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کليدواژگان :امام جواد

 ،تاریخ اهل بیت

با شيعيان ساکن منطقه جبال ايران

 ،ایالت جبال ،تاریخ تشیع ،شیعیان

ایران.
مقدمه

در عصر امام جواد
بن موسي الرضا

 ،تشیع در ایران گسترش قابل توجهي یافته بود .سفر امام علي

به خراسان و ورود سادات علوي به ایران ،سرآغاز تحوول مهيوي در

گسترش تشیع در ایران به شيار ميآید .هيچنین فعالیتهاي شاگردان و نيایندگان ائيوه
از جيله امام جواد

در مناطق و نواحي مختلف ایران در ترویج عقاید و فقه شیعه نقش

به سزایي داشت .دستگاه خالفت سعي داشت با ایجاد موانع براي امام جواد
حضرت با شیعیان را محدود نياید؛ ولي امام جواد

 ،رابطه آن

در شرایط مختلف به طور مسوتقی

یا از طریق نصب وکال و نيایندگان ،ارتباط خود را با شیعیان ،از جيله در منطقه جبال که
از کانونهاي مه شیعي محسوب ميشد ،حفظ ميکرد .هيدان 3،ري 2،قو  1و اهوواز 1از
جيله این کانون ها بودند که آن حضرت در آن ها نيایندگاني داشت .در این مقال ،نخست
کانون هاي شیعي در جبال معرفي و پس از آن از مناسبات امام جواد

بوا آنوان سوخن

گفته ميشود .قابل یادآوري است که بناي این مقاله بر پرداختن به زمینوههوا و گگوونگي
گسترش تشیع در ایران و پدید آمدن کانونهاي شیعي نیست بلکوه در دودد شناسوایي و
معرفي کانون هاي مشهور و غیر مشهور شیعي در جبل ،مانند ق و ري ،و میزان ارتبواط و
یا عدم ارتباط امام جواد

با این کانونها ميباشد.

مطالب این مقاله ،که پس از استقصاي بسیار در منابع مختلف فراه شد ،در دو محور

و مناسوبات اموام جوواد

بوا

کانون هاي شیعي در جبل ایران در عصر اموام جوواد
ایرانیان در این کانونها ،سامان یافته و در نوع خود ،دستکو در سواختار و شوکل ارائوه،
کاري نو به شيار ميآید .این پوووهش کوشویده اسوت توا در حود بضواعت ،تصوویري از
مناسبات ایرانیان با یکي از امامان شیعه ارائوه دهود و علويرغو کاسوتيهوایي کوه دارد،

سال هفدهم ،شماره اول بهار  ،5931شماره مسلسل 51

321

دریچهاي را براي ورود به بحثها و پووهشهاي جدید بگشاید .پرسش ادلي فراروي این
مقاله گنین است :کانونهاي مشهور شیعي در منطقه جبل ایران در عصر امام جواد کدامند
و آیا امام جواد

با آنها مناسباتي داشته است؟

با استقصاي انجام گرفته ،اثري با عنوان این مقاله یافت نشد؛ هرگنود آثواري کوه بوه
تاریخ تشیع در ایران پرداختهاند از تشیع در جبال نیز سخن گفتهاند .شیوه پووهش در این
مقال ،نقلي و تحلیلي و شیوه گردآوري اطالعات ،کتابخانهاي و اسنادي است.
مفهومشناسي

کانون .کانون واژهاي سریاني و در لغت به معناي مطلق آتشدان است .به دو ماه کانون
اول و کانون دوم نیز اطالق شده است 1.به معناي مرکوز و محول و بوه معنواي انجيون،

سازمان یا جز آن ه به کار رفته است .در این تحقیق ،مقصود از کوانون ،مرکوز و محول
ميباشد.
شيعه .در این تحقیق مقصود از شیعه ،شیعیان اثني عشري (امامي) هستند؛ از این رو از
کانون هاي شیعي زیدي و یا اسياعیلي سخن به میان آورده نييشود .ضين آنکه در ناحیه
جبل ،کانون شیعي غیر امامي نيودي نداشته است.
مناسبات .این واژه را ارتباط داشتن با یکدیگور و عيول متقابول و توأثیر متقابول نیوز
گفتهاند 6.تبادل و داد و ستد و معامله نیز از دیگر معاني آن است 7.در این پوووهش از واژه
مناسبات به جاي تعامل و ارتباط استفاده شده است.
جَبَل (جِبال) .از کانون هاي شیعي در ایران که امام جواد

بوا آنهوا ارتبواط داشوت

مي توان از ق  ،هيدان ،اهواز ،نیشابور ،ري و برخي نقاط دیگر نام برد .از این میان ،منطقه
جبل که کانون هاي متعدد شیعي مشهور و غیر مشهوري در آن واقع شده بوود ،از جایگواه
ویوهاي در مناسبات امام جواد

و برخي معصومان دیگر برخوردار بود .در اینجا نخست

منطقه جبل معرفي ميشود و سپس از کانون هاي شیعي ایران در جبل سخن گفته خواهد
شد.
موقعيت جغرافيايي جبال .جبل ،جيع آن جبال ،به معناي کوه و یا زمین مرتفع اسوت و
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در ادطالح به منطقه وسیع کوهستاني اطالق ميشود که دشت کوویر ایوران در شورق و
بین النهرین در غرب آن واقع شده است 8.تعیین دقیق حدود جبال مشکل است زیرا میان
جغرافي دانان درباره حدود آن اختالف است؛ گنانکه یعقوبي ،بر خالف مشهور ،خراسوان و
طبرستان را نیز بخشي از جبل ميداند 3.در تعریف ابن حوقل ،در منقطوه بواختري جبول،
کرمانشاه (قرمیسین) و هيدان (اکباتان قودی ) و در شويال خواوري آن ،ري و در جنووب
خاوري آن ادفهان قرار دارد 33.یاقوت حيوي و برخي دیگر از جغرافينویسان نیز ،جبال را
براي این منطقه وسیع مذکور به کار بردهاند 33.نام جبال بعدها متروک شد و در قرن شش
هجري ،در زمان سلجوقیان ،نسنجیده آن را عراق عج نامیدند توا بوا عوراق عورب ،کوه
مقصود از آن قسيت سفالي بین النهرین بود ،اشتباه نشود 32.قابل یادآوري اسوت کوه در
زمان ائيه

سرزمیني که به نام ایران خوانده ميشود ،مطرح نبوود و در تقسوی بنودي

کلي سرزمینها ،آن را سرزمین فُرس مينامیدند و در تقسی بندي جزئوي ،هور بخشوي از
ایران نام خادي داشت؛ که جبال (جَبَل) ،خراسان ،سجستان و أذربیجان از آن جيلهاند.
کانونهاي شيعي در جبال .در منطقه جبال ،شهرهاي مشهوري بووده اسوت کوه از آن
میان ،ميتوان ق  ،آبه ،ري ،کاشان ،هيدان ،دینور و برخي شهرهاي دیگر را نام برد .تشیع
در جبل به نسبت سایر سرزمینهاي ایران نيود بیشتري داشت ،اما این بدین معنا نیسوت
که شیعیان در این منطقه وسیع در اکثریت بودند و یا تيام شهرهاي جبل شیعي بودند .جز
ق و آبه و شاید برخي نقاط کوگک دیگر ،شویعیان در شوهرهاي دیگور کوامال در اقلیوت
بودند .ادفهان ،هيدان و قزوین در عصر ائيه

از بزرگترین و عيدهترین کانونهاي

اهل سنت محسوب ميشدند .گنانکه قزوین در منابع به دار السنه مشهور بوده است.

31

هواخواهي و تشیع مردمان این منطقه ،احتياالً به جهت اثرپذیري از تشیع ق بوده که
خود از شهرهاي جبال محسوب ميشد .با وجود علياي قوي و داحبنفووذ در آن شوهر،
گنین احتيالي قوي به نظر مي رسد .تشیع خود ق و برخي از مناطق دیگر ایران نیز متأثر
از عراق بوده است .به هر روي مناسباتي میان برخي از مردمان جبول بوا معصوومان
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برقرار بوده است 31.مطابق نقلي ،شخصي از جبل بر امام باقر

وارد شد و از آن حضرت

تقاضایي کرد و امام نصایحي به او فرمود 31.نیز نقل شده اسوت موردي از جَبَول هودایایي
خدمت امام دادق

آورد که کیسهاي گرمي در میان آن بود .اموام محتوواي کیسوه را

خالي کرد و فرمود :پوستي که این کیسه از آن ساخته شده ،پوست حیووان تذکیوه نشوده
است و نباید از آن استفاده کرد 36.هيچنین بنوا بوه نقلوي عبودا بون کیسوان نوزد اموام
دادق

آمد و گفت من در جبل زاده شدهام و در فارس بزرگ شدهام 37.در خبر دیگري

آمده است فردي از ملوک جبل ،هر سال در حج نزد امام دادق ميآمد و آن حضرت او را
در منزلش فرود مي آورد .در ادامه این روایت آمده است« :گون سفر این فرد طول کشوید؛
آن حضرت براي وي در مدینه خانوهاي خریود» 38.گواهي برخوي از ادوحاب اماموان بوه
شهرهاي ایران مهاجرت ميکردند و در آنها مقی ميشدند؛ گنانکه گفته شده عطاء بون
جبله کوفي ،از ادحاب امام دادق

 ،به جبل منتقل شد.

33

به هر روي گسترش تشیع در برخوي از شوهرهاي معوروف جبول و تبودیل آنهوا بوه
کانونهاي شیعي در عصر ائيه

موجب شکلگیري مناسبات معصومان

با شیعیان

خود در آن ها شد .این مناسبات ،گاهي با گياشوتن یوک وکیول در منطقوه و از طریوق او
دورت ميگرفت و معصومان براي هر شهر وکیل جداگانهاي تعیین نيويکردنود .گنانکوه
ابراهی بن محيد هيداني از سوي امام جواد

وکیل منطقه جبل بوود .بنوا بوه روایوت
23

کشي ،ابراهی گهل بار به زیارت کعبه مشرف شده بوود .آن حضورت در ناموهاي بوه او
نوشت« :حساب تو رسید ،خداوند از تو بپذیرد و از ایشان خشنود گردد و آنوان را در دنیوا و
آخرت با ما محشور سازد» 23.این روایت به طور دریح بر مسؤولیت مالي این وکیول ،کوه
اموالي از شیعیان دریافت و براي امام ارسال ميکرد ،داللوت دارد .حضورت جوواد

در

ادامه این نامه خطاب به وکیل مذکور مينویسد« :سفارشت را به نضر بن محيود هيوداني
کرده ،موقعیت تو نزد خودم را به اطالع وي رساندم و به او نوشت که متعرض شيا نباشود
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و به ایوب ب ن نوح بن دراج نیز مانند هيین دستور را دادم .هيچنین بوه دوسوتان خوود در
هيدان نامه اي نوشته ،به ایشان تأکید کردم که از شيا پیروي کنند؛ زیرا من جز تو وکیلي
در آن ناحیه ندارم» 22.مطابق نقلي ابراهی بن محيد ،به امام جواد

نامه نوشت و در آن

از مزاحيت و اذیت فردي در هيدان به نام سيیع ،به آن حضرت شکایت کرد .آن حضرت
در پاسخ نوشت« :خداوند در یاري تو در برابر کسي که به تو ظل کرده ،تعجیل نيوده ،توو
را در این مشکل کفایت کند و بر تو باد بشارت نصرت سریع الهي و اجر اخروي» 21.پس از

ابراهی  ،فرزندش نیز منصب وکالت را تا زمان امام دوازده به عهده گرفت 21.فارس بون
در جبل بود که پس از مدتي مورد لعون و
حات قزویني ه نخست وکیل امام هادي
طرد آن حضرت قرار گرفت 21.این گزارش مؤید آن است که برخي اماموان ،گواهي بوراي
مناطقي مانند جبل به یک وکیل بسنده ميکردند.
پس از معرفي جبال و اشاره اجيالي به مناسبات امام جواد

با این منطقه از ایوران،

که از کانونهاي عيده تشیع محسوب ميشد ،به معرفي نسبتا مبسوط کانونهاي شویعي
در جبال پرداخته ميشود.
 .1قم .این شهر در ناحیه جبال از شهرهاي مشوهور در قورون نخسوتین اسوالمي و از
اثرگذارترین کانونهاي شیعي بر شهرهاي پیراموني خود بوده است .ق از کانونهاي اولیه
شیعي در ایران به شيار ميآید و شیعیان آن مناسبات نسبتا گستردهاي را از نیيه سده دوم
به بعد با معصومان

داشتهاند .ق نخستین ناحیهاي است کوه در ایوران بوا مهواجرت

گروهي از شیعیان کوفه به آن ،پذیراي مذهب تشیع شود و موردم آن بوا اهول بیوت
ارتباط نزدیکي داشتند ،به گونهاي که از دوران دادقین
اس شياري از ادحاب ائيه

به بعد ،لقوب قيوي در آخور

به گش ميخورد .اینان اشعريهاي عربتبواري بودنود

که در ق ميزیستند .جد آنان ،مالک بن عامر بن هاني از دحابه بود که در نبورد دوفین
(سال 17هو.ق) ،در دف یاران امام علي

قرار داشت .سائب ،پسر مالک بن عامر ،نیز از

یاران آن حضرت بود .هيو بود که به عبدا بن مطیع عدوي ،کارگزار عبداللّوه بون زبیور
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عيول کنود 26.سوائب در قیوام

مختار ،نقشي فعال داشت و از مردم براي مختار بیعت ميگرفوت و هيوراه او کشوته شود.
سائب برادري به نام سعد داشت که جد عرب اشعري مهاجر به ق دانسوته شوده اسوت.
موسي بن سعد ،دحابي امام باقر و امام دادق

27

بود 28و در کوفه تربیت شده بود و به

عنوان فردي امامي به ق مهاجرت کرد و تشیع را بدان نقطه آورد 23.قرائن نشان ميدهود
هيراه اشعريها ،موالي آنان نیز به ق مهاجرت کردند .محيد بن احيد بن ابيقتاده ،که در
شيار محدثان شیعي است ،از آن جيله است؛ 13یا خاندان برقي کوه از مووالي اشوعريهوا
هستند 13.یاسر خادم ،از خدمتکاران امام رضا

نیز از موالي حيوزه بون یسوع اشوعري

است 12.بنابر نوشته یاقوت حيوي ،طلحه بن احوص نخستین فورد از اشوعریان اسوت کوه
شهر ق را (در سال  81و یا 31هو.ق) بنیان نهاد 11.البته این گزارش قابول قبوول نیسوت؛
زیرا قدمت این شهر به پیش از اسالم ميرسد.

11

اشعریان در ق آشکارا مذهب امامیه را تبلیغ ميکردند .بنابر نقل تاريخ قم موسوي بون
عبداللّه بن سعد ،نخستین فرد از این خاندان بود که آشکارا تشیع را تبلیغ کرد .وي تربیوت
شده کوفه و از امامیه بود 11.این کار سترگ در فضایي انجام ميشد کوه خلفواي عباسوي،
شیعیان را به شدت تعقیب ميکردند .حيایت مالي اشعریان از ائيه

نقوش مهيوي در

حفظ و گسترش مکتب تشیع داشته است 16.از اقدامات دیگر آنان ميتوان به پناه دادن به
سادات علوي اشاره کرد که از ست عباسیان به ایشان پناهنده ميشدند .شیعیان ق سوعي
در برآوردن حوائج مادي پناهندگان داشتند و آنان را تکری و احترام ميکردند .این سلوک
پسندیده موجب رويآوري سادات به ق شد ،گنانکه در کتاب منتقلة الطالبية ،نوام بویش از
سي نفر از ایشان با فرزندانشان آمده است 17.هيچنین وجود نزدیک به گهاردد اموامزاده
در ق  ،بیانگر ورود سادات علوي به این شهر اسوت 18.بوا توجوه بوه دوري قو از مرکوز
خالفت و نیز رواج تشیع در آن ،این شهر پناهگاهي براي یاران و شیعیان اهل بیوت
شيرده ميشد؛ براي نيونه زماني که یوسف بن عير ثقفي (حک323 :و326هو.ق) ،حواک

مناسبات امام جواد
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اموي عراق ،محيد بن علي کوفي را که از موالي خانودان اشوعري بوود ،بوه قتول رسواند،
عبدالرحين فرزند او ،هيراه فرزندش خالد از کوفه بوه قو هجورت کردنود و در روسوتاي
برقرود ساکن شدند 13.این شهر به عنوان یکي از مراکز عيوده تشویع ،پوذیراي شویعیان
مهاجر از دیگر مناطق نیز بود؛ مثالً شياري از طایفه بَجیله (از عورب جنووبي) از طوایوف
شیعي عراق به ق مهاجرت کردند.
در ق  ،شیعیان امالک بسیاري را وقف اهل بیت

ميکردند گنانکه اشعریان اولین

شیعیاني بودند که اموال منقول و غیر منقول فراواني وقف ایشان کردند .شواید از ایون رو
بود که برخي امامان ،وکال و ناظراني را براي اوقاف ق تعیین کرده بودند .دالح بن محيد
بن سهل هيداني از ادحاب امام جواد

از آن جيله است که در ق رسیدگي بوه اموور

موقوفات را عهدهدار بود 13.احيد بن اسحاق قيي نیز از معوروفتورین متولیوان موقوفوات
است 13.وي توفیق خدمت براي امام جواد و امام هادي
مخصوص امام عسکري
الزمووان
ميفرستادند.

را یافت و سپس از ادوحاب

قرار گرفت و پس از آن به شورف زیوارت حضورت دواحب

نائوول گشووت 12.اشووعریان آشووکارا خيووس اموووال خووود را نووزد معصووومان
11

تاريخ قم درباره مناسبات اشعریان ق با معصومان

مينویسد:

«ديگر از مفاخر ايشان وقفکردن اين گروه عرب است که بهه قهب بند،هاز از
ضيعتها و مزرعهها و سرايها تا غايت که بسياري از ايشهان ههر هه ماوه
متصرف آن بند،ا از مال و منال و امتعه و ضياع و عقارز به ائمه

و

بخشيا،ا و

ايشان اول کسا،يا،ا که باين ابتاا کرد،ا و خمس از مالهاي خند بيرون کرد،ها
و به ائمه

فرسهتاد،ا . ...ديگهر از مفهاخر ايشهان آ،ئهه ائمهه

جمعهي از

اشعريان را گرامي داشتنا و بايشان هاايا و تحف فرستاد،ا و بعضي را از ايشان
کفنها فرستاد،از مثل ابيجرير زکريا بن ادريس و زکريها بهن آدو و عيسهي بهن
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عبااولّه بن سعا و غير ايشان که ياد کردن اسامي ايشان به تطنيل مهيا،جامها و
بعضي ديگر را از ايشان مشرف گردا،يا،ا و تشريف فرستاد،ا به ا،گشهتريهها و
جاو ها تا غايت که ديگر اشعريانز از دعبلز وباس ابريشهمين کهه رضها
بخشياه بندز به مبلغ ي

بهاو

هزار مثقال طال بخريا،ا و هر يئيز پارهاي از آن بههر

تيمن و طلب شفا باان ،مندن برگرفتنا».

44

 .2ديگر کانونهاي شيعي در جبل .افزون بر ق و که از کانونهاي مهو و مشوهور در
جبل و بلکه در ایران بود و کانونهاي شیعي غیر مشهور دیگري نیز در این منطقه وجوود
داشت .آوه ،ري ،هيدان ،قزوین و دینور از جيله این کانونها هستند که معرفي آنهوا در
محور بعدي بحث دورت خواهد گرفت .این مراکز و محلها از آن رو بوه عنووان کوانون
شیعي مطرح شدهاند که به رغ در اقلیت بودن شیعیان در آنها ،برخي معصومان
ایشان مناسباتي داشتهاند .دانستن ک و کیف مناسبات امام جواد

بوا

با این کانونها مانند

ري و یا حتي آگاهي از عدم ارتباط آن حضرت با برخي از این کانونها حائز اهيیت است.
بنابر این امام جواد

در مودت اموامتش بوا کوانونهواي شویعي مختلوف در ایوران

مناسباتي داشت .در این عصر ،به نسبت گذشته ،ایرانیان بیشتري با مذهب شویعه و اهول
بیت

آشنایي یافته و به تشیع امامي از گونه اعتقادي آن روي آورده بودند .اما در گند

نقطه آن ،شیعیان تيرکز نسبي داشتند و به عنوان کانون شیعي شناخته ميشدند که برخي
از عيدهترین این کانونها ،در جبال واقع بودند.
بررسي ميزان مناسبات امام جواد

با کانونهاي شيعي در جبال

الف .کميت مناسبات امام جواد

پیش از بررسي مناسبات امام جواد

با کانون هاي شيعي در جبال

با کانون هاي شیعي در جبل ،به جاست بوه دو

مطلب اشاره شود؛ یکي زندگينامه مختصور آن حضورت و دوم کيیوت مناسوبات وي بوا
شیعیان .ابوجعفر ثاني محيد بن علي

ملقب به جواد ،تقي و ابون الرضوا در روز جيعوه

پانزده ماه رمضان سال  331هجري قيري 11از سبیکه نوبیه در مدینه منوره متولد شد و

مناسبات امام جواد
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در روز گهارشنبه آخر ذيالقعده سال  223هجري قيري به دستور معتص عباسي مسيوم
شد و به شهادت رسید و در آرامستان قریش در حومه بغداد در کنار مرقد جود بزرگووارش
امام موسي بن جعفر

به خاک سپرده شد .مودت عيور آن حضورت  21سوال و مودت

امامتش حدود  37سال بود.
از زندگي امام جواد

16

آگاهي هاي اندکي در دست است .آن حضرت مطوابق برخوي

نقل ها ،تا ده سالگي ،امامتش را مخفي ميکورد 17.پوس از آن ،مناسوبات آن حضورت بوا
شیعیان جبل ،در مقایسه با دوران امامان قبلي ،گستردهتر بووده اسوت اموا شورایط زمواني
خاص ،داشتن روابط تنگاتنگ را ایجاب نييکورده اسوت .عوامول متعوددي ارتبواط اموام
جواد

با شیعیان در ایران ،از جيله منطقه جبل ،را کند ميکرد که از آن میان ميتوان

به موارد زیر اشاره کرد:
 .1سن کم اماا ..آغوازین سوالهواي اماموت آن حضورت از حسواستورین دورههوا و
دشوارترین آزمون ها براي شیعیان بود زیرا سن ک امام جواد

و مدعیان امامت ،کار را

براي شیعیان سخت تر کرده و سردرگيي خادي میان برخي شیعیان درباره رهبري آینوده
به وجود آورده بود 18.در این زمان شیعیان به عنوان اقلیتي فعال در نقواط مختلوف جهوان
اسالم پراکنده بودند و کسب اطيینان درباره امام واقعي براي ایشان کار آساني نبود .بنوابر
این شروع امامت حضرت امام جواد

بسیار حساس و آگاهي از آن براي قاطبه شیعیان

امامي و تثبیت امامت آن حضرت مستلزم گذر زمان بود که با تدابیر امام و خواص از شیعه
سامان یافت.
 .2طوالني نبودن عمر اما ..پس از تثبیت امامت امام جوواد

در میوان شویعیان ،آن

حضرت عير طوالني نکرد 13تا زمینه بسط روابط با شیعیان را آن گونه که انتظار ميرفوت
فراه سازد و در منابع ،اخباري دال بر مناسبات آن حضرت با کانونهاي شیعي در ایوران
گندان گسترده بازتاب نیافته است.
 .3تحت کنترل بودن اما ..آن حضرت در طول امامتش بوه ویووه در خالفوت معتصو
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عباسي (حک238 :و226هو .ق) به شدت تحت مراقبت بود .این خلیفه امام را از مدینه بوه
بغداد فراخواند و تحت نظر قرار داد 13.بنابراین محدودیتهاي سیاسي و تحت کنترل بودن
فعالیتهاي امام از سوي دستگاه خالفت ،هيواره مانع انتشار برخي از اخبار مربوط بوه آن
حضرت ميشد.
 .4راهبرد تقيه .این راهبرد که براي حفظ امام و شیعیان از فشار حاکيیوت بوود عامول
مؤثري در عدم نقل اخبار در منابع تاریخي است .طبیعت تقیه ایجاب ميکرد بخوشهواي
عيده و اساسي زندگي برخي امامان حتي علوم و معارف قرآن که به یارانشان ميآموختند
براي هيیشه در پس پرده خفا باقي بياند.
 .5دوري راه .بعد مسافت نیز از دیگر عوامل کيي روابط بود .امام از مدینه منووره و در
برههاي نیز از عراق ،با کانونهاي شیعي ایران مانند منطقه جبل در ارتباط بود که از مقور
امام فادله زیادي داشتند.
با این حال ،در برخي منابع ،اطالعاتي از روابط امام با برخي کانونهاي شویعي ماننود
برخي شهرهاي جبل بازتاب یافته است و ادل رابطه آن حضرت با مراکز یاد شده مسول
است؛ زیرا آن حضرت با جدیت به گسترش سازمان وکالت پرداخت تا ارتبواط شویعیان بوا
امام گسسته نشود .دلیل روشن بر گستردگي و افزایش فعالیت سوازمان وکالوت در عصور
امام جواد

 ،افزایش وجوهات دریافتي از مناطق گوناگون است؛ گنانکوه گوزارشهواي

فراواني حکایت ميکند که اموال فراواني براي امام گوردآوري مويشود و بوین شویعیان و
مستيندان مسليان توزیع ميگردید.

13

ب .کيفيت مناسبات امام جواد

مناسبات اما .جواد

با اهل قم .پوس از اثبوات ایون مطلوب کوه بويتردیود قو از

کانونهاي شیعي در عصر معصومان
کانون از عصر دادقین

با کانون هاي شيعي در جبال

بوده است ،یادآوري این نکته الزم است که این

با ائيه اطهار در ارتباط بودهاند .موسي بن سعد 12از آن جيله

است که در کوفه تربیت شده بود و به عنوان فردي امامي به ق مهاجرت کرد و تشویع را
بدان نقطه آورد 11.امام کاظ

در این شهر ادحاب و یاراني داشت که بیشتر از قبیلوه

مناسبات امام جواد
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عرب اشعري ساکن در ق بودند؛ که از آن جيلهاند :حيزه بن یسع ،زکریا بون عبدالصويد
قيي ،سهل بن یسع بن عبدا  ،سعد بن عيران قيي ،حسین بن مالک قيي و زکریوا بون
عيران قيي 11.از سخن امام موسي بن جعفر

درباره ق کوه فرموود« :قو آشویانه آل

محيد و پناهگاه شیعیان ایشان است» 11برمي آید که آن حضرت به ق به عنووان کوانوني
اثرگذار توجه داشته است؛ هرگند از وکالي امام در آن شهر گزارشي در دست نیست .قابل
یادآوري است که شروع وکالت در برخي شهرهاي ایران از زمان امام جواد

بوده است.

زکریا بن آدم بن عبداللّه بن سعد اشعري قيي نیز از ادحاب امام دادق ،امام کاظ و
امام رضا

 16و امام جواد

اواخر عير امام جواد

و فردي ثقه بود .عبداللّه بن دولت قيوي مويگویود :در

خدمت ایشان رسیدم آن حضرت فرموود« :خداونود دوفوان بون

یحیي ،محيد بن سنان ،زکریا بن آدم و سعد بن سعد را از جانب من جزاي خیر دهود کوه
نسبت به من وفادار بودند» 17.وي در نامهاي ،اشعاري در رثاي امام هشت به امام جواد
ارسال کرد که آن حضرت در جواب نامهاش او را ستود و بورایش دعوا کورد 18.عبودالعزیز
مهتدي اشعري قيي که وکالت امام رضا
به امام جواد

را بر عهده داشت پس از شهادت آن حضرت

نامه اي نوشت و درباره مصرف امووالي کوه در اختیوار داشوت راهنيوایي

خواست 13.از این گزارش ،وکالت وي براي امام جواد را نیز ميتوان اثبات کرد .دالح بون
محيد بن سهل یکي دیگر از ادحاب امام جواد

بود که در ق از جانوب آن حضورت

عهدهدار رسیدگي به امور وقف بود 63.احيد بن محيد بن عیسي اشعري قيي ،که از وي با
عنوان شیخ القيیین یاد شده است ،از ادحاب امام رضا

و امامان پوس از اوسوت .بوه

نقل کشي ،وي با امام عسکري مکاتبه کرده اسوت .کشوي ناموهاي از وي دربواره بعضوي
منحرفان شیعه خطاب به امام ذکر ميکند 63.وي تألیفات فراواني در حدیث از خود بر جاي
گذاشته است 62.گفته شده تعداد شانزده نفر از اشعريها ،از امامان روایت نقل کوردهانود و
ایشان را دیدهاند.

61

بنابر نقلي ،هنگامي که امام جواد

از گرفتاري مردم ق در پي قیوام آنوان بور ضود
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حکومت و که ظاهرا در اعتراض به سنگیني مالیات بوده است و آگاهي یافت ،دعا فرموود
که خداوند آنان را از این گرفتاري نجات دهد 61.در قیام مردم ق یکي از وکالي امام بوه
نام یحیي بن عيران به قتل رسید 61و برخي از مهرههاي قیام به مصر تبعید شدند کوه در
میان ایشان جعفر بن داود قيي حضور داشت 66.وي از تبعید فرار کرد و لشکر مأمون را در
را در ارتباط با

ق شکست داد .جاس حسین ،ماجراي تزویج دختر مأمون به امام جواد

فرونشاندن قیام قييها عنوان کرده است 67.بر اساس این تحلیل ،مأمون که این فعالیتها
و قیام را مرتبط با آن حضرت مي دانست (هرگند منابع امامیه در این باره ساکت است) در
نظر داشت این اقدامات را از طریق امام خاتيه دهد؛ بنابراین او را نزد خود فراخوانود و بوه
امام خوش آمد گفت و دختر خود ام الفضل را به هيسري او درآورد؛ هرگند این ازدواج نوه
حيایت امامیه به مأمون را جلب کرد و نه قیامهاي ق را متوقف ساخت.

68

آن حضرت افزون بر آنکه در آن شهر وکیل داشت ،مکاتباتي نیز با برخي از شیعیان و
ادحاب خویش در این شهر انجام شده است .پس از امام جواد

نیز مناسبات معصومان

با ق برقرار و در مقایسه با ادوار قبلي بیشتر شد 63.علي بن ابراهی قيي از ادوحاب اموام
هادي

 73و محيد بن حسن دفار قيي و سعد بون عبداللّوه اشوعري از ادوحاب اموام
بودند 73.حسین بن روح نوبختي کتاب التأديب را نزد علياي ق فرسوتاد و از

عسکري

آنان خواست تا کتاب را بررسي کنند و ببینند آیا گیزي برخالف نظر آنان دارد .فقیهان ق
پس از مطالعه کتاب ،به دحت تيام مطالب آن ،به جز یک مسأله که آن را متذکر شدند،
اذعان کردند.

72

مناسبات اما .جواد

با شيعيان همدان .در منطقه جبل ،هيدان از شهرهاي مهو و

معروف در ایران قبل و پس از اسالم است .مناسبات معصومان با این شهر از زموان اموام
دادق

برقرار بود ،گنانکه در خبري آمده است که فردي از این شهر خدمت امام شش

رسید 71.در گزارش دیگر ،بنو راشد ،از خاندان هاي ساکن در این شهر ،را بر موذهب اهول
بیت

دانستهاند 71.هيدان از جيله مناطق ایران است که برخي معصومان در آن وکیل

مناسبات امام جواد

316
داشتند ،گنانکه امام جواد

با شيعيان ساکن منطقه جبال ايران

از طریق وکیل خود ابراهی بن محيد هيوداني بوا پیوروان

خود در ارتباط بود .آن حضرت به او نامه نوشت و رسیدن وجوه ارسالي از سووي او را بوه
نیز قرار داشت 76.وي در برههاي

اطالعش رساند 71.ابراهی در زمره ادحاب امام رضا

از دوران مسؤولیتش ،نظارت بر منطقه ق و حومه را نیز بر عهده داشوته اسوت 77.پوس از
درگذشت ابراهی  ،برخي فرزندان و نوادگان او نیز وکالت را عهدهدار بودند 78.تاریخ والدت
و وفات ابراهی به درستي روشن نیست .اما او از گهرههاي برجسوته و از ادوحاب جلیول
القدر و مورد اعتياد امام رضا ،امام جواد و اموام هوادي
جواد

بوود .ابوراهی از جانوب اموام

وکالت داشت و حضرت براي او احتورام خادوي قائول بوود و از دیگور وکوال و

دوستان خود در آن منطقه خواسته بود با او مخالفتي نداشته باشند و از او اطاعت کننود.
قابل یادآوري است که در میان ادوحاب ائيوه

73

برخوي ملقوب بوه هيوداني هسوتند.

ابوعبدا هارون بن عيران هيداني و فرزندش ابومحيد حسن بن هارون از وکالي ائيوه
در هيدان بودند 83.نجاشي مي گوید قاس بن محيد هيداني ،بسطام بن علي و عزیوز بون
زهیر کارگزاران فرعي در یک ناحیه از هيدان بودند و وظیفوه خوود را بوا راهنيوایيهوا و
دستورهاي حسن بن هارون بن عيران هيداني انجام ميدادند 83.بنا به نقلي ،محيود بون
هارون بن عيران هيداني ،برادر وکیل هيدان ،مغازههاي خود را وقف امام دوازده کرد و
ميخواست آن ها را به وکیل آن حضرت ،که هویت او برایش مجهول بود ،بسپارد .پس از
آن محيد بن جعفر رازي ،وکیل ري ،دستوري دریافت کرد که به عنوان سور وکیول ،ایون
مغازه ها را به دورت وقف در اختیار بگیرد .این روایت نشان ميدهد که ارتباط قووي بوین
وکالي ري و هيدان وجود داشته و وکیل هيدان در مراتب تشکیالتي زیر نظور رازي بوه
انجام وظیفه مشغول بوده است.
مناسبات اما .جواد

82

با شيعيان ري .ري از شهرهاي باستاني ایران است که در سال

 22هجري به دست مسليانان فتح شد .پس از آن ،بناي قدیيي آن خراب و شهر جدیدي
ساخته شد 81.تا پیش از سقوط امویان (سال 312هو .ق) گزارشي از ارتباط مردم این شوهر
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با ائيه اطهار

317

در دست نیست .حکومت کساني مانند کثیر بن شهاب (از اشراف قبیلوه

مذحِج) از سوي بني امیه 81را مي توان از علل آن دانست .از این رو این دوره را مويتووان
دوره دوري از تشیع نامید 81هرگند در اواخر حکومت بني امیه برخي از مردم این شوهر بوا
فرزند امام سجاد

 ،زید بن علي بیعت کرده بودند 86.پس از انقراض بني امیه و با انتشار

اخبار فضایل اهل بیت توسط کساني گون عبدا بن عبدالقدوس رازي و که از کوفه وارد
این شهر شده بودند و تشیع آرام آرم در این شهر گسترش یافت و از این پس هیچ گواه از
وجود شیعیان امامیه خالي نبود .وجود مقبرهاي منسوب به حيزه بن موسي بن جعفر

و

برخي دیگر از اوالد امام ،وجود تشیع در این شهر را اثبات ميکند .افزون بر آن ،ري تحت
تأثیر ق به تدریج به تشیع گرایش پیدا کرد.

87

هجرت کساني گون عبدالعظی حسني به ري که از شهرهاي معوروف منطقوه جبوال
بود ،موجب شد تا شیعیان این نواحي در مشکالت فقهي خوویش بوه او مراجعوه کننود.

88

حضرت عبدالعظی شیعه امامي بود و در اثر فعالیت هاي او بود که تشیع در این دیار رو به
گسترش نهاد 83.امام هادي

به ابوحياد رازي ،که از ري براي طرح پرسوشهوایي بوه

سامرا رفته بود ،فرمود« :هر وقت مشکلي و سؤالي پیش آمد ،از عبدالعظی حسني بپرس و
سالم مرا به او برسان» 33.عبدالعظی در سال  371هجري قيري در شهر مدینه متولد شد
و پس از  73سال در شهر ري از دنیا رفت 33.مزار عبودالعظی بوه تودریج مرکوزي بوراي
اجتياع شیعیان شد و در جذب شیعیان مؤثر افتاد .حیوات او بوا دوران اماموت گهوار اموام
معصوم ،یعني امام موسي کاظ
النقي

 ،اموام رضوا

 ،اموام محيودتقي

و اموام علوي

مقارن بود و احادیث فراواني به خصوص از دو امام آخر روایت کرده است 32.وي

از امام جواد

روایت کرده که فرمود« :هرکس قبر پدرم را در طوس زیارت کند و نسبت

به مقام آن حضرت معرفت داشته و او را امام واجب االطاعه بداند ،من بهشوت را بوراي او
ضيانت ميکن » .گفته شده آمدن او به ري ،به دستور امام ده دورت گرفت.

31

گزراش ها حاکي از آن است که مناسبات معصومان بوا ري از زموان اموام دوادق

مناسبات امام جواد

318

با شيعيان ساکن منطقه جبال ايران

برقرار شده است .در گزارشوي از مفضول بون عيور آموده اسوت :یکوي از ادوحاب اموام
دادق

در ري ،کیسهاي که حاوي دو هزار دره بود به دو مرد خراساني و کوه آنهوا

نیز از ادحاب آن حضرت بودند و مقداري مال از خراسان به قصد مدینه حيل ميکردند و
داد تا به امام برسانند .آنان اموال را تا نزدیکي مدینه حيل کردند و در نزدیکي شهر متوجه
شدند که کیسه اي که آن فرد در ري به آنان تحویل داده ،گ شده است و از ایون جهوت
غيناک شدند .هنگامي که به محضر امام رسیدند کیسوه را نوزد آن حضورت یافتنود 31.از
مناسبات امام کاظ

با برخي از شیعیان ري نیز گزارشي در دسوت اسوت .بوه موجوب

نقلي ،یکي از شیعیان ري ،بدون اطالع از شیعه مذهب بودن حواک آن شوهر ،بوه سوبب
بدهکاري به حکومت واهيه داشت تا اینکه در سفر حج با امام کاظ

دیدار و مشوکل

خود را مطرح کرد و آن حضرت با نوشتن نامه به حاک ري ،نگراني او را رفع کرد.
گنین مناسباتي میان امام جواد

31

و شویعیان ري نیوز برقورار بوود .حور بون عثيوان

هيداني گوید :جيعي از ادحاب ما ،از مردم ري ،بر حضرت جواد

وارد ميشدند که در

میان آنان یک نفر زیدي نیز وجود داشت .در این میان آن مرد زیدي ،که به نحوي متوجه
عل امامت آن حضرت شده بود ،خطاب به امام گفت :شهادت بوه یگوانگي خودا و نبووت
پیامبرش ميده و شهادت ميده کوه شويا حجوت خداونود هسوتید 36.راونودي نیوز از
مناسبات برخي از مردم ري با امام جواد
پس از امام جواد

سخن گفته است.

37

 ،امامان بعدي نیز با شیعیان ري در ارتباط بودنود و ادوحابي بوا

نسبت رازي داشتند؛ گنانکه در میان ادحاب امام هادي

کساني گوون محيود رازي،

ابومحيد رازي ،احيد بن اسحاق و سهل بن زیاد آدمي رازي مشاهده ميشوند .سهل راوي
احادیثي از امام جواد

و عسکریین

است .وي مته بوه غلوو شوده و برخوي او را

تضعیف کردهاند و سبب اخراج وي از ق را هيین مطلب مويداننود ،کوه از آنجوا بوه ري
رفت.

38

مناسبات اما .جواد

با شيعيان قزوين .قزوین از شوهرهاي بوزرگ منطقوه جبوال و
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313

هيان گونه که پیشتر اشاره شد در منابع به دار السنه مشهور بووده اسوت 33.بوه رغو آن،
گرایشهاي شیعي در این شهر به گش ميخورد .مشهور است که در قزوین از سب اموام
علي

و که به دستور امویان در تيام قليرو اسوالمي دوورت مويگرفوت و جلووگیري

شد 333.وجود لقب قزویني براي تعداد قابل توجهي از ادحاب ائيه مؤید سکونت شویعیان
 333،ابومحيد قزوینوي ،احيود

در این شهر است .ابوعبدا قزویني از ادحاب امام باقر

بن حات بن ماهویه و داود بن سلیيان قزویني از ادحاب اموام رضوا
حات از ادحاب و وکالي امام هادي

 331از آن جيلهاند.

وجود ادحاب قزویني امامان پیش از امام جواد

 332،فوارس بون

331

ميتوانود مؤیود برقوراري ارتبواط

میان آن حضرت و شیعیان قزوین باشد .البته به رغ حضور شیعیان در قوزوین و انتخواب
وکیل از سوي برخي ائيه براي آن شهر ،که کانون شیعي بودن آن را اثبوات مويکنود ،از
مناسبات امام جواد

با شیعیان گزارشي در دست نیست .شواید اموام جوواد

بودون

انتخاب وکیل براي قزوین ،یا از طریق وکیل خود در جبل ،با شیعیانش در آن شهر ارتباط
داشته است و یا اینکه نام نيایندگان آن حضرت در منابع ثبت نشده است .گنانکه ابراهی
بن محيد هيداني از سوي امام جواد

وکیل منطقه جبال بود 331.پس از امام جواد ،ائيه

واپسین نیز با شیعیان قزوین در ارتباط بودند 336.در عصر غیبت ،مناسبات سازمان وکالوت
با قزوین گستردهتر بود و شیعیان ،اموال و نامههایي براي نواب اربعه ميفرستادند.
مناسبات اما .جواد

337

با اهل آوه .این شهر بین ق و ساوه قرار دارد و احتياالً تشویع

اهالي آن ،به دلیل پیوندي است که با ق داشته است 338.مهاجرت سادات علووي بوه آوه،
هيانند ق  ،حاکي از رواج گش گیر مذهب تشیع در آن شهر است 333.از نوشتههاي کساني
گون قزویني و یاقوت حيوي شیعه بودن قاطبه موردم آوه فهيیوده مويشوود 333.مطوابق
گزارش هایي ،اهالي آوه با اهالي ساوه ،که در تسنن تعصب داشتند ،دائياً درگیر بودند؛ 333و
جدا از این است که بدون تردید ،آوه از کانونهاي شیعي در جبال بوده است،
از مناسبات امام جواد

با این کانون شیعي اطالعي در دست نیسوت اموا مويتووان

مناسبات امام جواد

313

با شيعيان ساکن منطقه جبال ايران

احتيال داد آن حضرت از طریق وکیل خود در منطقه جبل ،با شویعیان آوه ارتبواط برقورار
ميکرد و یا به دلیل نزدیکي این شهر به ق  ،اهالي آوه از طریق این شهر با امام در ارتباط
بودند .البته اخباري از مناسبات برخي امامان بعدي با شیعیان آوه در دست است 332.گویند
مردم آوه و ق براي زیارت مرقد مطهر امام رضا
هادي

به مشوهد سوفر مويکردنود و اموام

از آنان در قبال این عيل با ودف مغفور له یاد کرده است 331.اخباري نیوز از

مناسبات سازمان وکالت در عصر غیبت با شیعیان آوه در دست است.
مناسبات اما .جواد

331

با اهل کاشان .در منابع ،به امامي بودن اهول کاشوان تصوریح

شده است؛ گنانکه برخي جغرافيدانان در سدههاي بعدي ،به تشویع موردم کاشوان اشواره
کردهاند 331که ميتواند گویاي پیشینه تشیع در این شهر باشد .مهاجرت سادات به آن شهر
و اثرپذیري آن از ق  ،به سبب نزدیک بودن به آن ،از دالیل گسوترش تشویع در کاشوان
است .اما به طور قطع دانسته نیست که امام جواد

در ایون شوهر وکیلوي داشوته و بوا

شیعیان کاشان مناسباتي داشته است .به نظر ميرسد با توجه به نزدیکي این شهر به قو ،
نیازي به وکیل مستقل نداشته است .پس از امام جواد
محيد بن شیره قاشاني با امام هادي
مناسبات اما .جواد

گزارشوي از مکاتبوه علوي بون

در دست است.

336

با شيعيان اصفهان .این شوهر در دو سوده نخسوت هجوري در

سنيگري مشهور بود و مذهب رایج در آن ،مذهب حنبلي بود .ابراهی بون محيود ثقفوي،
نویسنده شیعي کتاب وقعه صفين ،از کساني است که از روي عيد ادفهان را بوراي اقاموت
برگزید تا نوشته هاي خود را براي مردم آن جا که تعصب سنيگري داشتند ،بخواند 337.اما
شياري از هواداران اهل بیت

و شیعیان نیز در آن حضور داشتند .محيد بن سولیيان

بن عبداللّه ادفهاني کوفي از ادحاب امام دادق

 338و ابراهی بن شویبه ادوفهاني از

موالي بنياسد و ادحاب امام جواد و امام هادي

بود 333.از مکاتبه وي با آن حضرت

گزارشي در دست است 323.از دیگر شیعیان این شهر ،سري بن سالمه ادفهاني است کوه
در شيار ادحاب امام هادي

شيرده شده است 323.ابن باذشاله ادفهاني نیز از کساني
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است که موفق به دیدار امام مهدي

313

در عصر غیبت دوغري شود 322.در ایون عصور و

اوایل عصر غیبت کبري ،شیعیان در آن شهر رو به افزایش بودند ،به گونهاي که گفته شده
را بیشتر از مال و جان

در قرن گهارم هجري ،در ادفهان کساني که امیرمؤمنان علي

و خانواده خود دوست داشته باشند ،فراوان بودند 321.حضور سوادات در ادوفهان در عصور
غیبت دغري گش گیر بوده است که نام  11نفر از آنان ذکر شده است 321.به رغ حضوور
شیعیان در ادفهان ،از مناسبات امام جواد
مناسبات اما .جواد

با آنان اطالعي در دست نیست.

با شيعيان دينور .این شهر در هفتاد کیلومتري غرب کنگواور و

از شهرهاي قدیيي ناحیه جبال به فادله حدود بیست فرسخ به هيدان و واقع شده بود.

321

برخي از مردم آن شیعه مذهب بودند .ابوالعباس احيد بون ابويروح دینووري ،معوروف بوه
آستونه یا آستاره ،به قصد سفر حوج ،از اردبیول وارد دینوور شود و در آنجوا بوا اسوتقبال و
خوشحالي مردم منطقه مواجه شد؛ زیرا در پي شهادت امام عسکري

 ،مردم در حیورت

و سرگرداني فرو رفته بودند و جانشین حضرت را نيويشوناختند .آنوان از احيود خواسوتند
شانزده هزار دینار از وجوه شرعي را به امام تحویل دهد 326.این گوزارش مويتوانود مؤیود
کانون شیعي بودن این شهر و وجود شیعیان در منطقه دینور و مناسبات ایشان با دسوتگاه
وکالت باشد .هيچنین ابوالعباس ،عهدهدار شد تا اموال زني از آن شهر را به اموام برسواند.
ابوالعباس جریان دیدارش با وکیالن امام در بغداد را مفصال بیان کرده است 327.گویوا وي
پس از این ،وکیل حضرت مهدي

در آن شهر بوده است .انتخواب وکیول بوراي یوک

ناحیه مي تواند حاکي از تيرکز قابل توجه شیعیان در آن جا باشد .شیخ ددوق نام سه نفور
از اهالي دینور را که موفق به دیدن امام مهدي

شدند ،ذکر کورده اسوت؛ حسون بون

هارون ،احيد بن اخیه ،و ابوالحسن 328.به موجب خبري ،در قرن گهوارم هجوري سوادات
فراواني در شهر دینور زندگي ميکردند؛ ابوالحسن علي بن عال رئیس الشوجاع دینووري،
جد سادات اشراف است و تعداد ایشان در آن نواحي بسیار است.
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با شیعیان آن شهر اخباري در دست نیست .جز آنکه

گفته شده یکي از یاران امام به دستور آن حضرت به آن شهر هجرت کرد و در آن ساکن
شد.
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نتيجه

در عصر امام جواد

تعدادي کانون شیعي در ایران وجود داشت که نيوود آنهوا در

منطقه جبل بیشتر از جاهاي دیگر بود .ق  ،هيدان ،ري ،قزوین و برخي شهرهاي دیگر از
جيله مه ترین کانون هاي شیعي در این منطقه محسوب ميشدند .ه زماني امامت اموام
جواد

با دوره تثبیت و اقتدار دستگاه خالفوت عباسوي ،فشوار مضواعفي را بور اموام و

یارانش وارد ميساخت .از این رو روابط امام با پیروانش در کانونهاي شیعي در تنگنا قرار
داشت .با این حال ،آن حضرت نیز مانند برخي دیگر از معصومان

 ،مناسبات خویش را

از طرق مختلف با شیعیان برقرار مي ساخت و با تعیین افرادي بوه عنووان وکیول در یوک
منطقه و یا در برخي شهرها و نیز پاسخ به نامهها و ارسال نامه براي افراد خاص ،ارتباطش
را با شیعیان حفظ ميکرد .کانونهاي شیعي در جبل متعدد بودند که طبوق گوزراشهواي
موجود ،امام جواد

تنهوا بوا برخوي از آنهوا مناسوباتي داشوت .قو  ،هيودان و ري از

کانون هایي بودند که آن حضرت در آن ها وکیل و نيایندگاني داشت .از مناسبات اموام بوا
دیگر کانون هاي شیعي در جبل ،اخباري در منابع ارائه نشده است؛ که البته این نييتوانود
به معناي ارتباط نداشتن امام با این کانونها باشد.
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پينوشتها
 .1کشي ،محمد بن عمر ،رجال الکشي (اختيار معرفة الرجال) ،مشهد :دانشگاه مشهد،8431 ،
ص188؛ نجاشي ،احمد بن علي ،الرجال ،قم :جامعه مدرسين8341 ،ق ،ص.512
 .2عالمه مجلسي ،بحار االنوار ،تهران :اسالميه ،8414 ،ج ،24ص.33
 .3کليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،تهران :دار الکتب االسالمية ،8415 ،ج ،8ص231؛ شيخ
طوسي ،الغيبة ،قم :دار المعارف االسالمية8388 ،ق ،ص551؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج،24
ص.41
 .4نجاشي ،پيشين ،ص.898
 .5دهخدا ،علياکبر و« ، ...کانون» ،لغتنامه دهخدا ،تهران :مؤسسه لغتنامه دهخدا و دانشگاه تهران،
 ،8414ج ،88ص.82911
 .6شرتوني لبناني ،اقرب الموارد في فصح العربية و الشوارد ،تهران :دار االسوة8381 ،ق ،ج،4
ص133؛ انيس ،ابراهيم و ، ...المعجم الوسيط ،ششم ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي ،8412 ،ج،5
ص151؛ جعفري ،محمدرضا ،فرهنگ فشرده انگليسي ـ فارسي.158 ،
 .7دهخدا ،پيشين ،ج ،2ص.1192
 .8لسترنج ،گي ،جغرافياي تاريخي سرزمينهاي خالفت شرقي ،ترجمه محمود عرفان ،دوم ،تهران:

انتشارات علمي و فرهنگي ،8413 ،ص544؛ ساماني ،سيد محمود ،مناسبات اهل بيت

با

ايرانيان ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي ،8494 ،ص.542
 .9يعقوبي ،احمد بن ابييعقوب ،البلدان ،بيروت :دار الکتب العلمية8355 ،ق ،ص34ـ.32
 .10ر.ک :ابن حوقل ،ابوالقاسم محمد بن حوقل ،صورة االرض ،بيروت :دار صادر8941 ،م،
ص421ـ421؛ قمي ،حسن بن محمد ،تاريخ قم ،تهران :توس ،8418 ،ص.51
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 .11ر.ک :ياقوت حموي ،معجم البلدان ،بيروت :دار صادر8992 ،م ،ج ،5ص99؛ لسترنج ،پيشين،
ص.544
 .12ياقوت حموي ،همان؛ لسترنج ،همان.
 .13قزويني رازي ،عبدالجليل ،کتاب النقض ،تصحيح سيد جالل الدين حسيني ارموي ،تهران:
چاپخانه سپهر ،8448 ،ص.849
 .14در گزارشي آمده است ابوموسي اشعري از اميرمؤمنان علي

درباره بهترين مناطق در موقع

فتنه سؤال کرد .امام در پاسخ منطقه جبل را ذکر کرد و پس از آن خراسان و در نهايت منطقه قم را
بهترين محل معرفي کرد و در ادامه فرمود« :و يخرج منها انصار خير الناس أبا و أمّا و جدا و»...؛
بنگريد :ابن فقيه همداني ،احمد بن محمد ،مختصر البلدان[ ،بيجا] :انتشارات بنياد فرهنگ ايران،
 ،8439ص514ـ513؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،21ص.581

 .15اربلي ،علي بن عيسي ،کشف الغمة في معرفة االئمة

 ،قم :نشر رضي8358 ،ق ،ج،5

ص.341
 .16ابن حمزه طوسي ،الثاقب في المناقب ،قم :انصاريان8389 ،ق ،ص382؛ طبري ،ابوجعفر محمد
بن جرير ،دالئل االمامة ،به کوشش قسم الدراسات االسالمية ،قم :بعثت8384 ،ق ،ص844؛ ابن
شهرآشوب ،محمد بن علي ،مناقب آل ابيطالب ،قم :انتشارات عالمه8419 ،ق ،ج ،3ص555؛
رازي ،محمد بن حسين ،نزهة الکرام و بستان العوام ،تهران :کتابخانه مرکزي و ادبيات دانشگاه
تهران ،بيتا ،ص ،5ص.151
 .17کليني ،پيشين ،ج ،5ص.3
 .18ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،3ص545؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،31ص843؛ عطاردي،

عزيزاهلل ،مسند االمام الصادق

 ،تهران :عطارد ،8413 ،ج ،8ص.35

 .19شبستري ،عبدالحسين ،الفائق في رواة و اصحاب االمام الصادق
8381ق ،ج ،5ص.418

 ،قم :جامعه مدرسين،
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 .20کشي ،پيشين ،ص188ـ185؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،24ص.849
 .21کشي ،همان؛ عالمه مجلسي ،همان.
 .22کشي ،همان.
 .23اربلي ،پيشين ،ج ،4ص951؛ شيخ حر عاملي ،اثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ،بيروت:
اعلمي8352 ،ق ،ج ،2ص.45

 .24حسين ،جاسم ،تاريخ سياسي غيبت امام دوازدهم

 ،ترجمه سيد محمدتقي آيت اللهي ،امير

کبير ،بيتا ،ص.841
 .25کشي ،پيشين ،ص254ـ .253نيز بنگريد :اربلي ،پيشين ،ج ،5ص8815؛ قزويني ،محمد بن
حسن (م 8491هـ.ق) ،ضيافة االخوان ،تحقيق سيد احمد حسيني ،قم :مطبعة العلمية8491 ،ق،
ص 848 ،98 ،11 ،45و .844
 .26بالذري ،احمد بن يحيي ،انساب االشراف ،تحقيق سهيل زکار و رياض زرکلي ،اول ،بيروت :دار
الفکر8381 ،ق ،ج ،2ص554ـ558؛ طبري ،ابوجعفر محمد بن جرير ،تاريخ االمم و الملوک،
تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت :دار التراث8411 ،ق ،ج ،1ص.95
 .27قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص.594
 .28شيخ طوسي ،رجال طوسي ،نجف :مکتبة الحيدريه8418 ،ق ،ص441؛ ر.ک :برقي ،محمد بن
خالد ،طبقات الرجال ،تهران :دانشگاه تهران ،8414 ،ص.44
 .29قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص511ـ519؛ ياقوت حموي ،پيشين ،ج ،3ص491ـ.491
 .30نجاشي ،پيشين ،ص ،441ش.945
 .31ابن داود حلي ،تقي الدين حسن بن علي ،رجال ابن داود ،نجف :المطبعة الحيدرية8495 ،ق،
ص.244
 .32نجاشي ،پيشين ،ص.24
 .33ياقوت حموي ،پيشين ،ج ،3ص324؛ قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص.534
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 .34بنگريد :ابن حوقل ،پيشين ،ص.414
 .35قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص.511
 .36همان.
 .37طباطبا ،ابراهيم بن ناصر ،منتقلة الطالبية ،تحقيق و تقديم سيد محمدمهدي حسن الخرسان،
نجف :بينا8411 ،ق ،ص444ـ.449
 .38صدر حاج سيد جوادي ،احمد ،دائرة المعارف تشيع ،تهران :انتشارات حکمت ،8498 ،ج،5
ص .899درباره روابط اشعريان با امامان معصوم

 ،ر.ک :جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در

ايران ،قم :انصاريان ،8412 ،ج ،5ص815ـ.811

 .39نجاشي ،پيشين ،ص11؛ عطاردي ،عزيزاهلل ،مسند االمام الجواد

 ،مشهد :آستان قدس

رضوي8384 ،ق ،ص.529
 .40کليني ،پيشين ،ج ،8ص231؛ شيخ طوسي ،الغيبة ،پيشين ،ص428؛ شيخ طوسي ،االستبصار ،به
کوشش علياکبر غفاري ،قم :دار الحديث ،8414 ،ج ،5ص.814
 .41قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص.588
 .42شيخ طوسي ،الفهرست ،مشهد :انتشارات دانشگاه مشهد ،8428 ،ص51؛ کشي ،پيشين،
ص214؛ طبري ،دالئل االمامة ،پيشين ،ص.515
 .43همان.
 .44قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص .519درباره دعبل و قميها ،ر.ک :کشي ،پيشين ،ص242؛
شيخ مفيد ،االرشاد ،قم :کنگره شيخ مفيد8384 ،ق ،ج ،5ص.513
 .45نوبختي ،حسن بن موسي ،فرق الشيعة ،نجف :مکتبه مرتضويه8422 ،ق ،ص98؛ کليني ،پيشين،

ج ،8ص395؛ ابن طلحه شافعي ،کمال الدين محمد ،مطالب السؤول في مناقب آل الرسول

،

تحقيق ماجد بن احمد العطية ،بيروت :مؤسسة ام القري8354 ،ق ،ص444؛ ابن صباغ مالکي،

الفصول المهمة في معرفة االئمة

 ،قم :دار الحديث8355 ،ق ،ج ،5ص.8441
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 ،ر.ک :مقدسي ،يداهلل ،بازپژوهي

 ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي،8495 ،

ص328ـ.319
 .47مسعودي ،ابوالحسن علي بن حسين ،اثبات الوصية ،قم :مؤسسه انصاريان8381 ،ق ،ج،8
ص.582
 .48با اين حال ،محبوبيت و موقعيت اجتماعي و مذهبي امام چنان بود که پس از شهادت آن
حضرت ،خواستند بدن مطهر او را پنهاني دفن کنند؛ اما شيعيان اطالع يافتند و دوازده هزار نفر در
تشييع جنازه حضرتش حاضر شدند و با عزت و احترام آن حضرت را در جوار جد بزرگوارش
امام موسي بن جعفر

دفن کردند؛ بنگريد :اسد حيدر ،االمام الصادق و المذاهب االربعة ،بيروت:

دار التعارف8355 ،ق ،ج ،8ص.551
 .49مدت عمر آن حضرت را حدود  52سال نوشتهاند؛ بنگريد :کليني ،پيشين ،ج ،8ص395؛ ابن
طلحه شافعي ،پيشين ،ص444؛ ابن صباغ مالکي ،پيشين ،ج ،5ص.8441
 .50مشي امامان شيعه که حرکت در مسيري فرهنگي بود ،از شدت برخورد عباسيان با آنان
ميکاست .امامان شيعه دقيقا تقيه را به همين معنا به کار ميبردند و هر نوع تشکل دروني را در
پرده تقيه حفظ ميکردند .اين تشکل ،نوعي ارتباط علمي و امامتي بود و طرح توطئه سياسي در
آن وجود نداشت .دانسته است که اين مقدار نيز مورد قبول حکومت نبود چرا که آنان اين قبيل
فعاليتها را مقدمه اقدامات سياسي گسترده بعدي ميديدند.

 .51ابن بابويه ،محمد بن علي ،عيون اخبار الرضا

 ،تهران :نشر جهان8411 ،ق ،ج ،8ص.511

 .52شيخ طوسي ،رجال طوسي ،پيشين ،ص441؛ برقي ،پيشين ،ص.44
 .53قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص511ـ519؛ ياقوت حموي ،پيشين ،ج ،3ص491ـ.491
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 .54بنگريد :کليني ،پيشين ،ج ،8ص839؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،2ص11؛ عطاردي ،عزيزاهلل،

مسند االمام الکاظم

 ،مشهد :آستان قدس رضوي8349 ،ق ،ج ،5ص 511و 314؛ قريشي،

سيد حسن ،اصحاب ايراني ائمه اطهار

 ،قم :آشيانه مهر ،8411 ،ص818ـ.815

 .55قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص91؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،21ص.583
 .56عالمه شوشتري ،محمدتقي ،قاموس الرجال ،قم :نشر اسالمي8381 ،ق ،ج ،3ص.321
 .57کشي ،پيشين ،ص.244
 .58همان ،ص.211
 .59قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص.544
 .60کليني ،پيشين ،ج ،8ص،231؛ شيخ طوسي ،تهذيب االحکام ،ج ،3ص834؛ همو ،االستبصار،
پيشين ،ج ،5ص.14
 .61کشي ،پيشين ،ص.342

 .62عطاردي ،مسند االمام الجواد

 ،پيشين ،ص.512

 .63جعفريان ،تاريخ تشيع در ايران ،پيشين ،ج ،8ص819ـ.898
 .64شوشتري ،قاضي نوراهلل ،مجالس المؤمنين ،تهران :کتاب فروشي اسالميه ،8412 ،ج ،8ص.355
گرفتاري قم در اين زمان ،قيام آنان عليه حکومت مأمون بود که قيامشان سرکوب شد.
 .65ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،3ص.491

 .66طبري ،تاريخ االمم و الملوک ،پيشين ،ج ،4ص8494؛ ابن اثير ،علي بن محمد جزري ،الکامل
في التاريخ ،به کوشش عبداهلل قاضي ،بيروت :دار الکتب العلمية8341 ،ق ،ج ،1ص 513و .594
 .67حسين ،جاسم ،پيشين ،ص .14اين در حالي است که برخي زمان اين ازدواج را پيش از امامت
امام جواد دانستهاند.
 .68طبري ،تاريخ االمم و الملوک ،پيشين ،ج ،4ص8844؛ حسين ،جاسم ،پيشين ،ص.14
 .69بنگريد :ساماني ،پيشين ،ص 511به بعد.
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 .70آيت اهلل خويي ،سيد ابوالقاسم ،معجم رجال الحديث ،قم :مرکز نشر آثار الشيعة8384 ،ق،
ج ،88ص.544
 .71نجاشي ،پيشين ،ص .554سعد در ارتباط نزديک با آن حضرت بود ،به طوري که براي يافتن
پاسخ مسائل خود در ابواب فقهي ،بارها به آن حضرت رجوع ميکرد .او پاسخ اين مسائل را که از
امام دريافت کرده بود ،در رسالههايي گردآوري و تدوين کرد؛ بنگريد :شيخ طوسي ،رجال طوسي،
پيشين ،ص431؛ نجاشي ،پيشين ،ص.525
 .72شيخ طوسي ،الغيبة ،پيشين ،ص.419
 .73عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،13ص.555
 .74ابن بابويه ،محمد بن علي ،کمال الدين و تمام النعمة ،تهران :اسالميه8492 ،ق ،ج ،5ص811؛
ابن حمزه طوسي ،پيشين ،ص142؛ قطب الدين راوندي ،الخرائج و الجرائح ،قم :مدرسة االمام
المهدي

8349 ،ق ،ج ،5ص.94

 .75کشي ،پيشين ،ص188ـ185؛ اربلي ،پيشين ،ج ،4ص951؛ شيخ حر عاملي ،پيشين ،ج،2
ص.45
 .76شيخ طوسي ،رجال طوسي ،پيشين ،ص 491 ،411و .349
 .77ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،3ص.491
 .78آيت اهلل خويي ،پيشين ،ج ،81ص.542
 .79کشي ،پيشين ،ص188ـ185؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،24ص.849
 .80نجاشي ،پيشين ،ج ،8ص535؛ تفرشي ،سيد مصطفي ،نقد الرجال ،قم :مؤسسه آل البيت

،

بيتا ،ج ،33ص585؛ جابلقي بروجردي ،محمد شفيع ،طرائف المقال ،قم :منشورات مکتبة آية اهلل
المرعشي ،بيتا ،ج ،8ص.554
 .81نجاشي ،پيشين ،ص.433
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 .82حسين ،جاسم ،پيشين ،ص822؛ جباري ،محمدرضا ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر
ائمه

 ،قم :مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني  ،8415 ،ج ،8ص.854

 .83ابن اثير ،پيشين ،ج ،4ص.53
 .84ابن حجر ،االصابة ،ج ،2ص.351
 .85جعفريان ،تاريخ تشيع در ايران ،پيشين ،ص.532
 .86ابوالفرج اصفهاني ،مقاتل الطالبيين ،بيروت :دار المعرفة[ ،بيتا] ،ص.845
 .87بنگريد :جعفريان ،رسول ،تشيع در ري ،ص.41

 .88عطاردي ،مسند االمام الجواد

 ،پيشين ،ج ،8ص.441

 .89ر.ک :شيخ عباس قمي ،سفينة البحار ،به کوشش مجمع البحوث االسالمية ،مشهد :آستان قدس
رضوي8381 ،ق ،ج ،5ص.858

 .90نيشابوري ،محمد بن فتال ،روضة الواعظين ،قم :دليل ما8354 ،ق ،ص13؛ عطاردي ،مسند
االمام الجواد

 ،پيشين ،ج ،8ص.441

 .91نجاشي ،پيشين ،ص.531
 .92نيلي ،علي بن عبدالکريم ،سرور اهل االيمان ،قم :دليل ما8351 ،ق ،ص.852

 .93عطاردي ،مسند االمام الجواد

 ،پيشين ،ج ،8ص.441

 .94جباري ،پيشين ،ج ،8ص.881
 .95ابن فهد حلي ،احمد ،عدة الداعي و نجاح الساعي ،تحقيق احمد موحدي ،قم :انتشارات
حکمت ،بيتا ،ص819؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،3ص813؛ همان ،ج ،31ص811و ج،13
ص.584

 .96ابن حمزه طوسي ،پيشين ،ص541؛ عطاردي ،مسند االمام الجواد

 ،پيشين ،ص.851

 .97قطب الدين راوندي ،پيشين ،ج ،5ص119؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،24ص33ـ.32
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 .98ر.ک :کشي ،پيشين ،ص211؛ نجاشي ،پيشين ،ص811؛ ابن بابويه ،محمد بن علي ،من
اليحضره الفقيه ،بيروت :دار التعارف8388 ،ق ،ج ،3ص.822
 .99قزويني رازي ،عبدالجليل ،کتاب النقض ،پيشين ،ص.849
 .100رافعي ،عبدالکريم بن محمد ،التدوين في اخبار قزوين ،تصحيح عزيزاهلل عطاردي ،بيروت :دار
الکتب العلمية8341 ،ق ،ج ،8ص.23

 .101عطاردي ،عزيزاهلل ،مسند االمام الباقر

 ،تهران :عطارد ،8418 ،ج ،1ص.451

 .102رافعي ،پيشين ،ج ،5ص.515
 .103قزويني ،محمد بن حسن ،پيشين ،ص 848 ،98 ،11 ،45و 844؛ حسين ،جاسم ،پيشين،
ص835؛ جباري ،پيشين ،ج ،8ص .855پس از مدتي امام ،فارس بن حاتم را به دليل اعمال
ناشايستش لعن و طرد کرد؛ بنگريد :کشي ،پيشين ،ص254ـ 253و نيز :اربلي ،پيشين ،ج،5
ص.8815
 .104کشي ،پيشين ،ص251؛ جعفريان ،رسول ،تاريخ تشيع در قزوين ،ص.83
 .105کشي ،پيشين ،ص188ـ185؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،24ص.849
 .106شيخ طوسي ،الغيبة ،پيشين ،ص512؛ عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،24ص.811
 .107طبرسي ،احمد بن علي ،االحتجاج علي اهل اللجاج ،مشهد :نشر مرتضي8344 ،ق ،ج،5
ص .511مرداس و علي بن احمد قزويني از کساني دانسته شدهاند که موفق به ديدار امام عصر
شدند؛ بنگريد :ابن بابويه ،کمال الدين ،پيشين ،ص.334
 .108براي آگاهي بيشتر ،ر.ک :الويري ،محسن ،مروري بر جغرافياي آوه مهد تشيع ايران ،تهران:
اميد دانش ،بيتا ،ص51؛ جباري ،پيشين ،ج ،8ص.882
 .109قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص544 ،555ـ548؛ جعفريان ،تاريخ تشيع در ايران ،پيشين،
ج ،8ص.581
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 .110ياقوت حموي ،پيشين ،ج ،8ص 24و ج ،4ص819؛ مستوفي قزويني ،حمداهلل ،نزهة القلوب،
به کوشش لسترنج ،تهران :انتشارات دنياي کتاب ،8415 ،ص15ـ14؛ قزويني ،زکريا بن محمد،
آثار البالد و اخبار العباد ،تهران :امير کبير ،8414 ،ص514ـ.513
 .111ياقوت حموي ،پيشين ،ج ،8ص .28البته بنابر نوشته مستوفي ،اهالي خود ساوه سني بودهاند،
اما روستاهاي اطراف آن ،شيعه اثنيعشري بودهاند؛ بنگريد :مستوفي قزويني ،حمداهلل ،پيشين،
ص15ـ.14
 .112شيخ طوسي ،الغيبة ،پيشين ،ص458؛ ابن بابويه ،کمال الدين ،پيشين ،ج ،5ص518ـ.515

 .113ابن بابويه ،عيون اخبار الرضا

 ،پيشين ،ج ،5ص.514

 .114به عنوان نمونه بنگريد :کليني ،پيشين ،ج ،8ص254؛ اربلي ،پيشين ،ج ،4ص424؛ عالمه
مجلسي ،پيشين ،ج ،28ص.599
 .115بنگريد :ياقوت حموي ،پيشين ،ج ،3ص591؛ قزويني ،زکريا بن محمد ،پيشين ،ص345؛
مستوفي قزويني ،حمداهلل ،پيشين ،ص.884
 .116نجاشي ،پيشين ،ص.522
 .117همان ،ص81ـ.81
 .118همان ،ص41؛ شيخ طوسي ،رجال طوسي ،پيشين ،ص.511
 .119شيخ طوسي ،رجال طوسي ،پيشين ،ص5؛ تفرشي ،سيد مصطفي ،پيشين ،ج ،8ص24؛ آيت

اهلل خويي ،پيشين ،ج ،8ص819؛ عطاردي ،عزيزاهلل ،مسند االمام الهادي
رضوي8384 ،ق ،ص.425
 .120آيت اهلل خويي ،پيشين ،ج ،8ص.814
 .121شيخ طوسي ،رجال طوسي ،پيشين ،ص.381
 .122اربلي ،پيشين ،ج ،5ص.245

 ،مشهد :آستان قدس
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 .123ابن منظور ،محمد بن مکرم ،مختصر تاريخ دمشق ،دمشق :دار الفکر8911 ،ق ،ج،84
ص.843
 .124ر.ک :جعفريان ،تاريخ تشيع در ايران ،پيشين ،ج ،8ص.541
 .125ياقوت حموي ،پيشين ،ج ،5ص 454 ،3و .332
 .126عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،28ص444؛ صدر ،محمد ،تاريخ الغيبة الصغري ،دوم ،بيروت :دار
المعارف8344 ،ق ،ص.329
 .127عالمه مجلسي ،پيشين ،ج ،24ص.838
 .128ابن بابويه ،کمال الدين ،پيشين ،ج ،5ص.334
 .129قمي ،حسن بن محمد ،پيشين ،ص.551
 .130ابن صوفي نسابه ،المجدي في انساب الطالبيين ،قم :مکتبة آية اهلل مرعشي8355 ،ق ،ص389؛
ابن عنبه حسيني ،عمدة الطالب في انساب آل ابيطالب ،قم :انصاريان8381 ،ق ،ص.481

