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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 نهمشماره هشتاد و  ،سومو  یستسال ب

 1041 بهار

 

 بررسی تطبیقی جایگاه علمی و اجتماعی و 

 وضعیت فکری اصحاب ایرانی و عراقی امام حسن عسکری

 

 11/0/5015 تاریخ تأیید:                        51/51/5011تاریخ دریافت:
  1 یفاطمه کرم 

 
 یو عراق یرانینقش برجسته اصحاب ا یانگرمتقدم، ب یمنابع رجال یواکاو

 یناست. در ا یهامام یشهو تداوم اند ینتدو یین،در تب یامام حسن عسکر

اصعحاب   یو اعتقعاد  یفکعر  یتو وضع   یاجتماع ی،علم یگاهپژوهش، جا

و بعه   یلعی ع تحل  یبا استفاده از روش وصف یامام عسکر یو عراق یرانیا

 یعت مل ییمنظعور، پعا از شناسعا    ینا یشده است. برا یبررس یقیتطب یوهش

 یگعاه جا یفعا،، تأل ی،علمع  یگعاه از ت عداد آناعا، جا   یاصحاب و ارائه آمار

شده اسعت.   یاناصحاب آن حضر، ب یو اعتقاد یفکر یتو وض  یاجتماع

هرچند ت داد اصحاب  ی،که از لحاظ کمّ دهد یشده نشان م انجام های یبررس

نگعارش کتع     یبعوده و فراوانع   یشترآناا ب یبوده، اما آثار علم مترک یرانیا

اهتمعام   یعانگر توسع  آناعا، ب   نگعاری  یهو رد یکالم ی،مربوط به مباحث فقا

 یهعا  معوزه آ یحو انتقال صعح  ی یانش یاعتقاد یدر حفظ مبان یرانیاصحاب ا
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 یرانیا ی هش یخدر اثر تالش مشا یزن یو اعتقاد یفکر ینهاست. در زم یشرع

از اصعحاب   یافعراد کمتعر   یانعه، و غال یانحرافع  های یانو مبارزه با نفوذ جر

 یوکعال  یادترت داد ز رسد، یبه نظر م ین،اند. همچن دچار انحراف شده یرانیا

شدند، نسبت بعه اصعحاب    امام زمان یتکه موفق به رؤ یو کسان یرانیا

 دمو عع  از امعام  یامعر و بعه جاعت دور    یعن ضرور، ا یلبه دل ی،عراق

 . به آن حضر، بوده است یدسترس
 

 .عراق یران،ا یان،، راویاصحاب، امام حسن عسکر :کلیدواژگان

 مقدمه

های اصحاب ائمه استت.   بیت و حفظ میراث شیعه، فعالیت یکی از دالیل تداوم مکتب اهل

نیز اصحاب آن حضرت از مناطق مختلف ماننتد: مدینته،    امام حسن عسکری در زمان

شام، عراق، ایران و...، نزد آن حضرت رفته و از ایشان روایت نقل کرده و بتا تتدوین آرتار    

، اند. سنجش تبار اصحاب امتام حستن عستکری    علمی، در گسترش تشیع نقش داشته
بین یاران آن حضرت است که برخی از آنها، گویای حضور فعال دو تبار ایرانی و عراقی در 

عالوه بر بنیه علمی قوی، دارای منزلت اجتماعی رفیعی بودند؛ هرچند تعتداد انتدکی نیتز    

 دچار انحراف شدند.

االمام  ةحیادر مورد این موضوع، هرچند پژوهشگرانی مانند باقر شریف قرشی در کتاب 

، به تعداد و استامی  ند االمام العسکریمسو عزیز اهلل عطاردی در کتاب  الحسن العسکری

انتد، ولتی وجته تمتایز پتژوهش حاضتر بتا ستایر          اصحاب و یاران آن حضرت اشاره کرده

ای بین اصحاب ایرانتی و عراقتی آن    شده، در دیدگاه تطبیقی و مقایسه های انجام پژوهش

 حضرت و ارائه اطالعات بیشتری در این زمینه است.

، ابتدا بتر استاک کتتاب    اصحاب امام حسن عسکری برای آگاهی از شیوه عملکرد

شیخ طوسی، موطن و محلّ سکونت اصحاب آن حضرت شناسایی شده و با توجه به رجال 
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 یرانی و عراقتی بودنتد و تعتداد بستیار کمتی      اینکه تعداد بسیاری از اصحاب آن حضرت، ا

دنتد، بنتابراین،   نفر( از مناطق دیگر مانند مدینه، شام و... جزء اصتحاب آن حضترت بو   5)

اغماض، آنها را نیز جزء اصحاب عراقی به شمار آورد. مقایسه جایگاه علمتی و   توان با می

تواند اطالعات مفیدی را در  ، میاجتماعی اصحاب ایرانی و عراقی امام حسن عسکری

نشین در آن زمان، میزان فعالیت اصحاب ایرانتی آن حضترت، جایگتاه     زمینه مناطق شیعه

اجتماعی آنها، وضعیت فکری و اعتقادی اصحاب آن حضرت و نوع تعامل آنها بتا  علمی و 

و اصحاب عراقی آن حضرت در اختیار ما قرار دهد. بترای کستب    امام حسن عسکری

 اطالعات در این زمینه، الزم است ابتدا اصحاب ایرانی آن حضرت شناسایی شوند. 

 کریشناسایی اصحاب ایرانی و غیرایرانی امام حسن عس

کند کته از ایتن    یاد می نفر با عنوان اصحاب امام حسن عسکری 301شیخ طوسی از 

نفتر نتامعلوم    52نفر از آنها اشاره کرده و محتلّ زنتدگی    64تعداد، فقط به محلّ سکونت 

باشد؛ اما شناسایی محلّ سکونت برخی از آنها، از طریق مراجعه به کتب رجتالی دیگتر    می

پذیر است. برخی نیز با توجه بته   شیخ طوسی امکان الفهرست و نجاشی، رجال کشیمثل: 

اسماعیل  بن علی بن محمد بن توان به محلّ زندگی آنها پی برد؛ مانند اسماعیل نسب آنها، می

ق(. بتا  757عبتداهلل حستنی )م.    بتن  علی علوی و عبد العظیم بن زید بن هاشمی عباسی، علی

بودند، احتمال مدنی بودن آنها وجود دارد. پسوند  توجه به اینکه این افراد، هاشمی و علوی

نام تعدادی از اصحاب نیز راه دیگری برای پی بتردن بته محتلّ اقامتت آنهاستت؛ ماننتد       

معاذ استت کته در مترو     بوده و معاذی نسبت به آل« مُعاذی»یحیی که لقب وی  محمدبن

یحیی، اهل مرو باشتد.   پس، این احتمال وجود دارد که محمدبن 3دارای خانه بزرگی بودند.

سوید سائی، به احتمال قوی، متدنی استت؛ زیترا بنتا بتر گفتته        بن ربیع همچنین، محمدبن

                                              

 .513، ص11، جاالنسهبسمههنی، . 1
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 3شود. منسوب است به روستایی نزدیک مدینه که به آن، سایه گفته می« السائی»نجاشی، 

 7جعفر نیز طبق گفته کشی، اهل همینیا، روستایی از روستاهای سواد بغتداد استت.   بن علی

های دیگر نیز راه دیگری بتود کته بته شناستایی      شده ذیل عنوان شخصیت عات ارائهاطال

ابان، با توجته بته اینکته     بن حسن بن محلّ سکونت افراد مورد نظر کمک کرد؛ مانند حسین

اشتاره کترده کته    « ستعید  بتن  حستین »خود، ذیل عنتوان   الفهرست شیخ طوسی در کتاب

ابان ساکن شده و در قم از دنیا رفتته استت.    بن نسعید به قم رفته و در منزل حس بن حسین

 ابتان، قمتی باشتد؛ زیترا منتزل       بتن  حستن  بتن  بنابراین، این احتمال وجود دارد کته حستین  

 ، توجتته بتته شتتغل اصتتحاب امتتام حستتن عستتکری 1پتتدرش نیتتز در قتتم بتتوده استتت.

ابتتزار دیگتتری بتتود بتترای دستتت آوردن اطالعتتات متتورد نظتتر در ایتتن زمینتته؛ ماننتتد    

 ق(. بتا توجته بته اینکته او،     750حمتدون )م. حتدود    بتن  داود بن اسماعیل بن ابراهیم بن احمد

  6تتوان حتدک زد، وی بغتدادی بتوده استت؛      ق( بتوده، متی  762-ق717ندیم متوکل )خ. 

 پتذیر نبتود؛ چتون راهتی بترای شتناخت        ای دیگتر، امکتان   اما شناسایی محلّ اقامت عده

 محلّ سکونت آنها وجود نداشت.

محمتد   بتن  ای نیز محلّ تولدشان با محلّ سکونت آنها متفاوت بتوده؛ ماننتد احمتد    عده

ق( که در برخی منابع، از او با عنوان بصتری و در منتابع دیگتر، بتا     742سیاری )م. حدود 

عنوان اصفهانی از او یاد شده و این احتمال وجود دارد که اصالتاً اصفهانی بوده و در بصره 
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.سکونت داشته است
3
اشکیب )م. قرن سوم( نیز معروف بته متروزی بتوده؛ ولتی      بن حسین 

یحیی با عنوان  بن شیخ طوسی در کتاب رجالش، از عروة 7مقیم سمرقند و کش بوده است.

شتده   بتر استاک اطالعتات ارائته     1قمی یاد کرده و کشی او را بغدادی معرفی نموده است.

توسط کشی، عروه در بغداد سکونت داشته است؛ به همتین دلیتل، متا نیتز او را در شتمار      

 5بالل نیز بغدادی بتوده و بته واستط منتقتل شتده استت.       بن علی 6اصحاب عراقی آوردیم.

 شمعون، از دیگر افرادی است که از او، هم بتا عنتوان بصتری یتاد شتده       بن حسن بن محمد

 4هم بغدادی. و

 مقایسه آماری تعداد اصحاب ایرانی و عراقی امام حسن عسکری

 301دهد که از مجمتوع   نشان می بررسی محلّ سکونت اصحاب امام حسن عسکری

نفتر نیتز    77نفر شامی و محلّ سکونت  3نفر مدنی،  6نفر عراقی،  60نفر ایرانی،  14نفر، 

ر این زمینه، عالوه بر اینکته بیتانگر گستترش    شده د آوری باشد. اطالعات جمع نامعلوم می

تشیع در مناطق وسیع، از جمله: قم، نیشابور، ری، همتدان، اهتواز، مترو، مراغته، شوشتتر،      

کوفه، بغداد، بصره، مدائن، شام و... است، از فعالیت چشمگیر اصحاب ایرانتی امتام حستن    

اقامتت آن حضترت    کند و با توجه به اینکه از محلّ در این دوره حکایت می عسکری

                                              

،  اطهل امچوسطی  ؛ طوسطی،  52؛ نجهری، همطهن، ص 523، ص1، جاخ یه  زهةف، امةاهلک ی، . 1

 .517ص

 .515سی، همهن، صطو. 1

 .1252، ش541، ص1؛ ک ی، همهن، ج422طوسی، همهن، ص. 5

 همهن؛ همهن.. 4

 .3712، ش555ژ ص 3375، ش577؛ طوسی، همهن، ص752، ش175نجهری، همهن، ص. 3

 .511، ش553؛ نجهری، همهن، ص3123، ش421طوسی، همهن، ص. 2



 یامام حسن عسکر ...و  یو اجتماع یعلم یگاهجا یقیتطب یبررس 08 

حال، در مقایسه با اصحاب عراقی، درصد قابتل تتوجهی را بته ختود      دور بودند، ولی بااین

نفر بیشترین تعتداد   9نفر و پس از آن، نیشابور با  37اند. در این بین، قم با  اختصاص داده

دی نفر، در رتبه بعت  6اند. مرو و ری نیز با داشتن  اصحاب آن حضرت را در خود جای داده

نفر و پس از آن،  37نفر و کوفه با  32قرار دارند. در بین اصحاب عراقی نیز، شهر بغداد با 

 نفر، شاهد حضور بیشترین تعداد اصحاب آن حضرت بودند. 4بصره با 

 نام و تعداد اصحاب ایرانی و غیرایرانی امام حسن عسکری

 

 

اصحاب 

 ایرانی

 تعداد نام اصحاب شهر

  می

ا  یطط ،  بطط  سططه  ارططهةی، احمطط  بطط  اسططقه  بطط  احمطط 

 5بهبه، ب  زقم  ب  حس  1نضة، ب  حس  1ابهن، ب  حس  ب  حسی 

اهفةحمیطةی،   بط   عب اهلل، عب اهلل ب  عهزة ارهةی، سه  ب   اژ 

 3امقس  صطفه ،  ب  امص بهن، زقم  ابی ب  زقم  4 یهن، ب  علی

 اهفة. ب  احم  ب  زقم 

11 

 نفة

 نی هبو ی

فه س،  ب  زقم  ب  عب ه، ابةاهی  ب  اسمهعی ، ابةاهی  ب  اسقه 

علطی امبطوف،ی،    ب  زی ، عمةکی ابی ب  سلیمهن،  اژ  ب  حم ان

نهی  )ابوعب اهلل  ب  احم  ب  رهذان، زقم  ب  رجهع، فض  ب  علی

 رهذانی(.

1 
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 1 حم ژی . ب  عب اهلل بی قی

1ز :یه .  ب  ابةاهی  ب  زقم  حضینی، زقم  ب  احم  اهوازی
 1 

 1 زقم . ب  صهمه ب  زقم  هم انی

1زةژزی
 

ار،یب )زقی  سطمة ن  ژ   ب  حسی  5حمه  زقمو ی، ب  احم 
عبططهس خ:اعططی،  بطط  اهفططة بطط  کططب بططو ه اسطط (، علططی

4یقیی اممههذی. ب  زقم 
 

4 

3زةاغی
 1 ابةاهی  )ابو حهز (. ب  احم  

  ازی،
 2حمططه ، ابططی بطط  زیططه  )ابوسططهی  آ زططی(، صططهمه بطط  سطط  

 ی: ا . ب  زقم  7 اژ  امة ی، ب  سلیمهن ب  علی
4 

 1 علی ام س ةی ب  زقم   س ةی

5ی:ی  امفه سی. ب  اهبة زج ول
 1 
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اصحاب 

 غیر

 ایرانی

 کوفی

 1زوسطی خ طهب،   بط   حس  1فضهل، ب  علی ب  حس  ب  احم 
 5 بیط،، عبط ژس امهچطه ،    بط   نهمهن، سطن ی  ب  علی ب  حس 
فضطهل،   بط   حسط   بط   خهم  امچیهمسی، علی ب  زقم  ب  عب اهلل
 3امخچطهب،  ابطی  بط   حسطی   بط   زقم  4ه هم امؤمؤی، ب   هس 
 2زوسطی امسطةیهی،   بط   عب امقمیط  امهچطه ، زقمط     ب  زقم 
7سه ان. ب  زسل  ب  هه ژن

 

11 

 بغ ا ی
 1هالل، ب  احم  5حم ژن، ب   اژ  ب  اسمهعی  ب  ابةاهی  ب  احم 

 11عمطةژ امهمططةی،  بطط  حفط   12اهفططة امفهفطهنی،  بط   حسط  
17 
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 .425، ص1ژ ج 124، ش575، ص1همهن، ج. 1

 .3751، ش551، ص اهل امچوسیطوسی، . 5

 .511، ص1ک ی، همهن، ج. 4

 (.517، ش554یه  کة ه اس  )نجهری، همهن، ص« ام م انی»نجهری از اژ به عنوان . 3

 .3، ص2، ف ةس  جزجم، امةاهل  پهیی، . 2

از آن، ب  بغ ا   ف   ژ     سه ان، اصهم هً کوفی بو ه. سپ ، ب  بصةه  ف   ژ ه  ب  زسل  ب  هه ژن. 7

 (.3111، ش425آنجه از  نیه  ف   اس  )طوسی، همهن، ص

زهجط   ؛ حمطوی،  3512، ش517، ص اهل امچوسطی ؛ طوسی، 152، ش15نجهری، همهن، ص. 5

 .417، ش155، ص1، جمسهن اممی:ان؛ عسقالنی، 42، ش123، ص1، جاد به 

 .3241، ش554طوسی، همهن، ص. 1

 .3252، ش552همهن، ص. 12

نهم بة ه؛ ژمی زؤمط   « امهمةی ژ هسةش»هنعهم ذکة ژکالی بغ ا ، از  اعالم امو یطبةسی    . 11

حفط    بط   عمةژ ژ هسةش زقمط   ب  زه ق  اس  امهمةی ک     بغ ا  ژکی  بو ه، حف  ع ة امةاهل

؛ اعةاطی  175، ص1عثمطهن )طبةسطی، همطهن، ج    بط   سهی  ژ هسةش زقم  ب  بهرن  ژ ن  عثمهن زی

 (.73، ص1، جع ة امةاهلکهظمی، 
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 5بطالل،  بط   علطی  1اهفطة،  بط   علطی  1 هس  امجهفطةی،  ب   اژ 

سطهی    بط   عثمطهن  4 زطی ،  بط   زةژان، علطی  ب  عب اهلل ب  علی

زچ ططة،  بطط  احمطط  بطط  زقمطط  3حططه  ، بطط  امهمططةی، فضطط 

عیسطی یقچینطی،    ب  زقم  2امهمةی، ب  عمةژ ب  حف  ب  زقم 

 عةژة اموکی . 5بالل، ب  زقم  7بالل، ب  علی ب  زقم 

 بصةی

زقمط  )ابویهقطوب(،    بط   اسطقه   1زقمط  سطیه ی،   ب  احم 

سطخ    بط   رمون، یوسط   ب  حس  ب  زقم  12نصیة، ب  زقم 

 )ابویهقوب(، یقیی امبصةی.

2 

 1 زقم  امصیمةی. ب  علی 11صیمةی

                                              

 .151، صف ةس  ک ب ام یه،طوسی، . 1
 .1111، ش523، ص1ک ی، همهن، ج. 1
، 555ژ ص 3375، ش577، ص اططهل امچوسططی؛ طوسططی، 752، ش175نجهرططی، همططهن، ص. 5
 .3712ش
 .3757، ش551طوسی، همهن، ص. 4
م( نقط  کطة ه، بط     حه      زو   ژفهت ازطهم هه ی)علیط  امسطال    ب  به  وا  ب   ژای ی ک  فض . 3

 (.1257، ش545، ص1بهیس  بغ ا ی بهر  )ک ی، همهن، ج اح مهل زیه ، ژی زی
 .73، ص1طبةسی، همهن؛ اعةای کهظمی، همهن، ج. 2
 همهن؛ همهن.. 7
 همهن؛ همهن.. 5
زقم  سیه ی، اصف هنی ادص  ژ سهک  بصةه بو ه یه بةع، ، بصةی بو ه ژ    اصف هن  ب  احم . 1

اس . ب  همی   می ،    زنهب، از اژ ه  به عنوان بصةی یه  ر ه ژ ه  اصف هنی )ک طی،  سهک  ر ه 
 (.517؛ طوسی، همهن، ص52؛ نجهری، همهن، ص523، ص1همهن، ج

 .145، صامةاهل اب  غضهئةی،. 12
رو ؛ ی،ی    بصةه ژ  یعةی    رط ةی   صیمةی، زنسوب ب  صیمةه ژ ب   ژ زوض، اطال  زی. 11

 (.451، 5، جزهج  امبل انن اس  )حموی، بی  اب  ژ خوزس ه
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 1 1بالل. ب  علی ب  ابوزقم  1اس،هفی

 1 خضیب. ب  زةژان، ابةاهی  ب  عب اهلل ب  احم  5انبه ی

 1 سوی . ب  عمةژ ز ائنی

 ز نی

 4اسطمهعی  ههرطمی عبهسطی،    بط   علطی  بط   زقم  ب  اسمهعی 

 2عبط اهلل حسطنی،   بط   عبط امهیی   3علی علوی، ب  زی  ب  علی

 7سوی  امسهئی. ب   بی، ب  زقم 

4 

 1 زقم . ب  عب اهلل رهزی 

 مجهول

سط ی    بط   علطی، اهفطة   بط   ی:ی ، ابةاهی  ب  ی:ی  ژ بةا  ش احم  ب  ابةاهی 
زقمط ،   بط   احم  زطهم،ی، حمط:ة    ب  نوح، حس  ب  ابةاهی  ب  امصیق ، اهفة

زسطل ،   ابطی  بط   عبط اهلل امجطالب، عمطة    ب  صهمهعب اهلل امجالب،  ب  رههوی،
علی  ب  علی ام،ه ب، زقم  ب  زسل ، زقم  ابی ب  امیهس، عمة ب  زقم  ب  علی

صطهمه   بط   علطی امطا اع، زقمط     بط   زیه ، زقم  ب  یقیی ب  امقسةی، زقم 
زنقوش،  ب  صهمه خثهمی، یهقوب ب  فةات، زقم  ب  زوسی ب  اال زنی، زقم 

 بة ی، ابوخل  امهجلی، ابوامبخ ةی )زو ب ژم  امقجهج(. اسقه  ب  یهقوب

11 

                                              

اس،هفی، زنسوب ب  اس،هف، ژ اس،هف از نواحی ن ةژان، بی  بغط ا  ژ ژاسطا اسط  )حمطوی،     . 1

 (.151، ص1همهن، ج

 .14754، ش42، ص15، جزهج   اهل امق یثخویی، . 1

نواحی فةفهن بهر  ژ همچنی ، ر ةی ن: یک بلخ ک  ا:   انبه ، ر ةی    سَم  غةب بغ ا  زی. 5

 (.137، ص1بو ه اس  )حموی، همهن، ج

اسمهعی  ک  ههرمی ژ عبهسی اس ، ب  اح مهل زیه ،  ب  علی ب  زقم  ب  به  وا  ب  نسب اسمهعی . 4

 ژی اصهم هً ز نی بو ه اس .

 علی، علوی بو ه، بنهبةای ، ب  اح مهل زیه ، ژی ز نی بو ه اس . ب  زی  ب  به  وا  ب  این،  علی. 3

 بهیس  ز نی بهر . عب اهلل حسنی نی: به  وا  ب  نسبب، زی ب  عب امهیی . 2

 .172نجهری، همهن، ص. 7
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 مقایسه جایگاه و آثار علمی اصحاب ایرانی و عراقی امام حسن عسکری

از جایگتاه علمتی بتاالیی برختوردار بتوده و از       برخی از اصحاب امام حسن عستکری 

شتدند؛ ماننتد:    های برجستته و علمتا و فقهتای مشتهور آن دوره محستوب متی       شخصیت

عبداهلل اشعری قمی،  بن اشکیب، سعد بن ادریس قمی، حسین بن سعد، احمد بن اسحاق بن احمد

فکی نیشتابوری،  علتی بتو   بتن  سلیمان نیشابوری، عمرکی بن جعفر حمیری، حمدان بن عبداهلل

 حسن صفار. بن شاذان نیشابوری و محمد بن فضل

کند و او را از اصحاب  یاد می« وافد القمیین»با عنوان  سعد بن اسحاق بن نجاشی از احمد

هتا   ق( نیتز او را استتاد قمتی   274عالمه حلی )م.  3داند. می خاص امام حسن عسکری

کسی »گوید:  می« وافد القمیین»نای در توضیح مع ب ج، اآلزهلمؤلف  7معرفی کرده است.

ق(، از دیگتر   104ادریس قمتی )م.   بن احمد 1«گیرد. ها از امام می که علم را از جانب قمی

و بتار   6«معلم»های علمی آن دوره است که شیخ طوسی یک بار از او با عنوان  شخصیت

گوید:  ر مورد وی مینجاشی نیز د 5یاد کرده است.« ها یکی از استوانه»دیگر از او با عنوان 

اشکیب نیز در منابع، عالم،  بن حسین 4.«صقیه امةژای،فقیها فی أصحابنا، کثیر الحدیث، »

نجاشتی در متورد او    2فاضل، متکلم، فقیه، جلیل القدر و صاحب کتاب معرفی شده استت. 

                                              

 .113، ش11نجهری، همهن، ص. 1

، 22، ص ة یب خالص، اد وال فی زهةف، امةاهل؛ حلی، 5، ش13ص  اهل امهالز، حلی،حلی، . 1

 .12ش

 .12، ص1ج، ب ج، اآلزهل فی رةح زب ة اممقهلعلیه ی  بةی:ی، . 5

 .13، ش517، ص اهل امچوسیطوسی، . 4

 .3132، ش411همهن، ص. 3

 .115، ش11نجهری، همهن، ص. 2

 .2271، ش412ژ ص 3552، ش515طوسی، همهن، ص. 7
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ق( در توضتیح ایتن عبتارت    3153عالمه مامقانی )م.  3به کار برده است.« شیخ لنا»تعبیر 

، یعنی استاد ما علمای امامیه که از جاللت و «شیخ لنا»گوید: تعبیر نجاشی به  اشی مینج

 1یتاد شتده استت.   « خادم القبتر »همچنین، از وی با عنوان  7منزلت عظیم او حکایت دارد.

ق( در مورد علت به کار بردن این عنوان 3072ابراهیم استرآبادی )م.  بن علی بن میرزا محمد

بوده و بنا بر قولی دیگر، خادم  گوید: شاید خادم قبر امام رضا کیب میاش بن برای حسین

امتا عالمته مامقتانی معتقتد استت وی، ختادم قبتر فاطمته          6بتوده استت؛   قبر پیامبر

های جلیل القدری  عبداهلل اشعری قمی، از دیگر شخصیت بن سعد 5بوده است. معصومه

نتوان شتیخ طایفته اشتعری، فقیته و از      است که دارای تألیفات زیتادی بتوده و از او بتا ع   

جعفر حمیری، یکی دیگر از علمتای   بن عبداهلل 4های برجسته آنها نام برده شده است. چهره

وآمد داشته و اهالی کوفه  ها بوده است. وی به کوفه نیز رفت برجسته آن دوره و استاد قمی

ستلیمان   بتن  بترای حمتدان  « وجوه أصحابنا»به کار بردن تعبیر  2اند. نیز از او حدیث شنیده

علتی بتوفکی نیشتابوری، از     بتن  بترای عمرکتی  « بزرگ اصحاب ما»نیشابوری و نیز تعبیر 

  2کند. جایگاه واالی این دو شخصیت حکایت می

                                              

 .55، ش44نجهری، همهن، ص. 1

 .3131، ش551، ص11زهزقهنی، همهن، ج. 1

 .55، ش44؛ نجهری، همهن، ص121، ص1ک ی، همهن، ج. 5

 .342، ش121، ص4همهن، جاس ةآبه ی، . 4

 .551، ص11زهزقهنی، همهن، ج. 3

 .427، ش177نجهری، همهن، ص .2

 .375، ش111همهن، ص. 7

 .515، ش525ژ ص 537، ش155همهن، ص. 5
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شاذان نیشابوری نیتز از علمتا، فقهتا و متکلمتان مشتهور آن دوره بتوده و در        بن فضل

در مورد او گفته: وی مشهورتر از عظمت شأن و مقام و منزلت وی، همین بس که نجاشی 

کتتاب   320آن است که وصف شود. او از نویسندگان فعال و پُرکار بوده و بنتا بتر نقلتی،    

های برجسته علمی قم بتوده کته    حسن صفار نیز از دیگر شخصیت بن محمد 3نوشته است.

 7های فقهی متعددی داشته است. کتاب

 تتتوان  متتی عستتکری هتتای برجستتته اصتتحاب عراقتتی امتتام حستتن  از شخصتتیت

 حمتتدون  بتتن داود بتتن استتماعیل بتتن ابتتراهیم بتتن هتتایی همچتتون: احمتتد بتته نتتام شخصتتیت

عیستتتی یقطینتتتی،   بتتتن کتتتوفی، محمتتتد  موستتتی خشتتتاب  بتتتن بغتتتدادی، حستتتن 

فضتتال و بتترادرش   بتتن حستتن بتتن الخطتتاب کتتوفی، علتتی  ابتتی بتتن حستتین بتتن محمتتد

 فضال اشاره کرد. بن علی بن حسن بن احمد

نجاشتی   1حمدون، کاتب و ندیم متوکل بوده است. بن داود بن اسماعیل بن ابراهیم بن احمد

کار برده و او را از یاران خاص و نزدیک  را به« شیخ اهل اللغة و وجههم»در مورد او تعبیر 

موستی   بن حسن 4داند. می و قبل از ایشان از یاران امام هادی امام حسن عسکری

کثیتر العلتم   »بتوده استت. از او بتا عنتوان      هتای مشتهور آن دوره   از دیگر چهتره  خشاب،

حستن صتفار و    بن اند؛ مثل محمد ها از او روایت نقل کرده قمی 5یاد شده است.« والحدیث

عیسی یقطینی نیز از اصحاب جلیل القدر بوده که روایات زیادی  بن محمد 4موسی. بن عمران

                                              

 .542، ش527همهن، ص. 1

 .145، ش534همهن، ص. 1

 .417، ش155، ص1، جمسهن اممی:ان؛ عسقالنی، 42، ش123، ص1، جزهج  اد به حموی، . 5

 .55، ش22، صف ةس  ک ب ام یه،؛ طوسی، 152، ش15نجهری، همهن، ص. 4

 .53، ش41نجهری، همهن، ص. 3

 .2225، ش412، ص اهل امچوسیطوسی، . 2
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هتتتای علمتتتی آن زمتتتان،   یکتتتی دیگتتتر از شخصتتتیت  3از او نقتتتل شتتتده استتتت. 

جلیتل متن   »گویتد:   الخطاب کوفی است که نجاشی در مورد او متی  ابی بن حسین بن مدمح

فضال نیز  بن حسن بن علی 7«، عین، حسن التصانیف.ثق،، امةژای،اصحابنا؛ عظیم القدر؛ کثیر 

نجاشتی در بتاره او    1های علمی برجسته کوفه بوده و تألیفات زیادی داشته استت.  از چهره

ما در کوفه و مورد توجه و رقه و عارف به حدیث بوده و سخن او  فقیه اصحاب»نویسد:  می

در حدیث مورد قبول همگان بوده است و از وی احادیث زیادی را شنیده و هرگز لغزشتی  

در حدیث و چیزی که باعث سرزنش و ایراد باشد، مشاهده نکرده است و روایت ضعیف در 

در خراسان و عراق، کسی را از محدران »گوید:  عیاشی نیز می 6«بین روایات او، کم است.

هتای ائمته    تر و افضل باشد و هیچ کتابی از کتتاب  حسن در کوفه فقیه بن ندیدم که از علی

 5نبتتوده، مگتتر اینکتته نتتزد او بتتوده و او بیشتتتر از همتته متتردم حتتدیث حفتتظ بتتود.       

، از عتراق  فضال، یکی دیگر از اصحاب امتام حستن عستکری    بن علی بن حسن بن احمد

 4اند. ها از او روایت نقل کرده ها و قمی باشد که کوفی می

نفر، یعنی حدود یک ستوم   11، نفر از اصحاب امام حسن عسکری 301از مجموع 

از اصحاب و یاران آن حضرت دارای کتاب بودند. تعداد اصحاب ایرانتی کته دارای کتتاب    

 نفتر )یعنتی حتدود    39درصتد( و تعتداد اصتحاب عراقتی،      61نفر )یعنی حدود  36بودند، 

                                              

 .512، ش554ص نجهری، همهن،. 1

 .517، ش554همهن، ص. 1

ر ةآرطوب، همطهن،    ؛ ابط  511، ش175؛ طوسطی، همطهن، ص  272، ش137نجهری، همهن، ص. 5

 .455، ش23ص

 .272، ش137نجهری، همهن، ص. 4

 .1214، ش511، ص1ک ی، همهن، ج. 3

 .71، ش35، صف ةس  ک ب ام یه،طوسی، . 2
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باشد. با اینکه تعداد اصحاب ایرانی که دارای ارر تألیفی بودند، در مقایسه با  درصد( می 52

اصحاب عراقی از لحاظ کمّی کمتر بودند، اما از لحاظ کیفی، دارای آرار بیشتتری بودنتد و   

حمیتری،  جعفتر   بتن  ق(، عبتداهلل 100عبداهلل اشعری قمتی )م.   بن تعدادی از آنها مانند: سعد

ق(، دارای آرار و تألیفات بسیاری 740شاذان )م.  بن ق( و فضل790حسن صفار )م.  بن محمد

سنّت احادیث زیادی شنیده است و  از اهل»گوید:  عبداهلل می بن بودند. نجاشی در مورد سعد

عرفته،   بتن  برای به دست آوردن احادیث، مسافرت کرده و با بزرگان آنهتا از جملته: حستن   

او در ادامه  3«عبدالملک دقیقی، ابوحاتم رازی و عباک ترقفی مالقات کرده است. بن محمد

 شتیخ طوستی نیتز از او بتا عنتوان       7های زیادی تتألیف کترده استت.    گوید: سعد کتاب می

جعفر  بن نجاشی همچنین در مورد عبداهلل 1یاد کرده است.« واسع االخبار و کثیر التصانیف»

شاذان نیز به  بن نجاشی در مورد فضل 6«یادی نوشته است.های ز کتاب»گوید:  حمیری می

شیخ طوستی   5«کتاب نوشته است. 320شاذان،  بن فضل»گوید:  کند که می قولی اشاره می

و برای او، »گوید:  شاذان می بن های فضل کتاب از کتاب 10هم پس از شمردن نام بیش از 

 4«عناوین آنها مشخص نیست.ها، تصانیف زیادی است که اسامی و  غیر از این کتاب

دهد، تألیف  نشان می یافته توسط اصحاب امام حسن عسکری بررسی کتب نگارش

نفر اصتحاب آن   11که از بین  ای گونه در آن دوره رواج داشته؛ به« النوادر»کتابی با عنوان 

  2بودند.« النوادر»درصد(، دارای کتاب  50نفر )یعنی حدود  34حضرت، 

                                              

 .427، ش177نجهری، همهن، ص. 1
 همهن.. 1
 .512، ش113، صف ةس  ک ب ام یه طوسی، . 5
 .375، ش111نجهری، همهن، ص. 4
 .542، ش527همهن، ص. 3
 .324، ش521، صف ةس  ک ب ام یه،طوسی، . 2
   ا ژل آثه  علمی اصقهب ازهم حس  عس،ةی)علی  امسالم( ک     ههیهن زقهم  آز ه، زطوا    . 7

 ذکة ر ه اس .
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ی اصحاب ایرانی آن حضرت، بیانگر این است که آنهتا در ایتن دوره،   ها عناوین کتاب

های فقهی متعتددی بتا    کردند و کتاب تالش بسیاری برای ربت و ضبط احادیث فقهی می

البته ضترورت ایتن    3اند؛ عنوان: صالت، زکات، صوم، حج، خمس، نکاح، طالق و... نوشته

به آن حضرت، از  ام حسن عسکریامر در آن زمان و عدم دسترسی یاران و شیعیان ام

دالیل این امر بوده است. از دیگر موضوعات مورد اهتمتام اصتحاب آن حضترت در ایتن     

دوره، پرداختن به مسائل اعتقادی شیعه و تالش برای تنزیه آن، از طریق نگارش ردیه بر 

فکار انحرافی تواند از وجود عقاید و ا باشد که این امر می عقاید و افکار انحرافی و باطل می

امضیه  فی امطة  علط    کتاب هایی مانند:  مختلف و متعدد در آن زمان حکایت کند. کتاب
کتتاب الترد علت      ،امطة  علط  امغطالة   ، کتتاب  فة  ام طیه، ، کتاب اممقم ی، ژامجهفةی،

 ،اإلزهزط، کتاب  ،امة  عل  اممجبةة هاشم فی معن  هشام ویونس، کتاب بن إبراهیم بن علی

 امغیبط، کتتاب   7،ام طیه، رابت فی الفرائض، کتاب مناقب  بن عل  زید ام یه،کتاب احتجاج 

کتتاب   1محمتد و توقیعتات،   ، مسائل أبیکتاب قرب اإلسناد إل  صاحب األمر ،ژامقیةة

الجسم، کتاب الرد عل  أهل التعطیل، کتتاب الترد علت       قوی،النقض عل  اإلسکافی فی 

، کتاب امغهمی، اممقم ی،حدیث، کتاب الرد عل   ،امةاه، کتاب امةاه،، کتاب إربات امثنوی،

الحسین، کتاب الرد عل  األصم، کتاب الرد  بن کرام، کتاب الرد عل  أحمد بن الرد عل  محمد

، اإلزهزط، رئاب، کتاب الرد عل  الفالسفة، کتاب األربع مستائل فتی    بن عل  البیان )الیمان(

، کتاب الرد عل  امقةازچ،، کتاب الرد عل  اممةائ،، کتاب الرد عل  اممنهنی،کتاب الرد عل  

، اإلزهزط، کبیر، کتاب الخصال فی  اإلزهز،، کتاب المالحم، کتاب ، کتاب القائمامبهئس،

و کتتاب الترد علت  الحستن البصتری فتی التفضتیل، از جملته          امق وی،کتاب الرد عل  

                                              

 همهن.. 1

 .512، ش113؛ طوسی، همهن، ص427، ش177نجهری، همهن، ص. 1

 .415، ش75ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 442، ش114؛ همهن، ص375، ش112همهن، ص. 5
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 شتته  نو هتایی استت کته در ایتن دوره توستط اصتحاب امتام حستن عستکری          کتاب

 3شده است.

فضتال، دارای   بتن  حسن بن نیز علی البته از بین اصحاب عراقی امام حسن عسکری

تألیفات زیادی بوده و آراری که وی داشته، شبیه آرار اصحاب ایرانی آن حضرت بوده و او 

هایی هم که توستط اصتحاب عراقتی آن     ردیه 7های فقهی متعددی نیز داشته است. کتاب

های اصحاب ایرانی، کمتر بوده است و تنها سه تا ردیه  حضرت نوشته شده، نسبت به ردیه

عیستی   بتن  محمتد  6و یکتی در ردّ قدریته استت.    1نوشته شده که دو تای آن، در ردّ واقفه

الخطتاب در ردّ  ابتی   بتن  حستین  بن و محمد 5موسی خشاب در ردّ واقفیه، بن یقطینی و حسن

 اند. قدریه کتاب نوشته

از دیگر نکات قابل ذکر در اینجا، تأریر مقام و موقعیت اصحاب آن حضرت روی نتوع  

حمدون، کاتب و ندیم  بن داود بن اسماعیل بن ابراهیم بن تألیفات آنهاست؛ به عنوان مثال، احمد

4باشد. ار شعرای عرب میمتوکل بوده و اکثر تألیفات وی، در زمینه انساب و قبایل و اشع
 

 در پایان مقاله آمده است. جدول آرار علمی اصحاب امام حسن عسکری

 مقایسه جایگاه اجتماعی اصحاب ایرانی و عراقی امام حسن عسکری

دهتد اصتحاب ایرانتی آن     نشتان متی   ،بررسی شرح حال اصحاب امام حسن عسکری

ای که از وکالی آن حضرت،  گونه اند؛ به ای برخوردار بوده حضرت، از جایگاه اجتماعی ویژه

                                              

 .324، ش521طوسی، همهن، ص ؛542، ش527نجهری، همهن، ص. 1

 .455، ش23ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 511، ش175؛ همهن، ص272، ش137همهن، ص. 1

 .53، ش41ژ ص 512، ش554همهن، ص. 5

 .517، ش554همهن، ص. 4

 .53، ش41ژ ص 512، ش554همهن، ص. 3

 .55، ش22؛ طوسی، همهن، ص152، ش15همهن، ص. 2
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جعفتر   بتن  احمتد  بتن  محمد 3قمی، سعد اشعری بن اسحاق بن نفر ایرانی بودند؛ شامل: احمد 2

شاذان نیشابوری،  بن نعیم بن احمد بن محمد 6عبده نیشابوری، بن ابراهیم 1الریان، بن علی 7قمی،

نفتر از   2همچنتین،   5محمد همدانی. بن صالح بن مهزیار اهوازی و محمد بن ابراهیم بن محمد

 4نضتر،  بتن  قمتی، حستن   ستعد  بن اسحاق بن اند؛ احمد شده آنها موفق به دیدار امام زمان

 9یب،اشتک  بتن  حمتاد محمتودی، حستین    بتن  احمد 2عبده، بن ابراهیم 2محمد حضینی، بن احمد

محمد همدانی،  بن صالح بن مهزیار و محمد بن ابراهیم بن شاذان، محمد بن نعیم بن احمد بن محمد

 30از جمله این افراد هستند.

نفتر بتا عنتوان وکیتل یتاد شتده استت؛         6از بین اصحاب عراقی آن حضترت نیتز از   

 عطةژة و  31بتالل بغتدادی   بن علی بن محمد 37سعید عمری، بن عثمان 33بغدادی، جعفر بن علی

                                              

 .12، ش22، ص ة یب خالص، اد وال فی زهةف، امةاهل؛ حلی، 5، ش13ص  اهل امهالز، حلی،حلی، . 1

 .3511، ش421، ص اهل امچوسیطوسی، . 1

 .57، ش11، ص اهل امهالز، امقلیحلی، . 5

 .1251، ش545، ص1ک ی، همهن، ج. 4

 . 175، ص1طبةسی، همهن، ج. 3

 .174همهن، ص. 2

 .173همهن، ص. 7

 .2، ح551، ص1، جام،هفی کلینی،. 5

 .5، ح312همهن، ص. 1

 . 175، ص1طبةسی، همهن، ج. 12

 .1111، ش523، ص1ک ی، همهن، ج. 11

 .3577، ش421، ص اهل امچوسیطوسی، . 11

 .715، 1طبةسی، همهن، ج. 15
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ستعید   بتن  نفتر بودنتد؛ عثمتان    1اند،  کسانی که به دیدار حضرت حجت نایل شده 3الوکیل.

 عمری، باللی و عطار.

نفر( نسبت به  14وکیل از  2؛ درصد 70)حدود تعداد زیادتر وکال از بین اصحاب ایرانی 

اند  را رؤیت کرده نفر( و کسانی که امام زمان 60وکیل از  6 ؛درصد 30)اصحاب عراقی 

(، 60نفتر از   1درصد؛  2.5نفر( در قیاک با اصحاب عراقی ) 14نفر از  2؛ درصد 77)حدود 

و عتدم   تواند به دلیل نیاز بیشتر آن مناطق به دلیل دوری از امام حستن عستکری   می

آن حضرت باشد. همچنین، تعداد بیشتتر علمتا و فقهتای برجستته آن دوره و     دسترسی به 

توانتد   آوری احادیث و تتألیف کتتب فقهتی و حتدیثی، متی      ده آنها برای جمعتالش گستر

برخاسته از نیاز جامعه آن روز ایرانیان و گسترش شیعیان در آن مناطق و تالش اصتحاب  

 برای برآورده ساختن این نیاز باشد. امام حسن عسکری

راقی با یکدیگر های علمی اصحاب ایرانی و ع ه از نکات قابل ذکر دیگر، تعامل و مراود

ها از آنها روایتت نقتل    وآمد داشته و کوفی که اصحاب ایرانی به عراق رفت ای  گونه است؛ به

هتا، از اصتحاب کتوفی روایتت نقتل       خصتوص قمتی   اند و گاهی اصحاب ایرانی و به کرده

وآمد  جعفر حمیری گفته شده: وی به کوفه رفت بن اند؛ به عنوان نمونه، در مورد عبداهلل کرده

موسی، از  بن حسن صفار و عمران بن و نیز محمد 7اند داشته و اهالی کوفه از او حدیث شنیده

 1اند. موسی خشاب کوفی روایت نقل کرده بن حسن

 مقایسه وضعیت فکری و اعتقادی اصحاب ایرانی و عراقی امام حسن عسکری

ی برختوردار  از موقعیت و منزلت بتاالی  با اینکه بسیاری از اصحاب امام حسن عسکری

حال، تعدادی از اصحاب آن حضرت دچار انحراف فکری و عقیدتی شده، از  بودند، اما بااین

 اند از: مسیر حق منحرف گردیدند. اصحاب ایرانی که دچار لغزش شدند، عبارت

                                              

 .1255، ش544ژ ص 1252، ش541، ص1ک ی، همهن، ج. 1
 .375، ش111نجهری، همهن، ص. 1
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امتام حستن    3باشتد.  بابا قمی، از غالیتان و دروغگویتان مشتهور متی     بن محمد بن حسن

بابا قمی بیزاری جست و آنها را لعتن   بن محمد بن ی و حسنای از فهر در نامه عسکری

خواهند به نام ما، اموال مردم را  آنها می»کرد و شیعیانشان را از آنها برحذر داشت و فرمود: 

بابتا   اند و سپس، به اعتقادات ابتن  یاد کرده« گران موذی فتنه»و از آنها با عنوان « بخورند.

بابا معتقد است که خداوند مرا به نبوت مبعوث کرده و او باب  ابن»فرماید:  اشاره کرده و می

دهد، اگر توانستتی ستر او را    حضرت در ادامه، به یکی از یارانشان دستور می« نبوت است.

 7با سنگ بشکنی، چنان کن.

استتت کتته   زیتتاد رازی، از دیگتتر اصتتحاب امتتام حستتن عستتکری    بتتن ستتهل

دت داده و او را از قم به ری اخراج کرده و از عیسی بر غلو و کذب او شها بن محمد بن احمد

عبدالحمید عطتار در   بن ای به دست محمد آن پس، او در شهر ری ساکن شده است و نامه

 عالمته بحتر العلتوم     1نوشته استت.  ق به امام عسکری755الثانی سال  ربیع 35تاریخ 

گویند، ضعیف و  ایشان میکه  چنان زیاد آن بن اگر سهل»نویسد:  در مورد او می ق(3737)م. 

رستید و از گترفتن    اهل غلو و دروغ بود، باید از ائمه سرزنش و نکوهشی در متورد او متی  

که درباره سایر مشتهورین بته ضتعف،     شد؛ چنان روایات او نهی و به بازگشت از او امر می

 6«چنین روایاتی رسیده است.

ت از ایتران استت کته در    عباک مروزی نیز از دیگر اصحاب آن حضتر  بن جعفر بن علی

 5یاد شده است.« واقفی»منابع، از او با عنوان 

                                              

 .111، ش523، ص1ک ی، همهن، ج. 1

 همهن.. 1

 .412، ش153نجهری، همهن، ص. 5
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، تعتداد بیشتتری دچتار غلتو و انحتراف      اما از اصحاب عراقی امام حسن عستکری 

باشد. شیخ طوستی او   النخاک )الدهقان( می یقیی ب  عةژة الوکیل، ظاهراً او عةژة اند. شده

ست. شاید او اصتالتاً قمتی بتوده و در بغتداد     و کشی او را بغدادی دانسته ا 3را قمی شمرده

گویتد معتروف بته     سکونت داشته است. کشی بعد از اینکه او را بغدادی معرفی کرده و می

به دروغ بستن عروه بر امام هادی و امام عسکری و تصاحب امتوال امتام   ، بوده« دهقان»

و دستور به  ریو در ادامه، به لعن او توسط امام حسن عسک کند برای خودش اشاره می

عروه، ابتدا از وکالی رقه و مورد اعتماد بوده و بعداً دچار  7پردازد. شیعیانش برای لعن او می

بتته  لغتتزش و انحتتراف شتتده استتت؛ زیتترا در تتتوقیعی کتته امتتام حستتن عستتکری   

 1اند. یاد کرده« وکیلنا و رقتنا»اند، از او با عنوان  اسماعیل نوشته بن اسحاق

بصری، از دیگر افرادی است که فاسد المذهب بوده و دچار غلتو   یمحمد سیار بن احمد

 البته او قبل از دوران امام حستن عستکری   6شده است. وی قائل به تناسخ بوده است.

آمده استت کته او در جایگتاهی کته      ای از امام جواد دچار انحراف شده؛ زیرا در نوشته

 5ا به او ندهید.کند، نیست و چیزی از وجوهات ر برای خودش ادعا می

و از او با عنوان  4محمد بصری، یکی از ارکان و بزرگان غالت بوده بن ابویعقوب اسحاق

گوید: او فتردی   وی معاصر عیاشی بوده است. عیاشی می2نیز یاد شده است.« اهل ارتفاع»
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کتنم.  غالی بود. به بغداد نزد او رفتم تا مطلبی را از او بنویسم و کتابی را بگیرم و استنساخ 

عمر برایم روایت کرد که رغبتی به آن نشان ندادم.  بن او احادیثی راجع به تفویض از مفضل

پس از آن، احادیثی را از مشیخه رقه خود برایم نقل کرد. در ادامه، عیاشی از او بتا عنتوان   

با توجه به این روایت عیاشتی،   3، یاد کرده است.«ام ترین کسی که مالقات کرده باحافظه»

حتی کستانی کته روایتات تفتویض را      شود در زمان امام حسن عسکری ص میمشخ

 شدند. کردند، غالی و اهل ارتفاع معرفی می اند و نقل می قبول داشته

، فضال کوفی، یکی دیگر از اصحاب امام حستن عستکری   بن علی بن حسن بن احمد

هتا از او   ها و قمی کوفیمذهب بوده، اما  دارای گرایش فطحیه بوده است. اگرچه او فطحی

باشتد؛ زمتانی    تواند روایت امام حسن عسکری علت این امر، می 7اند. روایت نقل کرده

فضتال پُتر    های ما از کتتب بنتی   فضال پرسیده شد که خانه که از آن حضرت در مورد بنی

ن اند، بگیرید و آنچه را خودشتا  است، با آنها چه کنیم؟ حضرت فرمود: آنچه را روایت کرده

های برجستته   فضال نیز با اینکه از چهره بن حسن بن برادرش علی 1اند، ترک کنید. نظر داده

حدیث و از راویان بزرگ کوفی بوده، ولی دارای مذهب فطحیه بوده است. عیاشی در مورد 

حسن در کوفته   بن در خراسان و عراق، کسی را از محدران ندیدم که از علی»نویسد:  او می

های ائمه نبوده، مگتر اینکته نتزد او بتوده و او      ل باشد و هیچ کتابی از کتابتر و افض فقیه

مذهب بوده و معتقد به امامتت   بیشتر از همه مردم، حدیث حفظ بود؛ جز اینکه وی فطحی

بوده است و او از جمله افراد متورد ورتوق    جعفر و بعد از او، ابوالحسن موسی بن عبداهلل

غیةزههن ، ژ کطهن  ةیطب   »خود از او با عنتوان   الفهرست شیخ طوسی در کتاب 6باشد. می
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شاید همین ویژگتی   3یاد کرده است.« االزة إمی اصقهبنه االزهزی، امقهئلی  بهدثنی ع ة

 او، باعث شده تا رقه و مورد اعتماد معرفی شود.

و روایتتی در ذمّ او از امتام حستتن    7بغتتدادی نیتز جتزء غالیتان بتتوده    هتالل  بتن  احمتد 

، وکالتت نایتب   وی پس از شهادت امام حسن عسکری 1وارد شده است. عسکری

ابتراهیم مراغتی    بن کشی در رجال خود، از احمد 6عثمان را انکار کرد. بن دوم ابوجعفر محمد

عالء رسید که در آغاز  بن هالل برای قاسم ای مشتمل بر لعن ابن نسخه»کند که:  روایت می

إحتذرو الصتوفی المتصتنع: از    »ق چنین نوشته بتود:  آن، حضرت به نمایندگان خود در عرا

سپس، بنا بر نقل کشی، این توقیع مورد انکار اصحاب « صوفی ریاکار و متظاهر بپرهیزید.

عالء را مجبور کردند که راجع به وی به ناحیه مقدسه مراجعه کند. از  بن قرار گرفته و قاسم

در بتاره ایتن ریاکتار و متظتاهر،      متا »ناحیه مقدسه هم توقیعی به این مضمون صادر شد: 

کند که او بتدون   بعد، آن حضرت اشاره می« هالل، نظر خویش را به تو اعالم داشتیم. ابن

کند و مستبد و خودسر استت و وجوهتات امتام را     اجازه و رضایت ما، در کار ما دخالت می

که بته متذاق او   برای خود نگه داشته و از اجرای فرامین ما سرباز زده است؛ جز آنهایی را 

 5خوش آمده باشد.

باشتد. بتا    قاسم جعفری بغتدادی متی   بن ، داوداز دیگر اصحاب امام حسن عسکری

و کشی به منزلت بتاال و جایگتاه واالی او    4اینکه شیخ طوسی او را رقه معرفی کرده است
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گویتد   حتال، کشتی متی    نزد امام جواد، امام هادی و امام عسکری اعتراف کرده، اما بتااین 

برخی معتقدند نسبت ارتفاع به او، بته دلیتل نقتل     3روایاتش بر ارتفاع در قول داللت دارد.

باشد و روایاتی که شیخ صدوق در کتاب توحیتدش از او نقتل کترده، بتر      معجزات زیاد می

 7عدم غلوّ او داللت دارد.

رت بالل، از وکالیی است که امام زمان را دیده و بر معجزات آن حضت  بن علی بن محمد

 الغیبته اما در کتاب  6شیخ طوسی در کتاب رجالش او را رقه معرفی کرده؛ 1آگاه شده است.

، خود او را از مذمومان شمرده است. ظاهراً او تا پیش از وفتات امتام حستن عستکری    

مورد اعتماد بوده و دو سال پیش از وفات آن حضرت، با ایشان مالقات داشته و امام حسن 

را به او معرفی کرده و سه روز قبل از وفاتش نیز همین کار را ، جانشین خود عسکری

اما بعد از شهادت آن حضرت، منحرف شده و وکالت نایب دوم را انکتار   5انجام داده است؛

عثمتان   بن کرده و خود مدعی نیابت شده است. ماجرای بین او و نایب دوم، ابوجعفر محمد

عمری، معروف است که اموالی از امام را که در دستش بود، نگه داشتت و از تستلیم آنهتا    

است؛ تا اینکته شتیعیان از او تبتری     ام زمانسرباز زد و مدعی شد که فقط او وکیل ام

در باره او توقیعی صادر شده  جسته و او را لعن کردند و از وجود مقدک صاحب الزمان

 4که معروف و مشهور است.
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باشد که دچار غلتو   می موسی سریعی، از دیگر اصحاب امام حسن عسکری بن محمد

او، اوّلین فتردی استت    7باشد. عونان میحسکه و جزء مل بن وی از شاگردان علی 3شده است.

همام در باره  بن را مطرح کرده است. محمد که به دروغ ادعای نیابت و وکالت امام زمان

کسی بود که ادعای جایگاهی را کرد کته خداونتد، او را در آنجتا     وی نوشته است: نخستین

وغ بست و چیزهتایی را  هایش، در قرار نداده بود و شایسته آن هم نبود و به خداوند و حجت

رو، شتیعیان او را   به آنها نسبت داد که شایسته ایشان نبود و ایشان از آن بیزار بودند. ازایتن 

 لعنت کردند و از او بیزاری جستند و توقیعی از امام در نفرین و بیزاری از او صادر شد. 

از بتوده کته بعتد     نصیر نمیری نیز از جمله اصحاب امام حسن عستکری  بن محمد

عثمان شده و ادعای سفارت و  بن شهادت آن حضرت، مدعی مقام و جایگاه ابوجعفر محمد

عثمان هم او را لعن کرده و از او بیزاری جستته استت.    بن نیابت کرده است. ابوجعفر محمد

 1موسی سریعی(، ادعتای نیابتت از حضترت کترده استت.      بن نمیری پس از شریعی )محمد

دات الحادی و کفرآمیز بوده و ادعای پیتامبری کترده و ختود را    نصیر، دارای اعتقا بن محمد

معرفی نموده و در مورد آن حضرت، دچار غلو شده و بته ربوبیتت    فرستاده امام هادی

معتقد بوده است. اعتقاد به تناسخ، مباح دانستن ازدواج بتا محتارم، حتالل     امام هادی

نصتیر، زمینته    بتن  محمتد  6و بوده استت. دانستن نکاح مردان با یکدیگر، از دیگر اعتقادات ا

اختالف و تفرقه بین اصحاب بعد از مرگش نیز فراهم نموده؛ زیرا هنگام مرگش وقتتی در  

مورد جانشین از او سؤال کردند، با لکنت زبان، نتام احمتد را بترده و چتون معلتوم نشتده       

احمد را  ای، پسرش منظورش کدام احمد است، طرفدارانش به سه گروه تقسیم شدند؛ عده
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فرات گرایش پیتدا   بن موسی بن محمد بن ای به احمد به عنوان جانشین انتخاب نمودند. دسته

 3یزید پیوستند. بن بشر بن حسین ابی بن کردند و گروهی به احمد

قترار   فرات نیز در شمار اصحاب امتام حستن عستکری    بن حسن بن موسی بن محمد

 1کرده است. فراهم کرده و او را تقویت می نصیر را بن و اسباب اعتقادات محمد 7داشته

باشد که واقفتی   شمعون می بن حسن بن ، محمداز دیگر اصحاب امام حسن عسکری

بوده و سپس، دچار غلو شده است. احادیثی در وقف به او نسبت داده شده است؛ از جملته  

هترکس  »گوید: آن حضرت فرمود:  از او نقل شده که می جعفر بن حدیثی از امام موسی

به تو خبر دهد که مرا پرستاری کرده و غسل داده و حنوط و کفن کرده و در لحتد و قبتر   

های دستش را تکانده، او را تکذیب کنید و فرمود: هترکس از متن ستؤال     گذاشته و خاک

کرد، بگو زنده است شکر خدا. و خدا لعنت کند هرکس که از او در مورد من سؤال شتود و  

شمعون واقفی معرفی شده، اما نجاشی  بن حسن بن با اینکه محمد 6است. بگوید، از دنیا رفته

 ابتان از او روایتتی را نقتل کترده کته داللتت بتر امامتت          بتن  محمتد  بتن  گوید استحاق  می

نیز مکاتبته داشتته و از آن    همچنین، وی با امام حسن عسکری 5دارد. امام هادی

گفته شده است که ابناء الرضا،  4حضرت درخواست کرده برای شفای درد چشمش دعا کند.

یعنی: امام جواد، امام هادی و امام عسکری، خرج او و چهل نفر را کته همگتی نتانخور او    

با توجه به این شواهد، این احتمال وجود دارد که وی به متذهب امامیته    2دادند. بودند، می

 پیوسته باشد.
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دهتد   ان متی نشت  بررسی وضعیت فکری و اعتقادی اصحاب امام حستن عستکری  

ای نیز به مذهب فطحیه اعتقاد داشتند. تصاحب امتوال   برخی از آنها دچار غلو شدند و عده

بیتت و فریتب متردم، اظهتار      المال، تخریب اموال عمومی، سوء استتفاده از نتام اهتل    بیت

انگیتتزی، از جملتته دالیتتل برختتورد قتتاطع و شتتدید امتتام حستتن  اعتقتتادات باطتتل و فتنتته

بنا بر نقتل کشتی، بعتد از اینکته امتوال       یقیی ب  عةژةباشد.  میبا منحرفان  عسکری

بابا نیز عالوه بتر ستوء استتفاده از نتام      ابن 3المال را برداشت، باقیمانده آن را آتش زد. بیت

  7انگیزی، دارای اعتقادات باطل و انحرافی بود. بیت و فریب مردم و فتنه اهل

یابیم  اند با اصحاب عراقی، در می و غلو شده با مقایسه افرادی که از ایران دچار انحراف

، از آنها با عنوان غتالی و واقفتی نتام    نفر از اصحاب ایرانی امام حسن عسکری 1تنها 

در  بابتا کته از ناحیته امتام حستن عستکری       بن محمد بن برده شده است و به جز حسن

 وزیتتاد  بتتن نکتتوهش و ستترزنش او تتتوقیعی صتتادر شتتده استتت، در متتورد ستتهل       

کته   درحالی عباک، روایتی که داللت بر نکوهش آنها کند، وارد نشده است؛ بن جعفر بن علی

نفر از آنها  5و از این تعداد،  نفر دچار انحراف فکری و عقیدتی بودند 37از اصحاب عراقی، 

 اند. مورد مذمت قرار گرفته

بوده اند، یکسان ن در مورد افرادی که دچار انحراف شده موضع امام حسن عسکری

است؛ گاهی برخورد امام با منحرفان، بسیار شدید و قاطع بوده؛ اما گاهی حتی نکوهشی از 

امام نیز دیده نشده است. این نوع واکنش امام، متناسب با میزان انحرافات اشخاص بتوده  

است؛ زیرا برخی افراد دارای عقاید الحادی و کفرآمیز بوده و ادعای نبوت برای خودشتان،  

اند. برخی نیز اعمال و رفتار ناپسند  بیت برای ائمه و ادعای دروغین وکالت داشتهادعای ربو

المال را تصاحب کترده، از دستتورات امتام     انگیزی کرده، اموال بیت و نادرستی داشته، فتنه
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نمودند. بنابراین، واکنش امام در برابر این افراد، بسیار قاطع و شدید بوده؛ امتا   سرپیچی می

شاید  3مذهب هستند، مالیم است. ضع آن حضرت در برابر بنوفضال که فطحیدر مقابل مو

یکی از دالیل آن، غیرمعاند بودن و نزدیک بودن دیدگاه آنهتا بته شتیعیان دوازده امتامی     

غیة زههن ، ژکهن  ةیب االزطة إمطی اصطقهبنه    »که شیخ طوسی، عبارت  گونه باشد؛ همان
 7ی آنها به کار برده است.را برا« االزهزی، امقهئلی  بهدثنی ع ة

 نتیجه

، بیتانگر فعالیتت گستتره    مقایسه جایگاه علمی و اجتماعی اصتحاب حستن عستکری   

اصحاب ایرانی آن حضرت است و هرچند از لحاظ کمّی، تعداد اصحاب ایرانی آن حضرت 

شده توستط اصتحاب    کمتر بود، اما آرار علمی آنها بیشتر بوده است. تعداد و نوع آرار تألیف

هتا، نشتان از    ویژه اختصاص حجم زیادی از این آرار به کتب اعتقتادی و ردیته   ایرانی و به

توجه خاص آنها به تصحیح اعتقادات شیعیان و جلوگیری از انحرافتات احتمتالی شتیعیان    

نفر( و صدور روایت نکوهشتی فقتط در    1بوده است. انحراف تعداد اندک اصحاب ایرانی )

ند نتیجه تالش و فعالیت علمی اصحاب ایرانی باشد. تعداد زیادتر توا مورد یکی از آنها، می

اند از ایران، نسبت به اصحاب عراقتی، بته    را رؤیت کرده وکال و کسانی که امام زمان

دلیل نیاز بیشتر به جهتت دوری از امتام و عتدم دسترستی بته آن حضترت بتوده استت.         

آوری  د که تالش وسیعی برای جمعهمچنین، از ایران علما و فقهای برجسته بیشتری بودن

تواند برخاستته از   اند؛ البته این امر نیز می های فقهی و حدیثی نموده احادیث و تألیف کتاب

نیاز جامعه آن روز ایرانیان و گسترش شیعیان در آن مناطق و تالش اصحاب امتام حستن   

 برای برآوردن این نیاز باشد. عسکری
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 یآثار علمی اصحاب امام حسن عسکر

 

 

اصحاب 

 ایرانی

 نام کتاب نام اصحاب شهر
تعداد 

 کتاب

 نفة 7 می

 ب   احم 

 ب    اسقه 

 سه  ارهةی 

 1 1عل  امصوم کبیة.

 ب   احم 

 ا  ی  
 1 1امنوا   کبیة، اممق  ژ ام وبیخ.

 ب   سه 

 عب اهلل 

ک ب امةحم، ط ک هب اموضو ، ک هب امصطالة،   
ک هب ام:کهة، ک هب امصوم، ک هب امقج، ک هب 
بصهئة ام  اهت، ک هب امضیه  فی امة  علط   
اممقم ی، ژامجهفةیط،، ک طهب فطة  ام طیه،،     
ک هب امة  عل  امغالة، ک طهب نهسطخ امقطةآن    
ژزنسوخ  ژزق،م  ژز  هب  ، ک طهب فضط    

مقطج، ک طهب   ام عه  ژاماکة، ک هب اوازط، ا 
زنه ططب  ژاة امقطط یث، ک ططهب زثهمططب  ژاة  
امق یث، ک طهب امم هط،، ک طهب امطة  علط       

ههرط  فطی زهنط  ه طهم      بط   إبةاهی  ب  علی
ژیون ، ک هب  یهم املی ، ک طهب امطة  علط     
اممجبةة، ک هب فض     ژام،وف،، ک هب فض  

اهلل  امنبطی صطل    طهمب ژعب اممچلب ژأبطی  أبی
فض  امهةب، ک هب  [، ک هب علی  ژآم  ]ژسل 

بیب 

 52از 

 ک هب

                                              

 .113، ش11همهن، ص. 1

زهطهم   ر ةآرطوب،   ؛ ابط  51، ش24، صف ةس  ک ب ام طیه، ؛ طوسی، 115، ش11همهن، ص. 1

 .71، ش13، صامهلمه 
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اهلل علی  ژآم ،  اإلزهز،، ک هب فض  امنبی صل 
ک ططهب امطط عه ، ک ططهب االسطط چهع،، ک ططهب  

ثهبطط  فططی  بطط  اح جططهج ام ططیه، علطط  زیطط 
امفةائض، ک هب امنطوا  ، ک طهب اممن خبطهت،    
ک هب امم:ا ، ک هب زثهمطب ه طهم ژیطون ،    

1ژک هب زنه ب ام یه،.
 

 

  عب اهلل

اهفة  ب 

 حمیةی

ک هب ام الئ ، ک هب اإلزهز ، ک طهب امهیمط،   

ژام وحی ، ک هب امغیب، ژامقیةة، ک هب فضط   

امهططةب، ک ططهب ام وحیطط  ژامبطط ا  ژاإل ا ة   

ژاالس چهع، ژاممهةف،، ک هب  طةب اإلسطنه    

[، ک هب  ةب اإلسنه   إم  امةضه ]علی  امسالم

امةضه)علی مه امسالم(، ک هب  ب  إم  أبی اهفة

سطهم ،   بط   امق،ط  ژه طهم   بط   زه بی  ه طهم 

ژامقیهس، ژاد ژاح، ژامجن، ژامنه ، ژامق یثی  

اممخ لفی ، زسهئ  امةاطهل ژز،ه بطه    أبطه    

امقس  امثهمث)علی  امسطالم(، زسطهئ  دبطی    

زقمطط  امقسطط )علی  امسططالم( علطط  یطط     

عثمهن امهمةی، ک هب  ةب اإلسطنه    ب  زقم 

زسهئ  أبطی  إم  صهحب ادزة)علی  امسالم(، 

1زقم  ژ  و یههت، ک هب امچب.
 

15 

                                              

 .512، ش113؛ طوسی، همهن، ص427، ش177نجهری، همهن، ص. 1

 .415، ش75ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 442، ش114؛ همهن، ص375، ش112همهن، ص. 1
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  یهن ب  علی

ای از ابو  نسخ ، ک هب زنثو  االحه یث

علی ژ زقم ، هسةههی  یهن،  1امقس  ثهمث،

 ک هب ز  ةک  ار ن .
1 

 ب   زقم 

 امص بهن ابی 
  1م   ژایهت.

 ب   زقم 

 حس  صفه  

ک هب امصالة، ک هب اموضو ، ک هب امجنطهئ:،  
امصیهم، ک هب امقطج، ک طهب امن،طهح،    ک هب 

ک هب امچال ، ک هب امه ق ژام  بیة ژامم،ه ب،، 
ک هب ام جطه ات، ک طهب امم،هسطب، ک طهب     
امصی  ژامابهئه، ک هب امق ژ ، ک هب ام یهت، 
ک ططهب امفططةائض، ک ططهب امموا یططث، ک ططهب 
ام عه ، ک هب امم:ا ، ک هب امة  عل  امغطالة،  

)اممةژة(، ک هب ک هب ادرةب،، ک هب اممةژ ة 
ام:ه ، ک هب امخم ، ک طهب ام:کطهة، ک طهب    
ام  ه ات، ک هب اممالح ، ک هب ام قی،، ک هب 
اممؤز ، ک هب ادیمهن ژامنطاژ  ژام،فطه ات،   
ک هب اممنه ب ک هب اممثهمب، ک طهب بصطهئة   
ام  اهت، ک هب زطه  ژی فطی أژال  ادئمط،    

[، ک هب زه  ژی فطی رطهبهن،    ]علی   امسالم
 5 ه ، ک هب فض  امقةآن.ک هب امج

54 

                                              

 .552، ش121؛ همهن، ص751، ش175همهن، ص. 1

 .215، ش124ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 251، ش413طوسی، همهن، ص. 1

ر ةآرطوب، همطهن،    ؛ ابط  211، ش425؛ طوسطی، همطهن، ص  145، ش534نجهری، همهن، ص. 5

 .253، ش121ص
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 زةژزی

 نفة 1

 ب   حسی 

 ار،یب 

ک هب امة  علی ز  زع  ان امنبی)ص( علطی  

 1 ی   وز ؛ امة  علی ام:ی ی،، امنوا  .
5 

  ازی

 نفة 1

 1 1ک هب ام وحی ، امنوا  . زیه  ب  س  

 ابی  ب   صهمه

 حمه  
 1 5ک هب خچب ازیة اممؤزنی ، نوا  .

 نی هبو ی

 

 نفة 4

 ب   حم ان

 سلیمهن 
  4م  ک هب.

 
 ب   فض 

 رهذان 

ک هب امطنقض علط  اإلسط،هفی فطی  قویط،      

امجس ، ک هب امهطةژس ژهطو ک طهب امهطی ،     

ک هب اموعی ، ک هب امة  عل  أه  ام هچیط ،  

ک هب االس چهع،، ک هب زسطهئ  فطی امهلط ،    

ک هب ادعةاض ژامجواهة، ک هب امهل ، ک هب 

اإلیمهن، ک هب امة  عل  امثنوی،، ک هب إثبهت 

هب امطة   امةاه،، ک هب امةاه، حط یث، ک ط  

عل  امغهمی، اممقم یط،، ک طهب  بیطهن أصط      

کةام، ک هب  ب  امضالم،، ک هب امة  عل  زقم 

ام وحیطط  فططی ک ططب اهلل، ک ططهب امططة  علطط  

امقسی ، ک طهب امطة  علط  ادصط ،      ب  أحم 

فف   

ر ه 

152 

 ک هب

                                              

 .55، ش44نجهری، همهن، ص. 1

 .55، ش22؛ طوسی، همهن، ص412، ش153همهن، ص .1

 .531، ش144؛ همهن، ص312، ش115ن، صهمه. 5

زههم  ر ةآروب،  ؛ اب 132، ش125، صف ةس  ک ب ام یه،؛ طوسی، 537، ش155همهن، ص. 4

 .153، ش44، صامهلمه 
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ک هب فی اموع  ژاموعی  آخطة، ک طهب امطة     

 ئهب، ک طهب امطة     ب  عل  امبیهن )امیمهن ظ(

زقنط، اإلسطالم، ک طهب    عل  امفالسف،، ک هب 

امسن ، ک هب اد بط، زسطهئ  فطی اإلزهزط،،     

ک هب امطة  علط  اممنهنیط،، ک طهب امفطةائض      

ام،بیططة، ک ططهب امفططةائض ادژسططا، ک ططهب  

امفةائض امصغیة، ک هب اممسه عل  امخفطی ،  

ک هب امة  عل  اممةائ،، ک طهب امطة  علط     

امقةازچ،، ک هب امچال ، ک هب زسهئ  امبل ان، 

عل  امبهئس،، ک هب املچی ، ک هب ک هب امة  

امقهئ )علی  امسالم(، ک طهب اممالحط ، ک طهب    

حاژ امنه  بهمنه ، ک هب اإلزهز، کبیة، ک طهب  

فض  أزیطة اممؤزنی )علیط  امسطالم(، ک طهب     

زهةفطط، ام طط ل ژامضططالم،، ک ططهب ام هططةی   

ژامقهص ، ک هب امخصهل فی اإلزهز،، ک طهب  

مق طوی،،  اممهیه  ژامموازن،، ک هب امة  عل  ا

ک هب امنجهح فی عم  ر ة  زضطهن، ک طهب   

امة  عل  امقس  امبصةی فی ام فضی ، ک هب 

 1امنسب، بی  امجبةی، ژامثنوی،.

ک هب اممسهئ  ژامجوابهت، ک طهب امم ه طی     

ز ه، امنسه  ژز ه، امقطج،، ک طهب امطة ، علط      

ام ازغ، )فی امنبطو،ة ژهطو ک طهب امطة ، علط       

                                              

 .324، ش521؛ طوسی، همهن، ص542، ش527نجهری، همهن، ص. 1
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امطة ، علط     ب:یط، امخطه ای، ک طهب    ب  ی:ی 

 عبیط   یقی ، ک هب امنقض عل  أبطی  ب  أحم 

فی  زسطهئ  ز فة ط،     فی امچال ، ک هب ام،

ثطو  ژادصطف هنی ژغیطةه ،     مل هفهی ژأبطی 

  یبط، ک طهب    بط   زقم  ب  سم،ههه  لمیاه علی

1ام یبهج.
 

  ب   امهمةکی

علی 

 امبوف،ی

 1 1اممالح ، امنوا  .

 
 ابی  ب    اژ 

 زی  
  5م  ک ب.

اصحاب 

 عراقی

 بصةی

 نفة 1

 ب   احم 

زقم   

 سیه ی

ثواب امقةآن، امنوا  ، امچب، ک هب امقةا ات، 

 4امغه ات.
3 

 ب   زقم 

 ب   حس  

 رمهون 

ک ططهب امسططن  ژاآل اب ژز،ططه م االخططال ؛ 

ک هب اممهةف،؛ نوا  ؛ م  ک هب اسطهزی ازیطة   

 3اممؤزنی )ع(.

4 

                                              

 .324، ش521طوسی، همهن، ص. 1

 .515، ش525نجهری، همهن، ص. 1

 .513، ش41ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 155ش ،155طوسی، همهن، ص. 5

 .72، ش37، صف ةس  ک ب ام یه،؛ طوسی، 111، ش52نجهری، همهن، ص. 4

ر ةآرطوب، همطهن،    ، ابط  212، ش457، طوسطی، همطهن، ص  511، ش552نجهری، همهن، ص. 3

 .753، ش112ص
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 صیمةی

 نفة 1

زقم   ب  علی

 صیمةی
  1ک هب االژصیه .

 بغ ا 

 نفة 3

 ب  احم 

  ب   ابةاهی  

 ب   اسمهعی 

 ب   اژ  

 حم ژن 

ک هب أسمه  امجبهل ژاممیهه ژادژ ی،، ک طهب  

 هسطا،   بط   امنمطة  عةف، ک هب بنطی  ب  زةة بنی

غچفطهن،   بط   عب اهلل عقی ، ک هب بنی ک هب بنی

صطنه  ،   ، رهة امهجیطة امسطلومی    ک هب طی

رطططهة ثهبططط   چنططط، صطططنه  ، ک طططهب    

همطهم،   بط   زطةة  یةبوع، أرهه  بنی ب  کلیب بنی

 2نوا   ادعةاب.

11 

 1 5ک هب یوم ژمیل ؛ نوا  . هالل ب  احم 

  4م  ک هب. بالل ب  علی

 هس   ب   اژ 

 امجهفةی
 1 2ک هب اخبه ، ک هب رهة. 3م  ک هب؛

 ب   زقم 

عیسی  

 یقچینی

اموصهیه،  فسیة امقةآن، ک هب ام جم،ط   ک هب 

ک ططهب  7ژاممططةژ،ة، ک ططهب ادزطط  ژامة اططه ، 

اإلزهز،، ک هب امواضه امم، طوف فطی امطة     

11 

                                              

 .52، صفةج امم مومطهژژس،  اب . 1

 .55ش ،22؛ طوسی، همهن، ص152، ش15نجهری، همهن، ص. 1

 .111، ش55نجهری، همهن، ص. 5

 .752، ش175همهن، ص. 4

 .513، ش47ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 177، ش151طوسی، همهن، ص. 3

 .127، ش52نجهری، همهن، ص. 2

 .272، ش121ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 211، ش421طوسی، همهن، ص. 7
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عل  أه  امو وف، ک هب اممهةف،، ک هب بهط   

اإلسنه ، ک هب  ةب اإلسطنه ، ک طهب ک طهب    

املؤمططؤة، ک ططهب اممسططهئ  اممجةبطط،، ک ططهب  

هت، امضیه ، ک طهب امچةائط ، ک طهب ام و یهط    

  ژامخم ، ک هب امةاهل، ک طهب   ک هب امفی

1ام:کهة، ک هب ثواب ادعمهل، ک هب امنوا  .
 

 کوفی

 نفة 12

 

 

 

 

 

 ب   احم 

 علی ب  حس  

 فضهل ب 

 1 2ک هب امصالة، اموضو .

 ب   حس 

زوسی  

 امخ هب

 4 5امة  علی اموا ف،، امنوا  ، امقج، االنبیه .

 علی ب  حس 

 نهمهن ب 
  4نوا  .

  5م  ک هب.  بی، ب  سن ی

 1 2ک هب نوا  ، ک هب نوا   صغیةة. ب  عب اهلل 

                                              

 .512، ش554نجهری، همهن، ص. 1

 .71، ش35ص؛ طوسی، همهن، 114، ش51همهن، ص. 1

، 54ر ةآروب، همهن، ص ؛ اب 171، ش117؛ طوسی، همهن، ص53، ش41نجهری، همهن، ص. 5

 .111ش

 .112، ش57؛ همهن، ص121، ش155؛ همهن، ص51، ش42همهن، ص. 4

 .545، ش111؛ همهن، ص412، ش157همهن، ص. 3

 .371، ش111همهن، ص. 2
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 ب  زقم  
خهم   

 امچیهمسی

 
 حس  ب  علی

 فضهل ب 

ک هب اموضو ، ک هب امقیض ژامنفهس، ک هب 

امصالة، ک هب ام:کهة ژامخم ، ک هب امصیهم، 

ک هب زنهسک امقج، ک طهب امچطال ، ک طهب    

اممهةفط،، ک طهب ام ن:یط  زط      امن،هح، ک هب 

امقططةآن ژام قةیطط ، ک ططهب ام:هطط ، ک ططهب  

ادنبیه ، ک هب ام الئ ، ک هب امجنهئ:، ک طهب  

اموصهیه، ک هب امفةائض، ک هب امم ه،، ک طهب  

امغیب،، ک هب ام،وف،، ک هب اممالحط ، ک طهب   

اممواعظ، ک هب امب ه ات، ک هب امچب، ک هب 

الت إثبهت إزهزط، عبط اهلل، ک طهب أسطمه  آ    

اهلل علی  ژآم  ژأسمه  سالح ،   سول اهلل صل 

اهلل علیط    ک هب امهل ، ک هب ژفهة امنبی ]صل 

إسطةائی ، ک طهب    [، ک هب عجهئطب بنطی   ژآم 

امةاهل، ک هب زه  ژی فطی امقمطهم، ک طهب    

ام فسیة، ک هب امجن، ژامنطه ، ک طهب امط عه ،    

ک هب زنسوب  1ک هب اممثهمب، ک هب امهقیق،.

فضهل زهةژف بط  أصطفیه     ب  حس  ب  ب  علی

1أزیة اممؤزنی )علی  امسالم(. 
 

فف   

ر ه 

52 

 ک هب

                                              

، 23آرطوب، همطهن، ص  ر ة ؛ ابط  511، ش175؛ طوسطی، همطهن، ص  272، ش137همهن، ص. 1

 .455ش

 .272، ش135همهن، ص. 1
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ه هم  ب   هس 

 امؤمؤی
 1 1امنوا  . ک هب امن ی،

 

 ب  زقم 

 ب  امقسی  

 امخچهب  ابی 

ک هب ام وحی ، ک هب اممهةف، ژامب ا ، ک طهب  

ک طهب  امة  عل  أه  امق  ، ک طهب اإلزهزط،،   

املؤمؤة، ک هب ژصهیه ادئمط،)علی   امسطالم(،   

1ک هب امنوا  .
 

7 

 
عب ا ب  زقم 

 مقمی 
  5امنوا  .

  

 ب  هه ژن

  ب  زسل  

 سه ان

ک هب ام وحی ، ک هب امفضهئ ، ک هب امخچب، 

ک هب اممغهزی، ک هب امط عه ، ژمط  زسطهئ     

 4امقس  امثهمث)علی  امسالم(. دبی

2 

 
 ز نی

 نفة 1

 عب امهیی 

عب اهلل  ب  

 امقسنی

  3خچب ازیة اممؤزنی )ع(.
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 .341، ش547طوسی، همهن، ص؛ 235، ش147نجهری، همهن، ص. 3



 33   1041 بهار، و سوم، شماره هشتاد و نهم یستسال ب             

 منابع
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