من ال یحضره الفقیه ةمشیخ

 (313، ص9ق، ج9498شاهرودک، 

ق، 9939)برقوی،  اصحا  امام هواظ   از :مرزبان بن عمران بن عبداهلل اشعری. 5

 در روایتی مرزبان از امام رضوا  (933ق، ص9491ویسی، ).( و امام رضا19ص

-اموام در جویا  وک را از شویعیان خوید موی     هنود.  ال موی ؤتشیع خید س ةدربار

( براک او هتابی است هه صفیان بون یحیوی   314، ص8، جق9404دانند.)ویسی، 

 (489ق، ص9493آن را روایت هرده است.)نجاشی، 

ق، 9491ویسوی،  ).اصحا  امام رضا از :ادریس بن عیسی بن عبداهلل اشعری. 6

 (919ص

و صاحب هتابی اسوت   راویان امام رضااز  :اسحاق بن آدم بن عبداهلل اشعری. 7
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/ 11ق، ص9493هه مح د بن ابوی صوهاان آن را روایوت هورده است.)ویسوی،      

 (39ق، ص9493نجاشی، 

الق یین وجه من »نجاشی با تعایراتی چین  :اسماعیل بن آدم بن عبداهلل اشعری. 8

او را ستیده است. ه چنین هتابی براک وک برش رده هوه مح ود بون ابوی     « و ثقه

( در هتوب رجوال   83وو 83صق، 9493صهاان آن را روایت هرده است.)نجاشی، 

 مطلای نیامده و ابن داوود ،که وک از چه هسی س اع حدیث هرده استاین ةدربار

ق، 9918روایت نکرده است.)ابن داوود حلی،  داند هه از ائ هاز هسانی می او را

تویان وک را محودث و   در هالم نجاشوی موی  « وجه»اما با تیجه به تعایر  (41ص

زیسوته  موی  وک در عصور اموام هشوت     هتابش را اثرک حودیثی دانسوت. ظواهراً   

 (10ش، ص9933است.)مهاجر، 

از اموام   س اع حدیث و وک از امام رضا :محمد بن عیسی بن عبداهلل اشعری. 9

شویخ الق یوین، وجوه    »نجاشی از او با تعایراتوی چوین    ده است.هرروایت  جیاد

را از آثوار برشو رده    الخطوب هتوا    یاد هورده و « و متقدم عند السلطان ةاالشاعر

( او از پدرش، مح د بن ابی ع یر و عاداهلل بون  993ق، ص9493.)نجاشی، است

  (991، ص93جق، 9499ی، یمغیره بجلی روایت هرده است.)خی

)برقوی،  از اصحا  اموام هواظ    :1سعد بن سعد بن مالک بن احوص اشعری. 11

 و 913صق، 9491)ویسوی،  است. و اموام جویاد   (، امام رضوا 19ق، ص9939

 زیرا ،از خداوند براک او ولب جااک خیر هرده است ( در روایتی امام جیاد931

 34( نوام او در سوند   318ص، 8، جق9404 او به امام وفوا هورده است.)ویسوی،   

( او 31، ص1ق، ج9499ی، یخیرد.)خوویحوودیث در هتووب اربعووه بووه چشوو  مووی

بندک شده است و در امر تاییب حدیث بر دیگر محدثان ق ی صاحب هتابی با 

                                                           
و شیی . احیص بون سعدو  رو میهاحیص روب در این واقه و واقات بعدک با گروهی از محدثان اشعرک از نسل. 9

   از بارگان اشعرک مهاجر از هیفه به ق  است. وبرادر عاداهلل
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  و مج یعه مسوائلی از حضورت   . ه چنین صاحب هتابی غیر مایّاستپیشگام 

 (931ق، ص9493باشد.)نجاشی، می رضا

وک هه در هتب رجال بوا نوام    :اسماعیل بن سعد بن سعد بن احوص اشعری. 11

اس اعیل بن سعد االحیص االشعرک الق ی و اس اعیل بن االحیص معرفی شوده  

)ویسی، ( و امام رضا19ق، ص9939)برقی، اصحا  امام هاظ  ةاز ج ل ،است

ایت در هتب اربعه رو . از وک بیست حدیث از امام رضااست( 918ق، ص9491

 (19، ص4ق، ج9499ی، یشده است.)خی

و اموام   از اصوحا  اموام صوادق    :بن یسع بن یسع بن عبداهلل اشعری ةحمز. 12

( نجاشی ض ن تیصیف فرزنودش  991 و 910صق، 9491)ویسی، است. هاظ 

 (10ق، ص9493داند.)نجاشی، می اح د، او را از راویان امام رضا

)ویسی، .از اصحا  امام رضا :عبداهلل اشعریعمران بن محمد بن عمران بن . 13

( او صاحب هتابی است هه اح د بن مح د بن خالود برقوی آن   930ق، ص9491

 (819و818صق، 9493/ نجاشی، 919ق، ص9493را روایت هرده است.)ویسی، 

)ویسوی،  .از اصحا  اموام رضوا   :محمد بن سهل بن یسع بن عبداهلل اشعری. 14

-مووی و امووام جوویاد را از راویووان امووام رضووا ( نجاشووی او 931ق، ص9491

حودیث در هتوب اربعوه بوه      930( نام او در سند 933ق، ص9493داند.)نجاشی، 

( او صوواحب یووک هتا )نجاشووی، 914ش، ص9933خیرد.)مهوواجر، چشوو  مووی

ق، 9493)ویسوی،  ( و یک مج یعه مسوائل از حضورت رضوا   933ق، ص9493

  ( است.881ص

هسانی چین ابراهی  بن یایود اشوعرک، ابوراهی      از تیانمی ،افرادعالوه بر این 

بن ع وران   ةبن مح د اشعرک، جعفر بن ع ران بن عاداهلل بن سعد اشعرک، ح ا

یاید اشعرک، فضل بن مح د اشعرک و... هه بن عاداهلل بن سعد اشعرک، فضل بن 
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  9.نام برد ،رسدها به حدود سی نفر میش ار آن

اول قرن  ةهه تا این زمان، یعنی مقارن با نی یادآورک این نکته ضرورک است  

 سیم محدثان اشعرک، تفکیک محدثان اشعرک از ق ی هوارک  ةسیم هجرک و واق

روضوات  از ه ین روسوت هوه مرحویم خیانسوارک در هتوا        است. ب  دشیار

-محدثان ق ی را ه ان اشعریان دانسته هه ه  ه  به ق وی شوهرت یافتوه    الجنات

بووا مهوواجرت  ،پو  از ایوون زموان  ( الاتووه 930، ص8ق، ج9910اند.)خیانسوارک،  

 ،شهرت یافتن آنان به لقب ق ی ها و ویایف شیعی مختلف به این شهر وخاندان

  8.تیان این لقب را مختص اشعریان دانستن ی

 

  اشعری محدثان سوم ةطبق .3ـ2

و  اشعریان تأثیردر این واقه تحت  ،قال ةدر دو واق ق  ةشکل یافت مکتب حدیثی

 هاک خاص خید را بروز داده اسوت. بعضی از ویژگی ریاست آنان بر این مکتب،

اول  ة، مقارن با نی و این واقه به معرفی ش ارک از محدثان اشعرکدر این قس ت 

ات واقات محدثان اشعرک بور  تأثیر ،و در بخش بعد پردازی می قرن سیم هجرک

 هنی .تحیل مکتب حدیثی ق  را بررسی می سیر

و امووام  از اصووحا  امووام جوویاد :احمممد بممن اسممحاق بممن عبممداهلل اشممعری. 1

( وک از 30و 13صق، 9939/ برقی، 913و  939صق، 9491)ویسی، .عسکرک

 روایت هرده و از اصحا  خاص امام حسن عسوکرک  و امام هادک امام جیاد

ق، 9493نجاشوی،  یواد هورده است.)  « وافد الق یوین ». نجاشی از وک با تعایر است

 االت ناد ائ هر اینجا شخصی است هه براک پرسش سؤ( منظیر از وافد د19ص

                                                           
دوم قرن دوم، ه چنین انتهاک قرن دوم و ابتداک قرن سیم رجیع هنید  ةفهرست محدثان ق ی، مقارن نی  ةدربار. 9

 .911و911صش، 9934جاارک،  :به

   سیم، تیضیحات بیشترک ارائه خیاهی  داد.. در این باره در قس ت اول بخش 8
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بر اوقا  قو  بویده اسوت.)ق ی،     آمده است. ه چنین وک ناظر امام عسکرکمی

ق، 9493را دیوده)حلی،   ( او از هسانی است هوه اموام زموان   899ش، ص9939

تیثیوق وک صوادر شوده است.)ویسوی،      ( و تیقیعی از سیک حضورت در 39ص

وک نقل هرده هه حاهی از  ة( هشی روایات چندک را دربار399، ص8، جق9404

که وک به هنگام حج، هاار دینوار  است. از آن ج له این علی مرتات وک ناد ائ ه

ستیر پرداخت آن مالو  را بوه وک   نیاز داشته است و حضرت با صدور تیقیعی، د

-جانب حضورت، موالی بوه او پرداخوت موی     دهند. در بازگشت از حج نیا از می

اشواره   8ةعلول الصوال  و یا  9علل الصیمتیان به ( از ج له آثار او میجاشید.)ه ان

بارگی بیده اسوت. ه چنوین بوراک او مج یعوه مسوائلی       ةمج یع هرد هه ظاهراً

ق، 9493/ نجاشی، 30ق، ص9493پرسیده است.)ویسی،  است هه از امام هادک

 (19ص

شیخ ویسی از وک در ش ار هسانی هوه از   :علی بن اسحاق بن عبداهلل اشعری. 2

( بوراک او هتوابی   494ق، ص9491هند.)ویسوی،  روایت نقل نکرده، یاد می ائ ه

ق، 9493، ه یاست هه اح د بن مح ود بون خالود آن را روایوت هورده اسوت.)      

 (830و831صق، 9493/ نجاشی، 913ص

، امام جیاد اصحا  امام رضا از :احمد بن محمد بن عیسی بن عبداهلل اشعری. 3

توورین و از بووارگ و (939 و 939، 919صق، 9491)ویسووی، و امووام هووادک 

 هوه هاک عل ی دوران خوید و رئوی  و بوارگ شوهر قو       ترین شخصیتبرجسته

یواد  « جهه  و فقیهه  غیور مودافع  شیخ الق یین و و»چین با عااراتی از او نجاشی 

حدیث در هتب اربعه  8810نام او در سند  (38ق، ص9493هرده است.)نجاشی، 

در دریافت و نقول حودیث    وک (10، ص9ق، ج9499ی، یخی)خیرد.به چش  می

                                                           
   .رجال النجاشینجاشی در  . بر اساس گفتة9

 .الفهرستشیخ ویسی در  . بر اساس گفتة8
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حسون بون    ةبه ویرک هه حتوی از محودث برجسوت    ،گیر بیده استبسیار سخت

الاتوه پو  از   نقل حدیث نکرده است.  9م روایت از ابی ح اه، به اتهامحای  نیا

مدتی از این نظر برگشته است. او از دیگرانی چین عاداهلل بن مغیره و حسن بون  

 (311، ص8، جق9404هرده است.)ویسوی،  ت ن یروای نامعلیم خرزاذ به دالئلی

نسوات بوه   مته ین به غلی حدیثی ق  تعداد زیادک از  ةدر زمان ریاست او بر حیز

این افراد اح د بون مح ود بون خالود      ةاند. از ج لاز این شهر اخراج شده ائ ه

برقی است. الاته او پ  از مدتی از این هار پشی ان شده و ض ن عذر خویاهی از  

( و پوو  از 91ق، ص9488غضووائرک، و را بووه ایوون شووهر برگردانووده)ابن برقووی ا

( 39ص ق،9493.)حلی، شدضر او حا ةدرگذشت وک با پاک برهنه در تشیع جناز

 و الناسوخ  ،ال تعوه   ،النای فضل، التیحید، 8النیادر هتا  تیان بهاز ج له آثار او می

 (38ق، ص9493)نجاشی، 9.دهراشاره  األظلة و  الحج، فضائل العر  ، ال نسیخ

از اصووحا  امووام  :محمممد بممن اسممحاق بممن یعقمموب بممن عبممداهلل اشممعری  . 4

وک صواحب   ( ظواهراً 13ق، ص9939برقوی،   /933صق، 9491ویسوی،  ).جیاد

لیفات متعددک بیده هه اح د بن مح د بن خالود برقوی آنوان را روایوت هورده      أت

نییسوان بیوان نشوده است.)ویسوی،     اما نامی از ایون هتوب در آثوار رجوال     ،است

 (941ق، ص9493/ نجاشی، 894ق، ص9493

                                                           
-ث والی دانسوته   ( و برخی ابویح اة 933ش، ص9934. این شخص را برخی علی بن ابی ح اة بطائنی)جاارک، 9

هجورک و  941هوه حسون بون محاوی  متیلود سوال        بنا بر نظر دوم، از آن جایی (40ق، ص9481اند.)مهاجر، 

-هجرک است و اح د بن مح د بن عیسی س اع را در نقل حدیث شورط موی  910ابیح اة ث الی متیفاک سال 

 هرده است. دانسته، از حسن بن محای  نقل حدیث ن ی

شناسی این ا هتعیسی ه ین هتا  است. مشخصات . تنها اثر میجید تا زمان حاضر از آثار اح د بن مح د بن 8

، ، ق : انتشارات مدرسة اموام مهودک  9؛ چنیادرهتا  الاشعرک، اح د بن مح د بن عیسی؛  اثر عاارت است از:

 ق.9403

مح ود بون عیسوی اشواره هورده      هتوا  از آثوار اح ود بون      91به  رجال االشعریینجعفر مهاجر در هتا   . شیخ9

 (40ش، ص9933است.)مهاجر، 
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ق، 9491، ویسوی ).اصحا  امام هوادک  از :محمد بن ریان بن صلت اشعری. 5

ی، ینیا روایت هرده است.)خی ( او با عنیان مح د بن ریان از امام جیاد919ص

)نجاشوی،  ( براک او یک مج یعه مسائل از امام عسوکرک 10، ص93ق، ج9499

( و یک هتا  هه بوین او و بورادرش علوی بون ریوان مشوترک       930ق، ص9493

 اند.برش رده( 914ق، ص9493)ویسی، است

و اموام   هوادک  شیخ ویسی از اصحا  اموام  :صلت اشعری علی بن ریان بن. 6

در قو    اموام هوادک   ک( وک از وهوال 400و 931صق، 9491)ویسی، .عسکرک

روایت در هتب  83نام او در سند  (993ق، ص9918بیده است.)ابن داوود حلی، 

اک ( از ج له آثار او نسخه83، ص99ج ق،9499ی، یخیرد.)خیاربعه به چش  می

( و هتابی مشترک 833ق، ص9493)نجاشی، منثیر االحادیث، هتا  هادکاز امام 

  (914ق، ص9493تیان نام برد.)ویسی، بین او و برادرش مح د بن ریان می

یست هه نسب او به هودام یوک   روشن ن :سعد بن عبداهلل بن ابی خلف اشعری. 7

اما با تیجه به قرائنی، از ج له ایون هوه    ،گرددهاک مشهیر اشعریان برمیاز نسب

سویم   ةاح د بن مح د بن عیسی از پودر او روایوت هورده، بایود وک را در واقو     

 در ش ار اصحا  امام عسوکرک ه  اشعریان مهاجر جاک داد. شیخ ویسی از او 

 و 911صق، 9491یاد هرده است.)ویسی، « من ل  یرو عن االئ ه»و ه  در با  

او را « وجههوا  و و فقیههوا  ةالطائف   هوذه  شویخ »ایراتوی چوین   ( نجاشی با تع483

در تیصیف هرده است. او از پیشگامان س اع حدیث از غیر محدثان شیعه بیده و 

محدثان غیر شیعی هوه وک از آنوان    ةاست. از ج ل ولب حدیث به مسافرت رفته

 بون  و مح ود  عرفوه بون یایود    بون  تویان از حسون  می ،س اع حدیث هرده است

نام  ترقفیبن عاداهلل  عااس و رازک حات بیامح د بن ادری   و دقیقی عادال لک

اولوین      ةالرحم  تیان به هتا  او صاحب آثار بسیارک است هه از ج له می برد.
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شامل پونج هتوا     هه این اثر 9.دهراشاره  وفقه عاادات ةهتا  فقهی جامع در زمین

فقه عاادات تنظی  یافته اسوت.   ةدر زمین ،است، صیم و حج ، زهاتتوضی، صال

 ةالمحمدي   على الرد فی الضیاء ،الدرجات بصائر هاکهتا  تیاناز دیگر آثار او می

 و محک وه  و منسویخه  و نالقورآ  ناسوخ  ،ةالغال على الرد ،الشیعه فرق ،ةالجعفري و

 ةروا مثالوب  ،الحودیث  ةروا مناقوب  ،الحوج  جیامع ،الذهر و الدعاء فضل ،متشابهه
 قیام ،یین  و هشام معنى فی هاش  بن براهی ا بن علی على الرد ،ال تعه ،الحدیث

 بوی ا و عاودال طلب  و والببیا فضل ،الکیفه و ق  فضل ،ةال جار على الرد ،اللیل

 على ةالشیع احتجاج ،ةاالستطاع ،الدعاء ،النای فضل ،ةاإلمام ،العر  فضل ،النای

 و یوین   و هشوام  مثالوب  ،ال واار  ،ال نتخاات ،النیادر ،الفرائض فی ثابت بن زید
 9948نوام او در سوند    (933وو 933صق، 9493نوام برد.)نجاشوی،    الشیعه مناقب

  (39، ص1ق، ج9499ی، یخیرد.)خیحدیث در هتب اربعه به چش  می

اح ود  در هتب رجال از او با نام  :احمد بن موسی بن ابوبکر بن عبداهلل اشعری. 8

اشعرک یاد شده است. شیخ ویسی از وک در شو ار  بن ابی زاهر میسی ابیجعفر 

( 493ق، ص9491اند.)ویسوی،  روایتی نقل نکورده  هند هه از ائ هافرادک یاد می

او عطار از اصوحا  خواص    و مح د بن یحیی نقل روایت هرده او از بارگان ق 

، الاوداء ، احادیث الش   و الق ر هاکتیان به هتا بیده است. از ج له آثار او می

ما ، و الصالحینالرسل و االنایاء  ةالصف، ةالاها، و العیدین ةالجمع، الجار و التفییض

  (33ق، ص9493نجاشی، )د.هراشاره  النیادر و یفعل الناس حین یفقدون االمام

 وک از هوی  یوک از ائ وه    ظواهراً  :سحاق بن آدم بن عبداهلل اشمعری آدم بن ا. 9

شویعه بوه    ةدر سند سیاده حودیث در هتوب اربعو    روایتی نقل نکرده و تنها نامش

( او صاحب هتابی اسوت هوه   990و903ص، 9ق، ج9499ی، خیرد.)خییچش  می
                                                           

به آن ارجواع   هند هههتب مشهیرک یاد می ةاز این اثر در زمر من ال یحضره الفقیههتا   ةشیخ صدوق در مقدم. 9

  (4و9ص، 9تا، جداده است.)صدوق، بی
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-عاودالجاار آن را روایوت هورده    اح د بن مح د بن خالود برقوی و مح ود بون    

 (901ق، ص9493/ نجاشی، 13ق، ص9493 ویسی،اند.)

لقب او بنان و با نوام بنوان بون     :بن عیسی بن عبداهلل اشعریعبداهلل بن محمد . 11

، 4ق، ج9499، خیییحوودیث در هتووب اربعووه آمووده اسووت.) 33مح وود در سووند 

حدیث بوه   44( ه چنین با نام عاداهلل بن مح د بن عیسی نامش در سند 839ص

 (994، ص99)ه ان، جخیرد.چش  می

ز او دو روایت در هتب اربعه به ا :علی بن احمد بن اسحاق بن عبداهلل اشعری. 11

خیرد. ه چنین صاحب هتابی است هه اح د بن مح د بن خالود برقوی   چش  می

 (839، ص98ق، ج9499، خییی)آن را روایت هرده است.

روشن نیست هه نسب او به هدام یک از  :محمد بن علی بن محبوب اشعری. 12

اما با تیجه به قرائنی، از ج له روایت او از  ،گرددهاک مشهیر اشعریان برمینسب

ح د بون ادریو    اح د بن مح د بن عیسی و علی بن ریان بن صلت و روایت ا

و در شو ار  ااد هرد. شیخ ویسی از ه یدر ه ین واق وک راتیان اشعرک از او، می

( 493ق، ص9491اند.)ویسوی،  روایت نکورده  هسانی یاد هرده است هه از ائ ه

« ی زمانه، عین، فقیه، صحیح ال وذهب شیخ الق یین ف»با عااراتی چین  نجاشی نیا

حودیث در   9993( نوام او در سوند   941ق، ص9493او را ستیده است.)نجاشی، 

آثوار او   ةاز ج لو  (90، ص93ق، ج9499، خوییی خیرد.)هتب اربعه به چش  موی 

، هتوا   الیضویء و شوامل هتوا      نام برد هه هتابی مایّ الجامعتیان از هتا  می

و هتا  الحج است و در فقوه عاوادات تنظوی      الصیام، هتا  ةالاها، هتا  ةالصال

اشاره هرد هه این نیوا هتوابی    الضیاء و النیرتیان به هتا  شده است. ه چنین می

، هتوا   الرضواع تا  ، هالطالق، هتا  النکاح، هتا  کاماالحمای  و شامل هتا  

-از دیگر آثار او هتوا   (888ق، ص9493است.)ویسی،  الدیاتو هتا   الحدود

( بور ایون   941ق، ص9493.)نجاشی، است التیلد و ةالابرجد، الامرد، الثیا  هاک
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او را نیا باید از پیشگامان تاییب هتب حدیثی در ق  دانست چه آنکوه در  اساس 

 .خیرداو دو هتا  مای  به چش  می بین آثار

 ،واقوه  تیسط محدثان اشعرک ایون  ش ار باالک احادیث نقل شده ،در مج یع

 اسوت.  زموانی  ةدر این برهو  گییاک رشد و پییایی حدیث در بین خاندان اشعرک

ایون مطلوب    ةه نیوا تاییود هننود   ج  باالک آثار ثات شده براک محدثان این واقح

 .است

پ  از ایون   در اینجا تذهر این مطلب ضرورک است هه سیر محدثان اشعرک 

و پ  از اح د بن مح د بن عیسی  زمان، به دالیل نامعلیمی، رو به افیل گذاشته

 اشعرک ق ی، ریاست مکتب حدیثی ق  نیا از دست آنان خارج شده است. 

 

 مکتب حدیثی قم سیر تحول خاندان اشعری بر تأثیر :بخش سوم

 قممکتب حدیثی گیری شکلآن بر  تأثیرطبقات محدثان اشعری و  .1

مراد از تشیع در بودو   .تشیع نیا به این شهر منتقل شد ،با مهاجرت اشعریان به ق 

، بور اثور حفوظ    زمان ه ان مشی مذهای مهاجران اشعرک است هه با گذشت ،امر

ثی ق  شده گیرک مکتب حدیافته و منجر به شکلع ق ی ،ارتااط مست ر با امامان

 هوه  گیرک مکتب حدیثی ق  دانستتیان یکی از عیامل شکلاین امر را می است.

تحقوق  اشوعریان   محدثان و دوم اول ر واقاتبا ظهیر محدثان و راویان حدیث د

 .یافته است

را، به جهت حضویر   اول ةدر واق از این نظر باید دو نفر اول محدثان اشعرک

واسوط بوین مکتوب حودیثی      ةو تقودم زموانی، حلقو    در ش ار اصحا  امام باقر

و تشیع مذهای در ق  دانست. ه چنین باید تیجه داشت هه پو  از ایون    امامان

هاهش نیافته بلکوه بوه مورور     دو، نه تنها ارتااط اشعریان با مکتب حدیثی امامان

رو به رشد محدثان اشعرک در بین  تعدادیابد. این مطلب را زمان گسترش نیا می



 

 

 
 

 

 0931بهار و تابستان م، سوم، شماره پنج، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو   28

 
 هند. یید میأت در واقات اول و دوم اصحا  ائ ه

هواک  به ویر وایعی اندوخته ترش روابط اشعریان با مراها استقرار امامانگس

گیرک مکتب حدیثی این شوهر  شکل أو ماد ندهمیحدیثی فراوانی را به ق  منتقل 

عه مسائلی است هه بوراک  روابط، دو هتا  و دو مج ی ةشید. حاصل این اداممی

 هاک مسوائل مخوتص  مج یعهگیرک شکل الاته است. هبیان شد اول واقه محدثان

، اسوت  گر نیعی از ارتااط محدثان اشعرک با اماماناین واقه نیست و تنها ن ایان

« وافد الق یین»خیری  هه با تعایر به ویرک هه در واقات بعدک ما به افرادک برمی

  از آنان یاد شده است.« اهل ق  ناد امامان ةفرستاد»یعنی 

اول را باید حفظ و گسترش ارتااط با  ةدر واقاصلی اشعریان  ةین شاخصابنابر

ترک به خید دوم نیا این ارتااط حفظ شده و شکل ع یق ةدانست. در واق امامان

دیگر از » :این گینه آمده است تاریخ ق لف ؤاین مطلب در هالم م ةگیرد. ن ینمی

ج عی از اشعریان را گرامی داشوتند و بدیشوان هودایا و     که ائ همفاخر ایشان آن

ها فرستادند مثل ابوی جریور زهریوا بون     فرستادند و بعضی را از ایشان هفنتحف 

ه یواد هوردن   ادری  و زهریا بن آدم و عیسی بن عاداهلل بن سعد و غیر ایشوان هو  

نود و  انجامد و بعضی دیگر از ایشوان را مشور  گردانید  اسامی آنان به تطییل می

 (831ش، ص9939ق ی، «).ها... ها و جامهتشریف فرستادند به انگشترک

 خویاص اصوحا  اماموان    ةقرار گرفتن ش ارک از محدثان این واقه در زمور 

جایگواه بعضوی از اشوعریان را     اماموان  ه چنوین  گر ع ق این ارتااط است.نشان

 مکتوی  ج  باالک آثوار  اند. حل دینی به آنان ارجاع دادهباال برده و در مسائ بسیار

اشوعرک  براک اهثر راویان  به ویرک هه ،شاهدک دیگر استبراک راویان این واقه 

 هتا  یا اثر مستقلی یاد شده است.  در این واقه،

 م خاندان اشعرک امرک ب  دشیار بوید اول و دو ةهر چند تفکیک بین دو واق

 ،بوا ایون ه وه    ،تاندک گرد آموده اسو  شیاهدک بر اساس  بندک ارائه شدهو واقه
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ع وق   بوا اماموان معصویم    ، ارتاواط محدثان اشعرک مسل  است هه در نسل دوم

اول بویده   ةهه الاته این نیا حاصل ه ان حفظ ارتااط در واقو  ترک یافته استبیش

ثر أزمان و متو ه  مکتب حدیثی ق  ینابنابر .ه استگشتگر مرور زمان جلیه بههه 

 عل ی خید را آغاز هرده است. از این دو واقه شکل گرفته و حیات

پرورانود هوه در   یی را موی آشونا ، شاگردان نامدر اولین دوره بنیاناین مکتب نی

محدثان ق ی نوام   ةسیم محدثان اشعرک به عنیان اولین واق ةتیان از واقواقع می

مکتوب حودیثی    ةتربیت شد غالااً محدثان اشعرک در واقات اول و دومزیرا  ؛برد

-بعید به نظر موی . ه چنین باشندمی میراث این مکتب به ق  ةنندهیفه و منتقل ه

سویم ایون    ةاندک، از زمان مهاجرت اشعریان به ق  تا واق ةرسد هه در این فاصل

 ةبوه جرگو   ،خاندان، ساهنان محلی ق  عالوه بر پوذیرش اسوالم و موذهب تشویع    

آنچه در هتب تاریخی از آن بوه   و محدثان ق ی پییسته باشند؛و  اصحا  امامان

چیاک جا  ،عنیان تشیع مذهای در ربع آخر قرن اول هجرک در ق  یاد شده است

آنچوه در ایون بوین     .آنان بر مردم محلی ق  نیسوت  ةتشیع مهاجران اشعرک و غلا

اک چیواک جوا عهدناموه    دهساهنان محلی ق  و اشعریان مهاجر را هنار ه  قرار دا

نقض آن  هه نیست ،شیداشعریان بر گروه دیل  منعقد می ةلاسیاسی هه به دناال غ

از  9.شیدمنجر میاستیالک اشعریان بر شهر ق   بهعهدنامه از سیک ساهنان محلی 

 محدثان ق وی  اند، معتقدی هردهنیا بیان  مرحیم خیانسارکچنان هه ه ین رو، آن

-یافتوه بوه ق وی شوهرت    هوه بوا گذشوت زموان      هوه انود  اشوعرک  محودثان  ه ان

ایون   از نظر نگارنودگان ایون مقالوه،    ( الاته930، ص8ق، ج9910)خیانسارک، اند.

 محودثان  سویم  ةواق اوایل قرن سیم هجرک و تا ه ین زمان یعنی مقارن با سخن

هوا و ویایوف   بوا مهواجرت خانودان    ،پ  از این زمانزیرا  ،استصحیح  اشعرک

                                                           
 .813و819صش، 9939ق ی،  ر.ک:این عهدنامه و نقض آن تیسط ساهنان محلی ق   ةدربار. 9
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تیان ایون لقوب   و شهرت یافتن آنان به لقب ق ی ن ی 9شیعی مختلف به این شهر

 را مختص اشعریان دانست.

 

آن بر غنای حدیثی شهر  تأثیرو  از سادات طالبی اشعریان استقبال .2

  قم

تورین  یکوی از مهو   » :اندوالایه به ق  نیشته در بیان علت مهاجرت سادات برخی

هه دانسته گایدند، ق  بید. چنانجا منال نشین هه سادات والایه در آنمناوق شیعه

شد، نخستین گروهی هه از قیم عر  با گورایش شویعی بوه ایون منطقوه آمدنود،       

جا هجرت هرده بیدند. این خاندان با تیجه به خاندان اشعرک بید هه از هیفه بدان

میرد احتورام و ح ایوت   آوردند، گرایش مذهای خید، ساداتی را هه به ق  پناه می

خیاستند تا به ق  هجرت هنند. با مهاجرت برخی دادند و از آنان میخید قرار می

، )خضورک و... «.از سادات، اقیام و خییشان آنان نیا به این منواوق روک آوردنود  

 (839و830ص، 8ش، ج9931

اه یت و جایگاه ق   ةگرفتن این مطلب در هنار روایات صادر شده دربارقرار 

بر جریان شیعی در این شوهر بوه رهاورک     هه ه گی ناظر امامان معصیم در ناد

گر مهاجرت سادات والای به ایون شوهر باشود. از    تیاند تیجیهمی ،اشعریان است

ه انا » :د هه فرمیدندهراشاره  روایتی از امام صادق به تیاناین روایات می ةج ل

باشد حرمی می پیامار کرابآن مکه است و ه انا  و باشدمیبراک خداوند حرمی 

باشد و آن هیفوه اسوت و   حرمی می منینؤآن مدینه است و ه انا براک امیرال و 

، 13ق، ج9409مجلسوی،  «). ...باشود و آن قو  اسوت    انا بوراک موا حرموی موی    ه

خیاسته شده هوه در  ( ه چنین در روایتی دیگر از ایشان، از شیعیان 893و893ص

                                                           
... نوام  هسانی از بنوی اسود و مویالی آنوان و    تیان از سادات والایه و ها و ویایف شیعی میاین خاندان . از ج لة9

  (898، ص9ش، ج9931برد.)جعفریان، 
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زیورا در   ،حیالی آن برونود هاک بنی عااس به هیفه و نیا به ق  و میقع شییع فتنه

 ک( پر واضح اسوت هوه هور دو   891ص ه ان،ن ما قرار دارند.)ق  شیعیان و محاّا

مذهب در ق  اشواره دارد.  ریان شیعیبه حضیر اشع 9این روایات و روایات مشابه

ن ایان را به خیبی نقش اشعریان در مهاجرت سادات والای به ق   ،این دو مطلب

  سازد.می

به نام بیش از سوی   الطالایین ةمنتقلدر بین مهاجران سادات والای هه در هتا  

ق، 9933نفوور آنووان بووا اوالد و فرزندانشووان اشوواره شووده اسووت)ابن وااواووا،     

و یوا از نسول آنوان     ،( محدثان و راویوانی برجسوته حضویر داشوته    813و819ص

یثی ق  افواوده  محدثان و راویانی این چنینی برخاسته هه خید بر غناک مکتب حد

بن مح د بن اح ود بون جعفور بون      ةح ا تیان ازاین سادات می ةاست. از ج ل

مح د بن زید، معرو  به قاوینی، نام برد هه شیخ صدوق از وک بسویار روایوت   

تویان  میه چنین  (818، ص3ق، ج9499، خییی.)ستاز مشایخ او و ظاهراً هرده

جوا  برد هوه از رک بوه قو  آمود و در آن     حسین هیهای نامبن عاداهلل بن  ةاز ح ا

او داراک چند فرزند بید. از ج لوه علوی بون ح واه هوه فرزنود او،        وفات یافت.

بیده است.)ق ی،  رککن علی، از فقها و راویان امام حسن عسابیالفضل مح د ب

 (883و883صش، 9939

-به ق  می هه از شهرهاک مدینه و هیفهوالای مج یع باید گفت مهاجران در 

-را نیا به ق  منتقول موی   مکاتب حدیثی این شهرها و احادیث اهل بیت آمدند،

میجاات مرجعیت عل ی و  و حدیثی ق ، غناک عل ی عالوه بر افاایش هردند هه

آورک این مطلوب  . یادر قرون سه و چهار فراه  آورده استحدیثی این شهر را د

اسوتقاال آنوان از   ضرورک است هه این ه ه ناشی از حضویر اشوعریان در قو  و    

                                                           
  .893و899ص، 13ق، ج9409، بحاراالنیار: مجلسی، . ر.ک9
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  .است سادات و خاندان پیامار

 

  اشعریان علمی و پویایی مرجعیت .3

نقشی اساسی  ،هجرک مسی قرناواسط  خاندان اشعرک از زمان مهاجرت به ق  تا

 ریاسوت  بوه  تویان ج له میهه از  اشتهد ق  شهر بر سیر تحیالت مذهای و عل ی

اشواره   در ویل این دوران هاو مرجعیت عل ی آن حدیثی این شهر ةبر حیزآنان 

 هرد. 

 ؛9بویده  یید و امضاک امامانأدر باالترین حد میرد ت عل ی اشعریان هه مرجعیت

 میجاات مرجعیت عل ی شهر ق  و مکتب حدیثی این شهر را فراه  آورده است.

 شاهد حضیر محودثانی جهوت   سیم محدثان اشعرک، ةاز ه ین رو، مقارن با واق

تویان بوه ریوان بون شایب)نجاشوی،      هه از ج له می ی س اع حدیث در این شهر

(، حسین بن سعید اهیازک و برادرش حسن هه ابتدا به اهویاز و  931ق، ص9493

قاس  بن حسون بون علوی بون      ،(998ق، ص9493آیند)ویسی، از آنجا به ق  می

، نه وا )( و عادالرح ن بن ابوی ح واد صویرفی   993ق، ص9493یقطین)نجاشی، 

ه ین افراد پ  از استقرار در ق ، در فهرسوت محودثان    اشاره هرد. و... (893ص

  اند.ق ی جاک گرفته

ات توأثیر تویان یکوی دیگور از    ر نگارش و تدوین هتب حدیثی را موی تحیل د

نگوارش حودیث هوه بوا     دانسوت.   در ایون دوره  اشعریان بر مکتوب حودیثی قو    

جو  آن رو  با مرور زمان ح ،دآغاز شئل و هتب در بین اشعریان هاک مسامج یعه

تیان از می ،راک مثالب؛ دش ترهاملو از نظر ساختارک و هیفی  گذاشتبه افاایش 

                                                           
هواک حودیثی اشوعریان در شوهر قو       را در قیت گرفتن فعالیت ییدات امامانتیان نقش اساسی تأدر واقع ن ی .9

   نادیده گرفت.
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امر تاییب هتب حودیثی نوام    سعد بن سعد بن مالک بن احیص به عنیان پیشگام

اثر سعد بن عاداهلل بن ابی خلف به عنویان   ةالرحمتیان به هتا  ه چنین می برد.

اثر مح د بون علوی    الجامعفقه عاادات و هتا   ةمیناولین هتا  جامع فقهی در ز

در آن عصور یعنوی    ها اد. پیدایش این هتهراشاره  بن محای  در ه ین میضیع

  قرن سیم حکایت از پییایی عل ی اشعریان دارد. اول ةنی 

 

ها و مبـانی فکـری مکتـب    دهی برخی ویژگیجهت خاندان اشعری و .4

 حدیثی قم 

ان بور  زمان با ریاست و مرجعیت عل ی آنه  ،سیم محدثان اشعرک ةمقارن با واق

مسوتقی    تأثیرها و ماانی فکرک این مکتب تحت مکتب حدیثی ق ، برخی ویژگی

گیورک در پوذیرش   هوا سوخت  این ویژگی ةیابد. از ج لخاندان اشعرک شکل می

هواک  ه چنین برخیرد قاوع با راویان احادیث ضعیف و ماارزه با اندیشه ،روایات

 است. غلیآمیا نسات به ائ ه

در دریافت و نقل حدیث بسویار   تر گذشت هه اح د بن مح د بن عیسیپیش

به ویرک هه حتی زمانی از محدث برجسته حسن بون محاوی     ،گیر بیدهسخت

الاتوه او پو  از مودتی از     ؛ندهنقل حدیث ن ی 9نیا، به اتهام روایت از ابی ح اه

نیا  این نظر برگشته است. او از دیگرانی چین عاداهلل بن مغیره و حسن بن خرزاذ

ایون   گرچوه  (311، ص8، جق9404.)ویسوی،  ندهروایت ن ی ینامعلیم به دالئل

 ةاک در حیز، اما وجید چنین روحیهها، گاه خالی از افراط نایده استگیرکسخت

حدیثی ق ، میجاات نیعی او ینان به روایات این حیزه و شییخ و محدثان آن را 
                                                           

-ث والی دانسوته   ة( و برخی ابویح ا 933ش، ص9934بطائنی)جاارک،  ةاین شخص را برخی علی بن ابی ح ا. 9

هجورک و   941بر نظر دوم، از آن جایی هه حسون بون محاوی  متیلود سوال       بنا (40ق، ص9481اند.)مهاجر، 

-یث شرط موی هجرک است و اح د بن مح د بن عیسی س اع را در نقل حد 910ث الی متیفاک سال  ةابیح ا

 هرده است. دانسته، از حسن بن محای  نقل حدیث ن ی
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اک چوین  بعود، محودث برجسوته   هواک  ، به ویرک هوه در دوره است فراه  آورده

ثی را هوه از نظور   امام زموان، هتوا  حودی    ةحسین بن روح نیبختی، از نیا  اربع

ا پو  از مطالعوه، نظور    ق  فرستاده ت ةحیز کن ید به ناد عل ااعتاار مشکیک می

 (840توا، ص بوی  ،ویسوی .)صحت و سق  احادیث آن بیوان دارنود   ةخید را دربار

 روایت نکردنه ین نگاه و حساسیت در پذیرش روایات در عصرهاک بعدک در 

 هاک متناسب بوا ماوانی فکورک   محدثان ق ی از بعضی افراد و نیع جرح و تعدیل

 (933و933ص، 9934)ر.ک: جاارک، بروز هرده است. محدثان ق ی

خانودان اشوعرک   مستقی   تأثیرتحت  هاک مکتب حدیثی ق  ههویژگیاز دیگر 

 ةهوه نتیجو   لهمسوئ است. ایون   آمیا نسات به ائ ههاک غلیماارزه با اندیشه است

دید محدثان اشعرک ا برخیرد ش، باستشد جریان غالیگرک در قرن سیم وایعی ر

ایون  اوج  ةنقطو  مانود. بواز موی   هوا ق ی ةو از نفیذ در اندیش شیددر ق  میاجه می

اح د بن مح ود بون عیسوی    آن،  هجرک دانست هه در 811برخیرد را باید سال 

)ابن غضوائرک،  هنود. اخراج غالیان از شوهر قو  موی    اقدام به ،وی حرهتی ع یمی

 (400، ص9تا، جدوانی، بی :نیا ر.ک 39ق، ص9493حلی، / 91ق، ص9488

مح ود بون خالود برقوی یکوی از اخوراج شودگان در ایون جریوان          اح د بن 

تنها به علت روایوت   ،دانش ندک میثق است اخراج برقی هه شخصاً )ه ان(است.

 ةپذیرد. ابن غضائرک دربارانجام می و اعت اد بر احادیث مرسلاز راویان ضعیف 

ان وا  وعن الق یین علیه و لوی  الطعون فیوه،    » :علت اخراج او از ق  نیشته است

)ابون  «خذ، علی وریقه اهل االخاوار أالطعن فی من یروک عنه؛ فانه ال یاالی ع ن ی

ام تیان از سهل بن زیواد نو  از دیگر اخراج شدگان می (91ق، ص9488غضائرک، 

، د. علت اخوراج وک غلوی  و در آنجا سکنا گای برد هه پ  از اخراج به رک رفت

روایوت از راویوان    ( روایوت احادیوث مرسول و   931ق، ص9493هذ )نجاشی، 

 بوه تویان  ه چنین موی  ( دانسته شده است.33ق، ص9488غضائرک، ابن مجهیل)
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بر اح د بون مح ود    هه . اواشاره هرد ابیس ینه مح د بن علی بن ابراهی  صیرفی

 بوه غلوی از قو  اخوراج    شهرت  پ  ازه، ماند و مدتی ناد او هبن عیسی وارد شد

 (998ق، ص9493شد.)نجاشی، 

ق وی را هوه    ةاقدامی باالتر تص ی  گرفتند ابیجعفر مح د بن اورمو ها در ق ی

اما  ،ن افکارک بید، به قتل برسانندآمیا و هیادارک از چنیعقاید غلی مته  به داشتن

چووین او را در حووال ن وواز از اول تووا آخوور شووب یافتنوود از ایوون هووار منصوور   

 (981ق، ص9493شدند.)نجاشی، 

اک دیگور از محودثان را در   عده و شاید عوده در مج یع باید علت اخراج این 

غلی، اعت اد بر مراسویل   ةهجرک تیسط اح د بن مح د بن عیسی، جنا 811سال 

هوه الاتوه ه گوی بورخال  ماوانی       یا مجهیل دانست ضعیف و روایت از راویان

اح د بون مح ود بون     الاته .ه استحدیثی پذیرفته شده در مکتب حدیثی ق  بید

عیسی نسات به بعضی از این افراد، از ج له اح د بون مح ود بون خالود برقوی،      

شاید علوت ایون تغییور میضوع      تغییر میضع داده و او را به ق  باز گردانده است.

غلی بلکه به خاور اعت اد  ةهه اخراج او نه به خاور جنااین باشد  ،نسات به برقی

 بر مراسیل بیده است. 

 

 گیریهنتیج

اند. ه ی بر سیر تحیالت این شهر داشتهخاندان اشعرک با ورودشان به ق  نقش م

 یع در ایون شوهر رواج یافتوه و ثانیواً    مذهب تش با مهاجرت این خاندان به ق  اوالً

  گذارک شده است.این شهر پایه یمکتب حدیث

 ةدر ه ان واقو  تعداد قابل تیجهی از محدثان، حضیر ،مه  در این زمینه ةنکت

تشویع   ؛ زیورا اسوت  در ش ار اصوحا  و راویوان اماموان    ،اول مهاجران اشعرک

در زموان مهواجرت از    ئل سیاسیمذهای و صر  اشعریان، با ن ید بیشتر در مسا
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 ،گر این حضیر در آن زمان اندک باشد. بر این اساستیجیه تیاندن ی ،هیفه به ق 

بررسوی شوده و روشون     در زمان حضیرشان در هیفوه  در حدیث اشعریان ةسابق

حضویر   انود. ارتاواط ناویده  بی عل یشان و مکتب با خاندان پیامار گردید هه آنان

شاهدک بر این ارتااط است.  اشعرک در ش ار اصحا  امام سجاد ةقی  بن رمان

 گشته چنین امکان حضیر محدثانی از این خاندان در بین گروه مهاجر بررسی 

  ت ل دانسته شد.و مح

نه تنها  با مهاجرت اشعریان به ق ، تیان معتقد شدمی ،با تیجه به این اوالعات

. این جریان نی حدیثی در این شهر نفیذ هرده استیک جریان مذهای بلکه جریا

پو  از حضویر ایون     در اندک زمانی حدیثی در هنار مشی مذهای غالب اشعریان

ادامه و گسترش  با .شدگیرک مکتب حدیثی این شهر منجر به شکلدر ق   خاندان

شود و   قو  افواوده   ةبر غناک عل ی حیز ،روابط اشعریان با مکتب عل ی امامان

 .شود اشوعریان   تأثیرهاک خاص این مکتب تحت منجر به ظهیر بعضی از ویژگی

 ه چنین حضیر سادات والای در این شهر هه به علت استقاال اشوعریان از آنوان  

 .افاودبر رونق عل ی این شهر  ،افتداتفاق می

اشعریان در ق  و ریاستشان  مرجعیت ، مقارن بااواسط قرن سیم اول و ةنی  در

 توأثیر ها و ماانی فکورک مکتوب حودیثی قو ، تحوت      برخی ویژگی ،بر این حیزه

گیرک سخت تیان بهها میاین دیدگاه ةاز ج لمستقی  اشعریان شکل گرفته است. 

احادیث ضعیف و ماارزه بوا   ه چنین برخیرد قاوع با راویان ،پذیرش روایاتدر 

ات خانودان  توأثیر  ،در مج ویع  د.هور اشواره   آمیا نسات به ائ وه هاک غلیاندیشه

سویم   اول قرن ةنی  هاک دوم وسیر تحیالت مکتب حدیثی ق  در قرناشعرک بر 

هه شاید بتیان در ایون زموان از مکتوب حودیثی قو        است گسترده قدرهجرک آن

 متراد  با مکتب حدیثی اشعریان یاد هرد.
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