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  چکیده 

هـاي دور در شـهرهاي مختلـف ایـران از گذشـته ،بیـتذیرش تفکـر اهـلدوستی و پـ

فضاي غالب ایران با جریان عمومی اسلامی همسو بـود،  ،تردیدناپذیر است. با اینکه در قرن سوم

هاي تشیع در شهرهاي مختلف ایران قابل توجه است. اندیشمندانی در این شهرها، مسائل اما رگه

هـایی از روش ،نگـارينامـه. کردنـدیدند و مشکلات خـود را مرتفـع میپرسروز خود را از امام می

بود.  گیري از دانش آن امامبراي بهره متداول آن زمان و مورد استفاده یاران امام هادي

اساس مناطق جغرافیایی و سپس نام راویان سامان یافته و این مسئله را رصـد  بر ،پژوهش حاضر

اند و در قیاس با یکدیگر، علل ر این خصوص چه نقشی ایفا کردهکرده که مناطق مختلف ایران د

شده با روش تـاریخیِ ها چه بوده است. مطالعات انجامها و نیز محتواي نامهو عوامل نگارش نامه

کند و ها ترسیم میرابطه مستقیمی را میان جمعیت شیعه و تعداد نامه ،مبتنی بر توصیف و تحلیل

هـا مسـائل فقهـی، کلـامی و ش بیشتري ایفا کرده و محور اصـلی نامـهنق ،دهد که قمنشان می

  اجتماعی بوده است. 
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  مقدمه 

ق به امامـت رسـید و تـا سـال 220پس از شهادت پدر بزرگوارشان، در سال  امام هادي

را به سامرّا فراخواند و تا آخر عمـر  متوکل عباسی امام ،در آن سال .ق در مدینه زیست233

سـال امامـت  34به مـدت  ق254آن امام تا سال  1شریفش، زیرنظر حاکمان عباسی زندگی کرد.

تـن بـه کنیـه و  14تن به نام،  161از آن حضرت روایت کردند. طوسی از  ،تن 176حدود  کرد و

 اسـت ، شامل ایرانی و غیر ایرانی نام بـردهامام هاديیک تن زن به عنوان راوي و صحابی 

در اثـر دوري راه و بـا  ،یاران ایرانی حضرت 2شود.نام هیچ زن ایرانی دیده نمی ،که در میان آنان

هاي فقهـی، کلـامی و در کردند و پرسشارتباط برقرار می با امام ،گیري از شیوه مکاتبهبهره

 ،جز یک نامـه ها، بهکردند. تاریخ نامهدند و پاسخ دریافت میپرسیمواردي اجتماعی خویش را می

هـا را نامهتوان با استفاده از عنصر زمان، علل و عوامل نگارش نمی ،دانسته نیست و بدین ترتیب

دلیـل اصـلی و عمـومی نگـارش همـه  ،دوري مسـافت کـه رسـدولی به نظر می ؛شناسایی کرد

  .باشدها بوده نگارينامه

را همسـو بـا  تحلیلی، مکاتبات یاران ایرانی امام هـادي ـ به روش توصیفی ،راین نوشتا

تا سـهم هـر منطقـه در دوره آن  ؛قسیم کرده استتبر پایۀ زیستگاه جغرافیایی آنان  ،عنوان مقاله

اي مشخص شود و بتوان نقش منـاطق را به لحاظ راوي، روایت و مسائل درونی منطقه امام

بـه چشـم هاي فراوانـی کـه در پیشـینه ایـن پـژوهش العه نمود. کاستیدر قیاس با یکدیگر مط

آثاري  اید؛نممیپژوهش حاضر را از آثار مشابه متمایز  ،خورد، چنین رویکردي را ضروري کردهمی

از حسـن قریشـی، تـاریخ زنـدگانی اصـحاب ایرانـی تبـار  مانند: اصحاب ایرانی ائمه اطهار

حال زندگانی یاران ایرانی که فصلی از این دو کتاب به شرح لوسهرونلی حیدر پیرعاثر  ائمه

فرشته بوسعیدي از دانشـگاه اصـفهان  نامه کارشناسی ارشدِاختصاص دارد. پایان امام هادي

در شمار » در تاریخ فرهنگ اسلامی نقش یاران ایرانی امامان نهم، دهم و یازدهم«نیز با نام 

  را بر پایۀ آثار علمی آنان، تقسیم کرده است.  ران ایرانی این سه امامپیشینه اثر است که یا

به لحاظ قلمرو مکانی، به سه منطقه مرکزي، شرقی و جنـوبی  ،اصحاب ایرانی در این نوشتار

ها، ، نامهدهند، ارتباط با امامایران تقسیم شده است و تلاش شده تا جایی که منابع اجازه می

                                              
 .29، ص2، جالارشاد. مفید، 1
 .394-318، ص رجالك: طوسی، ر.. 2
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و نگارش آنان و دیگر مسائل مربوط به آنان در درون هر منطقه بیـان شـود. نگاران، نگرش نامه

شـامل  ،محـدوده ایـران فعلـی اسـت و ایرانیـان در ایـن نوشـتار ،منظور از ایران در این نوشـتار

براسـاس شـیوه  ،اند. همچنینتباران و کسانی است که در حوزه جغرافیایی ایران نیز زیستهایرانی

شامل کسانی خواهد بود که به هر دلیلی به ایران آمده و مقطعی از زمـان در  نگاران محلی،تاریخ

ولی  ؛انداند. برخی از این یاران، با پسوند شهرهاي ایرانی مشهور شدهآن زندگی کرده یا درگذشته

نیا، تبار و نژاد آنان به طور دقیق دانسته نیست و باید به همان پسوندهاي جغرافیـایی موجـود در 

  بسنده کرد.منابع 

  مکاتبات مرکزي ایران

  قمالف. 

یوسف بر عراق، سبب شد این منطقـه بنورود اشعریان از کوفه به قم در دوره حاکمیت حجاج

هاي اصلی شیعه شمرده شود و خاستگاه بسـیاري از اندیشـمندان و از پایگاه و 1تدریج رشد کندبه

تـن صـحابی قمـی بـراي امـام  16ز اي کـه طوسـی ابه گونـه ؛قرار گیرد یاران ائمه اطهار

  اند:به شرح ذیل با امام مکاتبه داشته ،یاد کرده و نشان داده است که چهار نفر از آنان هادي

 مالک قمیبنحسین (حسن) .1

نوشته کـه دو  بوده و سه نامه در باب مسائل فقهی به امام 2شناساناو مورد اعتماد رجال

حکایـت از  ،هایی که در باره ارث بودهنامه 4باره مهریه بوده است.اي درو نامه 3روایت درباره ارث

مشکل یا جریان فقهی خاص در قم ندارد و گویا مربوط به روابط خاندانی وخویشـاوندان او بـوده 

  کسب تکلیف کرده است. که از امام

 عیسی اشعري قمیبنعلیبنمحمد .2

از آنجایی کـه بـه گفتـه  5میر قم بوده است.از طرف سلطان ا ،او از بزرگان قم و مانند پدرش

                                              
 .168-167، ص2، جتاریخ تشیعجمعی از مؤلفان،  ؛264-260، 59، 32، ص تاریخ قم. قمی، 1
 .385، ص رجال. طوسی، 2
 .59، ص 7، جالکافی. کلینی، 3
  .434، ص 3، جمن لا یحضره الفقیه. صدوق، 4
  .391، ص جالر طوسی، ؛371، صرجال. نجاشی، 5
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و امـام  و از یاران امام صادق 1نخستین حاکم شهر قم» سعد اشعريبنالیسعبنةحمز«قمی، 

عیسی بعد از ابن الیسع به حکومت قم رسیده باشـد و بناحتمال دارد علی 2بوده است، کاظم

 ،زمان وفات این سه نفر بیان نشـده اما به دلیل آنکه ؛والی قم شده است ،فرزندش محمد ،سپس

چـون  ،حال ره علی در زمان کدام خلیفه عباسی امیر قم بوده است. بهبندانسته نیست که محمد

حـاکمیتی او در زمـان هفـت خلیفـه  عصـر ،نیز شـمرده شـده وي از اصحاب امام عسکري

 (م ) معتــزق252 (م )، مسـتعینق248 (م )، منتصـرق247 (م ) متوکــلق232 (م عباسـی: واثـق

دور از ذهن است که او در تمـام البته  است؛ ) بودهق279 (م معتمد و )ق256 (م )، مهتديق255

  حاکم مستمر قم بوده باشد. ،ساله 30این دوره 

توجـه بـه  سه سؤال فقهی پرسیده است. با سه نامه به امام هادي در هر صورت، او طیّ

ممکن است گفتـه شـود ایـن  3دارد، لعسکرياینکه وي کتابی با عنوان مسائل لابی محمد ا

» سألت ابا الحسن«اما با توجه به اینکه در متن یک روایت  ؛باشد از امام عسکري ،هاپرسش

آمـده و نیـز طوسـی وي را در دسـتۀ یـاران امـام  نام امام هادي ،و در متن دو مکاتبۀ دیگر

مرقوم داشته کـه آیـا  اماماي به آورده، این احتمال صحیح نیست. وي در مکاتبه هادي

جایز ندانست. همین  که امام ؟توان چوب نخل خشک شده را همراه میّت در قبر گذاشتمی

بـاب عـدم اجـزاء الجریـدة «منجر شد که شیخ حرّ عاملی در کتاب خود بابی را با نـام  ،سؤال

  4کند. در فقه باز »ۀالیابس

ز هر نوع حیوانی، پرسیده و امـام جـواب داده از نماز خواندن در لباس پشمینه ا ،در نامه دیگر

اي را بیـان نکتـه ،وي طی نامه دیگر 5است که من نماز خواندن در هیچ نوع آن را دوست ندارم.

  توان شرایط مردم قم را از آن فهمید. کرده که می

یـا اشـاره بـه  ، ایـن مطلـبرسـدبـه نظـر می .»ما در تقیه هستیم« :نویسدنخست آنکه می

نشین متعصـب ماننـد اصـفهان دارد کـه منازعـات مختلفـی در آن دوران بـا قـم سنّیشهرهاي 

چون وي در هر صورت، امیر عباسیان بر قم بوده است و با  ؛و یا اشاره به شهر قم دارد 6اندداشته

                                              
  .403، ص تاریخ قم. قمی، 1
  .335 و 190ص ،رجال. طوسی، 2
  .371، صرجال. نجاشی، 3
 .25، ص 3، جوسائل الشیعهعاملی،  . حر4ّ
  .583، ص 3، جالسرائر. ابن ادریس، 5
 .260، صتاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفويجعفریان،  :. ر.ك6
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نـه از  ؛توجه به فضاي فکري مذهبی قم، او باید از حاکمیت سیاسی بر شهر قم تقیه داشته باشـد

  فضاي فکري جامعه قم.  عموم مردم و

بـه نظـر  .»توانـد سـفر بـرودهـاي پشـمینه نمیکسی بدون لباس: «شوددوم آنکه یادآور می

فرساي زمستانی همراه با برف در ایران اشـاره دارد. امـام جـواب وي به سرماهاي طاقت ،رسدمی

 2و سمور استفاده شود. 1دهد که از پشم فنکمی

کننـد و اطلـاعی از کسانی پرسیده که در سفر اظهـار فقـر می از صدقه دادن به ،نامه سوم در

بیشتر مناطق ایران در این دوران، بـه جـز چنـد  3دهد.و امام جواب مثبت می ،مذهب آنان نیست

  اند.نشین بودهشهر، سنّی

  یسع قمیبنحمزةبنابوطاهر. 3

هارون عباسـی  از ،الیسع قمیبنحمزة ،و پدرش 4شمرده شده وي از اصحاب امام هادي

نخستین کسی بود که در قم منبر نهاد (کنایه از استقلال  خواست اداره قم را از اصفهان جدا کند و

زمـان بـا قـم، نکته قابل تأمل آنکه وي هم 5قضایی) و خود حاکم شهر قم و قزوین شد. ـاداري 

اشـعریان را در دادنـد و ایـن نفـوذ ت تشـکیل میسنّحاکم قزوین شد که بیشتر ساکنانش را اهل

نشین از طـرف حکومـت رساند. گفتنی است، حاکمیت بر شهرهاي سنّیمناطق مرکزي ایران می

انگیز پرهیز اقتضا داشت که حاکم به نوعی اهل تقیه و مدارا باشد و از طرح مباحث تفرقه ،عباسی

ري کـه والـی عیسی اشعبنالیسع و علیبنةکند. شاید به همین سبب، دانشیان رجال از مدح حمز

  اند.قم بودند، پرهیز کرده

اي نوشـته کـه دانسـته نیسـت آن نامـه به یکی از معصومان ،فرزند ابن حمزه ،ابوطاهر

و امـام  اما با توجّه به اینکـه وي از یـاران امـام رضـا ؛است یک از امامانمعصوم کدام

بوده است، دور از  شمرده شده و از سویی، بیشتر مکاتبات مردم قم با امام هادي هادي

                                              
از چهـل سـانتیمتر تجـاوز  ،با این تفاوت که دو گوش بـزرگ دارد و انـدام آن ؛روباه. حیوان کوچکى است شبیه به 1

، 1، ج فرهنگ ابجـديبستانی، مهیار ( شود و در کشور مصر معروف است.کند. از پوست این حیوان استفاده مىنمى

 )672ص 
 .401، ص3، جالکافی. کلینی، 2
  .584، ص 3، جالسرائر. ابن ادریس، 3
  .393ص  ،رجالطوسی،  ؛460، ص لرجا. نجاشی، 4
  .403، صتاریخ قم. قمی، 5
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 از امـام ،نامه نگاشـته باشـد. او در مکاتبـۀ خـود ذهن نیست که وي نیز به امام هادي

پرسیده که شخص مقروضی پس از وقف اموال خود، درگذشت و دیگر اموالی ندارد تا قرض او را 

 1».شود و دیونش پرداخـت گـرددفروخته  ،آنچه وقف کرده«نوشت: در جواب  بپردازند. امام

گرچه بیانگر یک جریان اجتماعی در قم نیست، اما شاید بتوان اشتیاق عمومی مـردم  ،این روایت

رغـم اي که حتی کسـانی بـهبه گونه ؛قم را به وقف اموال خود در جهت امور خیریه برداشت کرد

  اند.کردهبدهکاري، اقدام به وقف اموال خود می

بـه عبـارت  ؛علی و ابن حمزه نیامده استبنمحمدنامی از مشایخ ابن مالک،  ،در کتب رجالی

  اند تا بتوان نگرش آنان به علوم مختلف را دریافت.آنان از کسی نقل روایت نکرده ،دیگر

  عیسی اشعري قمیبنمحمدبناحمد .4

، امـام ، امـام جـواددر شمار بزرگان و اندیشمندان قم، از صحابیان امام رضـا ،احمد

در میـان  ،رسـدو چنان جایگاهی داشت کـه بـه نظـر می 2بوده و امام عسکري هادي

ها معیار شناخت براي شخص راویات ضعیف و ناقلان آنها بوده و آثاري مانند کتاب التوحید و قمی

 ،در نامـه نخسـت ؛دارد او دو مکاتبۀ فقهی با امام هادي 3داشته است. کتاب فضل النبی

پرسد می ،اي را شیر دادهرة زنی که از شیر خود بزغالهولی دربا ؛کندرا مشخص نمی نام امام

اسـتفاده از  هـاي آن را اسـتفاده کنـد؟ امـامتوانـد شـیر، گوشـت و دیگـر فراوردهکه آیا می

ــرد.فرآورده ــام ک ــین شــیري را مکــروه اعل ــه 4هــاي چن ــۀ دیگــر، وي راوي نام نگاري در مکاتب

دربـارة  ،در روایت او نیست. در این مکاتبـه اسحاق متطبّب است که باز هم نام امامبنمحمد

  5کسی پرسیده که بیش از ثلث مال خود را وصیت کرده است.

  شهر ريب. 

هاي شیعی در میان مردم آن مذهب در قرون نخستین، با وجود گرایشیاز شهرهاي سنّ ،ري

هـار نفـر از دیار بوده است. ورود عبدالعظیم حسنی به ري نیز نشانۀ وجود تشیع این شهر است. چ

                                              
 .239، ص4، جمن لا یحضره الفقیه. صدوق، 1
  .383، ص رجال. طوسی، 2
  .81، صرجال. نجاشی، 3
 .325، ص 7، ج حکامأتهذیب ال. طوسی، 4
 .198ص  ،9. همان، ج 5
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. این اندمکاتبه داشته با امام ،اند که سه نفر آنانشمرده شده یاران امام هادي ءجز ،ري

  :اند ازسه تن عبارت

  اسحاق رازيبناحمد .1

 آن و راوي روایتی فقهی در باب اجاره است که مردي در بـاره 1او مورد اعتماد دانشیان رجال

  2نامه نوشته است. به امام هادي

  حماد)ابیبنسلمۀ رازي (صالحبنصالح .2

و به دلیل نقل خبـر از غالیـان و  3شامل منکر و غیرمنکر است ،روایات وي به اعتقاد نجاشی

ضـعیف  5،اورمه قمیبنیا محمد 4مهران کرخیبنعبداللهبنسنان، محمدبنمحمد :ضعیفانی مانند

داشـته و از امـام » النـوادر«و  »ؤمنینخطب امیرالم« هایی با نامشمرده شده است. او کتاب

از علت استحباب حمد الهی بعـد از عطسـه کـردن پرسـیده » سألت العالم«با تعبیر  معصوم

امـا از  ؛است یا امام هـادي امام جواد ،»العالم«که مشخص نیست منظور وي از  6است

ز ذهـن نیسـت کـه دور ا 7،شدهگفته » رجل« آنجا که در اصطلاح علمِ حدیث به امام هادي

  باشد. در روایت نیز همان امام هادي» عالم«مراد از 

  زیاد آدمی رازيبنسهل .3

درباره رد و یا قبـول  ،بنابراین .از قم اخراج شد و به ري رفت ،وي به سبب اتهام غالی بودن 

اسـت دربارة غالیان  ،تنها روایت او از امام هادي 8آراي مختلفی بیان شده است. ،روایات وي

                                              
  .383، ص رجال. طوسی، 1
نِ الثَّالِـثِ ع بنیادٍ عَنْ أَحْمَدَزِبنسَهْلُ: «271، ص 5، جالکافی. کلینی، 2 إِسْحَاقَ الرَّازِي قَالَ: کَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِـی الْحَسـَ

تَأْجِرُ الْبَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ ضَیعَۀً مِنْ رَجُلٍ فَبَاعَ الْمُؤَاجِرُ تِلْکَ الضَّیعَۀَ الَّتِی آجَرَهَا بِحَضْرَةِ الْمُسْتَأْجِرِ وَ  یـعَ وَ لَمْ ینْکِرِ الْمُسـْ

تَأْجِرِ إِلَـى أَنْ کَانَ حَاضِراً لَهُ شَاهِداً عَلَیهِ فَمَاتَ الْمُشْتَرِي وَ لَهُ وَرَثَۀٌ أَ یرْجِعُ ذَلِکَ فِی الْمِیرَاثِ أَوْ یبْقَـى فِـی  یـدِ الْمُسـْ

  »تَنْقَضِی إِجَارَتُهُ فَکَتَبَ ع إِلَى أَنْ تَنْقَضِی إِجَارَتُهُ.
  .198، صرجال. نجاشی، 3
  .350و  328ص همان، .4
 .329، صهمان. 5
  .654، ص 2، جالکافی. کلینی، 6
 .187، ص 2، جالرسائل الرجالیهك: کلباسی، ر.. 7
  .338، ص8، جمعجم رجال الحدیثی، ئ. خو8
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 1»سـرش را بـه صـخره بـزن. ،هرگاه یکی از آنان را در جاي خلوتی دیدي« حضرت فرموده: که

گویی است که غالی را از نظـر واز زدن سر به صخره، گفت منظور امام« :نویسدمجلسی می

  2»خود بازگرداند، یا تکذیب و یا کشتن وي است.

  قزوینج. 

امـا همیشـه ؛ شـدهیـاد » ۀنالسـّ  دار«و از آن به ت داشته سنّاز ابتدا مذهب اهل ،شهر قزوین

یکی از شـیعیان قزوینـی  3است. اقلیتی شیعه در آن زندگی کرده و عالمانی از میان آنان برخاسته

دغدغۀ فکـري  ،رسدعمرو عطار قزوینی است. به نظر میبنعلی ،در زمان امامت امام هادي

 زیرا در روایتی کـه از امـام ؛ي بوده استبعد شناخت امامِ ،او در زمان حیات امام هادي

درباره جانشین ایشان پرسیده و وقتی جواب خود را  از امام ،حضوري به شکل نقل کرده ابتدا

در جواب،  اي پرسش خود را بیان کرده و امامنامه طیّ ،بار دیگر ،دریافت نکرده از امام

از وي آثاري نقل نشده و از کسـی نیـز  4معرفی کرده است. یشپسر بزرگ خود را امام بعد از خو

» ابومحمـد الأسـبار قینـی«این مکاتبه را نیز شخص مجهولی بـه نـام  .ده استنموروایتی نقل ن

حـاتم قزوینـی، از غالیـان بنرا بـه فارس لعن امام هادي ،گزارش کرده است. علی همچنین

  5، روایت کرده است.قزوینی در دوران امام هادي

  کاشاند. 

توابـع قـم بـود و  ءها جـزتا قرن . این شهر،با قم پیوند خورد ،کاشان در قرون نخستینتشیع 

(زیسته پـیش از  محمد قاسانی (قاشانی)بنعلی 6دانشمندان فراوانی را به جامعه علمی تقدیم کرد.

عیسـی بنمحمدبناما احمد ؛و فقیه و فاضل زمان خود بود از یاران امام هادي ،ق)254سال 

کرد که نجاشـی آن ه روایات او اعتنایی نداشت و وي را متهم به نقل احادیث ناشناخته میقمی ب

» التأدیـب«هاي کتاب 7را نقد کرده و گفته است شاهدي بر این سخن در آثار قاسانی وجود ندارد.

                                              
  .519، صرجال. کشی، 1
  .317، ص 25، ج نوارأبحار ال. مجلسی، 2
  .در قزوینتاریخ تشیع جعفریان، رسول  :ر.ك ،. براي اطلاع بیشتر3
 .326، ص 1، جالکافی. کلینی، 4
و » نصیر نمیـريبنمحمد«، »بابا قمیبنمحمدبنحسن« :هايسه غالی به نام . امام هادي526، ص رجال. کشّی، 5

  )526و  520همان، ص، (را لعن کرد. » حاتمبنفارس«
  .148 و 122و  53، ص کاشان در مسیر تشیعك: صادقی، ر.. براي مطالعه بیشتر، 6
  .255، صرجال. نجاشی، 7
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از مشایخ او نـام بـرده شـده  ،(قمی) محمد اصبهانیبنو قاسم 1ستاز آثار مکتوب او» الصلاة«و 

هاي رجالی توثیق نشده و روایات او نیز مورد رضایت اندیشـمندان شـیعی قاسانی در کتاب 2ت.اس

  4محمد در حوزة مسائل اخلاقی است.بناز قاسم ،بیشتر روایات قاسانی 3نبوده است.

است که از امام سؤالی فقهی دربـاره  بلال به امام هاديبننگاري علیراوي نامه، قاسانی

بلال پرسیده که گاهی زمین آماده شده براي دفـن میـت، مرطـوب بندفن میت کرده است. علی

 5اسـت. این عمل را جایز دانسـته توان کف چنین قبري را با چوب پوشاند؟ امامآیا می .است

 6، زندگی کـرده اسـت.بصره به بغداد بلال، بغدادي است و در شهر واسط، واقع در میانه راهبنعلی

قـرار دارد،  دجلـه استاي رودخانـههاي واسط که در روي با توجه به شرایط زمین ،رسدبه نظر می

قاسـانی خـود، چهـار نامـه در موضـوعات  ،پرسیده است. از طرف دیگر ال را از امامؤاین س

  نوشته است.  فقهی به امام هادي

اي فقهی ق در مدینه نوشته و مسئله231ا در سال ر هاي خود با اماموي یکی از مکاتبه

قابل تأمل اینکه متوکل عباسی در اواخـر ذیحجـه  7پرسیده است. دربارة مال التجاره از امام

شـد. در ایـن  ق بـه سـامرّا احضـار233در سـال  ق به خلافت رسید و امام هـادي232سال 

نامـه نوشـته باشـد، نشـان از  امق به ام231پایه نوشته خود در سال  صورت، اگر قاسانی بر

ق 231مگر اینکه گفته شود او در سـال  ؛در مدینه با اصحاب خود دارد اي امامارتباط مکاتبه

نامه نوشت که این نظر با متن خبر چنـدان سـازگاري  به مدینه آمد و بعدها از مدینه به امام

  قید زمانی وجود ندارد.  ،وع دیگرقید زمانی آمده و در سه موض ،ویژه که در یک موضوعبه ؛ندارد

قضـاي  و 8یکی دربارة روزه یوم الشّک ؛دارد وي دو مکاتبۀ دیگر نیز در باب روزه با امام

از امام دربارة  ،جنبۀ کلامی دارد. وي در این نامه ،ۀ دیگر ويبمکات و 9روزه کسی که بیهوش شده

  10».اختلاف دارندبرخی از جانب ما در توحید «توحید پرسیده و نوشته است: 

                                              
  همان..1
  .88، ص 2، جالکافیك: کلینی، ر. ،. به عنوان مثال2
  .315، ص (اختیار معرفۀ الرجال) رجال. کشی، 3
 .308 و 263، 164، 148، 93، 128، ص 2، جالکافیکلینی،  :. ر.ك4
 .197، ص 3، جهمان. 5
  .278، صرجال. نجاشی،6
 .314، ص 5، جالکافی. کلینی، 7
  .64، ص 2، جستبصارإال. طوسی، 8
  .243، ص 4ج ،حکامأتهذیب ال. طوسی، 9

  .102، ص 1، جالکافی. کلینی، 10
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با ایـن تفـاوت کـه  ست؛ا مکاتبه داشته بشّار نیسابوري نیز با همین ادبیات با امامبنبشر

نیشابوري اختلاف را در جسم و صورت خداوند متعال بیان کرده و قاسانی اختلاف را بیـان نکـرده 

ر در خراسان حضـور بشّابنو بشر ،در شهرهاي مرکزي ایران مدتی ه قاسانیکاگر بپذیریم  1است.

وبـیش در ایـن منـاطق کـم ،توان این گمانه را داشت که شبهات شیعه درباره توحیداند، میداشته

زیسته در این دو منطقـه باشـد  تِسنّهاي فکري اهلنحله ،رایج بوده و بعید نیست خاستگاه اینها

 ،حدیث و افول معتزلهبا بازگشت تفکر اهل ،هاي کلامیزیرا بحث ؛که به شیعه سرایت کرده است

  چندان مورد استقبال حاکمان سیاسی نبود.

  مکاتبات خراسان (شرق ایران)

  نیشابورـ 

ق) بوده است. گرچه 206و زمانی مرکز حکومت طاهریان ( شده واقع مشهد در غرب ،نیشابور

بـا ورود امـام  ،شود، اما تشیع آنهایی از فکر شیعی در این شهر پیش از عباسیان یافت میانهنش

مکاتبه  و مهاجرت علویان گسترش یافت و دو نفر با پسوند نیشابوري با امام هادي رضا

  :نداداشته 

از اي و در نامـه 2توصـیف شـده» صـادق اللهجـه«او  :ابی زید، ابوسلیمان نیشـابوريبنداود

سـجده کـرد و  ،تـوان بـر کاغـذي کـه نوشـته دارداین سؤال فقهی را پرسیده کـه می امام

  3کاغذ را جایز اعلام کرد. بر در پاسخ به آن، سجده امام

گونه کـه از توحید پرسید و همان ،او در مکاتبه خود با امام هادي :نیسابوري بشّاربنبشر

محمد قاسانی اسـت. بشـر در نامـه خـود آورده کـه: بنتر بیان شد، نامه بشر شبیه نامه علیپیش

از  ،خداونـد متعـال« :در جـواب فرمـود داننـد. امـامبعضی خدا را جسم و بعضی صورت می

گویا اشاره بشر به مباحث کلامی خراسان درباره توحیـد و  4»هرگونه صورت و جسمی منزّه است.

هاي مختلف باشد که سبب شده فرقه ذات خداوند متعال و گسترش شبهه جسمانیت خدا از سوي

بشّار بنابی زید و بشربننامی از مشایخ داود ،را جویا شود. در کتب رجال اي نظر امامدر نامه

توان جایگاه و نقش علمی نامبردگان را براي دستیابی به اطلاعـات بیشـتر و تحلیـل نیامده و نمی

                                              
  .. همان1
  .386، ص رجال. طوسی، 2
  .270، ص 1 ، جمن لا یحضره الفقیه. صدوق، 3
 .101، ص التوحید. صدوق، 4
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شـمرده  یـاران امـام هـادي ءنیشابور جـزتر به دست آورد. اندیشمندان دیگري نیز از عمیق

  اند.روایتی نقل کرده و نه از امام اندمکاتبه داشته اما نه با امام ؛اندشده

  مکاتبات جنوب ایران

  اهوازـ 

رسد و اندیشـمندان قـم و اهـواز در می ل هجريبه قرن اوّ ،مانند قمبه ،سابقه تشیع در اهواز

ق) نیمـی از مـردم اهـواز را در قـرن 381 (م اي که مقدسیگونه به 1؛اندتعامل و در آمدوشد بوده

شـمرده  یاران امام هـادي ءگرچه تعدادي از دانشیان اهوازي جز 2چهارم شیعه دانسته است.

 سعید اهوازي با امام مکاتبه داشته است. وي داراي اصالت کوفی اسـتبناند، اما فقط حسینشده

امـا از آن رو کـه بـه  ؛بـه قـم مهـاجرت کـرد ،آمد و سپس به اهواز ،به همراه برادرش حسن که

کتاب در موضـوعات فقهـی،  30نگاران قمی یاد نشد. بیش از در شمار نامه ،اهوازي شهرت یافته

امـام  و اند. او افزون بر نقل روایت از امام رضاتفسیري، کلامی و تاریخی براي وي یاد کرده

اي از بیان کـرده اسـت. حسـین اهـوازي در نامـه ، دو روایت فقهی از امام هادي3جواد

آن را حلـال  شـده پرسـیده اسـت و امـامدرباره ازدواج با مادر کنیز مرده یا فروخته امام

دربـارة  اي را از مردي دیده است که از امام هـاديوي نامه ،در روایت دیگر 4ندانسته است.

داننـد و روهـی ایـن بهـره را جـایز میبهره جنسی مرد از پسر نوجوان پرسـیده و تصـریح دارد گ

  5ن این عمل، حدّ آن را بیان کرده است.اضمن لعن مرتکب ،در جواب امام

  هادریافت

شـده از آن بـوده و روایـات نقـل هاي ارتباطی شیعیان ایران با امام هادياز راه ،مکاتبه

ده اسـت. علـت از طریق مکاتبـه بـو ،حکایت دارد که درصد بیشتر روایات آن امام امام

 ،اما شرایط حاکم بر دوران امامـان ابـن الرضـا ؛، بیشتر به دلیل دوري مسافت بودههامکاتبه

                                              
، هاي دو و سوم هجريشیع قم و اهواز در قرنمناسبات فکري دو حوزه علمی تك: خانجانی، ر. ،. براي مطالعه بیشتر1

 .52-7ص 
  .415، ص احسن التقاسیم. مقدسی، 2
  .385، ص رجالطوسی،  ؛58، ص رجال. نجاشی، 3
  .159، ص 3، جستبصارإال. طوسی، 4
  .222، ص 4 . همان، ج5
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  1396 تانسپاییز و زم ،26 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

از شیوه مکاتبه بهـره ، آمار مکاتبه را در این دوره افزایش داده است. یاران ایرانی امام هادي

هم بیشتري را به خود اند و در این میان، قم به سبب فراوانی اندیشمندان و راویان شیعی، سگرفته

انـد کـه چهـار تـن از قمی معرفی شده ،اختصاص داده است. شانزده تن از یاران امام هادي

هـاي اي از موضوعات کلـامی در نامـهاند. نشانهنُه مکاتبه با امام در موضوعات فقهی داشته ،آنان

در قم و رواج مسائل هاي کلامی رنگ بودن چالشبیانگر کم مطلب، این .شودمردم قم یافت نمی

نگـاري سـه نفـر نامـه ؛انـداز شـهر ري بـوده، چهار یار امام هادي فقهی در این شهر است.

سه نامه از شهر ري ثبت شده که دو فقره فقهی و یک فقره کلـامی بـوده  ،اند و در مجموعداشته

ائل فقهـی، است. شخصی به نام قاسانی (کاشانی) نیز افزون بر نقل مکاتبه فـرد دیگـري در مسـ

داشته است. دو صـحابی  خود چهار مکاتبه با سه موضوع فقهی و یک موضوع کلامی با امام

در خصـوص مسـائل  ،که یک تـن از آنـان اندیاد شده در شمار یاران امام ،با پسوند قزوینی

  نامه نوشته است. کلامی به امام

اي کـه پـنج به گونـه ؛اندداشتهفعالیتی نزدیک به هم  ،اهواز و نیشابور پس از مناطق مرکزي

بـا دو موضـوع  یـک نفـر ،اند و از میان آنـاناهوازي شمرده شده ،نفر از اصحاب امام هادي

 نیشابوري نیز پسوند هفت نفـر از یـاران امـام هـادي مکاتبه داشته است. فقهی با امام

 ی و دیگري کلامی.یکی در باب مسائل فقه ؛اندداشته دو مکاتبه با امام ،است که در مجموع

مانند: همدان چهار نفر، مرو سه نفر، گرگان و اصفهان هرکـدام  ،بزرگانی از دیگر شهرهاي ایران

 روایتی از امام و اي با حضرت نداشتهاما مکاتبه ؛اندمعرفی شده یاران امام ءجز یک نفر،

  اند.نقل نکرده

گو در مناطق وترین محور گفتمهم ،توان این فرض را پذیرفت که مسائل فقهیبنابراین، می

 ،نامه این منـاطق 18اي که از به گونه است؛ قم، ري، کاشان و قزوین بوده :مرکزي ایران، شامل

هاي فقهی در منـاطق شـرقی و جنـوبی نامه ،نامه کلامی بوده است. همچنین 3نامه فقهی و  15

کار آمدن ها پس از رويرد که نامهتوان این گمانه را تقویت کمی ،کشور غلبه داشته و در مجموع

  افول معتزلیان و از رونق افتادن مسائل کلامی بوده است. ،متوکل عباسی و در نتیجه



 

   191مکاتبات ساکنان ایران با امام هادي

  

  منابع

دفتـر انتشـارات  :السرائر، محقق: حسن الموسوي و ابن مسیح، قم ،احمدابن ادریس، محمدبن

  .ق1410، اسلامی

  ش.1375، انتشارات اسلامی ن:مهیار، تهرافرهنگ ابجدي، مترجم رضا  ،اد افرامؤبستانی، ف

، نشـر علـم :تهـران تاریخ تشیع در ایران از آغاز تـا طلـوع دولـت صـفوي، ،جعفریان، رسول

  .ش1391

معاونـت تحقیقـات و پـژوهش  :ریخ تشیع در قزوین از آغاز تا عصر صفویه، قـزوینـــــ ، تا

  .ش1378، حوزه قزوین

  . ش1386، وهشگاه و حوزه و دانشگاهپژ :تاریخ تشیع، قم ،جمعی از مؤلفان

ه، قـم: مؤسسـۀ آل ۀوسائل الشیعۀ الـی تحصـیل مسـائل الشـریع ،حسنعاملی، محمدبن حرّ

  .ق ،1409البیت

پناه محمدرضا، مناسبات فکري دو حوزه علمی تشیع قـم و اهـواز در خانجانی، قاسم و هدایت

  .ش1395، 68هاي دو و سوم هجري، مجله تاریخ اسلام، ش قرن

، معجم الرجال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة، قم: مرکـز نشـر آثـار شـیعه ،خوئی، ابوالقاسم

  ش.1369

  .ش1386، شناسیانتشارات شیعه :کاشان در مسیر تشیع، قم ،صادقی، مصطفی

ۀ، سلامیلإعلی، کمال الدین و تمام النعمه، تحقیق علی اکبر غفاري ، تهران: اصدوق، محمدبن

  .ق1395

، اکبـر غفـاري، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامیکتاب من لایحضره الفقیه، محقق علـی ـــــ ،

  .ق1404

  .ق1398، التوحید، تحقیق هاشم حسینی، قم: دفتر انتشارات اسلامی ـــــ ،

، رجال، تحقیق جواد قیومی اصـفهانی، قـم: دفتـر انتشـارات اسـلامی حسن،طوسی، محمدبن

  .ش1373

  .ق1390ۀ، دار الکتب الاسلامی :سن الموسوي خرسان، تهرانستبصار، تحقیق حإال ـــــ ،

ۀ، دار الکتـب الاسـلامی :حکـام، تحقیـق حسـن الموسـوي خرسـان، تهـرانأتهذیب ال ـــــ ،

  .ق1407
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، حسن عبدالملک قمی، تهـران: تـوسبنعلیبنتاریخ قم، ترجمۀ حسن ،محمدبنقمی، حسن

  .ش1385

، )، مشـهد: مؤسسـه نشـر دانشـگاه مشـهدۀ الرجـالرجال (اختیار معرفـ ،عمربنکشی، محمد

  .ق1409

 دار :، تحقیـق محمدحسـین درایتـی، قـمۀمحمد ابراهیم، الرسـائل الرجالیـبنکلباسی، محمد

 .ق1422، الحدیث

ۀ، الکتـب الاسـلامی الکـافی، تحقیـق غفـاري و آخونـدي، تهـران: دار ،یعقوببنکلینی، محمد

  .ق1407

 ق.1403، دار احیاء التراث العربی :ار، بیروتنوأبحار ال ،مجلسی،محمدباقر

  .ق1414، المفید ، بیروت: داررشاد، تحقیق مؤسسۀ آل البیتإال ،محمدمفید، محمدبن

احسن التقاسیم، ترجمه منزوي، تهران: شـرکت مؤلفـان و مترجمـان  ،احمدبنمقدسی، محمد

  .ش1361، ایران

 .ش1365، انتشارات اسلامی رجال، قم: دفتر ،علیبننجاشی، ابوالعباس احمد


