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چکیده

بنا به شواهد و قرائن تاریخی ،مدینه هرچند مولد و موطن تشیع است ،ولی هیچگاه یکی
از اقطاب تشیع نبوده است .به عبارت دیگر ،مدینه را نمیتوان شهری شیعهخیز دانست.
اما این بدان معنا نیست که اهالی آن هیچگونه تمایلی به اهل بیت (ع) نداشتهاند ،بلکهه
گرایشهای حبی ،سیاسی و علمی هر یک به فراخور خود در برهههای مختله ووهود
داشته است .این مقاله درصدد رمزگشایی از گرایش مردم مدینهه بهه ائمهه (ع) ،په از
رحلت پیامبر (ص) تا پایان عمر شری امام علهی (ع) ( 04ه.ق  ).اسهت .ایهن مسه له در
گرایش به امام علی (ع) متبلور است و احرا ِز آن روشهای گوناگونی دارد که نگارنده در
مقاالت دیگری کاویده است .روش به کاررفتهه در ایهن مقالهه ،بررسهی مکهل سهکونت
راویان احادیث امام علی (ع) به عنوان وامعه نمونه آماری ،برای کش میهزان گهرایش
اهل مدینه به ایشان است .نتیجه ،کش ِ تساوی تقریبی راویهان مهدنیِ امهام علهی (ع)
نسبت به مجموع راویان غیرمدنی ایشان و اثبهات گهرایش راویهان مهدنی احادیهث بهه
حضرت علی (ع) و در نتیجه اطالع نسبی از گرایش مدنیان به ایشان است.
واژهها :امام علی (ع) ،گرایش ،مدنیان ،راوی ،تشیع ،ائمه (ع) ،اهل بیت (ع).
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مقدمه
به رغم تحقیقات ارزشمند درباره تاریخ تشیع ،تاریخ مدینه و انصاار و مااااران،
پژوهشی متمرکز رااع به گرایش مردم مدینه به ائمه (ع) و تشیع صورت نگرفته است.
نگارنده تحقیق اامعی در این خصوص در بازه زمانی  062-55ه.ق .باه انجاام رساانده
که ان شاءاهلل در زمان مناسب منتشر خواهد شد .اما پیش از آن و در این تحقیاق ،برشای
از آن پژوهش ،برای اثبات گرایش مدنیان به امیرمؤمنان (ع) پیش روی شاما اسات .در
این تحقیق ،راویان روایات امام علی (ع) به عنوان اامعه نمونه آماری انتخاب شدهاناد.
با استفاده از منابع گوناگون در حوزه های مختلف ،محل سکونت این راویاان مشاخ
می شود .با روشن شدن این موضوع که بسیاری از این راویان ،مادنی باودهاناد ،باه ایان
اطالع نسبی دست خواهیم یافت ،که در میان روات احادیث ،گرایش محسوسی به اماام
علی ( ع) در میان روات مدنی واود داشاته اسات؛ و از آنجاا کاه ایان اامعاه ،نموناه
کوچکی از اامعه مدینه هستند ،می توان چنین برداشت کرد که اامعه مدینه نیز گرایش
چشم گیری به امیرمؤمنان (ع) داشته است .انتخاب اامعه راویان برای بررسی ،خود باه
خود بازه زمانی تحقیق را محدود به پس از رحلت پیاامبر (ص) تاا شااادت علای (ع)
می کند .همچنین ،این تحقیق در پی اثبات تشیع ایان افاراد نیسات؛ چراکاه تشایع ناوع
خاصی از گرایش است و نیاز به بررسی مؤلفههای بیشتری دارد.
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 .1مفهومشناسی «مدنیان»
برای ورود به بحث الزم است استفاده خاص از اصطالح «مدنیان» را در این تحقیاق
بکاویم .مراد از «مدنیان»« ،مردم مدینه» یا «اهل مدینه» ،که در طول مقاله بسایار باه کاار
رفته ،مجموعهٔ کسانی است که در شار مدینه از زمان رساولاهلل (ص) تاا ساال  42ه.ق.
زندگی میکردند  .این مجموعه شامل انصار ،ماااران و کوچندگان به مدینه پس از فتح
مکه میشود.
.1.1انصار :انصار در لغت ،امع «ناصِر» (فراهیدی )521/7 :5161 ،و از ریشهٔ «نصار»،
به معنای «یاری» است (راغب .)121 :5450 ،اما در اصطالح ،انصار به «انصارالنبی» ،یااران
و اعوان پیامبر اسالم (ص) گفته میشاود (فراهیادی .)521/7 :5161 ،محققاان ادیاد نیاز
معتقدند اصطالح «انصار» در تمایز با «ماااران» به کار میرود .آنان هماان اهال مدیناه،
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«بنوقیلااه» یااا اوو و خاازر انااد ،کااه پیاامبر (ص) را یاااری کردنااد .پااس از هجاارت
پیامبر ( ص) به یثرب ،اصطالح اوو و خزر  ،کاربرد خود را از دست داد و اای خود
را به انصاار داد (" .)The Encyclopeadia of Islam, 1986: following "alansarاساتفاده قارآن از
این اصطالح (توبه 522 :و  )557نشان میدهد که اصطالح «انصاار» از هماان زماان رایا
شده است .به کارگیری این اصطالح ،سبب از میان رفتن فرهنگ اااهلی تفارق و نازاع
قبیله ای آن زمان یثربیان و ایجاد وحدت اسالمی میان آنان شد.
.3.1مهاجران« :مااار» در لغت ،اسم فاعل از ریشهٔ «هجر» در باب مفاعلاه اسات.
«الاِجره» و «الاُجره» به معنای ترک سرزمینی به سوی سرزمین دیگار اسات (ابانمنظاور،
 .)015/1 :5111دانشمندان لغتشناو ،با استفاده از آیات قرآن ،اصاطالح «ماااار» را بار
کسانی اطالق میکنند که سرزمین خود را رها کردهاند و به سوی پیاامبر (ص) شاتافتند
(طریحی .)426/4 :5421 ،محققان ادید نیز به مسلمانان اهل مکه که قبل ،همراه یا پاس از
پیامبر (ص) تا فتح مکه به مدینه کوچ کردند ،ماااار مایگویناد ( The Encyclopeadia of
" .)Islam, 1986: following "alansarاین اصط الح در همان زمان رای بود و در قرآن نیز باه
همین صورت به کار رفته اسات (توباه 522 :و  .)557از آنجاایی کاه برخای از مسالمانان
غیرمکی ،بدون هجرت ،مفتخر به کسب امتیاز «مااار» شدند (ابنسعد )045/5 :5452 ،باید
گفت مااارانی مد نظر این تحقیق هستند که به مدینه مااارت کرده و در آن زیستهاناد
(برای نمونه ،نک :.توبه . )557 ،522 :طرفه آنکه برخی افراد هم مااارند و هام انصاار و باه
«ماااری انصاری» مشاور شدند .بارای نموناه ،مایتاوان باه «ذکاوان بان عباد قایس»
(ابن هشام ،بیتا« ،)415 ،462/0 :عباو بن عباده» (همان« ،)464 :عقبة بن وهب» (هماان،)461 :
«زیاد بن لبید» (ابن عبدالبر ،)111/0 :5450 ،و «عبداهلل بن أنیس» (بالذری )044/5 :5414 ،اشاره
کرد .پس از فتح مکه امتیاز هجرت لغو شد (ابنسعد .)521/0 :5452 ،بادین معناا کاه اگار
کسی پس از فتح مکه به مدینه هجرت و در آن زنادگی کارده باشاد ،هرچناد «مادنی»
محسوب میشود ،ولی «مااار» به حساب نخواهد آماد و ماد نظار خطاباات قرآنای و
باره مند از اار و ثواب هجرت نخواهد بود؛ آنچنان که در پی خواهد آمد.
.2.1کوچندگانبهمدینهپسازفتحمکهورحلترسوولخودا(ص) :ماراد از
این کوچندگان کسانی است که پس از فتح مکه یا پس از درگذشت رسولاهلل (ص) باه
مدینه مااارت کردند و در این شار اقامت گزیدند ،هرچند مااار و انصار نیساتند .در
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نگاه عرف ،کسی که در اایی سکونت گزیند ،پس از مدتی کاه مالکاش عارف اسات،
اهل آنجا محسوب میشود .البته مدتهای کوتاه ،مد نظر و مفید فایاده نیسات؛ چراکاه
ممکن است افراد زیادی در زمان رسولالله (ص) برای زیارت ایشان یا اسالمآوردن باه
مدینه آمده باشند یا پس از پیامبر (ص) برای زیارت بیت الله الحارام و قبار رساولاللاه
( ص) از مدینه عبور کرده باشند .پس افرادی مد نظر هساتند کاه مادت معتناابای را در
مدینه ساکن بودهاند.
در پایان این بخش ،ذکر چند نکته الزم است:
اول آنکه ،قسمت عمدهٔ امعیت «اهل مدینه» را انصار تشکیل میدهند .لاذا اگار در
ااهایی ،تحقیق بر روی انصار متمرکز شاد ،ایان انحاراف تمرکاز ،مخال باه محادودهٔ
امعیتی تحقیق نیست ،چراکه بدین وسیله نیز ،هدف مقاله ،که دستیاابی باه اطالعای
نسبی است ،حاصل میشود.
دوم آنکه ،این تعریف از «اهل مدینه» در منابع کان و معتبار آماده اسات ،چناانکاه
یعقوبی نیز درباره اهل مدینه میگوید« :أهلاا المااارون واألنصاار والتاابعون» (یعقاوبی،

.)515 :5400

سوم آنکه ،این «اهل مدینه بودن»  ،با خرو از مدینه و ساکونت در ااای دیگار از
بین نمیرود .افراد بسیاری را میبینیم که دانشمندان علم صحابهنگاری ،راال ،انساب و
تاریخ ،آنان را «مدنی» معرفی کرده اند و در همان حال گازارش ساکونت آنااا در ااای
دیگری عرضه شده است .برای نمونه ،اعفر بن عبدالله بن حکام بان رافاع بان سانان
انصاری حکمی ،اهل مدینه رسول اهلل (ص) و ساکن بغداد معرفی شاده اسات (سامعانی،
 .)026/4 :5460ابواسحاق ،ابراهیم بن سعد بن ابراهیم زهری ،نوادهٔ عبدالرحمان بن عوف
و از راویان ابناسحاق نیز ،نمونهٔ مناسبی است که از اهل مدینه و نزیال بغاداد شامرده
شده است (قاضی ابرقوه.)02/5 :5177 ،با این نگاه ،اگر کسی زمان معتنابای از عمر خویش
را در مدینه سپری کرده و سپس به اای دیگری کوچ کارده باشاد ،گارایشهاای او را
میتوان به عنوان فردی مدنی بررسی کرد ،مگر آنکه دلیل مقبولی بر قبول آن گارایش از
منطقه دوم سکونت وی در دست داشته باشیم .در زمان کنونی نیز افرادی که در شاری
غیر از شار اصلی خودشان سکنا میگزینند ،معموالً از نسبت اخالقی ،روحی ،رفتاری و
کرداری خود با وطن نخستشان ،رها نمیشوند.
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چاارم آنکه ،خرو از مدینه و سکونت در اای دیگر میتواند شاخ را منساوب
به دو وطن کند .برای نمونه ،زید بان عباداهلل حناا« ،،کاوفی امحای و اصاله مادنی»
(طوسی ،)027 :5111 ،عثمان بن حکیم بن عبااد بان حنیاف أبوساال انصااری« ،المادنی
الکوفی» (ذهبای 5440 ،ب ،)411/1 :إسحاق بن سعید بن اشدق ،عمرو بن سعید بن عااص
اموی (همان )70/52 :و أبوعبداهلل ،حسین بن زید بن علی بن حساین بان علای بان أبای
طالب (ع) «المدنی ،ثم الکوفی» (همان )500/50 :معرفی شدهاند.
 .2بررسی روش تعیین گرایش مردم مدینه به امام علی (ع) بر اساس راویان ایشان
یکی از روشهایی که میتوان در تعیین گرایش اهل مدینه به علای (ع) و تشایع باه
کار برد ،بررسی کسانی است که از ایشان روایت نقل کردهاند و نامشاان در کتاابهاای
راالی ثبت شده است .بدین صورت که مشخ شود از حدود  441راوی کاه از اماام
علی (ع) حدیث نقل کرده اند (طوسی ،)14- 17 :5111 ،چند درصد مدنی باودهاناد و چناد
درصد غیرمدنی و از این نسبت میزان گرایش مردم مدینه به علی (ع) ،البته باه صاورت
نسبی به دست آید .اما این کار دو اشکال دارد:
 .5همه شیعیان ،راوی حدیث نیستند.
 .0همه راویان حدیث امام علی (ع) ،شیعه نیستند ،چه آنکه بسیاری از غیرشیعیان از
امام علی (ع) و سایر ائمه (ع) روایت کردهاناد .حتای ممکان اسات بع ای از راویاان
حدیث ،با ایشان دشمن یا مخالف باشند.
با واود این دو نقد ،چون هدف ماا کساب اطاالع نسابی از گارایش ماردم مدیناه
است و با تواه به اینکه در کتاب های راال ،اصل بر ایان اسات کاه راوی از صاحابی
باشاد ،مگاار کسای کااه بااا دلیال مااتقن خااار شااود و نیااز چااون اامعااه راویااان بااه
عنوان اامعه ای آماری برگزیده شده اند ،راویاان احادیاث و صاحابی اماام علای (ع) را
بررسی میکنیم.
 .3بررسی راویان مدنی امام علی (ع)
با تواه به تفاوت تعداد راویان امام علی (ع) در منابع راالی مختلف ،الزم بود یاک
منبع ،مبنای کار قرار گیرد .از اینرو کتاب راال طوسی و تصاریحهاای موااود در آن
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مبنا قرار داده شد .این بدان معنا نیست که فقط از کتااب طوسای اساتفاده شاده اسات،
چراکه درباره سکونت افراد زیادی که در کتاب مذکور دربااره آناان تصاریحی ناداریم،
شواهد و قرائن مواود در منابع گوناگون و معتبر راالی ،تاریخی ،روایای و  ...باه کاار
گرفته شده است.
از امله این شواهد و قرائن ،صحابی رسولاهلل (ص) بودن است .شاهد دیگار نقال
روایت از راویان مدنی است .این نقل باید از راویای باشد که ح اور ناقال در مدیناه
محرز شود .در این قسمت ،حتی به نقل روایت از شخ اماام علای (ع) اکتفاا نشاده
است ،چراکه ممکن است این روایت در کوفه از ایشان شنیده شده باشد .از اینرو ایان
قرینه باید با قرائن دیگر یاری شود .از قرائن دیگار بارای اثباات ساکونت شاخ در
مدینه می توان به دنباله اسم آناان و توصایفاتی چاون ماااار ،مادنی ،انصااری ،اوسای،
خزرای ،ساعدی و بدری تواه کرد .برخی دیگر موال ،مصاحب ،ربیب ،تحات کفالات
یا خادم یک فرد مدنی بوده اند ،مانند :ابوالحمراء ،خادم رسول خادا (ص) (هماان )16 :و
صلة بن زفر ،مصاحب خلیفه دوم (همان .)64 :دستهای دیگر از علی (ع) حکم اماارتی را
دریافت کردهاند و معلوم میشود که مدتی در مدیناه در خادمت ح ارتش باودهاناد و
زمانی که این قرینه با شاهدی دیگر یااری شاود ،ساکونت آناان در مدیناه اثبااتپاذیر
خواهد بود .عده ای دیگر ،راویانی هستند که سکونتشان در مدیناه ،از فحاوا و محتاوای
روایاتشان به دست می آید .از برخی دیگر ،گزارش هاایی در مناابع ،دال بار ح اور در
مدینه واود دارد .آخرین قرینه نیز فرزند شخ مدنی بودن است .البته ح ور برخای
راویان مانند امام حسن (ع) ،امام حسین (ع) ،سالمان و  ...در مدیناه از مساائل بادیای
تاریخی است.
نکته مام آنکه بسیاری از راویان ،بیش از یک صفت ،قرینه و شاهد از نکات یادشده
در باال را دارند .برخی نیز که فقط یکی از این صفات را دارناد ،آن صافت باه گوناهای
است که یقین آور اسات .ابتادا فارسات اساامی راویاانی کاه فقاط باه یاک صافت ،و
سپس آنان که به چند صفت توصیف شادهاناد ،باه هماراه شاواهد و اساتنادهای مادنی
بودنشان میآید:
.1.2فهرستراویانموصوفبه«انصاری» 
البراء بن عازب (همان ،)11 :بشر بن ابی مسعود (همان ،)11 :ابلة بن عمرو برادر «ابی

(ع)بابهرهگیریازراویانمدنی37/
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مسعود االنصاری» (بخاری ،بیتا الف51/0 :؛ ابن حبان ،)41 :5455 ،احادة بان ساعد (طوسای،

 ،)14 :5111الحجا بن غزیة (همان ،)65 :الحجا بن عمرو (عسقالنی ،)12/0 :5451 ،رفاعاة
بن رافع (طوسی ،)61 :5111 ،زیاد بن بیاضة (همان ،)64 :سعد بن عمارو (ابانعبادالبر:5450 ،
 ،)625/0عثمان بن حنیف (طوسی ،)75 :5111 ،عبدالرحمان بن ابی لیلی (همان ،)70 :عامر بن
اابل (مفید 5451 ،ب ،)15 :عبدالرحمان بن عمارو بان الجماوح (عساقالنی،)016/4 :5451 ،
عبداهلل بنعمرو بن محصن (همان ،)561 :قیس بن سعد بن عباده (طوسی ،)74 :5111 ،یزید
بن نویرة (عساقالنی ،)112/6 :5451 ،یزیاد بان طعماة (هماان ،)100 :اباوالایثم بان التیااان
(ابن حبان ،)176/1 :5141 ،ابوسنان (طوسی ،)16 :5111 ،ابوعمرة (همان) ،ابولیلی (عجلی:5421 ،
 ،)16/0ابوبکر بن حزم (طوسی ،)16 :5111 ،ابویسر (همان ،)17 :ابوقتااده (هماان) ،ابومساعود
(همان) ،ابوالیسر بن عمرو (همان) ،ابوالورد بن قایس بان فااد (عساقالنی،)044/50 :5424 ،
ابورملة (طوسی.)11 :5111 ،
.3.2فهرستراویانموصوفبه«بدری» 
ایوب بن عبید (همان ،)17 :ثابت البنانی (اباف اله) (همان ،)14 :خوات بن ابیر (هماان:
 ،)61خالد بن ابی داانة (همان) ،الطفیل بن الحارث بن عبد المطلب (همان ،)64 :عقبة بن
عمرو (همان ،)70 :عبداهلل بن عتیک (همان) ،عمرو بن عوف اللیثای 4،عاوف بان الحاارث
(همان ،)71 :مِسطَح بن اثاثه (همان ،)10 :مسعود بن اوو (همان).
.2.2فهرستراویانموصوفبه«مهاجر» 
الحصین بن الحارث بن عبدالمطلب (ابنسعد ،)10/1 :5452 ،زید بن الحصاین (طوسای،
 ،)64 :5111عقیل بنابی طالب (ابناثیر.)400/1 :5424 ،
.3.2فهرستراویانموصوفبه«خزرجی»
5
مرة بن النعمان بن عمرو (طوسی ،)47 :5111 ،خشرم بن الحبااب بان المناذر (هماان:
8
7
6
 ،)61حنظلة بن النعمان بن عمرو (همان ،)71 :عتبة بن رفاعة بن رافع بن مالک (هماان)،
9
قترة (همان.)74 :
بودنشانبهاثباتمیرسد :


.راویانیکهباشواهدچندگانه،مدنی
5.2
زیدبنحارثه :پدرش آزادشاده رساول خادا (ص) باود .از ایانرو او را

اسامةبن

«مولی رسول اهلل (ص)» (همان )17 :میگویند .وی پیامبر (ص) را درک کرد و از صاحابه
محسوب میشود (عسقالنی .)147/5 :5451 ،داستان فرمانادهی او بار ساپاهی موساوم باه
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«ایش اسامه»  ،که قرار بود در اواخر عمر شریف پیامبر (ص) از مدینه باه مصااف روم
برود ،مشاور است.
احنفبنقیسالتمیمی :از اصحاب رسول اهلل (ص) است (طوسی .)06 :5111 ،عالوه

بر آن ،حداقل یاک ساال باه دساتور خلیفاه دوم در مدیناه سااکن باوده اسات (ذهبای،

.)11/4 : 5440

ابیبنقیس :عالوه بر اینکه ح ور پیامبر (ص) را درک کرده ،در زمان خلیفه دوم،

مااارت نیز کرده است (عسقالنی .)112/5 :5451 ،ضمن اینکه ساکونت قطعای بارادرش
«علقمة بن قیس» در مدینه ،که به واسطه روایتش از راویان مدنی ثابت میشود (ابنسعد،
 ،)16/6 :5452میتواند قرینه سکونت او نیز باشد.
ةبنالحصیب :شیخ طوسی او را به «اسالمی»« ،خزاعای»« ،مادنی» ،و «عربای»
برید 
توصیف کرده (طوسی )11 :5111 ،و از اصحاب رسول خدا (ص) میداند (همان.)04 :
بشیربنالخصاصیة :او از ماااران است (ابنسعد )14/7 :5452 ،و تعادد روایاات او
از پیامبر (ص) دلیل ح اور وی در مدیناه اسات (ابانعبادالبر .)574/5 :5450 ،حتای
همسر او نیز راوی رسول خدا است (همان.)5124/4 :
بشربنمسعود :این راوی با ضبط «بشر» (بخاری ،بیتا الف )065/1 :و با ضبط «بشایر»

(عسقالنی )156/52 :5414 ،انصاری است و فرزندی به نام «عبدالرحمان» ملقب باه «ازرق»
دارد (الدوری ،بیتا.)152/0 :
تمیمبنعمرو :کنیه وی «ابا حنش» است .این فرد تا قبل از «سال بان حنیاف» از


سوی امام علی (ع) امیر مدینه بوده است (طوسی.)11 :5111 ،
جریربنعبداللالبجلی :او در موقعیتهای مختلف از خلیفاه دوم ممموریات یافتاه
است (خلیفه بن خیا .)72 ،67 :5451 ،،وی از سوی عثمان و علی (ع) نیز حاکم همدان شد
و پس از انگ امل ،پیک امام علی (ع) برای دعاوت معاویاه باه بیعات باود (طباری،
.)165/4 :5117
بنقدامةالسعدی :او عموی احنف (طوسی ،)14 :5412 ،از شاود قتال خلیفاه
جاریة 
دوم و راوی اخباار امااام علای (ع) در موقعیااتهاای گوناااگون باوده اساات (ابانسااعد،
.)42/7 :5452

خزیمةبنثابتذوالشهادتین :داستان شاادت دادن او بر صادق کاالم پیاامبر (ص)

(ع)بابهرهگیریازراویانمدنی33/
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در واقعه ای با آنکه در آنجا ح ور نداشت و مساویشدن شاادتش با شاادت دو مارد،
مشاور است (ابنسعد .)015- 074/4 :5452 ،او در روز فتح مکه ،حامل پرچم بنیخطماه و
در صفین همراه علی (ع) بود تا شاید شد (همان).
جندببنجنادة :وی همان «ابوذر» معروف اسات کاه یکای از اصاحاب رساول

خدا (ص) و از ارکان چاارگانه تشیع محسوب میشود (همان .)10 :باه او «انادب بان
السکن» نیز گفته میشود (همان).
عبدالاالزدی :او روایاتی نقل میکند که دال بار ح اور وی در مدیناه
جندببن

ل
است .مثل روایتی که گفت وگوی بین او و امام علی (ع) را پس از بیعت مردم با عثمان
10
نقل میکند (مفید.)045/5 :5454 ،
عبدال :از مشاهیر اصحاب و متصاف باه «االنصااری ،المادنی ،العربای و

جابربن

ل
الخزرای» است (طوسی.)14 :5111 ،
جعدةبنهبیرةالمخزومی :او پسر خواهر اماام علای (ع) ،ام هاانی اسات (هماان).
هرچند طوسی ،نامش را در راویان رسولاهلل (ص) ذکار و باه تولادش در زماان ایشاان
تصریح میکند ،ولی صحابیبودنش را نمیپذیرد (همان .)11 :باه هار حاال ،ساکونت در
مدینه از آن استفاده میشود.
حذیفةبنالیمانالعبسی :از انصاار (هماان )62 :و از اصاحاب پیاامبر (ص) اسات



(همان.)11 :

حجربنعدیالکندی :از زمان پیامبر (ص) و موقع اسالمآوردن در مدینه ح اور


داشته است (ابنسعد ،)051/6 :5452 ،هرچند مدت زمان ح ورش در زماان پیاامبر (ص)
مشخ نیست.
الحارث(الحارثة)بنسراقة :از انصار و از تیره بنینجار قبیله خزر و شاید نبارد
بدر است (طوسی17 :5111 ،؛ عسقالنی.)672/5 :5451 ،
الحارثبنعووفاللییوی :کنیاه او «اباو واقاد» اسات (طوسای .)65 :5111 ،وی از
اصحاب پیامبر (ص) و ساکن مدینه شد (همان.)16 :
حبیببناسلم :فقط یک نفر باا ایان ناام در مناابع موااود اسات کاه «انصااری»
و «باادری» توصاایف شااده اساات (رازی46/1 :5410 ،؛ ابااناثیاار175/5 :5424 ،؛ عسااقالنی،

.)51/0 :5451
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الحارثبنالربیع :کنیه او «ابو زیاد» ،کارگزار امام علی بار مدیناه و از بنوماازن از
تیره بنینجار قبیله خزر بوده است (طوسی65 :5111 ،؛ کحاله.)5201/1 :5461 ،
عدیبنحاتمالطائی :گزارش ورود او بر رساول خادا (ص) ،اباوبکر و عمار بان
خطاب مواود است و از فحوای گزارش ها چنین برمای آیاد کاه چنادین باار خادمت
رسول خدا (ص) رسیده و به میزان کافی در مدینه ح ور داشته است (ابنعبادالبر:5450 ،
.)5211- 5217

بنجبلة :او پیامبر (ص) را درک کرده است (ابناثیر .)105/5 :5424 ،عاالوه بار
حکیم 
آن ،گزارش های ح ور وی در مدینه مواود است .از امله اینکه عثمان او را به «سِند»
گسیل داشت (همان).
خالدبن زید :شیخ طوسی او را ابو ایوب انصاری ،مدنی ،عربی ،خزرای توصایف
کرده است (طوسی.)60 :5111 ،
رافعبنخدیج :او و امعی دیگر ،از زمان مرگ عثمان تا وفات خودشان ،در مدینه
حدیث پیامبر (ص) را نقل ،و فتوا صادر میکردند (ابنسعد.)014/4 :5452 ،
زیدبنارقم :شیخ طوسای او را «االنصااری ،عربای ،مادنی ،و خزراای» توصایف
میکند (طوسی.)64 :5111 ،
زیدبنخالدالجهنی :او به همراه گروهی ،از کسانی شمرده شاده اناد کاه هماواره
مالزم پیامبر (ص) بودند و احادیث ایشان را تا مدتها برای مردم نقل کردهاند (ابنسعد،

.)017/0 :5452

زیدبونصووحان :گازارش هاایی دال بار وااود ایشاان در مدیناه ،مانناد گفتاار
عمر بن خطاب دربااره وی (ابانساعد )504/6 :5452 ،و مکالماه عثماان باا او (هماان) در
دست است.
زحربنقیس :او از اصحاب رساول خادا (ص) و از ساوی اماام علای (ع) حااکم
مدائن بود (عسقالنی .)102/0 :5451 ،وقتی مردم با علی (ع) در مدینه بیعت کردند ،ناماهای
به والیان از امله اریر بن عبداهلل ،والی همدان ،نوشت که آن نامه را از طریق زحر بان
قیس ارسال کرد (منقری.)51 :5110 ،
زربنحبیش :عالوه بر امام علی (ع) ،از عمر بن خطاب و ابنمسعود نیاز روایات
کرده ،پس در مدینه ح ور داشته است (بخاری ،بیتا الف447/1 :؛ ابناثیر.)022/0 :5424 ،
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زیدبنوهبالجهنی :عالوه بر امام علای (ع) ،از عمار بان خطااب ،عباداهلل بان
مسعود و حذیفة بنالیمان روایت کارده (ابانساعد ،)520/6 :5452 ،پاس در مدیناه سااکن
بوده است.
سلمانالفارسوی :کنیاه اش ابوعباداهلل« ،ماولی رساول اهلل (ص)» و یکای از ارکاان
چاارگانه تشیع (طوسی )61 :5111 ،و از مشاهیر اصحاب رسولاهلل (ص) است (همان.)42 :
سلمة بن االکوع :گزارش های متعاددی از ح اور او در کناار پیاامبر (ص) موااود
است (ابنسعد .)551 ،42 ،11 ،14 ،71 ،61 ،60/0 :5452 ،عالوه بر آن ،او نیز به همراه امعای
دیگر ،از زمان مرگ عث مان تا وفات خودشان ،در مدینه حدیث پیاامبر (ص) را نقال ،و
فتوا صادر میکردند (همان.)014/4 :
سعدبنمالک :کنیه اش «ابوساعید» و خزراای ،خادری ،انصااری ،عربای و مادنی
توصیف شده است (طوسی.)66- 61 :5111 ،
سهلبنحنیف :او ابومحمد ،انصاری ،عربی و والی امام علی (ع) بر مدینه توصیف
شده است (همان.)66 :
سویدبنغفلة :وی در سال رحلت پیامبر اسالم (ص) به مدینه مااارت کرده و در
مدینه ح ور داشته است (ابنسعد.)61/6 :5452 ،
سلیمبن قیسالهاللی :حداقل استفادهای که از روایات و کتاب او میشود ،ح اور
11
وی در مدینه است.
سیحانبنصوحانالعبدی :او برادر صعصعة اسات (طوسای .)66 :5111 ،عاالوه بار
اینکااه وی از اماارای لشااکر در انااگهااای رده بااوده و اماارای انااگ رده از صااحابه
بوده اند (عسقالنی ،)171 ،541/0 :5451 ،به قرینه برادرش نیز میتوان گفت در مدینه سااکن
بوده است.
سلمةبن کهیل :وی عالوه بر امام علی (ع) ،از اصحاب اماام ساجاد (ع) نیاز باوده
(طوسی )554 :5111 ،که دلیل بر سکونت در مدینه است.
سالمبن ابیالجعد :روایت وی از راویان مدنی همچون ابنعباو ،ابنعمار ،ااابر،
انس و ( ...عسقالنی )171/1 :5424 ،دال بر ح ورش در مدینه است.
سعیدبن وهبالهمدانی :وی عالوه بر امام علی (ع) از سلمان ،ابنعمر و ابانزبیار
روایت کرده ،پس در مدینه ح ور داشته است (ابنسعد.)572/6 :5452 ،
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سهلبنسعد :او «ساعدی» و از تیاره بنایسااعده مدیناه (هماان )66 :و از اصاحاب
رسولاهلل (ص) بوده است (خلیفة بن خیا011 :5451 ،،؛ طوسی.)42 :5111 ،
سفیانبناللیل :طباق برخای گازارش هاا در مدیناه ح اور داشاته اسات (عقیلای،

.)521/0 :5451

سووعدبوونحذیفووةبوونالیمووان :بااه قرینااه سااکونت پاادرش در مدینااه (همااین

مقالاه) و به قرینه روایات او از پادرش (ابانساعد )572/6 :5452 ،ساکونت وی در مدیناه
محرز است.
شدادبناالزمعالهمدانی :چون از راویان مدنی همچون ابنمساعود روایات کارده
(رازی ،)104/4 :5410 ،پس در مدینه بوده است .عالوه بر این ،راویاانی چاون «علای بان
االقمر» از او روایت کرده اند که از دیگر راویان مدنی همچاون «ابانعمار» و «ام عطیاة
االنصاریة» نیز روایت کردهاند (عسقالنی.)012/7 :5424 ،
العبسی :غیر از گزارشی که درباره صحابی رسول خدا (ص) باودن و
ُشتَیربن َشکَل َ
زیارت ایشان از سوی وی شده است ،از راویان مادنی همچاون ابانمساعود و حذیفاه
روایت کرده است (همو.)120/1 :5451 ،
شقیقبنسلمة :کنیه او «ابو وائل» (طوسای )61 :5111 ،اسات و پیاامبر (ص) را درک
کرده است .هرچند م وفق به رؤیت و روایت نشده ولی در مدینه از راویان مدنی روایت
کرده است (ابنسعد.)46/6 :5452 ،
شقیقبنثور :وی عالوه بر امام علی (ع) ،از عثمان بن عفان نیز روایات کارده کاه
دال بر ح ورش در مدینه است (ذهبی.)111/1 : 5440 ،
صعصعةبنصوحان :او از مشاهیر اصحاب علی (ع) است .عاالوه بار آن ،مکالماه
وی با عثمان در مدینه معروف است (خلیفة بن خیا .)507 :5451 ،،برادرانش نیز در مدیناه
بودهاند (همین مقاله).
َصیفیبنربعی :وی «انصاری» بوده ،از راویان مدنی همچون «ابنعمر» روایت دارد

(ابویعلی541/1 :5421 ،؛ ابنعبدالبر.)714/0 :5450 ،

صفوانبنحذیفةبنالیمان :به قرینه ح ور پدرش (همین مقاله) در مدینه و روایت
او از پدرش (عقیلی )021/4 :5451 ،ساکن مدینه محسوب میشود.
طارقبنشِهاباالحمسی :کنیه او «ابو حیة» و «کاوفی» اسات (طوسای.)61 :5111 ،

(ع)بابهرهگیریازراویانمدنی13/

گرایشمدنیانبهامامعلی

البته پیامبر (ص) را زیارت کرده و از اصحاب عبداهلل بان مساعود نیاز هسات (عجلای،

 .)471/5 :5421از اینرو در مدینه ساکن بوده است.
ظالمبنظالم :او همان ابواالسود دؤلی مشاور است ،که نامش را ظالم بن عمرو نیز
گفتهاند (طوسی .)72 :5111 ،عالوه بر امام علی (ع) ،از عمر نیز روایت کرده که داللت بر
ح ور در مدینه است (بخاری ،بیتا ب.)16 :
ظالمبنسراق :شیخ طوسی او را «ابو صفرة» ،پدر «مالب» و شیعه میداند (طوسای،
 .)72 :5111زمان پیامبر ( ص) مسالمان شاد ولای توفیاق زیاارت ایشاان را نیافات ،اماا
ورودش بر عمر بن خطاب ثبت شده است (ابنعبدالبر.)5640/4 :5450 ،
ابیطالب :نه تنااا از صاحابه پیاامبر (ص) محساوب مای شاود
عبداللبنجعفربن 
(طوسی ،)40 :5111 ،شارتی دارد که برای ح ورش در مدینه کافی است.
عبداهلل و عبدالرحمان دو فرزند بدیل بن ورقاء و برادرشان محمد :آناان فرساتادگان
رسول خدا (ص) به یمن بودند (همان .)72 :هرچناد شایخ طوسای اساامی ایشاان را در
روایات رسول اهلل (ص) نیاورده ولی به قرینه ممموریتشاان و صاحابیبودنشاان ،حاداقل
واودشان در مدینه ثابت میشود.
عماربنیاسر« :ابو الیقظان» ،یکی از ارکاان چاارگاناه تشایع (هماان) و از اصاحاب
رسولاهلل است (همان.)41 :
عمروبنالحمقالخزاعی :بنا بر قول صحیحتر از سال حدیبیه ،صحابی پیامبر (ص)
شده است (ابنعبدالبر.)5571/1 :5450 ،
عامربنواثلة :کنیه اش «ابوطفیل» ،متولد سال نبرد احد است و هشت ساال از عمار
رسول خدا (ص) را درک کرد (طوسی.)72 :5111 ،
عرفةاالزدی :او را «عرفة المدنی» نیز گفتهاند (همان .)75- 72 :رساول خادا (ص) در
حقش دعا فرمود« :اللام بارک له فی صفقته».
عبادةبنالصامت :او برادرزاده ابوذر است (هماان) .به قرینه روایاتی که از عماویش
12
ابوذر نقل کرده ،در مدینه بوده است.
عبیوودبوونعبوود :کنیااه او «ابوعبااداهلل الجاادلی» اساات (همااان) .از «خزیمااة
بن ثابت» و «ام سلمه» روایت کارده (رازی ،)41/6 :5410 ،پاس در مدیناه ح اور داشاته
است.
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عبیدةالسلمانی :وی دو سال قبل از رحلات پیاامبر اساالم (ص) ایماان آورد ولای
موفق به زیارت ایشان و قرارگرفتن در صحابه نشد ،اما در زمره اصحاب امام علای (ع)
و عبداهلل بن مسعود درآمد (عجلی.)501/0 :5421 ،
علیبنربیعةالوالبیاالسدی :از اصحاب مدنی مانند «امام علی (ع)» و «ابانعمار»
برای راویان مدنی همچون «سلمة بن کایل» روایت کرده (بخاری ،بیتا الاف ،)071/6 :کاه
دلیل ح ورش در مدینه است.
ابیرافع :وی کاتاب اماام علای (ع) باوده (طوسای )75- 72 :5111 ،و باه
عبیدال بن 
ل
صورت طبیعی باید همه اا از امله در مدینه همراه ح رتش بوده باشد .عالوه بر آن،
برخی وی را آزادشده رسولاهلل (ص) و بهصراحت از اهال مدیناه دانساتهاناد (بخااری،

بیتا الف.)115/1 :

عبدالبنشدادبنالهاداللییی :گازارشهاای تااریخی تمییاد مایکناد کاه وی در
ل
حیات رسولاهلل (ص) ،زمانی که پدرش در مدینه بود ،به دنیا آمده و عالوه بر آن از امام
علی (ع) و عمر بن خطاب روایت کرده است (ابنسعد.)506/6 :5452 ،
عبایةبنرِبعیاالسودی :عاالوه بار اماام علای (ع) ،از عمار بان خطااب روایات
کاارده و برخاای از راویااان ماادنی ماننااد «ساالمة باان کایاال» از او روایاات کااردهانااد

(همان.)507 :

عبیدبنابیالجعد :روایت وی از راویان مدنی همچاون عایشاه (ابانمباارک:5455 ،

 ،)571کعب (صنعانی ،بیتا )451/0 :و عبداهلل بن شداد بن الااد (دارمی )161/1 :5144 ،دال بار
ح ورش در مدینه است.
13
عبدالرحمنبنعوسجه :به دلیل اینکه از «براء بن عازب انصاری» نقال مایکناد،
میتوان گفت در مدینه ح ور داشته است.
عبیدبننضلةالخزاعی :از راویان مدنی همچاون ابانمساعود ،مغیارة بان شاعبه و
سلیمان بن صرد روایت کرده است و صحابیبودنش ،باهااماال ،پذیرفتاه شاده اسات
(عسقالنی.)42/1 :5451 ،

بنربیعةالسلمی« :عبداهلل بن ربیعاه» بادون وصاف «السالمی» از اصاحاب
عبدال  
ل
رسولاهلل (ص) است (طوسی )44 :5111 ،ولی در اای دیگری تصریح شده کاه صاحابی
است (ابنحبان.)015/1 :5141 ،

(ع)بابهرهگیریازراویانمدنی15/

گرایشمدنیانبهامامعلی

بنرفاعةبنرافعبنخدیج :عالوه بر وصف «االنصاری» (طوسای)70 :5111 ،
عبایة 

میتوان گفت از ادش رافع و ابن عمر روایت کرده (بخاری ،بیتاا الاف )71/7 :کاه دلیال
ح ورش در مدینه است.
عقبةبن عامر :با وصف «السلمی» از اصحاب رسولاهلل (ص) ،و در صفین کنار اماام
علی (ع) بود (عسقالنی )415/4 :5451 ،ولی با وصف «الجانی» از اصحاب رسولاهلل (ص)
و در صفین مقابل امام علی (ع) بود (همان.)404 :
عمروبنمحصن :کنیهاش «ابو احیحة» است (همان) .در منابع صحابهنگاری ،سه نفار
با نام «عمرو بنمحصان» آماده اسات کاه یکای انصااری و دیگاری اسادی و ساومی
غیرمنسوب است (همان .)160 :فرد مذکور در اینجا ،باه قریناهٔ «عباداهلل بان عمارو بان
محصن» که در چند سطر آینده خواهد آمد ،به احتمال زیاد فرزناد «عمارو» و از انصاار
است .هرچند برخی منابع متقدم ،وی را در زمره ماااران میدانناد (مفیاد 5451 ،ب.)12 :
به هر حال ،سکونت وی در مدینه محرز است.
بنمعاویوةبونالصوامت :شایخ طوسای او را بوعیااش زرقای ،انصااری ،از
عتیق 
تیره بنوزریق خزر  ،انگجاو و ساوارکار رساولاهلل (ص) توصایف مایکناد (طوسای،
.)71 :5111

عمروبنغزیة :با این نام فقط یک شخ
خزر و مدنی است (بخاری ،بیتا الف172/0 :؛ عجلی016/5 :5421 ،؛ ابانحباان075/1 :5141 ،؛
در کتب راالی مواود است که از قبیله

ابناثیر501/4 :5424 ،؛ عسقالنی.)111/4 :5451 ،

عبداللبنزیدبنعاصم :از اصاحاب رساولاهلل (ص) و از انصاار اسات (طوسای،

.)40 :5111

عبدالرحمانبنحنبلالجمحی :او پیک ابوبکر به سوی خالد بن ولید در فتوحاات
شام بود (ابن اعثم .)526/5 :5455 ،گزارشهای ح ور او در شورش مدینه علیه عثمان نیاز
واود دارد (همان.)404 ،401/0 :
عبدالبنعمروبنمعاذبنالجموح :او فرزند یکی از انصار (همین مقاله) و از تیره
ل
بنوسلمه خزر است (ابنحزم114 :5421 ،؛ اعفریان.)44- 41 :5117 ،
عبدالرحمانبنعبدربه :همین نام با وصف خزرای از اصحاب اماام حساین (ع)
است (طوسی.)521 :5111 ،
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عبدالرحیموعبدالرحمنابناخراش بنالصمةبنالحارث :عبادالرحمن باا کنیاه
ابولیلی ،در منابع با وصف «االنصاری» آمده (ابن عبدالبر )115/0 :5450 ،که از ابنعمار هام
روایت کرده است (بخاری ،بیتا الف .)071/1 :به قرینه وی میتاوان بارادرش را نیاز اهال
مدینه دانست.
عمروبنبالل :در بع ی منابع صحابهنگاری «عمرو بن بلیل بن بالل بن أحبحة بن
الجالح األنصاری أبو لیلی» را «عمرو بن بالل» و از صحابه پیامبر (ص) شاناختهاناد کاه
«عبدالرحمن بن ابی لیلی» که خود راوی ای مدنی است ،از او روایت کرده اسات و باه
قرینهٔ اینکه بعدها در زمره کوفیان درآمده میتواند بر این «عمرو بن باالل» تطبیاق کناد
(عسقالنی.)444/4 :5451 ،

عمارةبناوس :در بع ی منابع صحابهنگاری ،وی از انصار و کوفیان دانساته شاده
است (ابن اثیر )47/4 :5424 ،که قرینهٔ مناسبی برای شمردن وی در شمار اصاحاب مادنی-
کوفی امام علی (ع) است.
عبدالبنخباببناالرت :با تواه به اینکه حلیف «بنو زهره» و پادرش صاحابی
ل
رسول اهلل (ص) بوده و اینکه از پدرش روایت کرده (ابنساعد041/1 :5452 ،؛ بخااری ،بایتاا
الف71/1 :؛ عجلی ،)06/0 :5421 ،از ماااران ساکن مدینه بوده است.
عمروبنحزم :او از تیره بنونجار قبیله خزر و کارگزار رسولاهلل (ص) بار نجاران
بوده است (طوسی.)71- 74 :5111 ،
عبدالبنابیطلحة :طوسی او را «هو الذی دعا له رسولاهلل (ص) یوم حملات باه
ل
امه» توصیف کرده است (همان).
عبدالبنزیدبنعاصم :من بنی النجار ،قتل یوم الحرة .باا وصاف «االنصااری» از
ل
اصحاب رسولاهلل (ص) است (همان.)40 :
عمروبنابیسلمه :او فرزند ام سلمه ،ربیب و بزرگشده در منزل رساولاهلل (ص)
بوده است (همان.)71 :
عونبنجعفربنابیطالب :ح ور او در مدینه ،یقینی است.
عبدالرحمانبنجندب :به قرینه پدرش «اندب بن عبداهلل» که ساکن مدینه باوده و
روایات او از پدرش (مفید045/5 :5454 ،؛ مفید 5451 ،الف ،)564 :میتاوان گفات در مدیناه
ح ور داشته است.

(ع)بابهرهگیریازراویانمدنی17/

گرایشمدنیانبهامامعلی

علیبنربیعةاالسدی :وی عالوه بر امام علی (ع) از سلمان نیز روایت کرده است
(ذهبی 5451 ،الاف .)14/0 :همچنین ،روایت دیگری از او دال بر فوت یکی از انصار به نام
«قَرَظَة بن کعب» و سخنرانی «مغیرة بن شعبة» مواود است (ابنحنبال ،بایتاا )041/4 :کاه
نشان از ح ور وی در مدینه است.
علقمةبنقیس :وی عالوه بر امام علی (ع) از عمار ،عثماان ،ابانمساعود ،سالمان،
حذیفه و  ...روایت کرده است (ابنسعد.)16/6 :5452 ،
عباسبنربیعةبنالحارثبنعبدالمطلب :پدر وی «ربیعة» در انگ بدر اسایر و
سپس مسلمان و در مدینه ،در محله «بنیادیلة» ،سااکن شاد و در خالفات عمار بان
خطاب درگذشت (بالذری .)044/4 :5471 ،فرزند دیگر ربیعه« ،ف ل» و نوهاش «ابوبکر بن
عبداهلل» در واقعه حره در مدینه کشته شدند (ابانعبادالبر )5451/1 :5450 ،و ناوهٔ دیگارش
«عبداهلل بن ف ل» از اهل مدینه شمرده شده است (ابنحبان .)51/7 :5141 ،همه ایناا قراین
سکونت «عباو بن ربیعه» در مدینه است.
عبدالبنالحارثبننوفلبنعبدالمطلب :وی در زمان رساولاهلل (ص) باه دنیاا
ل
آمد و ح رت برایش دعا فرمود (ابنسعد .)04/1 :5452 ،منابع باه اهال مدیناه باودن وی
تصریح کردهاند (ابنحبان.)4/1 :5141 ،
عبدالبنحکیمبن َج َبلة :به قرینهٔ ح ور پدرش در مدیناه (اباناثیار،)105/5 :5424 ،
ل
مدنی محسوب میشود.
عبدالبنسلمة :در منابع صحابه نگاری ،سه نفار باا ناام «عباداهلل بان سالمة» و باا
ل
اوصاف «ابن ابی الخیر»« ،المرادی» و «الامدانی» موااود اسات (عساقالنی.)72/1 :5451 ،
اولی پیامبر (ص) را درک کرده و امام علی (ع) وی را بر والیت منطقه «ساواد» گماارده
است (همان) .دومی عالوه بر امام علی (ع) از سعد ابن ابیوقاص ،ابانمساعود (بخااری،
بیتا الف ،)44/1 :اابر بن عبداهلل انصاری (حاکم ،بیتا ،)52/5 :عمر بن خطاب و معاذ (ذهبی،
 5451الف )114/5 :روایت کرده و سومی به احتمال قریب باه یقاین هماان دومای اسات
(بخاری ،بیتا الف44/1 :؛ حاکم ،بیتا.)52/5 :

عطاءبنابیرباح :وی عالوه بر امام علی (ع) (شافعی )112/7 :5421 ،از اابر (هماان:

 ،)67/4ابنعباو (همان ،)61 :صفیة بنت عبدالمطلب (همان )015/0 :و دیگار راویاان مادنی
روایت کرده است.
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عطیةالعوفی :او به «بکالی» شناخته میشود (طوسی .)76 :5111 ،وی یار مشاور ااابر
بن عبداهلل االنصاری است و بسیار از او روایت کرده اسات (عقیلای11/5 :5451 ،؛ طبرانای،

141/1 :5451؛ مغربی050/5 :5424 ،؛ صدوق.)11/5 :5466 ،

عبدالرحمانبنیسار :وی فرزند ابولیلی انصاری است .عالوه بر اماام علای (ع) از
راویان مدنی همچون عثمان ،سال بن حنیف ،قیس بن حنیف ،ابوایوب ،ام هاانی ،زیاد
بن ارقم ،عبداهلل بن ربیعه ،براء بنعازب ،حذیفه ،کعب بن عجره ،ابوالدرداء ،ساعد بان
عبید و  ...استماع حدیث کرده است (بخاری ،بیتا الف.)161/1 :
عبدالبنجنوادة :وی قبال از اناگ امال در مدیناه ح اور داشاته اسات (ابان
ل

ابیالحدید 127/5 :5171 ،و .)1/54

عمیربنسعیدالنخعی :عالوه بر امام علی (ع) از عبداهلل بن مسعود نیز روایت کرده
(ابنسعد )572/1 :5452 ،که دلیل ح ور وی در مدینه است.
عقبةبنعمرو :شیخ طوسی او را به انصاری ،صاحابی رساولاهلل (ص) و اانشاین
امام علی (ع) بر کوفه توصیف کرده است (طوسی.)77 :5111 ،
علقمةبنقیس :وی عالوه بر امام علی (ع) از عمر بن خطاب ،عثمان ،ابانمساعود،
حذیفه ،سلمان و  ...نیز روایت کرده است (ابنسعد.)16/1 :5452 ،
بنربیعةالنخعی :عالوه بر امام علای (ع) از عمار بان خطااب (هماان،)500 :
عابس 
عایشه (بخاری ،بیتا الف )12/7 :و ابنمسعود (رازی )11/7 :5410 ،نیز روایت میکند.
عبدالبنسخبراالزدی :کنیهاش ابومعمر است و عاالوه بار اماام علای (ع) راوی
ل
ابوبکر ،عمر بن خطاب ،عبداهلل بن مسعود و دیگر راویان مادنی نیاز هسات (ابانساعد،
.)521/1 :5452

عبدالبنابیسخیلةالخراسانی :عالوه بر اماام علای (ع) از اباوذر و سالمان هام
ل
روایت میکند (کاوفی 044 ،074 ،067/5 :5450 ،و 111/0؛ مغربای064 ،016/0 :5424 ،؛ صادوق،

074 :5176؛ مفید.)15/5 :5454 ،

الفاکةبنسعد :وی از قبیلاه اوو و از انصاار اسات ،هرچناد بع ای گفتاهاناد از
ماااران بوده است (ابناثیر.)574/4 :5424 ،
قنبر :وی همان آزادشده مشاور امام علی (ع) است (همان) و عالوه بر امام علای (ع)
از «بالل» نیز روایت میکند (ابنماکوال ،بیتا )522/7 :و روایاتی دال بر ح ور وی در مدینه
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واود دارد .مثل نقلی که به همراه امام علی (ع) بر عثمان وارد میشاود (صادوق:5165 ،

 )124یا گزارشی که درباره فتنه عثمان است (ابنحبان )064/0 :5141 ،یا مطلبی کاه دربااره
بیماری حسنین (ع) است (قرطبی ،بیتا.)515/54 :
قَ َر َظةبنکعب :بنا بر روایتی از «علای بان ربیعاة االسادی» دال بار فاوت یکای از
انصار به نام «قَرَظَة بنکعب» و سخنرانی «مغیرة بن شعبة» (ابنحنبال ،بایتاا ،)041/4 :او از
انصار است.
القعقاعبنعمروالتمیمی :قعقاع بن عمرو از اصحاب رسول خدا (ص) و علی (ع)
بود (ابناثیر .)524/4 :5424 ،ابوبکر با تواه به شناختی که از او داشته ،صدای قعقااع را در
میدان انگ باتر از هزار مرد انگی دانسته است (همان) .سکونت وی در کوفه نیز پاس
از انگ امل بوده است (همان) .از اینرو میتوان وی را ساکن مدینه دانست.
کعببنعجره :از امله گزارش هایی کاه ح اور او در مدیناه را تمییاد مایکناد،
روایات او از پیامبر (ص) و شرکت او در برخی غزوات و سرایا است (ابانساعد:5452 ،

011 ،010/5؛ .)46/0

کعببنعمرو :وی همان «ابوالیسر» ،انصاری و از اصاحاب رساولاهلل (ص) باوده
است (منقری.)126 :5110 ،
المقدادبناالسودالکندی :یکی از ارکان چاارگانه شیعه ،کنیهاش «ابومعبد» و اسام
پدرش «عمرو البارانی» است ولی چون فرزندخوانده «اسود بن عبد یغاوث» شاد باه او
نسبت داده مایشاود (طوسای .)15 :5111 ،از اصاحاب رساولاهلل (ص) نیاز باوده اسات

(عسقالنی.)562/6 :5451 ،

المغیرةبننوفلبنالحارثبنعبدالمطلب :گفته شده که از اصاحاب رساولاللاه
( ص) است .عالوه بر این ،در زمان عثمان ،قاضی مدینه بوده است (همان.)514- 511/4 :
مسعودبناسلم :از انصار و اصحاب رسولاهلل (ص) است (مفید 5451 ،ب.)15 :
مسعودبنقیس :هرچند شیخ طوسی ،دنباله نسبش را نیاورده ولای بناا بار تحقیاق،
وی مسعود بن قیس بن خلدة بن مخلد الزرقی و از انصار است (عسقالنی.)010/4 :5451 ،
مسعود دیگری نیز در کتب راالی است که فرزند قیس بن عمرو بن زید مناة بن عادی
بن عمرو بن مالک بن النجار است .وی پن دختر به نام «عمرة» دارد که اولی مادر سعد
بن زید و ثابت بن زید است .دومی مادر مسعود بن اوو ،عمر بن سال و رغیباة بان
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سال است .سومی مادر ابی بن ثابت است .چاارمی مادر سعد بن عبادة است و پنجمی
مادر قیس بن عمرو النجاری است .در نتیجه «مسعود بن قیس بان عمارو» از اصاحاب
رسولاهلل (ص) نیست ولی مدنی است (ابنسعد.)415- 412/1 :5452 ،
المسیببنحزن :او عالوه بر آنکه صحابی پیاامبر (ص) اسات (طوسای،)47 :5111 ،
پدر سعید بن مسیب ،دانشمند مشاور مدنی ،است (ابانساعد .)14/1 :5452 ،ساعید چااار
سال ،پس از خالفت عمر در مدینه به دنیا آمد (همان) که گواه ح ور پادرش در مدیناه
است .حتی پدربزرگ او نیز خدمت پیامبر رسیده است (همان).
محمدبنابیبکرابیقحافة :او عالوه بر آنکه از اصحاب صغار پیامبر (ص) است
(طوسی ،)44 :5111 ،شارتش برای ح ورش در مدینه کافی است.
محمدبنثابتبن قیسبنالشماس :وی از انصار و اصحاب رسولاهلل (ص) است

(همان).

محمدبنبدیلبنورقاءالخزاعی :او از فرستادگان پیامبر (ص) به یمن (هماان) و
از کسانی است که در صفین به شاادت رسیده است (عسقالنی.)1/6 :5451 ،
ابیطالووب :او عاالوه بار آنکااه از اصاحاب پیاامبر اساات
محمودبونجعفووربون 
(طوسای ،)41 :5111 ،از املااه افاارا دی اساات کااه شااارتش باارای ح ااورش در مدینااه
کافی است.
محمدبنابیحذیفه :پدرش به حبشه مااارت کرد .محمد در آنجاا باه دنیاا آماد.
سپس همراه پدرش به مدینه مااارت کارد و پاس از شااادت پادرش ،تحات کفالات
عثمان درآمد (بالذری544/5 :5414 ،؛ ابنعبدالبر.)5164/1 :5450 ،
معاذبنالصمة :نام او در میاان اصاحاب پیاامبر (ص) (عساقالنی )550/6 :5451 ،و از
حاضران در نبرد است (ابنسعد.)401/1 :5452 ،
معاذبنجبل :او از مشاهیر اصحاب دانشمند پیامبر (ص) و فرستاده ایشان به یمان
است که گزارشهای فراوانی از ح ور او در مدینه مواود است (همان.)064/0 :
سوربنمخرمةالزهری :او دو سال پس از هجرت در مکه به دنیا آمد و تا زماان

الم
قتل عثمان در مدینه سکنا داشت (ابناثیر.)144/4 :5424 ،
مسعودبناالسود :ابنحجر او را از اصاحاب پیاامبر (ص) ،راوی برخای احادیاث

ایشان ،ازء اصحاب شجره و ساکن مدینه میداند (عسقالنی.)74/6 :5451 ،
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المهدی :او آزادشده عثمان و کسی است که با امام علی (ع) بار برائات از شایخین
بیعت کرد (طوسی.)11 :5111 ،
نافعبنعتبة :او در برخای غازوات هماراه پیاامبر (ص) شارکت داشات (اباناثیار،

.)101/4 :5424

النعمانبنعجالن :وی از بنوزریقِ (همان) خزر (همان ،)71 :کارگزار امام علای (ع)
در بحرین و عمان (همان) و از اصحاب رسول خدا (ص) است (عسقالنی.)115/4 :5451 ،
نضلةبنعبید :شیخ طوسی او را با کنیه ابوبرزة ،اسالمی ،خزاعای ،مادنی (طوسای،
 )11 :5111و از اصحاب رسولاهلل (ص) توصیف کرده است (همان.)12 :
هشام14بنعتبةبنابیوقاصالمرقال :ذکر ح ور پدر این صاحابی پیاامبر (ص)
(ابن حبان ،)417/1 :5141 ،در مدینه گذشت .او فرمانده پیادگاان ساپاه علای (ع) در اناگ
صفین بود (ابناثیر.)620/4 :5424 ،
یحییبنالجرار :طوسای او را آزادشاده بجیلاة دانساته (طوسای )11 :5111 ،و از او
15
روایاتی نقل میکند که بر اساو آن روایات ،وی باید ساکن مدینه بوده باشد.
ابوامامه :نامش صدی بن عجالن بن وهب و از اصحاب رسول خدا (ص) است که
احادیث فراوانی نقل کرده است (ابنعبدالبر .)716/0 :5450 ،فراوانی روایاتش و ناوع آنااا
(ابنسعد )154/5 :5452 ،نشان می دهد در مدینه ح ور مستمری داشته است.
ابوجحیفة :طوسی یک بار دیگر از او با عنوان «وهب بن عبداهلل السوائی» یاد کارده
است (طوسای .)14 :5111 ،از صاحابه صاغار و راوی برخای روایاات پیاامبر (ص) باود
(ابنسعد .)61/6 :5452 ،او در هماه موقعیاتهاا هماراه علای (ع) باود (ابن عبناابب:4141 ،
.)4141/1
ابوالمنذرالجهنی :او از اصاحاب رساول خادا (ص) باود (عساقالنی.)154/7 :5451 ،
عالوه بر آن ،اانی ها ،از انصار بودند .مانند أنس بن معااذ الجانای األنصااری (اباناثیار،
 ،)514/5 :5424بسبس الجانی األنصاری (همان ،)051/5 :القاضی کمال الدین محمد الجانی
األنصاری (ابن عماد حنبلی .)401/4 :5426 ،حدود و ثغور منازل آنان در مدینه نیاز در متاون
شده است (ابنشبه.)066/5 :5452 ،
مشخ
ابوقرةالکندیالقاضی :او از عمر بن خطاب ،سلمان و حذیفاة بان یماان روایات
کرده است (ابنسعد .)541/6 :5452 ،پس بایستی در مدینه ساکن بوده باشد.
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نتیجه
در این مقاله کوشیدیم با استفاده از گرایش راویان مدنی امام علی (ع) به ایشاان ،باه
عنوان اامعه نمونه آماری ،به اطالعی نسبی از گرایش مدنیان به علی (ع) دسات یاابیم.
برای این کار با استفاده از منابع معتبر ،مجموع راویان احادیث امام علی (ع) را بررسای
کردیم تا مدنیان آناا مشخ شود .پس از بررسی ،روشن شد که صرف نظر از راویانی
که ح ورشان در مدینه از مسائل بدیای تاریخی است 67 ،تن از مجماوع راویاان اماام
علی (ع) از صحابه رسول خدا (ص) بودهاند که برای ح ور  17تن از آنان ،عاالوه بار
همراهی رسول خدا (ص) ،شواهد معتبری دال بر ح ور در مدینه یافت شد 40 .تان از
اصحاب علی (ع) ،از راویان مدنی ،احادیثی را روایات کاردهاناد .ایان تحادیث ،یاا باا
شواهد دیگر همراه است یا از افراد متعددی است و ح ور در مدینه را ثابت مایکناد.
 05تن ،صاحب گزارش یا گزارشهایی دال بر ح ور در مدینه هستند .نُاه تان از آناان
موال ،مصاحب ،ربیب ،تحت کفالت یا خادم شخصی مدنی باودهاناد .پان تان از آناان،
عالوه بر قرائن دیگر ،از سوی علی (ع) حاکم و امیر بودهاند .نُه نفر به وصاف «مادنی»
توصیف شده اند که اگر به این عده  55تن متصف به وصف «فرزناد یاا بارادر شاخ
مدنی بودن» 05 ،نفر «خزرای» ،یک تن «اوسای» و دو نفار «سااعدی» را اضاافه کنایم،
مجموع متصفان به صفت «مدنی» به عادد  44خواهاد رساید .از بااقیمانادگان اامعاه
راویان امام علی (ع)  11تن دیگر به صفت «انصاری» 50 ،نفر «بادری» و شاش تان باه
صفت «مااار» توصیف شدهاند .برخی نیز از فحوای روایتشان معلاوم مایشاود کاه در
مدینه ح ور داشتهاند .البته برخی راویان ،چند صفت را توأمان داشتهاند.
در مجموع ،از  441صحابی امام علی (ع) ،که شیخ طوسی تحات عناوان «مان روی
عن امام علی (ع)» امع آوری کرده ،حدود  542تن ساکن مدینه بودهاند .اگر افارادی را
که دشمنی و کینه شان با امام علی (ع) بدون هیچ گونه استواوی خاصی و بر مبناای
تصریح «الراال» محرز است ،از مجموع راویان مدنی و غیرمدنی کسر کنیم ،به این نتیجه
می رسیم که نزدیک به نیمی از راویان امام علی (ع) ،مدنی یا ساکن مدینه و به تعبیر ماا
«اهل مدینه» هستند .در مجموع ،با استفاده از اامعه آماری راویان امام علی (ع) ،کاه باه
عنوان یک نمونهٔ قابلِ ردیابیِ تاریخی ،از امعیت مدینه در نظر گرفته شدهاند ،میتاوان
چنین نتیجه گرفت که گرایش به امام علی (ع) در میان اهل مدینه زیاد بوده است.
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پینوشتها

 .4برخی از مامترین آناا عبارتاند از :تاریخ تشیع ،محمدکاظم خوااویان؛ تاریخ تشیع ،5 ،زیر نظر:
سید احمدرضا خ ری؛ تحلیلی از تاریخ تشیع و امامان ،محمد نصیری رضی؛ تشیع در مسیر تاریخ،
سید حسین محمداعفری؛ اانشینی ح رت محمد (ص) ،ویلفرد مادلونگ ،ترامه امعی؛ تاریخ
سیاسی صدر اسالم :شیعه و خوار  ،یولیوو ولااوزن ،ترامه :محمودرضا افتخارزاده؛ اامعه شیعه
نخاوله در مدینه منوره ،اند ورنر ،ترامه :رسول اعفریان (این تحقیق ،تشیع در نخاوله مدینه را در
قرون اخیر بررسی میکند).
 .1برخی از مام ترین آناا عبارت اند از :التنظیمات االاتماعیة واالقتصادیة فی المدینة فی القارن االول
الاجری ،نجمان یاسین؛ الحیاة الفکریة فی المدینة المنورة فی القرنین االول والثانی للاجرة ،عادنان
علی الفراای؛ تاریخ امراء المدینة المنورة ،عاارف احماد عبادالغنی؛ تامثیر مناسابات قبیلاهای بار
گروهبندیهای مذهبی در مدینه عصر پیامبر (ص) ،رسالۀ دکتری ماران اسماعیلی.
 .3برخی از مامترین آناا عبارتاند از :االنصار والرسول (ص) اشکالیات الاجرة والمعارضة فی الدولة
االسالمیة االولی ،ابراهیم بی ون؛ پژوهشی پیرامون انصار ،غالمحسن محرمی؛ تعامل انصار باا اهال
بیت (ع) ،سعید طالقانی؛ بررسی و تحلیل روابط و مناسبات امام علی (ع) با انصار ،رسااله دکتاری
محمدرضا مادوی عباوآباد؛ مناسبات مااارین و انصار ،حسین حسینیان مقدم.
 . 1در کتاب راال طوسی ،چاپ حیدریه نجف ،ص« ،44ابنالحرب» و «بدری» ضبط شده است.
 .5از تیره بنی زُریق خزر .
 .1از تیره بنیسلمه خرر .
 .7از تیره بنی زُریق خزر .
 .8از تیره بنی زُریق خزر .
 .1از تیره بنیساعده خزر .
 .40برای روایات دیگر ،نک :.اوهری.42 :5451 ،
 .44برای اطالع از دیدگاه های گوناگونان درباره مسائل مربو ،به وی نک :.محمدتقی سبحانی« ،گامی
دیگر در شناسایی و احیای کتاب سلیم بن قیس هاللی» ،در :آینه پژوهش ،ش17؛ قاسام ااوادی،
«کتاب سلیم بن قیس هاللی» ،در :علوم حدیث ،ش16- 11؛ عبدالمادی االلی« ،راوی کتاب سلیم
در ترازو» ،در :مطالعات اسالمی ،ش.60
 .41برای نمونه ،نک :.مالک بن انس ،بیتا.517/5 :
 .43برای نمونه ،نک :.عقیلی.414/1 :5451 ،
 . 41در نسخه چاپ نجف که بنا بر قول اکثر ،اصح است« ،هاشم» وارد شده است.
 .45از امله اینکه عثمان دختر رسولاهلل (ص) را کشته است.
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منابع

قرآن کریم.

ابن ابی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ( .)5171شرح نا البالغه ،تحقیق :محماد ابوالف ال اباراهیم،
قاهره :بینا.
ابن اثیر ازری ،عزالدین علی ( .)5414/5424أسد الغابة فی معرفة الصحابة ،بیروت :دار الفکر.
ابن اعثم کوفی ،أبومحمد أحمد ( .)5445/5455الفتوح ،تحقیق :علی شیری ،بیروت :دار األضواء.
ابن بابویه قمی (صدوق) ،محمد بن علی بن حسین ( .)5466/5111علل الشرائع ،قم :داوری.
ابن حبان ،محمد ( .)5141الثقات ،حیدرآباد دکن هند :مؤسسة الکتب الثقافیة.
ابن حبان ،محمد ( .)5455مشاهیر علماء االمصار ،تحقیق :مرزوق علی إبراهیم ،بی اا :المنصاوره ،دار
الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع.
ابن حزم ،علی بناحمد ( .)5411/5421امارة أنساب العرب ،تحقیق :امعی از محققان ،بیاروت :دار
الکتب العلمیة.
ابن حنبل ،احمد (بیتا) .المسند ،بیروت :دار صادر.
ابن سعد بن منیع هاشمی بصری ،محمد ( .)5442/5452الطبقات الکبری ،تحقیق :محمد عبد القادر عطا،
بیروت :دار الکتب العلمیة.
ابن شبه نمیرى ( .)5452تاریخ المدینة المنورة ،محقق :فایم محمد شلتوت ،قم :دار الفکر.
ابن عبد البر ،أبو عمر یوسف بن عبداهلل بن محمد ( .)5440/5450االساتیعاب فای معرفاة األصاحاب،
تحقیق :علی محمد البجاوی ،بیروت :دار الجیل.
ابن عماد حنبلی ( .)5426شذرات الذهب فی اخبار من ذهب ،تحقیق :األرناؤو ،،دمشق :دار ابن کثیر.
ابن قتیبة دینوری ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم ( .)5440المعارف ،تحقیق :ثروت عکاشة ،قااهرة :الایئاة
المصریة العامة للکتاب ،الطبعة الثانیة.
ابن ماکوال ،علی بن هبة اهلل (بیتا) .اکمال الکمال ،بی اا :دار احیاء التراث العربی.
ابن مبارک ،عبداهلل ( .)5445/5455مسند ابن المبارک ،تحقیق :د .مصطفی عثمان محماد ،بیاروت :دار
الکتب العلمیة.
ابن منظور ،ابو الف ل امال الدین محمد بن مکرم االفریقی المصاری ( .)5461/5111لساان العارب،
بیروت :دار صادر.
ابن هشام حمیری معافری ،عبد الملک (بیتا) .السیرة النبویة ،تحقیق :مصطفی السقا و ابراهیم األبیاری و
عبدالحفیظ شلبی ،بیروت :دار المعرفة.
ابو یعلی موصلی ،احمد بن علی ( .)5411/5421مسند ابی یعلی ،تحقیق :حسین سلیم أسد ،بیاا :دار
المممون للتراث.
بخاری ،محمد بن اسماعیل (بیتا الف) .التاریخ الکبیر ،دیاربکر :المکتبة االسالمیة.
بخاری ،محمد بن اسماعیل (بیتا ب) .کتاب الکنی ازء من التاریخ الکبیر ،دیار بکر :المکتبة االسالمیة.
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بالذری ،أحمد بن یحیی بن اابر ( .)5471/5141انساب األشراف  ،تحقیق :عبد العزیز الدوری ،بیروت:
امعیة المستشرقین األلمانیة.4 ،
بالذری ،أحمد بان یحیای بان ااابر ( .)5414انسااب األشاراف ،تحقیاق :محماد حمیاد اهلل ،مصار:
دار المعارف.5 ،
اعفریان ،رسول ( .)5117اطلس شیعه ،تاران :سازمان اغرافیایی نیروهای مسلح.
اوهری بصری بغدادی ،ابوبکر احمد بن عبد العزیز ( .)5441/5451السقیفة والفدک ،تحقیاق :محماد
هادی األمینی ،بیروت :شرکة الکتبی للطباعة والنشر ،الطبعة الثانیة.
حاکم نیشابوری ،محمد بن عبداهلل (بیتا) .المستدرک  ،تحقیق :یوسف عبد الرحمان المرعشلی ،بیاا:
دار المعرفة.
خلیفة ،أبو عمرو بن خیا ،بن أبی هبیرة لیثی عصفری (مشاور به شباب) ( .)5441/5451تاریخ خلیفة
بن خیا ،،تحقیق :فواز ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
دارمی ،عبداهلل بن بارام ( .)5144سنن الدارمی ،دمشق :مطبعة االعتدال.
الدوری ،یحیی بن معین (بیتا) .تاریخ ابن معین ،تحقیق :عبد اهلل احمد حسن ،بیروت :دار القلم للطباعة
والنشر والتوزیع.
ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد ( 5440/5451الف) .الکاشف فی معرفة من له روایة فی کتب الستة،
تحقیق :محمد عوامة ،أحمد محمد نمر الخطیاب ،بایااا :دار القبلاة للثقافاة االساالمیة ،مؤسساة
علوم القرآن.
ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد ( 5440/5451ب) .تاریخ االسالم و وفیاات المشااهیر واألعاالم،
تحقیق :عمر عبد السالم تدمری ،بیروت :دار الکتاب العربی ،الطبعة الثانیة.
ذهبی ،شمس الدین محمد بن احمد ( .) 5440/5451سیر أعالم النبالء ،تحقیاق :إشاراف و تخاری :
شعیب األرنؤو ،و مممون الصاغرای ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،الطبعة التاسعة.
رازی ،عبد الرحمن بن محمد بن ابی حاتم ( .)5410/5175الجرح والتعدیل ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی.
راغب اصفاانی ،حسین بن محمد ( .)5450مفردات الفاظ قرآن  ،تحقیق :صفوان عدنان داوودی ،بیروت:
دار القلم.
سمعانی ،أبو سعید عبد الکریم بن محمد بن منصاور تمیمای ( .)5460/5110األنسااب ،تحقیاق :عباد
الرحمن بن یحیی المعلمی الیمانی ،حیدرآباد :مجلس دائرة المعارف العثمانیة.
الشافعی ،محمد بن ادریس ( .)5411/5421کتاب األم ،بیاا :دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع ،الطبعة
الثانیة.
صدوق ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ( .)5165معانی االخبار ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم:
مؤسسه انتشارات اسالمی وابسته به اامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ سوم.
صدوق ،محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی ( .)5176االمالی  ،تاران :کتابچی ،الطبعة السادسة.
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صنعانی ،عبد الرزاق (بیتا) .المصنف ،تحقیق :حبیب الرحمن األعظمی ،بیاا :مجلس االعلمی.
طبرانی ،سلیمان بن احمد ( .)5441/5451المعجم االوسط ،تحقیق :قسم التحقیق بدار الحرمین ،بیااا:
دار الحرمین للطباعة والنشر والتوزیع.
طبری ،أبو اعفر محمد بن اریر ( .)5467/5117تاریخ األمام و الملاو  ،تحقیاق :محماد أبوالف ال
ابراهیم ،بیروت :دار التراث ،الطبعة الثانیة.
طریحی ،فخر الدین بن محمد ( .)5421مجمع البحرین ،تحقیق :السید أحمد الحسینی ،بی اا :مکتاب
النشر الثقافة االسالمیة ،الطبعة الثانیة.
طوسی ،ابو اعفر محمد بن حسن ( .)5111/5412راال الطوسی  ،تحقیق :اواد قیومی اصفاانی ،قام:
مؤ سسه نشر اسالمی وابسته به اامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ پنجم.
عجلی کوفی ،ابوالحسن احمد بن عبداهلل بن صالح ( .)5421معرفة الثقات ،مدینة منورة :مکتبة الدار.
عسقالنی ،احمد بن علی بن حجر ( .)5414/5424تاذیب التاذیب ،بیروت :دار الفکر للطباعة و النشر و
التوزیع.
عسقالنی ،احمد بن علی بن حجر ( .)5441/5451االصابة فی تمییز الصحابة ،تحقیق :عادل احمد عباد
المواود و علی محمد معوض ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
عقیلی ،محمد بن عمرو ( .)5451ال عفاء الکبیر ،تحقیق :الدکتور عبد المعطی أمین قلعجی ،بیروت :دار
الکتب العلمیه ،الطبعة الثانیة.
فراهیدی ،خلیل بن احمد ( .)5421/5161العین  ،تحقیق :مادی مخزومی ،اباراهیم ساامرایی ،قام :دار
الاجرة.
قاضی ابرقوه همدانی ،رفیع الدین اسحاق بن محمد ( .)5177سیرت رسول اهلل (ص) ،تحقیاق :اصاغر
مادوی ،تاران :خوارزمی ،چاپ سوم.
قرطبی ،محمد بن احمد (بیتا) .تفسیر قرطبی ،تحقیق و تصحیح :أحمد عبد العلیم البردونی ،بیروت :دار
احیاء التراث العربی.
کحالة ،عمر ( .)5461/5111معجم قبائل العرب ،بیروت :دار المالیین ،الطبعة الثانیة.
کوفی ،محمد بن سلیمان ( .)5450مناقب االمام امیرالمؤمنین (ع) ،تحقیق :شیخ محمد باقر محمودی ،قم:
امع إحیاء الثقافة االسالمیة.
مالک بن انس (بیتا) .المدونة الکبری  ،بیروت :دار احیاء التراث العربی.
مغربی ،قاضی نعمان ( .)5424شرح األخبار ،تحقیق :سید محمد حساینی االلای ،قام :مؤسساة نشار
اسالمی وابسته به اماعة مدرسین حوزه علمیه قم.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ( 5451الف) .االمالی ،قم :کنگره ااانی هزاره شیخ مفید.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ( 5451ب) .الجمل ،قم :کنگره ااانی هزاره شیخ مفید.
مفیااد ،محمااد باان محمااد باان نعمااان ( .)5454االرشاااد ،بیااروت :دار المفیااد للطباعااة والنشاار
والتوزیع.

(ع)بابهرهگیریازراویانمدنی57/

گرایشمدنیانبهامامعلی

منقری ،نصر بن مزاحم ( .)5110وقعة صفین ،تحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،قاهرة :المؤسسة العربیة
الحدیثة (افست :قم ،منشورات کتابخانه مرعشی نجفی ،)5424 ،الطبعة الثانیة.
یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب ( .)5400البلدان ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
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