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مناسبات فکری دو حوزه علمی تشیع قم و اهواز در قرنهای دوم و
سوم هجری
تاریخ دریافت1031/11/03 :
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محمدرضا هدایتپناه
قاسم خانجانی

*

**

قم ،کوفه و بغداد به عنوان کانونهای اصلی فعالیتهاای علیای عایعیان د
قرن دوم تا چها م هجری ،جایگاهی ویژه د مطالعات عیعهپژوهای دا نادا اماا
«حوزه علیی اهواز» هم به عنوان یکی از مدا س مهام و کهاش عایعه د ایاران
عایسته یادکرد است که به استناد منااب تاا ی،ی ،حادیثی و تاراجم ،نیاینادنان
قد تیند و مشهو ی د تا یخ فقه و حدیث عیعه داعته استا ایش مقالاه بار ن
است با نگاهی تا ی،ی و پس از مرو ی بر یشههای تشی اهواز ،جایگاه حاوزه
علیی اهواز ا د حفظ و نسترش مکتب اهل بیت

از طریق واکاوی ابطاه

علیی بیش قم و اهواز بنیایاندا ایش ابطه د قالب مهاجرت برخی علیا از اهاواز
به قم و برعکس ،مراودات علیی بیش دو خاندان بار

« ل مهریاا اهاوازی» و

* دانشیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ .Hedayatp@rihu.ac.ir
** استادیار گروه تاریخ پژوهشگاه حوزه و دانشگاه؛ .khanjani1342@yahoo.com
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«اععریان قیی» و حضو برخی از اصحاب و وکالی خاص اماماان

د ایاش

دو مرکر بروز یافته استا

کلیدواژگان :تاریخ تشیع ،قم ،اهواز ،آل مهزیار ،اشعریان قم.
نگاهی گذرا به تاریخ تشیع اهواز

شاید کمتر نام اهواز و خوزستان در کتابهای شیعهپژوهی و تاریخ تشیع مطرح باشدد،
اما نشانه ها ،شواهد و دالیلی که رگههای تشیع در این منطقده را در قدرن اول ،و رشدد و
توسعه کمی و کیفی آن را در قرن دوم به بعد نشان دهد ،قابل توجه و دستیابی است.
با توجه به بررسیهای انجام شده درباره شکل گیری ،رشد و توسدعه تشدیع در برخدی
مناطق ،میتوان زمینه ها ،علل و عوامل ظهور و گسترش تشیع در اهواز و خوزستان را بده
دست آورد .موقعیت جغرافیایی ،تحوالت و مسائل سیاسی ،فرهنگدی و اجتمداعی عدرا و
مناطق شیعهنشین ،مهاجرت قبایل و سادات و حضور شخصیت های شیعه و یا حاکمدان و
وزیران شیعی که در مناصب حکومتی حضور داشتهاند ،میتواند از جمله ایدن زمیندههدا و
عوامل باشد .خوشبختانه هر یک از این موارد برای تبیین شکلگیری و توسدعه تشدیع در
خوزستان و اهواز دارای اسناد تاریخی است که تفصیل آن از حوصدله ایدن نوشدتار خدار
است و تنها به برخی از آنها اشاره میشود.
به یقین نباید از موقعیت جغرافیایی خوزستان غافل شد که همجوار با مرکز تشیع ایدن
نقطه ،یعنی جنوب عرا و کوفه بوده است .همدین موقعیدت جغرافیدایی ،زمینده پیددای
روابط سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بین این دو منطقه را فراهم آورده است ،چنان که گداه
اهواز را در محدوده بصره تعریف کردهاند 1.تحوالت مختلف سیاسی و فرهنگدی عدرا در
طول چند قرن بر اهواز اثرگذار بوده است که مهاجرت برخی قبایل شیعی به ایدن منطقده
نمونه آن است .اگر نزدیکی اهواز با عرا و در نتیجه خطر تسلط حکومت بر اهدواز نبدود،
خاندان اشعری د که از حجا ثقفی به ایران پناه برده بودند د راه خود را تدا قدم طدوالنی
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نمیکردند ،بلکه در نقطهای نزدیک به عرا د مثل خوزستان د قرار میگرفتند تا بتوانند به
راحتی با بستگان خود ارتباط برقرار کنند؛ با این حال قدم بده دلیدل دوری از دسدترسدی
عامالن حکومتی ،انتخاب دیگری برای آنان رقم زد .در حالی کده برخدی دیگدر از قبایدل
شیعی ،مانند قبیله عبدالقیس ،ازد و گروهی از بنی اسد ،این خطر را نادیده انگاشدتند و در
اهواز مستقر شدند؛ هم چنان کده مقدسدی در قدرن چهدارم ،ترکیدب جمعیتدی اهدواز را از
مهاجران بصره و فارس دانسته است 2.از همین مهاجران ،شخصدیتهدای بدزرع علمدی
شیعه برخاستند که در ادامه خواهد آمد.
قبیله عبدالقیس مشهور به تشیع بودند و پیوند این قبیله با موالی ایرانی (الحمراء) ایدن
مذهبی را به خوبی نشان میدهد 0.این قبیله پی

گرای

از سال  03بده تشدیع گدرای

داشتند؛ برای مثال میتوان به خاندان بنوالذیل از عبدالقیس اشاره کرد کده بندی صدوحان
(صعصعه ،زید (م ) 01و سیحان (م 1)) 01از این قبیله بودند و در تشدیع خدود اسدتواری
نشان دادند .در بصره تیره بنوعمور از عبدالقیس 1نیز حضور داشتند.

1

فهرست اسامی آن دسته از موالی بنی اسد که شیعه بودند ،به ویژه موالی بنی کاهدل،
بسیار بلند است 7.از جمله میتوان به خانواده علمی شیعی ،آل رَسّان اسدی کدوفی اشداره
کرد که محمد بن عبداهلل ،ابواحمد زبیری (م . 230در اهواز) یکی از چهرههای سرشناس
این خانواده است که بزرگان اهل سنت از او روایت نقل کردهاند .پدر او ،عبداهلل بن رسان،
از چهرههای سرشناس حدیثی شیعه و از شاعران مشهور کوفه بود .شعر معروف او دربداره
شهادت مسلم و هانی بن عروه در کتب مقتل آمده است:
فإن کنت التدرین ما الموت فانظری

الی هانئ فی السو و ابن عقیل

8

عموی وی ،فضیل بن رسدان اسددی کدوفی ،مؤلدف کتداب «تسمیة من تلنم من
الحسی

» 3،نیز از شخصیتهای مشهور شیعه است .به نظر میرسد این خانواده شیعی

در اواخر قرن دوم به اهواز مهاجرت کردهاند .بنی دَبِیس 13نیز که نسبشدان بده بندی اسدد
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میرسد ،ابتدا در خوزستان بودند و سپس از آن جا هجرت کردند 11.برخی از شخصیتهای
علمی شیعه و اصحاب اهوازی امامان

از همین قبایل ازد ،عبدالقیس و بنی اسد بودند؛

مانند فضال بن ایوب ازدی که از اصحاب امام کاظم

بود و در اهواز سداکن شدد 12.و

نیز خاندان حُضَینی عَبْدی اهوازی 10از قبیله عبدالقیس که فهرست نام آنان در کتب تراجم
شیعه آمده و اسامی برخی از آنان در ادامه نوشتار خواهد آمد .بنی العَمّ نیز کده تیدرهای از
بنی تمیم هستند و در بصره ساکن بودند ،به اهدواز مهداجرت کردندد و در آن جدا سداکن
شدند؛ چنان که شاعر آنان گوید:
و نهر تیری 11فما تعرفکم العرب

سیروا بنی العَمّ فاالهواز منزلکم

معلی بن اسد عمی و احمد بن ابراهیم بدن معلدی بدن اسدد عمدی بصدری ،از همدین
تیرهاند.

11

موضوع دیگر که حتی می تواند بر این جریان نخست ،یعنی مهاجرت قبایل شیعی بده
اهددواز ،مقدددم باشددد حضددور برخددی از صدداحبمنصددبان شددیعی در اهددواز و بصددره اسددت؛
شخصیتهایی که از چهرههای مشهور شیعهاند مانند عبداهلل بدن عبداس (م ،) 18حداکم
بصره و مناطق شرقی خالفت امیرالمؤمنین

و رفاعم بدن شدداد بجلدی (م ) 11د از

شیعیان کوفه که بعدها از سران قیام توابین شد د قاضی اهواز در زمان حکومت علدی
که آن حضرت در نامهای هم نصایحی به او دارند.

11

نمونه دیگری از این کارگزاران شیعی ،یکی از اصحاب امام صاد

به نام نجاشی،

عبداهلل بن نجاشی بن عثیم بن سمعان ابوبجیر اسدی است که از سوی منصور حاکم اهواز
بود 17.در برخی منابع آمده که وی ابتدا زیدیمذهب بود و سپس امامی شد.
وی در زمان حاکمیت بر اهواز نامهای بده امدام صداد

18

نوشدت و در آن مسدائلی

پرسید و امام پاسخ او را داد .این پاسخ امام ،در منابع با عنوان «الرسمال االهوازیم » و یدا
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«رسالة عبداهلل ب النجاشی» معرفی شده و ابن زهره در االربعین و شهید ثانی در کشف

الریبة فی احکام الغیبة ،به طور مسند این رساله را از امام صاد
شده این کتاب تنها کتابی است که برای امام صاد

نقل کردهاندد 23.گفتده

نام بردهاند.

21

درباره همین نجاشی خبر دیگری آمده که گویای تشیع وی و حضور تشیع در اهواز در
عصر امام صاد

است .بر اساس این خبر ،فردی از شیعیان اهواز نزد امام صاد

شرفیاب شد و از ایشان خواست تا برای انجام شدن کدارش ندزد نجاشدی کده از شدیعیان
ایشان است ،وساطت کنند .امام نامهای بدین مضمون به نجاشدی نوشدت کده بدرادرت را
خوشحال کن تا خداوند تو را خوشحال کند .این مرد نامه امام را گرفت و نزد نجاشی برد.
او چون نامه آن حضرت را دید ،بوسید و بر دیدگان خود نهاد و نه تنها حاجت او را برآورد،
بخشی از اموال خود را نیز به او داد و هر بار می گفت آیدا تدو را راضدی کدردم و آن مدرد
میگفت آری .این مرد بار دیگر ندزد امدام صداد

رفدت و وقتدی مداجرا را بدرای آن

حضرت بازگو میکرد ،آن حضرت تبسم میکرد .آن مرد گفدت« :یدابن رسدول اهللگ گویدا
نجاشی با این کارها شما را خوشحال کرده است؟» .امام در پاسخ فرمود« :بله؛ به خدا قسم
که خدا و رسول

را شاد کرده است».

22

بر اساس روایت دیگر ،سید حمیری شاعر مشهور اهل بیت

در اهدواز بدا نجاشدی

مالقات میکند .ابتدا نجاشی مذهب سید را که تصور میکرد کیسانی است ،توبیخ و تحقیر
کرد .چون سید به نجاشی خبر می دهد که مستبصر و امامی شده و اشدعاری در ایدن بداره
سروده است ،نجاشی بسیار خوشحال شده ،سجده میکند و او را با هدایای بسیاری راهدی
مدینه میکند 20.صاحب اعیان الشیعه مینویسد که نجاشی از حاکمان بزرع دوره منصور و
از شعرای شیعه بوده و مرزبانی نام او را در کتاب «اخبار شمررا الیمةر » آورده اسدت.

21

زمانی که نجاشی در اهواز به حال احتضار بود ،مرجئه او را به سدبب اعتقدادات شدیعیاش
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شماتت می کردند و سید حمیری خود را بده اهدواز رسداند و در دفداع از نجاشدی اشدعاری
سرود.

21

از دیگر امرا و حاکمان شیعهمذهب اهواز ،سلیمان بدن حبیدب بدن مهلدب بدود کده از
رؤسای شیعه نام برده شده است 21.او دوست سید حمیری بود و به خاطر او بود که سید از
کوفه راهی اهواز شد.

27

این روایات شاهدی بر شکل گیری تشیع در نیمه اول قرن دوم در اهواز است و نشدان
میدهد که شیعیان اهواز کامال در مراوده با مدینه و در ارتباط با امام بودهاند.
نجاشی که از شیعیان بسیار مخلص امامان و در عین حال از کارگزاران منصور عباسی
بود ،به احتمال مانند علی بن یقطین با اجازه امام وارد دستگاه حکومت شدده بدود .نتیجده
چنین اقدامی می توانست رفع مظلومیت و تأمین بخشی از نیازهای جامعه شیعیان در اهواز
باشد .چنین افرادی با این موقعیت در اهواز میتوانستند از شیعیان اهواز د و به طور کلی از
شیعیان خوزستان د حمایت کنند ،همان گونه کده وقتدی نجاشدی فهمیدد کده آن مدرد از
شیعیان امام صاد

است ،آن گونه به بهترین شکل از او حمایت کرد .همدین مسدائل

در گسترش تشیع و تقویت شیعیان در اهواز بسیار مهم و اثرگذار بوده است .به عالوه ،بدا
توجه به روایات بسیاری که از هر گونه همکاری با حکومت های جور ،منع و آن را تحریم
کرده است 28،اجازه دادن به یکی از اصحاب برای ورود بده دسدتگاه حکومدت و پدذیرش
مناصب حکومتی ،از جمعیت قابل توجده پیدروان اهدل بیدت
میکند .چنان که امام کاظم

برای حمایت از شیعیان ،به علی بن یقطین اجازه ندداد از

دربار هارون خار شود 23و نیز امام رضا
شود 03و همچنین امام هادی

در آن منطقده حکایدت

به زکریا بن آدم قمی اجازه نداد از قم خدار

به علی بن مهزیار اجازه خرو از اهواز را نداد.

01

عامل و دلیل دیگری که بر تشیع خوزستان تأثیر بسیاری داشت و تا قرن چهارم رو به
گسترش بود ،حضور بسیاری از اصحاب امامان در خوزستان بود .فهرسدت ایدن اصدحاب،
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ظهور و گسترش تشیع را از زمان امام سدجاد

10

تدا زمدان حضدرت حجدت

میدهد .البته در این میان ،ورود و حضور حضرت ثامن الحجج ،امام رضا

نشدان
به اهدواز ،و

بنا بر برخی شواهد ورود ایشان به چند شهر دیگر خوزستان ،نقطه عطفی در تاریخ تشدیع
این منطقه است.

02

برخی از اصحاب اهوازی امامان نیز از اصحاب خاص و نمایندگان و وکالی آنان بودند
(البته برخی اصالت کوفی داشتند ولی ساکن اهواز بودند) .به همین دلیل در قرن دوم و به
ویژه در قرن سوم ،حضور شخصیتهای مهم شیعی را در اهواز پررنگتر ،بلکه گستردهتدر
میبینیم .در این دوره ،قم نیز مرکزی شکلگرفته برای تشیع به شمار میرفت ،اما به نظر
میرسد نزدیکی جغرافیایی اهواز و کوفه توانسته بود آسانتر و سریعتر زمینه روابط علمی
د فرهنگی و رفت و آمد و حتی سکونت برخی شخصیتها و قبایل شیعی کوفه را در اهواز
فراهم آورد .معرفی و بیان فهرست بلند همه ایدن شخصدیتهدا و قبایدل شدیعی ،مجدال
دیگری میطلبد .در این جا فقط به معرفی اجمالی برخی بسنده میکنیم .به جز خاندان آل
مهزیار ،که بیشتر آنان از شخصیتهای مشهور شیعه و برخی از وکدال و نماینددگان امدام
بودند د و در رأس آنان علی بن مهزیار اهوازی د شخصیتهای دیگری نیز هستند که تدا
پس از دوره غیبت صغری به فقه و حدیث و کالم شیعه اشدتغال داشدتند؛ برخدی از آندان
عبارتند از:
د محمد بن مخلدد اهدوازی؛ وی از اصدحاب امدام جعفدر صداد
حضرت است.

و از راویدان آن

00

د فضال بدن ایدوب ازدی اهدوازی؛ وی از فقهدا و اصدحاب بدزرع امدام موسدی بدن
جعفر

 01و امام رضا

 01است 01.نجاشی او را توثیق کدرده و مدذهب او را مسدتقیم،

یعنی امامی ،دانسته و برقی نیز او را با تعبیر «فقیه من فقهائنا» وصف کرده است 07.فضداله
یکی از محدثان بزرع شیعی و بر اساس نظر برخی ،از اصحاب اجماع است.

08
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11

د عبداهلل بن محمد اهوازی؛ نجاشی او را از اصحاب امام کاظم

برشمرده ،میگوید

که مشایخ ما (کتاب) مسائل او را که بر آن حضرت عرضه کرده است ،دیددهاندد 03.وی از
جمله افرادی است که به اخبار اهل بیت

آگاهی کامل داشت 13.حضور چنین افدرادی

در توسعه و عمق بخشیدن تشیع در اهواز و جنوب ایران تأثیر قابل توجهی داشت.
د حمدان بن ابراهیم اهوازی کوفی؛ شیخ طوسی از او در شمار اصحاب امام رضدا
نام برده است 11و دیگران نیز عبارت شیخ را پذیرفتهاند.

12

د حسین بن سعید بن حماد اهوازی و برادرش حسن؛ هر دو برادر از اصحاب امام رضا
و از نویسندگان و دارای آثار فراوان بودند 10.دایی آنان ،علی

و امام جواد و امام هادی
بن یحیی از موالی امام سجاد

است 11.دایدی دیگدر آندان،

و از اصحاب امام رضا

جعفر بن یحیی بن سعد االحول از اصحاب ابوجعفر ثانی امام جواد

است 11.به واسدطه

حسن بن سعید اهوازی ،علی بدن مهزیدار و اسدحا بدن ابدراهیم حضدینی خددمت امدام
رضا

آمدند و از اصحاب آن امام و نیز امام جواد

شدند 11.عدالوه بدر ایدن ،احمدد

فرزند حسین بن سعید ،ملقب به دندان ،که همراه پدر به قم آمدد ،از مشدایخ حددیث و از
اساتید محمد بن صفار قمی است 17.اینها نشان میدهد این خاندان از خاندانهای علمی
و سرشناس شیعه بودهاند.
د اسحا بن ابراهیم حضینی؛ این انتساب به صورتهای مختلف خصیبی ،حضدیبی و
خضیبی آمده ،ولی حضینی مشهورتر و بلکه صحیح است 18.اکنون اشاره شد که او و علی
بن مهزیار به واسطه حسن بن سعید به خدمتگزاری امام رضا

نائل شدند.

13

د محمد بن ابراهیم حضینی اهوازی؛ وی شیخ و استاد حسین بن سعید اهوازی اسدت.
خاندان او که نام برخی از آنان در این جا ذکر شد و میشدود ،سداکن اهدواز و از اصدحاب
ائمه

از امام رضا

تا امام حسن عسکری

بودند.

13

د موسی بن محمد حضینی؛ شیخ طوسدی و برقدی او را از اصدحاب امدام هدادی
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11

برشمردهاند 11.دیگر رجالیان شیعه نیز ،همین را پذیرفتهاند 12.به نظر میرسد وی از مشایخ
روایی حضرت عبدالعظیم حسنی باشد.

10

د احمد بن محمد حضینی اهوازی؛ شیخ طوسی او را در شمار اصحاب امام هادی
و امام حسن عسکری

آورده است 11.بنابراین این خانواده از خانوادههای اصیل شیعی و

از خواص امامان بودهاند ،چنان که کشی ذیل نام محمد بن ابراهیم ،روایتی آورده کده بده
خوبی گویای این مطلب است.

11

د ابن سکیت اهوازی؛ ابویوسف یعقوب بن اسحا دورقی اهدوازی از شخصدیتهدای
است و از

برجسته امامیمذهب و از خواص اصحاب امام محمد تقی و امام علی النقی
امام جواد

روایت نقل کرده و نیز سؤالهایی از ایشان داشته است 11.او که همشدهری

علی بن مهزیار است ،در علم نحو و لغت و علوم قرآن و شعر پیشوای همگان بوده است

17

آن گونه که او را امیرالمؤمنین در لغت 18و شةخ الرربةم و حجم فما الرربةم  13وصدف
کردهاند .از شاگردان او میتوان به ابوحنیفه دینوری صاحب کتاب «االخبار الطدوال» اشداره
کرد که در دان
داشت.

نحو ،لغت ،تاریخ ،هندسه ،حساب ،منطق ،فلسفه و هیئت مقامی بس بلند

13

د محمد بن جبرئیل اهوازی؛ نجاشی تنها به بیان این کده وی کتدابی داشدته ،بسدنده
11

کرده و با سه واسطه آن را روایت کرده است .ولی شیخ آقابزرع تهرانی نام آن را کتاا

الحدیث آورده است 12.شیخ طوسی از محمد بن جبرئیل در فهرست و رجال خود یاد نکرده
و عالمه تستری آن را از غفلتهای شیخ طوسی برشمرده است 10.وی راوی توقیع ناحیده
مقدسه به محمد بن ابراهیم بن مهزیار است.

11

د جعفر بن سلمه اهوازی؛ وی از مشایخ علی بن ابراهیم بن هاشدم قمدی و از راویدانِ
مورخ بزرع شیعه ،ابراهیم بن محمد بن هالل ثقفی ،صاحب الغارات است.

11

حضور چنین شخصیت های برجسته علمدی ،طدی نزدیدک بده دو قدرن 11در اهدواز و
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11

خوزستان ،نشان از رشد و بالندگی تشیع در جنوب ایران ،با مرکزیت اهواز دارد.
تراجمنویسان و فهرستنویسان شیعه ،مانند نجاشی و شیخ طوسی ،آثار قابل تدوجهی
برای این علما نام بردهاند که اصول قابل اعتماد محدثان و فقهای شیعه و مورد مطالعده و
استناد آنان بوده است؛ 17این تألیفات ،حوزه علمیه و مرکز تشیعی را در جنوب ایران رقم زد
که با داشتن مکتب حدیثی ،فقهی و علمی فعال ،مورد توجه امامان و دیگر مراکدز تشدیع
بود.
از مصادیق این توجه میتوان نامه امام جواد

به علی بن مهزیار را نام بدرد کده در

آن از شأن و منزلت بسیار عظیم او در نزد آن حضرت یاد شده و امام او را برترین صحابی
خود خوانده و در حق او دعا کرده است 18.توجه امام هادی به شیعیان اهواز نمونه دیگری
است که آن حضرت در نامه بسیار بلند خود ،مسائل کالمی و اعتقادی مردم اهواز را تبیین
کرده است 13.نیز توجه ویژه آن حضرت به علی بن مهزیار و دسدتور آن حضدرت بده وی
برای ماندن در اهواز 73و همچنین سه توقیعی که از ناحیه مقدسه برای آل مهزیدار صدادر
شده است (در یک توقیع ،حضرت حجت

برای محمد بن علی بن مهزیار دعا کرده؛

71

در دیگری برای شیعیان اهواز به ابراهیم بن مهزیار پیام فرستاده تا از حیرت درباره مسأله
امامت و غیبت رها شوند؛ 72و در توقیع سوم ،محمد بن ابدراهیم مهزیدار را بده اعتمداد بدر
عثمان عمری ،وکیل امام ،امر کرده است )70همه گویای تشیعی پویا و با اهمیدت در ایدن
منطقه است که این گونه امامان

بدان توجه نشان دادهاند.

مسافرت جمعی از شیعیان اهواز به سامرا برای دیدار با امام حسن عسکری
دیگری از ارتباط میان ائمه

نقطده

و شیعیان اهواز است 71.این روایت چنین مدینمایدد کده

شیعیان اهواز و حتی آن افرادی که درباره امام گرفتار تردید شدده بودندد ،در پدی ارتبداط
نزدیک با امام و شناخت امام بودند تا شاید بتوانند در اهواز به خوبی از مذهب تشیع دفداع
کنند .به یقین با توجه به نزدیکی اهواز با عدرا و نیدز کدم شددن ارتبداط مسدتقیم امدام
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عسکری

17

با شیعیان ،به دالیل خاص امنیتی و سیاسی که عباسیان در این دوره بدرای

آن حضرت به وجود آورده بودند ،چنین کاروانهایی نق
اهواز و نقل معجزات امامان در آن جا ،نق
به این منطقه ایفا میکردند.

سفیر را داشتند و با بازگشت بده

مهمی در پیوند مردم با امام و انتقال معدارف

71

همچنین در دوره غیبت صغری ،از مردی متهجد در اهواز به نام سرور نام بردهاند کده
وقتی سیزده یا چهارده ساله و گنگ بوده است ،همراه پدر و عموی

برای گرفتن شفا بده

بغداد آمده ،ابوالقاسم حسین بدن روح ،وکیدل خداص حضدرت حجدت

 ،او را ندزد آن

حضرت میبرد و او شفا پیدا میکند 71.این روایت نشان میدهد که تمام این خانواده ،یک
خانواده شیعی اهوازی بودهاند.
نامههایی نیز وجود دارد که از اهواز برای حسین بن روح ،وکیل خاص امام زمان نوشته
شده و تاریخ یکی از آنها ،یکشنبه ششم شوال  031قید شده است.

77

سادات از قرن دوم به بعد ،در یک سیر صعودی ،حضدور بیشدتری در خوزسدتان پیددا
کردند و جمع بسیاری از آنان به خوزستان مهاجرت کردند 78.این حضور سدادات از دیگدر
عوامل اثرگذار بر تشیع خوزستان بوده است که در این بحث نباید آن را نادیده گرفت.
آن چه به اجمال در این جا آمد ،شمهای از تاریخ تشیع پویا در جنوب ایدران بدود کده
توانست همپا با حوزه قم ،و بلکه در مقطعی با عمق بخشیدن به حوزه قم ،نق

خود را در

تاریخ تشیع و میراث مکتوب آن ایفا کند.
زمینه و عوامل ارتباط حوزه قم و اهواز

بررسی تاریخ و روای ات آل مهزیار و دیگر مشایخ علمی اهواز به خوبی نشان مدیدهدد
که رابطه گسترده و تنگاتنگی بین مکتب حدیثی اهواز و قم وجود داشته است؛ این رابطده
حتی از رابطه بین اهواز و مناطقی که به آن نزدیکتر از قم بوده است ،بیشدتر بده چشدم
میخورد .با توجه به جایگاه قم ،توجه مکتب حدیثی اهواز بده آن مرکدز حددیثی و فقهدی
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18

شیعه امری بدیهی است و اتفاقا در نامه علی بن مهزیار به امام جواد

 ،بده صدراحت از

این موضوع سؤال شده و امام هم در پاسخ ،نظر خود را درباره قمیها ابراز کرده است.

73

این رابطه صورتهای مختلفی داشته است؛ از مهاجرتهای علمی (مانند سدیره رایدج
محدثان و علما برای کسب علم از علمای بالد مختلف که گداه سدبب اسدکان برخدی در
مناطق دیگر میشد) تا دستیابی به نسخ کتابهای علمی بدون واسطه و یدا بدا واسدطه.
خوشبختانه این هر دو صورت ،در ارتباط علمی اهواز و قم در تاریخ ثبت شده و به خدوبی
همسویی و توجه کامل این دو مرکز علمی تشیع به یکدیگدر را در قدرن دوم تدا چهدارم
هجری نشان میدهد .این رابطه معلول زمینهها و عوامل مختلفی بوده ،که به اختصار بده
قرار ذیل است:
زمینه و عامل جغرافیایی

موقعیت جغرافیایی اهواز و به طور کلی خوزستان را باید نخسدتین زمینده و یدا عامدل
پیوند علمی بین دو مرکز شیعه (اهواز و قم) در ایران دانست .اهواز در مسیر مرکز ایران به
عرا بوده و این موقعیت جغرافیایی میتوانسته است در انتقال و تبادل حدیث و دان
علمای قم و اهواز نق

بین

داشته باشد.

در مرحله نخست باید دید که اگر کسی قصد رفتن از قم به عرا و یا از عرا به قدم
را داشت چه مسیری را باید طی میکرد .کهن ترین سند موجود درباره قم ،تاریخ قم است
که سیزده راه برای قم ذکر کرده است .جغرافیدانان مسلمان از قرن سوم بده بعدد ،مانندد
یعقوبی ،قدام بن جعفر ،ابن خردادبه و مقدسی ،راه عرا به مشر (یعنی ایالدت جبدال و
خراسان) را از یک سدو و مسدیر عدرا و خوزسدتان بده مرکدز ایدران را از سدوی دیگدر
شناساندهاند .خالصه آنچه که به قم و اهواز ارتباط دارد چنین است:
راه بغداد به ایالت جبال

یعقوبی راه کسانی را که قصد داشتند از عرا بده ایدران بروندد چندین آورده اسدت :از

سال هفدهم ،شماره چهارم ،زمستان  ،5931شماره مسلسل 68

13

بغداد ،سپس نهروان و از آن جا چند راه اسدت .چنانچده کسدی بخواهدد بده «ماسَدبَذان» و
«مِهرجانْقُذَ » و «صَیمَره» برود از دست راست میرود و هر که بخواهد به حُلوان [سدر پدل
زهاب] رود از دست چپ رود تا به جَلوال و خانقین و از آن جا به قصر شیرین و سپس بده
حلوان [سر پل ذهاب] و کرمانشاه و دِینَوَر رسد .از دینور چند راه است ،یکی راه زنجدان و
قزوین و دیگری راه همدان و نهاوند و کر (کر ابودلف) ،اما اگر کسی قصد قم دارد باید
از همدان و روستاهای آن عبور کند و تا قم پنج منزل است.

83

تقریبا با اندکی اختالف و اجمال و تفصیل ،قدام بن جعفر (م ،) 023ابدن حوقدل (م
بعد از  ) 017و مقدسی (م بعد از  ) 081همین راه بغدداد بده مشدر و ایالدت جبدال را
گفتهاند.

81

بنابراین ،این مسیر ،راه شناختهشدهای بود؛ و میبینیم که حتی در شرح حال برخدی از
مشایخ قمی که پی

از مقدسی میزیستهاند ،به همین راه اشاره شده است .بدرای نمونده،

احمد بن اسحا اشعری قمی که از خواص اصحاب امام عسکری
زمان

و مورد تأییدد امدام

بود 82،وقتی به حج مشرف شد ،به هنگام بازگشت از عرا به قم ،در «حلدوان»،

یعنی سر پل ذهاب کنونی در استان کرمانشاه درگذشت و همان جا به خاک سپرده شد.

80

در سفرنامه های حج دوره قاجار نیز همین مسیر ،راه کاروانهای حج از مرکز به طرف
عرا بوده است 81.مسافرانی که از عتبات و یا از مکه وارد عرا شده ،میخواستند از بغداد
وارد ایران شوند ،از این مسیرها عبور میکردند :بعقوبه ،خدانقین ،قصدر شدیرین ،سدر پدل
ذهاب ،کرند ،کرمانشاه و . ...

81

راه عراق به خوزستان و مرکز ایران

راه پی

گفته ،بیشتر راهی تابستانی بود و با توجه به کوهسدتانی بدودن راه و بدرف و

یخبندان در این مناطق ،به نظر میرسد در فصل زمستان راه مناسبی نبوده و راه جنوبی در
این فصل بهتر بوده است ،یعنی از قم به اصفهان و از آن جا به خوزستان و عدرا ؛ چندان
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23

که مقدسی همین راه را شناسانده است 81و مسدافران حدج و عتبدات نیدز در بازگشدت ،از
طریق جنوب به مرکز ،همین راه را تعریف کردهاند.

87

یعقوبی از قم تا خوزستان را چنین گفته است :از قم بده اصدفهان  13فرسدخ و شد
منزل فاصله دارد .سپس شوشتر و مناذر بزرع و آنگاه به اهواز 88.البته ایذه [مالمیر] که از
شهرهای خوزستان شمرده شده ،بر اساس منابع جغرافی و سدفرنامههدا ،بدین راه اهدواز و
اصفهان قرار داشته است 83.از این رو دبیرسیاقی 33به این نکته اشاره کدرده اسدت کده راه
عمومی و معمول اهواز به اصفهان از ایذه [مالمیر] میگذشت.

31

از آن چه جغرافیدانان درباره راه اهواز و عرا گفتهاند چنین به نظر میرسد کده ایدن
مسیر فقط از یک راه نبوده است .مقدسی به نکته بسیار مهمی اشاره کرده اسدت کده بده
خوبی یکی از راههای آبی خوزستان به بصره را تبیین میکندد .او در بازگشدت بده عدرا
گوید :از «بِصِنّا» [شهری در جنوب شوش و شمال اهواز ،بر کنار رودخانه کرخه] وارد بصره
شدم 32.این مسیر راهی ندارد ،جز از طریق رود کرخه که به نهر تیری و از آن جا به حصن
مهدی 30و سپس به رود کارون متصل میشود.
ابن حوقل برای خوزستان تا عرا دو راه عمده معرفی کرده است :یکدی از بصدره بده
بغداد و دیگری از واسط به بغداد .راه واسط چنین است :ارجان بده سَدنْبِیل (یدک مندزل)،
سپس دو منزل تا رامهرمز ،از آن جا بده عسدکر مکدرم سده مندزل و آنگداه بده شوشدتر،
جندیشاپور ،شوش ،قرقوب و طیب هر کدام یک منزل و از طیب تا واسط یک منزل.

31

این راه از شهرهای مختلف خوزستان عبور میکند ،ولی از اهواز رد نمیشود .بندابراین
به نظر میرسد این راه که به فارس ختم میشود برای مسافران قم در اولویت نبوده است
چنان که میبینیم فقط دو تن از محدثان قمی یعنی احمد بن محمد بدن عیسدی اشدعری
قمی و محمد بن احمد بن یحیی عطار اشعری قمی از ابویحیی زکریا بن یحیدی واسدطی
نقل روایت کردهاند 31.بنابراین راه دوم که از اهواز به بصره و سپس به بغداد ختم میشدد،
راه معمول بوده است و قرینه و شاهد آن می تواند استفاده بسیار مشدایخ قمدی از علمدای
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بصره باشد.
قدام بن جعفر که از جغرافیدانان قرن سوم و چهارم است راهها و مسافت بین عرا
تا اهواز را با جزئیات آورده است 31.حافظ ابرو نیز راه آبی خوزستان تا بصدره را ایدن گونده
تبیین کرده است :آبهای خوزستان از اهواز و دورَ  37و تستر و دیگر مواضع که آب بدان
جا میآید ،همه در حصن مهدی جمع میشود و به نهری بزرع [کدارون] و از آن جدا بده
دریا (خلیج فارس) میریزد.

38

تقریبا همه منابع بر این مطلب متفقند که آبهای خوزستان به حصن مهددی و از آن
جا به خلیج فارس (بحر فارس) منتهی میشود 33.گزارشهای تاریخی نیز به خوبی نشدان
میدهد مسافرانی که از بصره عازم اهواز بودهاند ،با قایق از بصره به اُبُلَّده و از آن جدا بده
حصن مهدی وارد میشدهاند.

133

ارتباط علمی علمای قم و کوفه

عامل مؤثر دیگر در ارتباط دو مکتب علمی قم و اهواز ،در نکتهای مهدم نهفتده اسدت
یعنی رابطه علمی مشایخ قم با کوفه؛ به طوری که اساسا برخی از مشایخ بزرع قمی خود
کوفیاند مانند خاندان اشعری و علمایی چون عبدالرحمن بن ابیحماد صیرفی کوفی (استاد
برقی) ،احمد بن محمد بن خالد برقی (م 271یدا  ) 283و ابدراهیم بدن هاشدم قمدی (از
اصحاب امام رضا

) .این افراد با اصالت کوفی به قم مهاجرت کردند و در آن جا ساکن

شدند .چنان که عکس آن نیز بوده است ،یعنی قمیهایی که در کوفه رفت و آمد داشتند و
برخی ساکن کوفه شدند ،مانند عبداهلل بن محمد بن عیسی اشعری قمی ملقدب بده بندان،
عبداهلل بن جعفر حمیری قمی و جعفر بن حسین بن علی بن شهریار قمی.

131

این رابطه را ابوالقاسم ،سعد بن عبداهلل بن ابیخلف اشعری قمی ،شیخ و فقیه قمیهدا
در کتاب خود با نام «فضل قم و الکوفه» به خدوبی نشدان داده اسدت 132.از ایدن رهگدذر،
خوزستان محل رفت و آمد و تالقی مشایخ قم و کوفه از یک سو ،و از سوی دیگر محدل
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تالقی مشایخ قمی و اهوازی است؛ چنان که در شرح حال علمای کوفی مهداجر بده قدم،
انتساب االهوازی را شاهدیم ولی چنین انتسابی را درباره شهرهای مرکزی و شمالی عرا ،
که راه منتهی به مرکز ایران از آنها میگذشت ،نمییابیم.
بیان شد که یکی از راههای مرکز ایران به عرا  ،مرزهای میدانی غربدی ایدران یعندی
ایالت جبال بوده است؛ چنان که درباره احمد بن اسحا قمی دانسته شد 130.این راه برای
رفتن به ایران از طریق بغداد بوده است ،اما کسانی که به کوفه میرفتند و میخواستند در
بازگشت به ایران ،از طریق جنوب بروند ،از بصره به اهواز و از آن جا بده ایدذه و اصدفهان
میرفتند؛ چنان که مسیر حرکت امام رضا

نیز از بصره به اهواز بوده اسدت 131.شداهد

این مطلب ،عالوه بر حضور قابل توجه قمی ها در کوفه ،برخی از مشایخ قمی هستند کده
در بصره بودند و از این رو به قمی بصری ملقب شدهاند ،مانند معلی بن راشد قمی بصری،
احمد بن محمد بن سیار ،جهم بن حکم قمی بصری ،احمد بن محمد بن ابراهیم بن احمد
بن معلی ،عبدالملک بن منذر قمی بصری .برخی از محدثان بصری نیز از مشایخ قمی نقل
حدیث کردهاند مانند اسحا بن محمد بصری که محمدد بدن جمهدور قمدی را در شدمار
مشایخ او نام بردهاند.

131

این انتساب قمیها به بصره و حضور علمی آنان در بصره نشان میدهد کده آندان در
مسیر خود به ایران ،به طور طبیعی از راه دریایی ،که ابتدای آن ابله و بصره بود ،به اهدواز
میآمدند.
بنابراین ،این رابطه علمی میان مشایخ قمی و کوفی و همچندین موقعیدت جغرافیدایی
خوزستان ،عامل و زمینهای مناسب بود تا اهواز را به کانون اجتماع محدثان و علمای ایدن
سه حوزه مهم علمی شیعه در قرن دوم تا پنجم تبدیل کند و پیوند علمی میدان ایدن سده
مرکز تشیع و به ویژه قم و اهواز برقرار شود .موقعیت جغرافیایی سبب شده بود تا برخی از
مشایخ کوفی پی

از مهاجرت به قم ،مدتی در اهواز و خوزستان اقامت کنند که در نهایت

برخی ساکن خوزستان و برخی راهی قم میشدند .توضیح این مطلب در ادامه خواهد آمد.
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انتساب برخی از مشایخ قمی به اهوازی یا برعکس ،شاهدی بر این موضوع است و نمونه
بارز آن حسن و برادرش حسین بن سعید کوفی اهوازی قمی است کده بده خدوبی مسدیر
پیوند این سه مرکز را نشان میدهد.
بدیهی است که در این مسافرتها ،دیدار علما با یکدیگر چه در زمان رفت و چده در
زمان بازگشت ،از اهمیدت بسدیاری برخدوردار بدوده و تبدادل اطالعدات علمدی ،سیاسدی،
اجتماعی و فرهنگی ،دستآورد عادی این مسافرتها و دیدارها بوده است.
مهاجرت علمای قم به اهواز

ابتدا باید توجه داشت که الزمه وجود رابطه علمی میان اهواز و قم ،مالقات حضدوری
مشایخ این دو مرکز نیست ،بلکه این رابطه و تأثیر و تأثر میتوانسته است از طریق انتشار
حدیث و کتب و دفاتر حدیثی آنان و پذیرش اندیشههای هر یدک از ایدن دو حدوزه مهدم
شیعی در حوزه دیگر باشد .گزارشهای تاریخی نشان میدهدد کده ایدن رابطده ،در ابعداد
مختلفی که بیان شد وجود داشته است که به نمونههای آن اشاره خواهد شد .با این حدال
بدیهی است وقتی اهواز محل تالقی مشایخ قمی و کوفی باشد ،آشنایی علمای ایدن سده
مرکز و پیوند میان آنان ،حضوری نیز خواهد بود .شاید همین مسأله سبب مهاجرت مشایخ
این سه مرکز ،به ایران و عرا باشد .انتساب برخی از مشایخ قمی ،با اصدالت کدوفی ،بده
«اهوازی» ،گویای این مهاجرت و پیوند سهگانه است .در این مجال رابطه کوفه و قم از محدل
بحث خار است و تنها به سبب مهاجرت کوفیان به اهواز و رابطه آنان با قم اشاره میشود.
در منابع گزارشهایی از مهاجرت دو سویه مشایخ قمی به اهواز و خوزستان و بالعکس
وجود دارد که گاهی این مهاجرتها به سکونت دائمی نیز ختم شده است .بنابراین ،رابطده
علمی میان این دو مرکز علمی شیعه از سوی نمایندگان هر دو مرکز ،به بهترین صدورت
شکل گرفته است و مشایخ بزرع و محدثان طراز اول هر یک از این دو حوزه ،از خدرمن
حدیثی مشایخ و محدثان حوزه دیگر بهره بردهاند؛ به ویژه از اواخر قرن دوم تدا نیمده اول
قرن چهارم ،تبادل علمی و میراث فرهنگی و تأثیر و تأثر این دو مکتب علمدی مشدهود و
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مشهور است.

نمونه حضور مشایخ بزرع قمی در اهواز و تبادل علمی میان آنان ،حضور عالم برجسته
قمی و محدث شهیر شیعه ابن قولویه قمی ،استاد شیخ مفید در اهدواز و خوزسدتان اسدت.
وی روایات بسیاری از طریق حسن بن علی بن مهزیار و نیز پسرش ،محمد 131نقل کرده و
هر دو از مشایخ او شمرده شدهاند 137.وی برخی از روایات حسن بن علی بن مهزیار را نیز
از طریق ابوعبدالرحمن محمد بن احمد بن حسین عسکری ،که از علما و محدثان عسدکر
مکرم خوزستان بوده ،اخذ کرده است 138.با توجه به سندهای یکسان روایاتی کده حسدن
بن علی بن مهزیار از پدرش نقل کرده ،به نظر مدیرسدد ایدن روایدات برگرفتده از دفداتر
حدیثی و کتابهای پدرش بوده است که او آنها را از پدرش اخذ کرده و یا پدرش بدر او
امال کرده است .قریب به اتفا این روایات نیز از طریق ابوعبدالرحمن عسدکری گدزارش
شده است و ابن قولویه در سندی تصریح کرده که برای اخذ روایات خاندان مهزیار اهوازی
به خوزستان آمده و در عسکر مکرم نزد ابوعبدالرحمن مهمان بوده است 133.با ایدن حدال
میدانیم که محمد بن حسن بن علی بن مهزیار از مشایخ محدث مشهور شیعه ابن قولویه
است؛ 113وی اجازه روایی از او داشته و تمام کتب علی بن مهزیار 111و نیز کتاب حماد بدن
عیسی را از طریق محمد بن حسن روایت کرده است.

112

از دیگر چهرههای علمی شیعه و از مشایخ بزرع قم ،علی بن ابراهیم قمدی ،صداحب
تفسیر معروف است که با حسن بن علی بن مهزیار رابطه علمی داشته و از او روایت کرده
است.

110

فراتر از رابطه برخی از مشایخ قم با اهدواز ،رابطده علمدی میدان دو خانددان بدزرع و
سرشناس علمی اهواز و قم یعنی «آل مهزیار اهوازی» و «اشعریان قمی» است که پیوند این
دو مرکز مهم تشیع را جلوهای خاص بخشیده و از تعامل و مهداجرت دانشدمندان ایدن دو
مرکز علمی شیعه حکایت میکند .برای یافتن درکی صحیح از تعامل دانشدمندان ایدن دو
مکتب حدیثی ،در این جا به تفصیل آن را بررسی میکنیم.
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در شرح حال آل مهزیار به مشایخ قمی و شاگردان قمی آنان اشاره شده و نامشدان در
فهرستها آمده است .تعداد کل مشایخ قمیِ آل مهزیار تنها سه نفر بدا  00روایدت اسدت.
این سه نفر همه از خاندان اشعری و از استادان علی بن مهزیارند :احمد بن حمزه بن یسع
قمی ( 0روایت) ،عبدالعزیز بن مهتدی اشعری قمی ( 1روایدت) و محمدد بدن حسدن بدن
ابیخالد اشعری قمی ( 21روایت) .تعداد کل شاگردان قمی آل مهزیار هیجده نفرند با 800
روایت است.

111

تعامل علمی دو مرکز شیعه با چنین آماری ،گویای نکاتی است که برای تاریخ حدیث،
فقه و عقاید شیعه بسیار مهم و قابل توجه است:
یک .آل مهزیار چنین تعاملی ،با این تعداد از روایات و افراد ،با مراکز دیگر نداشتهاند؛
دو .این آمار به خوبی نشان میدهد که مکتب حدیثی اهواز برای جامعه علمدی شدیعه
آن قدر معروف بوده و مرکزیت علمی داشته است که مهمترین مکتدب حددیثی شدیعه در
مرکز ایران ،یعنی قم و مشایخ قمی ،به آنان توجه و اعتماد کامل داشته و تا این انددازه از
آنان بهره بردهاند .این مطلب از آن رو مهم است که یکی از مشخصههای مکتدب قدم در
بهره گیری از دیگر محدثان ،وسواس علمی و سختگیدری روش آندان نسدبت بده دیگدر
محدثان بوده است.

111

بدیهی است که عکس این استدالل صاد نیست ،بدین معنا که چون آل مهزیار بهره
اندکی از مشایخ قمی بردهاند ،پس به آنان اعتماد نداشتهاند و یا قم مکتدب حددیثی قابدل
توجهی نداشته است؛ زیرا اعتماد نمیتواند یک سویه باشد و قم با آن جایگاه رفیع علمدی،
که مشایخ حدیثی بزرع شیعه و اهل بیت

را در خود جای داده بود ،مورد توجه کامل

آل مهزیار بوده است .دقیقا به همین دلیل گویا علی بن مهزیار نگران حال مشدایخ قمدی
بوده و در نامهای این موضوع را به عرض امام جواد

رسانده است .مدتن نامده وی در

دست نیست ،اما این مطلب به خوبی از پاسخ امام مشهود است .آن حضرت چندین پاسدخ
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دادهاند« :همانا آنچه را که درباره قمیها ذکر کرده بودی فهمیدم؛ خداوند آنان را خالصدی
و فر عطا فرماید و با آنچه در این باره ذکر کردی مرا شاد نمودی و همواره چنین انجدام
میدادهای  111.» ...نامه امام رضا

به زکریا بن آدم و دعای آن حضرت در حق وی ،که

علی بن مهزیار از طریق مشایخ قمی روایت کرده 117،نیز گویای توجه آل مهزیار بده ایدن
مرکز تشیع است .زیرا در این نامهها ،منزلت بلند زکریا بن آدم نزد امامان

به صراحت

بیان شده و بدیهی است که این موضوع از دید بزرگان شیعه پنهان نمانده است؛ به ویدژه
که آل مهزیار و زکریا بن آدم از وکالی امامان بودهاند و ارتباط آنان با یدکدیگدر امدری
طبیعی است.
بنابراین ،استفاده اندک آل مهزیار از مکتب حدیثی قم باید دالیل دیگری داشته باشد.
از جمله آن که خاندان مهزیار ،مانند بسیاری از خانددانهدای علمدی ،بده علدت سدهولت
دستیابی به دان

شفاهی و میراث مکتوب خاندانی ،بیشتر به منابع خاندانی خدود تکیده

داشتهاند .دیگر این که توجه همه به سمت مرکز علمی شیعه یعنی عرا بوده است و خود
مشایخ قمی نیز بی

از هر جا و هر کس به این مرکز توجه داشتند .بددیهی اسدت کده از

یک سو مکتب حدیثی اهواز با توجه به موقعیت جغرافیاییاش نسبت به عرا  ،بده طریدق
اولی و بی

از مراکز دیگر به عرا توجه داشته باشدد و از سدوی دیگدر همدین موقعیدت

جغرافیایی ،اهواز را به نقطهای مرکزی برای آمد و رفت مشایخ قمی و دیگر علمای شیعه،
که از ایران عازم عرا بودند ،قرار داده و سبب شده است از این حوزه حددیثی شدیعه کده
نمایندگان بسیار بزرع و مورد اعتماد اهل بیت

را در خود داشته است ،بهره ببرند.

سه .نکته دیگر ،چگونگی برقراری ارتباط علمی میان این دو خانددان اسدت .آیدا ایدن
رابطه ،حضوری بوده یا آل مهزیار و مشایخ قمی از طریق اجازه ،وِجاده 118،مناوله 113و یدا
مکاتبه از دفاتر حدیثی یکدیگر بهره میبردهاند؟ برای پاسخ به این سؤال مهم و اساسدی
باید دید که آیا آل مهزیار به قم آمدهاند یا مشایخ قمی به اهواز مسافرت داشتهاند یا خیر؟
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منابع شرح حال نگاری و تاریخی برای یافتن پاسخی قطعی چندان یاری نمدیکندد و
تنها با قرائن میتوان گوشهای از این مسأله را روشن کرد .هیچ یک از منابع ،کوچکترین
اشاره ای به مسافرت علی بن مهزیار به مرکز ایران نکرده است و تعداد اندک مشایخ قمی
او (سه تن و  00روایت) ،در مقابل تعداد بسیار شاگردان قمی او ( 11تن) با  711روایت

123

تقریبا ثابت میکند که این استفاده از او در قم اتفا نیفتاده است بلکه باید در اهدواز و یدا
جای دیگری مثال کوفه و یا بغداد و یا در سفر حج بوده باشد .گزارشی هم در دست نیست
که حضور افراد دیگر از آل مهزیار در قم را نشان دهد .بنابراین ،احتماال این رابطه علمدی
با مسافرت قمیها به خوزستان و حضور ایشان در درس حدیثی علی بن مهزیار و دیگران
از آل مهزیار برقرار شده است.
اما این احتمال درباره همه مشایخ قمی که با آل مهزیار رابطه علمی داشتهاند درسدت
نیست و با این مشکل روبهرو است که در زندگینامه تمام این محددثان ،سدفر بده اهدواز
گزارش نشده است .بنابراین ،بهرهبری علمی بدرای کسدانی کده بده خوزسدتان مسدافرت
کردهاند ،به صورت حضوری قابل پذیرش است ،اما رابطه علمی دیگر مشایخ قمی را بایدد
از طریق کتابها و دفاتر حدیثی دانست .برای مثال دو تن از اشعریان قمی ،یعنی عبداس
بن معروف قمی و عبداهلل بن عمران (عامر) اشعری قمی ،از راویان علی بن مهزیارند که از
دان

او بسیار بهره بردهاند؛ عباس بن معروف  181روایت و عبداهلل بن عامر اشعری 181

روایت دارد که در میان مشایخ قمی کسی به ایدن انددازه از آل مهزیدار روایدت نددارد .در
روایات عبداهلل بن عامر سند آن پیوسته چنین است« :حسین بن محمد اشعری عن عبداهلل
بن عمران [عامر] اشعری عن علی بن مهزیار  .» ...برای این تکرار سند ،دو احتمال وجدود
دارد .احتمال نخست ،شاگردی حضوری است که دلیلی بر آن نیست و در جای خود تبیین
شده است که ظاهر سند روایات و معنعن بودن آن ،چنین موضوعی را ثابت نمدیکندد.

121

احتمال دیگر ،وجود نسخه کتابهای آل مهزیار ندزد اشدعریان اسدت کده از ایدن طریدق
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احادیث آل مهزیار در قم انتشار یافته باشد؛ زیرا همان گونه که بیان شد ،حضور علی بدن
مهزیار در قم تأیید نشده است.
بنابراین ،عبداهلل بن عمران یا باید در نقطهای دیگر د به جز قم د از علی بدن مهزیدار
بهره برده باشد و یا این که بر کتب او دست یافته باشد .حال اگر استفاده وی بده صدورت
شفاهی و تلمذ نبوده و بلکه فقط بر کتب علی بن مهزیار دسدت یافتده و از آنهدا روایدت
کرده باشد ،باز به اجازه روایی از علی بن مهزیار نیاز دارد؛ که کسب اجازه هم یا حضدوری
یا مکاتبهای و یا با واسطه است .البته صورت دیگری هم باقی میماند و آن «وجاده» است
که آن را ضعیفترین نوع تحمل حدیث میدانند و عالوه بر این که تحمل حدیث با ایدن
طریق ،از شأن و جایگاه علی بن مهزیار و مشایخ بزرع قمی بعید است ،اگر چنین میبود،
رجالشناسان و محدثان به این موضوع اشاره میکردند.
بهرهگیری محدثان و علمای قم از دانشمندان اهواز ،به آل مهزیار منحصر نیست ،بلکه
شخصیتهای علمی فراوانی از اهواز بودهاند که از مشایخ علمای قم به شمار میروند؛ که
نام برخی از آنان در قالب جدول ارائه شده است.

122
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هم چنین استفاده برخی از مشایخ قمی از دفاتر حدیثی آل مهزیار و دیگر علمای اهواز
کامال ثابت است .برای نمونه تمام کتابهای حسن و حسین بن سعید بن حماد اهوازی از
طریق احمد بن محمد بن خالد برقی روایت شده است 120.و یا مثال حسین بن حسدن بدن
ابان قمی ،کتب حسین بن سعید بن حماد اهوازی را از او شنیده و تمام کتابهای حسدین
بن سعید به خط خود او نزدش بوده است 121.نمونه دیگر عباس بن معروف مولی جعفر بن
عمران بن عبداهلل اشعری قمی است که از طریق او کتب علدی بدن مهزیدار بدر دیگدران
روایت شده است.

121

نتیجه این که ،در شرح حال برخی از محدثان قمی اشارهای به مسافرت آنان به اهدواز
نشده است ،اما از آن جا که به حضور برخی از مشایخ بزرع قم در اهواز تصریح شده و نیز
اهواز در مسیر کوفه و بغداد قرار داشته است ،این احتمال منتفی نیست که مشایخ قمی که
عازم کوفه و بغداد و حجاز بودند در خوزستان توقفی میکردند و یا این که این دیدارها در
عرا و حجاز بوده است .برای نمونه فضال بن ایوب ازدی اهوازی ساکن اهواز بدوده 121و
کسی به مسافرت و حضور او در قم اشارهای نکرده است؛ در حالی که ،چنانچه در جددول
مشاهده شد ،سه تن از مشایخ قمی از او روایت کردهاند.
مهاجرت علمای اهواز به قم

حوزه درسی قم در قرن سوم و چهارم نه تنها در ایران ،بلکه برای حوزه درسدی بغدداد
که پایگاه تشیع در این دوره بود ،حوزهای کامال شدناخته شدده و دارای مکتدب حددیثی و
کالمی بوده است .همچنان که بغداد دارای مکتب حددیثی و کالمدی پویدا بدا نماینددگان
مشهور و بزرگی چون نوبختیان و شیخ مفید و شداگردان او بدود .بندابراین توجده مشدایخ
اهوازی به قم می توانسته است به همان گونه باشد که به کوفه و بغداد نظر داشتهاندد .بدر
این اساس شاهد حضور برخی از مشایخ بزرع حدیث شیعه در قدم هسدتیم کده اهدوازی
بوده اند .نمونه بارز آن ،که در حوزه درسی مکتب قم منشأ تحولی به شمار میآید ،انتقدال
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دو تن از مشاهیر بزرع شیعه اهوازی ،یعنی حسن بن سعید بن حماد اهدوازی و بدرادرش
حسین ،به قم است که به همین مناسبت به اهوازی قمی منسوب شده است.

127

این دو برادر با اصالت کوفی ،از محدثان و نویسندگان شیعه به شمار میروند .نجاشدی
تألیفات این دو را به سی کتاب شماره کرده است 128.مهاجرت این دو برادر به قم ،زمدانی
اتفا افتاد که هر دو از مشاهیر علمی امامیه بودهاند نه آن چنان که برخی تفسیر کردهاند
که مهاجرت این دو برادر برای کسب دان

حدیثی قمیها بوده است 123.به ویدژه آن کده

بر اساس شواهد و قرائن ،مهاجرت این دو برادر به قم ،در زمان بلدو علمدی آن دو بدوده
است؛ البته این بدان معنا نیست که افاده و استفاده دو سویه نبوده است.
در این جا توجه به این نکته الزم است که گرچده نجاشدی تصدریح کدرده اسدت دد و
دیگران هم به نقل از او ،این مطلب را نقل کردهاند د که ابراهیم بن هاشم نخستین کسی
است که احادیث کوفیان را در قم نشر داد 103،به نظر میرسد افراد دیگری پی

از ابراهیم

بن هاشم در قم حضور یافته و احادیث کوفیان را در قم نقل کردهاند؛ یکی از این افراد ،به
احتمال ،حسین بن سعید اهوازی است.
حسین بن سعید که از امام رضا ،امام جواد و امام هادی

روایت نقل کدرده اسدت،

در اصل کوفی بود که با برادرش ،حسن ،به اهواز منتقل شد و پس از آن به قم رفت و بر
حسن بن ابان وارد شد و در قم درگذشت 101.گفتهاند حسین بن سعید بدال بدر  03کتداب
داشت که پی

از درگذشت خود ،آنها را به فرزند میزبان  ،حسین بن حسدن بدن ابدان

سپرد و این کتابها و روایات حسین بن سعید از طریق حسین بن حسدن و برخدی دیگدر
نقل شده است 102.در منابع موجود تصریح نشده است که حسین بن سعید این کتابهدا را
در قم تدریس میکرده ،اما شهرت این کتابها و روایت آنها از سوی عددهای از راویدان
قمی نشان میدهد که حسین بن سعید پس از انتقال به قم آنها را تدریس میکرده است
و پی

از درگذشت خود آنها را به پسر میزبان خود که شاگرد او نیز بوده ،سپرده است.

100

عالوه بر این ،با آن که خبر مشهور نقل احادیث کوفیان در قم دربداره ابدراهیم وجدود
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دارد ،ابراهیم را از کسانی دانستهاند که از حسدین بدن سدعید روایدت دارد 101و ایدن بددان
معناست که حسین بن سعید از مشایخ ابراهیم بوده و به احتمال ،این ارتباط بین آن دو در
قم به وقوع پیوسته است؛ زیرا در منابع موجود به مالقات آن دو در جدای دیگدر اشدارهای
نشده است ،مگر آن که این ارتباط در سفر حج و مانند آن رخ داده باشد که بدرای آن نیدز
شاهد و قرینهای نداریم .بر این اساس ،حسین بن سعید باید پی

از ابراهیم در قم حضور

یافته باشد و چون صاحب کتابهایی بوده و این کتابها شامل احادیث مشدایخ کدوفی او
نیز بوده است ،پس به احتمال ،نقل احادیث کوفیان در قم ،پی

از ابراهیم بن هاشدم ،بده

دست حسین بن سعید صورت گرفته است .روایت راویان و مشایخ قمی از حسین بن سعید
هم دلیلی بر این موضوع است.
ممکن است گفته شود که ابتدا ابراهیم در قم حضور یافته و به نشر احادیدث کوفیدان
پرداخته است و پس از آن حسین بن سعید به قم آمده و برای او حدیث نقل کرده اسدت؛
این احتمال پذیرفته نیست چون در این صورت استادی حسین بن سعید برای ابراهیم معنا
ندارد ،زیرا طبق این احتمال ،این رابطه زمانی بین آن دو برقرار شده که ابراهیم خودش از
بزرگان قم به شمار میرفته و روایات

را منتشر کرده است ،پدس زمدانی بدرای برقدراری

رابطه استاد و شاگردی بین آن دو باقی نمیماند و اساسدا روایدت نقدل کدردن ابدراهیم از
حسین بن سعید بیمعناست و او نمیتواند از مشایخ ابراهیم باشد .حدال بایدد دیدد تداریخ
حضور حسین بن سعید اهوازی در قم چه زمانی بوده است؟ برای پاسدخ بده ایدن سدؤال،
توجه به چند نکته الزم است:
یک .برخی منابع در شمار مشایخ حسین بن سعید ،از محمدد بدن خالدد د بددون ذکدر
نسبت وی د یاد کردهاند؛ 101اما با توجه به این که بده طدور جداگانده از محمدد بدن خالدد
اشعری نیز یاد شده است 101،به احتمال قوی این محمد بن خالد باید محمد بن خالد برقی
باشد .در برخی منابع هم محمد بن خالد از حسین بن سعید روایت نقل کرده است کده در
این صورت وی شاگرد حسین بن سعید د و نه استاد او د شمرده میشود؛
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دو .با توجه به آن که محمد بن خالد را از اصحاب امام جواد

شمردهاند اما نام او را

نیاوردهاند و شهادت امام جواد

بده سدال  223بدوده

در شمار اصحاب امام هادی

است ،باید درگذشت محمد بن خالد را حدود سال  223دانست؛
سه .در منابع موجود به خار شدن محمد بن خالد از قم اشاره نشده است.
حال با توجه به این سه مقدمه میتوان نتیجه گرفت که مالقات میان حسین بن سعید
و محمد بن خالد باید در قم صورت گرفته باشد و روایت شنیدن حسین بن سعید از محمد
بن خالد د یا به عکس د به پی

از سال  223میرسد و این ایام ،زمانی اسدت کده هندوز

ابراهیم یا به قم نرفته است یا اگر رفته باشد از لحاظ علمی د به ویدژه بده سدبب حضدور
حسین بن سعید با کتابهای مشهورش در قم د در حددی نیسدت کده بتواندد نشدردهنده
احادیث کوفیان باشد.
این بحث با زمانبندی سالهای زندگی ابراهیم بیشدتر روشدن مدیشدود .چندان کده
میدانیم ابراهیم را از اصحاب امام رضا
اساس نقلی ،او از امام عسکری
هادی

و امام حسن عسکری

 107و امام جواد

 108دانستهاندد ،و چدون بدر

روایت نقل کرده است 103،باید او را از اصدحاب امدام
شمرد؛ امدا ابدراهیم را از اصدحاب امدام کداظم

ندانستهاند 113.بنابر این اگر وی در زمان امام کاظم

به دنیا آمده باشد ،چون امام کاظم

به سال  180به شهادت رسیده است ،پس والدت ابدراهیم حدداکثر بده حددود سدال 180
میرسد و اگر ب خواهد ورود او به قم پی

از حسین بن سعید باشد یعنی باید پی

از سال

 223به قم آمده باشد که در این صورت کمتر از چهدل سدال دارد و گذشدته از آن کده از
حسین بن سعید روایت نقل کرده است (و شاگرد او به حساب میآید ،چنان که گفته شدد)
به نظر میرسد هنوز از آن موقعیت علمی الزم که اهل قم روایات

را به آسانی بپذیرندد،

برخوردار نشده است؛ خصوصا که میدانیم اهل قم در پدذیرش اخبدار ،چنددان حسداس و
سختگیر بودند که احمد بن محمد بدن خالدد قمدی را از قدم بیدرون کدرده ،روایدات

را
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بنا بر این ،پیشگام بودن ابراهیم در نشر احادیث کوفیان به آسانی قابل اثبدات نیسدت.
مگر آن که بین نقل روایت و نشر روایت تفاوت قائل شویم و حسین بن سعید را پیشدگام
در نقل و ابراهیم را پیشگام در نشر احادیث بدانیم که آن بحث دیگری است.
به هر حال ،احمد فرزند حسین بن سعید اهوازی ملقب به دندان ،که با پدرش از اهواز
به قم مهاجرت کرد ،محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی و محمد بن حسن صفار قمی
(م ) 233از شاگردان حسین بن سعید بن حماد به شمار میروند 112.از این رو باید حسین
بن سعید را از دانشمندان برجسته قرن سوم دانست .احمد بن حسین نیز از علمدای جلیدل
القدر و کثیر الروایه 110و از کبار شیعه 111است که علمای شیعه و اهل سنت از او به نیکدی
و بزرگی یاد کردهاند و تضعیف او از سوی برخی قمیها 111وجهی ندارد.
همچنین ابوعلی احمد بدن اسدماعیل بدن عبدداهلل بجلدی ابدوعلی (م ) 003از دیگدر
شخصیت های علمی است که نسبت «االهوازی القمدی» دارد .ایدن انتسداب بده خدوبی از
مهاجرت او نیز حکایت دارد .وی معروف به «سمکه» و معلم ابن العمید د وزیر مشهور دربار
آل بویه و صاحب کتاب «االمثال» و «العباسی» درباره تاریخ دولت بنی عباس د بود.

111

نتیجه

حوزه علمی اهواز در سده دوم و سوم ،در کنار حوزههای علمدی کوفده و قدم ،فعالیدت
بسیار چشمگیر و اثرگذاری داشته است که در این مقاله به برخی از ابعاد آن پرداخته شدد،
اما شیعهپژوهان از این برع زرین و مهم تاریخ تشیع غفلت کردهاند .پژوه هدا و قدرائن
نشان میدهد که حوزه علمی اهواز ،همزمان با حوزه قم یا پی تر از آن فعال بوده اسدت،
اما نپرداختن به این موضوع و بیان نکردن ارتباط این دو مرکز علمدی سدبب شدده اسدت
مرکزیت حوزه علمی اهواز و برجستگی آن مغفول بماند .مهاجرت دو سویه برخی علما بین
این دو شهر ،سبب پویایی بیشتر این دو حوزه علمی شد و توانست در سدههای نخسدتین
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مؤثری در حفظ ،تعمیق و گسترش روایات و علوم اهل بیت

عالوه آن که حضور برخی از اصحاب و وکالی خاص امامان

داشدته باشدد .بده
در این دو مرکز علمی

تشیع ،و تأکید ائمه بر حضور اصحاب خاصشان در این دو مرکز ،عنایت ویژه امامدان
را به شیعیان در ایران نشان میدهد.
گذشته از رابطه برخی از مشایخ قم و اهواز با یکدیگر ،رابطه علمی میان دو خانددان
بزرع و سرشناس علمی اهواز و قم یعنی «آل مهزیار اهوازی» و «اشعریان قمی» موضدوع
مهمی است که در این نوشته بدان پرداخته شد تا شدناخت بهتدری از دو مکتدب حددیثی
اهواز و قم به دست دهد .آمار روایاتی که مشایخ قم از مشایخ اهواز نقل کدردهاندد نشدان
می دهد که مکتب حدیثی اهواز برای جامعه علمی شیعه تا چه اندازه شناخته شده بدوده و
این حوزه علمی تا چه قدر مرکزیت داشته است که مهمتدرین مکتدب حددیثی امامیده در
مرکز ایران ،یعنی قم و مشایخ قمی ،به آنان توجه و اعتماد کامل داشته و از میراث حدیثی
آنان بهره بردهاند.
این پیوند و پویایی دو مکتب علمی تشیع ،به یقین در تاریخ تشیع ایران نق

برجسته

و تعیینکنندهای داشته است و میراث گرانبهای علمی محدثان ،فقها و دانشمندان اهوازی
د که اینک در مهمترین کتب حدیثی ،از جمله اصول چهارگانه شیعه وجود دارد د مرجع و
منبع مهم و مورد اعتماد علمای امامیه در طول تاریخ بوده است.
این پیوند شباهت های بسیاری را میان دو مکتب علمی قم و اهواز در حوزههای فقده،
حدیث و کالم به دنبال داشته ،که خود موضوع بحث دیگری است.
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پینوشتها

« .1اهواز خزانه (انبار) بصره است»؛ بنگرید :مقدسا ،محید بن احید ،احسن التقاسةم فا مررف
االقالةم ،قاهره :مکتب مدبولا1111 ،ق ،ص .111نه تنها هیةیه در منابع جغرافةایا اهواز در کنار
بصره ذکر شده است ،بلکه یاقوت گوید« :برخا از نویسندگان ،اهواز و شوشتر را یک جا نهادهاند.
برخا دیگر شوشتر را با بصره یکا دانستهاند .از ابن عون «موالی مسور» نقل کردهاند که نزد عیر
خطّاب بودم که اهل کوفه و بصره درباره شوشتر به او شکایت کردند و آنان در فتوح حضور
داشتند .اهل کوفه ماگفتند شوشتر از سرزمةن ما و مردم بصره ماگفتند از سرزمةن ما است و عیر

بن خطاب آن را به دلةل نزدیکا به بصره تابع آن جا قرار دارد»؛ بنگرید :یاقوت حیوی ،مرجم
البلدان ،بةروت :دار احةا التراث الرربا1191 ،م ،ج ،2ص .03بنابراین بدیها است که اهواز م که
به مراتب از شوشتر به بصره نزدیکتر است م غالبا با بصره ترریف شود.
 .2مقدسا ،پةیةن ،ص.130
 .3ماسةنةون ،لوئا ،جغرافةای تاریخا کوفه ،ترجیه عبدالرحةم قنوات ،قم :پژوهیگاه حوزه و
دانیگاه ،1011 ،ص .19ماسةنةون هنگام بررسا عامل گرایش بنا سرد و بنا حنظله به تیةع م
که هر دو از تةرههای قبةله عیوما سنامذهب تیةم بودند م به پةوند آن دو قبةله با ایرانةان اشاره
کرده است؛ بنگرید :هیان ،ص.11
 .4هر سه از شخصةتهای مهم این قبةله و از شخصةتهای بزرگ تیةع بودهاند .زید و سةحان در
جنگ جیل در رکاب امةرالیؤمنةن

به شهادت رسةدند و صرصره ،بزرگ این قبةله ،از اصحاب

خاص امام و از خطبای بزرگ است که امام صادق
حق امةرالیؤمنةن

او و اصحابش را تنها کسانا دانستهاند که

را ماشناختهاند؛ بنگرید :شةخ طوسا ،رجال ،تحقةق جواد قةوما اصفهانا،

قم :جیاع الیدرسةن1111 ،ق ،ص 41و  44و 41؛ شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،تحقةق
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سةد مهدی رجائا ،قم :مؤسس آل البةت

1131 ،ق ،ج ،1ص211؛ ابن سرد ،محید ،الطبقات

الکبری ،تصحةح عبدالقادر عطا ،بةروت :دار الکتب الرلیة 1113 ،ق ،ج ،4ص.121
 .5کحاله ،عیر رضا ،مرجم قبائل الررب ،بةروت :دار الرلم للیالیةن1011 ،ق ،ج ،2ص.13
 .6ماسةنةون ،پةیةن ،ص.12
 .7ماسةنةون ،پةیةن ،ص.11

 .8ابوالفرج اصفهانا ،مقاتل الطالبةةن ،قم :دار الکتاب1011 ،ق ،ص92؛ دینوری ،ابوحنةفه ،االخبار
الطوال ،تحقةق عبدالینرم عامر ،قاهره :دار احةا الکتب الرربة 1143 ،م ،ص212؛ شةخ مفةد،
االرشاد فا مررف حجج اهلل علا الرباد ،قم :الیؤتیر الرالیا اللفة الیةخ الیفةد1110 ،ق ،ج،2
ص.41
 .9فضةل بن زبةر بن عیر بن درهم اسدی رسان کوفا (از اصحاب امام باقر و امام صادق

تسیة من قتل مع الحسةن

)،

من ولده و اخوته و اهل بةته و شةرته ،تحقةق سةد محیدرضا

حسةنا جاللا ،تراثنا1134 ،ق ،سال اول ،شیاره  ،2ص129م.143
 .10آنان فرزندان دبةس بن علا بن مزید اسدی بودند که در خوزستان و نواحا آن سکونت
داشتند و توانستند در فرات مةانا ،بةن واسط و بغداد ،حکومت بنا مزید را تأسةس کنند؛ کحاله،

پةیةن ،ج ،1ص .091برای آگاها بةیتر ،بنگرید :الةاسری ،عبدالجبار ناجا ،مزیدیان (پژوهیا
درباره اوضاع سةاسا فرهنگا امةرنیةن مزیدی اسدی در حله) ،قم :پژوهیگاه حوزه و دانیگاه،
.1013
 .11برای شناخت مناطق سکونت بنا اسد و تةره بنا دبةس از بنا اسد و مهاجرت آنان به
خوزستان ،بنگرید :الةاسری ،پةیةن ،ص14م 43و  .41این مهاجرتها مربوط بود به حوادثا که
در مرکز تیةع ،یرنا کوفه و عراق ،و به ویژه پس از روی کار آمدن امویان ،بر ضد شةرةان رخ
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داده بود (به شرحا که در تاریخ ثبت و ضبط است) و آنان را در فیار گذاشته بود و نةز مربوط
بود به موقرةت جغرافةایا عراق و خوزستان.
 .12نجاشا ،احید بن علا ،رجال النجاشا ،تحقةق سةد موسا شبةری زنجانا ،قم :جیاع
الیدرسةن1114 ،ق ،ص.011
 .13از خاندانهای علیا و فرهنگا شةره در اهواز؛ افرادی از این خاندان مورد توجه خاص ائیه،
از حضرت رضا

تا امام عصر

بودهاند .برخا از آنان عبارتند از :محید بن ابراهةم حضةنا

اهوازی ،موسا بن محید حضةنا ،احید بن محید حضةنا ،جرفر بن حیدان بن ابراهةم حضةنا
اهوازی.
 .14نهر تِةری از شهرهای خوزستان است که ابوموسا اشرری در سال  19آن را فتح کرد؛ بنگرید:
بالذری ،احید بن یحةا ،فتوح البلدان ،قاهره :مکتب النهض الیصری 1119 ،م ،ج ،2ص142؛
یاقوت حیوی ،پةیةن ،ج ،1ص.211
 .15بنگرید :نجاشا ،پةیةن ،ص14؛ سیرانا ،عبدالکریم بن محید ،االنساب ،تحقةق عبداهلل عیر
البارودی ،بةروت :دار الجنان1131 ،ق ،ج ،1ص.212
 .16بخشهایا از این نامه را قاضا نریان مصری در دعائم االسالم آورده است .با توجه به نام و
موضوع این کتاب ،چنةن برماآید که این نامه حاوی مطالبا در باب احکام حالل و حرام ،اموری

در باب قضا و از این قبةل وصایا بوده است؛ بنگرید :قاضا نریان ،محید بن نریان ،دعائم االسالم
و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و االحکام عن اهل بةت رسول اهلل علةه و علةهم افضل السالم،
تحقةق آصف بن علا اصغر فةضا ،قاهره :مؤسس آل البةت1140 ،م ،ج ،1ص 229و ج،2
ص 194و .111
 . 17در برخا روایات ،اهواز و فارس آمده است؛ بنگرید :عالمه امةن ،سةد محسن ،اعةان الیةر ،
تحقةق حسن امةن ،بةروت :دار الترارف للیطبوعات ،باتا ،ج ،1ص19؛ البته فارس در حاکیةت
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اهواز بود ،چنان که هر دو ،در قرن نخست ،در حکومت بصره بودند .این تقسةمبندی اداری به
زمان فتوحات بازماگردد.
 .18بنگرید :حسن بن زینالدین ،التحریر الطاووسا ،تحقةق فاضل الجواهری ،قم :کتابخانه آی اهلل
مرعیا نجفا1111 ،ق ،ص000؛ کلةنا ،محید بن یرقوب ،الکافا ،تصحةح علا اکبر غفاری،
طهران :دار الکتب االسالمة  ،1041 ،ج ،9ص094؛ مرزبانا (م011ق) ،اخبار السةد الحیةری،
تحقةق محیدهادی االمةنا ،بةروت :شرک الکتبا للطباع و النیر1110 ،ق ،ص.144
عالمه حلا به اشتباه او را از اصحاب امام کاظم

و واقفامذهب مررفا کرده است (عالمه حلا،

الرجال ،تحقةق محیدصادق بحرالرلوم ،قم :منیورات الرضا1132 ،ق ،ص)131؛ ولا شخص
مورد نظر عالمه ،عبداهلل نحاس است و تفرشا این اشتباه او را متذکر شده است (تفرشا ،مصطفا
بن حسةن ،نقد الرجال ،قم :مؤسس آل البةت الحةا التراث1111 ،ق ،ج ،0ص.)111
داستان استبصار وی را کلةنا و کیا آوردهاند .در این خبر م که عیار سجستانا آن را نقل کرده و
از سةستان تا مکه هیراه نجاشا بوده م آمده است که عیار گوید پس از ورود به مدینه ،من نزد
امام صادق

رفتم و نجاشا نزد عبداهلل بن حسن (پدر نفس زکةه) رفت؛ اما با نگرانا نزد من

بازگیت و درخواست کرد که به دیدار امام صادق

برویم .نجاشا پس از حضور نزد امام،

عرض ماکند که  10نفر از خوارج را به دلةل تبری از علا

به قتل رسانده و این موضوع او را

نگران کرده است .امام فرمود« :آیا این موضوع را نزد کس دیگری بةان کردهای؟» ،نجاشا
ماگوید« :بله؛ نزد عبداهلل بن حسن رفتم و جوابا برای نگرانا خود نةافتم» .آن حضرت او را به
دلةل این که این قتلها را بدون اذن امام انجام داده است ،تنها به ذبح  10گوسفند در منا و تقسةم
گوشت آنها امر فرمود .پس از این مجلس ،نجاشا به عیار ماگوید« :شهادت مادهم که آنچه بر
آن بودم امر باطلا بود و عالم آل محید امام صادق

و او امام و صاحب امر است» (کلةنا،

پةیةن ،ج ،9ص094؛ شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص.)400
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و جایگاه امامان در نزد او و سؤالها و دیگر مباحث

بةن او و آن حضرت را بنگرید در :کلةنا ،پةیةن ،ج ،1ص001؛ طبری ،محید بن جریر (م قرن
 ،)1دالئل االمام  ،تحقةق قسم الدراسات االسالمة  ،مؤسس البرث  ،قم :مؤسس البرث 1110 ،ق،
ص214؛ منسوب به شةخ مفةد ،االختصاص ،قم :الیؤتیر الرالیا اللفة الیةخ الیفةد1110 ،ق،
ص214؛ شةخ طوسا ،تهذیب االحکام ،تحقةق سةد حسن خرسان ،تهران :دار الکتب االسالمة ،
 ،1041ج ،4ص000م.001
 .19ابن زهره ،ابوحامد نجمالدین سةد محید بن اباالقاسم عبداهلل بن علا بن زهره حسةنا حلبا
(م برد از 111ق) ،از علیا و فقهای بزرگ شةره حلب است .مادرش دختر فقةه میهور ،ابن
ادریس ،صاحب کتاب السرائر است؛ بنگرید :ابن شهرآشوب ،محید بن علا ،مرالم الرلیا  ،بةروت:
دار االضوا  ،باتا ،ص .9ابن زهره کتاب االربرةن را درباره حقوق برادران دینا نوشت و این
رساله االهوازی را به هیةن مناسبت در آن جا آورده است ،که شهةد ثانا هم از او نقل کرده است.
 .20شهةد ثانا ،زینالدین ،رسائل الیهةد الثانا ،قم :منیورات مکتب بصةرتا ،چاپ سنگا ،باتا،
ص029م000؛ نوری ،حسةن ،خاتی الیستدرک ،قم :مؤسس آل البةت الحةا التراث1111 ،ق،
ج ،0ص114؛ شةخ آقابزرگ تهرانا ،الذریر الا تصانةف الیةر  ،بةروت :دار االضوا 1130 ،ق،
ج ،1ص.124
 .21نجاشا ،پةیةن ،ص131؛ مةرداماد ،محیدباقر ،الرواشح السیاوی  ،تحقةق غالمحسةن قةصریهها
و نریتاهلل جلةلا ،قم :دار الحدیث1122 ،ق ،ص .129شةخ آقابزرگ تهرانا بر این نکته ،این
حاشةه را ماافزاید که امام صادق ،کتاب دیگری نةز با نام االهلةلج دارد؛ بنگرید :شةخ آقابزرگ
تهرانا ،پةیةن ،ج ،2ص.111
 .22کلةنا ،پةیةن ،ج ،2ص113م.111
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 .23مرزبانا ،پةیةن ،ص144م149؛ عالمه امةنا ،الغدیر ،بةروت :دار الکتاب الرربا1199 ،م ،ج،2
ص .211او در اشراری خطاب به امام صادق

آن حضرت را ولااهلل دانسته و علت گرایش

خود را به مذهب کةسانةه بةان و آنگاه از آن توبه کرده است .بر اساس این گزارش ،این ماجرا پس
از استبصار خود نجاشا بوده و حضور شاعری قدرتیند چون سةد حیةری در اهواز نةز در
گسترش تیةع در این منطقه مؤثر بوده است.
 .24عالمه امةن ،پةیةن ،ج ،1ص.111
 .25ابوالفرج اصفهانا ،االغانا ،بةروت :دار احةا التراث الرربا1111 ،ق ،ج ،9ص233؛ سةد
حیةری ،اسیاعةل بن محید ،دیوان السةد الحیةری ،تحقةق ضةا الدین اعلیا ،بةروت :مؤسس
االعلیا للیطبوعات ،ص.11
 .26سلةیان بن حبةب در زمان مروان حیار ،به طرفداری از عباسةان در اهواز قةام کرد؛ بنگرید:
یرقوبا ،احید بن واضح ،تاریخ الةرقوبا ،بةروت :دار احةا التراث الرربا ،باتا ،ج ،2ص.011
 .27ابن مرتز ،ابوالرباس عبداهلل (م214ق) ،طبقات الیررا  ،تحقةق عبدالستار احید فراج ،قاهره:
ذخائر الررب ،ص .02برای اطالع بةیتر ،بنگرید :شوشتری ،قاضا نوراهلل ،مجالس الیؤمنةن ،تهران:
انتیارات کتابفروشا اسالمةه ،1099 ،ج ،2ص131؛ عالمه امةن ،پةیةن ،ج ،9ص .211البته اقوام
سةد حیةری نةز در اهواز بودند و حضور این خانواده در اهواز م با توجه به نسبتا که با این شاعر
شهةر شةره داشتند م ماتوانست سبب انتیار اشرار او در مدح اهل بةت

در اهواز و از عوامل

گرایش آن منطقه به تیةع باشد.
 .28برای اطالع از این گونه روایات بنگرید :شةخ حر عاملا ،وسائل الیةر  ،قم :مؤسس آل البةت
الحةا التراث1111 ،ق ،ج ،19ص112؛ نوری ،حسةن ،مستدرک الوسائل و مستنبط الیسائل،
بةروت :مؤسس آل البةت الحةا التراث1131 ،ق ،ج ،10ص121م ،101ذیل باب تحریم الوالی
من قبل الجائر اال ما استثنا و باب جواز الوالی من قبل الجائر لنفع الیؤمنةن و الدفع عنهم.
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 .29عالمه مجلسا ،بحار االنوار ،بةروت :مؤسس الوفا 1130 ،ق ،ج ،11ص 104و ج،92
ص.091
 .30شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص.119
 .31ابن بابویه ،محید بن علا ،من ال یحضره الفقةه ،تحقةق علا اکبر غفاری ،قم :جیاع
الیدرسةن1131 ،ق ،ج ،1ص111؛ شةخ طوسا ،تهذیب االحکام ،پةیةن ،ج ،0ص.211
 .32برای بررسا چگونگا ورود امام رضا

با امام رضا

به خوزستان ،بنگرید :عرفانمنش ،جلةل ،هیگام

از مدینه تا مرو ،میهد ،مرکز پژوهشهای آستان قدس رضوی،1011 ،

ص44م.11
 .33کلةنا ،پةیةن ،ج ،4ص.113
 .34شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص.012
 .35شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص .040با این حال شةخ طوسا نام او را در بخش من لم یرو
عن االئیه

نةز آورده که خاقانا این را از اشتباهات شةخ برشیرده است .بنگرید :خاقانا،

علا ،رجال الخاقانا ،تحقةق سةد محیدصادق بحرالرلوم ،قم :مکتب االعالم االسالما1131 ،ق،
ص.130
 .36ابن داود حلا ،تقاالدین ،رجال ،تحقةق سةد محیدصادق آل بحرالرلوم ،نجف :الیکتب
الحةدری 1012 ،ق ،ص.111
 .37هیان.
 .38شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص103م101؛ کلباسا ،محید بن محید،
الرسائل الرجالة  ،تحقةق محیدحسةن درایتا ،قم :دار الحدیث1122 ،ق ،ص 29و 01؛ آیتاهلل
خویا ،ابوالقاسم ،مرجم رجال الحدیث ،باجا1110 :ق ،ج ،1ص.11
 .39نجاشا ،پةیةن ،ص.229
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 .40خصةبا ،حسةن بن حیدان ،الهدای الکبری ،بةروت :مؤسس البالغ1111 ،ق ،ص.01
 .41شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص.014
 .42بنگرید :بروجردی ،سةد علا اصغر جابلقا ،طرائف الیقال ،تحقةق سةد مهدی رجائا ،قم:
مکتب آی اهلل الرظیا الیرعیا النجفا1113 ،ق ،ج ،1ص032؛ عالمه امةن ،پةیةن ،ج ،4ص221؛
آیتاهلل خویا ،پةیةن ،ج ،9ص 211و .241
 .43ابن ندیم ،محید بن اسحاق ،الفهرست ،تحقةق رضا تجدد ،باتا ،ص.299
 .44شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص.043
 .45نجاشا ،پةیةن ،ص11؛ شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص.091
 .46شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص .011این جریان با توجه به سال شهادت امام رضا
(230ق) مربوط به پةش از مهاجرت امام به مرو بوده است.
 .47نجاشا ،پةیةن ،ص.011
 .48عالمه حلا ،پةیةن ،ص.211
 .49هیان ،ص.11
 .50شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص 012 ،090و .019
 .51شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص012؛ آیتاهلل خویا ،پةیةن ،ج ،23ص.10
 .52بنگرید :عالمه تستری ،محیدتقا ،قاموس الرجال ،قم :مؤسس جیاع الیدرسةن1111 ،ق،
ج ،13ص.214
 .53اردبةلا ،محید بن علا ،جامع الرواة ،قم :مکتب آی اهلل الیرعیا النجفا1130 ،ق ،ج،2
ص.211
 .54شةخ طوسا ،رجال ،پةیةن ،ص 012و .019
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دادم آن حضرت فرمود:

«رحم اهلل اخاک فانه کان من خصةص شةرتا»؛ شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج،2
ص101؛ عالمه حلا ،پةیةن ،ص .211این روایت نه تنها بر جاللت مقام خاص محید بن ابراهةم
نزد اهل بةت

تصریح دارد ،به طوری که مانند این توصةف کیتر از سوی ائیه

در حق

دیگری آمده ،بلکه از جایگاه برادرش حیدان (احتیاال صحةح آن اسحاق بن ابراهةم باشد) نزد امام
جواد

نةز حکایت دارد.

 .56نجاشا ،پةیةن ،ص111؛ کاشف الغطا  ،محیدحسةن ،اصل الیةر و اصولها ،تحقةق عال
جرفر ،قم :مؤسس االمام علا

1111 ،ق ،ص.011

 .57ابن ندیم ،پةیةن ،ص91؛ نجاشا ،پةیةن ،ص111؛ قیا ،شةخ عباس ،الکنا و االلقاب ،تهران:
مکتب الصدر ،باتا ،ج ،1ص.011
 .58خطةب بغدادی ،احید بن علا ،تاریخ بغداد ،تحقةق مصطفا عبدالقادر عطا ،بةروت :دار الکتب
الرلیة 1119 ،ق ،ج ،11ص.294
 .59ذهبا ،شیسالدین محید بن احید ،سةر اعالم النبال  ،تحقةق شرةب االرنؤوط ،بةروت :مؤسس
الرسال 1113 ،ق ،ج ،12ص.14
 .60یاقوت حیوی ،پةیةن ،ج ،0ص.24
 .61نجاشا ،پةیةن ،ص.001
 .62شةخ آقابزرگ تهرانا ،پةیةن ،ج ،4ص.041
 .63عالمه تستری ،پةیةن ،ج ،1ص.111
 .64بنگرید :ابن بابویه ،محید بن علا ،کیال الدین و تیام النری  ،تصحةح علا اکبر غفاری ،قم:
جیاع الیدرسةن1131 ،ق ،ج ،2ص ،114باب .11
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 .65بنگرید :ابن بابویه ،محید بن علا ،االمالا ،تحقةق قسم الدراسات االسالمة  ،مؤسس البرث ،
قم :دار الثقاف 1111 ،ق ،ص( 411 ،111 ،191 ،140 ،211 ،139 ،19 ،41تیام این موارد ،روایت
علا بن ابراهةم بن هاشم از جرفر بن سلیه اهوازی از ابراهةم بن محید ثقفا است؛ که بةیتر آنها،
در باب فضایل اهل بةت
الیهدی

است)؛ ابن شاذان قیا ،محید بن احید ،مائ منقب  ،قم :مدرس االمام

1139 ،ق ،ص11؛ طبری ،عیادالدین محید بن علا ،بیارة الیصطفا لیةر الیرتضا،

تحقةق جواد قةوما اصفهانا ،قم :مؤسس النیر االسالما1123 ،ق ،ص291؛ شةخ حر عاملا،
الجواهر السنة  ،قم :مکتب الیفةد1141 ،م ،ص.222
 . 66مالک ترةةن این زمان (دو قرن) ،حضور اصحاب امامان از زمان امامت امام کاظم

تا پایان

غةبت صغری (111م021ق) است.
 . 67مانند کتب علا بن مهزیار نزد شةخ صدوق و شةخ مفةد و نةز کتب حسةن بن سرةد و حسن
بن سرةد اهوازی و دیگران .تنها حسةن بن سرةد اهوازی در اسناد بةش از  1324مورد از روایات
واقع شده است؛ بنگرید :آیتاهلل خویا ،پةیةن ،ج ،4ص.241
 .68عةن متن این نامه چنةن است« :یا علا ،أحسن اهلل جزاک و أسکنک جنته و منرک من الخزی
فا الدنةا و اآلخرة و حیرک اهلل مرنا .یا علا قد بلوتک و خبرتک فا النصةح و الطاع و الخدم
و التوقةر و القةام بیا یجب علةک ،فلو قلت :إنا لم أر مثلک ،لرجوت أن أکون صادقا .فجزاک اهلل
جنات الفردوس نزال .فیا خفا علا مقامک ،و ال خدمتک فا الحر و البرد ،فا اللةل و النهار .و
أسأل اهلل ترالا إذا جیع الخالئق للقةام أن یحبوک برحی تغتبط بها .إنه سیةع الدعا »؛ شةخ
طوسا ،کتاب الغةب  ،تحقةق عباداهلل طهرانا و علا احید ناصح ،قم :مؤسس الیرارف االسالمة ،
1111ق ،ص.011

 .69بنگرید :گروه نویسندگان ،زیر نظر آیتاهلل ابوالقاسم خزعلا ،موسوع االمام الهادی
مؤسسه تحقةقاتا حضرت ولا عصر

1120 ،ق ،ج ،0ص211م.291

 ،قم:
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 .70شةخ طوسا ،کتاب الغةب  ،پةیةن ،ص213؛ اربلا ،علا بن عةسا ،کیف الغی فا مررف
االئی  ،بةروت :دار االضوا 1131 ،ق ،ج ،2ص101؛ طبرسا ،فضل بن حسن ،اعالم الوری باعالم
الهدی ،تحقةق مؤسس آل البةت ،قم1119 :ق ،ص.112
 .71ابن بابویه ،کیال الدین ،پةیةن ،ج ،2ص.114
 .72هیان.

 .73قرشا ،باقر شریف ،حةاة االمام الیهدی

 ،باجا1119 :ق ،ص.121

 .74قطب راوندی ،سرةد بن هب اهلل ،الخرائج و الجرائح ،قم :مؤسس االمام الهادی

1131 ،ق،

ج ،1ص111؛ اربلا ،پةیةن ،ج ،0ص221؛ عالمه مجلسا ،پةیةن ،ج ،13ص.211
 .75برای اطالع از یکا از این مرجزات بنگرید :اربلا ،پةیةن ،ج ،0ص221؛ ابن حیزه،
عیادالدین ،الثاقب فا الیناقب ،تحقةق نبةل رضا علوان ،قم :انصاریان1111 ،ق ،ص190؛ ابن
شهرآشوب ،محید بن علا ،مناقب آل اباطالب ،تحقةق لجن من اساتذة النجف االشرف ،نجف:
الیکتب الحةدری 1094 ،ق ،ج ،0ص.103
 .76قطب راوندی ،پةیةن ،ج ،0ص.1122
 .77شةخ طوسا ،کتاب الغةب  ،پةیةن ،ص092م.090
 . 78تنها در اهواز نزدیک به چهل نفر از سادات نام برده شده است؛ بنگرید :ابن طباطبا،
ابواسیاعةل ابراهةم (م برد از 191ق) ،منتقل الطالبة (مهاجران آل اباطالب) ،ترجیه محیدرضا
عطایا ،میهد :آستان قدس رضوی ،1092 ،ص12م.19
 .79شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص ،124حدیث .1313
 .80یرقوبا ،احید بن واضح ،البلدان ،ترجیه ح .مسرود ،تهران :بنگاه کتاب ،1014 ،ص10م11؛
ابن خرداذبه ،ابوالقاسم ،الیسالک و الییالک ،بةروت :دار صادر1112 ،م ،ص20م.21
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 .81بنگرید :مقدسا ،پةیةن ،ص111م111؛ ابن حوقل ،ابوالقاسم محید ،صورة االرض ،بةروت:
دار صادر1101 ،م ،ج ،1ص.201
 .82شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص101؛ شةخ طوسا ،الفهرست ،تحقةق جواد
قةوما ،قم :مؤسس النیر االسالما1119 ،ق ،ص .93نامهای که از ناحةه مقدسه در این باره صادر
شده است برای احید بن اباعبداهلل برقا و ابواحید رازی ،و مربوط به زمانا است که آن دو در
سامرا بودند.
 .83شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص101؛ ابن بابویه ،کیال الدین ،پةیةن ،ج،2
ص . 141وی ابوعلا احید بن اسحاق بن عبداهلل بن سرد بن مالک بن احوص اشرری قیا است
که شةخ طوسا او را از اصحاب امام جواد ،امام هادی و از خواص امام حسن عسکری

نام

برده است .وی را دارای منزلتا باال دانسته ،از وی به عنوان شةخ قیةةن و بزرگ آنان یاد کردهاند.
یکا از تألةفات او به نام مسائل الرجال البا الحسن الثالث
عسکری

 ،پرسشهای او از امام

درباره افراد و پاسخهای آن حضرت است .بنگرید :شةخ طوسا ،الفهرست ،پةیةن،

ص93؛ هیو ،رجال ،پةیةن ،ص 090و 010؛ بنابراین وفات اییان باید در نةیه دوم قرن سوم
باشد.
 .84برای نیونه ،بنگرید :جرفریان ،رسول ،چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر ،تهران :نیر علم،
 ،1012ص119م .111طبق این متن ،مسافری از تهران حرکت کرده و برد از هیدان ،به کرمانیاه
و سپس قصر شةرین رفته و از مرز خسروی وارد خانقةن شده و از آن جا به کاظیةن رفته است.
 .85هیان ،ص111م.141
 .86بنگرید :مقدسا ،پةیةن ،ص111م.111
 .87بنگرید :جرفریان ،رسول ،چهارده سفرنامه حج قاجاری دیگر ،پةیةن ،ص119م.111
 .88یرقوبا ،البلدان ،پةیةن ،ص11م.13
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 .89یاقوت حیوی ،پةیةن ،ج ،1ص.211
 .90دکتر سةد محید دبةرسةاقا از استادان بهنام زبان و ادبةات فارسا است .وی در سال 1021
دکترای خود را از دانیگاه تهران گرفت و در سال  1021به عضویت انجین ایرانشناسا در آمد.
او از سال  1024تا  1011که لغتنامه دهخدا پایان یافت در گردآوری این لغتنامه با علااکبر
دهخدا و دیگران همکاری داشت و از ارکان چهارگانه بنةاد لغتنامه دهخدا و مصحح بسةاری از
متنهای کهن فارسا است .وی از سال  1019عضو هةئت علیا انجین آثار و مفاخر ایران بوده
است.
 .91ناصرخسرو قبادیانا مروزی ،سفرنامه ناصرخسرو ،تهران :انتیارات زوار ،1011 ،چاپ هفتم،
مقدمه ،ص.12
 .92مقدسا ،پةیةن ،ص .111در نقیههای امروزین ،کرخه به سوی سوسنگرد و هویزه رفته ،به
هور الهویزه وارد ماشود که در شیال بصره قرار دارد.
 .93حصن مهدی رود بزرگا بوده بةن اهواز و بصره که به خلةج مارسةده است؛ یاقوت حیوی،
پةیةن ،ج ،2ص.244
 .94ابن حوقل ،پةیةن ،ج ،2ص.211
 .95جباری ،محیدرضا ،مکتب حدیثا قم ،اول ،قم :انتیارات زائر ،1011 ،ص.101
 .96قدام بن جرفر ،الخراج و صناع الکتاب  ،بغداد :دار الرشةد للنیر1111 ،ق ،ص.11
 .97دَورَق از شهرهای خوزستان و نام قدییا شادگان است؛ یاقوت حیوی ،پةیةن ،ج ،2ص.110
 .98حافظ ابرو ،شهابالدین عبداهلل خوافا ،جغرافةای حافظ ابرو ،تهران :مةراث مکتوب،1091 ،
ج ،2ص.11
 .99برای نیونه ،بنگرید :قلقیندی ،احید بن عبداهلل ،صبح االعیا فا صناع اإلنیا  ،تحقةق
محیدحسةن شیسالدین ،بةروت :دار الکتب الرلیة [ ،باتا] ،ج ،1ص 011 ،011 ،013و .131
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 .100برای نیونه ،بنگرید :ابوالفرج اصفهانا ،االغانا ،پةیةن ،ج ،1ص.93
 .101شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص914؛ نجاشا ،پةیةن ،ص 120و .211
 .102نجاشا ،پةیةن ،ص.199
 .103شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص101؛ ابن بابویه ،کیال الدین ،پةیةن،
ج ،2ص.141
 .104البته امام را پس از اهواز ،از مسةر دیگری بردند که به کویر مارسةد .برای آگاها از
چگونگا ورود امام رضا

به خوزستان ،بنگرید :عرفانمنش ،جلةل ،هیگام با امام رضا

از

مدینه تا مرو ،پةیةن ،ص44م.11
 .105جباری ،پةیةن ،ص121م.121
 .106ابوغالب زراری ،احید بن محید ،تاریخ آل زرارة ،مطبر ربانا1011 ،ق ،ص.211
 .107بنگرید :ابن قولویه ،جرفر بن محید ،کامل الزیارات ،قم :مؤسس النیر االسالما1119 ،ق،
ص.010
 .108بنگرید :هیان ،ص.191 ،112 ،113 ،109 ،103 ،91 ،11
 .109بنگرید :هیان ،ص.191 ،112 ،113 ،109
 .110برای نیونه ،بنگرید :هیان ،ص .211 ،101 ،131 ،131 ،99 ،94 ،90 ،41 ،41 ،11و
مادانةم که ابن قولویه در ابتدای کامل الزیارات به توثةق میایخ و راویانا که در اسناد روایات این

کتاب قرار دارند ،تصریح کرده است؛ بنگرید :هیان ،ص09؛ تجلةل تبریزی ،ابوطالب ،مرجم الثقات
و ترتةب الطبقات ،قم :جامره مدرسةن حوزه علیةه قم1131 ،ق ،ص.213
 .111نیازی شاهرودی ،علا ،مستدرکات علم رجال الحدیث ،تهران :حةدری1111 ،ق ،ص.11
 .112ابوغالب زراری ،پةیةن ،ص.211
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 .113بنگرید :قیا ،علا بن ابراهةم ،تفسةر القیا ،تصحةح سةد طبةب موسوی جزائری ،بةروت:
دار السرور1111 ،ق ،ج ،2ص.001
 .114این آمار با استخراج تیام روایات خاندان مهزیار اهوازی از منابع به دست آمده است که
تفصةل آن مجال دیگری ماطلبد؛ ولا عالوه بر این ،چنةن آماری را ماتوان از نرم افزار درای
النور نةز به دست آورد.
 .115بنگرید :جباری ،پةیةن ،ص091م .091بر هیةن اساس ،جایگاه علیا برخا محدثان را با
بةان ارزش آنان در نزد محدثان قم بةان ماکنند؛ مثال برای تبةةن جایگاه رفةع علیا و اعتیاد کامل
علیای شةره به محدث و مورخ شهةر شةره ،ابن هالل ثقفا صاحب کتاب الغارات ،این نکته بةان
ماشود که وقتا او برای قرائت کتاب الیررف عازم اصفهان شده بود ،میایخ قیا به آن جا رفتند و
از او خواستند به قم بةاید.
 .116شةخ طوسا ،اختةار مررف الرجال ،پةیةن ،ج ،2ص ،124حدیث .1313
 .117هیان ،ج ،2ص ،111حدیث.1110
 .118وِجاده (مصدر جرلا به مرنای یافتن) ،در اصطالح علوم حدیث یرنا آن که راوی ،حدیث یا
کتابا به خط یکا از میایخ پةدا کند و پس از اطیةنان از انتساب آن به صاحبش ،آن را نقل کند.
 .119مناوله (از رییه ن و ل) در اصطالح علوم حدیث به مرنای دادن کتاب از استاد به شاگرد
است ،به صورت تیلةک یا عاریه ،با اجازه یا بدون اجازه ،که قسم اخةر را «عَرْضُ الیُناوَل » گویند.
برای آگاها بةیتر بنگرید :مرارف ،مجةد« ،تحیل حدیث» ،دانینامه جهان اسالم ،باجا :مؤسس
دائرة مرارف الفقه االسالما ،باتا ،ج ،4ص411م.410

 .120این آمار از نرم افزار درای النور است که بر اساس روایات کتابهای الکافا ،تهذیب
االحکام ،االستبصار ،من الیحضره الفقةه و وسائل الیةر تنظةم شده است.
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 .121روش کتابت در قرن سوم و چهارم چنةن بوده است که نویسندگان هنگام نقل گزارش از
منابع مکتوب ،بدون اشاره به نام کتاب ،مطلب مورد نظر را به صورت حدیث مرنرن (سلسله
راویان) نقل ماکردند؛ بنگرید :جرفریان ،رسول« ،منابع کتاب وقر صفةن» ،مجله آینه پژوهش،
شیاره  ،12ص.41
 . 122نجاشا پس از برشیردن تیام کتب علا بن مهزیار ،یکا از طرق خود به آن کتب را چنةن
آورده است« :فأما روای الرباس بن مرروف ،فأخبرنا بها علا بن احید ،عن محید بن الحسن ،عن
محید بن الحسن الصفار ،عن الرباس عن علا بکتبه کلها».
 .123نجاشا ،پةیةن ،ص.11
 .124هیان ،ص.43
 .125هیان ،ص.211
 .126هیان ،ص.011
 .127شرح حال این دو برادر را نجاشا و شةخ طوسا آوردهاند؛ بنگرید :هیان ،ص11م43؛ شةخ
طوسا ،الفهرست ،پةیةن ،ص 131و .112
 .128هیان.
 .129گروه نویسندگان ،تاریخ تیةع ،قم :پژوهیگاه حوزه و دانیگاه ،1012 ،ج ،2ص191م.194
نویسنده محترم پس از بةان این سخن ،در پاورقا به الفهرست و رجال شةخ طوسا ارجاع داده
است در حالا که در این دو کتاب فقط مهاجرت این دو برادر به قم ذکر شده است و از انگةزه سفر
آنان ،که نویسنده محترم به استنباط خود آن را استفاده از گنجةنه حدیثا و مررفتا این حوزه
دانسته ،سخنا به مةان نةامده است.
 .130نجاشا ،پةیةن ،ص.14
 .131شةخ طوسا ،الفهرست ،پةیةن ،ص.112
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 .132هیان ،ص.110
 .133هیان.
 .134بحرالرلوم ،محیدمهدی ،الفوائد الرجالة  ،تحقةق محیدصادق بحرالرلوم و حسةن بحرالرلوم،
تهران :مکتب الصادق ،1040 ،ج ،1ص101؛ آیتاهلل خویا ،پةیةن ،ج ،1ص.212
 .135آیتاهلل خویا ،پةیةن ،ج ،4ص.293
 .136هیان.
 .137شةخ طوسا ،الرجال ،نجف :الیکتب الحةدری 1011 ،ق ،ص.041
 .138منسوب به شةخ مفةد ،االختصاص ،پةیةن ،ص.132
 .139قیا ،علا بن ابراهةم ،پةیةن ،ج ،2ص.11
 .140هیان ،ج ،1ص.213
 .141عالمه حلا ،پةیةن ،ص.40
 .142نجاشا ،پةیةن ،ص.011
 .143شةخ طوسا ،الرجال ،پةیةن ،ص .221وی به برخا گرایشهای غالةانه متهم شده است؛
بنگرید :هیان.
 .144ابن حجر ،احید بن علا ،لسان الیةزان ،تحقةق محید عبدالرحین الیرعیلا ،بةروت :دار
احةا التراث الرربا و مؤسس التاریخ الرربا1114 ،ق ،ج ،1ص.111
 .111نجاشا ،پةیةن ،ص99م91؛ شةخ طوسا ،الرجال ،پةیةن ،ص ،22ش.19
 .146بغدادی ،اسیاعةل پاشا ،هدی الرارفةن اسیا الیؤلفةن و آثار الیصنفةن ،بةروت :دار احةا
التراث الرربا ،باتا ،ج ،1ص.43

