
 ترویجی سخن تاریخ - نامه علمیدوفصل

  1396ستان زمو  پاییز، 26، ش11س

   260تا  249صفحات 

 
Biquarterly Journal Sokhanetarikh   

Vol.11, No.26, Autumn & Winter 2018 

P 249 - 260 

 نقد و بررسی گزارش ابن صباغ در مورد امام هادي

 1حمیدرضا مطهري
 2فاطمه کرمی

  چکیده

 ،کـه توجـه بـه زنـدگی آن حضـرت اسـت، دهمین پیشـوا و امـام شـیعیان يامام هاد

اند، ابـن صـباغ و از جمله افرادي که به شرح حال آن حضرت پرداخته ردبه شیعیان ندا یاختصاص

بـه تـاریخ ولـادت و تـاریخ وفـات امـام  ،باشد. ابن صباغ در گـزارش خـود) میق855مالکی (م 

هاي دیگـر ها و برخی گزارشآن حضرت، القاب و کنیه ، نص بر امامت، خلفاي معاصرهادي

درصدد نقد و بررسـی گـزارش ابـن صـباغ در مـورد زنـدگی امـام  ،در این نوشتار پرداخته است.

، آشکارکردن مصادر و مستندات وي، به دست آوردن منطق و معیار او در گزینش این هادي

اي از گـزارش وي ابتدا بـه ارائـه خلاصـه ،براي این منظور .اخبار و روش مورد استفاده او هستیم

منبع  که دهدشده نشان میهاي انجامسپس آن را مورد نقد و بررسی قرار دادیم. بررسی ،پرداخته

هـاي خـود اسـتفاده بوده و او از روش ترکیبی در ارائه گزارش ۀکشف الغم ،اصلی مورد استفاده او

حذف سند و اکتفـا بـه نـام آخـرین  است. هکردنقل نموده و در برخی موارد، روایات را با اختصار 

هـاي گـزارش ابـن صـباغ از دیگـر ویژگـی ،راوي و تنظیم مطالب بر اساس نظم و چینش خوب

  باشد.می

  يکلید واژگان
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  مقدمه

داشتند، نـه تنهـا مـورد توجـه با توجه به مقام و منزلتی که نزد مردم  زندگی ائمه اطهار

و آثاري را در شـرح ند سنّت نیز به آنها ارادت خاصی داشتبلکه برخی از علماي اهل ،شیعیان بوده

ل از علما و فقهاي مذهب مالکی در نیمـه اوّ ،ابن صباغ مالکی .اندحال و زندگی آنها تألیف نموده

بـه شـرح حـال  ۀعنوان الفصول المهم از جمله این افراد است. وي در کتابی با ،قرن نهم هجري

به شرح حال زندگی امـام  ،زندگی امامان شیعه پرداخته و در جلد دوم این کتاب، ذیل فصل دهم

  است. مبادرت نموده هادي

تا قـرن نهـم  با توجه به اینکه ابن صباغ بیشترین گزارش را در مورد زندگی امام هادي

ـ سنّت هاي قبلی کتب اهلنده گزارشدهانعکاسوي گزارش  ،هجري ارائه داده و از سوي دیگر

هـاي علمـاي و همچنین منبع و مأخذي براي گـزارش ـ ول ابن طلحه شافعیؤمانند مطالب الس

باشـد، ایـن کتـاب انتخـاب شـده و می ـ مانند نور الابصار شبلنجیـ هایشان بعدي آنها در کتاب

  رار گرفته است.مورد نقد و بررسی ق گزارش آن در مورد امام هادي

تاکنون چندین بار از زوایاي مختلفی مورد بررسی قرار گرفته و چنـدین  ۀکتاب الفصول المهم

از جمله آقاي حسین عبدالمحمدي، مطالب این کتاب را از  ؛درباره آن نگارش یافته است نیز مقاله

ارزیـابی قـرار داده  ویژه مطالبی که با عقاید شیعیان ناسازگار اسـت، مـورد نقـد ونظر محتوا و به

نـژاد و آقـاي داداش 2پژوهشی انجـام داده ،جویا جهانبخش درباره منابع و چاپ این کتاب 1است.

هاي صورت گرفته، کل در پژوهش 3ست.ا منابع این کتاب و اصالت آنها را مورد بررسی قرار داده

ابن صباغ در باره امام  کتاب موضوع بحث بوده اما این مقاله عهده دار نقد و بررسی دقیق گزارش

  باشد که تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته است.می هادي

  گزارش ابن صباغ در مورد امام هادي

بعد از پـدرش اشـاره  در ابتدا به نقل از شیخ مفید به امامت امام هادي ،ابن صباغ مالکی

                                              
، 3نه پـژوهش، ش ، مجله تاریخ در آیی»ۀالائم ۀفی معرف ۀالفصول المهمنقد و ارزیابی کتاب «عبد المحمدي،  حسین .1

  .159 -206ص 
  .44، ص 19و  18، مجله آینه میراث، ش »انگیزآمیر و تصحیحی شوقتألیفی رنگ«جهانبخش،  جویا .2
ابن صباغ مـالکی)،  ۀالفصول المهمإربلی (کندوکاو در منابع کتاب  ۀکشف الغمروگرفت از کتاب «نژاد، داداش منصور .3

  .45 -60 ، ص11مجله مطالعات تاریخ اسلام، ش 
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مهران بنه روایـت اسـماعیلبـ ،سپس 1کند.کرده و به وجود نص بر امامت آن حضرت اشاره می

بـه امامـت  ،پس از احضار شـدن از سـوي معتصـم اشاره کرده که در آن حضرت امام جواد

به نقل از ابن خشاب  به سال ولات امام هادي ،بعد از آن 2.دنمایاشاره می فرزندش علی

و نام  اديابن صباغ به نسب امام ه ،در ادامه 3.داندمی ق212اشاره کرده و آن را رجب سال 

داند که سمانه مغربیـه نامیـده ولد می ده و مادر آن حضرت را امّنموپدر و مادر آن حضرت اشاره 

از  آنهـا را رسدولی به نظر می ؛به منبع خود در این قسمت اشاره نکرده ،ابن صباغ 4شده است.می

شـباهت  ،ب مطالبزیرا از لحاظ چینش و ترتی 5؛ول ابن طلحه شافعی نقل کرده باشدؤمطالب الس

  شود.بین آنها دیده می يبسیار

کند و تنها یـک اشاره می ها و القاب امام هاديبه کنیه ،ابن صباغ در ادامه گزارش خود

هادي، متوکل، ناصح، متقـی، مرتضـی،  :و القابی مانند» ابوالحسن«کنیه براي آن حضرت به نام 

افزایـد آن دانـد و میرا هـادي و متوکـل میبـرد و مشـهورترین آنهـا ب نام میطیّ و فقیه، امین

زیـرا در آن  ؛کرد که از نامیدن ایشان با لقب متوکل خودداري کننـدیاران خود را امر می ،حضرت

 6متوکل پسر معتصم بود. ،لقب خلیفه ،زمان

سپس به رنگ چهره و نیز شاعران و همچنین نقـش انگشـتر آن حضـرت اشـاره  ،ابن صباغ

سـعید بنو بـابش عثمان ،نگش گندمگون بـود، شـاعرانش عـوفی و دیلمـیر«گوید: کرده و می

 8.بود »اللّه ربّی وهو عصمتی من خلقه«نقش انگشتر آن حضرت  7»بودند.

و سپس بـرادرش متوکـل، پـس از وي  ،، واثقاز خلفاي عصر امام هادي ،وي همچنین

ابن صـباغ روایتـی را از  گاهآن 9نام برده است. ،مستعین پسر برادر متوکل ،پسرش منتصر، سپس

به این مضمون که مردي از اعراب که قرض بسیار داشته، نزد آن ؛ طلحه نقل کردهبنکمال الدین

                                              
 .1061 -1062، ص 2، ج ۀالفصول المهم، مالکی . ابن صباغ1
، ص 2، ج إعلام الـوري، طبرسی حسنبن؛ فضل298، ص 2، ج الإرشاد؛ مفید، 1، ح 324، ص 1، ج لکافیا. کلینی، 2

  .1062، ص 2، ج ۀالفصول المهم؛ مالکی، 408، ص 4، ج المناقب؛ ابن شهرآشوب، 111
  .86، ص البیتاریخ أهلت. ابن ابی الثلج، 3
  .1063 ص ،2، ج ۀالفصول المهم. مالکی، 4
  .307، ص ولؤمطالب الس، شافعی طلحهبن. محمد5
  .1064 ص ،2، ج ۀالفصول المهم. مالکی، 6
  . همان.7
  .1065 ص . همان،8
  . همان.9
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 ،ین بر گـردن خـودخطی مبنی بر وجود آن دَحضرت آمده تا از ایشان کمک بخواهد و امام دست

بیا و  ،و جماعتی نزد من بودندرفتم  »من رأي سرّ«به آن فرد داده و به او فرمود زمانی که من به 

طبق دستور امام عمل کرد و  ،ین (قرض) را با شدت و خشونت از من مطالبه کن و آن مرداین دَ

و متوکل سی هزار درهم براي آن حضرت فرسـتاد و  ندیاران متوکل این خبر را به او گزارش داد

  1د.نمواعتراف به امامت آن حضرت  نیز امام آن پول را به آن مرد داد و آن شخص

اربلـی و ابـن صـباغ نیـز بـه نقـل از کمـال  2.در الدر النظیم نیز نقل شده اسـت ،این روایت

هـر چنـد شـبلنجی  4؛شبلنجی نیز از ابن صباغ آن را نقل نمـوده 3اند.طلحه روایت نمودهبنالدین

توان بـه ایـن می ،ولی با توجه به شباهت بسیار آن به گزارش ابن صباغ ؛منبع خود را ذکر نکرده

زیرا یکی از منابع مورد استفاده وي، کتاب الفصـول  ؛نتیجه رسید که از ابن صباغ نقل نموده است

ابن صباغ در ادامه گزارش خـود، بـه نقـل روایـت خیـران اسـباطی  ابن صباغ بوده است. ۀالمهم

شـدن  از مرگ واثق و جانشینی متوکل و کشـته امام هادي ،بر اساس این روایت .پردازدمی

  5دهد.خبر می ،ابن زیات

نزد متوکل و نامه آن حضرت  از امام هادي )امام جماعت مدینه(محمد بنسعایت عبدالله

براي  محمد و جواب نامه متوکل و دعوت وي از امام هاديبنگفتار عبدالله به متوکل در ردّ

ه است. ابن صباغ در ادامـه از دیگر موضوعاتی است که ابن صباغ به آن اشاره کرد ،اسفر به سامرّ

هاي متوکل براي به دست آوردن حیله علیه آن حضرت و ناکـامی او در ایـن از تلاش ،این روایت

  6گوید.زمینه سخن می

در مورد  محمد طائفیبنابراهیمبنده، روایت علىنموروایت دیگري که ابن صباغ به آن اشاره 

وي  7.باشـدمی بطحایی درباره امـام هـادي نذر مادر متوکل براي بهبودي متوکل و سعایت

 8به کار برده، آورده است. هایی را که اربلی در مورد امام هاديل و مدحیپس از آن، فضا

 25اشـاره نمـوده و آن را در  به تاریخ وفات امام هادي ،ابن صباغ در ادامه گزارش خود

                                              
  .1066 -1067، ص 2، ج ۀالفصول المهم؛ مالکی، 307 -308، ص ولؤمطالب الس. شافعی، 1
  .722 -723، ص الدر النظیم، شامی حاتمبن. جمال الدین یوسف2
  .1066 -1067، ص 2، ج ۀالفصول المهم؛ مالکی، 884 -885، ص 2، ج ۀکشف الغم، اربلی عیسیبن. علی3
  .334 -335، ص نور الأبصار، شبلنجی حسنبن.مؤمن4
  .1067 -1068، ص 2، ج ۀالفصول المهم. مالکی، 5
   .1068 -0701 ص . همان،6
  .1071 -1073ص  . همان،7
  .1073 -1074 ص . همان،8
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ند که بـا روایـت ابـن طلحـه داسال می 40و مدت عمر آن حضرت را  ق254جمادي الآخر سال 

ا در سـال به احضار شدن آن حضرت از سوي متوکل به سـامرّ ،وي سپس 1شافعی مطابقت دارد.

 گاهآنا اشاره کرده و و اقامت آن حضرت تا هنگام وفات در آنجا و مدت اقامتشان در سامرّ ق243

بـا  ،این قسمت و مدت حکومت هر یک از آنها یاد کرده است که از خلفاي عصر امام هادي

بـه نـام فرزنـدان امـام  ،ابـن صـباغ در ادامـه 2.و اعلام الـوري همخـوانی دارد ۀمتن کشف الغم

محمد حسن که بعد از پدرش امام بود و حسین، محمد، جعفـر و دختـرش واز جمله اب ،هادي

  3.با متن الإرشاد سازگاري بیشتري دارد ،این قسمت از متن ابن صباغ است. عایشه اشاره کرده

 نقد گزارش ابن صباغ

  نقد عناصر بیرونی .الف

ن ا)، از بزرگان علماي مسـلمق784ـ855عبدالله مالکی، مشهور به ابن صباغ (بناحمدبنعلى

در  ،ابن صـباغ 4باشد.ل قرن نهم هجري میهاي مذهب مالکی در نیمه اوّو از بارزترین شخصیت

اى در فقه و الفیّه ش یافت. وي قرآن، رسالهق در مکه متولد شد و در آنجا پرور784ذیحجه سال 

عفیف الیـافعى، بنعبدالرحمن الفاسى، عبدالوهاب :ابن مالک را حفظ کرد و به اساتید بزرگى مانند

ــال ــعد النــووى، علىبنجم ــى الســعود، س ابى بکــر الشــیبى و بنمحمــدبنظهیر، قریبــۀ اب

او فقه  .ان براى وى اجازه (نامه) صادر کردندابى بکر البکرى، عرضه نمود و آنبنسلیمانبنمحمد

پـس  ،ابن صـباغ 5و علم نحو را از جلال عبدالواحد المرشدى فرا گرفت. ،را از نخستین فرد مذکور

ق در 855قعده سـال وقفه در کسب و گسترش معارف دینى و علمى، در ذيسال تلاش بى 71از 

را از تألیف این کتاب، پاسخ بـه درخواسـت انگیزه خود  ،ابن صباغ 6مکه چشم از جهان فروبست.

ابـن صـباغ بـا ارادتـى کـه بـه  7کنـد.دوستان خویش و به منظور تکفیر گناهان گذشته بیان مى

 ،اى با دیـدن ایـن کتـابولى از اینکه عده ؛را نوشت ۀکتاب الفصول المهم ،داشت بیتاهل

                                              
  .1074، ص 2، ج ۀالفصول المهم؛ مالکی، 308، ص ولؤمطالب الس. شافعی، 1
  .904، ص 2، ج ۀکشف الغمربلی، ا؛ 109، ص 2، ج إعلام الوري. طبرسی، 2
    .311 -312، ص 2، ج الإرشاد. مفید، 3
  .7، ص 1ج ، ۀالفصول المهم. مالکی، 4
  .283، ص 5، ج الضوء اللامع لاهل القرن التاسع، سخاوي عبدالرحمنبن. محمد5
، ص 7، ج معجـم المـؤلفین، کحالۀ عمر رضا ؛1271، ص 2ج  ،کشف الظنون، حاجی خلیفه عبداللهبن. ر.ك: مصطفی6

  .8ص  5، ج الأعلامالزرکلى،  خیر الدین ؛178
  .105، ص 1، ج ۀالفصول المهم. مالکی، 7
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ین اتهام، اشـعارى را از شـافعى در ابراز نگرانى کرده و براى رفع ا ،متهم کنند» رفض«وى را به 

» ناصـبى«و هـم » رافضـى«باید او را هـم مى ،کند که بر اساس نگاه ظاهرىاین زمینه نقل مى

 ل ابوبکر را نقل کرده است. یل على و هم فضایزیرا هم فضا ؛دانست

با توجه به اینکه تخصص ابـن صـباغ، فقـه بـوده و انگیـزه وي بـراي نگـارش ایـن کتـاب 

از روي تخصص و معیارهـاي صـحیح و  ،در انتخاب روایاتاو گزینش  ،انه بوده، بنابراینجویثواب

مانند روایت ابن طلحه شافعی  ؛باشدفاقد اعتبار می ،درست نبوده و برخی از روایاتی که نقل کرده

  1.استکه از نظر سندي و دلالی داراي اشکال 

بیشتر به نقل روایـات از  هادي چون ابن صباغ در گزارش مربوط به امام ،از سوي دیگر

توان به صورت واضح بـه تـأثیر منابع دیگر پرداخته و کمتر نظر و دیدگاه خود را بیان نموده، نمی

  هاي فکري، سیاسی و مذهبی وي در این گزارش پی برد.گرایش

 نقد عناصر درونی .ب

 روش نویسنده. 1

لین روایاتی که شـیخ ي به نقل اوّبه این شکل بوده که و ،روش ابن صباغ در گزینش مطالب

ین روایتی که شـیخ مفیـد ذیـل نخست ،لابه عنوان مث ؛مفید در ذیل هر باب آورده، پرداخته است

ابن صباغ نیز بعد از  2باشد.مهران میبنآورده، روایت اسماعیل باب نص بر امامت امام هادي

لین روایتی که شیخ مفید ذیل باب اوّ ،آن را آورده است. همچنین ،اشاره به امامت امام هادي

را ذکـر  آنباشد که ابن صـباغ نیـز نقل کرده، روایت خیران اسباطی می ل امام هاديیفضا

در برخی موارد به ترکیب روایات پرداختـه و از روش ترکیبـی اسـتفاده  ،کرده است. وي همچنین

امـا  نموده اسـت؛ک روایت نقل ده و به عنوان یکرنموده و روایات دو یا چند منبع را باهم تلفیق 

یکـی از  .اسـتفاقد روش تحلیلی  ،دهد و گزارش ويهیچ گونه نقد و بررسی و تحلیلی ارائه نمی

باشد، بخشی از متنـی اسـت کـه در از روش ترکیبی می دهنده استفاده ابن صباغلی که نشانیدلا

ایـن قسـمت از دو منبـع  در  او ،رسـدبـه نظـر می 3کند.یاد می وي از القاب امام هادي ،آن

ده و بـه کـراستفاده نموده و روایات این دو منبـع را بـاهم ترکیـب  ۀول و کشف الغمؤمطالب الس

  4ده است.نموصورت یک روایت نقل 

                                              
  .1066 -1067، ص 2، ج ۀالفصول المهم؛ مالکی، 307 -308، ص ولؤمطالب الس. شافعی، 1
  .298، ص 2، ج الإرشاد. مفید، 2
  .1064، ص 2، ج ۀالفصول المهم. مالکی، 3
  .. همان4
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  منابع ابن صباغ. 2

   :عبارت است از ،منابع ابن صباغ در مورد گزارش امام هادي

  ؛بیت ابن خشابتاریخ اهل

 ؛الإرشاد شیخ مفید

 ؛ول ابن طلحه شافعیؤلب السالمطا

 ؛اربلی عیسیبنعلی ۀکشف الغم

 .باشدمنبع دیگر که نامشخص می

در مورد منابع اصلی مورد استفاده ابن صباغ در گزارش مربوط بـه شـرح حـال زنـدگی امـام 

حـد  .باشدو دیگري حداقلی می ،دو احتمال وجود دارد که یکی بیانگر تعداد حداکثري ،هادي

رشـاد لإزیرا ابن صباغ به سه تا از منابع خود (ا است؛منبع  پنج ،مورد استفاده ابن صباغاکثر منابع 

ول شافعی) تصریح کرده است و حداقل منابع ؤبیت ابن خشاب و مطالب السشیخ مفید، تاریخ اهل

 با واسطه نقل نموده و در حقیقت، منابع اصلی ،باشد و از منابع دیگرمنبع می دو ،مورد استناد وي

اي و دیگري  منبعی که هـیچ اشـاره ۀیکی کشف الغم ؛منبع بیشتر نیست دو ،و بدون واسطه وي

به نقل مطالبی پرداخته که در هیچ کدام از  ،زیرا وي در بخشی از گزارش خود ؛به آن نکرده است

 .1مانند رنگ چهره، نقش انگشتر و نـام شـاعران امـام هـادي است؛ منابع مذکور ذکر نشده

و حـداقل دو منبـع بـوده  ،منبع پنجحداکثر  ،توان گفت منابع مورد استفاده ابن صباغمی ،نبنابرای

 :ند ازاعبارت ،این دلایل .کنداست. البته دلایلی وجود دارد که احتمال تعداد حداقلی را تأیید می

 سـدرنکرده و به نظـر می ۀیعنی کشف الغم ،اي به منبع اصلی خوداشاره ابن صباغ اصلاً .الف

هـل اقال بعـض «با عبارت  ۀسعی داشته تا آن را پوشیده نگه دارد و هنگام نقل از کشف الغم که

عبـاراتی اسـت  ،کندرا تقویت می ۀکند و آنچه احتمال نقل ابن صباغ از کشف الغمیاد می» العلم

  2ست.نقل نموده ا به کار برده و ابن صباغ آن عبارات را عیناً که اربلی در مدح امام هادي

محمـد بنابراهیمبنروایت دیگري که ابن صباغ بـه آن اشـاره کـرده، روایـت على ،همچنین

نقـل کـرده  ۀاین روایت را نیز از کشف الغمـ ،باشد. ابن صباغدر مورد نذر مادر متوکل می طائفی

 ولی با توجه به مشابهت اسامی راویان سند اربلی بـا ابـن ،هرچند به آن تصریح نکرده . وياست

احتمال اخـذ ایـن روایـت را از کشـف  ،رشادلإاین دو با اسامی موجود در سند ا تفاوت نیز صباغ و

محمد طـاهري ایـن روایـت را بنمحمد از ابراهیمبنرشاد، علىلإزیرا در سند ا ؛کندتأیید می ۀالغم

                                              
  .1065 ص . همان،1
  .906 -907، ص 2، ج ۀکشف الغمربلی، ا. 2
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آورده » طـائفی«، »طـاهري«ولی اربلی نام این دو راوي را ادغام کرده و به جاي نـام  ؛نقل کرده

 و ابن صباغ نیز به همان شیوه اربلی نقل کرده است.  1است

زیرا شیخ مفید و ابـن  ؛باشدرعایت شیوه نقل اربلی در اسناددهی می ،دلیل دیگر بر این مدعا

گزارشات خـود را  ،ابن طلحه شافعی نیز بدون سنداند و خشاب سند را به صورت کامل نقل کرده

ده که ابن صباغ نیز به همین شیوه مطالب خود کرولی اربلی به ذکر نام آخرین راوي اکتفا  آورده؛

 را نقل نموده است.

بیـت ابـن خشـاب و مطالـب رشاد شیخ مفید، تاریخ اهللإ(ا استفاده اربلی از تمام منابع مذکور

د دلیل دیگري باشد بر اینکه منبع اصلی مورد استفاده ابن صـباغ، کشـف توانول شافعی) میؤالس

با واسطه آن یاد کرده و تنها ترتیب و چینش مطالب را تغییر داده  ،بوده و وي از دیگر منابع ۀالغم

 و بر اساس نظم بیشتري آنها را نقل نموده است.

تحقیقـاتی نیـز  ،ار و اصـالت آنهـاالبته درباره کتاب ابن صباغ مالکی و منابع آن و میزان اعتب

منبع اصلی ابن صباغ بوده و نقل ابن صباغ  ۀدهد کشف الغمنشان می آنصورت گرفته که نتیجه 

 ۀبلکه به صورت غیرمستقیم و با واسطه کتاب کشف الغم ؛به صورت مستقیم نبوده ،از منابع شیعه

 2بوده است.

  نقد محتواي گزارش ابن صباغ. 3

  صباغ در روایات شیخ مفیدتصرفات ابن  .الف

از  ؛اختصـار بیـان نمـوده اسـتهابن صباغ در برخی روایات شیخ مفید تصرف کرده و آنها را ب

 جمله؛

اشـاره دارد،   از سـوي معتصـم مهران که به احضار شدن امام جوادبندر روایت اسماعیل

ه دو مرتبـه احضـار رشـاد بـلإزیرا در ا ؛اختصار صورت گرفته و قسمتی از روایت حذف شده است

تنها به مرتبه دوم اشـاره  ،که ابن صباغ در حالی ؛از سوي معتصم اشاره شده شدن امام جواد

  3کرده است.

اختصار نقل کرده است و بخشی را که به محبـوس روایت خیران اسباطی را نیز به ،ابن صباغ

                                              
  .888 -889، ص همان. 1
ابن صباغ مـالکی)،  ۀالفصول المهمربلی (کندوکاو در منابع کتاب ا ۀکشف الغمروگرفت از کتاب «ژاد، نداداش منصور .2

، »انگیـزآمیر و تصـحیحی شـوقتألیفی رنگ«جهانبخش،  جویا ؛45 -60، ص 11مجله مطالعات تاریخ اسلام، ش 

  .44، ص 19و  18مجله آینه میراث، ش 
  .1062، ص 2، ج ۀالفصول المهم ؛ مالکی،298، ص 2، ج الإرشاد. مفید، 3
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رد، حـذف کـرده اسـت. بودن متوکل در زندان، هنگام عزیمت خیران اسباطی به مدینه اشـاره دا

ولی با توجـه بـه یکسـانی ایـن  ،هرچند ابن صباغ به منبع خود در نقل این روایت تصریح نکرده

تصریح ابن صباغ به نقل از شیخ مفید در ابتـداي بحـث از  ،روایت با روایت شیخ مفید و همچنین

هرچند شـیخ  ؛توان دریافت که وي این روایت را از او نقل کرده استمی ،امامت امام هادي

 1مفید نیز این روایت را از ابن قولویه از کلینی نقل کرده است.

را از دو روایت شـیخ مفیـد نقـل  محمد از امام هاديبنروایت سعایت عبدالله ،ابن صباغ

اعتنایی متوکل به سعید در مورد بیبنولی بخشی از روایت دوم را که مربوط به گفتار صالح ؛کرده

 ،باشـدهاي سرسبز توسـط امـام بـه او میا و  نشان دادن باغروز ورودشان به سامرّ لینامام در اوّ

حذف کرده است. شاید ابن صباغ این قسمت از روایت را که مربوط به تصرف امام در امور جهان 

آمیـز باشد، نادرست و یا مبالغهسعید میبنو نشان دادن منظره دیگري از خان الصعالیک به صالح

 ه است.نموده و آن را حذف دانستمی

 طلحه بننقد روایت کمال الدین .ب

طلحه در مورد قرض داشتن شخصی نقل کرده که این بنروایتی را از کمال الدین ،ابن صباغ

  .اشکال دارد ،هم از جهت سندي و هم از جهت دلالی ،روایت

  :نقد سنديـ 

ول ابـن ؤهفتم در کتـاب مطالـب السـ بار در قرنلینباشد و براي اوّاین روایت، فاقد سند می

  ی شده استوارد منابع شیعه و سنّ ،و پس از آن 2طلحه شافعی بدون سند نقل شده

  :نقد دلالیـ 

را مـتهم بـه ظاهرسـازي  زیـرا امـام هـادي ؛از جهت دلالت نیز اشکال دارد ،این روایت

معرفـی  م هـاديدار امـامتوکل را فردي بخشنده و حامی و دوست ،کند و از سوي دیگرمی

  3کند.می

  تاریخ ولادت امام هادي .ج

به نقل از ابن خشاب اشاره کرده و آن را رجب سال  به سال ولات امام هادي ،ابن صباغ

                                              
  .498، ص 1، ج الکافی. کلینی، 1
  .307 -308، ص ولؤمطالب الس. شافعی، 2
  .1066 -1067، ص 2، ج ۀالفصول المهممان؛ مالکی، ه. 3
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تـاریخ ولـادت آن حضـرت رجـب  2بیت،در حالی که در کتاب تاریخ اهل 1است؛ ذکر کرده ق212

به نقل از ابن خشاب در مورد تاریخ  تاریخی که علامه مجلسی ،و همچنین 3ذکر شده ق214سال 

ابن صباغ یا این  ،بنابراین ق.212نه  ؛باشدمی ق214رجب سال  ،ذکر کرده ولات امام هادي

روایت را از منبع اصلی ذکر نکرده و یا در نقل آن دچار اشتباه شده و یا از روش ترکیبی اسـتفاده 

در قسمت آخر روایت  ،دانستهست میرا در مورد  ولادت آن حضرت در ق212نموده و چون سال 

  4تغییر ایجاد کرده است. ،ابن خشاب

ر علمـاي شـیعه بیشـترا مغایر با نظـر  ابن صباغ، تاریخ ولات امام هادي ،در هر صورت

تاریخ ولـادت آن حضـرت را  ،زیرا کلینی، شیخ مفید، طبرسی، ابن شهرآشوب و اربلی است؛ آورده

نـه  ؛دانـدمی ق212که ابن صباغ رجـب سـال  در حالی ؛اندذکر کرده ق212الحجه سال ذي 15

الحجـه را ولـی روایـت نیمـه ذي ؛انـدالحجه. البته برخی از آنها به اقوال دیگر نیز اشاره کردهذي

  5دانستند.تر میدرست

  تاریخ شهادت امام هادي .د

آن  و مـدت عمـر ق،254جمـادي الـآخر سـال  25را  تاریخ وفات امام هادي ،ابن صباغ

 ،علمـاي شـیعه امـا ؛سال ذکر کرده که با گزارش ابن طلحه شافعی سازگاري دارد 40حضرت را 

و مدت عمـر آن  ق،254تاریخ وفات آن حضرت را رجب سال  ،شیخ مفید، طبرسی و اربلی :مانند

  6اند.دهنموسال و چند ماه ذکر  41حضرت را 

اما گویا در صـحت  ؛ز اشاره کردهدر زمان معتز نی به قول شهادت امام هادي ،ابن صباغ

استشهد فی آخر ملکه أبو الحسن لأنـه یقـال إنـه مـات «... گوید: زیرا می است؛ آن تردید داشته

  7»مسموما، والله أعلم.

                                              
  .86، ص البیتتاریخ أهل. ابن ابی الثلج، 1
. امـام 2 ؛علی جهضـمیبن. نصر1اند: سبت دادهنفر ن پنجاختلاف وجود دارد و آن را به  ،. در مورد نویسنده این کتاب2

  . ابن خشاب.5 ؛. ابن ابی الثلج بغدادي3 ؛محمد فاریابیبن. احمد3 ؛رضا
  .86، ص البیتتاریخ أهل. ابن ابی الثلج، 3
  .115، ص 50، ج بحار الأنوار، مجلسی . محمدباقر4
ــوري؛ طبرســی، 297، ص 2، ج الإرشــاد؛ مفیــد، 497، ص 1، ج الکــافی. کلینــی، 5 ــام ال ــن 109، ص 2، ج إعل ؛ اب

  .885، ص 2، ج ۀکشف الغم؛ اربلی، 401، 4، ج المناقبشهرآشوب، 
؛ 401 ص ،4، ج المناقـب؛ ابـن شهرآشـوب، 109، ص 2، ج إعلام الـوري؛ طبرسی، 297، ص 2، ج الإرشاد. مفید، 6

  .892، ص 2، ج ۀکشف الغماربلی، 
  .1076، ص 2، ج ۀالفصول المهم. مالکی، 7



 

   259مورد امام هادي نقد و بررسی گزارش ابن صباغ در

  

  القاب امام هادي ه.

القابی  ،کار برده است و براي آن حضرتبه بیشترین القاب را براي امام هادي ،ابن صباغ

کـه رسـد به نظـر می .بردب نام میکل، ناصح، متقی، مرتضی، فقیه، امین و طیّهادي، متو :مانند

ابـن طلحـه  .شـودهـایی بـا آن دیـده میاما تفاوت ؛ول بودهؤمنبع او در این مورد نیز مطالب الس

ناصح، متوکل، فتاح، نقی و مرتضی یاد کرده و مشهورترین آنها را  :هاياز پنج لقب به نام ،شافعی

اند و از متوکل با عنوان خلیفه امیرالمؤمنین یاد کرده است و به القاب فقیـه، امـین و دمتوکل می

نقی و لفظ امیرالمؤمنین را براي متوکل حذف  و ابن صباغ لقب فتاح ول 1؛ب اشاره نکرده استطیّ

 ،از منبع دیگري استفاده نموده که به احتمال قـوي ،ابن صباغ در این زمینه ،بنابراین 2.کرده است

ابن  3ب اشاره کرده است.فقیه، امین و طیّ :باشد که به نقل از اعلام الوري به القابمی ۀکشف الغم

  ه است.کرداز روش ترکیبی استفاده نموده و از دو منبع یا بیشتر استفاده  ،صباغ در این بخش

در  اسـت؛ ابن صباغ مشهورترین القاب آن حضرت را، هادي و متوکل دانسـته ،از سوي دیگر

بـه عنـوان مشـهورترین لقـب بـراي امـام » متوکـل«اي به لقـب اشاره ،که در منابع شیعه حالی

نشده است و ابن طلحه شافعی نیز مشهورترین لقـب آن حضـرت را متوکـل دانسـته  هادي

  نکرده است. »هادي«اي به لقب است و اشاره

  نتیجه

ائه گزارشی در مورد زنـدگی امـام سنّت بوده و به اربا توجه به اینکه ابن صباغ از علماي اهل

اسـتفاده وي از روش  ،به علـاوه .پرداخته، این کار وي از ارزش خاصی برخوردار است هادي

اما از سوي  ؛بر اهمیت آن افزوده است ،ترکیبی در نقل روایات و تنظیم آنها بر اساس نظم خاص

از جملـه  ؛باشـدنواقصـی میچون در این زمینه تخصص نداشته، کار وي داراي اشکالات و  ،دیگر

مانند روایـت ابـن طلحـه شـافعی در مـورد  است؛ اینکه به نقل برخی روایات فاقد اعتبار پرداخته

 ،همچنـین است.قرض داشتن مرد اعرابی که هم از نظر سندي و هم از نظر دلالی داراي اشکال 

ت و شـهادت امـام ماننـد تـاریخ ولـاد هـا،توجهی به نظر علماي شیعه در نقل برخـی گزارشبی

  د.رومی به شمار از دیگر نقاط ضعف کار وي ،و القاب آن حضرت هادي

                                              
  .307، ص ولؤمطالب الس. شافعی، 1
  .1064، ص 2، ج ۀالفصول المهم. مالکی، 2
  .109، ص 2، ج إعلام الوري. طبرسی، 3



 

260 

    

260 
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  .ق1410البیت، آل : مؤسسۀ، قمالبیتهلاالثلج، تاریخ ابن ابی

 .ش1379علامه،  : نشرابن شهرآشوب، المناقب، قم

 .ق1421رضی،  : انتشارات، قمۀعیسی، کشف الغمبنإربلی، علی

، ش 1381 ، مجله آینـه میـراث،»انگیزآمیر و تصحیحی شوقتألیفی رنگ«یا، جهانبخش، جو

 .19و  18

 .]تابی[دار احیاء التراث العربی،  :عبدالله، کشف الظنون، بیروتبنحاجى خلیفه، مصطفى

کاو در منـابع کتـاب الفصـول وإربلی (کند ۀروگرفت از کتاب کشف الغم«نژاد، منصور، داداش

 .11، ش 1390، مجله مطالعات تاریخ اسلام، »مالکی)ابن صباغ  ۀالمهم

 م.1989دار العلم للملایین،  :زرکلى، خیرالدین، الأعلام، بیروت

منشـورات دار مکتبـۀ  :هل القرن التاسع، بیـروتأعبدالرحمن، الضوء اللامع لبنسخاوى، محمد

 .]تابی[الحیاة، 

 .ق1420، قم امعه مدرسینج :حاتم، الدر النظیم، قمبنالدین یوسفشامی، جمال

 .]تابی[رضی،  : انتشاراتحسن، نور الأبصار، قمبنشبلنجی، مؤمن

 .ق ،1417البیتآل : مؤسسۀحسن، إعلام الوري، قمبنطبرسی، فضل

، مجله تاریخ در »ۀالائم ۀفی معرف ۀنقد و ارزیابی کتاب الفصول المهم«عبدالمحمدي، حسین، 

 .3، ش 1383آیینه پژوهش، 

 .ا]تبی[دار احیاء التراث العربی،  :ه، عمر رضا، معجم المؤلفین، بیروتکحال

 .ش1362، ۀاسلامی :یعقوب، الکافی، تهرانبنکلینی، محمد

 .ق1422دار الحدیث،  :، قمۀمالکی، ابن صباغ، الفصول المهم

 .ش1363، ۀاسلامی :مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، تهران

 .ق1413کنگره شیخ مفید،  :ن، الإرشاد، قمنعمابنمحمدبنمفید، محمد

البلـاغ، مؤسسۀ  :، بیروتفی مناقب آل الرسول ولؤطلحه، مطالب السبنشافعی، محمدنصیبی 

 .ق1419


