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 خالصة
مديناة جدياد   هاانأوبما    ،یاالجتماعسالم  تاريخ اإل  یمدينة بغداد من العواصم المهمة ف

قاد رار   علتشا ُّااعتمدت على مادن ااان  قدفالهجري   یمنتصف القرن الثان  یست فسّأت
 .وواراةة للع اان عطت ثمارها نارجةأو ،ه الجذورهذفنمت بغداد واينعت من ، جذوره ف هاب

والشواهد ف الةقائق يتةرب خ رالقرن األ یفا  مجموعة من الكتّ تقامسف الشديد لألولكن 
على  ، وبغدادالعراق عموماً یف اجتماع اً علتش ُّاصالة أعدم مفهوم  الى تثب ت    وا، فسعالتاريخ ة

 الؤ هناا ساوعلى هذا ف .ل هاإالبويه  ن بعد دخول ا  ظهر ف هنما  إ  علتش ُّا  نّأو،  خصوصالوجه  
 بداياة تاس ساهابغداد منذ  یف اجتماع اًع صالة التش ُّأثبات إلنا ا ف يمكن يطرح نفسه، وهو  

 ؟(ها 329)  حتى نهاية الغ بة الصغرى( ها  145)
  مناذ التأسا و والفتار عمق بغداد یفضر  تة االجتماع ّ  علتش ُّا  صالة أنّأوقد افتررنا  

 یفا ین الشا عتور ح الدور المهام للمكاوّهدفنا هو  ،متاخر  عنها االولى لوجودها، ول ست
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9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

مس رتهم حتى منتصف القرن الراباع الهجاري،   وتطور  ،اجتماع اًبغداد منذ تاس سها واصالتهم  
  مجتمع بغداد. یفه ، وب ان مدى تاث رذلك الوجودعطاء الصور  الةق قة لإو

مهاات المصاادر أ یوردت فا یدلاة والشاواهد التامان األ هائلٍ وقد قمنا باستخراج امٍ
اال  ،دلة والشاواهدوتصن ف األ  ، مع فرزةاالجتماع ّوحرااتها    التاريخ ة عن الش عة ورجالها

 .  یوتةل ل یتوص ف هذا البةث یمنهجنا فو ةسب موروعه،بدل ل 
ئمة أمن اث ر  دهايّأو، الشواهدالنصوص المعتبر  ودلت عل ها  ثابتة    ائقحقل ه  إما وصلنا  و

و يشاكك ف هاا علاى الصاع د أعارض ن تُأيمكن  ال دلةأ عطت للبةثأ، ویسالمالتاريخ اإل
 .یالتاريخ

 مفتاحیةالكلمات ال
لام األ، عباد القا وبنو ،مدائنال، الدولة العباس ة، بغداد ،االجتماعیالتاريخ    ،علتش ُّاأصالة  

 .والدم العلوي

  قدمةم
ولاى اعتمادت علاى سا و والتكاوين األأفتار  الت یفابغداد  ةينمد أنّف ه  شّك  ا الممّ

لوان تجمع ال األل ها لتكون مدينة إوانتقلت    ،تةتاجه  مدتها بماأمعات بشرية ومدن قريبة  تجّ
سبا  جغراف ة، وس اس ة، أل اًمدن رئ سة بنسبة اب ر  جدثالث على  ، وقد اعتمدت  ط افواأل

راافة باإل ،اجتماع اً لت بغدادشكّ یالنوا  الت ین هلمدهذه ا، فكانت  يضاًأوعسكرية، وثقاف ة  
وستنعكو ترا بة هاذه ، نصار وغ رهمشراف واألالى القبائل العرب ة والطبقات الخاصة من األ

 .ترا بة بغداد الفكرية واالجتماع ة یفاب راً جداً  تأث راً وتؤثّرالمدن الثالث 
 الو ،جاداً مدن الثالث بنسابة اب ار لع هذه امزيج جم مه هاأهلجمهور وسكان بغداد وف 

 .جداً قل لةأنّها  على احسن التقاديرولكن أيضاً  غ رها یننف



 

 بغداد حتى نهاية الغ بة الصغرى   یف ع اجتماع اًصالة التش ُّأ
 

41 

 سابقة البحث و المفاهیم. 1

 المفاهیم. 1.1

 صالةاأل. 1. 1.1
ن منهاا يتكاوّ یء ومادته التایول الشأوهو ساس يقام عل ه، أصول: أصل وأصل: جمعه أ

 ،حمادان الصاوفی)صول والجاذور والثبات لألالرسوخ  عراقة ولابمعنى    هنا، وصل الموروعأ
 .(19ص   1416

 عالتشیّ. 1. 1.2
 3 ،ج1990 سماع ل بان حمااد الجاوهري ،أ)المتابعة والمناصر  والمواال والمشايعة :  هو

 .(  156ص 
 ،خف ااً امّاإ و جل ااً امّإ ،ووصايةً ، نصاًمامته وخالفتهإوقالوا ب عل اًشايعوا ن : هم مَالش عة

، او بتق اة مان ن خرجت فبظلم يكون مان غ ارهإ، وأبنائهمامة التخرج من  األ  نّأوا  قدعتأو
اخارى  یمعاانهناا  و  ، (146، ص 1، ج1948، یمةمد بن عبد الكريم الشهرساتان).عنده

وقد غلاب اصاطالح ، (107ص  ،1393 مقدم، حامد، منتظري)لهذا التعريف  وموسعة  متشابه  
وهاو  (112، ص 4، ج1984 ،المساعوديوهم جمهور الش عة .)  ،االمام ة  لطائفةعلى ا  علتش ُّا

 .بةثنا یف هنا ما نقصده
ع للتشا ُّر الثابت متداد والتجذّاأل یعطي معنىَ (علتش ُّا  صالةأ)وينتج لنا من ترا ب الجملة   
  .(ها 329)حتى نهاية الغ بة الصغرى  (ها  145)س و بغداد أمنذ ت

  یاعاالجتم .1. 1.3

العاماة عالقاات ال، وطب عة تطورها ونموهاجذورها ووة االجتماع ّقة  الطب  دراسةنقصد به  و
 ،تشاك ل المديناة یثر مهم فاأمن  بدورها    تلك العالقات  وما تتراه  ،مع غ رها  وأ  اف ما ب نه

ة ترا بال یلها بصمة وارةة ف تاان یر  التوالشخص ات البارز  والموثّمعرفة القبائل واالسر  و
   .(66، ص 1386، لف نؤ ن الممجموعة م.)السكان ة 
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9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

 الغیبة الصغرى. 1 .1.4

احتجاب ف هاا  یالفتر  الت نقصد بهاللهجر  ، و  329  –  260الفتر  الممتد  ماب ن عام    یه
 (.434، ص 2، ج1363،الصدوق) .عن عامة ش عته واصةابه (االمام المهدي )عج

 سابقة البحث. 2.1

يوجد بةث  نه الأ االّ ،ةعلى الساحة العلم ّة القصوى لهذا الموروع هم ّاألمن غم  رّعلى ال
وغ ر جامعاة قة ا موار ع متفرّالّ ،بشكل مستقلوهذه الفتر  تناول هذا الموروع جامع    یعلم

المهدي المنتظرعند الش عة » ، نذار منها على سب ل المثالاانت سابقة البةث  اتب متعدد   یف
مام ه باديكر مسلمانان در ساه قارن إتعامل ش ع ان » (،  2005،)  یعلاد  جو  «االثنى عشرية

 ملاك  «در عاراق در قارون نخسات ن  عتشاُّ » ،(1395 ) ی،حس ن عبد اهللس د  «اول هجري
،دراسة تاريخ اة  ايران یالش عة ف»،  (1389  )  ،یو مصطفى سلطان  یم ر سلطانأمكان، حم د  

غ بات  یاساتاريخ س » ،( 1393) جعفريان،  رسول    «يمن البداية حتى القرن التاسع الهجر
مةماد  «ئماهأسازمان واالت ونقش ان در عصار »(،  1392) جاسم حس ن  «مام دوازدهمإ

ساا د حساان « شاا ع ان بغااداد یوس اساا یفرهنكاا یزناادا»(، 1393ررااا جباااري )
 « ةتااريخ الدولاة العباسا»،  (  2004)ماسا ن ون  لاويو    «  الةالج  آالم»،  (1381)موسوي،

د. ساوالف فا ا اهلل  «یالعصار العباسا یفاالب وتاات العلوياة »، (2009)  سه ل طقاوش  
انتشاار »،( 1393حامد منتظري مقادم ) «تاريخی مفاه م ش عه یباز شناس»،  (  2013)حسن

 .(1988احمد ) یعبد الةس ن عل «خراسان یالقبائل العرب ة ف

 بغداد یف علتشیُّا جذور. 2

 المدائن .2.1

ذاار الةماوي: فقد ن ن سبع مدتتألف م  ،لى ما ذار المصنفون المسلمونمدائن عاانت ال
و  ،یوأرباع علاى الجاناب الشارق ،یثالث على الجانب الغرب، المدائن سبع مدن متقاربة  نّأ»

 یماايعن  (،75، ص5  ج،  1979الةماوي،  )«تابعة للكوفة منذ الفتح  ،مدينتها العظمى ط سفون
 ،د اال قرياة واحامن المدائن  منها، ولم يبقَ اًصبةت جزءأبغداد و یف بق ة المدن اندمجت  نّأ

  واحد  من القرى السبعة. هذهو ،  الةال ة بع د  عن العاصمةسلمان با یوه
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 یفار الماوثّ یة المدائن ودورها االجتمااعهم ّأعبار  مهمة عن ذارالخط ب البغدادي    نّإ
اتابناا لقربهاا مان  یوردنا ذار المدائن فاأ» :القائمر، حق قة األ یفبها االمتصلة  یفه،بغداد،  

 ن تقديمنا لهاا تبراااًإفكانت بالقر  االمتصلة، و  ،المسافة ال ها بعا يوم  نّأنتنا، وذلك  مدي
 .(138ص  ،1ج ،  1997،الخط ب البغدادي) «ماء الصةابة الذين نزلوا بهاسأب

لقربها منها، واعتمااد الثان اة ؛  اف ه  یر الطب عتكوين بغداد والموثّ  یرا ز  مهمة فوالمدائن  
هاا رافاد نّإذ إ ؛يمكن االستغناء عنه بةال مان االحاوال  ال  س و اعتماداًألتبداية ا  یعل ها ف

قال م شمال العاراق أالمدائن تتصل ب  نّأ، اما  دائم لعمل ة البناء  یوحرف  یبشري وممول صناع
التاريخ ة  المصادرلم تذار  و،  أيضاًبالمناطق الجنوب ة من العراق عن طريق دجلة    و  ،رم ن ةأو
،ص  1988، یالعلاصاالح ) ايضا صدر االسالمحتى ائن غ ر جسر المد  جسر على دجلة  يّأ

285.) 
اان احد ، واصبةت المدائن بفتر  قص ر  جدا بعد االسالم من االماان الش ع ة المهمةلقد  
ين هااجروا إل هاا مان الّاذ النااسأنّ شا عة المادائن ااانوا مان ف ها    علتش ُّاانتشار  اسبا   
   .(206، 5، ج1977البالذري ،)الكوفة
 علتشا ُّاواساتقرار ظهور یف دور مهماان له ولقبره   )رض(سلمان المةمدي  اليخفى أنّ  و
 ،ف ها

حديثه عن ق ام  یالمدائن اانوا من غال  الش عة، وذلك ف اهلمن اً اث ر نّأ  یالنوبخت  ذارو
 ولها احادياث خاصاة بسالمان،  (ها  127من الغال  )قبل سنة    یفرقة الةارث ة من ب نهم، وه

شا عة  الّإيساكنها  القرن السابع الحتى   وبق ت المدائن اذلك ،    (29ص    ،1984  ،یالنوبخت)
 .(453 ص،  بدون تاريخ، یالقزوين )مسون متةّ

ري، طباال) نهضاتهم  یمع التاواب ن فا  وامن ش عة المدائن اان  اب راً  جمهوراً  نّأ  ا يذارممّو
وح ن تم تاسا و ، ذلك د  بعالةراات الش ع ة  ال    یلهم حضور فو،  (429  ص  ،4، ج1983

 الوارح. یالش ع یوبناء بغداد اعتمدت على هذه المدينة بهذا الترا ب والنس ج االجتماع

 الكوفة .2.2

 جذو  تتوقاد مةباةًو،  اذ انها اهم موقعٍ له  ؛والش عة  علتش ُّامرادفة لكلمة  الكوفة  صبةت  أ
 .(198، ص3ج،  1417 ،ابن ابی الةديد). الب ت لآل
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تلاك  - همادان نّأ ى، حتّافعلوه باهل الب ات على االموي ن وتنقم ما یتغلاانت قبائلها 
بعاد وفاتاه ينادبن الةسا ن مباشار   جرؤت نساؤها على أنْ -ش ع تها یالقب لة المتأججة ف

راء العرب اة، اانت من شمال الصة  یء التیواان لقب لة ط،  (85،ص  3، ج  1984،  )المسعودي
 ی، دور مهم للتش ع ف(15، ص2010هاينو هالم،  )ل جللخ  یوعبد القَ و من الساحل الشرق

اانت مرتبطة أشد االرتباط بأئماة   یلة الت القب  یوه  ،والننسى دور قب لة الجعف  هذه المدينة.
 .  (13، ص 1988 ،لويو ماس ن ون) الش عة

 بالد العر  وبادية الشاام. یيجتذ  ال ه القبائل العرب ة ف نْأ یفنجح   یالمذهب الش ع  نّأ
 قبائالالذين التةقاوا بهاذه ال یالموالجموع ذلك رف الى أ، (14ص، 1979  ،ملتون جباه)
وتةالفهم قاد عقاد  ،یوهم أربعة آالف جندي فارس  ،اانوا حلفاء عبد الق وفالةمراء  ،  يضاًأ

لاويو ) .عبد الق و اانوا مان الشا عة فصاار حلفااوهم ماثلهم  نّأ  وبما،  بعد وقعة القادس ة
 (  57،24،20، ص 2009ماس ن ون،  

الثان ة و، تأس و واسط عهد األموي ن عند  یاألُولى ف،ن   متوال تت ن  ت الكوفة رربتلقّقد  ل
، 2010هاينو هاالم، (زدهار بغداد على الكوفة. ابغداد، وطغى   یالعباس  منصورأسو الح ن  

 .(16 ص
ا منهاا، تكون العاصمة الجديد  لهم بع د  عن الكوفاة، وال قريباة ايضاالّ  اراد العباس ون ا

، وبع اد  بالقادر هابالقدر الذي يسمح للعباس ّ ن بقمع أيّ تمرّد يةصل ف   اانفموقع العاصمة  
 .(19ص ،  2017 ،نجم ح در) تعاطف أهل الكوفة مع العلويّ نمنع الذي يمكنّ العباس ّ ن من 

 ،اسا ّ نخادعوا بمكار العبّولذلك لام يُ  ،تش ّعاً علويّاً حقّاًاان    یتش ّع المجتمع الكوف  نّأ
 طالاب یف ها شا عة آل أبا ألنَّ؛ يتراها وح نما أقام السفّاح ف ها فتر ، طلب منه المنصور أنْ

 .(238،ص2،ج  1977البالذري ،)
، لكن یيةاصر صوت الوالء الش عو بانتقال العاصمة الى بغداد س خمد  نّأالعباس ون    ظنَّو

هاذه  یفا علتش ُّاانتشار  یساعد فد اان قبغداد من الكوفة رض أقر  » نّأفطنوا ال ه ما لم ي
 .(231ص   ،1389 ،حم د ملك مكان) «یالمنطقة منذ حكومة االمام عل

و لهاذه والمكون المهام والارئ ، بغداد یالش عة فلجمهور    یالرافد الثان  اانتالكوفة  ف  اًاذ
  .ن خلصت الوالء للعلويّأ یقبائلها التاثر  انها، ولقربها وتداخل سكّ؛ د العاصمة الجدي
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 خراسان. 2. 3

وراء  تبعها من الناح ة الس اس ة بالد ماات، وبالد شاسعة الرقعة إلى الشرق من إيران  یوه
 .(409ص ، 2ج  ،1979الةموي، ) النهر

من ترا باة خراساان  أاليتجزّ اًصبةت جزءأهمة  خراسان قبائل عرب ة م  یاستقرت فلقد  
رساول ) الةرااة العقدياة یمهام فا  ، واان لهاا دور(294ص    ،1414  ،یال عقوب)االجتماع ة

عباد ) ةوق ااد  المعارراة الساقاط الدولاة االمويّا،  والس اس ة  (161ص    ،1393  ،جعفريان
ى الكتابة والتدوين عن توجه المورخون ال  یالقرن الثان  یوف  ،(47ص  ،  1998  ،  یالةس ن عل

 .(34،ص  1395، یحس ن عبد اهلل)س دوخراسان على الخصوص بغداد وايران
لام يكان و (397، ص 5،ج 1983الطباري، ) اغ رها من ظلام االماوي نراسان  عانت خ

خراساان  یفا منتشارا علتشا ُّاااان و هذه البالد.خرجت ص ةتها من    یالتا الثور   لّإمامهم  أ
مان  اًلفاأن وخمس،وهم (ها 51 )عام متهج ره تمّالش عة الذين استقرار  ها  السبا  عديد ، من

لف مقاتل أشةنت خراسان بخمس ن ( ها   96)عام    یفو  ،نعر  الكوفة والبصر  الى خراسا
، 6، ج1983الطباري،)ايضاا  ومان بكار وتما م وعباد القا و، من البصر  من اهل العال اة 

 .(511ص
سال مان بان اث ار خراسان، ومان شخصا اتها المهماة  یولقب لة خزاعة دور مهم ايضا ف

مسالم  یبأن التةاق بال مَا، وااانوا اوّهاشام  یوهو الاذي دعاا النااس الاى بنا،  یالخزاع
جاد مان نلاذلك  ،  (274، ص    1971،من القرن الثالاث الهجاريمجهول  ف  مولّ).یالخراسان

 ن هام الورثاة الطالب ّ نّأادت بن یالب ت والت آلقامت بأسم  یالدعو  الش ع ة الت نّأ»  یالطب ع
 ،وشقطمةمد سه ل ) «خراسان أرراً صالةة لنموها  ی، وجدت فیالنب  لخالفةالطب ع ون  

 .(هامش  21ص  ،2009
ااانوا يمارساون نشااطاتهم  إذ ؛أابر فائد  للعبّاس ّ ن  بن زيد  استشهاد ية ى  یفلقد اان  

أحاد دعااتهم المشاهورين،   ینسلم الخراساواان أبو م  ،باسم هذه الظالمات، ويبثّون دعاتهم
 1977البالذري ،) واان أهل خراسان يةبّون ية ى حبّاً جمّاً،  وجاهة ية ى اث راً  وقد استغلَّ

 .(263و262،ص2،ج
، قبل ق ام ن واالهم من أهل طبرستان والديلمومَن   الخراسان   نّأاالشار  ال ه    وممّا تجدر
لعباس  ن مجارا  ألبی مسالم أو خوفااً مناه اا بايعوا  ، وإنمیلمن ش عة عهم  ،  الدولة العباس ة
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الاذي وصافه  العشاق ابهذ جم عاًانتقلوا هوالء و .(232، ص  4ج   ،  2012زيدان ،    یجرج)
قلاو  أهال خراساان  یطالب ف  یإنّ مةبّة آل أب»:  قال  عندما  المنصور بلوعة والمالخل فة  

لاف أيقر  من عشارين  ماواستقر منهم  .(115 ،ص3،ج  1977البالذري ،)«ممتزجة بمةبّتنا
عان ثالثاة هذه صور  و ،(461، ص 6، ج1983الطبري،  )بغداد    یف  جندي من اهل خراسان

 .بغدادنت منها تكوّ یالتص لة  األة  االجتماع ّمكونات الن مهم من وّمك

 التشیع فی بغدادتطور .3
خارى جدياد  نابعاة مان أه م ت بعا المفاه م تالشى وتةل مةلهاا مفااأبغداد بد  یف

ولعل مان  .ةاالجتماع ّالساحة  یفت وغ رّ اثرت یالتاو الس اس ة  التغ  رات الفكرية والدين ة  
 . بغداد یف یالقبلك النظام  تفكمةاولتهم ل یلعصر العباساهم مظاهر ا

 القبائل واالسر الشیعیة .3.1

ة ة وس اسا ّصور  اجتماع ّاف  كشي  مهماّ  نصاً(  415ت)  یعبد الجبار المعتزل  یالقار  ذار
الفرات يرجفون  آل بغل، و یبأ یالبسطام، وبن  یاان الش عة ببغداد مثل بن»:  قال  اذ،  بغداد  یف
البسطام وغ رهم من الش عة الاى المغار ،   یهر بالمغر ، وصدرت رسل بني قد ظالمهد  نّأ

ونةان ، یر بااهلل( صاباالرض الها لك، والخل فة ببغداد )وهو يومئذ جعفار المقتاد  نّأبادر ف
 آل البساطام و آل الفارات و آلن حوله ش عة مان ول ائه ومَأجلسناه وله اثنتا عشر  سنة، وأ

 ،یالجباار الهمادان عباد یلقاراا ) «نوبخات آل البغل والكرخ  ن و آل  وقاسم بن عب د اهلل
 یاستعرض خاللهاا االسار الشا ع ة التا  . وهو وث قة مهمة جداً(600-599، ص2ج  ،1966

 ینكتفسو، النص یف یمهم فضال عن بق ة الجوانب الت یيكون لها وجود اجتماعاستطاعت ان 
 .بغداد منذ تاس سها یفالش ع ة لعوائل لة  ّاالجتماعالترا بة   یتها فهم ّأثبات بنماذج إل

 أدنبا نْألنا   ة، والبدَّسر العلويَّالعوائل واألُ  یه  شرف العوائل نسباًأ  نّأبال شك    :العلويون
استوطنها العلويون بعد الةجاز، وااان   یماان التابر األأ  یالن بغداد ثان  ؛الًالةديث عنهما اوّ

ثقلهام  یفسوا العباس  ن فلوي ن ومكان تجمعهم، حتى نااب ر ف ها، بل مراز ثقل العن  ألهم ش
،  )ابان طباطباا د تهم، وقد وفدوا الى بغاداد السابا  متعادّبالنسبة للخاصة من الناس وعامّ

قبل انفصال النقابة ب ن العلاوي ن والعباسا  ن، وقبال ان تساوء اان ذلك  ، و(50ص  ،  1377
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خالفاة هاارون  یفاخصوصاا العالقة  ت  ءسان  بعد افطة الةاامة ف ما بعد،  االحوال مع السل
والئهام  یه فالشاكّ ؛بعدهم الى المدينةأمن بغداد وجم عاً  العلوي ن    خرجأ  (ها  171)الرش د  

، ی)الااذهبوعااز الااى وال ااه علااى المدينااة بكاار الزب ااري بالتشااديد علاا هم ألةكومتااه، و
 .(6،ص  11،ج1993
قبال العلاوي ن بعاد ان ن ما قضى المامون على اخر معاررة لةكمه( ها  206)عام    یوف

ال من عبد الرحمن بن احمد بن عبد اهلل بن مةمد بن عمر   یلقى القبا على الثائر العلوي فأ
 المصادر الساابق)بمنع اوالد علی وذريته من دخول القصر اامر بعدهوطالب،  یبن اب یبن عل

 بن)اتر  حكومتاهف اءا المتوال فانه امربنفی العلوي ن من مصر الى بغداد اثنمّأ،    (2،ص  14،ج
منهم فای  اب ر خرى نسبة أ، وبذلك استقرت مر  (283، ص  2، جبدون تاريختغري بردي،  

 .بغداد
دين اة واجتماع اة  اًرماوز ااناتسر التی سكنت بغاداد، اهم شخص ات هذه األُ  على أنّ

 وقاد ذاار ابان طباطباا، لسكن العلوي ن وش عتهم فی هذه المدينة اًصبةت مصدرأوسرية،  أو
 :هممن ،بشكل مفصل همءاسما (،  32، ص 1377)

 ن فای حابو اول مان ماات مان العلاويّ،  (145الغمر ابو اسماع ل العلوي )تبراه م  إ
 .المنصور

 .(167عبد اهلل العلوي )ت بن   ية ى
 .(183-129موسى بن جعفرعل ه السالم )

 .(220مةمد بن علی الجواد عل ه السالم )ت 
 (.237ية ى بن الةسن العلوي )ت 

 (.261بن ابی طالب )ت داود بن القاسم بن اسةاق بن عبد اهلل بن جعفر 
 (.308جعفر بن مةمد العلوي )ت 

 (.311القاسم بن جعفر العلوي )
 .حاديثاأل عنه البغداديون نقل ،( 312عب د اهلل بن علی العلوي )ت 
 (.339الةس ن بن احمد العلوي )ت 

 .(344 -251الةسن بن زيد العلوي )
اةاديث ساد ، واهال ب تاهفضائل علای فی   عن ابائهم احاديث رسول اهللوا  وقد رو
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مثال  ئماةث عن األدّعضهم ح، وب(ها  308بوا  الذي رواه جعفر بن مةمد العلوي )األ
وجاوه  هم اانوا نّأو ، خصوصاًاجتماع اًع ، وبهذا استطاعوا خلق ب ئة مهمة للتشّداود بن القاسم

 ،14جو 270ص ،  15  ، ج1992ابان الجاوزي،    ).حلماائهموعظمائهم وابرائهم وبنی هاشم  
   (81ص 

خفاء جارائمهم اماا تار  أل ،وقد حاول العباس ون االستفاد  من الوجود العلوي فی بغداد
 اذا رغباوا، وتار  اخرى (414 ص  ،2ج  ،1414،ال عقوبی)فعل السندي بعد قتل اإلمام الكاظم

 5، ج1965، ابن األث ار)  نسراح العلوي ّق  المهدي ح ن أمر بإطال  باسترراء الناس اما فعل
رهاا األئمة التی دمّر المعتضد السماح بجمع التبرعات إلعاد  بناء قبور وح نما قرّأ  ،  (57ص  
 .(371، ص 12، ج1992ابن الجوزي، ) له المتواّجدُّ

، 2، ج1994، عمر اةالة)  الق و من قبائل رب عة العدنان ةتعتبر قب لة عبد    :عبد الق وبنو
المادائن  ساكنت هاذه القب لاةوها فی بعا األزمناة مت قبائل رب عة الّوقد تزعّ  ،(  726ص

خطط بغاداد لام  نّإسالم وبعده. واما نعرف فقبل األفة اث ر  ماان مختلأو    والكوفة والبصر 
لاى قطااع عرارای واألعات األفقاد وزّ  ،ا  بل اختلفت بغداد عان غ رها  ،قبل ة  تكن خططاً

امنطقة مربعة  (90ص  1ج ،1997الخط ب البغدادي، ) ت باسمائهمسمّخص ات والقاد  وتالش
 (358ص ،  2،ج  1979الةموي ،)الخرسی صاحب شرطة المنصور.

بق ت مناطق خاصة باسم بعاا ، لكن  مةاولة لتفك ك نفوذ القبائل او الس طر  عل ها  فی
زيااد القنادي احاد  ان ساكنهقدم مَأاان و، ن نباري مناطق بنی نه ك واألالقبائل فی بغداد ا

،ج  1997، الخط ب البغادادي).لكثرتهم ؛، واان لهم مسجد خاص بهمالكاظماالمام  اصةا   
 .(107،ص  1

»اانت : الثقفیيقول  التاريخ ،لها حفظه  علتش ُّالقد اان لعبد الق و موقف فی نصر  ونشر 
شا عة مان لقا و عبد ا»: يضاًأق ل ف ها و  (787، ص2، ج1990،  الثقفی)عبد الق و تتش َّع«
علی نصر  موقف خاص فی   هماان لو.(36ص،  2009لويو ماس ن ون،  )«البدء وظلوا اذلك 

تبغضاهما وتةتقرهماا قريش وثق اف  تاانلذلك    ،(173، ص1382  ،  منقريال)عل ه السالم  
 .(273ص،  2004لويو ماس ن ون،  .)

ننا نجد إفى ما يظهر، حفظه فی مدرسة بغداد عل تمَّ الوالئیتراث عبد الق و من  اث راً نّأ
مع  بن صوحان مجريات اخر لةظات ح ا  زيدعلى سب ل المثال عبد اهلل بن سنان ، ينقل لنا 
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 .(119 -284، ص 1، ج1404مةمد بن عمر الكشی، )ام ر المومن ن 
ذي عااش لاأوّل مَن يُذار من آل نوبخت ويشار إل ه هو نوبخت المجوسیّ ا  :نوبخت  آل

واشتهر  وإل ه ينسب أعضاء هذه األسر  الكب ر ، ها(،158ا  136سیّ )عصر المنصور العبّافی  
 .(144، ص 1993)المف د،  علتش ُّبااوالده 
ن بخت ألفَی جريب  المنصور  جعفرأبو  أقطعف ها  نّأو،  (ها145)سنة  دث الطبريّ عنةوت

. )الطباري، ف ها ة بنأ ؤواوأنشده ابتنوا لهم دوراً ويبدو أنّ نوبخت وأوال ،قر  بغداد  بنهر جَوْبَر
 هذه االسر  شخص ات اث ر  نذار منهم : مننبغ لقد   .(263، ص6، ج1983

 متنوعااًة ماام الةجّاوا ل الثالاث لألاان دور ال ح النوبختیالةس ن بن رو  النائب الثالث
لهاا مقاام اجتمااعی اب ار فای  ة التایسار الشا ع َّ  وق اد  العوائال واألٌاردإفی    جداً  ومهماً
ومان  هلذلك اانت السلطة العباس ة فی حذر شاديد منا،  (403، ص 1411طوسی ، لا)بغداد

القرامطاة ماع  تعااونبغاداد بالالخالفة فای سقاط  هامه بالسعی إلتّا  تمَّو،سرته واسعة النفوذ  أ
 .(224،ص  15، ج1993الذهبی ، )

، ااان  وعلم ااً اجتماع ااً مرموقة والمهمةمن الشخص ات ال، أبو سهل إسماع ل النوبختی
 ولاه،الش عة م ن من الفالسفة والمتكلّ  اان، ون تعلق بها  دار  اموال االسر  ومَالرجل أعمال  

 (  31، ص1416النجاشی، ) فات اث ر لّمو
االساالم،  اانوا فی األصل مجوسا ثم دخلواومدينة بلخ،  أسر  يعود أصلُها إلى   :برامكةال

موا الةارا  الس اسای فای تزعَّوذريّته    تك، وقد أسلمإلى جدهم األابر برم  وهم ينتسبون
 ،5، ج  1979)الةموي،   ةاانت أسر  البرامكة من االسر المهمة فی الدولة العباساو  خراسان،

 .(307 ص
االدلاة علاى  نّإهذه االسار  ، اذ  تش عل و من السهل القطع به نّأنذار    نْلنا أالبد  وهنا  

قار  الاى أا الخاروج بنت جاة قاد تكاون ها ، لكن بجمع الشواهد يمكن لن  بتغ  ذلك قد تمَّ
 الةق قة.
خطار أفای مة الخالفاة، وة مهمة فای عاصاات ش ع َّهم احتضنوا شخص ّنّأالشواهد     فمن

جعال بعاا المتااخرين يقطاع  ماا،قصور الخلفااء العباسا  ن ی وه ،ةة وق اديّماان س اس ّأ
وحظی عند البرامكة  ،كالمة فی علم الة ش ع َّابر شخص ّأكم  هشام بن الة»    قال:ف،  بتش عهم  

 .(268 ، ص2003 ،م نأحمد أ ) «لتش عهم المستتر
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له قاو  البديهاة والةجاة ولى فی علم الكالم ، و ة االالشخص ااناما هو معروف   هشامو
، 1424)ابن قت بة الادينوري، الجهاز الةاام يمو  تلك المناظرات    بعااان  ،و  همناظرات  فی
ه ارطر نّأى حتّ  رراره،إاو  شام مام الدولة من الفتك بهأ واان البرامكة مانعاً .(166ص  ،2ج

توفى بعاد نكباة  و، يضاًأالقتل س صل ال ه  نّأعلم ت بهم النكبة، وبغداد ح نما حلّللهر  من 
 .(269-268 ، ص  2003،احمد ام ن ) اًمستترو مذعوراًالبرامكة 
ة مةماد بان جعفار اع ل َّمسايدون زع م اإلؤ اانوا ي البرامكة نّأ  ا ح بعا الكتّرجّوقد  

، (277 ص، 2004لاويو ماسا ن ون،)ايضاا  علتشا ُّافرق  أالصادق، وهو زع م فرقة مهمة من
 (.54ص  ،1381 ،حسن موسويس د) ت بهمباد  التی حلّوراء اإلهو السبب  قد يكون هذاو

هاه الاى على اتب ورساائل اانات موجّالقبا لقت أة السلطات العباس ّ  نّأ  ايضاًيروى  و
علم بها هاورن ف   ن،للعلويّاسترداد الخالفة    ابةث ف هو  ،جعفر البرمكى  اتبها)ع(  مام الررا  اال
)الطويال تل فی بغداد وحدها ثمان ة آالفن قُى بلغ عدد مَحتّ  ،واتباعهمام البرامكة  دعإبأمر  و

ية ى البرمكی بانه امكة ،ووصف  لبرع االى تش َّالطوسی  ذهب  اما    .(160  ، ص1924مةمد،  
 .(20ص ،1411الطوسی، )فی بغداد يام سجنه أوحاول درء القتل عنه  ،ى االمام الكاظميتولّ

خراج الوزير الش عی يعقاو  بان داوود مان حابو إسعوا فی  هم  نّأ  ضاًمن الشواهد ايو
، بادون تااريخان ، ابن خلك)خلى سب له أفامتنع و ،المهدي له ح ن امتةنه بقتل احد العلوي ن

 (.24، ص 7ج
الق ااد  عناد  همتولى أعضاء مان ،االسر ذات النسب العريق والنب لمن    :الفرات  آلسر   أ

فة والوظاائف بفضل مهارتهم إلى المراتب المشرّ ئهاى وصل معظم أبناتح،  لفتر  طويلة  الش عة
ب ن علاى الخالفاة لهم تأث ر اب رعلى المتعااقواان   ،(91ص  ،8، ج1995،  التنوخی)  السام ة.
بعادوا احاد أع، فقاد بهام قاو  للتشا ُّااان  و  (351ص    ،2004ن،  لاويو ماسا ن و)  انذا .

بو بكر السجستانی ابن سل مان بن ابای داود أهو  »و،  لى واسطإ  ة من بغدادات المهمّالشخص ّ
 الاذهبی،) «علایم ار الماومن ن النه نصب الابغا أل ؛فی الكتب الستةالسجستانی، احد مولّ

 .(479ص ،14، ج1993
)زمن واالة  ان )آل الفرات وآل نوبخت( عملهما معاً ع تان الكب رتالعائلتان الش  نسقتوقد  

عمري الثانی فای ووزار  ابن البلبل، ونجةت سلطة الوا ل ال  ها(،305ا    258العمري الثانی )
، ص 2004لاويو ماسا ن ون، ) ة فای سانوات مصا ريةالةفاظ على وحد  الجماعة الش ع ّ
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279). 
وااان لهاا ، شؤون الةكوماة يومئاذٍ  اانت رالعة فی  ر األُسر التی  من أشه  :البريدي  آل

، لسانوات عدياد ل البصر  واألهواز ى أمر أموااانت تتولّ، ولكفاءتها وا استها    ؛شأنها الكب ر
وهو أحمد بان مةمّاد بان يعقاو  ، اعبهم اث راً فی وزارات ابن مقلة؛ ألنّ أحدهم  وقد عال  

ع سى  ها على رغم علیّ بن316للمقتدر سنة    سعى اث راً فی نصب ابن مقلة وزيراً  ،يديّالبر
أرسل القاهر أحد خدمه إلاى  ابن مقلة  عزل  وح نما تمَّ  .و استةصل منه أمراً بخراج األهواز

 ،أنّهم ف ها دار أبی جعفر الوزير ل قبا على أوالد البريديّ وإسةاق النوبختی الذين اان يظنُّ
وصاول مبعاوث وا قبل ؤ فاختب، سطة جواس سهم د البريديّ على علمٍ بهذا األمر بواأوال  واان

 .(360ص  ،5، ج   2000ابن مسكويه ،)، لكنه صادر اموالهم وهتك حرمتهمالقاهر
ة شه ر ، اصلها من منطقة بساطام بلاد  با ن خراساان والعاراق، سر  ش ع ّأ  :البسطام  آل
ة ،  اة ودن ويَّادت مناصب عال ة دينَّتقلّ  ،(270ص،  تاريخ  بدون،  القزوينی)قر  دامغان  :وق ل

سامعت اباا ونالوا المراتب المةترمة، خصوصا فی فتر  وزار  ابن الفرات، يقول ابو الةس ن: 
يتمعضانی بعاا »  :ه وخرقهأفقر ، الةسن بن الفرات يقول وقد دفع ال ه صاحب الخبر خبراً

 ،التناوخی) «نوبخات آل  بسطام وآل  عمال على  ألالناس بتعط لی مشايخ الكتا ، وتفريقی ا
 .(301ص  ،2ج،  1995

عتقااالت التای اال ة منات الش ع ّمن الشخص ّ  اًصوا اث ريخلّ  نْأْاستطاع بنو البسطام  وقد  
اان لهم »قد و، ى الس اس ةح ن تختلف موازين القو  ، خصوصاخرىأب ن فتر  و  هماانت تطال

لقار  ا، حتى إن الش عة اانوا الهام يعرفاون علاى الهعمة وسريعة فی  شبكة اتصاالت قويّ
تعقد واانت ، (121ص  ،2005 ،جواد علی )«مل ردهموالبعد متى يقوم الخل فة أو وزيره بع

، 1411)الطوسی ، فی بغداد الفكر الش عی  نشرم مجالو خاصة بنساء بنی البسطام، مهمتها هل
 .(403ص 

كنت واساتوطنت بغاداد فای القارن الثاانی ی ساالت  العلم ّةمن العوائل    :يقط ن  آلاسر   
 الناهاالماوي ن قبل المطاردين من   احد(  ها  188  تري، اان اب رها يقط ن بن موسى )الهج
 اان من المةبا ن للعلاوي نانه  الّإ ن للعباس ّمن اونه مقرّباً على الرغم  ن، وباس ّدعا  العمن  

، 1404الكشای، )(هاا  183-124ابنه علای )  ذلك ، وا  (192  ص  هامش  ،2006)الجاحظ،  
وتبعاه  ،سار شهر رجاال هاذه األأومن ، بی طالبأآل تباع أوةبی من مه نّإف (371، ص1ج
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، وهو من اصةا  االمام الكاظم عل ه السالم ومان علتش ُّا والء وهل ب ته على هذا الأو  ؤهبناأ
هاارون مناصاب د فی حكوماة تقلّ . (269 صس، بدون تاريخ  ،ابن النديم)المةدث ن والروا   

، يضااًأومان الاروا   ،الكااظمخوته خزيمة ويعقو  من اصةا  االمام  أاذلك  ة، ومهمّ
، 2ج ،1404الكشای، ) ة فی بغادادمام ّاذلك اوالده الثالثة من جملة العلماء والمةدث ن اإلو

بنااء ع ساى بان عب اد بان يقطا ن، مان جملاة أحمد وجعفر  أد واذلك مةمّو،    (779ص
مان ااانوا    خارىأساماء  أ  هناا و،  (الساابق  المصدر)برزهم  اان مةمّد أ، ويضاًأث ن  المةدّ

 ه السالم.اصةا  الررا والجواد عل 
رفات ومان العوائال التای عُ، من بغاداد من العوائل التی سكنت الكرخ  :مهران  آلاسر   

، 2ج ،1404، )الكشیالمةدث ن االمام ة ابار  رجالها من    .(ع)برواية الةديث عن اهل الب ت  
،  بن مهران وهو من اهم شخص ات هاذه االسار  العلم اة، منهم احمد بن عبد اهلل  (837ص  

ن اتاب رف باسام ال ونسای، وهاو مَاى عُاحتّ  زينالرحمن المم ّ ذ يونو بن عبد ومن تالم
ستاذه اتا  يوم ول لة، و يعتبر ابنه مةمد بن احمد مان االصاةا  الاذين تعتماد علا هم أل
 .(448- 91، ص1416اشی،  النج) ةمام ّاأل

منهاا رجاال  برزو، أسر  اب ر  وهم ،ونهی الكرخ ّ التسم ة األاثر شهر   إنّ  :الكرخی  آل
أبرز أفراد هذه ان الذي درّبهم بنفسه.  بعضهم من أعوان الوزير ابن فراتاان و، اجتماع اًابار  

مةمّاد، واسام: جعفار، القاسم بن علی بن مةمّد الكرخی، وأخوه الةسن، وولدا قهو األسر   
مصر والشام ودياار ز وفقاسم تقلّد اور األَهوا  ؛  : تقلّدوا الدّن ا  خی ف همالقاری التنووقد قال  

رب عة، وابنه جعفر تقلّد اور األهواز وفارس وارمان والثغور وبالداً أخرى، وابنه اآلخر مةمّد 
)التناوخی القارای، األهوازتقلّد الجبل وديوان السواد وقطعة من المشارق اب ار  والبصار  و

 .(135، ص  2، ج1995
ی بغداد، وبطلب من الخل فة المنصاور استقرت فالش ع ة التی  العلم ّةمن العوائل  :بزيع  آل

ص ، 2ج ،1404، الكشای)منصاب س اسای فای الخالفاة العباس ة مالعباسی نفسه، واان لها
االسر ، وهو من اصاةا  ، ويعتبر مةمد بن اسماع ل بن بزيع من اهم شخص ات هذه (835

ه حمز  ذلك عمّاواتهم، ی الش عة وروام الررا عل هما السالم، ومن مةدثّاالمام الكاظم واالم
 .(330، ص   1416)النجاشی ، فهو من المةدث ن ايضا، بن بزيع 

لها حضور اجتمااعی فای بغاداد مناذ التاسا و اان  هذه نماذج من االسر الش ع ة التی  
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مثال بناو الف ااض وبناو ى خارأة ش ع َّ اًسرأهنا   أنّاما  التی نعنى بها،  ى نهاية الفتر   وحتّ
 االطالة. ش ةن ذارها خاعررنا ع،  امالنَه ك وغ ره

هذه االسر والعوائل والشخص ات اان لها دور اجتمااعی مهام فای أنّ  :  هنانريد قوله    ما
او التعايش  علتش ُّاهب جمهور المذاهب االخرى  لقبول مذوث ر فی مة ط بغداد أالتقار  والت

االجتماعی والةضور ن التزاور والتالقی ، وهنا  نماذج اث ر  تب ّلتقاديرقل اأمعه بسالم على  
، فی بغادادسالم ة األالمذاهب  عقد بةضور شخص ات اجتماع ة منتاانت  فی المجالو التی  

، ص 1411، )الطوسای . علاى ذلاك شااهد  ولعل مشاراة الوا ل الثالث الةس ن بان روح  
385.)   

 الوكالء  .3.2
بشاكل  مةفی الفكر الش عی، وورد فی المات واتب ورسائل االئ  شاع نظام الواالء

واان الواالء يقومون بعملهم بتنصا ب مباشار مان (، 111ص  ،5ج  ،1388الكل نی، وارح )
  تها.همّأو ول ةؤ مر وعظم المس، لخطور  األئمةاال

انب هذا النظام لم يخرج عن ج نّأ الّإفی فترات اث ر     تةسن الظروفمن  غم  رّعلى الو 
على حملاة العباسی  ل قدم المتواّأ  (ها  232)  ففی عام    ،بم او الةذر والترقُّية او التكتُّالسرّ

وجعال ، فای بغادادالهاادي لقى القبا على واالء االماام أة، ح ث  اعتقاالت طالت االمام ّ
من الخالفة أجهز  أخر، وقد احدثت هذه الةملة من جن البعا االوس،  بعضهم تةت التعذيب

ه نصااب شخصا ات جدياد  لهااذ فاای شابكة الاواالء، فاقاادم االماام علاى اًواراة خلاالً
 .(800،ص   2،ج1415الطوسی ، )المهمة

لعمال  دوائار بعدها المادن والمنااطق الاى  عة فی ح ا  االمام الكاظم ومام الش ّقسّوقد  
وهای  فكانات الادائر  االولاى،، عل ها وا الاان  نهم، ال دائر  الواالء وتنظ م العمل ف ما ب

 دائر  واحاد  عل هاا وا ال بغاداد جم عهاوهی    ،الكوفة  ،  السواد  ،المدائن  ،بغدادتضم  المراز  
 .(137ص،  1392جاسم حس ن،  )

 :على ساحة بغداد وتوابعها مجموعة من الواالء يمكن ان نذار ابرزهم ظهرتو
 (ها  203حدود  فی ةجاج البجلی )توفی عبد الرحمن بن ال

الكوفی البجلای باالوالء، اج  بو علی عبد الرحمن بن الةجّألجل ل  الفق ه الكب ر والوا ل ا
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النجاشای، )الماام الكاظمل له، ثم صار مان خاواص ابا عبد اهلل الصادق وتواّأمام  در  اإلأ
وماات فای  در  عصار االماام الررااثام أومن واالئه المقارب ن،    (238  ، ص1416
 .(348 ، ص1411،  الطوسی)زمانه

وب ن االمام فی المدينة المنور ، واان دائم ن الرابط ب ن ش عة بغداد اان الوا ل عبد الرحم
يعن ناا فای هاذا النماوذج االول  ماا .(431 ص،  1404،الكشای)السفر ب ن هات ن المدينت ن

التی اانت تصل الى هذا الوا ل ، ما يدل علاى  وينفعنا فی بةثنا االجتماعی هو اثر  االموال
على حجام الشا عة  وارحشر ؤ ، وهو مبغداد  ر  من تاس ولمبكّا  فتر اثر  الش عة فی هذه ال

نقل عن عبد الرحمن بن الةجاج نفسه هاذه تُة والعاصمة الجديد ، اذ فی هذه المدينة التجاريّ
عاوام ومعای من األ خرجت عاماً» :ا عنهيقول ف هاذ    ،الكشی بسند قوي  ذارهاالرواية التی ي

 .)730، ص2ج  ،1404 ،الكشی(«بی ابراه ممال اث ر أل
 (. ها 203مروان القندي البغدادي )ت قبل زياد بن 

يختارق  نّأفی بغداد، استطاع وبجادار  ابار الش عة بو الفضل مولى بنی هاشم، اان من  أ
 )107ص ،1، ج1997  ،الخط اب البغادادي(ة ف ها،همّة ويصل الى مناصب مالةكومة العباس ّ

 اًرمشهو فاًمتطرّ اًع ش  لفاًمع اونه مؤ »ن عهد هاروة فی صبح وزير خزانة الدولة العباس ّأحتى  
 ة.  الش عی إلى اإلدار  المال اة العباسا ّص ر. واانت هذه هی الةالة األولى للتسرُّذاره ابن نُ

 )277، ص 2004لويو ماس ن ون،  (
نصاار، ه االمام الكاظم لالستفاد  من هذا المنصب لصالح الش عة والماوال ن واألهقد وجو

، 1987 الناوري الم ارزا حسا ن،( الصافوان الجمّالنا يرويها   هم ةفی األ غاية  ر مةاوی  ف
 .)135، ص13ج

 مرموقاةً اجتماع اةً اصبح للواالء مكانةً فی فتر  سجن االمام الطويلةوالجدير بالذار أنّه  
وفای ، بغادادشر الى حجم االتباع والش عة والماوال ن فای ؤ ت طائلةً امواالً وقد جمعوا   ،  جداً

بو الةسن ول و أمات  »ل:  وقف ، اذ يروي لنا يونو بن عبد الرحمن،  على الخصوص  الكرخ
عنده المال الكث ر، فكان ذلك سبب وقوفهم وجةودهم موته، وااان عناد   الّإحد  أامه  من قوّ

 القمای ، ( «لاف ديناارأحماز  ثالثاون بای  ألف دينار، وعند علی بن  أدي سبعون  زياد القن
 .)75 ، ص1404
نوا اواا  ،اانت بغداد هی المقر الارئ و الجتمااع الاواالء  االمام الررااد   بعد شهو
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اج، واانات من مختلف المدن، وانعقد االجتماع فی ب ت عبد الرحمن بن الةجّا  ن وا الً ثمان
ة اجت از هذه العقبة الفكريّ طرحها على ساحة البةث والنقاش، وتمَّ  مام قد تمَّمشكلة صغر اال
ماام الجاواد فای هاذا يصال توج هات اإلإعلى    غلب ة منهماألة  مةافظوالء،  ؤ بفضل جهود ه

الطبري  (غ ن باسم االمام الجواد الى المدن االخرىرسال الواالء والمبلّإ، والجانب الى ش عته
 .)388، ص 1413، الش عی

بعد شهاد  االمام الجواد، اذ اجتماع الشا عة فای نفسها  حداث حصلت  األهذه  ومجريات  
 ،دون مخالف مامة الهادي عل ه السالمإتثب ت  ، وتمَّد بن فرجسهم الوا ل مةمّأر  لىبغداد وع

صابح لمماام أو .)324ص    1ج    ،1388الكل نای،  (  غ ن بذلك المبلّ  جم عمر الى  وارسال األ
ة. وبضعة واالء أعلى درجةً فی ة والش ع ّث رون فی الواليات والمدن االسالم ّدي واالء االها

هم من قبل اإلمام فی النصاوص والمصاادر ماؤهم مع التوث قات الصادر  بةقّارت أس، ذُبغداد
 .)26ص   ،1423، حس ن المدرسی(الش ع ة القديمة

 بغداد، على سب ل المثال:م فی مام الهادي عل ه السال ن لألو من الواالء المهمّ
اء الماأخوذ م والرؤسعالمن الفقهاء األاان  .ب البغداديمولى آلل المهلّ  ،الةسن بن راشد
الطوسای، ( واحاد مانهم طريق لاذمّوال    ،الذين ال يطعن عل هم بشیء  ،عنهم الةالل والةرام

1411،350(. 
 .)511ص ، 7ج ، 1983الطبري،  ( طرافهاأعلى بغداد و، اان بو هاشم الجعفري أ

جبااري (فی بغاداد وتوابعهاا هاديفقد اان وا ل االمام ال، ع ن  أسل مان حف د زرار  بن  
 .)85ص 1ج  ،1393  ررا، مةمد
   واالء فی بغداد، لذلك تمَّصبح للنائب عدّأو  توسعت المهام    العسكرياالمام  بعد وفا   و

 ؤهاساتدعا تامَّوقد وقاف قم،  أعلى    واان وا ل االمام العسكري  ،سةاقإحمد بن  أاستدعاء  
،ص 1،ج 1388، یالكل نا( مال اةماور الله فی األ ومعاوناً  ل ل كون وا الًمن قبل السف ر االوَّ

517(. 
شديد  الوهو من الشخص ات  ،ان الوا ل الثانی للسف ر االول فی بغدادقطّالواذلك مةمد  

عا ن حتاى يوصالها للساف ر ش عن األمول فی ط ات القماالرسائل واألواان يخفی  ،  الةذر
 .)316،ص  51،ص  1983المجلسی ، (لاالوّ

د بان احماد بان احمد بن اسةاق، مةمّا :وهم ،ء فی بغدادل ثالثة واالاالوّ  نائباان للو
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 كان تةت تصرفه عشر  واالء فی بغاداد يعملاونفالثانی   نائبال  أمّاو  ،ان، حاجز الوشاءالقطّ
،ص  1363الصادوق ،(الء الةسا ن بان روح الناوبختیؤ جل ادار  السفار ، ورامن هاأمن  
 .ة فی بغدادة الش ع ّع الةراة االجتماع ّيدل على توسّاالمر الذي ،  )488

  ع فی بغدادالتشیّ انتشارعوامل . 4
 آلبالرراا مان  ناادتوانطلت الة لة على الجمااه ر التای   ،نلعباس  ّالى امر  استقام األ

 آلما ن أباو مسالم الخراساانی )أمةماد( و  آل)وزيار    بو سلمة الخاللأصبح  أ، ومةمد
د سااعدت عوامال وق .ه الدولة الجديد ى بانت حق قة هذاشهر قل لة حتّ  الّإهی    ، ومامةمد(

  :عامل ننذار منها عه فی هذه المدينة ، وتوسّ علتش ُّافی امتداد عدّ  

 االلم والدم العلوي .4.1
 ن بطارق مةارباة العلاويّولة ب د مان حدياد  لمسك الدأ  نّأالعباسی بعد  انبرى السفاح  

ن عباد باالندلسی احمد بن مةمد (الجواس و الى بنی الةسن ن دسّل مَاوّ  فهود ،  متعدّ
 القتل ف هم الى الةدّالةبو وباسال ب  ف ما بعد ونن العباس ّتفنّ  ،ثمَّ)59  ، ص4ج  ،1983  ،ربه

 .) 102 ، ص2ج ،1984، الصادوق( صمة بغادادفنوا ف ه اح اء فی اسطوانات بناء العاالذي دُ
، 6ج، 1997 ،ب البغاداديالخط ا(.مان رد الساالم علاى العلاوي نحتى    الناس  امتنع بعاو

 )128ص
، ة وردود فعال عكسا ّ  ناب ار  راد العباسا ّة  خلقت ثور  اجتماع ّهذه القسو     نّأ  الَّإ

، بغداد وغ رها من المدن االسالم ة لهم فی علتش ُّا  ن ونتشار مةبة العلويّأفی    صبةت سبباًأو
 ن نقااذ العلاويّإل)292 ص، رةى اإلسالم ،احمد ام ن( رواحهمأى اث ر من الناس برةّقد  و

مام الجاواد عل اه الساالم ولم  .(102  ، ص2ج  ،1984،  الصدوق) ن  سلطة العباس ّمن بطش  
حصل لهام ما  من اشدهاو ن،   ن من قبل العباس ّالت العلويّنوصف يشعر بعظم المصائب التی  

ااان  نْإ، و(169عام )العباسی الهادي موسى الى  ن العلويّوس ؤسلت ررُأُقد  ف،  فخ  فی وقعة  
لام » :يقول عل اه الساالمإذ  ،قلوبهمفی   ها بق ت جمرنّأ الّإالةادثة،  االمام الجواد لم يدر 

 .(304ص ،1965 ،الفرج األصفهانی وأب) «عظم من فخأيكن لنا بعد الطف مصرع 
 ن حال باالعلويّ رفت الدموع وسالت على ماذُو صوات اث ر  رد هذا البطش،أوارتفعت  
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هذه الدموع الى نقمة علا هم، اماا اانات ولت وتةّ ، نمن س اط وس وف العباس ّصابهم  أوما  
 نقمة على االموي ن.عل هم السالم دموع الجماه ر والمسلم ن على الةس ن وزيد بن علی 

 نْإو  ،بشاتى الوساائلذار تلك الماسای  التی تت  اصواالسكات  إباس ون  حاول العلقد  و
 .(86ص ،   1968،رزبانی الم) همن مات مناانت بنبش قبور مَ

ة تةمال فای ط اتهاا ة بغداديّنص ووث قة شعريّل نا إوصل   المنع الشديدمن  غم  رُّالعلى  و
 :يقول فی اولها،  (ها 365 – 271غ ر البغدادي)صلناشئ ال، قالها ا ن  معانا  العلويّ

 ل و يُسمعُ بمثل مصابی ف كمُ                  قلبی لكم يتقطَعُ  حمدٍأبنی 
 ( 292 ص ،13ج ،1980 ،الةموي)

 بغداد یف الشیعةائمة مشاهد  .4.2
، واان يُعرَف قسمها الشرقیّ على األغلاب بمقاابر مقبر  قريش  من اهم المقابر فی بغداد

فن ف هاا ااان ن دُل مَبتنى مدينته، وأوّأل مَن جعلها مقبر  ح نما واان المنصور أوّ،  با  التبن
 .(133ص ،1، ج1997 ،الخط ب البغدادي )(ها 150)بر الذي تُوفّی سنة أبنَه جعفر األا

 واألئمة من أهال ب تاه رسول اللّهقبر ه تستةب زيار  نّأال خالف عند الش عة بو
، 1403الةار العااملی، ) .وقد تواترت األحاديث والروايات عنهم فای ذلاك ،  استةباباّ اب راً

 (344، ص2ر، حمن أبوا  المزا 44، البا  10ج
حاول زياار  القباور عموماا وقباور  اًجتماع ّا و فكرياً شهد اوائل القرن الثالث نزاعاًلقد  

لمستوى الشارعی، ، فقد اانت زيار  قبر الرسول تلقی قبول المسلم ن فی ا ن خصوصاًالعلويّ
الةاث  لاذلك وردت المقارناة و، ب ن بعضاهم ها مةلّ احتراز وخالفنّإ ن فا زيار  العلويّمّأ

سالم بمدينة بغداد ومقارنتها بثاوا  على زيار  اإلمام موسى بن جعفر الكاظم عل ه الصال  وال
ر أبی ببغداد اان امان زارَ ن زارَ قبمَ»انه قال:    فقد روي عن الررا  زيار  رسول اهلل

بن قولوياه ، ا)« ن فضالهمال اللّه وأم ار الماؤمنرسول اللّه وقبرَ ام ر المؤمن ن ، إالّ أنَّ لرسو
 ن من المتفق عل ه فی زيار  الرسول ة وقبول المسلمالمشروع ّ  نّأباعتبار    .(280، ص  1417

ات الشرع ة لهذه الزيار  فای ة واثبص، فجاء هذا الةديث وهذا التفريع على تلك المشروع ّ
الرراا فای تثب ات  طو  اساس ة من االمامنهاية القرن الثانی. واانت خوهو    وقت متقدم جداً

 .(500، ص   1417، ابن قولويه) فی بغداد لجمهور الش عة الكاظماالمام زيار  قبر 
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هم ؤمهم فقهاادفع بالمقابل جمهور المسلم ن من الةنابلة يتقدّ  ه الش عی هو ماوهذا التوجّ
 241)ت من وفاتاه   يباًتقر  اًامأربع ن عبعة بعد  ى أصبةت قاعد  متّحتّ،  بزيار  قبر ابن حنبل

 .(308، ص8ج، 1965 ، ابن األث ر)(، وذلك فی انةراف خط ر عن التزمّت الةنبلیها
( هاا 309 -244اان الةالج )» فقد  ،د لتعبّوالخلوات اماان  أمن    بن حنبلأقبر    صبحوأ

آماراَ مريدياه أن ،  (هاا 241 -164خذ له خلوات قر  رريح ابن حنبال )اً ما اان يتّغالب
لاويو ماسا ن ون،  ) « دوا ويصاومواا الصالوات ويعظاوا النااس ويتعبّايذهبوا هنا  ف ق مو

عنادما تعاظمات ،  (هاا 323عاام ) الخل فة الراری باهلل  مر الذي دعااال .(220 ص،  2004
 :ف ه جاء، همتا  ردالى اصدار ا، تلك الةالة

 د إلاى الكفار والضّاالل، ثامّونسابتكم شا عة آل مةمّاثمّ طعنكم على خ ار األئماة، »  
ها القارآن، استدعاؤام المسلم ن إلى الدّين بالبدع الظاهر ، والمذاهب الفاجر  التی ال يشهد ب

جتمعون علاى وإنكارام زيار  قبور األئمة، وتشن عكم على زوّارها باالبتداع، وأنتم مع ذلك ت
ل و بذي شرف وال نسب وال سبب برسول اللّاه ،  زيار  قبر رجل من العوام )هو ابن حنبل(

، 8ج، 1965 ، ابن األث ار  )«وارامات األول اء  ته، وتدّعون له معجزات األنب اءأمرون بزياروت
   .(308ص

ا يستدل باه وممّللش عة فی بغداد،   مختلفاًفقد اصبةا  الكاظم والجواد  وأمّا قبرا اإل مام ن  
 تمرأفا ،فای بعاا السانوات مضايقة على الشا عة حصلت فی عصر الغ بة   هنّعلى ذلك أ

ول للةصا ن ماامة الذين ياتون الى زياار  قبار اإلمام ّلقاء القبا على اإلإبة  العباس ّطة  السل
ى مر الاالووصل ا بالفشل، مت مةاولتهئةسب المصادر الش ع ة بابعلى المعلومات الالزمة، و

يامرهم بعدم زياار  قباور قاريش فای   )ظاهرا من الناح ة المقدسة (ن   والبص ريالفرات    آل
 .(52،ص1، ج1388  ،الكل نی)بغداد ح نها
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 النتائج 
 مايلی: ادلة التی عررناهن لنا بعد هذه الةقائق واألتب ّ

لاى عو وعساكرياً وس اسا اً فی تكوين مدينة بغداد مدن قريبة منها جغراف اً  تلقد ساهم
 (.خراسان – الكوفة –المدائن )  هی:و، األصح  أنّها مدينتان وبلد 

 ف هااالطب عای ل واالوَّثر ؤ ة فی تكاوين العاصامة والماهمّالرا ز  المهذه المدن    صبةتأ
اليمكن االستغناء عنه بةال  عتماداًأالثان ة عل ها فی بداية التاس و   ، واعتمادالًاوّ  لقربها منها؛

 . ا  ثان من االحوال
نصاار أثار ، وهم الجنود الكُن جديدخرى ومكوّأُة وطبقة  ترا بة مهمّسكان بغداد  ر ف لاُ

ل، وااان لكال وّوا واستقروا ف ها بعد ااتمال بنائها األؤة من خراسان ،الذين جاالعباس ّالدولة  
ناادت  صاوات التایهم األنّأباعتبار    ؛وانتشاره فی بغداد  علتش ُّا  صالةأثر مهم فی  أالء  ؤ هن  م

 .دمةمّ آلبالررا من 
عباد مثال ات او الشخصا ّن  والكارخ  الفارات آل مثل النوبخت اة وة العوائل الش ع ّ  نّأ

سبا  شتى ،اان الى بغداد أل وااو انتقل واعاش ذينال  غ رهم وربعة الواالء األالرحمن البجلی و
، لهجمات الفكرية و العقديةمام ال اأوالمةافظة عل ه  علتش ُّاتاث ر اجتماعی اب ر فی نشر   مله

 بنائها.أات من واان ذلك عن طريق مجام ع مهمة من القبائل والشخص ّ
 ، ثامَّمرهمأواستوطنوها فی بداية فی بغداد معروفة ومةالت ماان أالش عة فی   استقرّقد  ل 

  .يضاًأة فی بغداد خرى مهمّأمةالت مناطق وا وس طروا على نتشروا
 وه من قساو ٍألما ر؛ فی زياد  عدد الش عة واثر  مريديهم  اًمهم  اً ن اثرمظلوم ة العلويّل  نَّأ
 وارح .قی حق نالهم دون سبب  وظلمٍ
ثر أمن ، بما لها اان لمقابر قريش فی بغدادالذي  الدور الكب رعن ما ذارناه ة  هم ّأيقل    ال

اساتطاعوا مان خاللهاا لشا عة بغاداد  ومالذاً وبق ت منبراً، علتش ُّااجتماعی فی الةفاظ على  
 .خصوصاًوالبغدادي  عالم االسالمی عموماًالى ال علتش ُّاكث ر من افكار اليصال إ
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 المراجع المصادر و
 اق مةماد اباو ، تةقالدين عبد الةم د بن هبة اهلل، شرح نهج البالغةابن ابی الةديد، عز 

 .1417ماع ل ان، ب روت، الفضل ابراه م ، دار اح اء الكتا  العربی و موسسة مطبوعاتی اس
راساة المنتظم فی تاريخ األمام والملاو ، د عبد الرحمن بن علی بن مةمد،ابن الجوزي،

 .1992عبد القادر عطا، دار الكتب العلم ة، ب روت، وتةق ق مةمد عبد القادر عطا و مصطفى 
ان تةق اق احساخلكان، ابو العباس احمد بن مةمد، وف ات االع ان وانبااء الزماان،   ابن
 لبنان ،بدون تاريخ.دار الثقافة ،عباس ،

مهادي الخرساان، المكتباة  ، تةق اق مةمادابن طباطبا ابو اساماع ل ، منتقلاة الطالب اة
 .ها  1377الطبعة االولى، ،  الة درية

اللغة وتاج العرب ة،تةق ق احمد عباد الغفاور   تاج  الصةاح  ،اسماع ل بن حماد الجوهري
 .1990، ب روت،  عطار ،دار العلم للمالي ن

طبعاة دار يوسف بن تغري بردي، النجوم الزاهر  فی ملاو  مصار والقااهر ،    االتابكی،
المؤسساة المصارية ، وزار  الثقافة واالرشاد القومی،    مع استدرااات وفهارس جامعة،  الكتب
 .العامة

عثماان، ي الهمدانی، القاری عبدالجبار، تثب ت دالئل النبو ، طبع عباد الكاريم اباد  االسد
 .1966ب روت، 

، بعة الثان ةالط، ااظم المظفر تقديممقاتل الطالب  ن،    ن،الفرج علیّ بن حس  وأب  صفهانی،األ
 - ه  1385منشاورات المكتباة الة درياة    إياران  ،قام،  مؤسسة دار الكتا  للطباعة والنشر

 م  1965
  م.2003للكتا  ، العامةاحمد، رةى االسالم، تةق ق مةمد فتةی، الدار المصرية   ام ن،

 م.1983دار الكتب العلم ة ،ب روت ،االندلسی، احمد بن مةمد بن عبد ربه، العقد الفريد، 
احمد بن ية ى، أنسا  األشراف، تةق ق  الش خ مةمد بااقر المةماودي، دار   البالذري،

 .1977 التعارف للمطبوعات،
د ماذاار ، تةق اق عباوابو علی المةسن بن علی، نشوار المةارار  واخباار ال  التنوخی،

 .1995شالجی المةامی، نشر دار صادر، ب روت، 
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حققه وعلق عل ه الس د عبد الزهراء الةس نی   لغارات،الثقفی الكوفی، ابراه م بن مةمد، ا
 .م 1990، ، الطبعة االولىدار الكتا  االسالمی ،الخط ب

وتةق ق ياسار مةماد دراسة  ،ابی عثمان عمرو بن بةر، تنب ه الملو  والمكايد  الجاحظ،
 .م2006،ياس ن، عباس فارل و مةمد اريم الجم لی، دار الكتب العلم ة، ب روت

مةمد تقای ايات ترجمة داتار سا د  س ن، تاريخ س اسی غ بت امام دوازدهم،ح  جاسم،
 ش. ها 1392ن ، تهرا، موسسة انتشارات ام ر اب راللهى

سف نجم و سان عباس، مةمد يوهاملتون، دراسات فی حضار  االسالم، ترجمة اح  جب،
 .م1979مةمود زايد، دار العلم للمالي ن، ب روت

موسساة اموزشای اماام  ،ن در عصار ائماةآنقش    االت وسازمان و  ررا،جباري مةمد
 .1393، قم ، خم نی

 . 2012، مصر العرب ة ،هنداوي، تاريخ التمدن االسالمی ،موسسة جرجی زيدان
، للطباعة والنشار دار صادر،  فی التاريخ  الكاملابی الةسن،  الجزري، ابن األث رعز الدين  

 .م  1965 _ ه  1385، ب روت، للطباعة والنشر دار ب روت
رسول، تاريخ تش ع در ايران از اغاز تا طلوع دولت صفوي، نشر علم، تهاران،   جعفريان،

1393. 
 اة د. اباو الع اد المنتظرعند الش عة االثنی عشرية، ترجمه عن االلمانلمهدي  ا  ،جواد علی

 م . 2005ودو، منشورات الجمل ،د
 .1403، لبنان ، ب روتح اء التراثدار اوسائل الش عة،  ،مةمد بن الةسنالعاملی، الةر

تاراث شها  الدين أبی عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل، معجم البلدان، دار إح ااء ال  الةموي،
 .1979العربی، ب روت، 

 .1980، ، لبنان، ب روتدار الفكر ،الطبعة الثالثةاء، ياقوت، معجم األدب  الةموي،
 ،لفضاء المقدس فی الكوفة فی القرن الثاامنالهوية والطقوس وا نجم، اصول الش عة  ح در،

 .2017 ، لبنان،منشورات الجمل ،الطبعة االولى ،معز مديونی –رجمة سلوى قروي العونلی ت
ريخ بغداد )مدينة الساالم(، دراساة وتةق اق البغدادي، ابو بكر احمد بن علی، تا  الخط ب

 .1997مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم ة، ب روت، 
دار الكتاب  ،علق عل ه الداتور يوسف علای الطويال لدينوري، ابن قت بة، ع ون األخبار،ا
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 .ها  1424، لبنان ،، ب روتالعلم ة
، الرناووط، موسساة الرساالةتةق اق شاع ب اس ر اعالم النبالء،    ين،شمش الد  ی،الذهب

 .1993، ب روت
، تةق اق اباو القاسام احمد بن مةمد ابن مسكويه، تجار  االمم وتةق اق الهمام  رازي،

 .2000هران، امامی، سروش، ط
 ي،تعامل ش ع ان امام ه باديكر مسلمانان در ساه قارن اول هجار ،س د عبد اهلل  حس نی

، ه علاوم وفرهناك اساالمی، جاا  دومبزوهشاكا  دفتر تبل غات اسالمی حوزه علم ة قام،
 .، الجمهورية االسالم ة االيران ة1395
 .1948ر، ب روت، د الكريم، الملل والنةل، دار السرومةمد بن عب الشهرستانی، 

قاديم بن بابويه القمی )الش خ الصدوق(، ع اون اخباار الرراا، ت یمةمد بن عل  الصدوق،
 .1984حس ن االعلمی، موسسة االعلمی، ب روت، 

بن بابويه القمی )الش خ الصدوق(، اماال الادين واتماام النعماة،  یمةمد بن عل  الصدوق،
سالمی التابعة لجماعة المدرس ن قم، قم، علی أابر الغفاري، مؤسسة النشر اإل  صة ح وتعل ق

 ش.  1363
 1416اطروحة داتاوراه، جامعاة ام القارى، حمدان، مفهوم األصالة والمعاصر ،   الصوفی،

 .ها
 م.1983، ب روت ،لبنان،موسسة االعلمیمةمدبن جرير، تاريخ الرسل والملو ،  الطبري،
، ،لبناان، ب روتالطبعة الساابعة ،دار النفائو تاريخ الدولة العباس ة،   ل،مةمد سه  طقوش،

 م .2009
 .1411ايران ،  ،، قمموسسة المعارفمةمد بن الةسن، الغ بة، الطوسی،
موسساة النشار   ،تةق اق جاواد الق اومیرجاال الطوسای،    مةمد بن الةسن،  الطوسی،

 .1415،ايران  ،قم ،االسالمی
 م.1924،  ، سورياالالذق ة ،مطبعة الترقی لعلوي ن،مةمد، تاريخ ا الطويل،

الةس ن، علی احمد، انتشار القبائل العرب ة فی خراسان حتى نهاية الةكام االماوي،   عبد
 .1998 ة، العدد العاشر، جلة مراز الوثائق والدراسات االنسانم

ر الشوون الثقاف اة دا ،، دراسة تخط ط ة، معالم بغداد االدارية والعمران ةصالح احمد  ،العلی
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 1988، بغداد العامة
بادون   ،لبناان  ،ب اروت  ،دار صاادر  زاريا بن مةمد، اثار البالد واخبار العبااد،  القزوينی،

 .تاريخ
ةق اق جاواد بن قولوياه، اامال الزياارات، ت، جعفر بن مةمد بن جعفر بن موسى القمی

 .1417قم المقدسة، ايران،  ،موسسة النشر االسالمی  ،ق ومی
تةق اق ونشار مدرساة علی بن الةس ن بن بابويه، االمامة والتبصار  مان الة ر ،  می،الق

 .ها  1404،قم ،االمام المهدي
، الطبعاة الساابعة، ، موسساة الرساالةب اروتعار ، ، معجم قبائال البن رراعمر  اةالة،

 .م1994
سساة ال مهدي الرجاائی، موتةق ق الس دمةمد بن عمر، اخت ار معرفة الرجال،    الكشی،

 .1404، قم المقدسة ،الب ت ،مطبعة بعثت
مةمد بن يعقو ، الكافی، صةةه وعلق عل ه علی أابار الغفااري، الناشار دار   الكل نی،

 .1388هران، الكتب االسالم ة، ت
ويو، المتنبی ازاء القرن االسماع لی فای تااريخ االساالم، ترجماة وتعل اق ل  ماس ن ون،

 م.1988 لد الطبع،بدون بودراسة د. ابراه م عوض،
دار قادمو  ،دمشاق ،: الةسا ن مصاطفى حاالجترجمةلويو، آالم الةالج،   ماس ن ون،

 م. 2004، ، الطبعة االولىللنشر
: تقی بن مةمد المصعبی، رجمة وتعل ق، توفة وشرح خريطتهاخطط الكلويو،  ماس ن ون،

 م .   2009، ، الطبعة االولى، دار الوراقبغداد
حسن الموسوي الخرساان، د باقر، بةاراالنوار، تةق ق مةمد مهدي الس دمةم  المجلسی،

راث دار إح ااء التاالس د إبراه م الم انجی، مةمد الباقر البهبودي، الطبعة  الثالثة المصاةةة، 
 .1983روت، العربی، ب 

، ، االولى، قم، موسسة البعثةمةمد بن جرير الطبري الش عی، دالئل االمامة) المنسو  له(
1413  . 

 ، تةق ق ررا تجدد. بدون تاريخ.الفهرست ،ابن النديم مةمد بن اسةاق
ن الثالثااة الطباطبااائی، حساا ن، تطااور المبااانی الفكريااة للتشاا ع فاای القاارو المدرساای
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9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

 .ها 1423تور فخري مشكور ، مطبعة شريعت، الطبعة االولى ترجمة الدااالولى،
 .1968ة الكتبی ،ب روت ،لبنان،شرااخبار شعراء الش عة،  مختصر   المرزبانی،

دققهاا ابوالةسن علی بن الةس ن بن علی، مروج الاذهب و معاادن الجوهر،  المسعودي،
 .1984  ،قم ، يوسف اسعد داغر، منشورات دار الهجر

 .1993، ب روت لبنان ،، الطبعة الثان ةدار المف د المقاالت، ، أوائلف دالم
سلطانی، تش ع در عراق در قارون نخسات ن،   مكان، حم د ام ر سلطانی و مصطفى  ملك 

 .1389انتشارات اديان ومذاهب، قم،  
طبعاة الثان اة ، تةق ق عبد السالم مةمادهارون ،النصر بن مزاحم، وقعة صف ن،   المنقري،

  .1382ب ة الةديثة ،القاهر ،سسة العرالمو
در آيناه مقدم، حامد، باز شناسی تاريخی مفاه م شا عة، مجلاه تااريخ اساالم    منتظري

 1393، تابستان  36پژوهش، شماره 
قام س د حسن، زندگی س اسی و فرهنگی ش ع ان بغداد، موسسة بستان اتا ،   موسوي،

 ش.1381المقدسة،
بار الدولة العباسا ة، تةق اق د. عباد العزياز هجري، اخمجهول من القرن الثالث ال  مولف

 .1971دار الطل عة ، ب روت الدوري و د. عبد الجبار المطلبی،
ابو العباس احمد بن علی، رجال النجاشی، موسساة النشار االساالمی التابعاة   النجاشی،

 .1416، لجماعة المدرس ن، قم المقدسة
 .1984 رواء، ب روت،ار األلةسن بن موسى، فرق الش عة، دا  النوبختیّ،

 ، الطبعاةالب ات الح ااء التاراث آلموسساة الم رزا حس ن، مستدر  الوسائل،   النوري،
 م .1987االولى ،

 ،، ب اروتترجمة رائاد البااش، منشاورات الجمالهاينو، الغنوص ة فی االساالم،  هالم،
 م.2010،لبنان

  .1414، يف الرری، قملشرعقو ، تاريخ ال عقوبی، منشورات ااحمد بن ابی ي ال عقوبی،


