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جريان تاريخنگاران امامیِ بصره از آغاز تا اواسط سده چهارم هجری

تاریخ تأیید1936/1/59 :

تاریخ دریافت1937/11/52 :

سیداکبر موسوی تنیانی

1

آگاهی از قلمرو جغرافیایی مورخان شیعه دوازده امامی و موضوعات موورد
اهتمام آنها ،میتواند سودمندیهای فراوانی بورای تللیوت تواریم امامیوه داشوته
باشود در ژوهوهپ ژوویپ ،رو ،بوا رویووردی وتوویی و تللیلوی ،فعا یو هووای
تاریمنگاری اتلاب امامیه از آغاز تا اواسط سده چهارم هجری در بصره مورد
بررسی قرار گرفته اس

یافتههوای ژوهوهپ ،اوایو

از آن دارد اوه امامیوان

بصووره بوورای دفووان از اندی ووههووای ایمووی خووویپ ،بووه میاا و

توواری ی و

تاریم نگاری روی آوردند و همانند دیگر گروههای فوری سودههوای ن توتی
اسیمی ،به بازخوانی رویدادهای تاری ی ،بهویهه تاریم تدر اسویم و تودوی
آثاری در ای زمینه ژرداختند

کلیدواژگان :امامیه ،نقش

لمیشش عشینیات ،یشا

نگشا  ،،محیشبن زکر شا َلماشانش،

لببالنز ز جَماود.،

 .1دکتری شیعهشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه قرآن و حدیثtanyani_110@yahoo.com :
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مقدمه

بصره ،یکی از مهمترین خاستگاههای تاریخنگاری اسالمی در سدههای نخستین به شمار
میرود و بصریان در تکوین و شککوفایی تکاریخنگکاری اسکالمی ،ن که مهکم و بسک ایی
داشتهاند .به سبب حضور قبایل گونکاگون و مختفکد در بصکره و نیک ن که رن شکهر در
گسترش فتوحات و همچنین وقوع رویدادهای چالهبرانگی سیاسی و فکری چون جنک
جمل در رن سامان ،بصریها بیه از هر چی ی به تکاریخ نگکاری توجکه ننکان دادهانکد.

1

معموالً در پژوهههای جدید حوزه تاریخ نگاری ،بصره در کنار حوزه تاریخنگاری کوفه به
عنوان مکتب عراق تعرید میشود 5که در برابر مکاتب تاریخنگاریِ دیگری چون مکتکب
مدینه 9قرار داشته است .پیدایه مکتب تاریخنگاری بصکره ت ریبکاً بکه سکده اوهج ه کری
بازمیگردد؛ اما در سده دوم و سوم ،دانه تاریخنگاری در عرصههکای مختفیکی در بصکره
رشد ف ایندهای داشته است و در این دوره ،تاریخ نگاران ب رگی از رن شهر برخاستند و رثار
ماندگاری را پدید روردند .از مورخان بنام این مکتب میتوان به افرادی چکون :ابوالی ظکان

 .1درباره مکتب تاریخنگاری بصره ،ر.ک :ناجی ،المدارس التاریخیة ،سراسر کتاب.
 .2مکتب تاریخنگاری عراق که شامل دو مرکز کوفه و بصره است ،یکی از مکاتب مهم تاریخنگاری اسالمی
در سدههای نخستین اسالمی به شمار میرود .تاریخنگاری عراق ،تحت تأثییر نأزا هأای قییلأهای کأه در
پوشش گرایشهای سیاسی و فرقهای و مذهیی بروز یافته بود ،قرار داشته است .افزون بر ایأن ،تسأاهل در
ذکر اسانید حوادث و توجه به اخیار و ایام و انساب ،دو ویژگی بأارز مکتأب تأاریخنگأاری عأراق اسأت.
(سجادی و عالمزاده ،تاریخنگاری در اسالم ،ص  55أ )55
 .3نخستین نمایندگان مکتب تاریخنگاری مدینه و پدیدآورندگان این مکتب ،محدیان مدنی میباشند کأه در
حلقههای نقل و سما حدیث از مشایخ تربیت شده بودند .ازاینرو ،آن را مکتب اهلحدیث نیز خواندهانأد.
اهلحدیث در آغاز به مغازی و سیره پیامیر

اهتمام داشتند و بعدها به سایر قصص و اخیار تاریخی نیأز

توجه نشان دادند؛ ولی این میاحث ،هیچگاه اهمیت تاریخی پیدا نکرد( .سجادی و عالمزاده ،تاریخنگاری در
اسالم ،ص  74أ )55
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سُحیمبنحیص بصری (م 131ق) ،مُورَّجبنعمرو سدوسی بصری (م 132ق) ،معمربنمثنی
بصری (م 519ق) و عمربنشبه نمیری بصری (م 575ق) اشاره کرد.

1

به نظر میرسد که درگیریهای سیاسی ک کالمی در سدههای دوم و سکوم در بصکره،
موجب رشد و گسترش مباحثات تاریخی و تاریخنگاری در رن عصر شکده اسکت؛ بکهویکژه
رنکه جریان م تدر کالمی معت له در کنار شیعه ،خکوارج و اهکلحکدی در بصکره فعالیکت
میکردند و رویدادهای تاریخی چون ماجرای جاننینی پیامبر

و درگیریها صحابه نی

بسترساز پارهای از موضوعات بح برانگی کالمی گروههایِ یادشده بوده اسکت .ازایکنرو،
میطفبید هریک از این گروه هکای فککری ،در راسکتای دیکدگاه کالمکی خکویه حکواد
تاریخی را بازخوانی کرده ،انعکاس دهند .به همین جهت است ککه بصکریان در خصکو
منازعات صدر اسالم ،رثار قابل توجهی را از خود بر جای گذاشتهاند.

5

پرسه اساسی این پژوهه ،رن است که ریا شیعیان به عنوان یکی از نحفههکای مهکمه
فکری و سیاسی ،در تدوین تاریخنگاری بصره ن هرفرین بودهاند؟ همچنین ،پاسخ به این
پرسهها حای اهمیت است که ن هرفرینی مورخان امامی بصره ،به چه می ان بوده است؟
ریا رنان بر مورخان غیرامامی بصره تأثیرگذار بودهاند؟ به نظر میرسد امامیه به عنوان یکی
از مهمترین گروههای فکری برای دفاع از اندینه های خویه ،همواره به مباح تاریخی
و تاریخ نگاری توجه داشته است و در این میان ،شیعیان بصری نی که در بصره به عنکوان
یکی از مراک اصفی تکاریخنگکاری اسکالمی مکی زیسکتند ،در ککارزار تکدوین و بکازخوانی
رویدادهای تاریخی ،به ویژه تاریخ صدر اسالم ،همانند سایر گروههای فکری فعاج بودهاند.
 .1ابنندیم ،فهرست ،ص 105 ،55 ،73و 104؛ ذهیی ،سیر اعالم النیالء ،ج  ،9ص 775؛ همان ،ج  ،12ص
 359و .340

 .2مانند کتابهای :الجمل الکییر ،صأیین الکییأر ،مقتأل امیأر المأومنین

و مقتأل الحسأین

تأالی

محمدبنزکریا غالبی بصری (نجاشی ،رجال ،ص  ،)374و یا کتابهای :صیین ،الخأوارج ،الجمأل و کتأاب

حروب علی

تثلی عیدالعزیز جلودی بصری (نجاشی ،رجال ،ص  270و )271
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با جستوجویی که در میان پژوهه های جدید ان ام گرفت ،تنها چند م اله درباره بعضکی
مورخان شیعی بصره نگاشته شده است که عبارتاند از :م اله «عفکیبکنمحمکد نکوففی و
کتاب األخبکار او» نوشکته رسکوج جعیریکان« 1،غالبکی و روایکات بازمانکده از او» نوشکته
محمدعفی چفونگر 5و م اله «تاریخنگاری شیعیان در سدههای نخسکتین» نوشکته منصکور
داداشنژاد 9که بخنی از این م اله بکه شکیوه و سکبک تکاریخنگکاری جفکودی (م 995ق)
پرداخته است .با این حاج ،پژوهنی یافت نند که تاریخنگاران امامی در بصره را به عنوان
یک جریان مورد شناسایی و تحفیل و بررسی قرار داده باشد؛ درحالیکه برای تبیین زوایای
پنهان تاریخ تیکر امامیه ،معرفی و تحفیل جریان تاریخنگاران امامیه اهمیکت زیکادی دارد.
شایان ذکر است که منظور از تاریخنگاران بصره در این م اله ،کسانی هستند که در شکهر
بصره فعالیتهای تاریخی داشتهاند و همچنین ،رثار تاریخی نی تألید کردهاند.
 .1نقش تاريخ در مجادالت سیاسی و کالمی

دانسته است که بعضی از دانههای اسالمی بر معرفت تاریخی استوار است و گ ارشهای
تاریخی در رن ن ه تعیینکنندهای دارند .دانه کالم ،یکی از رنها میباشد ککه در مکوارد
بسیاری ،از جمفه در مسائل امامت و خالفت ،بهشدت به دادههای تاریخی نیازمنکد اسکت.
همچنین ،در بخههایی از مباح کالمی چون نبوت و امامت نی به گ ارشهای تاریخی
نیاز پیدا میشود؛ چراکه این موضوعات همگی در یک بستر تاریخی پدید رمکده و سکامان
یافتهاند .در این میان ،مسئفه چکالهبرانگیک کالمکی ،یعنکی خالفکت و جاننکینی رسکوج
خدا

و درگیریهای صحابه ،بیه از هر چی ی به روایات تاریخی وابسته بکوده اسکت.

ازاینرو ،می بینیم شمار قابل توجهی از متکفمان شیعه و سنّی ،به تاریخنگاری صدر اسالم
 .1مجله علوم حدیث ،1334 ،ش  79و .50
 .2مجله تاریخ و فرهنگ ،1339 ،ش .35
 .3نامه تاریخپژوهان ،1335 ،ش .10
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اهتمام ویژهای داشتهاند .ناگیته نماند که در قرون نخستین ،اغراض و انگی ههای سیاسکی
در پیدایه پارهای از موضوعات کالمی ن هرفرین بوده و اصالً بعضی از مسائل کالمکی،
در بستر منازعات سیاسی رخ نمایانده است؛ حتی برخی از نحفههای کالمی ،بکا پنکتیبانی
دستگاه خالفت به وجود رمده و فعالیت میکردند 1.بنکابراین ،ارتبکاو و پیونکد سیاسکت بکا
کالم ،قهراً موجبات دخالت قدرت سیاسی در مباحثات کالمکی را فکراهم مکینمکود .البتکه
سیاستمداران نی با تحرید ح ایق تاریخی ک به عنوان یکی از مهکمتکرین منکابد دانکه
کالم ک میکوشیدند گیتوگوهای کالمی را در جهت اغراض سیاسکی خکود سکاماندهکی
نمایند .در این زمینه ،می توان به اقدامات هدفمند خفیا و کارگ اران اموی اشاره کرد .گیته
شده عبدالمفکبن مروان ،خفییه م تدر اموی ،شخصاً از ناقالن حدی درخواست میککرده
که فضایل عثمان را منتنر نمایند و در م ابل ،از حضرت عفی

بد بگویند5و یکا اینککه

خالدبن عبداهلل قسری (م 151ق) ،حاکم عراق در عهد مروانیان ،از ابکنشکهاب زهکری (م
151ق) درخواسککت کککرد کککه در تککاریخ و سککیره ،کتککابی تککألید نمایککد و در رن ،دربککاره
عفیبنابیطالب

چی ی نوشته ننود؛ مگر رنکه او را در قعر جهنم ببینی!

9

همچنین ،دسکتگ اه خالفکت انتنکار هرگونکه گ ارشکی از واقعیکات تکاریخی ماکایر بکا
رویکردهای کالمی و دیدگاه سیاسیشان را برنمیتابید و بهشدت با راویان اینگونه اخبکار
برخورد میکرد .ازاینرو ،برخی از گ ارشگران و تاریخنگاران بکه سکبب واهمکه از دسکتگاه
خالفت ،از گیتن ح ایق تاریخی درباره اهلبیت
بصری در زمان بنیامیه جرئت نداشت از امیر مؤمنان

 .1ر.ک :قاضیعیدالجیار ،فضل االعتزال ،ص173و.177
 .2ابنخلکان ،وفیات االعیان ،ج ،2ص .702
 .3ابوالیرج اصیهانی ،االغانی ،ج ،22ص .231
 .7ابناییر ،اسد الغابة ،ج  ،2ص .20

سرباز میزدنکد 1.گیتکه شکده حسکن
نام ببرد .به همین سبب ،با کنیه
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نامنهور «ابو زینب» از رن حضرت حدی ن ل میکرد 1.این وضعیت ناگوار ،در برهههایی
از خالفت بنیعباس نی تداوم پیدا کرد.

5

با بررسی این گ ارشها ،روشن میشود که مباح کالمی و سیاسی ،ن ه پُررنگی در
نگارشهای تاریخی داشته اسکت .ازایکنرو ،جریکانهکای سیاسکی و کالمکی ،بینکتر بکه
گ ارههای تاریخی و تاریخنگاری توجه ننان میدادند.
 .2اهمیت تاريخنگاری در نزد شیعیان

شیعیان در عرصه تاریخنگاری ،هماره پینگام بودهاند و ائمه

نی اصحاب را به پیگیری

مباحثات تاریخی و تاریخنگاری ،ترغیب میکردند 9.گیتنی است ککه دو عامکل اساسکی و
تعیینکننده موجب گردید تا ائمه

یاراننان را به پیگیکری مباحثکات تکاریخی تنکویق

نمایند و در پی رن ،اصحاب امامیه نی در قرون نخستین به تاریخ و تاریخنگکاری اهمیکت
دهند:
نخست اینکه بعضی از مباح کالمی ،از جمفه مسئفه چالهبرانگی جاننکینی رسکوج
و درگیری های صحابه ،در یک بستر تاریخی پدیدار رمده بودند .پس ،دانه کالم

خدا

و مسائل اعت ادی ،بیه از هر چی ی به گ ارشهای تاریخی وابسته بوده است و از همین
رو ،اصحاب امامیه به مباحثات تاریخی توجه ننان دادهاند.
دوم ،برخورد ناصواب و تحرید مسائل تاریخی به نید اغکراض سیاسکی و ع یکدتی از
سوی جریان هوادار دستگاه خالفت بوده است و تاریخنگارانِ این جریان مکیکوشکیدند در
راستای اهداف سیاسکی و کالمکی دسکتگاه خالفکت ،اخبکار مربکوو بکه سکیره و فضکایل
اهلبیت

را تا حده ممکن کتمان ،تحرید و تضعید و یا همانندسازی نمایند .بنکابراین،

 .1ابنحجر ،نزهة الیاب ،ج ،2ص .253
 .2ابنزوالق ،فضائل مصر ،ص .73
 .3طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ج ،2ص 745؛ ابنکثیر ،الیدایة والنهایة ،ج ،3ص .294
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شیعیان از همان سده نخست ه ری ،به ثبت گ ارشهای تکاریخی اهتمکام ورزیدنکد و از
نگاشته های تاریخی شیعه در این سده ،میتوان به کتاب م تل الحسین اصکب بکننباتکه و
کتاب سفیمبنقیس اشاره کرد 1.در سده دوم نی شیعیان همانند دیگر جریانهای فکری ،با
شتاب بینتری در عرصه تاریخ نگاری ظاهر شدند .در این عصر ،عالوه بکر تکاریخنگکارانی
چون محمدبناسحاق و ابومخند لووبنیحیی ازدی که به نوعی به جریان عمومی تنکید
تعفککق داشککتند ،برخککی از اصککحاب ن دیککک ائمککه

ماننککد :جککابربنی یککد جعیککی،

هنامبنمحمدبنسائب کفبی 5و معروفبنخربوذ 9نی به تاریخنگاری اهتمام داشتند.
 .3تاريخنگاران امامی بصره و نقش آنان در نشر اخبار تاريخی

رغاز تاریخنگاری امامیه بصره ،ت ریباً به نیمه دوم سده دوم ه ری بازمیگردد و تا اواسک
سده چهارم نی در رن سامان امتداد داشکته اسکت .مورخکان امکامی بصکره در موضکوعات
مختفد تاریخی ،بهویژه در مسائل چالهبرانگی شیعه با اهلسنّت فعالیت میکردنکد و در
این زمینه ،رثار مهم و پُرشماری را نی تألید کرده بودند .باید اف ود ککه برخکی از مسکائل
اختالف برانگی تاریخ اسالم همانند جن

جمل ،در پهنه جارافیایی بصره رخ داده بود ککه

اف ون بر نمودِ سیاسی و نظامی این نبرد ،بازخورد کالمی رن همواره در صحنههای دانه
کالمِ رن سامان بازتاب داشته است و این رخداد مهم ،بستری برای طرح مباحک کالمکی
در قرون متمادی گردید.
در کارزار بازخوانی حواد تاریخی در حوزه تاریخ نگاری بصکره ،داننکیان تکاریخنگکار
امامیه در رن شهر به خوبی رگاه بودند که نباید عرصه دانه تاریخنگکاری منازعکات صکدر
اسالمی را به رقبای فکری و مذهبی واگذارند؛ بفکه باید با تمسک به برخی از گ ارشهای
 .1نجاشی ،رجال ،ص .3
 .2همان ،ص  129 ،123و .727
 .3ابنحجر ،تقریب التهذیب ،ج  ،2ص .200
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تاریخی ،چونان سدهی محکم در م ابل باورسازی برخکی از متکفمکان مخکالد ایسکتادگی
نمایند .ازاینرو ،رنان می کوشیدند با ن ل صکحی تکاریخ و تکألید رثکاری دربکاره حکواد
سرنوشتساز تاریخ اسالم ،ضمن م ابفه با انحراف گک ارشهکای تکاریخی ،از تأثیرگکذاری
کالمی ناشی از تاریخسازیهای مخالیان نی جفوگیری کنند.
در این م اج ،به معرفی برخی تکاریخنگکاران امکامی فعکاج در بصکره و فعالیکتهکای
تاریخیشان میپردازیم:
3ـ .1شوکر بصری (زنده سده دوم هجری)

یکی از تاریخنگاران شیعه در بصره ،شخصی به نام شوکر میباشد که رگاهی چندانی از
این شخصیت شیعی در دست نیست و از تبار و خاندانه نی چی ی گ ارش ننده است .در
منابد مت دم امامیه چون رجاج ن اشی و فهرست طوسی ،از این چهره تاریخی سخنی بکه
میان نیامده است؛ با این حاج ،بعضی از منابد عامه ،اطالعکات انکدکی دربکاره ایکن مکورخ
شیعی به دست میدهند .ابنشبه نمیری (م 575ق) ،از تاریخنگاران بصکری ،او را از اهکل
بصره برشمرده است 1.رجاجشناسان اهلسنّت با تعبیر «اخباری مورخ» از وی یاد کردهاند

5

و اف ودهاند که شیعه است و به سخنانه اعتمادی نیست 9.بعضی از مخالیان ،او را همانند
ابنداب ک عیسیبنی یدبنبکر لیثی مدنی (زنده قرن دوم) ،یکی از تاریخنگاران شیعه ک بکه
جعل اخبار متهم کردهاند 1.ازاینرو ،بعید نمینماید اخکتالف وی بکا جریکان تکاریخنگکاران
هوادار دستگاه خالفت ،مننأ چنین اتهامی شده باشد.

 .1ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،3ص .153
 .2ذهیی ،میزان االعتدال ،ج  ،2ص .235
 .3همان.
 .7ابنحجر ،لسان المیزان ،ج ،3ص .153
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3ـ .2ابانبنعثمان بجلی (م.ح 181ق)

ابانبن عثمان احمر ب فی ،از اصحاب امام صادق

و امام کاظم

را بایکد یککی

پینتازان عرصه تاریخنگاری امامیه در بصره برشمرد .او اصالتاً اهل کوفه و از موالی قبیفکه
ب یفه 1بوده 5که میان دو شهر بصره و کوفه رفتورمد داشته است.

9

ابانبنعثمان در عرصه تاریخنگاری ،منهور بوده است؛ بهطوریکه جاحظ معت لکی (م
522ق) با تعبیر «صاحب األخبار» از او یاد کرده است 1.ابان ،کتاب تاریخی ارزشمندی بکه
نام المبدا والمبعث والمغازي والوفاة والسقيفة والردة» داشته است 2ککه در رن بکه اخبکار امکم
گذشته و تاریخ و سیره نبوی ،بهویژه موضوعات چالهبرانگی ی چکون مکاجرای سک ییه و
جن های رده پرداخته بود .این اثر مهم ،بعدها مورد استیاده تکاریخنگکاران ب رگکی چکون
واقدی و یع وبی قرار گرفت 7.بعضکی از نویسکندگان شکیعی نیک بکه دلیکل اینککه بینکتر
گ ارشهای تاریخی ابانبنعثمان ،مستند به سخنان ائمه
توجه ننان دادهاند.

بود ،بیه از دیگران به رنها

6

با توجه به جایگاه مهم ابانبنعثمان ب فکی در حکوزه تکاریخنگکاری بصکره ،برخکی از
شخصیتهای برجسته رن شهر ،چون ابوعبیده معمربنمثنى (م 513ق) و محمکدبنسکالم
 .1بجیله ،یکی از قیایل قحطانیتیار است که بیشترشان در عراق ساکن بودند و جمعأی از آنأان ،در جنأگ
صیین همراه امام

بودند( .ر.ک :کحاله ،معجم قیائل العرب ،ص  53أ )55

 .2طوسی ،فهرست ،ص .59
 .3نجاشی ،رجال ،ص .13
 .7جاحظ ،الیرصان ،ص .197
 .5طوسی ،فهرست ،ص .59
 .5عقیلی ،الضعیاء ،ج  ،1ص 33؛ یعقوبی ،تاریخ یعقوبی ،ج  ،2ص .5
 .4صدوق ،امالی ،ص  733 ،234و 737؛ همو ،علل الشأرائ  ،ج  ،1ص  151 ،150و 155؛ همأان ،ج ،2
ص  743و 747؛ همو ،معانی االخیار ،ص 119؛ طیرسی ،اعالم الأوری ،ج  ،1ص 212 ،193 ،133 ،149
و .275
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جمحی (م 595ق) در تاریخ و نسب و اخبکار شکعراا از او بهکره بکردهانکد 1.بکا ایکن حکاج،
گ ارشهای بسیاری از ابانبنعثمان در مصادر اهلسکنّت ،بکهخصکو

میکرا بصکریان

موجود نیست که احتماالً گرایه شکیعی ابکانبکن عثمکان در بازتکاب انکدن رن در منکابد
مخالیان ،تأثیرگذار بوده است.
3ـ .3ابوالولید ضبی بصری (م 222ق)

عباسبنولیدبنبکار ضبی بصری ،معکروف بکه عبکاسبکنبککار ،از جمفکه مهکمتکرین
تاریخ نگاران شیعه بصره محسوب می شکود ککه اطالعکات چنکدان زیکادی از زنکدگی او
در دسککت نیسککت .مککیدانککیم کککه برخککی از تککاریخنگککاران برجسککته امامیککه ،چککون
محمدبن زکریای غالبی 5و محمدبن ابراهیم ث یی 9،از شاگردان وی به شکمار مکیرونکد.
عباسبنبکار ،اخبار منحصربهفردی درباره اهلبیت

گ ارش کرده اسکت ککه از رنهکا

می توان به مناظره کالمی امام حسین

با رهبران خوارج 1،پاسکخ امیکر مؤمنکان

درباره قضا و قدر به مرد عراقی در جنک

صکیین 2،حکدی فکدن و احت کاج حضکرت

با ابو بکر 7،خطبه امام حسکن

جمکل 6،وصکیت

زهرا

امام حسکن

بکه امکام حسکین

در بصکره پکس از جنک

 8،فضکایل امیکر مؤمنکان

 3،فضکایل حضکرت

 .1حموی ،معجم االدباء ،ج  ،1ص .109
 .2ابنحیان ،المجروحین ،ج  ،2ص .190
 .3طوسی ،امالی ،ص  32و .107
 .7ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،17ص  133و .137

 .5صدوق ،عیون اخیار الرضا

 ،ج  ،1ص  124و .123

 .5طیری ،دالئل االمامة ،ص .111
 .4طوسی ،امالی ،ص  32و .33
 .3همان ،ص  159أ .151

 .9صدوق ،امالی ،ص 237؛ ابنشاذان ،مائة منقیة ،ص 135؛ ابنشهرآشوب ،ج  ،3ص 33؛ ابنحجر ،لسأان
المیزان ،ج  ،3ص .233
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زهککرا

 1،فضککایل امککام حسککن

و امککام حسککین

 5اشککاره کککرد 9.همچنککین ،از

عباسبنبکار گ ارش هایی از احت اجات برخی هواداران امیکر مؤمنکان
منابد یافت میشود.

بکا معاویکه در

1

باید یادرور شد که رجاجشناسان اهلسنّت بهشدت عباسبنبکار را نکوهه و تضعید
کردهاند و درباره او گیتهاند« :کذاب»« 2،الاالب عفی حدیثه الوهم والمنکاکیر»« 7،الی کوز
االحت اج به بحاج ،وال بکتابه» 6.ذهبی نی گیته :از مصیبتهای عباسبنبکار ایکن اسکت
که او به اسنادش از رسوج خدا

مهدی را از نسکل امکام حسکین

دانسکته اسکت!

8

اینگونه موضدگیری تند و بیباکانه از سوی مخالیان شیعه ،بیارتباو بکا رویککرد شکیعی
عباسبنبکار نبوده است.

 .1صدوق ،امالی ،ص 279؛ ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،5ص 5؛ ابنحجر ،لسان المیزان ،ج  ،3ص
.233
 .2صدوق ،امالی ،ص  194و 193؛ همو ،علل الشرائ  ،ج  ،1ص  134و .133
 .3ابنبکار ،احادیثی را نیز در فضایل اهلبیت

نقل کرده است که یکی از معروفترین آن احادیث ،این

سخن پیامیر است که آن حضرت فرموده« :در قیامت ،منادی از ورای حجاب ندا سر میدهأد کأه ای اهأل

محشر! چشمانتان را فرو بندید تا فاطمه دختر رسول خأدا ااز صأرا ع عیأور نمایأد( ».طیرانأی ،المعجأم
االوسط ،ج  ،3ص  )35همچنین ،نقل حدیث «مکتوب على العرش :ال إلأه إال ا وحأدی ،محمأد عیأدی
ورسولی ،ایدته بعلى ».وی نیز خشم بعضی از مخالیان شیعه را برانگیخته است( .ذهیی ،میزان االعتأدال ،ج
 ،2ص )332
 .7ابنابیطییور ،بالغات النساء ،ص  39 ،35 ،33 ،30و .59
 .5ذهیی ،میزان االعتدال ،ج  ،2ص .332
 .5عقیلی ،الضعیاء ،ج  ،3ص .353
 .4ابنحیان ،المجروحین ،ج  ،2ص .190
 .3ذهیی ،میزان االعتدال ،ج  ،2ص .232
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از عباسبن بکار بصری ،دو اثر مهم تاریخی به نام اخبار الوافدین منن الرانام منن ا ن

البصرة والکوفة علی معاویة و کتاب اخبار الوافدات من النساء علی معاویةبنابیسفيان بر جکای
مانده است 1که اثر اخیکر ،از طریکق احمکدبنعبکداهلل جفکین دوری (م 963ق) ،از عالمکان
سرشناس امامیه ،در باداد ننر پیدا کرده است 5.البته سکینه شهابی ،مح ق رثکار یادشکده،
احتماج داده است که کتاب اخبار وافدات توس ابنجفین دوری گردروری و تکدوین یافتکه
باشد؛ 9ولی همو این کتاب را به نام ابن بکار چاپ کرده است .به هر روی ،در ایکن رثکار از
حمایتها و احت اجات اصحاب امیر مؤمنان

مانند صعصعةبنصوحان (م.حکدود 61ق)،

عمروبنحمق خ اعی (م 21ق) ،ابوالطییل عامر (عمرو)بنواثفه کنانی (م 111ق یکا 115ق
یا  )116و عدیبنحاتم طائی (م 78ق) و همچنین ،زنان طرفدار امیر مؤمنان
عفی

در م ابل معاویه سخن به میان رمده که جذاب و قابل توجه است.

 ،از امام

1

گیتنی است که عباسبنبکار ،برخی از رثار اصحاب امامیه را در اختیکار داشکته و ن کل
کرده است 2.همچنین ،او راوی خطبه ابوذر درباره ماجراهای پس از رحفت رسوج خدا
نی بوده است.

7

3ـ .4ابوالحسن نوفلی (م.بعد 251ق)

عفیبنمحمدبن سفیمان نکوففی بصکری ،از جمفکه تکاریخنگکاران امکامی در بصکره بکه
شمار مکیرود 6ککه از اصکحاب حضکرت امکام هکادی

بکه شکمار مکیرفتکه 8و بکا رن

 .1زرکلی ،االعالم ،ج  ،3ص 259؛ بروکلمان ،تاریخ االدب العربی ،ج  ،2ص  39و .70
 .2ابنبکار ،الوافدات ،ص .21
 .3همان ،ص .12
 .7ابنبکار ،الوافدین ،ص  21أ  29 ،24أ  55 ،52 ،51 ،31و 55؛ همو ،الوافدات ،ص  70أ .73
 .5نجاشی ،رجال ،ص .130
 .5طوسی ،فهرست ،ص .95
 .4ابوالیرج اصیهانی ،االغانی ،ج  ،13ص 395؛ همو ،مقاتل الطالییین ،ص .377
 .3طوسی ،رجال ،ص .333
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حضرت ،ارتباو و مکاتبه داشته است 1.مسعودی کتابی به نام االخبار بکرای وی برشکمرده
است 5که تاریخنگاران پسینی مانند مسعودی ،از این اثر مهم تاریخی بهره بردهاند .با توجه
به ن ل ها و روایات باقیمانده تاریخی از عفیبنمحمکد نکوففی ،مکیتکوان گیکت ککه او در
مباحثات تاریخی ،بینتر از پدرش ،محمدبنسکفیمان (زنکده،ح 511ق) متکأثر بکوده اسکت.
شخصیت دیگری که نوففی از رن بهره برده ،حمادبنعیسی جهنکی بصکری (م 513ق) از
اصحاب امام صادق

و امام کاظم

و امام رضا

میباشد 9.حمادبنعیسی اصکالتاً

اهل کوفه بوده که در بصره ساکن شده بود 1.نوففی ک ظاهراً در بصره ک از طریق جهنی به
اخبار تاریخی اصحاب امامیه کوفه که از ائمه

استماع کرده بودند ،فرا گرفته است.

2

باید اف ود که ابوالحسن نوففی و پکدرش در راسکتای گکرایههکای امکامی ،بکه ن کل
هدف دار وقاید تاریخی میپرداختند .ازاینرو ،ابوالیرج اصیهانی زیدیگرا ،به مذهب امامی
وی و پدرش حمفه کرده و گیته که ع یده امامی او ،بر گ ارشهایه سایه انداخته اسکت؛
اف ون بر اینکه پدر او اخبار را از افواه مردم گردروری میکرده است 7.و در ادامه ،رن ن لها
را با تعبیر «اراجید و اباطیکل» وصکد ککرده اسکت 6.بکا ایکن حکاج ،ابکوالیرج اصکیهانی
گ ارشهای قابل توجهی از رنان در رثارش بازننر داده است 8.من والت تاریخی باقیمانکده
از ابوالحسککن نککوففی بصککری ،غالب کاً بککه موضککوعاتی چککون زنککدگی ائمککه

و فضککایل

 .1کلینی ،کافی ،ج  ،4ص 33؛ صدوق ،من الیحضره الیقیه ،ج  ،7ص 270؛ طوسی ،تهذیب االحکام ،ج ،2
ص 315؛ همان ،ج  ،3ص .303
 .2مسعودی ،مروج الذهب ،ج  ،3ص .15
 .3نجاشی ،رجال ،ص .172
 .7برقی ،رجال ،ص 21؛ طوسی ،اختیار معرفة الرجال ،ج  ،2ص .505
 .5ابوالیرج اصیهانی ،مقاتل الطالییین ،ص .55
 .5همان ،ص .377
 .4همان.
 .3همان ،ص  327 ،309 ،297 ،243و .377
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اهلبیت

و همچنین ،به سرگذشکت بعضکی از عفویکان اختصکا

دارد 1.او شکاگردان

زیادی را در عرصه تاریخنگاری بصره تربیت کرد؛ از جمفه رنها ،احمدبنعبیکداهلل ث یکی (م
911ق) و احمدبنعبدالع ی جوهری (م 959ق) میباشند 5که در ادامه ،بکه رنکان پرداختکه
میشود.
3ـ .5محمدبنزکريا غالبی (م 298ق)

محمدبنزکریابن دینار غَالبکی جکوهری بصکری ،معکروف بکه ابکنزکرویکه 9،از جمفکه
نامدارترین تاریخنگاران امامیه در بصره به شکمار مکیرود .او اهکل بصکره و از تبکار قبیفکه
بنیغِالب 1میباشد 2.غالبی در میان جامعه امامیه بصره ،از جایگاه ممتازی برخوردار بوده
است؛ تا جاییکه رجاجشناسان امامی با تعبیر «وجهاً من وجوه اصحابنا بالبصره» از او یکاد
کردهاند.

7

محمدبنزکریای غالبی را باید یکی از برجستهترین و فعکاجتکرین مورخکان در حکوزه
تاریخ نگاری بصره برشمرد .در منابد ،از او با تعابیری چون« :صاحب حکایکات و اخبکار»،

6

«کان اخباریاً واسد العفم» 8،ن اشی« :کان احد اصحاب السیر واالحکدا والماکازی وغیکر
 .1برای نمونه ،ر.ک :صدوق ،عیون اخیار الرضا ،ج  ،1ص  44 ،43 ،40و 32؛ ابأوالیرج اصأیهانی ،مقاتأل
الطأأالییین ،ص  327 ،309 ،297 ،243و 377؛ طوسأأی ،امأأالی ،ص  325و 753؛ نسأأائی ،خصأأائص
امیرالمومنین ،ص  43و .47
 .2جوهری ،السقییة و فدک ،ص  40و 41؛ ابوالیرج اصیهانی ،مقاتل الطالییین ،ص  112و .112
 .3سمعانی ،االنساب ،ج  ،7ص .321
 .7بنیغالب ،قییله عدنانیتیار و تیرهای از قییله بزرگ هوازن میباشند که در بصره ساکن بودنأد( .کحالأه،
معجم قیائل العرب ،ج  ،3ص )391
 .5نجاشی ،رجال ،ص .375
 .5همان.
 .4ابنحیان ،الثقات ،ج  ،9ص .157
 .3نجاشی ،رجال ،ص .375
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ذلک مکن عفکوم األدب»« 1،ککان راویأة لالخبکار عالمأة» 5یکاد شکده اسکت .همچنکین،
گ ارشهای تاریخی فراوانی از او در منابد شیعه و سنّی یافت میشود.
گیتنی است که غالبی هیچگاه گرایههای شکیعی خکویه را پنهکان نمکیککرد و در
راستای اهداف مذهبی خود ،به ن ل وقاید تاریخی میپرداخت .گمان میرود که به همین
جهت ،مخالیان از او با تعبیر «غالیاً فی التنید» نام بردهاند 9.غالبی اخباری درباره فضایل
امکام عفکی

 1و همچنکین ،در تن کیص خفیکا و دشکمنان

اهلبیت

 ،بکهخصکو

اهلبیت

 2در عرصه تاریخنگاری بصره انتنار داده بود که مخالیان رن اخبار را برنتافته

7

و با عنوان «مناکیر» از رنها یاد کردهاند 6.از همین رو ،او را به وضد حدی مکتهم ککرده و
تضعید نمودهاند 8.در م ابل ،نویسندگان شیعی وی را بکه عنکوان فکردی مکورد اعتمکاد و
راستگو شناساندهاند 3.باید یادرور شد که محمد زکریای غالبی ،از رثکار تکاریخی اصکحاب

سفد شیعه بیاطالع نبوده است .گیته شده کتابهای :ال مل ،صکیین ،النهکروان ،م تکل
 .1ابنساعی ،الدر الثمین ،ص  215و .215
 .2ذهیی ،تاریخ االسالم ،ج  ،21ص .259
 .3ابنجوزی ،الموضوعات ،ج  ،3ص .243
 .7برای نمونه ،ر.ک :صدوق ،علل الشرائ  ،ج  ،1ص  143 ،133 ،134و 209؛ همو ،معأانی االخیأار ،ص
 55و 57؛ ابنشهرآشوب ،مناقب آل ابیطالب ،ج  ،2ص 11؛ ابنطیریق ،عمدة عیون صأحا االخیأار ،ص
 359و 359؛ طیرانی ،المعجم الکییر ،ج  ،3ص 77؛ ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشأق ،ج  ،72ص  79و 50؛
ذهیی ،میزان االعتدال ،ج  ،3ص .550
 .5ابنجوزی ،الموضوعات ،ج  ،3ص .243
 .5همان ،ج  ،1ص  721 ،330 ،349و 722؛ همان ،ج  ،2ص  77و .75
 .4ابنحیان ،الثقات ،ج  ،9ص .157
 .3ابنقطلوبغا ،الثقات ،ج  ،3ص  297و .295
 .9ابنندیم ،فهرست ،ص .121
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امیککر المککؤمنین
صادقین

و م تککل الحسککین

 ،تککألید جککابربنی یککد جعیککی از اصککحاب

و همچنین ،نگاشته های تاریخی پُرشماری از ابومخند لووبنیحیی ازدی،

تاریخنگاری منهور شیعه را در اختیار داشته است.

1

اف ون بر روایات تاریخی و ن ل فضایل ،فهرستنگاران رثاری برای او بر شمردهاند که
اغفب رنها در مورد رویدادهای تاریخی بسترساز م ادالت کالمی و اعت ادی ،و همچنکین،
درباره تاریخ زندگی اهلبیت

میباشند و رن رثار عبارتاند از:

 .1کتاب الجم الکبير؛  .2کتاب الجم الصغير؛  .3کتاب صنفين الکبينر؛  .4کتشاب صنفين
المختصر؛  .5کتاب مقت امير المومنين
 .8کتاب اخبار فاطمة

؛  .6کتاب مقت الحسين

؛  .7کتاب اخبنار زیند؛

ومنشأ ا ومولند ا؛ .9 2کتشاب التنوابين وعنين النوردة؛  .11کتشاب

الحَرّة؛ .11 3کتاب الحکمين والجم والنا ضين إلى وقعته؛ .12 4کتاب اخبار زیاد.

5

عناوین این رثار ،همگی از رویکرد کالمی غالبی شیعیمذهب حکایکت دارد؛ بکهویکژه
رنکه او در بصره ،خاستگاه عثمانی گرایان و معت لیان ،پنج کتکاب دربکاره حکواد جمکل و
صیین نگاشته است؛ وقایعی که عامل بسیاری از چالههای کالمکی بکه شکمار مکیرفتکه
است.
3ـ .6عبدالعزيز جلودی (م 332ق)

ابواحمد عبدالع ی بن یحییبناحمدبنعیسی ازدی جفودی بصری ،یکی از شاخصترین
چهره های جریان تاریخنگاران امامیه بصره محسوب مکیشکود .ظکاهراً دودمکان او شکیعه
بودهاند و نیای ارشدش ،عیسی جفودی ،از جمفه اصحاب امام جواد
 .1نجاشی ،رجال ،ص  129و .320
 .2همان ،ص .374
 .3ابنندیم ،فهرست ،ص .121
 .7ابنشهرآشوب ،معالم العلماء ،ص .152
 .5ابنحجر ،االصابة ،ج  ،5ص .91

به شمار مکیرفتکه
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است 1.رجاجشناسان به امامیمذهب بودن وی تصری کردهاند 5.اف ون بر این ،او در میان
امامیه ،به خصو

امامیان بصره ،از موقعیت ممتازی برخوردار بکوده اسکت؛ تکا جکاییککه

ابنندیم (م 981ق) از وی با عنوان «من اکابر الشیعة االمامیة» نام برده9و ن اشکی نیک بکا
تعبیر «شیخ الیصرة واخیاریها» از او یاد کرده است.

1

جفودی در عرصه تاریخ نگاری بصکره ،بسکیار فعکاج بکوده اسکت و در منکابد از وی بکا
تعابیری چون «اخباری ،صاحب سیر و روایات» سخن بکه میکان رمکده اسکت 2.او مباحک
تاریخی را از مورخان بنام بصره فرا گرفت که محمدبنزکریا غالبی بصری ،از مهکمتکرین
رنهاسکت .از جفککودی اخبکار قابککل تککوجهی در موضکوعات تککاریخی ک کالمککی و فضککایل
اهلبیت

در منابد شیعه و سنّی یافت میشود 7.با بررسی بسیاری از من والت جفودی،

بهخوبی درمی یابیم که این مورخ برجسته امامیه ،با رویکرد اعت ادی بکه مباحک تکاریخی
مینگریسته است .شاید ازایکنروسکت ککه گک ارشتکاریخی هکای وی مکورد اقبکاج زیکاد
نویسندگان مخالد شیعه قرار نگرفته اسکت .البتکه من کوالت صکرف تکاریخی از جفکودی،
کموبیه در منابد عامه نی راه یافته است.

6

 .1نجاشی ،رجال ،ص .270
 .2طوسی ،فهرست ،ص .191
 .3ابنندیم ،فهرست ،ص .275
 .7نجاشی ،رجال ،ص .270
 .5ابنندیم ،فهرست ،ص .123
 .5برای نمونه ،ر.ک :صدوق ،امالی ،ص  429 ،553 ،375 ،329و 430؛ همو ،الخصأال ،ص  531و 592؛
همو ،التوحید ،ص 30؛ همو ،علل الشرائ  ،ج  ،1ص 140 ،153 ،135 ،9و 131؛ همو ،معانی االخیار ،ص
 309و 350؛ همو ،کمالالدین ،ص  159 ،44و 525؛ ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،72ص  50 ،79و
.235
 .4خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج  ،1ص 52؛ همأان ،ج  ،10ص 205؛ سألیی ،معجأم السأیر ،ص 252؛
ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،75ص 331؛ همان ،ج  ،59ص 290؛ همان ،ج  ،40ص .259

67

جريان تاريخنگاران امامیِ بصره از آغاز تا اواسط سده چهارم هجری

عبدالع ی جفودی ،کتابها و رساله های فراوانی را در موضوعات تاریخی و غیره تألید
کرده بود 1که تعداد رنها به بیه از دویست عنوان مکیرسکد .بکا توجکه بکه گک ارشهکای
فهرستنگاران ،میتوان ادعا کرد که او در میان نویسندگان امامیه ک تا نیمه سده چهارم ک
بینترین تألید را داشته است که اغفب رنها در مباح تاریخی بوده است .باید افک ود ککه
شمار قابل توجهی از ح م انبوه رثار جفکودی را کتکابهکای تکاریخی ک کالمکی تنککیل
میدهند و این موضوع ،از عناوین نگاشتههای وی بهخوبی منهود است .اکنون به معرفی
بعضی از رثار تاریخی او که مربوو به اهلبیت

بکوده و همچنکین ،در موضکوع دانکه

کالم و منازعات کالمی نی کاربرد داشته است ،میپردازیم:
 .1کتاب الجم ؛  .2کتاب صفين؛  .3کتاب الحکمين؛  .4کتاب الخوارج؛  .5کتاب حنرو
علی

؛  .6کتاب ما نزم فی الخمسة

کتاب محب علی

؛  .7کتاب ذکر علی

ومن ذکره بخير؛  .9کتاب من احب عليا

من الخلفاء؛  .11کتاب الکنایه عن سب علی
 .13کتاب قوله (علیبنابیطالب
الکالم؛  .15کتاب مام الشيعة بعد علی

الحسين

؛  .22کتاب مقت الحسين

اخبننار ابننیاعفننر محمنندبنعلننی
اعفربنمحمد

فی حرو النبنی

وابغضه؛  .11کتاب من سبه

؛  .12کتاب خالفته (علنیبننابنیطالنب

فی الشوري؛  .14کتاب ما کان بين علی
؛  .18کتاب ذکر فاطمنة

؛  .21کتشاب فنی امنر الحسنن
؛  .25کتششاب اخبننار المینندي

ابنابکر؛
؛  .24کتشاب

؛  .26کتششاب اخبننار

؛  .28کتاب اخبار ابیبکنر و عمنر؛ .29

کتاب مقت محمدبنابی بکر؛  .31کتاب مناظرات علیبنموسی الرضا

 .2نجاشی ،رجال ،ص 270أ .277

وعثمان من

؛  .21کتشاب ذکنر

؛  .23کتاب اخبار علیبنالحسنين

؛  .27کتاب اخبار موسیبناعفر

 .1طوسی ،فهرست ،ص .191

؛

؛  .16کتاب ذکر الشيعة ومن ذکر م و او من احنب

من الصحابة؛  .17کتاب ذکر خدیجة وفض ا البيت
 .19کتاب ذکر الحسن و الحسنين

؛ .8

.

2
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افزوت نر ا کتابها ،ادعبه ،فهرستنگا ات ک کتاب نه نام «کتاب المتعة وما جشا
فش یحمیمها» نیز نرا ،جمود ،نرعیردهانب 1.ا کتاب ،هرچنشب لنشوات فقهشش دا د ،ولشش نشا
یوجه نه یا نگا نودت جمود ،گیات مش ود اثرِ ادعبه نا و کرد یا خش نوعته عبه اسشت؛
چراکه موضوع متنه ،کش از مسائل چال نرانگیز میات عشینه و سشناش هیشوا ه م شرد نشوده
است و احتیاالً جمود ،نا کیک گزا شها ،یا خش ،ا موضوع ا نر سش کرده است.
3ـ .7ابوبشر عمی بصری (م.بعد 351ق)

ابوبنر احمدبنابراهیمبنمعفیبناسد عَمهی ،از مورخان و راویان اخبار امامیکه در بصکره
بوده است .او از تبار خاندان رج عَم ک تیرهای از بنیتیمم ک میباشد ککه سککونتگاه اصکفی
رنها ،در اهواز و فارس بوده است؛ ولکی بخنکی از ایکن دوده ،ماننکد :ابکراهیمبکنمعفکی و
اسدبنمعفی عمی ،پدر و عموی ابوبنر ،در بصره اقامت داشتند.

5

ابوبنر ،یککی از مورخکان نامکدار امامیکه در بصکره بکه شکمار مکیرود .عمکوی وی،
اسدبن معفی نی از تاریخ نگاران امامی در بصره بوده است 9.ابوبنر در نک د تکاریخنگکاران
برجسته امامیه در بصره ،از جمفه محمدبندینار غالبی (م 538ق) 1و عبدالع ی بنیحیکی
جفودی (م 995ق) ،دانه رموزی کرده و راوی رثار تاریخی برخی از اصحاب امامیکه نیک
بوده است 2.ارتباو ن دیک ابوبنر عمی با عبدالع ی جفودی بصری ،تا بدان ا بکود ککه از
وی با عنوان «مستمفی» 7جفودی یاد کردهاند 6.همچنین ،او منت لکننکده اصکفی رثکار و
 .1طوسی ،فهرست ،ص .191
 .2همان ،ص .45
 .3نجاشی ،رجال ،ص .105
 .7همان؛ طیرسی ،اعالم الوری ،ج  ،2ص .157
 .5نجاشی ،رجال ،ص .129
 .5به معنای درخواستکننده امالء.
 .4ابنندیم ،فهرست ،ص 274؛ طوسی ،رجال ،ص 715؛ صیدی ،الوافی بالوفیات ،ج  ،5ص .137
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میرا تکاریخی و روایی جفودی ،به نسلهای پسینی نی محسوب میشود .رجاجشناسان
امامیه ابوبنر را «واسد الروایه»1و «موثق در حدی » معرفی کردهاند؛ 5اما روایات اندکی
از او در مصادر امامیه یافت می شود و تنها شیخ صدوق و شیخ میید چنکد روایکت از وی
در موضوع تاریخ و فضایل از طریق شاگردان بصریاش ن ل کردهاند 9.فخاربکنمعکد (م
 719ق) نی به ن ل از ابوالیرج اصیهانی ،گ ارشکی از او دربکاره حضکرت ابکو طالکب
انتنار داده است 1.عالوه بر این ،گیته شده که ابوبنکر اخبکار فراوانکی از تکاریخنگکاران
اهل سنّت در اختیار داشته است؛ 2با این حکاج ،در منکابد عامکه از من کوالت وی خبکری
نیست.
باید یادرور شد که تاریخنویسانی چون ابوالیرج اصیهانی (م927 .ق) ،محمدبکنوهبکان
دُبَیفی (زنده 971ق) 7ک تاریخنگار امامیه ک و همچنین ،حسینبنحصکین عمکی و ابوطالکب
انباری ،از ابو بنر روایت فراگرفتهاند.

6

با توجه به من والت باقیمانده و عناوین رثار ابوبنر عمکی ،احتمکاج مکیرود او نیک در
جریان تاریخنگاری امامیه همچون منایخه محمدبنزکریای غالبی و عبدالع ی جفودی،
رویکردی تاریخی کالمی داشته است .ابوبنر کتابهایی را در حوزه تاریخ و فضایل تألید
کرده بود و فهرستنگاران امامی نی با تعبیر «حَسَن التصنید» از او نام بردهانکد 8.در ایکن
 .1طوسی ،رجال ،ص .711
 2نجاشی ،رجال ،ص 95؛ طوسی ،رجال ،ص .715
 .3صدوق ،التوحید ،ص  232و 233؛ میید ،امالی ،ص  90و .91
 .7ابنمعد ،ایمان ابیطالب ،ص  135و .134
 .5نجاشی ،رجال ،ص .95
 .5همان؛ ابنمعد ،ایمان ابیطالب ،ص .135
 .4نجاشی ،رجال ،ص  129 ،130و 325؛ طوسی ،فهرست ،ص .45
 .3طوسی ،فهرست ،ص 45؛ نجاشی ،رجال ،ص .95
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م اج ،به بعضی از کتاب های تاریخی وی که در مباحثات کالمی کاربرد داشتهاند ،اشکاره
میکنیم:
 .1کتاب التاریخ الکبير؛  .2کتاب التاریخ الصغير؛ .3 1کتاب االبوا الدامغة .نسشخها ،از ا ش
اثر ا سیبن طاوس (م 664ق) د اختیا داعته و گزا عش از یا
2

کرده است؛  .4کتاب مناقب اميرالمومنين

از آت نقشل

سشو خشبا

؛ .5 3کتاب محنن األنبيناء واألوصنياء واألوليناء؛.6 4

کتاب الفِرَق .نو سنبگات امامیه ،ا اثر ا نا ینبیر «حس َر ب» وصف کردهانب.

5

3ـ .8ابنوهبان دُبَیلی بصری (زنده 361ق)

ابوعبداهلل محمدبنوهبانبنمحمد هنائی بصری ،معکروف بکه دُبَیفکی 7را بایکد یککی از
رخرین مورخان جریان تاریخ نگاری امامیه در بصره برشمرد .او از تبار قبیفه ب رگ ازد و در
شهر بصره ساکن بوده 6و ظاهراً در نیمه سده چهارم ه ری در رن شهر میزیسته اسکت.
ابوعبداهلل دُبَیفی ،در زمره محدثان و تاریخنگاران برجسته و موثق امامیه قرار دارد 8ککه در
بصره ن د تاریخنگاران امامی مانند محمدبنزکریای غالبی و ابوبنر احمدبنابراهیم عمکی،
شاگردی کرده است 3.عالوه بر این ،او مسافرت هایی به باداد و واس نی داشکته و در رن
شهرها از اصحاب امامیه روایاتی را فرا گرفته است.

11

 .1نجاشی ،رجال ،ص .95
 .2ابنطاووس ،االمان ،ص .95
 .3طوسی ،فهرست ،ص 45؛ نجاشی ،رجال ،ص .95
 .7ابنندیم ،فهرست ،ص .274
 .5طوسی ،فهرست ،ص 45؛ نجاشی ،رجال ،ص .95
 .5طوسی ،رجال ،ص .777
 .4نجاشی ،رجال ،ص .395
 .3همان.
 .9طوسی ،امالی ،ص 554؛ طیرسی ،اعالم الوری ،ج  ،2ص  157و 155؛ ابنطاووس ،جمال االسیو  ،ص
 107و .191
 .10خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج  ،13ص  33و 37؛ ابننجار ،ذیل تاریخ بغداد ،ج  ،2ص .31
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از ابوعبداهلل دبیفی روایاتی در موضوعات :امامت ،فضکایل ،سکیره و تکاریخ ،در مصکادر
روایی یافت میشود 1.با توجه به محتوای من والت وی ،میتکوان بکه رویککرد تکاریخی ک
کالمی وی پی برد .اف ون بر این ،دبیفی کتاب هایی با موضوع تاریخ تألید کرده بکود ککه
عناوین رنها ،بینتر از دیدگاه تاریخی ک کالمی او پرده برمیدارند؛ رن رثار عبارتانکد از.1 :
کتاب اخبار الصادق

مع المنصور؛  .5کتاب اخباره (امام صادق منع ابنیحنيفنه؛  .9کتکاب

األذان ح نیع علننی خيننر العم ن  .گیککتن وا ه «خیککر العمککل» در اذان صککب  ،یکککی از مککوارد
چالهبرانگی میان شیعه و عامه به شمار میرفته است؛  .1کتاب اخبار الرضا
اخبار ابیاعفر الثانی

؛  .2کتاب

؛ .7 5ظاهراً او کتابی در مع رات پیامبر به نام معجزات النبوة داشته

است که از این اثر ،مطالبی در منابد کالمی امامیه ن ل شده است.

9

افرادی که از رنان سخن گیتیم ،از جمفه منهورترین تاریخنگکاران امکامی بصکره بکه
شمار میروند .ناگیته نماند برخی از تاریخنگاران امامیه که در بصره ن د مورخان امامی رن
دیار تعفیم دیده بودند ،به مرک عفمی باداد رمده و در رن ا من والت تاریخی اصحاب امامی
بصره را منتنر ساختند؛ از رن جمفه میتوان به این موارد اشاره کرد:
ک احمدبنعبیداهللبنمحمدبنعمکار ث یکی کاتکب (م911 .ق یکا 911ق یکا 913ق) از
شاگردان ابوالحسن نوففی و نویسنده رثاری چون :الرسالة فی تفضني بننی اشنم ومنواليیم

وذم بنیامية واتباعیم 1،کتاب المبيضة در م اتل الطالبیین ،کتاب الرسالة فی بنیامينة ،کتاب

اخبار حجربنعدي ،کتاب الرسالة فی مثالب معاویة 2،کتاب صفين و کتاب الجم ؛

7

 .1خزاز قمی ،کیایة االیر ،ص  225 ،135 ،105 ،35 ،52 ،51و 237؛ طوسی ،تهذیب االحکام ،ج  ،5ص
 9و 10؛ خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج  ،13ص  33و 37؛ ابأنشأاذان ،مائأة منقیأة ،ص  44 ،35و 43؛
طیرسی ،اعالم الوری ،ج  ،2ص  157و .155
 .2نجاشی ،رجال ،ص  395و .394
 .3ابنجیر ،نهج االیمان ،ص .570
 .7ابنندیم ،فهرست ،ص 155؛ حموی ،معجم االباء ،ج  ،3ص .270
 .5حموی ،معجم االباء ،ج  ،3ص .270
 .5همان ،ص .272
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ک احمدبنمحمدبکنجعیکر صکولی بصکری ،از شکاگردان محمکدبکنزکریکای غالبکی و
عبدالع ی بنیحیی جفودی ،نویسنده کتاب اخبار فاطمة

؛

1

ک و احمدبنمحمدبنسهل ،معروف به ابیغریب ضبی ،شاگرد غالبی.

5

 .4تأثیرپذيری مورخان اهلسنّت از تاريخنگاران امامی بصره

حضور پُررن

و فعاج جریان تاریخنگاری امامیه در بصره ،موجب گردید تا مورخکان عامکه

به تعامل با تاریخ نگاران شیعی تن در دهند و حتکی در برخکی از مکوارد نیک تحکت تکأثیر
رویکردهای تاریخی ک کالمی رنان قرار بگیرند .از همین رو ،مورخان منهور اهلسنّت ،چه
بیواسطه و چه باواسطه ،از گ ارشهای تاریخی تکاریخنگکاران امکامی ،در رثارشکان بهکره
بردهاند؛ به عنوان نمونه ،میتوان به افرادی چکون :محمکدبکنحبیکب باکدادی (م 512ق)،
احمدبنیحیی بالذری (م 563ق) و محمدبنجریربنی ید طبری (م 911ق) اشاره کرد ککه
در کتابهاینان من والت تاریخی ابوالحسن نوففی ،تاریخنگکار نامکدار امامیکه را انعککاس
دادهاند.

9

در سایه این تعامالت و وامگیری میان مورخان سنّی و جریان تاریخنگکاری امامیکه در
بصره ،برخی از تاریخنگاران اهلسنّت تحت تأثیر رویکرد تاریخی ک کالمی تکاریخنگکاران
امامی بصره قرار گرفته بودند .ازاینرو ،مناهده میشود گ ارش های مکورد تأییکد دیکدگاه
ع یدتی شیعیان را که معموالً نویسندگان سنّیمذهب به ن ل رنها تمایل نداشکتهانکد و یکا
عمداً در صدد کتمان رن بودند ،این گروه متأثر از جریان تاریخنگکاری امامیکه ،از ن کل رن
اخبار ابایی نداشته و بدون هیچ محذوریت مذهبی ،به انتنار رن مبادرت میورزیدند .نمونه
 .1طوسی ،فهرست ،ص .43
 .2طوسی ،رجال ،ص .710
 .3ابنحییب بغدادی ،المنمق ،ص  353أ 355؛ بالذری ،انسأاب االشأراف ،ج  ،2ص  195و 194؛ همأان،
ج  ،7ص  27و 55؛ طیری ،تاریخ طیری ،ج  ،5ص  230 ،259و .303
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بارز این افراد ،ابوبکر احمدبنعبدالع ی جوهری بصری (م 959ق) میباشد که در منابد ،به
سنّیمذهب بودن وی تصری شده است 1.او در بصره از اصحاب تاریخنگکار امامیکه چکون
ابوالحسن نوففی و محمدبنزکریای غالبی ،اخباری را فرا گرفته بود .با نگکاهی بکه رثکار و
گ ارشهای منحصربهفرد تاریخی ابوبکر جوهری ،بهخوبی می توان دریافت ککه او تحکت
تأثیر جریان تاریخ نگاری امامیه در بصره قرار داشته است .کتاب مهم السنقيفة وفند 5وی،

روشن ترین گواه بر این ادعاست .این اثر ارزشمند که از رن با عنوان السک ییه 9و یکا اخبکار
الس ییه نی یاد کردهاند1،در دسترس ابنابیالحدید معت لی (م 727ق) و عفیبنعیسی اربفی
(م 739ق) بوده است و رن دو در رثارشان از این کتاب استیاده نمودهاند 2.ابوبکر جوهری با
توجه به تأثیرپذیری اش از مورخکان امکامی بصکره ،در کتکابه اخبکار یگانکهای را دربکاره
ماجراهای پس از رحفت رسوج اکرم

انعکاس داده است که بخه قابل توجهی از این

گ ارشها را هیچگاه نمیتوان در منابد اهلسنّت یافت .او در این اثر ،من والت تاریخدانان
امامی بصره چون ابوالحسن نوففی و محمدبنزکریا را نی بازتاب داده است7.همچنکین ،در
طریق بعضی از گ ارش های تاریخی این کتاب ،برخکی از اهکلبیکت

و عفویکان قکرار

دارند 6.اف ون بر کتاب السقيفة وفد  ،از جوهری روایاتی نی در فضیفت امیکر مؤمنکان
در منابد امامیه یافت میشود.

8

 .1ابنابیالحدید ،شر نهج الیالغه ،ج  ،15ص .237
 .2همان ،ص .210
 .3طوسی ،فهرست ،ص .33
 7ابنابیالحدید ،شر نهج الیالغه ،ج  ،9ص  3و .21
 .5همان؛ همان ،ج  ،15ص  237و 210؛ اربلی ،کش الغمة ،ج  ،2ص .103
 .5جوهری ،السقییة وفدک ،ص  103 ،100 ،41 ،40أ  120 ،105و .130
 .4همان ،ص  47 ،54 ،55 ،53و .100
 .3طوسی ،امالی ،ص  503و .597
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37

گمان میرود که عمربنشبه نمیری بصری (م 575ق) ،تاریخنگار صاحبنام اهلسنّت،
از منایخ ابوبکر جوهری نی تا حدودی از جریان تاریخنگاری امامی در بصره متکأثر بکوده
است .میدانیم که وی در بصره بکا اصکحاب امامیکه چکون عفکیبکناسکماعیل میثمکی 1و
ابوالحسن عفیبنمحمد نوففی ،تاریخ نگار امامیه ،مرتب بوده و از نوففی نی چی هکای فکرا
گرفته است 5.از سوی دیگر ،گ ارشهای ت ریباً منحصربهفردی درباره رویدادهای پکس از
رحفت پیامبر

و اقدامات عمر در کتاب تاریخ المدینة المنورة 9و غیر رن بکه دسکت داده

است 1که تاریخنگاران اهلسنّت به دلیل عواقب کالمیاش ،بهنکدرت از رن اخبکار سکخن
به میان روردهاند .اف ون بر این ،ابنشبه نمیری کتکابی بکه نکام السنقفية داشکته اسکت2ککه
به غیر از او و شاگردش ابوبکر جوهری ،از سوی نویسندگان عامه کتابی با چنین عنکوانی
ال نویسکندگان شکیعی ،رثکاری بکا ایکن عنکوان تکألید مکیککردهانکد.
سراغ نداریم و معمو ً
احتماج میرود ابوبکر جوهری در تألید کتاب السنقيفة وفند از کتکاب السنقيفة ابکنشکبه
نمیری بهره برده است؛ چراکه او در کتابِ یادشده ،من والت ابنشبه را فراوان بازتاب داده
است.

7

 .1تنوخی ،الیرج بعد الشدة ،ج  ،3ص .150
 .2ابنحجر ،االصابة ،ج  ،3ص .25
 .3او از تحریم متعه حج و متعه نساء توسط عمر برخالف سیره رسول خدا(ص) و نیز بدعت نمأاز تأراوی
سخن به میان آورده است( .ابنشیه ،تاریخ مدینة المنورة ،ج  ،2ص  417 ،413و  )420همچنین ،نقل کرده
که برای اوّلینبار اهل کتاب عمر را فاروق خواندهاند( .ابنشأیه ،تأاریخ مدینأة المنأورة ،ج  ،2ص  )552و
عمرو عاص برای نخستینبار عمر را امیرالمؤمنین خطاب کرده است( .ابنشیه ،تاریخ مدینأة المنأورة ،ج ،2
ص  549و )530
 .7ابنعساکر ،تاریخ مدینة دمشق ،ج  ،72ص .379
 .5ابنناصرالدین ،توضی المشتیه ،ج  ،5ص .239
 .5جأوهری ،السأقییة وفأدک ،ص  52 ،75 ،75 ،39أ  45 ،42،43 ،59 ،53 ،55 ،57 ،57أ ،97 ،44،92
 104 ،99أ  114 ،117 ،111أ 127 ،122 ،121 ،119و .124
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شخصیت دیگری از تاریخنگاران اهلسنّت که میتوان او را در زمره متأثران از جریان
تاریخ نگاری امامیه در بصره قفمداد کرد ،ابوبکر محمدبنیحیی صولی باکدادی (م 992ق)
است 1.وی از باداد به بصره رفته و در رن ا ن د محمدبنزکریکای غالبکی بصکری تفمکذ و
استماع کرده است 5و در باداد نی از احمدبنعبیداهللبکنعمکار ث یکی ،از پکرورشیافتگکان
مکتب تاریخنگاری امامیه در بصره ،تاریخ رموخته است 9.از ابوبکر صکولی روایکاتی دربکاره
زندگانی ائمه

و نی احادیثی از امام رضا

در منابد روایی امامیکه یافکت مکیشکود.

همچنین ،گیته شده صولی خبری را در حق امام عفیبنابیطالب
که عوام و خوا

1

در باداد روایت کرد

(اهلسنّتِ) رن شهر ،قصد قتل او را کردند که ازایکنرو ،وی بکه سکوی

بصره متواری شد و سران ام نی مخییانه در رن ا درگذشت.

2

نتیجه

پیدایه مکتب تاریخنگاری بصره ،ت ریباً به سده اوهج ه ری بازمیگردد؛ اما در سده دوم و
سوم ،دانه تاریخنگاری در عرصههای مختفیی در بصره رشد ف ایندهای داشته اسکت .بکه
نظر میرسد که درگیریهای فکری و کالمی در سدههای دوم و سوم در بصکره ،موجکب
گسترش مباحثات تاریخی و تاریخنگاری در این عصر شده است .رویدادهای تاریخی چون
ماجرای جاننینی پیامبر

و درگیریهای صحابه نیک بسترسکاز پکارهای از موضکوعات

بح برانگی کالمی گروههای فکری بوده است .ازاینرو ،هریک از این گروهها ،در راستای
 .1برای شناخت وی ،ر.ک :خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،ج  ،7ص  193أ .201
 .2همان ،ص .193
 .3صدوق ،عیون اخیار الرضا ،ج  ،1ص  43 ،40و .32
 .7صدوق ،امالی ،ص 453؛ همو ،التوحید ،ص 705؛ همو ،عیون اخیار الرضا ،ج  ،1ص 43 ،40 ،25 ،27
و 32؛ همان ،ج  ،2ص  134 ،135 ،135 ،97 ،93و .133
 .5ابنخلکان ،وفیات االعیان ،ج  ،7ص .250
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39

دیدگاه کالمی خویه ،حواد تاریخی را بازخوانی کرده و انعککاس مکیدادنکد .از همکین
روست که بصریان در خصو

منازعات صدر اسالم ،رثار قابل توجهی را از خود بر جکای

گذاشتهاند .شیعیان که اساساً در عرصه تاریخنگاری همینه پینگام بودهاند ،بهویژه رنکه از
سوی ائمه اهلبیت

نی در این زمینه همکواره ترغیکب مکیشکدند ،از اواخکر سکده دوم

ه ری در بصره به عنوان مرک مهم تاریخنگاری اسالمی ،فعالیتهکای تکاریخی خکود را
پی گرفتند؛ چه رنکه مباحثات تاریخی ،ن ه بس ایی در م ادالت کالمی و ع یدتی میکان
مذهبی داشته است .بنابراین ،رنان در موضوعات مختفکد چکالهبرانگیک تکاریخی ماننکد
جاننینی رسوج خدا

و جن

جمل که در گیتوگوهای کالمی کاربرد داشکته اسکت،

رثار مهم و قابل توجهی را تألید کردند.
در فاصفه اواخر سده دوم ه ری تا اوایل سده چهارم ه ری ،تاریخنگاران برجسکته و
سرشناسی چون :ابانبنعثمکان ب فکی ،ابوالحسکن نکوففی ،محمکدبکنزکریکای غالبکی و
عبدالع ی بن یحیی جفودی در بصره فعاج بودند که ن که رفرینکی و تأثیرگکذاری اینکان در
مکتب تاریخنگاری بصره ،انکارناپذیر است؛ تا جاییکه برخی از مورخکان سکنّی بصکره ،در
پاره ای از مباحثات تاریخی ،تحت تأثیر تاریخنگاران شیعه بصری قرار داشتهاند که ابکوبکر
جوهری نویسنده کتاب السقيفة وفد یکی از رنهاست.
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