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اصحاب قمی امام هادی

تاریخ دریافت96/6/15 :

و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی

تاریخ تأیید96/8/55 :

سید حسن قریشی کرین

1

خدیجه پهلوانی

2

قم ،یکی از پُرسابقهترین مراکز شیعهنشین در ایران است .مرکزیت قم بررا
شیعه ،زمینهساز سفر علما بزرگ شیعی به قصد فراگیر علوم اهلبیرت

و

شنیدن احادیث آنان از طریق محدّثان قم شد .این شهر بره علرت قرارگررفدن در
کانون تشیع ،ارتباط با علویان و گروهها و مناطق مخدلف شیعی ،با داشردن مرقرد
منور حضرت معصومه

و تأسیس مکدب حدیثی ،از شهرها پیشداز در بسط

اندیشه امامیه بود.
این پژوهش ،با اسدفاده از روش تاریخی به شیوه توصیفی -تحلیلری ،ضرمن
بررسی جایگاه قم در رشد و توسعه دسداوردها حدیثی و مبانی اعدقاد شیعه،
به تبیین زندگی ،نقش و عملکرد اصحاب قمی امرام هراد

پرداخدره اسرت.

یافدهها این پژوهش نشان میدهد که ابراهیمبنهاشم قمری ،احمردبرناسرحا
قمی ،احمدبنحمزه قمی ،احمدبنمحمد اشعر  ،عبداهللبنجعفر حمیرر قمری،
حسنبنخُرّزاذ قمی و محمدبناحمد قمی ،از مشرهورترین اصرحاب قمری امرام

 .1عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور ،رایانامه:

.shquorishi@gmail.com

 .2کارشناس ارشد تاریخ تشیع دانشگاه پیام نور ،رایانامه.kh.p2850@gmail.com :
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هاد

و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی

میباشند که با نگارش آثار علمی و اعدقاد و طرح مباحث حدیثی و

کالمی ،توانسدند در اندقال فرهنگ و اندیشه شیعی به دیگر مناطق و جلوگیر از
غلو و آرا واقفیه و نیز شکلگیر تشکیالت نقابت سادات ،مسراجد جدیرد و
مکدب حدیثی قم ،نقش مهمی ایفا کنند.

کلیدواژگان :امام هادی

 ،حضرت معصومه

 ،اصحاب ایرانی ائمهه

 ،تهایی

تشیع.
مقدمه

پس ورود اسالم به ایران ،قم بعد از کوفه ،یکی از پایگاههای تشیع محسوب گشت کهه از
این پایگاه ،تشیع به دیگر مناطق گسترش یافت .در اواخر قرن اوّل هجری ،بها ماهاتر
اعراب مسلمان ،مانند :آل ابیدلف ،آل عجل ،عرب بنیاسهد و اعهراب اعهعری بهه قهم و
سکونت در حومه و مرکز عار ،پس از مدتی کشمکش ،مردم قم مذهب عیعه را پذیرفتند
و اععریان با سلطه بر منافع اقتصادی قم ،حیا سیاسی این عار را بههتهدری بهه دسهت
گرفتند و نوعی عبهحکومت قبیلهای یا عبهدولت عار در قم دائر کردند و با ایجاد ارتبها
با خلیفه عباسی ،هارون الرعید ،سلطه اداری و تشکیالتی را نیز در قم به دست آوردند .به
دنبال سلطه اداری و اقتصادی و سیاسی اعراب اععری ،نوعی تشیع امامی ه سیاسی در قم
ایجاد عد .قبایل اععری برای اعالم حاکمیت و موتودیت رسمی خود ،نهوعی تشهکیال
ساده اداری و حتی پرچم داعتند 5.آنان به تأسیس حوزه علمیه قم ،تربیت نخبگان مذهبی،
سیاسی و اتتماعی ،پدیدآوری آثار مکتوب و تبلیغ و نشر تشهیع همهت گماعهتند .پهس از
ورود حضر معصومه

و مااتر انبوه عیعه امامی به قم ،تشیع قم از مرحله سیاسهی

به مرحله عقیدتی راه پیداکرد .عیعه امامی و علمای پیرو آن ،تا نیمه قرن سهوم همننهان
 .1حسنبنمحمد قمی ،تاریخ قم ،ص .282
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به عنوان یکی از مذاهب حاکم در قم که پیروان بسیاری در خارج از قهم داعهت ،زنهدگی
میکردند .در زمان امام هادی

 ،قم ،یکی از مامترین مراکز تجمهع عهیعیان ایهران در

کنار مناطقی چون :ری ،آوه ،کاعان ،طبرستان و خراسهان بهود و روابهح محکمهی میهان
عیعیان این عار و ائمه

وتود داعت .قم با داعتن صحابی امامان ،به مرتعهی بهرای

پاسخگویی به پرسشهای دینی معرفی مهیعهدند 5و دیگهر صهحابی یها محهدثان بهرای
اطمینان بیشتر ،آثار نوعته عده در زمینه روایی را به قم ارتاع میدادند 1.این عار به علت
گرایش به اعتدال و دوریگزیدن از غلو ،مورد توته امامهان عهیعه بهود و یهاران قمهی در
مبارزه با گرایشهای انحرافی (فَطَحی ،زیدی و واقفی) و غلوآمیز با نوعتن آثاری در زمینه
فضایل امیر مؤمنان

نقش داعتند 3.البته قم زمینه غلو را از بین برد و امام هادی

غالیان سخت برخورد کرد و آنان را طرد و لعن نمود.

با

4

بر اساس منابع رتالی ،بهویژه عیخ طوسی (381ه46۴ق) ،یاران ایرانی امام هادی
را بالغ بر  581نفر ذکر کردهاند که برخی از آنان ،قمی بودند 1.تعیین دقیق اصحاب قمهی،

 .1روزي وقتی زکریابنآدم قمی قصد ترك همیشگی شهر قم را داشت ،امام رضا
چنین نكند .این امر ،شاهدي است بر عنایت امام هشتم

از او خواست که

به مرجعیتیافتن زکریا در میان شیعیان قم و

مناطق مجاورش ،و شاید بتوان آن را جوانه نخستین حوزه علمیه شیعه دانست( .کشی ،اختیار معرفة
الرجال ،ص 694؛ محمدهادي خالقی « ،نخستین حوزه غنی و مستقل شیعه» ،روزنامه اطالعات،
)1731/11/26
 .2به عنوان نمونه ،حسینبنروح نوبختی ،صحابی امام عسكري
زمان

 ،بزرگ شیعیان بغداد و نایب سوم امام

 ،کتاب التأدیب را به همراه نامهاي به قم فرستاد تا فقیهان این شهر درباره درستی مطالب آن بر

مذهب اهلبیت

نظر دهند( .محمدبنحسن طوسی ،الغیبة ،ص )793

 .7نجاشی ،رجال ،ص187؛ طوسی ،الفهرست ،ص .89

 .6امام بدعتگذاران قمی ،مانند علیبنحسكه قمی و ابنباباي قمی را لعنت و طرد نمود( .کشی ،رجال
کشّی ،ص  ،818ش 994؛ همان ،ص  ،823ش )999
 .8ر.ك :شیخ طوسی ،رجال الطوسی.
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به علت انتساب آنان به برخی قبایل عرب و یا مناطق دیگر تاان اسهالم ،کهار دعهواری
است؛ ولی با مراتعه به کتب رتالی و منابع تحقیقاتی ،تعداد یاران قمی امام ههادی

را

 359 1،51 5،55و  41۴نفر نوعتهاند و بیشتر آنان ،اععریانی بودند کهه بهه علهت سهکونت
طوالنی در قم ،به قمی مشاور عدند .اصحاب قمی امام هادی

مانند ابراهیمبنهاعهم

کوفی و فرزندش علی ،در نشر احادیث کوفیان و انتقال میراث علمی آنهان در قهم نقهش
داعتند 1و اموال ،عامل :خمس ،نذور ،هدایا و تواهرا و اخباری درباره وضعیت آن سامان
را به امام میرسانیدند.

6

بررسی زیستنامه ،اقدامها و عملکرد صحابی قمی امهام ههادی

و نقهش آنهان در

توسعه تشیع ،از مامترین مسئله این تحقیق میباعد .پرسش این است که آنان با توته به
عرایح سیاسی و اتتماعی دوره امام هادی

(151ه114ق) ،از چه عیوهای بهرای تبلیهغ

تشیع باره بردند؟ و چه نقشی در توسعه اندیشه عهیعی داعهتند؟ فرضهیه تحقیهق نشهان
می دهد اصحاب قمی امام با تبیین اندیشه عیعی و انتقال آن به نسل پس از خود و دیگهر
مناطق تاان اسالم و نیز با تألیف کتب حدیثی ،اعتقادی و کالمی ،در گسهترش اندیشهه
عیعی نقش داعتند.

 .1عزیزاهلل عطاردي ،مسند اإلمام هادي

 ،ص  739ـ .733

 2ر.ك :اللُّجنة العلمیة فی مؤسسة ولی العصر ،موسوعة اإلمام الهادي
 .7باقر شریف قرشی ،تحلیلی از زندگانی امام هادي

.

 ،ص  282ـ .713

 .6عبدالحسین شبستري ،النور الهادي الی اصحاب االمام الهادي

 ،ص  21ـ .733

 8نجاشی ،رجال ،ش .18
 .4علیبنمهزیار از احمدبنحمزه نقل میکند :به حضرت امام هادي
اموالی براي آل محمد

گفتم :در شهر ما چه بسا افرادي

وصیت میکنند و آن اموال را نزد من میآورند .من دوست دارم آن اموال را با

اذن شما ،به خدمت شما بیاورم .امام فرمود :نزد من نیاور و خود را در معرض خطر دشمنان قرار مده.
(شیخ طوسی ،تهذیب األحكام ،ج  ،3ص  ،88ح )7
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در زمینه مورد بحث ،پژوهش مستقلی نوعته نشده است؛ به تز منابع رتهالی عهیعه و
کتاب تاریخ قم نوعته حسنبنمحمدبنحسن قمى (نوعته در 378ق)؛ هرچنهد اعهارا و
تحلیل های بسیار مفیدی در برخی منابع عرضه عده است؛ همنون :تا ريخ ماهبي قا از
علیاصغر فقیای ،و ق ن مه از سید حسین مدرسهی طباطبهایی ،گنجيناه آثا ر قا از عبهاس
فیض ،مسند االم م ب دی

عزیزاهلل عطاردی ،النور اله دی إل أصح ب اإلما م الها دی اثهر

عبدالحسین الشبستری ،زندگ ن ام م ب دی

نوعته باقر عریف قرعی ،مکتب حاديث قا

از محمدرضا تباری و چند مقاله در مورد خاندان اععری با عنوان «عجره علمهی خانهدان
5

اععری قم» و «رجال األشعریین من المحدثین وأصحاب األئمة

».

1

قم پایگاه تشیع و جایگاه شیعیان

انتقال امام هادی و عسکری

به سامرا و سهسس انتقهال مرکهز اسهتقرار نهوّاب ناحیهه

مقدسه به بغداد ،موتب عد که بغداد به محل تجمع و ارتباطها عهیعیان و نیهز مرکهزی
برای نقل و سماع احادیث اهلبیت

تبدیل عود و محلههای مخصوص عیعهنشین در

بغداد ،کانون عرضه نقل حدیث گردید .همراه با فعالیت مراکز حدیثی در بغهداد ،دو مرکهز
مامّ عیعهنشینِ قم و ری در ایران پدید آمد و بهتدری تای خود را به عنوان ماهمتهرین
مراکز حدیثی عیعی در قرن دوم به بعد ،در میان محدثان عیعی باز کهرد .در قهرن دوم و
سوم ،کثر ارتباطا عیعیان قم با ائمه اهلبیت

سبب گردید تا تایگاه قم به عنهوان

پایگاه تشیع مورد توته قرار گیرد و وتود عرایح خاصّ حاکم بر قم ،موتب عهکلگیهری
نوعی حدیثگرایی یا اخباریگهری در ایهن حهوزه حهدیثی در مقابهل مهردم بغهداد عهد.

 .1محمد حاجتقی« ،شجرههاي علمی خاندان اشعري قم» ،مجله علوم حدیث ،ش  ،8ص  238ـ .276
 .2ر.ك :شیخ جعفر مهاجر ،رجال األشعریین من المحدثین واصحاب االئمة.
 .7آندروجی نیومن ،دوره شكلگیري تشیع دوازده امامی؛ گفتمان حدیثی میان قم و بغداد ،ص .33
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مامترین منابع در مورد موضوع مورد تحقیق ،نوعته آنهدره نیهومن اسهت کهه در آن ،بهه
حدیثگرابودن مردم قم اعاره عده است.
هجر حضر معصومه

 ،زمینه مااتر علویان و بعضی از اصهحاب امامهان را

به قم فراهم نمود .یکی از ساداتی که به قم آمد ،محمد ،پسر موسهی مببررقَهع ،نهوه امهام
تواد

و تدّ سادا رضوی قم است که به سال  116هجری بها خهواهرانش بهه قهم

هجر کرد 5.کثر مقابر و مزارا امامزادگان در قم و حوالی آن ،نشان از ارتحیت قم
توسح سادا نسبت به دیگر مناطق است .یکی از عوامل گسهترش و تعمیهق تشهیع در
ایران و بهویژه قم ،عاگردان و اصحاب ائمه بزرگوار

و عالمان تربیهتیافتهه در ایهن

مکتب بودهاند .در کتب رتالی عیعه امامی ،از تعدادی اعراب اععری با عنهوان صهحابی
ائمه عیعه امامی یاد عده است .این گروه ،نقش اساسی در گسترش مبانی تشیع در قهم
ایفا کردند .آنان در سال 81ق به قم آمدند 1.ارتبا مردم نیز با یاران ائمه و خود امامهان
عیعه

قابل توتهه بهود .آناها اوّلهین کسهانى بهودهانهد کهه بهرائ ائمهه

خمهس

میفرستادند .از مجموع  547صحابی قمی و  61صحابیِ قمیِ ثقه عناساییعده 17 ،تن
اععریاند که بیش از نیمی از آنان« ،ثقه» عمرده میعوند 9۴ .صحابی دیگهر ،مربهو
به بقیه خاندان های قم میباعند 3.اصحاب قمی امام هادی

نقش ارزندهای در تاریخ

تشیع داعتند؛ زیرا با حفظ دستاوردهای عیعیان ،مکتب حدیثی قم را احیا و سازماندهی
کردند.

 .1ابنطباطبا ،منتقلة الطالبیة ،ص 287؛ حسنبنمحمد قمی ،تاریخ قم ،ص  212ـ .217
 .2حسنبنمحمد قمی ،تاریخ قم ،ص .262
 .7محمد حاجیتقی« ،شجره علمی خاندان اشعري قم» ،علوم حدیث ،ش  ،8ص 271؛ همو« ،سیر تاریخ
فقها و محدّثان قمی ( ،»)1نامه قم ،ش  1و  ،2ص .99
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مهمترین اصحاب قمی امام هادی

در اینجا ،به معرفی مامترین اصحاب قمی امام هادی

.

میپردازیم.

ابراهیمبنهاشم قمی (م حدود سال 062ق)

ابراهیمبنهاعم قمی ،مشاور به ابواسحاق ،از علما و محهدثان عهیعه در اواخهر قهرن دوم
هجری و از محدثان و عالمان عناختهعده عیعه اسهت 5.تهاریخ والد ابهراهیم در کتهب
رتالی و تاریخی ،به طور دقیق مشخص نیسهت .برخهی والد او را در اواخهر قهرن دوم
هجری ،در ایام والد امام کاظم

و در عار کوفه دانستهاند.

1

نقش و فعالیت علمی

ابراهیمبنهاعم قمی ،از مشاورترین راویان عیعی است که از امام صادق
حسن عسکری
معصوم

تها امهام

روایت نقل کرده است و نقش مامی در ضهبح و ثبهت روایها ائمهه

دارد .وی از تمله راویانی است که در روایهتش از ائمهه

فراوانی وتود دارد .در منابع حدیثی عیعه ،روایتی از امام کاظم

پراکنهدگی نظهر

 3و امام رضا

 4توسح

او نقل عده است .برخی او را عاگرد یونسبنعبدالرحمن (م 1۴8ق) 1از اصحاب ممتاز امام
رضا و امام تواد

و از مشایخ حدیث میدانند 6.بسیاری از محدثان بزرگ ،به ثقهبهودن

ابراهیمبنهاعم تأکید دارند؛ چنانکه محقهق اردبیلهی (م 993ق) ،بحرانهی (م 5586ق) و

 .1نجاشی ،رجال نجاشی ،ص 14؛ سید محمدعلی موحد ابطحی ،تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال،
ص .238
 .2سید محمدعلی موحد ابطحی ،تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال ،همان.
 .7ر.ك :حسین بروجردي ،بهجة اآلمال فی شرح زبدة المقال ،ج .1
 .6محمدتقی شوشتري ،قاموس الرجال ،ج  ،1ص .726
 .8عبداهلل مامقانی ،تنقیح المقال ،ج  ،7ص .779
 .4همان ،ج  ،1ص .63
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اصحاب قمی امام هادی

بحرالعلوم (م 5151ق) ،او را از زمره موثقان دانستهانهد 5.عهیخ باهایی (م 5۴35ق) و پهدر
بزرگوارش (م 984ق) ،حدیث او را صحیح میدانند.

1

مامترین عملکردهای ابراهیمبنهاعم عبار اند از:
 .۱برقراری ارتباط بین حوزههای قم و کوفه

ابراهیمبنهاعم قمی ،نقش مامی در ارتبا و اتصال حوزهههای علمیهه قهم و کوفهه
داعته است 3.کشّی (م حهدود 34۴ق) ،نجاعهی (م 41۴ق) و عهیخ طوسهی (م 46۴ق) در
کتب رتالی خود ،وی را اینگونه توصیف کردهاند:
او ،اوّلين کس است که حديث کوفي ن را در ق منتشر کرد.

4

وی پس از فراگیری علوم و کسب احادیث از مشایخ حدیثی ،بهه قصهد انتشهار اخبهار
اهلبیت

در قم ،از کوفه به این عار مااتر کرد و به تروی مکتب حدیثی خهویش

(کوفه) در قم همت گماعت .محمدباقر بابودی در این باره میگوید:
او رشتهب ی مختلف حديث را از اينج و آنج تحصيل کارد و سا ب اه قا
آمد ،ت که ق را از حديث ابل يت

غن س زد .او عد از تحصايل حاديث از

کوفي ن چون ا نمحياوب (م ۲۲4ق) اه داداد رفات و حاديث دادادي ن را از
برکس که در آنج ص حب کت ب و دانشا اود ،فراگرفات و از مشا يخ شا م،
عراق ،ک ش ن ،اصفه ن ،ابواز ،ری ،نيش ور ،بمدان ،کرما ن و ...براا کاه اود،
هرهب گرفت.

5

 .1بحرالعلوم ،رجال السید بحرالعلوم ،ج ،1ص  687و .642
 .2عبداهلل مامقانی ،تنقیح المقال ،ج  ،1ص .63
 .7سید محمدعلی موحد ابطحی ،تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال ،ص .238
 .6نجاشی ،رجال ،ش .18
 .8محمدباقر بهبودي ،علم رجال و مسئله توثیق ،ص .28
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 .۲ترویج تعالیم اهلبیت

ابراهیمبنهاعم قمی ،در راه تروی تعالیم اهلبیهت

از واالمقهامتهرین روا و دارای

منزلتی عظیم در میان محدثان است .وی پرچمدار ناضت حدیثی در میان راویان و محدثان
حوزه درسی قم است و در میان روا  ،دارای بیشترین و متنوعترین روایا در ابواب فقای و
اخالقی است 5و کمتر بابی است که از روایا او تای باعهد 1.آیهتاهلل خهویی ،روایها او را
افزون بر  64حدیث ،و اساتید و مشایخ او را بیش از  56۴نفر ذکر نموده اسهت 3.بحرالعلهوم،
وی را با عباراتی چون :کثیر الروایة 4،واسع الروایه 1و مقبول الحدیث 6میستاید.

7

 .۳تأسیس مکتب حدیثی

ابراهیمبنهاعم ،یکی از پرورشیافتگان مکتب حدیثی عهراق اسهت کهه بهرای نشهر
احادیث کوفیان در قم ،تالش بسیاری نمود و او را میتوان از بنیانگذاران مکتب حهدیثی
تدید در قم دانست .سابقه حدیثی قم ،به نیمه اوّل قرن دوم هجری باز میگردد .از اوایل
قرن سوم به بعد ،از نظر عیوه برداعت از احادیث و نیز ورود غُال در کوفه ،منازعهههها و
اختالفهای علمی بین قم و کوفه روی داد و حوزه قم برای مصونماندن از آسهیبههای
این تریان ،به سختگیری در معیارهای پذیرش روایا و اصول ترح و تعدیل روی آورد
 .1ابوالقاسم خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،1ص  712ـ .718
 .2بحرالعلوم ،رجال السید بحرالعلوم ،ج  ،1ص .679
 .7همان ،ص .713
 .6به کسی که از ائمه معصومین

زیاد روایت نقل کرده و در روایت ثقه و عادل است کثیر الروایة

میگویند .جدیدي نژاد ،معجم مصطلحات الرجال و الدرایه ،ص .129
 .8در نقل روایت ،به کسی که احادیث نقل شده از او داراي اعتبار و حسن بوده و داراي اعتبار میباشد
واسعالروایه یا طریقالروایه میگویند .همان ،ص .188
 .4کسی که در روایت احادیث ائمه

شرایط عدالت  ،وثاقت و صداقت را دارا باشد ،مقبولالحدیث

میگویند .همان ،ص . 133
 .3بحرالعلوم ،رجال السید بحرالعلوم ،ج  ،1ص .679
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و حتی مشایخ قم ،برخی افراد را به اتاام غلو ،از قم بیرون راندند .در این میان ،فعالیهت و
تالش ابراهیمبنهاعم ،به عنوان یکی از پرورشیافتگان مکتب حدیثی عراق بهرای نشهر
احادیث کوفیان در قم ،اهمیتی بسزا مییابد و میتوان او را بنیانگذار مکتب حدیثی تدید
در قم دانست.
 .۴تألیف کتاب

و النوادر

بر مبنای آثار علمای رتال از ابراهیمبنهاعم ،دو کتاب قض ي اميرالمؤمنين

نام برده عده 5که هر دو اثر ،به تات حوادث روزگار از بین رفته و به دسهت مها نرسهیده
است 1.او احادیثی از امام هادی

درباره تفسیر و ایمان و نذور نقل کرده است.

3

تاریخ وفا ابراهیمبنهاعم ،به طور دقیق مشخص نیست؛ چون وی از امام تواد
امام هادی

و امام حسن عسکری

،

روایت دارد4و از عاگردان آنان محسوب میعود.

وفا او را حدود سال 16۴ق اواخر نیمه اوّل و اوایل نیمه دوم قرن سوم دانستهاند و محل
مدفن وی نیز عار قم میباعد .امروزه نشانی از قبر او موتود نیست.

.

1

احمدبناسحاق قمی (م 062ق)

ابوعلی احمدبناسحاق قمی ،فقیه ،محدّث و از اصهحاب امهام تهواد و امهام ههادی
وکیل امام حسن عسهکری

6و

در امهوال موقوفهه قهم و یکهی از دیدارکننهدگان بها امهام

 .1ابوالفرج محمدبناسحاق (ابنندیم) ،الفهرست ،ص 233؛ احمدبنحجر عسقالنی ،لسان المیزان ،ج  ،1ص
 ،118ش .743
 .2بحرالعلوم ،رجال السید بحرالعلوم ،ج  ،1ص 679؛ موحد ابطحی ،تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال،
ج  ،1ص .66

 .7عزیزاهلل عطاردي ،مسند اإلمام الهادي

 ،ص .712

 .6عبداهلل مامقانی ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج  ،1ص .234
 .8مجید عارف ،پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه ،ص .771

 .4نجاشی ،رجال ،ص  ،91ش 228؛ اللجنة العلمیة فی مؤسسه ولی العصر ،موسوعة اإلمام الهادي
 ،6ص .61

،ج
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عصر

 5،در حدود 59۴ق در قم چشم به تاان گشود .وی مهدتی پهس از وفها امهام
زنده بوده و دوران کاولت و پیهریاش را مهیگذرانهد .در گزارعهی از

حسن عسکری

حسینبنروح قمی ه که در رتال کشی آمده است ه میخوانیم:
وی پب از وف ت حضرت عسکری

 ،ن مهای ه ام م عصار

نوشات و

اا زه خواست ت ه حج سفر کند .حضرت نياز ضامن ااا زه ،پ رچاهای ارای او
فرست د .وی ديدن پ رچه ،گفت :ام م [ اين ک ر ]،خير وفا ت مارا داده اسات.
وی بنگ م زگشت از حج در «حلوان» (واقع در سارپلذبا ب ،از توا اع اسات ن
کرم نش ه) درگهشت.

۲

اکنون ،قبر او در سرپلذهاب پابرتاست.

3

احمدبناسحاق در یک خانواده مذهبی و علمی در قم پرورش یافهت و چهون پهدرش،
اسحاقبنعبداهلل قمی ،اهل دانش و از اصحاب امام کاظم بهود ،او را از محهدّثان ایهن
دوره و از اصحاب آن امام به عمار آوردهاند .او ناظر اوقاف در قم بود 4.احمدبناسحاق
در عصر امام هادی که دوران میانسالی خود را سسری میکرد ،مسافر هایی به بغداد،
کوفه و سامرا داعت و چندین نوبت نیز خدمت امام هادی عرفیاب عد و پرسشهایی
را که از آن امام مینمود ،در کتابی گردآوری کرد .وی طی مسافر هایش بهه عهراق ،بها
استادان متعددی مالقا داعت و از آناا حدیث عنید 1.امهام بهه ثقههبهودن او تأکیهد
6
داعت.
 .1محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،82ص .27
 .2محمدبنعمر کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ص  ،883ح .1382
 .7شیخ جعفر مهاجر ،رجال األشعریین من المحدثین وأصحاب االئمة ،ص .71
 .6همان ،ص .73
 .8کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ص  ،37ش 136؛ طوسی ،رجال ،ص  ،737ش 8824؛ همان ،ص ،287
ش 8467؛ همان ،ص  ،793ش .8813
 .4کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ص  ،883ح .1387
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بهه عنهوان وکیهل آن امهام در قهم،

مشغول خدمت بود و خانهاش در قم محل رتوع علما ،فقاا و مردم عادی بود .بهه همهین
دلیل ،نجاعی او را «وافد القمیین» معرفی کرده است 5.گفته میعود :وی به دسهتور امهام
حسن عسکری

مسجد بزرگی در قم بنا کرد که امروزه پابرتاست و بهه نهام «مسهجد

امام» عار یافته است 1.به نظر میرسد که با تأسیس مساتد بهزرگ یها تهامع در ایهن
عار ،محدّثان قم  ،مکتب حدیثی خاصّ خود را در این قرن سامان دادهاند و طبعاً مجالس
قرائت و سرماع و امالی حدیث نیز داعتهاند که عناختهعهدهتهرین محهل بهرای برگهزاری
چنین محاضری ،در آن روزگار ،مساتد بوده است.
احمدبناسحاق در قم عاگردان متعددی تربیت کرد که مشاورترین آناا :سعدبنعبداهلل
اععری (م 199ق) ،عبداهللبنتعفر حمیری (م بعد 197ق) ،محمدبنحسن صهفّار قمهی (م
3

19۴ق) و علیبنابراهیم قمی (م حدود 171ق) بودهاند .از تألیفها او ،کتهابههای :علال

الصوم 4،علل الصالة و مس ئل الرا ل (پرسشهایی از امام ههادی
معرفی عدهاند 1که از وی باقی مانده است.

.

دربهاره حهال راویهان)

6

احمدبنحمزةبنیَسَعبنعبداهلل اشعری قمی (م نیمه دوم سده سوم هجری)

وی در اواخر سده دوم هجری در عار قم به دنیا آمد و در عمار یاران امام ههادی

بوده است 7.او وکیل امام ههادی

در عهار قهم بهوده و وتوهها عهرعیه را بهه امهام

 .1نجاشى ،رجال ،ص  91و .131
 .2عباس فیض ،گنجینه آثار قم ،ج  ،2ص436؛ محمدتقی بیك ارباب ،تاریخ دار اإلیمان قم ،ص .82
 .7شیخ جعفر مهاجر ،رجال األشعریین من المحدثین وأصحاب االئمة ،ص .77

 .6عطاردي ،مسند اإلمام الهادي

 ،ص .723

 .8نجاشى ،رجال ،ص .91

 .4شریف قرشی ،تحلیلی از زندگانی امام هادي

 ،ص 283؛ به نقل از :طوسی ،الفهرست.

 .3برقی ،الرجال ،ص 89؛ اللجنة العلمیة فی مؤسسة ولی العصر ،موسوعة اإلمام الهادي
قرشی ،تحلیلی از زندگانی امام هادي

 ،ص .288

 ،ص 68؛ شریف
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میرسانده اسهت و امهام

او را در ردیهف بزرگهانی همنهون احمهدبهناسهحاق قمهی،

برتستهترین روایتگر عیعه ،قرار داده است 5.او چند بار موفق به مالقا با امام هادی
می عود و از محضر آن حضر  ،باره گرفته ،بسیاری از مشکال علمی و مسائل عهرعی
خویش را بدین گونه حل نموده است 1.بیشتر رتالعناسان ،احمدبهنحمهزه را بهه عنهوان
محدثی مورد اعتماد و موته یاد کردهاند .نجاعی مینویسد:
احمد نحمزه ،چهرهای سي ر سي ر مواه و لندمرتيه است.

3

عالمه حلّی او را چاره برتسته برمهیعهمرد و عهیخ طوسهی یهادآوری مهیکنهد کهه
احمدبنحمزةبنیسع قمی ،مورد اعتماد و ثقه است 4.تناا کتاب وی که منابع رتالی آن را
متذکر عدهاند ،النوادر است .نجاعی در آثار خود ،از این کتاب نام برده است.

1

احمدبنحمزه ،محدّث مورد قبول علمای عیعه و مورد عنایهت و تأییهد حضهر امهام
زمان

بوده است 6.در مورد تاریخ وفا و محل دفن او ،اطالع دقیقی در دست نیسهت؛

اما با توته به منابع ،او در نیمه دوم سده سوم هجری رحلت کرد و احتماالً ماننهد دههها و
صدها محدّث قمی ،در این عار آرمیده باعد.

.

احمدبنمحمدبنعیسی اشعری قمی (م 082ق)

از عاگردان امام تواد و هادی

و از بزرگان اهل قم بود که عیخ طوسی از او با عنهوان

«بزرگ قمیها و چاره درخشهان و فقیهه آنهان»یهاد کهرده اسهت 7.نجاعهی او را «عهیخ
 .1صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج  ،6ص .279
 .2طوسی ،تهذیب االحكام ،ج  ،9ص  ،83ح .77
 .7نجاشی ،رجال ،ص .44
 .6طوسی ،رجال ،ص .787
 .8نجاشی ،رجال ،ص .44

 .4شبستري ،النور الهادي إلی أصحاب اإلمام الهادي
 .3طوسی ،الفهرست ،ص .28

 ،ص 61؛ طوسی ،رجال ،ص .639
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القمیین» و «وته األعاعره» خوانده است 5.احمدبن محمد به علت اقامت طوالنی در قهم،
تناا گاگاهی با امام تواد و هادی

مالقا داعته و بدین تاهت ،احادیهث چنهدانی از

آنان روایت نکرده است 1.احمدبنمحمد با حاکم قم در ارتبا بهوده و ایهن امهر ،نشهان از
مرتبه وی میان اهل قم دارد.

3

عملکرد و اقدامات
 .۱مبارزه با غلو و غالیان

احمدبنمحمد ،در عقاید بسیار سختگیر بود و با غالیان بهعد برخورد میکرد .نقهل
عده که وی ،حتی احمدبنمحمد برقی (م  174یا 18۴ق) ،محهدث مشهاور امهامی را بهه
سبب روایاتی که نقل میکرد ،از قم بیهرون رانهده بهود؛ امها پهس از مهدتی ،او را بهه قهم
بازگرداند و از وی عذرخواهی کرد 4.علیبنحسکه و قاسم یقطینی (ح نیمه اوّل قرن سوم)،
سردمداران اصلی غلو در زمان احمد بودند .احمد در نامهای به ائمه عصر خود ،بهویژه امام
حسن عسکری  ،عقاید غالیان را برای آنان فرستاد .وقتی امام حسن عسکری نامه
احمد را دریافت کرد ،چنین پاسخ داد:
اين ،دين م نيست .از اين سخن ن ،دوری جوی.

5

 .۲مبارزه با جریان واقفیه

احمدبنمحمد با ارسال نامه برای ائمه بعد از امام کاظم (امام رضا ،امام تواد و امام
هادی ) و پرسیدن مسائل فقای و غیر فقای و ارتاع مردم به آناا ،خهح بطالنهی بهر
6
مذهب واقفیها کشید.
 .1نجاشی ،رجال ،ص .778
 .2همان.

 .7همان؛ شریف قرشی ،تحلیلی از زندگانی امام هادي

 ،ص .289

 .6ابنغضائري ،کتاب الضعفاء ،ص .17
 .8کشی ،اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2ص  832و .837
 .4ر.ك :کلینی ،اصول کافی ،ج  ،2ص  ،223ح 23؛ شیخ طوسی ،تهذیب األحكام ،ج  ،9ص  ،72ح .132

023
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 .۳نقل حدیث

احمد از طریق مشایخ خود و برخی دیگر ،راوی بسیاری از احادیث امامیه اسهت و نهام
مشایخ او ،مانند احمدبنمحمدبنعمروبنابینصر بزنطی (م 115ق) ،حسنبنسعیدبنحمهاد
اهوازی (م بعد از 11۴ق) ،حسینبنسعید اهوازی (م بعد از 114ق) ،حسنبنعلیبنفضهال
کوفی (م 114ق) ،صفوانبنیحیی بجلی (م 15۴ق) و عثمانبنعیسهی عهامری (م حهدود
1۴3ق) ،در را ل نجاعی و الفهرست طوسی به عنوان حلقه اتصالی میان احمهد و مشهایخ
قدیمتر امامیه آمده است .در روایتِ حهدیث ،بههگونههای زبهانزد بهود کهه برخهی علمهای
اهلسنت از نقش او یاد کردند .مؤلف لس ن الميزان او را «شیخ الرافضة بقم» خوانده است.

5

احمد سعی داشت که احادیث ثقه و صحیح یا یواج دهد و از نشر احادیث ضعیف
ممانعت میکرد .وقتی تشخیص داد احمدبنمحمدبنخالد دی نقل حدیث سهلانگای است و
به یوایات مرسل و ضعیف اعتماد میکند ،او یا از قم بیرون کرد و آنگاه که متوجه شد دی
یوش خود اشتباه کرده یا مبانی علمی وی تغییر کرده ،به دنبال وی یفت و با عظمت تمام
او یا به قم بازگرداند و زمانی که برقی از دنیا یفت ،برای جبران اشتباه خود ،با سروپای
برهنه دی تشییع جنازه او شرکت کرد 2.یوایاتی که احمد بدون واسطه از امامان معصوم
نقل کرده ،بسیای اندك است؛ اما یوایت نقلشده از طریق یاویان دیگر ،زیاد بوده است.
مجموع احادیث احمد با واسطه و مستقیم ،تا  2222حدیث مییسد.

3

 .۴رهبری شیعیان قم

احمدبنمحمد ،رهبری عیعیان قم را بر عاده داعت .قدر مهذهبی و اتتمهاعی وی،
بدان حد رسید که وقتی بر اساس وظیفه عرعی ،برخی غالیان و مخالفان تشهیع را از قهم
 .1ابنحجر عسقالنی ،احمد ،لسان المیزان ،ج  ،1ص .243
 .2اردبیلی ،جامع الرواة ،ج  ،1ص .47
 .7خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج  ،2ص .739

062

اصحاب قمی امام هادی

و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی

اخراج میکرد ،احدی را توان اظاار مخالفت نبود 5و نیز او در مسائل عاری و حکومتی ،در
رأس تصمیمگیری بود.

1

تألیفات

احمدبنمحمد ،دارای آثار متعدد و متنوع است .کتاب الخطب 3و کتاب فض ئل العرب که
4

1

به گفته کلینی ،وی در این مهورد گرفتهار تعصهب عهده .کتهب الناوادر ،التوحياد ،فضال
 ،المتعة ،الن سخ والمنسوخ ،االظلة ،المسوخ ،حج ،الطب الکيير ،الطب الصدير ،المک سب،

الني

المالح و نوادر الحکمة ف التفسير 6،از مامترین آثار اوست .تناها کتهابی کهه از وی بهاقی
مانده ،کتاب النوادر است که یک بار به صور سنگی همراه با کتاب فقه الرضا ،در قم بهه
چاپ رسیده است.

7

در مورد تاریخ دقیق وفا احمدبنمحمد قمی ،اطالع دقیقهی در دسهت نیسهت .او در
سال وفا برقی ،یعنی سال 18۴ق زنده بوده است 8.احتمال میرود که فهو او در دههه
اخیر قرن سوم یا مقداری قبل از آن واقع عده باعد .در این صور  ،عمر او به حهدود 9۴
سال خواهد رسید .از محل دفن او نیز اطالع دقیقی در دست نیست .با این حال ،چون قم
محل اقتدار دینی و علمی او بود ،احتمال میرود آرامگاه وی در همین عار باعد.

 .1مامقانی ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،ج  ،1ص .92
 .2قاضی نوراهلل شوشتري ،مجالس المؤمنین ،ج  ،1ص .673
 .7نجاشی ،رجال ،ص .778
 .6کلینی ،الكافی ،ج  ،1ص .726

 .8عبدالحسین شبستري ،النور الهادي إلی أصحاب اإلمام الهادي

 ،ص .61

 .4نجاشی ،رجال ،ص 89؛ مجلسی ،بحار األنوار ،ج  ،1ص  77ـ  ،76ح 14؛ ابنشهرآشوب ،معالم العلماء،
ص .16
 .3احمدبنمحمد اشعري قمی ،النوادر ،قم :مدرسة اإلمام المهدي
 .8نجاشی ،رجال ،ص .33

1744 ،ش.
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.

عبداهللبنجعفر حمیری قمی

وی ،یکی از بزرگان و مرزداران مکتب عیعه است که در اوایل قرن سوم هجهری قمهری
بین سالهای 11۴تا 14۴ق به دنیا آمد .حمیر ،نام محلی در غرب صنعاست 5.او بهه دلیهل
اینکه از قم برخاسته بود ،لقب قمی گرفت.

1

عبداهللبنتعفر مورد وثوق علما و رتالیون عیعه بهوده اسهت .عهیخ طوسهی دربهاره او
مینویسد:
عيداهلل ناعفر حميری قما  ،مکنا اه ا والعيا
اطمين ن است.

 ،و شاخ

ثهاه و ماورد

3

نجاعی نیز او را بزرگِ علمای قم و عخصیت برتسته آناا میداند 4.عبهداهلل از یهاران
امام هادی و امام حسن عسکری
از امام هادی

بوده 1و با آن دو امام همام ،ارتبا نامهای داعت و

با عنوان «الرتل» نام برده 6و نیز از امام حسن عسهکری

«ابیمحمد» نام برده است.

بها عنهوان

7

حمیری ،نقش مامی در روایت مکتوبا حدیثی محدّثان قم داعته اسهت 8و نهام وی،
در سلسله اسناد روایی بسیاری از آثار محدّثان عیعی کوفه و مناطق دیگر دیده میعهود.

9

او برخی مکاتبا فقای ه کالمی بین امامان عیعه و اصحاب را گرد آورده و آثاری با این
 .1فیروزآبادي ،قاموس اللغه ،ج  ،2ص .16
 .2نجاشی ،رجال ،ص 182؛ طوسی ،الفهرست ،ص .132
 .7طوسی ،الفهرست ،ص .132
 .6نجاشی ،رجال ،ص .182
 .8طوسی ،رجال ،ص  619و .672
 .4الرجل ،در اصطالح محدثان شیعه ،به امام هادي
 .3اردبیلی ،جامع الرواة ،ج  ،1ص .639
 .8طوسی ،رجال ،ص.626
 .9نجاشی ،رجال ،ص  732 ،148 ،89 ،78و .673

اطالق میشود.

060

اصحاب قمی امام هادی

و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی

موضوع تألیف کرده است؛ به عنوان نمونه ،در کتاب مسا ئل الراا ل و مک تيا ته ا الحسان
الث لث

 ،نامهنگاریهایی بین برخی اصحاب امام هادی

بر مسائل فقای است ،تمع آورده است.

با ایشان را که غالباً مشتمل

5

تألیفات
1

از عبداهلل حدود پانزده تا بیستوعش کتاب در منابع رتالی نام بردهاند؛ از تمله :کت ب

الدالئل ،کت ب الطلب ،کت ب التوحيد ،کت ب الديية و قرب اإلسان د 3است .البته همه این آثهار از
بین رفته و تناا کتاب قرب اإلسن د 4از او به تای مانده که یکی از منابع و مآخذ کتب اربعه
عیعه را تشکیل میدهد .این کتاب ،در زمان حیا آیتاهلل بروتردی با اعهراف و مقدمهه
ایشان چاپ عد.
عبداهلل ،آثاری نیز در موضوع امامت تألیف کرده است .وی ،کتاب مامی با نام الادالئل

داعته است که تا قرن هفتم موتود بوده و بااءالدین اربلی (م  693ق) 1بخشهایی از آن
را نقل کرده است 6.اثر دیگر او ،کت ب الديية است که نجاعی از آن با نام الديية والحيرة یهاد
نموده است.

7

 .1همان ،ص .223
 .2طوسی ،الفهرست ،ص 132؛ نجاشی ،رجال ،ص .182

 .7تهرانی ،شیخ آقابزرگ ،الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،ج  ،1ص 187؛ همان ،ج  ،13ص 48؛ خویی ،معجم
رجال الحدیث ،ج  ،13ص .161
 .6قرب اإلسناد ،به آثاري اطالق میشود که در آن ،محدّث ،احادیث را با کوتاهترین طریق تا معصوم
روایت کند.
 .8ابوالحسن علیبنعیسی ،مشهور به بهاءالدین اِرْبِلی ،محدّث ،مورخ شیعی قرن هفتم و نویسنده کتاب
کشف الغمة فی معرفة االئمة است.
 .4بهاءالدین اربلی ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،ج  ،7ص  213 ،123 ،44و .636
 .3نجاشی ،رجال ،ص .219
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069

زمان رحلت عبداهلل ،نامعلوم است؛ احتماالً زمان وفا ایشان ،اواخر قرن سوم هجهری
بین سالهای  3۴۴تا 3۴1ق بوده باعد .محل دفن او نیز مشخص نیست.

.

حسنبنخُرّزاذ قمی (م حدود سال  052ق)

او به تناسب اینکه زادگاهش قم بوده ،به «قمی» اعتاار داعت 5.تولد او حهدود نیمهه اوّل
سده سوم هجری است .وی ،یکی از راویانی است که بسیار روایهت نقهل کهرده و «کثیـر
الروایة» لقب گرفته است 1.عیخ طوسی او را به عنوان یکی از راویان عیعی دانسته است

3

و مؤلف کتاب الج مع ف الرا ل ،وی را یکی از محدّثان بزرگ عیعی دانسته کهه اخبهارش
در ناایت خوبی و درستی است.

4

خرزاذ ،مد مدیدی از زندگی خود را در عار قم سسری کرده است .او برای دیهدار بها
امام هادی

از قم به سامرا سفر نمود و خود را به محضر امهام ههادی

رسهانید و از

محضر ایشان بارهمند عد و پس از مدتی اقامت در عراق ،راهی دیار خود ،قم عد .بعهد از
بازگشت به قم ،سفرهایی را انجام داد .این بار بهه سهوی مهاوراءالنار ،قلمهرو عهرق آسهیا
هجر نمود و از محدّثان نامآور عیعی ،همنون :عیاعی سهمرقندی (م 31۴ق) ،کشهی و
حسینبناعکیب (م اواخر قرن سوم هجری) که در عارهای سمرقند ،مرو و کش 1زندگی
میکردند ،باره برد .حسنبن خرزاذ ،به ماوراءالنار رفت و در عهار تهاریخی کهش اقامهت
گزید .او به قدری در آن سرزمین توقف کرد که به عنوان محهدّثی کهه اههل عهار کهش
است ،از او نام میبرند.

6

 .1همان ،ص 77؛ طوسی ،رجال ،ص  617ـ .647
 .2نجاشی ،رجال ،ص .77
 .7طوسی ،رجال ،ص  617و .647
 .6محمدتقی شوشتري ،قاموس الرجال ،ج  ،7ص .229
 .8امروزه ،منطقه کش در تقسیمات جغرافیایی کشور ازبكستان قرار دارد و به نام شهر سبز خوانده میشود.
 .4موحد ابطحی ،تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال ،ج  ،1ص .234

062

اصحاب قمی امام هادی

عیخ طوسی ،حسن را از یاران امام هادی

و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی

به عمار آورده؛ 5هرچند متأسفانه روایتی

که بدون واسطه از این امام بزرگوار نقل کرده باعد ،به دست نیامده است.
تألیفات

حسنبنخُرّزاذ ،دارای تألیفا و آثار فراوانی بوده است که در رهگهذر زمهان ،از میهان
رفته است .نجاعی دو کتاب اسم ء رسول اهلل

از دیگر صحابی امام هادی

و المُتعة را از او میداند.

1

میتوان از ریانبنصلت اععری و خراسانی بغهدادی،

3

عباسبنمعروف قمی مولی تعفربنعمرانبنعبداهلل اععری 4،محمدبهنالریهانبهنالصهلت
االععری ثقه 1و احمدبنابیعبداهلل برقی (م  174یا 18۴ق) نام برد که آنان از صحابی امام
تواد

یا امام عسکری

امام تواد و امام هادی

نیز بودند .احمدبنابیعبداهلل محمدبنخالد برقی ،از اصهحاب
 6و از بزرگان علما ،محدّث ،ثقهه ،فقیهه و فاضهل بهود کهه در

بسیاری علوم تبحر داعت .تألیفا او را حدود صد کتاب عمردهانهد کهه ماهمتهرین آناها:
التههيب ،الت ريخ ،التراا والتع طف ،اليلدان ،العلال ،المح سان و المع شارة مهیباعهد 7.کتهاب
المح سن او در آن روزگار ،کتابی تامع علوم (دانشنامه) بوده است .در حهال حاضهر ،یهازده
بخش از این کتاب به دست آمده است.

8

 .1طوسی ،رجال ،ص  617و .647
 .2نجاشی ،رجال ،ص .88
 .7طوسی ،رجال ،ص .784
 .6همان ،ص .789
 .8همان ،ص .791
 .4نجاشی ،رجال ،ص .84

 .3عبدالحسین شبستري ،النور الهادي الی اصحاب االمام الهادي

 ،ص  67ـ .66

 .8ر.ك :برقی ،المحاسن ،تحقیق و تصحیح :سید مهدي رجایی ،قم ،مجمع جهانی اهلبیت1617 ،ق.
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نتیجه

دوران امامت امهام ههادی

بهه علهت مصهادفعهدن بها حاکمیهت ترکهان در بغهداد و

سختگیری خلفای عباسی در خصوص عیعیان ،دوره بسیار عهکننده و غیرقابهل تحملهی
بود .به همین علت ،محل زندگی امام هادی
عیعه و توسعه تشیع باعد .امام هادی

نمیتوانست مکانی برای رعد اندیشههای

برای مقابله با اقداما عباسیان ،از روش ارعاد و

تبلیغ استفاده کرد و به تای کشاندن عیعیان به سامرا و قراردادن آنان در تیرس عباسیان،
اندیشه ناب خود را از طریق یاران و عاگردان خویش در مناطق مختلف رواج داد و برخهی
از عارها از تمله قم ،در این زمینه نقش سازندهای را ایفا کرد و رسالت سامرا را به دوش
کشید .با افول مدرسه حدیثی و کالمی کوفه ،مدرسه قم در این دوره ،یکهی از ادوار رعهد
کالمی ،حدیثی و فقای خود را پشت سر می گذارد .بها بررسهی و موعهکافی در فارسهت
میراث مکتوب و همننین احادیث اصحاب قمی ،در این دوره با روعنی زیهادی مشهخص
میعود که عار قم در این دوره ،در حال دریافت میراث مکتوب و احادیهث کوفهه اسهت.
اصحاب قمی امام هادی

با تربیت عاگردان و رساندن پیام و روایا امهام بهه منهاطق

عیعه نشین و نیز مسافر به تاان اسالم ،در نشر معارف دین نقش داعتند .آنان علهوم و
معارف را از امام میگرفتند و در اختیار عیعیان و دوستداران علم قرار میدادند.

061

اصحاب قمی امام هادی

و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی

منابع
 .1ابنالغضائري ،احمدبنالحسینبنعبیداهلل ،کتاب الضعفاء (رجال) ،تحقیق سید محمدرضا حسینی
جاللی ،قم :دار الحدیث1622 ،ق.
 .2ابنبابویه (شیخ صدوق) ،التوحید ،به کوشش هاشم حسینی ،قم :مؤسسة النشر اإلسالمی.
 .7ـــــ  ،کتاب من الیحضره الفقیه ،به کوشش حسن موسوي خرسان ،تهران1613 :ق.
 .6ابنحجر عسقالنی ،احمد ،لسان المیزان ،بیروت :مؤسسة األعلمی للمطبوعات1793 ،ق.
 .8ابنداود ،حسنبنعلی ،رجال ابنداود ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران.1762 :
 .4ابن شهر آشوب ،محمد ،معالم العلماء ،بـه کوشـش محمدصـادق بحرالعلـوم ،نجـف1783 :ق/
1941م.
 .3ابنطباطبا ،منتقلة الطالبیة ،تصحیح محمدمهدي خرسان ،نجف ،:المطبعة الحیدریة1948 ،م.
 .8ابنندیم ،ابوالفرج محمدبناسحاق ،الفهرست ،تحقیق رضا تجدد ،بیجا :محقق.1783 ،
 .9ارباب ،محمدتقی بیك ،تاریخ دار اإلیمان قـم ،بـه کوشـش حسـین مدرسـی طباطبـایی ،قـم:
چاپخانه حكمت.1787 ،
 .13اربلی ،بهاءالدین ،کشف الغمة فی معرفة االئمة ،قم :چاپ علی فاضلی1624 ،ق.
 .11اردبیلی ،محمدبنعلی الحائري ،جامع الرواة ،تهران :مطبعة شرکت چاپ رنگین1771 ،ش.
 .12اشعري قمی ،احمدبنمحمد ،النوادر ،قم :مدرسة اإلمام المهدي

1744 ،ش.

 .17بحرالعلوم ،محمدمهديبنمرتضی ،رجال السـید بحرالعلـوم (الفوائـد الرجالیـة) ،تهـران :مكتبـة
الصادق

1747 ،ش.

 .16برقی ،احمد ،الرجال ،همراه رجال ابنداود حلی ،به کوشش جاللالدین محدث ارموي ،تهـران:
1762ش.
 .18ـــــ  ،المحاسن ،تحقیق و تصحیح سید مهدي رجـایی ،قـم :مجمـع جهـانی اهـلبیـت
1617ق.

،

سال هجدهم ،شماره هفتادویکم ،پاییز 6931

061

 .14بروجردي ،حسینبنرضا ،بهجة اآلمال فی شرح زبدة المقال ،شـرح علـیبـنعبـداهلل علیـاري
تبریزي ،تهران :بنیاد فرهنگ اسالمی کوشانپور1731 ،ش1612 /ق.
 .13بهبودي ،محمدباقر« ،علم رجال و مسئله توثیق» ،کیهان فرهنگی ،سال هشتم ،ش .8
 .18تهرانی ،شیخ آقابزرگ ،الذریعة إلی تصانیف الشیعة ،بیروت :در األضواء1637 ،ق.
 .19حاجیتقی ،محمد« ،سیر تاریخ فقها و محدّثان قمی( ،»)2نامه قم ،ش  7و .6
 .23ـــــ « ،شجره علمی خاندان اشعري قم» ،علوم حدیث ،ش .8
 .21حلی ،حسن ،خالصة األقوال فی معرفة الرجال ،تحقیق :جواد قیومی ،قم :مؤسسة نشر الفقاهـة،
1613ق و نجف1781 :ق1941 /م.
 .22حمیري ،عبداهلل ،قرب اإلسناد ،قم :بینا1617 ،ق.
 .27خالقی ،محمدهادي« ،نخستین حوزه غنی و مستقل شیعه» ،روزنامه اطالعات.1731/11/26 ،
 .26خوانساري ،سید محمدباقر ،روضات الجنات ،قم :اسماعیلیان ،بیتا.
 .28خویی ،ابوالقاسم ،معجم رجال الحدیث ،بیروت1637 :ق.
 .24الشبستري ،عبدالحسین ،النور الهـادي إلـی أصـحاب اإلمـام الهـادي ،قـم :المكتبـة التاریخیـة
المختصة1621 ،ق.
 .23شریف قرشی ،باقر ،تحلیلی از زندگانی امام هادي(ع) ،ترجمه محمدرضا عطایی ،مشهد :آستان
قدس رضوي1731 ،ش.
 .28شوشتري ،قاضی نوراهلل ،مجالس المؤمنین ،تهران :اسالمیه1733 ،ش.
 .29شوشتري ،محمدتقی ،قاموس الرجال ،قم :مؤسسه نشر اسالمی ،دوم1613 ،ق.
 .73طوسی ،محمد ،اإلستبصار ،تهران :چاپ حسن موسوي خرسان1793 ،ق.
 .71ـــــ  ،األمالی ،قم :بینا1616 ،ق.
 .72ـــــ  ،تهذیب األحكام ،تهران :چاپ حسن موسوي خرسان1793 ،ق.
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 .77ـــــ  ،رجال الطوسی ،قم :چاپ جواد قیومی اصفهانی1618 ،ق و بـه کوشـش محمدصـادق
بحرالعلوم ،نجف1783 :ق1941 /م.
 .76ـــــ  ،فهرست کتب الشیعة وأصولهم وأسماء المصنفین وأصـحاب األصـول (الفهرسـت) ،قـم:
چاپ عبدالعزیز طباطبایی1623 ،ق.
 .78ـــــ  ،کتاب الغیبة ،قم :چاپ عباداهلل طهرانی و علی احمد ناصح1611 ،ق.

 .74عطاردي ،عزیزاهلل ،مسند اإلمام الهادي

 ،المؤتمر العالمی لالمام الرضا

 ،قم1613 :ق.

 .73فیروزآبادي ،مجدالدین محمـد ،قـاموس اللغـة ،تهـران :دار الطباعـه حـاج ابـراهیم تبریـزي،
1736ش.
 .78فیض ،عباس ،گنجینه آثار قم ،قم :چاپخانه مهر.1783 ،
 .79قمی ،حسنبنمحمد ،تاریخ قم ،ترجمه حسنبنعلیبنحسنبنعبدالملك قمی ،به کوشش جالل
الدین طهرانی ،تهران :توس1741 ،ش.
 .63کشی ،محمدبنعمر ،إختیار معرفة الرجال ،به کوشش حسن مصطفوي ،مشهد :دانشگاه مشـهد،
1768ش و قم :مؤسسه آلالبیت

1636 ،ق.

 .61کلینی ،محمد ،الكافی ،به کوشش علیاکبر غفاري ،تهران1788 :ق.
 .62اللُّجنة العلمیة فی مؤسسة ولی العصر ،موسوعة اإلمـام الهـادي ،قـم :مؤسسـه ولـیّ عصـر

،

1626ق.
 .67مامقانی ،عبداهلل ،تنقیح المقال فی علم الرجال ،چاپ سنگی در سه مجلد ،به خط احمد زنجانی،
تاریخ کتابت1768 :ق.
 .66مجلسی ،محمدباقر ،بحار األنوار ،بیروت1637 :ق1987 /م.
 .68معارف ،مجید ،پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه ،تهـران :مؤسسـه فرهنگـی و هنـري ضـریح،
1736ش.
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 .64موحد ابطحی ،سید محمدعلی ،تهذیب المقال فی تنقیح کتاب الرجال ،قم :ناشر :فرزنـد مؤلـف،
1612ق.
 .63مهاجر ،شیخ جعفر ،رجال األشعریین من المحدثین وأصحاب االئمة ،قم :مرکز العلـوم والثقافـة
اإلسالمیة1629 ،ق.
 .68مؤیدي ،مجدالدین ،لوامع األنوار ،نسخه عكسی موجود در کتابخانه مرکزي دانشگاه تهران.
 .69نجاشی ،ابوالعباس احمدبنعلی ،رجال النجاشی ،به کوشش موسی شبیري زنجانی ،قم :مؤسسه
نشر اسالمی جامعه مدرسین 1633ق1748 /ش.
 .83نیومن ،آندروجی ،دوره شكلگیري تشیع دوازده امامی؛ گفتمان حدیثی میان قم و بغـداد ،قـم:
شیعهشناسی ،اوّل1784 ،ش.
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