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شیعیان ایران در عصر امام حسن عسکری

 ،به دلیل دوری مسافت ،با

نامه نگاری از طریق وکالی آن حضرت ،پرسشهای دینی خود را باا ایااان
در میان میگذاشتند .پارهای از پرسشهای موجاود در ایان ناماههاا ،دارای
داللتهای مهمی در زمینه سیر تاریخی فکر و فقه شیعه است که در مباحا
تاریخ تمدن شیعیان باید مورد توجه قرار گیرد.
پژوهش پیش رو ،این مکاتبه ها را بر اساس مناطق جغرافیاایی ،و سا
نام راویان ،سامان داده و کوشیده است به این پرسش پاسخ دهد که منااطق
مختلف ایران در این خصوص چه نقاای ایااا کاردهاناد و در مقایساه باا
یکدیگر ،علل و عوامل نگارش نامهها و نیز محتوای نامههای آنها چاه باوده
است؟
نتیجه این پژوهش ،رابطه مستقیمی میان جمعیت شیعه و تعداد نامههاا را
ترسیم میکند و ناان میدهد که محور اصلی نامهها ،مسائل فقهی ،کالمی و
 .1دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم.)moghadam@rihu.ac.ir( :
 .2دانشجوی دکترای تاریخ اسالم دانشگاه باقرالعلوم

قم.)ehsan_6268@yahoo.com( :
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اجتماعی بوده است و در میان شهرهای ایاران ،قام نقاش بیااتری در ایان
مکاتبهها داشته است.

 ،ياران ايراني امام عسکري

کلیدواژگان :امام حسن عسکري

 ،شیعیان ايران،

قم ،نامهنگاري.
مقدمه 

امام حسن عسکري

 ،در سال 232ق چشم به جهاان ششا د پا

بزرش ارشان ،در سال 252ق به امامت رسی

ا شاهادپ پا ر

ح د شش سال امامت شیعیان را برعها

داشاات 9.ايشااان در اياان ما پ ،بااا سااه ي:یمااه ع اسااي :مع ااز 252اا255ق) ،مه ا ي
255ا252ق) مع م 252ا271ق) معاصر ب د.
در ايااران ،بااه ددیا د ري را  ،ا شاای مکات ااه

پیاار ان امااام حساان عسااکري
نامهنگاري) براي برقراري ارت اط با امام

اس ماد مايکردنا

کالمي در م اردي اج ماعي ي يش را ميپرسی ن
نامه ها دانس ه نیست نميت ان ع:

پرساشهااي قههاي،

پاسا درياقات مايکردنا  .تااري

ع ام نگارش آنها را با اسا ماد ا عصرار ماان
در ساامرا ،ا سا يي ،د ري

شصاسايي کرد؛ دي به نظر ميرس  ،شرايط ن شي امام
مساقت ،ددی اص:ي عم مي اين نامهنگاريها ب د است.

اين ن شا ار ،باه ر ش ت صایمي ا تل:ی:اي مکات اههااي سااکصان اياران را باا اماام
عسکري

بر پايه يس گا جغراقیايي آنان بررسي کرد

تالش داش ه است ،سهم هر

مصطهه را به دلاظ را ي ،ر ايت مسائ در نمصطههاي مشاص

کصا تاا ب ا ان نهاش

مصاطق را در قیاس با يک يگر مطادعه کرد .کاس يهاي همراس ا با عص ان ايان ن شا ار ،در
پیشیصه اين پژ هش ،چصین ر يکردي را ضر ري کرد
 .1مفید ،اإلرشاد ،ج ،2ص.313

پژ هش حاضار را ا آااار مشاابه

000

سالبیستودوم،شمارههشتادوهشتم،زمستان0011

م مايز نم د است .آااري مانص  :مسص امام حسن عسکري
در قر:ي ر اياپ امام

را نه کرد

اار عزيزاهلل عطااردي کاه

در قر:ي ديگر ،ياران را ياان اماام

ت جه به آاار رجادي معرقي نم د است .اصلاب ايراني ائمه اطهار
تاري ن شاني اصلاب ايرانيت ار ائمه

را باا

ا حسن قريشي

اار حی ر پیر ع:يد نیز هرکا ام قرا:ي را باه

شرححال ن شاني ياران ايراني امام عسکري

اي راص داد ان  .پاياننامه کارشصاساي

ارش قرش ه ب سعی ي ا دانشگا اصمهان نیز با نام «نهش ياران ايراني امامان نهم ،دهم
يا دهم
امام

در تاري قرهصگ اسالمي» ،در شمار پیشیصه اار است که ياران ايراني اين سه
را بر پايه آاار ع:مي بررسي کرد است.

اصلاب ايراني در اين ن ش ار ،به دلاظ ق:مر مکاني ،به سه مصطهه :مرکزي ،شارقي
جص بي ايران تهسیم ش است تالش ش تا جايي که مصابع اجا ميدهصا  ،ارت ااط باا
امام

 ،نامهها ،نامهنگاران ،نگرش نگارش آنان ديگر مساائ مربا ط باه آناان ،در

در ن هر مصطهه بررسي ش د .مصظ ر ا ايران در اين ن ش ار ،مل د ايران قع:اي اسات
ايرانیان در اين ن ش ار ،شام ايرانيت اران کساني هس ص که در ح

جغراقیاايي اياران

يس هان  .همچصین ،بر اساس شی تاري نگاران مل:ي ،شام کساني ي اه با د کاه باه
هرددی:ي به ايران آم

مهطعي ا مان در آن ن شي کرد يا در آن مصطهه درشذش هان .

بريي ا اين ياران ،با پس ن شهرهاي ايراني مشه ر ش ان ؛ داي نیاا ،ت اار ناژاد آناان
بهط ر دقیق دانس ه نیست باي به همان پس ن هاي جغراقیايي م جا د در مصاابع بساص
کرد .نک ه پاياني آنکه بیش ر مکات هها با امام عسکري

 ،قههي است در بريي م ارد،

قهیهان آراي ش ناش ني داش هان  .ا آنجاکه شی تلهیق در اين ن ش ار ،تااريصي اسات ،ا
م احث قههي پرهیز ش

به اي الف آرا بسص شردي است.
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چگونگيارسالمکاتبهها 


امام عسکري

در سامرا تلت نظر ي:ماي ع اسي ،يعصي :مع ز 252ا255ق) ،مه ا ي

255ا252ق) مع م 252ا 271ق) ب د بیش رين ارت اط با آن حضرپ ،ا طريق ناماه
ب د .اين پرسش مطرح ميش د که شیعیان ساکن در مصاطق د ر ،مانص شهرهاي ايران ،چه
چگ نه با امام مکات ه داش هان ؟ در پاس باي شمات ،بیشا ر

پرسشهايي ا امام کرد ان

اين مکات هها در بار مسائ قههي مانص چگ نگي تهسیم ارث 9يا اش غال ن مط:هه 2با د
که نشان ا قضاي قکري قههي آن مصاطق مسائ ما رد نیاا آن جامعاه با د اسات
شیعیان براي برطرف کردن نیا مص يهااي قههاي يا د ،باه کایالنا اماام

مراجعاه

ميکردن  .بريي پرسش ها مانص جسم يا ص رپ ب دن ي ا ن  3،کالمي ب د کاه باه نظار
مي رس  ،بیش ر در مجاد

ملاق ع:مي مطرح ميش

مصر ص م رد اطمیصان براي امام عسکري
پی

کیالن آنها را باا پیا هااي

مک ب ارسال ميکردنا  .ناام ايان

را «قَیْج 2عراق» مينامی ن  .ط سي در شزارشي مين يس  :پی

اماام عساکري

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،7ص.111
 .2صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.144
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.103
 .1فَیج ،تعریب شده پیک به معنای نامهرسان است .ابن فاار

(مقاایی

اللهاه ،ج ،1ص،)163

حرکت پُرشتاب را در معنای فیج آورده و اباناثیار (النهایاه ،ج ،3ص ،)183آن را ناماهرساان
تیزروی (المُسْرِع فی مَشْیه) دانسته که نامهها را از شهری به شهری دیگر میرساند .گویا تعبیار
«فی مَشْیه» به معنای پیک پیادهرو باشد .ازاینرو ،فراهیدی (العین ،ج ،6ص )184تصریح کرده
او ،نامهرسان سلطان است که پیاده حرکت می کند؛ اما برخی حرکت پیاده را تعریفای در مقابا
نامرسانی دانستهاند که در رساندن نامه تالش مایکناد (ر ::.ابانمنظاور ،لساان العارب ،ج،2
ص.)350
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د ما براي قاسمبنعالء آذربايجاني 9ا کیالن آن حضرپ ،نیام ب د تا ايصکه سارانجام
به ي بشارپ دادن که قَیْج عراق آم .

2

تلت نظر ب دن حساسیت حاکمیات بار اماام عساکري
مکات هها به راح ي آ ادي بین امام
امام عسکري
م .ق

 ،م جا مايشا کاه

کیالن رد ب ل نش د .در شزارشي آم است کاه

تکهچ ب شِردي به دا دبناس د 3داد تا آن را نزد عثمانبنسعی عَمْاري

ا 227ق) ب رد؛ اما در مسیر ،در اار بايدق اي دا د ،چا ب شکسات ناماههااي

جاسا ي ش نمايان ش  .امام عسکري

ضمن تذکر ج ّي به ي ،ياطرنشان کرد که

ما در شهر ب ي شرق ار هس یم 2.همچصین ،ام ال اج ا ق ی يم

کااپهاايي کاه

شیعیان به دست عثمانبنسعی ميرسان ن  ،ي مصمیانه در تُصگ ر غصي جاسا ي ميکرد
تا به دست امام برسان .

5

 .1قاسم ،اصالت عربی از قبیله هَمْدان داشت .در عصر والیتعهادی اماام ر اا

 ،در مارو و در

عصر غیبت در آذربایجان بود و به همین رو ،آذربایجاانی نامیاده شاد .او پا

از شاهادم اماام

عسکری

 ،همچنان در آذربایجان بود و با ناحیه ارتباط کتبی داشت و سرانجام در  117سالگی

درگذشت (خویی ،معجم رجال الحدیث ،ج ،11ص.)33
 .2طوسی ،الهیبة ،ص.310
 .3داوود ،کارکن و تونتااب (حمّاامی) اماام عساکری

باوده و ایان گوناه افاراد باه طاور

معمول ،اه دانش نباودهاناد؛ باهعناوان مااال ،شُاعبةبانحَجّااج (م160 .ق) گویاد« :دوسات
داشتم کیسهکش حمام بودم و حدیث نمایدانساتم( ».خطیاب بهادادی ،اقتضاا العلام العما ،
ص)87
 .1ابنشهر آشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،1ص.127
 .5طوسی ،الهیبة ،ص.351
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پاسخنامهها 


م رسي ط اط ايي 9،ش اه ي ارائه داد که عثمانبنسعی نامههاي ارساالشا باه اماام
عسکري

را پاس داد است .يکي ايصکه نامههاي صادر ا ناحیه مه سه عج) نیاز باه

همان دس صط ب د

امام عسکري

ديگر آنکه امام هادي

 ،به احم باناسالاق

قرم دن که سصن عَمْري ،ساصن مان اسات 2.شااه سا م ،شازارش «ابا غادا

راري

م323 .ق)» اساات کااه ش ي ا  :ا طريااق اب ا جعمر ملم ا بااناحم ا ج ا جي ،نامااهاي
به ناحیه مه سه عج) ن شا م .چصا ر ي در جا اب تا يیر شا  .سا

را ج ياا شا م

درياق م که جا ابا ساريع ا طارف حساینبانر ح ،جا ابا باا تا يیر ا طارف ناحیاه
مه سه عج) است.

3

بااينحال ،نميت ان پذيرقت که ج اب همه نامهها ا طرف عثمانبنساعی باشا ؛ باه
ددی آنکه بیشا ر کایالن ،دسا صط اماام

را مايشاصاي ص  .احما باناسالاق قماي

م220 .ا223ق) ،در يکي ا مالقاپهايش ،ا امام عسکري

ميي اه کاه دسا صط

ي د را نشان ده تا دس صط ايشان را بشصاس  .امام تذکري مايدها کاه دسا صطهااي
م ما پ ت را به تردي نیصا ا د 2.همچصاین ،شازارش اب ايدياان 5بیاان مايدارد کاه اماام
عسکري

نامه هاي بسیاري به هصگام شهادپ ،براي ساکصان م ائن ن ش ه به سای:ه

 .1مدرسی طباطبایی ،مکتب در فرآیند تکام  ،ص.132
 .2طوسی ،الهیبة ،ص.356-351
 .3همان ،ص.306
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.513
 .5وی خود را از خدمتکاران خانه امام حسن عسکری

و سرپرست امور نامههای آن حضرم

در بردن آنها به شهرهای مختلف معرفی کرده و راوی روایتِ شاهادم اماام عساکری
خواندن حضرم مهدی)عج) بر پیکر ایشان است (صدوق ،کمالالدین ،ج ،2ص.)175

و نمااز
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اب ايديان ارسال کرد است 9.شاه ديگر ،دقت حساسیت قمايهاا در شازارشا ر ايااپ
است؛ بهش نهايکه اشر ميدانس ص عثمان به ناماههاا جا اب داد  ،ناام ي را در شازارشا
ر ايت ذکر ميکردن ؛ براي نم نه ،ملم بنيلیي عطار قمي 2نامهاي را نه مايکصا کاه
مع :م نیست به چه کسي ن ش ه ش است؛ اما همانش نهکه ر ايت براي ي نها شا ،
ب ن ايصکه نامي ا امام ب رد ،آن را بیان کرد است 3.عُطارادي اين ر ايات را ا مک بااپ
امام عسکري

دانس ه است.

2

محتوایمکاتبهها 

مکاتبههایمرکزیايران 

قم

ر د اشعريان ا ک قه به قم در نیمه د م قرن ا ّل هجري ،س
رش کرد

ا پايگا هاي اص:ي شیعه شمرد ش د

ياران ائمه اطهار

5

ش اين مصطهه بهتا ريج

ياس گا بسایاري ا ان يشامص ان

قرار شیرد؛ بهش نهايکه امام عسکري

در نامهاي به ساکصان شهر

قم آبه 2،ضمن تج:ی ا شذش گان آنان ،عهاي مردم آن مصطهه را پاک دانست ن شت:
 .1همان.
 .2وی از بزرگان و محدثان قم و مورد اعتماد دانشیان رجال است .کلینی در کتااب خاود ،از وی
روایام بسیاری نق کرده است .در کتب رجال ،از تاریخ والدم و وفام ایشان ساخنی باه میاان
نیامده است (نجاشی ،رجال ،ص.)353
 .3کلینی ،کافی ،ج ،7ص.54

 .1عطاردی ،مسند االمام العسکری

 ،ص.271

 .5قمی ،تاریخ قم ،ص261-260 ،54 ،32؛ ر ::.جمعی از مؤلفان ،تاریخ تشیع ،ج ،2ص.168-167
 .6آوه یا آبه ،شهری میان قم و ساوه ،از شهرهای مهم شیعهنشین بود و با حمله مهوالن ویران شد.
برای آگاهی بیشتر ،ر ::.الویری ،مروری بر جهرافیای تاریخی آوه ،مهد تشیع ایران.
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«پی س ه ي شنی ى ما به شما د ام داش ه به عهاي پاک شاما انا

شرق اهايام ايان

دد س گى ملکم بین ما شما ،هرچه ق ىتر ش اسات 9».پایش ا ابانشهرآشا ب م.
533ق) ا اين نامه ي ري ياقت نش

در مصابع بع ي نیز با تابي ن ارد؛ تاا ايصکاه عالماه

مج:سي م9999 .ق) ،شای ع ا اهلل بلراناي م9930 .ق) در میاان تلهیهااپ ج يا ،
اد يري 2آن را با نشر دادن  .بااينحال ،هیچک ام ياد نکرد ان که اين نامه به چاه مصاسا ت
بد

آيا در ج اب نامه مردم آ يا آغا ناماهاي ا سا ي اماام

نامههاي ائمه اطهار

 ،آغا نامه ب د است 3.شاه آنکه امام هادي

با د اسات .برياي
در آغا نامهاي به

ملم بنعیسي عُ َی ي بغ ادي 2ن در 252ق) ،د نمر ا غادیان را باه ناامهااي قاسام
يهطیصي ع:يبنحسکه قمي دعن کرد؛ 5اما شاه ي ياقت نش که امام عسکري
آغا نامهاي به شص

نیاز

يا شر هي ياص ا ساکصان ايران ن ش ه باش .

ا میان شهرهاي مص :ف ايران که شیعیان در آنهاا ماي يسا ص  ،بیشا رين مکات اه را
شیعیان ساکن شهر قم با امام عساکري

داشا هانا کاه در ايصجاا شصرایت آناان

مل اي مکات هها بررسي ميش د.
 .1ابنشهر آشوب ،مناقب آل ابیطالب

 ،ج ،1ص.125

 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،50ص317؛ بحرانی ،عوالم العلوم ،ج ،21ص350؛ الویری ،مروری بر
جهرافیای تاریخی آوه ،ص.52
 .3طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.518
 .1وی از بزرگان شیعه و مورد اعتماد برخی از دانشیان رجال اسات (نجاشای ،رجاال ،ص)333؛
اما برخی نیز به تبع ابنالولید ،استاد شیخ صادوق ،وی را تضاعیف کاردهاناد (طوسای ،الفهرسات،
ص ،102نجاشی ،رجال ،ص.)318
 .5طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.518

001

سالبیستودوم،شمارههشتادوهشتم،زمستان0011

نسعداألشعریقمي(م062.ـ062ق) 
اسحاقب 

.احمد 
بن

1

ا کیالن امام عسکري

احم  ،ا صلابیان ابصاء ادرضا

در قم درشذشا ه باین

سالهاي 220ق تا 223ق در حُ :ان ا شهرهاي حاص:صیز عراق ب د 9.به نظر ميرس  ،د
يژشي ،ايشان را ا ديگر ياران قمي امام عسکري
تصها صلابي امام

م مايز ساي ه است :يکي آنکه ي

ا قم اسات کاه باه غیار ا مکات اه ،باه ديا ار اماام هام رق اه

مالقاپ هاي حض ري بسیاري با امام داش ه به « اق ادهمیین» 2ده ياق ه اسات .ديگار
آنکه ي در شمار کساني است که امام عسکري

 ،امام مه ي عج) را در سه سادگي به

ا نشان داد است .ا اينر  ،نجاشي ي را ا اصلاب ياص اماام عساکري
است 3.ا در مالقاتي ا امام عساکري

ي اسات دسا صط يا د را نشاان دها  2.ايان

شزارش ،بیانگر دقت حساسیت قميها در تشصی
مکات ههاي قرا ان قميها با امام عسکري

دانسا ه

ر ايت صلیح ا ضاعیف نشاان ا

است؛ يرا چه بسا اقرادي مکات اههاايي را

به امام نس ت داد باشص .
احم  ،در نامهاي ا امام عسکري
دس ر ق

دربار چگ نگي بري رد با راهزنان پرسی

امام

آنان را صادر کرد 5.ا آنجاکه احم سمرهاي بسیاري داش ه است ،ممکن اسات

ي د ي با راهزنان نیز ر بهر ش باش  .ديگر ر ايااپ ا ا اماام عساکري
دي ارش با امام

ب د است.

 .1همان ،ص.557
 .2نجاشی ،رجال ،ص.41
 .3همان.
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.513
 .5همان ،ج ،7ص.247
 .6همان ،ج ،1ص513ا.511

2

 ،ضامن
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بنجعفرحِمْيری(223ق) 
عبداهلل 

.0

ي ا اصلاب امام هادي

آااري مانص  :ادمسائ

امام عسکري

 ،م رد اع ماد دانشایان رجاال ،مفداف

اد قیعاپ ،مسائ:ه عن ملم بنعثماان عَمْاري ااار برجامانا

پُرارجاع ي به نام قُرْب اإلسصاد درشذش ه به ساال 302ق اسات 9.باهاح ماال ،حِمْیاري
پرسشهاي ي د را در ک اب مسائ شرد آ رد است .با ج د ايصکه در مصابع کهان ،ديا ار
ي با امام عسکري

شزارش نش  ،ک اب ع یق غر ي ،شزارشي ا مالقاپ حضا ري

را ارائه داد است 2.پصج نامه ا ي دربار مسائ قههي باه اماام شازارش

ي با امام

ش است .ا در نامهاي ا امام دربار ناقه مش  3همرا نما شزار پرسی

حضارپ جا ا

همرا داش ن آن را در نما به تذکیه ناقه مشر ط کرد 2.شم صاي اسات کاه چا ن ر ايات
ديگري ا امام کاظم
بیان کرد ان .

در اين بار شرط تذکیه را بیان نکرد است 5،قهها آراي مص :مي

2

 .1طوسی ،الفهرست ،ص.168
 .2مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،44ص .238کتاب عتیق از غروی ،دردستر

نیسات؛ اماا مجلسای

بر آن اعتماد داشته و حدود  15خبر در مجلدام مختلف بحار األنوار از آن نق کرده است.
 .3آهوان تبتى ،موقعى که نافشان آماده ترشاح مشاک اسات ،آن را باه سان هاایى مخصاوص
میسایند و مادهاى سیاهرن

ترشح مىکند که همان مشک عنبر است و آن را براى فاروش جماع

مىکنند (زبیدی ،تاج العرو  ،ج ،7ص.)331
 .1طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،2ص.362
 .5علیبنجعفر ،مسائ علیبنجعفر و مستدرکاتها ،ص.216
 .6مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،63ص.55
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حمیري در نامه ديگري ،ا امام عسکري
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پرسی که اشر ني به قر ن مردي شایر
9

ب ه  ،آن مرد ميت ان با دي ر آن ن ا د اج کص ؟ امام

اين ا د اج را صلیح ن انست.

هم نیز دربار اس ل اب ي صه پسر در ر هم م پرسی

به امام ن ش ه است که در شهر

ما قارد مااهري نیسات کاه ي صاه کصا

ايان کاار ،ا ر هما م تا يیر مايشا د؛ اماا

حجامت کصص شان يه دي هس ص  .آيا يه ديان مي ت انص قر ن ان مس:مانان را ي صاه کصصا ؟
امام در ج اب ن شت که ا ر هم م ت يیر نش د.

2

در اين ج اب ،شرچه مس:ماني ي صه کصص شرط نش  ،اما پرسش حمیري نشان ا چص
نک ه تم ني است آن ايصکه در قم آن مان ،با ج د قهیهان برجس ه ،حجاماتکصصا
ي صهکصص مس:ماني ج د ن اش ه است .ديگر آنکه در آن د ر  ،يه ديان با اشعريان در اين
شهر ن شي مسادمتآمیزي داش هان  .قم پیش ا اسالم بهص رپ چصا ق:عاه مشا م بار
ساکصان رتش ي يه دي ب د قمي باب ن دهم ک اب تاري قام را باه شارح نا شاني
يه ديان ترسايان قم اي راص داد است .م ن عربي ک اب در دست نیست ا ترجماه
قارسي آن ،پصج باب باقي مان

نميت ان آشاهيهاي چص اني ا ن شي يه ديان قماي را

به دست آ رد؛ جز ايصکه ا چه يانه يه دي ياد کرد اسات 3کاه اشار باهطا ر م ساط،
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.117
 .2همان ،ج ،6ص.35
 .3قمی ،تاریخ قم ،ص71؛ ر ::.هماان ،ص18و108؛ نادیم ،فهرسات ،ص .166نیاز از طبقاام
اجتماعی و ترکیب جمعیتی قم در دوره امام عسکری

یااد نماوده و بافات اجتمااعی شاهر را

ناهمگون معرفی کرده اسات (دعبا خُزاعای ،دیاوان دعبا  ،ص .)56همچناین ،در شاعری ایان
ناهمگونی را ترسیم کرده است .ترکیب جمعیتی قم در عصر امام عساکری
نیازمند بررسی است.

 ،در فرصاتی دیگار
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هريان اد را پصج تن ب انیم ،جمعیت آنان ح د  200نمر ب د که در قیاس با جمعیات آن
ر قم ،تع اد قاب ت جهي است.
ي در مکات ه ديگري که نام امام را مشص

نکرد است ،ا ذبح حی اني پرسی کاه

در شکم آن طال ج اهر پی ا ميش د؛ صاح آن کیست؟ امام در ج اب ن ش ه است کاه
اشر قر شص را ميشصاس [ ،ا آنا ا ست] اشر نميشصاس  ،ي ا ن ر ي ا کرد است .اين
نامه ،در قهه نم د پی ا کرد .ک:یصي

9

ص ق 2با ان ک تما تي ،آن را ر ايات کردنا

حار

عام:ي بابي به ناام «بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى دَابَّةً فَوَجَدَ فِی بَطْنِهَا مَالًا وَجَبَ أَنْ یُعَرِّفَهُ الْبَائِعَ
» شش د.
فَإِنْ لَمْ یَعْرِفْهُ فَهُوَ لِلْمُشْتَرِی

3

حِمیري در نامه ديگري ،ا تهسیم ارث ني پرسی که ش هر ،پا ر ياا جا

جا اش

ل پا ر ماادر ن دانسات 2.ش ياا
ن همسار بهیاه را ماا ا
ن ان  .اماام نراف ارث را ا آ ا
پرسشهاي حمیري اتماق هاي ج ي ي ب د که در قم رخ ميداد
قمي نميدانس ص

حکام آن را قهیهاان

ا اينر  ،چصین پرسشهايي ميت ان بیانگر سیر تااريصي قکار قهاه

شیعه باش که در م احث تاري تم ن شیعه ،پُراهمیت است.
ابيعبداهللبرقي(م073.يا082ق)
بن 
.احمد 

2

برقي ،مفدف آاار قرا اني در ح هاي مص :ف ع:مي است .ک اب ملاسن ا آاار پُرارجاع
تصها اار برجامان ا ا ست .ا در سال 272ق يا 230ق درشذشت باا ايصکاه ا ضاعیمان
ر ايت ميکرد بر ر اياپ مُرس اع ماد مينم د ،م رد اع ماد دانشیان رجال قرار شرقت.
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.134
 .2صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.246
 .3حرّ عاملی ،وسائ الشیعه ،ج ،25ص.152
 .1کلینی ،الکافی ،ج ،7ص.111
 .5نجاشی ،رجال ،ص.76

5
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دربار «اکراد» پرسی که امام در ج اب ،اجاا درشیاري باا

اس:له شمشیر) را داد 9.با ايصکه ر ايت مذک ر صالیله شامرد شا  2،در مصاابع قههاي
م ه مان شیعه چص ان با تابي ن ارد .مج:سي م9999 .ق) با ت جه به ايصکه ک:یصي 321ق)
آن را در باب «ق

اد » :آ رد  ،ش ي  :مصظ ر ا اکراد ،د دان راهزنان است 3.حر عام:ي
2

م9902 .ق) نیز در باب «ج ا ق اال قطااع ادطرياق» ،باه ايان ر ايات پرداي اه اسات.

ا طرف ديگر ،ر اياتي جا د دارد کاه عا م درشیاري باا آناان را اجاا داد اسات کاه
حاار عااام:ي آن ر اياااپ را در بااابي بااه نااام «باااب ع ا م ج ا ب اد ا قاع عاان ادمااال»
شردآ رد است.

5

دري ر ت جه است که حکم سرقت يا يري ام ال مسر قه ،بيسابهه ن د که قميها ا
امام

پرسی ان

نميت ان شمت که آن اي ار ،به قميها نرسی ب د اسات .ا ايانر ،

اين اح مال د ر ا ذهن نیست که اي ار م ما پ 2،بلثي ع:مي در قم ايجاد کرد
امام

راهصمايي ي اس هان  .همانش نهکه به نظر ميرس  ،ج د راهزنان س

مصاطهي ا ايران ،ا جم:ه را هاي مص هي به قم ب د

آنان ا
ناامصي در

عام اين مکات ه ش است .شااه

آنکه چ ن ام ال مسر قه را در قم به قر ش ميرسان ن  ،ملم بنيلیاي عطاار قماي در
نامهاي حکم يري چصین ام ادي را ا امام

ج يا ش  7.احم بنيلیي بالذري م271 .ق)

 .1کلینی ،کافی ،ج ،7ص.247
 .2مجلسی ،رو ه المتقین ،ج ،10ص.278
 .3مجلسی ،مرآّه العقول فی شرح اخبار آل الرسول ،ج ،21ص.57
 .1حرّ عاملی ،وسائ الشیعه ،ج ،28ص.382
 .5همان ،ص.383
 .6ر ::.کلینی ،الکافی ،ج ،7ص.246
 .7همان ،ج ،5ص.125
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شزارشي ارائه داد که نشان ميده  ،حض ر اکراد در قم ،سابههاي ديريصه داش ه ح ي در
عرر يالقت امیر مفمصان

نیز مسئ:هآقرين ب د ان .

9

بنبابويه(م203.ق) 
حسين 

.علي 
بن

3

ي ،معر ف به ابن باب يه ،ا قههیان ،بزرشان مرجع قههي مردم قم ،پا ر شای صا ق،
مفدف آااري بسیاري درشذش ه سال 321ق است 2.امام عسکري

در نامهاي ،ايشان

ديگر پیر ان ي د را به ص ر ان ظار قرج دع پ کارد بشاارپ ظها ر قر نا يا د را در
آيص اي نزدي

به آنان داد که جهان را پُر ا ع ل داد ي اه کرد 3.اين نامه ،در مصاابع

کهن ذکر نش

دانس ه نیست که ايان

ابن شهر آش ب آن را ب ن ذکر سص نه کرد

نامه ،در پاس به نامهاي ا س ي ابنباب يه ب د يا ا اساس ،آغا نامه امام بر م صاي شرايط
ياص ب د است .نک ه ديگر آنکه بصا بر درشذشت ابنباب يه در سال 321ق 2،د ر ا ذهان
است که به دلاظ سِصي ،امام نامه اي به ي ن ش ه باش ؛ يرا شرچه سال الدپ ا دانس ه
نیست ،اما بصا بر تاري ا شهادپ امام عسکري
سال پ

مان درشذشتِ ابنباب ياه ،ا بايا 21

ا حضرپ يس ه باش  .اشر قرض نامه را ملال ن انیم ،تع یر شی به کساي کاه

ا اي ج اني را مي شذران  ،د ر ا ذهن است ابنباب يه نیز ا معمرين ياد نش است؛ باه
يژ آنکه قر ن ي در ک اب کمال اد ين بابي به نام مُعمّر ن شش د

ا ا ياد نکارد

نیز در آاار م ع د ي د ،نامي ا اين نامه نیا رد است 5.ا س ي ديگر ،بيپیشیصه ب دنا تع یر
 .1بالذری ،انساب االشراف ،ج ،2ص.162
 .2نجاشی ،رجال ،ص.261
 .3ابنشهر آشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج ،1ص.125
 .1نجاشی ،همان.
 .5ر ::.صدوق ،ثواب األعمال ،ص ،4مقدمه محمدمهدی خرسان.
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 ،به يژ پیش ا «بسم اهلل» ،تردي

را بیش ر ميکص .
همچصین ،امام

ت د قر ن ي يش را مصمي نگه ميداشات؛ باهش ناهايکاه باراي

احم بناسلاق پرسش به ج د آم که جانشین امام عساکري

کیسات باه هماین

س  ،به دي ار امام رقت .ا اينر  ،با ت جه به يطراتي که در ارسال نامه هسات ،بعیا باه
نظر ميرس که امام در نامهاي ا قر ن ي يش ي ر داد باش .
بنفَروخصَفّارقمي(م032.ق) 
حسن 

ابوجعفرمحمد 
بن

.5

ي ،ا بزرشان مع م ان شیعه ،ا اصلاب امام حسن عسکري

مفدف آااار م عا د

قههي ،قرآني تاريصي ،ا جم:ه ک ااب حا يثي براائر ادا رجاپ باا م ضا ع قضااي
يژشيها دالي است 9.ا نامههاي م ع دي به امام
کرد که در ر اياپ مه ار آب براي غس جصابت ،شش رط

ن شات .ي در ناماهاي ت کیا
براي حیض ،نُه رط شم اه

ش است .پ  ،براي غس میت چه مه ار ال م اسات؟ اماام با ن تعیاین مها ار ،آن را
مص ط به پاک ش ن میت کرد 2.دانس ه نیسات کاه چصاین پرسشاي برياسا ه ا م قعیات
جغراقیايي قم با ت جه به کمآبي آن مصطهه ب د است ،يا صرف ي

مسئ:ه ع:ماي با د

که قهیهان قمي نص اس هان مسائ قههي را باه شای قیااسا راياج در میاان بصشاي ا
اه سصت پاس دهص .
نامه ديگر صمار ،دربار حکم يري ام ال مسر قه ب د که امام پاس داد که يیاري در
جص

حرام نیست اس ماد آن ،حرام است.

 .1نجاشی ،رجال ،ص.351
 .2طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،1ص.131
 .3کلینی ،الکافی ،ج ،5ص.125

3
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صمار ،شش مکات ه ديگر در م رد معامالپ مِ:کي انجام داد است 9.يکي ا اين نامهها،
به د ط هه ب دن مصزدي اشار دارد که صمار پرسی آيا يري ط هه پايین ،س

مشاارکت

در بهر بري ا ط هه باال هم ميش د؟ 2اين ي ر ،نشان ا ج د سااي مانهااي چص ط هاه
دارد حکم مشاعاپ آن است که براي آشصايي با تم ن معماري آن د ران قام دريا ر
ت جه است .در نامه ديگري ،پرسش ا پابرجا ب دن يیار بیع حیا ان اسات؛ درصا رتيکاه
مش ري در آن تررف کرد باش  .امام هر تررقي را م ج ال م ش ن معام:ه دانست.

3

ا چص نامه ديگرا صمار ميت ان ضعیت نان را در اين د ر م رد مطادعه قارار داد .در
نامهاي ا امام دربار ني که ملرمي ن ارد ،پرسی که آيا ميت ان در جمع شاه د حاضار
ش د؟ امام حض ر در جمع شاه ان را مشر ط به نهاب دن بر چهر

سصن شم ن ا پشت

پرد کرد 2.اين مکات ه ،نشان ا تردي حض ر قهیهان قمي دربار حضا ر ناان در دادشاا
است؛ همانش نهکه بیانگر رسم پ شیه نهاب سصن ا پشت پرد به هصگام حض ر نان
در جامعه است .آنچه اين ت یین را ت کی ميکص  ،آن است که «حسنبنملم » در ک ااب
ي د به نه ا بريي حاکمان قم چصین آ رد « :ما چص ين سال در قم ،ادي عام ب ديم.
هیچ ني ا نان عرب را ن ي يم نظر ما بر هیچ ني نیام  5».نک ه ديگر آنکه اين ر ايت،
در چگ نگي مرا د مردان با نان در د ران پسیصي نیز ت ایر داش ه اسات؛ باهش ناهايکاه
مج:سي ا ّل ا اين ر ايت ،ع م ج ا نگا به ص رپ ن ناملرم را برداشت کرد است.

2

 .1صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص213-212؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،7ص.40 ،
 .2صدوق ،همان ،ص.212
 .3طوسی ،همان ،ص.75
 .1صدوق ،همان ،ص.67
 .5قمی ،تاریخ قم ،ص.54
 .6مجلسی ،رو ة الواعظین فی شرح من ال یحضره الفقیه ،ج ،6ص.182
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شم صي است که نامه هاي صمار در م رد مسائ اج ماعي با دمظ «رج » آم است که
نشان ميده مردان ،م ر ي ام ر اج ماعي ب د ان

نان ،کم ار باه مشااغ اج مااعي

پرداي هان  .شاه آنکه صمار در نامه ديگري دربار ناي پرسای کاه ا شا هرش طاالق
شرق ه ميي اه در بیر ن ا يانه مشغ ل کار ش د امام اجاا داد 9.صامار در ناماهاي
ديگر ،ا امام پرسی مي ت ان میت مرد

ن را ر ي ي

تصت قرار داد؟ امام در ج اب ،ا

چصین عم:ي نهي کرد 2.اد ه عام:ي 3مج:سي 2،اين ر ايت را حم بر کراهت کرد ان .
مکات ه ديگر صمار ،دربار کمار شکس ن س شص است 5.همچصین ،ي در چهاار ناماه،
مسائ:ي دربار صیت پرسی است 2.پرسشي نیز ا چگ نگي قاف ا اماام دارد 7.ا ما ن
نامه قهمی ميش د که قاف ،ا مساائ مهام راياج در قام با د اسات؛ يارا «اباو
طاهربنحمزةبنیسع قمی» نیز در اين بار ا امام هادي

پرسی است.

3

بنصَلتاَشعریقمي(زندهدر053ق) 
بنرَيّان 
.محمد 

6

ا ا صلابیان امام هادي
امام هادي

مع م ان دانش ح يث 1است که پرسشهاي مطرحش ا

را در ک ابي به نام مسائ البي ادلسن ادعسکري

 .1صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص.144
 .2طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،1ص.151
 .3حرّ عاملی ،وسائ الشیعه ،ج ،3ص.208
 .1مجلسی ،بحار األنوار ،ج ،78ص.368
 .5کلینی ،الکافی ،ج ،7ص.161
 .6همان ،ص15و16؛ صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.227
 .7طوسی ،اإلستبصار ،ج ،1ص.100
 .8صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.234
 .4طوسی ،رجال ،ص.341
 .10نجاشی ،رجال ،ص.370

 90شاردآ رد

يا د
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نیز مکات هاي با امام عسکري
رس ل ي ا

داش ه است .ا در نامهاي پرسی « :ر ايت ش است که

بهر اي ا دنیا به غیر ا يُم

ن ارد .امام

در ج اب ن شت که :دنیا

هر آنچه در آن است ،براي رس ل ي است 9».ک:یصي اين ر ايت همت ر ايت ديگر را باا
همین مل ا در باب «ان االرض ک:ها دالمام» نه کرد است قهیهاني ،ا آنها در بااب
يم  2يا به معصاي اليت تررف در ام ال جانهاي مردم اس ماد کرد ان  3.بريي نیاز
مین آنچه را ر ي آن است ،در اي یار اليي امام معر م
مردم نیز مصاقاتي ن ارد.

ميدانصا کاه باا تم:ا

2

احم ي میانجي م9371 .ش) ،ا اين ر اياپ ن یجه شرق ه که« :دنیاا ،مِ:ا
است با تم:ی
تم:ی

امام

ا  ،مِ:
 ،مِ:

رس ل ي ا

 ،با تم:ی

رس ل

 ،مِ:ا

اماام

ي ا نا
باا

کسي ميش د که آن را ا را حالل به دست آ رد باشا  5».اماام

يمیصي ،اين ر اياپ را به دلاظ سص  ،ضعیف به دلاظ مل ا ا ،مصاادف قارآن 2،ساصت
ق ا اي قهیهان دانس ه دانش چصین ر اياتي را به اه:ش اشذار کرد است.

7

بنعبدالجبارقمي 
.محمد 

7

ي ا ياران امام هادي
نامه به امام عسکري

امام عسکري

ا مع م ان در نه ح يث اسات 3د

ن ش ه که ش يا يکي ب د است ملا اان آن را د ناماه نها

 .1کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.104
 .2نجفی ،جواهر الکالم ،ج ،16ص1؛ همدانی ،مصباح الفقیه ،ج ،11ص.7
 .3روحانی ،منهاج الفقاهة ،ج ،1ص.275

 .1مؤمن قمی ،مجله فقه اه بیت

 ،ج ،53ص3ا.11

 .5احمدی میانجی ،مالکیت خصوصی در اسالم ،ص.270
 .6بقره ،آیه24؛ هود ،آیه61؛ الرحمن ،آیه.10
 .7خمینی ،کتاب البیع ،ج ،3ص.21
 .8طوسی ،رجال ،ص341و.101
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دربار نما با کال ابريشم ياد  ،دي ااج 9،برسااي ه ا کُارک

کرد ان  .ملم ا امام

حی انا حرام ش شت يا کُرک يرش ش پرسی  .امام نما با کال ابريشامي را ناصالیح باا
کُرک حی انا ذبحش را صلیح اعالم کرد 2.شرچه اين ر اياپ با ديگر ر اياپ قههي همس
نیست س
ا جص
داش هان

آراي مص :مي ش است 3،اما ميت ان بیانگر ج د کال ها د اسهاي مص :ف

حرير کُرکِ حی اناپ در با ار قم باش که مردم در ن شي ر انه باا آنهاا سار کار
ش است تا ابنع ادج ار حکم آنها را ا امام

اين م ض ع ،س

بپرس .

نامه ديگر ي ،پرسش دربار چگ نگي تهسیم میراث ني است کاه صایت کارد د
حج برايش انجام دهص ؛ درحادي که چص هزار درهم ب هکار اسات شا هرش نیاز در قیا
حیاپ است .امام در ج اب ن شت که اشر ب هکاري ي معر ف صالیح باشا  ،ا اصا
مال ي برداش ه ميش د.

2

شهرری

ري ،ا شهرهاي ساصيماذه در قار ن نصسا ین با د کاه هایچشاا ياادي ا سااکصان
شیعيمذه ن د است .شاه آن ،حض ر ع ادعظیم حساصي م252 .ق)
مهابر قر ن ان ائمه

جا د بعضاي

همچ ن حمزةبنم سيبنجعمر  است؛ اما همزيسا ي شایعیان

با اه سصت آشاهي ا مکات کالمي آنان ،س
255ق) ،صلابي ابصاء ادرضا

5

ش تا سه بن ياد آدمي را ي ن در

ک چی ا قم به ري به س

اتهام به غ ، :ناماهاي در

 .1نوعی پارچه منقوش ابریشمی (ابنمنظور ،لسان العرب ،ج ،6ص.) 88
 .2صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص344؛ طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،2ص.207
 .3حرّ عاملی ،وسائ الشیعه ،ج ،1ص.377
 .1طوسی ،اإلستبصار ،ج ،1ص.113
 .5همو ،رجال ،ص375و.344
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سال 255ق به امام
ب د ،پرسی  .امام

ن شت

9

ا جسم يا ص رپ ب دن ي ا ن که م رد اي الف شایعه

ضمن ت صیه به قاص:ه شرق ن ا اين مسائ  ،به بريي صماپ ي ا ن

م عال که در قرآن بیان ش  ،اشار کرد پر ردشار را ا هرش نه صا رپ جسامي مصاز
دانست 2.مکات ه ديگر سه  ،قههي در باب چگ نگي تهسیم ارث است.
صی ي را که در آن سهم دي ر پسر يکسان قرار

بصا بر مماد اين پاس نامه ،امام

داد ش  ،بر قرآن سصت مه م کرد است 3 .صمار نیاز ناماهاي باه هماین مضام ن باه
امام

ن ش ه امام

همین ج اب را براي ي قرس اد است 2.ش يا تسا ي دي ار

پسر در میراث ته م صیت بر سصت ،م رد شمت ش ي ج ي ب د است .شهی اااني م.
122ق) 5پ

ا ي ،مج:سي م9999 .ق) بَلراناي م9292 .ق) 2،ايان ر ايات را باه

ددی را ي آن ،سَه بن ياد ،ضعیف شمرد
نکرد ان  .مج:سي ج اب امام

7

قرم د ان کاه بزرشاان ديان باه آن عما

را ا ر ي تهیه دانس ه؛ 3دي نظر اها ساصت را در باار

تسا ي ارث ته م صیت ،ت ضیح ن اد است .در اين میان ،بلراني م9932 .ق) ضامن
 .1نجاشی ،رجال ،ص.185
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.103
 .3همان ،ج ،7ص.15
 .1همان.
 .5عاملی ،مسالک األفهام ،ج ،6ص.231
 .6مجلسی ،مرآة العقول ،ج ،23ص76؛ بحرانی آلعصفور ،األنوار اللوامع ،ج ،13ص.386
 .7اختالف نظر درباره عیف یا موثق بودن سه بنزیاد را بنگرید :خویی ،معجم رجاال الحادیث،
ج ،8ص.310
 .8مجلسی ،همان.
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نه شهی ااني اقز د که شی ص ق 9به آن عم کارد

احکاام شارعي نیاز تا قیمي

است 2.بههرر ي ،اين د مسئ:ه ،در آاار قههي شیعه سصي دري ر پیگري است.
همدان 

اين شهر ،در مصطهه غربي ک هس اني ايران در دامصه ک اد ن قرار دارد ا شهرهاي
سردسیر ايران به شمار ميآي  .بصشي ا مردم آن ،در د ر امام عسکري
ب د ان  .در ک

رجال ،چص نمر با عص ان «همذاني» ا ياران اماام عساکري

شیعيمذه
معرقاي

ش ان ؛ ا میان آنان ،تصها ملم بنع:يبنابراهیم هم اني ا کالي امام در هم ان است

3

که به امام نامه نگاشت .ي در نامه ي د ،ا امام ي اسات باراي ا دعاا کصا تاا ي ا نا
قر ن ي به ي عطا کص  .امام دعا کرد تا قر ن ي نری ا ش د .به دعاي امام ،چهار قر ن
2

نری ملم هم اني ش .

مکاتبههایخراسان(شرقايران)

نيشابور

نیشاب ر در  927کی :م ري غرب مشه  ،ا شمال شمال غربي به ق چاان اسامراين ،ا
جص ب به تربت حی ريه کاشمر ،ا شرق به س ز ار ا غرب به مشه مص هي مايشا د.

اين شهر ،ماني مرکز حک مت طاهريان 202ا251ق) مرکز داناش اها ساصت با د
شیعیان ان ک آن ديار ،در قشار مراق ت ب دن ؛ نم نه آن ،ت عی قض بنشاذان نیشااب ري
 .1صدوق ،کتاب من ال یحضره الفقیه ،ج ،1ص.208
 .2بحرانی آلعصفور ،الحدائق الناظرة ،ج ،22ص.516
 .3نجاشی ،رجال ،ص.311
 .1راوندی ،الخرائج والجرائح ،ج ،1ص.134
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م220 .ق) ت سط ع اهللبنطاهر م230 .ق) ا نیشاب ر ب د 9.ش يا بريي شیعیان در بريي
مسائ کالمي ا قرقههاي مص :ف يراسان ت ایر پذيرق ه باشص ؛ بهش نهايکه بشربنبشاار
نیشاب ري در نامهاي به امام هادي
ص رپ ميدانص  .امام

ن شت :بريي شیعیان) ي ا را جسم برياي نیاز

نیز ي ا ن م عال را ا ص رپ جسم مصز دانست 2.همچصین ،ا

ت قیعي که امام عسکري

براي اسلاقبناسماعی نیشاب ري ن ش ه است ،اين مط:ا

ق اجا ا ماادي يا د،
برداشت مي شا د کاه برياي شایعیان نیشااب ر ،در پردايات حها ا
سه انگاري کردن  3.به نظر ميرس  ،مصش اين تسامح با ت جه به شزارش کَشي 2،ايا الف
بین قض بنشاذان م220 .ق)

کی امام ،اي ببنناب باش  .اد ه ج د مکاتا قههاي

اه سصت نیز در اين سه انگاري نهش داش ه است.
مکاتبههایجنوبايران

اهواز 

سابهه تشیع در اه ا  ،بهمانص قم ،به قرن ا ّل هجري ميرس
تعام

ان يشمص ان قم اه ا  ،در

در آم ش ب د ان ؛ 5بهش نهايکه مه سي م339 .ق) ،نیمي ا ماردم اها ا را در

قرن چهارم شیعه دانس ه است 2.در د ران امام عساکري

 ،د نمار ا اها ا باا ايشاان

 .1طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.534
 .2صدوق ،التوحید ،ص.101
 .3طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ص.511
 .1همان ،ص.820

 .5برای مطالعه بیشتر ،ر ::.خانجانی ،مناسبام فکاری دو حاوزه علمای تشایع قام و اهاواز در
قرنهای دو و سوم هجری ،ص7ا.52
 .6مقدسی ،أحسن التقاسیم ،ص.115
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مکات ه داش ه است .يکي ،احم بنملم حضیصي ديگري ،ابراهیمبنمهزيار ن در سال
220ق) 9.م ض ع نامه آنان ،مش رک است .ابراهیم اقز ن بر آنکه ي د ناماه ن شا ه ،را ي
نامه حضیصي نیز هست .پرسش دربار مه ار پ دي ب د که م قا صایت کارد ا طارقش
چص حج به جاي آ رن ؛ اما به ددی قطع ارت اط مسیر برر  ،مصارج حج اقزايش ياق ه است
م :غ صیتش کمايت نميکص .

2

ابراهیمبنمهزيار در نامه اي ديگر ،دربار نما شزاردن در د اس قرمزرنگ پرسای

در

م ن سفال ،ا ک:مه قارسي «قرمز» اس ماد کرد است .ا ن ش ه که ياران شیعي ،در چصین
د اسي نما نميشزارن  .امام در پاس اجا داد اين اجا را مشر ط نکرد 3.شی صا ق
مي ن يس که اين حکم ،در ص رتي است که جامه قرمز ا ابريشم ملض ن اشا  .عاام:ي،
تلت ت ایر همین جم:ه ص ق ،نام باب ي د را «باب جواز الصالة فی القرمز اذا لم یکن
حریرا محضاً وإال لم یجز» 2نامی است .اين در حادي است که ر اياتي ديگار ،پ شای ن
د اس قرمز را نهي کرد
اي الف ر اياپ ،س
ناهماهصگي ،به امام

بر اساس آن ،بريي شیعیان ا آن اسا ماد نمايکردنا  5.ش ياا

ناهماهصگي رق ار شیعیان اه ا ش ب د ابراهیم باراي رقاع ايان
نامه ن شت.

دريافتها

مکات ه ،ا را هاي ارت اطي شیعیان ايران با امام عسکري
امام

حکايت دارد کاه درصا بیشا ر ر ايااپ آن اماام

بد

ر اياپ نه ش ا آن

 ،ا طرياق مکات اه با د

است .شرچه ع:ت مکات ه ،بیش ر به ددی د ري مساقت ب د  ،اما شارايط حااکم بار د ران
 .1طوسی ،رجال ،ص347؛ نجاشی ،رجال ،ص.16
 .2کلینی ،الکافی ،ج ،1ص.310
 .3صدوق ،کتاب من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص.263
 .1حرّ عاملی ،وسائ الشیعه ،ج ،1ص.135
 .5کلینی ،الکافی ،ج ،6ص.117
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امامان ابانادرضاا
امام عسکري
امااام
معر م

 ،آماار مکات اه را در ايان د ر اقازايش داد اسات .يااران ايراناي
 ،ا شی مکات ه بهر شرق هان

دري ر ت جه اسات کاه ناماههااي آن

بااه ساااکصان ايااران ،ا ن ا ع پاس ا نامااه ب ا د

بااا ايصکااه بريااي ا امامااان

آغا نامه داش هان  ،شاه ي براي اين ن ع نامهها ا امام حسان عساکري

در م اجهه با ايرانیان ياقت نش  .در اين میان ،قم به س

قرا اني ان يشامص ان را ياان

شیعي ،سهم بیش ري ا پاس نامه ها را به ي د اي راص داد است .شش تان ا آناان در
م ض عاپ قههي مکات ه با امام داش هان که بیش رين مکات ه را صمار داش ه است .بريي ا
اين مکات هها ،ا آن ر که ري ادهاي ج ي ي در قم ب د  ،ميت ان در م احث تاري تم ن
شیعه پُراهمیت بیانگر سیر تااريصي قکار قهاه شایعه باشا  .مهام آنکاه نشاانهاي ا
م ض عاپ کالمي در نامههاي مردم قم ياقت نميش د که اين م ض ع ،بیاانگر کامرناگ
ب دن چادش هاي کالمي در قم ر اج مساائ قههاي در ايان شاهر اسات؛ اماا ا سا ي
شهرهاي ري نیشاب ر به س

قعال ب دن مکات کالميا اه سصت ،پرسشهاي کالمي

مطرح ش است .نک ه ديگر در نامهنگاري نیشاب ر ،ع م رعايت حها ق ماادي ايا الف
بزرشان نیشاب ر با يک يگر ب د که امام

شاليهنامهاي در اين بار ن ش ه است .ا جص ب

ايران نیز د اه ا ي پرسش قههي داش هان  .ميت ان اين قارض را پاذيرقت کاه مساائ
قههي ،مهمترين مل ر شمت ش در مصاطهي ب د که تشیع سابهه ديريصه داشا ه ترکیا
جمعی ي ،شام شیعه سصي ن د

ا مکات اه سصت قاص:ه داش هان ؛ اما در شاهرهاي

سصينشین ،پرسشهاي کالمي غ :ه داش ه است.
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خانجانی ،قاسم و هدایتپناه ،محمدر ا1345 ،ش« ،مناسبام فکری دو حوزه علمی تشیع قم
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قطبالدین راوندی ،سعیدبنهبةاهلل1104 ،ق ،الخرائج والجرایح ،قم ،مؤسسة اإلمام المهدی

.
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مؤمن قمی ،محمد« ،گستره مکانی والیت ولیّ امر» ،مجله فقه اه بیت
المعارف اسالمی بر مذهب اه بیت
نجاشی ،ابوالعبا
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قوچانی و

علی آخوندی ،بیروم ،دار احیا التراث العربی.
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