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 سخن پژوهشگاه
 

ـ و ضبط و مهار پد یزیر به منظور شناخت، برنامه[ یپژوهش در علوم انسان در  ]یانسـان  یهـا  دهی
ـ وح یهـا  ر و استفاده از عقل و آموزهیارناپذكان یضرورت بشر یسعادت واقع یراستا نـار  كدر  یانی
ل جوامـع، شـرط   یاص یها فرهنگ و ارزش و ینیع یها تیو در نظر گرفتن واقع یتجرب یها داده

 ها در هر جامعه است. گونه پژوهش نیا ییآاركو  یینما ، واقعییایپو یاساس

ـ در گرو شناخت واقع یران اسالمیمد در جامعه اآاركپژوهش  سـو و   یـك جامعـه از   یهـا  تی
ـ یفه فرهنگ ان مؤلیتر یو اساس یانیوح یها وزهآم  نیتر متقن اسالم به عنوان گـر  ید یاز سـو  یران

و  یاز آن در پژوهش، بـازنگر  یریگ و بهره یاسالم ق از معارفیق و عمیدق یرو، آگاه نیاست؛ از ا
 است. برخوردار یا ژهیگاه ویاز جا یو مسائل علوم انسان یمبان یساز یبوم

ـ توجه بـه ا  ـ یامـام خم  یاز سـو  یقـت راهبـرد  ین حقی ، یاسـالم  یانگـذار جمهـور  یبن �ین
 ییفراهم سـاخت و بـا راهنمـا    1361حوزه و دانشگاه را در سال   یاركدفتر هم یریگ لكش نهیزم
ـ  ن نهـاد ید حوزه و دانشگاه، ایشان و همت اساتیا تیعنا و ـ  یعلم موفـق   ل گرفـت. تجربـه  كش
ـ گسترش فعال ینه را براینهاد، زم نیا  گسـترش  یب شـورا یآورد و بـا تصـو  آن فـراهم   یهـا  تی

ـ « 1377در سـال   یعـال  آموزش ـ تأ »ده حـوزه و دانشـگاه  كپژوهش  1382 سـال  در س شـد و یس
ـ « به  »پژوهشـگاه حـوزه و دانشـگاه   «بـه   1383سـال  در و  »دانشـگاه  حـوزه و  یمؤسسه پژوهش

  افت.ی  ارتقا
ـ   یرسـالت سـنگ   یفـا ینون در اكپژوهشگاه تا ـ    ین خـود خـدمات فراوان ارائـه   یبـه جوامـع علم

ـ توان به ته یم ه از آن جملهكاست  نموده ـ یتـاب و نشـر  كهـا   ف، ترجمـه و انتشـار ده  یه، تـأل ی  یه علم
  رد.ك  اشاره

  
 سه



  

رشته تـاریخ در مقطـع كارشناسـی    درسی برای دانشجویان  به عنوان منبع كمككتاب حاضر 
  .تهیه شده استمندان به مطالعات تاریخ دودمانی شیعه  ارشد و دكترا و نیز دیگر عالقه

ـ  از استادان و صاحب ـ شـود بـا هم   ینظران ارجمند تقاضا م  یشـنهادها یو پ یی، راهنمـا یارك
ـ گـر آثـار مـورد ن   ین دیتاب حاضر و تدوكن پژوهشگاه را در جهت اصالح یخود، ا یاصالح از ی

  دهند. یاری یجامعه دانشگاه
نـژاد   آقای دكتر منصور داداش از مؤلف محترم اثر جناب داند در پایان پژوهشگاه بر خود الزم می

االسـالم   االسـالم والمسـلمین سـیدكاظم طباطبـایی و حجـت      محتـرم اثـر حجـت    انو نیز از ارزیاب
  .والمسلمین محمدهادی یوسفی غروی سپاسگزاری كند

  

 چهار
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  وند یاد استاد صادق آینه دار علم و عمل زنده تقدیم به آینه

  
  

  مقدمه
  

انـد،   حفـظ و گسـترش تشـیع داشـته    های علمی شیعه كه سهم بسیاری در  تحقیق درباره خاندان
ها میـراث   انداز جدیدی را درباره تاریخ علمی و فرهنگی شیعه باز كند. این خاندان تواند چشم می

تـرین   اند. یكی از كهـن  و شیعه را نسل به نسل منتقل كرده و بر قوام و استواری آن افزوده �ائمه
بـه   �بوده و سهم قابل توجهی در انتقال میـراث ائمـه   �تبی ها كه در خدمت اهل این خاندان

هـای علمـی و فرهنگـی ایشـان در ایـن       است كه فعالیت اند خاندان ابورافع های بعد داشته نسل
 كتاب تحقیق و پژوهش خواهد شد.

اند، لزوم توجه بـه   كه پیوسته در خط والیت بوده ابورافعمانده از خاندان  اهمیت روایات برجای
هـای موجـود در    ویژه آنكه از سویی بخشی از آگاهی ند. بهك این روایات و بازسازی آنها را توجیه می

 ریشه در روایات این خاندان دارد و از سوی �و مناقب و فضایل امام علی �باب اخبار رسول خدا
  شود. دیگر دامنه و گستره فعالیت ایشان روشن نیست و نیاز به پژوهشی در این زمینه احساس می

شناسایی و نشان دادن سهم ایـن خانـدان در تحـوالت فرهنگـی شـیعه بـا مطالعـه روایـات         
ها و متون حدیثی، تاریخی و دیگر منابع، محقق شده است. با  الی كتاب شده از ایشان در البه نقل

هـای خانـدان و    شده و منسوب به این خاندان، تالش شـده گـرایش   تك روایات نقل تك مطالعه
هـا را   میزان تأثیر آنها در این عرصه بازنمایی شوند. موضوعی كه اهمیت بررسـی دربـاره خانـدان   

های سیاسی در سده اول هجری بودند و روایـات   ها، اساس فعالیت افزاید آن است كه خاندان می
ها تولیـد و گسـترش یافتـه اسـت و از مسـیر بررسـی        ر محیط رقابت میان خاندانمنقول ایشان د

  توان به فضای فكری و سیاسی آن عصر پی برد. ها، می روایات این خاندان
و بازسـازی   مانده از خانـدان ابورافـع   جایرهدف از پژوهش حاضر، استخراج و گردآوری منقوالت ب

_ است. با این پژوهش ضـمن فـراهم   _یك در شكل اصلی خود باقی نمانده  كه هیچ _های ایشان _ كتاب



  های شیعه؛ خاندان ابورافع (پژوهش و بازسازی میراث مكتوب خاندان ابورافع) خاندان      2

  

ای بـرای   مایـه  آوردن امكان دستیابی به روایات این خاندان به صورت یكجا و ذیل كتاب مناسب، دسـت 
  شود. ند آن مهیا میهای شیعی و نقش ایشان در استمرار و گسترش تشیع و معارف بل مطالعه خاندان

  این كتاب در سه فصل سامان یافته است:
اختصاص دارد. مجموع  حال افراد خاندان ابورافع ناسایی، معرفی و ارائه شرح، به شفصل اول

  نفر هستند. 42اند  وابستگان به این خاندان كه در اسناد روایات شناسایی شده
شـده از ایـن خانـدان اسـت. بـا رسـم        شناسی و تنوع روایـات نقـل   سنخد ، درصد   فصل دوم

هایی ضمن مشخص ساختن نقش هر یك از اعضای این خاندان، به نوع روایات و نحـوه   جدول
  گسترش آن در منابع و متون اشاره شده است.

های منسوب به خاندان اختصاص دارد. چهار كتـاب بـه افـراد     سازی كتاب، به بازفصل سوم
خاندان منسوب است كه موارد به جای مانده از این خاندان با توجـه بـه موضـوع روایـات،     این 

  بندی و جایابی شده است. ها رده ذیل یكی از این كتاب
مطالعـه منظمـی صـورت نگرفتـه اسـت؛ مرحـوم عالمـه         گفتنی است درباره خاندان ابورافع

 1، افراد وابسته به این خاندان را در فایده سی و یكم گرد آورده است.قاموس الرجالدر  شوشتری
و  ذیل عنـوان ابورافـع و دو فرزنـدش عبیـداهللا     میراث مكتوب شیعهدوم، دكتر مدرسی در كتاب 

مانده اشاره كرده است. سوم، دكتر حسـن   مختصر و آثار ایشان و موارد برجایحال  ، به شرحعلی
مـن   مـن شـهد مـع علـی حروبـه      ةكتـاب تسـمی  در سایت كاتبان در یادداشتی با عنوان  انصاری

پرداخته است. چهـارم،   تسمیه عبیداهللا بن ابورافعبه بررسی كتاب  عراف الصحابه از عبیداهللا بن ابی
به زبـان عربـی نوشـته     ، از سوی ناصر طبیبیابورافع مولی رسول اهللانیز كتابی با نام  درباره ابورافع

پردازی در آن بسیار و شرح زندگی ابورافع به داستان كشیده شده است. كتاب  كه قلم 2شده است
حال افراد وابسته به این خانـدان پرداختـه، روایـات ایشـان را گـرد       حاضر به گونه جامع به شرح

هـا و   بندی كرده و از خالل بررسی روایات این خاندان درصدد نشـان دادن گـرایش   و دسته آورده
  .مواضع فكری و سیاسی آنان برآمده است
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  فصل اول

  
  خاندان ابورافع

  
ترین آنهـا در پـذیرش اسـالم و     ها و بیوت شیعه و قدیم ترین خاندان از بلندمرتبه خاندان ابورافع

انتسـاب و شـهرت    2شـوند.  و به عنوان نخستین نویسندگان شیعی شناخته مـی  1است تشیع بوده
نیـز شـناخته    و با انتساب هاشـمی  �بود و آنان به عنوان موالی رسول خدا 3»رافعی«این خاندان 

بود كه خود و فرزنـدانش پـس از رسـول     �شدند. نیای این خانواده ابورافع خادم رسول خدا می
ـ  بودند، ارتباط و پیوند خویش را با اهل �در خدمت امام علی �خدا حفـظ كـرده و در    �تبی

ـ  زمینه نشر و گسترش روایات اهـل  ـ  كوشـیده و بـه عنـوان مـوالی اهـل      �تبی شـناخته   �تبی
مانـده از ایـن    این خاندان در زمینه نقل احادیث فعال بودند و بیشتر روایـات برجـای   4شدند. می

یابد و روایات ایشان در منابع شیعی و سـنی بازتـاب یافتـه و تـا      ارتباط می �تبی خاندان با اهل
شـدند. گفتـه شـده ایـن      قرن سوم افرادی از این خاندان در نقل روایات فعال بوده و شناخته مـی 

نـزد   �اند چنان كه لباس رزم رسول خـدا  را حفظ كرده �خانواده ابزارهای شخصی رسول خدا
ادعا كرد كه شمشیر و زره رسول  و زمانی كه حسن بن حسن مثنی 5شد این خاندان نگهداری می

ق) برای اطمینـان از راسـتگویی وی، سـراغ    95(م نزد وی است، حجاج بن یوسف ثقفی �خدا
همچنین این خـانواده   6شناسایی كند. را �ع فرستاد تا شمشیر و زره رسول خداابوراف مردی از آل

                                                           
  .203، ص1، جالسید بحرالعلوم رجال، . بحرالعلوم1
، 10؛ ج181، ص4، جالذریعـة الـی تصـانیف الشـیعه    ، ؛ آقابزرگ طهرانـی 2، صمعالم العلماءب، شهرآشو . ابن2

 .281، ص16؛ ج80ص
وضیح المشـتبه فـی ضـبط أسـماء الـروا, و أنسـابهم       ت، ؛ قیسی دمشقی27، ص3، جاالنساب، . تمیمی سمعانی3

    .487، ص1، جالكافی، . كلینی4  . 116، ص2، جوألقابهم و كناهم
  .214، ص1ج، المغازی، . واقدی5
 .376، صالمحاسن والمساوی، ؛ بیهقی327، ص1، جالمحن، . ابوالعرب6
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ق) هنـوز  204(م بـود و تـا عصـر شـافعی     �مسئول نگهداری صدقات و موقوفـات امـام علـی   
  1گردانندگان این موقوفات از این خانواده بودند.

اشراف آن دیـار بـه شـمار    بوده و به عنوان دانشمندان و  بیشتر افراد این خاندان ساكن مدینه
های این خانواده به مرور بـه دیگـر    شدند. برخی شاخه شناخته می» مدنی«و با انتساب  2رفتند می

رفتـه و تـا نیمـه قـرن      ای از آنان به اندلس اند از جمله شاخه های اسالم كوچ كرده نقاط سرزمین
 و بغـداد  ای از میان آنان برخاست. چنان كه برخی از آنان به كوفـه  شده چهارم دانشمندان شناخته

  كوچیده و ساكن آنجا شدند.
از جمله مشكالت در شناسایی افراد یادشـده ایـن خانـدان در اسـناد روایـات، اخـتالف در       

شـده ذكـر    این خاندان است كه گاه در اسناد به صورت ابتر و ناقص و یا تصحیف یادكرد از افراد
ها حذف شده و فـرد   به صورت كامل درج نشده است. در مواردی نیز واسطهایشان شده و نسب 

نسبت داده شـده اسـت و حـال آنكـه میـان وی و بـزرگ        مستقیماً به بزرگ خاندان یعنی ابورافع
  ندین واسطه وجود دارد.خاندان چ

  افراد و وابستگان به این خاندان كه در منابع و اسناد روایی از ایشان یاد شده به شرح زیر است:

  �خادم رسول خدا . ابورافع1

انـد. چنـان كـه     حـال وی اختصـاص داده   های رجال و تـراجم عنـوانی را بـه شـرح     بیشتر كتاب
شـده در كتـاب    حـال درج  اند. اولـین شـرح   حدیثی در عنوانی، روایات او را گرد آورده های كتاب

  3است. حال ابورافع كه اختصاص به بررسی نویسندگان شیعی دارد، شرح نجاشی
قرمـان،  اند: إبراهیم، أسلم، سنان، یسـار، صـالح، عبـدالرحمن،     های مختلفی برای او گفته نام

وجـه ایـن همـه نـام بـرای وی       6ها اسـت.  از جمله این نام 5و هرمز 4عجمی یزید، ثابت، بندویه
توانـد بیـانگر    هایی ایرانی است و مـی  اند نام مشخص نیست. دو نام بندویه و هرمز، كه به او گفته

امـا   7یـاد شـده اسـت؛    »همـذانی «ساب اصل و ریشه وی باشد، چنان كه فرزندش عبیداهللا به انت
                                                           

  .58، ص4، جكتاب االم، . شافعی1
  .84، ص1، جفی معرفة األصحاباالستیعاب ر، عبدالب . ابن2
   .171، ص1، جلبطا ابی مناقب آلب، شهرآشو . ابن4  . 4، صالنجاشی رجال، . نجاشی3
  .25، ص1، جاسد الغابة فی معرفة الصحابهر، اثی ؛ ابن330، ص10، جاالنساب، . تمیمی سمعانی5
  .92، ص12، جتهذیب التهذیبر، حج . ابن6
  .96، صو فنون أخبار الخالئف تاریخ القضاعی المسمی عیون المعارف، . قضاعی7
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تواند بیانگر اصالت مصـری باشـد. لقـب او     ، قبطی است كه این انتساب میانتساب رایج ابورافع
كـه گـاه بـه اشـتباه بـه       شـد  اش ابورافع، شناخته می و بیشتر به كنیه 1، تصغیر ابراهیم است»بریه«

  صورت رافع نیز ثبت شده است.
بـرده و غـالم    مشخص نیست. ابورافـع در مكـه   و چگونگی انتقال وی به مكه زادگاه ابورافع

بخشـیده شـد. ابورافـع دو     �بود و بعدها از طرف عباس به رسـول خـدا   بن عبدالمطّلب عباس
سـال قبـل از بعثـت     38م و 572ولـد وی را بایـد در   تتر بود، بنابراین سال  كوچك سالی از پیامبر

از  یـامبر در مكـه  در دوران حضـور پ  2مشـغول شـغل تیرتراشـی بـود.     پیامبر دانست. او در مكـه 
هایی اسـت كـه بیـانگر     . او خود راوی گزارشنیست های وی گزارش مستقیمی در دست فعالیت

حضور وی در آن حوادث است. ابورافع راوی روایت فراخوانی بستگان نزدیـك از طـرف پیـامبر    
ـ  ت. برخـی او را در  است كه در سال سوم بعثت پیامبر روی داد. او خود شاهد این ماجرا بوده اس

از آن یاد كرده  نجاشی رجالكه  اند. شركت او در هجرت به حبشه آورده شمار مهاجران به حبشه
اند از او یـادی   آوردهق گرد اسحا كه امثال ابن صحیح نیست و در لیست مهاجران به حبشه 3است

  ضمن آنكه وی در این ایام هنوز مسلمان نشده بود. 4نشده است.
اما منابع  ؛در دوران مكی فراتر از چند گزارش كه یاد شد نیست های مربوط به ابورافع گزارش

ای از سـوی   اند. ابورافع مأمور رسـاندن نامـه   اطالعات بیشتری برای او در دوران مدنی ثبت كرده
 بن عبـدالمطّلب  شد. این نامه قاعدتاً مربوط به زمانی است كه ابورافع برده عباس به پیامبر قریش

تـوان سـال اول هجـری     هجرت كرده بود كه زمان آن را مـی  به مدینه از مكه �بود و رسول خدا
خواسـت   �نامه به پیامبر، تمایل به اسالم پیدا كرد و از رسول خدا دانست. ابورافع پس از تسلیم

موافقت نكرد و آن را مخالف عهد دانست و اظهـار   �كه اجازه دهد نزد وی باقی ماند، اما پیامبر
نیسـت و بـه ابورافـع فرمـود بـازگردد و       5فرستادگان (البرُد) كرد كه سنّت وی نگه داشتن سفرا و

  6اش به این آیین باقی مانده بود، مجال بازگشت خواهد بود. چنان كه عالقه
دو مـوالی رسـول    بـن حارثـه   و زید ، ابورافعبه مدینه براساس گزارشی پس از هجرت پیامبر

 م (دو دختـر پیـامبر) و سـوده   كلثـو  ، ام�، از سوی آن حضرت مأموریت یافتند تا فاطمـه �خدا
                                                           

   .462، ص2، جاألمم والملوك تاریخ، . طبری2  . 104، ص2، جاعیان الشیعه، . االمین1
    .321، ص1، جالسیره النبویهم، هشا . ابن4  . 5، صالنجاشی رجال، . نجاشی3
  اند كه در این صورت معنای آن نیكی خواهد بود. نوشته» بِرّ«. برخی منابع به جای برد، واژه 5
  .145، ص9، جالسنن الكبری، . بیهقی6
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این گزارش صحیح نیست زیرا كه ابورافـع در ایـن    1آوردند. را به همراه خود به مدینه دختر زمعه
هجـرت   در سال دوم به مدینـه  بود و پس از جنگ بدر ایام هنوز هجرت نكرده بود و غالم عباس

و مـادرش   �همراه امام علی، اندكی پس از هجرت پیامبر به �كرد. ضمن آنكه حضرت فاطمه
  2هجرت كرد. به مدینه ، از مكهفاطمه بنت اسد

هجـرت كـرد و در    بـه مدینـه   از مكه او از مسلمانان قدیمی شمرده شده كه پس از جنگ بدر
بـن   همـراه عبـاس   شركت جسـت. بنـا بـر گزارشـی، وی در جنـگ بـدر       �اغزوات رسول خد

دید، درباره  چون او را در بدر �، موالی خویش، در صف مشركان بود و رسول خداعبدالمطّلب
خـود اظهـار    این خبر صحیح نیسـت؛ زیـرا چنـان كـه ابورافـع      3سپاه مشركان از او پرسش كرد.

بـوده اسـت. ابورافـع     بـن عبـدالمطّلب   و در خدمت همسـر عبـاس   كند، در این ایام در مكه می
، او كه پیروزی مسـلمانان را بـا   به مكیان رسید گوید: هنگامی كه خبر شكست مشركان در بدر می

درگیر شد و با كمك همسـر عبـاس توانسـت از چنـگ او      دانست، با ابولهب كمك فرشتگان می
های پس از این حادثه بیانگر آن هسـتند كـه ابورافـع مـوالی رسـول       اطالعات و گزارش 4برهد.

بیرون آمده است، امـا زمـان ایـن تغییـر دقیقـاً       بن عبدالمطّلب شده و از سرپرستی عباس �خدا
  مشخص نیست.

او را آزاد  �داده، پیـامبر  �را به پیامبر گوید: هنگامی كه خبر پذیرش اسالم عباس می ابورافع
رخ داده باشـد؛ زیـرا ابورافـع در     كرده است. این رخداد باید پس از سال دوم هجری و جنگ بدر

بوده و پـس از ایـن جنـگ، در     بن عبدالمطّلب و در سال دوم هجری هنوز بردۀ عباس جنگ بدر
دهـد، از سـوی    گیرد و چون خبر اسالم رسمی عباس را به آن حضرت می قرار می �اختیار پیامبر

كه تـاریخ   5كنیز خویش را به ازدواج وی درآورد. ی، سلمدر مدینه �شود. پیامبر آزاد می �پیامبر
توان سال سوم هجری تخمین زد. مشاهدات ابورافع بیانگر آن هستند كـه وی در   این حادثه را می

                                                           
، بكار بن ؛ زبیر317، ص1، جانساب االشراف، ؛ بالذری28، ص8؛ ج183، ص1، جالطبقات الكبرید، سع . ابن1

 .221، ص3، جالبدایة والنهایهر، كثی ؛ ابن598، ص2، جو اخبارها جمهره نسب قریش
  .184، ص1، جلبطا ابی مناقب آلب، شهرآشو ؛ ابن464، صامالی، ی. طوس2
  .87، صاالصول الستة عشر. جمعی از مؤلفان، 3
، 6، جمسـند ، ؛ احمد بن حنبـل 54، ص4، جالطبقات الكبرید، سع ابن  ؛647، ص1 ، جالسیر, النبویهم، هشا . ابن4

دالئـل  ، اصـبهانی  ؛ ابونعیم511، ص1، جالمعرفة والتاریخ، ؛ بسوی308، ص1، جالجامع الكبیر، ؛ ترمذی9ص
  .145، ص3، جدالیل النبو, و معرفة احوال صاحب الشریعه، ؛ بیهقی473، ص2، جالنبوه

  .55د، همان، صسع . ابن5
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هنگـام والدت   �گوید دیده است كـه رسـول خـدا    . او میبوده است سال سوم هجری در مدینه
  1در سال سوم هجری در گوش او اذان گفت. �امام حسن

در  ، امـوال یهودیـان بنونضـیر   در سال چهارم هجری، پس از پیروزی مسـلمانان بـر بنونضـیر   
را مسئول رسـیدگی بـه امـوال بنونضـیر كـرد.       ، ابورافع�قرار گرفت. رسول خدا �اختیار پیامبر

كـرد و ابورافـع گـاه     بخشی از اموال این سرزمین را صرف هزینـه خـانواده خـویش مـی     �پیامبر
  2رستاد.ف می �های نوبر از آنجا برای رسول خدا میوه

شـد، بـه    آمـاده مـی  » عمره قضا«برای رفتن به  �در سال هفتم هجری، زمانی كه رسول خدا
بـود، بـه ازدواج    را كـه در مكـه   دختـر حـارث   مأموریت داد تا میمونـه  بن خولی و اوس ابورافع

داده  �ابورافع در عمره قضا پس از اتمام مهلتی كه مشركان بـه رسـول خـدا    3درآورند. �پیامبر
سـر دهـد، البتـه او خـود در      �را میان صحابه پیامبر بودند، مأموریت یافت تا ندای كوچ از مكه

  4برساند. �دختر حارث را كه به ازدواج پیامبر درآمده بود به پیامبر ماند تا میمونه مكه
 متولد شـد، ابورافـع   �الحجه سال هشتم هجری هنگامی كه ابراهیم فرزند رسول خدا در ذی

  5دریافت كرد. �ای به رسم مژدگانی از رسول خدا رساند و برده �زودتر از همه خبر را به پیامبر
داد.  را انجـام مـی   �اش بود و كارهای شخصی رسول خـدا  و خانواده �، امین پیامبرابورافع

ایـن مـوارد كـه     اسـت. برخـی از   �مانده بیانگر نزدیكی بسـیار ابورافـع بـه پیـامبر     جای اخبار به
هـای   الی كتـاب  مشاهدات و خاطرات شخصی ابورافع در همراهی با رسول خداسـت و در البـه  

  اند: مانده، بدین شرح جای حدیثی یا تاریخی به
در حـال اسـتراحت    �رفت و آمد داشت. روزی در حالی كه پیـامبر  �به خانه پیامبر ابورافع_ 

شود، مـار را نكشـت و خـود     بود، ابورافع در گوشه اتاق ماری دید، به گمان اینكه به پیامبر وحی می
چون از خواب برخاست آیه والیت  �و مار خوابید تا آن حضرت آسیبی نبیند. پیامبر �میان پیامبر
داد و از ابورافع خواسـت كـه    �و بشارت به والیت امام علی» ا�نَّم�ا و
ل�ی�م� ال�ه� و
ر�س�ولُه�...«را خواند: 
  6را در پیشامدهای آینده یاری دهد و ابورافع را به عنوان امین خود خواند. �امام علی

                                                           
، 1جد، همان، طبقه خامسه، سع ؛ ابن336، ص4، جالمصنف ،عبدالرزاق  ؛273، ص2، جداود مسند ابی، . طیالسی1

   .455، ص1، جمسند، ؛ الرویانی449، ص2، جداود ابی سنن، ؛ سجستانی ازدی371 و  228ص
 .378، ص1، جمغازی، . واقدی2
  .118، ص2، جانساب االشراف، ؛ بالذری105، ص8، جالطبقات الكبری د،سع . ابن3
   .87ص، 2، جتاریخ الیعقوبی، ؛ یعقوبی107، ص1همان، ج. 5  . 93، ص2د، همان، جسع . ابن4
  .235ص، الیقین باختصاص موالنا علی بامر, المؤمنینس، طاوو ؛ ابن5، صالنجاشی رجال، ؛ نجاشی59، صامالی، طوسی. 6
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را بـه ایشـان انتقـال     �واسطه میان آن حضرت و همسرانش بود و گاه پیغام پیـامبر  ابورافع _
موظـف   �رغم اینكه در جنگ بود و مأموریتی بر عهده داشت، از سوی پیامبر بار به داد. او یك می

غـم اكـراه اولیـه، ایـن كـار را      ر را نزد آن حضرت آورد، ابورافع به شد آن كار را رها كرده و میمونه
فقها از این روایت در باب جواز سفر زن همراه با موالیی كه دارای دین و امانت است  1انجام داد.

  2اند. استفاده كرده
رساند و تنظیم روابط اقتصادی نیز گاه بـه عهـده    را به انجام می �_ او كارهای شخصی پیامبر

 �آمد و وسایل پـذیرایی در منـزل مهیـا نبـود؛ پیـامبر      �او بود. روزی میهمانی برای رسول خدا
ودی بـه  را برای تهیه غذا بیرون فرستاد و او نزد مردی یهودی برای گرفتن قرض رفت. یه ابورافع

گـزارش داد، آن   �شرط گرفتن رهن با پرداخت قرض موافقت كـرد. ابورافـع چـون بـه پیـامبر     
 3ها و زمین هستم. سپس زرهش را به عنوان رهن به گـرو داد.  حضرت فرمود كه من امین آسمان

از مردی شتری قرض گرفت، چون برای دریافـت   �كند رسول خدا چنان كه ابورافع گزارش می
مراتب بهتـر از آن در اختیـار    افع اظهار كرد كه شتری همانند آن نیست، بلكه شتری بهآن آمد، ابور
فرمود كه همان را بدهد و اظهار كرد بهترین مـردم كسـی اسـت كـه بازپرداخـت       �است. پیامبر

  4بهتری داشته باشد.
كرد و چون ابورافع تمایل داشت همراه ارقـم   را از خانواده خود قلمداد می ، ابورافع�_ پیامبر

موافقـت نكـرد و فرمـود:     �م برای گردآوری زكات رفته و سهمی دریافت كند، پیـامبر ارق بن ابی
  5وابسته یك قوم از خود آنان است.

خرید، بعد از نماز عید یكی را  در عید قربان دو گوسفند بزرگ می �گوید: پیامبر می _ ابورافع
و گوشت قربانی را بـه افـراد   » دمحم محمد و آل«كرد و دومی را نیز از طرف  از طرف امت ذبح می

  6داد. مسكین می
                                                           

، مسـند ، ؛ الرویـانی 231، ص2، جسعید بن منصور سنن، ؛ خراسانی مكی391، ص6، جمسند، . احمد بن حنبل1
    .136، ص4، جهخزیم صحیح ابن، نیسابوری سلمی. 2  . 469، ص1ج

؛ 241، ص1، جمعرفة الصـحابه  ، ؛ ابونعیم اصفهانی331، ص1، جالمعجم الكبیر، ؛ طبرانی73، ص2، جمسند، البزار. 3
  .450، ص7، جالمطالب العالیهر، حج ؛ ابن347، ص3، جاتحاف الخیر, المهره بزوائد المسانید العشره، بوصیری

ع، قان ابن ؛291، ص7، جسنن، ؛ نسائی390، ص6، جمسند ،؛ احمد بن حنبل130، ص1، جداود ابی مسند، طیالسی. 4
  .436، ص2، جمعجم الصحابه

  .84، ص2، جسنن، ؛ ترمذی953، ص2، جاالموال كتابه، زنجوی ابن؛ 390و  10، 8همان، ص ،. احمد بن حنبل5
  .486، ص2، جشرح االخبار، ؛ قاضی نعمان312، ص1، جالمعجم الكبیر، ؛ طبرانی391و  8، همان، صاحمد بن حنبل. 6



 9      خاندان ابورافع

ای یافتـه   در كناره غالف شمشیر آن حضرت نوشـته  �گوید: پس از رحلت رسول خدا می ابورافع_ 
  1ها و دستورهایی در باب چگونگی رفتار با بردگان، برادران و فرزندان بوده است. كه حاوی سفارش

گفـت.   شنیده، بازمی �نحوه قرائت برخی آیات قرآنی را كه خود از زبان رسول خدا _ ابورافع
» فسـوف یعلمـون«گونه نه به گونـه   را به همین» فَتَم�تَّع�واْ فَس�و ف� تَع�لَم�ونَ«آیه  او شنیده بود كه پیامبر

را بـا یـاء   » 567 تَخْف2َ م�نکم� خَاف�یةٌ«را با كسر قاف و آیه: » و
ج�اء ف�ر�ع�و نُ و
م�ن قب�لَه�«كرد. آیه:  قرائت می
و آیـه دوم بـه فـتح قـاف:     » فَس�و ف� تَع�لَم�ـونَ«های كنونی آیه اول  در قرآن 2كرد. ) قرائت میی�خْف2َ(
  3است.» )۱۸(الحاقه،  567 تَخْف2َ م�نکم� خَاف�یةٌ«و آیه سوم: » و
م�ن قَب�لَه�«

در  ، نقش چندانی برای ابورافع�و پیش از به خالفت رسیدن امام علی �پس از رسول خدا
است كه وفادار بـه سـخنان و   آن شده از او بیانگر  حوادث ثبت نشده است. برخی رفتارهای ثبت

ص وقـا  ای در كنار خانه سعد بن ابـی  بوده است؛ از جمله اینكه ابورافع خانه �دستورهای پیامبر
ص و فرد دیگری خواهان خرید خانه بودند وقا داشت، چون قصد فروش خانه كرد، سعد بن ابی

شنیده بود كـه   �كرد؛ ابورافع چون از پیامبر كه شخص دوم بابت خرید مبلغ باالتری پیشنهاد می
  4ص فروخت.وقا در فروش خانه، همسایه حقی دارد، خانه را به سعد بن ابی

ای بود كـه همـراه عمـرو بـن      از جمله صحابه و عصر فتوحات، ابورافع در دوران خلیفه دوم
بـرای خـود برگزیـد،     به سال بیستم هجری شركت كرد و مكـانی را در مصـر   در فتح مصر عاص

  5فروخت. بعدها این خانه به سائب، موالی ابورافع رسید كه وی نیز آن مكان را به معاویه
، هنگامی كه اصحاب شورا برای ق)23(م بن خطاب كند پس از درگذشت عمر گزارش می ابورافع

  6با آنان مناشده كرد و فضایل خویش را برایشان برشمرد. �گرد آمده بودند، امام علیتعیین خلیفه 
                                                           

، المطالب العالیهر، حج ؛ ابن25، ص2، جمجمع الزوائد و منبع بالفوائد، مصری؛ هیثمی 76، ص2، جمسند، . البزار1
  .هر دو به نقل از بزار 457، ص3ج

، ؛ زمخشـری 164، ص1، ججزء فیه قراءات النبی، بن عبدالعزیز ؛ حفص بن عمر308، ص2، جمسند، . الرویانی2
  .265، ص11، جالقرطبی تفسیر، ؛ القرطبی197، ص4، جالكشاف

  .18و  9؛ حاقه، 55. نحل، 3
؛ 57، ص9، جالمعجم االوسـط ، ؛ طبرانی66، ص8، جصحیح البخاری، ؛ بخاری252، ص1، جمسند ،حمیدی .4

 .241، ص1، جمعرفة الصحابه، ابونعیم اصفهانی
، فی تاریخ األمم والملوك المنتظمی، جوز ؛ ابن159و  125، 124، 117، صو اخبارها فتوح مصرم، عبدالحك . ابن5

  .167، ص5ج
، حلیـة االبـرار  ، ؛ بحرانـی 91ص ،3، جاثبات الهدا, بالنصوص والمعجزات، ؛ حر عاملی556 ، صامالی، . طوسی6

  .410، ص2ج
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كند كـه در وادع بـا    بود. او خود نقل می �نیز همراه امام علی در دوره خالفت عثمان ابورافع
های آینـده سـخن گفتـه و سـفارش      ) حضور داشته و ابوذر از فتنه(هنگام تبعیدش از مدینه ابوذر

او  �مراجعه كرد؛ زیرا به فرموده پیـامبر  �طالب بن ابی ها باید به علی كرده است كه در این برهه
  1فارق میان حق و باطل و بزرگ مؤمنان است.

به حمایت از آن حضرت پرداخـت و در شـمار پیـروان و     �در دوران خالفت امام علی افعابور
آغاز شد، ابورافـع كـه    �ها با امام علی قرار گرفت. هنگامی كه مخالفت �شیعیان نیكوی امام علی

فروخت و در حـالی   درباره حوادث این عصر را شنیده بود، زمین خود را در خیبر �پیشگویی پیامبر
شـركت كـرد. برخـی     های جمـل و صـفین   و در جنگ 2شد �سال داشت، همراه امام علی 85كه 

در این حـوادث دارنـد. او گـزارش     �همراهی وی با امام علی حكایت ازمانده از او  روایات برجای
ای  گذشت با عـده  از رود فرات �) چون امام علیبه سوی صفین �كند (هنگام رفتن امام علی می

نماز عصر گزارد، اما عده دیگری كه درصدد گذر از رود بودند نتوانسـتند نمـاز عصـر را بخواننـد و     
  3خورشید بازگشت و مردم نماز عصر را به جای آوردند. �مام علیآفتاب غروب كرد. با دعای ا

در دسـت نیسـت    �های عصر امام علی آفرینی او در جنگ رغم این اخبار، گزارشی از نقش به
و  ق)283(م ، نوشـته ثقفـی  الغـارات ، ق)212(م ، اثر نصـر بـن مـزاحم   صفین ةوقعهای  و كتاب
و  �هـای امـام علـی    در جنـگ  ، گزارشی از حضور ابورافـع ق)413(م ، نگاشته شیخ مفیدالجمل

  اند. ایفای نقش وی به دست نداده
با خود ابورافع درآمیخته است؛ از جمله گفته شـده ابورافـع    گاه اطالعات مربوط به فرزندان ابورافع

(كـه   و علـی  المال آن حضرت شد و دو فرزندش عبیداهللا دار بیت ، عهده�در دوران خالفت امام علی
فعالیـت خـود را    �دستگاه اداری امام علی ساله، یا كمی بیش از آن بودند) در سی هجری،  35در سال 

م، دختـر امـام   كلثـو  المال از سـوی ام  ای طال از بیت قطعه آغاز كردند. برخی منابع داستان عاریه گرفتن 
كـه ایـن    4را بر عهده داشـت اسـت   المال كوفه اند كه ابورافع كارگزاری بیت را در زمانی دانسته �علی

  گزارش مربوط به یكی از فرزندان ابورافع (علی یا عبیداهللا) است، نه خود ابورافع.
                                                           

ـ  المسترشد فی امامه امیرالمؤمنین علی بن ابیكبیر،  ؛ طبری79، ص2، جمسند، . البزار1 ؛ 290و  215، ص�بطال
ـ  بـن ابـی   مناقب االمام امیرالمؤمنین علی، ؛ كوفی103، لشیعة المرتضی بشار, المصطفی، طبری آملی ، �بطال

الیقین باختصاص موالنا علی بـإمر,  س، طاوو ابن؛ 41، ص42، جتاریخ مدینة دمشقر، عساك ؛ ابن284، ص1 ج
  .228، ص13، جهالبالغ شرح نهجید، الحد ابی ؛ ابن499، المؤمنین

   .318، ص2، جلبطا ابی قب آلمناب، شهرآشو . ابن3  . 5، صرجال النجاشی، . نجاشی2
  .5، صرجال النجاشی، . نجاشی4
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بخشی از خانه پدری  �، امام حسن�براساس گزارش منابع شیعی پس از شهادت امام علی
، داد كه بعدها از سوی فرزنـدش عبیـداهللا   رافعبه ابو های آن حضرت را در مدینه و زمینی از زمین

زنـده بـوده، محـل تردیـد      �اینكه ابورافع در این ایام و پس از امام علی 1فروخته شد. به معاویه
 مانـد و پـس از آن بـه مدینـه     پس از شهادت پدر، مدت شش مـاه در كوفـه   �است. امام حسن

  آمد، زنده نبوده است. به مدینه �بازگشت، ابورافع در ایامی كه امام

  خلط میان چند ابورافع
شـدند،   با افراد دیگری كه با همین كنیه، یا نام رافع شناخته مـی  به جهت تشابه میان كنیه ابورافع

  هایی پدید آمده است. موارد ذیل از همین باب است: گاه اشتباه
(در  كه از سوی مقوقس پادشاه مصـر  یاز ابورافع قبط �در شمار موالی رسول خدا _ یعقوبی

ابورافـع  «كه این گزارش صحیح نیسـت و   2نام برده است ،هدیه شد سال هفتم هجری) به پیامبر
ن بـود و زمینـه اشـتباه آن    های پیش از ای در سال �به پیامبر بن عبدالمطّلب ، هدیه عباس»قبطی

هدیه داد و چون هر دو انتساب بـه   �به رسول خدا» مابور قبطی«ای به نام  است كه مقوقس بنده
  اند، موجب التباس و اشتباه فراهم آمده است. قبط داشته

 گاه آمیخته شده است. ابواُحیحه سعید بن عـاص  میان او و ابورافع، موالی سعید بن عاص_ 
 ای به نام ابورافع داشت كه فرزندانش سهم خویش از وی را آزاد كردند غیر از خالد بن سعید برده

نیز او را آزاد كرد، به این جهـت او خـود را    �بخشید. پیامبر �كه سهم خویش را به رسول خدا
كـرد. چـون عمـرو بـن      نیز چنین ادعایی می دانست. بهِی، فرزند ابورافع می �موالی رسول خدا

تازیانـه   زیـر رسید، به جهت این ادعا، بهـی را   به فرمانداری مدینه در ایام معاویه سعید بن عاص
مربوط به  3اند گرفت تا او از ادعای خویش دست بردارد. این حادثه را كه منابع بسیاری نقل كرده

نیست بلكه مربوط به ابورافـع مـوالی پیشـین     �موالی قطعی و حتمی رسول خدا ابورافع قبطی
به اشتباه او  است. بهی در شمار فرزندان ابورافع قبطی نیست و برخی چون طبری سعید بن عاص

  5نیز میان این دو ابورافع خلط كرده است. الكاملدر  مبرد 4اند. را فرزند ابورافع قبطی دانسته
                                                           

    .87، ص2، جتاریخ الیعقوبی، . یعقوبی2  . همان. 1
، ر عسقالنیحج ؛ ابن39، ص46، جتاریخ مدینة دمشقر، عساك ابن؛ 170، ص3، جتاریخ األمم والملوك، . طبری3

  .114، ص7، جاالصابة فی تمییز الصحابه
   .360، ص2، جالكامل فی اللغة واالدب، مبرد. 5   ، همان.. طبری4
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بـن   كه از تابعین و مـوالی دختـر عمـر    را نباید با نفیع ابورافع صائغ _ همچنین ابورافع قبطی
كند، مربوط به روایـات   نقل می بود، اشتباه گرفت. مجموعه روایاتی كه ابورافع از ابوهریره خطاب

 اسـت. او راویِ ابـوهریره   و موالی دختر عمر بـن خطـاب   اكن بصرهنفیع ابورافع صائغ مدنی، س
نیز از جمله راویان از او هستند. روایات او نیز درباره رسـول   و ثابت بنانی است و قاسم بن مهران

راوی از ابـوهریره   �، مـوالی رسـول خـدا   و عمر بن خطاب است. ابورافع قبطـی اسـلم   �خدا
ه سـلم  كـه مـوالی ام   نیست. چنان كه میان او و عبداهللا بن رافع مخزومی مكنی به ابورافـع مـدنی  

كند همه مربوط بـه   ه نقل میسلم بود، نباید آمیخت. روایاتی كه ابورافع از ام �اهمسر رسول خد
  1است. ابورافع مدنی

  درگذشت ابورافع
 و پـیش از قتـل عثمـان    352به اختالف ثبت شده است. برخی مـرگ او را در سـال    مرگ ابورافع

ای دیگر  عده 4هجری) دانسته است. 35مرگ او را پس از قتل عثمان (در سال  واقدی 3اند؛ نوشته
 6انـد.  زمـان مـرگ وی نوشـته    ق، را36و سـال   5دانسته �مرگ او را در دوران خالفت امام علی

 7انـد.   به تصریح مرگ او را در سال چهلـم هجـری نوشـته   ماكوال و ابن ، ازدیبرخی چون مدائنی
ها یاد كرده و مرگش را پیش از سال چهـل هجـری نوشـته     مدنی او را در طبقات خلیفة بن خیاط

، مـرگش را در دوران  هـای جمـل و صـفین    ن با تصریح بـه شـركت او در جنـگ   حبا ابن 8است.
  9نوشته است. �خالفت امام علی

برای او ثبت شده، مرگ او در سـال   �هایی كه در دوره حكمرانی امام علی با توجه به فعالیت
رسد. براسـاس گزارشـی،    اند، درست به نظر می چهل هجری و در نودسالگی كه برخی ثبت كرده

را بر عهده داشـته سـاالنه از امـوال آنـان زكـات پرداخـت        كه سرپرستی ایتام ابورافع �امام علی
                                                           

 .1. ر.ك: پیوست شماره 1
 .690، ص3، جعلی الصحیحین المستدرك، ؛ حاكم نیشابوری307، ص1، جالمعجم الكبیر، . طبرانی2
    .55، ص4، جالطبقات الكبرید، سع . ابن4  . 252، ص4، جتاریخ مدینة دمشقر، عساك ابن. 3
  .301، ص33، جفی اسماء الرجال تهذیب الكمال، . مزی5
  .69، ص1، جتاریخ الموصل، . ازدی6
، اسد الغابـة فـی معرفـة الصـحابه    ر، اثی ؛ ابن78، همان، ص؛ ازدی143ص، 9، جتاریخ مدینة دمشقر، عساك ابن. 7

  .752، ص2، جالكامل فی التاریخ؛ همو، 25، ص1ج
   .16، ص3، جالثقات، . بستی9  . 35، ص1، جطبقات، . خلیفة بن خیاط8
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و هنگـامی   �ها قبل از شهادت امام علی این خبر بیانگر آن است كه ابورافع سال 1كرده است. می
صحیح نیست و خبـرِ مربـوط    گزارشاند، درگذشته است. اما این  كه فرزندانش هنور كودك بوده

براساس خبری دیگر، رسـول  ای دیگر بوده است.  به پرداخت زكات اموال فرزندان ابورافع به گونه
فروختـه   بن خطـاب  به ابورافع زمینی بخشید، خانواده ابورافع زمین را در دوره خالفت عمر �خدا

به امانت گذاردند، بعدها چون پول را طلب كردند، آن را نـاقص یافتنـد    �و پول آن را نزد امام علی
نیز معتقد بر این بـود كـه از    �امام صادق 2ت.فرمود كه زكات آن مال را پرداخت كرده اس �و امام

  3از اموال آنان زكات بردارد. �ابورافع فرزند خردسال و یتیمی باقی نمانده، تا امام علی

  روایات ابورافع
است كه این روایـات از سـوی فرزنـدان و نوادگـانش بـه       �راوی روایاتی از رسول خدا ابورافع

 4شـود.  گفته كه براساس روایت وی عمل مـی  اند. او ثقه دانسته شده و عالمه حلی منابع راه یافته
، همسـر  از مادربزرگش سـلمی  فعال بود. عبیداهللا بن علی �ابورافع در نقل روایات و سیره پیامبر

را دیده كـه بـا در دسـت داشـتن الـواحی، سـخنان        كند كه وی عبداهللا بن عباس نقل می ابورافع
گویـد: پـس از    ابورافـع مـی  همچنـین   5نوشـته اسـت.   را مـی  �ابورافع درباره افعال رسول خـدا 

هایی  ای را یافته است كه سفارش ، در آویخته نیام شمشیر آن حضرت صحیفه�درگذشت پیامبر
  6در آن بوده است. �از پیامبر

  های حدیثی در كتاب روایات ابورافع
اختصاص داده و روایات منقـول او را یـاد    و جوامع حدیثی، عنوانی را به ابورافع های مسند كتاب
، اقدامات و رفتارهـای او هسـتند. شـمارۀ ایـن     �اند. این روایات شامل سخنان رسول خدا كرده

                                                           
معرفة ، ؛ بیهقی30و  29، ص2، جكتاب االُم، ؛ شافعی149، ص3، جفی االحادیث واآلثار المصنفبه، شی ابی . ابن1

  .399و  394، ص6، جالسنن
ـ  ابـن ؛ 67، ص4، جالمصـنف ، ؛ عبـدالرزاق 61، صالخراج، . ابویوسف2 ؛ 827، ص2، جاالمـوال  كتـاب ه، زنجوی

  .13، ص5، جتذكره الفقهاء، ؛ نیز ر.ك: عالمه حلی10، ص1، جالتاریخ الصغیر، بخاری
  .36، اصل حناط، صاالصول الستة عشر. جمعی از نویسندگان، 3
  .47، صخالصة االقوال، . عالمه حلی4
  .184، ص73ج، تاریخ مدینة دمشقر، عساك ابن؛ 283، ص2، جالطبقات الكبرید، سع . ابن5
 .76، ص2، جمسند، . البزار6
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: میـزان تتبـع   های حدیثی متفاوت است و این تفاوت ناشی از امـوری همچـون   روایات در كتاب
نویسنده، دامنه گردآوری، تقطیع احادیث، تكرار حدیث با اسناد مختلف، تعبیرهـای مختلـف از   

 انـد: طیالسـی   تعداد احادیث ابورافع در مسانید و جوامع حـدیثی بـدین شـرح   یك موضوع است. 
 36ق)، 241(م احمـد بـن حنبـل    2ق)، چهـار روایـت؛  219(م حمیـدی  1ق)، شش روایت؛204(م

ق) در 292(م روایت برشمرده اسـت؛ بـزار   68ق)، روایات ابورافع را 276(م لدخقی بن مب 3روایت؛
، حـدود  المعجـم الكبیـر  ق) در 360(م طبرانـی  5روایت؛ 46ق)، 307(م رویانی 4روایت؛ 25، مسند

ق)، در 911(م سـیوطی  7، بیسـت روایـت؛  اطراف المسـند ق)، در 852ر (محج ابن 6هشتاد روایت؛
  اند. شیعه روایات او را یكجا گردآوری نكردهاند و مجامع حدیثی  روایت آورده 31، جامع االحادیث

انـد. در   با حدود هفتاد روایت بـرای وی برشـمرده   و بقی بن مخلد بیشترین روایت را طبرانی
  8شناسایی و استخراج شده، صد روایت است. این پژوهش مجموعه روایاتی كه برای ابورافع

 9طور مستقیم روایت نقـل كـرده اسـت.    از جمله كسانی است كه از او به �نالعابدی امام زین
 افعهفت روایت، مستقیم از ابور �نالعابدی ، امام زینالمعجم الكبیردر  براساس منقوالت طبرانی

با توجه به والدت آن حضرت بنا بـر قـول مشـهور در     �نالعابدی روایت امام زین 10كند. نقل می
تواند به صورت مستقیم باشـد، بلكـه    هجری و وفات ابورافع در سال چهلم هجری نمی 38سال 

  با واسطه است.
و  �مربوط به اقدامات و فضـایل رسـول خـدا    ابورافع مانده از موضوع بیشتر روایات برجای

  اند: ها بدین شرح است. برخی نمونه �امام علی
داسـتان   11؛�، مقام و منزلت امام علی�و علی �و پیوستگی میان پیامبر �سبقت اسالم علی

و اقـدامات و   �هجرت پیـامبر  12؛به عنوان جانشین و وصی پیامبر �االنذار و معرفی امام علی یوم
                                                           

    .148، ص2، جمسند، . حمیدی2  . 277، ص2، جداود ابی مسند، . طیالسی1
   .121، ص2، جمسند، . البزار4  . 390و  8، ص6، جمسند، . احمد بن حنبل3
    .307، ص1، جالمعجم الكبیر، . طبرانی6  . 455، ص1، جمسند، . الرویانی5
  .215، ص6، جاطراف المسند المعتَلی بأطراف المسنَد الحنبلی، ر عسقالنیحج ابن. 7
  .2. ر.ك: پیوست شماره 8
  .279، صجوامع السیر, النبویهی، حزم اندلس ؛ ابن424، ص2، جمعجم الصحابهع، قان . ابن9

  .310، ص1، جالمعجم الكبیر، . طبرانی10
و موارد قابـل توجـه دیگـری     310و  286_284، 26، ص1، ج�بطال مناقب االمام امیرالمؤمنین علی بن ابی، كوفی. 11

 ).290، ص�بطال المسترشد فی امامه امیرالمؤمنین علی بن ابیكبیر،  اند (طبری كه در این كتاب درج شده
  .203، صفضایل امیرالمؤمنینه، عقد . ابن12
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بـا   در جنگ بـدر  �مبارزه امام علی 1؛در مكه �پس از هجرت پیامبر �های امام علی مأموریت
بیـان روایـاتی در منزلـت و موقعیـت واالی      3؛دو اقدامات دالورانه آن امام در جنگ اُح 2مشركان
و اشاره بـه   �؛ بهشتی دانستن امام علی�به والیت امام علی �مانند بشارت پیامبر �امام علی

  5و داستان رد الشمس. 4ها علیه وی پس از پیامبر ورزی كینه
منسوب كـرده اسـت. ایـن     ، به ابورافعواالحكام والقضایاكتاب السنن كتابی را با نام  نجاشی

ها بوده است. نجاشـی دو نسـخه    كتاب دربردارنده ابوابی چون نماز، روزه، حج، زكات و قضاوت
 شیخ طوسـی  6د،ان كند كه این دو نسخه اندك اختالفاتی با یكدیگر داشته از این كتاب معرفی می

 كند. طوسی در عنوان: عبیـداهللا  برای او عنوانی قرار نداده و كتابی برای ابورافع یاد نمی فهرستدر 
گـر   رسد كه تدوین چنین به نظر می 7شمارد. را برای وی برمی تسمیهو  سننرافع، دو كتاب  بن ابی
شده از ابورافع بـوده   ، فرزند وی عبیداهللا بوده، اما چون این نوشته شامل اطالعات نقلسننكتاب 

  8موجب انتساب كتاب به وی شده است.

  كنندگان از ابورافع راویان و روایت
و عبـداهللا   �طالـب  علی بن ابی ، �اند از: پیامبر از سه نفر است كه عبارتبه نقل  روایات ابورافع

  9بن مسعود.
برشـمرده  ، سی تن از آنان را تهذیب الكمالی در افراد بیشتری هستند كه مزّ راویان از ابورافع

  اند از: این راویان براساس شمارش مزی عبارت 10است.
. حصـین پـدر   3اش)؛  ع (نـواده راف بن ابی . حسن بن علی2ع (فرزندش)؛ راف . حسن بن ابی1

. سالم بن عبداهللا بن 6ع (فرزندش)؛ راف . رافع بن ابی5ه؛ المغیر بن ابی . حنین4 ؛داود بن الحصین
                                                           

  .180. همان، ص1
  .73، ص1، ججج اهللا علی العبادفی معرفة ح االرشاد، . مفید2
 .514، ص2، جتاریخ األمم والملوك، . طبری3
  .236، ص1، ج�بطال مناقب االمام امیرالمؤمنین علی بن ابی، . كوفی4
  .127، صبطال بن ابی مناقب االمام علیی، مغازل ابن. 5
   .107، صفهرست، . طوسی7  . 6، صرجال النجاشی، . نجاشی6
(ر.ك: بررسـی كتـاب    55، صمیراث مكتوب شیعه از سـه قـرن نخسـتین هجـری    ، . بنگرید: مدرسی طباطبایی8

  ).واالحكام السنن
  .301، ص33، جفی اسماء الرجال تهذیب الكمال، ؛ مزی12، ص42، جتاریخ مدینة دمشق، رعساك ابن. 9

  ، همان.. مزی10
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. 10؛ . شرحبیل بن سعد، مـولی انصـار  9؛ . سلیمان بن یسار8زم؛ ح سعید، مولی ابن . سعید بن ابی7؛ عمر
. عبـدالرحمن،  12؛ . عبدالرحمن بـن الحـارث بـن هشـام    11اش)؛  ع (نوادهراف صالح بن عبیداهللا بن ابی

. عطـاء  15ع (فرزندش)؛ راف . عبیداهللا بن ابی14؛ . عبدالرحمن بن مسور بن مخرمه13؛ مولی علی
. عمرو بـن شـرید   18؛ لخمی مصری . علی بن رباح17؛ �نالعابدی علی بن الحسین، زین .16؛ بن یسار

. مطلـب بـن   21 ؛. محمـد بـن منكـدر   20اش)؛   ع (نوادهراف بن ابی . فضل بن عبیداهللا19؛ بن سوید ثقفی
. یزید بـن زیـاد، مـولی بـن     23ع (فرزندش)؛ راف . معتمر (یا) مغیر� بن ابی22؛ عبداهللا بن حنطب

بـن   . ابـوبكر 26؛ . ابواسماء مـولی عبـداهللا بـن جعفـر    25؛ . یزید بن عبداهللا بن قسیط24؛ عیاش
. ابوغطفـان بـن   29؛ ریقب. ابوسعید م28؛ . ابوسعید طائفی27؛ عبدالرحمن بن الحارث بن هشام

  ع).افع (همسر ابورافر اُم . سلمی30؛ طریف مری
و راوی مسـتقیم از او یـاد    به عنوان فرزند ابورافـع  سه مورد از افرادی كه مزی در این فهرست

معتمـر (یـا مغیـر�) بـن      22ع، مورد راف رافع بن ابی 5ع، مورد راف حسن بن ابی 1كرده، یعنی مورد 
كدام فرزند مستقیم ابورافع نبوده، بلكه از نوادگان وی هستند و با واسطه از ابورافـع   ع، هیچراف ابی

  اند. روایت كرده

  بسامد روایات
مورد توجه قرار گرفته و گاه بـه رفتـار    �به عنوان صحابی و خادم پیامبر روایات و رفتارهای ابورافع

چنان كه احادیث منقول از او در مسیر فتوا قـرار   1وی برای صحیح دانستن كاری، استناد شده است
اند. نمونه آن استناد به خبر منقول ابورافـع در وصـف وضـوی رسـول      گرفته و فقها بدان استناد كرده

  2شست. بار می بار و گاه یك گاه اعضای وضو را سه �براست كه براساس آن پیام �خدا

  نسل ابورافع
مشـجر   4گوینـد.  مـی  و منسوبان به این خاندان را رافعـی  3نسلی از خود بر جای گذاشت ابورافع

  های تراجم و اسناد احادیث از آنان یاد شده است بدین شرح است: خاندان وی كه در كتاب
  

                                                           
ادٍ، قَـال	: کـانَ ابور	اف�ـ ابیالْو"س!یم�، ع	ن س	ـلْم	انَ  ح	دَّثَنَا ابوا�س	ام	ةَ، ع	ن ع�ب	یدِ بن ابی. «1 یـا7م�ر�ن!. ا5نْ ا�نَاوِلَـه�  �ع0 م	ـو/لَ. النَّبِـیشّـدَّ

 ).175، ص1، جفی االحادیث واآلثار المصنفبه، شی ابی (ابن» . ف!ر	اش!ه! فَیب�ول� ف!یه	االْم!بو"لَةَ، و"ه�و" ع	لَ
    .56، ص4، جالطبقات الكبرید، سع . ابن3  . 358، ص3، جاحكام القرآن، . جصاص2
  .376، صبغیة الملتمس، . ضبی4


