
  

  

  

 

  حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا پایان سدۀ سوم هجري

  

  *ساز نصرت نیل

  **ابوالفضل رجائی فرد

  چکیده

کنـد. بنـابراین    هـاي زایـش آن تفکـر مـی     کانونها هر محققی را ناگزیر رهسپار  آگاهی از تاریخ اندیشه

ساز آن است.  هاي اندیشه شیعی نیز نیازمند آشنایی و واکاوي حوزه ۀجویی از تاریخ تفکر و سیر اندیش پی

اي برخوردار بود. در  پروري از جایگاه ویژه حدیثی شیعیان در بغداد در تولید علم و عالم ۀحوز ،در این میان

تأسیس این حوزه و مراحل بالندگی آن تا انتهاي سدۀ سوم و نیز عملکرد حوزۀ بغـداد در   ،پژوهش حاضر

 بـر اسـاس  شود.  آموزي، تألیف آثار و انتقال مکتوبات گذشتگان بررسی، تبیین و تحلیل می سه عرصۀ علم

ـ       یافته ۀ کـرخ در عصـر   هاي این پژوهش، پیشینۀ حرکت علمی شـیعیان بغـداد اغلـب بـه عالمـان محل

در دوران تأسیس شـهر بغـداد     رسد. تالش علمی این گروه و جمعی از مهاجران کوفی می دقینصا

دلیل فقدان ظرفیت علمی الزم و شرایط سخت سیاسی به تأسیس حوزۀ بغداد نینجامید. این حـوزه از   به

ـ  ۀ(دوران مهـاجران)، حـوز  نخست ۀگذرانید. مرحلرا زمان تأسیس تا انتهاي قرن سوم سه مرحله  داد بغ

دسـت    دوم(دوران بومیان)، شکوفایی این حوزه بـه  ۀگذاري شد. مرحل عالمان مهاجر کوفی پایه ۀوسیل هب

ـ    اش بود و حتی دوران خفقان متوکل نتوانست روند ر عالمان بومی  ۀو به رشـد آن را متوقـف سـازد. مرحل

فعالیت عالمان بغـدادي و   ۀواسط ههاي عقیدتی مانع پویایی این حوزه ب (عصر غیبت صغري)، تالطمسوم

هاي متعـدد و پیشـتازي    نگاري آموزي، پرتألیفی، جامع دو نماي متفاوت از علم ۀهاي علمی نشد. تجرب رحله

و  ـ بغـداد اسـت   ۀاین آثار نشانگر منزلـت واالي حـوز  که بررسی اعتبار  ـها   نگاري در نگارش برخی تک

  .حدیثی بغداد است ۀه، گزارشی از عملکرد حوزتقدم شیعمیراث معتبر و کهن ثقات م ۀانتقال گسترد

هاي علمـی،   آموزي، نگاشته حدیثی بغداد، مهاجران کوفی، بومیان بغداد، علم ۀحوز ها: کلیدواژه
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  لهئ. طرح مس1

کاوش در خصوص تاریخ اندیشه و سیر تطور آن در ادیان و مذاهب مختلـف، نـاگزیر   

 زیـرا سـازد؛   هر محقق و پژوهشگري را به زادگاه و محل نشو و نماي آن رهنمون مـی 

یـش علـوم هسـتند.    هاي زا هاي گوناگون کانون مرکز تولید فکر و محل بازتاب اندیشه

رو، توجه اصلی و حداکثري به مراکز رویش و تعالی فکـري و علمـی در جهـت     ایناز

ري، از اهمیت بسیاري برخوردار است. بـا  فک ۀاش دقیق تاریخ تفکر هر دین و نحلکنک

بایسـت   جـویی تـاریخ اندیشـه و تفکـر شـیعی نیـز مـی        توجه به این مطلب، براي پـی 

پرورِ شـیعه را مـورد تفحـص و کنـدوکاو قـرار داد تـا از        ساز و عالم هاي اندیشه حوزه

هـا، سـیر تعـالی و بالنـدگی علـوم در       رهگذر آن با روند تحول افکار، تضارب اندیشه

هاي مختلف و همچنین میزان تعامل و اثرگذاري مراکز علمی بـر یکـدیگر آشـنا     عرصه

هـاي مختلـف در ایجـاد،     هایی که در سـیر تفکـر شـیعه در زمینـه     شویم. یکی از حوزه

 حدیثی شیعیان در بغـداد اسـت.   ۀعلوم نقش بسزایی ایفا نموده، حوز يبالندگی و ارتقا

بـه اوج خـود    چهارم و پـنجم هجـري   ۀحوزه در سداین  آفرینی  نقش کهتوجه به این با

 بیشتر به حوزۀ بغداد در این بازۀ زمانی توجه شده است. ،هاي اخیر ، در پژوهشرسیده

ه این مکتب حدیثی در تاریخ پژوهش حاضر با تمرکز بر بررسی و تبیین نقش و جایگا

حرکـت  . 1 گویی به این سؤا�ت است: م پاسخنخست در مقا ۀشیعی در سه سد ۀاندیش

حدیثی شیعیان در بغداد  ۀحوز. 2دار است؟ راي برخو علمی شیعیان بغداد از چه پیشینه

سوم  ۀاش تا پایان سد گیري و بالندگی گذارده شد و در مسیر شکل  اي بنیان از چه دوره

هاي  ساحت. 3هایی برخوردار بود؟  چه مراحلی را طی نمود و هر مرحله از چه ویژگی

بغداد تا انتهاي قرن سوم کدام است و عملکـرد آنـان در هـر     ۀعالمان حوزآفرینی  نقش

  بخش چگونه بوده است؟

 پژوهشی در تاریخ حدیث شـیعه هاي  این موضوع باید گفت در کتاب ۀندربارۀ پیشی

ــاریخ حــدیث شــیعه )،1374، معــارف( ــ ق) و1390، طباطبــایی(ت هــاي  حــوزه« ۀمقال

در  )1391، پـاکتچی (»معارف در عراق، شـام و مصـر   شده و متقدم حدیث و شناخته کم

تعامـل  « ۀاجمال آمده است. مقال  حدیثی بغداد در سه قرن اول، مطالبی به ۀرابطه با حوز

 ۀزمانی از حـوز  ۀاین دور به) 1386(نریمانی و فیروزمندي، »مکتب حدیثی بغداد و ري
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 ۀبغـداد در سـه سـد     ۀحدیثی شیع  ۀبررسی حوز«مقالۀ اي ندارد. تنها در دو  بغداد اشاره

حـدیثی امامیـه در بغـداد در     ۀمدرسـ «و  )1388پور ازغدي،  (تفضلی و رحیم»نخستین

بغـداد در   ۀحـوز   به دوران پیش از عصر ط�یـی  )1394(موسوي تنیانی، »عصر حضور

آوري تشیع  به علل روي فقط ،نخست ۀپرداخته شده است. در مقال مو پنج مچهار ۀسد

هـاي   ده و در ادامه صرفاً بـه معرفـی رجـالی شخصـیت    شو د�یلی ذکر به بغداد اشاره 

 ۀدوم نیـز در ابتـدا بـه مسـئل     ۀاین برهه اکتفا شده است. در مقالبغداد در  ۀاثرگذار حوز

بـراي نقـد   (نخست ارائـه  ۀخته و د�یلی تقریباً مشابه مقالمهاجرت شیعیان به بغداد پردا

مقاله) و سپس به معرفی چند شخصیت مهم و نقـش آنـان    ۀادله نک: ادام برخی از این

بغداد با سـایر مراکـز    ۀاجمال تعامل میان حوز  در حوزۀ بغداد اشاره شده است. آنگاه به

نگـاري و   به چند مورد محدود مانند جـامع  فقط ،حدیثی شیعه ذکر و در بخش تألیفات

و رجالی توجه شـده اسـت. ایـن مقالـه بـا      سنادنگاري و اندك تألیفات حدیثی ا� قرب

براي نقد این (معرفی چند خاندان حدیثی بغداد و بیان افول این مکتب در دوران متوکل

  مقاله) پایان یافته است.  ۀادام :نظر نک

هـاي حـدیثی بغـداد     شده مانند خاندان رو مباحث تکراري و گفته  در پژوهش پیش

 ۀنقد بیان شـده اسـت. تبیـین پیشـین     رايمطالب تکراري نیز ب مطرح نشده و اندك ...و

م و سـو  ۀو بالندگی این حوزه تا پایان سـد  گیري علمی شیعیانِ بغداد، ذکر مراحل شکل

آموزي، تـألیف آثـار و انتقـال     علم ۀبغداد در سه عرص ۀنیز تحلیل عملکرد عالمان حوز

نو  .این تحقیق استآوري هاي  میراث مکتوب گذشتگان، از جنبه

  . تأسیس بغداد و سکونت شیعیان در آن2

ان، همسـایگی بـا مرکـز    عبـاس از شـورش راونـدی    احساس ناامنیِ خ�فت نورس بنی

گزینـی از   از خنجر نفاق عباسی، یعنی کوفه، و از دیگـر سـو دوري   خورده شیعیانِ زخم

ق بـه ایـن   145پایتخت امویان و نزدیکی با دوستان ایرانی، منصور عباسـی را در سـال   

اثیـر،    ابـن (.عنوان مرکز خ�فت بنـا نهـد   �م) را بهالس  مدینإل(بندي رسانید تا بغداد جمع

ق بـه  149ساخت بغداد در سال  کار )121ش، ص1383؛ مکّی، 558، ص5ق، ج1385

  اتمام رسید.

طور که قدمت بغـداد بـه پـیش از سـال       دهد همان تعقیب صفحات تاریخ نشان می
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) حضور شیعیان در این شهر نیز بـه قبـل از   19ش، ص1381موسوي، (رسد ق می145

 کـورانی (از دیربـاز سـکونتگاه شـیعیان بـود    » کـرخ «اي به نام  گردد. قریه میبناي آن باز

تعبیـر  » أسلم موضع«که از آن به  )؛ مکانی ممدوح نزد ائمه10ق، ص1431، عاملی

توان در عصر  نشانۀ این حضور دیرپا را می )371، ص2ق، ج1395، ابن بابویه(.اند کرده

 در ـ مدت طو�نی احتما�ًـ  واسطۀ زندگی  در میان برخی از اصحاب که به صادقین

 حجـاج  بـن  یحیی کرخی، ابراهیم مانند کرد؛ مشاهده بودند شهره »کرخی« به قریه، این

. ش علی بن سـري رطور حسن بن سري کرخی و براد  همین و خالد برادرش و کرخی

نجاشـی،   ؛174، 797تـا، ش  همـو، بـی   ؛245 و 181، 198، 167ق، ص1381طوسی، (

توجه شیعیان به این منطقه پس از ساخت بغداد کـه کـرخ بـه     )97، 1204ق، ش1407

دنبال انتقال بازارهاي بغـداد   بعد به ق به157د و از سال شهاي غربی شهر ضمیمه  محله

کـرخ را   ۀاشت. شیعیان مهاجر به بغـداد، محلـ  به آنجا توسعه پیدا کرد، همچنان ادامه د

، 9ق، ج1417بغـدادي،    یـب خط(گزیدنـد همچـون عبـداهللا بـن سـنان      براي سکنا برمی

طوسـی،  (»الس�م فی درب الجب  کان ینزل الکرخ من مدینإل«هشام بن حکم  ،)475ص

بـه نظـر    )258ق، ص1381همـو،  (»نزل کرخ بغـداد «و عیسی بن سري ) 783تا، ش بی

از کـرخ و هجـرت شـیعیان از دیگـر منـاطق بـدانجا بـا         کردن ائمه رسد نیک یاد می

سـاکنان کـرخ    ،به گفتۀ یاقوت حموي زیراارتباط نباشد؛  یکپارچگی مذهبیِ این محله بی

بغداد  ور شیعیان درالبته حض )448، ص4ج ق،1400حموي، (.تمامی شیعۀ امامی بودند به

مثال محمد بن عیسی بن عبید یقطینی، حسن بن محمـد   ايبر ؛کرخ نبود ۀمحدود به محل

سـاکن   »العطـش   سـوق « ۀخی طاهر، و ابوعلی اسکافی در محلبن یحیی، معروف به ابن أ

 )،136ــ 135، ص4ق، ج1417خطیـب بغـدادي،    ؛149، 896، شق1407نجاشی، (بودند

ـ   بـاب «منصور بـن عبـاس رازي در    الکوفـإل   کـان داره ببـاب   « :اقامـت داشـت  » هالکوف

و علـی بـن   داهللا بن محمد بـن عائـذ حلّـال    یو عب 1)379ق، ص1381طوسی، (»ببغداد

 ؛33همــان، ص(.کردنــد زنــدگی مــی» الطــاق بــاب « ۀوصــیف ناشی(ناشــئ) در محلــ

سـوق یحیـی،    السـ�ح،   هاي براثا، سـوق  همچنین محله )182تا، ص شهرآشوب، بی ابن

موسـوي،  (شـدند  بغـداد محسـوب مـی    نشـین  از دیگر منـاطق شـیعه   ...ق�بین، ث�ثاء و

براثا و مسجد آن براي شیعیان حائز اهمیت  ۀ) که از این میان، محل36ـ35ش، ص1381
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. آمـد  بود و ع�وه بر محل عبادت و تجمع شیعیان، از مراکز علمی آنـان بـه شـمار مـی    

   )12ق، ص1431، عاملی کورانی(

  هاي علمی شیعیان بغداد . پیشینۀ فعالیت3

ق) و با بناي 148 م(حدیثی شیعیان در بغداد پس از دوران امام صادقاگرچه حوزۀ 

هاي علمی شیعیانِ بغداد بسان حضورشان در  پیشینۀ فعالیت ،�م شکل گرفتالس  مدینإل

گردد. بر پایۀ اط�عات فهـارس و   میحدیثی باز ۀین شهر، به پیش از تأسیس این حوزا

اي اسـت کـه شـواهدي از     برهـه  تـرین  کهـن  عصر امام باقر و صادق رجال،کتب 

نمایـان   ،بودنـد  کـرخ کـه تقریبـاً همگـی از قصـبۀ     را هاي عالمان شیعۀ این دیار  ت�ش

و بـرادرش   سازد. شخصیتی چون حسن بن سري کرخی از اصحاب صـادقین  می

ق، 1381طوسـی،   ؛97ق، ش1407نجاشـی،  (علی بن سري از یـاران امـام صـادق   

، یعنی عیسی بن سري، یحیـی بـن   ) به همراه دیگر اصحاب این امام245، 131ص

، همـان  ؛1204، 802، شهمـان (حجاج کرخـی، خالـد بـن حجـاج و ابـراهیم کرخـی      

رخِ بغـداد بودنـد کـه روایـات     نشـینِ کـ   محلۀ شیعه شش عالم)، 258 و 198، 167ص

، 2ق، ج1407کلینـی،  (ربعـه ادر منابع معتبر حدیثی همچـون کتـب   مانده از آنان  برجاي

، 488، 321، ص4؛ ج306، 16، ص3؛ ج673، 672، 628، 580، 441، 292، 21، 19ص

، 365، 323، 286، 269، 268، 244، 243، 201، 198، 194، 177، 141، 84، ص5ج

ــه  ؛...و 274 ،194، 30ص، 6؛ ج564 ــن بابویـ ، 3ج؛ 446 و 284ص، 1ق، ج1413، ابـ

، 6؛ ج284 و 71، 65ص، 2ق، ج1407طوســـــــــی،  ؛...و 307، 300، 247، 321ص

 و 162ص، 2ق، ج1390همــــو،  ؛...و 27، ص10؛ ج112 و 58، 50ص، 7؛ ج328ص

با وجود آنکه کوفه در آن دوران مرکز علمـی شـیعیان    دهد ) نشان می73ص ،3ج؛ 263

معارف دین، عالمان کـرخ را  اشتیاق اخذ مستقیم اي با بغداد داشت،  بود و اندك فاصله

و برخـی انـدك    صـادقین مکتب علمـی تربیتـی   النبی گردانید تا از   رهسپار مدینإل

بنـدي عالمـان شـیعۀ     مند گردند. در طبقه بهره زمانی از محضر امام موسی بن جعفر

بغداد در همین بازۀ زمانی، قاسم بن سلیمان بغدادي قرار دارد که هرچنـد بسـان سـایر    

 بود و محضـر آن حضـرت را درك کـرده بـود     ق از اصحاب امام صادقعالمان فو

) ولی بررسـی روایـاتش، از   22، ص14ق، ج1410خویی،  ؛273ق، ص1381 طوسی،(
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از  ،مـدائن و عـالم ایـن دیـار، یعنـی جـراح مـدائنی        ۀمندي حداکثري وي از حوز بهره

   )179 و 129ق، ص1381طوسی، (.حکایت دارد اصحاب صادقین

هاي سه تن از این عالمان به پیش از تأسیس نهایی بغداد محـدود   زمانی فعالیتبازۀ 

که دامنۀ عملکرد سه تن دیگر تا پس از تأسیس بغداد ادامه یافته اسـت.   شود درحالی می

ق بـه  149زمان پایان یافتن بناي بغداد در سـال   بر اساسعملکرد عالمان فوق بنابراین، 

  دو بخش قابل تقسیم است:

  هاي عالمان کرخ پیش از تأسیس نهایی بغداد فعالیت .1ـ3

هاي علمی گروهی از این عالمان همچون حسن بن  دهد گسترۀ فعالیت ها نشان می یافته

سري و برادرش، عیسی بن سري و قاسم بن سلیمان محدود به پیش از تأسیس نهـایی  

هـا از   منـدي آن  بهـره هاي علمی ایـن عـده و    هاي مربوط به ت�ش بغداد است. گزارش

بن زراره،  محضر عالمانی چون جابر بن یزید جعفی، ابومریم انصاري، ابوالجارود، عبید

) 22، ص14ج ؛188، ص13ج ؛342ص، 4ق، ج1410خـویی،  (...سماعإل بـن مهـران و  

آنـان بـه پایتخـت    دیگـر    هجرت علمـی آن است که غیر از هجرت به مدینه، حاکی از 

 ،از این هجـرت علمـی   هدف اصلی یعنی کوفه است. اگرچهلمی شیعیان آن روزگار، ع

در  هـاي علمـی   گیري از مجالس درس مشایخ کوفه، که انتقال ماحصل اندوخته نه بهره

اي شـیعی در   دلیـل فقـدان حـوزه    که در آن برهه بـه  ؛بود در کوفه شیعه ۀبه جامع مدینه

حـدیثی   ۀایـن حـوز  هاي علمی شیعیان در کوفه بـا هجـرت بـه     بغداد و تمرکز فعالیت

ی روایـات  کرخـ مشایخ مهاجر  .1کند:  صورت پذیرفت. شواهدي این ادعا را تأیید می

بیشـتر   و اسـت  آنان از معصوم اند و بیشتر روایات اندکی از مشایخ کوفی نقل کرده

جـراح، عـالم برجسـتۀ حـوزۀ     از طور که گفته شد   هم همان قاسم بن سلیمان روایات

زمرۀ اصـحاب اجمـاع    در اغلباي از عالمان مکتب کوفه که  عدهذ . تلم2. است مدائن

ابان بن عثمان، حماد بن عثمان، عبـداهللا بـن مسـکان، حسـن بـن محبـوب،        بودند مثل

.  نقل آثار مشـایخ  3 کرخینزد این مشایخ مهاجر  ...وان بن یحیی، نضر بن سوید وصف

توسط بزرگان شیعه در کوفه همچون کتاب حسن بن سري توسط حسن  کرخیمهاجر 

اي  ) و اقبال بـه کتـاب ثقـه   174تا، ش طوسی، بی ؛97ق، ش1407نجاشی، (بن محبوب

) و نقـل آن  802ق، ش1407نجاشـی،  (»ه جماعـإل یرویله کتاب «چون عیسی بن سري 
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کوفـه، و   ۀحـوز  ۀجـا)، از عالمـان برجسـت    همـان (محمد بن سلمإل بـن ارتبیـل   ۀوسیل هب

 ؛1147همـان، ش (همچنین نقل کتاب قاسم بن سلیمان توسط دیگر عالم موثـق کـوفی  

تـا،   همـو، بـی   ؛858همان، ش(.)، یعنی نضر بن سوید صیرفی245، صق1381طوسی، 

شیخ طوسی بـراي علـی   » الکوفی«چه بسا این شواهد را بتوان تفسیرگر تعبیر  )580ش

خ طوسی براي عیسی بن سـري کرخـی و قاسـم    برقی و شی» کوفی«بن سري کرخی و 

ق، 1383؛ برقـی،  273 و 266 ،246صق، 1381طوسـی،  (.سلیمان بغدادي تلقـی کـرد  

   )30ص

  هاي عالمان کرخ پس از تأسیس نهایی بغداد . فعالیت2ـ3

همـراه   د بن حجاج کرخی و برادرش یحیی بـه دامنۀ عملکرد علمی سه عالم دیگر، خال

تـا دوران بعـد از تأسـیس     2روایات آنان از امام کاظم اندكقرینۀ   ابراهیم کرخی به

رو، بـه نظـر    نهایی بغداد و انتقال پایتخت عباسیان به ایـن شـهر امتـداد داشـت. ازایـن     

امـام   همراه فضل بن سلیمان کاتب، از اصحاب بغداديِ رسد که عالمان محلۀ کرخ به می

قراو�نِ تأسـیس حـوزۀ حـدیثی     )، پیش837ق، ش1407نجاشی، (صادق و کاظم

 .گذاري شـده باشـد   دست شیعیان بومی آن پایهه و این حوزه ب اند شیعیان در بغداد بوده

هـاي   گـزارش  بـر اسـاس  که این است  ،تواند مؤید این گمانه تلقی شود که می يشاهد

 اصـحاب امـام صـادق   ، جمعـی از  بغـداد  شیخ طوسی در رجال، در ابتـداي بنـاي  

همچون عمرو بن جریر بجلی، محمد بن حجاج لخمی، محمد بن عبدالملک انصـاري،  

، کوفـه را تـرك و راهـی بغـداد     محمد بن مجیب صائغ، یحیی بن سعید بن أبان قرشی

از حـوزۀ علمـی    مندي بهره )322و  295، 289، 280، 250صق، 1381طوسی، (.شدند

طـور   حوزۀ حدیثی شـیعیان بـه   ) یا141ش، ص1394موسوي تنیانی، (طور عام بغداد به

البته فرضیۀ قابل طرح دیگر این است کـه   د.شوتواند دلیل این هجرت تلقی  می خاص

 عـ�وه بـر   اند. آفرین بوده این راویان خود در ایجاد حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد نقش

عنوان یکی از عللِ مطرحِ انگیزشِ هجرت اصحاب به  هم به این، حضور امام کاظم

هـا خـواهیم    ر ادامه بـه ارزیـابی ایـن گمانـه    ) مطرح شده است. د143، صهمان(بغداد

    پرداخت.

دلیل شرایط  وسط بومیان در این بازۀ زمانی بهگمانۀ تأسیس حوزۀ شیعیان در بغداد ت
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گیرانـۀ   وجود سیاست امنیتی و سختدشوار سیاسی امنیتی با تردید جدي مواجه است. 

دنبـال   بـه ـ تـوان    ق) در قبال شیعه کـه نمـود آن را مـی   158ـ136(منصور عباسی عصر

ـ   همچـون قیـام نفـس    هاي نوادگان امـام مجتبـی   قیام جعفریـان،  (ه و بـرادرش زکی

در گماردن جاسوس در مدینه بـراي کنتـرل ارتبـاط شـیعیان بـا       ـ  )435ش، ص1390

ق، 1409طوسی،  ؛351، ص1ق، ج1407کلینی، (ها یکدیگر و در به شهادت رساندن آن

 ها در میان دیوارها ) و نیز در تعقیب شیعیانِ بغداد و یافتن و قرار دادن آن283ـ282ص

) مشاهده کرد؛ از نامساعد بـودن فضـاي علمـی بـراي     111، ص1ق، ج1378صدوق، (

  هاي ابتدایی تأسیس بغداد حکایت دارد.   شیعیان در دهه

موجـود از فضـل بـن    گانـۀ کـرخ و دو روایـت     ع�وه معدود روایات عالمان سه به

 ) در منـابع 274، ص8ق، ج1407کلینی،  ؛377، ص2ق، ج1404قمی، (سلیمان بغدادي

شیعه در عصر منصور عباسی و گواه آماده نبـودن   ۀروایی، مؤید اوضاع و شرایط جامع

توجه به این شـرایط   ظرفیت بغداد براي تأسیس حوزۀ حدیثی شیعیان است. بنابراین، با

، 3ج ق،1407کلینـی،  (از خالـد بـن حجـاج    یی از عالمان کـوف روایات منقول برخ تک

ن بن محبـوب، ابـان   همچون حس کوفی) و اندك روایات دیگر عالمان 529 و 522ص

طوسـی،   ؛...و 488، 321ص، 4ج ؛292، ص2ج همان،(از ابراهیم کرخی ...بن عثمان و

تلقـی کـرد بلکـه     گواه هجـرت ایـن افـراد بـه بغـداد      را نباید )229، ص3ق، ج1407

، مرکـز علمـی شـیعیان در آن دوران،    کوفـه  کرخی بهعالمان هجرت نشانگر  ،برعکس

  بخش پیشین مقاله) :نک(شان بوده است. هاي علمی براي انتقال اندوخته

اما دربارۀ فرضیۀ تأثیرگذاري عالمان مهاجر کوفی در ایجاد حوزۀ حدیثی شیعیان در 

دهـد مهـاجرت ایـن دسـته از عالمـان در رونـد        ها نشـان مـی   بغداد باید گفت بررسی

از اغلـب ایـن افـراد در منـابع     در بغداد تأثیري نداشته است. گیري حوزۀ شیعیان  شکل

کـه از وجـود شـاگردانی بـراي آنـان       همچنـان  ؛شـود  معتبر شیعه هیچ اثري یافت نمی

ـ     ن صحبتی به میان نیامده؛ وضعیتی که دربارۀ محمد بن عبـدالملک انصـاري، محمـد ب

 ق،1410خـویی،  (وضـوح قابـل مشـاهده اسـت     به ...جیب، یحیی بن سعید بن ابان وم

) و 53، ص20ج؛ 185، ص17ج ؛261، ص16ج ؛81، ص13ج ؛244، ص11ج

مانـده از آنـان    جاي تر، ذکر نام این افراد در منابع رجالی، تنها گزارش به عبارت روشن به
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  است. 

موسـوي  (هجرت اصـحاب بـه بغـداد   توان انگیزۀ  را هم نمی اظمحضور امام ک

از زمان تأسیس بغداد در  زیرا امام کاظم ؛) به شمار آورد143ش، ص1394یانی، تن

بسیار اندك قدم بـه   یمدت جز ،ق169سال  انتهاي دوران مهدي عباسی در تا 149سال 

بـه   نیـز کـه   ق179ه سپري گردید و در سـال  گذاردند و اغلب عمرشان در مدیننبغداد 

نـک:  (.بودند الرشید هارون  در زندان ق183تا زمان شهادت در سال شدند بغداد احضار 

  )477 و 470ـ469ش، ص1390جعفریان، 

طـور عـام نیـز     مندي از حوزۀ علمی بغداد به فرضیۀ هجرت راویان کوفی براي بهره

درمجموع بایـد   لحاظ علمی است. ا آن دوران عصر نوپاییِ بغداد بهزیر ؛پذیرفتنی نیست

خ�فـت  گیري حوزۀ حـدیثی شـیعیان در بغـداد بعـد از      ن از شکلیگفت شواهد و قرا

   ق) حکایت دارد.158 م(منصور

  گیري و بالندگی حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد . شکل4

حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا انتهاي قـرن سـوم،    ۀگیري و شکوفایی حوز شکل

  در سه مرحله قابل بررسی است:

  )هدي عباسی تا اواخر سدۀ دوم هجرياز عهد م(نخست: عصر مهاجران ۀ. مرحل1ـ4

 )ق169ــ 158(تعدیل اوضاع امنیتی و بهبود نسبی شرایط شیعیان در عهد مهدي عباسی

 بسا حضور برخـی شـیعیان در دسـتگاه خ�فـت    ) که چه 394، ص2تا، ج یعقوبی، بی(

گیـري حـوزۀ    تأثیر نبوده باشد، زمینـه را بـراي شـکل    مقاله) در ایجاد آن بی ۀنک: ادام(

بـه   یکـوف  اغلـب  عالمـان د. هجرت جمع دیگري از کرشیعیان در بغداد فراهم   حدیثی

بغداد نظیر حفص بن بختَري، قاسم بن محمد جوهري، نَضـر بـن سـوید، ظریـف بـن      

عبدالرحمن بن حجاج، فضـل بـن   ام بن حکم و شاگردش علی بن منصور، ناصح، هش

، 553، 1147، 862، 344ق، ش1407نجاشـی،  (یونس کاتب و زیاد بـن مـروان انبـاري   

ق، 1409همــــو،  ؛342 و 190صق، 1381طوســــی،  ؛844، 630، 889، 658، 1164

) را باید در همین راستا ارزیابی کرد. هجـرت ایـن عالمـان بـرخ�ف عالمـان      466ص

گیري حوزۀ بغداد کام�ً اثرگذار بود. شاهد این تأثیرگـذاري   مهاجر قبلی، در روند شکل

گـاه   البته عامـل هجـرت   )مقاله ۀنک: ادام(تربیت شاگردان و تألیف آثار گوناگون است
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طیف اندکی از شیعیان، اشتغال در دسـتگاه خ�فـت عباسـی بـود. در عصـر      ناخواستۀ 

در دسـتگاه حاکمـه بودنـد     ،چه شیعیان سیاسی و چه عقیدتی ،عباس برخی شیعیان بنی

ـ یقت  ابـن (شد خوانده می محمد  ق) که وزیر آل148 م قبل از(مانند ابوسلمه خ�ل ، هب

ــ�ذري،  ؛370م، ص1960 ــی  ؛154، ص4ق، ج1398ب ــوبی، ب ــا، ج یعق )، 352، ص2ت

ق، 1420طبسـی،   ؛247، ص3تـا، ج  قمی، بی(شریک بن عبداهللا نخعی، قاضی کوفه بود

ق، 1407نجاشـی،  ()، عیسی بن روضه حاجبِ منصور دوانیقی گشته بـود 174ـ173ص

 نصر کوفی رداي وزارت در عهد مهدي عباسـی بـه تـن داشـت     )، علی بن أبی794ش

ــن راشــد در دوران مهــدي،  )، همــی266ق، ص1381طوســی، ( ن ســمت را حســن ب

)، عبـداهللا بـن سـنان از    26ق، ص1383 برقـی، (دار بـود  موسی(هادي) و هارون عهـده 

نیز مسـئولیت خـزائن منصـور،     القدر امام صادق و امام کاظم اصحاب ثقه و جلیل

طوسـی،   ؛556ق، ش1407نجاشـی،  (الرشید را بر عهـده داشـت   مهدي، هادي و هارون

)، نــوح بــن 22ق، ص1383برقــی،  ؛411ق، ص1409همــو،  ؛339، 264صق، 1381

ق، 1407نجاشـی،  (ق) قاضی کوفه بود و پس از آن قاضـی بغـداد گشـت   182 م(دراج

خطیـب بغـدادي،    ؛251ق، ص1409همو،  ؛314ق، ص1381طوسی،  ؛238و  245ش

دار مسـئولیت   اي چون علی بن یقطین عهده )، شخصیت برجسته319ـ316ق، ص1417

طبـري،   ؛401، ص2تـا، ج  یعقـوبی، بـی  (الرشـید  در دستگاه مهدي، هادي و هـارون  بود

) و یعقوب بن یزید انباري 466ش، ص1391ی، یپیشوا ؛189و  167، ص8ق، ج1387

از این میـان، نـوح بـن دراج،     3)1215ق، ش1407نجاشی، (.از کاتبان دربار منتصر بود

در شـمار مهـاجران کوفـه بـه بغـداد      نصر و حسن راشـد   عبداهللا بن سنان، علی بن أبی

گیري ایـن   بودند؛ که البته هجرت این طیف از مهاجران نیز خالی از اثرگذاري در شکل

هللا بن سنان توان از نقش علمی حسن بن راشد و عبدا مثال می ايبر ؛حوزۀ حدیثی نبود

  .طور ویژه یاد کرد به

نخست، جز قاسم بـن عـروه و    ۀاز تاریخ حوزۀ بغداد برخ�ف مرحلدر این مرحله 

 ؛579تـا، ش  طوسـی، بـی   ؛860همـان، ش (علی بن خلید معروف به ابوالحسن مکفوف

) عالم بومی دیگري وجود نـدارد. از ابوالحسـن مکفـوف تنهـا     346ق، ص1409همو، 

باقی مانده و در منابع روایی به غیر از یک روایـت کـه    کشی  رجالاندك اط�عاتی در 
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. شـود  توسط یونس بـن عبـدالرحمن اسـت، اثـري یافـت نمـی       بیانگر درك محضر او

کـه از   می فعـال بـود چنـان   ولی قاسم بن عروه عال )346 و 170صق، 1409طوسی، (

ق، 1407نجاشـی،  (نگارش کتابش که مورد اقبال عالمان کوفه، قم و اهواز قرار گرفـت 

مراکـز  اش از  ) و تعـدد شـاگردان بـومی و غیـر بـومی     579تـا، ش  طوسی، بی ؛860ش

، 14ق، ج1410خـویی،  (مختلف علمی همچون کوفه، قـم، اهـواز و ري معلـوم اسـت    

  )40ص

گویاي آن است که شاکلۀ این حـوزۀ  ، بغداد ۀگیري حوز بررسی این مرحله از شکل

به بغداد در  کوفی کثرت مهاجران .دست عالمان مهاجر کوفی بنیان نهاده شد  حدیثی به

این برهه در مقابل اندك بومیان بغـدادي گویـاي تفـاوت اثرگـذاري ایـن دو گـروه در       

 ۀگیـري حـوز   توان این مرحلـۀ شـکل   رو، می ازاین ؛اري این حوزۀ حدیثی استگذ پایه

  نامید. » عصر مهاجران«شیعیان در بغداد را 

ان در بغـداد  همچنین توجه به این نکته نیز ضروري است که مکتب حـدیثی شـیعی  

تر در زمان مهدي عباسی، بـار   تنش  اي کم پس از یک دوره فشار در عهد منصور و برهه

 باري مواجه شـد. کشـته شـدن شـیعیان     الرشید با شرایط خفقان دیگر در روزگار هارون

)، فرار هشام بن حکم از بغداد به کوفه و وفاتش در 108، ص1ق، ج1378، ابن بابویه(

)، زندانی شدن علی بـن یقطـین در   256ـ255ق، ص1409طوسی، (ق179نهان به سال 

در سال  ق و شهادتش بعد از چهار سال حبس، به زندان افتادن امام کاظم178سال 

ــان،  ؛715ق، ش1407نجاشــی، (ق183ق و شهادتشــان در ســال179 ش، 1390جعفری

از  ـ همـراه عبدالحمیـد بـن عـواض     ار مرازِم بن حکـیم و بـرادرش بـه   )، احض477ص

ق، 1381طوسـی،  (مام باقر، امام صـادق و امـام کـاظم   اصحاب ثقه سه تن از ائمه، ا

الرشید و دستور قتـل عبدالحمیـد توسـط     هارون سوي از ـ )339و  241ـ240، 139ص

اد و بغـد  ۀعمیر از بزرگان حـوز  أبی  )، زندانی شدن ابن1138ق، ش1407نجاشی، (وي

همان، (افشاي اسامی یاران موسی بن جعفرمنظور  شکنجه شدنش در عهد هارون به

تـوان   دهندۀ اوضاع دهشتناك این عصر است. بر این اساس مـی  ) همگی بازتاب887ش

الرشید یا  حدس زد که اکثر مهاجران به بغداد در این دوره، احتما�ً پیش از عصر هارون

ن حداقل تـا اوایـل دوران وي بـه بغـداد هجـرت کـرده باشـند. همچنـین شـاید بتـوا          
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گیري دستگاه خ�فت را ناشی از اشراف اط�عاتی نسبت به رونـق و شـکوفایی    سخت

اقبـال سـایر مـدارس     بـا  اي که در ایـن دوران  شیعیان در بغداد تلقی کرد؛ حوزه ۀحوز

حدیثی شیعه مواجه شده بود و عالمان آن با تربیـت شـاگردان فـراوان و نگـارش آثـار      

کوفه به مرکز  ۀاین حوزه را  در کنار حوز ،اس�میهاي مختلف علوم  گوناگون در زمینه

 از دوريـ  گیري شهر بغـداد  علمی دوم شیعه تبدیل کرده بودند. امري که با علت شکل

شت، لذا منجر بـه احسـاس   دا قرار آشکار تعارض در ـ شیعه اصلی پایگاه عنوان به کوفه

  العمل دستگاه خ�فت نسبت به آن شد.  خطر و عکس

ـان سـدۀ دوم ه  (دوم دوران بومیان ۀ. مرحل2ـ4 ـان عصـر حضـور      از پای ـا پای جـري ت

  )ائمه

ز و تـا پایـان عصـر    بغداد که از پایان سدۀ دوم هجـري آغـا   ۀاین مرحله از تکامل حوز

یافتگان بومیِ مکتـب حـدیثی    ادامه دارد، توسط نخستین نسل از تربیت حضور ائمه

ق) کـه  217 م(عمیـر  محمـد بـن أبـی   ق) و 208 م(بغداد همچون یونس بن عبدالرحمن

أصـحابنا   یکان وجها ف«شدند و در میان عالمان شیعه  بعدها از اصحاب اجماع شمرده 

عمیر حتـی در میـان    أبی  و مانند ابن)، 1208ق، ش1407نجاشی، (»م المنزلإلیعظ متقدماً

 »نیالمخالف نا و عندیم المنزلإل فیالقدر عظ لیجل« :دار بودندراي برخو عامه از جایگاه ویژه

د. این روند تکاملی را دیگر عالمان بومی همچـون معمـر بـن    ش) آغاز 887همان، ش(

خَلّاد، احمد بن عبداهللا کرخی، حسن بن علی بن یقطین، سعید بن جنـاح، موسـی بـن    

جعفر بغدادي، محمد بن عبداهللا کرخی، عبدالعزیز بن حسان بغدادي، علـی بـن معبـد،    

. ادامه دادنـد  یر، محمد بن عیسی بن عبید یقطینید، فضل بن کثعلی بن سلیمان بن رشی

تــا،  طوســی، بــی  ؛896، 1076، 942، 716، 512، 481، 91، 226، 1128همــان، ش(

،  378، 390، 354، 416، 388صق، 1381همــو،  ؛378، 693، 764، 166، 79، 716ش

نقـش  ، قبـل  ۀدوربـرخ�ف   مرحلـه در این  )30، ص10ق، ج1410خویی،  ؛401و367

 ۀتوان گفت بـار مسـئولیت تـدوام حـوز     عالمان بومی بغداد بسیار چشمگیر است و می

مکتـب   مسـتقیم  نقش غیر در این مرحله نیز البته. بغداد به دوش این عالمان قرار گرفت

اکثـر ایـن طیـف از عالمـان،      زیـرا حدیثی کوفه در بناي این حوزه را نباید از یاد بـرد؛  

گیري مکتب بغداد عالمـان ایـن    وفه هستند. پیش از شکلآموختۀ حوزۀ حدیثی ک دانش
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همچـون   یبزرگـان از جمله  ؛نددخیل کثیري از اندیشوران کوفه بوحوزه، شاگرد درس 

ابوبصیر، زرارة بن أعین، ابومریم انصاري، ابان بن عثمان، برید بن معاویه، منصـور بـن   

، 1ق، ج1410خـویی،  (هشـام بـن سـالم    و ازم، محمد بن حمران، هشـام بـن حکـم   ح

در واقـــــع  )...و 302، ص19؛ ج295، ص16؛ ج248، ص7؛ ج290، ص3؛ ج164ص

هاي مختلف فقهی کوفه مثل جریـان هشـام بـن حکـم،      آشنایی عالمان بغداد با مشرب

نصر بزنطی و همچنین جریـان   جریان هشام بن سالم، صفوان بن یحیی و محمد بن أبی

قهی مثل محمد بن مسلم و ابوبصیر اسـدي  تر ف هاي کوچک أعین و نیز حلقه  فقیهان آل

و هشـام بـن    هشام بن حکم، مؤمن طـاق  گراي کوفه مانند هاي عقل جریانهمچنین و 

هاي مختلف فکـري در کوفـه باعـث     گیري از این جریان و بهره سالم و زرارة بن أعین

 عبارت دیگر باید گفت مکتب حدیثی بغداد و تحکیم حوزۀ حدیثی بغداد شد. بهتثبیت 

هاي فقهی و ک�مـی کوفـه    دار حلقه تحکیم، وام ۀتأسیس و چه در مرحل ۀچه در مرحل

حـدیثی کوفـه از    ۀحوزه بر دانش و تفکـر بزرگـان حـوز    هاي علمی این است و ستون

  د. شیق عالمان بومی بغداد استوار طر

قبل، هجرت عالمان از سایر ب�د  ۀهاي بارز این دوران بسان مرحل البته یکی از ویژگی

هاي نظـامی و   بر سیاست و مراکز علمی به بغداد است. توضیح آنکه هرچند شهر بغداد بنا

پس از تأسـیس، یکـی از راهبردهـاي عباسـیان بـراي همـاوردي بـا         ،امنیتی شکل گرفت

امویان، تبدیل کردن بغداد به قطب علمی و آموزشی  و علـم کـردن آن در برابـر دمشـق     

دعوت منصور عباسی از دانشمندان سراسر ب�د بـه بغـداد،    )74ش، ص1384احمد، (.بود

الرشید، برگزاري جلسات مناظره در عهد مأمون، ایجـاد   الحکمه توسط هارون تأسیس بیت

عنوان ک�س درس و همچنین پرداخت حقـوق   هایی براي دانشمندان و تا�رهایی به خانه

همـان،  (.توان در راستاي این سیاست ارزیابی کـرد  ا میبه عالمانِ مدرس توسط معتضد ر

فضاي علمی بغداد پنجاه سال پس از تأسیس، یعنـی   )351ـ350 و 115ـ114، 75ـ74ص

هاي گوناگون بود. در مسجد جامع منصور در دورۀ  دوم، مملو از عالمان رشته ۀاواخر سد

 م(کسـائی  )169همـان،  (.شـد  ق) چهل تا پنجاه حلقـۀ درس تشـکیل مـی   204 م(شافعی

شـافعی خـود در ایـن مسـجد تـدریس       )172همـان، ص (.ق) ک�س قرائت داشت189

تا صـد هـزار تـن حضـور      ،) در مسجد رصافه پاي درس عالمی110همان، ص(.کرد می
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هـاي نشـاط فـراوان علمـی در بغـداد وجـود        یکی دیگر از نماد )174همان، ص(.داشتند

حـدي بـود کـه     مأمون فراوانی کاغذ بـه دورۀ هاي کاغذسازي در سدۀ دوم بود. در  کارگاه

دلیل امتنـاع از فـروش    مهري خلیفه قرار گرفته بود به یکی از عالمان طبرستان که مورد بی

ق) 292 یـا  284 م(کرد؛ و در دورۀ یعقوبی هیزم به وي، براي سوخت از کاغذ استفاده می

هـا صـورت    در آن فروشی وجود داشت که استنساخ کتب نیز در بغداد بیش از صد کتاب

   )41ـ40ش، ص1387کوب،  زرین(.گرفت می

هاي سیاسی بر سر خ�فت میان امین و  این فضاي علمیِ شهر بغداد و نیز کشمکش

میـه  ا نوعی دوران انتقال قدرت از بنی ) که به222، ص6جق، 1385اثیر،   نک: ابن(مأمون

توجـه خ�فـت خـارج     کرد، براي مدتی شـیعیان را از مرکـز   عباس را تداعی می به بنی

جاي بغداد  و جایگزینی موقت مرو به ساخت. همچنین جریان و�یتعهدي امام رضا

 در مقطعــی از دوران مــأمون و انتقــال پایتخــت از بغــداد بــه ســامرا از دوران معتصــم

تبع آن بـه رونـق و تثبیـت حـوزۀ      بهبود اوضاع و شرایط شیعیان و بهق)، به 227ـ218(

فعالیت حوزۀ بغداد در عرصۀ تألیفـات   ،اد انجامید. در این دورانحدیثی شیعیان در بغد

علمی و تربیت شاگردان، توجه و اقبال سایر مراکز حدیثی همچون کوفـه، بصـره، قـم،    

اهواز، ري و نیشاور را به خود معطوف ساخت و بار دیگـر شـرایط را بـراي هجـرت     

ـ  کرمان به قصد سکونت در این حوزه فراهم عال تـوان بـه هجـرت     ه مـی د. بـراي نمون

افرادي همچون یعقوب بن یزید انباري، ابو ایوب انباري، احمد بن محمد بن احمد بن 

 ؛343، 233 ،847، 1216ق، ش1407نجاشـی،  (طلحه، سندي بن ربیع، هارون بن مسلم

بغدادي،   خطیب()، عبداهللا بن محمد بن حرب بصري403 و 358صق، 1381طوسی، 

 ؛695ق، ش1407نجاشـی،  (ن حسن بن شمون بصري)، محمد ب378، ص9ق، ج1417

  ) اشاره کرد. 95ق، ص1364غضائري،   ابن

شیعه در  ۀافزایش فشار بر جامع ،اي دیگر که در این دوران محل توجه است اما مسئله

) 1214ق، ش1407نجاشـی،  (سـکیت  است؛ که شهادت ابـن ق) 247ـ232(دوران متوکل

) و 607ق، ص1409طوسـی،  (،امام هـادي زندانی شدن علی بن جعفر همانی، وکیل 

هـاي   ) از نشانه227ق، ص1411طوسی،  ؛509، ص1ق، ج1407کلینی، (ابوهاشم جعفري

 خطیـب (اتهـام تشـیع    مذهب بـه  آن بود. صد ضربه تازیانه به علی بن نصر جهضمیِ سنی
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راج )، پاکسازي دستگاه حکومـت از شـیعیان ماننـد اخـ    289، ص13ق، ج1417بغدادي،  

از منصبش به جرم شیعه بودن و نیز قرار دادن شـیعیان در   ابراهیم حاکم سامرا اسحاق بن

شدت بستۀ امنیتی، سیاسی و  ) گویاي فضاي به84ش، ص1385حسین، (تنگناي اقتصادي

 ۀسـاز و آغـازگر رونـد افـول حـوز      اقتصادي در این دوران است. برخی این فضا را زمینه

هـا    رغم آنکه بررسـی  به )155ش، ص1394نیانی، موسوي ت(.اند حدیثی بغداد قلمداد کرده

الرشـید وضـعیت    نشانگر آن است که شرایط عصر متوکل مشابه دوران منصور و هـارون 

بغـداد شـاهد حضـور و فعالیـت      ۀحوز ،در این مقطعوبی را براي شیعیان رقم زده، نامطل

 یعقـوب بـن یزیـد    ماننـد  و امـام عسـکري   عالمان و اصحاب متعدد امام هادي

انباري، ریان بن صلت اشعري، حسن بن ظریف بن ناصح، علی بن سـلیمان بـن رشـید،    

فضل بن کثیر بغدادي، محمد بن عیسی بن عبید، هارون بن مسـلم، اسـحاق بـن محمـد     

ق، 1381طوســی،  ؛896 و 140، 1215ق، ش1407نجاشــی، (.نخعــی و دیگــران اســت

   )530ق، ص1409همو،  ؛384 و 403، 390، 388، 386 و 357ص

حوزه هسـتند کـه    کنندگان به این جالب آنکه برخی از این عالمان در شمار هجرت

بغـداد در ایـن دوران اسـت. حتـی در خصـوص       ۀاین خود گواه تحرك و رونق حوز

برخی دیگر از عالمان همچون حسن بن علی بن سبره، احمد بن عبید و عبـدوس بـن   

شود، ذکر نـام آنـان    برهه دیده نمی ابراهیم که شواهدي دال بر حضور مؤثر آنان در این

ثر حکایـت دارد؛  هاي فعالیت علمی آنان یعنی تألیف ا از حداقل نشانه ،در کتب فهارس

پنجم هجري در دسترس بوده  ۀطوسی و نجاشی تا سد  گزارش شیخ ۀآثاري که به قرین

شاهد دیگـر   )550، 104، 168تا، ش طوسی، بی ؛823، 108ق، ش1407نجاشی، (.است

بغـداد   ۀان شـیع با عالم بغداد در این عصر، مکاتبات متعدد امام هادي ۀپویایی حوز

صورت شخصی به افرادي مانند یعقـوب بـن یزیـد انبـاري،      ها گاه به است که این نامه

کلینـی،  (محمد بن عیسی بن عبید، علی بن جعفر همانی، علی بـن سـلیمان بـن رشـید    

ــه  ؛37، ص7ج و 466، ص3ق، ج1407 ــن بابویــ ، 4ج و 173، ص3ق، ج1413، ابــ

) 606 و 525، 520، 518صق، 1409همـو،   ؛181، ص8ق، ج1407طوسی،  ؛238ص

، ابـن بابویـه  (.قـرار داده اسـت   مخاطـب  نگاشته شده و زمانی جمع شیعیان این دیار را

همین توجه بـه   )305ق، ص1411همو،  ؛513ق، ص1409طوسی،  ؛224ق، ص1398
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نگاري با اصحابی چون حسن بن ظریف  در نامه بغداد در عصر امام عسکري ۀحوز

 ؛509، ص1ق، ج1407نک: کلینی، (.شود بن ناصح و موسی بن جعفر بغدادي دیده می

  )423، ص2ق، ج1381اربلی،  ؛407، ص2ق، ج1395، ابن بابویه

  سوم: عصر غیبت صغري ۀ. مرحل3ـ4

 ۀهاي ابتدایی قرن سوم تا اواسـط نیمـ   دهه کمرنگ شدن، نه افول، نقش مکتب کوفه از

تـا   دشـ بغداد سبب  ۀدومِ این سده و سپري شدن یکصد سال از رشد و شکوفایی حوز

ل ی، دینی و سیاسی براي شیعیان مبـد سوم به یک قطب و مرکز علم ۀاین حوزه از سد

 گیري در موضـوعات مهمـی   گردد. توجه سایر مراکز علمی شیعه به بغداد و نیز تصمیم

بغداد را کانون  و امام جواد چون امامت که در جریان پس از شهادت امام رضا

ــرد  ــه ک ــحاب ائم ــات اص ــی، (توجه ــعودي،  ؛324، ص1ق، ج1407کلین ق، 1426مس

همگی عواملی بودند تا در شروع  ،و احتما�ً قرب مسافت میان بغداد و سامرا )220ص

دهی شیعیان قـرار دهنـد.    بغداد را مرکز سازمان ،عصر غیبت، نائبان حضرت حجت

ـ    ۀعلمی، سیر حرکت حوز ۀاز جنب هـاي   ر و ت�طـم بغداد در این دوران بـا وجـود تحی

شده ناشی از آغاز دوران غیبت در میان عوام و خـواص شـیعیان، رو بـه    ی ایجادعقیدت

شـود   مـی بغداد محسـوب   ۀچهارم که عصر ط�یی حوز ۀافول نگرایید بلکه تا آغاز سد

ق)، احمـد  261 هاي عالمانی چون ابوهاشم جعفـري(م  همچنان رو به تعالی بود. ت�ش

بن محمد بن مسلمه بغدادي، احمد بن محمد بـن عاصـم، موسـی بـن عمـر بغـدادي،       

همام اسکافی و متکلمانی چون ابوسهل نـوبختی،    ثلج و ابن أبی  نگارانی چون ابن تاریخ

 هـا بودنـد   این فعالیت ۀدهند قاسم بغدادي بازتابنوبختی و محمد بن حسن بن موسی 

، 277تا، ش طوسی، بی ؛148، 68، 1032، 1037، 232، 187، 411ق، ش1407نجاشی، (

مندي عالمـان دیگـر    ) و بهره416 و 408صق، 1381، همو ؛161، 36، 613، 664، 85

)، محمـد  944ق، ش1407نجاشی، (اشیهاي علمی همچون محمد بن مسعود عی حوزه

ایخ این دوره، گواه دیگـري  بشر سوسنجردي و مظفر بن محمد بلخی از محضر مشبن 

  بغداد در این دوران بود.    ۀك علمی حوزبر تحر

  . عملکرد حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد5

سـوم در سـه عرصـۀ     ۀعملکرد حوزۀ حدیثی شیعیان در بغداد از تأسیس تا پایـان سـد  
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  آموزي، تألیف آثار و انتقال میراث مکتوب گذشتگان قابل بررسی است.  علم

  بغداد  ۀآموزي در حوز . علم1ـ5

ك، رشـد و بالنـدگی آن   گـواه تحـر   ،حـدیثی  ۀیافتن عالمان برجسته در یک حوز   تربیت

آن حـوزه   آموزان دیگر مراکز علمی بـه آن، از اهمیـت جایگـاه    حوزه است؛ و رجوع علم

بخشِ قـرن دوم و  بغداد در این عرصه از حیث زمانی به دو  ۀحکایت دارد. عملکرد حوز

آموزان همچون مشایخ این حوزه، بـه دو طیـف بـومی و مهـاجر      علم ۀقرن سوم و از جنب

  شوند. تقسیم می

دوم،  ۀهـاي پایـانی سـد    تأسیس بغداد تا سـال  ۀیعنی از دور ،زمانی نخست ۀدر باز

مانـده   در حوزۀ بغداد اندك است و بر اساس منقو�ت برجاي بغدادي موزانآ شمار علم

نیست. در ایـن   چشمگیرعمیر  أبی  در منابع روایی، عملکرد اغلب آنان جز یونس و ابن

آموزان دیگر مراکز علمـی شـیعه    زمانی، برخ�ف بومیان بغداد، حضور متنوع علم ۀبره

بـا   کوفـه از   توجه است. در این میـان هجـرت  همچون کوفه، قم، اهواز و نیشابور قابل 

آموزان  توجه به نزدیکی به بغداد و نیز مرکزیت علمی کوفه در آن روزگار و تمرکز علم

و  قـم  بیشتر از سایر شهرها بود. حضور عالمان دیگـر مراکـز ماننـد    ،شیعه در این شهر

حضـور   )مقالـه  ۀادامـ  :نـک (.بسیار تأثیرگذار بـوده اسـت   ،بغداد اگرچه اندك در اهواز

بـراي مثـال در مجلـس     ؛حافل علمی همۀ اساتید یکسـان نبـود  آموزان مهاجر در م علم

آموزان مهـاجر   درس عبداهللا بن سنان، علی بن یقطین و عبدالرحمن بن حجاج تنها علم

کردند اما در مجلس درس قاسـم بـن محمـد جـوهري تنهـا عالمـان        کوفی شرکت می

ق، 1410خـویی،  (.قـم و اهـواز حضـور داشـتند     ۀخصوص دو حوز هاي ایران به حوزه

 با وجود تنوع شاگردان مجلس درس قاسم بن عروه و نضـر بـن سـوید    )55، ص14ج

باز هم اکثریت با مهاجران قم و اهواز بود. نشر  )153، ص19ج و 30، ص14همان، ج(

حداکثري روایات این عالمان در منابع متـأخر از طریـق حسـین بـن سـعید اهـوازي و       

، 91، 82، 69، 47ص ،1ق، ج1407کلینـی،  (.بن خالد قمی شاهد این مدعاسـت محمد 

، 3ج ؛550 و 536، 477، 379، 340، 126، 79، 38، 37ص، 2...؛ جو 133، 128، 109

ــی،  ؛...و 278، 276، 109، 99، 97، 57ص ، 99، 89، 81، 79ص، 1ق، ج1407طوســـ

 278، 25، 19، 4ص، 3؛ ج62 و 29، 26، 24ص، 2...؛ جو 182، 175، 111، 108، 105
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   )...و 196، 194، 178، 70، 31، 25، 20ص، 4...؛ جو

آمـوزي،   علـم  ۀدوم تا پایان قرن سوم، در عرص ۀزمانی دوم یعنی از اواخر سد ۀبازدر 

مکتب بغداد همچون موسی بـن   بومی آموزان علممکتب بغداد شاهد روندي متفاوت بود. 

جعفر بغـدادي و علـی بـن معبـد بـا شـاگردي در محضـر مشـایخی چـون یـونس بـن            

قرار ( عمیر تا جایگاه استادي در این حوزه پیش رفتند. همین مسئله أبی  عبدالرحمن و ابن

کنـد. ایـن    نیز جلب توجه مـی  آموزان مهاجر علمگرفتن در جایگاه مشایخ بغداد) در میان 

ان در کسوت استادي یادآور مهاجران نخست به حوزۀ بغدادند. البته با این تفـاوت  مهاجر

ودنـد؛ ولـی گروهـی از مهـاجران     بغداد ب ۀحوز مؤسسکه مهاجران اولیه در زمرۀ اساتید 

ایـن جایگـاه    ،بزرگان این مکتـب قلمـداد شـدند    کنونی اگرچه در عداد مشایخ و ۀمرحل

عمیـر،   أبـی   اي چون یونس بن عبدالرحمن و ابن جستهعلمی را با شاگردي نزد عالمان بر

توان بـه عبـاس    دند. از بارزترین اساتید مهاجر این دوره میکرکسب  ...سعید بن جناح و

نجاشـی،  (بن موسی وراق و محمد بن عیسی بن عبید از اصحاب یونس بن عبـدالرحمن 

) منصور بن عباس رازي، یعقوب بـن یزیـد   391ق، ص1381طوسی،  ؛742ق، ش1407

  انباري، حسن بن ظریف بن ناصح، سندي بن ربیع، هارون بن مسلم اشاره کرد.  

هاي درس اساتید بومی و مهاجر مکتب بغداد در این دوره نیـز بسـان گذشـته     حلقه

 آمـوزان در  لـم هاي شیعی قرار گرفت. اما عملکرد ع آموزان دیگر حوزه محل توجه علم

  دوم بود.   ۀاین دوره، متفاوت از سد

در ابتداي این برهه، مجـالس درس بزرگـان و عالمـان مشـهوري چـون یـونس بـن        

هـاي   آموزان مهـاجر از حـوزه   علم ۀعمیر محل اجتماع گسترد عبدالرحمن و محمد بن أبی

بزرگانی مثـل شـاذان   مختلف کوفه، األنبار، قم، اهواز، ري و نیشابور بود. نام برده شدن از 

عمـران همـدانی،    همراه نوح بن شعیب نیشابوري، یحیـی بـن أبـی    بن خلیل نیشابوري به

محمد بن احمد بن مطهر بغـدادي و محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد در شـمار شـاگردان         

) و نیز شاگردي 401و  391، 369صق، 1381طوسی،  ؛840ق، ش1407نجاشی، (یونس

همـراه دیگـر    ) بـه 570ق، ص1409طوسی، (عمیر أبی  علی بن حکم انباري در محضر ابن

عالمانی همچون ایوب بن نوح کوفی، ابراهیم بن هاشم قمی، یعقوب بـن یزیـد انبـاري،    

  ) مؤید آن است.  288، ص14ق، ج1410خویی، (...ي بن ربیع و هارون بن مسلم وسند
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آن بـا افـول   هاي ابتـدایی   سوم که دهه ۀبغداد در سد ۀاما تأمل در سیر تاریخی حوز

آمـوزي در مکتـب بغـداد حکایـت دارد.      مکتب کوفه قرین بود، از تغییر در روند علـم 

هاي علمی از کوفه به بغداد  کاهش قابل تأملِ رحله .ند از: الفا شواهد این تغییر عبارت

نظیـر   در بغـداد  عمیر تا انتهاي این سده. شـمار انـدك عالمـان کـوفی     أبی  از دوران ابن

 ۀبن فضال و حمید بـن زیـاد در نیمـ    الخطاب، علی بن حسن بن ابی محمد بن حسین

هـاي   آمـوزان مهـاجر بـه حـوزه     علم ۀتحدید دایر .ب ؛دوم این سده مؤید این ادعاست

هاي ایران  آموزان حوزه شیعی در ایران نظیر قم، اهواز، ري و نیشابور. البته عملکرد علم

و تأثیرگذاري در نشر آثـار مشـایخ بغـدادي    آموزان  نیز از نظر مدت استمرار، تعداد علم

  فرد، در دست نشر) یساز، رجای نیل :براي تفصیل این موارد نک(.ن نبودیکسا

  حدیثی بغداد  ۀ. تألیفات علمی در حوز2ـ5

هـاي   حدیثی، توجـه بـه نگاشـته    ۀاي مهم در ارزیابی جایگاه هر حوزه یکی از شاخصه

دهد اهتمام بـه   مکتب بغداد نشان می مهم درتألیفی عالمان آن حوزه است. بررسی این 

هاي تأسیس این حوزه وجود  هاي گوناگون از نخستین سال نگارش آثار علمی در زمینه

هاي ک�می هشام بن حکم، کتب ادعیۀ  داشته است. آثار فقهیِ ظریف بن ناصح، نگاشته

متقـدمان ایـن    هاي قرآنی محمد بن حسن بن أبی سارة از عبداهللا بن سنان و نیز نگاشته

  حوزه مؤید این ادعاست. 

آثار تألیفی در مکتب بغداد، از تأسیس تا انتهـاي قـرن سـوم، نمایـانگر فعالیـت در      

عرصۀ علوم قرآن و تفسیر، اخ�ق، دعا و زیارات، ک�م، فقه و تـاریخ اسـت. نگـارش    

ق، 1407نجاشـی،  (ل قرآن و در تفسیر آیات توسط یونس بن عبدالرحمنئاثري در فضا

ثلج در اواسط  أبی  همراه دو کتاب تفسیري محمد بن عیسی بن عبید و ابن ) به1208ش

کتاب التنزیه ) و 664تا، ش طوسی، بی ؛1037، 612همان، ش(سوم و دوران غیبت ۀسد

) مجمـوع  148ق، ش1407نجاشـی،  (حسـن بـن موسـی نـوبختی     و ذکر متشابه القرآن

عالمان بغداد بود. در اثر اخیر، متکلم بـودن حسـن بـن موسـی      محور قرآنهاي  فعالیت

ایـن کتـاب داشـته باشـد. در مباحـث       ۀگرایان اي بر رویکرد عقل تواند قرینه نوبختی می

طوسـی،   ؛899، 896، 1208، 1128همـان، ش (بغداد با تألیفـات متعـدد   ۀ، حوزاخ�قی

األدب)، (الزهد، کتـاب اآلداب کتاب ) در قالب چهار گونه از آثار اخ�قی، 764تا، ش بی
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هاي تـألیفی   این گونه �نقراو راه پیش ۀدهند ، ادامهکتاب المواعظ وکتاب ثواب األعمال 

از  )88 و 84، 82، 80صش، 1395فـرد،   یینک: رجـا (.هاي حدیثی بود در سایر حوزه

ق، 1407نجاشـی،  (.اسـت  نگـاري  ادعیـه موضوعات پرتألیف و متقـدمِ مکتـب بغـداد،    

یـونس   کتاب یوم و لیلـإل ) 434تا، ش طوسی، بی ؛...و 937، 199، 1180، 887، 558ش

) از آثـار  226، 1208ق، ش1407نجاشـی،  (خانبـه   ابن التأدیب  کتاببن عبدالرحمن و 

ر د )485 و 484صش، 1348(کشـی،  .آیـد  مـی مهم و معتبر در این عرصه به حسـاب  

بغداد بسیار اثرگذار بود؛  ۀحوز ائمهنگاري زندگانی  ویژه تاریخ هب نگاري تاریخ ۀزمین

  ثلـج، ابـن   ابـی  و در عصر غیبت تألیفات متعددي در این راستا توسط عالمانی نظیر ابن

األنـوار فـی تـواریخ    ، موالید األئمإل و أعمـارهم نگاشته شد؛ همچون  ...همام اسکافی و

 )1023، 1037، 68، 232، شهمـان (األنوار فی تاریخ األئمـإل و  تاریخ األئمإل، األئمه

هاي تاریخی گویاي آن است که اغلب این آثار بر محـور دوران   نگاري البته گزارش تک

، 1037، 1164، 148همـان، ش (.آن حضرت بـود  ۀگان هاي سه و جنگ امیرالمؤمنین

 نگاري نیز دوران بعد از هجرت پیامبر سیره ۀدر عرص )773تا، ش طوسی، بی ؛1148

ـ  ) بـن 48ش، ص1393جعفریـان،  (شـود  می تعبیر» مغازي«به مدینه که به  نگـارش   ۀمای

  هاي عالمان بغداد شد.  نگاري اندك سیره

نخسـت   ۀکنـد، در درجـ   گـري مـی   آنچـه بیشـتر جلـوه    ،فقهـی  تألیفـات  ۀدر حوز

هاي فقهی مانند جامع فقهی عبداهللا بن سنان و ظریف بـن ناصـح و کتـاب     نگاري جامع

 ،553، 558شق، 1407نجاشـی،  (یونس بن عبـدالرحمن اسـت   الکبیر فی الفقهالجامع 

کـه در   هاي فقهی است؛ چنـان  نگاري قراولی در برخی تک دوم پیش ۀ) و در درج1208

موضوعاتی مثل حدود، دیات و مزارعه نخستین مکتوبات مستقل فقهی توسـط فقهـاي   

بررسی خط سـیر   )180 و 177، 175صش، 1395فرد،  یئرجا(.دشمکتب بغداد تألیف 

دوم تا دوران متکلمان نوبختی  ۀورود هشام بن حکم به بغداد در سداز  ک�میتألیفات 

سـاز تـألیف بیشـترین     توحیـد و امامـت انگیـزه    ۀدهد دو مسئل در عصر غیبت نشان می

نـک: نجاشـی،   (.بغداد بوده است ۀکلمان حوزهاي عقیدتی از سوي عالمان و مت نگاشته

، 36تــا، ش طوســی، بــی ؛1208، 1180، 1164، 896، 889، 887، 148، 68ق، ش1407

161 ،596 ،618 ،783(   
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  . انتقال میراث مکتوب گذشتگان3ـ5

در ارزیابی مرجعیت علمی یک حوزۀ حدیثی ع�وه بـر تـألیف آثـار برجسـتۀ علمـی،      

نظر ویژه با در  به ؛گذشتگان از معیارهاي مهم استایفاي نقش در انتقال میراث مکتوب 

هـا بـه سـر     گرفتن این حقیقت که شیعیان پیوسته در شرایط امنیتی و انواع محـدودیت 

آمیـز بـود. نگـاه بـه      بردند و حفظ و نگهداري آثار خود و گذشتگان امري مخـاطره  می

عملکرد عالمان مکتب بغداد در این عرصـه، گـواه نقـش مـؤثر ایـن حـوزه در انتقـال        

  که از جهات مختلف قابل بررسی است. هاي نخستین عالمان شیعه است نگاشته

انتقال آثار چند صد مؤلف متقدم شیعه بـه سـایر مراکـز     ۀبغداد واسط ۀعالمان حوز

اثر از تألیفات اصحاب  صدویژه مکتب قم بودند. انتقال  هعلمی شیعه از کوفه تا ري و ب

)، روایـت اصـول   618تـا، ش  طوسـی، بـی  (عمیر از طریق محمد بن أبی امام صادق

) و نیـز  408ق، ص1381همـو،  (بغدادي هروایی از طریق احمد بن محمد مسلممتعدد 

) و ذکر نـام محمـد بـن عیسـی بـن عبیـد و       107ق، ش1407نجاشی، (احمد بن ه�ل

همـان،  (یعقوب بن یزید انباري در طریق بسیاري از تألیفات متقدمان در کتـب فهـارس  

ــی ؛...و 952، 80 ،179، 466، 453، 566، 597، 1208ش ــا طوســی، ب ، 618، 813، شت

  این نکته است.  ...) مؤیدو 313، 302، 306، 773

دهد بسـیاري از ایـن آثـار از اعتبـار زیـادي       تعابیر نجاشی و شیخ طوسی نشان می

 ،ق،1407نجاشـی،  (ند.عالمان مواجـه شـد   ۀگسترد يخوردار بودند و با اقبال و اعتنابر

، 841، 812، 630 ،612، 597، 516، 469، 460، 430 ،383، 328، 170، 105، 27ش

ق، 1381؛ همـو،  122 و 173، 204، 52تـا، ش  ؛ طوسی، بی1199و  1165، 1096، 997

     )386و  352ص

تـرین آثـار در موضـوع خـود هسـتند مـث�ً        بسیاري از این تألیفات در زمـرۀ کهـن  

 یحیـی بـن محمـد بـن علـیم کلبـی(م ح       الزهد  کتاباخ�قی یعنی  ۀترین نگاشت متقدم

) در 1188ق، ش1407نجاشـی،  (عمیر أبی  ) را ابن79ش، ص1395فرد،  یئرجا(ق)148

) را 28صش، 1395فـرد،   یئرجـا (ترین اثر در ناسـخ و منسـوخ   علوم قرآن کهن ۀزمین

ادعیـه و زیـارات دو    ۀ) و در عرص566ق، ش1407نجاشی، (محمد بن عیسی بن عبید

هـاي کتـاب دعـا و     تـرین گونـه   مثابۀ قدیمی ق) به175 بن عمار دهنی(م إلمعاوی  ۀنگاشت
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نجاشـی،  (.انـد  عمیـر نقـل کـرده    أبی  ) را ابن70 و 61صش، 1395فرد،  یئرجا(زیارت

  )737ق، ش1407

طیفی  ،بغداد ۀیافته از طریق عالمان حوز و سرانجام باید اشاره کرد که تألیفات انتقال

اي را شـامل   گسترده از آثار فقهی، ک�می، علـوم قرآنـی و تفسـیري، اخ�قـی و ادعیـه     

حریـز   امیکتاب الصـ  ،کتاب الزکاة ،کتاب الص�ةتوان به  شود. از جمله آثار فقهی می می

)، کتابی مبوب در ح�ل و حـرام از مسـعدة   249تا، ش طوسی، بی(بن عبداهللا سجستانی

 ضئإل بن موسی نَّخّاس در فرا) و کتاب مبوب رِفاع1109ق، ش1407نجاشی، (بن زیاد

تـوان از آثـار حسـین بـن نعـیم       ) اشاره کرد. در میان تراث ک�می مـی 438همان، ش(

  صـول الشـرائع  ا) و 463همـان، ش (زرارة بن اعین الجبرکتاب فی ا�ستطاعإل وصحاف، 

هشام بن  التفسیر  کتاب ) نام برد. در سایر موضوعات،1101همان، ش(منصور بن حازم

 عبداهللا بن عبدالرحمن أصم الناسخ والمنسوخ  کتابحمزه بطائنی و  سالم و علی بن أبی

همــان، (معــن بــن عبدالســ�م الزهــد  کتــابدر کنــار  )566و  656، 1165همــان، ش(

معاویـإل بـن    نیرالمؤمنیکتاب مزار أمو  کتاب الدعاء، لإلیوم و لیکتاب ) و 1143ش

  ) شایان ذکرند.737تا، ش طوسی، بی ؛1096شهمان، (عمار

  گیري نتیجه. 6

چهـارم و پـنجم    ۀحدیثی بغداد در سد ۀیافتن حوز  دهد مرجعیت این پژوهش نشان می

هاي مختلف کـه   علمی این حوزه در عرصه ۀبلکه متکی بود به پشتوان ،امري دفعی نبود

حرکت علمـی عالمـان    ۀنتهاي قرن سوم تداوم داشت. پیشینطی یک روند تدریجی تا ا

وران  کـرخ، نخسـتین اندیشـه    ۀگـردد. عالمـان محلـ    بازمی بغداد به عصر صادقین

بـه   مندي مستقیم از محضر ائمـه  بغدادي بودند که اغلب با هجرت به مدینه و بهره

مرکز علمی آن روزگار، اقبال  ،خود به کوفه جایگاهی دست یافتند که در هجرت دیگرِ

دنـد. فعالیـت   کربه خود جلب  ،که اغلب از اصحاب اجماع بودندبزرگان این حوزه را 

جمعی از این عالمان که تا دوران تأسیس بغداد ادامه داشت و نیـز هجـرت گروهـی از    

دلیل فقدان ظرفیت علمی �زم و وجود فضاي شـدید   وفیان به بغداد در این دوران، بهک

  ن برهه سلب کرد. حدیثی را در ای ۀامکان تأسیس حوز ،امنیتیِ عصر منصور

سـوم سـه مرحلـه را     ۀگیـري تـا انتهـاي سـد     حدیثی شیعیان در بغداد از شکل ۀحوز
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دنبال تعدیل شـرایط سیاسـی در عهـد     عصر مهاجران) به(نخست ۀسر گذارد. مرحل پشت

 و شـاگردان  تربیـت  کـه  ـ مهدي عباسی، با هجرت مؤثر جمعی از عالمان کوفه بـه بغـداد  

 کوفـه  ۀهاي فکـري عالمـان برجسـت    بغداد بر پایه ۀحوز ـ آن است هاي از نشانه آثار تألیف

بغداد شاهد حضور و فعالیـت حـداکثري عالمـان     ۀحوز ،گذارده شد. در این مرحله  بنیان

بغـداد   ۀعصر بومیان) شکوفایی حـوز (دوم ۀکوفه و قلت عالمان بومی بغداد بود. اما مرحل

اي از  در برهـه ـ  گیري از شرایط سیاسی بـازتر  بغداد و با بهره بومیدست اغلب عالمان   به

زاي عصر متوکـل نیـز    رقم خورد. اگرچه تغییر اوضاع سیاسی به شرایط خفقان ـ این عصر

بغداد را متوقف سازد که حضور عالمان پرشمار، تـداوم   ۀبه رشد حوز نتوانست روند رو

ا عالمان و شـیعیان  ن عسکریین بغداد و وجود مکاتبات متعدد امامیهاي علمی به ب هجرت

ها از دیگر مراکز علمـی شـیعه    بغداد نشانگر آن بود. تنوع جغرافیایی و گستردگی هجرت

هاي بارز ایـن دوران بـود. در    به بغداد، تألیف آثار متعدد و تربیت نیروي انسانی از ویژگی

عنـوان مرکـز حضـور نـواب حضـرت       سوم(عصر غیبت صغري) انتخاب بغداد به ۀمرحل

هـاي علمـی بـه ایـن دیـار از       کات علمی عالمان بغدادي و تداوم رحلـه ، تحرحجت

هـاي عقیـدتی ایـن دوران     ر و ت�طمبغداد با وجود تحی ۀاستمرار خط سیر صعودي حوز

ونـد تـدریجی تعـالی بغـداد را در     دهد. این سه مرحله نشان داد که وجود یک ر خبر می

  ل کرد.مبدري به کانون و قطب علمی شیعه چهارم و پنجم هج ۀسد

آموزي، تألیف آثـار علمـی و انتقـال میـراث      علم ۀبغداد در سه عرص ۀعملکرد حوز

زمـانی   ۀبغداد در دو باز ۀنخست حوز ۀمکتوب گذشتگان ظهور و بروز یافت. در عرص

انـدوزيِ فعـال    آموزي را تجربـه کـرد. دانـش    دو نماي متفاوت از علم ،قرن دوم و سوم

ـ   آمـوزان کـوفی   عمیر، حضور کثیر علـم  أبی  من و ابنبومیانی چون یونس بن عبدالرح

 مهـاجران  دیگر با قیاس در ـ روزگار آن در کوفه علمی مرکزیت و مکانی قرب سبب به

هاي محافل درسی مشـایخ بغـداد از حیـث     تفاوت و علمی مراکز سایر مؤثر ولی اندك

بغداد در قرن  ۀآموزي حوز کننده در آن، نماي نخست علم آموزان شرکت جغرافیاي علم

بغـداد از میـان گروهـی از بومیـان و      ۀیافتن نسل سوم از اساتید حوز  دوم بود. پرورش

مکتـب کوفـه بـه    هاي علمی عالمان  آموزي با کاهش رحله مهاجران، تغییر در روند علم

 ۀثی ایران، و حضور و فعالیت گستردهاي حدی آموزان به حوزه علم ۀبغداد و تحدید دایر
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هـاي بزرگـان بغـداد را     اي از دیـدگاه  قم در بغداد که انتقال حجم گسترده ۀمشایخ حوز

دوم،  ۀسوم بود. در عرص ۀآموزيِ سد علم ۀبغداد در عرص ۀد، نماي ثانوي حوزشسبب 

هـاي   نگـاري   نگـاري، جـامع   ادعیه ۀیفات اندك علوم قرآن و تفسیر، پرتألیفی در زمینتأل

قراولــی در برخــی  هــاي فقهــی و پــیش ينگــار متعــدد تــاریخ زنــدگانی ائمــه، جــامع

ی عمده مباحث ک�م ۀبر مباحث توحید و امامت در زمین هاي فقهی و تمرکز نگاري تک

بغـداد بـود. انتقـال حجـم فراوانـی از اصـول روایـی و         ۀفعالیت تألیفی عالمـان حـوز  

 ۀو نقـل برخـی از آثـار سـد     ...هاي فقهی، ک�مـی، قرآنـی و   هاي متعدد در زمینه کتاب

هـم از   نآ ،ترین آثار تألیفی در موضوعات مختلـف  ست هجري در کنار روایت کهننخ

 ۀبودنـد و آثارشـان بـا اقبـال گسـترد      ثقات و بزرگان شـیعه  ۀمؤلفانی که اغلب در زمر

  بغداد در انتقال میراث گذشتگان است. ۀگویاي نقش مهم حوز ،عالمان همراه بود

  

  ها نوشت پی

همچون محمد بن عثمان بن سعید عمري،  ؛بزرگانی از شیعه نیز دفن هستندالکوفه   باب ۀمحل در .1

 ،3جتـا،   قمـی، بـی  (»الکوفـإل  قبره ببغداد عند والدته فـی شـارع بـاب   « ب دوم حضرت حجتئان

الکوفـإل فـی     ... ببغداد و دفـن ببـاب  توفی« الکافی) و محمد بن یعقوب کلینی صاحب 268ـ267ص

همچنین فقیهی چون عبداهللا بن محمـد   )1026ق، ش1407نجاشی،  ؛603تا، ش طوسی، بی(.»مقبرتها

نجاشـی،  (سـکونت داشـت.  » دعالجـإل «بغداد، بـه نـام   الکوفإل   باباي نزدیک به  دعلجی نیز در منطقه

  )609ق، ش1407

وجود ندارد؛ ولی از آنجا کـه بـرادرش    . در منابع روایی نقلی از یحیی بن حجاج از امام کاظم2

اکثـر   اوي) و یحیـی ر 215ص ،2جق، 1407کلینـی،  (خالد بن حجاج محضر آن امام را درك نمـوده 

  توان فهمید که وي در دوران آن امام حضور داشته است. می ،روایات اوست

» المنصـور  جعفـر  أیـوب الخـوزي وزیـر أبـی     مولی أبـی «استناد عبارت کشی   . از قاسم بن عروه به3

) که رجـوع بـه کتـب    142صش، 1394موسوي تنیانی، (عنوان وزیر منصور عباسی یاد شده است به

تاریخی و رجالی مصحح دیدگاه فوق و مبین این مطلب است که منظور از وزیر منصور عباسـی در  

؛ همـدانی،  389، ص2جتـا،   نک: یعقوبی، بی(.ایوب خوزي است نه قاسم بن عروه  عبارت کشی، ابو

    )480ـ478ص، 8جق، 1417؛ شوشتري، 225ص، 5جق، 1416؛ مازندرانی، 291صق، 1416

در میان شیعیان بومی بغداد نیز شخصیتی چـون   ،ذکر این نکته �زم است که ع�وه بر شیعیان مهاجر

  )835ق، ش1407نجاشی، (.فضل بن سلیمان کاتب در دیوان خراج منصور و مهدي حضور داشت
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