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جایگاه توجه به رویکرد نویسنده در ارزیابی گزارههای تاریخنگاری روایی؛
مطالعه موردی نقش رویکرد حدیثی کالمی شیخ صدوق در طرح اخبار والیتعهدی امام رضا

تاریخ دریافت69/4/41:

تاریخ تأیید69/44/2 :

بیشتر منابع مربوط به تاریخ زندگانی معصومان

روح اهلل توحیدی نیا

1

محمدعلی توحیدی نیا

2

در مجموعه تاریخنگاار

روایی با ویژگیهایی منحصر به خود ،جا میگیرند .با این حاا ،،ایان سر ا
کمتر مورد توجه قرار گرفته ا ت که توجه به تفاوت رویکرد نویسندگان در این
گونه از تاریخنگار  ،چه رهآورد برا ارزیابی گزارههاا تااری ی باه هماراه
دارد؟
نوشته حاضر برا سا خ به این سر

 ،به مطالعه مورد رویکرد حادییی و

کالمی شایخ دادود در ن اخ اخ اار مرباوط باه وتیاتعهاد اماار رضاا
(د302 .د) می سردازد تا فرضیه گریزناسذیر بودن توجه به دو رویکارد حادییی و
کالمی در ارزیابی گزاره ها تاری ی مجموعه تاریخنگار روایی را به آزمون -
گذارد و بر ا اس یافتهها خود ،بر ایان رهیافات تیکیاد مایکناد کاه سای

از

یششز قششو د دانوشش تی دک شش ی رششش ز رشش ریخ اسشش د دانوششت ر:شش ا
 .1دانششآ وخته ششز ششت
(.)roholahtohidi@yahoo.com
یشز قشو د دانوش تی دک ش ی رشش ز رش ریخ اسش د دانوشت قش ق اوم تد
 .2دانآ وخته ز شت
(.)ma.tohidinia@gmail.com
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بهرهگیر از اخ ار تمامی منابع تاریخ نگار روایی ،تزر ا ت به بیان

و رو

نویسندگان و راویان توجهی جد شود.

کلیدواژگان :تاریخنگاری روایی امامیه ،عیون االخبار عن الرضا

 ،شیخ صدوق،

رویکرد حدیثی ،رویکرد کالمی.
 .1بیان مسئله

تاریخنگاری کوششی برای انتقال روح و اطالعات زمانه به وسیله مورخ با قالبهای ویژه
است 1.به عبارت دیگر ،تاریخنگاری پیوندی ناگسسژتیی بژا شیتژیت ،گایگژا  ،موق یژت
اگتماعی ،فکری و انسانی مورخ دارد 2.برخالف وقایع نگاری که در آن بر ثبت دیژد هژا و
شیید ها تمرکز میشود.
با این توضیح ،بیشی از میابع امامیه در حوز تاریخ و سیر م تومان

کژه بیشژتر

به وسیله محدثان و همرا با سلسله سید نوشته شد اسژت در حژوز تژاریخنگژاری قژرار
می گیرد؛ زیرا در بسیاری موارد ،نویسید اثر در درگه اول بر اساس نوع فهم ،نیاز و ت ریف
خویش از تاریخ و در مرحله ب د ،مطابق اندیشهای که بر اساس آن بژه تژاریخ روی آورد
است ،به تاریخ مینگرد.

3

بیابراین میتوان از مجموعه گزارش های تارییی که با انگیز  ،شیو و ساختار نگارش
حدیث و به وسیله امامی مذهب نوشته شد است ،با عیوان تاریخنگاری روایی امامیژه یژاد
 .1حضرتی ،تأمالتی در علم تاریخ و تاریخنگاری اسالمی ،ص.69
 .2همان ،ص.91
 .3برای اطالع بیشترر ا ایتن عتفع فیا یتت افر تاک ،ر : .هماان ،ص91؛ بترای عوفعتد دربتاره افتدا
تاریخعگاری شیخ افید ،ر : .اعجاعی ،شیخ مفید و تاریخنگاری ،ص59-55؛ درباره اعدیشد فای عاظر
بر تاریخعگاری وی ،ر : .همان ،ص.447-404
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کرد 1.البته ،تمامی میابع نوشته شد به وسیله امامی مذهبان دربار سژیر م تژومان
نمی توانید در این مجموعه گای گیرند .چیانکه گا  ،شیخ صدوق(د391 .ق) بژه صژورتی
وارد میاقشات و آرای کالمژی مژی شژود کژه محتژول کژار او در دایژر مباحژث کالمژی
میگیجد.

2

از سوی دیگر ،محققان علم تاریخ ،بیشی از اعتبار علمی خود را مدیون تالشی هستید
که دربار ارزیابی گزار های تارییی مبتیی بر اصول تاریخشیاسی انجام میدهید .از اینرو،
پرسشی مهم پیش روی آنان وگود دارد و آن این است که با توگه به تفاوتهای ریشهای
شیو تاریخنگاری در مجموعه یاد شد  ،3چه ر آوردی در ارزیابی گزارشهای تارییی باید
در دستور کار قرار گیرد؟
باید به این نکته توگه شود که ارزشمیدی آثار محدثان امامیژه در تبیژین آمژوز هژای
دییی بر اندیشمیدان شی ه واضح است و راستیآزمایی اخبژار ایژن میژابع ،تیهژا بژا هژدف
پاالیش برخژی اخبژار نادرسژت و بازشیاسژی اخبژار بژا ارزش تژارییی در ایژن کتژا هژا
صورت میگیرد .همچیین ،پرداختن به این مباحث سبب میشود محققان علم تاریخ برای
ف الیژژت در حژژوز تژژاریخ و سژژیر م تژژومان

و بژژرای ارزیژژابی میژژابع تژژاریخنگژژاری

روایی امامیه و بهر گیری از داد های آن در تحقیقات خود ،شژیو و روی آورد میاسژبی را
به کار گیرند.
 .1در صفرت پذیرش این سخن کد در انبع تاریخی ،تفصتی عویتفاعتد دتدای ا تفرتیر باشتد و فوتاک
افر ی کد بد وقایع عگاری ایپردا د ،بد عفعی تاریخعگاری اشغفل است (حضترتی ،هماان ،ص ،)69بتد
طریق او ی بد کار بردک واژه تاریخعگاری بدوک اشکل فافد بفد.
 .2برای عوفعد ای تفاک ا کرابفای معانی االخبار ،علل الشرایع و التوحید شیخ صتدو یتاد کترد کتد در
تواای آعها گزاره فای تاریخی بد صفرت افردی و پراکنده و بدوک قصد روایت رویداد بیاک شده است.
 .3برای آشنایی با ویژگی فای انحصر بد فترد تاریخعگتاری روایتی اااایتد ،ر : .تفحیتدی عیتا و صتفری
فروشاعی« ،بررسی تحلیلی تاریخنگاری روایی ااااید تا عیود قرک پنجم» ،تاریخ اسالم ،ش ،1ص.25-5
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تحقیق حاضر در راستای پاسخگویی به پرسش باال ،به مطال ه مژوردی رویکژرد شژیخ
صدوق در طرح اخبار مربوط به والیتعهژدی امژام رضژا

در عیاون اخباار الرااا

می پردازد .یکی از نکات کلیدی در ارزیابی متون تارییی با رویکرد انتقادی و تحلیلی ،آن
است که تیاسب الزم میان شیو رویارویی با میابع و ارزیابی آن و بییش ،روش و نگژارش
نویسید میبع برقرار باشد.

1

فرضیه مقاله حاضر این است که در ارزیابی روایات و اخبار تارییی ،توگه بژه رویکژرد
حدیثی و کالمی نویسید امری ضروری است و در صورتی کژه محقژق بژدون آگژاهی از
بییش و روش مورخان و راویان از اخبار بهر گیرد ،نوشته او به عیوان اثری علمی پذیرفته
نیواهد شد.
نوشته حاضر به صورت مستقیم ،را گشا بودن توگه به رویکردهای مؤثر تاریخنگژاری
امامیه بر آثارشان را دنبال میکیژد  ،امژا از آن گهژت کژه بژه ارزیژابی اخبژار مربژوط بژه
والیتعهدی امام رضا

در مهمترین میبع ایژن موضژوع ،ی یژی عیاوناخبارالرااا

می پردازد ،دارای نوآوری است و پهوهشی در این بار  ،آن چیان که در بیان مسئله گذشت،
یافت نمیشود.
نکته پایانی پیش از ورود به بحث این است که ضرورت بررسژی انتقژادی و تحلیلژی
اخبار مجموعه تاریخنگاری روایی ،به م یای عدم اهمیت ایژن موضژوع در بهژر میژدی از
اخبار دیگر آثار نیست .بسیاری از نویسیدگان میابع تارییی مشهور در هیگام گزارش اخبار،
تحت تأثیر تأمالت و دیدگا های خود قرار گرفتهاند و گزارش آنان از صورت حقیقی خژود
خارج شد است .بیابراین ،نویسید با تأکیژد بژر نقژش برگسژته شژیخ صژدوق در رشژد و
بالیدگی مکتب تشیع ،تالش می کید به صورت موردی به تأثیر بییش ایژن عژالم ارگمیژد
شی ه در نقل گزار های تارییی بپردازد.
 .1درباره زوم ار یابی با رویکرد اعرقادی و تحلیلی ،ر : .رااپفال ،راهنمای نگارش تاریخ ،ص.55
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 .2شیخ صدوق و تاریخنگاری در عیون اخبارالرضا
 .1-2شیخ صدوق و تاریخنگاری

1

بررسی مجموع گزارشهای شژیخ صژدوق در کتژا عیژون ،ویهگژیهژای تژاریخنگژاری
او را روشن میکید که از آنها می توان به عدم بیان همه اخبژار موگژود در میژابع پیشژین،
انجام گزییش در اسژتفاد از اخبژار و دسژته بیژدی آنهژا در ابژوا میتلژف اشژار کژرد.
برای نمونه ،اخباری از کتا کژافی گژزییش و در دسژتههژای میتلژف خبژری در عیاون
بیان میشود.

2

یکی از ویهگی های تاریخ نگاری شیخ صدوق ،حضور عیتر رخداد در تژاریخنگژاری او
است .بر اساس مبانی م رفت شیاسی سیتی ،موضوع عمژد تژرین م یژار تفکیژ

م ژارف

است 3و بررسیها نشان میدهد که به لحاظ موضوعی ،رخداد یکی از اگزای گدایی ناپذیر
تاریخنگاری است 4.شیخ صدوق در نگارش تاریخ بر همین اساس ،نقطه شروع و پایانی را
ترسیم میکید و مطابق با آن ،اخبار را در گای خود قرار میدهد.
چیانکه در بیان ماگرای والیتعهدی امژام رضژا
مأمون (د219 .ق) برای قرار دادن امامرضا

بژه ترتیژب ،چگژونگی تتژمیم

به عیوان خلیفه ،فرسژتادن نامژه از سژوی

مأمون برای ایشان ،فرستادن نماییدگان مأمون برای بردن امام به مرو ،فضا سازی مأمون
در میان مردم برای این تتمیم ،تالشهای امام برای نشاندادن اهداف پشت پرد مأمون
به شی یان ،مراسم بی ت با امام

به عیوان ولیعهد ،چگونگی ناکژام مانژدن مژأمون بژا

 .1اقا د ای با عنفاک « بینش و روش در تاریخ نگاری شیخ صدوق (مطالعه موردی عیون اخبارالراا

)»

بد تبیین ابیاد تاریخعگاری او پردا رد است(تفحیدی عیا ،ص.)421 -67
 .2برای اشافده ا بار بیاک شتده در عیتفک ،ر : .صتدو  ،عیاون اخباار الرااا ،7ج ،2ص.275 ،271
فمچنین برای عوفعد درباره روایات بیاک عشده در عیفک ،ر : .کلینی ،کافی ،ج ،4ص524؛ ج ،9ص.176
 .3کاکایی ،عرای ذاتی به عنوان معیار تمایز علوم ،ص.5-4
 .4برای اطالع بیشرر ،ر : .آغایلی ،نقش مواوع در روشن ساختن مفهوم تاریخ نگارانه ،ص.74-20
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رفتار به هیگام امام رضا

و تتمیم مأمون برای به شهادت رسژاندن امژام

را بیژان

میکید و تتویری گامع از رویداد ارائه میدهد.
به عبارت دیگر ،توگه به عیتر رخداد سبب شد است شژیخ صژدوق ،اتفاقژات را
گدا و پراکید نبیید و تالش کید تا ارتباط سژاختاری را بژین اگژزای میتلژف برقژرار
نماید.

1

 .2-2رویکرد حدیثی شیخ صدوق

با وگود برخی روش های تژارییی در بیژان وقژایع ،تژأثیر شیتژیت حژدیثی شژیخ را
نمی توان نادید گرفت .میشأ شیتیت حدیثی شیخ صدوق ،حوز نصگرای امامیه در قم
قرن سوم و چهارم هجری 2است .ویهگی اصلی حاکم بر این مکتژب ،گژرایش شژدید بژه
ظاهر حدیث بود و بیشتر ف الیت محدثان این حوز و شژیخ صژدوق پیرامژون گمژعآوری
احادیث ،ضبط و حفظ آن بود.

3

یکی از مهمترین ،ختوصیات رویکرد حدیثی شیخ که در مقاله حاضر بررسی میشود،
تالش او برای ارائه اخبار با محتوا و آرای میتلف در بیان رخژدادها اسژت .بژا ایژن حژال،
با بررسی مجموعه اخبار شیخ می تژوان بژه ن ژر نهژایی او نسژبت بژه چگژونگی رویژداد
نزدی

شد.
دربار اهمیت و گایگا نگا مجموعی به اخبار برای دستیابی به گژزارش صژحیح و

مورد پذیرش نویسید  ،میتوان از اقدام برخژی علمژای متژأخر بژرای بهژر گیژری از آثژار
متقدمان یاد کرد که برای دست یابی به ن ر قدما ،مجموع اخبار آنان را در هر با بررسی
 .1پاکرچی « ،ابن بابفید» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ص.519
 .2برای اطالع تفصیلی ا فرا و فرود ادرسد حدیثی قم ،ر : .دباری ،مکتب حدیثی قم ،ص .56
 .3افید ،تصحیح االعتقاد االمامیه ،ص.496
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میکردند 1.عدم توگه به این ویهگی در رویکرد حدیثی شیخ به کیفیت مطال ژات تژارییی
در این حوز آسیب فراوانی وارد میکید.
مطال ه برخی تحقیقات که از عیون اخبارالراا

بهر برد اند ،نشان میدهد کژه در

موارد مت دد ،نویسیدگان با استفاد گزییشی از اخبار و بدون توگه به شیو کژار نویسژید ،
تبیین خود را در موضوع والیتعهدی امام رضا

از کتژا برداشژت مژیکییژد و ارائژه

میدهید و یا مشاهد میشود که روایتی به عیوان عقید نهایی شژیخ در تحقیقژات بیژان
میشود 2.این در حالی است که بررسی مجموع روایات موگود در کتا  ،عقید دیگژری را
قابل دفاع مینماید.
به عبارتی ،محققان از این موضوع غافل بودند که عیون به عیوان ی

نوشته حدیثی،

بیان دستههای گوناگون اخبار را در موضوعی خاص دنبال میکید و کمتر به طرح عقیژد
نهایی به صورت صریح میپردازد .در این روش ،هر ی

از دستههای خبری ،ن ر خاصژی

را طرح می کیید که در نگا نیست ،ممکن است در ت ارض با یکدیگر باشید ،اما با توگژه
به تسلط شیخ صدوق بر اخبار 3باید گفت که شیخ به اختالف مضامین اخبار توگژه نمژود
است و مقاصدی دیگر را دنبال کرد است.
یکی از این مقاصد ،ارائه آرای رقیب و رد آن است .چیژانکژه دربژار چگژونگی لقژب
گرفتن امام

به رضا ،دو گرو میتلف از روایات آورد شد است 4.همچیین میتوان به

 .1برای عوفعتد :اعصتاری ،کتاا الطهاارة ،ج ،4ص 225و ج ،2ص552؛ اجلرتی ،بحااراالنوار ،ج،50
ص 512و ج ،92ص.457
 .2برای عوفعد فضتل ا لتد(د4675 .م) در کرتاب «االماام الرااات تااریخ و دراسا » ستد بتر اربتفه بتد
والیتعهدی ااام رضا

را کد در کراب عیون اخبار الراا

ارائد شتده استت ا کرتاب فتای ارشااد،

مقاتل الطالبیین و علل الشرایع عقل عوفده است (فضل ا لد ،تحلیلی از زندگانی امام راا
 .3طفسی ،الفهرست ،ص.965
 .4صدو  ،همان ،ج ،4ص .46

 ،ص.)409

جایگاه توجه به رویکرد نویسنده در ارزیابی گزارههای تاریخنگاری روایی...

19

ارائه آرای میتلف موگود برای اطالع میاطبان به عیوان مقتد دیگر شیخ صدوق نام برد
که در این موارد نه تیها اظهار ن ری نمیکید ،بلکه مشیص نیسژت کژه کژدام سژین را
ترگیح میدهد .برای نمونه در بیش مهاگرت امام رضا

به سوی مرو ،اخباری را بیژان

میکید که ا ز گهت مکانی قابژل گمژع نیسژت و هژیه اظهژار ن ژری دربژار آنهژا ارائژه
نمینماید.

1

 .3-2رویکرد کالمی شیخ صدوق

از سوی دیگر ،نباید به رویکرد کالمژی شژیخ صژدوق در بیژان گژزار هژای تژارییی
بیتوگه بود .طبی ی است که به دلیل عالقهمیدی آلبویه(444 -323ق) به اهل بیت
فضا برای م رفی و دفاع از شیتیت ائمه

،

در دور شیخ صدوق فراهم بژود اسژت .از

طرفی در همین دور  ،ف الیت گسترد حدیثی و ف الیت سیاسی شی یان زیدی و اسماعیلی
سبب شد عالمان امامیه از شرایط سیاسی موگود به نفع باورهای خود استفاد کیید.

2

3

از اینرو ،بیشتر اخبار عیون یا به طور مستقیم در خدمت اثبات عقایژد شژی یان امژامی
است 4و یا ارتباط تیگاتیگی با این باورها دارد 5.یکی از موضژوعاتی کژه شژبهات فراوانژی
دربار آن برای شی یان به وگژود آمژد ،موضژوع پژذیرش مقژام والیژتعهژدی از سژوی
امام رضا

بود 6.بیابراین ،بیشی با عیوان با السبب الذی من اجله قبل علی بن موسی

 .1همان ،ج ،2ص .214-259
 .2عیفان ،دوره شکلگیری تشیع دوازده امامی ،ص.406
 . 3درباره تأثیر حکفات آل بفید در گرررش فیا یت عا واک شییی؛ ر : .پتاکرچی« ،ابتن بابفیتد» ،دائارة
المعارف بزرگ اسالمی ،ص.519
 .4برای عوفعد در عقل اناظراتی کد ااام
الراا

بد شبهات کالای پاسخ ای دفند؛ ر : .صدو  ،عیون اخباار

 ،ابفاب .59 ،59 ،52 ،45 ،41 ،45 ،42

 .5برای عوفعد در بیاک ویژگیفای ااام چفک علم و عصتوت و یتا بیتاک ایجتزات ااتام

؛ ر : .هماان،

ابفاب.51 ،55 ،16 ،17 ،14 ،57 :
 .6برای اشافده تبیین این شبهات ،ر : .اطهری ،سیری در سیره ائمه اطهار

 ،ص.474-496
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والی العهد من المأمون در عیون قرار داد شد است که استفاد از واژ سژبب

در آن ،شاهدی بر اهداف کالمی شیخ است.

1

2

بیابراین ،از آنگا که در رویکرد کالمی شیخ تالش میشژود ،گژزار هژای تژارییی در
خدمت اثبات و استحکام باورهای امامیه قرار گیرد ،میاسژب اسژت بژرای دسژتیژابی بژه
دسته های خبری موگژود در هژر موضژوع و آرای نویسژید در مباحژث تژارییی ،ارزیژابی
دستههای خبری با توگه به پرسشها و شبهات مطرح در آن موضوع صورت گیرد.
 .3ارزیابی تحلیلی ساختار اخبار

بررسی اخبار مربوط به والیتعهدی امامرضا

در عیون نشان میدهد که هژدف شژیخ

صدوق پاسخ گویی به شبهات موگود در کدام موضوعات بژود اسژت و بژا اعتیژا بژه ایژن
رویکرد ،تمام این اخبار در دو محور قابل طرح خواهد بود .بیابراین ،در ادامژه بژه ارزیژابی
اخبار در این دو محور با نگاهی مجموعی نسبت به سییان میپردازیم.
 .1-3چرایی پذیرش والیتعهدی از سوی امام رضا

عباسیان(656-132ق) از آغاز حکومت ،سیاست سیتگیرانژهای را در برابژر شژی یان
م تقد به غتب خالفت مسلمانان در پژیش گرفتیژد 3.از طرفژی ،روش امامژان

عژدم

همکاری با خلفا و عدم پذیرش پیشیهادهای آنان بژرای قبژول مسژئولیت سیاسژی بژود.

4

َُ ّ ُ
ُّ
فصل بد ِإ ی ا شي ِء ،فهف َس َب ٌب (ابن انظفر ،اخبار ابی نواس ،ج ،4ص.)159
 .1کل شي ٍء یر

 .2چناککد در بیاک بر ی ارکلواک ،واژه سبب بد «کل شیء یتوصل به الی غیره» بد کار ای رود (دتففری،

الصحاح ،ج ،4ص)415؛ عالاد اجلری در بحاراالنوار در تفرتیر روایتات چنتین برداشتری را ا ایتن واژه
دارد(اجلری ،بحاراالنوار ،ج ،49ص225؛ ج ،51ص400؛ ج ،51ص.)10
 .3ر : .اریفدی ،تاریخ الیعقوبی ،ج 5ص ،542سیفطی ،تاریخ خلفاء ،ص ،547ااین ،اعیان الشیع  ،ص.255
 .4چناککد فیچ گفعد فوکاری گزارش عشده است و حضتفر اصتحاب در دربتار بتا فتد گترفرن حقتف
شیییاک ا سفی ائود

تأیید ایشد (درباره ا بار اربفه بد علی بن یقطین ،ر : .فیی ،معجم رجاا

الحدیث ،ج ،45ص.)219
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بیابراین ،پس از والیت عهدی امام رضا
گرفت و آن اینکه به چه دلیل امام

پرسشی مطرح شد که مورد توگه شژیخ قژرار
حاضر به پذیرش باالترین مقام و میتب زیر ن ر

خلیفه عباسی شد؟
بهر گیری از عبارات عیون نشان میدهد که شیخ ،پذیرش والیژتعهژدی را پژس از
ُ
تهدید مأمون و از روی اگبار می داند .این موضوع از تکرار عباراتی چون انا اجبار علای
ذلک1ت دفعتنی الضروره الی قبو ذلک علی اکاراه و اجباار بعاد االشاراف علای الهاال 2ت
قد نهانی الله تعالی ان القی بیدی التهلکاه3و ماا دخال الرااا

فای هاذا االمار طائعاا

4

برداشت میشود.
البته در بین اخبار ،روایاتی دربار قتد مأمون برای تکریم امام رضا

بیان میشود

که نسبت به روایات میالف ،ت داد کمی را به خود اختتاص میدهید .در ادامه شواهد این
ن ریه ،میتوان به خبر دیگری اشار نمود که مطابق با آن ،امام رضا
و بدون میل و اختیار با حرم رسول خدا

وداع نمود.

با ناراحتی فراوان

5

همچیین ،میتوان به مضامین و نوع خطا هایی که مأمون نسبت به امام چون یا بژن
رسول اهلل ،فالبد ل

من قبول هذا االمر 6یا فان ف لت و اال ضربتُ عُیُق  4داشت و تأیید

کیید اگبار است ،اشار کرد .مطابق برخی اخبار ،مأمون ،مدتها با ارسال نامه به مدییه به
طور مکرّر از امام

درخواست میکرد که عازم مرو شود ،ولژی آن حضژرت بهانژههژای

 .1شیخ صدو  ،عیون اخبار الراا
 .2همان ،ص.255
 .3همان ،ص.251
 .4همان ،ص.257
 .5همان ،ص .257
 .6همان ،ص.255
 .7همان ،ص.251

 ،ج ،2ص .252
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فراوانی را طرح مینمود و این درخواست را رد می کرد .در چید مورد از ایژن اخبژار تأکیژد
شد است که امام

زمانی مهاگرت کرد که دانست مأمون دست از او بر نمیدارد.

حیاتی زاهدانه انت ار داشتید 2و بژا آنکژه

از سوی دیگر ،شی یان هموار از امامان
ائمه

1

گا در رأس قدرت سیاسی بودند و یا اموال بسیاری را در اختیار داشتید ،هیهگژا

برای دست یابی به مال و مقام ،به م یای ناپسید آن در اسالم ،تژالش نکردنژد .پژدر امژام
رضا

؛ ی یی امام کژاظم

(د193 .ق) بژا آنکژه امکژان زنژدگی مرفّهژی داشژت ،امژا

چیان می زیست که از برخی وسایل زندگی که طبقه ض یف گام ژه از آن برخژوردار بژود،
بهر نمیبرد.

3

بر این اساس ،پرسشی در اذهان شی یان پس از حضور امام رضا
گایگا والیتعهدی به وگود آمد 4که چرا امام

در مرو و پذیرش

به ناز و ن مت خالفت رو آورد است؟

شیخ با بیان اخبار مت دد ،این پرسش را مورد توگه قژرار مژیدهژد و بژرای پاسژخ بژه آن
میکوشد .همچیانکه تالش برای اثبات این موضوع که امژام

از هژیه تالشژی بژرای

مقابله با این تفکر فروگذار نکرد است و هیه تغییری در روش زاهدانه آن حضرت صورت
نگرفته است ،از اخبار مشهود است.
مطابق برخی اخبار کتا عیون ،مأمون به دنبال ایجاد چیین نگاهی به امژام رضژا
بود است .برای نمونه در خبری ،امام رضا

در این بار خطا به مأمون میفرماید:

میخواهی مردم بگویند که علی بن موسیی ا دیایز اهید ی،یودک بل یه دیایز
 .1همان ،ص.259
 .2فد در غت بد اینای عاچیز داعررن (ابن اثیر ،النهای  ،ذیل ااده فد) و در ایار استالای بتد اینتای
بیاعرنایی عربت بد دعیا است (نهج البالغه ،حکوت 29و .)91
 .3کلینی ،کافی ،ج ،2ص.295
 .4این افضفع ا اضوفک پرسشفای اردم و پاسخفای ااام رضا

در عیون برداشت ایشفد.
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ا او اهد بود و به او بگویند کیه گگوییه وتیی عهید اا بیه ع یال خ ی
پذیر تی.

1

شیخ با بیان اخباری نشان می دهد که مأمون در هدف خود تا حدی موفق بود اسژت.
مطابق خبری ،یکی از طرفداران آن حضرت به ایشان مراگ ه میکید و میگوید:
یز بن اسول اهللک مردم میگویند تو وتی عهد اا ق،ول کرد دا حزلی که
اظهزا هد برا خود میی ود .

2

شیخ صدوق به صورت غیرصریح ،اقدامات امام
میدهد .در موارد گفتاری ،امام

را در دو ب د گفتاری و رفتاری ارائه

نیست ،پژذیرش والیژتعهژدی را بژه کژار حضژرت

یوسف در پذیرش امور عزیز متر شبیه میدانستید ،3یا حضور خود را به عیوان ولیعهژد،
همچون حضور امام علی
پیامبر

در شورا کژه بژرای ت یژین خلیفژه سژوم مسژلمانان پژس از

تشکیل شد ،م رفی میکردند 4و یا تأکید میکردند که حتی اگر اگباری از سوی

مأمون نبود ،ائمه

شایسته ترین افراد برای این میتب بودند.

5

هم چیین در ب د رفتاری ،بارها عدم قبول میتب را گوشزد کردند .در عبارتی به نقل از
فضل بن سهل(د233 .ق) دراین بار آمد است:
هرگز خ تی ا این ضزیالتر یدیدم که امارال ؤمنان ا آن شزیه خزلی کرد و
بر علی بن موسی الرضز عرضه ی ودک امز او منصب اا دوا ا ند و به عیوا دامی
 .1شیخ صدو  ،عیون اخبار الراا
 .2همان ،ص.295
 .3همان ،ص.255
 .4همان ،ص .259
 .5همان ،ص.291 ،295

 ،ص.251

999
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ا ق،ول آن خودداا میکرد.

1

شروطی را برای قبول والیتعهژدی طژرح نمژود 2و یژا

مطابق خبری دیگر ،امام

مطابق برخی اخبار در مواردی از انجام دستور مأمون خودداری میکرد.
 .2-3چرایی انتخاب امام

3

به عنوان ولیعهد

نوع گفتار مأمون و هوشمیدی او در کارها 4سبب شد است ،همژوار دربژار مژذهب
مأمون اختالف باشد .مطابق آنچه اربلی(د683 .ق) به سژیدبنطژاووس(د664 .ق) نسژبت
میدهد و خود تمایل آشکاری به آن دارد ،مأمون از قتل امام
آن حضرت متمایل نشان میداد.

مبرّا بود است و حتی به

5

به ن ر میرسد ،پرسش مهم دیگری که مورد توگه شیخ قرار گرفته است ،ایژن اسژت
که آیا مأمون در واگذاری میتب والیتعهدی به امام رضا

حسن نیت داشژته اسژت؟

پیش از بررسی رأی شیخ در اینبار  ،باید توگه کژرد کژه او م تقژد اسژت ،انتیژا امژام
رضا

از سوی مأمون و با تتمیم مستقیم او صورت گرفته است و فضل بن سژهل بژه

این دلیل که تربیت یافته برمکیان بود ،پیوسته بژا امژام
شیتی نمیتواند ،پیشیهاد دهید والیتعهدی امام رضا

دشژمیی مژیورزیژد و چیژین
باشد.

 .1همان ،ص.259
 .2همان ،ص.259
 .3چناککد در این شروه ااام

عدم د ا ت در عزل و عصب فا و دسرفرات و سنت فا را طرح عوفدعتد

(همان).
 .4ب ترای عوفعتتد دربتتاره عالقتتد بتتد افتتل بیتتت

و شتتیییاک ،ر : .ستتیفطی ،تاااریخ خلفاااء ،ص291

و .509
 .5درباره عقل اربلی و برداشت او ا عظر سید بن طاووس ،ر : .عاالی ،الحیاة السیاسی االمام الراا
ص.212-242

،
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شیخ تتریح میکید که سین ابو علی سالمی(د333 .ق) 1دربار ایژنکژه مژأمون بژه
دلیل مشورت نادرست فضل در انتیا امام رضا

دستور قتل او را صادر کرد ،نادرسژت

است 2.در مورد این شبهه ،آنچه در برخی تحقیقات از عیون بیان مژیشژود ،عقیژد و رأی
شیخ در حسن نیت مأمون در واگذاری میتب والیتعهدی است 3که شواهد قابل توگهی
برای این برداشت وگود دارد .چیانکه مطابق خبژری ،مژأمون خطژا بژه امژام رضژا
میگوید:
من ا ضلک عل ک واعک هد و ع،زدت تو بز خ،ر هست و تو اا برا خ ی
ا خود سزاوااتر میدای .

4

همچیین ،مأمون برای تکریم امام رضا

 ،مراسم ش رخوانی بزرگژی برگژزار نمژود و

خبرهای  4تا  16 ،14 ،11تا 19و  23با مربوط به والیتعهژدی در عیژون بژه مدیحژه
سرایی شاعران میپردازند 5.مطابق شاهد دیگر ،امام

به مأمون توصیه میکرد:

عزمه مردم به آیچه بز من کرد ااضی یاستند و خواصک آیچیه اا بیز ضیل
بن سهل ی ود ک خوش یدااید و بهتر اس دوا کنی مز اا ا خودک تز امر تیو بیه
ص ح و یا ی بز آید.

6

در خبری دیگر  ،مأمون خطا به مردم میگوید:
 .1او ا اهمترین افر اک بیهق و عفیرنده کرابی تاریخ احلی با عنتفاک التااریخ فای اخباار وال خراساان
است (عادی ،تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان ،ج ،4ص.)514
 .2صدو  ،عیون اخبارالراا

 ،ص.259

 .3برای اطا ید بیشرر درباره این شبهد ،ر : .اطهری ،مجموعه آثار ،ج ،49ص.51
 .4صدو  ،عیون اخبارالراا
 .5همان ،ص.294-251
 .6همان ،ص.299 ،295

 ،ص.251
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ا مردم! بر ش ز آمد باع علی بن موسی بن جعفر بن مح د بین علیی بین
حسان که به خدا سوگند! اگر این یزمهز بر کرهز و گنگهز خوایده شودک شفز یزبند
به اذن خداوید.

1

اخباری صحیح دربار ضر سکه به نام حضرت و ارسال خبر والیتعهدی ایشان بژه
نقاط میتلف گهان اسالم وگود دارد 2.همچیین ،مطابق نقلی مأمون دربار دلیل انتتژا
امام رضا

میگوید:
دلال ایتصزب علی بن موسی عهد بود کیه بیز خیدا کیردم کیه دا صیوات
پارو

بر امانک این گنان کن .

3

ن ریه حسن نیت مأمون مورد تأیید یا پذیرش برخی دیگر ،چون ی قژوبی(د294 .ق)،4
مسژ ودی(د346 .ق) ،5ابژژن طقطقژژی(د438 .ق) ،6ابژژن خلژژدون(د939 .ق) 4و سژژیوطی(د.
811ق)9است .با این حال ،توگه به اب اد دیگر نشژان مژیدهژد کژه مطژابق عقیژد شژیخ
صدوق ،مأمون از ابتدا اهداف ناشایستی را از اقدام خود دنبال میکرد و اخبار یژاد شژد را
میتوان با توگه به شواهد دیگر در عیون نادرست دانست.
 .1همان ،ص.299
 .2همان ،ص.274-299
 .3همان ،ص.292-277
 .4ییقفبی ،تاریخ الیعقوبی ،ج ،2ص.119
 .5اریفدی ،تاریخ اریفدی ، ،ج ،5ص.114
 .6فاحبب ان اکافیاه علای احساانه (ابتن طقطقتی ،الفخاری فای اادا السالطانی و الادو االساالمی ،
ص.)247 -246
 .7ابن لدوک ،مقدمه ،ج ،5ص.211
 .8سیفطی ،تاریخ خلفاء ،ص.207
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این عقید با بستر شیاسی عتر والیتعهدی امژام

مطابقژت بیشژتری دارد؛ زیژرا

پذیرش مأمون در بیشهای شرقی خالفت ،بیش از بیشهای دیگر چون بغداد بژود 1.از
طرفی ،او به خوبی از محبت مردم ،نسبت به اوالد علی

آگژا بژود .بیژابراین براسژاس

شواهد مت دد ،2مأمون با واگذاری والیتعهدی خود به امام
فردی از خاندان امام علی

در پی به خالفت رسژیدن

نبود .بلکه به دنبال ایجاد محدودیت شژی یان ،فژرو نشژاندن

قیام های علوی ،دست یابی به پایگا مردمی و مشروع گلو دادن خالفتش بود اسژت .در
نگا او ،والیتعهدی مانع بازدارند اختالفات بین علویان و عباسیان بود.

3

سیر تارییی این دور نشان میدهد که اقدام مأمون تا حد بسیاری سبب گلب علویان

به دستگا خالفت شد است 4.با این نگا  ،اخباری که ن ریه حسن نیت را در عیون تأیید
میکیید ،قابل تفسیر و توگیه هستید .برخی از مهمترین اخبار م ارض با ن ریه حسن نیت
مأمون که در عیون و با مربوط به والیت عهدی امام رضا
فشار سیاسی مأمون برای انتقال امام رضا
ماندن نامه های مأمون به امژام

آمد است عبارتاند از:

به مرو و تهدید آن حضرت؛ بژی گژوا

در دعژوت ایشژان بژه مژرو؛ ناامیژد شژدن مژأمون از

پاسخگویی امام و فرستادن افرادی گهت انتقال امام از مدییه؛ تکرار تهدید به قتل از سوی
مأمون نسبت به امام

؛ تالش مأمون برای گا افتادن امام رضژا

در بژین مژردم بژه

عیوان فردی دنیا طلب؛ دستور مأمون به مأموران در گلوگیری از ارتباط مردم با امژام
 .1عادی ،امام راا

؛

 ،ص.55 ،51

 .2برای عوفعد ا تحقیقاتی کد با بیاک شفافدی این عظرید را طرح عوفدهاعد ،ر : .فف ت و دیگتراک ،تااریخ
اسالم کمبریج ،ص476 ،479؛ فرخ پفر نگرودی ،والیت عهدی امام راا

 ،ص59-16؛ احودوعتد،

نهاد والیتعهدی در خالفت اموی و عصر او عباسی ،ص245-240؛ عادی ،امام راا
 .3ماظننت ان احدا من آ ابی طالب یخاافنی بعاد ماا عملتاه بالرااا
الطالبیین ،ص.)254
 .4ر : .شیبی ،الصل بین التصوف و التشیع ،ص .225

 ،ص.12-52

( ابتفا فرج اصتفهاعی ،مقاتال
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عدم پذیرش سین و رأی امام

نسبت به حژق علویژان در خالفژت از سژوی مژأمون؛

آگاهی فضل بن سهل از اینکه هیه گا مأمون در قتد و نیت خود حسن نیت نداشژت و
مقاصد دیگری را پیگیری میکرد.
 .4بررسی موردی اخبار والیتعهدی امام رضا

در بیش گذشته مشیص شد که شیخ صدوق به بیان سییان میتلف و گا مت ژارض در
پاسخ به مسائل می پردازد .بیابراین ،او نباید محتوای همه اخبار را پذیرفته باشد .گام دیگر
برای بهر گیری از اخبار این کتا  ،ارزیابی هر ی

از اخبار به تیهایی است که با توگه به

انگیز کالمی و رویکرد حدیثی برخی مورخان امامیه ،ضروری است.
همانطور که گذشت ،علمای امامیه تا سال ها پس از شروع عتر غیبت ،ثبت و ترویج
اخبار اهل بیت

را در اولویت کار خود قرار دادند ،اما این اقدام حیاتبیش برای امامیه،

پیآمدهایی به دنبال داشت .تمرکز بر حل نیژاز عمژومی سژبب شژد از دقژت الزم بژرای
گزییش اخبار کاسته شود که از شواهد مهم آن ،حجم کتا های حدیثی این دور است.

1

به عبارتی ،حفظ و ضبط مواریث شی ه از اهداف مهم محژدثان بژود کژه سژبب عژدم
سیت گیری در پذیرش روایات شد 2.به طور کلی ،ن ام وار حدیث از نیستین مراحل خود
در بستری شکل گرفت که گلوگیری از نفوذ اخبار ض یف یا گ لی بسیار دشژوار بژود 3.در
ادامه برای نمونه به مهژمتژرین مشژکالت محتژوایی گژزارشهژای تژارییی مربژوط بژه
والیتعهدی در عیون اشار می شود .شایان توگه است که شیو بررسی اخبار ،توگژه بژه
همه شواهد و موثوق التدور بودن خبر 4است.
 .1ایار  ،درآمدی بر تاریخ حدیث شیعه ،ص.92-97
 .2دباری ،مکتب حدیثی قم ،ص.596
 .3رفییی ،دروس فی واع الحدیث ،ص.59-55
 .4برای اطالع بیشرر در این باره ،ر : .سبزواری ،وسیل الوصو الی الحقائق االصو  ،ص.525
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 .1-4شباهت پذیرش والیتعهدی با پذیرش ریاست به وسیله حضرت یوسف

مطابق دو خبر ،امام رضا

قبول والیت عهدی را با اشار به آیژاتی از قژرآن کژریم،

همچون اقدام حضرت یوسف

میدانست 1.روایت نیسژت از گهژت سژیدی مرسژل و

ض یف است  ،اما روایت دوم از سیدی قابل قبول برخوردار است .با این حال ،موضوعی که
در نقد این خبر باید به آن توگه شود ،این است که شباهت در این آیات ،مطابق محتژوای
این خبر ،اگبار و ضرورت دانسته شد است و در این صورت ،خبر با مضمون قرآن کژریم
سازگاری نیواهد داشت ؛ زیرا مطابق آیات سور یوسف ،آن حضرت نه تیهژا بژه پژذیرش
مسئولیت از سوی عزیز متر مجبور نشد ،بلکه پس از گرامی داشتن حضژرت یوسژف بژه
ي َ َ
وسیله وی ،خود آن حضرت با عبارت ْ
اج َعلْني َعلای َخازائن ْاأ َْ
ایع َعل َ
ایم 2در
ف
ح
اي
ن
ِ
ِ
ر
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
خواست نمود در حکومت عزیز متر وارد شود.
ْ َْ
َ َ َ َ َّ َّ ُ ُ َ
ِ قرار دارد که خواست الهی را
ر
اأ
ي
ف
ف
ذلک مکنا ِلیوس
پس از آیه باال ،عبارت و ک ِ
ِ
ِ
بر تحقق این امر نشان می دهد .همین موضوع با عبارت و قاد اکرهات و اااطرر کماا
ااطر یوسف و دانیا در با سوم عیون تکرار میشود .گالب آنکه هژیه خبژری دربژار
آنکه دانیال نبی به اگبار و اضطرار ،وزارتی را پذیرفته باشد یافت نشد.
 .2-4شعرخوانی ابونواس به مناسبت والیتعهدی امام

خبر  13 ،8و  11با  43مربژوط بژه اشژ اری اسژت کژه از سژوی شیتژی بژه نژام
ابونواس(د .حدود233ق) 3خواند می شد .نام این شاعر مشژهور ،حسژن بژن هژانی اسژت.
شهرت او تا آنگا است که از قرن سوم ،د ها شاعر از او نقل میکیید و دربژار او سژین
 .1صدو  ،عیون اخبارالراا ،7ص.251-252
 .2یفس .55 :
 .3درباره شترح حتال وی ،ر : .طاووستی ارترور« ،ابفعتفاس» ،دائارة المعاارف بازرگ اساالمی ،ج ،9
ص.599 -514
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میگویید 1.دربار مذهب او ،آرای مت ددی نقل شد است و او را زندیق ،م تقد به ثیویت و
مانوی میخوانید 2.در این بین ،برخی او را شی ه میدانید.

3

در این روایات به شهرت و محبوبیت ابونواس در میان شاعران اشار مژیشژود .بژرای
به ش ر خوانی پرداختید ،مأمون ،ابونواس را

نمونه ،پس از آنکه همه ش را در مدح امام
دید و نکوهش کرد .او در پاسخ مأمون گفت:

گگویه میتوای امزمی اا مدح کن که ج،رمال خزدم یاز او بوده اس .

4

روایات شیخ پس از او در میابع دیگر را یافتید 5.این در حالی است کژه پژذیرش ایژن
اخبار با برخی وقایع تارییی و روایاتی که در میژابع کهژن آمژد اسژت ،سژازگاری نژدارد.
نیستین مشکل آن است که والیتعهدی امام رضا

در سال 231ق صژورت گرفژت،6

اما به گفته تمامی مورخان و ش را ،ابونواس پیش از قرن سوم از دنیا رفته بژود 4.بیژابراین،
امکان حضور او در این زمان در مرو ،پذیرفته نمیشود.
دومین دلیل برای عدم درستی اخبار آن است که دیوان ابونواس بژا دو روایژت ابژوبکر
صولی(د335 .ق) و حمز اصفهانی(د .قبل از 363ق) موگود اسژت ،امژا اشژ اری کژه بژه
وسیله شیخ از صولی نقل می شود در دیوان موگود نیست .سومین دلیل تارییی آن اسژت
 .1ابن عدیم ،فهرست ،ص.492
 .2ابن ایرز ،طبقا الشعرا ،ص465؛ طبری ،تاریخ طبری ،ج ،9ص.549
 .3برای عوفعد ،ر : .فالح ،سیماي امام راا
 .4صدو  ،عیون اخبارالراا

در اشعار شعراي شیعي معاصرش ،ص.92 -74

 ،ج ،2ص.411 -415

 .5ب ترای عوفعتتد ،ر : .دتتفینی ،فرائااد الساامطین ،ج ،2ص202-200؛ قوتتی ،الکناای و االلقااا  ،ج،4
ص.470
 .6افید ،ارشاد ،ص.904
 .7در ااک وفات ابفعفاس ا رال است ،ااا اطابق شفافد او در سال  469درگذشت (طاووسی اررور،
«ابفعفاس» ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،ج  ،9ص.)514
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که ابونواس در هیگام درگیری مأمون و امین(د189 .ق) طرفدار امین بود و دوران امین را
دوران کامیابی او میدانید.

1

بر اساس آنچه مورخان نوشته انژد ،او چیژان مژورد حمایژت امژین بژود کژه کژار را در
الابالی گری به افراط کشاند و همین امر سبب شد مأمون از اقدامات این شاعر بژه عیژوان
ی

ابزار تبلیغاتی گهت نشان دادن بی مواالتی امین استفاد کید .نتایج اقدام مأمون برای

امین نامطلو بود و ابونواس را زندانی کرد و به روایتی ،دستور قتل او را صژادر کژرد 2.در
این صورت ،حتی اگر عمر شاعر هم کفژاف داد باشژد ،دشژوار اسژت کژه او را در گرگژه
شاعران و ندیمان مأمون عباسی دانست.
 .3-4خوانده شدن امامان پیشین به عنوان پدران امام رضا

شیخ در روایتی نقل میکید که والیتعهژدی امژام رضژا

در مژدین اعژالم شژد.

3

این خبر موقوف است و پیش از شیخ صدوق به وسیله ابوالفرج اصژفهانی(د356 .ق) نقژل
شد است 4.اعالم کیید این خبر که عبدالجبار مساحقی دانسته میشود ،پس از اعالم نام
ی

امام رضا
نام میبرد.

بیت ش ر مژی خوانژد و در آن ،هفژت امژام پیشژین را از پژدران ایشژان

5

این درحالی است که شش امژام پژیش از امژام رضژا

از پژدران ایشژان محسژو

میشوند و نام این شش نفر در عبارتی که پیش از ش ر به صورت علی بن موسی بن گ فر
بن محمد بن علی بن حسین بن علی آمد است ،مشاهد میشود .البته از آنگا که میابع
 .1ابن ایرز ،طبقا الشعراء ،ص244-206؛ ابن انظفر ،اخبار ابی نواس ،ص.99-92
 .2طبری ،تاریخ طبری ،ج ،9ص.547
 .3صدو  ،عیون اخبارالراا

 ،ج ،2ص.295

 .4ابفا فرج اصفهاعی ،مقاتل الطالبیین ،ص.595
 . 5پدراعش ففت عفر ارداعی فررند کد بهررین آشااندگاک آب باراک بر این فررند(صتدو  ،عیاون اخباار
الراا

 ،ج ،4ص.)457
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دیگر 1از واژ سته در نقل روایت استفاد کرد اند و در قدیمیترین نسژیه موگژود عیژون
واژ سته در این خبر آمد است ،میتوان اشکال را در تتحیف نسیه دانست.
(د222 .ق)در مرو

 .4-4ازدواج امام جواد

مطابق خبر  18با  ،43مأمون پس از م رفژی امژام

بژه عیژوان ولژیعهژد و

اقداماتی چون ضر سکه به نام آن حضرت و امر کردن مردم به پوشیدن لباس سبز
به گای لباس سیا  ،آمد است که مأمون دستور به ازدواج امام رضژا
دختر مأمون ،ازدواج امام گواد
فضل بن سهل در ی

بژا امحبیبژه

با دختر دیگژر او و ازدواج خژودش و تژوران دختژر

روز داد .این خبر به وسیله طبری(د313 .ق) 2و مسژ ودی(د.

346ق) 3نقل شد است.
این درحالی است که مطابق روایاتی دیگر از شیخ ،امام رضا
انتقال داد شد و هیه ی

بژه تیهژایی بژه مژرو

از افراد خانواد  ،همرا ایشان نبودند 4.از طرفژی ،هژیه یژ

مورخان ،از مهاگرت امام گواد

از

به مرو خبر نمیدهیژد .تیهژا ابژن فیژدق(د565 .ق) در
در سال 232ق به طوس آمد و از پدرش دیدار

تاریخ بیهق اشار ای دارد که امام گواد

کرد 5که گزارش او در دیگر میابع تأیید نشد است.
حتی اگر خبر حضور امام گواد

برای غسل دادن امام رضژا

طی االرض 6پذیرفته شود ،امام گواد

در مژرو بژه وسژیله

در مدت والیژتعهژدی پژدرش در مدییژه بژود

 .1ر : .ابفا فرج اصفهاعی ،مقاتل الطالبیین ،ص577-579؛ شیخ افید ،ارشاد ،ج ،2ص.292
 .2طبری ،تاریخ طبری ،ج ،9ص.559
 .3اریفدی ،تاریخ مسعودی ،ج ،5ص.114
 .4برای اطالع بیشرر ،ر : .دیفریاک ،حیا فکری و سیاسی امامان شیعه ،ص.445
 .5بیهقی ،تاریخ بیهق ،ص.19
 .6صدو  ،عیون اخبارالراا

 ،ج ،2ص.599

جایگاه توجه به رویکرد نویسنده در ارزیابی گزارههای تاریخنگاری روایی...

999

است .عالو بر این ،دیگر تژاریخ نگژاران شژی ه بژه تفتژیل بژه چگژونگی مراسژم ازدواج
امام گواد

و امفضل در بغداد و در سال 211ق میپردازند.

1

همچیین ،به ن ر میرسد سین سید محسن امین(د1341 .ق) برای گمژع بژین اخبژار
نامزد نمودن امام گواد

برای ام فضل در مرو ،2قابل پذیرش نیست؛ زیژرا در حژد یژ

احتمال است و دلیلی بر این مطلب وگود ندارد .افزون بر آنچه بیان شد در روایت نیسژت
با  58عیون ،شیخ صدوق زمژان ازدواج امژام رضژا

بژا دختژر مژأمون را یژ

پس از والیتعهژدی مژی دانژد .بیژابراین ،پژذیرش تحقژق ایژن سژه ازدواج در یژ

سژال
روز

قابل پذیرش نیست.
 .5-4خبر حباء 3و شرط

خبر  23با  ،43نسیهای از متن عهدنامه میان مأمون و امام رضا

است که شژیخ

از آن با عیوان کتا حباء و شرط یاد میکید و در حجم قابژل توگژه د صژفحهای گژای
میدهد 4.این رساله که مطابق این خبر به وسیله قاضیان و والیژان شژهرهای میتلژف در
گهان اسالم قرائت شد است ،به وسیله هیه ی

از مورخان نقل نگردید است .از طرفی،

این خبر سیدی ندارد و شیخ صدوق تتریح میکید که کسی آن را بژرایم روایژت نکژرد
است و در نسیهای آن را دید ام و نقل میکیم.
هم چیین در سراسر روایت مطالبی وگود دارد که با سیر م تومان

مطابقت ندارد.

نیست آنکه امامان شی ه به خوبی با گریان قبض و بسژط سیاسژی خلفژا آشژیا بودنژد و
اطالع داشتید که خلفای عباسی در پی آرام کردن میالفژان ممکژن اسژت بژرای دور ای
 1کلینی ،کافی ،ج ،2ص519؛ افید ،ارشاد ،ج ،2ص294؛ اربلی ،کشف الغم  ،ج ،5ص411؛ طبرسی،
ِعالم الوری ،ج ،2ص.402
 .2ااین ،اعیان الشیع  ،ج ،2ص.55
 .3بد اینای عطید و عفعی بخشش.
 .4صدو  ،عیون اخبار الراا

 ،ص 574بد بید.
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برخوردی میاسب و ریاکارانه را با علویان در پیش گیرند .از این رو به ن ر میرسد ،با وگود
اقدامات متلحت گویانه ائمه

در مقابل خلفا ،برخی عباراتی که امام

به قژدردانی و

تشکر از مأمون میپردازد ،اعتبار خبر را با تردید روبهرو میکیید .به عیوان نمونه ،در مژتن
آمد است که به مأمون میفرمود:

این خبر از امام

مأمون یا ی کرد بز عترت پایزم،ر

 ...الفی اا بیان آیهیز ای یزد کیرد ...

خداوید به وساله او کانه هز اا ا دل برد  ...به ی ن و برک و خایر و یا یویی و
صله او خواهزیش متفق شدید  ...او دین اا معازا دوا و یزدی یی بیه ح ومی
قراا داد  ...او بز ای زم وتی عهد بر دش نزن پارو شد  ...و به دی،زل آن بود تز
یع

بر عزمه ثزب شود.

در این خبر ،امام رضا

1

با عبارات میتلف به واال بودن مقام فضل بن سژهل اشژار

دارند .این در حالی است که مطابق عقید شیخ ،فضل بن سهل از تربیت یافتگان برمکیان
بود است و در خبری تتریح میشود که او را نمیتوان طرفدار امام
 .6-4اطاعت امام

دانست.

2

از فرمانهای مأمون

یکی دیگر از اخبار طوالنی عیون در با  ،43خبر  24است که دارای  4بیش اصژلی
است 3.در بیش نیست ،مأمون به امام رضا

خبر از فتوح مملکت کابل مژیدهژد و از

ایشان طلب مشورت میکید.
در بیش دوم ،فضل بن سهل ،پس از آنکه متوگه رأی امام

مژیشژود از مژأمون

میخواهد که از مشاوران هارونالرشید که اکیون در زندان او هستید ،مشورت گیرد .مأمون
 .1همان ،ج ،2ص.571
 .2همان ،ص.599
 .3همان 507 ،بد بید.
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این مسئله را پذیرفت ،اما چون میالفت آنان را با والیتعهدی امام رضا

دید ،هر سژه

را که از مهمترین سران هارونالرشید بودند در همان گلسه گردن زد.
بیش سوم به ناراحتی فضل بن سهل از تتمیم مأمون به مهاگرت به سوی عژراق و
بدبییی مردم عراق نسبت به او اشار دارد .مأمون در این بیش ،ت هدنامهای را برای فضل
مینویسد و اعالم می کید که پیا دهید او خواهد بود .مطابق آنچه در ادامه این خبر آمد
است ،ت هدنامه به وسیله امام

تأیید میشود.

در بیش پایانی این خبر ،فضل بن سهل پس از دریافت نامهای از حسن بن سهل بژه
مأمون و امام

پیشیهاد میدهد برای رفع نکبتی که مطابق م ادالت نجومی بر سرشان

خواهد آمد بر حمامی وارد شوند و حجامت کیید .امام رضا
اعالم میکید که رسول خدا

خبر از خوا خود میدهد و

در این خوا  ،مرا از ورود به حمام باز داشته است و مژن

شما را باز میدارم .با این حال ،سهل وارد میشود و مطابق پیش بییژی امژام ،مژدتی ب ژد
مأمون خبر قتل فضل را در حمام میدهد.
مفاد این خبر از گهت تارییی دارای تیاقضاتی درونی است؛ زیژرا بژا وگژود آنکژه در
احادیث گوناگون ،امام رضا

والیتعهدی را بژا وگژود شژروطی پذیرفتیژد و در برخژی

موارد ،امر و نهی مأمون را با یادآوری این شروط عملی نکردند 1در این خبر ،امام رضا
به صورت مستقیم به سواران سپا مأمون دستور می دهد که حاضر گردند و برای حرکژت
به سوی عراق آماد شوند.
همچیین ،امام

حاضر به امضای عهدنامه میان فضل بن سهل و مأمون میشژوند.

این در حالی است که مطابق آنچه در این خبر بیان میشود ،مژأمون بژه دلیژل محتژوای
عهدنامه به فضل اطمییان میدهد که امام
در این بار میگوید:
 .1همان ،ص .509 ،507

این کار را نیواهد کرد .او در پاسخ فضژل
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تو میدایی که ابی الحسن شرط کرده اس ا این کزاهیز ی نید و کیزا اا
احداث ین زید و مز ا او گاز ی یخواها که م رَه بزشد.

همچیین ،مهمترین دلیل کشته شدن فضل بن سهل ،نیرنگ او و عدم اطالع رسژانی
درست و به هیگام وقایع بغداد بود است 1.از این رو ،ایژن ابهژام وگژود دارد کژه چگونژه
ممکن است که مأمون در را بازگشت به سوی عراق حاضر به نگژارش ت هدنامژه و پیژا
دادن به فضل بن سهل باشد؟
دربار کشته شدن فضل بن سهل در حمام ،دیگر مورخان به آن اشار مژیکییژد ،امژا
برخالف خبر عیون که آن را بژه صژورت تفتژیلی در روز چهارشژیبه مژیدانژد ،آن را در
روزهای دیگری ،چون گم ه 2و دوشیبه 3میدانید .بیابراین ،برخی از اطالعژات موگژود در
این خبر با داد های تارییی دیگر کتا ها ،قابل تطبیق است ،اما از سب

و شکل داستانی

این خبر میتوان فهمید که ب دها به آن شاخ و برگ داد شد است.
 .7نتیجه

یکی از ویهگی هژای شژیو علمژی و کارآمژد در ارزیژابی گژزار هژای تژارییی مجموعژه
تاریخ نگاری روایی امامیه ،توگه به انگیز کالمی و شیو حدیثی نویسیدگان است .مطال ه
موردی رویکردهای حدیثی و کالمی شیخ صدوق در عیون اخبارالراا

نشان داد که با

وگود ویهگیهای تاریخنگارانه ای چون گزییش یا توگه به عیتر رخداد در نقژل وقژایع در
این کتا  ،گزارشهای تارییی مربوط به والیتعهدی امام رضا
حدیثی شیخ صدوق در بیان اخبار گوناگون ی

 ،تأثیر زیادی از روش

واق ه ،پذیرفته است و در بیشتر مژوارد بژا

انگیز پاسخ به نیاز اعتقادی گام ه امامیه و شبهات پیرامون این موضوع نوشته شد است.
 .1طبری ،تاریخ طبری ،ج ،9ص.595
 .2همان ،ص.599
 .3اریفدی ،التنبیه و االشراف ،ص.505
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این موضوع سبب میشود برای دست یابی به آرای نویسید و ارزیابی گژامعتژر ،نگژا
مجموعی به دستههای خبری ،گامی را گشا به ن ر رسد .در این راسژتا ،شژیخ صژدوق در
مجموع به دو پرسش چرایی پذیرش والیتعهژدی از سژوی امژام
امام

و چرایژی انتیژا

از سوی مأمون در عیاوین و در ابوا میتلف پاسخ میدهد.
گام دوم در ارزیابی تحلیلی و انتقادی ،بررسی موردی اخبار است ؛ زیرا تالش محدثان

برای حفظ میراث امامیه در برخی موارد سبب عژدم دقژت الزم در پژذیرش اخبژار و ورود
اخبار ض یف به آثار آنان شد است و یا حداقل میتوان با م یارهژای امژروزی بژه ضژ ف
برخی از گزار ها پی برد.
در این گام ،ض ف برخی اخبار عیون ،مانید شباهت پذیرش والیتعهدی امژام
ریاست حضرت یوسف

 ،ش رخوانی ابونواس به میاسبت والیتعهدی امام

شدن امامان پیشین به عیوان پدران امام رضا
م روف به حباء و شرط و اطاعت امام

 ،ازدواج امژام گژواد

بژا

 ،خوانژد

در مژرو ،خطابژه

از فرمانهای مأمون روشن شد.

شایان توگه است که بیان این اخبار در عیون اخبار الراا

به م یای پذیرش آنها به

وسیله شیخ نیست و چیین قتدی از سوی او وگود نداشته است .همچیین ،بررسی انتقادی
و تحلیلی رو یکرد نویسیدگان و آثار ایشان ،میحتر به میابع امامی مذهبان نیست و پژیش
از بهر گیری از اخبار تمامی میژابع ،الزم اسژت بژه بیژیش و روش نویسژیدگان و راویژان
توگهی گدی شود.
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.29سبزواری ،حرن ،وسیل الوصو الی الحقائق االصو  ،بیدا :اؤسرد عشر اسالای.4570 ،
.26سیفطی ،عبدا رحون ابن ابی بکر ،تاریخ خلفاء ،بیروت :دار صادر ،بیتا.
.50شیبی ،کاال اصطفی ،الصل بین التصوف و التشیع ،بیدا :اطبیة ا زفرا. 4592 ،
 .54صدو  ،احود بن علتی ،عیاون اخبارالرااا

 ،تصتحی شتیخ حرتین اعلوتی ،بیتروت :اؤسرتة

االعلوی4691 ،م.
 .52طاووسی اررور ،سیید « ،ابفعفاس» ،دائرة المعاارف بازرگ اساالمی ،تهتراک :دائترة ا ویتار بتزرگ
اسالای.4599 ،
 .55طبرسی ،فضل بن علیِ ،عالم الوری ،قم :تحقیق اؤسرة آل ا بیت. 4147 ،
 .51طبری ،احود بن دریر ،تاریخ طبری ،بیروت :اؤسرة االعلوی لوطبفعات. 4107 ،
 .55طفسی ،احود بن حرن ،الفهرست ،بیدا :اؤسرة عشر االسالای. 4147 ،
.59عاالی ،دیفر ارتضی ،الحیاة السیاسی االمام الراا

 ،قم :دفرر تبلیغات اسالای.4599 ،

.57فرخ پفر نگرودی ،ایراک د ت ،والیت عهدی امام راا
.59فضل ا لد ،احود دفاد ،تحلیلی از زندگانی امام راا
.56فالح ،ابرافیم« ،سیواي ااام رضا

 ،رشت :اعرشارات داعشگاه گیالک.4577 ،
 ،اشهد :ایراعرال.4592 ،

در اشیار شتیراي شتییي ایاصترش» ،نشاریه زباان و ادبیاا

عر  ،ارراک  ،4596شواره.76
.10قوی ،شیخ عباس ،الکنی و االلقا  ،عج  :بیعا. 4596 ،
 .14کاکایی ،قاسم« ،عرضی ذاتی بد عنفاک اییار توایز علفم ،اجلد علفم اعراعی» ،دانشگاه سمنان،4599 ،
شواره.40
 .12کلینی ،احود بن ییقفب ،کافی ،تهراک :دارا کرب االسالای.4595 ،
.15اجلری ،احود باقر ،بحاراالنوار ،تردود افسفی رروی ،تهراک :اعرشارات االسالاید.4565 ،
 .11اریفدی ،علی بن ا حرین ،التنبیه و االشراف ،تحقیق عبدا لد اسواعیل ا صاوی ،قافره :دار ا صتاوی،
بیتا.
 .15اریفدی ،علی بن ا حرین ،مروج الذهب ،قم :اؤسرة دارا هجرة. 4106 ،

سال بیستم ،شماره هشتادم ،زمستان 8931

.19اطهری ،ارتضی ،سیری در سیره ائمه اطهار
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 ،تهراک :اعرشارات صدرا.4575 ،

.17اطهری ،ارتضی ،مجموعه آثار ،قم :اعرشارات صدرا.4591 ،
.19ایار  ،اجید« ،درآادی بر تاریخ حدیث شیید» ،دانشگاه انقال  ،4579 ،شواره.440
.16افید ،احود بن احود ،االرشاد ،بیدا :عشر سرور.4599 ،
 .50افید ،احود بن احود ،تصحیح االعتقااد االمامیا  ،قتم :ا وتؤتور ا یتا وی ال فیتد ا شتیخ ا وفیتد،
. 4145
 .54عادی ،احود رضا ،تاریخ و تمدن اسالمی در قلمرو سامانیان ،تهراک :اجوع علوی تودک.4579 ،
 .52عادی ،احودرضا ،امام راا

 ،تهراک :دفرر پژوفشفای فرفنگی.4597 ،

 .55عیفان ،آعدره دی ،دوره شکلگیری تشیع دوازده امامی ،قم :اؤسرد شیید شناسی.4591 ،
 .51فف ت ،پیرر اا کفم و دیگر عفیرندگاک ،تاریخ اسالم کمبریج ،تردود تیوفر قتادری ،تهتراک :اعرشتارات
اایرکبیر.4591 ،
.55ییقفبی ،احود بن واض  ،تاریخ ا ییقفبی ،بیروت :دار صار. 4129 ،
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