مناسبات اهل حديث و اماميه در بغداد؛
از غيبت صغرا تا افول آلبويه*
علی امیرخانی
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چکیده
درگیریهــای علمــی و عملــی اهــل حدیــث بــا امامیــان بغــداد در دوران غیبــت ،رونــد
صعــودی و افزایشــی داشــته اســت .شــواهد تاریخــی حاکــی از آن اســت کــه بــا افزایــش
تکاپــوی اجتماعــی و علمــی امامیــان در اواخــر ســدۀ ســوم و اوایــل ســدۀ چهــارم ،اهــل
حدیــث (حنبلیــان) آشــوبهای اجتماعــی را علیــه شــیعیان ایجــاد کردنــد .پــس از
ورود آلبویــه و رشــد فعالیتهــای سیاســی _ اجتماعــی شــیعیان و آشــکار شــدن شــعائر و
آیینهــای آنــان ،حساســیتها و درگیریهــا بهمراتــب بیشــتر شــد و در اواخــر ســدۀ چهــارم
و اوایــل ســدۀ پنجــم _ همزمــان بــا اوج شــکوفایی مدرســۀ بغــداد _ فتنههــای اجتماعــی بــه
باالتریــن حــد رســید .موضــع بــزرگان امامیــه و اهــل حدیــث در برابــر آشــوبهای مذهبــی
متفــاوت بــود .اندیشـهوران امامیــه گرچــه در مقــام بحــث و نظر علمــی در ّرد و انکار مبانی و
یهــای اجتماعــی جلــودار نبودنــد،
مبــادی اهــل حدیــث پویــا بودنــد ،امــا نهتنهــا در درگیر 
بلکــه در خامــوش کــردن فتنــه تــاش میکردنــد .ایــن در حالــی اســت کــه محدثــان و
یهــا و تحریــک و تهییــج عــوام
عالمــان اهــل حدیــث ،از ســردمداران و جلــوداران درگیر 
بودنــد؛ کســانی چــون ابــو محمــد بربهــاری ،ابوبکــر محمــد بــن عبــداهلل محــدث ،ابنبطــۀ
حنبلــی ،ابــن ســمعون حنبلــی و ابوعلــی ابــن المذهــب.

کلید واژهها :اهل حدیث ،حنبلیان ،امامیه ،بغداد ،آلبویه ،آشــوبهای اجتماعی.
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مقدمه
اصحــاب حدیــث بهرغم اختالفاتی کــه در مبانی با امامیان دوران حضور داشــتند و از
این رو آنان را اهل بدعت و خارجشدۀ از اجتماع مسلمانان میپنداشتند ،با اینحال
درگیــری آنان با امامیه بهجز در مســئلۀ خالفت و امامــت ،در دیگر مؤلفههای عقیدتی
و مبانــی اعتقــادی همچون توحید ،ایمان و کفر ،قضا و قدر ،مســئلۀ خلق قرآن و غیره،
آشــکار نشــد و به نزاعهای اجتماعی منجر نگشــت .این در حالی اســت که اصحاب
حدیــث در برابر دیگــر فرقههای کالمی چون خوارج ،مرجئــه ،قدریه ،جهمیه و معتزله،
در موضوعــات و مســائل یادشــده ،تندتریــن و حماســیترین موضــع و عکسالعمــل را
داشــتهاند 1.مناســبات اصحاب حدیث و امامیه در اواخر دوران حضور و اوایل دوران
غیبــت کــه همزمان اســت بــا دوران طالیــی اهل حدیث (از متــوکل تا آلبویــه) و دوران
فتــرت و رکــود کالمــی امامیــه (حدود ســال  200تــا  ،)280نیز بــه همان منوال گذشــت؛
البتــه در نیشــابور ،فضــل بن شــاذان و ابویحیــی جرجانی ،تــک نگاشــتههایی در ّرد بر
اصحاب حدیث و جریان حشــویه داشــتند؛  2یا در بغداد ،نویسندۀ شیعی ،عیسی بن
138

مهــران مســتعطف (د حــدود  ،)270کتابی در تکفیر صحابه و فســق آنان 3داشــت! 4از
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نویســندگان اهل حدیث نیز کســانی چون حســین بن علی کرابیســی (د ،)248/245
ردیه ای بر امامیه در مسئلۀ امامت داشتند.
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 .1مناسبات اهل حدیث و امامیه در دوران حضور ،موضوع مقالۀ نگارنده است که به زودی منتشر
خواهد شد.
 .2نجاشی ،احمد بن علی ،رجال 307 ،و .454
 .3کتاب او حداقل تا قرن ششم موجود بوده و سمعانی آن را دیده است .تعبیر او چنین است« :وقع
ّ
إل كتاب من تصنيفه يف الطعن عىل الصحابة و تضليلهم و إكفارهم و تفسيقهم ،فو اهلل! لقد قف
ي
شــعرى عند نظري فيه( .»..ســمعانی ،عبدالکریم بن محمد ،االنســاب .)285/5 ،عیســی بن
بهــای متعددی از جمله مقتل عثمان ،الرفق بین اآلل و االمة ،کتاب الفضائل و ...
مهــران کتا 
داشته است (نجاشی ،احمد بن علی ،همان.)297 ،
 .4ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االسالم.148/20 ،
 .5در دورههــای بعــدی ،متکلمــان امامــی چــون ابوعبــداهلل مصــری ،کتــاب االمامــة فــی الــرد علــی

امــا همزمــان بــا تکاپوی نســبی متکلمــان نوبختی و نیز رشــد فعالیتهــای اجتماعی
و سیاســی امامیــان بغــداد (آل فــرات و آل نوبخــت) در اواخــر ســدۀ ســوم و اوایل ســدۀ
چهــارم ،نــوع مواجهــۀ اصحــاب حدیــث بــا امامیــه تغییــر کــرد؛ بهگونــهای که عــاوه بر
تأکید ســابق بــزرگان آنان بر اهل بدعت یا کافر بودن روافــض 1 ،درگیریهای اجتماعی
و آشــوبهای آنــان علیــه امامیــان گســترش یافــت .ســپس بــا روی کار آمــدن آلبویــه و
تقویت نســبی شــیعیان و نیز به حاشــیه رفتن نســبی اهل حدیث در حکومت و علنی
شــدن شــعائر و آیینهای شــیعی ،رونــد درگیریهای امامیه و اهل حدیــث در بغداد رو
بــه فزونی گذاشــت .بار دیگر در اواخر ســدۀ چهارم و اوایل ســدۀ پنجــم ،همزمان با اوج
فعالیتهای علمی مدرســۀ بغداد ،برخوردهای اجتماعی و درگیرهای عوام شــیعه با
گروههای مختلف اهل سنت و ازجمله با اهل حدیث ،بیشتر شد.
در ایــن درگیریهــا ،هرچنــد علمــای امامیه بــه ّردیههای نظــری و مناظــرات علمی در
راســتای اثبــات مبانی اعتقادی امامیــه و ّرد مبانی فکری مخالفــان ازجمله اصحاب

حدیث پرداختند ،اما نســبت به درگیریهای اجتماعی و کشــاندن آشــوبها به متن
جامعه و در بین تودهها ،نهتنها روی خوش نشــان ندادند ،بلکه بیواســطه یا باواسطه،
مانع آشــوبها و آشــوبگران میشــدند .ایــن در حالی بــود که ســردمداران اهل حدیث
در برابر شــیعیان و روافض ،در بیشــتر موارد ،رهبری اجتماعی آشــوبگران را نیز بر عهده
داشــتند؛ همانگونــه کــه نقــش واعظان ،قصهســرایان و شــعرا نیــز در تحریــک و تهییج
احساسات مذهبی عوام بسی پررنگ بود.
در بغــداد هرچنــد غیــر از اصحــاب حدیــث و حنابلــه ،فرقههــای کالمــی و فقهــی دیگــری
ً
2
نیــز بودنــد ،امــا ازآنجاکــه اوال جمعیــت اصلـ ِـی غیــر شــیعی بغــداد ،حنبلیهــا بودنــد؛
الکرابیسی (نجاشی ،احمد بن علی ،همان )66 ،و شیخ مفید ،الرد علی الکرابیسی فی االمامة
(همان )401 ،را نگاشتهاند.
 .1ر.ک :خالل ،احمد بن هارون ،السنة493 ،؛ بربهاری ،حسن بن علی ،شرح السنة.130 ،
 .2مقدسی ،محمد بن احمد ،احسن التقاسیم.126 ،

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

عالوه بر رهبری عقیدتی و مذهبی مخالفان امامیه و تهییج احساســات مذهبی عوام
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ً
ثانی ــا بیش ــتر ش ــافعیها و مالکیه ــا بع ــد از ورود س ــلجوقیان ب ــه بغ ــداد اش ــعری ش ــده
ً
و از ایـ ـنرو در دوران آلبوی ــه حدی ــث گ ــرا بودن ــد؛ ثالث ــا در ای ــن دوران بیش ــتر حنفیه ــا
1

در اصـــول ،معتزلـــی بودنـــد 2و معتزلیهـــا در دســـتهبندیهای حدیثگویـــی« ،اهـــل
بدع ــت» ب ــه ش ــمار میآمدن ــد ن ــه «اه ــل س ــنت» 3 ،معل ــوم میش ــود ب ــا آنک ــه در بیش ــتر
آش ــوبهای س ــدۀ چه ــارم در بغ ــداد ،عن ــوان ع ــام «اه ــل الس ــنة» ذک ــر ش ــده ،ول ــی در
اغل ــب م ــوارد ،منظ ــور اصح ــاب حدی ــث بودن ــد؛ ی ــا دسـ ـتکم اصح ــاب حدی ــث _
بهوی ــژه حنبلیه ــا _ در ای ــن فتنهه ــا جل ــودار بودن ــد.
مقالــۀ پیــش رو ،درواقــع تکمیلکننــدۀ طــرح جامع پژوهشــی مناســبات امامیــه و اهل
حدیــث در پنــج قرن نخســتین اســت که پس از بررســی جریانشناســی اهــل حدیث و
بررســی مقایســهای ،اصول فکری و عقیدتی اهل حدیث و امامیه در دوران حضور و نیز
بررســی مناسبات و نوع روابط و برخوردهای آنان در دوران حضور ،به بررسی مناسبات
اهل حدیث با امامیان بغداد (مرکز خالفت عباسیان) در دوران غیبت میپردازد.
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 _1مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد ،قبل از آلبویه (دوران طالیی اهل حدیث)

فصلنامۀ امامتپژوهی _ شمارۀ سیزدهم و چهاردهم _ و
بهار و تابستان 1393

پسازآنکه در اواخر ســدۀ ســوم و اوایل سدۀ چهارم ،اوضاع اجتماعی و سیاسی امامیه
ً
در بغــداد بــه دلیل اتخاذ سیاســت نســبتا معتدلی از ســوی برخی از حاکمان عباســی
چــون معتضــد ( )289 _ 279و مقتــدر ( ،)320 _ 295و نفــوذ شــیعیانی از آل فرات و آل
نوبخت به دســتگاه حکومتی ،ســامان و بهبــود یافت ،فعالیتهــای علمی و مذهبی
امامیــه نیــز با نبوغ عالمانی از خاندان نوبخت چون ابو محمد و ابوســهل نوبختی رونق
گرفــت .هرچنــد رهبــران مذهبــی و اجتماعــی امامیــان ســعی میکردنــد احساســات
مذهبی اصحاب حدیث را آشفته نکنند _ چنانکه حسین بن روح نوبختی (د )326
 .1ابن عساکر ،علی بن حسن ،تبیین کذب المفتری.106 ،
 .2ر.ک :کرمر ،جوئلل ،احیای فرهنگی در عهد آل بویه انسان گرایی در عصر رنسانس اسالمی.120 ،
 .3بربهاری ،حسن بن علی ،همان.120 ،

هنگامیکــه شــنید یکــی از دربانهایــش ،معاویــه را لعنت کــرده او را ســرزنش نمود و از
خانــه بیــرون و از کار بــر کنــارش کــرد! 1 ،یــا در مواجهــۀ با اصحــاب حدیث قــول آنان در
تقدیم خلفا بر امام علی را از باب تقیه و مدارا تصدیق کرد! _ 2بااینحال فعالیتهای
اجتماعی امامیان در بغداد و همچنین تکاپوی علمی نوبختیان در طرح عقاید شیعی
و در مــواردی تعــرض بــه مؤلفههــای فکــری اصحــاب حدیــث 3 ،باعــث عکسالعمل
اصحاب حدیث بغداد _ بهویژه حنبلیان _ در قبال شیعیان و امامیه شد .آنان بهزعم
خود باانگیزۀ احیای سنت و مبارزه با بدعت ،با امامیان درگیر و آشوبهای متعددی
را ایجاد کردند.
عالم مطرح حدیثگرای بغداد در این دوره ،ابوبکر خالل (د  )311از شاگردان باواسطۀ
احمد بن حنبل و صاحب کتاب السنة است که نقش مؤثری در مناسبات عقیدتی و
نظری اهل حدیث با امامیه دارد .او با آنکه به پیروی از احمد بن حنبل ،مسئلۀ تربیع
ً
و مشروعیت خالفت امام علی؟ع؟ را رسما پذیرفته و روایات خالفت مشروع حضرت
را ذکــر میکنــد 4 ،بااینحــال بــر اســاس شــیوۀ احمد بــن حنبــل ،در انکار گرایش شــیعی
(تفضیــل امــام علی بر عثمان یا بر شــیخین) و جدیتر از آن در انکار اندیشــۀ رفض (انکار

دیگــر عالم حدیثگرای حنبلی و تأثیرگــذار در بغداد که رهبری دینی و اجتماعی اهل
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،الغیبة.386 ،
 .2همان.385 ،
 .3برای نمونه ،کتاب الرد علی من قال بالرؤیة للباری و کتاب الرد علی المجسمة ابومحمد نوبختی
(نجاشــی ،احمــد بــن علی ،همــان )63 ،و نیز کتابهای الــرد علی المجبرة فــی المخلوق ،فی
استحالة رؤیة القدیم و الرد علی اصحاب الصفات ابوسهل (همان.)31 ،
 .4خالل ،احمد بن هارون ،همان 241 ،و .411
 .5همان 378 ،و  374و .516_ 489
ّ
 .6خالل اما در مباحث توحید و عدل و صفات و ایمان و کفر ،به رد دیدگاههای اهل البدع (خوارج،
مرجئه ،قدریه و جهمیه) پرداخته اســت و با امامیه نزاعی ندارد.

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

شــیخین) ،در اثبات کفر روافض و کســانی که طعن بر اصحاب دارند ،تالش میکند.

5و6
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حدیث را بر عهده داشــت ،حســین بن قاســم بن عبیداهلل بربهاری و بعد از او و مهمتر از
وی ،ابو محمد حســن بن علی بن خلف بربهاری (د  1)329اســت .ابو محمد بربهاری
عــاوه بــر رهبری علمی اصحاب حدیث در مخالفت با مبانی و عقاید امامیه ،رهبری
اجتماعــی اصحــاب حدیث را در آشــوبها و درگیریهای با امامیه بر عهده داشــت.
او موقعیــت ممتــازی در بغــداد داشــت و جایــگاه اجتماعــی او در بیــن تودههــای
اهــل ســنت بســیار رفیــع بــود؛ 2تــا جایــی کــه وقتــی در جلســهای نــزد خلیفــه الراضی
( ،)329 _322عطســه میکنــد ،ابــراز محبــت تودههــا و طلــب عافیــت بــرای او،
بهقــدری زیــاد بــود کــه حتی خلیفــه را هــم از زیــادی طرفدارانــش به تعجب و وحشــت
میاندازد!

3

بربهــاری در نقــش رهبر فکری اصحاب حدیث ،با نگارش کتاب شــرح الســنه ،ضمن
تأکیــد بر آراء اســاف اصحاب حدیث و تبعیت از ســنن ،مهمتریــن مصداق پیروی از
سنت را فرمان بری از جماعت معرفی کرد و خارجشدۀ از آن را ضال و مضل برشمرد.

4
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 .1بربهــاری متولــد  233یــا  253بوده اســت؛ بنابراین  96ســال (ابن جــوزی ،عبدالرحمن بن علی،
المنتظــم )15/14 ،و یا  76ســال (ابــن اثیر ،علی بن ابی الکرام ،الکامــل فی التاریخ)378/8 ،
ً
زندگی کرده اســت .ظاهرا اشــتباه از جانب نســاخ بوده و ســبعون و تســعون خلط شــده است .از
مهمترین اســتادان او ،ابوبکر مروزی (مروذی) درگذشــتۀ  275اســت که از نزدیکترین شــاگردان
و همراهــان احمــد بــن حنبل بوده اســت( .ابن ابــی یعلی ،محمــد ،طبقات الحنابلــة.)56/1 ،
یتــوان از ابــن بطــه عکبری (د  ،)387ابن ســمعون واعــظ (د  )387و
از مهمتریــن شــاگردان او م 
ابوعلی نجاد (د  )358را یاد کرد.
 .2بــه عنــوان نمونــه در ســال  ،296هنگامی که عدهای بــا ابن معتز (به جای مقتدر عباســی) بیعت
کردنــد و ســپس از اطــراف او پراکنده شــدند و او تنها مانــد ،برای اینکه حمایت و پشــتیبانی اهل
حدیــث و حنابلــه را جلــب کنــد ،خــود را بــه بربهــاری منتســب کــرد و رو به مــردم گفــت« :مردم!
خلیفۀ سنی و بربهاری خود را پناه دهید!» (ابن اثیر ،علی بن ابی الکرام ،همان .)16/8 ،اینکه
شــخصی چون ابن معتز برای جلب اهل حدیث و حنابله ،خود را به بربهاری منتســب میکند،
حکایت از موقعیت ممتاز و نفوذ او در بغداد دارد.
 .3ابن ابی یعلی ،محمد ،همان.44/2 ،
 .4بربهاری ،حسن بن علی ،همان.35 ،

وی مخالفت با اصحاب رسول خدا؟ص؟ در امور مربوط به دین را آشکارا کفر دانست.

1

ازجمله مؤلفههای عقیدتی که بربهاری نسبت به آن حساس بود ،تقدیم ابوبکر و عمر و
عثمان بر همۀ صحابه است؛ امری که در مخالفت آشکار با عقیدۀ روافض و شیعیان
بــود 2.نیــز از مهمتریــن مخالفتهــای او بــا امامیه آن اســت که تصریح میکند اندیشــۀ
رجعت ،بدعتی عظیم و کفر اســت و معتقد به آن بیشــک کافر اســت .همچنین باور
داشت اعتقاد امامیه به آگاهی ائمه از غیب نیز از مصادیق کفر است 3.تکفیر شیعیان
توســط بربهــاری و پیروانــش و نیز بدعت خوانــدن زیارت قبور امامان شــیعه و تعرض به
آنــان ،بهقدری نمود اجتماعی داشــت که خلیفه الراضــی ،علیه امامیه اعالمیۀ تندی
صادر کرد 4و با هرگونه عزاداری برای امام حسین؟ع؟ و رفتن به زیارت ایشان ،مخالفت
نمود .ازاینرو شیعیان از بیم آزار بربهاریان حنبلی ،مخفیانه به سوگواری میپرداختند.
ابــو محمــد حتــی بــه قتــل زنــی کــه گاه بــر مصائــب واقعــۀ کربــا مرثیهســرایی میکــرد،
فتوا داد.

5

بربهاریــان عــاوه بــر شــیعیان و امامیــان ،بــا دیگــر گروههــای اهــل ســنت (شــافعیان و

و آزار «طبــری» مــورخ و مفســر قرآن ،دســت داشــتند؛ به حــدی که جنازۀ طبــری از ترس
آنان شــبانه در بغداد دفن شــد! 8حتی ابوالحسن اشــعری که به آراء سلف از اصحاب
 .1همان.37 ،
 .2همان.129 ،
 .3همان.130 ،
 .4ابن اثیر ،علی بن ابی الکرام ،همان.308/8 ،
 .5تنوخی ،محسن بن علی ،نشوار المناظرة.233/2 ،
 .6اسراء.79/
 .7ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.162/11 ،
 .8همان.147_ 145/11 ،

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

حنفیــان) نیــز درگیــری داشــتند؛ بهطــور مثال آنان بر ســر اختالف در تفســیر آیۀ شــریفۀ
ً
ً
ُ
َ
<عس ــی أن َ
یبعثــک ّربــک َمقاما محمــودا> 6 ،فتنــهای خونین به پا کردنــد 7و در تعقیب
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حدیث و شخص احمد بن حنبل متعهد بود ،ولی معتقدات آنان را با بیانی جدید در
کتاب االبانة مطرح کرده بود ،هنگامیکه برای تأیید محتوای آن کتاب ،نزد ابو محمد
بربهاری ،رئیس اهل حدیث بغداد ،رفت ،با خشــم او و پیروانش مواجه شــد؛ تا جایی
که از ترس جانش مجبور به فرار از بغداد شــد!

1

آشــوبها و فتنههای مذهبــی و اجتماعی بربهاریان در بغــداد بهقدری فزونی یافت که
ســرانجام علــی بن یلبق/یلیق و حســن بن هــارون که به ترتیب ،حاجــب و کاتب قاهر
عباســی ( )322 _ 320بودند ،دســتور دادند جهت تضعیف آنان ،معاویه و یزید بر فراز
منابــر لعــن شــوند .بربهاریان از این اقدام برآشــفتند و به مقابله برخاســته و آشــوب به پا
کردند .از اینرو پیشنهاد داده شد برای جلوگیری از آشوب ،شخص بربهاری دستگیر
شــود؛ ولــی او گریخــت و مخفــی شــد .ابــن یلبق عــدهای از یــاران بربهاری را دســتگیر و
بــه بصــره تبعیــد کرد 2.وی تــا پایان خالفت قاهر ،در اختفا به ســر برد تــا اینکه در دوران
الراضــی ( )329 _ 322بربهــاری از اختفــا بیــرون آمد و شــوکتش بیشــتر شــد 3.بــار دیگر
144

آشــوب اصحاب حدیــث و بربهاریان در زمان زمامداری بجکــم ،امیر االمرای الراضی،
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بــاال گرفــت؛ چراکه او در پاســخ به تقاضای شــیعیان ،مســجد براثا را کــه در عهد مقتدر
عباســی به اتهام ّ
ســب صحابه توسط شیعیان در آنجا ،ویران شده و به فتوای بربهاری
ً
به گورســتان تبدیل شــده بود 4 ،مرمت و تجهیز کرد و اجازه داد شــیعیان مجددا در آن
نماز به پا کنند.

5

 .1ابن ابی یعلی ،محمد ،همان.18/2 ،
 .2ابــن اثیــر ،علــی بــن ابی الکــرام ،همــان172/11 ،؛ ابــن جــوزی ،عبدالرحمن بن علــی ،المنتظم،
.316/13
ً
 .3او در این دوران ،امام اهل سنت و اهل حدیث در بغداد شد؛ مثال هنگامی که ابوعبداهلل نفطویه
از دنیــا رفــت ،نماز جنــازۀ او را بربهاری اقامه کرد (ابن ابی یعلی ،محمد ،همان44/2 ،؛ خطیب
بغدادی ،احمد بن ثابت ،تاریخ بغداد.)160/6 ،
 .4صولی ،محمد بن یحیی ،االوراق.136/2 ،
 .5ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان 4/14 ،و .5

ســرانجام بعــد از آنکــه خلیفــه المتقــی ( )333 _ 329بــه خالفت رســید ،دســتور داد
بســیاری از بربهاریان را دســتگیر کنند .بربهاری و طرفدارانش در اعتراض به دستگیری
برخــی از یــاران ،آشــوب بــه راه انداختنــد؛ دکانهــا را غارت کــرده و به آتش کشــاندند و
ســپس بربهــاری گریخــت .او تا آخر عمر همــواره مخفیانه زندگی کرد و ســرانجام خواهر
توزون (امیراالمرای المتقی) او را در خانۀ خود مخفی کرد و عاقبت در همانجا مرد و در
همانجا نیز دفن شد 1.آشوبها و فتنههای او در بغداد بهقدری زیاد بود که مسلمانان
از مرگ او ابراز خرسندی کردند.

2

فعالیت شیعیان پس از درگذشت بربهاری ( )329و فروکش کردن غائلۀ بربهاریان ،بهطور
ً
چشمگیری فزونی یافت .مثال ابن ُعقده 3در جامع براثا حدیث میخواند و آشکارا مثالب
خلفــا و حتی شــیخین را روایت میکرد! 4دو ســال بعــد از بربهــاری ( )331فعالیتهای
ً
شــیعیان بهقــدری علنی شــده بــود که المتقــی ،حاکم عباســی ،صریحــا اخطــار داد که
خلیفهّ ،
5
ذمۀ خود را از هر کس که از صحابه به بدی یاد کند ،برداشته است!

 _2مناسبات اهل حدیث و امامیه در بغداد ،بعد از آلبویه

 .1ابن ابی یعلی ،محمد ،همان.45/2 ،
 .2صولی ،محمد بن یحیی ،همان.212/2 ،
 .3احمد بن محمد بن سعید بن عقده ،محدث مطرح شیعی در کوفه که سه بار به بغداد سفر کرده
اســت .آخرین ســفر او در ســال  330اســت که در جامع براثا ســخنرانی کرد (طوســی ،محمد بن
حســن ،امالی .)270 ،منابع رجالی ،او را زیدی جارودی دانســتهاند (نجاشــی ،احمد بن علی،
همــان)94/1 ،؛ برخــی نیــز کوشــیدهاند اثبــات کننــد او امامی اســت (فیروزمندی ،جعفــر و زهره
نریمانــی ،بررســی شــخصیت رجالی ابــن عقــده و واکاوی مذهب او در کتب تاریخــی ،فصلنامۀ
مطالعات قرآن و حدیث ،سال سوم ،شماره اول.)148 _125 ،
 .4ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.37/14 ،
 .5همان.27/14 ،
 .6در تشــیع خاندان آل بویه هیچگونه شــکی نیســت؛ اما اینکه آنان زیدی بودند یا امامی و یا اینکه

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

اصح ــاب حدی ــث در دوران آلبوی ــه ،ب ــه دلی ــل ش ــیعی ب ــودن بویهی ــان 6و گرای ــش ب ــه
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اعت ــزال 1 ،ب ــه حاش ــیه رفتن ــد؛ بااینح ــال در بدن ــۀ جامع ــه و بی ــن تودهه ــا ،هن ــوز نف ــوذ
قابلتوجه ــی داش ــتند و برخورده ــا و چالشه ــای اجتماع ــی آن ــان ب ــا ش ــیعیان بس ــی
پررنگت ــر و بیش ــتر ش ــد.
در دورۀ آلبویــه ،عالمــان مطرحــی از اصحــاب حدیــث چــون ابوبکــر ّ
آجــری (د )360

صاحب کتاب الشریعة ،ابن منده حنبلی اصفهانی (د  )395صاحب کتاب االیمان
و ابوالقاســم اللکایی (د  )418صاحب کتاب شــرح اعتقادات اهل الســنة و الجماعة
وجود داشــتند که چون در خارج از بغداد فعالیت داشــتند ،در محدودۀ بررســی مقالۀ
حاضر نیستند .در محیط بغداد اندیشمندان تأثیرگذار اهل حدیث ،ابن َبطه ُعکبری
(د  )387و ابن سمعون واعظ بغدادی (د  )387بودند .آنان هر دو از پیروان احمد بن
حنبــل و از شــاگردان و ادامهدهنــدگان راه و روش ابــو محمد بربهاری هســتند که بســان
بربهاری ،رهبری اعتقادی و اجتماعی اهل حدیث و حنابلۀ بغداد را در نیمۀ دوم سدۀ
چهارم بر عهده داشتند.
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ابن بطه چون جامعه را _ بهزعم خویش _ در ســرازیری انحراف و شــیوع بدعتها دید،

2

بــا نــگارش کتابهــای اعتقادی چــون االبانۀ کبیر و االبانــۀ صغیر ،درراه مبــارزه با اهل
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بدعــت ،راه اســتادش ،بربهــاری ،را در پیــش گرفــت .دربارۀ نقــش او در رهبری فکری و
مذهبــی اصحــاب حدیــث در برابر امامیه ،اشــاره بــه این نکته حائز اهمیت اســت که
وی هنگامیکــه روافــض را در عــداد اهــل بدعــت (خــوارج ،مرجئــه ،قدریــه ،جهمیه)
ذکــر میکنــد ،بــه ارتداد ایشــان ،جایز نبودن نکاح بــا آنان و نیز جایز نبــودن اکل ذبیحۀ
آنــان حکــم میکند 3.از نظر او ،شــتم کنندگان به اصحاب پیامبر (= روافض) ســهمی
در ابتــدا زیــدی بودنــد و ســپس امامــی شــدند ،بیــن محققــان اختالفهایــی وجــود دارد (ر.ک:
سجادی ،صادق ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،مدخل آل بویه.)640/1 ،
 .1ر.ک :کرمرجوئل ل ،همان.117 ،
 .2ابن بطه ،عبداهلل بن محمد ،الشرح و البانة علی اصول السنة و الدیانة ،مقدمه.
 .3همان.101 ،

از اســام نبــرده و کافرنــد؛ حتــی اگر نماز بخواننــد و روزه بگیرند 1.ابن بطه بــا تعابیر تند و
تحریک کنندهای از روافض 2یاد میکند 3.وی با نقل روایاتی از اهلبیت؟مهع؟ میکوشد
شیعیان را مخالف حضرات نشان دهد.

4

او در بخشــی از کتابــش ،بعــد از آنکــه نوحــه و عــزاداری را مکــروه و بدعــت میخوانــد،
تصریــح میکنــد :ندبه و نوحهخوانی برای حســین بن علی [؟امهع؟] هم بدعت اســت.

5

این در حالی است که بنا بر گزارشهای تاریخی ،نوحه و عزاداری بر امام حسین؟ع؟ _
بهویژه در محرم و صفر _ در بین شیعیان بغداد مرسوم شده بود .از دیدگاه او ،ریشۀ این
بدعتها کوفه است و اهل آن شهر ،هرساله بدعتی جدید در دین وارد میکنند 6.ابن
حدیث بغداد را
بطه همانند استادش بربهاری ،درواقع رهبری فکری و اجتماعی اهل
ِ
در مخالفت با آیین عزاداری شــیعیان به دســت میگیرد و نقش مؤثری در برخوردهای
ً
حنبلــی و شــیعی ایفــا میکنــد .احتمــاال بــه همیــن جهــت بــود کــه از طــرف حکومت
آلبویه ،تحت تعقیب قرار گرفت .او نیز مانند بربهاری ،در اواخر عمر ،مجبور به انزوا در
عکبرا شد.

7

در بغــداد البته بهغیراز ابن بطه ،ابن ســمعون حنبلــی نیز نفوذ فراوانی در بین اصحاب
وعظ نهتنها بین تودههای حنبلی بغداد نفوذ داشــت ،بلکه مورداحترام دیگر مذاهب
 .1همان.103 ،
 .2البته دانســتههای او از روافض ،ناقص و در موارد متعددی غلط اســت .برای نمونه ،وی ،هشــام
فوطی و صالح قبه را در کنار ابومالک حضرمی از بزرگان رافضه میخواند! (همان)287 ،
 .3همان.105 ،
ً
 .4ر.ک :همان .115 _109 ،مثال از حسن بن حسن نقل میکند که او قتل رافضی را قربت میدانست!
(همان.)110 ،
 .5همان.257 ،
 .6همان.
 .7ابن ابی یعلی ،محمد ،همان.146/2 ،

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

حدیث و حنابله و تحرکات اجتماعی آنان داشت .او به سبب تواناییاش در خطابه و
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فقهی اهل سنت و حتی موردتکریم علمای بغداد ازجمله ابوبکر باقالنی اشعری بود.

1

هنگامیکــه عضدالدولــه دیلمــی برای پایــان دادن بــه درگیریهای فرقــهای در بغداد،
واعظــان و ســخنرانان را از رفتــن بــه منبــر منع کــرد ،او بــدون توجه به این دســتور ،در روز
جمعه و در مسجد جامع منصور بر فراز منبر رفت و به خطابه و وعظ پرداخت.

2

رهبــری فکــری و اجتماعــی ابــن بطــه و ابن ســمعون در بغــداد نیمۀ دوم ســدۀ چهارم،
و تأکیــد آنــان بــر بدعــت بودن عــزاداری و نوحهســرایی بــر امام حســین؟ع؟ و نیــز کافر و
مهدورالدم بودن روافض از ســویی ،و علنی شــدن شــعائر و آیینهای شــیعی و محدود
شــدن نســبی اهــل حدیــث در دوران آلبویــه از ســوی دیگــر ،موجــب رشــد چشــمگیر
آشــوبها و درگیریهــای اجتماعــی اهل حدیــث ،بهویژه حنبلیان ،و شــیعیان بغداد
شــد .بهعنوان نمونه ،در ســال  ،351لعن اشــخاص و گروههایی چون معاویه ،کســانی
کــه فــدک را از فاطمــۀ زهــرا؟اهع؟ غصب کــرده بودند ،آنهایــی که مانع دفن امام حســن
مجتبــی؟ع؟ در کنــار قبــر مطهر جدش شــدند ،آنانــی که عباس را از شــورا اخــراج کرده
148

بودنــد و افــرادی کــه ابوذر غفاری را انکار کرده بودند ،از ســوی شــیعیان علنی شــد 3.در
مقابــل ،جنبــش دفــاع از ابوبکــر و عمــر و عثمــان و معاویه پدیــد آمد که ابن بطــه یکی از
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ســران آن بود .او از نخســتین کســانی اســت که معاویه را «خال المومنین» نام نهادند.

4

وی مردم را حتی از تحقیق در وقایعی نظیر جنگ جمل و صفین نهی میکرد!

5

آیینهای شیعی در سالهای بعد ،علنیتر شد؛ چنانکه در روز عاشورای سال ،353
شــیعیان در حرکتــی هماهنــگ ،بازارها را تعطیــل کرده ،خریدوفروش را رهــا کردند و به
عــزاداری امــام حســین؟ع؟ پرداختند .در غدیر همان ســال نیز محلهها چراغانی شــد
 .1ابن عساکر ،علی بن حسن ،تبیین کذب المفتری.201 ،
 .2ابن ابی یعلی ،محمد ،همان 158/2 ،و .159
 .3همان.140 ،
 .4ابن بطه ،عبداهلل بن محمد ،همان.65 ،
 .5همان.64 ،

و شــیعیان بــه جشــن و شــادی مشــغول شــدند 1.در ســال  354نیــز همیــن رویــه ادامــه
داشــت و افزون بر آن ،در این ســال ،دیلمیان ذکر فضائل صحابه را که از ســوی عالمان
اهــل حدیــث تبلیــغ و حمایت میشــد ،در بغداد ممنوع اعــام کرده و لعــن صحابه را
در مســاجد ،مکتوب ســاختند! در مقابل ،اهل سنت و حدیثگرایی چون محمد بن
عبــداهلل (معــروف بــه شــافعی) 2 ،فضائل صحابــه را در مســجد جامع و در باب الشــام
منقــوش میکردنــد 3.برگــزاری آیینهای مذهبی از ســوی شــیعیان ،در ســالهای بعد
هــم ادامــه پیدا کــرد؛ امری که موجب تحریک اهل ســنت شــد .گزارشهــای تاریخی،
درگیریهــای اهــل ســنت و شــیعیان را از ســال  354به بعد ،در مراســم عــزاداری امام
حسین در محرم و عاشورا و نیز در جشن مراسم غدیر خم ،نشان میدهد.

4

در ســال  ،362پسازآنکــه یکــی از زندانبانها ،مردی عامی را به قتل رســاند ،گروهی از
عامه و ترکان بغداد علیه او به پا خاستند .قاتل از ترس ،پا به فرار گذاشت و در خانهای
شورشــیان خشــمگین او را بیرون کشیده ،به
در محلۀ شیعهنشــین کرخ پناه گرفت؛ اما
ِ
قتل رســاندند و جســدش را در آتش ســوزاندند! سپس ابوالفضل شــیرازی (وزیر الطائع
باهلل و سنی متعصب) حاجبش را به کرخ فرستاد .او نیز به همین بهانه دستور داد کرخ
دکان 33 ،مسجد و  17هزار انسان ،ذکر شده است!

5

 .1ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.150/14 ،
 .2ابوبکــر محمــد بن عبداهلل بن ابراهیم بن عبدویه بن موســی ،معروف به شــافعی ،درگذشــتۀ 354
(ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.)173/14 ،
 .3همان.
 .4همان.155/14 ،
 .5ابــن کثیــر ،اســماعیل بن عمر ،همــان273/11 ،؛ ابن اثیر ،علی بن ابی الکــرام ،همان.628/8 ،
در المنتظم ابن جوزی ،آمار به گونۀ دیگری ثبت شــده اســت؛ در آنجا «فکان ســبعة عشــر ألف
ً
و ثالمثائــة دکان ،و ثالمثائــة و عشــرین دارا» ذکــر شــده کــه احتماال بعد از عدد ســبعة عشــر الف،
ً
«انسانا» جا افتاده است( .ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.)215/14 ،

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

گرفتن 300
را به آتش کشــاندند! در گزارشهای بهاحتمال اغراقآمیز این آشــوب ،آتش
ِ
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در ســال  ،363فتنــۀ عجیبــی بیــن دو گــروه برخاســت .افراطیــان از اهــل ســنت ،بــه
شبیهســازی جنگ جمل اقدام نموده و زنی را بهعنوان عایشــه ســوار بر شــتر کردند و دو
مــرد را نیــز طلحــه و زبیــر نامیدند و معرکهای برپــا کرده و اظهار نمودنــد در حال جنگ با
اصحاب علی؟ع؟ هستند! در این آشوب ،از هر دو گروه تعداد زیادی به قتل رسیدند.

1

بــه ســال  ،380فتنــه و درگیری شــدیدی بیــن اهالی محلۀ کــرخ با اهالی بــاب البصره
صورت گرفت که در آن ،عدهای کشته و محلهها به آتش کشیده شد.

2

صاحبمنصبــان ســنی ،بــرای جلوگیــری از درگیــری شــیعیان و اهــل ســنت ،ســعی
میکردند مانع انجام مراســم عزاداری برای امام حســین و جشــن عید غدیر شــوند .در
سال  ،382ابوالحسن علی بن محمد کوکبی معروف به ابن معلم ،در عهد بهاء الدولۀ
دیلمی ،برای جلوگیری از آشــوب ،فرمان ممنوعیت مراســم عاشــورا را صادر نمود 3.در
سال  389اما اتفاق عجیبی از سوی اهل سنت رخ داد .آنان در اقدامی مشابه ،بسان
شــیعیان به ســنت عزاداری و جشن روی آوردند و هشت روز پس از عاشورا ،در سال روز
150

قتل مصعب بن زبیر ،به شــیون پرداخته و به زیارت قبرش شــتافتند! همچنین هشت
روز پس از روز غدیر ،با عنوان «یوم الغار» به جشن و پایکوبی مشغول شدند! 4این آیین
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در بین اهل ســنت ادامه یافت تا آنکه در ســال  ،392عمیدالجیوش ،ابوعلی هرمز ،به
دلیل فزونی آشوبها و فتنهها ،شیعه و سنی را از اظهار مذهب و اجرای شعائر مذهبی
منع کرد و حتی شیخ مفید ،رئیس شیعیان وقت را از بغداد تبعید نمود.

5

بهرغــم ممنوعیــت حکام از اجرای آیینهــای مذهبی ،نهتنهــا درگیریهای میان اهل
حدیث و شــیعیان پایان نپذیرفت؛ بلکه آشوبها به دیگر فرقههای کالمی نیز سرایت
 .1ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان.275/11 ،
 .2ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.344/14 ،
 .3همان.361/14 ،
 .4همان.14/15 ،
 .5همان.33/15 ،

ً
کــرد .مثــا در ســال  ،398برخی از اهالی باب البصره نزد شــیخ مفید در مســجد باب
الربــاح آمدند و به او جســارت کردند! اطرافیان شــیخ مفید به خشــم آمــده و در اقدامی
مشــابه ،همــراه بــا اهالی کرخ بــه خانۀ قاضی ابن اکفانی 1و ابوحامد اســفراینی شــافعی
رفتنــد و در آنجــا درگیــری شــدیدی درگرفــت .در ادامــه بــه منزل اســفراینی حمله شــد
و او مجبــور شــد خانــهاش را تــرک کنــد .چون اخبــار این غائلــه به گوش خلیفه رســید،
دســتیارانش را بــه حمایــت از اهــل ســنت بــه میــدان فرســتاد .عمیدالجیــوش ،مأمور
ســرکوب آشــوبگران شــد .او شــیخ مفید را بار دیگر از بغداد اخراج کرد 2و اسفراینی را به
منزلش برگرداند!

3

آییـــن عـــزاداری امـــام حســـین بـــا ورود وزیـــر جدیـــد ،ابـــی غالـــب بـــن خلـــف (فخـــر
الملــک) و اجــازۀ او بــر اقامــۀ عــزاداری امــام حســین؟ع؟ ،در محــرم ســال  402دوبــاره از
س ــر گرفت ــه ش ــد؛ 4ام ــا دیگ ــر از آیی ــن ع ــزاداری اه ــل س ــنت ب ــر مصع ــب ب ــن زبی ــر خب ــری
نب ــود! س ــال  406دوب ــاره فتن ــه و آش ــوب و درگی ــری ش ــدیدی می ــان برخ ــی از س ــنیان و
ش ــیعیان ایج ــاد ش ــد و ب ــه س ــبب آن فخرالمل ــک (وزی ــر الق ــادر ب ــاهلل) خش ــمگین ش ــد
و دیگ ــر اج ــازۀ اج ــرای آیی ــن ع ــزاداری ب ــر ام ــام حس ــین؟ع؟ را ن ــداد 5.در س ــال  407و
کشــیده شــدن محلههــای شــیعیان شــد 6.بغــداد از ســال  408تــا ســال  ،448آبســتن
 .1ابومحمــد عبداهلل بن محمد اســدی اکفانی شــافعی (د  )405از اســاتید ســید رضــی ،مؤلف نهج
البالغــه .شــریف رضــی نــزد او فقــه خوانــده اســت (شــریف رضــی ،محمد بــن حســین ،حقائق
التأویل.)346 ،
 .2شیخ مفید سه بار از بغداد اخراج شد :یک بار در  ،392بار دوم در  398و سرانجام در ( 409ر.ک:
ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان 33/15 ،و .)59
 .3همان 58/15 ،و .59
 .4همان.82/15 ،
 .5همان.111/15 ،
 .6همان 120/15 ،و .125

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

 408درگیـــری میـــان اهـــل ســـنت و شـــیعیان ،موجـــب غـــارت ،چپـــاول و بـــه آتـــش
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ح ــوادث و فتنهه ــای متع ــددی بی ــن ش ــیعیان محل ــۀ ک ــرخ و اه ــل س ــنت ب ــود 1.ای ــن
حــوادث بیشــتر در ایــام ذی الحجــه و محــرم و صفــر بــه وقــوع میپیوســت کــه شــیعیان
ب ــه برگ ــزاری مراس ــم جش ــن غدی ــر و ع ــزاداری ش ــهیدان کرب ــا مش ــغول بودن ــد.
برخــی از ایــن حــوادث ناگــوار ،قبــل از زعامــت شــیخ مفیــد اتفــاق افتاد .پیــش از وی،
اندیشهورانی چون ابن جنید اسکافی (د بعد از  ،)350ابوالقاسم کوفی (علی بن احمد
علــوی د  2 ،)356ناشــی اصغــر (علــی بن عبــداهلل بــن وصیــف د  3)366و ابوالجیش
بلخی (د  4)367در بغداد حضور داشتند.
تکاپوی علمی امامیان در بغداد ،در دوران زعامت شیخ مفید (د  5)413و شاگردانش
ســید مرتضــی (د  )432و شــیخ طوســی (د  )460بــه اوج رســید .مخالفــت مفیــد بــا
اصحاب حدیث بهطور خاص و با دیگر ســنیان بهطور عام ،پررنگتر و ملموستر بود.
شــاهد ایــن ادعــا ،مناظرات او با برخــی از اصحاب حدیــث بغداد 6و آثــار متعدد او در

رد بــر اصحــاب حدیــث و مناظرات اوســت؛ کتابهایی چــون الرد علی الکرابیســی
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 .1همان.385 _ 200/9 ،
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 .2صاحب کتاب االمامة و کتاب التبدیل و التحریف (نجاشــی ،احمد بن علی ،همان )265 ،که
در رد بر اهل حدیث و حشویه بوده است (آقا بزرگ تهرانی ،محمدمحسن ،الذریعة.)311/3 ،
 .3از متکلمان مشهور و از شاگردان ابوسهل نوبختی که عالوه بر دفاع از آموزههای شیعی ،با علمای
عامه نیز مناظره داشته است (حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم االدباء 164/5 ،و .)166

 .4از شــاگردان ابوســهل نوبختی ،صاحب کتاب مجالس مع المخالفین و کتاب نقض ما روی من
مناقــب الرجال (طوســی ،محمد بن حســن ،فهرســت251 ،؛ نجاشــی ،احمد بــن علی ،همان،
 )422کــه گویــا در آن ،مناقــب ادعایــی اهل ســنت_ به ویژه اصحــاب حدیث_ دربــارۀ صحابه و
خلفا را رد کرده است.
 .5ابن ندیم در الفهرســت که به ســال  377به اتمام رســیده اســت ،شــیخ مفید را در اصول و فروع،
ً
بــزرگ امامیــه میخوانــد (ابن ندیم ،محمد بن اســحاق ،فهرســت)226 ،؛ بنابرایــن ،مفید عمال
زعامت امامیه را پس از استادش ابوالجیش بلخی (د  )367به دست گرفته است.
 .6ر.ک :مفید ،محمد بن محمد ،الفصول المختارة.53/1 ،
 .7ابوعلــی الحســین بن علی بن زید الکرابیســی البغدادی (ر.ک :ذهبی ،محمــد بن احمد ،میزان
االعتدال.)544/1 ،

فــی االمامــة؛ الــرد علــی القتیبــی 1فــی الحکایــة و المحکــی؛ الــرد علی ابــن کالب 2فی
الصفات؛ الرد علی الخالدی 3فی االمامة.
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بهرغــم فعالیتهــای علمــی و مذهبــی متکلمــان یادشــده و برخــی از محدثــان بغداد
همچون حســن بن محمد بن اشــناس (د  _ )439از مشــایخ شــیخ طوســی که مثالب
صحابه را برای شیعیان قرائت میکرد _ 6نهتنها از رهبری اجتماعی آنان در آشوبها و
فتنهها گزارشــی نیســت ،بلکه برعکس ،در منابع تاریخی از تالش و همت آنان در آرام
کردن عوام و ختم شورشها سخن گفته شده است .بهعنوان نمونه ،در دوران زعامت
شیخ مفید ،امور اجتماعی شیعیان و سادات علوی ،به بزرگانی چون ابواحمد موسوی
و دو پســرش ســیدرضی و ســیدمرتضی محول شــده بود که در فروکش کردن آشــوبها،
نقــش مؤثــری داشــتند .در ســال  380که درگیــری عظیمی بین ســنیان بــاب البصره و
شــیعیان کرخ درگرفت ،با وســاطت ابواحمد ،غائله پایان یافت 7.در محرم ســال 406
و در درگیری شــدیدی بین شــیعیان و اهل سنت در بغداد نیز ،سید مرتضی مأمور حل
 .1عبداهلل بن مســلم بن قتیبۀ دینوری از مشــاهیر اصحاب حدیث و از شــاگردان اســحاق بن راهویه
بوده است (ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء.)296/13 ،

 .3محمــد بــن احمــد الخالــدی نیشــابوری (د  )317از اصحــاب حدیث و از شــاگردان ابــن خزیمۀ
نیشابوری بوده است (ر.ک :سمعانی ،عبدالکریم بن محمد ،همان.)312/2 ،
 .4نجاشی ،احمد بن علی ،همان.402 _ 399 ،
 .5اندیش ــوران امام ــی در بغ ــداد البت ــه ع ــاوه ب ــر اصحـــاب حدیـــث و حنابلـــه ،بـــا عقلگرایـــان
معتزل ــی و زی ــدی نی ــز مناظ ــره و ردی هه ــای علم ــی داش ــتند .از ای ـنرو گاه ــی از س ــوی آن ــان مته ــم
یش ــدند! مانن ــد اتهام ــی ک ــه ش ــیخ زی ــدی در مناظ ــرهای ،مفی ــد
ب ــه حنبلیگ ــری (ظاهرگرای ــی) م 
و امامیــه را بــه جهــت اعتمــاد بــر منامــات ،معجــزات ،زیــارت قبــور و اعتــکاف نــزد قبــور بــزرگان،
حنبل ــی خوان ــد (!) و از س ــوی ش ــیخ مفی ــد پاس ــخ دریاف ــت ک ــرد (مفی ــد ،محم ــد ب ــن محم ــد،
الفص ــول المخت ــارة.)128 ،
 .6ذهبی ،محمد بن احمد ،میزان االعتدال.521/1 ،
 .7ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.344/14 ،

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

 .2ابومحمد عبداهلل بن ســعید بن کالب القطان بصری ،از حدیثگرایان متمایل به کالم که بعدها
کسانی چون ابوالحسن اشعری آراء و روش وی را دنبال کردند( .ر.ک :همان.)174/11 ،
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و فصــل منازعــه گردیــد و با تدبیر او ،آتش فتنه خاموش شــد 1.همچنین در ســال ،416
آشوبی در بغداد پدید آمد که حتی خانۀ سید مرتضی به آتش کشیده شد؛ 2بااینحال
نهتنهــا او طرفدارانــش را تهییــج نکــرد ،بلکه در آشــوب ســال بعــد هنگامیکــه کرخ در
معرض نابودی بود ،به دربار رفت و از ادامۀ درگیریها ممانعت نمود.

3

حــوادث ناگــوار،
پــس از درگذشــت ســیدمرتضی و در دوران زعامــت شــیخ طوســی،
ِ
بســیار تشــدید شد .هرچند با دخالت ســران اقوام و وساطت نقیبان عباسی و علوی و
ســفارش شــخص خلیفۀ عباسی ،تا حدودی جلوی آشوب گرفته میشد و در مواردی
اخاللگران تنبیه میشــدند ،اما آشــوب فتنه نهتنها کم نشــد ،بلکه روزبهروز بر وخامت
اوضــاع افــزوده گشــت؛ تــا آنکه در ســال  ،443درگیری شــیعه و ســنی بــه باالترین حد
رســید .شــیعیان طبق آیینهای گذشــته ،بر درودیوار برخی از محلهها ،کتیبههایی با
عبارت «محمد و علی خیر البشر» را نگاشتند .مخالفین اعتراض کرده و ادعا نمودند
منظــور شــیعیان« ،محمــد و علــی خیــر البشــر ،فمن أبــی فقد کفــر» اســت! اهالی کرخ
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ادعای آنان را نپذیرفتند .صدق گفتار شیعیان با گواهی نقیب عباسیان و علویان نزد
خلیفه القائم بامراهلل اثبات شد و وی فرمان توقف آشوبها را صادر کرد؛ 4اما گروهی از
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حدیثگویان حنبلی به جلوداری ابوعلی ابن المذهب واعظ 5و زهیری ،بر شیپور فتنه
دمیدنــد 6.آنــان جلوی نهری را که از دجله به کرخ آب میرســاند ،بســتند! شــیعیان با
آنکه عبارت «خیرالبشر» را از کتیبههای یادشده محو کردند و عبارت «علیهماالسالم»
 .1همان.111/15 ،
 .2ابن عماد ،عبدالحی بن احمد ،شذرات الذهب.81/5 ،
 .3ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.175/15 ،
 .4ابن اثیر ،علی بن ابی الکرام ،الکامل فی التاریخ.576/9 ،
 .5ابوعلــی ،الحســن بن علی بن محمــد بن المذهب قاضی ،از محدثــان و واعظان حنبلی بغداد،
درگذشتۀ ( 444ذهبی ،محمد بن احمد ،سیر أعالم النبالء )640/17 ،و راوی مسند احمد بن
حنبل است (ابن اثیر ،علی بن ابی الکرام ،همان.)592/9 ،
 .6همان.

را جایگزیــن کردنــد ،بااینحــال حنابلــه کوتــاه نیامدنــد و به آشــوبها ادامــه دادند! تا
آنکه یکی از اهل ســنت در آشــوبها کشــته شــد .جنازۀ او را در محلههای اهل سنت
گرداندند و پس از تدفین او ،به کاظمین یورش بردند و در سه روز متوالی نهتنها درودیوار
مشــهد کاظمیــن را خــراب کردند ،بلکه امــوال و موقوفات آن را غــارت نموده و ضریح و
ّقبۀ حرمین شــریفین و قبور مجاور را به آتش کشــیدند! در روز سوم ،قصد نبش قبر مطهر
امام کاظم و امام جواد؟امهع؟ و انتقال اجساد مطهر ایشان به جوار قبر احمد بن حنبل(!)
را داشــتند که با وســاطت نقیب عباســیان و برخی از اهل ســنت و مقاومت شــیعیان،
موفق به این کار نشدند.

1

عــاوه بــر محدثــان و واعظــان ،شــاعران و قصهســرایان نیــز در تشــدید آشــوبها نقــش
بســزایی داشــتند .ازجمله مهمترین شــاعران امامی مذهب بغداد ،ابوعبداهلل حســین
بن احمد بن حجاج بغدادی (د  )391است 2که به تعبیر ذهبی ،غالی در تشیع بود.

3

در مقابــل ،شــعرای اهــل ســنت در نقــض اشــعار شــاعران شــیعی و در مــدح صحابه و
مذمت و رد روافض اشــعاری میســرودند و احساسات طرف مقابل را برمیانگیختند؛
ازجمله شاعران شناخته شدۀ اهل سنت در بغداد ،علی بن عیسی بغدادی (د )413
است که اشعارش در مدح صحابه و ذم روافض بوده است.
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4

س ــرانجام ب ــه س ــبب ضع ــف روزاف ــزون آلبوی ــه و تندرویه ــای برخ ــی از ش ــیعیان در
بغــداد ،آشــوبها بیشــتر شــد و ســرانجام منجــر بــه ســقوط آلبویــه گردیــد .ایــن رخــداد
از آنج ــا نش ــأت گرف ــت ک ــه در اث ــر ت ــرس خلیف ــۀ عباس ــی از ق ــدرت یافت ــن ارس ــان ترک ــی
معـــروف بـــه «بساســـیری» کـــه مـــردم را بـــه اطاعـــت خلفـــای فاطمـــی مصـــر تشـــویق
 .1همان.
 .2حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،همان.1048/3 ،
 .3ذهبی ،محمد بن احمد ،تاریخ االسالم.254 _252/27 ،
 .4خطیب بغدادی ،احمد بن ثابت ،همان.17/12 ،

مناسبات اهل حدیث و امامیهدر بغداد؛
از غیبت صغرا تا افول آلبویه

 _3سقوط آلبویه و ورود سنیان سلجوقی به بغداد

میکـــرد ،وی مخفیانـــه طغرلبیـــک _ حکمـــران ســـلجوقی در شـــرق جهـــان اســـام
_ را ب ــه اش ــغال بغ ــداد و جلوگی ــری از قدرتیاب ــی بساس ــیری و پای ــان ق ــدرت آلبوی ــه
تشــویق نمــود .طغرلبیــک در اثــر اختالفهــای داخلــی حکومــت آلبویــه توانســت در
س ــال  447وارد بغ ــداد ش ــده و خلیف ــه را نج ــات ده ــد .در پ ــی آن بساس ــیری ف ــرار ک ــرد
و سلس ــلۀ آلبوی ــه در بغ ــداد بهکل ــی منق ــرض گردی ــد.

1

ب ــا ورود طغرلبی ــک س ــلجوقی ب ــه بغ ــداد ،حنابل ــه (اه ــل حدی ــث) ق ــوت مضاع ــف
یافتن ــد و نهتنه ــا درگیریه ــای آن ــان ب ــا رواف ــض افزای ــش یاف ــت ،بلک ــه ب ــا اش ــاعره نی ــز
درگیـــر شـــدند و آنـــان را در مضیقـــه قـــرار دادنـــد 2.ســـختگیری و اذیـــت طغرلبیـــک
نســبت بــه شــیعیان بســیار زیــاد بــود؛ 3بــا دســتور او ،شــیعیان کــرخ نهتنهــا از گفتــن «حــی
عل ــی خی ــر العم ــل» در اذان من ــع ش ــدند ،بلک ــه موظ ــف ش ــدند بهج ــای آن ب ــه ش ــیوۀ
اه ــل س ــنت عم ــل کنن ــد! بهع ــاوه تم ــام ش ــعارها و کتیبهه ــای ش ــیعیان ب ــر دیواره ــا
ٌ
و دروازهه ــای ک ــرخ چ ــون «محم ــد و عل ــی خی ــر البش ــر» مح ــو گش ــت 4و افراطی ــون اه ــل
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س ــنت وارد محل ــۀ ک ــرخ ش ــده و ب ــا ص ــدای بلن ــد ،در م ــدح صحاب ــه ش ــعر خواندن ــد! 5در
اثــر ایــن اتفاقــات و ســختگیریها کــه روزب ـهروز بیشــتر میشــد ،منــزل رئیــس شــیعیان،
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ش ــیخ الطائف ــۀ طوس ــی ،موردحمل ــه ق ــرار گرف ــت و او مجب ــور ش ــد ب ــرای حف ــظ جان ــش
مدت ــی پنه ــان ش ــود 6.س ــپس از بغ ــداد ب ــه نج ــف هج ــرت ک ــرد و منزل ــش وی ــران گش ــت
 .1ابن اثیر ،علی بن ابی الکرام ،همان 609/9 ،و .610
 .2ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان.66/12 ،
 .3همان.68 ،
 .4همان.
 .5ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.7/16 ،
 .6ذهبــی ،محمــد بن احمد ،ســیر أعــام النبــاء235/18 ،؛ ابن حجر عســقالنی ،احمد بن علی،
لســان المیزان .135/5 ،برخی از تراجم نگاران اهل ســنت ،توجیه این فشــار و خشونت بر شیخ
را به دلیل ایراد و نســبت نقص وی بر ســلف ذکر کردهاند! (ذهبی ،محمد بن احمد ،همان؛ این
حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،همان).

و ابیعب ــداهلل ب ــن ج ــاب رافض ــی (ریی ــس بزازی ــن) در ب ــاب الط ــاق بغ ــداد و در مقاب ــل
دکان ــش ب ــه دار آویخت ــه ش ــد.

1

بساســیری پــس از فرار ،دوباره تحــت حمایت فاطمیان مصر قــدرت یافت و در غیاب
طغرلبیــک بــه بغــداد حملــه کــرد و رئیسالــوزرا را بــه دار آویخــت و شــخص خلیفــه را
ُ
در یکــی از قــرای اطــراف بغــداد محصــور کرد و دوباره شــعارهای شــیعی را احیــا نمود و
ً
بر ســنیان ســخت گرفت؛ امــا دیری نپایید کــه طغرلبیک مجددا به بغداد بازگشــت؛
خلیفۀ عباســی آزاد شــد و بساســیری فرار کرد و ســرانجام توســط نیروهای طغرل کشتۀ
شد 2.بغداد به تصرف کامل طرفداران خالفت عباسی درآمد و حملۀ عمومی به محلۀ
شیعهنشــین کرخ و فشــارهای مضاعف بر شیعیان از سر گرفته شد .بسیاری از خانهها
و اماکــن بــه تــاراج رفــت و دود آتــش از هر ســوی کــرخ برخاســت .کتابخانۀ شــاهپور بن
اردشیر ،وزیر بهاءالدوله ،که از نفیسترین کتابخانههای آن روزگار بود طعمۀ آتش شد.
خانه و کتابخانۀ شــیخ طوســی به غارت رفت و به آتش کشــیده شد و کرسی تدریس او
در آتش غضب سوخت!

3

در بررســی رونــد مناســبات و روابط اهل حدیث و امامیــه در دوران غیبت ،این مطلب
بــه دســت آمــد که گرچــه تکاپــوی علمــی امامیــان و ّرد و انکار آنان نســبت بــه مبانی
اعتقادی و مؤلفههای فکری اصحاب حدیث ،در مقایســه با دوران حضور بیشتر شد؛
اما علت اصلی فزونی چالشهای اجتماعی و آشــوبهای مذهبی در بغداد ،پویایی
سیاســی ،اجتماعــی و مذهبــی امامیــان و علنــی شــدن آیینهــا و شــعائر شــیعی بوده
است .اصحاب حدیث به اقتضای کثرت جمعیت و برخورداری از حمایت تودهها و
 .1ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،همان.8/16 ،
 .2ابن اثیر ،علی بن ابی الکرام ،همان.649/9 ،
 .3همان193/6 ،؛ ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان.90/12 ،
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نیز ادعای راستکیشــی و پاســبانی از ســنت و مبارزه با بدعتها ،نهتنها شورمندانه با
شــیعیان و امامیان ،برخوردی انکارآمیز و تندوتیز داشــتند ،بلکه با دیگر پیروان خلفا و
منتسبین به اهل سنت نیز همینگونه تعامل داشتند.
موضــع بــزرگان امامیــه و اهــل حدیــث در برابر آشــوبهای مذهبــی آن دوران ،متفاوت
بــود .بــزرگان امامیــه گرچه در مقام بحث و نظر علمــی در ّرد و انکار مبانی و مبادی اهل
حدیث کوشــا بودند ،اما به لحاظ اجتماعی در جلوداری درگیریها نقشــی نداشــتند؛
ازایــنرو در هیچکــدام از درگیریهــا از رهبری اجتماعی نواب خاص که جانشــین امام
بــوده و هدایــت امامیــه را بــر عهــده داشــتند ،یــا متکلمانی چون ابــو محمد و ابوســهل
نوبختــی و یــا بزرگانــی چــون ابــن جنیــد اســکافی (د بعــد از  ،)350ابوالقاســم کوفــی
(د  ،)356ناشــی اصغر (د  ،)366ابوالجیش بلخی (د  ،)367شــیخ مفید (د ،)413
ســید مرتضی (د  )432و شــیخ طوسی (د  ،)460گزارشــی در دسترس نیست؛ بلکه در
مواردی ،گزارشهایی برخالف آن موجود است .افرادی چون حسین بن روح نوبختی،
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ســید احمــد موســوی و ســید مرتضــی ،نقــش مؤثــری در آرام کــردن عــوام و جلوگیری از
آشــوبها داشــتند .ایــن در حالــی اســت کــه بزرگتریــن انگیــزه دهنــدگان عــوام اهــل
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ســنت در مبــارزۀ اجتماعــی و ایجاد آشــوبها ،محدثان و واعظان شــهیر اهل حدیث
_ بهویژه از حنابله _ بودند؛ کســانی چون حســین بن قاســم بربهاری ،ابو محمد حســن
بــن علــی بربهــاری (د  ،)329ابوبکر محمد بن عبداهلل محدث شــافعی (د  ،)354ابن
بطــه حنبلی (د  ،)387ابن ســمعون واعــظ و محدث حنبلــی (د  ،)387ابوعلی ابن
المذهب واعظ و محدث (د .)444

فهرست منابع

ابن ابییعلی ،محمد ،طبقات الحنابلة ،بیروت ،دار المعرفة ،بی تا.
ابن اثیر ،علی بن ابی الکرم ،الکامل فی التاریخ ،بیروت دار صادر _ دار بیروت 1385 ،ق.
ابــن بطــه ،عبداهلل بن محمد ،الشــرح و االبانــة علی اصول الســنة و الدیانة ،ریــاض ،داراالمر،
 1423ق.
ابــن جــوزی ،أبوالفرج عبدالرحمن بن علــی ،المنتظم فی تاریخ األمــم و الملوک ،تحقیق محمد
عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،الطبعة االولی 1412 ،ق.
ابــن حجــر عســقالنی ،احمد بــن علی ،لســان المیــزان ،بیــروت ،دار االعلمــی للمطبوعات،
الطبعة الثانیة 1390 ،ق.

ابــن عســاکر ،علــی بــن حســن ،تبییــن کــذب المفتــری فیما نســب الــی االمــام ابی الحســن
االشعری ،تحقیق احمد حجاز السقا ،بیروت ،دار الجیل ،الطبعة االولی 1416 ،ق.
ابــن عمــاد ،شــهابالدین عبــد الحــی بــن احمــد ( ،)1986شــذرات الذهــب فــی اخبار من
ذهب ،تحقیق األرناؤوط ،دمش _ بیروت ،دار ابن کثیر ،طبعه األولی 1986 ،م.
ابن کثیر ،أبوالفداء اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،بیروت ،دارالفکر 1407 ،ق.
ابن ندیم ،محمد بن اسحاق ،فهرست ابن ندیم ،تحقیق رضا تجدد ،بیجا ،بی تا.
بربهاری ،ابو محمد حســن بن علی بن خلف ،شــرح السنة ،تحقیق و تعلیق عبدالرحمن بن
احمد الجمیزی ،ریاض ،مکتبة دار المنهاج ،الطبعة االولی 1426 ،ق.
تهرانی ،شیخ آقا بزرگ ،الذریعه ،بیروت ،دار االضواء ،چاپ سوم 1403 ،ق.
جعفریــان ،رســول ،تاریخ تشــیع در ایران از آغــاز تا طلوع دولت صفوی ،قــم ،انصاریان ،چاپ
اول 1385 ،ش.
حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم االدباء ،بیروت ،دارالغرب االسالمی 1414 ،ق.
خطیب بغدادی ،ابی بکر احمد بن ثابت ،تاریخ بغداد ،دراسة وتحقیق :مصطفی عبدالقادر
عطا ،بیروت ،دارالکتب العلمیة ،الطبعة األولی 1417 ،ق.
خالل ،ابوبکر احمد بن هارون بن یزید ،الســنة ،تحقیق عطیه بن عتیق بن عبداهلل الزهرانی،
ریاض ،دار الرایة ،الطبعة االولی 1415 ،ق.
ذهبی ،شــمسالدین محمد بن احمد ،تاریخ االســام و وفیات المشاهیر و األعالم ،تحقیق
عمر عبدالسالم تدمری ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،الطبعة الثانیة 1413 ،ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،ســیر اعــام النبــاء ،تحقیــق حســین اســد ،بیــروت ،مؤسســة الرســالة ،الطبعة
التاسعة 1413 ،ق.
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تنوخی ،محسن بن علی بن محمد ،نشوار المحاضرة و اخبار المداکرة ،بیروت 1391 ،ق.
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،میــزان االعتــدال ،تحقیــق علی محمد البجــاوی ،بیروت ،دار المعرفة للطباعة
و النشر 1382 ،ق.
ســجادی ،صــادق ،مدخل آلبویــه در دائرة المعارف بزرگ اســامی ،ج اول ،تهران ،مرکز دائرة
المعارف بزرگ اسالمی ،چاپ دوم 1374 ،ش.
ســمعانی ،االنســاب ،تحقیــق عبــداهلل عمــر البــارودی ،بیــروت ،دار الجنــان للطبع و النشــر و
التوزیع ،الطبعة االولی 1408 ،ق.
شریف رضی ،محمد بن حسین ،حقائق التأویل ،تحقیق محمدرضا آل کاشف الغطاء ،قم،
دار الکتب االسالمیة ،بی تا.
صولــی ،محمد بن یحیی ،االوراق ،به کوشــش ج .هیورث .دن ،قاهره ،شــرکة االمل للطباعة
و النشر 2004 ،م.
طوســی ،محمد بن حســن ،االمالی ،تحقیق مؤسســة البعثة ،قم ،دار الثقافة ،الطبعة االولی،
 1414ق.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ،الغیبة ،تحقیق عباداهلل تهرانی و علی احمد ناصح ،قم ،دار المعارف االسالمیة،
چاپ اول 1411 ،ق.
عجلــی ،احمــد بــن عبداهلل بــن الصالــح ،معرفة الثقــات ،تحقیــق عبدالعل ـیام عبدالعظیم
البستوی ،المدینة المنورة ،مکتبة الدار ،الطبعة االولی 1405 ،ق.
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فیروزمنــدی ،جعفــر و زهره نریمانی ،بررســی شــخصیت رجالی ابن عقــده و واکاوی مذهب او
در کتــب تاریخــی ،تهران ،فصلنامۀ علمی_ تخصصی مطالعات قرآن و حدیث ،ســال ســوم،
شماره اول ،پیاپی  1388 ،5ش.
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کرمــر ،جوئــل ل ،احیــای فرهنگــی در عهــد آلبویــه انســان گرایی در عصر رنســانس اســامی،
ترجمۀ محمدسعید حنایی کاشانی ،تهران ،مرکز نشر دانشگاهی ،چاپ اول 1375 ،ش.

اللکایی ،ابوالقاســم هبةاهلل بن الحســن بن منصور الطبری ،شــرح اصول اعتقاد اهل الســنة و
الجماعة من الکتاب و الســنة و اجماع الصحابة و التابعین من بعدهم ،تحقیق احمد ســعد
حمدان ،ریاض ،دار طیبه للنشر و التوزیع ،الطبعة الثانیة 1411 ،ق.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان ،الفصول المختاره ،قم ،المؤتمر العالمی للشیخ المفید،
الطبعة االولی 1413 ،ق.
مقدســی ،ابوعبــداهلل محمــد بن احمد ،احســن التقاســیم فی معرفــة االقالیم ،قاهــرة ،مکتبة
مدبولی ،الطبة الثالثة 1411 ،ق.
نجاشی ،ابوالعباس احمد بن علی ،رجال ،تحقیق سید موسی شبیری زنجانی ،قم ،مؤسسة
النشر االسالمی ،الطبعة السابعة 1424 ،ق.

الصالت بني أهل الحديث واإلمام َّية يف بغداد
منذ عرص الغيبة حتى أفول العهد البويهي
علياألميرخاني

1

الخالصة:

لقد اشتدت النزاعات العلمية والعملية بني أهل الحديث (الحنابلة) واإلمامية يف بغداد يف عرص الغيبة،
ُّ
وتدل الشواهد التاريخية أنَّ ازدياد البحث االجتامعي والعلمي عند اإلمامية يف أواخر القرن الثالث
وأوائل القرن الرابع أدى إىل مشاجرة أهل الحديث (الحنابلة) واإلمامية.
وبعد دخول آل بويه إىل بغداد واتّســاع نشــاطات الشيعة اإلمام َّية االجتامع َّية ـ السياس َّية ،وإقامة
الشعائر والطقوس اشت َّدت النزاعات بشكل أكرث ،وبلغت الفنت االجتامع َّية أقصاها يف أواخر القرن
خاصة عند ازدهار مدرسة بغداد.
الرابع وأوائل القرن الخامسَّ ،
وكانت مواقف أعالم الفريقني من أهل الحديث واإلمام َّية مختلفاً ،فكانت مواقف أعالم اإلمامية يف
مقام البحث العلمي هو الر ّد واملناقشة ،بينام كانوا يطفؤون نار الفتنة يف كثري من املواضع.
ولكن أعالم الحنابلة أهل الحديث كانوا زعامء الفنت ،وتأجيج نار الفتنة بني املسلمني ،نحو :أيب محمد
الرببهاري،أيببكرمحمدبنعبداللهاملحدث،ابنبطةالحنبيل،ابنسمعونالحنبيل،املحدثوالواعظ،
وأيب عيل ابن املذهب الواعظ واملحدث.
املفردات األساس ّية :أهل الحديث ،الحنابلة ،اإلمام َّية ،بغداد ،آل بويه ،املشاجرات االجتامع َّية.

 .1طال ــب مرحل ــة الدكت ــوراه يف املذاه ــب الكالمي ــة يف جامع ــة األدي ــان واملذاه ــب ،باح ــث يف معه ــد
دراس ــات الق ــران واحلدي ــث.)Alia1198@yahoo.com( :
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Relations of Traditionalists
and Imamates in Baghdad

From the minor occultation to the decline of the Buwahid
Ali Amir Khani 1
Abstract
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Scientific and practical conflicts of the Traditionalists with the Imamates
at the time of occultation had in increasing trend. Historical evidences
show that with the increase of social and scientific search of the Imamates
in the late third century and the early fourth century, Traditionalists (the
Hanbalite) caused social disturbances against Shia. After the rising of
the Buwahid and the growth of the sociopolitical activities of Shias and
revealing their rites and customs, sensitiveness and conflicts increased
dramatically and at the late fourth century and the early fifth centurysimultaneous with the blooming of Baghdad school- social conspiracy
reached its summit. Noble Imamates and Traditionalists’ stances were
different against religious disturbances. Although Imamate thinkers
were active in their scientific discussions and ideas to refute and reject
the basis and grounds of the Traditionalists, but not only did not they
move ahead in social disturbances, but also they were trying to stop
the conspiracy while the traditionalists and scholars of the Traditionalist
were outriders and heralds in conflicts and instigation and stimulation
of the lay people, those as Abu Barbahari, Abubakr Muhammad Ibn
Abdoolah the traditionalist, Ibn Bate Hanbali, Ibn Sam’on Hanbali the
traditionalist and sermonizer, and Abu Ali Ibn al-Mazhab the sermonizer
and traditionalist.

Keywords: Traditionalists, the Hanbalite, the Imamate, Baghdad, the
Buwahid, social disturbances.
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