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چکیده

مرکز حدیثی بغداد در تاریخ فکر امامیه هماره با اهمیت بوده است .لىذا آ گىاهی از تىاریخ
حىىدیث امامیىىه در بغىىداد ،مىىا را در تحلیىىل تىىاریخ امامیىىه یاریرسىىان خواهىىد بىىود .در ایىىن
نوشتار نشان داده شده اسىت کىه بىا مهىاجرت اصىحاب امامیىه از کوفىه بىه بغىداد و نیىز بىا

تالش اصحاب بغىدادی تبىار ،مدرسىه حىدیثی امامیىه در اواخىر سىده دو پىای گرفتىه و تىا
پایىىىان نیمىىىىه اول سىىىىده سىىىىو نیىىىز فعىىىىال بىىىىوده اسىىىىت .مدرسىىىه حىىىىدیثی بغىىىىداد یکىىىىی از

تأمین کنند گان مهم حدیث برای سىایر منىاط امامینشىین بىوده اسىت و در ایىن مدرسىه
بسىىیاری از آثىىار حىىدیثی بىىرای نخسىىتین بىىار تىىألی

شىىده و در دورههىىای بعىىد در تىىدوین

جوامىىع حىىدیثی مىىورد اسىىتفاده قىىرار گرفىىت .همچنىىین در ایىىن مقالىىه نشىىان داده شىىده کىىه

خانىىدان های حىىدیثی امامیىىه بغىىداد در شىىکوفایی مدرسىىه حىىدیثی ایىىن شىىهر نقشآفىىرین

بوده انىىد .در پایىىان بىىه افىىول مدرسىىه حىىدیثی بغىىداد در اواخىىر نیمىىه اول سىىده سىىو بىىر اثىىر
فشارهای سیاسی خالفت عباسی اشاره شده است.

کلیدواژهها :مدرسه بغداد ،تاریخ حدیث امامیه ،خاندانهای حدیثی امامیه.

درآمد
حدیث امامیىه در طىول حیىات خىود بسىان سىایر پدیىدههای فکىری و فرهنگىی ،تحىوالت و

تطىىوراتی داشىىته اسىىت .میىىرا

جر یىىان حىىدیثی امامیىىه _ کىىه هماننىىد سىىایر جریانهىىای فکىىری

امامی ریشه در مدرسه کوفه داشت _ در دوره های بعدی از کوفه به سایر جوامع شیعی راه پیدا
کرد .یکی از مناطقی که بسیار تحت تأثیر جریانهای کوفی ،به خصوص جریان حدیثمحور

 . 1دانشجوی دکتری رشته شیعه شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب و عضو هیات علمی پژوهشگاه قرآن و حدیث.
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کوفه قرار داشت ،بغداد بود .در اواخر سده دو هجری ،بغداد به عنوان مرکزی مهم و تاریخساز

برای امامیه شاهد مهاجرت طی

گستردها ی از اصحاب امامیه ،با اهدافی متفاوت ،بىود کىه

بىه شىىکل گیىری تىىدریجی مرکىزی حىىدیثی در کنىىار دو مرکىز مهىىم حىدیثی در آن دوره ،یعنىىی قىىم و
کوفه انجامید.

در همىىین زمىىان ،در کنىىار جر یىىان حىىدیثی ،شىىاهد رشىىد و توسىىعه جر یىىان کالمىىی امامیىىه در

بغى ىىداد _ کى ىىه پى ىىیشتى ىىر در کوفى ىىه فعى ىىال بى ىىود _ هسى ىىتیم .نماینى ىىدگان عمى ىىده جر یى ىىان حى ىىدیثی،
شخصىىىیتهایی همچىىىون عبىىىدالرحمن بىىىن حجىىىاج و محمىىىد بىىىن ابىىىی عمیىىىر و همچنى ىىین
نماینىىدگان اصىىلی جر یىىان کالمىىی همچىىون هشىىا بنحکىىم و پیىىروانش ،اندیشىىههای خىىود در

مدرسه کوفه را به نحو مؤثری در بغىداد تىداو بخشىیدند .هىر چنىد جر یىان کالمىی بعىد از مىدت

کوتىاهی ا ز رمى افتىىاد ،امىىا جر یىىان حىىدیثی شىىکل گرفتىه در بغىىداد تىىا حىىدود نىىیم قىىرن بعىىد از آن،

یعنی حدود سال ، 250به حیات خود ادامه داد و بعد از آن به افول گرایید.

پىىس از مىىدت کوتىىاهی در اواخىىر قىىرن سىىو (میانىىه غیبىىت صىىغری) بىىار دیگىىر کىىانون حىىدیثی

بغداد شاهد حضور محدثان برجستهای از سراسر مناط مهم امامی نشىین بىود کىه ایىن بىار نىه
ً
تنها بىه منظىور اخىذ حىدیث ،بلکىه بىا هىدف نشىر و توسىعه روشىمند احىادیثی کىه قىبال از کوفىه و
بغداد فراگرفته بودند ،در بغداد گرد آمدند.

ىال حىدیث از کوفىه بىه
این نوشتار در پی آن است که به طور تفصیلی فرآیند این نقل و انتق ِ

بغداد و پای گیری مرکز حدیثی بغداد و نیز افول مرکز حدیثی را در دوران حضىور اتمىه
بررسی قرار دهد.

مىورد

با توجه به این کىه بغىداد بىرای مىدت قابىل تىوجهی بىه داشىتن عالمىان برجسىته و تولیىد آثىار

علمىىی امامیىىه شىىهره بىىوده اسىىت ،لىىذا شىىناخت و بررسىىی جر یىىان حىىدیثی امامیىىه در آن شىىهر بىىه

منظو ر تحلیل زوایای پنهان تاریخ امامیه دارای اهمیت فراوانی اسىت .همچنىین بىرای تحلیىل

عوامىىل زمینه سىىاز و بسترشناسىىی فکىىری مدرسىىه پىىر آوازه کالمىىی بغىىداد در اواخىىر قىىرن چهىىار ،
بى ىىا محور یى ىىت شى ىىیخ مفیى ىىد ،بى ىىه طى ىىور فزاینى ىىدهای بى ىىه بازشناسى ىىی جر یى ىىان حى ىىدیثی امامیى ىىه در

بغداد نیازمندیم.

پرسش اساسی این نوشتار _ که به تطور جریان حدیثی امامیه در بغداد بىاز می گىردد _ ایىن

اسىىت کىىه مدرسىىه حىىدیثی امامیىىه از چىىه زمىىانی در بغىىداد شىىکل گرفىىت و از چىىه جایگىىاهی در
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تاریخ فکر امامیه برخوردار بوده است؟ به همین ترتیب ،پاسخ به این پرسشها در ایىن نوشىتار

حایز اهمیت است که آیا بغداد تنها محلی برای نشر و عرضه حدیث امامیه به شىمار میرفتىه

سایر مراکز حدیثی امامیه در زمینه مبادالت حدیثی به چه میزان بوده است؟ همچنین حجم

محصوالت و آثار حدیثی بغدادیان به چه میىزان بىوده اسىت؟ و در آخىر ،ایىن کىه سىرانجا ایىن

مدرسه حدیثی به کجا انجامید؟

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

یا آن که یك مدرسه مستقل حدیثی محسوب میشده است؟ تعامل مدرسه حدیثی بغداد بىا

با وجود دیدگاه رای _ که کوفه را به عنوان تنها آبشخور معرفىت حىدیثی قىم و دیگىر منىاط

امىىامی نشىىین میشناسىىد _ بىىه نظىىر میرسىىد کىىه مرکىىز حىىدیثی بغىىداد ،در کنىىار کوفىىه یکىىی از
فعىىالترین و ریشىىهدارترین مرا ک ىزی بىىود کىىه نقىىش برجسىىتهای در حفىىظ ،سىىاماندهی و انتشىىار
حىدیث در قالىب تىألی

آثىار حىدیثی در تىاریخ امامیىه ایفىا می کىرد .مشىایخ حىدیثی امامیىىه در

بغىىداد بىىه دلیىىل موقعیىىت ممتازشىىان همىىواره در کنىىار محىىدثان کوفىىه و قىىم مطىىر بودهان ىىد.

2

همچنىین بىه دلیىل موقعیىت بلنىد سیاسىی و فرهنگىی بغىداد در جهىان اسىال  ،بىه طىور طبیعىی

ارتباط و تعامل حدیث پژوهان بغدادی با سایر مراکز حدیثی امامیه نیز گسترده بود.
مرکىىز حىىدیثی بغىىداد ضىىمن پىىرورش محىىدثان بىىزرگ ،در عرصىىه تولیىىد و بازسىىازی میىىرا

حدیثی نیز فعال بود و در نشر آثار حدیثی امامیه نقش بسزایی داشىت .گىر چىه جر یىان حىدیثی

بغداد در این دوره با فراز و فرود هایی همراه بود ،اما با توجه به تولید آثىاری دسىتکىم در عرصىه

جامعنگاری ،قرب االسنادنگاری و حدیثشناسی و نیز تعامالت گسترده محدثان این حوزه
ح ىىدیثی ب ىىا یک ىىدیگر و ب ىىا مح ىىدثان مدرس ىىه ح ىىدیثی ق ىىم و کوف ىىه ،میت ىىوان ب ىىا ان ىىدکی تس ىىامح،

شاخصىه هىىای مدرسىىه را بىىر ایىن حىىوزه حىىدیثی امامیىىه تطبیى داده 3و از مدرسىىه حىىدیثی بغىىداد
سخن به میان آورد.

پیشینهشناسی
بیشتر پژوهش هایی که در باره مدرسه حىدیثی بغىداد صىورت گرفتىه ،مر بىوط بىه بغىداد دو

است که بازه زمانی قرن چهار و نیمىه اول قىرن پىنجم را شىامل میشىود .در بىاره حىوزه حىدیثی
بغىىداد در عصىىر حضىىور (از تأسىىیس بغىىداد تىىا آسىىتانه غیبىىت صىىغرا) تحقیقىىات کمتىىری انجىىا

پذیرفتىىه اسىىت .در ایىىن خصىىوص میتىىوان بىىه کتىىاب مهىىم تىىاریخ حىىدیث شىىیعه ،نگاشىىته دکتىىر
 .2نجاشی در باره محمد بنمسعود عیاشی مینویسد « :سمع  ...و جماع من شىیوخ الکىوفیین و البغىدادیین و القمیىین»
(رجال النجاشی ،ص.)351
 .3محمد تقی سبحانی در تعری مدرسه مینویسد« :مدرسه را به مجموعهای از متخصصان در یىب رشىته معىین علمىی
اطال می کنیم که در تعامىل بىا یىبدیگر و بىر محىور یىب محىیم اجتمىاعی محىدود بىه تولیىد محصىوالت نىوین علمىی
دست میزنند» (کال امامیه :ریشهها و رویشها ،ص.)9
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مجید معارف اشاره کرد که نویسنده به طور خالصه و پراکنده از حوزه حدیثی بغداد سخن به

میان آورده است؛ در حالی که انتظار می رفت در این اثر تحقیقی مراکز حدیثی امامیه ،به وی ه
مرکىىز حىىدیثی بغىىداد بىىه تفصىىیل و بىىا یىىك نظىىم منطقىىی مىىورد تحلیىىل بیشىىتری قىىرار می گرفىىت.

همچنىىین در کتىىاب تىىاریخ حىىدیث شىىیعه ،تىىألی

سىىید محمىىد کىىاظم طباطبىىایی _ کىىه تىىاریخ

حدیث امامیه را در دو مرحله عصر حضور و عصر غیبت مورد بررسی قرار داده _ اشاره خاصی
بىىه مدرس ىىه ح ىىدیثی بغ ىىداد در عص ىىر حض ىىور نش ىىده اس ىىت .در کت ىىاب ت ىىاریخ ح ىىدیث اس ىىدان

جمشیدی و کتاب تاریخ حدیث سید رضىا مىؤدب ،بىه طىور گىذرا در حىد دو یىا سىه صىفحه ،از
مرکز حدیثی بغداد سخن به میان آمده است.

پایان نامهای با عنوان «بررسی و تحلیل مکتب حدیثی بغداد» نگاشته خانم علیه رضاداد

در دانشىىگاه فردوسىىی مشىىهد دفىىاع شىىده اسىىت کىىه بیشىىتر مباحىىث ایىىن پایىىان نامىىه بىىه مکتىىب

حىىدیثی بغىىداد در قىىرن چهىىار تکیىىه دارد و نویسىىنده تنهىىا در چنىىد صىىفحه انگشىىتشىىمار ،بىىه
معرفىىی چنىىد تىىن از اصىىحاب مقىىیم بغىىداد ،ماننىىد هشىىا بنحک ىم ،یىىونس بىىن عبىىدالرحمن و
محمد بن عیسی یقطینی بسنده کرده است و مطلب مهمی در بىاره مدرسىه حىدیثی بغىداد در

دوران حضور اراته نداده است.

همچنین مقالهای با عنوان «تعامل مکتب حدیثی بغداد و ری» در شماره  44مجله علو
ً
حىدیث چىىا رسىىیده اسىىت کىىه نویسىىنده ایىىن مقالىه اصىىال بىىه مدرسىىه حىىدیثی بغىىداد در عصىىر
حضور ن رداخته و تنهىا بىه حىوزه حىدیثی بغىداد در قىرن چهىار بىه بعىد (بیشىتر از نیمىه دو قىرن

چهار تا نیمه اول قرن پنجم ) توجه نشان داده است.

نوشىىتار پىىیش رو می کوشىىد بىىا بررسىىی و تبیىىین چگىىونگی شىىکل گیری مرکىىز حىىدیثی بغىىداد

و حضىىور جریانهىىای حىىدیث گرا و نقشآفرینىىی خانىىدان های حىىدیث محىىور امىىامی در آن مرکىىز
و همچنى ىىین تولیى ىىد میى ىىرا

حى ىىدیثی در شى ىىهر بغى ىىداد ،نشى ىىان دهى ىىد کى ىىه در بغى ىىداد (در عصى ىىر

حضور) مدرسه حىدیثی امامیىه وجىود داشىته و از جایگىاه بلنىدی نیىز در تىاریخ امامیىه برخىوردار

بوده است.

 .1مهاجرت اصحاب محدث کوفی به بغداد
پىىس از روی کىىار آمىىدن عباسىىیان ،منصىىور دوانقىىی دومىىین و یکىىی از مقتىىدرترین خلفىىای
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عباسی برای تحکیم خالفت نوپای بنیعباس دست بىه اقىدامات مهمىی زد کىه سىاختن شىهر

با شکوه بغداد بر روی شهرکی به همین نىا در نزدیکىی شىهر مىداتن ،پایتخىت ساسىانیان ،از آن

نوساخته بیافزاید؛ 5سیاستی که خلفای پس از او نیز به آن اهتما داشتهاند .از ایىن رو ،خلفىا و
کىىارگزاران عباسىىی در رواج مباحثىىات علمىىی و کالم ىىی در بغىىداد از هىىیچ کوششىىی فىىرو گ ىىذار

نمی کردنىىد؛ تىىا جىىایی کىىه اینىىان در کىىاخهىىا و من ى ازل خىىویش گفىىت و گوهىىای علمىىی ترتیىىب

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

جمله است 4.منصور عباسىی می کوشىید تىا بىا دعىوت علمىا و دانشىمندان بىه اعتبىار ایىن شىهر

میدادنىىد 6.حتىىی بىىا سىىفارش و حمایىىت مسىىتقیم سىىردمداران عباسىىی برخىىی از آثىىار حىىدیثی

اهلسنت تدوین گردید 7.حمایت های فراوان حکمرانان عباسی از نهضت ترجمه متىون ملىل
غیر مسلمان ،از جمله آثار یونانی انکار ناپذیر است.

در پی شکوفایی علمی _ ف رهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی بغداد ،گروهىی از اصىحاب

اما صىاد

و امىا کىاظم

 ،بىه تىدری  ،از کوفىه بىه ایىن شىهر نوبنیىاد مهىاجرت کردنىد .بىا

نگاهی به کتىاب الرجىال شىیخ طوسىی بىه خىوبی درمییىابیم کىه شخصىیتهای قابىل تىوجهی

چون عمىرو بىن جر یىر بجلىی ،محمىد بىن الحجىاج اللخمىی ،محمىد بنعبىدالملك االنصىاری،
محمد بن مجیب الصاتغ ،یحیىی بىن سىعید القرشىی و منصىور بىن عبىاس _ کىه اصىالتی کوفىه

داشتند _ به مرور به بغداد آمده و در آن شهر سکنا گزیدند 8.شىاید یکىی از عىواملی کىه بىه افىول
مدرسه کوفه شتاب بخشید و رون آن محیم علمی را کاهش داد ،همین مهاجرت اصىحاب
ً
از کوفه به بغداد بوده است .به هر روی ،در این مهاجرت تقریبا بیشتر جریانهای فکری کوفه،
از جمله دو جریان عمده کالمی و حدیثی حضور داشتند .هشا بنحکىم سردسىته متکلمىان

مهىىاجرکوفی بىىه بغىىداد بىىه شىىمار میرفىىت و شىىاگردان کالمىىی وی ،نظیىىر علىىی بىىن اسىىماعیل
ً
میثمىىی 9و ابوالحسىىن علىىی بىىن منصىىور کىىوفی 10نیىىز ظىىاهرا بىىه همىىراه وی بىىه آن شىىهر کوچیدنىىد.
همچن ىىین جر ی ىىان ح ىىدیثی کوف ىىه نی ىىز ب ىىا مه ىىاجرت مح ىىدثان برجس ىىتهای چ ىىون عب ىىدالرحمن

بن حجاج و ظری

بن ناصح کوفی _ که به تعبیر دارقطنی «فهو شیخ من الکوفیین من شىیوخ

 .4در باره پیشینه تاریخی بغداد ،ر.ک :داتر المعارف بزرگ اسالمی ،مدخل بغداد ،ج ،12ص 291و .292
 . 5منصور از ابوحنیفه و حجاج بن ارطاه ،دو تن از علمای برجسته اهل سنت بىرای شىرکت در مراسىم سىاخت شىهر بغىداد
دعوت کرد (تاریخ الطبری ،ج ،6ص237؛ تاریخ بغداد ،ج ،1ص.)91
 . 6برای نمونه ،ر.ک :به مجالس علمی اندیشمندان مسلمان در حضور هارون ،مامون و معتصم عباسی (طبقات المعتزله،
ص125 ،124 ،123 ،63 ،62 ،56؛ اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.)534
 .7تاریخ االسال  ،ج ،11ص.322 – 321
 .8رجال الطوسی ،ص 322 ،295 ،289 ،250،280و .379
 .9بر اساس برخی گزارشها علی بن اسماعیل بن شعیب بىن میىثم تمىار کىوفی قبىل از آن کىه در بصىره سىاکن شىود (رجىال
النجاشی ،ص )251مدتی را در بغداد و در زندان هارون عباسی بوده است (اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.)538
 .10رجال النجاشی ،ص.250
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الشیعه» بود _ 11به بغداد انتقال یافت.

12

دالیل ىی مختلفىىی را می تىىوان بىىرای مهىىاجرت اصىىحاب کىىوفی بىىه بغىىداد برشىىمرد .برخىىی از

اصىىحاب بىىه دلیىىل اشىىتغال در دسىىتگاه خالفىىت ،نىىاگزیر رهس ى ار بغىىداد شىىدند .بىىا نگىىاهی در

منابع رجالشناسی به خوبی در مییابیم که شمار قابل توجهی از یاران اما صاد

کاظم

و امىا

در شهر جدید التأسیس بغداد به مناصب مهمی در دستگاه خالفت نوپای عباسىی

دسىت پیىدا کىرده بودنىد .قاسىىم بىن عىروه وز یىر منصىور عباسىىی 13،علىی بىن ابینصىر کىوفی وز یىىر
مهدی عباسی 14،عبدان بىن سىنان کىوفی خىازن منصىور ،مهىدی ،هىادی و هىارون عباسىی،

15

فضىىل بىىن سىىلیمان بغىىدادی کاتىىب منصىىور و مهىىدی عباسىىی 16،حسىىن ب ىن راشىىد کىىوفی وز یىىر
مهدی ،هادی و هارون عباسی 17،عیسی بن روضه حاجب منصىور 18،علىی بىن یقطىین رتىیس

ىوان زمىىا  ،بر یىىد و خىىاتم مهىىدی ،هىىادی و هىىارون 19،محمىىد بىىن اسىىماعیل بىىن بز یىىع و احمىىد
دیى ِ

بن حمزه بن بزیع از وزرای عباسیان 20از این دسىتهاندچندان عجیىب نمینمایىد کىه بعضىی از
این اصحاب حتی به دستور مسقیم خلیفه عباسی از کوفه عاز بغداد میشدند.

21

دلیل دیگر مهىاجرت ،تمایىل جىدی بىه دانىشافزایىی و علىمپراکنىی در میىان امامیىه اسىت.

گروهىىی از اصىىحاب بىىه دلیىىل مرکز یىىت یىىافتن علمىىی بغىىداد و اجتمىىاع اندیش ىمندان مسىىلمان و

غیىىر مسىىلمان در آن جىىا بىىا انگیىىزه فعالیت هىىای علمىىی بىىه بغىىداد عزیمىىت کردنىىد .در ایىىن بىىاره
بایىد بىىه طىىور عمىده بىىه جر یىىان کالمىىی امامیىه اشىىاره کىىرد .هشىىا بنحکىم بىىه عنىىوان شخصىىیت

ممتىىاز ایىىن جر یىىان بىىا راهانىىدازی مجىىالس منىىاظره و راهبىىری آنهىىا حتىىی در حضىىور کىىارگزاران
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 .11الموتل و المختل  ،ج ،3ص.1483
 .12رجال النجاشی ،ص 209و .237
 .13اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.670
 .14رجال الطوسی ،ص.266
 .15رجال النجاشی ،ص.214
 .16رجال النجاشی ،ص.306
 .17رجال البرقی ،ص.26
 .18رجال النجاشی ،ص.294
 .19ذیل تاریخ بغداد ،ج ،4ص.202
 .20رجال النجاشی ،ص.331
 .21جعفر بن مازن کاهلی کوفی (  ) 264از محدثان امامیه توسم مامون عباسی به بغداد فراخوانده شد و در آنجا اجازه
ً
ظىىاهرا فعالیىىت علمىىی بىىه وی داده شىىد (لسىىان المیىىزان ،ج ،2ص .)121وی نیىىز شىىاگردان دیگىىر ماننىىد حمیىىد یىىن زیىىاد
نینوایی حدیث آموخت (همان) .دانسته نیست مقصود مأمون از این اقدا چه بوده است .بعید نمینماید که وی بىه
قصد تضعی اهل حدیث به تقویت محدثان دیگر گروهها ی اسالمی دست به این اقدا زده باشد.

عزیمت کرده بودند.

23

حضىور امىا کىىاظم

و امىا جىىواد

در بغىداد در شىىکلگیىری و تقو یىىت مدرسىه حىىدیثی

امامیه در آن شهر مؤثر بوده اسىت؛ هىر چنىد حضىور امىا کىاظم
بىوده و امىىا جىىواد

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

عباسی 22به روشىنی مىا را بىا دغدغىه های علمىی جامعىه امامیىه آن روز در بغىداد آشىنا می کنىد.
ً
البتىه برخىی از اصىحاب ظىاهرا بىىه دلیىل جاذبىه های اقتصىادی بغىىداد بىرای تجىارت بىدان شىىهر

در بغىداد بىه صىورت زنىدانی

هىىم حضىىور داتمىىی در آنجىىا نداشىىته و ارتبىىاط شىىیعیان بىىا آنىىان بىىه سىىختی

انج ىىا می گرفىىىت ،ولىىىی همىىىین حض ىىور محىىىدود و ارتبىىىاط انىىىدِ ب ىىا امىىىا معصىىىو در رونى ى

فعالیتهىىای حىىدیثی اصىىحاب امامیىىه در بغىىداد بیتىىأثیر نبىىوده اسىىت .بعىىدها بىىا حضىىور امىىا
هادی

و اما عسکری

در سامرا ،نزدیکی بغداد ،حىوزه حىدیثی بغىداد ،چىون گذشىته ،از

وجود آن امامان بهرهمند بوده است.

با حضور اصحاب سرشناس اتمه در بغداد و برپایی جلسات علمی توسم آنان ،ایىن
ً
شهر به یکی از پایگاههای مهم فکری و اجتماعی امامیه مبدل گردید؛ مثال حاصل تالشهای

علمی هشا بن حکم ،متکلم نامور امىامی ،در بغىداد 24تربیىت اندیشىمندانی همچىون محمىد

بن خلیل سکاِ بغدادی و یونس بن عبدالرحمن ،مولی آل یقطین مقیم بغداد ،بوده اسىت.

25

همچنىىین شخصىىیتهای حىىدیث گرایی ماننىىد محمىىد بىىن ابیعمیىىر بغىىدادی نىىزد محىىدثان
مهىىاجر کىىوفی همچىىون عبىىدالرحمن بىىن حجىىاج تلمىىذ کردهانىىد 26.اصىىحاب امامیىىه افىىزون بىىر
مباحث علمی و پىرورش شىاگردان ،مهمتىرین امىورات اجتمىاعی طاتفىه امامیىه را نیىز در بغىداد
پیگیىىری نمىىوده و در آنجىىا بىىرای رفىىع مشىىکالت جامعىىه امىىامی و چالشهىىا عقیىىدتی پىىیشرو

چارهجویی و تصمیم گیری می کردند .حتی در باره موضوعی اساسی همچون جانشىینی امىا
هشىىتم

 ،در بغىىداد بىىه بحىىث و مىىذاکره مینشسىىتند؛ 27در حىىالی کىىه پىىیش از ایىىن ،در حىىدود

 .22فهرست الطوسی ،ص.259
 .23برای نمونه :افرادی مانند عبدالرحمن بنحجاج و محمد بنابی عمیر از اصحاب ساکن بغداد به بیاع السابری مشهور
ً
بودند (رجال الطوسی 236 ،و  .)299ظاهرا این دو در آن شهر به خر یىد و فىروش نىوعی البسىه بىه نىا سىابری یىا شىاپوری
اشتغال داشتهاند.
 .24هشا بنحکم در اواخر عمرش ،در دهههای پایانی سده دو هجىری ،در بغىداد فعالیتهىای علمىی خىویش را دنبىال
می کرد (اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.)535 - 530
 .25رجال النجاشی ،ص328؛ اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.818
 .26رجال النجاشی ،ص 12و 237؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،10ص.346
 .27پىىس از شىىهادت امىىا رضىىا در سىىال  ، 202بسىىیاری از اصىىحاب مهىىىم اتمىىىه ،ماننىىىد صىىىفوان بىىىن یحیىىىی ،یىىىونس
بنعبدالرحمن ،ریان بنالصىلت قمىی ،در منىزل عبىدالرحمن بنحجىاج در محلىه برکىه زلىزل (از محىالت بغىداد) بىرای
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سالهای  ، 100تا  ، 170بیشتر فعالیتهای علمی و اجتماعی و حتىی سیاسىی شىیعیان در
کوفه پیگیری می گردید.

 .2شکل گیری مدرسه حدیثی امامیه در بغداد
چنىىان کىىه اشىىاره شىىد ،بىىا انتقىىال محىىدثان کىىوفی بىىه بغىىداد بىىا تالشهىىای علمىىی آنىىان و نیىىز

فعالیتهىای اصىىحاب بغىدادیتبىىار 28،کىانون حىىدیثی بغىداد پیر یىىزی شىده و هسىىته اولیىىه آن
شکل گرفت .این کانون حدیثی در دهه های نخستین سده سو هجری به اوج خود رسید .بىا
شروع نفوذ امامیه و گسترش اندیشه آن ،به تدری نگرانی از سوی دسىتگاه خالفىت پیىدا شىد و

فشارها بر گروههای شیعی آغاز گردید 29تا جایی که جری ان کالمىی امامیىه در اواخىر قىرن دو در

بغداد بر اثر تنگاهای سیاسی به افول گرایید؛ ولی با این وجود ،جریان حىدیثی حىدود نىیم قىرن

در بغىىداد تىىداو یافىىت .بىىا آن کىىه مواجهىىه بىىا جریان هىىای فکىىری رقیىىب در قالىىب منىىاظرات و

ردیىهنگىاری _ کىه از مهمتىىرین کارکردهىای دانىش کىىال اسىت _ بىا تنىگتىىر شىدن فضىای بیرونىىی
ً
عمال به محا رفت ،اما جریان حدیثی امامیه در بغداد به دلیل کارکرد درون مذهبی و انتشار
پنهانی تا حد زیادی با چنین موانعی رو به رو نبود.

در راه انىىىدازی و سى ىىاماندهی جر یى ىىان حى ىىدیثی امامیىىىه در بغى ىىداد شخصى ىىیتهای مهمى ىىی

نقشآفرینىىی کردهانىىد .عبىىدالرحمن بىىن حجىىاج کىىوفی (زنىىده در اواتىىل قىىرن سىىو ) بىىا اقامىىت در

بغداد 30یکی از مهمترین پایه گذاران کانون حدیثی بغداد است 31که نقىش بسىزایی در پو یىایی
و شکوفایی عرصه نشرحدیث و پرورش شاگردان داشته است .افراد برجسىتهای چىون صىفوان

بن یحیی و ابن ابیعمیر حجم قابل توجهی از معارف حدیثی را از او فراگرفتهانىد .تأثیرگىذاری
عبىىدالرحمن بىىن حجىىاج بىىر سىىایر اصىىحاب بىىه قىىدری برجسىىته بىىوده اسىىت کىىه از وی بىىا عنىىوان
«استاد» شخصیتی چون صفوان بن یحیی یاد کردهاند 32.همزمان با عبدالرحمن بىن حجىاج،
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آ گاهی و گفت و گو برای جانشینی آن حضرت ،گرد هم آمدند (اثبات الوصیه ،ص220؛ دالتل االمامه ،ص.)388
 .28در این خصوص میتوان به افرادی مانند یحیی بنحجاج کرخی ،ابوالیسىع کرخىی بغىدادی ،قاسىم بنعىروه بغىدادی،
اشاره کرد (رجال النجاشی ،ص 314 ،293و .)445
 .29برای نمونه :محمد بنابی عمیر مدتی را در زندان عباسیان گذارانىد و حتىی تازیانىه خىورد (اختیىار معرفى الرجىال ،ج،2
ص855؛ رجال النجاشی ،ص.)326
 .30رجال النجاشی ،ص.237
در بارهاش فرموده اسىت« :یىا عبىد الىرحمن! کلىم أهىل المدینى  ،فىانی أحىب أن یىری فىی رجىال الشىیع
 .31اما صاد
مثلب» (اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.)741
 .32رجال الطوسی ،ص.236

کوفی در بغداد حضور داشتند .شخصیت مؤثر دیگری که در تأسیس و توسعه جر یىان حىدیثی

بغىىداد نقىىش داشىىته ،ابواحمىىد محمىىد بىىن ابیعمیىىر (  ) 217شىىاگرد عبىىدالرحمن بىىن حجىىاج
است که از او با عنوان «بغدادی االصل و المقىا » یىاد کردهانىد 33.ایىن محىد

شىهیر بغىدادی

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

برخىی از اصىحاب امىا کىىاظم

ماننىد علىی بىىن ابیحمىزه بطىاتنی کىىوفی ،ظر یى

بىن ناصىىح

نزد عالمان شیعه و سنی از جایگاه بلندی برخوردار بوده اسىت 34تىا جایی کىه جىاحظ معتزلىی

(  ) 255از وی با تعبیر «وجها من وجوه الرافضه» نا برده است.
ابن ابی عمیر افزون بر نقل حدیث از اما رضا

اصحاب اما صاد

و اما کاظم

35

و اما جواد

نزد بیش از شصت نفىر از

نیز اخذ روایت کرده بود 36.با نگاهی به حجم راویان

و شاگردانش می توان دریافت که وی نقش پررنگی در گسترش حدیث امامیه در بغداد داشته

است .به گفتىه احمىد بىن محمىد بىن خالىد برقىی ،وی  94کتىاب تىألی
فىىراوان حىىدیثی را در اختیىىار داشىىته کىىه حتىىی پىىس از تل ى

کىرده بىود 37.او اصىول

شىدن آنهىىا ،بىىا تکیىىه بىىر حافظىىه قىىوی

خویش ،نزدیب به چهل دفتر از آن اصىول را احیىا کىرد 38.امىروزه روایىات فراوانىی از او در مصىادر

روایی امامی یافت میشود 39.شمار قابل توجهی از آثار ابن ابی عمیر از طری راویان بغدادی و

و کوفی به میرا داران پسینی امامیه انتقال داده شىد 40.و برخىی از میىرا

روایىیاش در میىان

خاندانهای امامی بغداد دست به دست میشده است.
ً
گفتنى ىىی اس ى ىىت س ى ىىعیده و ِم ّن ى ىىه دو خ ى ىىواهر محدث ى ىىه وی نی ى ىىز ظ ى ىىاهرا در بغ ى ىىداد فعالی ى ىىت
41

 .33رجال النجاشی ،ص.326
 .34نجاشی در این باره مینویسد« :جلیل القدر عظیم المنزله فینا و عند المخالفین» (رجال النجاشی ،ص.)326
 .35نجاشی این مطلب را از کتاب البیان و التبیین جاحظ نقل می کند (رجال النجاشی ،ص .)326البته این مطلب در
کتىىاب البیىىان و التبیىىین _ کىىه اکنىىون در دسىىت اسىىت _ بىىا قىىدری تغییىىر آمىىده اسىىت (البیىىان و التبیىىین ،ج ،1ص.)88
همچنىىین جىىاحظ در کتىىاب المفىىاخر بىىین العدنانیىى و القحطانیىىه (رجىىال النجاشىىی ،ص )326در موضىىىوع برتىىىری
عدنانیها بر قحطانیها ،ابن ابیعمیر را متقیتىرین ،بىا ورعتىرین ،عابىدترین و یگانىه اهىل روزگىار خىویش وصى نمىوده
است (فهرست الطوسی ،ص.)218
 .36معجم رجال الحدیث ،ج ،15ص 299و .300
 .37رجال النجاشی ،ص.327
 .38اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.854
 .39معجم رجال الحدیث ،ج ،15ص.298
 .40بعضی از آثار ابن ابیعمیر از طری ابن عقىده ،از حمیىد بىن ز یىاد نینوایی(بغىدادی) ،از ابىن نهیىب ،از ابىن ابیعمیىر بىه
دست نجاشی رسیده است (رجال النجاشی ،ص.)327
ً
 .41کتاب عبید ان بنعلی حلبی بىه روایىت ابىن ابىی عمیىر در دسىت خانىدان آل فىرات بىوده و ظىاهرا تلعکبىری بىه واسىطه
فاطمه بنت هارون بنفرات به این اثر دست یافته است (رجال الطوسی ،ص.)452
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حدیثی می کردهاند.
ً
فرد شاخص دیگری که تقریبا همزمان با ابن ابی عمیر در حوزه حدیثی بغىداد ایفىای نقىش
42

می کرد ،یونس بن عبدالرحمن است که افزون بر فعالیتهىای کالمىی ،در نشىر حىدیث امامیىه
نیز کوشا بوده و در ایىن عرصىه افىرادی قابىل مالحظىهای در نىزد او تلمىذ کردنىد .البتىه روش نقىل

حدیث وی از سوی برخی دیگر از اصحاب (طی

ابن ابی عمیر) مورد انتقاد قرار گرفت 43.بىه

نظىىر میرس ىىد در نیمىىه اول ق ىىرن سىىو دو خ ىىم حىىدیثی ب ىىه رهبىىری اب ىىن ابیعمیىىر و ی ىىونس ب ىىن
عبىىدالرحمن،افزون بىىر دیىىدگاه کالمىىی ایىىن دو ،در بغىىداد بىىه وجىىود آمىىده بىىود؛ خىىم حىىدیثی ابىىن

ابیعمیر توسم یعقوب بنیزید انباری در بغداد تداو یافت.
یعقىىوب بىىن یز یىىد انبىىاری از اصىىحاب امىىا هىىادی

_ کىىه رجىىالشناسىىان از او بىىا تعبیىىر

«کثیىىر الروایىىه» یىىاد کردهانىىد _ 44از جملىىه نقشآفرینىىان حىىوزه حىىدیثی بغىىداد بىىه شىىمار مىىیرود.
وی کى ىىه از خى ىىانوادهای محى ىىد

بى ىىه بغى ىىداد مهى ىىاجرت کى ىىرده بى ىىود 45،در آن شى ىىهر از محضى ىىر

ابى ىىن ابیعمیى ىىر بهرهمنى ىىد گردیى ىىد .انبى ىىاری ،هماننى ىىد اسى ىىتادش ،بى ىىا خى ىىم حى ىىدیثی یى ىىونس
46

بن عبدالرحمان اختالفنظر داشته و سبب و روش نقل حدیث یونس را بىر نمیتابیىد و از ایىن
رو ،بىىر یىىونس خىىرده می گرفىىت 47.وی کتىىابی بىىه نىىا کتىىاب الطعىىن علىىی یىىونس را نیىىز نگاشىىته

اسىىت؛ 48امىىا نمىىیدانیم او در ایىىن کتىىاب دیىىدگاه کالمىىی یىىونس را نقىىد کىىرده اسىىت و یىىا نظرگىىاه

حدیثی وی را.

گفتنی است علی بن حدید از مخالفان یونس و اسىتاد انبىاری نیىز در بغىداد و بىه قىولی
49

50

در ناحیه مداتن ،شش فرسخی بغداد ،سکونت داشته 51ولی از فعالیتهای گسىترده حىدیثی
وی در بغداد چیزی دانسته نیست .همچنین به نظر میرسد علی بنحکم انباری _ که از او بىا

146

.42همان ،ص328؛ الکافی ،ج ،5ص.526
 .43اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.786
.44فهرست الطوسی ،ص.264
 .45رجال النجاشی ،ص .450پدرش از اصحاب مورد اعتماد امامیه به شمار میآمد (رجال الطوسی ،ص.)369
 .46معجم رجال الحدیث ،ج ،21ص.158
 .47یونس سماع مستقیم را در نقل حدیث شرط نمیدانست .از این رو ،مورد نقد یعقوب بن یزید قرار داشته است (اختیار
معرف الرجال ،ج ،2ص.)786
 .48رجال النجاشی ،ص.450
 .49اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص 787و 563
 .50خطیب بغدادی در تاریخ بغداد از او و پدرش نا برده است (تاریخ بغداد ج ،8ص275؛ ج ،11ص.)413
 .51رجال الطوسی ،ص.360

زیادی از اصىحاب امىا صىاد

زیادی نداریم.

را مالقىات کىرده 53،امىا از فعالیتهىای حىدیثی وی اطىالع

از دیگر سو ،شاگردان یىونس بىن عبىدالرحمن ،هماننىد شىاگردان ابىن ابیعمیىر در بغىداد بىه

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

عنىىوان «تلمیىىذ ابىىن ابیعمیىىر» 52یىىاد شىىده _ در بغىىداد فعىىال بىىوده اسىىت .بىىا آن کىىه وی شىىمار

نقىىل و انتشىىار حىىدیث اهتمىىا داشىىتهاند .محمىىد بىىن عیسىىی بىىن عبیىىد بغىىدادی شىىاگرد نىىا آور

یونس _ 54که روایات زیادی در اختیار داشته _55بیش از دیگران در ایىن زمینىه نقشآفىرین بىوده
اس ىىت .جایگ ىىاه واالی ح ىىدیثی محم ىىد ب ىىن عیس ىىی ،ش ىىمار ز ی ىىادی از مح ىىدثان س ىىایر ن ىىواحی

امامی نشى ىىین را بى ىىه بغى ىىداد کشى ىىاند و از ایى ىىن رو ،منقى ىىوالت وی را در منى ىىاط دوردسى ىىتی چى ىىون
مىىاورا النهر منتشىىر گردیىىد 56.آثىىار عبیىىدی پىىس از غیبىىت صىىغریا نیىىز در میىىان حىىامالن حىىدیث

امامیه در بغداد تروی میشد و شیخ طوسی از طری خم بغدادی به آثار وی دست یافىت.

57

شاگردان دیگر یىونس ،ماننىد محمىد بىن احمىد بىن مطهىر بغىدادی 58و عبىاس بىن موسىی ورا ،
ً
مقیم بغداد 59،ظاهرا خم حدیثی وی را در بغداد ادامه میدادند.
نکتىىه دیگىىر ،آن کىىه ابوهاشىىم جعفىىری (  ،) 261مقىىیم بغىىداد 60،از اصىىحاب سرشىىناس و
ً
مورد اکرا شماری از اتمه  61و ظاهرا از هوادران یونس ،کم و بیش در بغداد به نقل حدیث

اهتما داشته است 62.البته در مرحله اخیر ،یعنىی نیمىه اول قىرن سىو  ،افىزون بىر دو طیى

یىاد

ش ىىده ،مح ىىدثان دیگ ىىری چ ىىون اب ىىراهیم کرخ ىىی بغ ىىدادی ،ه ىىارون بغ ىىدادی ،ر ی ىىان ب ىىن ص ىىلت

بغدادی ،عمر بن فرات بغدادی ،حسن بىن راشىد آل مهلىب بغىدادی ،علىی بىن بىالل بغىدادی،

حمزه بغدادی ،حسىن بىن جعفىر فافىایی بغىدادی ،علىی بىن معبىد بغىدادی ،علىی بىن سىلیمان
 .52اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.840
 .53همان.
 .54رجال الطوسی ،ص.391
 .55نجاشی با تعبیر« کثیر الروایه ،حسن التصانی » از او یاد کرده است (رجال النجاشی ،ص.)333
 « .56جریان شناسی فکری امامیه در خراسان و ماورا النهر» ،ص.95
 .57فهرست الطوسی ،ص 216و .217
 .58رجال الطوسی ،ص.401
 .59رجال النجاشی ،ص 280و .281
 .60تاریخ بغداد ،ج ،8ص365
 .61وی حضرت اما رضا  ،اما جواد  ،اما هادی  ،اما عسکری و اما زمان را درک کرده و در نىزد آنىان از
جایگاهی رفیع برخوردار بوده است (فهرست الطوسی ،ص.)124
 .62مستدرکات علم رجال الحدیث ،ج ،3ص.364 – 362
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بغىىدادی ،علىىی بىىن رمىىیس بغىىدادی ،فضىىل ب ىىن کثیىىر بغىىدادی ،علىىی بىىن عبىىدان بىىن م ىىروان

بغدادی 63،محمد بن عمر جرجانی بغدادی 64،ابوایوب انباری نزیل بغداد 65،احمىد بىن عبیىد
بغدادی 66،احمد بن عاتذ ،علی بن خلیىد بغىدادی ،ز یىاد بىن مىروان قنىدی بغىدادی 67،حفىص
البحتری بغدادی ،سعید بىن جنىا بغىدادی ،سىندی بىن الربیىع ،عیسىی بىن السىری بغىدادی،

عبىىدوس ب ىىن ابىىراهیم بغ ىىدادی ،قاس ىىم بىىن س ىىلیمان بغىىدادی ،محم ىىد ب ىىن حسىىن ب ىىن ش ىىمون
بغدادی ،معمر بن خالد بغدادی ،نضر بن سوید صیرفی 68،خالد بن حجىاج کرخىی بغىدادی و

صىىالح بىىن عطیىىه بغىىدادی 69در حىىوزه حىىدیثی بغىىداد فعىىال بودهانىىد .عىىالوه بىىر مشىىخص نبىىودن
وابسىىتگی جر یىىانی ایىىن افىىراد ،منقىىوالت آنىىان نیىىز بىىه دالیلىىی نىىامعلومی در منىىابع حىىدیثی کمتىىر

انتشار یافته است.

 .3ارتباط مدرسه حدیثی بغداد با سایر مرا کز امامینشین
پىىس از حضىىور پررنىىگ اصىىحاب برجسىىته اتمىىه

در شىىهر بغىىداد و شىىکل گیری کىىانون

حىىدیثی امامیىىه در ایىىن شىىهر ،فرهیختگىىان بسىىیاری از منىىاط امامینشىىین خىىود را بىىه حىىدیث
بغىىدادیان نیازمنىىد دیدنىىد .لىىذا بسىىیاری از محىىدثان آن نىىواحی بىىرای فراگیىىری حىىدیث رهس ى ار

بغداد شدند .گر چه در آغاز ،بغداد برای کوفیان محل نشر و عرضه حدیث محسىوب میشىده
است ،ولی به تدری  ،در اوایل قرن سو هجری برای سایر نواحی امامینشین ،حتىی کوفىه ،بىه

مرکىىزی بىىرای صىىدور حىىدیث تبىىدیل شىىده بىىود .مهمتىىرین منىىاطقی کىىه در ایىىن دوره بىىا کىىانون

حدیثی بغداد مرتبم شدند و دریافت حدیث کردند عبارتاند از:

کوفه :کوفه هماره مهىد مهىم حىدیث امامیىه بىه شىمار میرفتىه اسىت و در آغىاز بغىداد محىل

نشر حدیث کوفیان بود .با وجود این ،با شکل گیری کانون حدیثی بغىداد محىدثان کىوفی خىود
را نسىىبت بىىه حىىدیث و میىىرا

روایىىی موجىىود در بغىىداد بینیىىاز نمیدیدنىىد .از ایىىن رو ،برخىىی از

محدثان آن شهر ،از نسل سو به بعىد ،بىا محىدثان بغىدادی ارتبىاط برقىرار کىرده و بىرای حىدیث
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 .63رجال الطوسی ،ص 390 ،389 ،388 ،385 ،379 ،377 ،375 ،362 ،357 ،320 ،167و .400
 .64همان.448 ،
 .65فهرست الطوسی ،ص 272و .273
 .66همان ،ص.82
 .67اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص 653 ،636و.767
 .68رجال النجاشی ،ص 421 ،335 ،314 ،302 ،296 ،182،187 ،134و .427
 .69رجال البرقی ،ص 31و .51

بىىن حسىىین بىىن ابیالخطىىاب (  ) 262و حسىىن بىىن محمىىد بىىن سىىماعه (  ،) 263محىىد

کثیرالحىدیث شىىیعه ،از محضىىر محىدثان بغىىدادی همچىىون محمىىد بنابىی عمیىىر اشىىاره کىىرد.

70

این امر به خودی خود از جایگىاه رفیىع کىانون حىدیثی بغىداد حکایىت دارد .نکتىه جالىب توجىه

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

آموزی به بغداد عزیمت کردند .در این زمینىه میتىوان بىه بهرهمنىدی حسىن بىن فضىال ،محمىد

ایىىن کىىه بىىه نظىىر میرسىىد بنوفضىىال _ کىىه بعىىدها از پرچمىىداران جر یىىان حىىدیثی کوفىىه بىىه شىىمار
میرفتند _ از طرفداران خم ابن ابیعمیر بغدادی در کوفه بودهاند.

71

قاام :حىىوزه حىىدیثی بغىىداد یکىىی از مهمتىىرین منىىابع حىىدیث مدرسىىه حىىدیثی قىىم محسىىوب
ً
میشود .تقریبا در آستانه غیبت صغرا مدرسه حدیثی قم در مرحله شکل گیری بوده و قمیها
سىخت در تکىاپوی گىردآوری معىارف اهلبیىت

میرا

بودنىد .آنىان از اصىحاب امامیىه در بغىداد،

حدیثی را فرا گرفته و به قم انتقال دادند .به نظىر میرسىد قمیىان در آغىاز (نیمىه اول قىرن

سو هجری) در فراگیری حدیث از اصحاب بغدادی ،تفاوتی بین دو طیى

عمىده آن (طیى

ابن ابیعمیر و یونس بنعبدالرحمن) قایل نمیشدند و از هر دو گروه به یکسانی ،نقل حدیث
ً
می کردند ،ولی در دورههای بعد (تقریبا در سالهای  260تا  ) 350آنها بیشتر به سوی خم
ابن ابی عمیر گىرایش پیىدا کىرده و بىا روایىات خىم یىونس بىن عبىدالرحمن روشىی سىخت گیرانه
پیش گرفتند.
بىىه هىىر روی ،در ایىىن عصىىر قمی هىىای سرشناسىىی ماننىىد برقىىی ،صىىفار ،ابوالعبىىاس حمیىىری،

عبدان بنعامر اشعری 72عموی حسین بن احمد بن عامر (استاد کلینىی) بىه بغىداد آمدنىد و از

اصىىحابی چىىون ابىىن ابیعمیىىر ،یعقىىوب بىىن یز یىىد ،محمىىد بىىن عیسىىی بىىن عبیىىد اخىىذ حىىدیث
کردن ىىد 73.گفت ىىه ش ىىده ک ىىه احم ىىد ب ىىن محم ىىد ب ىىن عیس ىىی اش ىىعری از طر یى ى اب ىىن ابیعمی ىىر،

دسىىت پیىىدا کىىرد 74.ابىىراهیم بىىن هاشىىم
بىىه کتاب هىىای صىىد نفىىر از اصىىحاب امىىا صىىاد
ً
نی ىىز _ ک ىىه او را نخس ىىتین انتش ىىار دهن ىىده ح ىىدیث کوفی ىىان در ق ىىم برش ىىمردهاند _ ظ ىىاهرا قب ىىل از
ورود به قم _،در بغداد از یونس بن عبدالرحمان و ابن ابیعمیىر روایىات بغىدادیها را فراگرفتىه و

در قىىم منتشىىر سىىاخته اسىىت و حتىىی او بىىه عنىىوان «تلمیىىذ یىىونس بىىن عبىىدالرحمن» شىىناخته

 .70رجال الطوسی ،ص299؛ معجم رجال الحدیث ،ج ،15ص.300
 .71علی بن حسن بن فضال همواره ابن ابی عمیر را افقه و افضل و اصلح از یونس برمی شمرد (اختیار معرف الرجال ،ج،2
ص 854و .)855
 .72رجال الطوسی ،ص.424
 .73معجم رجال الحدیث ،ج ،15ص300؛ ج ،18ص116؛ ج ،21ص.159
 .74فهرست الطوسی ،ص.218
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میشده است 75.عبدالعزیز بن مهتدی اشعری ،از هواداران یونس ،هم در قىم فعالیىت حىدیثی
76
داشته و مشایخ قمی مانند احمد اشعری و محمد بن خالد برقی از او بهره بردهاند.
نکت ىىه دیگ ىىر ،آن ک ىىه قمیه ىىا از طر یى ى کوفیه ىىای دانشآموخت ىىه در بغ ىىداد ،مانن ىىد حس ىىن

بن فضال (  ) 224و محمىد بنحسىین بىن ابیالخطىاب (  ) 262نیىز بىه حىدیث بغىدادیان
دسىىت پی ىىدا کىىرده بودن ىىد 77.همچنىىین برخ ىىی از آثىىار مش ىىایخ حىىدیث گرای بغ ىىداد بىىه وس ىىیله
محدثان قمی به نسلهای پسینی بغداد منتقل شده است.

78

خراسان و ماوراءالنهر :حدیث بغدادیان به دو منطقه خراسان و ماورا النهر در شر اسىالمی

نیىىز منتقىىل شىىد .نقىىش فضىىل بىىن شىىاذان در ایىىن خصىىوص بىىارز و غیىىر قابىىل انکىىار اسىىت .او بىىا

بهره گیىىری از مشىىایخ بغىىدادی ،ماننىىد ابىىن ابىىی عمیىىر و یىىونس بىىن عبىىدالرحمن بىىه غنیسىىازی
ً
کىىانون حىىدیثی و کالمىىی خراسىىان کمىىك شىىایانی نمىىود 79.تقریبىىا در اواخىىر نیمىىه اول قىىرن سىىو ،
عالوه بر محدثان خراسانی ،محىدثان مىاورا النهری هىم بىا سىفر بىه بغىداد ،بىه گىردآوران حىدیث

امامیىىه در بغىىداد پیوسىىتند .جبر یىىل بىىن احمىىد فار یىىابی _ کىىه از او بىىه عنىىوان «کثیىىر الروای ى عىىن

العلما العرا  »...یاد شىده اسىت _ 80یکىی از برجسىتهترین افىراد در ایىن عرصىه اسىت .وی در
َ
بغىىداد نىىزد محمىىد بىىن عیسىىی بنعبیىىد حىىدیث آموخىىت 81و در منطقىىه کىىش انتشىىار داد 82.سىىه
برادر محمد و حمدو یىه و ابىراهیم بىن نصىیر کشىی _ کىه همگىی بىا عنىوان «کثیىر العلىم و الروایىه»

توصىىی

شىىدهاند _ 83از جملىىه افىىرادی هسىىتند کىىه در حىىوزه حىىدیثی بغىىداد در محضىىر افىىرادی

چون محمد بن عیسی بن عبید و یعقوب بن یزید تلمذ نموده و در انتقال میرا
84

به ماورا النهر نقشآفرین بودهاند.
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بغدادیها

 .75رجال الطوسی ،ص.353
 .76همان ،ص.435
 .77رجال النجاشی ،ص 452 ،425 ،204 ،201 ،183 ،158 ،152 ،107 ،89و ...
 .78برای نمونه :کسانی مانند صفار ،سعد بن عبدان اشعری ،ابن ماجیلویه و محمد بن احمد بن یحیی کتاب آداب امیىر
المؤمنین  ،مشهور به حدیث االربعماته ،نوشته قاسم بن یحیی راشدی را از محمد بن عیسی یقطینی اخذ کردنىد و
در قىم انتشىار دادنىد (آداب امیىر المىىؤمنین ،ص )29و یىا فهرسىتنگاران بغىدادی در قىرن پىىنجم نیىز از طریى ابىراهیم بىىن
هاشم ،آثار ابن ابیعمیر را شناساندهاند (فهرست الطوسی ،ص 218و .)219
 .79معجم رجال الحدیث ،ج ،14ص.319
 .80رجال الطوسی ،ص.418
 .81اختیار معرف الرجال ،ج ،1ص356؛ ج ،2ص 692 ،617 ،542 ،439و.)...
 .82حلقههای درسی او در کش مشهور بوده است (لسان المیزان ،ج ،2ص 94و .)95
 .83رجال الطوسی ،ص 421 ،407و .440
 .84در این باره ،ر.ک( :اختیار معرف الرجال ،ج ،1ص 383،381 ،357 ،347 ،217 ،164 ،62 ،59 ،26 ،20 ،7و.)...

بىىا توجىىه بىىه سىىکونت اصىىحاب برجسىىته در بغىىداد و تکىىاپوی تحسىىینبرانگیز علمىىی آنىىان،

آثىىار فراوانىىی در زمینىىه های مختلفىىی بىىه نگىىارش درآمىىد کىىه بىىه عنىىوان نمونىىه گفتهانىىد کىىه یىىونس

ب ى ىىن عب ى ىىدالرحمن در عرص ى ىىه ک ى ىىال ه ى ىىزار جل ى ىىد کت ى ىىاب در نق ى ىىد مخ ى ىىالفین ت ى ىىألی

ک ى ىىرده

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

 .4آثار و تولیدات حدیثی و مجالس حدیثی در مدرسه بغداد

اسىىت 85.تالش هىىای آنىىان در عرصىىه حىىدیث نیىىز قابىىل توجىىه اسىىت ،و در ایىىن زمینىىه نیىىز آثىىار

ارزشمند حدیثی در حوزه بغداد تىدوین گردیىد کىه بسىیاری از ایىن آثىار در سىدههای پسىینی در

تدوین جوامع حدیثی مورد استفاده قرار گرفت .کتابهای تولید شده در حوزه حدیثی بغىداد

را میتوان به دو گونه تكنگاری و جامعنگاری دستهبندی کرد.

بىىه نظىىر میرسىىد نخسىىتین جامعنگىىاری حىىدیثی امامیىىه در بغىىداد صىىورت گرفتىىه اسىىت.

کتاب جامع فی ابواب الفقه علی بن ابیحمزه بطاتنی کوفی بغدادی از آثار اولیىه جامعنگىاری
محسىىوب میشىىود 86.گفتىىه شىىده کىىه یىىاران یىىونس کتىىابی بىىه نىىا الجىىامع ،در اختیىىار داشىىتند
ک ىىه در آن احادی ىىث اه ىىل بی ىىت

گ ىىردآوری ش ىىده ب ىىود 87.احتم ىىال م ىىیرود ای ىىن اث ىىر ،هم ىىان

کتىاب الجىىامع الکبیىر فىىی الفقىه 88و یىىا جىىامع اآل ثىار 89یىىونس بىن عبىىدالرحمن باشىد .ایىىن کتىىاب
از طر یى ى ابوالعب ىىاس حمی ىىری ب ىىه ق ىىم راه پی ىىدا ک ىىرده اس ىىت 90.ی ىىونس کت ىىاب دیگ ىىری ب ىىه ن ىىا

الجىىامع الصىىغیر تىىألی

کىىرده بىىوده کىىه سىىید بىىن طىىاوس (  ) 664از آن بهىىره بىىرده اسىىت.

البتىىه فهرسىىتنگاران شىىیعی بىىه ایىىن کتىىاب اخیىىر اشىىارهای نکردهانىىد .ظر ی ى

91

بىىن ناصىىح ،از

اصحاب مقىیم بغىداد ،بىا نگاشىتن کتىاب الجىامع فىی سىاتر ابىواب الحىالل و الحىرا نیىز در زمىره

نخسىىتین جامعنگىىاران حىىدیث امامیىىه قىىرار دارد 92.ایىىن اثىىر هىىم توسىىم حمیىىری بىىه قىىم منتقىىل
گردیده است.
ُ
ُ
همچنین به نظر میرسد برای اولین بار کتابهىایی از نىوع قىرب االسىناد و بعىد االسىناد در
93

أل

 .85فضل بن شاذان نقل کرده که « یونس بن عبدالرحمن...و أل
ج ،2ص.)780
 .86رجال النجاشی ،ص.250
 .87اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص ،790ش.955
 .88رجال النجاشی ،ص.447
 .89فهرست الطوسی ،ص.226
 .90رجال النجاشی ،ص 447و 448؛ فهرست الطوسی ،ص.226
 .91سعد السعود ،ص 79و 80؛ فرج المهمو  ،ص 2و .23
 .92رجال النجاشی ،ص.209
 .93همان.

ً
جلد ردا علی المخالفین» (اختیار معرف الرجال ،
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بغداد تولید شد 94که بعدها قمیها به نگارش چنین آثاری توجه نشان دادند 95.افزون بىر ایىن،
کتابهای تكنگاری فراوانی در موضوعات مختل

در بغداد تىدوین گردیىد .ابىن ابیعمیىر از

ارکان حدیثی امامیه در بغداد آثار فراونی از این دسىت را مىدون سىاخته بىود کىه پىس از نىابودی

آنها ،از حفظ چهل مجلد از آنها را بىا عنىوان نىوادر احیىا کىرد 96.شىیخ صىدو در تىدوین کتىاب

منالیحضره الفقیه از نوادر ابن ابیعمیر بهره برده است.

97

در موضوع علم الحدیث و دانش رجال نیز ا صحاب بغىدادی فعىال بودنىد .آنىان بىا نگىارش

کتاب هایی در دانش حدیث و رجىال بىه نىوعی از پیشىگامان ایىن عرصىه بىه شىمار میرونىد .در

این زمینه میتوان به کتابهای اختالف الحدیث ابن ابیعمیر 98و علل االحادیث یا اخىتالف
الحدیث یونس بن عبدالرحمان اشاره کرد 99.محمد بن عیسی عبیىدی بغىدادی نیىز در دانىش
رجال کتابی به نا الرجال را تألی

کرده بود.

100

در دوره پیش رو ،در شهر بغداد نشستهای علمی در بغداد از رون بسزایی برخىوردار بىوده

اسىىت ،ولىىی در منىىابع ،بىىه صىىراحت از مجىىالس و حلقىىات حىىدیثی امامیىىه گىىزارش چنىىدانی در
ً
دسترس نیست؛ با آن که میدانیم با وجىود محىدثان برجسىته از اصىحاب در بغىداد قطعىا آنىان

در آن شهر مجالس حىدیثی داشىتهاند ،ولىی ایىن نکتىه راو نبایىد فرامىوش کىرد کىه فعالیتهىای
گروه امامیه در بغداد هماره از سىوی خالفىت عباسىی رصىد میشىده اسىت .از ایىن رو ،برگىزاری

علنی جلسىات علمىی و حىدیثی امامیىه ،در دوران حضىور ،در بغىداد بىا مشىکالتی مواجىه بىوده
است .هر چند مباحث حدیثی از حساسیت کمتری نسبت به مباحث کالمی برخىوردار بىود،
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 .94در ایىىن بىىاره ،ر.ک :کتابهىىای بعىىد االسىىناد و قىىرب االسىىناد محمىىد بىىن عیسىىی بىىن عبیىىد بغىىدادی (رجىىال النجاشىىی،
ص .)334البته شیخ طوسی در الفهرست کتابی به نا قرب االسناد به ابوالحسین بن معمر کوفی نسىبت داده اسىت
(فهرست الطوسی ،ص .)277به نظر میرسد این نویسنده همان ابوالحسین محمد بن علی بن معمر کوفی اسىت کىه
هارون بن موسی تلعکبری در سىال  ، 329از او حىدیث فىرا گرفتىه اسىت (رجىال الطوسىی ،ص .)442بنىا بىر ایىن ،ایىن
کتاب در دوره غیبت صغرا و پس از کتابهای بغدادیان تألی شده است.
.95در این باره ،ر.ک :کتابهای قرب االسناد الی الرضا و کتاب قرب االسناد الی ابی جعفر بن الرضا و کتاب قرب
االسناد الی صاحب االمر ابوالعباس حمیری قمی (رجال النجاشی ،ص )220و کتاب قرب االسناد علی بن ابراهیم
بن هاشم (همان ،ص )260و کتاب قرب االسناد علی بن بابویه قمی (همان ،ص )261و کتاب قرب االسناد ابىن بطىه
قمی (همان ،ص.)373
 .96اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.854
 .97من الیحضره الفقیه ،ج ،1ص405؛ ج ،2ص 161و 393؛ ج ،3ص88؛ ج ،4ص .157
 .98رجال النجاشی ،ص.327
 .99فهرست ابن ندیم ،ص276؛ فهرست الطوسی ،ص.266
 .100رجال النجاشی ،ص.334

همىىین دلیىىل اسىىت کىىه خىىواهر محمىىد بىىن ابیعمیىىر ،از محىىدثات نامىىدار ،پىىس از دسىىتگیری

ابن ابی عمیر به ناچار اقدا به دفن کتابهای وی مینماید .بىا ایىن همىه ،در پىارهای از منىابع
به برخی از مجالس علمی و حدیثی اصىحاب امامیىه در بغىداد اشىاره شىده اسىت کىه مجلىس

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

بىىا وجىىود ایىىن نقىىل و انتشىىار حىىدیث امامیىىه مىىورد خوشىىایند دسىىتگاه خالفىىت نبىىوده اسىىت .بىىه

ابن ابی عمیر 101و نو بن شعیب بغدادی از آن جملهاند.

 .5خاندانهای حدیثی امامیه در بغداد
بىىا بررسىىی پىىارهای از من ىىابع رجىىالشناسىىی بىىه برخ ىىی از بیوتىىات علمىىی و حىىدیثی امامی ىىه

بىىر می خىىوریم کىىه برخىىی از آنهىىا در شىىهر بغىىداد سىىکونت داشىىته و در آن جىىا نیىىز فعالیتهىىای
علمى ىىی خى ىىویش را پیگیى ىىری می کردنى ىىد و در شى ىىکوفایی مدرسى ىىه حى ىىدیثی امامیى ىىه در بغى ىىداد

نقشآفىىرین بودهانىىد .هىىر چنىىد در ایىىن دوران شىىمار ایىىن خانىىدانها در بغىىداد ،ماننىىد دودههىىای
امامی کوفه فراوان نیست ،اما با وجود این ،حضور آنها در مدرسه حدیثی بغداد پررنگ و قابىل

توجه است.

یکىىی از مشىىهورترین خانىىدان های علمىىی و سیاسىىی امامیىىه در بغىىداد ،خانىىدان آل یقطىىین

است .علىی بىن یقطین،کىارگزار عباسىیان و از اصىحاب امىا کىاظم

 ،برجسىتهترین فىرد ایىن

دودمىىان بىىه شىىمار میآیىىد 102.بىىرادران وی خزیمىىه ،عبیىىد و یعقىىوب نیىىز همگىىی از اصىىحاب آن

حضرت بودند 103.فرزندان او احمد ،حسن و حسین هم در زمره عالمان و محدثان امامیه قىرار

داشتند 104.محمد ،احمد و جعفىر فرزنىدان عیسىی بىن عبیىد بىن یقطىین نیىز از محىدثان امىامی
بغداد به شمار میروند 105و محمد بن عیسی بن عبید سرشناسترین چهره آنهىا اسىت .افىزون
بر اینان ،میتوان به محدثان دیگری از این خاندان مانند محمىد بنعبىدان یقطینىی بغىدادی،

ابى ىىراهیم بى ىىن محمى ىىد یقطینى ىىی و قاسى ىىم بى ىىن على ىىی یقطینى ىىی ،سى ىىاکن قى ىىم نیى ىىز اشى ىىاره کى ىىرد.
یىىىونس بىىىن عبىىىدالرحمن از اصىىىحاب ممتىىىاز امىىىا رضىىىا

بىىن عبىىدالرحمن از اصىىحاب امىىا رضىىا

و امىىا جىىواد

106

و فرزنىىىد وی محمىىىد بىىىن یىىىونس

 ،و همبنىىد محمىىد بىىن ابیعمیىىر در

 .101اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص 855و .856
 .102فهرست الطوسی ،ص 154و .155
 .103اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.729
 .104رجال النجاشی ،ص45؛ اختیار معرف الرجال ،ج ،1ص371؛ رجال الطوسی ،ص.355
 .105اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص779؛ رجال النجاشی ،ص333؛ الخصال ،ص.388
 .106هدای الکبری ،ص353؛ فرج المهمو  ،ص95؛ رجال النجاشی ،ص.316
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زندان عباسیان 107،نیز از موالی این خانواده بودند.

108

ً
آل مهران یا آل خانبه کرخی ایرانی تبار  _ 109که ظىاهرا در کىرخ بغىداد سىکونت داشىتند _ از

خاندان های بزرگ حدیثی بغداد در این دوره محسوب میشوند .احمىد بىن عبىدان بىن مهىران

بن خانبه از نویسندگان و از اصحاب موث امامیه یکی از مهمترین افراد این دودمان است.

110

وی در زمىىره شىىاگردان ممتىىاز یىىونس بىىن عبىىدالرحمن قىىرار داشىىته و بىىا تعبیىىر یونسىىی شىىناخته

میشده است 111.همو کتىابی همنىا کتىاب یىو و لیلىه اسىتادش یىونس تىألی

کىرده بىود.

112

فرزند او محمد بن احمد نیز از اصحاب مىورد اعتمىاد امامیىه بىه شىمار مىیرود کىه کتابهىایی

نیىىز نوشىىته بىىود 113.بىىرادر وی محمىىد بىىن عبىىدان بىىن مهىىران _ کىىه نجاشىىی از او بىىا تعبیىىر فاسىىد
المى ىىذهب و الحى ىىدیث یى ىىاد کى ىىرده _ از محى ىىدثان پیى ىىرو خى ىىم مى ىىتهم بى ىىه غلى ىىو بى ىىوده اسى ىىت 114و

در پی اندیشه این گروه کتابهای چون مناقىب ابىی الخطىاب و مقتىل ابىی الخطىاب را تىألی

کرده بود 115.با این حال ،روایات وی از طری احمد بن ابی عبدان برقی و محمد بن احمد بن

بىىن یحی ىی اشعری(صىىاحب نىىوادر الحکمىىه) بىىه مصىىادر روایىىی امامیىىه راه پیىىدا کىىرده اسىىت.

116

محمد بن اسحا بن خانبه از محدثان گمنىا و از مشىایخ ابوالعبىاس حمیىری نیىز از تبىار ایىن

خاندان است.

117

یکىی دیگىر از خانىدانهای علمىی و سیاسىی امامیىىه آل بز یىع اسىت 118.اینىان _ کىه اصىىالت
ً
کىوفی داشىىتند _ 119ظىىاهرا بىىه دلیىىل وابسىىتگی قبیلىىهای بىىه منصىىور عباسىىی و نیىىز عهدهدارشىىدن
مس ولیت سیاسی در دستگاه عباسی در بغىداد سىکنا گز یىده بودنىد 120.محمىد بىن اسىماعیل

154

 .107ر.ک :رجال النجاشی ،ص.326
 .108اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص 783و 855؛ رجال الطوسی 378 ،و 366؛ رجال النجاشی ،ص 376و .446
 .109اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.837
 .110خالص االقوال ،ص.64
 .111اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص.837
 .112رجال النجاشی ،ص 91و .448
 .113همان ،ص.346
 .114همان ،ص.350
 .115همان.
 .116معجم رجال الحدیث ،ج ،17ص.265
 .117رجال النجاشی ،ص.346
 .118همان ،ص.330
 .119طوسی از محمد بن اسماعیل بن بزیع با عنوان کوفی یاد مینماید (رجال الطوسی ،ص.)364
 .120محمد بن اسماعیل بن بزیع از موالی منصور عباسی بوده است (رجال النجاشی ،ص )330و نیز عموزادهاش احمد
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 .6افول مدرسه حدیثی بغداد
ً
مرکز مهم حدیثی بغداد در آستانه غیبت صغرا رفته رفته به افول گرایید و این وضىع تقریبىا

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

بىىن بز یىىع شىىاخصترین فىىرد ایىىن خىىانواده ،از اصىىحاب امىىا کىىاظم

و امىىا رضىىا

 121و از

در نیمه اول غیبت صغرا نیز تداو پیدا کرد .فشارهای سیاسىی و فضىای خفقىانی کىه از سىوی

امامان امامیه و پیروانشان ایجاد شده بود ،در این افول نقش اصلی را بىر
خلفای عباسی برای
ِ
عهده داشته است .هر چند تنگناهىای سیاسىی قبىل از ایىن دوران نیىز وجىود داشىت ،ولىی ایىن

فضای رعب آور از زمان خالفت متوکل عباسی (خ ) 247 _ 232دو چندان گردیىد و بىرای

مدت مدیدی نیز تداو یافت.

متوکىىل _ کىىه بىىه شىىدت تح ىىت تىىأثیر افکىىار اهىىل حىىدیث ق ىىرار داشىىت _ سىىخت بىىا س ىىایر

جریان های فکىری از جملىه امامیىه برخىورد می کىرد؛ بىه عنىوان نمونىه ،او وقتىی متوجىه شىد نصىر

بن علی جهضمی به اسنادش از اما کاظم

این حدیث نبوی «مىن أحبنىی و أحىب هىذین

(حسن و حسین) و أباهما و أمهما کان معی فی درجتی یو القیام » را نقل کرده است ،فرمان
داد بىه وی هىىزار ضىربه تازیانىىه بزننىد .البتىىه بىا آ گىىاهی از مىذهب آن محىىد

سىنی از مجىىازاتش

منصرف گردید 124.همچنین یعقوب بن اسحا بن سکیت از اصحاب اما جىواد

هادی

و امىا

تنها به جر تشیع به دستور متوکل به شهادت رسید 125و یا علی بن جعفىر از وکىالی

امىىىا هىىىادی

در حىىىوالی بغىىىداد مى ىىدتی را در زنىىىدان متوکىىىل گذرانىىىد 126.از ایىىىن گزارشهى ىىا

درمییىابیم کىه نقىل احادیىث اهىل بیىت

از سىوی نىاقالن حىدیث امامیىه در منطقىه بغىداد بىا

مشکل مواجه بوده است 127.پس از متوکل نیز این سیاسىت فشىار توسىم خلفىای بعىدی ادامىه

بن حمزه را در زمره وزرا برشمردهاند (اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص 835و .)836
 .121رجال الطوسی ،ص 344و .364
 .122رجال النجاشی ،ص 330و .331
 .123اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص827؛ رجال النجاشی ،ص.276
 .124تاریخ بغداد ،ج ،13ص .289
 .125رجال النجاشی ،ص.449
 .126اختیار معرف الرجال ،ج ،2ص 865و .866
 .127خطیب بغدادی مینویسد :متوکل گمان می کرد که علی بن نصر راوی حدیث یاد شده پیرو مذهب امامیه است که
چنین فرمانی را صادر کرد (تاریخ بغداد ،ج ،13ص .)289
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ً
یافت؛ مثال ابی هاشم جعفری ،از اصحاب برجسته اما رضا

تا اما عسکری

 ،در عصر

معتز عباسی( 128خ ) 255 _ 252به بهانىه برخىی از مسىاتل سیاسىی در بغىداد دسىتگیر و بىه

سامرا فرستاده شد.

129

به نظر میرسد بر اثر این اقدامات سخت گیرانه دستگاه خالفت بود کىه محىدثان بغىدادی

پراکنى ده شىىدند و مرکىىز حىىدیثی بغىىداد از رونى افتىاد .برخىىی از محىىدثان از بغىىداد بىىه سىىوی دیگىىر
مناط هجرت کردند که در این باره میتوان از انتقال علی بن بالل بغىدادی از اصىحاب امىا

هىىادی

و از مشىىایخ نىىامور حىىدیثی امامیىىه بىىه شىىهر واسىىم سىىخن بىىه میىىان آورد 130.یىىا آن کىىه

حمید بن زیاد نینوایی (  ) 310از راویان سرشناس امامی ،از ناحیه سورا  ،در حىوالی بغىداد،
به اطراف کربالی مقدس نقل مکان کرد 131.هر چند دلیل این مهىاجرتهىا بىه صىراحت بیىان
نشده است ،ولی نباید تنگناهای سیاسی را در این زمینه نادیده انگاشت.

دستآورد
بىىا انتقىىال اص ىىحاب برجسىىته اتمىىه

در اوایى ى ل قىىرن س ىىو بىىه بغىىداد ،و ب ىىا کوشىىش آنه ىىا

مرکىز حىدیثی بغىداد شىکل گرفىىت .ایىن مرکىز حىدیثی در نیمىه اول سىىده سىو هجىری بىا حضىىور

و فعالیتهىىا اصىىحاب صىىاحبنا امامیىىه بىىه قىىدری اهمیىىت یافتىىه بىىود کىىه بیشىىتر احادیىىث
امامیىىه در ایىىن دوره از بغىىداد بىىه سىىایر منىىاط امامینشىىین ،ماننىىد قىىم ،خراسىىان و مىىاورا النهر و

حتی کوفه انتقال پیدا می کرد .در کانون حدیثی بغداد دو خىم حىدیثی فعىال بودهانىد :طیفىی
کىه بىىه محمىىد بىن ابیعمیىىر بغىىدادی از اصىحاب ممتىىاز امىىا کىاظم

داشىىتند .می تىىوان گفىىت ایىىن طی ى

جر یىىان محىىدثان و محىىد

و امىىا رضىىا

گىىرایش

متکلمىىان کوفىىه را در بغىىداد

نمایندگی می کىرد .گروهىی نیىز تحىت تىأثیر یىونس بىن عبىدالرحمن ،شىاگرد هشىا بىن حکىم ،از

متکلمان و فقهایی نامور امامیه بودهاند .شاگردان یونس ،به وی ه شخصیت سرشناسىی چىون
ً
محمىىد بىىن عیسىىی بىىن عبیىىد _ کىىه معمىىوال بىىه یونسىىی نىىامبردار بودنىىد _ در حىىوزه حىىدیثی بغىىداد

نقش آفرین بودهاند.

با شکل گیری حوزه حدیثی بغىداد و فعالیىت اصىحاب برجسىته امامیىه در آن جىا ،در دوره

156

 .128معتز عباسی به شدت با اما علی
ج ،8ص.)18
 .129تاریخ الطبری ،ج ،7ص 512و .513
 .130رجال النجاشی ،ص.278
 .131همان ،ص.132

دشمنی می کرد و ابن اثیر از او با تعبیر غالی در نصب نا برده است (الکامىل،

بار در تاریخ امامیه کتاب های جامع حدیثی در بغىداد تىدوین گردیىد .بىا ورود ایىن آثىار تىدوین

شىىده بىىه دیگىر منىىاط امامینشىىین ،ماننىىد قىىم ،در شىىکلگیىىری و غنىىیسىىازی حىىوزه حىىدیثی آن

نواحی کمب شایانی کرد .همچنین در این دوره خاندانهای مهمی از امامیه ،ماننىد خانىدان

مدرسه حدیثی امامیه در بغداد

حضور ،آثار حدیثی فراوانی در بغداد تولید شد .افزون بر نوشتههای تكنگاری ،برای نخستین

آل یقطین و آل خانبه در بغداد حضور داشتند که در تروی و گسترش حدیث در مرکز حدیثی

بغداد نقش آفرین بودند.

ک ىىانو ن ح ىىدیثی امامی ىىه در بغ ىىداد پ ىىس از ن ىىیم ق ىىرن فعالی ىىت س ىىرانجا در اواخ ىىر نیم ىىه اول

سىىده سىىو هجىىری و در آسىىتانه غیبىىت صىىغرا بىىر اثىىر فشىىارها و تنگناهىىای سیاسىىی کىىه از سىىوی

خلفىای عباسىی همچىىون متوکىل ،بىرای شىىیعیان عىرا  ،بىه و یى ه بغىدادیان ایجىاد شىىده بىود ،بىىه

افول گرایید.

ناگفتىىه نمانىىد هىىر چنىىد مدرسىىه حىىدیثی بغىىداد در دوران حضىىور در آسىىتانه غیبىىت صىىغرا

ک ىىم ف ىىروغ ش ىىده و ب ىىه اف ىىول رف ىىت ،ام ىىا پ ىىس از م ىىدتی دراز در س ىىده چه ىىار هج ىىری ب ىىا هم ىىت

عالمان مهاجر قمی ،مانند کلینی ،ابن داود قمی ،ابن قولو یىه و شىیخ صىدو بىار دیگىر رونى از

دسىت رفتىه خىىویش را بىاز یافىت و در نیمىىه دو سىده چهىىار و نیمىه اول سىده پىىنجم هجىری بىىا

تالش های سىترگ عالمىانی چىون شىیخ مفیىد ،سىید مرتضىی و شىیخ طوسىی بىه اوج شىکوفایی
خویش نایل آمد.
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