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 فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

 ویکمشماره هفتاد، هجدهمسال 

  6931 پاییز

 

 و نقش آنان در گسترش اندیشه شیعی یامام هاد یاصحاب قم

 

 55/8/96: ییدتأ یختار        15/6/96 :یافتدر یختار

 1نیکر یشیحسن قر دیس 

  2خدیجه پهلوانی

 بررا   قم مرکزیتاست.  رانیدر ا نینشعهیمراکز ش نیتر رسابقهاز پُیکی  ،قم

 و بیرت  اهل علوم فراگیر  قصد بهی شیع بزرگ علما  ساز سفرزمینه شیعه،

شهر بره علرت قرارگررفدن در     نیاشد.  قم محدّثان طریق از آنان احادیث شنیدن

ها و مناطق مخدلف شیعی، با داشردن مرقرد    ارتباط با علویان و گروهکانون تشیع، 

و تأسیس مکدب حدیثی، از شهرها  پیشداز در بسط  منور حضرت معصومه

 . اندیشه امامیه بود

ی، ضرمن  لر یتحل -یفیتوصتاریخی به شیوه با اسدفاده از روش این پژوهش، 

مبانی اعدقاد  شیعه،  بررسی جایگاه قم در رشد و توسعه دسداوردها  حدیثی و

پرداخدره اسرت.     امرام هراد   به تبیین زندگی، نقش و عملکرد اصحاب قمی

اسرحا    برن  احمرد ی، هاشم قمر  بنمیابراهدهد که  نشان میپژوهش  ها  اینیافده

ی، قمر   ریر حم جعفر بن عبداهلل  ،محمد اشعر بن احمدی، حمزه قم بن احمدی، قم

ی، از مشرهورترین اصرحاب قمری امرام     د قماحم بن محمدو  خُرّزاذ قمی بن حسن
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حدیثی و و طرح مباحث  آثار علمی و اعدقاد  با نگارشباشند که  می هاد 

در اندقال فرهنگ و اندیشه شیعی به دیگر مناطق و جلوگیر  از توانسدند  ی،کالم

جدیرد و   سادات، مسراجد  نقابت گیر  تشکیالت و نیز شکلغلو و آرا  واقفیه 

 .کنند فایا ینقش مهم قم،حدیثی  مکدب

 

، تهایی   ، اصحاب ایرانی ائمهه ، حضرت معصومهامام هادی: کلیدواژگان

 تشیع.

 مقدمه

گشت کهه از  محسوب  عیتشهای  گاهیپاپس ورود اسالم به ایران، قم بعد از کوفه، یکی از 

بها ماهاتر     ی،ل هجردر اواخر قرن اوّاین پایگاه، تشیع به دیگر مناطق گسترش یافت. 

ی بهه قهم و   اعهراب اعهعر  و  اسهد  دلف، آل عجل، عرب بنی آل ابیمانند:  اعراب مسلمان،

پذیرفتند را  عیعهمذهب در حومه و مرکز عار، پس از مدتی کشمکش، مردم قم  سکونت

تهدری  بهه دسهت     را بهه  این عاربا سلطه بر منافع اقتصادی قم، حیا  سیاسی  اناععریو 

با ایجاد ارتبها    و در قم دائر کردنددولت عار  یا عبهای  حکومت قبیله نوعی عبهو  گرفتند

در قم به دست آوردند. به  نیز هارون الرعید، سلطه اداری و تشکیالتی را ،با خلیفه عباسی

سیاسی در قم  ه نوعی تشیع امامی ،دنبال سلطه اداری و اقتصادی و سیاسی اعراب اععری

موتودیت رسمی خود، نهوعی تشهکیال     ل اععری برای اعالم حاکمیت ویقبا .ایجاد عد

 ،ینخبگان مذهب تیقم، ترب هیحوزه علم سیتأسآنان به  5.داعتند و حتی پرچم ساده اداری

پهس از  همهت گماعهتند.    عیو نشر تشه  غیتبل و آثار مکتوب یدآوریپد ی،و اتتماع یاسیس

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

تا نیمه قرن سهوم همننهان    ،به مرحله عقیدتی راه پیداکرد. عیعه امامی و علمای پیرو آن
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ی در خارج از قهم داعهت، زنهدگی    بسیاربه عنوان یکی از مذاهب حاکم در قم که پیروان 

در  رانیه ا انیعیکز تجمهع عه  امر نیتر مامیکی از ، قم، یکردند. در زمان امام هاد می

 انیه م یخراسهان بهود و روابهح محکمه     آوه، کاعان، طبرستان و ،یرکنار مناطقی چون: 

 بهرای  مرتعهی با داعتن صحابی امامان، به وتود داعت. قم  عار و ائمه نیا انیعیع

و دیگهر صهحابی یها محهدثان بهرای       5عهدند  معرفی مهی  دینی یها پرسش به گویی پاسخ

این عار به علت  1دادند. عده در زمینه روایی را به قم ارتاع می اطمینان بیشتر، آثار نوعته

مورد توته امامهان عهیعه بهود و یهاران قمهی در       ،غلوگزیدن از  دوریاعتدال و گرایش به 

 نوعتن آثاری در زمینه با زیو غلوآم (فَطَحی، زیدی و واقفی) یانحراف یها شیگرامبارزه با 

با  البته قم زمینه غلو را از بین برد و امام هادی 3نقش داعتند. نامؤمن ریل امیفضا

 4غالیان سخت برخورد کرد و آنان را طرد و لعن نمود.

 ، یاران ایرانی امام هادیق(46۴ه381) یعیخ طوسویژه  منابع رتالی، به بر اساس

تعیین دقیق اصحاب قمهی،   1اند که برخی از آنان، قمی بودند. کردهنفر ذکر  581بالغ بر را 

                                              

 از او خواست که رضا امام، قم را داشت شهر همیشگی ترك قصد قمی آدم بن زکریاوقتی  روزي .1
 و قم شیعیان میان در زکریا یافتن مرجعیت به هشتم امام عنایت بر است این امر، شاهدي نكند. چنین

 معرفة اختیار)کشی، دانست.  شیعه علمیه حوزه نخستین جوانه را آن بتوان شاید و، مجاورش مناطق

،  اطالعات روزنامه ، «شیعه مستقل و غنی حوزه نخستین »محمدهادي خالقی، ؛ 694 ص،  الرجال
26/11/1731) 

 امام سوم نایب و بغداد شیعیان بزرگ،  عسكري امام صحابی،  نوبختی روح بن حسینبه عنوان نمونه،  .2
 بر آن مطالب درستی دربارهاین شهر  فقیهان تا فرستاد قم به اي نامه همراه به را التأدیب کتاب ، زمان

 (793 ص،  الغیبةحسن طوسی،  بن محمد. )دهند نظر بیت اهل مذهب
 .89 ، صالفهرست طوسی، ؛187ص، رجالنجاشی،  .7

 رجالکشی، و طرد نمود. ) قمی را لعنت باباي و ابن قمی حسكه بن مانند علی قمی، گذاران بدعت امام .6
 (999، ش 823 همان، ص؛ 994 ش ،818 ص، کشّی

 .یرجال الطوس ی،طوسر.ك: شیخ  .8
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به علت انتساب آنان به برخی قبایل عرب و یا مناطق دیگر تاان اسهالم، کهار دعهواری    

را  است؛ ولی با مراتعه به کتب رتالی و منابع تحقیقاتی، تعداد یاران قمی امام ههادی 

55،5 51، 
ر آنان، اععریانی بودند کهه بهه علهت سهکونت     اند و بیشت نفر نوعته 1۴4و  1593

هاعهم   بن مانند ابراهیم طوالنی در قم، به قمی مشاور عدند. اصحاب قمی امام هادی

کوفی و فرزندش علی، در نشر احادیث کوفیان و انتقال میراث علمی آنهان در قهم نقهش    

 آن سامان تیوضعدرباره  یو تواهرا  و اخبار ایخمس، نذور، هدا :عامل ،اموالو  1داعتند

 6.دندیرسان یبه امام م را

و نقهش آنهان در    ها و عملکرد صحابی قمی امهام ههادی   نامه، اقدام بررسی زیست

باعد. پرسش این است که آنان با توته به  ترین مسئله این تحقیق می توسعه تشیع، از مام

رای تبلیهغ  ای به  ق(، از چه عیوه114ه151) عرایح سیاسی و اتتماعی دوره امام هادی

تشیع باره بردند؟ و چه نقشی در توسعه اندیشه عهیعی داعهتند؟ فرضهیه تحقیهق نشهان      

دهد اصحاب قمی امام با تبیین اندیشه عیعی و انتقال آن به نسل پس از خود و دیگهر   می

مناطق تاان اسالم و نیز با تألیف کتب حدیثی، اعتقادی و کالمی، در گسهترش اندیشهه   

 عیعی نقش داعتند.
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؛ به تز منابع رتهالی عهیعه و   نوعته نشده است مستقلی پژوهش بحث، مورد زمینه رد

 و اعهارا  ؛ هرچنهد  (ق378حسن قمى )نوعته در  بن محمد بن حسنه قم نوعت خیتارکتاب 

 از قا   ماهبي   يخرتا  برخی منابع عرضه عده است؛ همنون:  در مفیدی بسیار یها تحلیل

 عبهاس  از قا   آثا ر  گنجيناه ، طباطبهایی  مدرسهی  حسین سید از ن مه ق  و فقیای، اصغر علی

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

 قا    ثيمکتب حاد ی، قرع فیباقر عرنوعته  یام م ب د  زندگ نعبدالحسین الشبستری، 

خانهدان   یعجره علمه »عنوان با و چند مقاله در مورد خاندان اععری  از محمدرضا تباری

  1«.ةئمصحاب األأو نیمن المحدث نییشعررجال األ» و 5«قم یاععر

 قم پایگاه تشیع و جایگاه شیعیان

 هیه به سامرا و سهسس انتقهال مرکهز اسهتقرار نهوّاب ناح      یو عسکر یانتقال امام هاد

ی مرکهز  نیهز  و انیعیتجمع و ارتباطها  عه   حلمبه بغداد  موتب عد که ،مقدسه به بغداد

در  نینش عهیمخصوص ع یها محلهتبدیل عود و  تیب اهل ثینقل و سماع احاد برای

، دو مرکهز  ی در بغهداد ثیمراکز حد تیبا فعال همراهگردید.  ثینقل حده عرض  کانون ،بغداد

 نیتهر  خود را به عنوان ماهم  یتا  یتدر آمد و به دیپد رانیدر ا یقم و ر نِینش عهیمامّ ع

دوم و  قهرن در باز کهرد.   یعیمحدثان ع انیدر قرن دوم به بعد، در م یعیع یثیمراکز حد

سبب گردید تا تایگاه قم به عنهوان   تیب قم با ائمه اهل انیعیسوم، کثر  ارتباطا  ع

 یریه گ موتب عهکل  ،حاکم بر قم خاصّ حیعرا وتودپایگاه تشیع مورد توته قرار گیرد و 

 3.در مقابهل مهردم بغهداد عهد     یثیوزه حهد حه  نیه در ا یگهر  یاخبار ایی یگرا ثیحد ینوع
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بهه   ،کهه در آن  اسهت  ومنیه آنهدره ن   ، نوعته قیمنابع در مورد موضوع مورد تحق نیتر مام

 .گرابودن مردم قم اعاره عده استثیحد

ان را بعضی از اصهحاب امامه  علویان و  مااتر  ، زمینههجر  حضر  معصومه

نهوه امهام    ،پسر موسهی مببررقَهع   ،، محمدآمدقم  بهساداتی که به قم فراهم نمود. یکی از 

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

از ارتحیت قم  نشان،  آن حوالی و قم در امامزادگان مزارا  و کثر  مقابر 5.هجر  کرد

در  عیتشه  قیه از عوامل گسهترش و تعم  یکی نسبت به دیگر مناطق است. توسح سادا 

 نیه در ا افتهه یتیه و عالمان ترب قم، عاگردان و اصحاب ائمه بزرگوار ژهیو و به رانیا

اعراب اععری با عنهوان صهحابی    تعدادیاز  ،در کتب رتالی عیعه امامی. اند مکتب بوده

نقش اساسی در گسترش مبانی تشیع در قهم   ،ائمه عیعه امامی یاد عده است. این گروه

ارتبا  مردم نیز با یاران ائمه و خود امامهان   1به قم آمدند. ق81آنان در سال ایفا کردند. 

خمهس   انهد کهه بهرائ ائمهه     لهین کسهانى بهوده   آناها اوّ قابل توتهه بهود.    عیعه

تن  17عده،  عناساییه صحابیِ قمیِ ثق 61صحابی قمی و  547از مجموع  .فرستادند می

، مربهو    صحابی دیگهر  9۴.  عوند عمرده می« ثقه»،  اند که بیش از نیمی از آنان اععری

ای در تاریخ  نقش ارزنده اصحاب قمی امام هادی 3باعند. میهای قم  به بقیه خاندان

دهی  تشیع داعتند؛ زیرا با حفظ دستاوردهای عیعیان، مکتب حدیثی قم را احیا و سازمان

 کردند.  
 

                                              

 .217 ـ 212 ص،  قم تاریخمحمد قمی،  بن حسن ؛287 ص،  الطالبیة منتقلةطباطبا،  ابن .1
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 ترین اصحاب قمی امام هادی مهم

 پردازیم. می ب قمی امام هادیترین اصحا در اینجا، به معرفی مام

 (ق062سال ی )م حدود هاشم قم بنمیابراه.

در اواخهر قهرن دوم    عهیاز علما و محهدثان عه  ، ابواسحاقی، مشاور به هاعم قم بنمیابراه

در کتهب   ابهراهیم  والد  خیتهار  5.اسهت  عهیعده ع محدثان و عالمان عناخته ی و ازهجر

والد  او را در اواخهر قهرن دوم   نیسهت. برخهی   مشخص به طور دقیق  ،یخیو تار یرتال

 1اند. هو در عار کوفه دانست والد  امام کاظم امیدر ا ،یهجر

 نقش و فعالیت علمی

تها امهام    مشاورترین راویان عیعی است که از امام صادقاز  ،یهاعم قم بنمیابراه

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

نظهر   یپراکنهدگ  از ائمهه  تشیه است که در روا یانیتمله راودارد. وی از  معصوم

توسح  4و امام رضا 3کاظمامام در منابع حدیثی عیعه، روایتی از وتود دارد.  یفراوان

از اصحاب ممتاز امام  1ق(1۴8)م  نعبدالرحم بن ونساو نقل عده است. برخی او را عاگرد ی

بهودن   بسیاری از محدثان بزرگ، به ثقه 6دانند. می ثیحد خیو از مشارضا و امام تواد

( و ق5586ی )م بحرانه  (،ق993ی )م له یمحقهق اردب که  تأکید دارند؛ چنانهاعم  بنمیابراه

                                              

 ، کتاب الرجال حیتنق یالمقال ف بیتهذ ،یموحد ابطح ؛ سید محمدعلی14 ، صیرجال نجاش ،ینجاش .1
 .238 ص

 همان.، کتاب الرجال حیتنق یالمقال ف بیتهذ ،یموحد ابطح . سید محمدعلی2

 .1، ج هجة اآلمال فی شرح زبدة المقالب. ر.ك: حسین بروجردي، 7
 .726 ، ص1 ج ،قاموس الرجال ،يمحمدتقی شوشتر. 6
 .779 ، ص7 ، جالمقال حیتنق ،یمامقانعبداهلل  .8

 .63، ص 1. همان، ج 4
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پهدر   ( وق5۴35یی )م باها  خیعه  5.انهد  دانسته را از زمره موثقان او  (،ق5151)م  حرالعلومب

  1دانند. می حیاو را صح ثیق(، حد984 )م بزرگوارش

 اند از:  عبار  هاعم بنمیابراهترین عملکردهای  مام

 قم و کوفه یها حوزه نیارتباط ب یبرقرار .۱

قهم و کوفهه    هیه علم یهها  اتصال حوزه ودر ارتبا   ی، نقش مامقمی هاعم بنمیابراه

در  (ق46۴ی )م طوسه  خیو عه  (ق41۴ی )م ، نجاعه  (ق34۴حهدود  ی )م کشّ 3.داعته است

 اند:  کرده فیتوص گونه نیرا ا یو ،خود یکتب رتال

  4.را در ق  منتشر کرد  نيکوف ثياست که حد  کس نيلاوّ ،او

بهه قصهد انتشهار اخبهار      ی،ثیحد خیاز مشا ثیعلوم و کسب احاد یریپس از فراگ یو

 شیخهو  یثیمکتب حد  یعار مااتر  کرد و به ترو نیدر قم، از کوفه به ا تیب اهل

 گوید: محمدباقر بابودی در این باره می)کوفه( در قم همت گماعت. 

کارد و سا ب  اه قا       ليج  و آنج  تحصنيرا از ا ثيمختلف حد یب  رشته او

از  ثيحاد  ليس زد. او  عد از تحصا   غن تي  ابل ثيت  که ق  را از حد ،آمد

را از   ني داداد  ثي اه  داداد رفات و حاد     (ق۲۲4 )م محياوب  چون ا ن   نيکوف

شا م،   خي اود، فراگرفات و از مشا      که در آنج  ص حب کت ب و دانشا   برکس

کرما ن و... براا  کاه  اود،      ،بمدان ش  ور،ين ،یعراق، ک ش ن، اصفه ن، ابواز، ر

 5.ب  گرفت  هره

                                              

 .642و  687 ،ص1، ج بحرالعلوم دیرجال السبحرالعلوم، . 1

 .63، ص 1ج ، المقال حیتنق ،یمامقان. عبداهلل 2

 .238، ص کتاب الرجال حیتنق یالمقال ف بیتهذی، موحد ابطح . سید محمدعلی7

 .18، ش رجالنجاشی،  . 6
 .28 ص ،قیله توثئعلم رجال و مس ،يمحمدباقر بهبود .8
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  بیت . ترویج تعالیم اهل۲

 یروا  و دارا نیتهر  از واالمقهام  تیه ب اهل میتعال  یرودر راه ت ،یهاعم قم بن میابراه

و محدثان  انیراو انیدر م یثیپرچمدار ناضت حد یمحدثان است. و انیدر م میعظ یمنزلت

و  یابواب فقادر  ا یروا نیتر و متنوع نیشتریب یروا ، دارا انیدر م و ستاقم  یحوزه درس

او را  ا یه روا یی،خهو   اهلل یهت آ 1.باعهد  یاو تا ا یاست که از روا یو کمتر باب 5است یاخالق

،  بحرالعلهوم  3.نفر ذکر نموده اسهت  56۴ بیش ازاو را  خیو مشا دیو اسات ،ثیحد 64 افزون بر

 7.دیستا یم 6ثیو مقبول الحد 1روایهواسع ال 4،ةیالروا ریکث :چون یباراترا با ع یو

 یثیمکتب حد. تأسیس ۳

نشهر   یعهراق اسهت کهه بهرا     یثیمکتب حد افتگانی از پرورش یکیهاعم،  بنمیابراه 

 یثیمکتب حهد  انگذارانیاز بن توان ینمود و او را م یاریدر قم، تالش بس انیکوف ثیاحاد

 لیاز اوا. گردد یباز م یاوّل قرن دوم هجر مهیبه ن ،قم یثیدر قم دانست. سابقه حد دیتد

و  هها  همنازعه در کوفه،  غُال ورود  نیز و ثیوه برداعت از احاداز نظر عیقرن سوم به بعد، 

 یهها  بیماندن از آسه  مصون یحوزه قم براروی داد و کوفه  وقم ی بین علم های اختالف

 آورد یرو لیو اصول ترح و تعد ا یروا رشیپذ یارهایدر مع یریگ به سخت ان،یتر نیا

                                              

 .718ـ  712، ص 1ج  ،ثیمعجم رجال الحد ،ییابوالقاسم خو .1
 .679ص  ، 1ج  ، بحرالعلوم دیرجال السبحرالعلوم، . 2

 . 713، ص همان. 7
زیاد روایت نقل کرده و در روایت ثقه و عادل است کثیر الروایة  به کسی که از ائمه معصومین .6

 .129، ص الدرایهمعجم مصطلحات الرجال و گویند. جدیدي نژاد،  می
باشد  در نقل روایت، به کسی که احادیث نقل شده از او داراي اعتبار و حسن بوده و داراي اعتبار می .8

 .188گویند. همان، ص  الروایه می الروایه یا طریق واسع
الحدیث  شرایط عدالت ، وثاقت و صداقت را دارا باشد، مقبول کسی که در روایت احادیث ائمه .4

 . 133ند. همان، ص گوی می
 .679، ص 1ج  ، بحرالعلوم دیرجال السبحرالعلوم،  .3
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و  تیه فعال در این میان، راندند. رونیرا به اتاام غلو، از قم ب برخی افرادقم،  خیمشاو حتی 

نشهر   یعراق بهرا  یثیمکتب حد افتگانی از پرورش یکیهاعم، به عنوان  بن میتالش ابراه

 دیتد یثیمکتب حد گذارانیاو را بن توان یو م ابدی یبسزا م یتیدر قم، اهم انیکوف ثیاحاد

 در قم دانست.

 . تألیف کتاب ۴ 

 النوادرو  نيرالمؤمنيام  يقض دو کتاب  ،هاعم بنمیابراهبر مبنای آثار علمای رتال از 

 دهیرفته و به دسهت مها نرسه    نیحوادث روزگار از ب به تات، اثر که هر دو 5نام برده عده

 3درباره تفسیر و ایمان و نذور نقل کرده است. او احادیثی از امام هادی 1.است

 ،امام توادی از و چون ست؛یمشخص ن قیهاعم، به طور دق بنمیوفا  ابراه خیتار

 عود. آنان محسوب می از عاگردانو 4دارد تیروا یحسن عسکرو امام  امام هادی

اند و محل  هدوم قرن سوم دانست مهین لیل و اوااوّ مهیق اواخر ن16۴را حدود سال  او وفا 

 1.ستیاز قبر او موتود ن یامروزه نشانباعد.  عار قم می زین یمدفن و

 ق(062ی )م اسحاق قم بن احمد.

 و 6یاز اصهحاب امهام تهواد و امهام ههاد      و محدّث ،هیفق ،یاسحاق قم بن احمد یابوعل

و یکهی از دیدارکننهدگان بها امهام      قهم  موقوفهه  امهوال  در یامام حسن عسهکر  لیوک

                                              

 ، ص1ج  ،زانیلسان الم ، حجر عسقالنی ؛ احمدبن233ص ، الفهرست ،ندیم( )ابن اسحاق بن محمد ابوالفرج .1
 .743، ش 118

، کتاب الرجال حیتنق یالمقال ف بیتهذ ،ی؛ موحد ابطح679، ص 1ج  ، بحرالعلوم دیرجال السبحرالعلوم، . 2
 . 66، ص 1ج 
 . 712ص ، يمام الهادمسند اإلعطاردي،  . عزیزاهلل7

 .234، ص 1ج  ، علم الرجال یالمقال ف حیتنق ،یمامقان. عبداهلل 6
 .771، ص پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه ،مجید عارف. 8
، ج اإلمام الهاديموسوعة  العصر، یسسه ولؤم یف یةالعلم ةجنلال؛ 228، ش 91، ص رجالنجاشی،  .4
 .61، ص 6
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پهس از وفها  امهام     یمهدت  ی. و ق در قم چشم به تاان گشود59۴در حدود  5،عصر

از  ی. در گزارعه گذرانهد  یرا مه  اش یریه زنده بوده و دوران کاولت و پ یحسن عسکر

 : میخوان یم ه آمده است یکه در رتال کشی ه روح قم بن نیحس

نوشات و    ه ام م عصار  یا ن مه ،یپب از وف ت حضرت عسکر یو

او  ی ارا  یا ضامن ااا زه، پ رچاه    زيا اا زه خواست ت   ه حج سفر کند. حضرت ن

 .اسات  ادهخير وفا ت مارا د   ]   اين ک ر،[پ رچه، گفت: ام م  دني   د یفرست د. و

از توا اع اسات ن    ،ذبا ب  )واقع در سارپل  «حلوان»بنگ م   زگشت از حج در  یو

 ۲کرم نش ه( درگهشت.

 3.ذهاب پابرتاست قبر او در سرپل ،اکنون

و چهون پهدرش،    افهت یدر قم پرورش  یو علم یخانواده مذهب کیاسحاق در  بن احمد

 نیه بهود، او را از محهدّثان ا  اهل دانش و از اصحاب امام کاظم ،یعبداهلل قم بن اسحاق

اسحاق  احمدبن 4. او ناظر اوقاف در قم بود.اند به عمار آورده دوره و از اصحاب آن امام

به بغداد،  ییها مسافر  کرد، یم یسسرخود را  یسال انیکه دوران م یدر عصر امام هاد

 ییها عد و پرسش ابیعرف یخدمت امام هاد نیز نوبت نیه و سامرا داعت و چندکوف

بهه عهراق، بها     شیها مسافر  یط یکرد. و یگردآور یدر کتاب نمود، یرا که از آن امام م

بهودن او تأکیهد    ثقهه بهه   امهام  1.دیعن ثیمالقا  داعت و از آناا حد یاستادان متعدد

 6داعت.

                                              

 .27 ص ،82 ج، األنوار بحارمحمدباقر مجلسی،  .1
 .1382، ح 883ص ، معرفة الرجالاختیار ،  کشی عمر بن محمد .2
 .71، ص  ةصحاب االئمأو نیمن المحدث نییشعررجال األشیخ جعفر مهاجر،  .7
 .73. همان، ص 6
، 287ص  ؛ همان،8824، ش 737 ، صرجال ،یطوس؛  136، ش 37ص  ،معرفة الرجالاختیار  ،یشک .8

 .8813، ش 793ص  ؛ همان،8467ش 
 .1387 ح ،883 ص، الرجال معرفة اختیار ،ی. کش4
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آن امهام در قهم،    لیه بهه عنهوان وک   یحسن عسهکر  اسحاق در عصر امام بن احمد

 نیبود. بهه همه   یاش در قم محل رتوع علما، فقاا و مردم عاد مشغول خدمت بود و خانه

به دسهتور امهام    ی: وعود یگفته م 5.کرده است یمعرف «نییوافد القم»او را  ینجاع ل،یدل

مسهجد  »در قم بنا کرد که امروزه پابرتاست و بهه نهام    یگمسجد بزر یحسن عسکر

تأسیس مساتد بهزرگ یها تهامع در ایهن      که با رسد به نظر می 1.است افتهیعار  « امام

اند و طبعاً مجالس  ، مکتب حدیثی خاصّ خود را در این قرن سامان داده محدّثان قم ،عار

تهرین محهل بهرای برگهزاری      عهده  اند که عناخته داعته نیز قرائت و سرماع و امالی حدیث

 . ست، در آن روزگار، مساتد بوده ا چنین محاضری

عبداهلل  بن سعد :آناا نیکرد که مشاورتر تیترب یاسحاق در قم عاگردان متعدد بن احمد

)م  یحسن صهفّار قمه   بن ق(، محمد197بعد  )م یریتعفر حم بن ق(، عبداهلل199)م  یاععر

علال   ی:هها  او، کتهاب  فها  یاز تأل 3.اند ق( بوده171حدود  )م یقم میابراه بن یق( و عل19۴

( انیه دربهاره حهال راو   یاز امام ههاد  ییها )پرسش الرا ل ئلمس و  علل الصالة 4،الصوم

 6که از وی باقی مانده است. 1اند عده یمعرف

 ی(دوم سده سوم هجر مهینی )م قم یعبداهلل اشعر بن سَعیَ بن ةحمز بن احمد.

 یامام ههاد  ارانیدر عمار و آمد  ایدر عار قم به دن یدر اواخر سده دوم هجر وی

را بهه امهام    هیدر عهار قهم بهوده و وتوهها  عهرع      یامام ههاد  لیاو وک 7.بوده است
                                              

 .131و  91، ص رجالنجاشى،  .1
 .82، ص اإلیمان قم تاریخ دار،  ارباب محمدتقی بیك؛  436ص ، 2 ، جگنجینه آثار قم فیض، عباس . 2

 .77ص  ،  ةصحاب االئمأو نیمن المحدث نییشعراألرجال شیخ جعفر مهاجر،  .7

 .723ص ، يمام الهادمسند اإلعطاردي،  .6

 .91، ص رجال نجاشى، .8

 .الفهرست؛ به نقل از: طوسی، 283ص ، يامام هاد یاز زندگان یلیتحلشریف قرشی،  .4

؛ شریف 68، ص يالهادمام اإل وسوعةم العصر، یول ةسسؤم یف یةالعلم ةجنلال؛ 89، ص الرجالبرقی،  .3
 .288، ص يامام هاد یاز زندگان یلیتحلقرشی، 
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 ،یاسهحاق قمه   بهن  همنهون احمهد   یبزرگهان  فیه او را در رد رسانده اسهت و امهام   می

 یامام هاد ااو چند بار موفق به مالقا  ب 5.قرار داده است عه،یع تگریروا نیتر برتسته

 یو مسائل عهرع  یاز مشکال  علم یاریعود و از محضر آن حضر ، باره گرفته، بس می

حمهزه را بهه عنهوان     بهن  عناسان، احمد رتال بیشتر 1نموده است. گونه حل نیرا بد شیخو

 :سدینو یم یاند. نجاع کرده ادیمورد اعتماد و موته  یمحدث

 3.مواه و  لندمرتيه است  ري س  ري س یا زه، چهرهحم  ن احمد

کهه   کنهد  یمه  یادآوری یه طوسه  خیو عه  عهمرد  یاو را چاره برتسته برمه  یعالمه حلّ

آن را  یکه منابع رتال یتناا کتاب و 4است. ثقهمورد اعتماد و  ،یقم سعی بن حمزة بن احمد

 1.استکتاب نام برده  نیدر آثار خود، از ا ینجاع .است النوادر ،اند متذکر عده

حضهر  امهام    دییه و تأ تیه و مورد عنا عهیع یمحدّث مورد قبول علما ،حمزه بن احمد

؛ سهت یدر دست ن یقیاطالع دق ،وفا  و محل دفن او خیمورد تار در 6بوده است. زمان

هها و   ماننهد ده  احتماالً رحلت کرد و یدوم سده سوم هجر مهیاو در ن ،با توته به منابع اما

 باعد. دهیعار آرم نیا در ،یمحدّث قم صدها

 ق(082)م  ی قمیاشعر یسیع بن محمد بن احمد.

از او با عنهوان   یطوس خیبزرگان اهل قم بود که عو از یاز عاگردان امام تواد و هاد

 خیعه  »او را  ینجاعه  7.کهرده اسهت   ادیه «ها و چاره درخشهان و فقیهه آنهان    قمی بزرگ»

                                              

 .279، ص 6ج  ،هیالفق حضرهیمن الکتاب صدوق،  .1

 .77، ح 83، ص 9، ج تهذیب االحكامطوسی،  .2

 .44، ص رجالنجاشی،  .7

 .787ص  ، رجالطوسی،  .6
 .44، ص رجالنجاشی،  .8

 .639، ص رجال؛ طوسی، 61ص   ،يالهاد مامصحاب اإلأ یلإ يالهاد النورشبستري،  .4
 .28ص  ، الفهرست ،یطوس. 3
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محمد به علت اقامت طوالنی در قهم،   بن احمد 5.خوانده است«  عاعرهوته األ »و  « نییالقم

از  یچنهدان  ثیه احاد ،تاهت  نیو بد داعتهمالقا  یامام تواد و هادبا  یگاهاگ  تناا

نشهان از  و ایهن امهر،    با حاکم قم در ارتبا  بهوده محمد  بن احمد 1.نکرده است تیآنان روا

 3.اهل قم دارد انیم یو همرتب

 عملکرد و اقدامات 

 . مبارزه با غلو و غالیان۱

. نقهل  کرد یعد  برخورد م به انیگیر بود و با غال سخت اریبس دیدر عقا محمد، بن احمد

را بهه   یمحهدث مشهاور امهام    ،(ق18۴ ای 174 ی )ممحمد برق بن احمد یحت ،یعده که و

او را بهه قهم    ی،امها پهس از مهدت    ؛رانهده بهود   رونیه از قم ب کرد، یکه نقل م یاتیسبب روا

 (،ل قرن سومنیمه اوّی )ح نیقطیحسکه و قاسم  بن یعل 4کرد. یعذرخواه یبازگرداند و از و

ویژه امام  ای به ائمه عصر خود، به احمد در نامه غلو در زمان احمد بودند. یسردمداران اصل

نامه  یامام حسن عسکر، عقاید غالیان را برای آنان فرستاد. وقتی حسن عسکری

 پاسخ داد: نیکرد، چن افتیاحمد را در

 5ی. جو یدور ،سخن ن ناياز  .ستيم  ن نيد ،ناي

 . مبارزه با جریان واقفیه۲

)امام رضا، امام تواد و امام  ائمه بعد از امام کاظم ایبر  با ارسال نامه محمد بن احمد

بهر   یخهح بطالنه   اا،و ارتاع مردم به آن یفقا ریو غ یفقا لائمس دنیو پرس( هادی

 6.دیها کش یواقف مذهب

                                              

 .778، ص رجال ،ینجاش. 1

 . همان.2

 .289 ، صيامام هاد یاز زندگان یلیتحل ،یقرش فیشر. همان؛ 7
 .17ص  ، کتاب الضعفاء ،يغضائر ابن. 6
 .837 و 832، ص 2 ج، الرجال معرفة اریاختی، کش. 8

 .132، ح 72، ص 9، ج حكامتهذیب األ؛ شیخ طوسی، 23، ح 223، ص 2، ج کافیاصول ر.ك: کلینی،  .4
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 . نقل حدیث ۳

و نهام   اسهت  هیامام ثیاز احاد یاریبس یراو گر،ید یو برخخود  خیمشا قیاحمد از طر

حمهاد   بن دیسع بن حسن(، ق115 ی )منصر بزنط یاب بن عمرو بن محمد بن احمداو، مانند  خیمشا

فضهال   بن یعل بن حسن،  (ق114د از بعی )م اهواز دیسع بن نیحسق(، 11۴ی )م بعد از اهواز

حهدود   ی )معهامر  یسه یع بن عثمان( و ق15۴ ی )مبجل ییحی بن صفوان(، ق114 ی )مکوف

 خیاحمهد و مشها   انیم یاتصال هبه عنوان حلق یطوس الفهرست و ینجاع را لدر  (،ق1۴3

ای زبهانزد بهود کهه برخهی علمهای       گونهه  در روایتِ حهدیث، بهه   آمده است. هیامام تر میقد

 5.خوانده است«  بقم ةالرافض خیش »او را  زانيلس ن المسنت از نقش او یاد کردند. مؤلف  اهل

احمد سعی داشت که احادیث ثقه و صحیح یا یواج دهد و از نشر احادیث ضعیف 

انگای است و  سهل ثیخالد دی نقل حد بن محمد بن داد احمد صیتشخ یوقتکرد.  ممانعت می

کرد و آنگاه که متوجه شد دی  رونیکند، او یا از قم ب اعتماد می فیمرسل و ضع اتایبه یو

یفت و با عظمت تمام  یبه دنبال و ،کرده رییتغ یو یعلم ینامب اییوش خود اشتباه کرده 

 ایبا سروپ ،جبران اشتباه خود اییفت، بر ایاز دن یبرق که ی او یا به قم بازگرداند و زمان

 که احمد بدون واسطه از امامان معصوم  یاتاییو 2.شرکت کرد اوجنازه  عییبرهنه دی تش

. ، زیاد بوده استگرید انییاو قیطر شده از اما یوایت نقل ؛اندك است اییبس ،نقل کرده

 3.یسد می ثیحد 2222تا  ،میبا واسطه و مستق احمد ثیمجموع احاد

 قم انیعیش یرهبر. ۴

 ی،و یو اتتمهاع  مهذهبی قدر   داعت.قم را بر عاده  انیعیع یرهبرمحمد،  بن احمد

را از قهم   ی، برخی غالیان و مخالفان تشهیع عرع فهیبر اساس وظ یکه وقت دیبدان حد رس

                                              

 .243، ص 1ج  ،زانیلسان الماحمد،  ،یحجر عسقالن ابن .1
 .47، ص 1ج ، جامع الرواة ،یلیاردب. 2

 .739 ، ص2 ، جثیمعجم رجال الحد ،ییخو. 7
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در  نیز او در مسائل عاری و حکومتی،و  5را توان اظاار مخالفت نبود یاحد ،کرد میاخراج 

 1.بود یریگمیتصم رأس

 تألیفات

که  فض ئل العربو کتاب  3الخطبکتاب دارای آثار متعدد و متنوع است.  ،محمد بن احمد

فضال  ، ديا التوح 1،الناوادر  کتهب  4عهده. مهورد گرفتهار تعصهب     نیدر ا یو ی،نیکلبه گفته 

، المک سب، ريالصد الطب، ريالطب الکي، حج، المسوخ، االظلة، الن سخ والمنسوخ، ةالمتع،  الني

 یبهاق  یکهه از و  یتناها کتهاب  ترین آثار اوست.  از مام 6،ريالتفس  نوادر الحکمة فو  المالح 

همراه با کتاب فقه الرضا، در قم بهه   یبار به صور  سنگ ککه ی نوادر استکتاب ال ،مانده

  7.است دهیچاپ رس

محمد قمی، اطالع دقیقهی در دسهت نیسهت. او در     بن در مورد تاریخ دقیق وفا  احمد

فهو  او در دههه    که رود احتمال می 8ه است.زنده بود ق18۴سال  ی، یعنیسال وفا  برق

 9۴صور ، عمر او به حهدود   نای قبل از آن واقع عده باعد. در یمقدار ایقرن سوم  ریاخ

چون قم  ،حال نای. با ستیدر دست ن یقیاطالع دق زینو ا. از محل دفن دیسال خواهد رس

 عار باعد. نیدر هم یرامگاه وآرود  او بود، احتمال می یو علم ینیمحل اقتدار د

                                              

 .92، ص 1 ، جعلم الرجال یالمقال ف حیتنقی، مامقان. 1

 .673 ، ص1ج  ،نیمجالس المؤمن، شوشتري نوراهلل یقاض. 2

 .778، ص رجال ،ینجاش .7
 .726، ص 1ج  ،یالكاف ،ینیکل. 6

 .61، ص  يمام الهادصحاب اإلأ یلإ يالهاد النورشبستري،  . عبدالحسین8

، معالم العلماءشهرآشوب،  ابن ؛14، ح 76ـ  77، ص 1، ج بحار األنواری، مجلس ؛89، ص رجال ،ینجاش. 4
 .16ص 

 ش.1744 ، يمام المهداإل ةمدرس  ، قم:النوادر،  یقم ياشعرمحمد  احمدبن .3
 .33 ص ، رجال ،ینجاش. 8
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 یقم یریجعفر حم بن عبداهلل.

 یقمهر  یل قرن سوم هجهر یدر اواکه  است عهیداران مکتب عرزمو  از بزرگان یکوی، ی

 لیه دلاو بهه   5ست.در غرب صنعا ینام محل. حمیر، آمد ایبه دن ق14۴تا  11۴یها سال نیب

  1گرفت. یکه از قم برخاسته بود، لقب قماین

 ی دربهاره او طوسه  خیعه مورد وثوق علما و رتالیون عیعه بهوده اسهت.    تعفر بن عبداهلل

 :سدینو یم
و شاخ  ثهاه و ماورد     ، اه ا والعيا      مکن ا   ،قما  یرياعفر حم  ن عيداهلل

 3.است  ن نياطم

 اراناز یه عبهداهلل   4داند. میبرتسته آناا  تیقم و عخص یبزرگِ علمای نیز او را نجاع

ای داعت و  و با آن دو امام همام، ارتبا  نامه 1بوده یو امام حسن عسکر یامام هاد

بها عنهوان    یامام حسن عسهکر  و نیز از 6هنام برد «الرتل»با عنوان  یامام هاداز 

 7نام برده است.« محمد یاب»

 ی،نهام و و  8محدّثان قم داعته اسهت  یثیمکتوبا  حد تیدر روا ینقش مام ی،ریحم

 9.عهود  یم دهید گریکوفه و مناطق د یعیاز آثار محدّثان ع یاریبس ییدر سلسله اسناد روا

 نیبا ا یآورده و آثار و اصحاب را گرد عهیامامان ع نیب یه کالم  یمکاتبا  فقا او برخی

                                              

 .16 ، ص2، ج قاموس اللغه. فیروزآبادي، 1

 .132، ص الفهرستطوسی،  ؛182 ص ، رجال ،ینجاش. 2
 .132 ، صالفهرست ،یطوس. 7
 .182 ، صرجال ،ینجاش. 6

 .672و  619ص  ، رجال ،یطوس. 8

 .شود اطالق می يبه امام هاد ،عهیش نااصطالح محدث ، درالرجل. 4
 .639 ص ، 1ج ، جامع الرواة ،یلیاردب. 3
 .626ص ، رجال ،یطوس. 8

 .673 و 732، 148، 89، 78 ص، رجال ،ینجاش. 9
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مسا ئل الراا ل و مک تيا ته  ا  الحسان     به عنوان نمونه، در کتاب ؛ کرده است فیموضوع تأل

مشتمل  را که غالباً شانیبا ا یاصحاب امام هاد یبرخ نیب ییها ینگار ، نامهالث لث

 5.آورده است تمعاست،  یبر مسائل فقا

 تألیفات

کت ب از تمله:  1اند؛ در منابع رتالی نام برده کتابوعش  تا بیستپانزده  حدود عبداهللاز 

از آثهار   نیاهمه  البته. است 3قرب اإلسان د و  يةيکت ب الد، ديکت ب التوح، کت ب الطلب، الدالئل

از منابع و مآخذ کتب اربعه  یکیکه از او به تای مانده  4قرب اإلسن درفته و تناا کتاب  نیب

اعهراف و مقدمهه   با ی اهلل بروتردتیآ ا یدر زمان ح ،کتاب نیدهد. ا می لیرا تشک عهیع

 . چاپ عد شانیا

 الادالئل با نام  یکتاب ماموی،  .کرده است فیدر موضوع امامت تأل زین یآثار عبداهلل،

از آن  ییها بخش 1(ق 693 ی )ماربل نیکه تا قرن هفتم موتود بوده و بااءالد داعته است

 ادیه  رةيوالح يةيالدز آن با نام ا ینجاع که است يةيکت ب الد اثر دیگر او، 6 است. را نقل کرده

 7است. دهنمو

                                              

 .223همان، ص  .1

 .182، ص رجال ،ینجاش؛ 132، ص الفهرست ،یطوس. 2

 معجمخویی،  ؛48 ص ، 13 ج؛ همان، 187 ص ،1 ج ،عةیالش فیتصان یإل عةیالذرآقابزرگ،  خیش ،یتهران .7
 .161 ص ، 13 ج،  الحدیث رجال

تا معصوم  قیطر نیتر را با کوتاه ثیکه در آن، محدّث، احاد شود یاطالق م يبه آثار ،قرب اإلسناد .6
 .کند تیروا
کتاب  سندهیقرن هفتم و نو یعیش محدّث، مورخ ی،اِرْبِل نیمشهور به بهاءالدی، سیع بن یابوالحسن عل .8

 است. معرفة االئمة یکشف الغمة ف

 .636 و 213، 123، 44، ص 7ج ، معرفة االئمة یکشف الغمة ف ،اربلی نیبهاءالد. 4

 .219، ص رجال ،ینجاش. 3
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ی اواخر قرن سوم هجهر  ،شانیزمان وفا  ا ؛ احتماالًنامعلوم است ،زمان رحلت عبداهلل

 نیز مشخص نیست. اومحل دفن ه باعد. ق بود3۴1تا  3۴۴ یها سال نیب

 (ق 052سال )م حدود  خُرّزاذ قمی بن حسن .

ل نیمهه اوّ تولد او حهدود   5عت.اعتاار دا« قمی» بهبه تناسب اینکه زادگاهش قم بوده، او 

ـ کث»و یکی از راویانی است که بسیار روایهت نقهل کهرده     است. وی، سده سوم هجری  ری
 3دانسته است او را به عنوان یکی از راویان عیعیعیخ طوسی  1لقب گرفته است.« یةالروا

اخبهارش  دانسته کهه   عیعی بزرگ ثانیکی از محدّ ی راو، لرا لا  ف   الج معکتاب و مؤلف 

 4.در ناایت خوبی و درستی است

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

از  و رسهانید  ینمود و خود را به محضر امهام ههاد   سفراز قم به سامرا  امام هادی

از  بعهد  .دیار خود، قم عد پس از مدتی اقامت در عراق، راهی و مند عد باره ایشانمحضر 

سهوی مهاوراءالنار، قلمهرو عهرق آسهیا       بهه  . این بارددارا انجام  ییسفرها ،بازگشت به قم

 و کشهی  ، ق(31۴ )م همنون: عیاعی سهمرقندی  ،آور عیعی ثان ناممحدّ و از هجر  نمود

زندگی  1کش و در عارهای سمرقند، مرو)م اواخر قرن سوم هجری( که  اعکیب بن حسین

خرزاذ، به ماوراءالنار رفت و در عهار تهاریخی کهش اقامهت      بن حسن، باره برد. کردند  یم

ثی کهه اههل عهار کهش     گزید. او به قدری در آن سرزمین توقف کرد که به عنوان محهدّ 

 6.برند  یاست، از او نام م

                                              

 .647 ـ 617، ص رجال ،یطوس ؛77. همان، ص 1
 .77، ص رجالی، نجاش. 2
 .647و  617، ص رجال ،یطوس .7

 .229، ص 7ج ، قاموس الرجال، يمحمدتقی شوشتر. 6

 شود. ه میشهر سبز خواند و به نام منطقه کش در تقسیمات جغرافیایی کشور ازبكستان قرار داردامروزه،  .8
 .234 ، ص1ج ، کتاب الرجال حیتنق یالمقال ف بیتهذ ،یموحد ابطح. 4
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متأسفانه روایتی  هرچند 5؛به عمار آورده را از یاران امام هادی حسنعیخ طوسی، 

 است. ون واسطه از این امام بزرگوار نقل کرده باعد، به دست نیامدهکه بد

 تألیفات

دارای تألیفا  و آثار فراوانی بوده است که در رهگهذر زمهان، از میهان     ،خُرّزاذ بن حسن

 1داند. را از او می ةالمُتع و  اسم ء رسول اهللنجاعی دو کتاب است.  رفته

 3ی،بغهداد  یو خراسان یصلت اععر بن انیرتوان از  می از دیگر صحابی امام هادی

الصهلت   بهن  انیه الر بهن  محمد 4ی،عبداهلل اععر بن عمران بن تعفر یمول یمعروف قم بن عباس

ق( نام برد که آنان از صحابی امام 18۴یا  174عبداهلل برقی )م  ابی و احمدبن 1ثقه یاالععر

 اصهحاب  ازخالد برقی،  بن عبداهلل محمد یاب بن نیز بودند. احمد یا امام عسکری تواد

از بزرگان علما، محدّث، ثقهه، فقیهه و فاضهل بهود کهه در       و 6هادی امام و تواد امام

تهرین آناها:    انهد کهه ماهم    بسیاری علوم تبحر داعت. تألیفا  او را حدود صد کتاب عمرده

 کتهاب  7باعهد.  مهی  المع شارة و  المح سان ، العلال ، اليلدان، التراا  والتع طف، الت ريخ، التههيب

 یهازده . در حهال حاضهر،   است بوده( دانشنامه) علوم تامع کتابی روزگار،آن  او در المح سن

  8است. آمده دست به کتاب این از بخش

                                              

 .647و  617ص  ،رجالطوسی،  .1

 .88ص ،  رجال ،ینجاش. 2
 .784 ص ،رجال ،یطوس .7

 .789 ص ،همان .6
 .791 همان، ص. 8

 . 84 ص ، رجالنجاشی،  .4
 .66ـ  67، ص النور الهادي الی اصحاب االمام الهادي. عبدالحسین شبستري، 3

 . ق1617 بیت، اهل جهانی مجمع قم، رجایی، مهدي سید: تصحیح و تحقیق،  المحاسنر.ك: برقی،  .8
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 نتیجه

عهدن بها حاکمیهت ترکهان در بغهداد و       بهه علهت مصهادف    ههادی دوران امامت امهام  

بسیار عهکننده و غیرقابهل تحملهی    گیری خلفای عباسی در خصوص عیعیان، دوره  سخت

های  توانست مکانی برای رعد اندیشه نمی بود. به همین علت، محل زندگی امام هادی

برای مقابله با اقداما  عباسیان، از روش ارعاد و  عیعه و توسعه تشیع باعد. امام هادی

تیرس عباسیان، تبلیغ استفاده کرد و به تای کشاندن عیعیان به سامرا و قراردادن آنان در 

اندیشه ناب خود را از طریق یاران و عاگردان خویش در مناطق مختلف رواج داد و برخهی  

ای را ایفا کرد و رسالت سامرا را به دوش  از عارها از تمله قم، در این زمینه نقش سازنده

 رعهد  یکهی از ادوار  ،مدرسه قم در این دوره ،کالمی کوفهحدیثی و با افول مدرسه کشید. 

گذارد. بها بررسهی و موعهکافی در فارسهت      حدیثی و فقای خود را پشت سر می ،المیک

در این دوره با روعنی زیهادی مشهخص    ،میراث مکتوب و همننین احادیث اصحاب قمی

 در حال دریافت میراث مکتوب و احادیهث کوفهه اسهت.    ،عود که عار قم در این دوره می

با تربیت عاگردان و رساندن پیام و روایا  امهام بهه منهاطق     اصحاب قمی امام هادی

نشین و نیز مسافر  به تاان اسالم، در نشر معارف دین نقش داعتند. آنان علهوم و   عیعه

 دادند. گرفتند و در اختیار عیعیان و دوستداران علم قرار می معارف را از امام می
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