
 

 

 

 

 

 

 

 *ندر عصر عباسيا متوليان فدک

 علوممحمد مهدي فقیه بحرال?

منتشـر گردیـد، بـه    [میقـات حـج]    81بخش نخست این نوشـته کـه در شـماره    

پرداخـت و   9سرگذشت فدك و متولیان آن، پس از رحلت حضرت رسـول 

در آن اشاره شد که پس از آن حضرت، فدك در دسـت خلیفـۀ اول تـا سـوم     

قرار گرفت و سپس معاویه  7، علیامیرمؤمنانبود تا اینکه در اختیار و تولیت 

بعد از او، آل مروان متصرف شدند و بعد از سپري شدن دوره امویـان، عمـر   و 

 .الباهر افتادعبداهللا اشرف برآن مسلط شد و از آن پس به دست 

تولیـت علویـان بـر فـدك در عصـر       یچگـونگ  به شـرح  اکنون در بخش دوم،

خـواهیم   واثق، متوکل، معتمد، معتضـد  ، معتصم،مأموناز جمله  یعباس يخلفا

 .تپرداخ

 عباسيمأمون  خالفتدوره متولي فدک در 

ـ ها  گزارش بنا به برخی  هـادي  در تصـرف مـأمون   ش از حکومـت یفدك تا پ

در ابتـداي   1.بـود  ق)193 ــ  173 :(حـک  ق) و هارون الرشید170 ـ169 :(حک

                                                           

 .1391، زمستان 82. میقات حج، شماره *

 .221، صبعهوائط السفدك و العوالی او الح. 1
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بـن   سـلیمان بـن   هنگـامی کـه محمـد    .ق199عباسی و در سـال  مأمون  خالفت
در قیام ابوالسرایا شرکت داشت و بـه   7نحسن مثنی، فرزند امام حسبن  داوود

بـن   داوودمدینه را تصرف کرد، پسرش  7همراه محمد دیباج، فرزند امام صادق
 .بود 7سلیمان متولی صدقات حضرت امیربن  محمد

ود « :نویسد ابوالحسن عمري نسابه، ضمن اشاره به نسب شریف او می اوُ انَ دَ كَ
يلّ  يامً وَ رِ ّ كَ يلِ اتِ عَ قَ دَ ن ذيل ملَ يَطُلوَ مَ  7 صَ  1.»اتَ عَ

ال آلِ «امام فخر رازي نیز با جملۀ  جَ د رِ د أَحَ اوُ انَ دَ اتِ  أَيبِ  كَ قَ ـدَ ـيلِ صَ انَ يَ الِب وَ كَ  طَ
بّاً يفِ أَهلِهِ  ِ حمُ يامً رِ يّاً كَ خِ انَ سَ ّ وَ كَ يلِ  .کند از او یاد می 2»عَ

 .اندهنیز بازگو کرد 4نسب شناسان معاصر یو برخ 3همین مطلب را ابن عنبه

از  5.محمد، تنها یک فرزند به نام علی داشت که ملقب بـه شـریج بـود   بن  داوود

بـن   علـی الثریـد  بن  نسل وي، محمد، علی، حسن و حسین، فرزندان سلیمان األسود

 6.احمد حقینی بودبن  شان نفیسه دختر علیراست که ماد داوودبن  علیبن  سلیمان

سـتارگان آل  (» طالـب  نجـوم آل ابـی  «سلیمان با عنـوان  بن  از فرزندان محمد

 7.کنند یاد می )هاي آل ابوطالب نیزه(» طالب الرماح آل ابی«و  )ابوطالب

 :، صاحب چهار پسر و سه دختر دیگر به اسامی ذیل بودداوودمحمد، عالوه بر 

 .کنیز بودو مادرش بنا به گفتۀ عمري نسابه، او تنها یک دختر داشت  سلیمان؛ .1

 .ند فرزند بودموسی؛ صاحب چ .2

 .ولد، کنیز بود اسحاق؛ مادرش اُم .3

                                                           

 .49، صالمبارکه الشجرة. 1

 .280، صلمجدي. ا2

 .231، صالطالب عمدة. 3

 .440، ص1طالب، ج . المعقبون من آل ابی4

 . همان.5

 .100و  99. تهذیب االنساب، صص6

 .100. معالم انساب الطالبیین، ص7
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جعفـر الملـک ملتـانی بـود و در جریـان      بـن   حسن؛ از اصحاب عبدالحمیـد  .4

شـکم  (او یک فرزند بـه نـام ابـراهیم عجیـز      .(حبشه) کشته شد تصرف بجه در نوبه

بـن   داشت که نقیب نصیبین بود و مادرش فاطمه نام داشت که دختـر حسـین   )گنده

سادات سرخس در خراسان منتسـب   1.بود 7امام حسنبن  زیدبن  حسنبن  اهللاعبد

هاي قائن پناهنده شـدند کـه از ایشـان      به ابراهیم عجیز هستند و برخی از آنان به کوه

 2.ابراهیم عجیزبن  جبلةمحمد بن  محمدبن  است ابو زید ناصربن عیسی

 فاطمه؛ .5

 ملیکه؛ .6

 3کلثم؛ .7

مـادرش اسـماء    :نویسـد مـی  4(محمد) را محدث دانسته، داوودابن مهنا، پدر 

او در جریان قیـام ابوالسـرایا مـأمور تصـرف      5.دختر اسحاق مخزومی بوده است

 7امام جعفر صـادق بن  و برخی خروج او را به همراه محمد الدیباج 6مدینه شد

دانند کـه او از سـوي ابوالسـرایا مـأمور فـتح مدینـه بـود، امـا پـس از مـرگ            می

سلیمان از سوي محمد دیباج امیر بن  السرایا، براي خود بیعت گرفت و محمدابو

ه و محاصرة این شهر، اما پس از ورود عیسی جلودي به اطراف مدین 7.مدینه شد

 8.در این جنگ کشته شدکرد و  پیکارمأمون  با سپاهمحمد، 

                                                           

 .  125. الفخري، ص1

 .49، صالمبارکه الشجرة. 2

، ؛ التـذکره 230، صالطالـب  عمـدة ؛ 198، اعرجی، ص؛ الدرالمنثور280، ص؛ المجدي130، صصیلیاأل. 3

 .99؛ تهذیب االنساب، ص551و  253، صص1االنساب، ج؛ لباب 87ص

 .87. التذکره، ص4

 .100. معالم انساب الطالبیین، ص5

 .532، ص 8؛ تاریخ الطبري، ج381، ص2. سمط النجوم العوالی، ج6

، طالـب  ؛ المعقبـون مـن آل ابـی   532، ص8، جتاریخ الطبري؛ 231، صالطالب عمدة؛ 280، صالمجدي. 7

 .440، ص1ج

 .162، صالمنوره لمدينةا؛ تاریخ امراء 371، ص2، جسمط النجوم العوالی. 8
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 بـن  زیدبن  در مدت امارت محمد بر مدینه، او قضاوت این شهر را به محمد

امـا زمـانی کـه عیسـی      .حارثه انصاري سـپرد بن  زیدبن  عبدالرحمانبن  اسحاق

عبدالعزیز عمـري را در  بن  عبداهللابن  جلودي مدینه را تصرف کرد، عبدالرحمان

 اما در زمان وزارت حسـن  .قاضی این شهر منصوب کرد .ق200ربیع األول سال 

 1.شدمحمد هم قاضی و هم امیر مدینه  ،(برادر فضل) سهلبن ا

عباسی پس از مناظره با علماي شیعه و سنی، فـدك  مأمون  .ق210و در سال 

امـام  بـن  زیـد  بـن   حسـین بن یحیی بن هاي محمد  دو تن از علویان به نام را به

بنابراین، تولیـت   2.سپرد 7امام سجادبن  حسینبن  عبداهللابن  و محمد 7سجاد

ینه را تصرف کرد و در مد  .ق199سلیمان که پدرش در سال بن  محمدبن  داوود

کشته شد، یا به صورت اسـتیالبی و از جانـب پـدر بـود و یـا تنهـا        .ق200 سال

نداشته  3بود و ارتباطی به فدك حضرت زهرا 7متولی موقوفات امیرالمؤمنین

 .تولیت داشته است .ق210و یا اینکه او نیز بر بخشی از فدك در سال 

بـا علمـاي شـیعه،    سنت  اهل مايعباسی پس از مناظرة علمأمون  به هر حال،

حاکم بـر مؤمنین(مـأمون)،   « :جعفر) نوشتبن  براي فرماندار خود در مدینه (قثم

دارد، بـر   9اهللا رسـول  به لحاظ جایگاهی که نسـبت بـه دیـن خـدا و خالفـت     

دیگران مقدم است در پیروي پیامبر و اجراي اوامر حضرت و قبول چیزهایی کـه  

فـدك را   9همانا، پیامبر خـدا  .کرد کسی هدیه میداد یا به  آن حضرت صدقه می

عطا کرد و این امر آشکار و معلـوم و معـروف اسـت و در     3به حضرت زهرا

نیـز   3اي نیست و حضـرت زهـرا   نیز در آن شک و شبهه 9بین خاندان پیامبر

بر این است که فـدك را بـه   مأمون  ها و شاهدها را ادعا کرده و نظر بهترین دلیل

 3.برگرداند 3اورثۀ حضرت زهر

                                                           

 .256، ص1، جالقضاةاخبار . 1

 .445، ص1؛ شواهد التنزیل، ج46و فتوح البلدان، ص 225. همان، ص2

 .313، ص3؛ معجم البلدان، ج46. فتوح البلدان، ص3
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بـن   حسـین بن  یحییبن  فدك را به محمدمأمون  در این نامه اشاره شده که

واگـذار   7امـام سـجاد  بـن   حسینبن  عبداهللابن  و محمد 7امام سجادبن  زید

 :گوید را ستوده، میمأمون  اي این کار نیز در سروده یدعبل خزاع 1.کرده است

حبأَص الزَّمانِ وجه کـا  ضَحِ قَد 

 

ــرَ ــأمون  دبِـ ــممـ کا هاشـــد  ٢ٍفَـ
بـن   حسـین بن  یحییبن  محمد :باید گفتمأمون  بارة شخص اول در نامۀدر 

ابوالحسـن   .، سیدي جلیل القدر و عظیم الشـأن بـود  7امام سجادبن  زید الشهید

او مکنّی بـه   3.داند عباسی میمأمون  عمري نسابه، او را امیر مدینۀ منوره در زمان

 6.و مشهور به اقساسی است 5اصغر و ملّقب به 4ابوجعفر

 :نویسـد  داند و می میمأمون  ابوطالب مروزي او را امیر مکه و مدینه در زمان

ابـن طقطقـی، امـارت     7.پس از تصرف مدینه به دست ابوالسرایا، با او بیعت کرد

 8.تر است داند که ظاهراً درست می .ق216محمد اقساسی بر مدینه را در سال 

اما برخی از علماي انساب مادر او و دو  ،9ام ولد (کنیز) بود که مادرشبا این

حسـن  بـن   جعفـر الخطیـب  بـن   برادرش احمد و علی را فاطمـه دختـر حسـن   

 .اند که ظاهراً با همسر محمد اشتباه گرفته 10.دانند می 7امام حسنبن  مثنی

محمد اقساسی داراي فرزندان زیادي بود اما از سه تا شش فرزند خود نسـل  

                                                           

 .177و  176، صص3. فدك ذوالفقار فاطمه1

 .312، ص3. معجم البلدان، ج2

 .381ي، صد. المج3

 .190. تهذیب األنساب، ص4

 .542، ص2طالب، ج . المعقبون من آل ابی5

اي است در حـوالی کـربال    اقساس نام قریه ،204، ص؛ معالم انساب العلویین100، صالعلویه سرالسلسلة. 6

 از مسیر کوفه.

 .39الفخري، ص .7

 .270. االصیلی، ص8

 .381؛ المجدي، ص196. معالم انساب الطالبیین، ص9

 .51، صالمبارکه الشجرة. 10
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 :اند ازته که عبارتداش

 .ابوالحسن علی االکبر النقیب، معروف به زاهد و نقیب کوفه .1

که در شکم مادر بود، پدرش را از دست  ابو جعفر محمد اقساسی، درحالی .2

 .رو، پس از به دنیا آمدن، نام پدر را بر او نهادند  این داد؛ از 

بـن   تـر حسـن  احمد موضح اقساسی در کوفه بـود و مـادرش فاطمـه دخ    .3

 .حسن مثنی بودبن  جعفر

 حسین  .4

 ابوالحسین یحیی  .5

 1.عیسی .6

 يـادگونـه   این علماي انساب به هنگام معرفی فرزندان محمد اقساسی، از آنان

ونسـل   ؛ 3، ، 2  : کنند می

 4داند  محمد اقساسی بسیارند، و نقابت و بزرگی داشته

 جايگاه يحيي، پدر محمد اقساسي

 7بزرگـوار امـام سـجاد      زید الشـهید،  بن   حسین ذي بن  یحیی

 .ست که در فضل و دانش و تقوي از سرآمدان روزگار خویش بودا

بوده و از وثاقت و امانت وي  7و از اصحاب امام کاظم 5اش ابوالحسینکنیه

 7به پسرش امـام رضـا   7م موسی کاظمهمین بس که یکی از شهود وصیت اما

 6.قرار گرفته است

                                                           

 .483و  240؛ األساس، صص543و  542، صص2؛ المعقبون، ج284. الدرالمنثور، اعرجی، ص1

 .190. تهذیب االنساب، ص2

 .323، صالطالب عمدة. 3

 .102. سراج االنساب، ص4

 .166؛ المجدي، ص23، ص2؛ ریاض األنساب، ج249یلی، ص. االص5

 289، ص10؛ اعیان الشیعه، ج160. رجال الشیخ الطوسی، ص6
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، یـا خدیجـه   7امام زین العابـدین بن  مادر وي، خدیجه دختر عمر األشرف

 1.تر باشد باشد که با احتمال قوي، قول اول صحیح می 7دختر امام محمد باقر

 :اند  مورخان دربارة یحیی نوشته

ثاً  ،٢كان سيّداً جليالً شيخ أهله« ووجه آل ايب  ٥حسن ٤ن له نباهةوكا ،٣حمدّ

 ٦.»طالب

او از پدر خود، حسین ذي الدمعـه و   .یحیی سیدي جلیل و راوي حدیث بود

 8و از امام کاظم و امام رضا 7عموهایش عیسی و محمد فرزندان زید شهید

جماعتی از جمله  .کرد روایت نقل می 7و از اسماعیل و احمد پسران امام کاظم

عیسی بزاز، از یحیی روایـت  بن  محمدبن  عبسی، علیعمر البن  حفصبن  علی

 7.اند نموده

برشمرده و قائل بر ایـن   7اکثر علماي رجال، یحیی را از اصحاب امام کاظم

اما سید محسن امین شدیداً بـا ایـن    8.داشته است» واقفیه«هستند که وي مذهب 

باشـد؛ زیـرا   بعید است که وي مذهب واقفیه داشته « :نویسد قول مقابله کرده، می

کنـد کـه امـام     روایـت مـی   7در باب نص بر امامت امام رضـا  =مرحوم کلینی

به هنگام وصیت یحیی را یکی از شهود خود قرار داده، لذا بعیـد اسـت    7کاظم

                                                           

 .480، ص18، جالعامه الشيعةالمعارف  دائرة؛ 146، صلمجدي. ا1

 .249. االصیلی، ص2

، طـالبیین ؛ مقاتـل ال 139، ص؛ التحف شرح الزلف128، صالمبارکه الشجرة؛ ١٨9، ص١٤، جاد. تاریخ بغد3

 .345ص

 .289، ص10؛ اعیان الشیعه، ج146. المجدي، ص4

 .479، ص18، جالعامه الشيعةالمعارف  دائرة. 5

 .همان. 6

 .289، ص10؛ اعیان الشیعه، ج189، ص14. تاریخ بغداد، ج7

؛ رجال 45و  44، صص20معجم رجال الحدیث، ج ؛17، ص7؛ منتهی المقال، ج264، صقولاأل خالصة. 8

؛ 66، ص5؛ نقـد الرجـال، ج  255، ص6؛ مجمـع الرجـال، ج  284؛ رجال ابـن داوود، ص 346الشیخ، ص

 .53الوجیزه، ص
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که امام چنین شخصی را که بر مذهب واقفیه بوده، از شهود وصـیت خـود قـرار    

 1.»دهد

 :نویسد یی میبارة تاریخ و محل وفات یحخطیب بغدادي در

 .ق207خـر سـال   آلایحیی در بغداد ساکن بـود و در روز چهارشـنبه، ربیـع    «

عباسی بر مأمون  وفات یافت و وي را در مقابر قریش در کاظمین دفن نمودند و

 ٢.»جنازة وي نماز خواند

 :نویسد سید محسن امین نیز چنین می

له نباهة وخرج  عليه املأمون و كان وصىلّ  .ة غداد سنة بتويف ب«

 3.»املأمون يف جنازته ماشياً 

اخـتالف نیسـت و عمـري     ي حسین ذي بن  بارة تعداد فرزندان یحییدر

علمـاي   4.تن؛ اعم از پسر و دختر برشـمرده اسـت   28نسابه تعداد فرزندان او را 

شماري  .اند از چند فرزند یحیی نسلی مانده است، اختالف کردهاینکه  انساب در

حسـین تـداوم   بـن   ب براي هفت و بعضی براي هشت فرزند ذکور یحییاز نسا

اند، آن هم با اختالف اسامی که مجموع آن، اسامی ذیـل را شـامل   نسل ذکر کرده

حسن زاهد، حمزه، ابوجعفر، محمد االصغر االقساسـی، عیسـی،    5قاسم، :شود می

 6.یحیی، عمر و احمد

ی فـدك معرفـی شـده،    بـه عنـوان متـول   مـأمون   دومین شخصی کـه در نامـۀ  

 8الحسـین زیـن العابـدین   بن  امام علیبن  حسین االصغربن  عبداهللابن  محمد

                                                           

 .289، ص10؛ اعیان الشیعه، ج253، ص1؛ الکافی، ج33، ص1. عیون اخبار الرضا، ج1

 .24، ص؛ ریاض االنساب13، ص10، جالعتبات المقدسه موسوعة؛ 189، ص14، جد. تاریخ بغدا2

 .289، ص10. اعیان الشیعه، ج3

 .166. المجدي، ص4

 .102؛ سراج االنساب، ص152. الفصول الفخریه، ص5

؛ 57ـ   39؛ الفخـري، صـص  249؛ االصـیلی، ص 543، ص2؛ لبـاب االنسـاب، ج  190. تهذیب االنساب، ص6

 .130المبارکه، ص الشجرة
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امـام  بـن   حسـن بـن   عبـداهللا بـن   است، اگر چه در برخی منابع با عنوان محمـد 

اما پس از مراجعه به کتب انسـاب معلـوم شـد کـه حسـین       .آمده است 7سجاد

 .جاي حسن تصحیف شده است به

محمد، یـک فرزنـد    .ر و برادر همسر هارون الرشید بودوي سیدي جلیل القد

متأسـفانه   1.به نام حسن ملّقب به هارون داشت که از او نسلی باقی مانـده اسـت  

در منابع تاریخی، رجال و انساب هیچ نامی از او برده نشده و تنها دربارة پـدر و  

 .اند برادر و خواهرانش گزارشی را برخی علماي انساب ثبت کرده

القدر، صاحب نفـوذ در مدینـه    حسین األصغر، سیدي جلیلبن  عبداهللا پدرش

بـن   مصـعب بن  ر مادرش خالد، یا اُم خالد دختر  2.و زاهدي خدا ترس بود

پـدرش او   .اند که مادر عبداهللا، کنیزي نصرانی بود برخی نوشته 3.عوام بود زبیربن

همـان مـذهب وفـات     را آزاد کرد و سپس با او ازدواج نمود و پس از چندي بـا 

 4.یافت

که متولّی فدك بود، یازده پسـر و دختـر داشـت کـه      عبداهللا، عالوه بر محمد

جعفر ملّقب به صحصح، قاسم، عبداهللا، علـی، عبیـداهللا،    :ازاند  عبارت اسامی آنان

 5.سلمه علی، فاطمه، زینب و ام ،ابراهیم، بکر

ز سه فرزند خود تـداوم نسـل   او ا 6.دانند برخی عبداهللا را ملّقب به عقیقی می

 7.عبداهللا، قاسم و جعفر :ازاند  عبارت دارد که

زینب بنت عبداهللا، خواهر محمـد متـولی، همسـر     :نویسد ابو نصر بخاري می

                                                           

 .206، ص3طالب، ج . المعقبون من آل ابی1

 ».ورعاً، من ذوي األقدار اجلليلة، اسد زبريية فكان سيداً جليالً زاهداً «، 283. االصیلی، ص2

 .354؛ الدرالمنثور، اعرجی، ص57ه، صالمبارک الشجرة. 3

 .218. معالم انساب الطالبیین، ص4

 .409. المجدي، ص5

 .71، صالمبارکه الشجرة. اي در حوالی مدینه است ه. عقیق منطق6

 .242و  236و  221. تهذیب االنساب، صص7
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غـالم   .کـرد  اما او از این ازدواج راضی نبود و لذا امتنـاع مـی   .هارون الرشید شد

هـاي   و دو تـا از دنـده   امـا زینـب افتـاد   ، هارون خواست دست و پایش را ببندد

اش پـس   هارون این را به فـال بـد گرفتـه و او را بـه خـانواده      .پهلویش شکست

خلیفه شـد،  مأمون  کههنگامی 1.فرستاد فرستاد و سالیانه چهارصد دینار برایش می

 .و برادرش را نیز متولّی فدك کرد 2از این سالیانه دریغ نورزید

ران یحسین اصغر را در کردستان ابن  عبداهللابن  سید جعفر اعرجی، قبر قاسم

دختـر   سـلمه  ام 3.دانـد  مـی  مره)یرامـون سـ  یعبداهللا را در عبدس (پبن  و عبیداهللا

امام بن  حسین األصغربن  عبیداهللا األعرجبن  عبداهللا و خواهر زینب، همسر علی

به شمار  7و از اصحاب امام رضا 4بود که به زوج صالح مشهور بودند 7سجاد

 6.قبوري به آنان در سمنان، فراهان و صالح آباد ایالم مشهور است 5.رفتند می

دار  عباسی، تولیت فـدك را عهـده  مأمون  که در دورة خالفتن شخصییسوم

امـام  بـن   حسـن المثنـی  بن  جعفر الخطیببن  حسنبن  عبداهللابن  بود، عبیداهللا

 .بود 7حسن مجتبی

 7.»فدكاً وغريها والّه املأمون« :نویسد ابوالحسن عمري نسابه می

وكان ييل صـدقات عـيلّ و صـدقات « :نویسد امام فخر رازي نیز در همین باره می

 8.»فاطمة و هي فدک

                                                           

 .112ویه، صلعلا السلسلةسر . 1

 .284؛ األصیلی، ص410. المجدي، ص2

 .354. الدرالمنثور، اعرجی، ص3

 .113، صالعلویه سرالسلسلة. 4

 .181، ص14. معجم رجال الحدیث، ج5

، 11؛ دانشـنامه بقـاع و امـاکن متبرکـه، ج    40ــ 12؛ علـی صـالح، صـص   88ـ   86. امیران مظلـوم، صـص  6

 .402ـ368صص

 .273. المجدي، ص7

 .53و  52، صصلمبارکها الشجرة. 8
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ـة، وكـان يـيل صـدقات 1ه املأمون الكوفةوالّ « :ابن طقطقی حسنی با جملۀ ، ثـمّ مكّ

 2.کند از او ستایش می» يف عرصه وفدک صدقة فاطمة، مات برسّ من رأ 7عيل

و تداوم نسـل او را از پـنج    ،3وزي نیز همین مطلب را تکرار کردمرابوطالب 

   :داند فرزند او به اسامی ذیل می

 ؛  4ابوالحسن علی شاعر اکبر .1

   ؛ابوجعفر محمد ادرع .2

   ؛ابوالفضل محمد .3

   ؛ابوالعباس محمد.4

 5.ابوسلیمان محمد .5

 6.ندا ن زیادي قائلنام صفیه نیز داشته که برخی براي او فرزندا او یک دختر به

عمـر  بـن   محمـد بـن   عبداهللابن  فخر رازي مادر عبیداهللا را، کلثوم دختر علی

عمـري نسـابه    7.گوید در سامرا وفات یافته اسـت  داند و می می 7امامبن  اطرف

علـی الطیـب   بن  اش رمله دختر حسین برخی از فرزندان عبیداهللا را از دختر دایی

 8.کند علوي عمري ذکر می

مـأمون   طباطباي نسابه نیز ضمن اشاره به امارت عبیداهللا برکوفه از سـوي ابن 

                                                           

؛ 227، صالطالــب عمــدة؛ 273، ص؛ المجــدي86، صنســاب؛ تهــذیب األ46، صالعلویــه السلســلةســر . 1

 .193لدرالمنثور، اعرجی، صا

 .125. األصیلی، ص2

 .117. الفخري، ص3

. نام غالم ترك متوکل است، او با ابوالحسن علی کشتی گرفت و سید ابوالحسـن بـاغر را بـه زمـین زد و     4

 قب به علی باغر شد، یعنی علی که باغر غالم متوکل را به زمین کوبید.مل

 .117. الفخري، ص5

 .228ب، صالطال عمدة؛ 47، صالعلویه سرالسلسلة. 6

 .52و  51، صصالمبارکه الشجرة. 7

 .273، ص . المجدي8
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 :نویسد عباسی می

امـام  بـن   عمـر األطـرف  بـن   محمـد بـن   عبیداهللابن  مادرش کلثوم بنت علی

غیر از فرزندان فوق اإلشاره، ُنه پسر دیگر بـه اسـامی، ابـوعلی    ه بوده و ب 7علی

محمد، ابوالحسـین محمـد، ابوطالـب    محمد، ابو احمد محمد، ابراهیم، ابوالحسن 

محمد، علی اصغر، یحیی و ابوعبداهللا محمد و شـش دختـر بـه اسـامی، فاطمـه،      

 1.فطیمه، زینب، صفیه، خدیجه و کلثوم داشته است
عباسی ابتدا عبیداهللا را امیـر کوفـه   مأمون  کند که فاسی از زبیربن بکار نقل می

بـن   ش ام کلثـوم دختـر علـی   کرده سپس او را به امارت مکـه گماشـته و مـادر   
 2.عمر األطرف بوده استبن  محمدبن  عبداهللا

و  .ق213نویسد او یک بار در سـال   عارف عبدالغنی از قول ابن فهد مکی می

 3.گزارده است با مردم حج .ق215یک بار در سال 
به هر حال عبیداهللا عالوه بر تولیت فدك، امیرالحاج و امیر کوفه و مکه بـوده  

 .الشـأن بـود   او سیدي جلیل القدر و عظیم .م در سامرا وفات یافته استو سرانجا
 .اند اي نداشته اما دربارة تاریخ وفات او منابع اشاره

 متولي فدک در عهد خالفت معتصم و واثق

ز یـ د که فدك در خالفت معتصم و واثـق ن یآ یبر م =از سخن عالمۀ مجلسی

كـان « :انـد  و نقـل شـده کـه گفتـه    ن دیرا از قول ایز ؛ان بوده استیدر دست علو
نسبت بـه فـدك از مـا    مأمون « ؛»هو عليه مىض ما املأمون أعلم منا به، فنحن نميض عىل

البتـه   4.»کنـیم  را که او امر کرده تصدیق مـی چه  آن رو، ما نیز هر داناتر بود، ازاین

تنها گزارش مستندي که از علمـاي   .ستین زمان مشخص نیدر ا قاًیآن دق یمتول

                                                           

 .420، ص1؛ المعقبون، ج374، ص2؛ الکواکب المشرقه، ج267لبیه، صالطا منتقلة. 1

 .415، ص1، جالمرام غاية ؛449، ص4قد الثمین، ج. الع2

 .307، صالمکرمه مکة؛ تاریخ امراء 287، ص2. اتحاف الوري، ج3

 .225، صفدك و العوالی. 4
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بـن   عیسـی بـن   محمدبن   خبر تصرف فدك به دست علی هاب به ثبت رسیدانس

بـن   اسـت کـه سـید ابـو الحسـین یحیـی       7امام زیـن العابـدین  بن  زید الشهید

.ق در کتـاب المعقبـین     ه277عبید اهللا علوي نسـابه متوفـاي   بن  جعفربن  حسن

 نویسد: نقل نموده و می

فدك را به تصـرف خـود   عیسی، بن  محمدبن  م عباسی، علیصدر زمان معت

ان کشته شد و مادر علی، از فرزنـدان  غطفبن  ت دست  جا به درآورد، و در همان

 1نویی بود.بن  عامر

داند که ظـاهراً   .ق، مادر علی را از بالد روم می  ه341ابو نصر بخاري متوفاي 

 2ام ولد بود است.

ف به عراقی محمد را معروبن  امام فخر رازي و ابوطالب مروزي نسابه، علی

 دانند که در ایام معتصم قیام نموده و به شهادت رسیده است. او یک فرزند به می

 4دنیا آمده است. که از او علی عراقی عثمانی به 3نام حسین داشته

) تولیت فـدك بـه دسـت    .ق 232ـ227رسد در دورة واثق عباسی ( به نظر می

بـن   احمـد الحـري  بـن   فـا محمـد الفا بـن   عبـداهللا األزرق بـن   ابو عبداهللا حسین

 7الحسـین السـجاد  بـن   امام علـی بن  زید الشهیدبن  عیسی المختفیبن  حسین

تصریح دارد که ابو عبداهللا حسـین،   .ق435بوده است؛ زیرا عبیدلی نسابه متوفاي 

 5.در مدینه بوده است 9اهللا رسول صاحب صدقات

و فرزنـد  او د :نویسـد  احمـد حـري مـی   بـن   امام فخر رازي ذیل محمد الفافا

 معقب دارد یکی ابو محمد عبداهللا ازرق اسـت کـه در دسـت فرزنـدانش صـدقه     

                                                           

 .97و  96. المعقبین، صص1

 .6العلویه، ص السلسلة. سر 2

 .54؛ الفخري، ص157المبارکه، ص الشجرة. 3

 .107؛ سراج االنساب، ص320، اعرجی، ص؛ الدر المنثور360و  359الطالب، صص عمدة. 4

 .214. تهذیب األنساب، ص5
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 .بود و علی حري ملّقب به علوس 9اهللا رسول

عبـداهللا ازرق، صـاحب   بـن   دهد که ابـو عبـداهللا حسـین    او سرانجام ادامه می

بن  بود و از فرزندان او خطیب و قاضی مدینه ابو عبداهللا حسین اهللا رسول صدقۀ

توان  عبداهللا ازرق را میبن  ابو عبداهللا حسینبن  ابوالحسین األسود القاضییحیی 

 1.نام برد

 عبداهللا ازرق بر صـدقات بن  مروزي ضمن اشاره به تولیت ابو عبداهللا حسین

ابوالحسین یحیی  :داند در مدینه، تداوم نسل او را از دو فرزند او می 9اهللا رسول

ینه به بخارا نقل مکـان نمـوده و در آنجـا و    اسود، قاضی مدینه و محمد که از مد

 2.نیشابور داراي نسل است

حسـن و قاسـم فرزنـدان    « :نویسـد  گفتار مروزي میتأیید  ابن عنبه نیز ضمن

حسین، قاضی مدینه و خطیب این شهر، فرزند یحیی مـدعو بـه برکـات قاضـی     

 3.»اهللا بوده استمدینه، فرزند حسین صاحب صدقات رسول

ابن مهنا در کتاب انساب خود ذکر نمـوده و تعـداد فرزنـدان    همین مطلب را 

محمـد، عبـدالرزاق، ابـو البرکـات عیسـی،       :ابوعبداهللا حسین را پنج تن به اسامی

 4.یحیی و علی دانسته است

 خالفت متوکلعهد غصب فدک در 

به خالفـت رسـید،    .ق232هنگامی که ابوالفضل جعفر متوکل عباسی به سال 

علویان وارد ساخت که صفحات تاریخ پر از جنایات او نسبت فشار زیادي را به 

 .است :بیت اهلو  9به فرزندان پیامبر

                                                           

 .159، صالمبارکه الشجرة. 1

 .55. الفخري، ص2

 .324، ص؛ الدر المنثور363و  362، صصالطالب عمدة. 3

 .208و  207. التذکره، صص4
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بـن   از جمله اقدامات او، تصرف فدك از علویان و واگـذاري آن بـه عبـداهللا   

امیۀ ثقفی را مأمور بن  عبداهللا، بشران :نویسد الحدید می ابن ابی 1.عمر البازیار بود

کاشـته شـده    9ختی که به دست مبارك حضرت رسـول کرد براي قطع یازده در

عمـر  بـن   عبـداهللا  =عالمه مجلسـی  2.بود و آن مرد بعد از قطع درختان فلج شد

 3.داند بازیار را از اهالی طبرستان می

 خالفت منتصر تا معتمد عباسيعهد متولي فدک در 

 او فـدك  .) رسید.ق248ـ   247که خالفت به ابوجعفر محمد منتصر (هنگامی

 4.ا به علویان و بنی فاطمه پس دادر

ولـد احلسـن  ر] بـردّ فـدک إىلـو أمـر [املنتصـ« :نویسـد  مـی بـاره   دراین مسعودي

 5.»8واحلسني

 6.اشاره دارد 7ذهبی نیز به رد فدك توسط منتصر به آل علی

 أيدي أوالد عبداهللا أبـو حممـد األزرق صـدقة ويف«با توجه به گفتار امام فخر رازي 

بـن   عبـداهللا األزرق بـن   شود که فرزندان حسین ابو عبیداهللا  معلوم می 7»اهللا رسول

امـام  بـن   زیـد الشـهید  بـن   عیسـی بـن   حسینبن  احمد الحريبن  محمد الفافا

حسـین ابـو   بن  زیرا ابوالحسین یحیی اسود ؛، مجدداً متولی فدك شدند7سجاد

فـدك در  عبداهللا، به عنوان قاضی مدینه و خطیب آن بود و بعیـد نیسـت تولیـت    

شده باشد؛ زیرا در زمان معتضد عباسـی بـه یکـی    دست  به دست میان فرزندان او

                                                           

 .226؛ فدك و العوالی، ص107؛ السقیفه و فدك، ص240، ص4؛ معجم البلدان، ج19، ص7. الغدیر، ج1

 .999؛ وفا الوفاء، ص217، ص16. شرح نهج البالغه، ج2

 .210و  209، صص29. بحاراألنوار، ج3

 .227. فدك و العوالی، ص4

 .147، ص4. مروج الذهب، ج5

 .43، ص12. سیر اعالم النبالء، ج6

 .159، صالشجرةالمبارکه. 7
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 .دیگر از علویان رسیده است

بن عبداهللا ازرق حسینی در دوران خالفـت  بنابراین، خاندان ابو عبداهللا حسین

)، مهتـدي  .ق255ـ   252)، معتـز ( .ق252ــ  248) مستعین (.ق248ـ 247( منتصر

و  9) متولیان صدقات پیامبرخـدا .ق279ـ 256تمد عباسی () و مع.ق256ـ 255(

عبداهللا را بنـو ازرق  بن  که فرزندان ابوعبداهللا حسینشاید علت این .اند فدك بوده

 .اند بدان جهت باشدو رزاق خوانده

 متولي فدک در زمان معتضد عباسي

 اش، کـه پـس از او، بـرادر زاده   در زمان حیات معتمد عباسی، مقرر شده بود 

 .ق279وي در سال  .موفق، ملّقب به معتضد جانشین او شودبن  العباس احمدابو

پس از مرگ عمویش معتمد به خالفت رسید و پس از نه سال و نه ماه خالفـت  

 1.چشم از جهان فرو بست .ق289در سال 

و حتی در دورة او روابـط خـوبی بـا     2گویند او میانۀ خوبی با علویان داشت

 3.ان برقرار بودرهبران زیدي طبرست

بـن   علـی بـن   عبـداهللا بـن   از جمله اقدامات معتضد عباسی، انتصاب حسـن 

 .به عنوان متولی فدك است 7امام حسنبن  زیدبن  حسن

االعقـاب   يـة شیخ الشرف، عبیـدلی نسـابه در کتـاب تهـذیب األنسـاب ونهـا      

و مشـهور  ؛ ا»يعرف باملهفهف ويل أموال فدک للمعتضد وانقرض وال بقية له« :نویسد  می

و متولی اموال فدك در زمان معتضد عباسی بـود و نسـلش منقـرض     4به مهفهف

                                                           

 .64، صایبک الدواداري العباسیه، ابوبکر بن عبداهللا بن الدولةفی اخبار  السنية الدرة. 1

 .234. وقایع األیام، شیخ عباس قمی، ص2

 .83و  82هاي علوي با دستگاه خالفت، صص . تعامالت دولت3

 ها، عفهف آمده ولیکن صحیح آن مهفهف و به معنی باریک میان است. . در برخی از نسخه4
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در شـهر ري و   :کنـد  سـپس اضـافه مـی    1.گشته و چیزي از او باقی نمانده است

 2.دهند اطراف آن، گروهی به غلط خود را به او نسبت می

 عبداهللابن  حسن :نویسد دارد و می همین مطلب را سید جعفر اعرجی بیان می

 3.مکنّی به ابو عبدهللا بود و نسلش منقرض گشته است

از قول ابوالحسن عمري نسابه، از دانشمندان  .ق 828نسابه، متوفاي   ابن 

قرن پنجم هجري براي حسن، تداوم نسل قائل شده اما در کتاب مجـدي چنـین   

در صورت صحت ایـن ادعـا، شـاید کنیـۀ حسـن کـه        4.مطلبی ثبت نشده است

 ذکر شده، اشاره به فرزندي با نام عبداهللا است که مقتضـاي ایـن کنیـه    عبداهللا ابو

 .است و بعد از آن نسلش منقرض گشته است

 پدر و برادران سيد حسن حسني

عبداهللا، برادر حضرت عبدالعظیم حسنی مـدفون در شـهر ري   بن  سید حسن

ود؛ شاید همین امر باعث شد تا سید حسن به عنوان متولی فدك نـامزد شـ   .است

زیرا عبدالعظیم حسنی از شیعیان و از محدثان بنام شیعه بود و محضر چنـدتن از  

در شهر ري مطـرح   7را درك نموده و حتی به عنوان وکیل امام هادي .:ائمه

 5.بوده است

عبداهللا قافه، پدر حضرت عبدالعظیم حسنی و سید حسـن متـولی فـدك، بـه     

را کـه پـدرش علـی السـدید     هنگام تولد از نعمت داشتن پـدر محـروم بـود؛ چـ    

                                                           

 .140و  139، صصعقاباأل نهايةنساب و تهذیب األ. 1

 .537، ص1طالب، ج ابی. المعقبون من آل 2

 .412. األساس ألنساب الناس، ص3

 .219، ص؛ المجدي فی انساب الطالبیین111و  110، صصطالب الطالب فی انساب آل ابی عمدة. 4

ــان ري، ج 5 ــاب امامزادگ ــص1. ر.ك: کت ــص 308ـ    202، ص ــزارات ري، ص ــدگانی 459ـ    271؛ م ؛ زن

، 2، جالبحــار ســفينة؛ 26و مســنده، ص ؛ عبــدالعظیم حســنی حیاتــه29عبــدالعظیم، شــیخ رازي، ص

 .121ص
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و  1درگذشـت  .ق145سـالگی در سـال    26[الشدید] در زندان منصـور بـه سـن    

به همین جهت  .زید قرار گرفتبن  کفالت و سرپرستی او به عهدة جدش حسن

کرد و در تربیت و تعلیم او سـعی   زید نسبت به عبداهللا اظهار عالقه میبن  حسن

 .داشت بلیغ روا می

شدن عبـداهللا بـه قافـه دو دیـدگاه مطـرح اسـت؛ برخـی        دربارة علت ملّقب 

معتقدند که پدر حضرت عبدالعظیم و سید حسن متولی در محلّی به نام قافـه در  

اما ایـن   2.رو به عبداهللا قافه مشهور گشته است اطراف مدینه، امارت داشته، ازاین

 3.ستمطلب در هیچ یک از منابع تاریخی و انساب اشاره نشده و فاقد اعتبار ا

او  .چون علی السـدید از دنیـا رفـت، بسـیار جـوان بـود       :نویسد ابن عنبه می

هنگـامی کـه    .کنیزي به نام هیفا داشت و از او صاحب دختري به نام فاطمه بـود 

چـون علـی از دنیـا رفـت و      .هیفا از علی حامله بود .علی السدید به زندان رفت

خریدار چون  .لی او را فروختآثار حمل در هیفا ظاهر نبود، حسن االمیر، پدر ع

معلـوم شـد وي آبسـتن اسـت،      .کنیزك را به خانه برد و از حال او تفحص کرد

الجرم او را براي حسن باز فرستاد و بعد از مدتی پسر آورد که حسن امیـر او را  

حسن امیر براي اطمینان خاطر، فرزند هیفا، عبداهللا را نزد علماي،  .نامید» عبداهللا«

قیافه شناس او را ملحق به علی  .برد و گزارش حال او را به آنان دادقیافه شناس 

 4.رو، او را عبداهللا قافه خواندند این السدید نمود و از

ابونصر بخاري و  .علماي انساب در تعداد فرزندان عبداهللا قافه اختالف دارند

                                                           

 .369؛ مقاتل الطالبیین، ص411، ص1. لباب األنساب، ج1

 .104. عبدالعظیم حسنی حیاته و مسنده، ص2

 .459. مزارات ري، ص3

 با اندکی اضافات. 71، صالطالب عمدة؛ 14، صویهلالع سرالسلسلة. 4
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یم و عبـدالعظ  *هـاي احمـد  شمار فرزندان عبـداهللا را دو تـن بـه نـام     فخر رازي، 

 1.اند نوشته

ابوالحسن عمري نسابه، جعفر، قاسم و حسن را بر تعداد فرزنـدان او افـزوده   

 2.و قائل به پنج فرزند براي عبداهللا است

شیخ الشـرف، عبیـدلی، قائـل بـه چهـار فرزنـد بـه اسـامی؛ احمـد، حسـن،           

 3.عبدالعظیم و محمد است

عبداهللا را بـه غیـر از   « :نویسد کند و می میتأیید  عمیدي نسابه نیز این قول را

هاي محمد و حسن بوده کـه هـر دو ملّقـب بـه     عبدالعظیم دو فرزند دیگر به نام

 4».اند مهفهف بوده

سید جعفر اعرجی عالوه بر اسامی فوق؛ ابراهیم، زید، علی اصغر، علی اکبـر  

هشت فرزند براي  هو محمد اکبر را بر احمد، حسن و عبدالعظیم افزوده و قائل ب

قائل به ده فرزند براي عبداهللا قافه  =اما شیخ عباس قمی 5.قافه شده است عبداهللا

شده که با حذف اسامی تکراري از قول دیگر مورخـان، همـین عـدد بـه دسـت      

 6.آید می

همسـر، تعـداد فرزنـدان و تـاریخ     بـه  اي  متأسفانه در منابع موجود هیچ اشاره

                                                           

عبداهللا اسـت کـه    ز آن جمله حسین بن قاسم بن احمدبناند ا . فرزندان او در کوفه نقابت و ریاست داشته*

برخی از نوادگان او به ابهـر مهـاجرت کردنـد و از ایشـان اسـت؛      . را به عهده داشتنقابت سادات کوفه 

 .220و  219. المجدي، صصشریف فاضل ابوالفتح ناصر بن میرکا

 .64رکه، صالمبا الشجرة ؛24، صالعلویه سرالسلسلة. 1

 .219. المجدي، ص2

 .139. تهذیب األنساب، ص3

 .461. مزارات ري، ص4

 .119. األساس ألنساب الناس، ص5

 .461؛ مزارات ري، ص461، ص1. منتهی اآلمال، ج6
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کـه   امـا از آنجـا   .نشده استوفات سید حسن متولی و دیگر فرزندان عبداهللا قافه 

تر از عبدالعظیم  حسن، پس از عبدالعظیم و احمد و محمد به دنیا آمده و کوچک

را سـال تولـد حضـرت عبـدالعظیم      .ق173بوده و اگر چهارم ربیع الثـانی سـال   

و تولد حسن را تنها سه سال پس از عبـدالعظیم قائـل شـویم، آن     1صحیح بدانیم

خواهد بود و اگر تولیت و مرگ حسـن را   .ق177وقت تولد حسن متولی، سال 

سـال   110، آن وقـت وي بـیش از  )ق289(تا انتهاي خالفت معتضد قائل شـویم  

سـال عمـر کـرده و در     79که حضرت عبدالعظیم حسنی نیـز  عمر نموده کما این

شـاید همـین کهولـت سـن      2.در شهر ري به شهادت رسیده اسـت  .ق252سال 

از طرفـی حسـن، پسـر عمـوي      .او سـپرده شـود  باعث گشته که تولیت فدك به 

بن زید داعی، مؤسس دولت علویان طبرستان بود و به گفتـۀ ابـن طباطبـا،    حسن

شـاید   3.عبدالعظیم حسنی برادر سید حسن، مدتی در طبرستان سـکونت داشـت  

این ارتباط باعث گشته تا معتضد، خلیفۀ عباسی، برادر حضرت عبدالعظیم را کـه  

ی از شهرت بیشتري برخوردار بود، متولی فدك گردانـد تـا   در میان سادات حسن

 .رابطۀ خود را با علویان طبرستان نزدیک کند

متأسفانه روشن نیست پس از معتضد عباسی چـه کسـی تولیـت فـدك را در     

تنها در منابع آمده است که مکتفی عباسی فدك را از علویـان   .دست داشته است

 4.آنان برگرداند باز ستاند و مجدداً مقتدر عباسی به

فـدك   :نویسـد  عبدالعزیز میبن  ابوهالل عسکري پس از رد فدك توسط عمر

شد تا معتضد آن را به علویان داد و سپس غصـب شـد و   دست  به دست همچنان

                                                           

 .169، ص7. الذریعه إلى تصانیف الشیعه، ج1

 .318و  317، 278. مزارات ري، صص2

 .157یه، صالطالب منتقلة. 3

 .227لی، ص؛ فدك والعوا210، ص29. بحاراألنوار، ج4
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امـا چـه کسـی     1.] بار دیگر به علویـان بازگردانـد  .ق 329ـ   323راضی عباسی [

ه گفتـه شـد،   کـ  نیست اما چنـان متولی فدك در این دوره بوده، به درستی معلوم 

بودنـد، تولیـت فـدك و صـدقات      9غالب کسانی که متولی صدقات پیامبرخـدا 

بـن   بعید نیست که فرزندان ابو عبداهللا حسـین  .را نیز بعهده داشتند 7امیرمؤمنان

بن  عیسی المختفیبن  حسین بن احمد الحريبن  محمد الفافابن  عبداهللا األزرق

متولی فدك بوده باشـند؛ زیـرا علمـاي انسـاب بـه       7امام سجادبن  زید الشهید

پـس از ایـن    2.»9اهللا رسـول و يف أيدي أوالده صـدقة« :نویسند هنگام معرفی او می

اگـر   .چـه کسـانی بودنـد    اهللا رسول تاریخ معلوم نیست متولیان فدك و صدقات

مالك را اعلم و افقه سادات هر عصر بدانیم، بـدون شـک ایـن تولیـت بایـد بـه       

قباي سادات اشراف مدینه باشد اما هیچ گزارشـی در ایـن خصـوص بـه     دست ن

عثمانی، حجت االسـالم سـید محمـدباقر     تنها در زمان دولت .ثبت نرسیده است

مکـه و  سـنت   اهـل  شفتی بید آبادي در سفر خود به مکه پس از بحث با علمـاي 

و  3دگیري فدك شد و آن را به سادات اشراف مدینه سـپر پس  مدینه موفق به باز

 4.بوده است .ق1260این اتفاق قبل از سال 

 

 

                                                           

 .579، ص3. دالئل الصدق، ج1

 .158، صمبارکهلا الشجرة. 2

 .77ر، شیخ عبدالکریم گزي، صالقبو تذکرة. 3

. سید مصلح الدین مهدوي کتاب ارزشمندي دربارة عـالم جلیـل صـاحب مناقـب مـآثر حجـت االسـالم        4

تابخانـه مسـجد سـید    در دو جلد نوشته که توسط انتشـارات ک » بیان المفاخر«شفتی بیدآبادي به نام 

 به چاپ رسیده است. 1368اصفهان در سال 



 

 

 

 

 

 


