591
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاریخ اسالم

سال بیست و دوم ،شماره هشتاد و هفتم
پاییز 0011

درآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255ق) در برابر امامیه
تاریخ دریافت2937/7/12 :

تاریخ تأیید2011/3/12 :
احمد فالحزاده
محمد سپهری

1
2

معتز عباسیز(ع ع252ززع255ق)،عدرعشزایطی(عهزخعفت زسعریزه ع زخع ع
درگهایهسیعدرهسر،عیوضسععریعآشفتخع زاد عهز.دبعهزخعوهزاویعیاع کزس ع ز(ع
باسیهسن،عیمسمهخع ه عدرعیسمایعوعهخعوهشز.یط(عیمزسهعهزسدیع
بنکای

عوعیمزسهعسنز ع

،عیاع ظاِعدرهسرعجاطس (عمخسلفعهخعشمسرعم(ر زسبعمعتز ،عضزم ع

هساگادی نعسک.مسعهخعفس ینعمت .ل،عهخعینّسهسیعوز ر عدرع امزس اویط(ع
هساگشس؛عیمسعرواگسرعیو،عامس خعش.ر عهسیعمخسلفسنعوعیاعجم خعیمسمهخعه.دبع ع
یط عوژوهش،عدرعوسیخعهخعیط عوایشع خع«معت عچزخعروطکزادععیهسیز( عزع
مذها(عدرعهایهاعیمسمهخعیتخسذع اد؟»،عهاعییسسعت.صزهفعوعتل هزلعدید عهزسیع
تسرطخ(،عهخعیط ع تهجخعریه عییسع خعیوعتلسعتسثهاعمسدر،عهایدرعوعییتسدی ش،ع
فت سعریعیدیر عم( ادعوعیاع ظاعیهسی(،عیمسمهخعریعس ه(عمخسلفعم(دی نزسع
وعیاع ظاعمذها(ع ه عتلسعتأثهاعجاطسنعیهلعس طث،عیمسمهخعریع اقخییعمنلافع

 .1دانششآ وخته ششز ششت

یششز قششو د در شش ی تشش یخ اسشش ،د داناششم خششسام اسشش،خی تهشش ا :

(.)ahram12772@yahoo.com
 .2اس د ت یخ اس ،دانام و ادد دا د ته ا خ رزد ته ا .)sepehran55@yahoo.com( :

091

درآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255ق) در برابر امامیه

م(شماد؛عهخعوطژ عی تشسرعفااع دطکعش نعت.ل عمه ی

عیاعی.یعوهشک.طسنع

درهسر،عهخعبن.ینعوسطسنعهخشعفت سعباسی(،عهخعوی زنشعهزسیعدرهزسرعیزابسع
هخشه ب

کلیدواژگان :امام هادی

 ،اماام سناع کنا ی

 ،خالفا کاا ایان ،معتا

کاا ی ،اهل سدیث.
مقدمه

ابوکاداهلل محمد مع وف به معت (135ا111ق) ،ب رگ ت یع پن متوکل ،پس از منتص  ،از
زنی یا تمدار و زیاارو به نام «قایحه» به دنیا آمد 5.پُ واضا باود کاه او در ایاع اع،
توانایی چنیع کاری را ندارد و اف ادی از وی خود خلیفه ،ایع امور را اداره خواهناد کا د.
انگی ه متوکل ایع بود تا زمامداری شه ها و دول را از چنگ ف ماندهان ت ک خارج ازد؛
زی ا پس از روزگاار معتصا( (112-581ق) ،ف مانادهان نااامی تا ک در درباار ،اماار
زمیع های مختلف را میان خود تقنی( ک ده بودند 1.با م گ منتص باه د ا ت کاان،
منتعیع پن معتص( (ح 111-148ق) ،به خالف ر ید و او از در دشمنی باا بازمانادگان
متوکل ،تمامی اموال معت را به ج مقدار اندکی مصادره ک د 3.با انتقال خالفا از اوی
منتعیع به بغداد و دور شدن ت کان از س وم  ،ناامیان ت کِ ساض در ام ا و ناامیادی
آنان از بازگش منتعیع به ام ا ،آنها معت را در ال  115هجا ی خلیفاه خاود اکاالم
 .1طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.171
 .2بنت جهیو بن خقبتل الع بید «الجیآ العب سی فی ص نفتذ االت اک دتأثی ت دمو ی الحیش

السی سیة داالق ص دیة (333-232ق)»د ص1372د بز نقل ا  :تجش

امخشود ج1د ص101؛ ابشن

تغ ی ب دید النجت الظ م د ج2د ص271؛ یعقتبید ت یخ یعقتبید ج3د ص.217
 .3طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.211
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ک دند و با او بیع نمودند 5.ایع رفتار ،مایه جنگی چندماهه میان دو خلیفه ،ی ی در بغداد
و دیگ ی در ام ا شد که پس از محاص ه بغداد و بیع ف ماندار آنجا ،یعنای محماد باع
کاداهلل بع طاه (113-119ق) با معت  ،در روز جمعه  4مح م ال  111هج ی ،منتعیع
ناچار به کنارهگی ی و بیع با معت شد و پس از چندی ،باه قتال ر اید 1.معتا در ماد
خالف کوتاهش (111-111ق) ،با دو پیشوای امامیه ،یعنی اماام هاادی (114-151ق) و
امام کن ی (161-131ق) معاص بود .ایع مقاله ،ا آن دارد تاا رفتارهاای یا ای ا
مذهای معت در ب اب امامیه را از دریچه شناخ او و زمانهاش واکاود.
پیشینه بحث

با وجود جنا وجاوی فا اوان در میاان متاون و مقااد چندزباناه ،های مقالاهای باا
روی دشنا ی یا ی ا ماذهای معتا در ب ابا امامیاه باه د ا نیاماد؛ اماا ب خای از
پژوهش ها ،یا به ایع دوره اشاره داشتند یا این ه به خود معت پ داخته بودند که نمونههایی
را از نا میگذرانی( .محمود امانی در مقاله «ب ر ی تطایقی رفتار خلفای کاا ی با امام
هادی

» ،در قالب یک صفحهونی( ،با روی د قیامهای کلویان در ایع زمانه ،باه بیاان

وضعی امامیه در کص معت پ داخته ا

 .مقاله " "al-Muʿtazz Bi'llāhاث با ورث

3

(1151-5918م) در دائ ال ع ف اس ،لید  ،نگاشته به اال 5993مایالدی و بنایار
کوتاه ،درباره معت کاا ی با روی د مع فی او و زمانهاش بدون توجه باه روی ا د وی باه
امامیااه ا ا  .پااس از او« ،مااارتیع فور ااتن » 4بااه زبااان آلمااانی در کتااابی بااا کنااوان
 .1م

د ص.282

 .2م

د ص.338
3. Bosworth.
4. Martin Forstner.
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Al-Mu'tazz billäh (252/255-866/869) Die Krise des abbasidischen

( Kalifats im 3./9معت باهلل ،بح ان خالف کاا ی در ق ن وم) به مشا ال

یا ای

معت در ام ا پ داخته و دشواریهای یا ی دربار را ب ر ای کا ده ا ا ؛ اماا او نیا باه
روی دهای یا ی ا مذهای ایع خلیفه در ب اب امامیه نمیپ دازد .کتاب او بعدها به و ایله
«ام.ک اپ» 5در شاماره  16مجلاه مطالعاا کاا ایان ()Journal of Abbasid Studies
در قالب دو صفحه نقد شاد .همچنایع ،مقالاه « اام ا ،نقطاه تحاول در تااری ا االم»
( )Die, Samarra'-Zeit" als Wendepunkt der islamischen Geschichteنوشته
«می کو نواک» 1در مجله  ،5991 ،Das Altertumشماره  ،45کمت از یک صفحه فقا
به بح ان اقتصادی کص معت اشاره دارد.

در میان کتاب های نوشته درباره کاا یان نی دکت ید اسمدرضاا خرا ی در تااری
خالف کاا ی ،در مجموع شش بار و در قالب دو صفحه ،از معت کاا ی نام ب ده و ا ا اً
به خالف او با روی د دیگ ی پ داخته ا

 .دکت محمد اهیل طقاوش نیا در کتااب

دول کاا یان در کمت از چند صفحه و تنها نُه بار ،از معت کاا ی نام میب د که بخشای
از اشاره ها م بوط به امور یا ی م بوط به معت در دوره پدرش متوکل ا ا  .او نیا باه
روی د یا ی ا مذهای معت به امامیه نمیپ دازد .همچنیع ،خان( «مشاکه بن جهی( بع
مقاول العتای» در یک مقاله صد صفحهای با کنوان «الجیآ العب سی فشی صش نفشتذ
االت اک دتأثی ت دمو ی الحی السی سیة داالق ص دیة (334-131ق)» فق در چهار
صفحه به رفتارهای یا ی معت در ب اب ت کان و درباریان اشاره نماوده ا ا  .در میاان
پایاننامهها نی ا با آن ه انتاار میرف ا درباره معت کاا ی نگاشته منتقلی در د ات
1. M. Kropp.
2. Mirko Novak.
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نین  .منصور ط فداری در پایاننامه «ب ر ی سیاط یا ی موفق کاا ای و نقاش او در
تحود کص معتمد باهلل» ،اشاره هایی به دوره س م انی معت نموده ا

؛ ولی به بحاث

روی دهای یا ی ا مذهای او در ب اب امامیه توجهی نشان نداده ا

 .اف ون با ایاع،

«منام یو ف محمد سجو» در پایاننامه «دالیة العهشد فشی العصش العب سشی ال ش نی
(333-237ق)» اشاره کوتاهی به ودیتعهدی در آن دوره دارد؛ اما او نی به موضوع ایاع
مقاله ،ن دیک نشده ا

.

گذری بر ساختار قدرت در عصر معتز؛ مقدمهای بر رویکردهای سیاسی ـ مذهبی

معت  ،پن متوکل ،بخشی از موفقیتش در ر یدن به خالف را مدیون مادرش بود که زنی
پُ شور در یا

و ف دی موث ب رفتارهای متوکال و در کایع ساال ،باانویی اهی( در

س وم بود 5.ایع زن ،در تمامی دوره معت  ،خود بخشی از امور خالف را اداره میکا د.
او از ی نو لاا

1

خونیع متوکل را به معتا نشاان مایداد و او را باه انتقاام از ت کاان وا

میداش  3و از وی دیگ  ،به

داران ت ک نامه ماینوشا و آنهاا را با ای جناگ باا

دشمنان خلیفه ف مان میداد 4.به ج مادر خلیفه ،محمد باع کما ان ضاای ،ا اتاد دوران
کودکی معت  1،ی ی دیگ از ایع اف اد بود .دو

دار مع وف ت ک به نام وصیف (د 113ق)

و بُغا (د 114ق) که روزگاری در خدم منتعیع بودند ،در ابتدای خالف معت  ،بخشای از
ک ل و نصب ف مانداران را به مثابه ی ی از پُ نفوذت یع ت کان دربار انجام میدادند 6.خلیفه،
 .1طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.223
 .2م
 .3ابن

د ص.387
دد د ال سر الح ددنیةد ج7د ص201؛ ثع لبید اإل ج د اإلیج د ص.88

 .3ابن ه دد د ت یخ ابن ه دد د ج3د ص.372
 .1ابن ر ی د البدایة دالنه یةد ج11د ص.17
 .1طب ید ت یخ طب ید ج 9د ص.372
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ه چند در ظاه قدر محض دربار بود ،در سقیق  ،ایع جامعه ناامی ت کاان بودناد کاه
امور را اداره و هدای میک دند؛ چ اکه به ر ( ف مان وایان کاا ای ،اهال قصا
ش ابنوشی شاانه و خواب روزانه بودند.

اگم

5

زمینهسازی شورشهای عصر معتز در رویکردگزینی سیاسی خلیفه

کاا یان از دوره متوکل به بعد ،تالش ک دند بار دیگ کناص مخاالفی را در ب ابا ت کاان
بیف ازند 1.معت و دولتم دانش میداننتند که ناامیان ت ک ،رقیای ب ای اقوام دیگ ی مانند
ای انی ،بهویژه طا تانی ها و کُ دها به سناب میآیند .ازایعرو ،ب ای ساذف خشاون باار
ب رگان ت ک ،از ایع طیفها ا تفاده میک دند 3.بغداد نی که خود را بازنده رزم یا ی در
ب اب

ام ا میدید ،نی وهای ناامیاش ه ازچندی به بهانهای ،ب نی وهاای دولتای معتا

میشوریدند 4.درگی ی میان منتعیع و معت  ،اب شد جامعه ا المی در ط س م انان
به دو د ته تقنی( شوند که پس از پی وزی ج یان معت  ،یاران منتیعع
پس ا تقالل ب داشتند 1.شورش شه ها نی خود بخشی از مش ال
شمار میرف  .قلم وهای دورد

به ناف ماانی و
یا ی ایع دوره به

خالف و از جمله اوضاع مص نی بنته به ش ای دربار

معمودً ناآرام بود 6.یک جابهجایی قدر ه( در بغداد اوضاع را کمی دگ گون ک د .محماد
بع کاداهلل طاه ی ،از ننل طاه یانی بود که پش به پش ب بغداد ف ماان مایراندناد و
 .1تفىد خ ن ان ق دی جتاخع الحك ی ت د لتاخع ال دای تد ج2د ص.331
 .2طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.313
 .3م

د ص.311

 .3م

د ص.311

 .1یعقتبید ت یخ الیعقتبىد ج2د ص.101-100
 .1ابن ه دد د ت یخ ابن ه دد د ج3د ص.381
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امور ش ق خالف را نی در د

010

داشتند .وقتای او از دنیاا رفا  ،شاه بغاداد در اختیاار

ب ادرش کایداهلل (د.ح 311ق) ق ار گ ف ؛ درسالیکه طاه پن محمد تالش بنیاری ک د
تا س وم را به د

بگی د 5.قدر ت کان در کیع خش( آنها از خلیفه ،اوضااع را چناان

دگ گون ک د که با

کشی صال پن وصیف ،دیگ هی ام و نهیای از خلیفاه شانیده

نمیشد.

1

معتز و گرایش به اهل حدیث ،مقدمهای بر رویکرد مذهبی

از نا کقیدتی ،معت بنا با روال یا ای و اکتقاادی پادرش ،ی ای از پ وپااق
هواخواهان اهل سدیث بود .یک دیدگاه معتقد ا

تا یع

که توجاه متوکال باه اهال سادیث،

ب آمده از سسّ ک ب گ ایی او و در را تای ماارزه با غی ک باان باود کاه از زماان ما مون
کاا ی ،همان رنگ غی ک بی را سفظ ک ده بودند 3.با ه تفنی ی ،اما درناگ در چنادیع
چه ه ب رگ محدثی که در ایع زماان از دنیاا رفتناد ،باهنی ای پا ده از ایمای جامعاه
سدیث گ ای کص معت ب میدارد :إ حاق پنا بهلاول (111-564ق) ،زیااد پنا ایاوب
(111-566ق) ،محمد پن بشاار (111-562ق) ،مو ا پنا مثنا الا مع (د 111ق) و
یعقوب پن إب اهی( دورقی (د 111ق) ،در صدر فه
دوره ق ار دارند 4.محمد بع کم ان ضای ،1فه

ِ شخصی های بناام سادیثِ ایاع
هشتادنف های از قاضیهای پیشنهادی

خود را از میان همیع ج یانهای دینی تنای( ک د که ب خای از آنهاا مانناد «خلنجای» و

 .1طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.377-371
 .2یعقتبید ت یخ الیعقتبىد ج2د ص.102
 .3ج ایدی د «چمتنمی ختاجهز خ ترل ب سی ب نح زم ی ر،خی»د ص.1
 .3ابن ر ی د البدایة دالنه یةد ج11د ص.11
 .1م

د ص.17
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«خصاف» ،شه تی ه( داشتند؛ اما تنها با بدگوییهای شفیع خادم (د 184ق) و محمد بع
اب اهی( بع ک دیه و کادالنمیع بع هارون ن د معت  ،نه تنها مشغول به کاار نشادند ،بل اه
ایع ام

اب شد به ضای تهم ِ گ ایش باه اباع ابایدواد معت لای زدناد و معتا او را از

منصب قراو کنار زد .م دم ه( ب پایه همیع تالیغاتی که ایع هشتاد نف کلیه مخالفان
اهل سدیث داشتند ،به «خصاف» یورش ب دند و بقیه ایع فه

ه( بهناچاار باه جاناب

بغداد کوچانده شدند 5.همه اینها ،بخشی از نشانههای بالنادگی ج یاان ف هنگای ا دینای
محدثان بود .دو محدث نامدار ،یعنی محمد بع کاداهلل مخ مای (د 114ق) و موهال باع
إهاب (د 114ق) ،ه دو در روزگار معت درگذشتند 1.معتا تاالش کا د باا بیا ون رانادن
معت لیان از ام ا ،ک صه را ب ای جامعه اهل سدیث بگشااید .ازایاعرو ،او اصاحاب «اباع
ابیدواد» (141-561ق) که یک ج یان کالمی ا فقهی 3و ت فی کننده بودند 4و در گذشته،
در امور یا ی و اجتماکی د

بلندی داشتند ،1با اتهام «رافره قدریه جهمیه» از ام ا

بی ون ک د و آنها به بغداد ف تاده شدند 6.ناگفته نماند ،به م ور زمان ،ی ای از مشا ال
معت  ،بی( او از ج یان اهل سدیث بود؛ چ اکه سدیثگ ایی در ایع دوره ،کاری ک ده بود که
ه مخالفی را با تهم اکتقادی از کار ب کنار میک دند 2.همچنیع ،در بغداد و قلم ویهای
 .1طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.371
 .2ابن ر ی د البدایة دالنه یةد ج11د ص.13
 .3هطی بغدادید ت یخ بغدادد ج11د ص.13

 .3نتی ید نه یة اال

فی فنت امد د ج22د ص.211

 .1ابن ر ی د البدایة دالنه یةد ج10د ص.317
 .1ابن جت ید ال ن ظود ج12د ص. 11
 .7طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.371
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ف ی اسمد بع سنال ،اهل سدیث چنان جودن میدادند که ستی وارد خانه امی ان شاده،
خم های ش اب و آد مو یقی را میش نتند و کنی ان آوازهخوان را میزدند.

5

امامیه در سده سوم؛ بحثی واژگانی درباره چند واژه کاربردی

در ب ر ی کوتاهی از متون تاریخی ،روایی و کالمای اده اوم ،امامیاه را باا ناامهاای
،

گوناگونی در ایع ده میتوان نگ ین  .با آن ه پیشوایان امامیاه ،یعنای کنا ییع

پی وانشان را «موالی» میخواندند ،1اما در میان متون روایی ،پی وان اهلبی به «شایعه»
داشتند 3.گاهی نی واژه «اتااع ادئمه» ب ای ایشان به کار میرف که الاته کارب د

شه

گنت دهای نداش  4.پارهای از کتب کالمی ایع دوره نی امامیه را با واژه «اصحاب امام »
یاد میک دند؛ 1اما واژه «امامیه» ،در هی یک از متون تاریخی ،روایی یا کالمی ایع کصا
نیامده ا

 .شاید جالب باشد بدانی( که کمی جلوت  ،امامیه را «اهل سق» ه( میگفتند.

گفتنی ا

6

که واژه «شیعه» در ایع دوره ،به دو معنا به کار میرف ؛ اگ ایاع واژه در

کنار جماک کاا یان ذک میشد ،مناور همان پی وان کاا یان بودند که بهنوکی بخشی
از ازمان دکو و مالّغان ر می کاا ی شم ده میشدند که با ای اکاالن خالفا باه
شه های مختلف اک ام میشدند؛ 2ولی اگ واژه «شیعه» در کنار اهلبی به کار میرف ،
 .1گ جی پت د «خن سب ت شیعز د خع زلز د ق

چه

مج ی»د ص.121

 .2ر ینید ر فید ج2د ص113؛ ابن شه وشت د ال ن ق د ج3د ص.331
 .3ب قید ال ح سند ج1د ص.183-182
 .3ق ید تفسی ق ید ج1د ص271د338؛ م

د ج2د ص.331

 .1ن شی ارب د خس ئل اإلخ خةد ص.198
 .1ابن ب بتیزد امخ لید ص333؛ م تد یشت امهبش د ج2د ص111؛ م شتد ر ش ل الشدیند ج1د -
ص10د11؛ م

د ج2د ص.331

 .7طبشش ید تشش یخ طبشش ید ج8د ص207؛ م شش د ج9د ص231؛ نششتی ید نه یششة ام

فششی
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مناور همان پی وان اهلبی بود 5.از آنجا که لفظ «شیعه» در ده اوم ،با ای زیدیاه و
ای گ وه های منشعب از امامیه مانند فطحیه نی باه کاار مایرفا  ،ایاع واژه اشاارهای
تخصصی به امامیه نین  .ازایعرو ،در ایع مقاله از واژه «امامیه» ا تفاده شده ا
واژه «کلوی» نی در ایع دوره ،به دو گونه ثا شده ا

.

؛ اگ ایع واژه در ضمع اشاره

به ی ی از ادا (طالایان) به کار میرف  ،به معنای ی ی از خاندان و تاار کلی

بود

1

و اگ ایع واژه به صور «کلوییع» ا تفاده میشد ،گاهی مناور همان ادا  ،و گااهی
مناور همان شیعیان بود؛ 3اما واژه «طالای» ،تنها اختصا
شامل ننل کلی

و ب ادرانش جعف و کقیل بود.

به ننل ابوطالب داشا کاه

4

رفتارهای سیاسی طالبیان؛ مقدمهای بر رویکرد سیاسی معتز در برابر امامیه

پی و همان خنی که از شااه س وم معتا باه متوکال گفتاه شاد ،در روزگاار معتا
نارضایتی های کمومی از دول کاا ی همچنان ادامه داشا  .در همایع دوره ،باار دیگا
کلویان و طا ی ها همنوا با ابودلاف ف ماان وای محلای آوه و اطا افش ،ا باه شاورش
ب داشتند 1.پنج ضلعی شورش ،یعنی «ابودلف»« ،قمیها»« ،6اهل ری»« ،طا تانیهاا و
دیلمیان» و همه «مخالفان کلوی» ،در ایع ناسیه ی پارچه شادند و قادر
فنت امد د ج22د ص122؛ جهای ید الت اء دالك

د ص17؛ ابن دیود بغیة الط

د ج8د ص.3712
 .1ر ینید ر فید ج3د ص333د.331
 .2خسعتدی (ش غ نی)د اثب ت التصیةد ص231د270؛ ب قید ال ح سند ج1د ص.88
 .3ف اتد تفسی ابن ف اتد ص120؛ طتسید امخ لید ص.31

 .3ر ینید ر فید ج2د ص118؛ ابن ب بتیزد یت اهب ال ض
 .1طب ید ت یخ طب ید ج9د ص. 372
 .1م

د ص.381

د ج2د ص.117

ات گی را در
فى ت یخ
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میان مخالفان کاا ی تش یل دادند؛ 5تا جایی که ارتااط خ ا ان در ش ق خالف ا المی
با م ک  ،کامالً در کنت ل ایع گ وهها بود .بدیع ان ،اوضاع در منطقه جاال بنیار پ یشان
بود 1.جناشهای شیعی رفتهرفته

ا

قلم وی معت را ف اگ فتند .از طا تان و خ ا ان

تا ری ،ق( و همدان ،از مص تا م ه و مدینه ،و از کوفه تا بص ه ،قیامهای شیعی ی ی پس
از دیگ ی ،زمینه را ب ای باورمندی ه گونه اتهام به ب رگان طالای ساض در ام ا ،یعنای
ائمه شیعه ف اه( میک د .گ چه نخنتیع نهر ب رگ ،س ک کلویان در طا تان کامالً
س کتی غی امامی بود بود ،اما شماری از طالایان ( ادا ) نی به ایع قیام پیو تند 3و همیع
ام  ،ب شد تا دربار بپندارد که ای طالایان ساض در ام ا نی با ایع س کا هم اهای
میکنند .از وی دیگ  ،س ک های طالایان در بغداد یا کوفه ،د

به د

ه( داد تا در

هشت( شعاان ال  111هج ی ،خلیفه ال ،طالایانی مانند :ابواسماد سنانی ،کلا باع
کایداهلل سننی و ابوهاش( جعف ی (د 165ق) به هم اه دیگ انی از اادا را از بغاداد باه
ام ا ف اخواند.

4

در یک تحلیل کلی ،از نا دربار ،همه طالایان با ه نام و کنوانی ،ی پارچه در تاالش
بودند تا خالف را به د

گی ند .با پیچیدهت شادن اوضااع در اام ا و بغاداد ،کلویاان

(طالاایع و هوادارانشان) ،ری را ی ی از م انهای سراور شایعه و اه( خاود از قادر
میداننتند 1و به هم اه ساکمان طا تان مانند :اباع جسناتان ،اسماد باع کینای کلاوی
(د 113ق) و سنیع بع اسمد کوکای(د 113ق) ،باه ری تاختناد کاه در ایاع ناا دِ ناکاام،
 .1م

.

 .2نتی ید نه یة ام

فی فنت امد د ج21د ص.373

 .3ب،ذ ید ف تح الب دا د ص.311
 .3طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.370-319
 .1م

د ص.372
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همگی کشته شدند .سرور پُ رنگ طالایان در ایع شورش ها ،به قیما جاان بنایاری از
ایشان تمام شد؛ ب ای نمونه ،کلی بع مو ا باع ا اماکیل باع اماام کااظ(

در ری

د تگی شد و در زندان درگذش  5.جعف بع محمد ،از نوادگاان اماام اجاد

ها( در

جنگ میان اسمد بع کین از الله امام جاد

و کاداهلل بع ک ی  ،جانشایع محماد

بع طاه در ری ،کشته شد 1.طاه بع کاداهلل در جنگ با سنایع باع اسماد کاوکای در
ق ویع ،اب اهی( بع محمد از ننل کاا

بع کلی

را کُش  3.در

در همیع روزهاا،

در هشت( رجب ال  113هج ی ،کادالع ی پن ابودلف ک جای ،باه کناوان یاک شایعه
معت ض قیام ک د؛ اما دره( ش ن  .در همیع ال ،مو ی پن بغا باه جناگ کاوکای از
ادا کلوی ق ویع که شه را فت ک ده بود ،رف ؛ اما مو ی ش ن خورد و باه دیلا(
گ یخ  4.قمیها نی از نتی د تگاه خالف به ه ب دناد و ا از پ داخا مالیاا باه
خلیفه ب تافتند 1.ایع رخداد ،در ال  114هج ی روی داد که مفل ت ک ب پیشگام لش
مو

بع بغا وارد ق( شد 6و بنیاری را کش و بیش از ه ب اب مالیا مقا ر ،از ایشاان

مالیا گ ف  .پس ،شماری از ب رگان شه را به ام ا ن د معت ف تاد 2و باروی شه را
نی خ اب ک د 8.در ادامه روند شورش طالایان ،در دوم رجاب  111هجا ی ،کینای پنا
 .1خسعتدید خ دج السم د ج3د ص.91
 .2اصفه نید خق تل الط لبییند ص.121
 .3م

د ص.121

 .3طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.378
 .1ب،ذ ید ف تح الب دا د ص.307
 .1ق ید ت یخ قود ص.31
 .7ب،ذ ید ف تح الب دا د ص.307
 .8ق ید ت یخ قود ص.31
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جعف و کلی پن زید که ه دو از ادا سننی بودند،

011

به قیام ب داشتند که کاداهلل بع

محمد کاا ی به مصاف آنها رف  5.در ال های پایانی خالفا معتا  ،اوضااع در قلما و
خالفتش به شد پیچیده شد؛ نای س ک زنگیان که به دناال یک درگی ی در ال 111
هج ی به قیام خوفناکی تادیل شد  1و خالف را در بیع الهای  111تا  121هج ی به
خود مشغول ک د .از نا خلیفه ،ایع س ک آغاز قدر یابی اماام سناع کنا ی

و

بود؛ 3چ اکه تعداد بنیاری از طالایان به صاسب

دلیلی ب تصمی( خلیفه ب قتل آن سر

زنگ گ ویده بودند 4.با ایع سال ،امام در نامهای به یارانش ه گونه انتناب صاسب زناگ
به خود را رد ک د؛ 1اما بنیاری از امامیه ب ایع باور بودند که ایشان به دلیل تقیه ،انتنااب
صاسب زنگ را به اهلبی نفی میکند.

6
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معت کاا ی که تح آموزه های متوکل پ ورش یافته بود ،در آغاز زندگانیاش با چی گای
ج یان سدیثگ ا کمالً هی میلی به ای ج یانها مانند معت له کاه روزگااری مفااهیمی
ن دیک به امامیه را منتش میک د ،نداش  .دربار در ایع روزها ،با چنیش جدیادش ،هناوز
ه( بهشد شمایلی ضدّ شیعی داش و اط افیان معت  ،چه از ت کان و یا ندیمانش ،امامیه
را روی دی مخالف دول میپنداشتند 2.از دید معتا و درباارش ،بیا اماام هاادی
 .1طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.388
 .2خسعتدید خ دج السم د ج3د ص.91
 .3ادی د االئ ة امثنی ا د اسة تح ی یةد ص.239
 .3ق ید ت یخ قود ص.229
 .1ابن شه وشت د خن ق ول أبی ط ل د ج3د ص 329؛ ا ب ید راف الغ ةد ج2د ص.323
 .1ق ید ت یخ قود ص.229
 .7اسك فید نقض الع نیةد ص.219
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در ام ا کانون اداره کننده جامعه مخالفان معت بود .سمله های شاانه به خانه آن سرا
ب ای یافتع اموال و نشانههایی از قیام ،بهویاژه گا ارش ناماههاایی از اهال قا( نا د آن
سر  ،در همیع سال و هوا قابل تفنی بود 5.واژه کامالً یا ی «ابع رضاا» کاه با ای
امام هادی

و امام سنع کن ی

به کار میرف  1،درب دارنده مفهوم پذی ش سقّ

خالف ایع دو امام به جای جدّشان کلی بع مو ی ال ضا
دادن مق ری خاصی ب ای امام ،عی میک د پیوند آن سر
اما ارتااط ف اوان امامیه با بی امام هادی

بود 3.گ چه درباار باا قا ار
به کاا یان را نشان دهد،

4

در قالب پ داخ نذورا  ،هدایا و باهویاژه

خمس که ب داشتی یا ی به معنای ا تحقاق خالف را به دناال داش  1و فعالی نهااد
وکیالن ،تادیل به ایع باور جا و ان شده بود که امام ،دیگ ان را به خالف خود دکاو
میکند 6.پیشت گذش  ،در ال  114هج ی ،قمیها که در ادامه قیام کماومی ابودلاف
ک جی (آوهای) ق ار داشتند 2،از ف مان خلیفه

پیچیدند و هم مانی شاورشهاای با رگ

کلویااان ،ابودلااف و قماایهااا ،اااب شااد تااا خلیفااه ردّ پااای آنهااا را در رفتااار یا اای
امام هادی

و بی ایشاان در اام ا جنا وجاو کناد 8.از آن او ،اماام هاادی

بهروشنی در دیادارهای خصوصای ،از صاحیفه کلای

کاه در اختیاارش باود ،اخع

 .1ذمبید ت یخ اإلس ،د ج18د ص.199
 .2ق ششید تفسششی الق ششید ج2د ص298؛ صششف د بص ش ئ الششد ج ت فششی ف ش ئل ولخح ششدد ج1د
ص11د371؛ خسعتدی (ش غ نی)د اثب ت التصیةد ص.237
 .3دخی ید ی الحیتا د ج1د ص. 373
 .3الخصیبید الهدایة الكب ىد ص.383
 .1ب سید خا ق أنتا الیقین فی أس ا أخی ال ؤخنیند ص.113
 .1بح ید انس ال جنت د ا ة ال حزد د ص. 231
 .7طب ید ت یخ طب ید ج9د ص. 381
 .8م

.
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میگف ؛ چی ی که از دیدگاه خلیفه ،نشانهای از دکو به خویشاتع در خاود داشا  5.در
به ط ز ماه انهای منموم شد 1و در

چینع ش ایطی ،در گ انیگاه رویدادها ،امام هادی

دوشناه  16جمادیالثانی ال  114هج ی به شهاد ر اید 3.خلیفاه ،تنهاا با ای آن اه
منا اا میان هاشمیان و طالایان در ام ا و ای شه ها آشفته نگ دد و انگِ کشتع امام
به دربار زده نشود 4،هنگامی که خلیفه خاا شاهاد هاادی

را دریافا  ،ف ماان داد

شه وندان در تشییع جنازه ش ک نمایند و ابواسمد (موفق) پن متوکل ،در خیابانی به ا (
خودش در ام ا ،ب پی

امام نماز خواناد 1.بناا با ر ا( آن روزگاار ،چهاار روز پاس از

درگذش پدر ،امام سناع کنا ی

باه اوی قصا معتا س کا کا د و پاس از

خوشامدگویی خلیفه به امام و ک ض تنلی  ،در واقع ،جایگاه یا ی پدر را کاه ر امی
وی ن د خلیفه و دربار بود ،به پن بخشید و اهمی از بیا الماال را کاه باه پادر تعلاق
میگ ف  ،با اندکی اف ایش ب ای ایشان مق ر نمود 6.ایع رفتار خلیفه ،گ چه در واقع تالش
دربار ب ای پنهان ک دن نقش خلیفه در به شهاد ر اندن امام را در خاود داشا  ،اماا از
نا امامیه ،اکت اف ر می دربار به امام امام سنع کن ی

بود.

2

ب ر ی رویدادها نشان میدهد که امامیه پس از شهاد امام هادی

 ،دچار منائل

امنیتی جدیدی شد .به گفتاه یاک راوی کاه از محماد پنا ا اماکیل باع ابا اهی( باع
نقل میکند ،امام سنع کن ی

مو ی

بین روز پیش از م گ معت  ،نامهای به

 .1خسعتدید خ دج السم د ج3د ص.81
 .2م

د ص81؛ ابن جت ید تسر الختاصد ص.323

 .3س ع نید امنس

د ج9د ص.303

 .3طب ید ت یخ طب ید ج9د ص.381
 .1الخصیبید الهدایة الكب ىد ص.239-238
 .1م

د ص.383

 .7م

.
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ابوالقا ( ا حاق بع جعف زبی ی ف تاد و از او خوا

که از خاناه خاارج نشاود؛ تاا آن

رویداد ب رگ ،یعنی م گ معت رخ دهد 5.در همیع نامه ،امام

از کشته شدن کاداهلل بع

محمد بع داود ،از ف ماندهان تمگ کاا ی ،ده روز پیش از م گ معت خا داده بود کاه
طاق گفته امام ،او در همان زمان به قتل میر د 1.با ف وکش ن دن س ک های کلویان،
معت که م ک ایع قیامها را در خانه اماام سناع کنا ی

مایدیاد ،د اتور داد آن

را به کوفه با ند و در راه به شهاد ب انند 3.آگاهی شیعیان از ایاع موضاوع ،در

سر

قالب نامهای که با ناراستی از اسوال امام پ
در پا

سر

وجو میکند ،انع اا

یافتاه ا ا کاه آن

اینان نوشتهاند « :ه روز بعد ،مش ل سل خواهد شاد ».ا انجام در روز

وم ،ب مانای تاری نامه ،معت کشته شد.

4

همچنیع ،انتشار خا مح مانه پیشگویی 1تولد مهدی

که از میاان گفا وگوهاای

بطع جامعه امامیه به بی ون درز میک د و نی ت یید ایع خا باا پیشاگوییهاای منجماان
دربار 6که با کتب مالس( م تا بودند 2و دولتم دان نیا باا را اتیآزماایی ،آرای آنهاا را
بهراستی میپذی فتند 8،دربار را متقاکد ک د تا قال از به دنیا آمادن ایاع پنا  ،اماام را باه
شهاد ب اند 9.بعدها در پا

به ایع ت اپوهای دربار ب ای کشتع امام ،آن ه( پایش از

 .1ر ینید ر فید ج2د ص.122
 .2م

د ص.123-122

 .3ابن شه وشت د خن ق ول أبیط ل د ص.332
 .3ابن صب غ خ لكید الفصتل ال ه ة فی خع فة امئ ة( یهو الس) ،د ج2د ص.1082
 .1ر ینید ر فید ج2د ص.127
 .1ابن ندیود الفه ستد ص.201
 .7ابن اثی د الك خلد ج7د ص.100
 .8طب ید ت یخ طب ید ج9د ص292د.333
 .9طتسید الغیبةد ص.231
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تولد ف زندش ،امام سنع کن ی

ف زندش را «مُؤَمَّل» ،یعنی انتاارکشیدهشاده ناام

نهادند 5.اف ون ب ایع ،یاران امام سنع کن ی

 ،ه ازچندی از اوی معتا زنادانی

میشدند 1.شماری ه( در ایع میان ،به و یله معت کشته شدند .سنع أکاور ،معا وف باه
جواد که ی ی از ب رگان بنیهاش( بود ،یک مثال از ایع د
طاق ف ا اب شد که

ا

 3.زندانهای اخ و

شنا ت یع صحابی امامی ایع دوره ،ابوهاش( جعف ی ا ی ای

از نوادگان جعف طیار ا در زندان از ختی ش ای به امام سنع کن ی

ش ای بُ د

که امام نامهای با مرمونی از پیشگویی به وی ف تاد که« :ام وز نمااز ظها را در خاناه
خواهی خواند» 4و او همان روز آزاد شد.
بررسی رویکرد مذهبی معتز در برابر امامیه

نوع دیگ از رفتارهای مذهای کلیه امامیه ،از دریچه جامعه اهل سدیثِ مورد سمای معتا
بود .آنها با مخالف آش ار و تح ی( فتاوای امامیه ،کماالً در ب ابا امامیاه قا ار داشاتند و
ف مانداران را نی به ب خورد خشع تح یک میک دند؛ ب ای مثال ،تفاو ب

بحث می ان

زکا که اهل سدیث فتوا به پنج و یک وم رطل بغادادی ،و اصاحاب رأی آن را هشا
رطل ،و امامیه آن را نُه رطل ک اقی و شش رطل مدنی میداننتند 1،در کنار تفاو فتااوا
ب
 .1م

جمعخوانی نمازهای «ظه و کص »« ،مغ ب و کشا» 6و جابهجایی نماز مغا ب باه
؛ ابن ابیال جد ت یخ أمل البیتد ص.113

 .2طب سىد إ  ،الت ى بأ  ،الهدىد ج2د ص.130

 .3ابن صتفى ( تی)د ال جدی فی أنس

الط لبییند ص221؛ ابن نبزد د الط ل فی أنسش

ول أبیط ل د ص.97
 .3طب سید إ  ،الت ى بأ  ،الهدىد ج2د ص.130
 .1رتفید االس غ ثة فی بدع ال ،ثةد ص.11

 .1ر ینید ر فید ج1د ص392؛ ابن ب بتیزد خن الیح

الفقیزد ج1د ص287؛ م تد ل الا ایعد ج2د ص.322
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کمی زودت از مغ ب از وی کامه 5،بخشی از ایع چندگونگی آرای فقهی بود .طاق ب خی
از فتواهای ب آمده از شماری از سدیث ها در ایع دوره ،اگ کنای پایش از نمااز مناواک
نمیزد ،نمازش باطل بود 1.نماز جماک  ،بهویژه جماک کشا ،ی ی دیگا از فتااوای ایاع
دوره به شمار میرف که در ایع کص  ،بنا ب نا بخاری و سنع ،ایع نماز واجب بود که
الاته اسمد بع سنال ایع رأی را نمیپذی ف  3.همچنیع ،تفااو هاای فقهای مانناد :ذکا
«آمیع» در پایان وره سمد از وی کامه 4که امامیه آن را باطل میدانن  1،نماز ت اوی
در ماه رمران 6و متعه سج و ازدواج موق  2که در جامعه امامیاه در آن دوره نیا گا ارش
 8و یا تفاو در جاری ک دن سد دزد که فتوای امامیه ب قطع انگشاتان و بااقی

شده ا

و پا و باقی ماندن انگش ب رگ پا ب ای نماز و انگش شص در د

ماندن کف د

بود؛ درسالیکه کامه ،د

و پا را از م قطع میک دند 9و نی

ه طالقه کا دن در یاک

مجلس 51،از موارد اختالف فقهی میان امامیه و «فقیه ا محدثان» مورد سمای معت و در
 .1رتفید االس غ ثة فی بدع ال ،ثةد ص.13

 .2نج،ءد اشه ر
 .3م

غ ی الحدیث خن الق

ال لث الهج ی الی الق

الس دس الهج ید ص.339

د ص.330

 .3خ لکد ال تطأد ج2د ص120؛ ابتداددد سنن أبیداددد ج1د ص323؛ ابشن نبشلد خسشندد ج12د
ص112؛ م

د ج13د ص91؛ م

د ج13د ص319؛ م

 .1رتفید االس غ ثة فی بدع ال ،ثةد ص.11
 .1م

د ص.70

 .7م

د ص.72

 .8طب ید دالئل اإلخ خةد ص.327
 .9رتفید االس غ ثة فی بدع ال ،ثةد ص.71
 .10م

.

د ج32د ص311د 301د.331
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سقیق  ،پنج های ب ای ماارزه با امامیه از دریچه هواداران ماذهای باود .از اوی دیگا ،
محدثان از ط یق آشنایی با باورهای غالیان مننوب به امامیه ،در ت اپوی نامگذاری امامیه
به ج یانی غلو بودند .ب ای شنا ایی اهل غلو که در ایع دوره اه شااخه بودناد ،کاااد
ک دن و اهل طهار بودن ،نشان از هم اه ناودن با ایع ج یان بود؛ زی ا اهل غلو در پای
کااد ناودند و آن را ب خود بخشیدهشده میداننتند 5.پارهای از منابع سدیثی ده اوم،
ب پایه همیع رفتارهای غال  ،از بنیان ،امامیه را س کتای غلاوآمی مع فای مایک دناد.
شماری از محدثان ،ستی خع گفتع از آرای شیعه را مایه باطل شدن وضو میداننتند.

1

3

برآیند

معت به کنوان ی دهمیع خلیفه کاا ای ،متا ث از رفتارهاای شخصای ،وضاعی درباار،
شورش های طالایان و ج یان اهل سدیث ،در روی ا د یا ای خاود باه امامیاه ،پاس از
ش ن نی وهای مخالف درون خالفا کاا ای و رقااای بغادادی ،د ا باه ا کوب
قیام های طالایان زد و از آنجا که پیوند ایع قیامها را باا بیا اماام هاادی
میدید ،مایه شهاد آن سر

شد .روی د

بهویژه از زمانی که شیعیان قمی د
امام امام سنع کن ی

در اام ا

کوبگ انه یا ای وی در ب ابا امامیاه،

به شورش زدند ،کامال آش ار شد .او در آغاز روزگار

 ،تالش ک د رابطه خود با آن سر

را د

کا( در ناا

کوام ،پیوندی ننای (بنیهاشمی) قلمداد نماید؛ اما چند سادثه ،یعنای :شاورش طالایاان و
س ک صاسب زنگ و کمک های امامیاه باه ایاع ج یاان ،همچنایع ارتاااط

به خصو

طالایان با بی امام سنع کن ی
 .1م

.

 .2ابن ق یبزد ال ع فد ص.123
 .3دینت ید یت امهب د ج2د ص.110

 ،در کنار انتشار خا استمال تولد مهدی

 ،او را

000

درآمدی بر رویکرد سیاسی ـ مذهبی معتز عباسی (ح 252ـ255ق) در برابر امامیه

در ب اب امامیه و پیشوای آنها ق ار داد و تصامی( باه شاهاد اماام سناع کنا ی
گ ف ؛ الاته همانطورکه گذش  ،تصمی(های او ،تح تاثی طاقا قدر در دربار ،یعنی:
مادر خلیفه ،ناامیان ت ک ،ب ادران و ا تادان خلیفه بود .درباره روی د مذهای نیا ا ا ااً
مذهب امامیه از نا دربار ،مذهای غی ر می و مخالف به شمار میرف  .معت نی ب همیع
مانا ،تال ش ک د ضمع شنا ایی شاا ه کلماای امامیاه و زنادانی کا دن آنهاا ،از ط یاق
ج یان های دینی رقیب ،مانند اهل سدیث ،به ماارزه با معارف امامیه بپ دازد .اتهاام غلاو و
رافریگ ی ،تنها دو نوع از تالش های دربار معت ب ای ایجاد فرای رکبانگی ننا باه
امامیه بود.
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منابع
 .1ابن ابیال جد 1310قد ت یخ أمل البیتد چ پ ادّلد قود ول البیت.
 .2ابن اثی د 1381ق 1911/د الك خل فی ال یخد بی دتد دا الص د .
 .3ابن ب بتیزد خح د بن ىد 1303قد امخ لید قود خك بز اس،خیز.
 .3شششش د 1381ش 1911/د ل الا ائعد چ پ ادّلد قود ر

ف دشى داد ى.

 .1شششش د 1378قد یت امهب د بیج د دا الع لو (جه ).

 .6شششش د 1391قد ر ل الدین دت
 .7شششش د 1313قد خن ال یح

النع ةد قود دا الك

االس،خیة.

الفقیزد بیج د خؤسسز نا اس،خی.

 .8ابن جت ید ابتالف جد 1312ق 1992/د ال نش ظو فشى تش یخ امخشو دال شتکد تحقیش  :خح شد
بدالق د ط د خصطفى بدالق د ط د الطبعة امدلید بی دتد دا الك

الع یة.

 .9ابن جت ید سبطد 1318قد تسر الختاصد قود خنات ات ش یف ال ضی.
 .10ابن

دد د خح د بن سند  1991د ال سر الح ددنیشةد تحقیش  :إ سش

بش س د بسشك

ب سد چ پ ادّلد بی دتد دا ص د .
 .11ابن نبلد ا دد 1311قد خسند اإلخ أ د بن نبلد تحقی  :خح شد

قستسشید بیش دتد

خؤسسة ال س لة.
 .12ابن ه دد د بد ال

ند 1308ق 1988/د ت یخ ابن ه دد د تحقی  :ه یل ششح د د الطبعشة

ال نیةد بی دتد دا الفك .
 .13ابن شه وشت د خح دد 1379قد خن ق ول ابیط ل د چ پ ادّلد قود ،خز.
 .13ابن صب غ خ لكید 1322قد الفصتل ال ه ة فی خع فة امئ ة( شیهو السش) ،د چش پ ادّلد قشود
دا الحدیث.

 .11ابن صتفى ( تی)د 1322قد ال جدی فی أنسش
ال

الطش لبییند چش پ دد د قشود خك بشة ویشةاهلل

اى النجفى.

 .11ابن دیود
دا الفك .

بن ا دد بغیة الط

فى ت یخ

د تحقی  :سهی ر د چش پ ادّلد بیش دتد
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 .17ابن نبزد ا د بن ید 1317قد د الط ل فی أنس

ول أبیط ل د قود انص ی .

 .18ابن ق یبز دینت ید  1992د ال ع فد تحقی  :ثش دت ك ششةد الطبعشة ال نیشةد القش م د الهیئشة
ال ص یة الع خة ل ك
 .19ابن ر ی د أبتالفداء اس

.
یلد 1307ق 1981 /د البدایة دالنه یةد بی دتد دا الفك .

 .20ابن ندیود خح د بن اسح قد بیت د الفه ستد بی دتد دا ال ع فة.
 .21ابتداددد س ی

بن اشعثد 1320قد سنن أبیداددد گ دود ند  :خصشطفی خح د سشین ذمبشید

تحقی  :سید خح د سیدد بدالق د بدالخی د اب امیو سیدد ق م د دا الحدیث.
 .22ادی د دلد 1301قد االئ ة امثنی ا د اسة تح ی یةد بی دتد خؤسسة ام
 .23اسك فید ابتجعف د 1378ش1383د نقض الع نیةد قود خك بة ویةاهلل ال

ی ل طبت ت.

ای.

 .23اإلصفه نید ابتالف جد بىت د خق تل الط لبییند تحقی  :سید ا د صق د بی دتد دا ال ع فة.
 .21بح ی الح بید صفیالدیند  1997د انس ال جنت د ا شة ال حشزد د تصشحی ::خح شد أدیش
الج د د چ پ ادّلد بی دتد دا ص د .
 .21ب سید ج د 1322قد خا ق أنتا الیقین فی أس ا أخی ال ؤخنیند چ پ ادّلد بی دتد ا
 .27ب قید ا د بن خح د بن ه لدد 1371قد ال ح سند قود دا الك

ی.

االس،خیز.

 .28ب،ذ ید ا د بن یحیید  1988د ف تح الب دا د بی دتد دا د خك بة اله،ل.
 .29بنت جهیو بن خقبتل الع بید خا ةد ل ع  2018د «الجیآ العب سی فی صش نفشتذ االتش اک
دتأثی ت دمو ی الحی السی سیة داالق ص دیة (333-232ق)»د ج خعة ام م د الجزء الس بعد
العدد ال نی دالعا د .
 .30ثع لبید ابتخنصت د بیت د اإل ج داإلیج د تحقی  :خح د إب امیو س یود ق م د خك بة الق و .
 .31ج ایدی د سج دد 1391شد «چمتنمی ختاجهز خ ترل ب سی ب نح زم ی ر،خشی (ب سشی
خت دی خع زلز د امل دیث)»د فص ن خز پژدمآن خز ت یخ اس ،د س ل مف ود ش28د خس :
.21-1

 .32جهای ید ابت بداهللد 1308ق 1998/د الت اء دالك
 .33هصیبید سین بن

د بی دتد دا الفك الحدیث.

دا د 1311ق 1191/د الهدایة الكب ید بی دتد خؤسسة الب،غ.
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 .33ه ش ید 1379شد «بحش ا د ا ت د صش دد ب سشی د نقشآ ابششن خق شز»د خقش الت د
ب سیم د دف 18د خس .322-301 :
 .31هطی

بغدادید ا د بن ید 1317قد ت یخ بغدادد تحقی  :خصطفى بدالق د

ادّلد بی دتد دا الك

الع یة.

 .31دخی ید ر لالدیند 1323قد ی الحیتا الكب ید بی دتد دا الك
 .37ذمبید ش سالدیند 1303ق 1993/د ت یخ اإلس ،د تحقی :
دد د بی دتد دا الك

طش د چش پ

الع یة.
بدالسش ،تشدخ ید چش پ

الع بی.

 .38س ع نید بدالك یود  1912/1382د امنس

د تحقی  :بدال

ن بن یحیى ال ع ى الی ش نىد

الطبعة امدلىد ید وب دد خج س دائ ال ع ف الع نیة.
 .39تفىد سدیدالدیند 1381شد خ ن ان ق دی جتاخع الحك ی ت دلتاخع ال دای تد تحقی  :اخی ب نت
خصف د خظ م خصف د ته ا د پژدمام

ت انس نی د خط لع ت ف منمی.

 .30طب ید خح د بن ج ی د  1917/1387د ت یخ طب ید تحقی  :خح د أبتالف ل اب امیود الطبعشة
ال نیةد بی دتد دا ال اث.
 .31طب ى وخ ى صغی د خح د بن ج ی بن س ود 1313قد دالئل االخ خةد تحقی  :قسو الد اسش ت
اإلس،خیة خؤسسة البع ةد چ پ ادّلد قود بع ت.
 .32طب سىد ف ل بن سشند 1317قد إ ش ،الشت ى بشأ  ،الهشدىد چش پ ادّلد قشود خؤسسشة
ولالبیت

.

 .33طتسید خح د بن الحسند 1313قد امخ لید قود دا ال ق فة ل نا .

 .33شششش د 1311قد ر

الغیبة ل حجةد تحقی  :ب داهلل ته انی د ىا د ن ص:د چ پ ادّلد قشود

دا ال ع ف اإلس،خیة.
 .31ف اتد 1310قد تفسی ابن ف اتد بیج د خؤسسة الطبع دالنا .
 .31ق ید سن بن خح د بن سند 1311شد ت یخ قشود ت ج شز :سشن بشن شی بشن سشن
بدال ک ق ید تحقی  :سید ج،لالدین ته انید ته ا د تتس.
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 .37ق ىد ى بن اب امیود 1303قد تفسی الق ید تحقی  :طیّ ختستى جزائ ىد چ پ ست د قشود
دا الك

.

 .38ر ینی ا ید خح د بن یعقت د 1329قد الك فید تحقی  :دا الحدیثد قود دا الحدیث.
 .39رتفید ابتالق سود 1373شد االس غ ثة فی بدع ال ،ثةد چ پ ادّلد ته ا د خؤسسة ام
 .10گ جیپت د غ،خ ض د 1393شد «خن سب ت شیعز د خع زلز د ق

چهش

ی.

مجش ی»د ادیش د

ف د س ل38د ش1د به د ت بس .138-121 :

 .11خ لکد ال تطأد 1317قد تحقی خع دف با

تادد بی دتد دا الغ

االس،خی.

 .12خسعتدی (ش غ نی)د 1383ش1321/قد اثب ت التصیةد قود انص ی .
 .13خسعتدید ی بن الحسیند خ دج السم دخع د الجتم د تحقی  :اسعد داغ د چش پ دد د قشود
دا الهج .
 .13ن شید ارب د 1381شد خس ئل اإلخ خةد تحقی  :ى ض ای نىد چ پ ادّلد قود خ رز خط لعش ت
ادی د خسام .
 .11نج،ءد بدالدائو خح دیسد 1333ق 2013/د «اشه ر
الهج ی الی الق

غ ی الحشدیث خشن القش

ال لشث

الس دس الهج ی (د اسة تح ی ة نقدیة)»د پ ی ن خز ا شدد ج خعشة ا د خش

االس،خیة.

 .11نتی ید شه الدیند 1323قد نه یة ام

فشی فنشت امد د قش م د چش پ ادّلد دا الك ش

دالتث ئ القتخیة.
 .17یعقتبید ا د بن داض:د 1322قد الب دا د تحقی  :خح د اخشین ضشن دید بیش دتد دا الك ش
الع یة.

