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تحريفزدايي از تاريخنگاري رسمي دوره عباسيي و ثبيت روييدادها بير اسياس
معيارهاي مکاب اهب بيت

کليدواژگان :اماا واداد

بررسي ترده است.

 ،تااریخ يگاار،،

 ،اصااا ایااياا امامااي های

تاریخيگار ،اسالما ،خالفت عباسا.
مقدمه

اما وداد

در دهم روب و ب قدلا در يادددهم ماا رماااي ساا  331هجاا،

قما ،ب ديیا آمد .يا مادرش سَبیک يدبی بدد ک اما رضا

او را خیزراي يامید .القا

و ،تقا ،وداد ،قايع ،دکا ،منتجب و ماتاا و کنی اش ابدو فا ثايا است.

3

ب امامت رسیدي ایشاي در سن کم ،اضطاابا در میاي هی یاي ب وودد آورد و وهااي
تشیع را با دو سؤا اساسا روب رو کاد .یکا اینک آیا کددک يابالغ ماتدايد اما باهاد و
دیگا اینک آیا یک کددک تدايایا رهبا ،وهاي تشیع را دارد
اما رضا

ک احتما ماداد چنین هبهاتا دربار امامت اما وداد

پیشآید ،در

دوراي امامت و در سا ها ،پایايا حیات خدیش ،باخا بزرگااي های همايناد ابادیایا
صن ايا 1،ابن ساباط و عبّاد بن اسماعیل 1را با امامت اما وداد
وداد

هاهد گافات 1.اماا

يیز با آگاها تما  ،در چند وا ،،ب پاسندگاي و تادیدکننادگاي پاساخ گفات و

استدال کاد ک امامت ،منصب و مقاما الها است و اگا اراد خداويد ت لا گیااد ،ایان
هایستگا و ظافیت باا ،عهد دار هدي امايت و مسؤولیت ایجاد ماهادد .در کناار ایان
استدال  ،يمدي ها ،تاریخا را هم ذکا فامدد ک باخاا پیاامبااي الهاا در کاددکا با
پیامبا ،رسیديد و کتب آسمايا تدرات و ايجیال و قااآي يیاز اد آيااي یااد کااد اسات.
اما

1

با این استدال  ،اد اراد خداويد ،در سپادي مسؤولیت الها ب افاااد کام سان،

ولا دارا ،تداي و علم و حکمت ،سخن ماگفت.
ب ها رو ،بیشتا هی یايا ک در امامت اما وداد هک داهتند پس اد مدت دمايا باا
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دیدي يشاي ها ،امامت ،و ب خصدص علم ایشاي ،و يیز با دیدي پیاو ،بزرگااي های و
بناهاهم اد ایشاي ،مايند عمد ،اما  ،امامت ایشاي را پذیافتند.
و فااگیا هادي آواد علماا ایشااي و

با استقاار کامل امامت اما مامد بن علا

هیفتگا ماد ب آي حاات ،مأمدي احساس خطا کاد و باا ،ولدگیا ،اد باود ها اتفاق
ياخدهایند ،باا ،دستگا خالفت ،اما را ب بغداد فااخدايد و دختا خادد ،ا فاال ،را با
همسا ،ایشاي درآورد تا اد این طای ف الیت اما را دیا يظا داهت باهد.
دوراي امامت اما وداد

6

هفد سا ب طد ايجامید ک همزماي با خالفت ماأمدي
۲

(331ا13۲ها .ق) و م تصم (13۲ا11۲ها.ق) بدد و در يهایت ،ایشاي ب تاایاک خلیفا
عباسا و ب دست همسا خدد ،ا فال ،در سن  11سالگا در سا  110هجا ،قما ،ب
ههات رسید.
اد مجمدع  336يفا اد اصاا و یاراي ایشاي ،حدود  1۲يفا ا ک در کتا رجال طوسي

یاد هد ايد ا ایااياايد .این دايشمنداي ایاايا در دورايا ک اد خفقايآورتاین دورايها باا،
اماماي هی بدد ،با ائم

ارتباط باقاار کاديد و پس اد دریافت آمدد ها ،اسالما ،در

يشا دايش و کمک ب بالندگا تمدي اسالما ،س ا بلیغ کاديد و در باخاا اد علاد آثاار
اردهمند ،يگاهتند .در این پژوهش ،ابتدا هاگاداي ایاايا اما وداد

م افا ماهديد و

سپس يقش آياي در علد ادبا ،ب ویژ علم تاریخ ۲،بارسا ماهدد.

منابع اصلا این تاقی در دو بخش مناابع رواالا و مناابع مابادط با تااریخ اهال
قابل بارسا است .مهم تاین منابع روالا استفاد هاد در ایان مقالا رجاال و
بیت
الفهرست هیخ طدسا ،رجال کّشا و رجال يجاها است .در مناابع تااریخ اهال بیات
مابایست ب االرشاد هیخ مفید ( 131ها.ق) ،مناقب آل ابيطالب ابن ههاآهاد و کشا

الغمة اد علا بن عیسا اربلا ( 631هاا.ق) اهاار کااد .در پیشاین تاقیا  ،مهامتااین
پژوهش ،مسند امام جواد

اد عزیزاهلل عطارد ،است ک يدیسند با بارسا روایات اماا

يهم ،ب هاح حا راویاي ایشاي يیز پاداخت و منبعهناسا مختصا ،درباار هاا یاک اد
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ایشاي ب دست داد است ک این يدهت ها ،مختصا ،دستمای ابتدایا این مقالا بااا،
هاوع پژوهش بدد است .روش این پژوهش در بارسا و هناخت صااب مدرد يظا ،روش
تدصیفا ا تالیلا است .با بارساا مناابع کتابخايا ا( ،دسات او و تاقیقاا) صاااب
باوست در حدد مدرد يظا ،هناسایا و اطالعات مهم دربار ها یک اد آياي گادآور ،هد
و مدرد تبیین و تالیل قاار گافت.
در این پژوهش ،دو واژ بیش اد واژگاي دیگا استفاد ماهدد؛  .1صحابه ،ک مقصادد
اد آي ،پیاواي ،دوستاي ،هاگاداي و يزدیکاي اما است .2 .ايراني ،ک مقصدد اد آي در این
تاقی کسايا است ک در وغاافیا ،بزرگ ایااي ساکن بدد ايد؛ خدا اصالتا ایاايا بدد ايد
و خدا تبار ،غیا ایاايا داهت ايد ولا در ایااي داد هد ايد و خدا اینک اد مهاوااي غیاا
ایاايا ب ایااي بدد ايد.
اهمیت این پژوهش در آي است ک با بارساا ديادگايا هاا یاک اد ایان هااگاداي،
کدهش بسیار این افااد باا ،تداو و يشا فاهنگ هی ا و يیز اثاگذار ،آياي باا علاد و
بزرگاي علما وام اسالما روهن ماگادد .هدف اصلا این مقال  ،بارسا و تبیین يقش
یاراي ایاايا اما وداد

در گستاش فاهنگ اسالما در دمین علد مختلف ،با ویاژ

علم تاریخ ،ما باهد .این مقال در پا پاسخا مستد ب این سؤا مادر ،است ک یاراي
ایاايا اما وداد

چ يقشا در رويد گستاش علد اسالما داهتند

اوضاع سياسي فرهنگي جامعه اسالمي در زمان امام جواد

آغاد امامت اما وداد

در دور ا ،بدد ک اوضاع سیاسا و فاهنگاا وام ا  ،دچاار

بااايها ،عمی عقیدتا و درگیا،ها ،سیاسا مختلف بدد .ماأمدي ،مکاارتاین خلیفا
عباسا ،با ب ههادت رسايدي اما رضا

 ،بديا هد بدد و مشاوعیتش در وام رو با

ض ف يهاد بدد .ب لااظ فاهنگا ،دور مأمدي اد پیشروتااین دور هاا ،علماا عصاا
عباسا ب همار مارود .يهات تاوم  ،مدت ها قبل اد مأمدي ،در بین دايشمنداي مختلف
تمدي اسالما هاوع هد بدد و عصاا طالیاا آي ،مابادط با ایان دور اسات .رهاد و
هکدفایا مذاهب فقها گدياگدي يیز اد خصدصیات دیگا این دور است .در دور ماأمدي،
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م تزل ب اوج اقتدار خدیش دست یافات .پاس اد مااگ ماأمدي در ساا  ،13۲بااادرش
م تصم وايشین او هد .همايند دوراي ماأمدي ،در دوراي و ،يیاز هادرشهاا ،داخلاا و
تاایکات خاروا با ضد خالفت عباسیاي هکل گافت ک در مهامتااین وقاایع داخلاا،
م تصم با کمک ایاايیاي و ب ویژ سادار ،ایاايا ب يا افشین ،تدايسات هادرش باباک
خا دین و مادیار را ،ک اد حمایت رومیاي يیاز باخادردار بددياد ،سااکد کناد و در ب اد
خاروا يیز با لشکاکشا ب رو و فتح عمدریا  ،ضااب سانگینا باا امپااتادر ،رو وارد
آورد.

3

م تصم عباسا باا ،مدیایت کشمکش بین فارس و عا در دستگا خالفت ،و يیز ب
دلیل اینک اد مادر ب يژاد تاک يسب ما باد ،عنصا تاک را در دستگا خالفت وارد کااد
ک ب همین دلیل اد این دوراي ب ب د ،خلفا ،عباسا کمکام اقتادار خادیش را اد دسات
داديد و تصمیم ها ،مهم دربار خالفت ،ب دست این گاو بادد و تقایباا دعامات دساتگا
خالفت با عهد ایشاي بدد ،ب گدي ا ،ک خلیف مجبدر هد باا ،در امااي مايادي مااد
بغداد اد ستم تاکاي ،پایتخت خالفت را ب ساماا منتقل کند .اواخا دوراي م تصم عباسا و
اوایل دوراي واث  ،دماي گذار خالفات عباساا اد دور او خادد با دور ب اد ،بادد؛ اد
دور ا ،ک اقتدار خلیف در آي حاف او را مادد ب دور ا ،ک تاکاي و اماا ،دربار ،ب
وا ،خلیف تصمیم ماگافتند.
این رویدادها ،سیاسا باعث يشد ک دستگا خالفت اد اوضاع فاهنگا غافل بماياد.
مأمدي عباسا پس اد ورود ب بغداد در سا  101هجاا ،قماا ،،دسات با اصاالحات
فاهنگا سیاسا دد .و ،بیت الاکم را باا ،استفاد دايشمنداي اسالما بنا يهاد .هیاأتا
اد متاوماي دربار عباسا را ب مااکز علما ساادمین بیازايس فاساتاد تاا کتاب ریاضاا،
فلسفا و طبا را با خدد ب بغداد بیاوريد 30.و ،همچناین اد متاومااي خداسات تاا کتاب
ومع آور ،هد ایاايا ،یديايا و هند ،را تاوم کنند و بدین تاتیب بیت الاکم را وارث
مااکز علما وُند،هاپدر و اسکندری قاار داد.
مأمدي همچنین ب گفتوگد ،علما با مذاهب و يال ها و ادیاي گدياگدي عالق مناد
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بدد و مجالس مناظا ا ،تشکیل ماداد تاا رسساا ،ایان گااو هاا ،همچادي دمااي اماا
رضا

در ماو و پاس اد آي حااات اماا واداد

در بغاداد ،با بااث و اساتدال

33

بپاداديد .و ،اد این اقدا  ،اهداف دیاد ،را ديبا ماکاد .مهمتااین ايگیاز و ،اد ایان
اقدا  ،پااکندي دايشمنداي و بزرگاي ،و در يهایت ماد  ،اد گاد اما بدد 31.ولا ي تنهاا با
این هدف دست يیافت بلک با پیاود،هاایا کا اماا رضاا و اماا واداد

در ایان

مناظا ها ب دست ماآورديد ،آواد علما آياي بیش اد پیش ايتشار ماایافات و مشاتاقاي
ایشاي دیاد ما هديد تا وایا ک حتا فاد ،مايند عمااي صابا ،کا در منااظا باا اماا
رضا

پا ب دايش ایشاي باد ،در سلک هی یاي خاص ایشاي درآمد.

31

مأمدي ،خدد اد هداداراي ساسخت م تزل بدد 31.ب همین دلیل در ایان دمااي يهاات
کالما م تزل  ،بسیار يیاومند هد و چالش ها ،فکا ،خطاياکا باا ،هی ب وودد آورد.
خادسالا اما وداد

يیز دست آویز ،هد تا آياي با مبايا عقیدتا هی خااد گیاياد.

این مسأل  ،ب ویژ در مایط عابا ک همدار هیخدخیت با آي حاکم بادد ،حتاا اصال
امامت هی را دیا سؤا و هجم قاار داد .اما مامد تقا

ک ماو یت علما وام

هی را با عهد داهت ،در پاسخ آياي با بیايا مستد  ،ایان تدطها را خن اا مااکااد و
هاگا فاصتا دست ماداد ،در حالا ک هندد بیش اد د سا يداهت ،پاسشها ،بسایار
هی یايش را در این بار پاسخ ماگفت 31.بدینسااي ،اماا

باا بنیا فکاا ،یاارايش

ماافزود تا خدد را در باابا ايااافات فکا ،حفظ کنند.
فعاليتهاي فرهنگي امام جواد

اما وداد

 ،در این هاایط ماکدهید با اقادامات فاهنگاا خادد ،وایااي تشایع را

هدایت کاد  ،اسال راستین را ب ماد م افا کند .باخا اد ف الیتها ،فااواي فاهنگاا
اما  ،در طد هفد سا امامت ایشاي ،ب هاح دیا است.
روايات .آي حاات در پاسخ ب سؤا ها ،یارايش و همچنین در مناظااتا ک در دربار
خلفا ،عباسا باگزار ماهد ،روایات دیاد ،بیاي کاد ک همار آي ب  113مدرد مارسد.
مکتوبات .اد اما وداد

36

چندین رسال و پاسخ يام ب هی یاي دربار مسائل دینا با
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وا ،مايد است 3۲.اد ومل سؤا هایا ک با صادرت مساائل اماا واداد

درآماد ،

ما تداي ب سؤاالت احمد بن عبداهلل بن عیسا اها ا ،قماا 3۲،و خیازراي بان اساااق
داکايا 33اهار کاد.
منتسب است کتا ادعياة الوساا ا الاي

اد ومل مکتدبات دیگا ،ک ب اما وداد

المسا ا است ک اما وداد آي را مهایا ا فاال دختاا ماأمدي قااار داد؛ ایان کتاا در
مدضدع مناوات و هامل باخا دعاهاست .هیخ ابااهیم کف ما ،این کتا را اد مآخذ کتا
خدیش ،البلد االمين ،م افا است.

10

تربيت شاگردان .مهمتاین اقدا فاهنگا اما وداد

در آي دوراي خفقاي ،تابیات

هاگادايا بدد ک بتدايند با رهنمددها ،اما  ،روهنگا را مسلماياي باهند .در منابع روالا،
اد  336يفا یاد هد ک اد مااا اما وداد
ت داد 1۲ ،يفا ایااياايد.

در علد مختلف بها باد ايد ،ک اد ایان

13

بنا ب تاقی يگاريد  ،بیش اد  10يفا اد این ت داد ،در يگارش تاریخ ف الیت داهات اياد
ک خدد بیايگا اهمیت این علم در يزد اما وداد

و هاگاداي ایشاي است .اد آيجا کا

خالفت عباسا ما کدهاید وقاایع تااریخا و همچناین اقادامات خادد را در يظاا مااد
دیگاگدي و مدو ولد دهد ،این هاگاداي ایاايا اما  ،با آي هديد تا با تألیف کتا هاا،
تاریخا ،حقای را بیاي کنند و باا ،بیاي وقایع صدر اسال  ،عالو با منابع مدث تاریخا،
اد روایات اما  ،ک خالا اد ها گدي اهتبا بدد ،بها ببايد .يا و آثار باخا اد این اصاا
اما  ،با تدضیاا در خدر این مجا  ،ب تاتیب تاریخا در ادام ماآید.
 .1محمد بن خالد بن عبدالرحمن برقي قمي (م بعد از222هـ.ق) .يجاها کنی و ،را
ابدعبااداهلل مااادايااد و او را اد ماادالا ابدمدسااا اها ا ،در روسااتا ،باااقرود سااداد قاام
باماهمارد 11.با يدهات هایخ طدساا ،و ،اد اصااا اماا رضاا ،اماا واداد و اماا
هاد،

بدد و اد آياي روایت يقل کاد است 11،ولا آقابزرگ تهااياا و ،را در هامار

اصاا اما کاظم و اما رضا و اما وداد

بیاي کاد است 11.يجاها و ،را در علام
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حدیث ض یف مادايد ،ولا ماگدیاد و ،در ادبیاات و علاد عاا و اخباار و وقاایع ،اد
يا داراي دماي خدد بدد است 11.او عالو با حدیث و ادبیات عا  ،در تاریخ يیز کتا هایا
داهت است ک اد آي ومل ماتداي ب کتا الرجال ،کتا طبقات الرجاال ،کتاا الفارق ،
کتا االنبياء ق الرسا ،کتا الجما ،کتا االقا ا ،کتا التاارخ  ،کتاا الماثرر 16،و کتاا
االقس ق الخزرج 1۲اهار کاد .و ،در وغاافا يیز دو تألیف با يا ها ،کتاب مکة ق مدخناة و
کتاب البلدان ق المساحة دارد.

1۲

آي گدي ک اد فهاست آثار مامد بن خالد باماآید ،و ،س ا داهات در دمینا هاا،
مختلف تاریخا يگارش داهت باهد .کتا هایا ک او در وغاافیاا تاألیف کااد  ،بیاايگاا
اطالعات و ،دربار سادمین هاا ،اساالما اسات .او در دمینا حادادث دوراي حااات
علا

يیز دست ب تألیف دد و دربار ونگ ومل ،کا اد حادادث مهام تااریخ های

است ،کتابا مستقل يگاهت است .ب يظا مارسد کتا الرجال و کتاا طبقاات الرجاال او
یکا باهد ک دو گدي ثبت هد است.
 .2حسن بن سعيد بن حماد اهوازي (م بعد از 222هـ.ق) .ود و ،،مهااي ،اد غالماي
اما دین ال ابدین

بدد 13.حسن و باادرش ،حسین ،ب دلیل خفقااي حااکم باا منطقا

عااق ،اد کدف ب قم هجات کاديد و يزد حسان بان ابااي 10سااکن هاديد 13.ایان دو اد
مادثاي و فقها ،مشهدر قم و اد اصاا اما رضا ،اما وداد و اما هاد،
مارويد و اد این بزرگداراي روایت يقل کاد ايد.

ب هامار

11

کشا دربار منابع روایا حسن بن س ید چنین مايدیساد« :حسان ،بااادر حساین ،در
ومیع اساتید خدد مشتاک بدديد مگا درع بن مامد حااما و فاال بن اید » 11.حسن
بن س ید ،همايند باادرش ،آثار فااوايا دارد کا ت اداد آي را يزدیاک پنجاا کتاا بیااي
کاد ايد؛ 11یکا اد دالئل ههات و ،همین آثار دیاد اوست.
و ،در علم تاریخ ،کتا هایا هميا آثار تاریخا بااادرش با رهات تاایاا درآورد
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است :کتاب المناقب ،کتاب المثالب و کتاب المالحم 11.این تشاب  ،این گماي را پدید مااآورد
ک این کتا ها اد آي یکا اد این دو باادر بدد و ب اهتبا ب دیگاا ،يسابت داد هاد
است و یا اینک ها دو در تألیف این کتا ها يقش داهت ايد.
 .3عبدالسالم بن صالح (ابوالصلت هروي) (م232هـ.ق) .کنیا او ابدصالت اسات و اد
ماباهد 1۲.خايداي او اصاالتا اهال هااات ،اد تداباع

اصاا اما رضا 16و اما وداد

خااساي ،بدديد ک سپاهیاي اسال آياي را ب مدین باديد و ایشاي اد مدالیااي عبادالاحمن
سما هديد .و ،در مدین ب ديیا آمد و در هماي وا بزرگ هد .در فاایل و ،آمد است
ک پنجا يدبت ب دیارت خاي خدا رفت.

1۲

تنها کتابا ک و ،در دمین تاریخ يگاهت کتا قفاة الرضا است 13.ایان کتاا اردش
تاریخا بسیار ،دارد؛ دیاا ابدصلت ک خاد اما رضا

يیز بدد ،اد يزدیک هاهد دسیس

دربار عباسا باا ،قتل اما بدد و پس اد اینک اما رضا

ب دست مأمدي هاهید هاد،

مأمدي خدد را خديخدا اما يشاي داد و مايع هد کا های یاي با ونایات او پاا بباياد.
ابدصلت با تألیف این کتا  ،پاد اد ونایت مأمدي باداهت.
روایات دیاد ،اد ایان کتاا يقال کااد اسات.

هیخ صدوق در عيون اخبار الرضا

مامد بن فتا يیشابدر 10،يیز در کتا رقضة الواعظين ،اخبار وفاات اماا رضاا

را اد

همین کتا يقل کاد است ک این يشاي ماادهاد ایان کتاا تاا ساا تاألیف رقضاة

الواعظين ،ی نا اواخا قاي پنجم و اوایل قاي هشم ،مدودد بدد است.
 .4دعبل خزاعي (م242هـ.ق) .دعبل بن علا بن ردین بن ع ماي بن عبدالاحمن بان
عبداهلل بن بدیل ورقاء خزاعا ،ملقب ب ابدعلا الشاعا 13،اد اصاا و ه اا ،م اوف اما
رضا و اما وداد و اما هاد،

است .او در روستایا بین اهداد و واسط ،در سا  31۲یا

 311ب ديیا آمد و کنی ابدو فا دارد.

11

اد ومل کتا هایا ک و ،در دمین تاریخ تألیف کاد  ،ماتداي کتا طبقات الشعراء و
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11

 .2علي بن مهزيار اهوازي (م224هـ.ق) .و ،اد اصاا اما رضا ،اماا واداد و اماا
هاد،

ب همار مارود 11.کنیا اش ابدالاسان ،دورقاا االصال 11و پادرش در ابتادا

يصاايا بدد است .پدرش دین اسال را پذیافت و علا بن مهزیاار يیاز مسالماي هاد.

16

کشا ،و ،را اد علما و مادثاي مشهدر هی و صاحب  11اثا مادايد کا تألیفااتش يیاز
ههات داد.

1۲

اد ومل کتا ها ،علا بن مهزیار در علم تاریخ ،مااتاداي با کتاا مثالاب ،کتاا
االنبياء 1۲،کتا قفات ابوذر ،کتا اسالم سلمان فارسي و کتا حدخث بادر (سخنايا درباار
ونگ بدر) اهار کاد 13.اد عناوین این کتا ها ب دست ماآید کا و ،باا درک هااایط
دماي خدد و باا ،مقابل با تاایفات تاریخا ،دست ب تدوین کتا دد است؛ م ال ب يظا
مارسد کتا اسالم سلمان فارسي را باا ،مقابل با يژادپاستا و ه دباگاا ،در آي دمااي
تألیف کاد باهد .اصل این کتا ب دست ما ياسید  ،ولا هیخ صادوق در کتاا کماال

الدخن ق تمام النعمة روایاتا دربار اسال آوردي سلماي اد علا بن مهزیار يقل ماکند 10ک
هاید يشاي دهد ک هایخ صادوق ،اصال ایان کتاا را در اختیاار داهات اسات .و ،در
فاائليگار ،يیز تألیفاتا دارد ک کتا فضا ا اميرالماممنين ،فضاا ا الماممنين ق اميار م و
کتاب القا م اد آي ومل ايد.

13

علا بن مهزیار در سا  111هجا ،وفات یافت و در واوا  ،اد تدابع خددستاي ،دفن
گادید و اماود آرامگا و ،دیارتگا ماد است.
 .2حسين بن سعيد بن حماد اهوازي (م بعد از 224هـ.ق) .و ،باادر حسن بن حمااد
ماباهد و چنايچ بیاي هد با همدیگا ب قم هجات کاديد و در آي وا ساکن هاديد و در
هماي وا يیز وفات یافتند.

11

حسین بن س د کتا ها ،بسیار ،در علد مختلف تألیف کااد کا ت اداد ،اد آي در
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رابط با علم تاریخ است و اد آي میاي ماتداي کتاب المناقب ،کتاب المثالب ،کتاب المالحم و
کتاب المزار را يا باد 11.کتاب المازار و ،اد اولین کتا هایا است کا در ایان دوراي با
مزارات اسالما تدو داهت است و اد این وهت حائز است.
اد کتا ها ،حسین بن س ید تا کندي دو کتا با يا ها ،المممن 11و الز اد 11تاوم و
چاپ هد است .اد يسخ خطا کتاا هاا ،و ،يیاز ،تنهاا يساخ ا ،اد کتاا الصاوم در
کتا خاي آیت اهلل ماعشا يجفا يگهدار ،ماهدد.
 .7محمد بن عيسي بن يقطين (م222هـ.ق) .کنی و ،ابدو فا اسات و کشاا او را اد
مدالا اسد بن خزیم مادايد 16.هیخ طدسا يیز او را اد اصاا اما رضا ،اما وداد ،اما
هاد ،و اما حسن عسکا،

م افا ماکند 1۲.آیت اهلل سباايا دربار و ،مايدیسد:

«مامد بن عیسا اد اصاا چهار اما بزرگدار ،علا بن مدسا الاضاا ،اماا واداد ،اماا
هاد ،و اما حسن عسکا،

بدد و همین اما مدوب هد ک درها ،علم و م افات

ب رویش گشدد هدد و در فق و حدیث و کال متباا گادد».

1۲

و ،عالو با تألیفاتا ک در دمین فق و حدیث و کال داهت و فقیهايا همچدي هیخ
کلینا و هیخ طدسا اد آيها بها باد ايد 13،در دمین تاریخ يیز آثاار ،داهات کا اد آي
ومل ماتداي کتا االما ق الرجاء و کتا الرجال را يا بااد .کتاا الرجاال و ،،در ایان
دمین حائز اهمیت است .يجاها این کتا را با دو واسط روایت کاد است.

60

 .8احمد بن محمد بن عيسي اشعري قمي (م بعد از 274هــ.ق) .و ،يیاز اد اصااا
اما رضا و اما وداد و اماا هااد،

با هامار ماارود 63.چنايچا اد اسام و ،هام

مشخص است ،او اد خايداي اه ایاي ساکن در قم است .يجاهاا و ،را اد خاياداي «بناا
ذخااي بن عدف بن وماها بن اه ا» بیاي ماکند و ما يدیسد ک باخا اد صااب او را اد
اه ایاي مادايند و يسب و ،را «احمد بن مامد بن عیسا بن عبداهلل بن س د بن مالاک
بن هايئ بن عاما بن اباعاما االه ا »،مادايند 61.احمد بن عیسا اد بزرگاي و هیدخ قم
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در دماي خدد ب همار مارفت و ساپاست هیأتا بدد ک ب دیدار حاکم قم رفتند 61.تاریخ
وفات و ،مشخص يیست ولا اد فادا ،آثارش مشخص است ک تا سا  1۲1ديد بدد
است.

61

و ،اد مفسااي و فقها ،هی ب همار مارود و عالو با این ،در علد طب و تااریخ
يیز صاحب تألیف است 61.در علم تاریخ بیشتا ب فاائليدیسا تدو داهت است؛ دو کتا
فضا النبي

و فضا ا العرب 66اد ومل آثار تاریخا و ،ب همار مارود.

همايگدي ک اد يا این دو کتا مشخص است ،کتا فضاا ا العارب درباار باتاا،
اعاا بدد و احتماال ب دلیل رهد ه دبا گا ،در آي دور تاریخا ،با يگاارش درآماد
است .دیگا کتا و ،،فضا النبي

 ،را هم ما تداي کتابا تاریخا باهماد و هم کتابا

اخالقا کالما؛ چاا ک ب باتا ،ها ،حاات مامد پاداخت است .آقاابزرگ تهااياا در
الذرخعه ،اد این دو کتا با استناد ب روا يجاها یاد ماکناد و ظااهاا اد ایان دو کتاا
اثا ،ب وا ،يمايد است.
 .9احمد بن ابيعبداهلل محمد بن خالـد برقـي قمـي (م274هــ.ق) .و ،اد صاااب و
هاگاداي اما وداد و اما هاد،

ب همار مارود 6۲.کشا دربار او چنین مايدیساد:

«و ،اصالتا اد اهالا کدف است .یدسف بن عما ،پس اد قتل دید ههید ،مامد بن علا ود
اعال ،باقا را يیز ديدايا کاد و ب قتل رسايد ،در این هنگا او [احمد] ب همااا پادرش
[مامد] باا ،در اماي مايدي اد تهدیدات ،ب سد ،باقاوذ متدار ،هد» 6۲.احمد بن مامد
باقا در باابا پدرش ،مامد بن خالد باقا ک ب کبیا ههات دارد ،ملقب ب صغیا است.
و ،در سا  1۲1یا  1۲0وفات یافت.

63

۲0

و ،در دايشها ،مختلفا چدي ریاضیات ،يجد  ،طب ،ه ا و اخالق تألیفااتا دارد .او
در هاخ ها ،مختلف علم تاریخ يیز مهارت داهت است ب گدي ا ،ک عالو با کتا هایا
ک در تاریخ و وغاافیا يگاهت  ،کتا هایا در روا و ايسا يیز ب و ،منسد است؛ و ب
همین دلیل سید ماسن امین او را اد يسبهناساي هی باهماد است.

۲3
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اد ومل کتا ها ،تاریخا احمد بن اباعبداهلل ماتداي کتا النساء ،کتاا الطبقاات،
کتا المساجد االربعة ،کتا الرجال ،کتا الفارق  ،کتاا االقا اا ،کتاا التاارخ  ،کتاا
االنساب ،کتا المغازي ،کتا التهاني ،کتا التعازي ،کتا اخبار االمم ،کتاا المالحام ۲1و
کتا التبيان في اخبار بغداد ۲1را يا باد .و ،در طبقاتيدیسا ،عاالو باا کتاا الطبقاات،
کتا دیگا ،با يا کتا الشعر ق الشعراء تألیف کاد است.

۲1

اد بین کتا ها ،تاریخا و ،الرجال او اهمیت فااوايا دارد ک ب کتاا رجاال برقاي

م اوف است .مؤلف ،این کتا را در چهاارد باا تنظایم کااد اسات .در باا او تاا
دواددهم ب تاتیب ،صااب حاات مامد

تا اصاا اما یاددهم را بیاي کاد است.

سپس در با سیزدهم ب همسااي حاات رسد و کسايا ک اد ایشاي روایت کااد اياد
پاداخت  ،و در با آخا کتا يیز دربار کسايا ک خالفت ابدبکا را قبد يکاد ايد مطالبا
آورد است.

۲1

يجاها در ذکا کتا ها ،احمد بن مامد باقا پس اد کتا الرجال کتا دیگا ،باا
عنداي طبقات را يا ماباد؛ ولا در فهرست هیخ طدسا فقط کتا طبقاات بیااي هاد و
چنین ب دست ما آید ک این دو اثا در واقع یکا است و احتماال يا اصلا آي هم طبقات

الرجال بدد است دیاا سبک این کتا ب هید طبقات ماباهد .این کتا بارها تصایح و
چاپ هد است ک اد آي میاي ،ماتداي تصایح سید کاظم میامد ،،يجم الدین عسکا،،
سید هیامامد همدايا و سید ابدالقاسم اصفهايا را يا باد.

۲6

و ،همچنین باا ،بیاي واق یات صدر اسال  ،دسات با يگاارش دد و در ایان دمینا
کتابا با يا المغازي يگاهت و در آي ب هاح ونگها ،پیامبا پاداخت .اد دیگا کتا ها،
مهم و ،در دمین تاریخ ،کتا ها ،التبيان في اخبار بغداد ،التهاني و التعاازي اسات .و ،باا
يگارش این دو کتا  ،ب تاریخ اوتماعا مسلماياي و ب خصدص هی یاي پاداخت و در آي،
مسائلا مايند هادباشگدیا در اعیاد ،میالدها و دیگا ایا هااد ،و هاکیبا باددي صااحباي
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مصیبت در ایا ايدو را بیاي کاد ک در يدع خدد باا ،بارسا مسائل تاریخا بسیار مهم
است .اد کتا التعازي اثا ،با وا ،يمايد است ولا پار هایا اد آي در آثار مدرخاي ب د،
یافت ماهدد ک يشاي مادهد مدرخاي اد این کتا بسیار بها ماباد ايد.
 .12احمد بن داود بن سعيد فزاري (272هــ.ق) .و ،مکناا با ابادیایا واواايا،
اصالتا ایاايا و پاورش یافت در گاگاي بدد .هیخ طدسا و ،را اد اصاا اما هااد،
باماهمارد ۲۲ولا ابن ههاآهد او را اد اصاا اما وداد

يیز دايست است.

۲۲

و ،در ابتدا اد مادثاي اهل سنت بدد ک پس اد تاقی  ،ب مذهب هی رو،آورد ۲3و
کتا هایا با رد مذهب حشدی  ۲0يگاهت .اد ومل این آثار ک ونب تاریخا دارد ماتداي
کتا خالف عمر برقاخة الحشوخة ،کتا مفاخر البکرخه ق العمرخه و کتا الصحاک (يا یکا اد
رسسا ،فاق حشدی ) ۲3را يا باد.
 .11محمد بن عبداهلل بن جعفر بن حسين بن جامع بن مالک حميري .او را اد اصاا
اما رضا و اما وداد

يا باد ايد ۲1.و ،مادثا است ک هیخ صدوق و هیخ کلیناا
۲1

اد آثار و ،استفاد کاد ايد .او عالو با علم حدیث ،در دمین وغاافیا کتاا هاا ،کتااب

السماء ،کتاب االرض ،کتاب المساحة ق البلدان و در دمین تاریخ کتاب االقا ا را تألیف کااد
است.

۲1

نتيجه

اما وداد

در طد حیات سیاسا فاهنگا خدد ،ماکدهید تا حقای اسال يا را

باا ،ماد بیاي کند .ب دلیل مادودیتهایا ک خالفت عباسا باا ،اما ب وودد آورد
بدد ،ایشاي ياچار بدد سیاست تقی را پیش بگیاد تا اد فشاار دساتگا خالفات باا خادد و
هی یايش بکاهد.
اما وداد

باا ،پیشباد اهداف خدد و ادا ،وظایف امامت ،هاگادايا تابیت کاد تا

در آي ود خفقاي ،يایب ایشاي و منتقل کنند سخناي ایشاي ب ماد و يسل آیند باهاند.
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این هاگاداي فااواي اما  ،ي تنها بیايکنند احکا اسالما بدديد بلک با تدو ب هااایط
دماي  ،ها یک در علما خاص صاحبيظا و گا صاحب تألیف بدديد.
يگاها ب آثار هاگاداي آي حاات يشاي مادهد ک اما

در بیشاتا داياشهاا،

رایج آي دماي صاحبيظا بدد است و هاگاداي تابیتهد ایشاي ،ها یک ماوع علما آي
علم ب همار مارفت ايد؛ ب گدي ا ،ک دايشمنداي دور ها ،ب د تدايستند با بها گیاا ،اد
این آثار ب دروات باال ،علما رسید  ،دستآوردها ،آياي را ديبا کنند.
در بین هاگاداي اما وداد

 ،افااد ،باا ،بیاي حقاائ تااریخا اساال با واگا

تاریخ يگاراي درآمديد و س ا کاديد با استفاد اد روایات اما وداد

 ،حقای تااریخا را

ک در دوراي بناامی و بنا عباس کمتا بیاي هد بدد ،بیاي کنند و پاد اد باخاا حقاای
تاایف هد باداريد .در این بین ،هاگاداي ایاايا آي حاات يیز سهما داهاتند تاا بادین
وسیل هم ارادت خدد را ب ساحت پیامبا اکا

و حاات علا

و اماماي هی بیاي

کنند و هم با تدو ب روحی ت صب عابا اد یک سد و ه دباگا ،ایاايا اد سد ،دیگاا،
ک در آي رودگار مشکالتا را ب وودد آورد بدد ،حقای تاریخا را بیاي کنناد و باا بیااي
تاریخ صایح اسال  ،هی یاي را اد گاویدي ب این فااها ،آلدد حفظ کنند.
حاصل این تالشها ،يگارش کتا ها ،بسیار ،در دمین ها ،مختلف تاریخا اد ومل
سیا  ،روا  ،طبقات ،مالحم و مزارات بدد ک را گشا ،مدرخاي ب د ،قاار گافت.

نقش اصحاب امام جواد

33۲

در تاريخنگاري دوره عباسي

پينوشتها
 .1ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابيطالب ،بيروت :دار االضواء5041 ،ق ،ج ،0ص.973

 .2از راويان احاديث رضوي .نمونه حديث وي را بنگريد در :شيخ مفيد ،االرشاد في معرفة حجج
اهلل علي العباد ،قم :کنگره شيخ مفيد5059 ،ق ،ج ،2ص.284
 .3از راويان احاديث رضوي .نمونه حديث اين دو را بنگريد در :عالمه مجلسي ،بحار االنوار،
تهران :انتشارات اسالميه ،5939 ،ج ،1ص.25
 .4شيخ مفيد ،پيشين ،ج ،2ص284؛ طبرسي ،فضل بن حسن ،اعالم الوري بااعالم الهادي ،تهاران:
المکتبة العلمية االسالمية ،5998 ،ص.995
 .5نوبختي ،حسن بن موسي ،فرق الشيعة ،ترجمه و تعليقات محمدجواد مشکور ،تهران :انتشارات
علمي و فرهنگي ،5935 ،ص.34
 .6يعقوبي ،احمد بن ابييعقوب ،تاريخ يعقوبي ،ترجمه محمدابراهيم آيتي ،تهران :انتشارات علمي
فرهنگي ،5975 ،ص.079
 .7ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،0ص.973
 .8ابوعبداهلل خوارزمي در اواخر قرن چهارم هجري در اثار مهام خاوي  ،مفااتي العلاوم ،علاوم
اسالمي را شامل دو بخ

نموده است .علوم شرعي که اساس و غايت علوم اساالمي اسات و بار

ساير علوم برتري دارد و علوم ادبي که ابزاري براي وصول به هدف و درک صحي و دقيق علاوم
شرعي است؛ بنگريد :خوارزمي ،مفاتي العلوم ،ترجمه حسين خديوجم ،تهران :انتشارات علماي و
فرهنگي ،5932 ،ص .3وي تاريخ را جزو علوم دسته دوم قرار داده اسات .ايان تقسايمبنادي تاا
مدتها محل توجه انديشمندان اسالمي بود و در طبقهبندي علوم اسالمي از آن استفاده ميشد.
 .9دينوري ،ابوحنيفه احمد بن داود ،االخبار الطوال ،ترجمه محمود مهدوي دامغاني ،تهران :نشر ني،
 ،5975ص.001
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 .10قفطي ،علي بن يوسف ،تاريخ الحکماء ،ترجمه بهين داراني ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران،
 ،5975ص 15و  30و .89
 .11دينوري ،پيشين ،ص.002
 .12براي مطالعه درباره اهداف مأمون از اين گونه موضعگيري در قبال امام ،ر.ک :ابن شهرآشوب،
پيشين ،ج ،0ص915ا.970

 .13ابن بابويه ،محمد بن علي ،عيون اخبار الرضا

 ،تهران :نشر جهان5978 ،ق ،ج،5

ص510ا.578
 .14قفطي ،پيشين ،ص.15
 .15براي نمونه ،ر.ک :امين عاملي ،سيد محسن ،اعيان الشيعة ،بيروت :دار التعارف5049 ،ق ،ج،3
ص.939
 .16حسينيان مقدم ،حسين و ، ...تاريخ تشيع ،تهران :انتشارات سمت ،5983 ،ج ،2ص.973
 .17ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،0ص.973
 .18نجاشي ،احمد بن علي ،رجال نجاشي ،قم :انتشارات االسالمي5058 ،ق ،ص.545
 .19امين عاملي ،پيشين ،ج ،3ص.939
 .20آقابزرگ تهراني ،الذريعة الي تصانيف الشيعة ،قم :اسماعيليان5048 ،ق ،ج ،5ص.045
 .21شيخ طوسي ،رجال طوسي ،نجف :الحيدرية5984 ،ق ،ص.979
 .22همان ،ص.293
 .23همان ،ص.091
 .24آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،22ص.518
 .25نجاشي ،پيشين ،ص.993
 .26ابن نديم ،محمد بن اسحاق ،الفهرست ،ترجمه رضا تجدد ،بيجا ،5903 :ص040ا.041
 .27نجاشي ،پيشين ،ص.291
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 .28آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،9ص.503
 .29همان ،ص.13
 .30از بزرگان و مشايخ قم؛ ر.ک :امين عاملي ،پيشين ،ج ،0ص.321
 .31همان.
 .32شيخ طوسي ،پيشين ،ص.933
 .33شيخ طوسي ،پيشين ،ص.13
 .34همان ،ج ،5ص.115
 .35نجاشي ،پيشين ،ص.291
 .36نجاشي ،پيشين ،ص.203
 .37قزويني ،محمدکاظم ،االمام جواد من المهد الي اللحاد ،قام :ناشار مسسساة الرساالة5050 ،ق،
ص.241
 .38عزيزي ،حسين و ، ...راويان مشترک امامان شيعه ،قم :انتشارات بوساتان کتااب ،5984 ،ج،5
ص.288
 .39نجاشي ،پيشين ،ص.201
 .40مقتول در سال  148قمري.
 .41همان ،ص535ا532؛ آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،21ص.8

 .42قريشي ،سيد حسن ،اصحاب ايراني ائمه اطهار

 ،قم :نشر آشيانه مهر ،5983 ،ص.282

 .43نجاشي ،پيشين ،ص.532
 .44شيخ طوسي ،پيشين ،ص.094
 .45دورق :نام قديم شادگان از توابع اهواز.
 .46مدرس تبريزي ،ميرزا محمدعلي ،ريحانة االدب ،بيجا :شرکت سهامي نشر کتاب ،5970 ،ج ،8ص.293
 .47شيخ طوسي ،پيشين ،ص.210
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 .48همان ،ص.291
 .49دواني ،علي ،مفاخر اسالم ،تهران :امير کبير ،5939 ،ج ،5ص.529
 .50ابن بابويه ،محمد بن علي ،کمال الدين و تمام النعمة ،ترجمه علي اکبار غفااري ،قام :مسسساة
النشر االسالمي (جامعه مدرسين قم) ،بيتا ،ج ،5ص535ا.532
 .51آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،53ص214ا.215
 .52امين عاملي ،پيشين ،ج ،0ص.321
 .53همان.
 .54مشخصات نشر :اصفهان :انتشارات حسينيه عمادزاده528 ،5974 ،ص.
 .55مشخصات نشر :تصحي غالمرضا عرفانيان يزدي ،قم :انتشارات المطبعة العلمية.
 .56شيخ طوسي ،پيشين ،ص.990
 .57همان ،ص.091
 .58آيت اهلل سبحاني ،جعفر ،موسوعة طبقات الفقهاء ،مسسسه امام صاادق
ص.119
 .59همان ،ص.110
 .60آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،54ص.35
 .61شيخ طوسي ،پيشين ،ص 973و .043
 .62نجاشي ،پيشين ،ص85ا.82
 .63شيخ طوسي ،الفهرست ،بيجا :المکتبة المرتضوية ،بيتا ،ص03ا.07
 .64آيت اهلل سبحاني ،پيشين ،ج ،9ص.545
 .65شيخ طوسي ،الفهرست ،پيشين ،ص.288
 .66نجاشي ،پيشين ،ص85ا.82
 .67همان ،ص.983

 ،قام5058 :ق ،ج،9
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 .68شيخ طوسي ،رجال طوسي ،پيشين ،ص.77
 .69مدرس تبريزي ،پيشين ،ج ،5ص.221
 .70آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،5ص.289
 .71امين عاملي ،پيشين ،ج ،5ص.517
 .72نجاشي ،پيشين ،ص73ا.77
 .73امين عاملي ،پيشين ،ج ،5ص.517
 .74همان ،ص.534
 .75آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،51ص508ا.503
 .76حسيني جاللي ،سيد محمدحسين ،فهارس التارا  ،قام :انتشاارات دليال ماا5022 ،ق ،ج،5
ص.235
 .77شيخ طوسي ،رجال طوسي ،پيشين ،ص.937
 .78قزويني ،پيشين ،ص.529
 .79نجاشي ،پيشين ،ص.001
 .80حشويه بر فرقه اي از عام (اهل سنت) اطالق مي شود که به هر خبري ،هرچند متنااق

عمال

مي کنند و به ظواهر قرآن ،هرچند مخالف با دليل قطعي ،تمسک مي جويند؛ در بُعد اعتقادي قائل به
جبر و جسميت و شباهت خداوند به خلق

مي باشند؛ بنگريد :ابن ابي الحديد ،شرح نهاج البالغاة،

تصحي محمد ابراهيم ،قم :مکتبة آية اهلل العظمي مرعشي النجفي5058 ،ق ،ج ،3ص.040
 .81نجاشي ،پيشين ،ص.001
 .82قاضي نوراهلل شوشتري ،الصاوارم المهرقاة ،تهاران :انتشاارات چاپخاناه نهضات ،5937 ،ج،5
ص.097
 .83آقابزرگ تهراني ،پيشين ،ج ،5ص.79
 .84نجاشي ،پيشين ،ص.910

