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  . مقدمه1

گسـترش یافتـه بـود. طبـق     و بیشتر در غـرب دجلـه،   ، در دو طرف دجله سرزمین مدائن

آیـد کـه شـهرهاي     دست مـی   به ،شهرهاي مدائن ماندۀ از آثار باقی 1گزارش کریستن سن

هکتار که اردشـیر اول   286در حدود  سلوکیه با مساحتی  .1غربی دجله عبارت بودند از: 

 درزنیدان؛  .3 ؛)379ـ378ش، ص1389کریستین سن، (ماحوزا  .2نامید؛ » اردشیر ویه«آن را 

شـهرهاي شـرقی دجلـه     )380همان، ص(.اردشیر قرار داشت ساباط که در غرب ویه  .4

دهقانـان و   مبا�تی یب جا) همان(.سبانَبراَ  .3رومگان؛   .2تیسفون؛   .1نیز عبارت بودند از: 

سدهاي نهر دجلـه کـه از ادوار پیشـین    هاي کشاورزي در ترمیم بندها و  صاحبان زمین

موجب شد در زمـان انـدکی پـس از     ،)287ـ286، صق1417 ب�ذري،(ایجاد شده بود

از آن زمـان  د و نـ بسـتري تـازه پیـدا ک    ود شوویران  دجله کام�ًدهاي سفتح اس�می، 

  جا)  همان(.] خوانده شددجله کور[ء دجلإل العورابعد،  به

» مـدائن «کـه بعـدها بـه     شهر تیسـفون  وقعیتم )www.cais-soas.com(زیر در نقشۀ

با خـط منقطـع و    2بستر قدیمی رود دجله ،در این تصویر .شود داده مینشان مشهور شد، 

همچنـین در   ؛پررنگ نشـان داده شـده اسـت    با خط متصل و 3رنگ و مسیر جدید آن کم

و  6، مـزار سـلمان فارسـی   5رسبانب، ا4َسمت شرقی دجله، از با� به پایین، شهرهاي تیسفون

  .است 8اردشیر زده در سمت چپ نیز شهر وهند. منطقۀ هاشورشو می دیده 7ایوان کسري

  
   :بیان دو نکته ضرورت دارددر خصوص انتساب راویان به این منطقه 

 .شـود  شود اهـل آنجـا محسـوب     دار فرد در یک منطقه سبب می اسکان مدت الف.

مدت این اقامت که امري عرفـی اسـت، موجـب    ) 34ـ33ص ش،1394 نورمحمدي،(
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شود که  گفته می کسی، راوي مدائنی به رو ازاینشود.  ن میمعی منطقۀانتساب فرد به آن 

حدیثی خود را در مدائن سپري کرده و این دوران، چنان قابل توجه اي از فعالیت  دوره

   .ه استدمنتسب ش» مدائنی«از سوي علماي حدیث و رجال به  بوده که

آمـده  » مـدائنی «در مواردي که نام راوي به همراه نام پدرش یا جدش بـا پسـوند   ب. 

، مگـر  ام پدر یا جدشگردد نه ن به نام راوي برمی» مدائنی«باشد، ظاهر آن است که عنوان 

 ۀنمونـه، نجاشـی در ترجمـ    . بـراي وجود داشـته باشـد  ن ظاهر یخ�ف ابر يا نهیآنکه قر

سـى  یبـن ع  هو محمد بن عذافر«است:  ابن نوح آورده نقل از به» محمد بن عذافر مدائنی«

ایشـان   )360ــ 359، صش1365نجاشی، (».فیأبوه عذافر کوفی، ریالص عیبن أفلح الخزا

 رفی است و پدرش عذافر از اهـالی کوفـه.  یص خزاعی افلح بن سىیع بن رعذاف بن محمد

ـ شده،  یمعرف یرفیو ص یمحمد خزاعن عبارت، یدر ا ـ نام یپـدرش کـوف   یول شـده   دهی

  است.

» ۀحـوز /ۀمدرسـ /مکتـب «مختلف حدیثی از تعـابیر   مراکزشیعی براي تمایز  مؤلفان

ۀ نقد و شیو«و » جغرافیایی ۀگستر« با معیار قرار دادن طباطبایی. اند کردهاستفاده  حدیثی

 ۀاگر اندیشمندان و محدثان یک منطق: «نویسد حدیثی می حوزۀدر تعریف » نقل روایت

  ۀزنکنند، تعبیر حـو  ار واحد در نقل و نقد حدیث پیرويجغرافیایی از یک روش و معی

ـ   )71ص ،ش1390 طباطبایی،(».تر خواهد بود براى آن گروه مناسب  حدیثى ه با توجـه ب

گـذاري   منابراي » حدیثی حوزۀ«فقهی متعدد در مدائن، عنوان ک�می و  يها هوجود فرق

   .دشانتخاب این مرکز حدیثی 

 غیبـت  عصـر  تا را هدي ائمۀ با مدائن اهل تعامل ۀشیو است درصدد مقاله این

 منطقـه  این راویان و مدائنیان ارتباط که دهد پاسخ پرسش این به و دکن بررسی صغري

 است؟ بوده چگونه عصمت بیت لاه با

  گیري تشیع در مدائن شکل. 2

د. کـر جـویی   سلمان فارسی در مدائن پی تشیع در مدائن را باید در دوران حکمرانی آغاز

اي از  سعد بن ابی وقاص پس از سه سال حکومت بـر مـدائن، طـی مکاتبـه     توضیح آنکه

، 4ق، ج1387طبـري،  (.رداندئن گدرخواست کرد تا سلمان فارسی را والی مدا دوم ۀخلیف

هنـوز  صـورت گرفـت کـه     وضـعیتی در پیشنهاد فرمانروایی مـدائن بـه سـلمان     )41ص
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و از جملـه   هدر میـان بسـیاري از صـحاب    ،ب بر عجمهمچون برتري عر ،یقومتعصبات 

رو انتخاب یک عجم[سلمان فارسی] بـراي فرمـانروایی بـر     ازاین ؛شد دوم دیده می ۀلیفخ

 از یکـ یرسـد.   شود، عجیب به نظر مـی  ظر حکومت اس�می اداره مییک منطقه که زیر ن

 یبودند و سلمان فارس  ایرانی مردم مدائن«: است عتقدم ل انتخاب سلمانیتحلدر  محققان

عمـر او را   ور ازایـن  ؛ها بود دلیل ایرانی بودن] تواناترین فرد در تفاهم و تعامل با آن [نیز به

سبب ضعف در پشتیبانی نظـامی و   مدائن بهع�وه]  ه[ب ...عنوان والی مدائن منصوب کرد به

   )84ق، ص1432جابري، (».کمبود منابع مالی، داراي قدرت اثرگذاري زیادي نبود

اجازه یافت تا و�یت مدائن را کـه از   در هر صورت، سلمان از سوي امام علی

سـلوك   )215، ص1م، ج1983مدنی، (.دوم به او پیشنهاد شده بود، بپذیرد ۀسوي خلیف

ن دیار یان پیشین عرب و سران قبایل حاکم بر ایرفتار وال نسبت بهفردي و اجتماعی او 

ن، پنج هـزار  امارتش بر مدائ ۀالمال در دور یافتی سلمان از بیتنبود. تمام در پذیر اسیق

 رنج خـویش از دست ش راا یمخارج زندگو . ابخشید محرومان می هدرهم بود که آن را ب

ـ مقر(»سلْمانُ الْخَیـر «هایی چون  ) ستایشجا همان(.وردآ  می دسته ب ، 9 ق، ج1420زى، ی

ـ منَّـا أَهـلَ الْب    سـلْمانُ «) یا 129ص ) کـه پیـامبر   64، ص2ق، ج1378 ابـن بابویـه،  (» تی

رسـید. ایـن    وبیش به گوش نومسلمانان مـدائنی مـی   از سلمان نموده بود، کم اس�م

و عملکـرد او   تا همگان نگاهی ویژه به شخصیت هاي سلمان موجب شد دست ویژگی

بن یمـان در مـدائن   هاي حذیفإل  حضور و ت�ش ازدر این میان نباید  داشته باشند. البته

) و بعد 469، ص1 ق، ج1409ابن اثیر، (قبل از امارت سلمان فارسی هغفلت کرد. حذیف

کـه حـاکم    ی هـم زمـان )، حاکم مدائن بود و 343ـ321، ص2ق، ج1412دیلمی، (از آن

  نبود، باز در مدائن سکونت داشت. 

د، پس گزی برمیاي  عنوان امیر منطقه دوم شخصی را به ۀهرگاه خلیفاست گفته شده 

انـی  «داد:  مردم آن دیار، مردم را به اطاعت از او دستور می در برابراز ذکر وظایف والی 

، 5 تـا، ج  ابن عـدیم، بـی  (»اعویکم ف�نا و أمرته بکذا و کذا، فاسمعوا له و أطیقد بعثت إل

به تکلیـف   فقطد، معرفی کربن یمان را والی مدائن )؛ اما آن هنگام که حذیفإل 2168ص

ـ  «مدائنیان مبنی بر اطاعت از او تصریح کرد و چنین نوشت:  کم ف�نـا  یانی قد بعثـت إل

اهـل مـدائن،    در قبـال ف حذیفـه  ) یاد نکردن از وظـای 2168، ص5 ، جهمان(».عوهیفأط
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پـذیري حذیفـه اطمینـان کامـل      دوم به تعهد و مسـئولیت  ۀاین بود که خلیف ۀهندد نشان

اش  بدارنـد و دربـاره  . این امـر سـبب شـد تـا مسـلمانان مـدائن وي را گرامـی        شتدا

اري سـازند.  ) را بر زبـان جـ  2168، ص5 ، جهمان(»هذا رجل له شأن« توصیفاتی چون

 آنجـا که به هنگام ورودش به  جاي گرفت اهل مدائن هاي در جان چنانمحبت حذیفه 

  )2168، ص5 ، جهمان(.رفتند او به استقبال

در سـمت شـرقی    منـزل حذیفـه  وقفه داشت.  عمرانی ت�شی بی کارهايحذیفه در 

در زمـان فـتح   ایرانیـان  هایی را که  بود. وي در دوران اقامتش، پل ها دجله و نزدیک پل

 ،شاز دیگر کارهـای  )259م، ص1988ب�ذري، (.دکر، بازسازي ندده بودکرتخریب مدائن 

، 3 م، ج1995حمـوي،  (.بـود دهـی رود فـرات بـراي هـر منطقـه       میزان آب گیري اندازه

در دوران این عوامل سبب شد تا سلمان فارسی و حذیفـإل بـن یمـان     ۀمجموع )275ص

ـ  دو نای اري براي دیدبسیارافراد  تا آنجا کهند شوها  ، محبوب دلدر مدائن شانحضور ه ب

  )185، 182، 164، 162، 158، ص1 ق، ج1417ب بغدادى، یخط(.ندردک میسفر  مدائن

حذیفـه در   ال سـلمان و حضـور فعـ   ۀمکتب علوي در همـان دور  نگرفتن اما شکل

گردد که پذیرش اس�م از سوي مدائنیان در ابتداي ورود فاتحان،  میمدائن، به این نکته بر

 )مدینـه (از مرکـز خ�فـت اسـ�می    سیاسی و نظامی داشت. دوري این شـهر  ۀبیشتر جنب

از وقـایع و   نومسـلمانان سـاکن مـدائن   خبـري   و بـی  اط�عات درسـت نداشتن  باعث

از حقیقـت مقـام و شـأن و�یـت علـی بـن        در نتیجه بود؛جریانات سیاسی اس�م نوپا 

ع علـوي  نـام تشـی  ند و اساساً از وجود جریانی بـه  دبر می در غفلت به سر  ابیطالب

 ۀمنزل بلکه به ،مکتب علوي ۀعنوان نمایند سلمان فارسی را نه به بنابراینند. وداط�ع ب بی

ند. ایـن در حـالی اسـت کـه     تشناخ هاي اس�م می به آموزه پیامبر ۀپایبندترین صحابی

، در امبریـ پرحلت بعد از سلمان از جمله شیعیانی بود که از همان روزهاي نخستین 

از جملـه دوازده نفـري    وينمونه،  رايب ؛ذاشتوي سنگ تمام گداري از تشیع علجانب

، 2 ش، ج1362 ابن بابویـه، (.گشود  اعتراضلب به بود که خ�فت ابوبکر را انکار کرد و 

که  عمر ۀپاسخ به نام) همچنین در دوران زمامداري خویش بر مدائن، در 465ـ461ص

کـه مـن    بِـدان  : «...نوشـت  ه بـود، سـرزنش کـرد  اش  سبب سبک زندگی علوي او را به

[مردم مدائن] نشدم و حدود الهى را در میان آنان برپا نسـاختم   ها دار مسئولیت آن عهده
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ـ    رو ]. ازایـن [یعنـی علـی   مگر با ارشاد فردي راهنما و عادل داري آن بـا سـبک دین

زودي از عملکـرد گذشـته و آینـده     به ...ها سلوك نمودم و بِدان که بزرگوار در میان آن

  )132، ص1 ق، ج1403طبرسى، (». ...واهی گرفتمورد سؤال قرار خ

آلودي کـه  اي سـلمان فارسـی در چنـان جـو غبـار     هـ  طبیعی است کـه روشـنگري  

داد  رسـاندند، اجـازه نمـی    را بـه گـوش خلیفـه مـی     9تـرین مسـائل   جاسوسان کوچک

فضاي ناآگاه حاکم بـر مـدائن را بـه تشـکیل      کهدهی شود  اي سازمان گونه اعتراضات به

تـرین   عمـده  رو ازایـن  ؛ترغیـب یـا بسـیج کنـد     خ�فـت مخالفت با جریان  اي در جبهه

د، کـر  عنوان تکلیـف شـرعی احسـاس مـی     که سلمان فارسی در این دوران به اي وظیفه

و دقیقـاً بـه    بـود کارکردي بسترساز در جذب مسلمانان مدائن به مکتب تشـیع علـوي   

از دوران فرمانروایی سـلمان  بسترسازي تشیع در مدائن را باید مقارن با آغهمین علت، 

    فارسی در نظر گرفت.

ـ  ؛دارنـد  دیتأکاندیشمندان بر نقش سلمان فارسی در بسترسازي تشیع در مدائن   رايب

ل علـی  یبوذر، عمار و سلمان در گسـترش فضـا  به نقش ا اشارهپس از  يالورد یعلمثال، 

کسـانی   ءان جزسلمتصورم بر این است که ابوذر، عمار و «کند:  بیان می، بن ابیطالب

] در میان مـردم  الی در گسترش احادیث متقن در فضیلت علی[بودند که مشارکت فع

آورد:  ماسـینیون چنـین مـی    نقـل از  بـه  امهوردي در اد )193م، ص1995وردي، (».داشتند

بعدها بـه مرکـزي از    ،شهرهایی که این سه تن در آنجا اقامت گزیدند شایان توجه است«

بر همین اساس، سلمان حاکم مـدائن   . ] تبدیل گشت...ن ابیطالب[مراکز تشیع علی ب

  )193، صهمان(».شد و بعدها این سرزمین به موطن تشیع مبدل شد

احتما�ً سلمان فارسی نخستین فـردي  «معتقد است:  هتاریخ الشیعهمچنین صاحب 

 ان ساختار مدائن گذاشت و پس از او نیز، حذیفإل بن یم بناي تشیع را در باشد که سنگ

تشیع را در این شهر تکمیل نمود و از آن روز تا به امروز، پیوندش را با مرکز تشیع در 

تـرین   مـدائن از بـزرگ   رو ازایـن  )71ق، ص1408مظفـر،  (».کوفه برقرار داشـته اسـت  

در  حضـرت علـی   ضور. بالطبع، حاست] [امام علی شهرهاي شیعی در و�یت

شـهیدي،  (.تشـیع در آن سـامان سـرعت بخشـید     ۀعبه توس زیمدائن ن یکیدر نزد کوفه

  )138ـ137، صش1397
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                تا امام سجاد                       مدائن در عصر امام علی  .  3

تفکر غالـب فاتحـان    ،دوم اتفاق افتاد. در این دوران ۀفتح مدائن در دوران حکمرانی خلیف

ي اي بود که از سوي خلفـا  شده تعالیم اس�م، همان اخبار تحریفو فرماندهان مسلمان از 

زریق شده بود. در ، در اذهان مردم تو طرفدارانشان عنوان زمامداران مسلمین به اول و دوم

همـین  مسلمانان مدائنی با نو بیشترسعد بن ابی وقاص بر مدائن،  ۀلسا مدت حکمرانی سه

مسـائلی نظیـر موضـوع جانشـینی پـس از رحلـت رسـول         بنابراین ؛فرهنگ انس گرفتند

براي نومسلمانان مدائنی امري اخت�فی تلقی شـوند. بـدین   موضوعاتی نبودند که  خدا

اسـ�م  «هاي پس از فتح، صورت  مسلمانان مدائنی در آغازین سال ترتیب دین رسمی تازه

» اسـ�م شـیعی  «ر مقابل، ) و د249ـ248، ص1ش، ج1377اشپولر، (به خود گرفت» سنّی

یقـت، محتـواي اصـلی    اسـتوار شـده بـود و در حق   » و�یت امیرالمـؤمنین « ۀکه بر پای

  داد، مورد غفلت واقع شد.  را تشکیل می رسالت پیامبر

عموي پسـر نامناسب سیاسی ادامه یافت و عثمـان   اوضاعسوم، این  ۀخلیف ۀدر دور

سبب اعتراض مـردم  حارث حارث بن حکم را والی مدائن کرد. رفتار ناشایست خود، 

را  صـحابی پیـامبر اکـرم   سوم را مجبور ساخت تا حذیفـإل بـن یمـان،     ۀخلیف شد و

تبلیغ و تـرویج دیـن    ۀحذیفه در زمین )321، ص2 ق، ج1412دیلمى، (.دنکجایگزین او 

) مسـلمانان سـاکن   268ـ267، صش1377محمدي اشتهاردي، (.اس�م بسیار پرکار بود

هـاي   در خطبـه  ) و وي نیـز 282، ص1 ق، ج1394م، یابونع(آمدند مدائن به دیدن او می

 هـاي  روشـنگري  )281ــ 280، ص1 ، جهمان(.گفت ن تفسیر قرآن میجمعه، برایشانماز

امـام  ل در نشـر فضـای   ويگـاه  بیو سـخنان گـاه   حذیفإل بـن یمـان در مـدائن از جملـه    

 ق،1404 الحلبـى،  الصـ�ح  ابـو (قدح عثمان ) و گاه330ق، ص1414طوسی، (علی

ه توسـط  شـد  ن اس�م ناب علوي با اس�م معرفیخوبی توانست تمایز بنیادی به )277ص

برسـاند. پرسـش مـرد مـدائنی از امـام       مـردم به گـوش   ،خلفا را حتی در مسائل فقهی

هـا تلقـی    از این دسـت نمونـه  توان  را می خدا وضوي رسول ۀشیو ۀدربار علی

ـ نیـز   ارشـاد القلـوب  گزارش دیلمی در  )146ص ق،1404 مزاحم، ابن(.دکر ایـن   دمؤی

ت تسلط حاکمان سـنّی، حذیفـه تـا    سخت سیاسی تح اوضاعدلیل  واقعیت است که به

ت طرح اس�م شیعی در مـدائن را  ئصراحت جر به قبل از خ�فت ظاهري امام علی
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آن حضـرت بـراي    ۀ، پـس از قرائـت نامـ   حتی در عهـد زمامـداري علـی    ؛نداشت

 خـوف د؛ زیرا کروأم با تقیه، این ادعا را مطرح آمیز و ت صورت کنایه مسلمانان مدائن، به

  آشوب به پا کنند.  یبرخ ،سخن بگوید علیاز و�یت  آشکارااگر این داشت که 

بن یمان را کـه از دوران  در آغاز حکومت خویش، حذیفإل  علیامام توضیح آنکه 

مت خود ابقـا کـرد. حذیفـه کـه از     مدائن منسوب شده بود، در س مداري یتو�  عثمان به

امـام   ۀپس از قرائـت نامـ  بود،  و از شیعیان خالص علی صحابیان سرشناس پیامبر

که خطاب به مردم مدائن نوشته شده بود، بر فراز منبر رفـت و پـس از حمـد و     علی

اي مـردم  ؛ »و أَمیرُ الْمؤْمنینَ حقّاً حقّاً...   و رسولُهکُم اهللاُإِنَّما ولی  ها النَّاسأَی«ثناي الهی فرمود: 

مدائنیان بـه نماینـدگی    ۀهممیرالمؤمنین برحقِ برحق است. اسرپرست شما تنها خدا و رسولش و 

سـنج از آخـر    ، با حذیفه بیعت کردند. پس از اتمام بیعـت، جـوانی نکتـه   علیامام از 

 و کُم اهللاُتو در آغاز سخنانت گفتی إِنَّما ولی ،مجلس رو به حذیفه کرد و فریاد زد: اي امیر

ولُهسی  رنؤْمیرُ الْمأَم قّاً و این کنایهوقّاً حاي بود به خلفاي پیشین کـه گویـا آنـان امیـرِ      نَ ح

آمیز تو را فهمیدیم. حال، حقیقت را بـر مـا کتمـان      اند. ما عبارت کنایه برحقِ مؤمنان نبوده

اي؛ ولـی مـا از    ] بـوده مکن؛ زیرا تو از شاهدان عینی قضایا[ي پـس از رحلـت پیـامبر   

با گذاشتن مسئولیت بر گردن شما[صحابه]، مقلِّـد سـخنان شـما    ایم و  خبر مانده قضایا بی

شویم و خداوند شاهد خیرخواهی شما براي امت و راستی نقل گفتارتان از پیامبرتـان   می

  ، حذیفه چـون کنجکـاوي جـوان و اسـتعداد حضّـار را بـراي درك       هنگام. در این است

لقـب امیرالمـؤمنین،    ۀعـت دربـار  از بی پیشینتر از سخنرانی حقایق دید، مطالبی بسیار بیش

ق، 1412دیلمى، (.بیان کرد و نیز حوادث پس از وفات نبی مکرم اس�م مقام علی

در کتـاب   يتـر  صورت مبسوط به را ثین حدیا زین د بن طاووسیس )343ـ323، ص2 ج

ـ ثابن ا لیالتَّفْص حجإلکتاب  نقل از به نیقیال ـ ن ر وی ـ از طر زی    آوردهمعتبـر خـود    یـی ق روای

د: چرا در مقابل غصـب خ�فـت امـام    یفه پرسیکند که آن جوان از حذ یاست و اضافه م

 بِأَسماعنَا و الْفَتَى إِنَّه أُخذَ و اهللاِها یأَ: «در جواب گفت هفیحذد؟ یام نکردیشما ق یعل

ز و تونَا الْمکَرِه ارِنَا وصأَبینَا الْحنْدع قَینَتبس ـأَلُ اهللاَ   اةُ وـنُ نَسنَح اهللاِ و لْمع  ـدالتَّغَم 

إلَ فمصالْع ذُنُوبِنَا وـ  یل قـا بمـک      یذَل ـکالم نَـا فَإِنَّـهالـنْ آجق1413 بـن طـاووس،  ا(».م، 

کند کـه   یز اشاره مین یخ طوسی) ش327ـ325، ص37 ، جق1403، یمجلس ؛387ـ384ص
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 عت با امام]یب ۀ[به نشان د، دستانش رایفه رسیحذبه  یعت مردم با امام علیچون خبر ب

  )487ق، ص1414  ،یطوس(».نَ حقّایرِ الْمؤْمنیعإلُ أَمیهذه ب«به هم زد و گفت: 

از او شخصیتی  ،شأن صحابی بودن، مقام علمی و کارهاي عمرانی حذیفه در مدائن

بدون هـیچ تردیـد و    حترم ساخته بود و همین امر سبب شد مسلمانان مدائنمعتمد و م

بر این اساس، فضاي مـذهبی حـاکم بـر    سخنانش را در جان خود جاي دهند.  ،تعصبی

همچنـان از اصـل    تا آغاز زمامداري امام علـی  مدائن از ابتداي دوران فتح اس�می

ه است و در دور بود ترین مفهوم اس�م شیعی، به ترین و اصیل عنوان محوري ، به»امامت«

   مدائن مطرح شد. حذیفإل بن یمان در ۀوسیل ن بار بهنخستی ي شیعیها واقع، آموزه

دینـوري،  (مرکز حکومت را از مدینه بـه کوفـه انتقـال داد    بعد از آنکه امام علی

را که پیش از ایـن در جنـگ    سعد بن مسعود ثقفی، عموي مختار ،)152ش، ص1368

دینـوري،  (بـود صفین به فرماندهی طوایـف قـیس، عبـدالقیس و ذبیـان انتخـاب شـده       

 )23، ص7ج ،ق1403امـین،  (.والی مدائن منصـوب کـرد   عنوان به)، 146ش، ص1368

سیاسی ایـن   وضعیتی به مدائن، سبب بهبود نسبی تر شدن مرکز خ�فت اس�م نزدیک

انـد   دانستهمردمی  تربیتبه کوفه را  د. برخی مورخان علت آمدن امام علیشمنطقه 

را در عمق وجود آنان غرس » تشیع واقعی«نهال  تا اند همتر به افکار باطل آلوده شدکه ک

تمـامی   علـی امـام  در دوران زمامـداري   )16ــ 15، صش1371جعفریـان،  (.نماید

جز شام که معاویه حاکم آنجا  همتفق بودند ب حضرتهاي اس�می در اطاعت از  سرزمین

 منصوب لیانوابود. بر عراق، حجاز، یمن، مصر، فارس و دیگر مناطق خ�فت اس�می، 

ق، 1421مغنیـه،  (.دنـد کر حکومت و امور مردم را مـدیریت مـی   امام علی يسواز 

آمیزي که معاویه به اسم انتقام خون عثمـان در شـام    هاي تحریک دلیل صحنه  به )44ص

در شـام، بـراي داشـتن زنـدگی آرام و      علـی امـام  به وجود آورد، شیعیان و محبان 

مسـعودي،  (.ت کردنـد یات آن و از جمله مدائن مهاجردغدغه، ناگزیر به کوفه و و� بی

مهاجرپـذیر شـیعیان اهـل     منـاطق یکـی از    مـدائن بـه   ) در نتیجه95، ص3ق، ج1409

 وضـعیت یست که مدائن در این دوران، این سخن بدان معنا ن البته؛ شدل یبدت بیت

 حم�ت معاویـه ها، این منطقه از  بلکه طبق برخی نقل ،کام�ً آرامی را تجربه کرده باشد

هجري به فرمانـدهی سـفیان    39معاویه در سال  ۀنصیب نبوده است. هجوم وحشیان بی
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 و نفري به جانب عراق تـا نـواحی هیـت    بن عوف غامدي در رأس سپاهی شش هزار

ین موارد اسـت. در بخشـی   ) از جمله ا467ـ466، ص2، جق1395ثقفی، (انبار و مدائن

و بدان چنانچه اهالی انبـار و مـدائن را    «...ه است: معاویه به سفیان آمد هاي از سفارش

از ایـن مطلـب    )466، ص2، جهمان(».اي غارت کنی، گویی اهالی کوفه را غارت کرده

 ویـژه بسـیار   مدائن در زمان حاکمیت امام علی شود که ارزش سیاسی برداشت می

  بوده است.

ادامه داشـت تـا    مدائن تا شهادت امام علی هاي سیاسی ونشیبفرازل، هر حا به

هـا در مـدت خ�فـت     علت گرفتاريِ جنـگ  به امام علی« ،مقدسی ۀکه به گفت  جاآن

) و 234، ص5تـا، ج  مقدسـی، بـی  (»خویش، نتوانست فراغتی براي گزاردن حـج بیابـد  

 حسن . امامدتبدیل ش ایشان، این شهر به کانون طرفداران ششگفت آنکه پس از شهادت

در همان روز شـهادت پـدر بزرگـوارش، در     ،امامت مقامبه پس از رسیدن  مجتبی

 ابـن (.خطبـه خوانـد و مـردم کوفـه در بیعـت بـا او شـتافتند        و کوفه بر فراز منبر رفت

 معـین کارگزاران شهرها را سپس از منبر فرود آمد،  )30، ص16 ق، ج1404الحدید،  ابی 

ر مقـام خـود   والـی مـدائن بـود، د    و سعد بن مسعود ثقفی را که از زمان امام علی

اهل مدائن هماهنگ با سراسر عـراق بـا    )36ـ34، ص3م، ج1988ب�ذري، (.تثبیت کرد

  )68ش، ص1397آل یاسین، (.بیعت کردند امام حسن بن علی

زیـرا ایـن منطقـه در     ؛مدائن، نگاهی راهبـردي و ویـژه بـود    به نگاه امام حسن

کـرد   آن متصل می ۀدنبالعراق را به فارس و شهرهاي  ابتداي خط سیري قرار داشت که

اي بود که کوفه و بصـره و ایـران در آنجـا بـه      تنها نقطه ،و از لحاظ موقعیت جغرافیایی

خورد و از نظر ارزش نظامی، سـنگري در برابـر پیشـامدهاي جنگـی      یکدیگر پیوند می

 راهبـردي ) معاویه با اطـ�ع از همـین موقعیـت    111ـ110، صهمان(.شد محسوب می

یعقـوبى،  (ایجـاد کـرد   آنجـا انگیزي در  خبرهاي دروغ، فضاي بسیار فتنه مدائن، با تبلیغ

تحمیـل کنـد.    حسـن  ) و از این طریق توانست صلح را بر امام214، ص2تا، ج بى

تعداد و میـزان مشـارکت سـربازان و جنگجویـان      ۀنقل تاریخی دربار حتی یکگرچه 

دانـیم   همین اندازه می« ،علیه معاویه گزارش نشده است مدائنی در یاري امام حسن

اند  روگردان نبوده هاي جنگ امام علی [مدائنیان] در گذشته هرگز از میدان ها که این
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کـه   آندر پیش روي آنان اردو بزند و هر رسد که فرزند علی نظر می  و بسی بعید به

   )128ش، ص1397آل یاسین، (».توانایی حمل س�ح دارد، به او ملحق نگردد

، مـدائن  گفت از دوران خلفاي دوم و سوم تا زمامداري امام حسنباید  مجموعدر

  .ه استویان و محل بسیاري از نبردها بودآرایی جنگج آمد و صفو محل رفت

مدائن دوباره در انزواي سیاسـی قـرار    با معاویه، حسنامام پس از پیمان صلح 

ـ  گرفت؛ زیرا از یک سو، امام و تـا   بازگشـت ه پس از انعقاد صلح با معاویه به مدین

، معاویـه  دیگـر  ) و از سوي15، ص2 ق، ج1413مفید، (مانددر آنجا  آخر عمر شریفش

مقـیم کوفـه    پس از تسلط بر منصب خ�فت، بر شیعیان و دوسـتداران اهـل بیـت   

مدائن هماننـد   در همین راستا، )44، ص11ق، ج1404بن ابی الحدید، ا(.سخت گرفت

نتیجه، فشارهایی که بـراي شـیعیان کوفـه در نظـر     شد؛ در  شیعی تلقی می دیاريکوفه، 

  شد. می همگرفته شده بود، مشمول شیعیان مدائنی 

هجـري، دوران امامـت امـام     49در سـال   مجتبـی حسـن  پس از شهادت امـام  

آغاز شد. در این دوران، شیعیان مدائن را گروهـی از مـردم کوفـه تشـکیل      حسین

را محـل   مـدائن رو  ازایـن  ؛دیده بودنـد پسـن ران زنـدگی  را براي گـذ  آنجادادند که  می

پـس از گـرفتن آن،   رفتنـد و   به کوفه میه و هنگام اخذ مقررى زیدگبرسکونت خویش 

پسـر   ،سـعد  )557، ص5 ق، ج1387طبـري،  (.گشـتند  گاه خـود بـازمى  دوباره به سکونت

همین دسته از شیعیان بود که بعدها در قیام توابین، نقش واسـطه   ءجز ،حذیفإل بن یمان

از  یـک  گرچـه هـیچ   جا) همان(.بین سلیمان بن صرد و شیعیان مدائن را بر عهده گرفت

 ،اند گزارشی نداده ها آنیعیان مدائن با سومین امام بع تاریخی از ارتباط و همکاري شامن

 حسین امامشواهدي در دست است که نشان از ع�قه و دلبستگی شیعیان مدائن به 

  دارد.  

ـ  هفد بن حذیسخنرانی سع شاهد اول، ه شـیعیان مـدائن   در شروع قیام توابین خطاب ب

اي از سعد درخواست کرد تا نظر شیعیان  سلیمان بن صرد طی مکاتبه است. توضیح اینکه

چنـین فرمـود:     جویا شود. سعد در آغاز خطبـه  حسینامام خواهی  مدائن را در خون

امویـان)  (د آن گـروه و برخور شما همان کسانی هستید که حتی اگر خبر قتل حسین«

شـتافتید؛   ش میا با ایشان به شما نرسیده بود، قطعاً [در دوران حیات آن حضرت] به یاري
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 )366، ص6 ق، ج1417بـ�ذري،  (».پس، اکنون براي جنگ با قات�ن آن حضرت قیام کنید

در عصر امـام   خوبی ارتباط قلبی شیعیان مدائن با خاندان عصمت این نقل تاریخی به

  د.ده نشان میرا  امام سجاد حسین و

ت�ش شیعیان مدائن براي ملحق شدن به دیگر مجاهدان حاضر در قیـام   شاهد دوم،

بعد از شهادت سلیمان بن صرد خزاعی و مسیب بن ، يمسعود بنا به گفتۀتوابین است. 

عهده گرفت. در این حـال،   نجبه فزاري، فرماندهی توابین را عبداهللا بن سعد بن نفیل بر

و سعد بن  همثنی بن مخرم فرمانده بهیعیان بصره و مدائن که حدود پانصد نفر بودند ش

، با سرعت به جلو آمدنـد و سـعی داشـتند خـود را بـه تـوابین برسـانند، ولـی         هحذیف

) ایـن گـزارش عـ�وه بـر اینکـه ترسـیمگر       95، ص3ق، ج1409مسـعودي،  (.نرسیدند

اسـت،   به مکتب اهل بیت ها آن گرایش عمومی شیعیان مدائن و دلدادگی و ارادت

آنـان در قیـام کـرب� و همـراه     نکـردن  کند که دلیل مشارکت  این احتمال را تقویت می

هاي برخاسته از سرزمین  ها از شروع قیام ، اط�ع ضعیف آنشان با امام حسیننشدن

انـزواي سیاسـی    دهـد  هایی نشان مـی  کوفه بوده است. درمجموع، وجود چنین گزارش

 آغاز شده بود، در دوران امامت امام حسـین  ه پس از صلح امام حسنمدائن ک

  گستر بوده است.  سایه ن بر این منطقهنیز همچنا

 حضرت رو ازاین د بود؛یار شدیبس يفشار دستگاه امو پس از شهادت امام حسین

ـ     امامت را به سجاد ق، 1426مسـعودي،  (ار شـد. د عهـده  هطور پنهـانی و تـوأم بـا تقی

وپاي یحیی بن ام الطویـل را بـه جـرم پیـروي از امـام       ، حجاج دستراي مثالب )171ص

ن یدر عـ ) 339ــ 338، ص1ج ق،1404 کشـی، (.برید و او را به شهادت رساند سجاد

  اســحاق  محمــد بــن، راویــانی منتســب بــه مــدائن نظیــر یشــانامامــت ا ۀدر دورحــال، 

  اند.   کردهاز آن حضرت نقل روایت  )344، ص9ق، ج1407طوسی، ( مدائنی

بر پیروانش و از جملـه شـیعیان    یکی از محققان، رهبري امام سجاد ۀبنا به گفت

مذهبی یا ریاست یک حزب سیاسی باشـد،   ۀرهبري یک فرق نظیریش از آنکه مدائن، ب

هـا   تبـع آن  سبب شد تا توجـه شـیعیان کوفـه و بـه    بود. این امر  تصوفهاي  شبیه قطب

یه باشد؛ زیرا فضاي سیاسی آن روزگار چنـان بـود کـه    به محمد بن حنف ،شیعیان مدائن

ش، 1384لیثـی،  (.مسـلحانه رغبـت بیشـتري داشـتند     ۀارزمخالفان حکومت اموي به مب
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) با توجه به اثرپذیري مدائن از کوفه، انتظاري جز این نیست که مدائنیان نیـز در  77ص

اسـتنادي بـر ایـن    هـیچ   ،هرچند که در منـابع تـاریخی   .پیروان ابن حنفیه درآیند ۀجرگ

ویـژه در   هاي بعـد و بـه   کیسانیه در سده ۀوجود حامیانی از فرق« ،شود مطلب یافت نمی

) تنها شاهدي است کـه بـر   51ش، ص1384هالم، (»سرتاسر قرن دوم هجري در مدائن

  د.کرتوان اقامه  این ادعا می

ران و گـ  در برابـر فتنـه   دلیل گرفتاري امام علی و امام حسن درمجموع، اگرچه به

هـاي شـدید امویـان در دوران امامـت امـام حسـین و امـام         گیريو سـخت  ،افروزان جنگ

، امکان ترویج حدیث در تراز مکتـب امامیـه در مـدائن فـراهم نشـد، نقـش       سجاد

  بسـیار برجسـته و نمایـان     ،نخسـت هجـري   ۀدر سـد  حمایتی مـدائن از اهـل بیـت   

  .است

    ضا         تا امام ر                            مدائن در عصر امام محمدباقر  .  4

ق) بـود. آن حضـرت در   114ـ)57دوم هجري مصادف با امامت امام باقر ۀآغاز سد

خطـاب بـه فـردي از     ،تحلیل اوضاع سیاسی شیعه و فضاي پرفشار امویان علیه شیعیان

ما اهل بیت، از ستم قریش چه کشیدیم! و شیعیان «گوید:  دردمندانه می ،شیعیان خویش

...کار به جایی رسید که اگـر فـردي را بـا عنـوان      ستداران ما از مردم چه کشیدند!وو د

ابـن  (».بخواننـد  او را شـیعۀ علـی   تـا کردند، برایش بهتر بـود   زندیق یا کافر خطاب می

فراوانی از شیعیان مدائنی در اثـر   ۀ) از سویی، عد44ـ43، ص11ق، ج1404الحدید،  ابی

 ؛و دست به شمشیر ببرد بیایدبه عراق  نتظار داشتند که امامفشار و اختناق موجود، ا

دلیـل   مت آن حضرت دچار تردیـد شـدند و بـه   ها در خصوص اما برخی از آن رو ازاین

رسید، در میان آن حضـرت و   به آنان نمی امامت امام باقر ۀاینکه آگاهی کافی دربار

زیدیه در میان برخـی از شـیعیان    ۀین امر موجب رشد فرقا و د شدندبرادرش زید مرد

 بِشْـر بـن ابـی عقْبـإل مـدائنی     ) وجـود  197ــ 196، صش1386طقّوش، (.گردیدمدائن 

) در میان اصحاب امـام  150همان، ص(ابوجعفر مدائنی) و 126ش، ص1373طوسی، (

وجود نام بشر بـن   ،یدگاه مامقانیاز د .استبا آن امام  انحاکی از ارتباط مدائنی باقر

 یخ، ظهـور در امـام  یشـ  رجالدر  صادقامام ن اصحاب امام باقر و یدر ب هعقب  یاب

  )234ـ233، ص12 ق، ج1431، یمامقان(.دارد يبودن و



 1400و زمستان  ، پاییزموشش ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی حدیثعلمی لنامه صفدو    20

نشـان   صادقامام امام باقر و  نقل از بهمدائنی  هروایت بشر بن ابی عقب يمحتوا

و  به اهل بیت و از جمله شخص بشر مندي و ارتباط برخی شیعیان مدائنی از ع�قه

عـنِ  «اسـت:  ت مذکور بـدین شـرح   یروا د.آنان دار عیو تش مشرب ک�می از نشان نیز

سیالْحثَندوبٍ قَالَ حبحنِ منِ یشَ ینِ بائدلِ الْمنْ أَهخٌ منُ أَبِیى بِشْرُ بمـ  یس  یعقْبإلَ عنْ أَبِ

نَإلٍ منْ جوهرَةٍ تَحت الْعرْشِ و إِنَّه ی خَلَقَ محمداً منْ طإِنَّ اهللاَ  ا:قَالَ عبداهللاِ یجعفَرٍ و أَبِ

طیکَانَ للَ طبفَج نَضْح هینَتینَإلَ أَمنؤْمنَیرِالْم نْ نَضْحِ طولِ اهللاِیمسنَإلِ ر طکَانَ ل نَـإلِ  یو

یأَمنؤْمنَیرِالْم لَ طبفَج ینَضْحنْ فَضْلِ طینَتَنَا م ینَـإلِ أَم نـؤْمنَیرِالْم  طل کَانَـت نَـا  یونَت

لَ طبفَج ینَضْحینَإلَ شنْ نَضْحِ طنَا متنُّ إِلَیعتَح مهنَا فَقُلُوبلَینَتع فطنَا تَعقُلُوب ینَا و طُّفتَع هِم

رٌ و نَحـنُ لَـه   یـ خَ ص لَنَـا  رٌ لَنَا و رسـولُ اهللاِ یرٌ لَهم و هم خَیالْوالد علَى الْولَد و نَحنُ خَ

 )14، ص1 ق، ج1404(صفار، »رٌ.یخَ

بـه   هجـري، فرزنـدش امـام صـادق     114در سال  پس از شهادت امام باقر

که مصادف با اواخر حکومت اموي و آغـاز حکمرانـی عباسـیان بـود. در      امامت رسید

هـاي   در بـین سـال  . گرفتاوج ها  فت، درگیرياواخر عصر اموي در سراسر قلمرو خ�

بـه   خ�فـت ابوالعبـاس سـفاح، امـام صـادق      ۀهجري، مصادف بـا دور  136ـ132

تـا،   ابـن طـاووس، بـی   (اي در اطراف کوفه] درخواست سفاح، مدتی را در حیره [منطقه

د. کوفـه بـا   کـر ) اقامـت  637، ص15 ق، ج1429نـى،  کلی() و پس از آن در کوفه59ص

ـ ن مدائن یثیحد ۀحوزاي به خود گرفت.  جان تازه حضور امام صادق  ۀواسـط  بـه  زی

بـرداري از محضـر    بـراي بهـره  اي  سابقه رونق گرفت و شوق علمی بی نزدیکی به کوفه

  : ند ازا عبارت اصحاب امام صادق ازمدائنی  انراوی از یبرخبه وجود آمد.  امام

ـ او و پدرش از  )359ش، ص1365، ینجاش(.یمدائن محمد بن عذافر .1 اران امـام  ی

را بـه خـط آن حضـرت نـزد امـام       یکتـاب امـام علـ    شبودند و پـدر  صادق

  )360، صهمان(.ده استید صادق

و  عه دانسـته یرا ش يو يمحقق شوشتر )295ص ،همان(.یمدائن حمزة بن سىیع  .2

ده یـ غفلت ورز الفهرستدر  يکند که چرا از ثبت نام و یگله م یطوس خیرو از ش نیا از

  )310، ص8 ق، ج1410، يشوشتر(است.

  )130ص ،ش1365، ینجاش(.یالمدائنجراح  .3
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  )141ص، همان(.خثعمی معلل بن حبیب  .4

  )311ش، ص1373، ی؛ طوس424همان، ص(.مرازم بن حکیم .5

   )148ص ،1365 ،ینجاش(.حدید بن حکیم .6

  )424، صهمان( .یاح المدائنیم  .7

و صـباح بـن    یس بـن موسـ  یو برادرانش قـ  یساباط یعمار بن موس  .10و  9و  8

  )290همان، ص(10.یاباطس یموس

و مصـدق بـن    )45صق، 1402، ی(ع�مـه حلـ  یحسن بن صـدقه مدائن  .12و  11

ـ نام یفطحـ  یمصـدق را کـوف   یکشـ گرچـه  . یمـدائن  صدقه ، 2 ج، ق1404، یکشـ (دهی

 تیـ ز نقل روایو ن )312، صش1373، یطوس(يو یبا توجه به پسوند مدائن ،)835ص

) 290ش، ص1365، ینجاشـ (تکـه سـاکن مـدائن بـوده اسـ      یاز عمار ساباط مصدق

    .نان حاصل کردیدر مدائن اطم يتوان از حضور و یم

، یطوسـ  .از امـام صـادق   يت ویـ روا نـک: (.یدائنبن اسـحاق مـ  داهللا یعب) 13

دارد و  یخـوان  عه هـم یات شـ یر روایت با ساین روایمضمون ا ؛131، ص10 ق، ج1407

  ).ع اوستینشانگر تش

ـ  یتوان به تش یم یائنان مدیراوث یاحاداز مضمون  در ضمن،  بـراي  ؛بـرد  یع آنـان پ

اش  ان توبـه یـ جراز ه و خـود  توبه کـرد  دست امام صادقه بحمزه بن  یسیعمثال، 

بِمنًى فَقُلْت لَه جعلْت فـداك أَنَـا رجـلٌ     ت أَبا عبداهللاِیفَحججت فَلَق ...« است:گفته 

تنَاعص یکَانَت کُنْت رَ وحلَ  السیآخُذُ عه  جح قَد رَ والْأَج زَّوع نَّ اللَّـهم و تـ  ج  یجـلَّ علَ

ابـن  (».ء منْه مخْرَج فَقَالَ نَعم حلَّ و لَـا تَعقـد   یشَ یف ی فَهلْ لائک و قَد تُبت إِلَى اهللاِبِلقَ

   11)180، ص3 ، جق1413 بابویه،

تـوان   یممتعه  جوازو اس یدر مذمت ق یمدائن احیم يها تین از مضمون روایهمچن

  :افتیدست  يمذهب بودن و یبه امام

  نَفْسـه   قَـاس   سیإِبل  قَالَ: إِنَ عبداهللاِ یعنْ أَبِ هیأَبِاحٍ عنْ ینِ بنِ میعنِ الْحس« الف.

مبِآد  یفَقَالَ خَلَقْتَن نْ طم خَلَقْتَه نْ نَارٍ ویم نٍ و رَ الَّـذهوالْج قَاس خَلَـقَ اهللاُ  يلَو  مآد نْـهم 

ض أَکْثَرَ نُوراً و کنَ النَّاریبِالنَّارِ کَانَ ذَلم 147، ص1 جق، 1429، ینیکل(».اء(  

ـ  عبداهللاِ یعنِ الْمفَضَّلِ بنِ عمرَ عنْ أَبِ  یالْمدائن  احٍیعنْ م ب. إِلَ  یف تَابِـهـ ک أَنَّ «  هی
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، 11 ، جق1409، یحر عامل(...»کتَابِه و الْمتْعإلَ منَ الْحج ی الْمتْعإلَ منَ النِّساء فمما أَحلَّ اهللاُ

  )234ص

 امـام صـادق   نقل از به يتی را از ویروا نییکل .یه�ل المدائن یاسحاق بن اب .14

: نَیرُالْمـؤْمن یقَالَ أَم«قَالَ:  عبداهللاِ یأَبِعنْ   هلَالٍ یعنْ إِسحاقَ بنِ أَبِ«آورده است: 

ن سـند  یت با همین روای) هم248، ص11 ق، ج1429کلینی، (...» ؟ الزِّنىأُخْبِرُکُم بِکبرِ  أَلَا

ق، 1413 ابن بابویـه، (من � یحضره الفقیه) و 108، ص1 ق، ج1371برقی، (المحاسن  در

 وي مجهـول اسـت و فقـط   دگاه علم رجـال،  ید ازآمده است. ز ین) 574ـ573، ص3 ج

 )46، ص9 ج ق،1431نی، مامقـا (.دارد از امـام صـادق   واسطه یب تیک روای نیهم

ـ  عنْ إِسحاقَ بنِ«ت کرده است: ینقل روا با واسطه از امام صادق يو ،نیهمچن  یأَبِ

نائدلَالٍ الْمیه دنْ حیعنْ أَبِ داهللاِ یعدبع :344، ص4 ج ق،1429کلینی، (.».. قَال(  

نشـان از گسـتردگی    امام صادق ات آنان ازیو کثرت روا فراوانی راویان مدائنی

آن بـه   ۀر این میان، نهاد وکالـت کـه پیشـین   دارد. د آن حضرت ارتباط مردم این شهر با

)، نقشـی تأثیرگـذار در   347ـ346، ص ق1411طوسى، (رسد دوران این امام بزرگوار می

و تقویت این ارتباط بر عهده داشت. راویان مدائنی مکاتباتی با آن حضرت گیري  شکل

ـ  ؛انـد  داشته و سؤا�تشان را با آن بزرگوار در میان گذاشته نمونـه، مـردي از اهـل     رايب

مسـعودي،  (.زندگانی متوکل را از آن حضرت جویا شده اسـت  ۀماند مدائن، مدت باقی

 ۀمدائن نظر آن حضرت را دربـار  از اهالیاي  دیگر، عده اي نمونهدر  )239ق، ص1426

ـ ). 342، ص2 ش، ج1385 ابن بابویـه، (.اند سجده بر شیشه پرسیده از  يبسـیار  نیهمچن

  ند از:  ا که عبارت  نقل روایت کرده راویان مدائنی از امام کاظم

رواه محمد   کتاب  . له حیثقإل ثقإل صح«ر یبا تعب یکه نجاش معلل خثعمی یب بنحب  .1

  )141ص، ش1365  ،ینجاش(.د کرده استیاز او تمج» ریعم یبن أب

ـ «حدید بن حکیم  .2 ـ   یثقإل، وجه، متکلم، روى عن أب . » الحسـن  یعبـداهللا و أب

  )148ص ،همان(

  )45ق، ص1402، یع�مه حل(.یمدائنحسن بن صدقإل  .3

  )312ش، ص1373، یطوسجا؛  همان(.یمدائنمصدق بن صدقإل  .4

 )166، ص1 جق، 1411، يشبسـتر  ؛334ص، ش1373 ،یطوس(.حسین بن بشار .5
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ق، 1404، یکش(تیر اهل بیشهادت در مس يبر آرزو یمبن یت کشیاز مضمون روا

اقـرار بـه امامـت    و  نـه یدر مد به محضر امام رضا يز تشرف ویو ن )708، ص2 ج

ـ یو نقل روا )747ـ746، ص2 ، جهمان(ایشان ـ  آن حضـرت از  یت ح بـه  یتصـر بـر   یمبن

، 4 ق، ج1422، ي؛ اسـترآباد 351، ص2 ق، ج1381، یاربلـ  :نـک (امامت امام جـواد 

تشـرف   ثیپس از نقـل حـد   یکش .افتینان یاطم يو بودن یامامتوان به  یم) 205ص

ث علـى ترکـه الوقـف و قولـه     یهـذا الحـد   دلّ« د:یگو یم به حضور امام رضا خود

 :ح داردیتصـر  بـودن او  یامام بهز ین یع�مه حل) 708، ص2 ق، ج1404کشی، (».بالحق

  )49ق، ص1402  ،یع�مه حل(».إنه رجع عن القول بالوقف و قال بالحق«

 ؛295، ص6 جق، 1413 ،ییخــو؛ 53ش، ص1342 ،یبرقــ(.حســین بــن شــعیب .6

  )172، ص1 ، جق1411، يشبستر

کتـاب   ياو را دارا یخ طوسـ یشـ  )274ص ش،1365، ینجاشـ (.علی بن حدیـد  .7

و  یلـ یرجلیم :نـک  ،يبـودن و  یامـام  ۀبـار در )267ق، ص1420  ،یطوسـ (.دانسته است

  .203ـ202، صش1398، همکاران

و صـباح بـن    یس بـن موسـ  یو برادرانش قـ  یساباط یعمار بن موس .10و  9و  8

  )290، صش1365، ی(نجاش.یموس

ـ با تعب یخ طوسیش )52صش، 1342  ،یبرق(.ینمدائ محمد بن عبداهللا .11   لحـق «ر ی

  )378، صش1373، یوسط(اد کرده استیاز او » جعفر  بن  موسى

  )359ش، ص1365، ینجاش(.یمدائن محمد بن عذافر .12

13. در طوسـی  خ یش )342ص ش،1373، ی؛ طوس424همان، ص(.رازم بن حکیمم

   )476ق، ص1420، یطوس(.اد کرده استیاز کتاب او  الفهرست

بسـام،  (انـد  را مجهـول دانسـته   يان ویـ هرچند رجال. یمدائن بیداهللا بن اسحاقع .14

، یبرقـ (سـت ا را نقـل کـرده   و از امام کاظمات یروا یبرق  ،)663، ص1 جق، 1426

 در بـاب حـد محـارب از امـام رضـا      يت ویمضمون روا )267، ص1 ق، ج1371

  )208ـ207، ص14 ق، ج1429، ینیکل :نک(.ع اوستینشانگر تش

نزدیک  برخی از مدائنیان مانند مرازم بن حکیم، چنان به امام کاظم است گفتنی

، 9 ، جهمـان (.فرسـتاد  را بـراي وي   خـود  دند که آن حضرت شیرینی و�دت فرزنـد بو
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  )144ص

ند. از برخـی  زرگوار داشـت ارتباط وثیقی با آن ب شیعیان مدائن در عصر امام رضا

در مـدائن توقـف   مـدت کوتـاهی    آید که امام رضـا  هاي تاریخی به دست می نقل

. از محضر ایشان بهره برده است» مد الکوفیابو مح«داشته و فردي از اهالی کوفه به نام 

رود این سفر در جریان آمـدن ایشـان از    احتمال می )287ـ286، صق1419خصیبی، (

از آن حضـرت نقـل حـدیث    ز یناز راویان مدائنی  یگروهمدینه به مرو رخ داده باشد. 

  :  رینظ اند کرده

، ق1407نجـف،   ؛141ش، ص1365  ،ینجاشـ (.حبیب بن معلل خثعمی مـدائنی  .1

   )168، ص1ج

ش، 1373طوسـی،   ؛747ـ746، ص2 ق، ج1404، یکش(.یحسین بن بشار واسط .2

   )49ق، ص1402  ،یع�مه حل ؛355ص

مسـلک   یرا امـام  يو یمامقـان  )354ش، ص1373، یطوسـ (.حسن بـن شـعیب   .3

   )310، ص19 ق، ج4131، یمامقان(.استدانسته 

در مـورد حکـم    ـ   رضـا  را از امـام  يال وسؤ یخ طوسیش قه.حسن بن صد .4

 ،نجـف  ؛117، ص7 ، جق1407، یطوسـ (.نقل کـرده اسـت   ـ  معدنفروش خاك  یفقه

  )187ص ،1ج ،ق1407

 )139، ص22 ق، ج1431، یمامقـان ؛ 356ص  ،1373  ،یطوسـ (.شعیب  بن  حسین .5

   .مذهب دانسته است یرا امام يو یمامقان

 یخ طوسیش )368ش، ص1373، یطوس(.یمدائنمعروف به زرقان  آدم بن محمد  .6

   )201، ص8 ق، ج1407، همو(.نقل کرده است را از امام رضا يت ویروا

پـدرانش از رسـول    نقـل از  به از امام رضا يت وی. روازرقان مدائنیآدم پدر   .7

ـ محققان  )409، ص4 ق، ج1413 ابن بابویه،(.ع اوستینشانگر تش اهللا  المقـال  حیتنق

   )36، ص3 ق، ج1431، یمامقان(.اند حق دانسته را مطابق مذهب يت ویز رواین

حـد  در بـاب   يت ویـ روا )73، ص12 ق، ج1413، خـویی (. بن اسـحاق بیداهللاع  .8

ــ  207، ص14 ق، ج1429، ینیکل(.ع اوستینشانگر تشعه یو تطابق آن با فقه شمحارب 

208(   
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، ینجاشـ (شـمرده  را از اصـحاب امـام کـاظم    يو ینجاشـ  .حدیـد  بن علی .9

ـ (.او را از اصحاب امـام رضـا   یبرقو  )274صش، 1365  )55ش، ص1342  ،یبرق

ش ا دانسـته و دربـاره   و امـام جـواد   را از اصحاب امام رضـا  يونیز  یخ طوسیش

   )376و  360، صش1373، یطوس(».کان منزله و منشؤه بالمدائن«د: یگو یم

. دداننـ  یرا مجهول مـ  يون ویرجال )362ش، ص1373، یطوس(.سعید بن علی  .10

  )163ـ162، ص2 ، جق1415، یکاظم یاعرج(

را صاحب  يو یخ طوسیش )287، صش1365، ینجاش(.اتیز سعید بن عمرو  .11

   )317ق، ص1420، یطوس(.کتاب دانسته است

   )365ش، ص1373  ،یطوس؛ 55ش، ص1342، یبرق(.یمدائن عبداهللا بن محمد  .12

ش، 1373  ،یطوسـ (از اصحاب امـام رضـا  را  يو یطوس: فضیل محمد بن .13

ـ از نقل روا )433ق، ص1420  ،همو(.کتاب دانسته است يدارا) و 365ص ت یـ و�ت ی

حـر  (.افـت ینـان  یو اطماع یتوان بـه تشـ   یم يتوسط و ریغدت یروا زیو ن یامام عل

  )113ـ112، صق1425، یعامل

ـ   ،یمامقـان (انـد  را مهمل دانسـته  يون ویرجال .یساباط یحیی بن حمدم .14   تـا،   یب

ــ ،)200، ص3ج ــاز روا یول ــاب نمــاز کســوف  از امــام رضــا يت وی کــه در ب

، ق1407، یطوسـ (.بـرد  یپـ  يع ویتوان به تشـ  یم ،عه استیات شیمضمون با روا هم

   )294، ص3 ج

بـرده   یاز او نـام  رجـال در  )248ص ،2ج ،ق1407، نجف(.یالمدائن ی�نغَ ابن .15

ده یرس به خدمت امام رضاشود که  یاستفاده م ینیت کلیاز مضمون روا یول ،نشده

شدن فرزندش(کـه در شـکم مـادر بـود)      رپسبر  یدرخواست دعا از آن حضرت مبنو 

ع یتشـ  ،تین روایگذارد. از اب یاند که نام فرزند پسرش را عل امام از او خواستهداشته و 

   )351ـ350، صق1429، ینیکل(.شود یبرداشت م يو

 .است دانسته اصحاب امام رضا را از يو یطوس. محمد بن فیض بن مالک  .16

   )367ق، ص1373، یطوس(

 راوي مسـتقیم از امـام معصـوم   ، ی�ن مـدائن ین افراد چـون ابـن غـ   یاز ا یبرخ

 غفلت کرد. ها در نشر معارف اهل بیت آن اما نباید از نقش ،اند نبوده
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             تا حضرت حجت                        مدائن در عصر امام جواد  .  5

فت عباسـی شـروع شـده بـود، در عصـر امـام       سیاسی نامطلوبی که از آغاز خ� فضاي

 همچنان در جریان بود. در عصـر امامـت امـام جـواد     ،و امامان بعد از او جواد

در ایـن   )212ق، ص1411طوسـی،  (.بردند سر می  بسیاري از شیعیان امامی در مدائن به

ر دمدت، راویان مدائنی ع�وه بر ارتباط از طریق وک�ي آن حضرت، در ایام حـج نیـز   

در  استفتاي کتبی علی بن حدید مدائنی از امام جـواد  .کردند مدینه با امام دیدار می

ـ  ،ماه مبارك رمضان ۀانجام عمر برايت خروج یا اقامت در شهر مدینه یولوباب ا د مؤی

ـ  )212، ص9ق، ج1429نـى،  یکل(.ارتباط مدائنیان با آن حضـرت اسـت   مـدائنی   انراوی

    ز:ند اا عبارت روایات امام جواد

   )178ص ق،1421 شبستري،؛ 376ش، ص1373، یطوس(.علی بن حدید مدائنی  .1

 )376ش، ص1373، یطوسـ ؛ 56ش، ص1342، یبرقـ (. مـدائنی علی بن عبداهللا .2

   )296ص، 2 تا، ج یب، یمامقانمجهول شمرده است.( یرا امام يو یمامقان

، 4 ، جش1377، یتفرشـ  ؛378ش، ص1373  ،یطوسـ (.مـدائنی  اهللاعبد بن دمحم .3

   )254ص

را از اصـحاب امـام    يو ینجاشـ  ان شد کـه یب تر پیش. مدائنی صدقإل بن مصدق  .4

ـ ن را از اصـحاب امـام جـواد    يو یخ طوسـ یشـ  یول ،شمرده کاظم و رضا ز ی

  )254 و 378ش، ص1373  ،ی(طوس.دانسته است

 بـارۀ در یسـخن کشـ   )234، ص1 ق، ج1403، یلیاردب(.یواسط حسین بن بشار .5

 نـک:  را يت ویـ روا ؛747ـ746، ص2 جق، 1404، یکش(.میآورد قب�ًرا ودن او ب  یامام

   )629، ص10 ج ق،1429 ،ینیکل

را نقل  از امام جواد يت ویروا یو حر عامل یخ طوسیش. الفضیل محمد بن .6

 )112، صق1425، یحر عامل ؛329، ص1 ق، ج1407 ،یطوس(.اند کرده

ت در مدائن همچنان در جریان بـود و  فعالیت سازمان وکال در عصر امام هادي

از طریـق نظـام وکالـت بـا      هاي شدید خلفاي عباسی، امـام هـادي   با وجود کنترل

بغـداد، سـواد و کوفـه     ۀاط داشت. مدائن به همراه سه منطقـ خوبی ارتب شیعیان مدائن به

) که در عصر امام 137ش، ص1385حسین، (دادند وکالت را تشکیل می ۀناحی ،نخستین
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ابـو علـی بـن    « نظـر  ، زیرو پس از وي» علی بن حسین بن عبد ربه«بتدا زیر نظر دهم ا

  ) 800، ص2ق، ج1404کشی، (.شد اداره می» راشد

و  نـد نیز با آن حضرت در ارتبـاط بود  مردم مدائن در عصر امام حسن عسکري

 ی ازبـراي مثـال، گروهـ    ؛کردنـد  مسائل ک�می و فقهی خود را از آن بزرگوار استفتا می

حتَملُه ملَک مقَرَّب و لَا إنَّ حدیثَکُم صعب مستَصعب لَا ی« معناي حدیث ۀمدائنیان دربار

ـانِ  نَبِیلْإِیمل هقَلْب نَ اللَّهتَحنٌ امؤْملَا م لٌ ورْساز امـام  188ق، ص1403 ابـن بابویـه،  (»م (

ل حاکی از وجود ارتباط قوي بـین  اند. این نق سؤال و تقاضاي پاسخ کرده عسکري

. از اصــحاب مــدائنی امــام اســتمرکــز رهبــري تشــیع در ســامرا و شــیعیان مــدائنی 

  ) و عمرو بن349ق، ص1411طوسى، (توان به عمرو بن سعید مدائنی می عسکري

 .دکر) اشاره 400ش، ص1373، همو(سوید مدائنی

نـواب اربعـه بـه زنـدگی      هاي راویان مدائن در دوران غیبت صغرا در پرتو رهنمود

روایتـی آورده کـه    »فی تَسمیإلِ منْ رآه«اجتماعی خود ادامه دادند. کلینی در باب   سیاسی

، 2 ق، ج1429نـی،  یکل(.توسـط برخـی از مـدائنیان دارد    د�لت بر رؤیت امام عصر

 ۀتقیم شیعیان مـدائنی بـا نـواب اربعـ    گرچه نقلی دالّ بر ارتباط مس ) البته135ـ134ص

قابـل  «گزارش یادشده حاکی از وجـود گفتمـان    ،یافت نشد حضرت صاحب ا�مر

 عنـوان  بـه ــ   در میـان راویـان مـدائن   » یبتدر عصر غ رؤیت بودن حضرت حجت

باید یادآور شد که بـا توجـه    ـ دارد. همچنین هاي شیعی به مدائنیان انتقال آموزه ۀواسط

که ارتباط آنان با  استپیشین، بسیار بعید  هاي به ارتباط مدائنیان با نظام وکالت در دوره

  نائبان خاص آن بزرگوار قطع شده باشد. 

  گیري نتیجه. 6

  دست آمد:ه ب ز مقالۀ حاضر نتایج زیرا

از مسـائل   با امامـان شـیعه   منطقهشناخت و ارزیابی مناسبات شیعیان یک  الف.

نیسـتند.   ده مستثنانیز از این قاعمدائن شهر مردم  ؛است یحدیث شناخت یک حوزۀمهم 

تشـیع در ایـن شـهر    بسترسازي  و اس�م را از مجراى صحابیان شیعى پذیرا شدندآنان 

اسـت.  صحابی بزرگوار شیعى، سلمان فارسى و حذیفإل بن یمـان  دو مرهون حکمرانى 

ایرانیـان مقـیم آن    شمار زیادي از ،در مدائن شیعی عبدالقیس ۀقبیلبا حضور و سکونت 



 1400و زمستان  ، پاییزموشش ، سال سیزدهم، شماره بیست پژوهی حدیثعلمی لنامه صفدو    28

  .ندمدتشیع درآ به مذهب نیز ناحیه

شـدت متـأثر از    بـه  آنجاسیاسی  اوضاعی مدائن به سرزمین کوفه سبب شد نزدیک ب.

مدائنیان با آن حضـرت بیعـت    ،کار آمدن امام علی  با رويشرایط سیاسی کوفه باشد. 

بـا ایشـان   اهل مـدائن   ،مجتبیحسن امام  با شروع امامت و خ�فت همچنین کردند؛

مجاهدان حاضـر   کمک به درمدائن  شیعیان، دت امام حسینبعد از شها .دندبیعت کر

اگرچـه  اند که نشان از عشق مردم این سامان به آن حضرت است.  هکوشید در قیام توابین

، امکان تـرویج حـدیث در   چهار امام اولامویان در دوران  انۀگیرسختهاي  سیاستدلیل  به

در  مـدائن از اهـل بیـت    یانشـیع تراز مکتب امامیه چندان فراهم نشد، نقش حمایتی 

  نخست هجري بسیار برجسته و نمایان است. ۀسد

شوند. حضـور آن   یافت می یراویان مدائنی فراوان امام صادق در بین اصحاب .ج

گفتمان حدیثی شـیعی در   چشمگیرسبب رشد  ،مدائن حضرت در شهر حیره در نزدیکی

نشان از گستردگی ارتباط مـردم   ،از آن حضرت راویان مدائنیروایات د. فراوانی شمدائن 

. راویان مدائنی مکاتباتی با آن حضرت داشـته و سؤا�تشـان را از   است ایشاناین شهر با 

ده تـن از راویـان مـدائنی از امـام     پـانز  ،بعـد از آن حضـرت نیـز    انـد.  آن بزرگوار پرسیده

 ؛نـد ا نقل روایت کـرده  تن از امام جواد ششو  ده تن از امام رضاشانز ،کاظم

  اند. امام بزرگوار نقل حدیث کرده چهاربنابراین بیشترین راویان مدائنی، از این 

نـوعی فضـاي    د. تعداد راویـان شـیعی حاضـر در منطقـۀ مـدائن در هـر دوره، بـه       

بدین معنا که در دوران امامت امام صادق تـا   ؛کند فرهنگی آن دوره را ترسیم می  سیاسی

بازي براي نشر فرهنگ تشیع بـراي امامـان     سیِکه فضاي فرهنگی و سیا امام رضا

. از راویان مـدائنی نیـز افـزوده شـد    د، به همان میزان بر کثرت به وجود آم یادشده

اسـت.   سوي دیگر، این آمار حاکی از اشتیاق مردم دیار مدائن به معارف اهل بیـت 

جـواد و  امـام   سجاد، امام بـاقر، بر این اساس، کاهش آمار راویان در دوران امامت امام 

شـیعی و   اشی از خفقان سیاسی حاکم بر جامعۀرا باید ن و امام عسکري امام هادي

د، راویان مدائنی دا سیاسی رخ می انست. با اندك گشایشی که در فضايویژه مدائن د هب

  شدند. مشرف می هاي دین به محضر ائمه براي تحصیل آموزه
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  . سلوکیه.  8

بـافی و خـوردن نـان جـو کـه در       ریق امرار معاش وي از قبیل زنبیلنمونه، مسائل مربوط به ط رايب. 9

 گزارش اخیر بدان اشاره شد.

شهید ثـانی بـه عـدم فطحـی بـودن صـباح تصـریح         ی عمار ساباطی را فطحی نامیده،. گرچه نجاش10

 )31، ص2 تا، ج مامقانی، بی(.دارد

 قطـع  بـه صورت عیسـی بـن شـقفی آمـده کـه       به من � یحضره الفقیهدر  وي. ناگفته نماند که نام را11

 )310، ص8 ق، ج1410  نک. شوشتري،(.تصحیف است
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