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هاي مذهبی و تبیین مواجهه حوزه اهواز با فرقه

  دوران ابناء الرضادر  اعتقادات شیعی

  1پناههدایت محمدرضا

  چکیده

دوران شکوفایی علمی  ،از نیمه دوم قرن دوم تا آغاز غیبت کبري ،خوزستان با محوریت اهواز

تاریخ تشیع، بـا حضـور علمـاي بـزرگ توانسـت بـا  خود را داشته و در این قطعه حساس و مهمّ

ران شکل و کسب معارف آنان، حوزه علمیه توانایی را در جنوب ای بیتپیوندي عمیق با اهل

دهد. خاندان آل مهزیار اهوازي، برادران حماد اهوازي، خاندان حضینی اهوازي و بسیاري دیگر از 

و حضوري  بوده مشایخ بزرگ این حوزه که از وکلا، نمایندگان و اصحاب خاص امامان شیعه

هاي علمی این اند، از چهرهعلمی شیعه در قم، کوفه و بغداد داشته فعال و تأثیرگذار در مراکز مهمّ

موضـوعی  ،تبیین ابعاد این حوزه شـیعی ،رسدتشیع در جنوب ایران هستند. به نظر می مرکز مهمّ

آن تحقیق و بررسی عالمانه و جامعی صورت نگرفته است. در ایـن راسـتا و  هاست که هنوز دربار

اث حـدیثی ایـن ، با توجه به حجم انبوهی از میرمسیربه عنوان آغازي بر انجام تحقیقات در این 

اي از نقـش اصـحاب حوزه که در منابع بازمانده است، این نوشتار در صدد ارائـه انعکـاس گوشـه

هاي مختلف و تلاش علمی این حوزه در هاي فرقهدر مواجهه با اندیشه خوزستانی ابناء الرضا

  تبیین باورهاي شیعی است. 
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  مقدمه

هاي کلامی بـه شـمار اي است که از قرن دوم تا چهارم، یکی از مراکز نحلهمنطقه ،خوزستان

ها و نماینـدگان بزرگـی داشـت کـه شخصیت ،هاي کلامی براي خودرود. هریک از این گروهمی

) به تبیین و ترویج افکار خود ق )203-260ابناء الرضاداراي مدارس کلامی بودند و در عصر 

  فعالیت داشتند و از خوزستان تا بغداد را تحت تأثیر خود قرار داده بودند.

خصوص دو شهر کوفه و بصره، و ارتباط ایـن دو شـهر بـا به ،موقعیت جغرافیایی جنوب عراق

هـاي و یکی از عوامل و زمینه خوزستان، تأثیرات سیاسی، مذهبی و فکري بر این منطقه گذاشته

هاي فکري دیگري وجود نحله به همین دلیل، اما دقیقاً ؛تشیع خوزستان همین موضوع بوده است

انـد، تـأثیر قابـل تـوجهی در تـاریخ بصره حضوري فعال داشتهویژه غیر از تشیع که در کوفه و به

  است. سیاسی و مذهبی خوزستان و اهواز داشته

هاي مختلف مـذهبی و نیـز تلـاش هاي فرقهبه مواجهه این حوزه با اندیشه نگاه این نوشتار،

 ،یقـیناسـت و بـه نمایندگان آن براي تبیین اعتقادات تشیع امامی در بازه زمانی ابناء الرضـا

ی و هدایت وکلا، اصحاب و شیعیان خود در این منطقه و حتـی یی، راهنماینقش آنان در پاسخگو

  ت نقش قابل توجهی است. ورود مستقیم به موضوعا

اي بـه ایـن تکـاپوي علمـی و فکـري،و نقـش آنچه در ادامـه ملاحظـه خواهـد شـد، اشـاره

از ایـن  ،سـفانهأشده در این بازه زمانی اسـت. متمباحث مطرح هدربار ابناء الرضا ههدایتگرایان

حوزه اهواز «بدیهی است که ما وقتی از  اي به این موضوع نشده است.تحقیق و حتی توجه ،حیث

منظور وجود مدارسی مانند امروز بـه عنـوان حـوزه علمیـه  ،آوریمسخن به میان می» (خوزستان)

بلکه منظور حضور محدثان، فقها و علما و دانشمندانی در این منطقه است که به فعالیـت  ؛نیست

  اند. جاي نهاده علمی مشغول بوده و کرسی تدریس و تألیف داشته و میراثی علمی بر

  انحرافی هايو اندیشه جهه حوزه علمیه اهواز با مذاهباوم

در قم و  خاصه، هاي کلامی شیعه در عصر ابناء الرضارصدکردن مباحث کلامی در مدرسه

تشیع در مباحث کلامی حکایت دارد. این  خوبی از همنوایی و یکصدایی این دو مرکز مهمّبه ،اهواز

 ،قهی و کلامی این دو حوزه و مناسـبات آنهـا بـا هـماز جهت خاستگاه مدرسه حدیثی، ف ،موضوع
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  اختصار چنین است.به ،هاي انحرافیاین همصدایی و مبارزه با اندیشه 1خوبی قابل درك است.به

  غلو و غالیان. 1

در مدرسه قم و اهواز که خاستگاهی یکسـان (کوفـه) داشـته اسـت،  اصحاب ابناء الرضا

اند. واکنش حوزه قم در برابر هر ن انحرافی از خود نشان دادهحضوري فعال در مبارزه با این جریا

گیري خاص خـود را در ایـن بـاره اعمـال شدید بود و سخت ،دادگونه افکاري که بوي غلو را می

کرد. مدرسه کلامی اهواز نیز از این حیث حساسیت داشته و در برابر انحـرافِ غلـو ایسـتادگی می

 ةالرد علی الغلـا عید حماد اهوازي (حسن و حسین) هستند که کتابنمونه آن، فرزندان س ؛اندکرده

مهزیار اهوازي از جمله پیشـگامان فعـال در ایـن بنعلی ،همچنین 2اند.را به رشته تحریر درآورده

نـام بـرده اسـت. رابطـه  ةلـرد علـی الغلـاا از کتـاب ،زمینه بوده است. نجاشـی در میـان آثـار او

نشان داده شده است، و نیز تصریح بـه  رادر که در دیدار با امام رضامهزیار با این دو ببنعلی

تواند شـاهدي بـر اند، میشبیه بوده هاي این دو از نظر تعداد و موضوع کاملاًاین مطلب که کتاب

اي از آن بـه تفاهم فکري در مبارزه با غلو باشد. بنابراین، همسویی مدرسه قم با اهواز که گوشـه

  تواند بیانگر وجود یک مکتب کلامی واحد باشد.ید حماد اهوازي بوده است، میدست فرزندان سع

نکته حائز اهمیت در موضوعِ مبارزه با غلو در اهواز، این است که آیا جریان غلو در این حـوزه 

یـک و درباره موضوع دوم، کدام 3اند یا خیر؟حضور داشته که حوزه اهواز در رد غلات تألیف داشته

  ت غلو مورد توجه مدرسه کلامی اهواز بوده است؟از جریانا

که متهم به این اندیشه در حوزه اهواز  را وجو در منابع، تصویر روشنی از افراد و جریانیجست

از جملـه  ؛هـایی در ایـن زمینـه وجـود دارددهد و تنها اشارات و نشانهبه ما نشان نمی، بوده باشد

واز بوده اند و طبق عرف و عـادت بایـد ایـن تألیفـات در ساکن اه ،هااینکه نویسندگان این کتاب

                                              
مناسبات فکري دو حوزه علمی تشیع قم و اهـواز «پناه و خانجانی، این مناسبت، ر.ك: هدایت. براي آگاهی بیشتر از 1

  .68، ش 1395، مجله تاریخ اسلام، زمستان »هاي دوم و سومدر قرن
  .58، ص رجال النجاشی. نجاشی، 2
مگـر بـا دلیلـی خـاص  ؛در محل سکونت خود بـوده اسـت ،اندکه ساکن اهواز بوده لیفات این دوأت ،عادي ه طورب. 3

با ادله و شواهدي کـه در  ،حمادبناما درباره حسن و حسین ؛که براي دیگران چنین استچنان ؛موردي خارج شود

نـداریم کـه سـی کتـاب اند و هیچ دلیلی در اواخر عمر به قم آمده این دو برادر تقریباً ،جاي دیگر توضیح داده شده

ناسـبات م«پنـاه، هـدایت محمدرضا :كر.(رساند. می بلکه ظاهر کلمات علما خلاف آن را ؛اندخود را در قم نوشته

، 1395، زمسـتان 17، تاریخ اسـلام، دوره »هاي دوم و سوم هجريفکري دو حوزه علمی تشیع قم و اهواز در قرن

  )68ش 
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یک از نویسندگان کتب زیرا هیچ ؛مهزیار موضوع روشن استبنآنجا نوشته شده باشد. درباره علی

بلکـه عکـس آن  ؛انداي به سکونت وي در خارج از اهواز نکردهترین اشارهکوچک ،تراجم رجال و

 امـام جـواد ؛ ولیاهواز خواست از آنجا مهاجرت کند هايوي به دلیل زلزله چون ؛ثابت است

هرچنـد  ،حماد اهـوازيبنود. اما درباره حسن و حسیننماو را نهی کرد و به سکونت در اهواز امر 

این موضوع با توجه به شواهدي در اواخر عمر آن دو بوده  ،آن دو به قم مهاجرت کردند، ولی اوّلاً

اي نداشته که ایـن سـی کتـاب در قـم ترین اشارهکوچک ،شیعههیچ یک از علماي  ،است و ثانیاً

ها در اهـواز سـاکن نماید که این دو برادر که سالبلکه ظاهر عبارات چنین می ؛نوشته شده است

انـد و اساسـاً در مرتبه عالی علمی بوده و حدیث کوفیان را در آنجا ثبـت و منتشـر کـرده ،اندبوده

تمام عمر دست به تألیف نبرده و از حفظ احادیـث را در اهـواز  ،رخلاف ظاهر است که این دو براد

   !انتشار داده و تنها در اواخر عمر سی کتاب را نوشته باشند

مهران، ابـوجعفر اهـوازي، ملقـب بـه بنسـعیدبنحمادبنسعیدبنحسینبناحمد اندبرخی گفته

ز سوي علماي قم به غلو متهم شده ا ه،رسد همراه پدر و عمویش به قم آمدکه به نظر می 4دندان

اما ذکـر روایـات وي از سـوي  6،اندغضائري و برخی دیگر این اتهام را رد کردههرچند ابن 5است.

و دیگر علماي بزرگ شیعه، نشان  10خزاز قمی 9،قولویهابن 8،شیخ صدوق 7،بابویهابن :کسانی چون

تواند از تفکرات نمی ،ي، این اندیشه اوّلاًمل شود. به هر روأو شاهدي است که باید در این اتهام ت

  در اهواز نبوده است. ،ن جریان غلو بوده است و ثانیاًاچرا که او خود از مبارز ؛پدرش باشد

در منطقـه خوزسـتان تـا حـدي نفـوذ  جریان دیگري که در تاریخ، به غلو متهم است و اتفاقاً

 ،رامطه و جنبش اسماعیلیه اسـت. مادلونـگتواند به این موضوع ارتباط یابد، حرکت قداشته و می

                                              
یعنی سعید  ،احمد اما کشی آن را وصف جدّ ؛انداین لقب را براي احمد دانسته ،نجاشی و شیخ طوسی و ابن غضائري. 4

 )103، ص 12 ، جقاموس الرجالر.ك: شوشتري، (دانسته است. 
 .65، ص الفهرست؛ طوسی، 77 ، صنجاشیرجال ال. نجاشی، 5
شناسی آن، خود جـاي ن. نقل روایاتی از برخی غلات، صرف نظر از زما41ص  ،رجال ابن الغضائريابن غضائري، . 6

وگو دارد و دیگران نیز ممکن است از این نوع روایات در دفاتر حدیثی خود ثبت کرده باشند. روایت ثقـات از گفت

طوسی، نجاشی و ابن غضـائري روایـات  ،موضوع غریبی در مباحث علوم حدیث نیست. شاید به همین دلیل ،ضعفا

 .111، ص جستارهایی در مدسه کلامی قمر.ك: اند. او را آمیخته از صحیح و سقیم دانسته
 .131، ص ةوالتبصر ۀالامامابن بابویه قمی، . 7
، ص 2 ، جعیون اخبـار الرضـا؛ صدوق، 286، ص کمال الدین؛ صدوق، 308، ص الامالیر.ك: صدوق،  ،براي نمونه. 8

103. 
 .462، ص کامل الزیاراتابن قولویه، . 9

 .318، ص الاثر ۀکفایخزاز قمی، . 10
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از  ،کـه دنـدان نـداو برخی برآن 1بر این عقیده است که حرکت اسماعیلیه از خوزستان شروع شد

گـذاران فرقـه اسـماعیلیه او را از بنیـان ،همچنین 2داعیان قرامطه در اصفهان و اهواز بوده است.

او رد شده و اگر چنـین  هن شد، اتهام غلو درباراما همان طور که بیا 3؛اندنخستین در قم بر شمرده

ها بود، جاي این سؤال جدي مطرح است که چرا با شدتی که مشایخ قمـی بـا اي نزد قمیاندیشه

غلات و اسماعیله و واقفیه مبارزه کردند و آنان را از قم اخراج نمودند، اما دندان همچنان بـا ایـن 

جـا ترین برخوردي با این شخص در همانو بدون کوچک اتهامات بزرگِ غالیانه در قم باقی ماند

  4نیز درگذشت؟

تواند عـدم حضور اسـماعیلیه را بـه صـورت آشـکار در شـهرهایی ترین دلایلی که میاز مهم

هاي علمی و مـراکز شـیعیان بـود، اثبـات ، قم، و اهواز که در آن زمان از حوزه، بصرهکوفه :مانند

هاي بـعد، در کـتب رجالی شیعه به کمتر نـام راوي دوره و حتی دوره نماید، آن است کـه در این

هاي اسماعیلی معرفی شده باشد و اصولاً واژه اسماعیلی چه در کنیم که داراي گرایشبـرخورد می

نجاشـی از چنـد نفـر  .شودکـمتر یـافت می ،کتب رجال مـتقدم امـامیه و چه در کتب متأخر آنها

 ،دهد که حوزه نفوذ این گروهاند و نشان میهاي اسماعیلی کتاب نوشتهاندیشه نام برده که در ردّ

ه حرکت خود را یبیشتر یا مربوط به مرکز ایران و یا اساساً در قرن چهارم به بعد است که اسماعیل

شده اسـت. ماننـد در شام و مصر گسترش داده و توسط برخی نمایندگان آنان در ایران دنبال می

 ولـی سـاکن عسـکر(م قزوینیِ ماهویهبنحاتمبنفارس 5،)ق352 (م الکوفی دأبوالقاسمأحمبنعلی

جعفرنعمانی معروف به ابن زینب نویسنده کتاب الغیبه که به الغیبه نعمـانی بنإبراهیممحمدبن 6،؟)

تنها از  ،و شیخ طوسی 1قزوینی أبوالفرج عبدویهبنعلیبنموسى عمرانأبیمحمدبن 7مشهور است.

                                              
. 97، ص49، ترجمه علـی اصـغر شـیري، کیهـان اندیشـه، ش »هاي کلام اسماعیلیهنظرگاه«مادلونگ،  ویلفرد ر.ك:. 1

 ةدائـر، »اسـماعیلیه«دفتـري، فرهـاد ر.ك: (نخستین خاستگاه را جنوب عراق خاصه کوفه دانسـته اسـت.  ،دفتري
خوزسـتان را نیـز در بـر  ،سعه داده شود. چنانچه در مفهوم جنوب عراق تو682، ص 8 ، جالمعارف بزرگ اسلامی

  خواهد گرفت و تعارضی با سخن مادلونگ نخواهد داشت.
  گردد.غلو نیز معلوم می أ. اگر چنین بوده باشد، منش310، ص تاریخ تشیع در ایرانر.ك: جعفریان، . 2
رگداشـت مجموعـه مقالـات کنگـره بز، »اوضاع فرهنگی قم مقارن سـفر حضـرت معصـومه«محمدرضا پاك، . 3

 .45، ص 2، جمعصومهحضرت
  .65، ص فهرستطوسی،  .4
  .266ـ  265، ص رجال نجاشی،.5
قل ما روى الحدیث إلا شاذا. له کتاب الرد علـى الواقفـۀ و کتـاب الحـروب و «نجاشی درباره او چنین نوشته است: . 6

  )310، ص رجال النجاشی( »من حساب الجمل وکتاب الرد على الإسماعیلیۀ.کتاب التفضیل و کتاب عدد الأئمۀ
  .383، ص رجال النجاشی. 7



 

22

6     

226  

  

  1396 ستانپاییز و زم ،26 هشمار یازدهم، سال/ سخن تاریخ

کتـابی بـا  وي .نام بـرده اسـت ،از بزرگان متکلمان بوده کهعبدك جرجانی یک نفر به نام ابناز 

  2ه داشته است.یعنوان الرد علی الاسماعیل

جمهور بنانـد، محمـداز دیگر افرادي که به غلو متهم بوده و در منطقه جنوب حضـور داشـته

نجاشـی او را  3صره و اهواز ساکن بودند.عمّ است که در بشده به قمی) از تیره بنیعَمِّی (تصحیف

همـان غلـوي اسـت کـه  ،این فساد مـذهب 4تضعیف و به فاسد المذهب بودن متهم کرده است.

غضـائري نیـز پـس از اتهـام فسـاد در مـذهب ابـن 5طوسی در رجال خود درباره او نوشته است.

که محرمات الهـی را حلـال  امشود، گوید: در شعر او دیدهجمهور و اینکه حدیث او نوشته نمیابن

که دانسته شد، معنـا و گونـه دیگـري از غلـو، یعنـی همـان گرایی چناناین اباحه 6شمرده است.

گرایی است که البته در امتداد عقاید غالیانه امثالِ ابوالخطاب و پیروان او درباره نبـوت و یـا باطنی

مهزیـار بنعلی ،کردند و در این بارهترویج می هاي ابناء الرضاالوهیت امامان بود که در دوره

ــواد ــام ج ــه از ام ــرده ک ــل ک ــرت نق ــوده:  آن حض ــوالغمر و جعفر«فرم ــذا اب ــد و بنه واق

هاشم استاکلوا بنا الناس و صاروا دعاة یدعون الناس الی ما دعی الیه ابوالخطاب. لعنـه ابیبنهاشم

هسـتند، در » غلـات ملحـده«همان این گروه که  7».الله و لعنهم معه و لعن من قبل ذلک منهم

 8اند.از یهود، نصاري، مجوس و مشرکان بدتر شمرده شده روایتی از امام صادق

اي به موضوع غلو داشته است تر و فرامنطقهرسد حوزه اهواز نگاهی جامعبه نظر می ،بنابراین

  و براي عالمان این حوزه، کل تشیع مورد اهتمام بوده است.

                                                                                                          
  .397، ص . همان1
  . 549، ص فهرست طوسی،. 2
 ».سیروا بنی العم فالأهواز منزلکم * و نهر تیري (جـور) فمـا تعـرفکم العـرب«شاعر آنان گفته است:  ،از همین رو .3

البتـه در منـابع  )196 – 195، ص 1، جطرائـف المقـال؛ 96، ص رجال نجاشی؛ 242، ص 4، جالانسابسمعانی، (

تواند حاکی از سکونت بخشی از این قوم وصف شده که می »بصري«از این تیره با  ،نگاري بسیاريحدیثی و تراجم

ر.ك: (اند. نهر تیري نیز در خوزستان اسـت. نزدیک هم بوده ،و بخشی در اهواز باشد که از نظر جغرافیایی ،در بصره

  )359، ص 2، جتهذیب الانساباللباب فی ابن اثیر، 
  .337، ص رجال نجاشی، .4
  .364، ص رجال . طوسی،5
 اورمه قمی نیز زده شد که امام هـاديگرایی به محمدبن. اتهام باطنی92 ، صرجال ابن الغضائري ابن غضائري، .6

  )92، ص رجال ابن الغضائري ابن غضائري، ر.ك:(ام مبرا نمود. تهاو را از این ا
 .1012 ح، 811، ص 2 ، جالرجال ۀاختیار معرف طوسی، .7
  .589، ص . همان8
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  فطحیه. 2

هـاي انحرافـی در شـیعه از دیگر از گـروه عبدالله افطح، فرزند بزرگ امام صادقپیروان 

در سلسله روایات شـیعی  ،فطحیه تا قرن سوم حضور داشتند که نام برخی از بزرگان آنان هستند.

  2اشاره شده است. به این جریان در دوره امام هادي ،در روایاتی 1وجود دارد.

سـالم کـوفی خبـر داده شـده کـه ایـن بناسباطبنمهزیار با علیبناز مناظره علی ،در روایتی

 اسباط بـوده،بنمهزیار در نقد فطحیه و ارسال آن به علیاي از سوي ابنوگو با نوشتن رسالهگفت

جریان فطحیه بـراي  3اسباط از نظر خود دست برداشته است.بنعلی و با راهنمائی امام جواد

ترین گـروه بـه امامیـه نزدیک ،فرقه فطحیه ،روازاین .ساز نبوده استلی، چندان خطریشیعه به دلا

از سـوي  ،شاید از همین رو است که گزارش دیگري در مواجهه با ایـن فرقـه 4شمرده شده است.

  منابع نیامده است. علماي حوزه شیعی اهواز در

  واقفیه. 3

ئل شدن به زنده بـودن متوقف شدند و با قا که در امامت امام کاظم هستند کسانیاینان 

را برنتافته آن را منکر شدند که به انکار دیگر امامـان انجامیـد.  آن حضرت، امامت امام رضا

برخـی از  ؛بودنـد از فقها و محدثان و اصحاب و وکلاي بزرگ امام کـاظم ،رهبران این گروه

عیسـی بنج، عثمانسـماعه، حیـان السـرابنمحمدبنحمـزه، حسنابـیبنند از: علیاعبارت ،آنان

ــهبنحاتمبنالرواســی، فارس اســحاق و بنعلیبن، اسماعیلخالدبنســفیانبنعلیبن، حسینماهوی

ترین گروه براي جامعـه شـیعه، لات،خطرناكتوان گفت که پس از غُمی 5موسی نوبختی.بنحسن

اوه بـر برخوردهـاي عل ،از همین رو 6همین فرقه بوده است. ،خصوص در دوران ابناء الرضابه

نهی شیعیان از هر گونـه  :با آنان، برخوردهاي سلبی مانند و ابناء الرضا ایجابی امام رضا

                                              
  .292-291، ص هاي شیعی در عصر امامانخاستگاه تشیع و پیدایش فرقهآقا نوري، . علی 1
  . 417-419، ص ۀدلائل الامامر.ك: طبري شیعی،  ،براي نمونه. 2
اسـباط بـر مـذهب فطحیـه بنن آمده کـه علـیخلاف ای ،یکشّ روایت بر بنا البته. 253 – 252، ص رجال. نجاشی، 3

  )537، ص الکلینی و الکافیر.ك: عبدالرسول غفار، (درگذشت. 
با تکیه بر ؛ شیعی دوران امامت امام رضاهاي درونفرقه«صفري فروشانی،  نعمت الله ر.ك: ،براي آگاهی بیشتر. 4

  .28  پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، ش، »فطحیه و واقفیه
   .رجال نجاشی، ك:ر.. 5
با تکیه ؛ شیعی دوران امامت امام رضاهاي درونفرقه«ر.ك: صفري فروشانی،  ،براي آگاهی از دلایل این مطلب. 6

  .28  پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، ش، »بر فطحیه و واقفیه
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زنادقه، کفار، مشرکان، ناصـبیان و  :، لعن آنان و معرفی واقفیه با عناوینی همچونهامجالست با آن

اسباط میثمی بـه بنعنوان مشهور دیگري که از سوي علی 1حمیر الشیعه نیز صورت گرفته است.

زده کـه بـا سـگان بـاران ؛ یعنیبود» کلاب ممطوره« ،داده شد و در میان شیعیان رواج یافت آنان

منظـور آن بـود  ،گفتندد و هرگاه کسی را ممطوره مینکناطرافشان را نجس می ،تکان دادن خود

  2از واقفیه است. ،شخص که آن

 ربـاحبنعمر«حی در منابع نشـده اسـت. تنهـا از اشاره صری ،درباره حضور این فرقه در اهواز

نام برده شده که در میـان  5»وقاصابیبنالسواق مولی آل سعد 4) اهوازي القَلّاء3(تصحیف به ریاح

به دلیـل  ،که شاید این انتساب 6داود حلی او را به اهوازي منسوب کردهتنها ابن ،هاي شیعهرجالی

 و امام رضا صادق حضرت در ابتدا شیعه امامی و از وي مهاجرت او به اهواز بوده باشد.

بـه انحـراف او بـه  ،کشی پس از بیان اینکه وي در ابتدا امامی بـوده ،روازاین 7روایت کرده است.

در میـان فرزنـدان و  ،ایـن اعتقـاد بیان نموده کهو سپس واقفیه اشاره کرده و  8فرقه زیدي بتریه

است. علامـه  ریاحبنعمربنعلیبنمحمدبنأحمد ،مله نوادگان اواز ج 9نوادگان او باقی مانده است.

 ولـی ؛ابوالحسن احمد، ابوالحسین محمد که برادر وسطی بوده :حلی گوید که اینها سه برادر بودند

اهل علم نبوده است و أبوالقاسم علی که برادر کوچک بوده است. بیشترین کسی که حدیث نقـل 

علامـه حلـی آخـرین فـرد از نوادگـان او را  ،با این حـال ریاح است.بنشان عمراحمد و جدّ ،کرده

گوید: وي در اعتقاد به مذهب خـود میاش درباره وریاح نام برده بنعمربنعلیبنأبوعبدالله محمد

 10بسیار عناد داشت. ،(واقفیه)

رت امـام به جریـان هجـ ،از جمله اخبار دیگري که نشانی از حرکت واقفیه در خوزستان است

                                              
  .452، ص 1 ج ،الخرائج و الجرائح راوندي، ؛762– 756، ص 2 ، جالرجال ۀاختیار معرفطوسی، ر.ك: . 1
  .82-81، ص فرق الشیعهنوبختی، . 2
 .107 – 106، ص ایضاح الاشتباه، حلی یوسفبنر.ك: حسن. 3
 )438، ص 10 ، جفتح الباريابن حجر عسقلانی، (به معناي بغض است. . 4
 .321، ص الاقوال ۀخلاص؛ حلی، 92، صرجال نجاشی، ر.ك:. 5
 .488، ص رجال ابن داودابن داود حلی، . 6
  .330، ص 2 ، جالاستبصار طوسی، ر.ك: ،براي نمونه. 7
ولی بیعت ابوبکر و عمر را نیز درست دانسته و  ؛اعتقاد دارند از فرق زیدیه هستند که به برتري علی ،فرقه بتریه. 8

 کنند.در باره عثمان سکوت می
، الـاقوال ۀخلاصـ؛ 416و  253، ص رجال طوسی، ؛71، ص فهرست طوسی، ؛259و  92، ص رجال نجاشی، ر.ك:. 9

 .321ص 
 .203ص  ،رجال. علامه حلی، 10
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در نزدیکی پل یـا  ،وقتی آن حضرت وارد خوزستان شد ؛شودمربوط می از مدینه به مرو رضا

خـدمت  2محمد نـوفلیبنشخصی به نام جعفر 1(اربک) در نزدیکی رامهرمز یا اهواز روستاي اربُق

 را و زنده بودن آن حضـرت آن حضرت رسید و شبهات واقفیه مبنی بر عدم مرگ امام کاظم

در میـان  کـه اي از سوي این فرقـهاحتمال چنین اندیشه 3ساخت و امام به آنها پاسخ داد. مطرح

  نماید.بعید نمی ،مردم پراکنده بوده

  تزلهعهاي مرجئه و ماندیشه. 4

که در ابتداي این نوشتار اشاره شد، خوزستان به دلیل موقعیت جغرافیایی با عـراق، گونههمان

ویژه آنکه، به ؛حولات مذهبی و سیاسی کوفه و بصره قرار داشته استبه طور مستقیم تحت تأثیر ت

هاي کلـامی بصره و خوزستان بوده است. از جمله اندیشه ،هاي کلامیخاستگاه برخی از این نحله

بـه  ،و پس از آن، دو مکتب اعتـزال و مرجئـه اسـت کـه در ادامـه فعال در دوره ابناء الرضا

  پردازیم.هه حوزه اهواز با این اندیشه میبررسی این جریان فکري و مواج

هاي تاریخی سـخن بـه میـان آمـده اسـت. در منابع و گزارش ،درباره حضور مرجئه در اهواز

همین گروه بودند که نجاشی حاکم اهواز را به سبب اعتقادات شیعی مورد شـماتت قـرار دادنـد و 

  4اري سرود.سید حمیري خود را به اهواز رساند و در دفاع از نجاشی اشع

آنچه این موضوع را با حوزه اهواز پیوند  .اي دیگر استبه گونه ،معتزله اوضاع و شرایط درباره

از  ،نوشـته و در آن ها به امام هـادياي است که اهوازيز اهمیت کرده، نامهیزده و بسیار حا

اطق دیگري را فـرا اند که نه تنها اهواز، بلکه منال کردهؤموضوع پیچیده و شایع جبر و تفویض س

توانست جامعه علمی و مذهبی شـیعیان را بـه انحـراف گرفته بود و عدم پاسخ مناسب به آن، می

براي درك بهتر و اهمیت این نامه طولانی که داراي ابعاد مختلف اعتقـادي اسـت، بایـد  بکشاند.

توانسـت مـی ییاوضاع و شرایط مذهبی و فکري اهواز تبیین شود که به دلایل تاریخی و جغرافیا

                                              
از نواحی رامهرمز اسـت و  ،اربق .دو منطقه جداگانه در خوزستان است ،معتقد است که اربق و اربک ،یاقوت حموي. 1

ایـل اي است از اهواز که داراي روستاها و مزارعی است و پلی نیز دارد که در تاریخ غـزوات اوشهر و ناحیه ،اربک

  )34، ص 1 ج ،مرآت البلدان؛ اعتماد السلطنه، 137، ص1 ، جمعجم البلدانر.ك: حموي، ( .نام آن آمده است ،اسلام
اسـت کـه از اصـحاب امـام  الاخبـارصـاحب کتـاب  ،محمد نوفلیبنعلی ،برادر مورخ مشهور ،این شخص احتمالاً. 2

  )1387ش رسول جعفریان، قم، انتشارات حبیب، ، به کوشالاخبارنوفلی، ابوالحسن ر.ك: (بوده است.  هادي
  .216، ص 2 ، جعیون اخبار الرضاصدوق، . 3
  .167-166، ص اخبار السید الحمیريمرزبانی، . 4
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  راحتی تحت تأثیر فضاي علمی بصره قرار گیرد. به

تواند ناشی از تأثیرپذیري ایـن ناحیـه از بصـره می ،انتشار مذهب اعتزال در اهواز و خوزستان

باشد و این موضوع نیز با شرایط جغرافیایی و تاریخی ارتباط داشته است؛ چراکه اهـواز علـاوه بـر 

از نظر تاریخی نیز خاستگاه مکتب اعتـزال در همـین  1،یف شده استاینکه در محدوده بصره تعر

متکلمان مشـهور و بنـام معتزلـی از بصـره و  ،منطقه جغرافیایی رقم خورده و در قرن دوم و سوم

)، و در 144(م  عبیـدبن) و عمرو131عطا (م بنواصـل ،نمونـه آن در قـرن دوم ؛انداهواز برخاسته

ابـان مـولی  بـنة حمـزعبـدالوهاب بـن سـلام بـن خالـد بـن بندقرن سوم ابوعلی جبـائی محم

و  ،هاي علمی و رهبر معتزلـه بصـرهترین شخصیت) است که از بزرگ303-235( عفانبنعثمان

  3و در همانجا نیز از دنیا رفته است. 2اصالتاً از جُبّی خوزستان بوده

 ،)321-247( عبدالوهاب جبائیبنمحمدبنیعنی ابوهاشم معتزلی عبدالسلام ،پسرش ،همچنین

و نیــز  4،»الجــامع الصــغیر«هــاي خــاص و مؤلــفِ کتــاب از بزرگــان معتزلــه و صــاحب اندیشــه

و نیـز  5) کـه پـس از ابـوعلی جبـائی ریاسـت معتزلـه بـه او رسـید315 (م عمر ضمريبنمحمد

ایـن نحلـه  6.) که از بزرگان معتزله و از شاگردان ابوعلی جبائی است307 زید واسطی (مبنمحمد

  شود. شناخته می» جُبّائیه«متصل به هم، در جنوب عراق و خوزستان به نام

هاي بزرگِ علمی معتزلیان که از آنان یاد شد، در قرن چهارم نیز در برخی شهرهاي شخصیت

چند قرن  تواند شاهدي بر امتداد این مکتب کلامی طیّله میئاند و این مسخوزستان حضور داشته

) نـام بـرد کـه 382 (م تـوان از ابواحمـد عسـکريبه طور مثال، می ؛ر خوزستان باشدنخستین د

                                              
نـه تنهـا اهـواز، بلکـه   )411 ، صاحسن التقاسیم فی معرفۀ الاقالیمر.ك: مقدسى، ( .خزانه (انبار) بصره است ،اهواز. 1

بدیهی اسـت کـه اهـواز کـه  ،بنابراین )30، ص 2 ج، معجم البلدانر.ك: (شمار رفته است.  شوشتر نیز تابع بصره به

  با بصره تعریف شود. غالباً ،تر استمراتب از شوشتر به بصره نزدیکبه
آن را از منـاطق اطـراف بصـره  ،کسانی که اطلاع ندارنـد«. یاقوت حموي گوید: 412، ص احسن التقاسیم. مقدسی، 2

 )»جُبّی«؛ 97، ص 2 ، جمعجم البلدانر.ك: » (در حالی که چنین نیست. ؛دانتصور کرده
از رهبران و بزرگان معتزله زمان خود در بصره کـه گـروه جبائیـه بـه او  ،سلام جبائیبنعبدالوهابابوعلی محمدبن .3

و  يفات خود بـه آرالیأهاي خاص در کلام بوده و شیخ مفید و سید مرتضی بارها در تاند. وي داراي اندیشهمنسوب

اند. وي تفسیري دارد که شاگردش ابوالحسن اشـعري بـر هاي کلامی و تاریخی او پرداخته و آنها را نقد کردهاندیشه

ر.ك: زرکلـی، ( هایی از آن را نقل کرده اسـت.نزد سید ابن طاووس بوده و بخش ،آن نقدي نوشته است. این تفسیر

  )151 ، صکتابخانه ابن طاووسکلبرگ،  اتان ؛256، ص 6 ، جالاعلام
  .7، ص 4 ، جالاعلام. زرکلی، 4
  .311، ص 6، ج. همان5
  . 132ص  . همان،6
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و  1»عسکر مکرم«خصوص به ،و کرسى درس او در شهرهاى خوزستان ،شهرت علمى او فرا گیر

مقدسی در  کردند.برقرار بود و علماى بزرگى براى استفاده علمى از او به آنجا سفر مى ،»شوشتر«

  ز اهواز را شیعه دانسته و درباره مذاهب دیگر خوزستان چنین گوید: قرن چهارم نیمی ا

و » عسـکر{مکرم}«بیشتر مردم معتزلـى هسـتند، همـه  ؛ها در آنجا گوناگون استمذهب«

و نیمى از مردم  اند...چنین» جندیشاپور«و برخى از مردم » دورق«و » رامهرمز«و » اهواز«بیشتر 

 2». اند...شیعه ،اهواز

دربـاره جبـر و تفـویض  ولی از نامه امام هـادي ؛مربوط به قرن چهارم است ،این سخن

در قرن سوم سابقه قوي داشـته اسـت.  ،که دانسته شدخوبی آشکار است که این موضوع چنانبه

 دست امام هـادي یقطین اهوازي درباره استبصار خود بهبنگزارشی است که علی ،شاهد آن

  3به مذهب معتزله معتقد بوده است. ه کهنمودو اعتراف  کرده نقل

نه تنها از جمله مناطقی در ایران بود که با این دو گروه و افکار آنان ، بر این اساس، خوزستان

کـانون فعالیـت نحلـه  ،توان گفت بصـره و خوزسـتاندرگیري مستقیم داشت، بلکه به نوعی می

ره تا اصفهان و مرکز ایـران از سـویی کلامی معتزله و اشاعره بود که تا بغداد از یک سو، و از بص

از مسائل مبتلابه نه تنها در اهـواز، بلکـه  ،موضوع جبر و تفویض امتداد داشت. از همین رو، ،دیگر

ها را به این اعتقاد مـتهم سید مرتضی قمی ،در مراکز دیگر شیعی مانند قم بوده و به همین دلیل

چنـین  ) کتـاب تنزیـه القمییـین را در رد1138ّ (م محمد فتونی عاملیبنکرده و ابوالحسن شریف

  4انتسابی نوشته است.

                                              
(روسـتاي قبـاد) » روستاگ کَواد«به نام  که در زمان ساسانیانکهن خوزستان و یکی از شهرهاي مهم  ،مکرَمُعَسکَر  .1

محوطه  ،دو رود شوشتر و مَسرُقان واقع بود. امروزهمیان  ،نام داشت. این شهر» لشکر« ،شود و پس از آننامیده می

کیلـومتر شوشـتر در دو کرانـه رودخانـه گرگـر  35تاریخی شهر عسکر مکرم در شمال شرقی روستاي بند قیر در 

معزاء حارث، یکـی از افـراد بنـی بنمنسوب به مکرم ،یعنی عسکر مکرم ،گسترده است. نام دوران اسلامی این شهر

ابواحمـــد عســـکري  همچـــونهاي مشـــهوري صعصـــعه اســـت. شخصـــیتعامربننُمَیربنبنثحارجَعْوَنـــۀبن

بـه ایـن شـهر منسـوب  )ق400(م ح  سهلبنعبداللهبنابوهلال عسکري حسن و )ق382 (م سعیدبنعبداللهبنحسن

ابواحمـد «، مـدخل المعارف بـزرگ اسـلامی ةدائرر.ك: (که همه از پیشوایان ادب و تاریخ و حدیث بودند.  هستند

، البلـدانفقیـه، بنا حمد ؛409-403، ص 6 ، ج»ابوهلال عسکري«همان، مدخل  ؛154-152، ص 5 ، ج»عسکري

    )124، ص 4، جمعجم البلدان؛ 252، ص 2 ، جالارض ةورصحوقل، ؛ ابن400ص 
  .  415، ص احسن التقاسیم. مقدسی، 2
نِ مُوسَى الْأَهْوَازِي بنیقْطِینِبن...عَنْ عَلِی« .3 قَالَ: کنْتُ رَجُلًا أَذْهَبُ مَذَاهِبَ الْمُعْتَزِلَۀِ وَ کانَ یبْلُغُنِـی مِـنْ أَمْـرِ أَبِـی الْحَسـَ

  )187، ص 50 ، جنوارأبحار الر.ك: مجلسی، (.» . مُحَمَّدٍ مَا أَسْتَهْزِئُ بِه..بنعَلِی
 ــ 160، ص4، ش ق1418عـده و ذیحجـه ، مجله تراثنا، شوال، ذیق»تنزیه القمیین«، جوهري ر.ك: محمدتقی کاظم. 4

 ۀون الفکریـئ، قسـم الشـۀالمقدسـ ۀالعلویـ ۀاز سـوي العتبـ ،. این کتاب نیز با تحقیق حیدر نعمه طاهر صـریفی242
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هاي کلامی معتزله در جنوب چگونه اندیشه ،شود که اوّلاًشده، روشن میبا توجه به موارد بیان

به طـوري کـه اهوازیـان را بـر آن داشـت تـا بـا نامـه نوشـتن بـه امـام  ؛ایران نفوذ داشته است

 امـام هـادي دلیل توجه خاصّ ،ثانیاً 1.حضرت جویا شوند حقیقت مطلب را از آن ،هادي

علـاوه بـر  گردد وآشکار میبه حوزه علمیه اهواز و اوضاع و شرایط فکري و مذهبی شیعیان آنجا 

 نمایندگان بلندمرتبه آن حضرت که در این منطقه حضوري فعال داشتند، خـود آن حضـرت طـیّ

له جبر و تفویض، بلکه به دیگر ئاهواز، نه تنها به مس صفحه) به مردم 15اي بلند (نزدیک به نامه

  2موضوعات کلامی و تاریخی پاسخ کامل داده است.

از ، حسـینبنعلیبنشـعبه حرانـی حسندر تحف العقول ابن ،منبع این نامه در مرحله نخست

 رسی کاملاًولی در الاحتجاج طب است؛ آمده ـ البته بدون اشاره به اهواز ـ علماي امامی قرن چهارم

تصریح شـده اسـت.  ،اندنامه نوشته و امام پاسخ آنان را داده به اینکه اهوازیان به امام هادي

 ،حکایت از آن دارد که نویسندگان نامـه ،تصریح به اهوازیان و محتواي علمی بلند نامه امام

  اند.افراد عادي نبوده، بلکه علما و بزرگان آن منطقه بوده

دهد که منبع طبرسی، کتاب تحف العقول نشان می ،ن این دو نامه وجود دارداختلافاتی که میا

را سبق قلمـی از  تساب این رساله به امام هاديان استاد حسن انصاري 3شعبه نبوده است.ابن

به نجاشی، والـی اهـواز،  ناحیه طبرسی و نیز آقابزرگ تهرانی دانسته که با رساله امام صادق

حدس و گمـان دانسـته، ایـن  اساس شواهدي که خود تنها آنها را در حدّخلط شده است. وي بر 

داند کـه کتـابی در موضـوعِ رد بـر جبـر وتفـویض و یـا شاذان نیشابوري میبنرساله را از فضل

  4الاستطاعه داشته است.

درباره جبر و تفویض سؤال  تصریح شده که اهل اهواز از امام هادي ،در ابتداي این نامه

له پیچیده و بحث روزِ محافل علمـی فـرق و ئعلاوه بر پاسخ به مس ولی امام هادي ؛اندکرده

یعنی جبر و تفیض، به موضوعات مختلـف و مهـم کلـامی و اعتقـادي دیگـر، و  ،مذاهب مختلف

                                                                                                          
  انتشار یافته است.  ق،1435، چاپ نجف، ، شعبه احیاء التراث والتحقیقۀوالثقافی

 .487، ص 2 ، جلاحتجاجطبرسی، ا. 1
 – 487 251، ص 2 ج ؛ همان،310، ص 1 ، جالاحتجاج طبرسی، ؛475 -458، ص تحف العقول ابن شعبه بحرانی،. 2

، 35 ج ؛ همـان،95همان، ص  ؛عیون اخبار الرضا :به نقل از ،به بعد 12، ص 5 ، جنوارأبحار ال ؛ مجلسی،496

 .255 – 254، ص 7 ، جمستدرك الوسائل؛ نوري، 184ص 
  .352، ص ةقودالمتبقی من کتب المفانصاري، . حسن 3
  .355-352ص . همان، 4
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  ت بر این موضوعات نیز پرداخته است. از قرآن و سنّ کیفیت استدلال

ن در این باره بسیار با هـم بـه بحـث و جـدل خوبی آشکار است که شیعیااز فرمایش امام به

براي هر  اند. امام هادياي قائل به جبر و گروهی دیگر به تفویض معتقد شدهپرداخته و عده

بودن غیرآن اشاره کرده که نزد تمامی فرق اسلامی تأییـد بودن قرآن و باطلحق دو گروه ابتدا به

، هر چیـزي را کـه امـت بـر آن اتفـاق »ۀضلاللاتجتمع امتی علی «شده است و بر اساس روایت 

اگر قـرآن خبـري را تصـدیق کـرد و خبـر گـروه  ،قرآن است. حال ،حق است و آن ،داشته باشند

 ،بر همه لازم است که به این موضوع اقرار کنند. امام براي ایـن موضـوع ،دیگري را تکذیب نمود

ت با سنّ(انما ولیکم الله...) که اهل یه ولایهبه حدیث ثقلین استناد کرده که با آیاتی از قرآن مانند آ

مورد تصدیق قـرآن قـرار گرفتـه اسـت و  اند،ثابت دانسته نامنؤم روایاتی آن را در حق امیر

احادیث غدیر و منزلت و قضاء دین (علی یقضی دینی وینجر موعدي وهو خلیفتک بعدي) نیـز در 

  وارد شده است.  همین زمینه از رسول خدا

مـورد تصـدیق  ،گانه استدلال کرده به اینکه صحت احادیثمام براي صحت روایات سهآنگاه ا

بیـان  امت است و احادیث نیز موافق با قرآن است. پس از آن، امام براي اثبات امامت علـی

نقل شده کـه بـه دلیـل موافقـت بـا  اخباري از رسول الله دارد که از طریق صادقینمی

به گفته خدا  ،هاي آل رسولت از آنها لازم و ضروري است؛ چراکه گفتهبر هر مسلمانی تبعی ،قرآن

، و ...»ةلعنهم اللـه فـی الـدنیا والـآخر ان الذین یوذون الله و رسوله«مانند آیه  ؛پیوند خورده است

من آذي علیا فقد آذانی ومن آذانی فقد اذي اللـه یوشـک ان ینـتقم « نیز فرموده: رسول خدا

، و چند روایت دیگر که »من احب علیا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب الله: «، و نیز فرموده»منه

  کند.مطابقت و همسویی کامل قرآن و عترت را تأیید می

دارد که منظور ما از ارائه این مقدمه، براي اثبات و قوت مطلبی اسـت کـه آنگاه امام بیان می

 خست فرمایش مشهور امام صادقخواهیم بیان کنیم. امام نبراي موضوع جبر و تفویض می

بـین  ۀلـاجبر و لـاتفویض و لکـن منزلـ«کند که فرمـوده اسـت: درباره جبر و تفویض را نقل می

امام به تشریح این روایت پرداخته که قرآن نیز همین مطلـب را تأییـد کـرده  سپس،» .المنزلتین

امـام  از ت دیگـريتفصیل، بـا اسـتناد بـه آیـات قـرآن و نیـز فرمایشـابه است. امام هادي

جبر و تفـویض، بـه  در زمینه ردّ ،،به ابطال جبر و تفویض پرداخته است. امام همچنینصادق

 ۀمنزل«به تفسیر  ،نیز پرداخته و آن را شرح داده است. سپس نامنؤم بیان چند روایت از امیر

 که امام صـادق گیري از آیات قرآن پرداخته و پنج موردي رابا استناد و بهره» بین المنزلتین
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 ۀتفصیل شرح داده (فهذا شرح جمیـع الخمسـکه جبر و تفویض را در خود جمع نموده، به فرموده

بین المنزلتین وهما الجبر والتفـویض)، و  ۀنها تجمع المنزلإالامثال التی ذکرها الصادق علیه السلام 

نامـه خـود را بـه  ،ا جمله دعایینماید. در پایان نیز امام بکید میأبارها بر موافقت قرآن و عترت ت

  پایان برده است.

  حدیثهاي اهلاندیشه .5

هاي انحرافیِ برخی فرق و مـذاهب لاي احادیث درباره اندیشههیکی دیگر از مباحثی که از لاب

در دوره امـام  ،آید، موضوع تجسـیم و مجسـمه اسـت. شـیوع ایـن مباحـثدر اهواز به دست می

ت و شاگردان ایشان در این زمینه، در منابع حـدیثی و تـاریخی بود و مبارزه آن حضر صادق

وجود دارد، اینکه  وجود دارد. نکته قابل توجهی که در ارتباط با حوزه اهواز و دوره امام هادي

درستی گفته شده که برداشتی ظاهري از برخـی مطالـب هاي کلامی را هرچند بهاین گونه اندیشه

راهویه بـوده، امـا بنسفیان ثوري و اسحاق ،حنبلبناحمد :ي چونت از سوي افراددر کتاب و سنّ

نصرانی، یهودي، زرتشتی و صابئی را نیز  مانند:هاي ادیان دیگري تأثیرپذیري این افکار از اندیشه

و یا  1،نباید از نظر دور نگه داشت. حضور پیروان این ادیان در منطقه اهواز و جنوب ایران و عراق

توانسـت در پیـدایی چنـین اعتقـاداتی در هنوز رسوبات این افکار را داشتند، مـی نومسلمانانی که

  مسلمانان نقش قابل توجهی داشته باشد.

نکته دیگر که علاوه بر توجه داشتن به مطلب پیشین، باید بدان اشاره و توجه شـود، دقـت در 

از کسـی کـه قائـل بـه از اقتدا بـه نمـ ،است که در آن مهزیار به امام جوادبنمتن نامه علی

وا ؤوابـر ةلاتصلوا خلفهم ولاتعطوهم مـن الزکـا«ال شده و امام در پاسخ فرموده: ؤس ،تجسیم است

نشـان  ،یـک از اصـحاب خـاص ائمـهاین نامه از یک فقیه درجـه 2».منهم بريء الله منهم

 ،ن صـورتزیرا بـدیهی اسـت کـه در ایـ اند؛دهد که معتقدان به تجسیم، از ادیان دیگر نبودهمی

هاي غالی شـیعه و صـاحب از همین گروه ،بلکه به احتمال زیاد ؛کلی منتفی استموضوع اقتدا به

و حتی ممکن است از خود شیعیان غیرغالی بوده باشند کـه بـه دلیـل  اندنفوذ در میان مردم بوده

  اند.گرفتار چنین اعتقاداتی شده ،افکار  گونهاین شیوعِ

                                              
هـا و گروهی از نصرانی ،صابئین در اطراف اهواز و هویزه و نیز واسط در عراق، شناخته شده است. همچنینحضور . 1

  اند.شابور حضور داشتهیهودیان که در بیمارستان جندي
 .277، ص الامالیصدوق، . 2
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با امامـان  هاي متعددي است که اصحاب ابناء الرضاا و نامهگوهوگفت ،شاهد این مطلب

اند و در تمـام آنهـا دربـاره توحیـد و تجسـیم و صـفات خـدا پرسـش شـده و امامـان خود داشته

خوبی بـوده کـه بـه بـه امـام هـادي ،هااند. بخش زیادي از این نامهپاسخ داده معصوم

خوبی مهزیـار بـهبناین برهه است. نامـه علی ي براي جامعه شیعه دربسیارگویاي ایجاد شبهات 

ال نبوده، بلکه برخی بـه آن ؤشبهه و س اي کلامی و تنها در حدّدهد که تجسیم، اندیشهنشان می

با این نامـه  ،و او که وکیل و بزرگ شیعیان جنوب ایران بوده است، در حقیقت انداعتقاد نیز یافته

رویـی تا ایـن افـراد بـه دنبالـه ؛یان عمل کرده باشددر حفظ شیع یشخواسته به وظایف دینی خو

  گرفتار نشوند. ،اندمجسمه که برخی حتی امام جماعت بوده

  حوزه اهواز و تبیین اعتقادات شیعه

ها و تحـت نظـر ییهاي انحرافی، با راهنماعلاوه بر مبارزه علمی با اندیشه ،حوزه علمیه اهواز

هـاي کلـامی و فکـري شـیعه ایفـا کـرده اسـت. شـه، نقش مهمی در تبیـین اندیابناء الرضا

خصوص موضوع مهدویت و ارتباط شناخت امام، به ،ترین موضوع در این دورهترین و حساسمهم

دهنـده تکـاپوي شـاگردان است. روایاتی که در این زمینه نقل شده، نشان عصربا حضرت ولی

زمینه است. شناخت امام و موضوع خصوص آل مهزیار اهوازي در این به ،اهوازي ابناء الرضا

رو بـود هبا ابهاماتی در این زمینه روب ،هاي شدید عباسیانگیريبه دلیل خفقان و سخت ،مهدویت

بـراي مـدتی هرچنـد کوتـاه ایجـاد نگرانـی و  که حتی گاه براي برخی از خواص ابناء الرضا

کردند تا علاوه بـر ، سعی میبود مواجهشد و با زحمات زیاد که گاه با خطراتی تشویش فکري می

دستیابی به حقیقت، آن را براي شیعیان تبیین نمایند. در اینجا به عنوان نمونه تنها به چنـد مـورد 

  اشاره خواهیم داشت.

توان دوران بلوغ فکري شـیعه در ایـن زمینـه را می شناسی در دوره ابناء الرضاابعاد امام

رچالشـی بـود کـه همیشـه از موضـوعات پُ ،درت امـامدانست. همان طور که اشاره شد، علم و ق

هاي مختلف و گاه متضاد در این بـاره ارائـه وگوهاي زیادي مطرح بود و دیدگاهپیرامون آن گفت

در هفت سالگی به وقـوع پیوسـت کـه  با امامت امام جواد شد. بارزترین نمودِ این بحث،می

وگوهاي بزرگان شیعه ترین موضوعِ گفتمهمپایین، علم امام براي مسئولیت عظیم امامت در سنّ
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میان مکتب حدیثی قم  ،این مباحثه 3امام را نیز به میدان بحث کشاند. ،بود که البته مقامات دیگر

ها درباره مقامات خاص امامان که گیري قمیتر بود و البته بغدادیون در مقابل سختو بغداد جدي

 بیتر در این زمینه، یعنی تفریط درباره مقامات اهلدر اتهام غلو انعکاس یافته بود، به تقصی

کـه  که آنان در حـالیاست  این آید،متهم شدند. آنچه از روایات مکتب حدیثی اهواز به دست می

خـود  ،هااند، اما با فاصله اندکی از قمیها در مقابل غلو حساسیت از خود نشان دادههمچون قمی

هرکدام به بخشی از این موضوع اشـاره دارد کـه از آل  ودند.را به مکتب بغدادیون نزدیک کرده ب

قامات امامان در جامعه شـیعه مهزیار نقل شده و گویاي تلاش علمی آنان درباره شناساندن ابعاد م

  است.

  الهام و سماع

مَهْزِیارَ وَ جَمَاعَۀٍ مِـنْ نبإِسْحَاقَ عَنْ عَلِیبنحُمْدُونٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَبنشِبْلٍ عَنْ ظَفْرِبنأَبُو الْقَاسِمِ«

الَّذِي یسْأَلُ عَنْهُ  فَرْقَدٍ عَنِ الْحَارِثِ النَّضْرِي قَالَ قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِبنرِجَالِهِ وَ غَیرِهِمْ عَنْ دَاوُدَ

نَکتاً أَوْ ینْقُرُ فِی الْأُذُنِ نَقْراً وَ  ءٌ مِنْ أَینَ یعْلَمُهُ قَالَ ینْکتُ فِی الْقَلْبِوَ لَیسَ عِنْدَهُ فِیهِ شَی الْإِمَامُ

  4»إِذَا سُئِلَ الْإِمَامُ کیفَ یجِیبُ قَالَ إِلْهَامٌ أَوْ إِسْمَاعٌ وَ رُبَّمَا کانَا جَمِیعاً. قِیلَ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ

هـاي بعـد از غیبـت صـغري، از جمله مباحث اختلافی میان محدثان و متکلمان قـدیم و دوره

در بحـث علـم امـام و دانـش او بـه  ،با فرشتگان است. خاستگاه این موضوع ارتباط امام موضوع

فاصل مقام امامت و نبوت را نفی ارتباط امـام بـا  حدّ ،شریعت و نیز بحث معجزه است. نوبختیان

شنود و نـه آنـان را نه سخن فرشتگان را می ،آنان بر این باور بودند که امام 5اند.فرشتگان دانسته

علاوه بر نوبختیان، گروهـی از متکلمـان کـوفی نیـز الهـام و تحـدیث فرشـتگان را بـر  6بیند.یم

هـا کـه آنـان را مقصـره شیخ مفید در بیانی از وجود دیدگاه برخی از قمی 7منکر بودند. ائمه

تـا  ؛دانندبسیاري از احکام دین را نمی گونه خبر داده که آنان معتقدند ائمه خوانده است، این

                                              
حجــاج و ســخنان بندر خانــه عبــدالرحمن امــام رضــااختلــاف نظــر در ایــن بــاره میــان بزرگــان اصــحاب . 3

اثبـات ر.ك: مسعودي، ( صلت شد، در منابع ثبت شده است.بنعبدالرحمن که موجب خشم و ناراحتی ریانبنیونس
  )220، ص ۀالوصی

  .408 ، صلأمالی. طوسی، ا4
  .  434، ص جستارهایی در مدرسه کلامی بغدادجمعی از پژوهشگران، ر.ك: . 5
  .431ص  ،همان. 6
  .همانر.ك:  .7
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بلکه اگر صفار قمی  ؛ها نبوده استالبته این دیدگاه، مکتب غالب قمی 8نکه به ایشان الهام شود.آ

 9یابیم که این دسته محـدثانخوبی درمیو شیخ صدوق را نمایندگان مکتب حدیثی قم بدانیم، به

اثبـات  و نیز کلینی و شیخ مفید، با گروهی دیگر از امامیه، نوعی ارتباط بین امـام و فرشـتگان را

گیـرد، بنـا بـر اما نه مانند دیدگاه مقصره؛ زیرا وحیِ بر انبیا که احکام تشریعی را دربرمی ؛کنندمی

، تنها اخبار (ما یکـون) را از فرشـتگان منقطع شده و ائمه بعد از پیامبر ،نانااجماع مسلم

 ،نیدن صـدا)بنابراین، این تفاوت در شنیدن صداي فرشتگان (یکی وحی و دیگـري شـ شنوند.می

  10گذاري نیست.تفاوت در نام

ال از امام عام است و احکام ؤس رههرچند دربا ،شود که روایت بالابا این توضیحات، آشکار می

شود، ولی با توجه به اجماع درباره انقطاع وحی تشریعی، به دسـت تشریعی و غیر آن را شامل می

ختیان و گروهی از متکلمان کوفی را پذیرفتـه و نـه نه راه نوب ،مدرسه کلامی اهواز ،آید که اوّلاًمی

اند. بنـابراین، هاي مقصره را رفته باشد که الهام تشریعی را باور داشتهتواند راه گروهی از قمیمی

هـا و بر مکتب غالب قمـی باید ارتباط امام با فرشتگان که در روایت آل مهزیار مطرح شده است،

  د.بغدادیونِ پیرو شیخ مفید حمل شو

  هاي مختلفعلم امام به زبان

(یعنی سخن گفتن) و حتی فهم سخن حیوانات، موضوعی است  هاي مختلفعلم امام به زبان

در منابع حدیثی و کلامی مورد توجه قرار گرفته اسـت. از آنجـا کـه  که در باب مقامات ائمه

نماید ست، ضروري میهاها و مکانها محصور نیست و شامل تمام زمانولایت ائمه به عرب زبان

بـر ایـن اسـاس، روایتـی از  11هـا و نژادهـا نیـز ارتبـاط برقـرار کنـد.که امام بتواند با سایر امـت

 داشـتم و او را نـزد امـام هـادي 12اهـل صـقلابیه غلامی«مهزیار نقل شده که گوید: بنعلی

                                              
  . 136-135، ص تصحیح الاعتقاداتر.ك: مفید،  .8
  .431 ، صجستارهایی در مدرسه کلامی بغدادر.ك: . 9

  .100، ص مکتب در فرایند تکاملمدرسی طباطبائی، همان؛ ر.ك: . 10
  .216، ص جستارهایی در مدرسه کلامی قمجمعی از پژوهشگران، . 11
جمع آن است. هشام کلبی گفته که  ،منسوب و صقالبه ،بلغار و قسطنطنیه است و صقلبی مفرداي میان ناحیه ،صَقلَب. 12

، ص 3 ، جمعجـم البلـدان؛ 495، ص 1 ، جالمسـالک والممالـکبکـري، (نوح هستند. بنمردم آن از فرزندان یافث

416(  

 ،ب یا صِقلاب آمده است. جمـع آنندرت صَقلاب و نیز سَقلاهکلمه معرب است و صَقلَب و ب ،[صَ/ صِ] (اِخ ) صقلاب

دائرة المعارف اسـلامی باشد. (اسکلابوي می یا خوذ از کلمه یونانی اسکلابنويأم ،. این کلمه بدون شکاست صَقالِبَه
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 :عجب هستی؟ گفتگونه متبود. گفتم چه شده این تعجب او را فرا گرفته ،فرستادم. وقتی بازگشت

گفت که گویا یکی از ما (امام هادي) با زبان صقلبی چنان با من سخن می او ؛چگونه تعجب نکنم

شهرآشوب در ادامه روایت، به این نکته اشاره کرده که امام با سخن گفتن به چنین ابن 13»است.

اسـت کـه چنـین بـدان معن مطلب، این 14کاري از مخالفان بوده است.هایی، در صدد پنهانزبان

شـده تلقـی امري، حداقل از اعتقادات کلامی شیعه در قرن سوم بوده و به عنوان موضوعی ثابـت

  ده است.گردی

  مناظره با رهبران و بزرگان فرقه فطحیه

اي از سالم کوفی و نوشتن رسـالهبناسباطبنمهزیار با علیبنپیش از این، درباره مناظره علی

  سخن به میان آمد. ،طحیهسوي ابن مهزیار در نقد ف

  امام در هر سن امامت

مَاعِیلَبنمَهْزِیـارَ عَـنْ مُحَمَّدِبنبْـن زِیـادٍ عَـنْ عَلِی سَهْلُ« أَلْتُهُ یعْنِـی  قَـالَ بْـنِ بَزِیـعٍ إِسـْ سـَ

سِنِینَ فَقَالَ نَعَـمْ وَ أَقَـلَّ مِنْ سَبْعِ  أَقَلَّ ءٍ مِنْ أَمْرِالْإِمَامِ فَقُلْتُ یکونُ الْإِمَامُ ابْنَعَنْ شَی أَبَاجَعْفَرٍ

  15»مَهْزِیارَ بِهَذَا فِی سَنَۀِ إِحْدَى وَ عِشْرِینَ وَ مِائَتَین.بنمِنْ خَمْسِسِنِینَ فَقَالَ سَهْلٌ فَحَدَّثَنِی عَلِی

وگوهایی در جامعه شیعه درگرفت که گفت در حالی است که درباره امام جواد ،این روایت

شیعیان در نهایت  بیشترگرچه  ؟ت سالگی واجد شرایط امامت هست یا خیرهف آیا کودکی در سنّ

و برخـی  براي ایـن امـر یکسـان نبـود هاامامت آن حضرت را پذیرفتند، ولی توجیهات و استدلال

کردند و برخی معتقد بودنـد کـه بلوغ و کسب شرایط لازم علمی می امامت ایشان را منوط به سنّ

 ـ کـم در سـنّ هرچنـد ـخواهد ت را به طور کامل به هرکسی که میتواند علم شریعخداوند می

آوردنـد. نظریـه زکریا را شـاهد مـیبنعیسی مسیح و یحیی ی همچون حضرت:هایبدهد و نمونه

                                                                                                          
، نامـه دهخـدالغتر.ك: ( ».خواننداسلاوها را به این نام (صقلاب) می ،اعراب«: هدورآ قاموس الاعلاملف ؤ) مفرانسه

  )قلابماده صقلب و ص
غلـامی  أرسلت إلى أبی الحسـن الثالـث :مهزیار قالبنمهزیار عن علیبنعبید و إبراهیمبنعیسىعن محمدبن. «13

وکان صقلابیا فرجع الغلام إلی متعجبا فقلت له مالک یا بنی قال وکیف لاأتعجب مازال یکلمنی بالصقلابیۀ کأنه واحـد 

؛ ابـن 289 ، صالاختصـاصر.ك: مفیـد، ( »یسمع بعض الغلمان مادار بیـنهم.منا فظننت أنه إنما أراد بهذا اللسان کیلا

  )409و  408 ص ،4 ، جالمناقبشهرآشوب، 
  .409ص همان،  .14
  .384 ، ص1 ، جالکافی. کلینی، 15
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شـاهد آن اینکـه  16سرانجام در جامعه شیعه جاذبه بیشتري یافت و مورد قبول واقـع گریـد. ،دوم

 مطـرح شـد کـه آن حضـرت در سـنّ امام هادي مورد همین موضوع براي بار دوم در اتفاقاً

وگوي چندانی درباره امامت ایشان در ایـن و گفت 17سالگی به امامت رسیدشش و یا حدود هشت

  18سن مطرح نشده است.

 19)220( مهزیار یک سال پس از شهادت امـام جـوادبنچنانچه دقت شود، این روایت را علی

وي مانند برخی از بزرگان شـیعه  ،شود که در حقیقتناط مینقل کرده و از ظاهر روایت چنین است

اسـماعیل پرسـش بندغدغه داشـته و آن را از محمد ،وگو بودهدرباره این موضوع که محل گفت

مهزیار بناتفاق افتاد، این بار علی بار دیگر براي امام هادي ،کرده است و چون همین مطلب

براي جامعه شیعه، آن را  گري درباره امامت امام هاديتلاش دارد تا در راستاي اثبات و روشن

 ،عیسی اشـعري قمـیبنمحمدبنتبیین نماید. این در حالی است که بزرگ مشایخ قم، یعنی احمد

درنگ کرد و حاضر بـه شـهادت و  و امامت امام هادي ابتدا در تأیید شهادت امام جواد

کـه  )و شدید پدر خیرانی (خادم امام جواد سریع واکنشولی وقتی با  ؛تأیید این موضوع نشد

  20بلافاصله تأیید کرد. رو گردید،هروب ،او را به مباهله فراخواند

مهزیار نقل بنشهرآشوب به نقل از المعتمد فی الاصول از علیبر این اساس، روایتی را که ابن

 شک زایل شـده، شک داشته و با دلایل و علائمی این کرده که وي درباره امامت امام هادي

اي کـه با شخصیت بـزرگ و برجسـته ،اوّلاً اشتباه است؛ زیرا علاوه بر روایت پیشین، ،به طور قطع

نماید که درباره بسیار بعید می ،ترین اصحاب به آن حضرت بودهو از نزدیک وکیل امام جواد

شهرآشـوب عبـارت با توجه به اینکه در روایت ابن ،ثانیاً. شک داشته باشد امامت امام هادي

                                              
اما به این معنا که جامعـه  ،هرچند در منابع آمده است ،وگوها. البته این گفت81، ص مکتب در فرایند تکامل. ر.ك: 16

نه از حیـث معنـایی؛ چـرا کـه  ؛از حیث مصداقی صحیح است ،شودرو میهبار با این صحنه روبه براي نخستینشیع

کس بـا ایـن موضـوع از سوي امام معصوم صادر شده بود و هیچ ،که در خردسالی بودند امامت برخی از ائمه

در حالی که  ؛سوي امام صادق از نص بر امامت امام کاظم ،نمونه آن .برانگیزي نداشته استتعجبواکنش 

  )220-216، ص 2 ، جالارشادمفید،  ر.ك:(هنوز کودك بود. 
. این در صورتی است که سـال ولـادت 78-77، ص 1 ، جموسوعۀ الامام الهادي. ر.ك: جمعی از پژوهشگران، 17

تولـد امـام را سـال  ق214ولی اگر سال  ق؛220را سال  بدانیم و شهادت امام جواد ق212را  امام هادي

  امامت ایشان خواهد بود. ،بدانیم، شش سالگی هادي
 ولی آنان نیـز بـه سـوي امـام هـادي ؛تعدادي به موسی مبرقع گرایش پیدا کردند ،. البته براي مدت بسیار کمی18

  بازگشتند.
  .91، ص فرق الشیعۀ. 19
  .324، ص 1، جالکافی کلینی، ر.ك:. 20
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در سامرا تعیین شده  یعنی حضور امام هاديـ  آمده 21»ۀمامإنا شاك فی الأوردت العسکر و«

بـه ـ  22بوده است 230بعد از  ،به طور قطع ،و هجرت امام از مدینه به عراق بنا بر اقوال مختلف

مهزیـار بـنلـیاز ع روایتی که امـام هـادي ،تواند صحیح باشد. ثالثاًوجه این روایت نمیهیچ

پیش از هجـرت بـه  ـسنج) کرده و علی آن را خدمت امام در صریا (زمان درخواست تهیه ساعت

خوبی آشـکار اسـت کـه رابطـه بـه ،اسـت. در ایـن روایـت 228مربوط به سـال  آورده،ـ   سامرا

 دوبـا هـر  به طوري که آن حضـرت ؛بسیار نزدیک به امام بوده ،مهزیار و برادرش ابراهیمبنعلی

  23وگوي خصوصی داشته است.چند ساعت گفت

یقطین اهوازي که علامه مجلسی به نقل بناین روایت با روایتی از علی احتمال بسیار زیاد، به

 کـه رسـدخلط شده و به نظر مـی 24،از کتاب العتیق غروي نقل کرده و بسیار با هم شباهت دارند

  شده است. هر دو، سبب این اشتباه ودنِراوي و یا ناسخ، به دلیل تشابه اسامی و اهوازي ب

  امامت امام عسکري

مَهْزِیـارَ بنعَمْرٍ و عَنْ عَلِیبنالْحُسَینِبنأَحْمَدَ الْقَلَانِسِی عَنْ عَلِیبنمُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِبنعَلِی«ـ 

مَنْ؟ قَالَ عَهْدِي إِلَى الْأَکبَرِ مِنْ وَلَدَي. إِنْ کانَ کوْنٌ وَ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَإِلَى  قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَن

  .«25یعنی الحسن

مهزیار قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام: انـی بنو حدثنی الحمیري بهذا الاسناد عن علی«ـ 

کنت سألت أباك عن الامامۀ بعده فنصّ علیک، ففیمن الامامۀ بعـدك؟فقال: الـى أکبـر ولـدي. و 

السّلام ثم قال: ان الامامۀ لا تکون فی الأخوین بعد الحسـن و الحسـین  نص على أبی محمد علیه

  26»علیهما السّلام.

و قد نص علـى  ـمهزیار قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام: بنو عنه [مسعودي] عن علی«ـ 

                                              
  .414-413 ص ،4 ، جالبطمناقب آل ابی ابن شهرآشوب، ر.ك:. 21
ة الامـام حیـار.ك: مروجـی طبسـی، (انـد. ا گفتهرا تاریخ هجرت امـام بـه سـامرّ ق236سال  ،برخی به طور قطع. 22

  )106 ، صالهادي
  .337، ص 1 ، جبصائر الدرجاتر.ك: صفار قمی، . 23
  .187، ص 50 ، جنوارأبحار ال مجلسی، ر.ك:. 24
؛ فتـال نیشـابوري، 368 ، صاعلام الـوري؛ طبرسی، 316 ص، 2 ، جالارشاد ،مفید ؛326 ص، 1 ، جالکافی . کلینی،25

  .405 ص، 2 ، جکشف الغمه؛اربلی، 170 ص، 2 ، جالصراط المستقیم؛ بیاضی، 247 ص، 1 ج روضۀ الواعظین،
  .244، ص اثبات الوصیۀ. مسعودي، 26
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  27».سنین؟ قال: نعم و ابن خمس سنین سبع ابن یا سیدي أ یجوز أن یکون الإمام ـ أبی محمد

  مطلب مهم در این روایات قابل توجه است:چند 

که ارتباطـات  خصوص در دوره ابناء الرضابه ،امامان مطلب نخست اینکه اصحاب خاصّ

اند تا براي رفع حیرت، هرچه زودتر امام بعدي بـراي با امام بسیار کمتر شده بود، سعی بلیغ داشته

عد، با توجه به حساسـیت بسـیار شدن امام بعدي پیش از مون و مشخص شود. مشخصآنان معیّ

 به وجـود آورده بودنـد، طبیعتـاً تا امام عصر زیادي که عباسیان در بازه زمانی امام هادي

 توانست از سرگردانی شیعه تا حدي جلوگیري کند. حضور برخی از اصـحاب و وکلـاي خـاصّمی

 ؛غتنم و راهگشـا بـوده اسـتگونه اخبار سرّي مطلع بودند، بسیار مآنان در میان شیعیان که از این

خاندان مهزیار اهوازي که مورد اعتماد جامعه شیعه بودند. با این حال، بر اساس روایتـی از  ویژهبه

را سال حیرت و تفرقه پیروان خـود بیـان کـرده  هجري260، آن حضرت سال امام عسکري

در شـک افتادنـد و  و گروهی نیز ،گروهی در پی جعفر«صدوق در ادامه این روایت گوید:  28است.

  29»بعضی نیز بر آیین خود استوار ماندند.

از آن حضرت جویـا  مهزیار از امامِ پس از امام هاديبنعلی ل و دوم،بر اساس روایت اوّ

است  شود. روایت سوم نیز نص بر امامت امام عسکريشده که فرزند بزرگ امام معرفی می

اینکـه  ال کرده است. با توجـه بـهؤساله سدکی هفترسیدن کو امامت مهزیار از امکان بهکه ابن

از  هجـري252به سـال  ،که در زمان حیات پدر 30جناب محمد بوده فرزند بزرگ امام هادي

اکبـر «تنها مصداق  ،)؟من الامامۀ بعدك (ففی ال از امام پس از امام هادي استؤو س 31،دنیا رفته

آیا این موضوع با بـدا توجیـه درسـتی  خواهد بود. صرف نظر از اینکه ، امام عسکري»ولدي

                                              
  . 263، ص همان .27
 (صـدوق،» یقول: فی سنه مائتین و ستین تفترق شـیعتی. یعلبن... عن ابی غانم قال: سمعت ابا محمد الحسن. «28

  )408، ص 2 ، جکمال الدین
  ر.ك: همان.. 29
تنـاقض دارد.  ،معرفـی شـده فرزند بزرگ امام هادي ،صراحت امام عسکريبه در آنها البته با روایاتی که. 30

اف دلالـت مطـابقتی، بعـد از وفـات را برخل »فرزند بزرگ«مگر اینکه تعبیر  )326، ص 1 ، جالکافی کلینی، ر.ك:(

  )245، ص ۀاثبات الوصی مسعودي، ر.ك:(جناب محمد توجیه کنیم که در روایت ابوبکر فهفکی چنین آمده است. 
تنهـا  ؛یافت نشـد ق252صراحت سال به ،در منابع. 30  ، صزندگانی امام حسن عسکري، قرشی اقر شریف. ب31

 )325، ص المجدي فی انسـابر.ك: ( او آورده که اشاره به این مطلب دارد. عبارتی درباره وفات ،ابن صوفی نسابه

و عـاش  ابـی الحسـن ةو مضی ابوجعفر(محمد) فی حیـا«ولی خصیبی با صراحت بیشتري چنین آورده است: 

  )385-384 ، صالکبري ۀالهدایخصیبی، » (اشهر. ةابوالحسن بعده اربعین سنین و عشر
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در  ؛اسـت هجري252در سال  مضمون آن حداقل تعین امامت امام عسکري 32،است یا خیر

ها پیش، یعنی وقتی در مدینه (صریا) سال حالی که روایات دیگري وجود دارد که امام هادي

 امت امـام عسـکريصراحت امنه تنها تصور جانشینی جناب محمد را رد کرده، بلکه به بوده،

اند، با توجه بـه تـاریخ تولـد در مدینه بوده در این زمان که امام هادي 33است. را اعلام کرده

حـدود پـنج ، )232/234بـه سـامرا ( ، محمد در زمان هجرت امام هاديق228یعنی  ،محمد

 هجري 232سال تولد امام عسکري ،چون بنا بر مشهور روایات ،سال داشته است و از طرفی

بـا  هجـري232صحیح خواهد بـود و سـال  هجري234روایت صریا تنها با تاریخ  ،بنابراین بوده،

ست. علاوه بر این مطلب، باید به روایت دوم نیز توجه داشت که در مطلـب بعـدي ورهمشکل روب

  توضیح داده شده است. 

، سن يبلافاصله پس از بیان نص بر امامت امام عسکر مطلب دوم اینکه در روایت دوم،

وگو اشاره دارد. بنابراین، آن حضرت در زمانِ این گفت به سنّ سالگی مطرح شده که احتمالاًهفت

، هجـري232/234در سـال  وگو با توجه به تاریخ مشهور تولد امام عسـکريتاریخ این گفت

  در سامرا بوده است.  239نزدیک به سال 

اما با توجه به اینکـه امـام  ؛ین بحثی استکه ملاحظه خواهد شد، در ادامه چن ايروایت بعدي

انـد، در همین سنین، یعنی زیـر ده سـالگی امامـت یافتـه تقریباً و خودِ امام هادي جواد

ال کـرده اسـت؟ ؤسـالگی سـهفـت مهزیار از امکان به امامت رسیدن امام در سنّبنچگونه علی

در سـن  ده است؛ زیرا امـام جـوادسن امامت بو ترین حدّال براي تبیین پایینؤاین س احتمالاً

کـه  عسـکري ت حضـرتسـالگی، و حالـا امامـدر سـن هشـت سالگی و امام هاديهنُ

  34مطرح شده است. ساله بوده،هفت

                                              
در مجلس تعزیـت جنـاب محمـد،خطاب بـه امـام  و روایات ذیل بوده که امام هادياز این د »بدا«بردداشت  .32

  چنین فرموده است:  عسکري

    )245، ص اثبات الوصیۀ (مسعودي، »شکرا فقد أحدث اللّه فیک أمرا. للّه یا بنی أحدث«... ـ 

الحسن علیه السّلام نعزیه عـن ابنـه  الحسین من ولد الأفطس قال: حضرنا دار أبیبنعبد اللّه عن الحسنروى سعدبن« ـ

محمد و کنّا نحو مائۀ و خمسین رجلا و ما زاد من أهله و موالیه و سایر الناس إذ نظر الى أبی محمّد علیه السّلام قـد 

جاء حتى قام عن یمینه فقال له: یا بنی أحدث للّه شکرا فقد جدّد اللّه فیک أمرا. فقال أبـو محمـد: الحمـد للّـه ربّ 

فقـال:  فسأل من لم یعرف، فقال: من هذا الصـبی؟ مین و إیاه اسأل تمام نعمه لنا فیک و انّا للّه و إنّا إلیه راجعون.العال

  )همان(» هذا الحسن ابنه.
نُفِی دَارِهِ فَمَرَّ عَلَیهِ أَبُو جَعْفَرٍ فَقُلْتُ لَهُ هَذَا صَاحِبُنَا فَقَـ )ع(کنْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ الْعَسْکرِي. «33 احِبُکمْ الْحَسـَ  ».الَ لَـا صـَ

  )199 ، صالغیبۀ للحجۀر.ك: طوسی، (
  مشهور روایات به امامت رسیدند. بر بنا ،یعنی در سن حدود بیست سالگی ق،252در سال  البته امام عسکري. 34
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را تعیین کرده، بلکـه بـا  عسکري امامنه تنها امامت  ،مطلب سوم اینکه امام هادي

نیز اشاره کـرده  عصربه امامت حضرت ولی تواند باشد، تلویحاًساله نیز میبیان اینکه امام پنج

  سالگی را مطرح نماید. شش توانست سنّاست؛ زیرا آن حضرت می

  و علامات ظهور عصرامامت حضرت ولی

و قد نص علـى  ـ مهزیار قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام:بنو عنه [مسعودي] عن علی«ـ 

و  قال: نعم و ابـن خمـس سـنین. سنین؟ سبع ناب یا سیدي أ یجوز أن یکون الإمام ـ أبی محمد

أبـان عـن بنأیوب عـن عمربنمهزیار عن أخیه علـی عـن فضـالۀبنعنه [مسعودي] عن إبراهیم

باحٌ« :عن قول اللّه عزوجل حمران قال: سألت أبا جعفر الباقر » ... مَثَلُ نُورِهِ کمِشْکاةٍ فِیهامِصـْ

  35»ی فی صغر سنّه.بالوح فقال لی: الامام یتکلّم الآیۀ.

مَهْزِیـارَ: قَـالَ: بنمُحَمَّدٍ الصَّیمُرِي، عَـنْ عَلِیبنعَمْرٍو الْکاتِبِ، عَنْ عَلِیبنوَ عَنْهُ، عَنْ مُحَمَّدِ«ـ 

احِبُکمْ : إِذَا غَـابَکتَبْتُ إِلَى أَبِی الْحَسَنِ (صَاحِبِ الْعَسْکرِ) عَلَیهِ السَّلَامُ: أَسْأَلُهُ عَنِ الْفَرَجِ؟ فَکتَبَ  صـَ

  36».دَارِ الظَّالِمِینَ، فَتَوَقَّعُوا الْفَرَجَ عَنْ

به طـوري  ؛به وجود آورده بودند براي امام عسکري را اوضاع و شرایط سختیعباسیان، 

 در ارتباط با تولد امـام زمـان کاملاً ،تحت نظر بود و البته این شدت عمل که آن حضرت دائماً

شده بـود.  تر شدن موضوع امامت پس از امام عسکريب پیچیدهسب . این شرایط،بوده است

دهد که در امتداد خوبی فضاي فکري و مذهبی جامعه شیعه را نشان میبه ،بازگویی چنین روایاتی

منظور وحی مصطلح درباره  ،»تکلم با وحی«تري از امامت و امام است و البته تعبیر تعریف عمیق

یقین نیست؛ بلکه علاوه بر اینکه باید بـه مراتـب وحـی توجـه ل به، یعنی تلقی از جبرئیپیامبر

خاص و بدون آموزش بـه آنـان  هداشت، منظور اتصال علوم امامان به علم الهی است که به گون

  شود. داده می

خصـوص و به شناسی، براي تأیید و تثبیت امامت در زمان ابناء الرضـااین معنا براي امام

 ؛مهزیار در این دوره قـرار دارد، قابـل تفسـیر اسـتبنکه ابراهیم مانو امام ز امام هادي

خوبی به موضوع مهدویت و فرج آن حضرت اشاره شده است. در همین چنان که در روایت دوم به

 عصردیدار حضرت ولی مهزیار است که بهبن، باز خاندان مهزیار و پسر همین ابراهیمخصوص

                                              
  .264، ص اثبات الوصیه . مسعودي،35
  .381-380 ، ص2 ، جالدین کمال صدوق، ؛92، ص ةعن الحیر ةوالتبصر ۀالامام .36
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از جملـه  ،طولانی است که در کتب مشایخ شـیعه از روایات مشهور ویکی  ،ل شده و این دیدارینا

مهزیـار بازتـاب یافتـه بنعلیبنصدوق در کمال الدین و شیخ طوسی در الغیبه،به نقـل از ابراهیم

چند مورد از علامات ظهـور  عصر، حضرت ولیآن طی در مکه روي داده و در ،است. این دیدار

  37.ستا مودهنرا بیان 

متعدد و فراوان دیگري از این حوزه علمیه در باب کلام و اعتقادات و نیز ابعاد فقهـی،  روایات

گنجـد. آنچـه از ل وارد و استقصا شده که در این مجال نمییاخلاقی، تفسیري، تاریخ، طب و فضا

مجموع میراث ماندگار حدیثی و مکتوب در منابع اسلامی شیعی از علما و دانشـمندان ایـن حـوزه 

و پس از آن، حوزه  رك است، اینکه با وجود اصحاب و وکلاي ائمه در دوره ابناء الرضاقابل د

هاي مطرح شیعه در جنوب ایران هاي فعال کوفه، قم و بغداد، یکی از حوزهزمان با حوزهاهواز هم

  بوده است.

  نتیجه

 ـ ده بـودایجـاد شـ تا دوره امام رضـا ـ که هاي آنزمینه با توجه به ،حوزه علمیه اهواز

بـا  در دوره ابنـاء الرضـا و پیـدا کنـد ر خود را با حضور اصـحاب امامـانتوانست ساختا

شده گسترش نمایندگان و وکلا و اصحاب آنان در جنوب ایران که دامنه آن بصره را نیز شامل می

به طوري که از جهت رهبري  ؛در عرصه دانش و فرهنگ تشیع حضوري فعالانه داشته باشد ،است

تري را از خـود بـارزنقـش  ،ها کتاب در فقه وحدیث و علوم دیگرعیان و نیز تدوین و تألیف دهشی

ی و اعم از سنّ ،هاي مختلفهاي مذهبی فرقهدر مواجهه و مبارزه با اندیشه ،ثبت نماید. این حوزه

قش ن ،هاي تشیع امامی از سوي دیگرو تبیین اندیشه ،شیعی از یک سوانحرافی درون هايجریان

 ،یقـین. بـهوده اسـتایفـا نمـ طقه در بازه زمانی ابنـاء الرضـابسزایی در پویایی تشیع این من

با هدایت  ،بوده خوزستانی ابناء الرضامسئولیت این بار سنگین که به دوش اصحاب و وکلاي 

  از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  ،مایت و نظارت این امامان معصومو ح

  

                                              
  .263، ص ۀالغیب طوسی، ؛470-465، ص 2 ، جکمال الدین صدوق، ر.ك: .37
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 منابع

هاي شیعی در عصـر امامـان، قـم: پژوهشـگاه علی، خاستگاه تشیع و پیدایش فرقه آقا نوري،

  ش.1385علوم و فرهنگ اسلامی، 

 .تابی المهدي، الامامۀ قم: مدرس ،ةوالتبصرۀ )،الامام329(م قمى،علی بابویه ابن

دار  :)، فتح البـاري بشـرح صـحیح البخـاري، بیـروت852(م علیبنابن حجر عسقلانی، احمد

 تا.، بیۀرفالمع

 م.1938دار صادر،  :الارض، بیروت ةابن حوقل، محمد، صور

 ش. 1342دانشگاه تهران:  :تهران داود، ابن رجال )،707(م  الدین داودحلى،تقى ابن

 غفـارى، اکبرعلى الرسول،تحقیق آل عن العقول )،تحف4على(م قرنبنحرانى،حسن شعبه ابن

 ق.1404الاسلامى،  النشر قم: مؤسسۀ

 النجـف اسـاتذة مـن لجنـۀ طالب،تحقیقأبى آل مناقب ،)588(م علىشهرآشوب،محمدبن ابن

 .ق1376الحیدریه،  نجف:مکتبۀ الاشرف،

اللـه مرعشـی کتابخانـه آیـت :الطـالبیین، قـم أنساب فی )، المجدي466(م ابن صوفی نسابه

 .ق1422نجفی، 

قیق سید محمدرضـا جلـالی، تح )، رجال ابن الغضائري،5(م قرن حسینبنابن غضائري، احمد

 ش.1380ق/1422دار الحدیث،  :قم

)، البلـدان، تحقیـق یوسـف الهـادي، بیـروت: عـالم الکتـب، 365(م محمـدبنابن فقیه، احمد

 .ق1416

 النشـر مؤسسـۀ قـم: قیـومی، جـواد تحقیق الزیارات، )،کامل368(م محمدقولویه،جعفربن ابن

  .ق1417الاسلامی، 

 .ق1405الاضواء،  دار بیروت: ،ۀالائم ۀالغمۀ فی معرف )،کشف693(م عیسیبنعلی اربلی،

)، مرآت البلدان، تحقیـق عبدالحسـین نـوائی و 1313(م  علیبناعتماد السلطنه، محمد حسن

  .ش1367هاشم محدث، تهران: دانشگاه تهران، 

  .ش1385، ، قم: پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامیةانصاري، حسن، المتبقی من کتب المفقود

 رمضـان تحقیـق،التقـدیم مسـتحقی إلـى المسـتقیم )،الصـراط877(م محمـدبـن،علیبیاضى

  ق.1384ل، اوّ الحیدریه،چاپ میخائیل،نجف: المکتبۀ
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 ش.1375انصاریان،  قم: انتشارات ایران، در تشیع تاریخجعفریان،رسول،

ن طالقـانی، جمعی از پژوهشگران، جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد، به کوشش سـید حسـ

  .ش1395سسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ؤزیر نظر محمدتقی سبحانی، قم: م

، جستارهایی در مدرسه کلامی بغداد، به کوشش سید علـی حسـینی زاده و سـید علـی ـــــ 

  .  ش1395سسه علمی فرهنگی دار الحدیث، ؤخضرآباد، زیر نظر محمدتقی سبحانی، قم: م

زیر نظر آیت الله ابوالقاسـم خزعلـی، قـم:  ،امام الهاديال ۀجمعی از پژوهشگران، موسوع

 .ق1424، ۀللدرسات الاسلامی عصرولی ۀسسؤم

  .ق1411النشر الاسلامی،  ۀسسؤ)، ایضاح الاشتباه، قم: م726(م یوسفبنحلی، حسن

 .ق1417الفقاهۀ،  النشرۀ مؤسس قم: قیومی، جواد الاقوال،تحقیقۀ خلاص،  ـــــ

  م.1399)، معجم البلدان، بیروت: دار صادر، 626(م بداللهعبنحموي، یاقوت

الـاثنی عشـر، تحقیـق  ۀفی النص علی الائمـ الاثر ۀ)، کفای4(م قرن  محمدبنخزاز قمی، علی

 .ق1401اي، قم: انتشارات بیدار، عبداللطیف حسینی کوه کمره

 .ق1419الکبري، بیروت: البلاغ،  ۀ)، الهدای334(م حمدانبنخصیبی، حسین

 النشـر قـم: مؤسسـۀ المحمـودي، مالـک تحقیـق )،المناقـب،568(م محمـدخوارزمی،احمدبن

 .ق1414الاسلامی، 

 .م1980للملایین،  العلم بیروت: دار )،الاعلام،1410(م زرکلی،خیرالدین

، »اوضاع فرهنگی قم مقارن سفر حضرت معصومه(علیها السـلام)«شهیدي(پاك)، محمدرضا، 

 .معصومهرگداشت حضرتمجموعه مقالات کنگره بز

 .ق1419مدرسین،  جامعه انتشارات قم: الرجال، قاموس شوشتري،محمدتقى،

ۀ بیـروت: مؤسسـ الاعلمی، حسین ،تحقیقالرضا اخبار یونع)،381علی (مصدوق،محمدبن

 ق.1404للمطبوعات،  الاعلمی

  ش.1376، تهران: کتابچی، الامالی ،ـــــ 

مدرسـین،  جامعـه انتشـارات قـم: غفـاري، اکبرعلی تحقیق ۀ،النعم وتمام الدین کمال، ـــــ

  ش.1363

)، بصائر الدرجات، تحقیق میرزا حسن کوچه بـاغی، تهـران: 290(م حسنبنصفار قمی، محمد

  .ق1404منشورات الاعلمی، 

با تکیـه بـر  هاي درون شیعی دوران امامت امام رضافرقه«، صفري فروشانی، نعمت الله



 

  الرضادوران ابناء در  هاي مذهبی و تبیین اعتقادات شیعیمواجهه حوزه اهواز با فرقه

 

247  

  .28  پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی، ش فطحیه و واقفیه،

النعمـان،  نجـف: دار خرسـان، محمـدباقر سید تحقیق )،الاحتجاج،560(م علیطبرسی،احمدبن

 .ق1386

 لإحیـاء البیتآل مؤسسۀ تحقیق الهدي، بأعلام الوري )،اعلام7 (م قرن الحسنبنعلی طبرسی،

 .ق1417التراث،  لإحیاء البیتآل قم: مؤسسۀ التراث،

، تحقیـق: قسـم مـۀ)، دلائـل الاما5(م. قـرن  رستمبنجریربنطبرى شیعی آملى صغیر، محمد

  .ق1413، الدراسات الإسلامیۀ مؤسسۀ البعثۀ، قم: بعثت

الاسـلامى،  النشـر قـم: مؤسسـۀ القیومى، جواد تحقیق )،الرجال،460( الحسنطوسى،محمدبن

 .ق1415

الإسـلامیۀ،  المعـارف قـم: دار ناصح،علی احمد  و تهرانىعبادالله  تحقیق ،ۀللحجۀ الغیب، ـــــ

 .ق1411

 .ق1417 :جابی الفقاهۀ، النشر مؤسسۀ القیومى، جواد تحقیق الفهرست،، ـــــ

 .ق ،1404البیتآلۀ موسس قم: رجائی، مهدي سید تحقیق الرجال،ۀ معرف اختیار،ـــــ 

 .ق1414، ۀالثقاف قم: دارۀ، الاسلامی الدراسات قسم تحقیق ،الامالی،ـــــ 

  .  ق1416عبدالرسول غفار، الکلینی و الکافی، قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 

الشـریف  :المتعظـین، قـم ة)، روضۀ الـواعظین وبصـیر508(م حسنبنفتال نیشابوري، محمد

 ش.1375الرضی، 

م: جامعـه ، ق، ترجمه سید حسن اسلامیقرشی، باقر شریف، زندگانی امام حسن عسکري

  .ش1375، مدرسین

، ۀالاسـلامی الکتب تهران: دار غفارى، اکبرعلى تحقیق الکافى، )،329(م یعقوبکلینی،محمدبن

 ش.1363

قـم:  جعفریـان، رسول و قرائی علی او،ترجمه آثار و احوال و طاووسابن کلبرگ،اتان،کتابخانه

 ش.1371ایران،  و اسلام تاریخ تخصصی کتابخانه

، ترجمه علی اصغر شـیري، کیهـان اندیشـه، »هاي کلام اسماعیلیهنظرگاه«یلفرد، مادلونگ، و

  .49، ش 1372مرداد و شهریور 

  ق.1403نوار، بیروت: مؤسسۀ الوفاء، أ)، بحار ال1111(م  مجلسی، محمدباقر

مدرسی طباطبائی، سید حسین، مکتب در فرایند تکامل، ترجمه هاشم ایزدپناه، تهران: کـویر، 
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  ش.1386

  .ق1413الکتبی،  ۀرزبانی، اخبار السید الحمیري، تحقیق محمدهادي امینی، بیروت: شرکم

  ش.1388ق/1430، قم: بوستان کتاب، الامام الهادي ةمروجی طبسی، محمدجواد، حیا

  ق.1426ش/1384، قم: انصاریان، ۀ)، اثبات الوصی346یا  345(م  الحسینبنمسعودي، علی

)، تصــحیح الاعتقــادات، تصــحیح حســین درگــاهی، 413(م  ننعمابنمحمــدبنمفیــد، محمد

  .  ق1414

 .ق1413المفید،  بیروت: دار غفارى، اکبرعلى الإختصاص،تحقیق،ـــــ 

 الغفـاري، اکبـرعلـی و استادولی حسین العباد،تحقیق علی الله حججۀ معرف فی الارشاد، ـــــ

 ق.1414المفید،  بیروت: دار

  .ق1411مکتبۀ مدبولى،  :ن التقاسیم فی معرفۀ الاقالیم، قاهرهحمد، احسابنمقدسى، محمد

 و مؤلفـان شـرکت تهـران: منزوي، نقیعلی ترجمه الاقالیم،ۀ معرف فی التقاسیم احسن،ـــــ 

  .ش1361ایران،  مترجمان

 النشرۀ قم: مؤسس زنجانی، شبیري موسی النجاشی،تحقیق )،رجال450علی (منجاشی،احمدبن
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