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تاریخ دریافت5031/55/03 :

تاریخ تأیید5031/51/1 :

مصطفي صادقي

مسأله شهادت يا مرگ طبيعي امامان شيعه

*1

از جمله مسااللي اتاک اه

نظر شيعه پژوهان را به خود جلب رده اتک .شيخ صدوق (م183ها.ق) شهادت
همه الماه

را بخشاي از اتقااادات شايعه شامرده اتاک ولاي شايخ م ياد

(م331ها.ق) با ترديد در اين حکم تام ،شهادت بيشقر امامان
جواد

را نپذيرفقه و بر اين باور اتک ه امام

از جمله اماام

به مارگ طبيعاي رحلاک

رده اتک .اخقالف نظر اين دو تالم بزرگ ،با توجه به جايگاه بلندي ه دارناد،
منشأ بحثهاي گوناگوني در تالهاي اخير شده اتک .اين نوشقار با ت کيک ته
رويکرد تاريخي ،روايي و المي در بررتي اين موضوع ،وشيده اتک باا تکياه
بر شواهد تاريخي ،اخاقالف ايان دو تاالم بازرگ شايعي را نقيداه دو رويکارد
مق اوت در بررتي موضوع بداند و نشان دهد اين دو ديدگاه با ياکديگار اابا
جمعند.
* استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي و دانشجوي دکتري رشته تاريخ اهل البيت
جامعة المصطفي العالمية؛

Sadeqi48@yahoo.com & Sadeqi48@isca.ac.ir
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 ،شهادت امامان شیعه

کليدواژگان :امام جواد

 ،رحلت امامان شیعه

 ،شیخ

مفید ،شیخ صدوق.
مقدمه

شهادت امام جوواد

م و فی ورم

 ،از مطوابي اتوت وه شویخ مفیود فوم و

نویسندگان مرأ م شیعه ،درفاره آن اظهار ف اط ع م ند .تخن این عابم فزرگ امامیه
فرح فاف در این موضوع شده اتت و سان

ه فه این فحث وارد شدهاند ،مسرند وود را

تخن این مرکلم و مورخ شیع قمار دادهاند .ا ر

صومیح و در ایون موورد فوا شویخ

صدوق ،دیگم عابم م هور امامیه ،فم اهمیت فحث افزوده اتت .از ایون رو و فوا توجوه فوه
دقتها و فمرت ها امموزین درفاره تاریخ و زنودگان معووومین

 ،نگواه فوه ایون

موضوع الزم فه نظم م رتد.
م توان از فی رم رابهای

نوشوره شوده اتوت ،فوه

ه درفاره تاریخ معووومین

عنوان پی ینه این فحث یاد مد؛ اما فمرت ویژه این موضوع ،در رابها زیم جود توم
اتت :تید جعفم ممتض عامل در راب الصحيح من سيرة النبي اعظمي

حدیث مسمومیت رتول دا

فوه مناتويت

فه نقد دیدگاه شیخ مفید پمدا ره اتت؛ 5ممحوم صدر در

راب تاريخ الغيبة الصغري فه مناتيت فحث از رحلت امام عسکم

مطابي در این فاره

فیان م ند 1و شهید مطهم در پاتخ فه تؤاب درفاره شهادت امام رضا

فه اجمال از

این موضوع فحث مده اتت 0.در الفهال دیگم آثار هم م تووان اشوارات در ایون فواره
یافت .نوشره حاضم در پ فمرت جامعتم در این فاره اتت .امید آنکه دمر فه تاحت
اهل فیت

فاشد و فرواند گوشها از تاریخ آن فزرگواران را فازیاف

ند.

طرح بحث

شیخ مفید (م150هو.ق) هنگام فیان شهادت امام جواد

در راب ارشاد م نویسد:
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آن حضرت در بغداد از دنيا رفت .ظلت ورود او به بغداد ،دستور معتص براي
آمدن ايشان از مدينه بود .اميا در محير سيا  222بيه بغيداد آميد و در ميا
ذيقعد آن سا از دنيا رفت .برخ گفتهاند آن حضرت با س ّ از دنيا رفت؛ ولي
دربار اين مطلب ،خبري که بتوان به آن اظتماد کن به من نرسيد است.

4

شاید شیخ مفید در میان فزرگان شیعه امامیه ،تنها س فاشود وه فوه ایون موضووع
پمدا ره اتت و فا تن م امام جواد
و در فحث ميسوطتم در نزاع

 ،فه صماحت شهادت آن حضمت را نپذیمفره اتت.
ود فا شیخ صدوق ،فا نقد نظم او ،جز شهادت چند

م

نفم از ائمه را نم پذیمد.
شیخ صدوق (م085هو.ق) در رتابه اظتقادات م نویسد« :اعرقاد ما فوم ایون اتوت وه
رتول دا در غزوه یيم مسموم شد  ...و فه همان علت ،از دنیا رفت» .تپس فه شوهادت
یکایک ائمه م پمدازد و فا نام فمدن لیفه معاصم آن اموام ،مو گویود او اموام را مسوموم
تا ت .آن گاه م گوید« :رتول دا و ائمه يم دادهاند ه همه ای ان
پس هم ه فگوید

ره واهند شد.

ره ن دهاند ،آنان را تکذیب مده و هم ه ای ان را تکذیب ند ،فوه

دا فم ورزیده و از ات م ارج اتت».

1

شیخ مفید ،فا انرقاد از این نظم شیخ صدوق ،م گوید:
بخش از اين موضوع اثبات شد و بخش ديگر اين طور نيست .آنچه قطع
است اينکه اميرمؤمنان و حسنين

با کشته شدن از دنيا رفتهاند .آن که پس از

ايشان با مسموميت از دنيا رفته ،موس بن جعفر
رضا

اسيت .مسيمو شيدن اميا

ه قوي به نمر م رسد ،هرچند دربار آن شک وجود دارد .پس دربار

بقيه ائمه ،دليل بر مسموميت يا شهادت از را ترور يا قتل صيبر ااظيدا وجيود
ندارد و چنين خبري واه است و راه به يقين بودنش نيست.

6
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شیخ مفید در راب فقه مقنعيه ،همین مطابب را تکمار م ند .او فه مناتيت فحث از
زیارتها ،ه فخ

از رب فقه را ت کیل م دهد ،نوشره اتت« :پیاميم

در مدینوه

در وفه فه شهادت رتید ،امام حسن

فا تومّ از

فه تمّ از دنیا رفت ،امیمابمؤمنین
دنیا رفت و امام حسین

هم فه شهادت رتید ،امام اظم

امامان فعد  ،حر حضمت رضا

فا تمّ شهید شد» .درفاره

 ،تعيیم قُيِض آورده اتت.

1

فما فمرت دیدگاه شیخ مفید و چه درفاره شهادت امام جواد

و چه درفواره دیگوم

معوومان و فحث را از چند منظم م توان پ گمفت :فه بحواظ ا يوار تواریخ و دیودگاه
مور ان ،فه بحاظ روای و

م و توم فه بحاظ تحلیل و جمع شواهد ارج .

در قسمت نخست فیان واهد شد ه دیدگاه شیخ مفید از این منظوم درتوت اتوت و
اشکال ای ان فه شیخ صدوق فه بحاظ دوم اتت .اما در قسمت تووم شوواهد نانوشورها
هست ه م توان فا توجه فه آنها ،شهادت اموام جوواد
نگاه دوفاره فه شهادت امام جواد
نخست؛ شهادت امام جواد

شیخ مفید ،مور
فا

را پوذیمفت .در اتموه هوم

واهد آمد.

از منظر تاريخي

مرکلم اتت و در دو راب تاریخ

ود ،اعرشاد و الجمل ،تواریخ را

م آمیخره و آن دو اثم را فما اثيات عقاید نوشوره اتوت؛ اموا در ایون مسوأبه ،نگواه

تاریخ صم داشره و فا توجه فه ا يار گفره اتت امام جواد

فه شهادت نمتید .علوت

آن اتت ه شیخ مفید در منافع پیش از ود دبیل موجه تاریخ و يم

ه فرواند فم آن

اعرماد ند ،همانند دبیل شهادت امامان نخسرین ،درفاره شهادت آن امام نیافروه اتوت .از
ره شدن ائمه تخن نگفرهاند و محدثان و

مور ان اهل تنت ه فگذریم و آنان غابياً از

مور ان امامیه مانند لین (م013هو.ق) و یعقوف (م181هو.ق) نیز حمف از شهادت ایون
ائمه نزدهاند.

8

پیش از فمرت در این فاره ،فاید فه معنا فم
هن ،هنگام فیان وفات یا شهادت ائمه

لمات توجه داشت .فی رم نویسندگان

تعافیم چون قُيِض ،توف  ،مات و مض فوه
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ار فمدهاند .فا اینکه این واژهها فه معنا ممگ طيیع اتت ،محقو فوه چنوین فمداشور
ملزَم نیست؛ چون ممکن اتت منظور آن مورخ یا محدث ،وفات یافرن فه تمّ فاشود وبو
تعيیم شها دت یا قرل را فه ار نيمده فاشد .پس فاید قمائن و شواهد درون مرن را نیز دیود.
حر فعید نیست تعيیم مانند توف قری ً درفاره تیداب هدا

صحیح فاشد .دیگم اینکه

در زفان عمب معمول نیست ه از مسمومیت ،فه قرل و شهادت تعيیم شود و نیوز دانسوره
اتت ه اصل واژه شهادت در عمف فه معنا گواه اتت و دتوت وم ،منوافع نخسوت
هیچ گاه آن را فما

ره شدن فه ار نيمدهاند؛ ابيروه واژه اتر وهد ،وه اموموزه معوادل

شهادت فه ار م رود ،در منافع نخسرین هم فه همین معنا ،فماوان فه ار رفروه اتوت .در
نزد محققان و اهل فن نیز روشن اتت ه واژه م هد فه معنا محول حضوور اتوت نوه
محل شهادت .فنافماین واژه م هد ه در فارت فه معنا محل شهادت اتوت ،در روب
تاریخ و مزار چنین مفهوم ندارد.
در منافع تاریخ  ،شهادت امیممؤمنان و امام حسین

فه گونه ا آشکار اتوت وه

تخن درفاره آن نیست .مسمومیت امام دوم نیز نزد هموه مور وان پذیمفروه اتوت 3.اموا
نظم جد وجوود

درفاره ائمه دیگم ،هم در منافع شیع و هم در منافع اهل تنت ،ا ر
دارد.

همان گونه ه شیخ مفید هم توجه داشره و فیان ومده اتوت ،گوزار هوای درفواره
شهادت امام هفرم و ه رم

نیز م توان یافت؛ اما درفاره شهادت شش امام دیگم ،جز

اقوال غیم صمیح و نقل قولهای فا عيارت قیل و مانند آن ،گزارش در منافع شیعه و اهل
تنت دیده نم شود .مث ً در تاريخ يعقوب یا افواب تواریخ رواب کياف یوا اثبيات الوصيية

منسوب فه مسعود

ه از مرقدمانند ،درفاره شهادت این شش امام مطلي یافت نم شود.

در مروج الذهب هم ه گزار

مسمومیت امام هفرم و ه رم

آنکه از رحلت امام ش م و نهم تخن گفره شده ،فا لمه «

آموده اتوت ،پوس از
؛ گفره شده» فه مسومومیت

این دو امام هم اشاره شده اتت 53.فنافماین قدیم تمین منيع معريم تاریخ

وه از شوهادت
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این دو امام تخن گفره ،مروج الذهب اتت ه ابيره او هم این تخن را فقط فه عنوان یک
نظم مطمح مده اتت .پس قيل از شیخ مفید ،فقط طيم شیع و شیخ صدوق فم شهادت
همه معوومان تأ ید دارند ،ه عيارات هم دو ن ان م دهد فا اترفاده از روایات «
» فه چنین گزار های رو آوردهاند .نظم ای ان و روایت مذ ور ،در ادامه
مقابه فمرت

واهد شد.

فنافماین تخن شیخ مفید ه م گویود دبیلو فوم شوهادت اموام نهوم و فلکوه فی ورم
معوومان نیافره اتت ،ميرن فم همین اتت ه مور ان و محدثان ،این يوم را فوه طوور
صمیح و رتم نقل نکمدهاند.
دوم؛ شهادت امام جواد

منظور از

از منظر کالمي و روايي

م در اینجا ،گزارها

م

م شویعه اثيوات شوده

ه در منافع رتم

فاشد ،نیست؛ فلکه مقوود ،اعرقاد فم اتره از روایات و ا يار اتت ه فه دبیول انرسواب
آن نقل فه معووم ،فه گزارها

م تيدیل م شود .پوس منظوور از

مو در اینجوا،

روایت از معووم واهد فود چنانکه منظور از روای  ،هم گونه ا يار و روایات نیست.
در این فاره چندین يم فا عيارات مخرلف چون« :
»و«

» در منافع شیعه وجود دارد.

»و«

فا توجه فه تعدد احادیث م افه ،فه نظم نم رتد عنوان شهید در فم

روایات فوه معنوا

گواه فاشد .در اینجا ،موارد و موادر این روایات را فمرت م نیم:
 .1در راب کفاية اعثر از جناده فن اف امیه ،از امام مجري
دا فا اشاره فه امامان از نسل عل و فاطمه

نقل شوده وه رتوول
».

فممود« :

 .2در همان راب ،فه تند دیگم  ،فوه نقول از ه وام فون محمود از پودر
مجري

همان مضمون روایت شده ،فا این تفاوت ه واژه «

 .3در بصائر الدرجات فه طمی افوفویم از امام صادق

55

از اموام

» مقدم شده اتت.

51

آمده اتت وه رتوول ودا
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هنگام رحلرش فممود« :ممگ من فه تيب غذای فود ه در یيوم ووردم و هویچ نيو و
وصی نیست مگم اینکه شهید م شود» 50.ابيره ام ً روشن نیست وه عيوارت ا یوم در
فوده یا از امام

م رتول اهلل

اتت؛ اما در هم صورت نقل منسوب فه معوووم

اتت.
 .4شیخ صدوق از افوصلت همو نقل م ند ه امام رضا
هیچ یک از ما نیست مگم آنکه

فممود« :فه ودا قسوم

51

)» .ایون روایوت در رواب مين

ره شود (

عيحضر الفقيه فدون تند و فا عيارت رُو آمده اتوت 51وبو مضومون آن در دو موورد از
راب ظيون اعخبار فه دو تند فیان شده ه یک مورد آن همان عيارت من عيحضير الفقييه

اتت.

51

 .5شیخ طوت (م113هو.ق) پس از گزار

مسمومیت امام هفرم فه نقل از حسین فن

روح نوفخر  ،نایب توم امام عوم ،م گوید پیاميم و ائمه نممدند مگم فا شم یم یا تمّ و از
اموام رضوا

نقول شووده وه او (پیواميم) را مسوموم مدنوود و همننوین فوود وضووعیت

فمزندانش 51.اینجا هم روشن نیست ه ادامه روایت از حسین فن روح اتت یا اینکه

م

شیخ ،ناظم فه همان روایت شیخ صدوق اتت.
 .6طيمت (م118هو.ق) فه مناتيت شمح زندگ امام عسکم
شهادت آن حضمت و دیگم ائمه ،فه روایر از امام صادق

مو گویود درفواره

اتردالل مدهاند ه فممود:

» 58.فه نظم نم رتد مقوود و روایوت مسورقل فاشود غیوم از

«

آننه پیشتم فه تند افوفویم از امام ش م نقل شد .در هم صورت اگم نقل شیخ طوتو و
طيمت را روایت مسرقل فدانیم فم تعداد این روایات افزوده واهد شد.
طي جسرجو نگارنده ،روایات

ه شهادت ائمه را اثيات م ند ،همین موارد اتت

ه فه آن اشاره شد.
اگم فنا فه دقت تند فاشد ،تنها یک روایت از چهار يم مسوند پویشگفروه ،شومایط
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صحت را دارد و آن نقل شیخ صدوق از محمد فن موت از عل فن افوماهیم از پودر
افوصلت ،ادم امام رضا

از

 ،اتت .افوصلت ،امام مذهب نیست 53وب توثی شده 13و ته

نفم دیگم ،از فزرگان امامیهاند .ممکن اتت نقل صفار از احمد فن محمد و چوه احمود فون
محمد فمق فاشد و چه احمد فن محمد اشعم و از حسین فن تعید از قاتم فن محمود از
عل از افوفویم را نیز فپذیمیم؛ زیما گمچه قاتم و عل فن اف حمزه واقف انود ،وبو غابيواً
روایات ان پذیمفره م شود فه ووص ه اینجا انگیزها فما جعل از تو واقفه نیست.
اما در دو روایت دیگم ،افماد ناشنا ره یا دتت م توثی ن دها هسرند ه اعرماد فه يوم
را ایجاد نم ند؛ مانند حسین فن محمد زاع  ،عريه فن ضحاک ،داود فن هیثم ،اتحاق
فن فهلول و احمد فن عل انوار  .فا این وصف و حر فم اتاس م ک صحت روایوت از
دیدگاه عابمان قدیم ،م توان از مجموع این چند يم و اینکه روایت فا اتوناد مخرلفو از
چند معووم نقل شده اتت ،فه اصل صدور چنین مضمون اطمینوان یافوت .ضومن آنکوه
منافع این ا يار هم منافع شنا ره شده و معريمند.
ممکن اتت گفره شود ه فم

از این روایات فما نف نوامیمای ائموه فووده و اموام

ه رم این جمله را در رد سان فممود ه معرقد فودند امام حسین فه شوهادت نمتویده و
زنده اتت .مطلب شیخ صدوق در راب اظتقادات هم فه همین منظور اتت؛ اما این مطلب
نم تواند همه روایات این فاب را چنین تحلیل نود زیوما در فقیوه مووارد توخن از ایون
موضوع نیست و حر در همان روایت ،منافات فین نف نوامیمای ائموه و فیوان شوهادت
ای ان دیده نم شود.
در هم حال ،این روایات فه دبیل صدور از معووم ،در میان شیعه جایگاه اص یافره و
فه گزارها

م تيدیل شده و مهمتمین مسرند در موضوع شهادت معوومان فه شومار

م رود.
دیدگاه

م دیگم هم درفاره شهادت ائمه هست ه م گویود ائموه انسوانهوا

امل هسرند و داوند آنان را فه گونها آفمیده ه اگم مانع در ار نياشد ،عمم طوالن
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و افد دارند ،پس ممگ آنان حرماً فا قرل یا توطئه فوده اتت 15.یا گفره م شود چون مقام
آنان فه اندازها اتت ه ف م فدان نم رتد ،موج ای ان از دنیا هم فاید فه فهرمین وجه
فاشد و شهادت فمتمین ممگ اتت.

11

فه هم رو  ،شهادت ائمه معوومین در نظوم فسویار از عابموان شویعه فوه عقیوده و
نظمیها مذهي تيدیل شده اتت .فه همین جهت شیخ صدوق شهادت ائموه را فوا تعيیوم
» آورده و دیگمان نیز آن را نظمیها شیع دانسرهاند 10.طيمت ذیل شومح حوال

«

امام یازدهم م گوید فی رم اصحاب ما (علما شیعه) معرقدند این امام و همننین پودران
او فه شهادت از دنیا رفرهاند .و واژه «

» را فه ار فمده ه فه معنوا عقیوده اتوت.

11

این مطلب فه رتم در فین مور ان تيدیل شده و آنان معموالً ذیل زندگان امام یازدهم،
وود ،از منظوم

فا عيارات م افه ،فه این موضوع اشاره مدهاند و هم س فنوا فوه مينوا

م و روای یا تاریخ  ،فه آن پمدا ره اتت .گذشره از شیخ مفید ه پیشتم توخن او
فیان شد ،افن صياغ و مسروف هم ،ه شیعه نیسورند ،مو گوینود شویعیان چنوین نظوم
دارند 11.افن شهمآشوب نیز تخن شیخ مفید و طيمت را تکمار مده اتت.

11

سوم؛ تحليل و شواهد

فا آنکه گزار ها تاریخ موجود فما اثيات شوهادت معووومان و فوه ویوژه فوما
اتردالل در فمافم غیمشیعه و اف نیست ،فه نظم م رتد فا نگاه تحلیل و ارائه شوواهد و
قمائن فروان تا حدود پمده از وقایع تاریخ فمداشت.
اوالً فاید توجه داشت ه ا ر
گزار

نظم فقط درفاره نیم از ائمه اتت .چنود اموام

وه

تاریخ صمیح فما شهادت آنان وجود ندارد عيارتند از .1 :امام چهوارم فوا 11

تال تن .2 ،امام پنجم فا  18تال تن .3 ،امام ش م فا  11تال تن .4 ،امام نهم فا 11
تال تن .5 ،امام دهم فا  13تال تن و  .6امام یازدهم فا  18توال تون .حرو درفواره
فی رمین تن در فین ای ان ،یعن  11تال ،نم توان گفت عمم طيیع فوده اتت توا چوه
رتد فه  18و  11تال .درفاره حضمت فاطمه زهما

نیز همین مطلب هست ،حر اگوم

بررسي ديدگاه شيخ مفيد درباره شهادت امام جواد

511
فنافم ا ر ف

ه درفاره تن ای ان هست ،تن ای ان را  18تال فگیمیم نه  58تال.

ثانياً هیچ گونه فیمار فما این امامان گزار
و امام جواد و امام عسکم

ن ده اتت .ممگ در  11و  18تابگ

و فا توجه فه جایگاه ای ان و شمایط اص

ه وواهیم

گفت ام ً غیم عاد اتت.
ثالثاً امامان شیعه همانند فسیار از رقيا دترگاه

فت ،پیوتره در معمض دشمن

لفا و حا مان وقت فودند .آنان جان ینان واقع رتوول ودا و دارا جایگواه اجرمواع ،
علم و تیات واالی نزد ممدم فودند و لفا وقت فا اط ع از این شایسرگ ها ،از هوم
گونه توطئه و اقدام فما حذ معنو و فیزیک آنان وتاه نم مدنود .نمونوها از
گزار های

ه ن اندهنده این دشمن و فمنامهریز فما از میان فمدن ائمه اتوت ،یوا

دتت م ناامن اوضاع فما آنان را ن ان م دهد ،در پ م آید:
افوابفمج اصفهان (م011هو.ق) از امام صادق
افماهیم فن حسن و

روایت مده ه پس از تم وب قیام

ره شدن او (511هو.ق) ،منوور (حک501 :و518هوو.ق) موا را فوه

وفه فمد .یک ماه آن جا درنگ مدیم و هم روز انرظار

ره شدن را م

یدیم تا آنکه

من و حسن فن زید فه عنوان نماینده علویان نزد لیفه رفریم .منوور فوه مون گفوت توو
هسر

ه ادعا علم غیب دار ؟ گفرم غیب را جز دا نم داند .گفوت توو هسور

وه

فمایت ماج م فمترند؟ گفرم ماج ه فه تو شما م آید .گفت م دان شوما را فوما
چه فه این جا آوردهام؟ م واهم انههایران را ماب نم ،دبران را فلومزانم ،منوزو توان
نم تا هیچ یک از اهل حجاز و عماق فا شما ارتياط نداشره فاشد .آن گاه امام صادق
تخنان فممود ه از

م لیفه اتت و ای ان را فا احرمام فازگمداند.

داود فن عل  ،واب عياتیان فم مدینه ،پس از

11

رن معل فن نیس ،امام صادق

را احضار مد وب آن حضمت نیامد .فما دفعه فعد فه مأموران وود دتورور داد وه اگوم
افوعيداهلل فا شما نیامد تم

را فیاورید.

18

شیخ صدوق نقل مده ه مأمون گفت پدرم در مجلس  ،فسویار فوه اموام واظم
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احرمام گذاشت؛ از او پمتیدم این یست ه چنین احرمامش مو نو ؟ گفوت او شایسوره
فت واقع اتت ،وب اگم تو هم مقافل من فایسر تو را از تم راه فمم دارم.
شخو

ه در روز عموت امام جواد

13

فا د رم مأمون فه انوه آن حضومت رفروه،

م گوید ت نهام فود و امام فما من آب طلب مد .ناراحت شدم و پیش وود گفورم ا ن
فما امام آب مسموم م آورند 03.این يم ن ان م دهد اطمافیان امام فوما آن حضومت
احساس امنیت نم مدند.
شیخ مفید م گوید زمان

ه امام هاد

در تامما فود ظاهماً مورد احرمام فود ،اموا

مرو ل (حک101 :و111هو .ق) پیوتره در صدد توطئه و حیله فم ضود آن حضومت فوود و
موف نم شد.
هنگام

05

فه لیفه رتید ،عدها از نزدیکان وود را

ه يم فیمار امام عسکم

فمتراد تا مماقب انه امام فاشند و از احوال او يم فیاورند 01.جنب و جوش
آمده ،ن ان گم آن اتت ه دترگاه

ه در گزار

فت فمنامه و نگمانو ا داشوره وه انوه اموام را

محاصمه م ند.
رابعاً حکومت امو (13و501هو .ق) و عيات (501و111هو .ق) فسویار از مخابفوان
ود را فه راهها آشکار و پنهان

ت .افوابفمج اصفهان (م011هوو.ق) در رواب مقاتيل

الطالبيين نام و شمح حال ده ها نفم از این مخابفان را ذ م مده ه فه توطئهها آشوکار و
پنهان این دو اندان حا م
س فه دترگاه

گاه
حر فم

ره شدند 00.رو

رن مخابفان هم فه گونوها فوود وه

فت شک نم مد .نمونه آن شهادت امام رضا

اتوت وه

شیعیان ،آن را فاور ندارند و مأمون را از این ار ميما م دانند؛ زیوما ف فاصوله

عزا عموم اع م مد و در عزا امام فه تم و تینه زد و ت ییع عظیم فه راهانودا ت
و چنان عمل مد ه س او را مرهم نکند 01.همچند از همان زمان ،مرهم فه قرول اموام
فود.
فه طور ل فاید گفت لفا ،رقيا

ود را فه راهها گوناگون نوافود مو مدنود .گواه
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علن و گاه فا بطائف ابحیل و راهها مخف  .یک از این راهها مسمومیت فوود .اگوم چوه
موضوع ،پ ت پمده نم ماند و فه هم دبیل اف ا م شد .مانند شهادت مابک اشرم فه حیلوه
معاویه 01یا ادریس فن عيداهلل ه فه دتت شمّاخ ،عامل نفوذ هوارون ابمشوید در شومال
افمیقا مسموم شد 01.اما موارد هم فه آن وضوح نيود؛ مث ً گفره شده اتت افماهیم ،اموام
عياتیان ،فه نق ه مموان امو فا ریخرن آوار

ره شد 01.یوا هواد  ،لیفوه یوک توابه
08

یزران مسموم شد تا راه فما

عيات  ،در  10تابگ فه دتت مادر

فوت هوارون

فاز شود.
گاه هم لیفه افماد را م گماشت تا س را فک ند و پس از قرل آنان ،دترور وود
را انکار م مد مانند عيداهلل فن عل و فضل فن تهل 03.ذ م نمونههای از فوه وارگیم
این رو ها در قيال مخابفان تیات دترگاه

فت ،م تواند دتت داشرن لفا در ممگ

امامان شیعه را فه واقع نزدیکتم نماید.
 .1عيداهلل فن عل  ،عمو منووور لیفوه عياتو ؛ و در تثيیوت حکوموت عياتو
مد اما فم تم

دمات شایان

فت فا منوور ا ر

پیدا مد و جنگ درگمفت .منوور،

افردا او را فا افومسلم و ه فا و نیز ا ر

پیدا مده فود و درگیم مد و پس از شکسوت

دادن و گمفرار مدنش ،و را فه وب عهد

عیس فن موت تپمد و دترور قرلش را داد

رن او ،فهانها فما عزل وب عهد ایجاد ند؛ اما عیس  ،فا زیم

تا ضمن

این دام لیفه رهاند .در نهایت هم منوور ،عمو را در انها
زندان

مد ،آن گاه آب فم آن فسرند و انه فم تم

وود را از

ه فم نموک فنوا شوده فوود

ماب شد و فه ممگ طيیع ! ممد.

13

فه روایت دیگم ،عيداهلل را فه مدند ،تپس نیز را هم ه در آن جا فود فه مدنود و
دتت آن دو را فه گمدن هم آویخرند و انه را فم تمشان ماب مدند! 15افن ثیم از ایون
همه مهارت لیفه تعجب مده اتت.

11

این واقعه از اقدامات ام ً مخف دترگاه
آن را گزار

فت فود ه يم آن اف ا شد و مور وان

مدهاند .پس چه فسیار موارد این چنین وجود داشره وه فوم فوا

فاق مانده اتت.

وود
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 .2افوابفمج فه تند ود و همننین از طیب فغداد نقل م ند ه منوور عياتو ،
ت 10.او همننین درفاره

افوحنیفه (م513هو.ق) را فه زندان اندا ت و تپس فه تمّ او را
زندان

مدن عدها از فن حسن گزارش آورده ه مضمون آن مسمومیت فم

مانند عيداهلل محض فه شکل ممموز اتت.

از آنها

11

 .3عل فن عياس فن حسن مثن از مخابفان زید دوبت عيات فود و مهد عيات
(حک518 :و513هو.ق) او را زندان مد .وقر قمار شد او را آزاد ند ،نوشیدن مسموم فه
او داد ه وقر فه مدینه رتید از دنیا رفت.

11

 .4مأمون (حک538 :و158هو.ق) پس از آنکه تومیم گمفت از ماتان فه فغداد ،مم ز
فت عيات فازگمدد ،فما رهای از سان
فین راه فه تمتیب فضل فن تهل ،امام رضا
دیياج ،فمزند امام صادق

را

ه عياتیان دل وش از آنها نداشرند ،در
و فوه قووب عموو آن حضومت ،محمود

ت .مور ان درفاره فضل مطابي فه اشواره یوا توومیح

گفرهاند 11.شهادت امام رضا

11

 ،فا دترور مأمون فه غ مش و آبودن نا ن او فه تمّ یا

فه وتیله توزنها مسموم

ه دا ل انگور مدند 18انجام شد .عيداهلل فن موت حسن

در نامها فه مأمون نوشت گمان م ن نم دانم چه فم تم افوابحسون آورد ؟ او را فوه
انگور مسموم مد و

ر .

13

درفاره محمد فن جعفم (م131هو .ق) تومین قمفان راه فغداد گزار

صومیح نوداریم

وب شواهد ن ان م دهد مأمون در این حادثوه مورهم فووده اتوت .از ایون رو جوارچ
حکومت ندا داد :س فه امیمابمؤمنین (مأمون) گمان فد نيمد .محمد ناپمهیز
همزمان مجامعت و فود مد و فه حمام رفت و ممد 13.فه نظم مو رتود

مد؛ چون
ورن محمود،

آ مین پموژه تیات مأمون فما جلب رضایت عياتویان فووده اتوت ،چوون آنوان علَوم
مخابفت فمداشره و فا شخو دیگم فیعت مده فودند .مأمون سان را ه فن عياس مانع
م دانسرند ،از تم راه فمم داشت تا راه فما حکومت فماگیم
 .5فنا فه گزارش امام عسکم

در فغداد فماهم فاشد.

فممود زفیم تومیم فه

رن مون داشوت وبو
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ود زودتم ممد 15.پس از رحلت آن حضمت هم وقر افوعیس  ،فمزند مرو ل ،فما اقاموه
نماز فم امام حاضم شد ،صورت آن حضمت را فاز ومد و فوه هموه حاضومان از نظامیوان و
قُضات و افماد حکومر و علویان گفت :فيینید این حسن افن ابمضاتت ه فه ممگ طيیع
از دنیا رفره اتت 11.چنین تأ ید  ،جز فه معنا اتهام دترگاه

فت فه

رن ممموزانوه

امام نیست.
شک نیست ه لفا نم

واترند این اقدامات پنهان اف ا شود وب گاه این اعمال فم

مور ان مخف نمانده اتت و آن را گزار
رقيا جد تم فما

مدهاند .طيعاً این اقودامهوا درفواره ائموه وه

فت شممه م شدند و شیعیان و هواداران زیاد داشورهانود ،فوا

پنهان ار فی رم انجام شده و در حد نقل قول ( ) فه فم

رابها راه یافره اتت.

در مجموع فاید گفت توطئه و فمنامهریز دترگاه حا میت امو و عيات فما حذ
ائمه ،همانند دیگم رقيا

فت ،از چ م افماد تیزفین پنهان نم ماند .از ایون رو تو

مدند در این اقدام ،هیچ رد پای فم جا نگذارند و ظواهماً در مووارد هوم موفو شودند.
فنافماین شاید نروان فما مخابف مذهب یا مسر مق ،فه نقول تواریخ صوم و محوض
اتردالل مد ،فلکه فا اترفاده از شواهد فماوان
و فه مساعدت روایات

ه لفا را مرمصد قرل ائمه ن ان م دهد

ه معووم فحث شهادت و نق ه دشمن را پیشگوی

مده اتوت،

م توان فم این موضوع صحه گذاشت.
شهادت امام جواد

اما درفاره شهادت امام جواد
ه گزار

ا يار را م توان فه دو دتره تقسیم مد .یوک دتوره

مسمومیت آن حضمت اتت و دتره دیگم صمیح در قرل نیست وبو شواهد

فم آن اتت .ابيره دتره دیگم هم هست ه فه طور مطل م گویند آن حضمت فه دتت
معروم شهید شد ه چون این تخن ل اتت و احرمال دارد فم اتاس روایت «
» گفره شده فاشد ،آنها را در اینجا نم آوریم؛ فلکه ا يار را در نظوم داریوم وه
جزئیات و چگونگ شهادت آن حضمت و اصط حاً تيب وفات را ثيت مدهانود .آننوه از
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همه این روایات اترفاده م شود ،اصل مسمومیت اتت اگم چه این روایوات در چگوونگ
مسمومیت ا ر

گوزار هوا در

نظم دارند .نگارنده این تخن را ه گفره شود ا ور

جزئیات ،اصل يم را هم فا دشه روفهرو م ند ،درتت نم داند.
اما دتره اول ه فه صماحت از مسموم شدن امام يم م دهد:
» آورده اتت ه امام جواد

 .1عیاش (م013هو.ق) در تفسیم آیه «

در مجلس لیفه درفاره حکم قطع دتت دزد اظهار نظم مد و افن اف داود ،قاض
ه نظم

لیفوه،

پذیمفره ن ده فود ،ینه امام را فه دل گمفت و معروم را از عواقب توجه فه نظم

یک جوان در حضور عابمان و فزرگان درفار فم حذر داشت و او را فه

ورن اموام تمغیوب

مد .لیفه هم فه یک از درفاریان دترور داد امام را فه انه ود دعووت و او را مسوموم
ند و دترور او انجام شد.

10

 .2افن همام (م001هو .ق) گزار
شوهم

ومده اتوت وه امفضول از راه روافوط زناشووی ،

را مسموم مد و ود هم فیمار پیدا مد و فه همان ممض ممد.

11

 .3در اثبات الوصية ،نوشره شده در قمن چهارم ،آمده اتت ه وقر امام فه فغداد آمود،
معروم و جعفم فن مأمون فما قرل او حیله م مدنود .جعفوم وه از ا ور

وواهم

امفضل فا امام و فنه دار ن دن او يم داشت ،او را فه قرل امام تحمیک مد .همسوم اموام
11

انگور مسموم فه آن حضمت داد و تپس پ یمان شد .م دانیم ه نسيت اثبات الوصية

فه مسعود محل تأمل اتت وب در اینجا قِدمت راب را در نظم داریم نه مؤبف آن را.
 .4افن شهمآشوب (م188هو .ق) روایت مده ه وقر امام فه فغداد آورده شود ،لیفوه
فمایش شمفت پمتقال فمتراد و گفت لیفه و وزرایش هم از آن وردهاند .اصمار آنان فاعث
شد امام فه وردن آن ناچار شود و فا علم فه ار آنها ،از آن فخورد .و روایت افن همام
را هم نقل مده اتت.

11

 .5مسعود (م011هو.ق) فا واژه « » گزار
فغداد آمدند ،امفضل او را مسموم مد.

11

مده ه وقر اموام فوا همسوم

فوه
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 .6مور ان گویند معروم ،م هور فه لیفه مُثمّن یعن ه ت ه ت اتوت :ه ورمین
لیفه عيات اتت ،ه ت تال

فت مد و ه ت پیموز در جنگها فوه دتوت آورد.

ه ت فمزند داشت و ه ت نفم از دشمنانش را

ت :مازیار ،اف ین ،فافک ،رئیس زنادقوه

و ...و رهيم رافضیان 18.فه نظم نم رتد منظوور آنوان از «
جواد

» سو جوز اموام

فاشد زیما در عوم معروم تنها دو شیعه قیام مدهاند ه مهمتمین آنها محمود

فن قاتم فود و او هم از زندان معروم فه طابقان گمیخت و فه دتت او
امام جواد

ره ن ود 13.جوز

س دیگم را هم نم شناتیم ه فروان او را رهيم شیعیان قلمداد مد.

دتره دوم شواهد اتت ه م تواند فه اتردالل فم شهادت امام مک ند:
 .1در منافع آمده اتت ه معروم در افرودا توال  113اموام جوواد

را فوه فغوداد

فما واند و در آ م همین تال امام از دنیا رفت 13.فنا فه گزارش  ،لیفه فه محض ن سرن
فم مسند حا میت ،درفاره امام جواد
داد امام را همماه همسم

پمس و جو مد و تپس فه عيدابملک زیات دترور

فه فغداد ففمترد 15.این رو

در میان حا مان امو و عياتو

معمول فود ه اگم پی وای را فه شهادت م رتاندند ،فا فمزند او ،ه امام فعد فود ،ار
نداشرند .مأمون نیز فا امام جواد فم ورد ظاهماً وف داشت .وب معروم ف فاصله پوس از
فیعت ،امام را واتت و این تفم فه شهادت امام منجم شد .طيمت مو نویسود در اوایول
حکومت معروم ،امام فه شهادت رتید.

11

 .2اتماعیل فن مهمان م گوید دفعه اول ه امام فه فغداد احضار شد فه ای ان گفورم
فم جان شما م تمتم ،جان ین معین نم نید؟ فممود فا من ار ندارند .دفعه دوم ه او
را فه پایرخت فمدند ،دمر ان رفرم و پمتیدم جان ین شما یست؟ فممود این فار فم مون
فرمتید و عل فمزندم جان ین من اتت.
 .3ذهي م گوید« :جواد

10

در فغداد از دنیا رفت در حاب

فنافماین نه تنها فیمار فما امام گزار

ه جوان شاداب فوود».

11

ن ده فلکه ت مت او ثيت شده اتت و حر اگم

دبیل دیگم در ار نياشد تن فسیار م امام ( 11تال) دبیل فما شهادت آن حضومت
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واهد فود.
 .4طیب م نویسد« :وقر افوجعفم از دنیا رفت همسم

امفضل فوه انوه عموویش

معروم فمده شد و م زم حمم شد» 11.این يم م تواند پمده از نق ه

فوت و همدتور

آنان فا همسم امام فمدارد.
 .5ا ر

امام فا همسم

از جمله شواهد اتت چنانکه اتراد جعفمیان پوس از ارائوه

شواهد فم شهادت امام م نویسد:
اين نکته را نبايد از نمر دور داشت که ا فضل در زندگ مشيتر خيود بيا
اما جواد

از دو جهت ناکا ماند بيود نخسيت آنکيه از آن حضيرت داراي

فرزندي نشد .دو آنکه اما نيي چنيدان تيوجه بيه وي نداشيت و فرزنيدانش
ظموما از ا ولدهاي آن حضرت متولد شدند .ا فضل ييک بيار اگوييا از مدينيه
نامهاي نگاشت و از اما ن د مأمون شکايت کرد و از اينکه اما چنيد کنيي دارد
گله نمود ،ول مأمون در جواب او نوشت «ما تو را به ظقد ابوجعفر درنيياوردي
که حالل را بر او حرا کني  .ديگر از اين شکايتها نکن».

66

نکره آ م اینکه شیخ مفید در اینجا فه ا يار تاریخ تکیه مده و از پذیم
فمایش قطع ن ده اتت ،تم فاز م زند .ف تمدید اصل این رو

مطلي

ه

پسندیده و عابمانه اتت

چنانکه شیخ مفید نماد علم و تحقی اتت .اما این را هم نياید فمامو

مد ه ای ان در

جاها دیگم همین راب (ارشاد) ا يار را فیان مده ه فا این رویکومد و هوم ووان
چندان ندارد .آن فزرگوار در موارد فه يم واحد یا صوم نقول راویوان و شوهمت در
رابها فسنده مده و مطلي را گزار

داده اتت مانند روایات

ه در فخش آ م زنودگ

امیممؤمنان فه عنوان مامات و وارق عادات آمده اتت مانند نيمد امیمابمومنین فا جنیوان
م مک در عهد رتول دا فه همماه صد نفم از صحافه ،گفتوگو ماهیان فمات و طاب
آنان فا لمه امیمابمؤمنین فه آن حضمت و عدم طاب ماهیان حمام گوشت ،گفوتوگوو
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حا م جنیان فا آن حضمت در شکل افع در نار منيم مسجد وفه 11.فنافماین شیخ مفیود
در همه موارد در قيال ا يار و روایات تخت گیم ندارد و طي ميان

مو و تواریخ

ود درفاره آنها اظهار نظم م ند.
نتيجه

در منافع تاری خ تومیح و دبیل اف فوما
جواد

وره شودن هموه ائموه از جملوه اموام

فا عوامل چون مسمومیت وجود ندارد؛ اما شواهد و قمائن تاریخ م توانود فوه

تأیید روایت م هور «

» مک ند.
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پينوشتها
 .1عاملي ،سيد جعفر مرتضي ،الصحيح من سيرة النبي االعظم ،قم :دار الحديث6241 ،ق ،ج،33
ص.616
 .2صدر ،سيد محمد ،تاريخ الغيبة الصغري ،بيروت :دار التعارف6264 ،ق ،ج ،6ص.442

 .3شهيد مطهري ،سيري در سيره ائمه اطهار

 ،تهران :انتشارات صدرا ،6332 ،ص.402

 .4شيخ مفيد ،االرشاد  ،تحقيق و نشر مؤسسة آل البيت الحياء التراث ،بيروت6261 :ق ،ج،4
ص.422
 .5ابن بابويه ،محمد بن علي ،االعتقادات ،قم :کنگره هزاره شيخ مفيد6262 ،ق ،ص.23
 .6شيخ مفيد ،تصحيح االعتقاد ،قم :منشورات الرضي ،6313 ،ص .660تعبير شيخ مفيد چنين است:
«فالخبر بذلک يجري مجري االرجاف»؛ ارجاف يعني سخن نادرست و دروغ و هو انداختن (ر.ک:
دهخدا« ،ارجاف» ،لغتنامه دهخدا).
 .7شيخ مفيد ،المقنعة ،قم :کنگره هزاره شيخ مفيد6263 ،ق ،به ترتيب صفحات،212 ،216 ،221 :
231 ،213؛ و درباره ديگر ائمه :ص.232
 .8ر.ک :الکليني ،محمد بن يعقوب ،الکافي ،تحقيق علي اکبر غفّاري ،بيروت :دار االضواء6202 ،ق،
ج ،6ص223 ،234 ،212 ،211؛ يعقوبي ،احمد ،تاريخ ،بيروت :دار صادر ،بيتا ،ج ،4ص،303
.316 ،340
 .9درباره مسموميت امام حسن

 ،ر.ک :ابن سعد ،محمد ،ترجمة االمام الحسن

تحقيق عبدالعزيز طباطبايي ،قم :آل البيت

من طبقات،

6262 ،ق ،ص12؛ بالذري ،احمد بن يحيي ،انساب

االشراف ،تحقيق سهيل زکار و رياض زرکلي ،بيروت :دار الفکر6263 ،ق ،ج ،3ص422؛ طبري،
محمد بن جَرير ،تاريخ االُمم و الملوک ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم ،بيروت :دار التراث العربي،
بيتا ،ج ،66ص( 262بخش ذيل المذيل نوشته طبري)؛ کليني ،پيشين ،ج ،6ص214؛ مسعودي،

511
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علي بن حسين ،التنبيه و االشراف ،تحقيق عبداهلل اسماعيل الصاوي ،قاهره :دار الصاوي ،بيتا،
ص410؛ ابوالفرج اصفهاني ،علي بن الحسين ،مقاتل الطالبيين ،تحقيق احمد الصقر ،بيروت :دار
المعرفة6262 ،ق ،ص 10و .16
 .10مسعودي ،علي بن حسين ،مروج الذهب و معادن الجوهر ،تحقيق اسعد داغر ،قم :مؤسسة دار
الهجرة6202 ،ق ،ج ،3ص 412و .212
 .11خزاز قمي ،علي بن محمد ،کفاية االثر في النص علي االئمة االثنيعشر ،تحقيق الکوهکمري،
قم :انتشارات بيدار6206 ،ق ،ص.443
 .12همان ،ص.614
 .13صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات ،تحقيق ميرزا محسن کوچهباغي ،قم :کتابخانه مرعشي
نجفي6202 ،ق ،ص .203عبارت چنين است« :فَقَالَ النَّبِي عِنْدَ مَوْتِهِ الْيوْمَ قَطَّعَتْ مَطَاياي األُکلَةُ الَّتِي
أَکلْتُ بِخَيبَرَ وَ مَا مِنْ نَبِي وَ ال وَصِي إال شَهِيدٌ».
 .14ابن بابويه ،محمد بن علي ،من ال يحضره الفقيه ،تحقيق علي اکبر غفاري ،قم :جامعه مدرسين،
6202ق ،ج ،4ص.326
 .15طريق صدوق عليه الرحمة به ابوصلت در مشيخه يافت نشد.
 .16ابن بابويه ،محمد بن علي ،عيون االخبار ،تصحيح الجوردي ،تهران :نشر جهان ،6331 ،ج،4
ص 462و 413؛ همچنين ،ر.ک :ابن بابويه ،محمد بن علي ،االمالي ،تحقيق مؤسسة البعثة ،قم:
6263ق ،ص.16
 .17شيخ طوسي ،الغيبة ،تحقيق تهراني و ناصح ،قم :مؤسسة المعارف االسالمية6242 ،ق ،ص.311
 .18طبرسي ،فضل بن حسن ،اِعالم الوري باَعالم الهدي ،قم :آل البيت الحياء التراث6263 ،ق،
ج ،4ص634؛ همچنين ،ر.ک :ابن شهرآشوب ،مناقب آل ابيطالب ،قم :انتشارات عالمه6332 ،ق،
ج ،4ص.402
 .19شيخ طوسي ،الرجال ،تحقيق جواد القيومي ،قم :جامعه مدرسين6240 ،ق ،ص 310و .312
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 .20شيخ طوسي ،اختيار معرفة الرجال ،تصحيح مصطفوي ،مشهد :دانشگاه مشهد ،6321 ،ص162؛
نجاشي ،احمد بن علي ،الرجال ،تحقيق آيت اهلل شبيري زنجاني ،قم :مؤسسة النشر االسالمي،
6261ق ،ص.422

 .21جمعي از نويسندگان ،موسوعة االمام الهادي

 ،قم :مؤسسه ولي عصر

6242 ،ق ،ج،6

ص13 :؛ اين ديدگاه را سيد محمد صدر در کتاب الغيبة الصغري (ص )430نقل کرده ،ولي گوينده
آن را مشخص نکرده است.

 .22موسوي المقرم ،عبدالرزاق ،االمام زينالعابدين

 ،بيروت :مؤسسة الوفاء6332 ،ق ،ص.321

 .23ابن صباغ مالکي ،علي بن محمد ،الفصول المهمة ،تحقيق سامي الغريري ،قم :دار الحديث،
6244ق ،ج ،4ص6023؛ طبرسي ،اعالم الوري ،پيشين ،ج ،4ص636؛ ابن شهرآشوب ،پيشين،
ج ،4ص.402
 .24طبرسي ،اعالم الوري ،پيشين ،ج ،4ص .636عبارت چنين است« :ذهب کثير من أصحابنا الي
أنّه عليه السالم مضي مسموما ،و کذلک أبوه و جدّه و جميع األئمّة عليهم السالم خرجوا من الدنيا
بالشهادة و استدلّوا في ذلک بما روي عن الصادق عليه السالم من قوله «و اللّه ما منّا اال مقتول
شهيد» .واللّه أعلم بحقيقة ذلک».
 .25ابن صباغ ،پيشين ،ج ،4ص6023؛ مستوفي ،حمداهلل ،تاريخ گزيده ،تهران :اميرکبير،6312 ،
ص404ـ.401
 .26ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،4ص.402
 .27ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص.300
 .28صفار ،پيشين ،ص.461
 .29ابن بابويه ،محمد بن علي ،عيون االخبار ،ج ،6ص.26
 .30کليني ،پيشين ،ج ،6ص.221
 .31شيخ مفيد ،االرشاد ،پيشين ،ج ،4ص.366

511
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 .32همان ،ج ،4ص .343البته ممکن است گفته شود اين اهتمام به خاطر موضوع فرزند ايشان بوده
است.
 .33مواردي در ادامه ميآيد و غير از آن موارد ،ر.ک :ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص( 216درباره

محمد افطس)( 226 ،درباره قاسم بن عبداهلل) و نيز بنگريد :ابن حبيب بغدادي ،اسماء المغتالين من
االشراف ،بيروت :دار الکتب العلمية6244 ،ق ،ص( 642درباره مرگ خالد بن معمر).
 .34ر.ک :ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص.221
 .35يعقوبي ،پيشين ،ج ،4ص622؛ طبري ،پيشين ،ج ،2ص.22
 .36ابن حبيب بغدادي ،پيشين ،ص613؛ ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص.201
 .37طبري ،پيشين ،ج ،3ص.231
 .38همان ،ج ،1ص402؛ ذهبي ،شمس الدين محمد ،تاريخ االسالم ،بيروت :دار الکتاب العربي،
6202ق ،ج ،60ص 34و .26
 .39بنگريد به ادامه مقاله.
 .40طبري ،پيشين ،ج ،1ص.3
 .41بالذري ،پيشين ،ج ،2ص 623به بعد؛ مسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.302
 .42ابن کثير ،البداية و النهاية ،بيروت :دار الفکر6321 ،م ،ج ،60ص.13
 .43ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص.361
 .44همان ،ص.406
 .45همان ،ص.324
 .46طبري ،پيشين ،ج ،1ص212؛ ابن اثير ،الکامل في التاريخ ،بيروت :دار صادر ـ دار بيروت،
6312ق ،ج ،1ص323؛ ابن عمراني ،االنباء في تاريخ الخلفاء ،تحقيق قاسم السامرائي ،القاهرة :دار
اآلفاق العربية6246 ،ق ،ص22؛ ابن حبيب بغدادي ،پيشين ،ص.612
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 .47قاضي نعمان ،شرح االخبار ،تحقيق سيد محمدحسين جاللي ،قم :جامعه مدرسين6202 ،ق،
ج ،3ص322؛ ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص.223
 .48شيخ مفيد ،االرشاد ،پيشين ،ج ،4ص.436
 .49ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص 221و .200
 .50حمزة بن يوسف ،تاريخ جرجان ،بيروت :عالم الکتب6203 ،ق ،ص.310
 .51کليني ،پيشين ،ج ،6ص262؛ اربلي ،علي بن عيسي ،کشف الغمة ،قم :نشر رضي6246 ،ق،
ج ،4ص.226
 .52کليني ،پيشين ،ج ،6ص202؛ شيخ مفيد ،االرشاد ،پيشين ،ج ،4ص.342
 .53عياشي ،محمد بن مسعود ،التفسير ،تهران :مکتبة العلمية االسالمية ،بيتا ،ج ،6ص.340
 .54ابن همام اسکافي ،محمد ،منتخب االنوار ،قم :دليل ما ،6310 ،ص.13
 .55مسعودي ،علي بن حسين (منسوب) ،اثبات الوصية ،قم :مؤسسه انصاريان6263 ،ق ،ص.443
 .56ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،2ص 312و .326
 .57مسعودي ،مروج الذهب ،ج ،3ص.212
 .58خطيب بغدادي ،احمد بن علي ،تاريخ بغداد ،تحقيق مصطفي عبدالقادر عطا ،بيروت :دار الکتب
العلمية6263 ،ق ،ج ،2ص663؛ ابن جوزي ،عبدالرحمن بن علي ،المنتظم ،بيروت :دار الکتب
العلمية6264 ،ق ،ج ،66ص41؛ ذهبي ،پيشين ،ج ،61ص.322
 .59ابوالفرج اصفهاني ،پيشين ،ص.212
 .60شيخ مفيد ،االرشاد ،پيشين ،ج ،4ص422؛ طبرسي ،اعالم الوري ،پيشين ،ج ،4ص.601
 .61ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج ،2ص.312
 .62طبرسي ،فضل بن حسن ،تاج المواليد ،بيروت :دار القري6244 ،ق ،ص.604
 .63کليني ،پيشين ،ج ،6ص.343
 .64ذهبي ،پيشين ،ج ،62ص .311عبارت وي چنين است« :شابّا طريا له خمس و عشرون سنة».
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 .65خطيب بغدادي ،پيشين ،ج ،3ص.412
 .66جعفريان ،رسول ،حيات فکري و سياسي امامان شيعه ،قم :انصاريان ،6316 ،ص 216به نقل
از :شيخ مفيد ،االرشاد ،پيشين ،ج ،4ص.343
 .67شيخ مفيد ،االرشاد ،پيشين ،ج ،6ص 321 ،320و .322

