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درآمد

خاندان ابوطالب عموی پیامبر
بنیها م و عموزادگی پیامبر

از تبارهای نامددار تدار ا امدبه بدا دمار مدیروندد انساداب بدا
 ،برای ا ن خاندان جا گاه و ژهای در جامعدا پد دد رورده بدود از میدان

طالبیان رن دمسا کا با عنوان نوادگان پیامبر

ناخسا می دند عنی داخا ادنیان و ادینیان،

در صدر رافت دودمانی قرار دارند پس از گذر چند دها از تومعا نالی و فعالیتهای مخسلف میامدی-
مذهبی ،خاندان ابوطالب در نیما دوه قرن موه هجری ،با جمعیت گاسرده و چند اخاای تبدد

دده

بود کا خود رقیبی برای خبفت عبامی با مار میرفت پذ رش عمومی جامعا نادبت بدا را ابدیطالدب
با دلی انسااب رنها با بنیها م و رموا خدا

و نیز تبشهای مار ز دادی از ا دن خانددان بدرای

دمت ابی با قدرت ،رنان را در فهرمت نامزدان کومت قرار میداد همین موضوع ،ما ا گروش رندان بدا
مذاهب مخالف کومت نیز بود از ا ن رو پژوهش پیشرو ،رفسار میامدی و مدذهبی بندی طالدب در ع در
اماه ان عاکری
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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 ،را واکاوی میکند

پیشینه پژوهش

درباره موضوع پیشرو ،هیچ مقالا هماانی با دمت نیامدد ،بدا ا دن داا بدا دماری از پژوهشهدای
نزد ک با بحث ا اره می ود مقالا «تفایر تار ا امبمی ،بر اماس منازعدا عبامدیان و طالبیدان ش دعر
ز
ابدن عمعسدز عبامددی مقسدوا در  ،»)296بددا خامدا رمدوا جعفر ددان ش1391ش) ،همدان طددور کدا از نددامش
پیدامت ،با کشمکشهای عبامی و طالبی با صورت بایار کوتداه رن هدم در قالدب چکامداهای عبداللدا
بن معسز ا اره میکند و پیونددی بدا پدژوهش پدیشرو نددارد محمدد ا مددی مدنش ش1394ش) در مقالدا
«اصددبس مدداخسار دولددت عبامددی در نیمددا دوه مددده مددوه ش »)395-250زمد سدر مددخن را دربدداره برخددی از
قیاههای علو دان در ع در مهسددی ش دک  )256-255و معسمدد ش دک  )279-256بدا صدورت بادیار
کوتاه ،باز میکند و از رن میگذرد البسا رو کرد ا ن پژوهش ،پدرداخسن بدا علو دان نیادت و امامدا در پدی
رس ماخسار دولت عبامی امت محمد مهی طقوش ش1383ش) نیز در کساب دولت عباسیاا  ،ضدمن
ا اره با رکت زنگیان ،با تقایم علو ان با «ز د ا»« ،امامیا»« ،قرامطدا» و «امدماعیلیا» تنهدا گزار دی
بایار کوتاه درباره روند رو با ر د ا ن جر انها با دمت میدهد کا هرگز با رو دا مقالدا ،همادان نیادت،
ز را طقوش با منامبات ا ن جر انها با عبامیان توجا نکرده امت خانم جلیلدا فی د بدراش المیدا ی
ش )2021هم در مقالا «موقف العلو ین ما بین میامسی المنس ر و الماسعین» با دال د قیاههدای علو دان
در ع ر اماه هادی

مدیپدردازد در میدان نو دساهای ترکدی نیدز کسداب صدایم ا لمداز ش )2006بدا نداه

عبامددیان در دوه معس ددد و مکسفددی ،1تنهددا بددا خیزشهدای دوران ا ددن دو خلیفددا پرداخسددا کددا البسددا ا ددن
رو دادها مربوط با پس از هادت اماه ادن عادکری

امدت در دک نگداه کلدی بررمدیهدا نشدان

میدهد ،تحقیقات ماسق چندانی درباره دوره اماه ان عادکری

و خلفدای معاصدر ا شدان ،انجداه

نشدهامت ،از ا نرو انسظار وجود پژوهشی درباره موضوع مقالا ،د وار امت
نظریه رفتارگرایی خاندانی (= قبیلهای)

رفسارگرا ی ک نظر ا رموز ی ش ادگیری) امت کا طدی رن ،همدا رفسارهدا از طر دا تعامد دو دا چندد
مو ا میان اناان و محیط با دمت میر د چنین تعاملی ،اوی مفاهیمی از جنس همگرا دی دا واگرا دی
هاسند ش(Krapfi, 2016: 123
هدف پیشبینی و مهار رفسار بررمی می ود در ا دن واکداوی ،رفسارهدا ی
در رفسارگرا ی ،رفسار اناانی با س

مورد کاوش قرار میگیرند کا بر اثر تجربا ا جاد ده با ند از نظر رفسارگرا ان ،رفسارهای قاب مشداهده و
اندازهگیری با د مطالعا وند اما رو دادهای ذهنی را نمیتوان با رفسارگرا ی و با صدورت مادسقیم بررمدی
کرد ،ز را رفسار از پاماها ی تشکی می ود کا قاب د دن با د بر پا ا ا ن نظر ا ،وظیفا رفسدارگرا ،توجدا
با محرکها ی امت کا باومیلا رن ،پاما را پیشبینی میکندد و همنندین توجدا بدا پامدخی امدت کدا
نشان دهنده نوع محدرک امدت ش )Abamson, 2013: 55در ا نجدا ،گداهی دوگدانگی بدا ترتیدب بدین
التهای بین فردی و بین گروهی رخ میدهد کا بنابرا ن ،افراد مدیتوانندد طبدا مدنش فدردی خدود بدا
د گران رفسار کنند شرفسار بین فردی) ،و هم میتوانند با عندوان ع دوی از گدروه بدا د گدران ارتبداط برقدرار
کنند شرفسار بین گروهی) ))hung ng, 2010: 19
بددر امدداس ا ددن نظر ددا ،م لفدداهای تأثیرگددذار بددر ا ددخا  ،اعددم از و ژگ دیهددای خاندددانی شتبدداری)،
و ژگیهای خ ی ،خانواده ،جامعا و طبیعت ،همگی مورد بررمی قرار مدیگیرندد ،ز درا هدر دک از ا دن
خ وصیتها ،بخشی از محرکهای رفسار را تشکی داده و ما ا ک گیری رفسار می وند اما در بررمدی
رفسار خاندانی ،از رنجا کا ا ن مجموعا شخاندان) از افراد گوناگونی تشکی افسا امدت ،محرکهدا و رفسدار
خاندانی نیز ،نوعی رفسارگرا ی فردی در قالبی بزرگتر با و ژگیهای عمومی امت خاندانها ،معموال خدود
را پایبند با کمری اصوا نانو سا درونی میدانندد کدا منجشدی بدرای رفسدار رنهدا در برابدر رخددادهای
گوناگون با مار میرود ک خاندان ،اگر انادجاه نخادسین جمعیسدی ش کجدا نشدینی) خدود را از دمدت
1. Mu’tazıd ve Müktefî Döneminde Abbâsîler.
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بدهد و با صورت جامعاای پراکنده با فظ برخی از و ژگیهای خاندانی دربیا د ،در ا دن الدت ،خانددان،
از گروههای کوچکی تشکی دهامت کا لزوما در همدا رفسارهدا ،دا در رفسارهدای کدنشگراندا ،کدمدت
عم نخواهد کرد در ا ن صورت ،عن ر زمان ،مکان و خ یتها ،با ک ما عبعدی تأثیرگدذار در رفسدار
تبد می وند نظر ا «رفسارگرا ی خاندانی» در مجموعاهای جمعیسی کا ماخسار خاندان و ا قبیلا هندوز
برجای مانده امت و رموه مورد ا سراه رن برای اع ا هنوز تداوه دارد ،قاب دمسیابی امت
طالبیان و نظریه «رفتارگرایی خاندانی»

را ابیطالب ،از تیرههای ها می و از مشهورتر ن جرههای ا ن تبدار امدت در مدده مدوه هجدری،
بازماندگان نا جعفر ،عقی و علی

 ،پاران ابوطالدب جمعیسدی بادیار گادسرده را در عدین پراکنددگی

جغرافیا ی ک میدادند ا ن خاندان از کاو با عندوان «قر شدی» بدا مدنتهای قبیلدا بدزرگ قدر ش،
پایبند بودند و از موی د گر مسنامب با را ط ز اسی شزمان و مکدان) در رخددادهای میامدی نیدز نقدش
ا فا میکردند رن بخشی از ا ن خاندان کا با ناه « انی» و « اینی» ناخسا می دند ،خود را از ناد
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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رموا خدا

داناسا و تقدمی نیز برای خود قای بودند از رن مو ،عبامیان نیز بدرای بیدرون نمانددن

از ا ن دا ره تقدس ،خود را خاندان پیامبر

معرفی میکردند کا با ا ن ترتیب ،ک خدانواده بزرگسدری
بهدرهمندد دوند

با ناه «بنیها م» ک میگرفت تا عبامیان نیز از مفره معنوی خانددان پیدامبر

شابن دبا )639-638/2 :1368 ،بدد ن منظدور ،رنهدا منامدباتی بدرای خدود تعر دف مدیکردندد کدا بدا
اصددطبس «عددرف ها ددمیان» شفددبس زاده )55-37 :1399 ،خوانددده م دی دددس مددنسی نانو ددسا از ر ددسا
رفسارهای بزرگمنشانا کا خود را پایبند بدان میدانادسند شمادعودی« )243 :1384 ،ها دمی بدودن»
رن قدر اولو ت دا ت کا تنها همین عندوان ،دلید بخشدی از رفسارهدای اجسمداعی مانندد پخدش ندذری از
موی بزرگان ،میان بنیها م بود شابن بابو ا)431/2 :1395 ،
ز
ز
در ع ر اماه ان عادکری  ،از خانددان بندیها دم ،تیرههدای طدالبی ،عبامدی و لهبدی شخانددان
ابولهب) شممعانی )236/11 :1382 ،از هرت بیشسری برخوردار بودند ا ادسا ذکدر امدت بدا راداز دولدت
بنیعباس ش132ق) از د د مرده ،ا ن دولت بندیها دم بدود کدا بدا تدازگی زمدربرمیرورد شاصدفهانی:1415 ،
360/14س مبرد )127/5 :1420 ،منظور از «طالبیان» بازمانددگان خانددان ابوطالدب عمدوی پیدامبر
بودند کا از فرزندان علی

و جعفر اداما افسا بودند در منداب ا دن دوره اگدر وا ه «علدوی» بدرای کادی دا

جماعسی با کار میرفدت منظدور همدان بازمانددگان علدی

از ناد پادرانش :ادن
ادن

 ،ادین

محمد نفیا ،عباس ،عمر بن علی بود امدا مق دود از فداطمیون ،تنهدا ناد
این بود شابن هرر وب )196/2 :1379 ،البسا ،ز انیان و ع اینیان نیدز ندزد مدرده بدا «طدالبی

،

و بازمانددگان

نا ابوطالب» ناخسا می ددند شطبدری )47/11 :1387 ،گفسندی امدت ،در ا دن ع در ،لقدب «طدالبی»
گاهی با معنای «علوی» عنی ناد علدی

و گداهی در ا داره بدا فرزنددان جعفدر طیدار بدا کدار مدیرفدت

شبددبذری358/3 ،363 ،358 /2 :1417 ،س طبددری370 ،328 ،308 ،307 ،275 ،266/9 :1378 ،س ابددن
داود176 :1342 ،س لی )77 :1411 ،بندابر نظر دا رفسدارگرا ی خانددانی ،طالبیدان در ا دن دوره ،بدر ادب
جغرافیای ز اسی و را ط زمانا ،هر کداه رفساری مسنامب با درا ط خدود را پدیش مدیگرفسندد محرکهدای
اجسماعی و خ ی ،رنها را با ما دمسا رفسار عمده عنی «همگرا ی»« ،واگرا ی» و «مکوت» وامیدا ت
نمودار زمینههای رفتار سیاسی طالبیان

خو شاوندی با پیامبر
پای بندی با منسهای
قر ش
(عرف بنی ها می)

ا اسا ذکر امت در ع ر اماه ان عاکری

ش )260-254ما خلیفا با ترتیب با ناههای معسدز

ش ک  ،)255-252مهسدی ش ک  )256-255و معسمد ش )279-256کومت میکردند
مناسبات طالبیان و عباسیان در عصر امام حسن عسکری
-1عصر معتز (حک)255-252 .
عنی « عمعسز» پس از « عمنس ر» بزرگسدر ن پادر مسوکد
نخاسین خلیفا معاصر اماه ان عاکری

بود شزرکلی )70/6 :1989 ،او همزمان با خبفت ماسعین در مداا  251در بغدداد ،خودمدرانا در مدامرا
پرچم خبفت برافرا ت شهمانجا) با ا ن کار ،در واق دو خلیفا کی در بغداد و د گری در مامرا کومدت
میکردند کا ا ن امر با ماهها جنگ میان بغداد و مامرا انجامید ش عقوبی ،بیتا499/2 :س طبدری:1387 ،
 )290/9مرانجاه با پیروزی خلیفا ماسقر در مامرا ،با صورت رممی معسز در چهاره محره ماا  252بدا
بخدت کمراندی
خبفت رمید ا ن جنگ داخلی عبامیان ،فرصت منامبی برای طالبیدان جهدت
رزمدون س
س
بود نارضا سی های عمومی نیز دمت با دمت هدم داد تدا بدار د گدر علو دان و اهدالی طبرمدسان همندوا بدا
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ابودلددف شفرمددانروای روه و اطددرافش) مددر بددا ددورش بردا ددسند شطبددری )372/9 :1387 ،بددد ن ترتیددب
قیاهه دای «ابودلددف» در کددر( شاطددراف روه) تددا همدددان« ،اه د قددم» شهمانجددا« ،)381/9 ،اه د ری»،
«طبرمسانیها» و هما «مخالفان علوی» در ا ن نا یا ،رن هدم بدا صدورت کچارچدا ،قددرت خطرنداکی را
ک داد شهمانجا)س تا جا ی کا ارتباط خرامان در رق خبفت امدبمی بدا بغدداد کدامب در اخسیدار ا دن
گروهها قرار گرفت رنگاه کا قلمروی علو ان طبرمسان در درق بدا ت درف منداطقی چدون ابهدر و زنجدان،
گاسرش می افت ،قمیها نیز از مادسی دمدسگاه خبفدت بهدره بدرده ،مدر از پرداخدت مالیدات بدا خلیفدا
برتافسند شببذری )307 :1988 ،پس از ورش مرده قم ،عمفلح ترکدی پیشدگاه لشدکر مومدی بدن بغدا شاز
فرماندههان ترک عبامی) وارد ا ن هر د شقمی )35 :1361 ،و بادیاری را کشدسا و مدا برابدر بیشدسر از
ا شان مالیات گرفت و ماری از بزرگان هر را نیز با امارت نزد معسدز فرمدساد شبدبذری)307 :1988 ،
مچس یعیان کواناماای با اماه ان عاکری

نو سند و رن

رت ،دعا ی برای قنوت نماز کدا

نفر ن مومی بن بغا را در خود دا ت برای اهد قدم ارمداا کدرد شابدن طداووس )66-64 :1411 ،مدچاه
خلیفا در اداما با ملا با زنجان ،قزو ن و ری ،جم ز ادی از رندان بدا همدراه علو دان و د لمیدانی کدا بدا
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کمک رنها رمده بودند را کشت شهمانجا) گفسنی امت ،بر پا ا گزارههای تار خی ،نخاسین نه دت بدزرگ
مازمان افسا ،رکت علو ان در طبرمدسان بدود کدا از مداا  250در گرمداگره نبردهدای معسدز و مادسعین
ک گرفت در ا ن زمان ،ان بن ز د داعی طبرمسانی مار قاب توجهی از طالبیدان را نیدز بدا همدراه
دا ت شببذری )316 :1988 ،ز را رمم بود هنگامی کا کی از خاندان بنی طالدب ،در جدا ی کدومسی
برپا میکرد ،جم گاسردهای از طالبیان با او میپیومسند
از ا نرو در پی تشکی دولت علو ان در طبرمسان ،مار فراوانی از مادات انی ،ادینی و نوادگدان
جعفر طیار با ا ن نا یا کوچیده با اری دولت او رفسند شاصفهانی ،بیتا )538 :همراهی جمعیدت طدالبی
در ک قیاه با خوبی میتوانات ،با پد دروردن مشروعیت مردمی قیاه ،اری رمداند از ا دن جمد س پیومدسا
با قیاه ،در جنگ بین صفار و ان بن ز د ،مزة بن عیای انی با همراه دو برادر با ناههدای محمدد
و ابراهیم پاران ان بن علی از مادات اینی و دو نفر د گدر بدا ناههدای ادن بدن محمدد از همدین
نا و امماعی بن عبد اللا از نوادگان جعفر طیار کشسا دند شهمانجا )538 ،مچاه خلیفا هم کا بدرای
مرکوب ان بن ز د رفسا بود ،پس از مدتی محاصره با مامرا بازگشت دو ادثا ،کی مرگ معسز خلیفدا
عبامی ش )255و د گری قیاه صا ب الزنج در ب ره کا بغداد را در معدر

تهد دد قدرار داده بدود ،مفلدح و

مومی بن بغا را کا در رف کات کام علو ان طبرمسان بودند ،با عراق برگرداند تا هدم نهداد خبفدت
را از خطر مقوط برهاند و هم در تعیدین خلیفدا جد دد مدهمی دا دسا با دند شپرگداری و د گدران:1393 ،

 ) 138در همین ا اه با دلی

ورش ما ر طالبیان در مکا ،مد نا ،بحر ن و ماما ،اوضاع خبفت ر فسا

د شماعودی )93/4 :1409 ،در ا ن را ط میامت فراخوانی طالبیان باز هم از مرگرفسا دد و برخدی
ّ
از علو ان از هرهای خود بدا مدامرا فدرا خواندده ددند از رن جملدا علدی بدن عبیداللدا از نوادگدان عمدر
االطرف بن علی

همراه پارش ا مد با مامرا رمدند شابن صوفی)460 :1422 ،

رفسارهای تند با طالبیان و مسم با رنان ،در کنار زندانی کردن و کشسن مخالفدان ،رو دنتر ن پامدا بدا
چرا ی ا ن هما قیداه در رن روزهدا بدود در مدااهای پا دانی خبفدت معسدز اوضداع ر دفساتر دد رکدت
پرطمطراق زنگیان با قیاه خوفناکی تبد

د شهمانجا) کا بین مااهای  255تا  270خبفت را با خدود

مشغوا کرد ورش بزرگ صا ب الزنج از نظر بایاری قیاه ک علوی با ناه ا مد پادر عیادی بدن ز دد
کرخ 1بغداد د ،مورد ما ت بزرگان ا ن محلا قرار گرفت شطبدری )416/9 :1387 ،او پدس از کادری
پیکارها باز هم با کرخ رمد و پیشواز ا اساای از وی با عم رمد شهمو )421/9 ،خلیفدا هدم بدر مبندای
خبر ا ن همکاری ها ،ردپای ا ن قیاهها را در بیت امامت در مامرا جاسجو میکرد شهمو)381/9 ،
اوضاع جاز نیز ر فسا بود قیاه امماعی پار ومف از مادات انی در مکا و ورش او با مد ندا و
جده و محاصره کردن ا ن هرها ،قحطی و ناامنی فراگیدری بدا دنبداا دا دت تدا جدا ی کدا هدزار و صدد
اجی با دمت او کشسا دند شابن جوزی )50/12 :1412 ،ا ن قیاه کا با ت رف مکا انجامید ،امنیدت
اجیان را با خطر انداخت و د گر امیدی با دمسگاه خبفت سی در میان اجیان هم نبدود البسدا کمدی
بعد اران و مخالفان امماعی دو دمسا ده ،در مکا با هم جنگیدند کا برادرش ان شاصفهانی ،بیتدا:
 )524و جعفر بن عیای از تیره جعفر بن ابیطالب هم در ا دن مبدارزه کشدسا ددند شهمدو )525 ،محمدد
اکبر پار مومی ثانی نیز از چهرههای اخص ا ن زمان امت شابنعنبا )120 :1417 ،با رمیدن خبرهدا
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هید بود شابن خلدون )352/3 :1408 ،وی پس از پیشرفتها ی ،رن گاه کدا وارد محلدا امامیدا نشدین

با مامرا باالخره خلیفا مردارش «ابوالاا(» را با نبرد با امماعی فرمساد و جانشین او عبدالر من ،کدی
از فرماندههان قیاه با ناه ا مد بن عبداللا انی را نیدز در مکدا ،پدس از دمدسگیری کشدت شاصدفهانی،
بیتا )529 :افزون بر ا ن وی کی د گر از نوادگان جعفر بن ابیطالب با نداه عیادی بدن امدماعی را بدا
کوفا برد و در رنجا با قس رماند شهمانجا) در اداما ا ن روند ،رث بدن امدد ،عامد ابوالادا( در مد ندا،
ا مد بن محمد انی را زندانی کرد و رن قدر او را نگاه دا ت تا درگذ ت شاصفهانی ،بیتا)526 :
از میامتهای اصلی عبامیان در برابر بنیطالب ،زندانی کردن رنها بود ا ن مرنو دت افدرادی مانندد
 1در ا ن زمان دو محلا با ناه کرخ در تدار ا ثبدت دهامدت ،کدی در مدامرا بدا مداکنانی دام فرمانددههان بلندپا دا و نظامیدان
ترکتبار و د گری در بغداد با مرکز سی اقس ادی و ماکنانی امامی مذهب
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محمد بن این از مادات انی در زندان مامرا را با کاه مدرگ فرمدساد مومدی بدن مومدی ادنی در
دوره معسز از م ر با مامرا تبعید د و در ع ر معسمد در زندان از دنیا رفدت محمدد بدن ا مدد از مدادات
اینی را معید بن اجب با زندان مامرا برد مچس پارانش ا مد و علی را هم در مامرا زندانی کرد کدا
محمد و پارش ا مد در بس درگذ سند شاصفهانی ،بیتا )540 :ا ن میامت در برابر هما طالبیدان بدا
کار میرفت و سی اران طالبی اماه ان عاکری
چنانکا معسز ،ابوها م و اماه ان عاکری

نیز هر از چندی از موی معسز زندانی مدی ددند

را با همراه ماری د گر از طالبیان از جملا ادن بدن

محمد عقیقی و ابراهیم عمری با زنددانی انددخت شطبرمدی )140/2 :1417 ،بدارادم تبشهدای ز داد
خلیفددا امددا بددا فددروکش نکددردن رکتهدای ددیعی ،معسددز کددا مرکددز ا ددن قیاههدا را در خانددا امدداه اددن
می د د ،دمسور داد رن

عاکری

رت را با کوفا ببرند و در راه با هادت برمانند شابن هرر وب،

)432 :1379
 -2عصر مهتدی (حک)256-255 .
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پس از معسز ،مهسدی مرکار رمد او با مبک علی

اتاقی را در د وان مظالم قدرار داد کدا هدر کادی

مدیتواناددت درخوامددتها ،نظددرات و ددا نقدددهای خددود را ناددبت بددا او ددا دولددسش نو ددسا در رن بیاندددازد
شعاکری )206 :1408 ،با رام ا ن الگوگیری ،اما اند شا میامی او نابت با مخالفدان علدوی ،داوی
تب ی خشونت بار برای مرکوب طالبیان با صورت کلدی و امامیدا بدا صدورت خدا

بدود از رنجدا کدا او

میکو ید با هر نحو ممکن بر مر تخت بماند ،قیاههای علو دان و طالبیدان اوضداع را بدرای او ملسهدبتر
میکرد بحدر ن شطبدری ،)410/9 :1387 ،قدزو ن ،ری شقمدی ،)35 :1361 ،مکدا شاصدفهانی ،بدیتدا:
 ،)533-532مد ندددا شهمدددو ،)530-531 ،ب دددره شهمدددو )530 ،و کوفدددا شهمدددو )529-528 ،کدددانون
ناررامیهای طالبیان علیا مهسدی بودند پیش از عبان ماا  255هجری -کمسر از ک ماه قبد از تولدد
مهدی

 -مهسدی ماری از یعیان را بدا همدراه امداه ادن عادکری

منجمان دربار نیده بود کا با زودی پاری برای ادن عادکری
بیتا )205 :در همین بس ابوها م جعفری از اران امداه هدم

زنددانی کدرد ز درا وی از

بدا دنیدا خواهدد رمدد شابدن ندد م،
دور دارد شمادعودی-252 :1384 ،

 )253در ع ر مهسدی با دلی تنگناهای ا جاد ده برای طالبیان ،تعدادی از علوی زادگان قیاه کردندد
بنابر گزارشها ،مهسدی پانزده نفر از بزرگان طالبی را با قس رمانید شاصفهانی ،بیتدا )835-528 :کدا از
ّ
جملا رنها میتوان با حیی بن عبدالر من انی و محمد بدن عبداللدا از ناد جعفدر طیدار و همنندین
محمد بن ان بن محمد بن ان انی (قاضدی نعمدان )346/3 :1409 ،و محمدد بدن ادن بدن
ّ
محمد بن عبد الر من انی و جعفر بن محمد بن امدحاق بدن امداه کداظم و مومدی بدن عبدد اللدا

ّ
انی و پارش ادر س و ا مد بن ز د اینی و ابراهیم بن عبدد اللدا ادنی و عیادی بدن امدماعی از
دودمان جعفر بن ابی طالب ا اره کرد شهمو )347/3 ،ناگفسا نماند محمد بدن قامدم از علو دان در ب دره
قیاه کرد کا علی بن ز د و گروهی از طالبیان مانندد محمدد پادر قامدم بدن مدزة از نوادگدان عبداس بدن
علی

با وی ملحا دند شاصفهانی ،بیتا )529 :این پار محمد انی نیز در نبرد میان کدی از

مرداران مومی بن بغا با ناه کیغلغ در جنگ با کوکبی در قزو ن کشدسا دد شهمانجدا) درث بدن امدد در
جا ی با ناه « ار» ،مح مد بن ان بن محمد انی را امیر کرد و با ممت مد ندا بدرد او در محلدی بدا
ناه «صفرا» درگذ دت شاصدفهانی ،بدیتدا )530 :عیادی بدن امدماعی از تبدار عبداللدا بدن جعفدر

را

عبدالر من جانشین ابوالاا( در « ار» دمسگیر کرده و با خود با کوفا بدرد و در رنجدا او را بدا قسد رمداند
د شهمو )530 ،در ا ن میان علی بدن ز دد از مدادات ادینی در کوفدا قیداه کدرد و دماری از مدرده و
اعراب با او پیومسند ،البسا از ز د ا و بزرگان کای بدا او ملحدا نشدد مهسددی بدرای مقابلدا بدا او کدی از
مردارانش با ناه اه پار مکیاا را با لشکری بزرگ با جنگ فرمساد کا در ب دره بدا او دررو خدت ا دن در
الی بود کا مار اران علی بن ز د بیش از دو ات نفر نبود با ا ن اا علدی توانادت مدچاه خلیفدا را در
هم کوبد البسا مرده کوفا کا تجربا تلدا پیدروزی قیداه حیدی بدن عمدر و رزار او را دا دسند ،بدا وی همدراه
نشدند شاصفهانی ،بیتا )528-529 :بار د گر در رجب ماا  255هجدری عیادی بدن جعفدر و علدی بدن
ز د ،دو تن از مادات انی در کوفا مر با قیاه بردا سند کا عبد اللا بن محمدد بدن داود بدن عیادی بدا
م اف رنها رفت شابن اثیر )216/7 :1385 ،همننین محمد بن عبداللا کا از تبار عبداللا بن جعفدر بدود
با ومیلا عبداللا بن عز ز دمت نشدانده طداهر ،بدین ری و قدزو ن کشدسا دد شاصدفهانی ،بدیتدا)531 :
عیای بن محمد بن مخزومی در مکا علی بن مومی انی را با بند کرد و کشدت شهمدو )532 ،عدبوه
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شهمو )531 ،همننین جعفر بن امحاق از نا اماه کاظم

با دمت مدعید اجدب در ب دره کشدسا

بر وی ،محمد بن این بدن عبددالر من ادنی را عبداللدا بدن عز دز عامد طداهر در مدامرا بدا زنددان
انداخت با همراه او علی بن مومی بدن امدماعی از ناد امداه کداظم

هدم زنددانی دد و هدر دو در

زندان ،کشسا دند با جز رنها ،محمد بن ا مد بن عیای بن من ور فرماندار مهسدی در مد ندا ،ابدراهیم
بن مومی انی را زندانی کرد او نیز در امارت از دنیا رفت شهمانجا) همننین ابوالاا( فرماندار مد ندا،
عبداللا بن محمد انی را زندانی کرد و تا هنگاه فرمانداری محمد بن ا مد بن من ور در زندان بود تدا از
دنیا رفت رنگاه پیکرش را با ا مد بن این مچردند و او پیکرش را در بقید بدا خداک مدچرد شاصدفهانی،
بیتا )533 :از رنجا کدا در د ددگاه مهسددی ،ندوعی همداهنگی میدان طالبیدان علیدا او وجدود دا دت ،در
ماههای پا انی خبفسش ،تهد د کرده بدود کدا امداه ادن عادکری

و دارانش را از روی زمدین پداک
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خواهددد کددرد شماددعودی250 :1384 ،س کلینددی636/2 :1429 ،س مفیددد)333/2 :1413 ،س از ا ددن رو
را با همراه برخی از طالبیان مانند ابوها م جعفری با زندان اندداخت شابدن هرر دوب:1379 ،

اماه
)430/4

 -3عصر معتمد (حک)279-256 .

پس از مرگ مهسدی ،نظامیان ترک با معسمد بیعت کردند ش عقوبی ،بیتدا )507/2 :ا دن خلیفدا بیشدسر

ز
درد مجددالس عددیش و نددوش بددود شابددن مدددون )400/8 :1996 ،در ا ددن دوره نیددز میامددت مددرکوب
مد س
مخالفین پیش گرفسا د و هر ده خبر ورشها ی از بخشهای گوناگون قلمرو ،خلیفا را رزار مدیداد در
نخاسین گاه در کوفا علی بن ز د طالبی قیاه کرد و خلیفا ،کی از مردارانش با ناه اه پار میکداا را بدا
لشکر بزرگی با م اف او فرمساد لشکر اه درهم کوبیده د و اه هم با ز مت گر خت مچس کنجدور
فرمانده ترک عبامی ،مأمور د تا با جنگ وی روانا کوفدا دود در رن مدوی ،ادن بدن ز دد طدالبی در
طبرمسان پس از کات از مومی بن بغا و بازگشت مومی با مامرا در رم ان ماا  256هجدری بدا ری
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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تاخت و رنجا را با فرمان خود دررورد خلیفا با فراخوانی مومی بن بغا کا ک بار تجربا جنگ با ادن بدن
ز د را دا ت ،او را با جندگ ادن فرمدساد و خدودش هدم تدا دروازه دهر مدچاه مومدی را همراهدی کدرد
شطبری)474/9 :1387 ،
این بن محمد از نا اماه مجاد

معروف با ز عرون طدالبی کدا در ع در معسدز قیداه کدرده و در

بس بود ،از موی معسمد رزاد د او چندی بعد دوباره ور د و ا ن بار زنددانی دد و در زنددان درگذ دت
شزرکلی )253/2 :1989 ،اوضاع چنان با هم ر خت کا در رذربا جان ک طدالبی کدا رافد باللدا نامیدده
ع
می د ،با پاخامت و کردهدای بادیاری را بدا خدود همدراه کدرد شمقدمدی ،بدیتدا )125/6 :در ا دن مدو،
همننان خبفت درگیر دورش مدهمگین بردگدان زنگدی در هورهدای جندوب ب دره و درگیدر مشدکبت
چندگانا داخلی بود شابن خلدون )419/4 :1408 ،در واا ماا  257نیروهای زنگی وارد ب ره ددند و
هر را ت رف کردند شطبری )483-481 /9 :1387 ،فرمانروای زنگیان بدا ادعدای کرامدت ،توانادت بدا
فسح ب ره جا گاه قدمی خود را نزد دارانش فزوندی بخشدد او پدس از ت درف ا دن دهر بدا دلید

دور

ز د ان در رن ،خود را کی از بازماندگان حیی بن ز د خواند در الی کدا پدیش از ا دن خدود را وابادسا بدا
خاندان ا مد بن عیای مینامید شهمو )488-487/9 ،ا ن ورش ممکدن بدود بدرای همیشدا خبفدت
عبامی را از پای دررورد شابن عمرانی )137 :1421 ،عبوه بر رن ،در همین ماا ،مومی بن بغا با ادن
بن ز د طبرمسانی با نبدرد پرداخدت کدا در پا دان بدا کادت ادن انجامیدد شطبدری)501/9 :1387 ،
جنگ فرما شی علو ان طبرمسان مرانجاه مومی بن بغا را وادا ت تا امیری با ناه صببی را برای جندگ

در ری برگز ند شهمو)506/9 ،
پس از کاتهای پیاپی ماالران مچاه ،خلیفا ناگز ر در بیات هفسم ذی القعدده مداا  259هجدری
مومی بن بغا را فرخوانده با پیکار زنگیدان گادی دا دت شهمدو )504/9 ،خبفدت عبامدی بدا تنددخو ی
بینظیری با امیران زنگی برخورد می کرد و رنها را پس از بق زدن در برابر چشم مرده ،دمت و پا بر دده
و کشسا و پیکر ان را میموزاند شهمو )498/9 ،ا ن مرنو ت امیران زنگیای بود کا در معرکدا امدیر و
با مامرا منسق می دند شهمو )506/9 ،ناباامانیهدا چندان بداال گرفسدا بدود کدا در مداا  ،258خلیفدا
برادرش موفا را با همراه مفلح با جندگ بدا زنگیدان فرمدساد خلیفدا رنهدا را تدا برکدوار بدرقدا کدرد شهمدو،
 )490/9در ا ن مرامم ،اماه

هم با همراه جمعی از امامیا با درخوامت خلیفا اضر د تا انساداب

عاکری

با طور و ژه با قیاه صا ب زنگ همراه بود شقمی )229 :1361 ،گرچا اماه ا دن موضدوع را

رد میکرد شابن هرر وب429/4 :1379 ،س اربلی )424/2 :1381 ،پیش از رن بدا تولدد مهددی

در

ددعبان مدداا 256شکلینددی124/2 :1429 ،س طومددی124/2 :1365 ،س همددو  )259 :1411و اطددبع
رؤمای یعا از رن شابدن بابو دا434-433/2 :1395 ،س در عداملی )101/5 :1425 ،ا دن روا دت میدان
مرده مشهور د کا «خلیفا عبامی با دمت مهدی

کشسا خواهدد دد» شمادعودی)266 :1384 ،

ت ددرف وامددط و پیشددرفتهای زنگیددان در مددااهای  256و  257و ملددا بددا اهددواز شطبددری:1387 ،
 )500-450/9و گشودن ا ن هر ،ما ا دهشت خلیفا از ا ن جر ان د شهمو)473/9 ،
در رن روزها ت رف قومس باومیلا ان بن ز د و ورش طالبیان در ری شهمو ،)506/9 ،امیددها را
برای مقوط خبفت عبامی بیشدسر کدرد از نظدر معسمدد ،ندوعی همگرا دی میدان طالبیدان علیدا او وجدود
دا ددت ،از ا ددن رو در مدداا  258امدداه اددن عاددکری

را بددا همددراه برخددی از طالبیددان زندددانی کددرد
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زنگیان با ا شان رد ود شماعودی254 :1384 ،س راوندی )444/1 :1409 ،از نظدر دربدار ،امداه ادن

شطبرمی )140/2 :1417 ،با دنباا ا ن فشارها ،طالبیان با م ر رفسند و همین تجم امامیا در م در و
کمک با طالبیان منجر با قیاههای فراگیری در رن نا یا و مقدماای بر ک گیدری فاطمیدان دد شابدن
صوفی342 :1422 ،س ابن اثیر239 ،217/7 :1385 ،س جلیلی)90-67 :1396 ،
از رنجا کا عموه طالبیان نزد مرده با گوناای دارای ظرفیدت رهبدری میامدی و مدذهبی بودندد ،سدی
کومتهای محلی نیز با صرف ا سماا ورش ،ک طالبی را امیر میکردند بدرای نموندا ،عقدوب بدن
لیث در نیشابور این بن ابراهیم انی را دمسگیر کرد و با خود با جنگ طبرمسان برد کا ادین در راه
درگذ ت شاصفهانی ،بیتا )540 :محمد بن عبداللا بن ز د انی نیز پس از رنکا در مازندران بدا دمدت
عقوب امیر د در زندان او در نیشدابور درگذ دت همنندین هنگدامی کدا بدا رافد بدن لیدث خبدر رمدید
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ماری از طالبیان زمر ور دن دارند ،چهار نفر از ا شدان و از جملدا علدی و عبدد اللدا پادران مومدی بدن
عبداللا بن مومی کاظم

و علی بن جعفر اینی و محمد بن عبداللا بن جعفر از دودمان جعفر طیدار

را در بند کرد شهمانجا)
هرگاه خبفت مرگره درگیری در گو اای از پهنا جغرافیایاش می د ،در ما ر نقداط خیدزش بزرگدی
از موی طالبیان رقم میخورد شقاضی نعمدان )347/3 :1409 ،در همدین زمدان ،محمدد پادر ادن از
دا خو ی از مرده
نوادگان ز د بن ان کا مسهم با رابخواری و فاا بود در مد نا ور د و چون س
هر ندا ت ،بایاری را با قس رماند و اجازه نداد در تمامی مدت قیامش نماز جمعا ا جمداعسی در دهر
خوانده ود شابن زه )39 :1418 ،در ا ن ورش ،علوی د گری با نداه ادن بدا وی داری مدیرمداند
شمقدمی ،بیتا )125/6 :همننین در ا ن دوره ،ا مد بن محمد از نا

ان مثنی با ومیلا ا مدد بدن

طولون کشسا د و مرش را برای معسمدد فرمدسادند محمدد بدن میکداا ،ا مدد بدن محمدد از ناد امداه
مجاد

را با نیشابور برد عبیداللا بن علی از همین تبار در نبرد میان ا مد بن موفدا و خمارو دا ندواده

طولون ،کشسا د شاصفهانی ،بیتا )536 :علی بن ابراهیم از خاندان امداه ادین
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400
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در جدا ی بدا نداه

باب جعفر بن معسمد مامرا با قس رمید عبدالعز ز بن ابی دلف ،من وب خلیفا در روه ،محمدد بدن ا مدد
از نوادگان عمر بن علی

را پس از کنجا بایار کشت عبوه بر وی ،مزة بن ان از تبدار عبداللدا

بدن جعفدر را هنگدامی کدا در جمد داران هدوذان د لمدی بدود در جندگ میدان «هدوذان» و «صدبب» از
فرماندهان ترک تبار دمسگیر کردند و صبب او را با قس رماند شهمو)537 ،
گونهشناسی رفتار سیاسی طالبیان

در دوره اماه ان عاکری

با دلی درگیریهای داخلی عبامیان ،را ط بروز رفسارهای میامدی

طالبیان بیشسر فراهم د در ا ن مااها را ابیطالب ،فرصدت منامدبی بدرای ندابود کدردن خبفدت بندی
عباس با دمت رورده بودند رنها کا خود را صا بان واقعی کومت مینامیدند ،بیشسر در رمین شمکدا و
طدالبی
مد نا) ور دا سند شابن فقیا )337 :1416 ،همان طور کا گذ ت روزگدار چندان بدود کدا هدر
س
میامی در ا ن دوره ظرفیت برپا ی نه سی نو را در خود نهفسدا دا دت از ا دن رو دولدت عبامدی بدا تکداپو
افساد تا با راهکارهای گوناگون با م اف عموزادگان خود برود رن دمسا از طالبیان کا بدا اند شدا میامدی
ا اکمیت خود معسقد بودند ،بر مبنای نظر ا «واگرا ی» دمت بدا قیداه زدندد کدا در بخشهدای قبلدی
بدانها ا اره د در برابر ،ک د دگاه در میان طالبیان بر مبنای نظر ا «همگرا ی» بدر ا دن بداور بدود کدا
بابت قیاههای قبلی علو ان علیا عبامیان ،میبا ات از عبامیان پوزش خوامسا و بدا رنهدا نزد دک دوند
شزبیر بن بکار )285 :1416 ،هماو با ا ن نظرگاه ،طیفی از عبامیان نیز در پی ا ن بودند ،تا خانددانهای

عبامی و طالبی را با ازدوا( هر دو نا با کد گر ،با ک نا تبد کنند شصدولی )109/3 :2004 ،در
اداما عبامیان ،پیرو نگاه اجسماعی تقدس مآبانا با ها میان شاعم از طالبیان و عبامیان) از کاو بدا ا دن
جر ان همراهی میکردند و از موی د گر هر گونا القای درگیری میان عبامیان و طالبیدان میامدی را بدا
ع
ملب تقدس از خبفت تفایر میکردند شطبری )390/9 :1387 ،در چنین درا طی کنیدا ابوطالدب ،در
میان یعیان امامی و ما ر طالبیان هم را ج بود شکلیندی670/2 :1429 ،س مقددمی ب دری63 :1428 ،س
نجا ی233 :1365 ،س ممعانی312/3 :1382 ،س 274/5س نو ری )114/28 :1423 ،ا ن اند شا باعث
د عبامیان ،دمت کم در برابر مرده ،خدود را بدا ظداهر دومدت طالبیدان نشدان دهندد شکلیندی:1429 ،
 )120-113/2با ا ن هما ،در ا ن روزگار ،بهسر ن راه برای قس کاانی کا در چارچوب تقدس ها دمیان
 )531از ا ن رو در ع ر مهسدی ماری از طالبیان با همین یوه با قس رمدیدند شاصدفهانی ،همانجدا)
دربار تبش میکرد در کشسن تیره ها م هیچ ردپا ی از خود با جا نگذارد چدرا کدا تقددس بندیها دم کدا
خلیفا نیز از رنان بود ،ز ر م اا میرفت شطبری)390/9 :1387 ،
گونهشناسی رفتار مذهبی طالبیان

از رنجا کا طالبیان ،با نابت عبامیان ،با صورت کلدی ،جمعیسدی مخدالف دمرده مدی ددند ،از نظدر
مذهبی نیز معموال با مذاهبی کا در برابر ا ن ملالا قرار میگرفسند ،مانند امامیا و ز د ا میپیومدسند در
ا ن میان ،اند شا جهاد برای برانداخسن خبفت ،از لحاظ فکدر میامدی ،ر شدا در اند شدا ز ددی دا دت
طالبیان ،پیش از هر چیز ،نخات خود را کی از بنی طالب میداناسند و مچس بدا مدذاهب فکدری خدود
میاند شیدند در ا ن ف ای خاندانی ،ز د ا هر ک از طالبیان را کا جنبشدی را راداز مدیکدرد ،امداه
می مردند شممعانی )168/3 :1382 ،موضوع د گری کا در تفکر ز دی نقش دا ت ،همگدامی ز د دا
با معسزلا بود معسزلا پس از پا ین رمدن از تخت ر امت عاما در مامرا ش234ق) ،رفسارفسا یدات میامدی
خود را در هرهای اصلی از دمت داد از ا ن رو در مراکز قیاه مانند ری ،طبرمسان و من با بازتولید توان
علمی خود پرداخت با ا دن ترتیدب فرصدسی پدیش رمدد تدا عالمدان معسزلدی بدا نظر داهای امامیدا برخدورد
همدالناای دا سا و سی بدا امامیدا مسما د

دوند شنجا دی )269 :1365 ،و ژگدی اند شدا ز ددی ،بدر

خبف امامیا ،رکت مالحانا با فراخوانی ناراضیان د گر برای همکاری با خود بدود شمادعودی:1409 ،
 )464/3ا ن نقطا جدا ی ،مرانجاه با مسیز میان امامیا و ز د ا در باورهای مذهبی و رد ا نو ادی علیدا
کد گر مانند «الرد علی الراف ا» شابن ند م ،بیتا )274 ،230 :و «الرد علی الز د ا» انجامیدد شنجا دی،
 )44 ،266 ،375 :1365البسا ماری از ز دد ان مانندد قامدم بدن عبددالر من ،علدی بدن خالدد ز ددی،
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قرار میگرفسند ،ماموه مازی بود شکلینی791/14 :1429 ،س طومی309/8 :1365 ،س اصفهانی ،بیتا:
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صابونی شنجا ی374 :1365 ،س لی161 :1411 ،س ابن داود )291 :1342 ،و محمد بن ابدراهیم ثقفدی
شنجا ی ،)17 :1365 ،بعد از د دن کرامات اماه ان عاکری

با مذهب امامیا گرو دند

در مواردی ارتباط ز د ا و امامیا ،گاسرش افت ،چنانکا ا مدد بدن محمدد بدن عیادی ا دعری بدزرگ
عالمان قم ،در برخی مناب ز دی با عنوان سیا ان بن علی اطروش از ایما ز دی ،دناخسا دهامدت
شم دی )218/1 :1993 ،برخی از ز دیها از امامیان ،روا ت نیز نق میکردند شکوفی اهدوازی:1402 ،
 )74و با کد گر ارتباط دا سند شنك موموی تنیانی و مومدوی ندژاد )86-55 :1394 ،امداکن مشدسرکی
مانند مزار اماه این

در کربب با مثابا کانون رااز خیزشهای طالبیان شاصفهانی ،بیتا )507 :نیدز

وجا مشسرک هر دو طایفا بود افزون بر رن ،انسخاب لقب افسخاری «ابدن رمدوااللا» کدا بیشدسر از مدوی
طالبیان انی و اینی مورد بهره برداری قرار میگرفت شهمو )521 ،نیز رو داای میاندا ،بدین طالبیدان
ز دی و امامی بود بر پا ا ا ن انگیدزه همادو ،ادن بدن ز دد طبرمدسانی در هنگداه زمامدداریاش بدرای
همگاه کردن طالبیان با خود ،دور مزار علی

با نشدان ا سدراه د دواری کشدید شابدن طداووس ،بدیتدا:

 )139همو در ناماای با صا ب الزنج ،ضمن بیان ارتباطات طالبیان با کد گر ،از پیروزیهای وی ابدراز
سال هفتم ،شمــاره سیزدهم ،پاییز و زمستان 1400

نیهاشم فاما نقم علاهم را برای دفاع از نادب طدالبی و رد نقددها ی کدا بدر بندی ها دم وارد دده بدود،
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نگا ت شنجا ی )58-57 :1365 ،در میان امامیا نیز معد بن عبداللدا ا دعری شمسوفدای )301از داران

خرمندی کرد شابن مدون )191/7 :1996 ،در میان امامیدا نیدز امداه ادن عادکری

در امسدداد

همین نگاه کلی ،امامیا را با پامدا ت رمت را ابی طالب فرامیخواند در ا ن رابطا ماجرای ا مدد بدن
امحاق وکی اماه در قم و این بدن ادن از ناد امداه صدادق
 )323/50 :1403از موی د گر ،خ یت ابوطالب پدر علدی

نقد مشدهوری امدت شمجلادی،
بدرای همدا طالبیدان ،بدا مثابدا جدد

بزرگ و نقطا هماوی مذهبی مورد ا سراه بود
کسابها ی کا در رن مااها در دفاع از ف

ابوطالب با نگارش دررمد ،از جا گاه ا شان نزد ز ددیهدا

و امامیا کا ت میکند چنانکا ابومحمد اطروش ش )304-230کسابهدای فصیاة ب ییطالی و معیا یر

اماه ان عاکری

کساب فضل ب یطال و عبد المطل و ب ی النبی را در همین اا و هدوا نو دت

شهمو)178 ،
در کنار ا ن همنوا ی ،افرادی از طالبیان کا با «میامت همگرا ی» با دربار عبامدی پیومدسا بودندد ،بدا
مخن چینی از همقطاران طالبی خود ،ما ا گرفساری رنها می دند ا ن بدگو یها خلیفا را بدر رن دا دت،
اماه ان عاکری

را بدا دربدار فراخواندده شطبدری430 :1413 ،س طومدی215 :1411 ،س راونددی،

782/2 :1409س ابددن هرر ددوب )434/4 :1379 ،و جددانش را بددا خطددر بیاندددازد شکلینددی:1429 ،

 )640/2از طرف د گر ،رقیب پنداری ز د ا نابت با امامیا ،باعث د بدا هدر بهانداای ادن بدن ز دد،
امامیا را از طبرمسان بگر زاند و رنان ناگز ر با بیت اماه در مامرا ،پنداه بیاورندد شمجلادی71/1 :1403 ،س
ر عاملی )41/5 :1425 ،موض امامیا در برابر قیاههای ز د ا معموال باسا با طبقات جامعا امامیدا و
نزد کی ا دوری رنها از کانون امامت و اطبع از فرمانهای اماه

بدود شبخسیداری )90 :1391 ،از رن

رو کا در دولت عبامیان ،ناب ها می ،انسااب با رموا خدا

دمرده دده و ندوعی تقددس را بدا

دنباا دا ت شابن با)639-638/2 :1368 ،
با طیف بزرگان بنیها م ذ میامدت همگرا دی میدان طالبیدان بدود گفسندی امدت،

ارتباط اماه

چهار طیف طالبیان عنی انیها ،اینیها ،خاندان جعفر طیار و فرزندان عباس بن علی
ا شان دا سند شابن بابو ا )442/2 :1395 ،محمد بن علی بن ابراهیم بدن کداظم
 )623/2و ا مد بن عیای از نوادگان علی بن جعفر

صددادق

شکلیندی:1429 ،

نیز از نخاسین راو دان ندص امامدت رن

بودند شطومی )199 :1411 ،جعفر بن محمد بن امماعی
ز ددد از نادد امدداه مددجاد

روابط نیکدی بدا
درت

اینی شخ دیبی ،)333 :1411 ،علدی بدن

شکلینددی )635-634/2 :1429 ،و اددین بددن اددن از خاندددان امدداه

شمجلاددی )323/50 :1413 ،کددا در قددم م دیز اددت شقمددی )228 ،211 :1361 ،بددا امدداه

دلباددسگیهددا ی دا ددسند شطومددی )251 ،230 :1411 ،همننددین عبداللددا بددن ا مددد از دودمددان امدداه
مجاد

رن گاه کا بدا زنددان افسداد ،همادر و دخسدرش ز ندب ندزد امداه ادن عادکری

رمدندد و

هدا ا ی را از ا شان در افت کردند کا از رن جملا نقرهای بود کا اماه با ز نب بخشید شابدن عنبدا:1417 ،
 )235-234محمد بن امماعی از تیره اماه کاظم
عاددکری

فرزندددش مهدددی

شکلینی )623-622/2 :1429 ،کا اماه ان

را بددا او نشددان داد شطبددری )313 :1413 ،نیددز در ا ددن دمددسا قددرار

میگیرند از طیدف ادنیهدا ،محمدد بدن امدماعی

ادنی شخ دیبی،357 ،316 ،304 ،38 :1411 ،

 )367و ا مد بن ان انی ضدمن د ددار امداه از ا شدان روا دت نقد مدیکردندد شابدن بابو دا:1378 ،
52/2 ،352/1س همو )358 :1404 ،همننین علی بن عبداللا انی گزارشها ی از د دار اماه

بدا

یعیان منی در مامرا با دمت داده امت شطومی )356 :1411 ،عبوه بر ابوها م جعفری شطبرمدی،
 ،)140/2 :1417محمد بن علی از نا عباس بن علی
کا مادر

رت مهدی

)348-347 :1365
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ان عاکری

در ارتباط بودند از طیف اینیها دودمان عمر پار اماه مجاد

بدا امداه

از راو ان اماه ،رن قدر بدا امداه نزد دک بدود

پس از هادت اماه ان عادکری

در خاندا او اقامدت گز دد شنجا دی،
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نتیجه

طالبیددان در ع ددر امدداه اددن عاددکری

 ،ددرا طی را تجربددا م دیکردنددد کددا بددر امدداس نظر ددا

«رفسارگرا ی خاندانی» ،با دنبداا پیشدینیا اند شدا میامدی کهدن ،عندی دا اکمیدت را محمدد
بودند دودمدان ابوطالدب ،از نظدر عبامدیان ،اصدلیتدر ن رقبدای خبفدت بدا دمار مدیرفسندد چدرا کدا از
بنیانیتر ن أنیت خبفت عنی ها می بودن و انسااب بدا پیدامبر
بودند در مااهای امامت اماه ان عاکری

بدا صدورت همزمدان برخدوردار

با عندوان مدااهای پا دانی ع در

دور ،قیاههدای

پیاپی راطالب ،در مرامر قلمرو عبامی ،ا ن دو اخا ها می را بارها در دو موی مخدالف هدم قدرار داد
با ا نکا جر ان میامی طالبیان از جنبا مذهبی ،معموال بدا باورهدای ز د دا تما د دا دت ،امدا بخشدی از
طالبیان نیز با امامیا گرو دده و بدا بیدت امامدت در مدامرا ،رو کدرده بودندد در همدین داا ،طیفدی از را
ابیطالب نیز با دربار عبامی گرو ده و همگرا با رنان در ت میمهای عبامدی-طدالبی ،جاندب عبامدیان را
میگرفسند مرانجاه گروهی نیز ،با دور از معرکا میامت و مذهب ،خامو ی پیش گرفسا ،مدر در گر بدان
زندگی روزمره دا سند
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