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  پژوهشي تاريخ اسالم-فصلنامه علمي 

  اولدهم، شماره چهارسال 
   53، شماره مسلسل 1392 بهار

  
  

   7درباره امام كاظم» تاريخ بغداد«بررسي تأثير روايات كتاب 
  در منابع پسيني

  
  31/2/92: تاريخ تأييد    15/12/92: تاريخ دريافت

  ∗خديجه كيهاني
، يكي از منابع مهم اهل سـنت        )463. م (نوشته خطيب بغدادي  » تاريخ بغداد «

چـه  آن.  را نيـز در بـر دارد  7در شرح حال نگاري است كه زندگاني امام كاظم 
 درج كـرده، در منـابع پـسيني بـسامد           7اين كتاب در باب زندگاني امام كـاظم       

-گـزارش » تـاريخ بغـداد  «منابع بسياري از شيعه و سني با اتكاي        بسياري يافته و  

اين نوشتار، با بررسي نُه روايـت       . اند نقل كرده  7ام كاظم هايي را از زندگاني ام    
، ضمن بررسـي منـابع      7در زمينه زندگاني امام كاظم    » تاريخ بغداد «اختصاصي  

 يـابي و  راه هاي مربوط به زندگاني امام، به نحـو       خطيب بغدادي در ارائه گزارش    
پردازد و  مي» تاريخ بغداد «ادامه حيات اين روايات در منابع نگارش يافته پس از           

يابي آن به منابع شيعه و سني، و ميزان گـسترش           سير تطور اين اخبار و نحوه راه      
دهـد كـه   هاي صورت گرفته نـشان مـي    بررسي. گيردآن تا قرن يازدهم را پي مي      

» تـاريخ بغـداد   « را از    7اكثر منابعي كه احاديث مختص به زندگاني امام كـاظم         

                                           
 .3 الزهراجامعة دانش آموخته ∗
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مذهبي خود بـه تغييراتـي در آن دسـت     هاياند، با توجه به گرايش  اقتباس نموده 
  .اند و گاه يك روايت را به صورت كامل كنار گذاشته اندزده

، خطيب بغـدادي، شـرح حـال        »تاريخ بغداد «، كتابِ   7امام كاظم : هاي كليدي واژه
  .نگاري، تطورِ حديث

  
 مقدمه

تـرين  بـزرگ  ترين و ترين منابع تاريخي اهل سنت است، از مهم       تاريخ بغداد كه از قديم    
  تـن از محـدثان و علمـا و         7831رود؛ زيرا شرح حـال      تأليفات خطيب بغدادي به شمار مي     

خطيب تصميم گرفـت شـرح حـال        . رجال علوم مختلف و ديگر بزرگان جامعه را در بردارد         
كردند يـا   جا زندگي مي  عالماني را كه از زمان بناي شهر بغداد تا زمان حيات خودش در آن             

نويـسنده ابتـدا   . جا از دنيا رفته بودند، در اين كتاب بياورد        در همان  ر كرده و  به اين شهر سف   
به  اي،فروش آن را معرفي كرده سپس در باب جداگانه        و  بغداد و احكامي درباره خريد       شهر

 و  به دنيا آمـده    بغداد بعد كساني پرداخته كه در    و  سپس تابعين    شرح حال زندگاني صحابه،   
به كساني اشاره كرده كه از اين شهر بـه شـهر ديگـر               چنينهم .اند رفته از دنيا  جادر همان 

، ابتدا بـه بيـان      6ي از باب تبرك به نام رسول اكرم       واند،  از دنيا رفته  و  مهاجرت نموده   
 سپس بر اساس حروف الفبـا، شـرح حـال          زندگاني كساني پرداخته كه نامشان محمد بوده،      

در و  خـود در اصـول، اشـعري مـذهب           غـدادي كـه   ب خطيب. ديگر افراد را بيان كرده است     

، امـام   7پنج تن از ائمـه اطهـار ماننـد امـام صـادق             احكام پيرو مذهب شافعي بوده، نام     

در اين كتـاب آورده       را 7، امام حسن عسكري   7، امام هادي  7، امام جواد  7كاظم

، امـام   7 فقط يك حديث نقل كرده و درباره امام جـواد          7نويسنده از امام صادق   . است

اي كوتـاه بـه سـال تولـد و محـل            كه اشـاره   جز اين  7امام حسن عسكري  و   7هادي
هاي اخالقـي آنـان     مدفن آنان داشته، مطلب ديگري درباره زندگاني و يا ويژگي         و  شهادت  
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هـاي اخالقـي و      درصدد بيـان ويژگـي     7اما درباره زندگاني امام كاظم     .بيان نكرده است  
در . حضرت، در قالب نه حـديث، برآمـده اسـت          اجتماعي آن    -حوادث دوران حيات سياسي   

هـا، بـه بررسـي      اين نه حـديث و ترجمـه آن        اصل اين نوشتار، درصدد آنيم كه ضمن نقل      
قـرن پـنجم تـا       (از تاريخ بغـداد    پسين تاريخي تأثر اين احاديث در منابع    و  انعكاس و تأثير    

  .بپردازيم) يازدهم
ن بن محمد بن يحيي العلوي حدثني       اخبرنا الحسن بن أبي بكرأخبرنا الحس      :حديث اول 

روي اصحابنا أنـه    كان موسي بن جعفر يدعي العبدالصالح من عبادته و اجتهاده،         : جدي قال 
هو يقول فـي سـجوده عظـم    و سمع و  في اول الليل ةدخل مسجد رسول اهللا فسجد سجد 

ي يا اهل المغفـره فجعـل يرددهـا حتـ         و  الذنب عندي فليحسن العفو عندك يا اهل التقوي         
و  فيها الف دينـار      ةكان يبلغه عن الرجل أن يؤذيه فبعث اليه بصر        .كان سخيا كريما  و  اصبح  

كان مثل  و  مأتي دينار ثم يقسمها بالمدينه      و  اربعمائه دينار   و  كان يصرالصرر ثالثمائه دينار     
  . فقد استغنيةصرر موسي بن جعفر اذا جاءت االنسان الصر

  : عبارتند از مطرح شده در اين حديثاصلي موضوعات 

  ؛7عبادت موسي بن جعفر. 1
  گذشت ايشان در برابر دشمنانش؛ .2
  .انفاق به نيازمندان مدينه. 3

  : اند عبارتند ازمنابعي كه اين حديث را به صراحت از تاريخ بغداد نقل كرده
  : )5قرن . م (دالئل االمامه، طبري. 1
  1.استغنيو ... مسجدقيل انه دخلو ... من عباده  كان يدعي العبدالصالحو 
  : )597.م (جوزيالصفوه، ابنصفه. 2

  2...كان موسي بن جعفربن محمد بن علي بن الحسين الهاشمي كان يدعي العبدالصالح
  : )608. م (فيات االعيان، ابن خلكان و .3
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و روي انه دخـل     ...قال الخطيب في تاريخ بغداد كان موسي بن جعفر يدعي العبدالصالح          
  3.يقسمها...اذا بلغه  ومسجد رسول اهللا

  : )742.م (الكمال، المزيتهذيب. 4
محمدبن يحيي العلوي    اخبرنا الحسن بن ابي بكرقال اخبرنا الحسن بن       : )الخطيب (قال

 4...قال حدثني جدي قال كان موسي بن جعفر يدعي العبدالصالح
  : )748. م (سير اعالم النبالء، ذهبي .5

ن ابي بكر ابأنا الحـسن بـن محمـدبن يحيـي العلـوي              انبأنا الحسن ب  : ثم قال الخطيب  

 كـان موسـي بـن جعفـر        7بنعلي الحسين حدثني جدي يحيي بن الحسن بن عبداهللا بن       
  5.فقداستغني ةثم يقسمها بالمدينه فمن جائته صر...روي اصحابنا انه دخل  ..... يدعي

  : )748.م (تاريخ اسالم، ذهبي. 6
الثالثمائـه كـان موسـي       كان موجودا بعد  و  المدني  و قال النسابه يحيي بن جعفرالعلوي       

  6.استغني...بن جعفر يدعي العبدالصالح
  : )953. م (االئمه االثني عشر، ابن طولون. 7

و كان موسـي الكـاظم يـدعي العبدالـصالح مـن عبادتـه              : قال الخطيب في تاريخ بغداد    
كان يبلغـه عـن       و كان سخيا كريما   حتي اصبحو  ...ةفسجد سجد .و روي انه دخل      .اجتهاده

  7.بالمدينه ثم يقسمها... فيها الف دينارةالرجل يؤذيه فبعث اليه بالصر

  : )1019. م (احقاق الحق، قاضي نوراهللا شوشتري .8
حدثني جدي كـان    ....اخبرنا الحسن بن ابي بكر      : قال الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد    

حتـي   ... فـسجد    6اهللارسـول  روي اصحابنا انه دخل مسجد    و  ... موسي بن جعفر يدعي   
كان مثل صـرر موسـي بـن جعفـر اذا           و  ...كان يبلغه عن الرجل    و     كان سخيا كريما  .اصبح  

  .جاءت االنسان الصره استغني
  : اند عبارتند ازمنابعي كه با واسطه از تاريخ بغداد نقل كرده
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  : )692.م  (الغمه، اربليكشف.1
  8...لعبدالصالحكان يدعي ا...قال ابن جوزي موسي ين جعفر 

بـدون واسـطه از تـاريخ بغـداد      سه نفر از نويسندگاني كه اين حـديث را       : نتيجه بررسي 
  : اندرا به چند روش نقل كرده اين منابعو اند اهل سنت و چهار نفر شيعه هستند گرفته
سير اعالم النبالء، سند حديث را كامل آورده، اما بخـش مربـوط بـه                 ذهبي نويسنده  -

  .بوده است  را حذف كرده شايد به اين بعد اخالقي حضرت بي توجه7 كاظمعبادت امام
نقـل نكـرده ولـي مـتن         حديث را اصـالً     اثني عشر، سند   األئمة ابن طولون نويسنده     -

عنايت به بعـد عبـادي   و وي  شايد گرايش مذهبي   .حديث را به طور كامل بيان كرده است       
  .شده است باعث انتخاب اين روش آن حضرت،

وفيات االعيان، چـون روش او در بيـان احاديـث، نقـل نكـردن                ن خلكان نويسنده   اب -
  .اسناد حديث است،سند حديث را بيان نكرده است

ايـن   تصريح نكرده كـه منبـع      ، گرچه در اين كتاب    صفة الصفوة   ابن جوزي نويسنده   -

سل بـه   حديث كتاب تاريخ بغداد بوده اما دراثر ديگرش المنتظم، تصريح دارد كه حديث تو             

  .است تاريخ بغداد نقل نموده  را از7موسي بن جعفر
كه بـا خطيـب بغـدادي    رغم اين، عليمامةنويسنده كتاب دالئل اال    طبري شيعه مذهب  

 حدوداً سه سال قبل از وي از دنيا رفته در نقل يكي از روايـات مـورد بحـث                  و   معاصر بوده 
توان ادعا كـرد  پس مي» ...خهروي خطيب في تاري«: گويددر متن كتاب مي   ) روايت ششم (

كتاب احقاق الحق نقـل      مطلبي كه از  و  كه او بقيه روايات را هم از تاريخ بغداد گرفته است            
  .شده، از جانب قاضي نوراهللا است نه از مرعشي نجفي شارح احقاق الحق

اخبرنا الحسن حدثني جدي حدثنا اسماعيل بـن يعقـوب حـدثني محمـدبن              :حديث دوم 
المدينه اطلب بها دينا فأعياني فقلت لوذهبـت الـي ابـي الحـسن              قدمت: ي قال البكرعبداهللا

معه غالم له معـه     و  فأتيته بنقمي في ضيعته فخرج الي        موسي بن جعفر فشكوت ذلك اليه     
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ثم سألني عن حـاجتي فـذكرت        اكلت معه و  منسعف فيه قديد مجزع ليس معه غيره فأكل         
 الي فقال لغالمه اذهب ثم مديده فـدفع الـي           له قصتي فدخل فلم يقم اال يسيرا حتي خرج        

  .انصرفتو  دينار ثم قام فولي فقمت فركبت دابتي مائةصرة فيها ثالثه 

  :  مطرح شده در اين حديث عبارتند از اصليموضوعات

  نيازمندان و درماندگان؛ پناهگاه  ملجأ و7موسي بن جعفر. 1
  .برآورده شدن حوايج مردم توسط ايشان. 2

 : اند عبارتند ازنقل كرده ين حديث را به صراحت از تاريخ بغدادمنابعي كه ا

 : )5قرن .م (، طبرياالمامةدالئل . 1

  9...قال محمدبن عبداهللا البكري قدمت المدينه
  : )742. م (تهذيب الكمال، المزي. 2

-قال اخبرنا الحسن حدثني جدي قال حدثني اسماعيل بن يعقوب قال حدثني عبـداهللا             
  10...قدمت المدينه :البكري قال

  : )748. م  (سير اعالم النبالء، الذهبي. 3
: حدثنا اسماعيل بن يعقوب حـدثنا محمـدبن عبـداهللا البكـري قـال             : ثم قال يحيي هذا   

  11. دينارمائةفأعطاني ثالث ...قدمت المدينه

  : )1019. م (احقاق الحق و ازهاق الباطل، قاضي نوراهللا شوشتري. 4
: حدثني محمدبن عبداهللا البكري قـال     ...اخبرنا  :  قال »ريخ بغداد تا«العالمة الخطيب في    

  12.انصرفت...قدمت
  : اند عبارتند ازمنابعي كه اين حديث را بدون ذكر منبع نقل كرده

  : )508.م ( المتعظين، فتال نيشابوريةبصير روضه الواعظين و. 1

  13...قال محمدبن عبداهللا البنكري قدمت المدينه 
  : )676.م (الدين يوسف بن حاتم شامي اللهاميم، جمال األئمةفي مناقب الدر النظيم. 2
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  14...قال محمدبن عبداهللا البكري قدمت المدينه  و
  : اند عبارتند ازمنابعي كه اين حديث را از غير تاريخ بغداد نقل كرده

به نقـل   : )1107.م (، سيدهاشم بحراني  7 االبرار في احوال محمد وآله اطهار      حلية. 1

  : كتاب ارشاد مفيداز 
  15... . قال محمدبن عبداهللا البكري قدمت المدينه 

  : به نقل از كتاب ارشاد مفيد قال )1111.م (بحاراالنوار، مجلسي. 2
  16... . محمدبن عبداهللا البكري قدمت المدينه 

اند، تعداد شش نفر شـيعه      از بين نويسندگاني كه اين حديث را نقل كرده        : نتيجه بررسي 
انـد  در بين اين منابع فقط سه نفر از نويسندگان سند حديث را آورده            . ر سني هستند  دو نف  و

انتقـال   همگي به طور كامـل     اما متن حديث را    و بقيه به معرفي آخرين راوي اكتفا كرده و        
  .توان گفت كه گرايش مذهبي در نحوه انعكاس حديث تأثيري نداشته استمي اند وداده

ان رجالً من ولد    : ذكر غير واحد من اصحابنا     بن الحسن و  قال جدي يحيي     :حديث سوم 
قال و كان قد قال له بعض حاشـيته دعنـا            عمربن خطاب كان بالمدينه يؤذيه و يشتم عليا       

سأل عن العمري فكر له أنه يزرع بناحيـة مـن نـواحي         نقتله فنهاهم عن ذلك أشد الزجر و      
رعه بحماره فصاح به العمري ال تطـأ        المدينه فركب اليه في مزرعته فوجده فيها فدخل المز        

قال كـم غرمـت فـي        ضاحكه و  زرعنا فوطئه بالحمار حتي وصل اليه فنزل فجلس عنده و         
قال أنا ال أعلم الغيب قال انما قلـت           دينار قال فكم ترجو أن يصب      مائةزرعك هذا قال له     

 دينـار   ثمائـة  ثال فيه قال أرجو أن يجيئني مائتا دينار قال أعطـاه          لك كم ترجو أن يجيئك    

انصرف قال فراح الـي المـسجد        وقال هذا زرعك علي حاله قال فقام العمري فقبل رأسه و          
فوجد العمري جالسا فلما نظر اليه قال اهللا اعلم يجعل رسـالته قـال فوثـب اصـحابه فقـالوا              

جعـل يـدعو آلبـي       قـال و   شـاتمهم  هذا قال فخاصمهم و    ماقصتك قد كنت تقول خالف    
خرج قال فقال ابوالحـسن موسـي لحاشـيته الـذين ارادوا قتـل              خل و كلما د  الحسن موسي 

  .أن أصلح أمره بهذا المقدار العمري ايما كان خير ما أردت أو ماأردتم



 
 
 
  
 

  
  
  

   7درباره امام كاظم» تاريخ بغداد«بررسي تأثير روايات كتاب 
 

 
 
 
 

178

  :  مطرح شده در اين حديث عبارتند از اصليموضوعات

  ؛7 در برابر ستم دشمنان اهل بيت7گذشت امام كاظم. 1

  بينش مخالفان؛ يير عقيده وتغ  در7رفتار نيكوي امام كاظم تأثير. 2

  . دربرگرداندن زراعت به حال اول خود7كرامت امام. 3
  : اند عبارتند ازمنابعي كه اين حديث را به صراحت از خطيب نقل كرده

  : )742. م (تهذيب الكمال، المزي. 1
  17...قال الحسن قال جدي يحيي بن الحسن و ذكر غير واحد من اصحابنا ان رجال 

  : )749. م  (م النبالء، ذهبيسير اعال. 2
  18...ان رجال من : ذكر لي غير واحد: قال يحيي
بدون ذكر اصل آن نقل كرده كتاب اعالم الوري از فـضل بـن            اين حديث را     منبعي كه 
  : است) 548. م (حسن طوسي

ان : وروي الشريف ابومحمد الحسن بن محمدبن عيسي العلوي عن جده باسـناده قـال             
  19... !رجال من 

اند، دو نفر سني و     در بين نويسندگان منابعي كه اين حديث را نقل كرده         : تيجه بررسي ن
  .يك نفر شيعه هستند

: اخبرنا سالمة بن الحسن المقري وعمربن محمدبن عبيداهللا المؤدب قاال          :حديث چهارم 
اخبرنا علي بن عمربن الحلفظ حدثنا القاضي الحسين بن اسماعيل حدثنا عبـداهللا بـن ابـي                 

حدثني عيسي  :  حدثني محمد بن الحسين بن محمد بن عبدالحميد الكناني الليثي قال           سعد
بلغ تسعين سنة قال زرعت بطيخا و قثـاء قرعـا فـي موضـع                بن محمدبن مغيث القرظي و    

بالجوانيه علي بئر يقال لها أم العظام فلما قرب الخيرو استوي الزرع بغتني الجراد فأتي علي                
عشرين دينارا فبينما أنا جـالس        و مائةي الزرع وفي ثمن جملين      الزرع كله وكنت غرمت عل    

طلع موسي بن جعفر بن محمد فسلم ثم قال أيش حال فقلـت أصـبحت كالـصريم بغتنـي          
عشرين دينارا مع ثمن الجملـين فقـال       الجراد فأكل زرعي قال وكم غرمت فيه قلت مائة و         
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الجملـين يـا مبـارك        وخمسين دينار فربحك ثالثين دينـار و       مائةيا عرفه زن ألبي مغيث      

 انه تمسكوا ببقايا المـصائب      6حدثني عن رسول اهللا    دعا و  ادخل وادع لي فيها فدخل و     
  . زكت فبعت منها بعشر آالف البركةثم علقا عليه الجملين وسقيته فجعل اهللا فيها

  : مطرح شده در اين حديث عبارتند ازاصلي موضوعات 

   در برابر مشكالت ديگران؛7ساس مسؤليت موسي بن جعفراح. 1
  دلجويي كردن از ديگران؛. 2
  .گونه چشم داشتيبدون هيچ حل مشكالت ديگران. 3

  : اند عبارتند ازمنابعي كه اين حديث را از تاريخ بغداد نقل كرده
  : )742. م (تهذيب الكمال، المزي. 1

  20...عبداهللا بن ابي سعد قال حدثنا القاضي الحسين بن اسماعيل قال 
  : )749. م (سير اعالم النبالء، ذهبي. 2

 حدثنا عبداهللا بن ابي سعد حدثني محمدبن الحـسين الكنـاني          : قال ابوعبداهللا المحاملي  
  21...الليثي حدثني عيسي بن مغيث القرشي

 و فقط دو منبع از منابع اهل سنت از تاريخ بغداد نقل كرده            اين حديث را  : نتيجه بررسي 
  .اندگونه تغييري انتقال دادهدو، سند حديث را كامل نياورده اما متن حديث را بدون هيچ هر

قال ادريس بن ابي رافع فهو ذا ولده في الصرافين بمكه حـدثني الحـسن                :حديث پنجم 
بن محمد الخالل حدثنا احمدبن محمد بن عمران حدثنا محمـدبن يحيـي الـصولي حـدثنا           

 يقول حدثني الفضل بن الربيع عـن        ةاسحاق الموصولي غير مر   عون بن محمد قال سمعت      

أنه لما حبس المهدي موسي بن جعفر رأي المهدي في النوم علي بن ابي طالب و هو                 : ابيه
 قـال   .»فهل عسيتم ان توليتم أن تفسدوا فـي االرض وتقطعـوا ارحـامكم            «يقول يا محمد    

كان احسن الناس صوتا      و يةأ هذه اال  الربيع فأرسل لي ليال فراعني ذلك فجئته فاذا هو يقر         

قال يا أبا الحسن رايـت       أجلسه الي جانبه و    قال علي بموسي بن جعفر فجئته به فعانقه و         و
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اميرالمؤمنين علي بن ابي طالب في النوم يقرأ علي كذا فتؤمني أن تخرج علي أو علي أحد                 
 بيع اعطه آالف دينـار    ال هو من شأني قال صدقت يا ر        من ولدي فقال اهللا ال فعلت ذاك و       

هو فـي الطريـق      و رده الي اهله الي المدينه قال الربيع فاحكمت أمره ليال فلما اصبح اال و              
  .خوف العوائق

  : مطرح شده در اين حديث عبارتند ازاصلي موضوعات 

   از ناحيه خداوند؛7حمايت معنوي امام كاظم. 1

  به حقانيت آنان؛  داشتن با وجود آگاهي7بيتظلم دستگاه خالفت وقت به اهل. 2

 و اتخاذ شيوه مناسب براي مبارزه با دشمنان اسـالم           7موقعيت شناسي امام كاظم   . 3

  .7و اهل بيت
  : اند عبارتند ازنقل كرده منابعي كه اين حديث را به صراحت از خطيب

  : )597. م (المنتظم، ابن جوزي. 1
  22...ت قال حدثني الحسن بن الخالل اخبرنا ابوالمنصور القزاز قال اخبرنا ابو بكر بن ثاب

  : )5قرن . م  ( الخواص، سبط بن جوزيةتذكر. 2

  23...ذكر الخطيب في تاريخ بغداد عن الفضل بن ربيع عن ابيه
  : )608. م (وفيات االعيان، ابن خلكان. 3

حدثني الفضل بن ربيع عـن      ...الصولي، حدثنا عون بن محمد، سمعت اسحاق الموصلي         
  24...ابيه 

  : )742. م (هذيب الكمال، المزيت. 4
  25...قال حدثني الحسن بن محمد الخالل 

  : )953. م ( اثني عشر، ابن طولوناالئمة. 5

  26...حبسه فراي في النوم كان يسكن المدينه فاقدمه المهدي بغداد و و
  : )1104. م (المعجعزات، شيخ حرعاملي  بالنصوص وةاثبات الهدا. 6
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  : )30ص3ج (مارواه في تاريخ بغداد
  27... قال حدثني الحسن بن محمد الخالل

چهار نفر از اهـل سـنت و         نويسندگان اين منابع از نظر گرايش مذهبي،      : جه بررسي ينت
هـا مـتن   آن. متن روايت اختالف دارند   اين منابع در بيان سند حديث و      .دو نفر شيعه هستند   

اثنـي عـشر سـند را بـه صـورت           األئمة  مانند   منابع  اما بعضي از   را به طور كامل نقل كرده     

  .اندگزارشي آورده
اخبرنا القاضي ابوالعالء محمدبن علـي الواسـطي حـدثنا عمـربن احمـدبن             :حديث ششم 

احمدالواعظ حدثنا الحسين بن القاسم حدثني احمدبن وهب اخبرنا عبـدالرحمان بـن صـالح      

 أفياء القبايل و  حوله قريش و    زايرا له و   6األزدي قال حج هارون الرشيد فأتي قبر النبي       
اهللا يا بن عمي افتخارا     معه موسي بن جعفر فلما انتهي الي القبر قال السالم عليك يا رسول            

قـال هـذا    السالم عليك يا أبة فتغير وجه هارون وعلي من حوله فدنا موسي بن جعفر فقال  
  .الفخر يا اباالحسن حقا

  : اين حديث عبارتند از مطرح شده دراصلي موضوعات 

  در بيان حق در مقابل دشمنان خود؛ 7ت موسي بن جعفرشجاع
  .به جايگاه آن حضرت اعتراف دشمن

  : اند عبارتند ازمنابعي كه اين حديث را به صراحت از خطيب نقل كرده
  : )5قرن .م (دالئل االمامة، طبري. 1

معه موسي بن جعفـر فـأتي قبـر           و ةالرشيد حج مر  ان هارون : روي الخطيب في تاريخه   

  28...6يالنب
 : )597.م (المنتظم،ابن جوزي. 2
اخبرنـا القاضـي    : ما هـو اخبرنـا بـه منـصور القـزاز قـال اخبرنـا احمـدبن علـي قـال                     و

  29...حج هارون الرشيد...ابوالعالء
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  : )608.م (خلكاناالعيان، ابنوفيات. 3
-قـال حـج هـارون     ...الواسـطي حـدثنا عمـربن شـاهين          أبنانا ابوالعالء : قال الخطيب  و
  30...يدالرش

  : )742. م (تهذيب الكمال، المزي. 4
  31...قال اخبرني ابوالعال محمدبن علي الواسطي 

  : اند عبارتند ازمنابعي كه اين حديث را بدون ذكر منبع آن نقل كرده
  : )548.م (اعالم الوري، فضل بن حسن طوسي. 1

  32...6و لما دخل هارون المدينه وزار النبي: قالوا
پنج تا از اهل سنت و دو تـا ازشـيعه هـستند كـه دو                 يان اين منابع،  از م : نتيجه بررسي 

منبع اخير، سند حديث را حذف نموده،اما سه منبع ديگر سند حديث را با مختـصر تغييـري                  
  .اندنقل كرده

: اخبرنا الحسن بن محمد العلوي حدثني جدي حدثني عماربن أبـان قـال               :حديث هفتم 
كانـت تتـدين    سندي فسألته أخته أن تتولي حبسه و   حبس ابوالحسن موسي بن جعفر عندال     

دعـاه   ففعل فكانت تلي خدمته فحكي لنا أنها قالت كان اذا صلي العتمه حمداهللا و مجده و               
فلم يزل كذلك حتي يزول الليل فذا ازال الليل قام يصلي الصبح ثم يذكر قليال حتي تطلع                 

أكل ثم يرقد الي قبل الـزوال ثـم         ي ويستاك و  الشمس ثم يقعد الي ارتفاع الضحي ثم يتهيأ       
ثم يـصلي مـابين    يصلي حتي يصلي العصر ثم يذكر في القبلة حتي يصلي المغرب    يتوضأ و 

العتمه فكان هذا دأبه فكانت أخت السندي اذا نظرت اليه قالت خاب قوم تعرضوا               المغرب و 
  .لهذاالرجل وكان عبدا صالحا

  .سني و يك نفر شيعه هستندنويسندگان اين منابع چهار نفر : نتيجه بررسي
  :  مطرح شده در حديث عبارتند از اصليموضوعات

  نياز با خداي خود در زندان؛ فرصت براي راز و مغتنم شمردن و 7عبادت موسي بن جعفر. 1
  خواهر سندي از حاالت معنوي ايشان؛ متأثر شدن. 2
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  .نان اوخسران و زيان دشم  به حقانيت ايشان و7بان امام كاظماعتراف زندان
  : اند عبارتند ازنقل كرده منابعي كه اين حديث را به صراحت از خطيب

  : )608. م (خلكاناالعيان، ابنوفيات. 1

فحكـي لنـا     ...7حبس موسي بن جعفـر    : حدثني عماربن أبان قال   ...اخبرناالحسن بن   
  33.انها قالت

  : )742. م (تهذيب الكمال، المزي. 2
  34... قال اخبرنا الحسن بن محمدالعلويقال اخبرنا الحسن بن ابي بكر

  .جز دراين دومنبع اهل سنت، در منابع ديگري مشاهده نشد اين حديث: نتيجه بررسي
اخبرنا الجوهري حدثنا محمدبن عمران المرزبـاني حـدثنا عبدالواحـد بـن              :حديث هشتم 

بعث موسي بـن جعفـر الـي الرشـيد مـن            : محمدالخصيبي حدثني محمدبن اسماعيل قال      
انه لن ينقضني عني يوم من البالء اال انقضي عنـك معـه يـوم مـن                 : حبس رسالة كانت    ال

  .الرخاء حتي نقضي جميعا الي يوم ليس له القضاء يخسر فيه المبطلون
  : مطرح شده در حديث عبارتند ازاصلي موضوعات 

   از فرصت مناسب براي تنبه و آگاهي دشمنان؛7استفاده امام. 1
  .رسي در دادگاه عدل الهي در روز رستاخيزهاي دنيا و حسابري لذتاشاره به ناپايدا. 2

  : اند عبارتند ازبه صراحت از خطيب نقل كرده منابعي كه اين حديث را
  : )5قرن . م (الخواص، سبط بن جوزيتذكره. 1

  35...بعث موسي من الحبس رسالة: ذكر الخطيب في تاريخه قال
  : )608. م (وفيات االعيان، ابن خلكان. 2

قال الجوهري، حدثنا محمد بن عمران المرزباني،حدثنا عبدالواحد بن الخصيبي حـدثني            
 36...محمدبن اسماعيل قال بعث موسي بن جعفر

  : )742.م (الكمال، المزيتهذيب. 3
  37...قال اخبرنا الجوهري قال حدثنا محمدبن عمران المرزباني
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  : اند عبارتند ازمنابع ديگر نقل كرده منابعي كه اين حديث را از
  : )ابن صباخ (، علي بن احمد المالكي األئمهةمعرفالفصول المهمه في . 1

  38...بعث موسي بن جعفر :  الصفوه، ابن جوزي قالةصف من كتاب 

 .نفر آنان شـيعه اسـت      يك نويسندگان اين منابع سه نفر سني هستند و       : نتيجه بررسي 
  .الفصول المهمه حذف شده است ص وسند حديث در تذكره الخوا در بين اين منابع،

اخبرنا الحسن بن أبي بكر اخبرنا الحسن بن محمد بن العلوي قـال حـدثني     :حديث نهم 
جدي قال قال ابوموسي العباس حدثني ابراهيم بن عبدالسالم بن السندي بن شاهك عـن               

كـرخ  أبيه قال موسي بن جعفر عندنا محبوسا فلما مات بعثنا الي جماعة من العـدول مـن ال                 
  .دفن بمقابرالشونيزي احبسه قال و فادخلناهم عليه فاشهدهم علي موته و

  : مطرح شده در اين حديث عبارتند ازاصلي موضوعات 
  كه امام به مرگ طبيعي درگذشته؛شهادت گرفتن بر اين. 1
داران موسـي بـن     اعتـراض طـرف    جلوگيري از قيـام و     مخفي كردن جنايات خود و    . 2

  .7جعفر
  : اند عبارتند ازبه صراحت از خطيب نقل كرده ين حديث رامنابعي كه ا

  : )608.م (وفيات االعيان، ابن خلكان. 1
  39...كان موسي عندنا محبوسا: وعن عبدالسالم بن السندي قال...
  : )742. م (الكمال، المزيتهذيب. 2

  40...قال اخبرنا الحسن بن ابي بكر قال اخبرنا الحسن بن محمد العلوي 
  : )1019. م (قاضي نوراهللا شوشتري ازهاق الباطل، ق الحق واحقا. 3

اخبرنا الحسن بن ابي بكر قال اخبرنا الحسن بن محمد العلوي قال حدثني جـدي قـال                 
  ...ابوموسي العباسي
 هـا يـك نفـر از آن      نويسندگان اين منابع، دو نفر از اهل سنت هستند و         : نتيجه بررسي 

  .شيعه است
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 گيرينتيجه
مند اهل سـنت اسـت، در مقايـسه بـا منـابع ديگـر                كه يكي از منابع ارزش     تاريخ بغداد 
تري در منابع پسين خود داشته لـذا چگـونگي اقتبـاس ايـن منـابع در مـورد                   انعكاس بيش 

 نتيجـه بـه    در كتاب تاريخ بغداد، بررسـي و ايـن    7احاديث مربوط به زندگاني امام كاظم     
ه اين منابع صورت گرفت، اكثـر ايـن منـابع از            اوالً بر اساس آمارگيري كه دربار     : دست آمد 

انـد بـه صـورت      ثانياً نويسندگاني كه اين احاديث را از تاريخ بغداد گرفتـه          . اهل سنت است  
هاي مختلف در صدد تغييـر سـند روايـت يـا حـذف              اند بلكه به انگيزه   سان نقل نكرده  يك

الم النـبالء، بـه علـت بـي         اند، براي نمونه، ذهبي نويسنده سيراع     بخشي از متن آن بر آمده     

 اين موضوع را از حديث اول حذف كرده، يا مانند ابن            7توجهي به بعد عبادي امام كاظم     
خلكان در وفيات االعيان، همه احاديث را به صورت گزارشي از خطيـب بـدون ذكـر سـند                   

   .ها آورده و از اين نه روايت تنها سه روايت را از خطيب نقل كرده استآن
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