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مقدمه
تاریخنگاری یکی از جلوههای تمدن است .مسلمانان و اصحاا امامحان (ع) ،از جملح
اصاا امام هادی (ع) ( 212-221ق ).نیح بحا انگیح ههحا و رویکردهحای متفحاوتی بح
تاریخنگاری پرداخت اند .برخی پیشتاز و نوآور بوده ،ب بالندگی آن کمک کردند و تعداد
درخورتوجهی نی توانستند تاریخنگاری اسالمی را پویا نگ دارنحد و اسحتمرار بششحند.
ب رغم تفاوت گرایشها و رویکردهحا و حتحی مشالفحت برخحی از آنهحا بحا افکحار امحام
هادی (ع) ،اندیش های شعوبی در میان اصاا تاریخنگار مشحاهده نمحیشحود .تمرکح
تاقیق بر نقش اصاا امام هادی (ع) ،از آنرو اهمیت دارد ک آنها با امحام (ع) رابطح
مستقیم داشتند و از امام (ع) علم میآموختند؛ این رابط میتواند ب نحوعی الهحامبشحش
نقش مستقیم و غیرمستقیم امام (ع) در این حرکت باشد .بدین ترتیح  ،واژه «اصحاا »
ب دلیل گسترش مفهومی ،شامل غیرامامیان نی میشود و ب لاحا ارتاحاب بحا امحام (ع)
مفهومی خاصتر از شیع امام (ع) دارد ،زیرا برخی شیعیان با امام (ع) ارتااطی نداشتند.
امام هادی (ع) از سال  221تا  212ق ،.یعنی ب مدت  02سال امامت کردنحد .ححدود
 579تن از آن حضرت روایت کرده اند ک طوسی از  595تن ب نام 52 ،تحن بح کنیح و
یک زن نام برده است (نک :.طوسی .)062- 085 :5251 ،نوشتار حاضر ،با تکی بر سح مناح
اصلی ،شامل رجال نجاشی ،فهرست و رجال طوسی ب بررسی تاریخنگاری آن دسحت از
اصاا امام هادی (ع) پرداخت است ک صاح آثار تاریشی بودند .در این پژوهش ب
اموری مانند پای گحذاری ،توسحع یحا استمراربششحی دانحش تحاریخ توجح شحده اسحت؛
همان گون کح جایگحاه علمحی و زیسحتی آنحان ،عوامحل انگی شحی ،گونح هحای فکحری،
نوع شناسیِ نگارشها و نی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری اصاا  ،از ذهن دور نمانده و بحا
این فرض تاریخنگاری آنان بررسی شده است ک اکثر آنان میحراث بحر مورخحان پیشحین
بوده ،نوآوری چندانی نداشت و بیشتر در گسترش ،حفظ و استمرار حرکت تاریخنگاری
مؤثر بودهاند .تعالیم دینی از مناب معرفتی ،عوامل انگی شی و رویکردهای فکری آنان در
شمار عوامل بالندگی تاریخنگاری آنان بوده است؛ با این حال ،مفقحود بحودن و انعکحا
ندادن اخااری از تاریخ نگاشت های اصاا در مناب پسینی ،بررسی ماتوایی نوشت های
اصاا و دستیابی ب نگرش ،نگارش و اهداف و انگی ههای آنان را با دشواری روب رو
کرده است.
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آثحار علمححی موجحود ،پیشحین ای را نشححان نمحیدهحد ،جح مقالح ای از سیدمصححطفی
طااطاححایی ک ح «ب ح نقححش اصححاا امححام جححواد (ع) در تححاریخنگححاری دوره عااسححی»
پرداختح اسحت و آن را بح مطالعح محوردی اصحاا حاضحر در قلمحرو جغرافیحایی
ایححران ماححدود کححرده و فصححلنام تححاریخ اسححالم آن را در سححال  61شححماره  91منتشححر
کرده است .این اثر افح ون بحر اینکح ویحژه اصحاا امحام جحواد (ع) اسحت ،رویکحرد
توصححیفی دارد ،تالیححل و نقححد نححدارد ،ب ح حاش حی پرداخت ح و در مححواردی نی ح اشححتااه
1
کرده است.
هندس نوشتار براسا ری شاخ های تاریخنگاری سامان یافت است تا در مطالعحات
تاریشی ،نقش تمدن ساز آنان مششص شود .آنگحاه در درون هحر شحاخ مسحا لی ماننحد
راویان تاریخنگار ،بومشناسی آنان ،اندیش  ،تشصص ،آثار علمی و نوع نقش آنان کاویده
شده است.
محورهای تاریخنگاری در آثار اصحاب امام هادی (ع)
 .1سیرهنگاری
نگارش سیره ناوی در میان یحاران ا مح (ع) بحا پیشحتازی ابحان بحنتغلح در قحرن دوم
و با گحرایش ک المی_ححدیثی آغحاز شحد و در عصحر امحام هحادی (ع) اسحتمرار یافحت.
این سیره نگحاران دو نفحر عراقحی و یحک نفحر قمحی بودنحد« .مغحازی» همسحو بحا تفکحر
رایج در میان سیرهنویسحان ،نحام عمحومی سحیرهنگاشحت هحای اصحاا امحام هحادی (ع)
اسحت ،جح اینکح ابحنفضحال ری موضحوعاتی را در سحیرهنگحاری شحیعی افح ود .اینحان
سحیرهنگحاری را بحدون نحوآوری ،توسحع بششحی یحا داشحتن رویکحرد خاصحی اسححتمرار
بششیدند و گویا ب همحین سحا  ،آثحار آنحان تحوان مانحدگاری نیافحت .رابطح اسحتاد و
شححاگردی در میححان ایححن سححیرهنگححاران حححاکی از گححرایش حححدیثی بححا هححدف تایححین
دیحدگاههححای فقهححی یححا کالمححی اسححت .فهطهایح بح نماینححدگی از ابححنفضححال ،نشسححتین
جریان انارافی شیعی بحود کح بح سحیرهنگحاری پرداخحت و بح منحاب فِحرهق مشتلح
شیعی توج کرد .سیرهنگاشحت هحای راویحان امحام هحادی (ع) در شحمار میحراث مفقحود
اسححت و از ایححنرو ارزیححابی آنححان دشححوار اسححت .در ادامحح بحح معرفححی برخححی
سیرهنگاران میپردازیم.
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هارون بنمسلم بنسعدان (درگذشته نیمه دوم قرن سوم)
هارون با اصالت انااری در کوف زاده شد .ب دلیل سکونت در سامرا بح سحامرایی لقح
یافت (خطی بغحدادی )20/52 :4141 ،و سحرانجام در بغحداد درگذشحت .او صحاابی امحام
هادی (ع) و مورد اعتماد عموم رجال شناسان شحیع اسحت (نجاشحی208 :4141 ،؛ طوسحی،
 .)210 :4141برخی وی را ب دلیل اعتقاد ب جار و تجسیم تضعی کردهاند (نک :.ابوطال
زیدی966 :5061 ،؛ وحید بهاهانی ،بیتا012 :؛ بار العلوم58– 51/2 :4111 ،؛ تحرم

عحاملی:4141 ،

 .)66– 62او اف ون بر نگارشهای حدیثی و کالمی ،کتا المغازی را تحدوین کحرد و در
سال  221ق .در سامرا تدری داشت و ب احتمال ،آن را بازگو کرده است (نک :.طوسحی،
172 :4141؛ خطی بغدادی20/52 :4141 ،؛ ابنکثیر .)62/9 :4141 ،اخاار مادودی مانند پیامحد
نارد بدر در حاش (کلینحی525/2 :4111 ،؛ مفیحد208 :4141 ،؛ طوسحی )52 :4141 ،از او برجحا
مانده است  .این خار در مناب سنی و ب طور گسحترده در منحاب شحیعی بازتحابی نحدارد،
چنانک خاری ک ابنکثیر از او دربحاره «ردّ الشحم » (ابحنکثیحر )62/9 :4141 ،نقحل کحرده
است  ،در مناب یافت نشد .این اخاار نی دانست نیست از کدام اثر اوست .بیشترین تأثیر
هارون در عرص خطا نگاری و فضایلنویسی است (نحک :.ادامح مقالح  ،خطاح نگحاری) .او
اخااری را از برخی اصاا امام صادق (ع) ،مانند بُرهید بنمعاوی (م پیش از سحال 528
ق ).گرفت و ب احتمال ،با حذف راویان ،آنها را ب طور مستقیم نقل کرده ک سا شحده
است برخی درگذشت وی را ن دیک ب  501سالگی بدانند (نک :.خویی 210/21 :4141 ،و
217– 219؛ ترم عاملی .)66 – 62 :4141 ،علی بنحسن بنفهضّحال در شحمار خوشح چینحان
خرمن دانش هارون است (نک :.طوسی )266/2 :4111 ،و چ بسحا ایحن رابطح بحیتحأثیر در
سیرهنگاری ابنفضال نااشد.
احمد برقی (م  472یا  482ق).
احمد بن مامد بن خالد برقی در زمانی نامششص در قم زاده شد و در آنجا پرورش
یافت و سرانجام ب گفت ابحن غضحا ری (م  255ق ).در  272ق .و بح نقحل علحی
بن مامد ماجیلوی  ،نوه دختری و شاگرد احمد  ،در  281ق .در قم دفن شد ( نجاشی،
 .)77 : 5259امروزه اثری از م ار وی وجود ندارد ( عاا قمی ،بی تا . )76/ 2 :بر اسا
روایتی ،احمد در سامرا با پیکی مالقات و خار توثیق تعدادی از شحیعیان را از او
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دریافت کرد .آن پیک بر پای شواهدی  ،امام هادی (ع) است (شایری 518 : 4111 ،؛ نک:.

ابن زین الدین . )57 : 4144 ،شاید اطالق «رجل» در اصطالح عل مِ حدیث ب امام هادی
(ع) مهم ترین شاهد این ادعا باشد ( نک :.کلااسحی )587/ 2 : 4111 ،ک ب رغم ند اشحتن
روایت مستقیم از امام هادی ( ع) ،در شمار اصاا آن امام ( ع) یحاد شحده اسحت
( طوسی 070 : 4141 ،و . )080
نجاشی و طوسی احمد را ب دلیل نقل از ضعیفان و اعتمحاد بح روایحاتِ مُحرسهحل و
عالمان قمی ب سا برداشت خاصّشان از غلوّ ،تضعی کحردهانحد .سحا آن ،تفحاوت
روش مادّثان و مورخان در برخورد با اسناد و نی تفاوت شیوه برخورد ماحدّثان کوفح
و قم با روایت گرِ اسناد است ک قحم بحر اصحل تضحعی و کوفح بحر اصحل تعحدیل بحا
روایت گران برخورد می کنند (نک :.نجاشی 79 :4141 ،و 001؛ طوسی92 :4141 ،؛ حِلّی:4141 ،
90؛ کاش الغطاء ،بیتا 01 :ح 09؛ بارالعلوم .)006/5 :4111 ،با اینحال ،رجالشناسان برقحی را
در دورههای بعدی تعدیل کردند و کتا هایش اهمیت یافت و روایات او ب کت اربع
شیع راه یافت (صحدوق 0/5 :4141 ،ح  .)2صحدوق عنحوان تعحداد زیحادی از آثحارش را از
کتا های برقی گرفت است.
مسعودی از احمد برقی در ردی پیشگامان و مورخانی مانند ابومِشن  ،ابناسااق،
واقدی ،ابنکلای ،ابوعُایده مهعمهر بنمُثهنّی ،ابوعُاید قاسم بنسهلّام ،مدا نی ،ابنشهاّ نُمهیری و
زُبهیر بنبهکار نام برده (مسعودی )25/5 :4141 ،و نجاشی از کتا المغازی در شمار آثار وی
یاد کرده است (نجاشی . )77 :4141 ،خاری از این کتا در مناب بعدی یافت نشحد ،مگحر
تکگ ارهای ک ابوطال زیدی (م  222ق ).از برقی ،از علی بنحهکهم از ابان بنتغل در
موضوع ساختِ منار رسول خدا (ص) نقل کرده است (ابوطال زیدی .)02 :4111 ،دور از
ذهن نیست ک برقی خار منار را از مغازی ابان بنتغل گرفت باشد ،اما از آنجا ک علی
بنحهکهم روایاتی با فاصل از ابنتغل و ب طور مستقیم از ابان بحنعثمحان احمحر دارد و
خویی ابنتغل را تصای ابان بنعثمان شمرده (خحویی521/5 :4141 ،؛ نحک :.همحان/52 ،
 ،)22ب احتمال قویتر ،او خار را از مغازی ابان احمر گرفت است .مغازی ابوالاهشتری از
دیگر مناب برقی است .ابوالاشتری در مغازی خود اقوال مناصحرب فحردی دارد و کتحا
وی را عاداللّ بن یایی و از او احمد برقی روایت کحرده اسحت (طوسحی .)570 :4141 ،از
آنجا ک برقی روایاتی غیرتاریشی از مغحازینگحارانی ماننحد ابحنقحداح و ابحنابحیعُمهیحر
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(نک :.کلینی 052/1 :4111 ،و 120؛ نجاشحی027– 029 :4141 ،؛ طوسحی )811– 812/2 :4141 ،نیح
داشت است ،بعید نیست ک مغازی خود را از آنحان نیح روایحت کحرده و مطحالای بح آن
اف وده باشد.
علی بنفَضّال (م  442ق).
ابنفضال با قایل تهیم اللّح بحنثهعلاح پیونحد وءء داشحت (سحمعانی )268– 267/5 :4141،و از
فقیهان ،مادثان و عابدان کوفی و از ب رگان فهطهای بود ک در لاظات پایانی زندگی بح
امامی گروید (نجاشی )09– 02 :4141 ،و در شمار اصاا امام رضا (ع) قرار گرفت (برقی،
 12 :5256و طوسی .)021 :4141 ،خلط شحرح ححال او بحا فرزنحدش علحی ،سحا انتسحا
کتا های تاریشی ب هر دو شده است.
علی صاابی امام هادی (ع) ،فقی و مادث شیعی و معتقد ب امامت عاداللّح اهفطهح
بود .وی کتا اثبات امامة عبداللّه را تدوین کرد و در عینحال ،ب امامی ن دیک و مورد
اعتماد رجال شناسان بود (طوسی 086 :5251 ،و 211؛ طوسی 519 :4141 ،و نجاشی217 :5259 ،
–  .)216علی در با سیره ناوی کتا های اسماء آءت رسولاللّ (ص) و اسماء سالح
و وفاة النبی (ص) را نگاشت (نجاشی .)218 :4141 ،طوسی کتحا صحفات الناحی (ص) را
نی از جمل آثار او برمی شمارد (طوسی .)517 :4141 ،حا ری کتا های وفاة النبی (ص) و
صفات النای (ص) را تصای یکدیگر شحمرده اسحت (ححا ری )92 :4141 ،کح در ایحن
صورت ،گمان میشود وفات ب صفات تصای شحده باشحد .انتسحا کتحا اءصحفیاء
(اصفیاء امیرالمؤمنین (ع)) ب علی را نی نجاشی نمیپحذیرد (نجاشحی .)218 :5259 ،دور از
ذهن نیست ک علی در نقل اخاار سیره ناوی ،بر کتا مغازی استادش ،هارون بنمسلم
تکی داشت است.
گویا علی نشسحتین شحیع ای بحوده کح ری موضحوعاتی ماننحد ادوات نظحامی رسحول
خدا (ص) را مستقل تدوین کرده است؛ در حالی ک ابنسعد (م  201ق ).بنیانگذار این
مسا ل است (نحک :.ابحنسحعد )061– 270/5 :4144 ،و بحر ایحن اسحا  ،نقحش علحی بیشحتر
راویت گری و حفظ آثار است ،ن نوآوری یا تولیحد دانحش .او در بررسحیهحای خحود از
مناب فهطهای مانند کتا الم ار علی بناسااب فهطهای کوفی (نجاشی )212 :4141 ،و منحاب
زیدی مانند کتا ابوخالد واسطی بهره برده است (نجاشی.)288 :4141 ،
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تعایر «اصاا علی بنحسن بن فهضّال» (نجاشی )011 :4141 ،شاهدی بحر نقحش فعحال
وی و داشتن شاگردانی در رشت های مشتل علمی و تأثیر او بر حوزه فرهنگ و تمدن
اسالمی است .عیاشی شاگرد برجست اوست و ب احتمحال ،حجحم گسحتردهای از کتحا
رجال او را منعک کرده است (نحک :.طوسحی 211– 212/5 :4141 ،و ،278 ،272 ،296 ،221/2

 827 ،770 ،728 ،751 ،711 ،910 ،907 ،902 ،918– 919 ،911 ،915 ،166 ،168 ،268 ،282و .)811
او گوید« :هیچ نوع کتابی از امامان (ع) ناود مگر آنک ن د علحی وجحود داشحت» (همحان،

 .)852/2این خار نشان میدهد آثار امامان (ع) از مناب معرفتی و نگارشحی علحی بحوده و
میتوان حد زد ک در تاریخنگاری نی بر آرای امامان (ع) تکی داشت است.

 .2نبردنگاری
نگارش ناردهای اهلبیت (ع) ،با رویکرد کالمی و اندکی بعحد از نگحارش سحیره ناحوی
(ص) ،با بنمای دفاع از اندیش امامت شروع شد .در این فضا ،ناردهای جهمهل و صِفّین ک
با مجادءت کالمی ارتااب بیشتری داشت ،تدوین شد و غارتنویسی با استقاال کمتحری
روب رو گردید .پ از حدود نیم قرن ،ابومشنح (م  511ق ).بحا بررسحی سحال پایحانی
حکومت امام علی (ع) و نگارش کتا الغارات ،ناردنگاری را گسترش داد (نجاشی:5259 ،
 .)021آنگاه هشام کلای (م  219ق ).غارات ابومشن را روایت کرد ،مطالای ب آن اف ود و
در مواردی نقد کرد (نک :.بالذری 055/2 :5257 ،و طاحری .)515/1 :5087 ،پح از وی ،نصحر
بنم احم (م  252ق ).با تمایالت عراقی_شیعی (زیدی) نگارش الغارات را پحیگرفحت
(ندیم ،بیتا .)519 :با این حال ،در میان اصاا امام هادی (ع) ،سیاری تنها کسی بود کح
ناردنگاری را استمرار داد و از ناردها فقط ب نگارش غارات بسنده کرد .ابوعاداللّ سهیّاری
احمد بن مامد بنسهیّار (م  291ق ،).ب اعتاار جدش سیّاری و ب اعتاار مکان استقرارش
بصری خوانده شده است .او زمانی در اصفهان زندگی میکرد و کهشیّ اصفهانی بودن وی
را بر بصری بودن او ترجی داده و ابنغضا ری وی را قمی خوانده است (طوسی:4141 ،
 891/2و ابن غضا ری .)501 :4111 ،طوسی او را در شمار اصاا امام هادی (ع) نام بحرده
است (طوسی 082 :4141 ،و  )067و همگان ب غلو و فساد مذه وی تصحری کحردهانحد.
سیاری با گرایش حدیثی ،کتا الغارات را نگاشت (نجاشی ،)81 :4141 ،ولی گ ارشی از آن
ب دست نیامد تا ب تالیل ماتوای آن پرداخت شود.
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 .3مقتلنگاری
مقتلنگاری در واق نوعی واقع نگاری یا ناردنگاری است ،بحا ایحن تفحاوت کح ماحور
اصلی گفت وگو در مقتلنگاری ،ششصیت یا ششصیتهای مسلمانانی است کح در پحی
حوادث داخلی کشت می شوند .نشستین مقتل نگاشت ب حادث عاشورا بحازمیگحردد؛ امحا
دانشوران سُنّی مقتلنگاری را با گرایش فکری متفحاوت و بحا تحأخیر زمحانی ،بح دیگحر
چالش های خونین داخلی گسترش دادند .آنگاه مقتلنگحاری بح مقاتحلنگحاری خانحدانی
ارتقا یافت (ندیم ،بیتا 521 ،551- 550 ،555 ،16 :و )521؛ این ارتقحا محیتوانحد در دوره امحام
هححادی (ع) رخ داده باشححد ک ح ثقفححی کححوفی ( 280 -211ق ).کتححا مهححن قُتِححل مِححن آل
مامد (ص) (طوسی )07 :5257 ،و مامد بنعلحی بحنحمح ه عااسحی (م  289ق ).کتحا
مقاتل الطالایین (نک :.نجاشی )028 :4141 ،را تدوین کردند .برخی یاران امام هادی (ع) نی
در رشد و شکوفایی نگارش مقتل ب شرح ذیل نقش ایفا کردند.
محمد بنعبداللّه کَرْخی
از دو کرخی با دو وص متضاد یاد شده است؛ یکی ابوجعفر مامد بنعاداللّ بنمِهران
کرخی ک فارسیتاار و موضوع گفت وگو در این نوشحتار اسحت .وی از اصحاا امحام
هادی (ع) بود و ب غلو و دروغپردازی توصی شده است و باید در نیم اول قرن سوم
زیست باشد .دیگری برادر زاده او مشهور ب ابنخانِاهح اسحت (نحک :.نجاشحی 029 :5259 ،و
011؛ طوسحی 078 :4141 ،و  065و  208و ابححنغضحا ری .)69– 61 :4111 ،نححوع اهسححناد روایححات
ابنقولوی و کلینی از کرخی (طوسی 082 :5251 ،و  )067و تعهد ابنقولوی بر نقحل از ثقح
(طوسی 082 :4141 ،و  ،)067نشان میدهد مراد از کرخی در این روایات ابنخانِاه است.
ابنمهران کرخی در حوزه تاریخ ،کتا های متعددی مانند الممدوحین والمحذمومین،
مقتل ابی الشطا  ،مناق ابی الشطا و المالحم را نگاشت .نجاشحی کتحا هحای او را
آمیشت ای از صای و ناصای دانست است (نحک :.نجاشحی .)011 :4141 ،کرخحی پح از
نصر بنم احم ،مقتلنگاری را در شیع استمرار بششید؛ اما همسو با تفکر غالیان  ،کتحا
مقتل ابوالشهطّا (مامد بنمِقالص کوفی) از اصاا غالی و طردشده امام صحادق (ع)
(طوسحی 187- 171/2 :5212 ،و طوسححی )269 :5251 ،را نگاشححت .اثحری از کتححا مقتححل ابححی
الشطا در مناب پسینی ب دست نیامد؛ اما برخحی روایحات و اسحاتید و شحاگردان او بح
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شناخت جایگاه فکری کرخی در داد و ستدهای علمی و پیگیری جریحان غلحو کمحک
میکنند .او روایات خود را باواسط یا بیواسحط از مامحد بحنسِحنان (م  221ق ).نقحل
کرده است ک در شمار راویان ضعی قحرار دارد (نجاشحی .)028 :5259 ،اسحتاد دیگحر او
مامد بن صدق عهناری از غالیان بنوتمیم بصره است (تفرشی 200/2 :5258 ،و خویی:5250 ،
 .)566/57ماهانِ اُبُلّی شیخ دیگر کرخی است ک شرح حالی از وی ب دست نیامد و جح
خهصیای غالی و فاسد المذه (خصیای 516 ،89 :5255 ،و  ،)092کسی از وی روایت ندارد.
کسانی ک از کرخی روایت کردهاند ،یکی ابویعقحو اسحااق بحنمامحد بصحری از
اصاا امام هادی (ع) و از غالیانی است (ابنقولوی  )07 :5257 ،ک خویی وی را از ارکان
غلو شمرده است (خویی)021/56 :5250 ،؛ دیگحری ابوالقاسحم نصحر بحنصهحاّاح بلشحی ،از
مورخان غالی مذه  ،استادِ کهشّی و مؤل کتا های معرفة النحاقلین و فِحرهق الشحیع در
حوزه رجال و تاریخ تشی است (نجاشی .)228 ،:4141 ،نقل روایتِ سشن گفتن مهلهحک بحا
سلمان فارسی ،از اسااق بصری از کرخی نشان داده است حرکت غلو از طریق اسحتاد
ب شاگرد انتقال یافت اسحت .بحا ایحنححال ،او بحر پایح تعریفحی از غلحو ،خحود را غحالی
نمیدانست و غالیان را لعنت میکرد (نحک :.خحویی .)021/56 :4141 ،حسحن (بحنمامحد)
بنجُمهور ،راوی دیگر کرخی و در شمار غالیان (حلی ،)061 :5212 ،روایتگر از ضعیفان
و اعتمادکننده بر روایات مُرسهل است (نجاشی.)92 :5259 ،
محمد عباسی
مامد بنعلی بنحم ه ابوعاداللّ علوی عااسی (م  289ق ).از نوادگان ابوالفضل عاا
بنعلی (ع) ،در شمار اصاا امام هادی (ع) ،از مادثان برجست و مورد اعتماد امامیح
و در زمره ادیاان ،شاعران و آگاهان ب رویدادهای تحاریشی بحود (خطیح بغحدادی:5257 ،
271/0؛ مرزبانی ،بیتا218 :؛ ابوالفرج اصفهانی517/50 :5251 ،؛  221/51و امین ،بیتا .)202/6 :مامد
نام عاداللّ بنموسی ،از نوادگان امام مجتای (ع) را ب مأمون داد و پاسخ مأمون را نح د
خود داشت (طوسی )575 :5257 ،کح نشحان جایگحاه و تفکحر تحاریشی مامحد و اعتمحاد
خاندانش ب اوست .او با نگارش کتا مقاتل الطالایین مقتحلنگحاری را بح طحور جحدی
گسترش داد .گرچ مدا نی پیش از وی ،کتا تسمیة مهن قُتِل مِحن آلمامحد را نگاشحت
است ،اما با توج ب تداعی تسمی نگاری از عنوان کتا  ،شاید بتحوان مامحد عااسحی را
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نشستین کسی شمرد ک مقتلنگاری را از قلمحرو شحشص بح خانحدان گسحترش داده و
زمین حرکت ب سمت تاریخنگاری عمومی را سرعت بششیده اسحت .در همحین زمحان
کتابچ های روایی ب تدریج جای خحود را بح نگحارش کتحا هحای جحام  ،مشحتمل بحر
موضوعات و ابوا مشتل می داد .شاید این صاابی امام هادی (ع) تاحت تحأثیر ایحن
حرکت فرهنگی ،جام نگاری را ب حوزه تاریخنگاری نی کشانده و دستکم در شحاخ
مورد عالق خود ،مقتل را ب مقاتل توسع داده است.
مرزبانی او را مورخی میداند ک اخاحار بسحیاری را از خانحدان و عموزادگحان خحود
بازگو کرده است (امین ،بیتا )202/6 :و در حقیقت با این کار تالش محیکحرد سحرخفحامی
تاریخ تشی را ترسیم کند؛ اما دانست نیست با چ انگی ه ای ب چنین ترسیمی دست زده
است .وابستگی خاندانی ،موقعیتهای زیستمایطی یا مقایس دولت عااسیان با دولت
امویان میتواند عامل مستقلی برای ایجاد عالق او ب نگارش کتا مقاتل باشحد .برخحی
اخاار ،این حد را تقویت میکند کح انگیح ه او ترسحیم گسحترده خحونری ی عااسحیان
است .شاهدی ک این گمان را تأیید میکند  ،ترجی ظلم اموی بر ستم عااسی از سحوی
مردم و آرزوی بازگشت دولت ستمکار امویان برای رهایی از ظلم طاقتفرسای عااسی
بود (ابوالفرج اصفهانی 252/57 :5251 ،و خطی بغدادی.)211/52 :5257 ،
باید از علی بنحم ه ،پدر مامد عااسی و عادالصمد هاشمی ،حسن بنداوود جعفری،
ابوعثمان مازنی ،عاا بنفرج رِیاشی و عُمهر بنشهاَّ نُمهیری ب عنحوان مشحایخ و اسحاتید
مامد یاد کرد .کسانی نی مانند مامد بنعادالملک تاریشی ،وهکی قاضی ،مامد بنمهشلهد
و ابوحاتم رازی نی از شاگ ردان و راویان وی هستند .ابوحاتم ک خود روایت از او شنیده
است ،وی را در نقل خار راستگو میداند (خطی بغدادی .)279/0 :5257 ،مامد عااسی برخی
اخاار تاریشی را از یایی بنمهعین ،ابوالاسن مدا نی (ابوالفرج اصفهانی )552 ،550 :5081 ،و
ابومامد عاداللّ مهدینی (مرزبانی ،بیتا )218 :روایت کرده است .گرایشهای فکری متنوع در
سلسل مشایخ و شاگردان ،یادآور تعامل علمی او با همفکران و مشالفان است.
حم ة بنقاسم ،برادرزاده مامد ،کتا مقاتل وی را روایت و ب مورخان و ماحدثان
پسینی منتقل کرد (نجاشی .)027 :5259 ،ابوالفرج این کتا را از طریحق حمح ه در اختیحار
داشت و در نقل اخاار سرخ فامی تشی بر آن تکی کرد (ابوالفرج اصفهانی .)8 :5081 ،گویحا
او چنان تات تأثیر ایحن کتحا بحود کح شحیوه تحدوین و نحام کتحا خحود را هماننحد
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آن قرار داد و  21خار از آن روایت کحرد (نحک :.ابحوالفرج اصحفهانی،81 ،92 ،17 ،11 :5081 ،

 )211 ،227 ،252 ،076 ،077 ،071 ،091 ،007 ،001 ،512 ،528 ،557 ،551- 550و حتحی از اخاحار
مناصرب فرد و بیشاهد او نگذشت (نک :.ابوالفرج اصفهانی 92 ،17 :4111 ،و  .)528ابوالفرج
در مواردی نی مامد عااسی را نقد کرده (ابوالفرج اصفهانی 557 :501 ،و  )528ک ایحن نیح
شاهد دیگری بر جایگاه علمی_تاریشی مامد است.
بایستی از مامد عااسی ب عنوان آخرین صاابی مقتلنگار یحاد شحود و افح ود کح
شیعیان دیگری مانند ابراهیم بناسااق نهاوندی (زیست در  296ق ،).سهلهمة بحنخطحا
براوستانی (م  271ق ،).مامد بناحمد اشعری قمی (م حدود  281ق ،).ابحراهیم ثقفحی
کوفی (م  280ق ،).مامد بنزکریا غهالبحی (م  268ق ).و عیسحی بحنمِهحران مُسحتهعطِ
(اواخر قرن  )0نی مقتلنگاری را استمرار بششیدند؛ الات آنها بیشتر بر نگارش مقتل امام
حسین (ع) تکی کردند .عادالع ی جهلودی (م  002ق ).نی با نگارش مقتلهحای متعحدد،
بیمیلی جامع را ب جام نگاری در مقتل نشان داد .ابحوالفرج تنهحا محورخی بحود کح بحا
انتشا شیوه مامد ،جام نگاری مقتل را با رویکرد تاریشی استمرار بششید.
علی بنمحمد نَوْفِلی
ابوالاسن علی بنمامد بنسلیمان نوفلی ،نواده حارث بنعادالمُطّلِ هاشمی (زنده در
سال  211ق ،).راوی و از ن دیکان امام هادی (ع) است (طوسی 088 :5251 ،و نک :.کلینحی،
 . )571/2 :5090خاندان او پیشین ا تالف با عااسیان را در کارنام خود دارند ک ب تحدریج
و ب ویژه از زمان مامد نوفلی ب علویان گرویدند (نوفلی .)51 :5087 ،او گرچ ب طحور
مستقل کتا مقتل ننوشت است ،اما کتا اءخاار او با رویکرد تاریشی و ادبی مشحتمل
بر مقتل طالایان و اخاار دولتهای اموی و عااسحی اسحت .مسحعودی ایحن کتحا را در
اختیار داشت  ،ب نام آن تصری کرده و از آن بهحره بحرده اسحت (مسحعودی 228/2 :5216 ،و
همان 77 ،51/0 ،و  .)81- 76اما طاری و ابوالفرج اصفهانی بدون یاد از نام کتا  ،فحراوان از
نوفلی نقل قول کرده اند .جعفریان این کتا را با نام «کتا اءخاار نوفلی» گرد آورده و
انتشارات حای آن را در سال  5087منتشره کرده اسحت .سااسحتین گحونتر نیح مقالح ای
درباره نوفلی و کتا وی نوشت است و حمید باقری آن را با نام «تاریخ گمشده نوفلی»
ترجم و آیین پژوهش در سال  5086شماره  520منتشر کرده است.
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اخاارنگاری ،عنوانِ نگاشت های فراوانی در قرون نشستین اسالم است ک ب بررسحی
اخاار ششص و اششاص ،حادث و حوادث و نی خاندان و خاندانهحا محیپحردازد و در
مواردی نی از نظم خاصی پیروی نمیکند .نوادرنوشت ها نی همین نقش را ایفا میکنند،
با این تفاوت ک اخاار آنها پراکنده و در موضوعات مشتلح اسحت .احمحد بحنححارث
خرّاز (م  218ق ).شاگرد ابوالاسن مدا نی ،کتا اءخاحار و النحوادر را نگاشحت (نحدیم،
بیتا .)557 :احمد از نشستین کسانی اسحت کح جنحگهحای دریحایی را در عصحر دولحت
عااسی بررسی کرد و کتا مغازی الاار فی دولة بنیهاشم را نگاشت (همحان) ک نشحان
از اشتراک و افتراق این دو عنوان دارد .از اینرو ،اءخاار نوفلی مانند کتا الموفقیحات
زُبهیر بنبهکّار نظم تاریشی خاصی را دناال نمیکند (نوفلی.)56 :5087 ،
ابوالفرج برای بیان مقتل زیدیان  20بار ب اخاار علی بنمامحد نهحوفِلی اسحتناد کحرده
است .یازده خار از طریق شاگردِ نوفلی ،احمد بنعاداللّ بنمامد بنعمار ثقفی شحیعی
(م  052ق ،).نگارنده کتا المایضة فی اخاار آل ابیطال  ،یک روایت از شاگرد دیگحرِ
نوفلی ،علی بنمامد بنحم ه و سرانجام پنج خار از طریق عیسی وراق از نحوفلی نقحل
کرده است (ابوالفرج اصحفهانی)022/5 :5081 ،؛ 2بحا ایحنححال ،ابحوالفرج در قیحا بحا نصحر
بنم احم ،اعتماد کمتری ب نهوفِلی دارد و بر این باور اسحت کح امحامی بحودن ،او را بح
تعص مذهای ،گ ینش اخاار ،مشوه جلوه دادن چهره زیدی و غیرواق نمحایی ححوادث
واداشت است .اخاار فراوانِ نوفلی درباره دیگر مسحا ل شحاهد آن اسحت کح ناایحد او را
مقتل نگار مستقل یاد کرد .جعفریان اخاار او را در کتا اءغان گحرد آورده اسحت (نحک:.
نوفلی.)589- 516 :5087 ،
بدین ترتی مقتلنگاری زاده و رشدیافت عراق و شیع و بینشان از میراث ایرانی یا
اندیش شعوبیگری است و یاران امام هادی (ع) در رشد و شکوفایی آن نقش داشتند.
 .4خطبهنگاری
خُطا ب گفتارِ دارای عظمت و شرافت تعری شده است و ب گفت ابحنسحینا گفتحاری
است ک توان اقناع مردم را در امور ج یی داشت باشد (ابنسحینا :5081 ،ج  .)57- 55 ،0فحن
خطاب در قرن پنجم قال از میالد در ج یره صِقِلِّی پدید آمد (ابنح م ،بیتا91/1 :؛ سجادی،
 )5821- 5825 :5070و در عر ب سهاأ بحنیشحجُ منسحو اسحت ( زرکلحی.)79/0 :5662 ،
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و ازدواج کارکرد داشت (جوادعلی،

خطا نماد قدرت و فشر بود و بیشتر در جنگ ،صل
 .)765/8 :5675قُ ّ بن ساعده نشستین خطیای بود ک بر فراز بلندی با تکی بر شمشحیر و
عصا خطا خواند (ابنسعد10/9 :5251 ،؛ جاحظ200 ،061 ،259 ،211 :5021 ،؛ ابوالفرج اصفهانی،
 592/51 :5251و نک :.طوسی .)221/0 :5092 ،خطا خوانی در عصر اسالمی بحا دسحتیابی بح
قدرت سیاسی همراه بود و خطا های رسول خحدا (ص) و امحام علحی (ع) نیح بح جح
اندکی ،بیانگر رخدادهای سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی بود .خطا پیش از اسالم ب طور
شفاهی منتقل میشد ،ولی در دوره اسالمی مکتو میشود .زید بنوه جُههنی (م ،82
 82یا  69ق( ).ابنسعد519/9 :5251 ،؛ خطی بغحدادی )225/8 :5257 ،صاابی امام علحی (ع)،
بنیان گذار خطا نگاری اسحت (طوسحی .)501 :4141،واصحل بحنعطحا (م  585ق ).آن را از
ماور اششاص ،ب موضوعات و مفاهیم گسترش داد (ندیم ،بحیتحا )515 :و بحدین ترتیح
سیر تکاملی خحود را در عرصح هحای فقهحی ،تحاریشی و ادبحی پیمحود و در عصحر امحام
صادق (ع) تدری شد (طوسی .)92/2 :5212 ،صاابیان امام هادی (ع) ب شحرحی کح در
ادام میآید ،آن را استمرار دادند.
عادالعظیم حهسهنی (م  111ق ).نواده امام مجتای (ع) و صاابی امام هادی (ع) کتابی
ب نام خُطه امیرالمؤمنین (ع) داشت (نجاشی .)227 :5259 ،او ن د آن امحام (ع) و شحیعیان
جایگاه واءیی داشت .درخشش علمحی عاحدالعظیم چنحان بحود کح امحام هحادی (ع) از
ابوحهمّاد رازی خواست برای یافتن پاسخ ب مشکالت و شاهات دینی ب وی رجوع کند
(نجاشی .)227 :5259 ،از دیرزمان کتا هایی در شحرحححال وی نوشحت شحده و آقحاب ر
برخی از این کتا ها را یاد کرده است (نک :.آقاب ر  .)011/22 :5210 ،اما بنابر جستجویی
ک در مناب و نی کتا مسند عادالعظیم حسنی اثحر ع ی اللّح عُطحارِدی انجحام گرفحت،
بازتابی از کتا خطا وی در مناب بعدی دیده نشد.
صحال بحنابحیحهمّحاد رازی (م قحرن  )1دیگحر صحاابی امحام هحادی (ع) اسحت کح
کتححا الشهطهحح (خطحح امیرالمححؤمنین (ع)) را نگاشححت (طوسححی 111 :5251 ،و نجاشححی،
 568 :4141و نححک :.طوسححی )807/2 :5212 ،و بححا سرنوشححتی مشححاب کتححا عاححدالعظیم
روب رو شده است .گمحان محیرود کح اینهحا در ححدّ بحازخوانی کتحا زیحد بحنوههح
جُهنححی اسححت و چنححدان اضححافاتی نححدارد تححا بتوانححد جایگححاه علمححی خححود را بیابححد و
ماندگاری خود را حفظ کند.

 / 08شیعهپژوهی ،سال سوم ،شماره یازدهم

بر پای آنچ گذشت ،میتوان از هارون بنمسلم بنسحعدان اناحاری (درگذشحت نیمح
دوم قرن سوم) ،صاابی امام هادی (ع) ب عنوان نشستین کسحی یحاد کحرد کح در میحان
اصاا ا م (ع) ب توسع و نوعی ساماندهی این شاخ همت گماشت .ب استناد آثحار
برجامانده از هارون ،وی نشستین صاابی است ک خطا های عصر جاهلی و اسالمی را
با گرایشهای فکری متفاوت در یک اثر فراهم آورد .ابنابیطیفحور (م  114ق ).برخحی
خطا های وی را نقل کرده ک ب احتمال کتا الشُطه وی را در اختیحار داشحت اسحت.
نمون هایی از اخاار او برجامانده است (نک :.ابنابیطیفور ،بیتا،11 ،11- 11 ،14- 41 ،1- 1 ،1 :
 14و ابوالفرج اصفهانی.)114/41 :4141 ،
مححدا نی (م  221ق( ).نجاشححی201 :4141 ،؛ نححدیم ،بححیتححا )518 :و ابححنمهححدینی (م  202ق ).از
پیشگامان توسع در خطا نگاری هستند (بغدادی ،بیتا 205/5 :و )262/2؛ امحا چحون تولحد و تحاریخ
نگارش کتا هارون دانست نیست ،قضحاوت دربحاره تأثیرپحذیری وی از آنحان مشحکل اسحت.
پ از هارون ،عادالع ی جهلودی (م  002ق ).این شاخ را بحا خطاح هحای خلفحای نشسحتین و
ضمیم کردن نام نگاری (نجاشی )220 :4141 ،گسترش داد و سید رضی بحا بهحرهگیحری از ایحن
ضمیم  ،خطا ها و نام های امام علی (ع) را یحکجحا گحرد آورد .صحفوت در دوره معاصحر ،بحا
پیونحد میحان خطاح و نصحیات (وصحیت) ،خطاح نگحاری را بح نحوعی گسحترش داد و گویححا
خاستگاه این گسترش نی ب سید رضی بازگردد .در هحر صحورت ،او خطاح هحای عحر را در
دو عصر جاهلی و اسالمی با نام جهمهرة خُطه العر فی عصور العربیحة ال اهحره بحا تکیح بحر
مناب ادبی و براسا سیر تاریشی تا  202ق .فراهم آورد (نک :.صفوت.)8-0/5 :5085 ،
 .5بلداننگاری
اهمیت دادن قرآن و آموزههای دینی ب عناصر تأثیرگذار در جغرافیحا ،آشحنایی عحر و
مسلمانان با مناطق پیرامون خود ،آثحار جغرافیحایی دیگحران و ضحرورتهحای اجتمحاعی
برخاست از فتوح اسالمی ،از عوامل پیدایش جغرافینگاری اسالمی است ک بحا مسحا ل
تاریشی آمیشت است .نیاز طایاان ب آگحاهی از وضحعیت آ و هحوا ،نیحاز منجمحان بح
شناخت طال سرزمینها و نیاز شاعران و لغتشناسحان بح تلفحظ صحای اسحامی بحالد
ضرورت آن را بیشتر میکرد .مسعودی و ابنندیم پیشحین جغرافحینگحاری را بح یونحان
بازگردانده و از مارینو و بطلمیو یاد کردهاند (مسعودی ،بیتا 551 :و ندیم ،بیتحا.)028 :
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تشنر بدون اشاره ب نقش قرآن و پیشتازی هشام کلای ،دانش جغرافیا را هنحدی معرفحی
کرده و نقش مسلمانان را در اسحتناددهی بح آیحات قحرآن بحرای شحاهد آوردن نظریحات
دیگران مناصر کرده است (تشنر .)2- 0 :5071 ،وص سرزمین حجاز و دیگر مناطق برای
عُمهر بنخطا (مسعودی08– 02/2 :5216 ،؛ طاری ،)262– 265/0 :5087 ،ضرورت نظامی عصر
فتوح و درآمدی بر جغرافیانگاری اسالمی بود .مدا نی (م  221ق ).با نگارش کتا هحای
متعددی درباره جغرافیحای شحهرها (نحک :.بغحدادی ،)972– 971/5 :5615 ،دانحش جغرافیحا را
سامان بششید .مامد خوارزمی (م  201ق ).با نگارش تقحویم الالحدان ،بحالذری (م 276
ق ).بححا تححدوین الالححدان الکایححر و ابححنفقی ح همححدانی (م  021ق ).بححا نوشححتن الالححدان،
بلداننگاری را ایجاد کردند یا گسترش دادند .اصاا امامان (ع) نی آثار ارزشمندی در
حوزه جغرافیانگاری آفریدند .هشام کلای (م  219ق ).پیشگام این دانش است و پ از
وی احمد برقی صاابی امام هادی (ع) ،این رسالت را بر عهده گرفت.
احمد برقی صاابی امام هادی (ع) در حوزه جغرافیا ،کتا های اءرضین ،الالحدان و
المساح  ،ذکر الکعا  ،المساجد اءربعح را نگاشحت؛ ولحی مهحمتحرین اثحرش ،المااسحن
مشتمل بر صد عنوان کتا ِ فرعی (ندیم ،بیتا )279 :پرآوازه شد کح از آن بایحد در شحمار
ب ر ترین دا رةالمعارف هحای قحرن سحوم یحاد کحرد (مجلسحی .)27/5 :5210 ،کتحا هحای
اءرضین و الالدان شاخصترین جغرافینگاشت های برقی است و دور از ذهن نیست ک
هشام کلای از مناب برقی باشد .زیرا او حتی نحام کتحابش را از اءرضحین هشحام اقتاحا
کرده و گویا مانند او ب تایین صورت زمین و تقسحیمات کلحی منحاطق پرداختح اسحت.
الالدان نی میتواند برگرفت از الالدان هشام در موضوع شهرشناسی باشحد .مامحد ،پحدر
احمد برقی نی الالدان داشت ،ولی الالدان احمد ب ر تر از آن بود (نک :.ندیم ،بیتا)279 :
و چ بسا کتا پدر را روایت کرده و مطالای بر آن اف وده است.
در هر صورت مفقود بودن این آثار ،بررسی آنهحا را دشحوار محیکنحد ،بح ویحژه کح
نمیتوان قضاوت کرد تا چ می ان این آثار ب تاریخ و حوادث مناطق توج کردهاند .اما
با توج ب رویکرد حدیثی_تاریشی برقی ،نمیتوان چنین آثاری را فاقد اخاحار تحاریشی
دانست و در تاریخنگاری نادیده گرفت ،بح ویحژه کح الالحدان 3برقحی از منحاب حسحن
بنمامد قمی در تدوین کتا تاریخ قم است .قمی حدود  01خار از برقی دربحاره قحم
نقل کرده است .رافعی نی در اخاار ق وین و حمداللّ مستوفی در تاریخ گ یده از کتا
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الالدان برقی بهره برده اند 4.پرداختن ب مِساحتشناسحی و مفهحوم انحدازهگیحری طحول و
عرض زمین ویژگی الالدان برقی بود ک آن را از الالدان هشام متمای کرد .گویحا انگیح ه
برقی ،ارتقای دانش جغرافیا از جغرافیای وصفی ب جغرافیای ریاضی بوده است؛ چراک
مساحت شناسی و حتی دانش شناخت آ های زیرزمینی را از فروع هندس و ریاضیات
شمرده اند (حاجی خلیف  51/5 :5250 ،و  .)5286/2مساحتشناسی ریشح در میحراث ایرانحی
دارد ک عُمهر آن را از انوشیروان گرفت ،بومی کرد و در عراق ب کار گرفت کح موجح
اختالفاتی میان مساحت ساسانی با اسالمی شد (یاقوت272/0 :5066 ،؛ نک :.خطیی بغدادی،
 . )21/5 :5257بنابراین ،احتمال دارد ک برقی با رویکرد حدیثی_فقهی ب تعیحین مسحاحت
بششهای آباد و ویران شهرها ،ب منظور گرفتن خراج پرداخت و ب موضوع کتا هحای
خراجنگاری ن دیک شده باشد.
مساحت شناسی ا ف ون بر شهرشناسی ،در ساخت شهرها کاربرد دارد .منصحور بحرای
بنای بغداد ،مهندسان و دانشوران شهرسازی ،کشاورزی و مساحتشناسحان را فراخوانحد
(خطی بغدادی .)87/5 :5257 ،عط مساحت ب الالدان در عنوان کتا برقی ،احتمحال دو
کاربردِ دیگر این اصطالح را در کتا برقی منتفی میکند؛ یکی اشکال مُسهطّ ک رابطح
ن دیکتری با ریاضی دارد و دیگری شناخت آ ِ کُر ب واسحط مسحاحت (نح وزن) در
مسا ل فقهی (نک :.ندیم ،بیتا006 :؛ آقاب ر .)79/1 :5210 ،
برپای بررسیهای نگارنده این مقال  ،احمد برقی این شاخ را تأسی کرد و سحامان
داد و دیگححران ماننححد ابححوبرزه خُتَّلحی (م  268ق ).و جهمّححال اصححفهانی (م  015ق ).آن را
استمرار بششیدند ک نشان تأثیر برقی در نسلهای پسینی است (ندیم ،بیتا006 :؛ ابنحهیان،
 .)221/2 :5252حِمیری قمی (م  051ق ).مؤل المساحة و الالدان تصری کرده است ک
از برقی تأثیر پذیرفت و سا نگارش کتابش را یافت نشدن کتا برقی در بغداد ،ری و
قم دانست است (نجاشی . )011 :5259 ،این سشن بیانگر شهرت نداشتن برخی آثار برقی از
همان ابتدا در میان شیع است ک سا ناپایداری آنها شد.
 .6تاریخنگاری اجتماعی
 .0- 6آداب و رسوم
تاریخ اجتماعی رویکردی ب روابط انسانی در تاوءت اجتمحاعی از منظحر محردم و نح
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حاکمان است ک ب بررسی جلوههای مشتل زندگی و فرهنگ از جمل آدا و رسوم
اجتماعی میپحردازد .آدا و رسحوم اجتمحاعی در اقحوام و آیحینهحا ،متفحاوت و دارای
خاستگاه اعتقادی و تاریشی است ک نسل ب نسل ادام مییابد و گاهی با تغییر و تاول
روب رو میشود .احمد برقی صاابی امام هادی (ع) ،نشستین و تنها شیع صاابی است
ک در این عرص قلم زده و کتا هایی مانند التههانی ،التسلی و التهعازی را نگاشت اسحت
(نجاشی77 :5259 ،؛ طوسی.)92 :5257 ،
التهانی ب معنای تهنیت و تاریک گویی و التعازی ب معنای تع یت و تسحلیتگحویی،
نوعی بررسی تاریخ اجتماعی در خصوص آنچ مربوب بح شحادباش گحویی در عیحدها،
میالدها و ایام شادی یا دلداری دادنِ ب صاحاان مصیات در ایحام حح ن و انحدوه اسحت.
التهانی و التعازی از آثار فقهی_تاریشی احمد برقی با رویکرد حدیثی است ک ب نوعی
ب بررسحی تحاریخ اجتمحاعی شحیع پرداختح اسحت .وی نشسحتین کسحی اسحت کح بحا
تهانینویسی ،حوزه جدیدی در تاقیقات تاریشی گشوده است .گرچ مفقود بودن آثحار
محان از تالیحل قطعحی اسححت ،امحا بح احتمحال قححوی در بحا تعحازینویسحی ،مححدا نی
(م  221ق ).اندکی پیش از برقی (م 281ق ).آن با را گشوده (نک :.ندیم ،بحیتحا )559 :و
برقی آن را در حوزه مطالعاتی شحیع توسحع داده و در همحین زمینح کتحا التسحلی را
نگاشت است.
پ از برقی ،قاضی نعمان (م  090ق ).با مستقلی در کتا دعا م اءسالم (قاضحی
نعمحان )222/5 :5080 ،با نام التعازی و الصار گشود و با آوردن روایحات و اخاحار فقهحی و
تاریشی آن را مورد مطالعح قحرار داد .در ححوزه ادبیحات ،ابوالعاحا مُاهحرَّد (م  281ق).
التعازی (آقاب ر  ،)211/2 :5210 ،ابنمرزبحان کرخحی (م بعحد از  )011التهحانی و التعحازی
(ندیم ،بیتا ،)512 :مرزبانی (م  082ق ).التهانی (ندیم ،بیتا )528 :و در عصر عثمانی احمحد
نامی (زیست  )5052کتا التهانی الامیحدیات را بحرای شحادباشگحویی سحلطان حمیحد
عثمانی (نک :.رضا کاال  ،بیتا )271/5 :نگاشت.
نام رسول خدا (ص) ب مُعاذ بنجال شاید نشستین سحند در بحا تع یحتگحویی و
آدا آن در تاریخ اسالم باشد (طارانی ،بیتا .)519/21 :بنابر خار ابنقتیا  ،تهحانینگحاری و
تعازینویسی دستکم در عصر هارون عااسی از شؤون کات ِ رسحا ل شحمرده محیشحد
(ابنقتیا .)250/2 :5250 ،
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تک گ ارههایی از کتا تعازی مدا نی در دستر
 ، )99/1 :5217اما خاری از برقی در موضوع تهحانی و تعحازی یافحت نشحد و بح احتمحال
آمی های از فق  ،تاریخ اجتماعی ،ادبیات و اخالق باشند.
5
برقی با تدوین کتا های ال ی ،ال ین  ،الجمل ،الرفاهیح  ،المعیشح  ،ال جحر و الفحال،
تعایرالرؤیححا ،التححراحم و التعححاط  ،اءخححوان ،اد الححنف  ،المححواعظ ،المنجیححات ،اد
المعاشره ،مکارم اءخالق ،مکارم اءفعال ،مذامّ اءخالق ،مذامّ اءفعال ،الدّعابة و الم اح و
ال هد و الموعظ نشان داده است کح از تحاریخ اجتمحاعی و مسحا ل اخالقی_اجتمحاعی
عصر خود ( دوره معتصم عااسی) ،اگرچ با رویکرد فقهی_حدیثی ،غافحل ناحوده اسحت
(نک :.ابنحجر.)292/5 :5061 ،
التاذیر ،التشوی و الترغی و الترهی نی از کتا های برقی است ک با توج بح
پیشین ترغی نگاری ،ب نظر می رسد ماتوایی ادبی_اخالقی مشتمل بر مسا ل اجتماعی
عصر عااسیان داشت است .در پپیشین آن باید از نهضر بنشهحمیل تمیمحی محازنی (م 212
ق ) .فقی  ،مورخ ،ادی و مؤل کتا های الفهره و اءهنواء نام برد (ححاجی خلیفح :5250 ،
5212/2؛ بغدادی .)261– 262/2 :5615 ،حمید بنزنجوی (م 227ق ).ادی و فقی شهر نسا و
از شاگردان مازنی نی کتابی ب همین نام داشت است (خطی بغدادی 519 /8 :5257 ،ح 518؛
سمعانی.)282/1 :5218 ،

اسحت (نحووی511/5 :5217 ،؛ ذهاحی،

 .4- 6دانشهای عربی
علمنگاری را باید شاخ ای از تاریخنگاری اجتمحاعی شحمرد کح الاتح بحرخالف دیگحر
شاخ های تاریخنگاری ک حادث و ششص را ماور بررسی قرار میدهنحد ،بح بررسحی
دانش و سیر آن توج دارد .این شاخ  ،دستیابی ب تاریخ علم و ترسحیم نقشح ای بحرای
شناسایی و ارزیابی دانشهای متوق  ،نوظهور یا در حال شکل گیحری را امکحانپحذیرتر
میکند .مسلمانان در همان سدههای نشستین ،ب این شاخ اهتمام داشتند و در نشسحتین
گام ،ب دانشهای رایج در میان عر ِ پیش از اسالم پرداختند .اصاا امحام هحادی (ع)
نی در شکوفایی و گسترش این شاخ نقش ایفا کردند.
دانشهایی مانند عیاف ت ،قیافت ،ریاضت و فِراسحت در شحمار علحوم رایحجِ پحیش از
اسالم در شا ج یره عربستان و ب نوعی مربوب ب دانش جغرافیا و نجوم است .عیافح
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یا «زهجر الطیر» فال نیک و بد زدن ب پرندگان است؛ مثالً عر با دیدن عقا ب عقوبت
و غرا (کالغ) ب غربت و هدهد ب هدایت فال میزد (مهناوی156/2 :5251 ،حح .)121بنحابر
روایتی ،رسول خدا (ص) عیاف و فال بد زدن را پرستش غیرخدا نامیحد (ابحنسحعد:5251 ،
01/7ح .)09قیافت نوعی شناخت اخالق و ویژگیهحای درونحی افحراد براسحا اعضحا و
جوارح اسحت (آقحاب ر 225/57 :5210 ،حح .)222ححاجی خلیفح ایحن علحم را بح دو علحم
ردّپاشناسی و درون شناسی انسان تقسیم کرده و ردِّپاشناسی را با پیشین ای یونانی ،همان
دانش عیاف دانست است (حاجی خلیف  5585/2 :4141 ،و 5099ح5097؛ نک :.ابنابیاصایع  ،بیتا :
 .)511فِراست نوعی قیاف شناسی و پیبردن از صورت ب سحیرت اسحت .معحدنشناسحی،
شناخت آ های زیرزمینی (ریافت) ،فهم راههای صارایی و بیابانی و اکتاف (فال گفتن
از ورای خطوب و اشکالی بر روی شان و کت گوسفند و بُ ) شاخ های علحم فراسحت
است (حاجی خلیف  210 ،525 ،81/5 :5250 ،و 606؛ همان5225/2 ،ح .)5222برخحی فراسحت را
برگرفت از واژه «فهره » و ب معنای اس شناسی دانست اند (فشررا زی ،بیتا .)218/2 :ارسطو
و کلیمون هر دو کتا فراست داشت اند (ندیم ،بیتا )079 :ک نشان از پیشین یونحانی ایحن
دانش دارد.
ریاضت نام دیگر کتا برقی است کح قلمحرو آن ،اخحالق ،طح و علحوم ریاضحی
حد زده میشود .آثار فنّ الریاض و علحم الریاضح در شحرحححال برخحی دانشحمندان
وجححود دارد 6.الریاضححة بححالکرة الصححغیره دربححاره نقححش ورزش بححرای سححالمت جسححم
(ابنابیاصایع  ،بیتا 522 :و  519ح  )517و ریاضة النف برای سحالمت نفح اسحت (ححاجی
خلیف  608/5 :5250 ،ح .)606
از کتابی ب نام قیاف برای شافعی (م  212ق ).یاد شحده اسحت (ححاجی خلیفح :5250 ،
 ،)111/5اما مدا نی (م  221ق ).با تدوین زجر الطیر و الفال و العیافة و القیافحة و الکهانح
(ندیم ،بیتا557 :و  )079پیشگام در تدوین مجموع این علوم است ک بح احتمحال انحدکی
پ از وی ،احمد برقی آنها را با رویکرد شیعی بح ححوزه مطالعحاتی شحیع وارد کحرده
است .ب نظر میرسد ابنحجر نی در معرفی کتا های برقی ب این نکت اشاره دارد کح
نگاشت های او با نظر ب علوم رایج عصر خویش بوده است (ابنحجحر .)292/5 :5061 ،بحر
پای گفت ابنحجر و با توج ب پیشین یونانیِ این علوم و عصر ترجم در جهان اسالم،
گمان میشود مدا نی و برقی بر اسا فهرستها یا ترجم آثار یونحانی ،پیشحگام بحومی
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کردن و ورود آن علوم ب حوزه تمدنی اسالم بودهاند .با این تفاوت ک مدا نی با نگرش
اهل سنت و برقی با ادبیات شیعی این رسالت را بر عهده گرفت انحد .بنحابراین ،برقحی بح
نوعی تاریخ اجتماعی شیع را نی در عصر خود ب تصویر کشیده است.
نتیجه
نُ تن از اصاا امام هادی (ع) شامل چهار عر  ،چهار فار و محوء و یحک نفحر بحا
تااری ناشناخت و ب احتمال غیرعر  ،ب عرص تاریخنگاری قدم نهادند و در حوزههای
س حیرهنگححاری ،ناردنگححاری ،خطا ح نگححاری ،بلححداننگححاری و نگححارش تححاریخ اجتمححاعی
نقش آفریدند .ناردنگاری بیشترین حجم تاریخنگاری شیع را در عصر امحام هحادی (ع)
ب خود اختصاص داد ک میتواند نشانی بر مقاومت شحیع بحر مواضح فکحری سیاسحی
خود باشد .س تن (شامل دو عر و یک غیرعر ) در حوزه سیرهنگاری و هفحت تحن
(شامل دو عر هاشمیتاار و س عر غیرهاشمی) در عرص ناردنگاری ،بدون تولیحد
دانش یا ایجاد شاخ جدیدی ادام دهنده حرکت پیشینیان بودند .با این ححال ،دو تاحول
در مقتلنگاری درخورتوج است :یکی ارتقا آن ب مقاتلنگاری و دیگحری ایفحای نقحش
دو تن از غالیان است .خطا نگاری نی با نگارش عادالعظیم حسحنی و ابحنحمحاد رازی
فارسیتاار استمرار پیدا کرد ،ولی با تالش هارون بنمسلم انااری توسع یافت و سحامان
گرفت .در این میان ،احمد برقی بیشترین سحهم را ایفحا کحرد کح پح از هشحام کلاحی
بلداننگاری را با گرایش حدیثی -فقهی ادام داد .وی مساحتشناسحی را بنیحان نهحاد و
سامان ب ششید و دانش جغرافیا را از جغرافیای وصفی ب جغرافیای ریاضحی ارتقحا داد و
در عرص تاریخ اجتماعی تهانینویسح ی را بنیحان نهحاد و بحا آفحرینش آثحاری دیگحر ،بح
شکوفایی تاریخ علمِ عر کمک کرد .تاریخنگاری صحاابیان امحام هحادی (ع) بحر پایح
نگرشهای کالمی ،حدیثی و فقهی و همسو با هدفگیریهای کالن شیع مشتمل بر دو
ری جریان فهطهای ب نمایندگی ابن فضال و غلحو بح نماینحدگی کرخحی اسحتوار بحود کح
نمیتوان آنان را مورخان حرف ای یا تمام وقت نامید .با این حال ،نحام آثحار اینحان بیحانگر
ورود آنان ب مجادءت کالمی در قال ناردهای امیرالمؤمنین (ع) نیست ،همانگون کح
در اخاار موجود از سفارش امام هادی (ع) یا زمین سازی آن حضرت بحرای رویآوردن
اصاابش ب نگارش مسا ل تاریشی نشانی یافت نشد.
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پینوشتها

 . 4ب عنوان مثال نک :.طااطاایی ، 551 :5061 ،ک میان دو برقی خلط شده است.
 .1م وارد استناد را نحک :.ابحوالفرج اصحفهانی،016 ،262 ،278 ،296 ،221 ،552 ،511 ،19 /5 :5081 ،
 251 ،218 ،091 ،016 ،022- 000 ،027- 022و .252
 . 3یادشده با عناوین دیگری مانند الانیان (قمی ،بحیتحا 21 :و  19و 85؛ رافعحی 21/5 :5079 ،و  22و
مستوفی )770 :5092 ،و التایان -التایان فی احوال الالدان ( ،-حاجی خلیف  )022/5 :5250 ،الالدان و
المساح (نجاشی 77 :5259 ،و آقاب ر  )521/0 :5210 ،و المسحاحة و الالحدان (آقحاب ر :5210 ،
.)071/21
 .1ب عنوان مثال نک :.رافعی 28 ،27 ،22 ،21 /5 :5079 ،و مستوفی ،بیتا.770 :
 .1خویی ( )11 /0 :5250نام دیگر «الجمل» را «التجهمُّل» ثات کرده است ،کح صحای تحر محینمایحد.
رفاهیت در فق اسالمی از مسا ل وقتِ نماز است ،اما ب قرین معیشت ک کتا دیگر برقی است،
احتمال دارد مراد وی بششی از معیشت و گذران زندگی باشد.
 . 6نک :.ابنخلکان 052/1 :5252 ،و  12/9ح  10در شرح حال رازی (م  055ق).؛ رضا کاال  ،بحیتحا:
 522/5در شرح حال ابراهیم صابئ (م  082ق ).و ابنابیاصایع  ،بیتا 252 :در شرح حال رهبهن طاری.
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ابنقتیا  ،عاداللّ بنمسلم ( .)4141اءمامة و السیاس  ،تاقیق شیری ،قم :منشورات رضی.
ابنقولوی  ،مامد بنجعفر ( .)4141کامل ال یارات ،تاقیق جواد قیومی ،قم :جماعة المدرسین.
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الصادق (ع).
برقی ،احمد بنمامد بنخالد ( .)4141الرجال ،بیجا :نشر قیوم.
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بغدادی ،اسماعیل پاشا (بیتا) .ایضاح المکنون فی الذیل علی کشح الظنحون ،تصحای رفعحت بیلکح
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بالذری ،احمد بنیایی ( .)5257انسا اءشراف ،تاقیق سهیل زکار ،بیروت :دارالفکر.
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جاحظ ،عهمرو بنبار ( .)4111الایان و التایین ،مصر :مصطفی مامد.
جوادعلی ( .)4114المفصل فی تاریخ العر قال اءسالم ،بیروت :دارالعلم للمالیین.
حاجی خلیف  ،مصطفی بنعاداللّ ( .)4141کش الظنون ،بیروت :دارالکت العلمی .
حا ری ،سیدکاظم ( .)4141القضاء فی الفق اءسالمی ،قم :مجم الفکر اءسالمی.
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مقدمه
امام دهم در دورهای از تاریخ اسالم زیست ( 212- 252ق ).ک جامع اسالمی از نظحر
سیاسی درگیر فضای اختناقآلود و سشتگیران خلفای عهد دوم عااسی بود 2 .بیشحترین
دوره زندگی امام ،هم زمان با متوکل  3بحود و بیشحترین اطالعحات بح جامانحده از حیحات
فرهنگی اجتمحاعی آن حضحرت مربحوب بح همحین دوره اسحت .متوکحل بح بحدترین و
آشکارترین شکل ب ستی و دشمنی با آل علی (ع) و آیینهای آنان میپرداخت (اصفهانی،
 4 )061 :5211و با هر بهان ای درصدد تضعی و آزار امام هادی (ع) برمیآمد و ب تعایحر
طارسححی ،م حیکوشححید تححا امححام را در دیححدگان مححردم کوچححک سححازد؛ امححا موفححق نشححد
(طارسی .)529/2 :5257 ،این دوره از نظر فرهنگی نی دچار چنحد مشحکل جحدی بحود کح
آثار و پیامدهای آن ،فضای جامع را بیشتر تیره و نامتعادل ساخت بحود؛ از جملح مسحلل
جار و اختیار ک مجادل ریش دار میان اشاعره و معت ل را نشان میداد و مسلل مشلحوق
یا ازلی بودن قرآن کح اندیشح و اذهحان ب رگحان زیحادی را بح خحود مشحغول کحرده و
درگیریهایی را رقم زده بود .امام (ع) در چنین اوضحاعی بح هحدایتگحری و راهاحری
جامع پرداخت.
پیش از ورود ب باث ،چند نکت درخور یادآوری است:
اول :امام هادی (ع) همچون دیگر پیشوایان معصحوم ،بح وصحفی شحناخت شحده کح
تمای بشش وی از دیگران است .بیگمان این توصی ها ک ب باور شیع از سوی خحدا
و پیامار(ص) است ،نمیتواند ذوقی و بدون منطق قوی باشد .برخی ب خطا و ب تصور
تعظیم امامان ،القا زیادی برای آنان برمی شمرند؛ گویی کمیت لق ها فشری برای آدم
می آفریند ،اما واقعیت آن است ک این لق ِ تعیّنیافت است ک میتواند محالک ارزیحابی
فرد باشد .اگرچ امام القا دیگری هم دارد 5 ،ب هادی بودن شهرت یافت است و ایحن
ب معنای آن است ک ب هدایتگری شحناخت تحر ا ز دیگحر پیشحوایان بحوده اسحت؛ پح
شایست ا ست این ویژگی مورد مداق عالمان قرار گیرد.
دوم :امام را در دو سحط محیتحوان شحناخت؛ یکحی از لاحا تحاریشی و موقعیحت
خانوادگی ،تربیتی ،اجتماعی و علمی ایشان ک در عحین اهمیحت داشحتن ،چنحدان بحرای
امروزیان فایده ندارد و دیگر بیان مکت و سیره ب منظور بهرهگیری از آن است کح بح
شدت مهم و سشتیا است.
1
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سوم :اصل در تعامل اجتماعی امام ،تقی نکردن است؛ مگر آنک شحواهدی بحرای آن
در سشن ،کنش یا رفتار ایشان وجود داشت باشد.
چهارم :در آموزی از مکت پیشوایان ،بدون پذیرش الگو بودن آنان میسحر نیسحت؛
یعنی سیره و سنت آنان باید مالک عمل قرار گیرد ،ناایحد بحا پحیشداوری و بحر اسحا
خواست ها و نیازهای زمان ب تفسیر و تأویل آنها روی آورد .در دورههای اخیر ،بح هحر
دلیلی ر ویکرد سیاسی بر تفسیرها و تایینها سحای افکنحده و ایحن وجح  ،محالک داوری
رفتارها و کنشهای امامان و رهاران محذهای شحده و نیح باعحث شحده اسحت بح طحرق
مشتل برای آنان اقدامی سیاسی جستجو شود و حتی زمانی کح چنحین اقحدامی یافحت
نشود ،باز ب تالیل سیاسی پنحاه بحرده و سحکوت ایشحان را نیح سیاسحی جلحوه دهنحد؛
درحالیک وجوه دیگری نی وجود دارد ک ب مرات مؤثرتر از اقدامهای سیاسی است،
از اینرو نااید هژمونی تفسیر سیاسی بر مطالعحات و تایحینهحای سحیره ا مح (ع) سحای
افکند .این مقال نی با چنین رویکردی ب تایین مدعا میپردازد ،هرچند اذعان دارد

ک سشن گفتن در خصوص ایشان آسان نیست ،چون از یک سو اطالعات متقن
زیادی در اختیار پژوهنده قرار ندارد و از دیگر سو داستانهحا و برسحاخت هحایی بحا آن
درآمیشت ک جداسازی یا پذیرش آن آسان نیست .در عین حال بحا اسحتناد بح دادههحای
اندک و با تالیل مضمون تا حدی میتوان راهارد امام را ک هدایتگری جامعح اسحت،
شناسایی کرد.

پیشینه تحقیق
درباره پیشوایان شیع آثار بسیاری تألی شده است ،اما نوشت هایی ک بح طحور خحاص
درباره امام دهم (ع) شکل گرفت است ،اندک است  6و همان نی با رویکرد این مقال تحا
حدی فاصل دارد .روشن است این نوشت بدون مراجع و توج ب آن آثار پحیش نرفتح
است و ب آن آثار رجوع و گاه استناد دارد .کتحا هحایی چحون مسحند اءمحام الهحادی از
ع ی اللّ عطاردی ک عالوه بر زیستنام اجمالی امام و مجموع سشنان ،ب بیان مناق
و فعالیتها و اصاا ایشان نی پرداخت است .باقر شری القرشی نی بحا کتحا حیااة
االمام علی الهادی؛ دراسة و تحلیل ،جنا های مشتل زندگی امام را توصی و گح ارش
کرده و روایات و گ ارشهای تاریشی مربوب ب آن حضرت را گرد آورده است .کتحا
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اءمام علی الهادی از مامدحسین علحیالصحغیر و لمحاات ماح حیااة االماام الهاادی از
مامدرضا سیاوی و همچنین کتا موسوعة االمام الهادی ب قلم جمعی از پژوهشحگران
و کتا تالیلی از تاریخ دوران دهمین خورشید امامت ،امام هادی (ع) از علی رفیعحی،
آثار دیگری در این حوزهاند ک هر یک ب گ ارش زندگی امام و ویژگیهای ششصحیتی
و کارکردهای سیاسی و اجتماعی ایشان پرداخت اند .کتا های دیگری مثل حیات فکری
سیاسی امامان شیع از رسول جعفریان ،تشحی در تحاریخ از احمدرضحا خضحری ،تحاریخ
تشی نوشت جمعی از پژوهشگران و دیگر کتا هحا و مقالح هحا نیح مطالح ارزنحدهای
درباره امام هادی (ع) دارند .در بیشتر آثار پیش گفت  ،ب ویژه آثحاری کح در چهحار دهح
اخیر نوشت شده اند ،بررسی زندگی امام از منظر سیاسی صورت گرفت اسحت؛ امحا ایحن
مقال با نگاهی متفاوت فعالیتهای امام را تالیل و تایین میکند و ب جای القحای قحالای
پیش ساخت  ،ب شناسایی و تالیل آن اهتمام دارد .بر نویسنده پوشحیده نیسحت کح آنچح
اینجا ب اجمال و گذرا آمده است ،گامی ب سوی تاقیقها و تایینهای مفصلتر است.
روش تحقیق و تبیین مدعا
پیش از تایین این ادعا ک راهارد اصلی امام هادی (ع) هدایتگری و اصحالح فکحری و
اخالقی جامع بوده است (فعالیت فکری فرهنگی) ،نح ماحارزه علنحی و اقحدام سیاسحی
(فعالیت سیاسی) ،باید ب بیان روش تاقیق بپردازیم .عالوه بر قاعده کلی فلسف بعثحت
و هدف امامت ک صیانت از دین و دعوت ب راه خداوند با حکمت و موعظح نیکحو و
حجت بالغ است (نک :.کلینی566- 568/5 :5090 ،؛ طااطاایی ،)556 - 82 :5095 ،نویسنده اوءً
برای اثاات مدعای خود از لق مشهور امام بهره گرفت و معتقد است ک چنحین صحفتی
نمیتواند بدون پشتوان ششصیتی آن حضرت باشد؛ ثانیاً با استناد ب مناب اولی  ،هرچنحد
ب کوتاهی ،سشنان و قضایایی را از امام هادی (ع) آورده ،با کنحار هحم نهحادن دادههحا و
ژرفاندیشی در آن در مسیر اثاات مدعا گام برمیدارد .الاتح در آثحار بعحدی ،مطالح و
داستانهایی ذکر شده است ک بر وج سیاسی رفتار امام صا میگذارند ،امحا واقعیحت
آن است ک آن دادهها ،یا مستند نیستند یا در تالیل سیره امحام کحاربرد زیحادی ندارنحد.
عالوه بر اینها نوع نگاه جامع آن زمان ب آن حضحرت نیح دلیحل دیگحری بحرای محدعا
خواهد بود .اینک مردم زمان چ نوع پرسشها و انتظاراتی از آن حضرت داشت اند ،بح
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درک راهاردهای ایشان کمک میکند .همچنین عملکرد حضرت در مواجه بحا یحاران و
دوستان یا دشمنان و واکنش ایشان در برابر دستگاه حاکمیحت ،محا را بح سحوی ادعحای
بیانشده هدایت میکند.
این نکت درخور توج است ک نویسنده درصدد نفی دیگر نقشهای امام نیست؛ اما
بر این نکت تأکید دارد ک وج برجست و کانونی فعالیت امام هادی (ع) ،همچون دیگر
امامان ک متشذ از سیره ناوی است ،در اصالح اخالق ،فکحر و عقایحد جامعح در پرتحو
آگاهی بششی بوده است و دیگر فعالیتها در سای این رویکرد معنحا محییابنحد .روشحن
است ک در مقایس میان وج اخالقی و وج سیاسی یا اجتمحاعی ،ایحن وجح اخالقحی
فکری است ک بر صدر مینشیند و حکمرانی میکند و دیگر جنا ها تاحت الشحعاع آن
قرار میگیرند.
 .1جایگاه دینی  -اجتماعی امام هادی (ع)
نقش آفرینی هر فردی در جامع  ،تاب جایگاه اجتماعی اوست .امام هادی (ع) بحرخالف
تصور برخی مانی بر اینک ب علت تاعید شدن ،نقش بحارزی در تشحی نداشحت (شحیای،
 ،)01 :5016توانست ب عنحوان انسحانی اخالقحی و دارای ویژگحی کاری ماتیحک 7 ،جایگحاه
ویژه ای در زندگی و اندیش شیعیان و جامع اسالمی پیدا کند .از اینرو مناب از وی بح
ب رگی یاد می کنند ،چنانک در دید مردم زمان نی چنین بوده است .یعقوبی قدیمیترین
مورخی ک از ایشان سشن ب میان آورده ،مینویسد:
متوکل ب علی بنمامد بنمامد بنعلی بنموسی الرضا بنجعفر بحنمامحد (ع)

نام ای نوشت و از او خواست تا از مدینح رهسحپار سحامرا شحود؛ زیحرا عاداللّح

بنمامد بنداود هاشمی نوشت و گ ارش داده بود ک جماعتی میگویند او امحام
است .او از مدین بیرون آمد و یایی بحنهرثمح همحراه وی رهسحپار شحد تحا بح

بغداد رسید و چون ب جایی رسید ک آن را سری میگفتند ،آنجحا فحرود آمحد و
8

اسااق بنابراهیم برای استقاال وی سوار شد و اشتیاق محردم و فحراهم آمدنشحان
را برای دیدن وی مشاهده کرد و تا ش

کرد و پاسی از آن ش

بیتا.)150- 152/2 :

ماند و آن حضرت را شاان وارد بغحداد

را در بغداد ماند و سپ

رهسحپار سحامره شحد (یعقحوبی،
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در جای دیگر در بیان رویدادهای دوره معت عااسی ،از روز رحلت امام در  212ق.
در سامره یاد میکند ک ب دستور معت  ،برادرش احمد بنمتوکل در شحارع ابواحمحد بحر
ایشان نماز گ ارد .سپ مینویسد« :چون مردم زیاد شدند و گرد هحم آمدنحد ،گریح و
شیونشان بسیار شد .پ آنگاه نعش امام را ب خان اش بازگرداندند و در همانجحا دفحن
شد» (یعقوبی ،بیتا.)110/2 ،
یعقوبی بیش از این چی ی از امام نمیگوید ،اما همین مقدار هم نشاندهنده جایگحاه
رفی امام در میان پیروانش و حاکی از قدرت مذهای ایشحان در دیحد حاکمحان و اعتاحار
ایشان در میان جامع اسالمی است .شاید در بیان ب رگی امام ،بیش از هحر چیح ادعحای
متوکل درخور توج باشد .بر اسا نام ای ک کلینی در کتا کافی آورده است ،علحت
درخواست متوکل از امام برای رفتن ب سامرا ،درک نشدن موقعیتش توسط والی مدینح
و نی اشتیاق خودش برای دیدن ایشان ذکر شده است .متوکل از آن حضرت میخواهد
تا هر زمان و با هر کسی ک دوست دارد پای در این سحفر گذاشحت و بح سحامرا بحرود
(کلینی .)115/5 :5090 ،چنین نگاهی از سوی خلیف زمان ک بح خحودب ر بینحی و تکاحر
شهره بود ،بیش از هر چی نشاندهنده ب رگی امام است.
نویسندگان دیگری نی ب جایگاه رفی امام اشاره کحرده انحد؛ یحاقوت آن حضحرت را
یکی از اجالی سامرا میداند (یاقوت )520/2 :5661 ،و خطیح بغحدادی (خطیح بغحدادی،
 )19/52 :5257و دیگران ایشان را ج و کسانی میدانند ک شیعیان ب امامتش باور داشحتند
(ابناثیر586/7 :5068 ،؛ سمعانی562/،2 :5218 ،؛ ابنجحوزی .)72/52 :5252 ،چنحانکح مسحعودی
پیشتر از اینها ب نقش و جایگاه رفی امام در میان مردم (مسعودی )82/2 :5216 ،و دستگاه
حاکمیت اشاره کرده است (همحان .)55/2 :بر پای برخی دادهها ،همین تمایل محردم بح او
موج جاه گیری متوکل علی وی شد (ساط ابنجوزی ،بیتحا .)016 :اعتاار معنوی امام نی
بدان حد بود ک مادر متوکل ،برای شفای متوکل ک ب مریضی سشتی ماحتال شحده بحود،
دهه ار دینار نذر آن حضرت کرد (طارسی .)522/2 :5257 ،دست ای از ب رگحان سحامرا نیح
امام را تا حد الوهیت و ربوبیت باء برده و قا ل ب شأن فراانسانی او بودند (کشحی:5212 ،
 .)811/2عالوه بر اقوالی ک دیگران درباره امام گفت انحد ،کارنامح فعالیحتهحای وی نیح
نشان دهنده ب رگی اوست؛ مدیریت و تحدبیر امحام در تربیحت نیروهحای کارآمحد از میحان
اصاا خود (نک :.عطاردی 9 ،)077- 016 :5251 ،ساماندهی سازمان وکالحت بحرای رتحق و
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فتق امور شیع و نظارت بر آن (نک :.مدرسی ،)28- 27 :5089 ،ارتااب مسحتمر و مکاتاح بحا
10
نیروها برای رف مشکالت و پاسخگویی ب پرسشها (نک :.ق وینی )281- 87/0 :5222 ،و
ایجاد شاک ای از نشاگان جامع از جمل فعالیتهای ارزشمند ایشان است.
 .2رویکرد اخالقی و توجه به زیست ارزشی
تقابل میان طالایان و عااسیان از گذشت های دور وجود داشت ،ب ویحژه از دوره محأمون
عااسی ک امام رضا (ع) را ب عنوان شایست ترین فرد از خانحدان رسحول خحدا (ص) بح
وءیتعهدی خویش برگ ید (طاری506/7 :5087 ،؛ ابنشهرآشو  )272/0 :5079 ،و بر اسا
برخی داده ها حتی برای واگذاری خالفت اعالم آمادگی کرد (مفید5252 ،ال 216/2 :؛ فتحال
نیشابوری ،بیتا .)222 :از اینرو عااسیان دچار تر شده و ب اندک بهان یحا گ ارشحی بح
مقابل با طالایان برمیخاستند .بنابراین طایعی محینمحود کح متوکحل ،خلیفح متعصح و
خودکام عااسی ،نتواند از کنار امام هحادی (ع) بح راحتحی بگحذرد؛ از ایحنرو وی را از
مدین ب سامرا کشاند (کلینی268/5 :5090 ،؛ سمعانی562/2 :5218 ،؛ ابناثیر ،بیتا 11 ).021/2 :تحا
بهتر بتواند بر فعالیتهای او نظارت کند .الات بر پای برخی دادهها ،او امام را با تجلیل و
تعظیم ن د خود فراخواند (مفید5252 ،ال  .)051/2 :او ب سا سعایت و خارچینی برخی،
فرمان تفتیش شاان و سرزده خان امام را صادر کرد (مسعودی55/2 :5216 ،؛ صحفدی:5221 ،
28/22؛ شری قرشی ،)200 :5218 ،اما مجموع دادههحا ،هحیچ نشحانی از اقحدام سیاسحی یحا
اعتراضی امام ندارد ،بلک بیشتر همراهی و مالیمت با حاکمیت را ب نمایش میگحذارد؛
چنانک حضور سی وس سال او در سحامرا (طارسحی )516 /2 :5257 ،و اقحدامی کح بحرای
درمان متوکل میکند (کلینحی ،)266/5 :5090 ،میتواند مستمسحکی بحرای ایحن ادعحا باشحد.
ایشان در پاسخ خلیف  ،هنگامی ک نظرش را درباره عاحا بحنعاحدالمطل  ،سرسلسحل
خلفای عااسحی جویحا محی شحود ،بحا تعحابیر درخحور تحأملی او را محیسحتاید (مسحعودی،
55- 51/2 :5216؛ اربلی598/0 :5211 ،؛ ذهای )08/52 : 5250 ،و اینگون  ،همراهی خحویش را
ابراز میکند.
اصالح جامع با بیان نکات اخالقی ،توج دادن ب ارزشها و گذرا بودن مقحامهحا و
نعمتهای دنیا در سشنان نقل شده از امام ،نقطح مقابحل فعالیحتهحای ماحارزهجویانح و
سیاسی است .منظور این است ک امام وظیف هدایت جامع و اصالح اخالقی و فکحری
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آن را بر عهده داشت و فعالیت های سیاسی برای ماحارزه بحا دسحتگاه حاکمیحت در همح
اعصار ،امری ثانوی و تاعی بوده است.
برخی ماققان با رویکردی سیاسی و انتظار ماارزهجویی از ا م (ع)  -ک آن را تنها
وج کارکردی آن ب رگواران تلقی میکنند -ب تایین سحیره و نگحاه امحام پرداختح انحد و
براسا پاره ای گ ارههای ذکرشده ،مثل فراخواندن آن حضرت از مدینح بح سحامرا یحا
تفتیش شاان خان امام ،ماارزهجویی آن حضحرت را ابتحدا در مدینح و سحپ در سحامرا
برجست ساخت اند (رفیعی)511- 70 :5071 ،؛ درحالیک نح تنهحا هحیچ مناعحی بح آن اشحاره
نکرده است ،بلک برخی مناب برخالف آن گفتح انحد؛ چنحانکح در نوشحت هحای مفیحد و
طارسی بر همراهی بی گفتوگوی امام با دسحتگاه حاکمیحت در مقولح هحای پحیشگفتح
تصری شده است .همراهی امام از مدین ب سامرا با سعید حاج در منحاب ذکحر شحده
است (مفید5252 ،ال 016/2 :؛ طارسی.)516/2 :5257 ،
قرا ت رایج از سیره امام ،بر پاره ای گح ارههحا ماتنحی اسحت کح در صحورت اثاحات
تاریشی ،ماتنی بر نوع مواجه حکومت و حاک میت با امحام اسحت؛ یعنحی بحیش از آنکح
بحح مواجهححات و برخوردهححای سیاسححی پیشححوای شححیع برگححردد ،بحح خودکححامگی و
ناسازگاری حاکمیت پیوند می خورد .پوشیده نیسحت کح حاکمحان مسحتاد ،بح اقتضحای
خودب ر پنداری و اقتدارجوییشان ،کمتر با انسانهحای بح ر سحازگاری محییابنحد ،از
اینرو اگر خلیف بر امام سشت میگیرد یا طاق روایتی او را در جای بد اسکان میدهحد
(کلینی268/5 :5090 ،؛ مفید 022 : 5252 ،و طارسی 12 )529/2 :5257 ،یا در قصر خود مااو
م حیسححازد (صححدوق 080 :5061 ،و همححو 13 ،)520 :5076 ،همگححی ب ح سححا خودکححامگی و
قانونمدار ناودن دستگاه خالفت است.
اقدامهای سیاسی و ماارزه مقطعی با ظلم و ستم حاکمان و ب دناال آن تحالش بحرای
تأسی حکومت و اکتسا قدرت ،امری است ک بشر در طول تحاریخ بحرای آن ه ینح
کرده است و توان انجام آن را دارد و عموم قهرمانان تاریخ نی ب همین ویژگی شحناخت
شده اند؛ اما کش راه درست و معنای درست زنحدگی و اخحالق بحرین اسحت کح نیحاز
ضروری بشر و فراتر از توان انسانی است و هر روز بر این نیاز اف وده و راه رسیدن بح
آن سشتتر میشود؛ بنابراین وظیفح امحام در ایحن عرصح بسحی سحنگینتحر و درک آن
مشکلتر میگردد.
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امام بیش از هر چی مروج آموزههای دینی و اخالقحی اسحت (مظفحر)522 :5098 ،؛ بح
همین دلیل ،در همان شای ک توسط سعید حاج ب کحاخ متوکحل بحرده محیشحود ،دو
نکت اخالقی مهم را گوشزد میکند؛ یکی وقتی خلیف با سرمستی از امام میخواهد تحا
با او همپیال شود ،ب صراحت و با قسم میگوید هرگ گوشت و خونم ب چنین چی ی
آلوده نشده است (مسعودی55/2 :5216 ،؛ ذهای5250 ،ال  .)566/58 :این بیان مؤکد ،ن د کسی
ک آشکارا مرتک حرام میشود ،حاکی از روحی هدایتگران او و مصداق بیحان کلمح
حق در پیشگاه حاکم جا ر است ک در روایحات« ،افضحل الجهحاد» شحمرده شحده اسحت
(احمد ،بیتحا56/0 :و 052/2؛ نسحایی .)595/7 :5028 ،دیگحری اشحعاری اسحت کح در همحین
مجل  ،ب درخواست خلیف میخواند و موج تاحول خلیفح شحده و او را غحمزده و
گریان میکند؛ اشعاری ک ب راستی تکاندهنده است:

ل واسحتن لوا
ل األجاحال تارسحهم غُلح ُ الرجحال فمحا غنحته ُم القُلح ُ
باتوا علحی ُقلهح ِ

بعحد عح ّ عحن معحاقلهم فحأودعوا حُفهحراً ،یحا بحل

محا ن لحوا( ...مسححعودی:5216 ،

52/2؛ ابححی الفححداء ،بححیتححا)22/2 :؛ بححر قل ح کححوههححا ب ح سححرمیبردنححد و مححردان
نیرومند از آنها حراست می کردنحد؛ امحا قلعح هحا کحاری بحرای آنهحا نکحرد .پح

از عح ح ت و اقتحححدار ،از پناهگحححاههحححای خحححویش بیحححرون آورده شحححدند و در
حفره ها جایشحان دادنحد و چح فحرود آمحدن بحدی بحود .پح

از آنکح در گحور

شدند ،یکی بحر آنهحا بانحگ زد کح تشحتهحا و تحاجهحا و زیورهحا کجحا رفحت
چهححرههححایی کحح ب ح نعمححت خححو کححرده بححود و پححردههححا جلححوی آن آویشتحح

میشحد ،چح شحد و قاحر بح سحشن آمحد و گفحت :کحرمهحا بحر ایحن چهحرههحا
کشححاکش م حیکننححد .روزگححاری دراز خوردنححد و پوش حیدند و پ ح

از خححوراک

طوءنی ،خورده شحدند .محدت هحا خانح سحاختند تحا در آنجحا مافحو بماننحد،
اما از خان هحا و کسحان خحویش دور شحدند و رفتنحد .محدتهحا محال اندوختنحد
و ذخیححره کردنححد ،امححا بححرای دشححمنان گذاشححتند و رفتنححد .من ح لهایشححان خححالی
ماند و ساکنانش ب گور سفر کردند (مسعودی.)110/2 :5091 ،

پ از این اشعار ،خلیف دست از نوشیدن کشید و امام را مورد احترام ویژه قرار داد
و ب خان اش بازگرداند (ابنکثیر21/52 :5218 ،؛ امین.)08/2 :5210 ،
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نگاه اخالقی ب زندگی و تأکید بحر زیسحت اخالقحی در روایتحی از امحام بح نقحل از
عادالعظیم حسنی ،شگفتآور است .امام در این روایت میفرماید:

وقتی حضرت موسی (ع) با خحدا سحشن گفحت ،چی هحایی را از خحدا پرسحید و
خداوند ب او پاسخ گفت؛ از جمل پرسید خدایا پاداش کسی ک مسحکینی را بح

خاطر رضای تو اطعام کند چیست خدا گفت« :در روز قیامت منادیانی بر فحراز

خال ق فریاد می زنند فالنی فرزند فالنی از آزادشحدگان از آتحش اسحت» .موسحی
پرسید ج ای کسی ک صل رحم بح جحای محیآورد ،چیسحت خداونحد پاسحخ

گفت« :ای موسی! مرگش را ب تأخیر می افکنم ،سکرات محر را بحرایش آسحان

می گردانم و نگهاانان بهشت او را فرامیخوانند تحا از هحر دری محیخواهحد وارد
شحود» .سحپ

موسحی دربحاره کسحی پرسحید کح آزارش را از محردم بازداشححت و

خوبی های خود را نثار مردم کرده است خدا پاسخ داد« :از چنحین فحردی آتحش
در قیامت روی برمی گرداند» .موسی از کسی گفت ک در مقابحل اذیحت محردم و

بدگوییهایشحان دربحاره تحو شحکیاایی محیکنحد .خداونحد گفحت« :در قیامحت در
ب نگاه های سشتی ب دادش میرسم» .نی برای کسی ک دوسحتدار اهحل طاعحت
باشد ،آسایش آن جهانی را وعده داد (صدوق.)206 :5011 ،

بدینگون امام اساسیترین مسا ل اخالقی اجتماعی را بحازمیگویحد تحا جامعح بح
سوی هم زیستی بهتر و انسجام بیشتر پیش برود.
 .3اصالح اندیشه دینی و جلوگیری از انحراف
دو مسلل مهم فکری در عهد امامت علی النقی (ع) مایح گفحت وگوهحا و مجادلح هحای
گسترده بود؛ یکی مقول خلق و قحدم قحرآن و دیگحر جاحر و تفحویض (اختیحار مطلحق).
درگیری جامع اسالمی با این دو مسلل از تقابحل اندیشح هحا گحذر کحرد و بح جحدال و
برخوردهای اجتماعی و فرهنگی کشیده شد؛ دست ای ب قدیم بودن قرآن گرایش یافتنحد
(باقالنی )298 :5252 ،و عده ای ب مشلوق بودن آن (رازی ،بیتا .)521/22 :در باحث جاحر و
اختیار نی چنین بود .ه ین و زمان بسیاری برای چنین مااحثی صرف میشحد کح هحیچ
پیامد ارزشمند و درخوری نداشت .این مسلل برای کسی ک نقش هدایت آدمیان را بحر

