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چکیده
بافت زمینه بر مؤلف و نگارش او اثر میگذارد .بررسی این اثرگذاری درباره کتاا هاای
امالی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .امالی کتا های حدیثی -تاریخی هستند کاه
بهوسیله محدث تألیف نمیشوند .از اینرو عوامل محیطی مانند بافت زمینه بر گایینش،
تلخیص و تأکید موضوعات آن مؤثر است .با توجه به جایگاه ویژه شیخ صدوق در میاان
محدثین شیعه ،سفرها و تنوع موضوعی امالی ایشان ،چنین رویکردی میتواند متضامن
نتایج قابل توجهی باشد .شیوه گیینش و ارائه روایات در کتا امالی با دیگر آثاار شایخ
صدوق متفاوت است .امالی در نیمه دوم قرن چهاارم هجاری ،در ارتبااا باا مخا باان
عمومی شهر نیشابور مطرح شدهاست .نیشابور در آن ایام بافت مذهبی ویژهای داشت .با
توجه به پیش فرض این پژوهش در تأثیر بافت زمینه بر مؤلف و اثر ،پرسش اصلی مقاله
این است که محیط اجتماعی نیشاابور چاه تاأثیری بار نگاارش کتاا اماالی صادوق
داشتهاست؟ نتایج این پژوهش نشان میدهد که صدوق در برگیاری مجاال اماالد در
نیشابور هوشمندانه به گیینش و نقل برخای روایاات حادیثی -تااریخی پرداختاهاسات.
حضور صوفیان در گیینش روایاتی با قالب داستانی ،حضور اکثریت اهل سنت و کرامیاه
در عدم نقل روایات چالشبرانگیی ،رشد روزافیون تشای در انتخاا روایااتی باا هادف
تثبیت باورهای کالمی امامیه تأثیر داشتهاست .همچناین برجساتهساازی جایگااه اماام
علی به عنوان نقطه اشتراک امامیه و زیدیه به ور خاص و همه مذاهب به ور عام
در امالی شیخ صدوق تأثیرگذار بودهاست.
کلیدواژهها :امالی شیخ صدوق ،تاریخ اجتماعی نیشابور ،شایخ صادوق ،وضا ماذهبی
نیشابور.
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درآمد

فقه و ادب عرب ،به شیوه خاصی از آموزش و تدوین اشاره دارد .منظور از امالی ،مدون
و مکتوب کردن سخنان شیوخ از سوی مستمعان بودهاست (حاجمنوچهری.)132 /22 ،
در حدی  ،امالی به کتابهایی گفته میشود که شیخِ حدی

در مجالس متعدد مطالیب

آن را امالء کرده باشد .از این رو گاهی به این مجموعهها «مجالس» نیز گفتیه مییشیود
(مدیرشانهچیی .)30 ،آقیا بیزرت تهرانیی در تعرییف کتیب امیالی آوردهاسیت« :کتیب
حدیثیای را شامل می شود که احادی

شنیده شده از امالی شیخ ،چه از حفظ و چه از

روی کتاب  ،در آن درج شدهاست» (آقابزرت تهرانی .)30۶ /2 ،امالی شیخ صدوق نییز
به همین شیوه و در تما

مستقیم با مخاطب تدوین شیدهاسیت .شییخ صیدوق در 97

مجلس که در فاصله رجب سال  3۶7تا شیعبان سیال  3۶8هجیری در نیشیابور و گیاه
طو

برگزار کرده بود (نویدفر و دیگران « ،واکاوی محل برگزاری مجالس امیالی شییخ
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و اژه امالی جمع امالء و در فرهنگ اسالمی اصطالحی است کیه در حیوزه حیدی ،

صدوق» ،)149-148 ،به نقل روایاتی در حوزههای گوناگون پرداختهاست .در میان این
روایات که شاگردان وی به صورت مکتیوب گیردآوری کیردهانید ،مییتیوان رواییاتی
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

نیشابور ،محل برگزاری بیشتر مجالس امالء شیخ صدوق ،شهری بزرت و پیر رونیق
در قرن چهارم هجری بود (حاکم نیشابوری .)213 -212 ،شهری کیه بیه لحیاا بافیت
فکری و مذهبی ،با حضور فعال گروه هایی مانند شافعیان ،حنفیان ،کرامییان ،متصیوفه و
شیعیان محل تضارب آراء بود (مقدسی .)323 ،عالوه بر آن در ایین دوره بیا واگیذاری
منصب نقابت به سادات آل زباره در این شیهر ،شییعیان در حیال قیدرتگییری بودنید
(نویدفر و دیگران« ،تاثیر سادات آلزباره بر گسترش تشیع در نیشابور در قیرن چهیارم
هجری» .)105 ،قدرتگیری شیعه حساسیت دیگر جریانها را دو چندان کیرده بیود .از
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حدیثی -تاریخی را نیز شناسایی کرد.

این رو حضور شیخ صدوق -محدث بزرت امامی -و برگزاری مجالس او در نیشابور را
میتوان نقطه عطفی در تالقی اندیشه گروههای مذهبی در این شهر دانست.
چراکه بیشتر روایات گزین

و نقل شده ،با هدو آشکار یا پنهانِ اثبات حقانیت تشییع
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۶

بیشترین امر چال

برانگیز در مجالس شیخ صدوق ،روایات حدیثی -تیاریخی بیود.

امامی بیان می شده و سیایر رواییات بیه مبیاحثی همچیون اخیالق و ییا ثیواب اعمیال
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اختصاص داشتهاست .این امر بدین جهت اهمیت بیشتری میییابید کیه مجیالس شییخ
صدوق در نیشابور ،مانند مجالس حدیثی مرسوم در این شیهر ،بیه صیورت عمیومی و
برای تمام اقشار جامعه برگزار می شد و امکان تضارب آراء در هر مجلس بیه صیورت
جدی وجود داشتهاست .با این مقدمه مسئلهای که در ذهن ایجاد میشود آن اسیت کیه
شیخ صدوق در ضمن برگزاری مجالس امالء خود در نیشابور چه تیدابیری را بیه کیار
میگرفتهاست تا روایات حدیثی -تاریخی منتخب او ،از سویی بر جذب مخاطبان امامی
و افزای

آنها اثر گذارد و از سوی دیگر به امری چال برانگیز میان جریانهای مذهبی

فعال در این شهر تبدیل نشود؟
در این پژوه

ابتدا شرایط ویژه فرهنگی -مذهبی نیشابور مورد بررسی قرار گرفتیه

تا از این طریق تدابیر شیخ صدوق در شرایطِ محیطیِ بازگو شده -با تکیه بر نشانههیای
موجود در متن کتاب امالی -بررسی شود.

بر گسترش تشیع در نیشابور در قرن چهارم هجری» (نویدفر و دیگیران1398 ،ش) ،بیه
بافت زمینه این شهر توجه داشتهاند .اما تاکنون در موضوع پژوه

حاضر اثری نوشیته

نشده است .همچنین پژوهشی درباره تأثیرات حضور شیخ صیدوق و برقیراری مجیالس
امالء ایشان در نیشابور انجام نشدهاست.
نیشابور در قرن چهارم هجری

نیشابور دوره اسالمی در کنار مرو ،بلخ و هرات یکی از چهار تختگاه بزرت خراسان
بود (ابنحوقل230/2 ،؛ اصطخری .)258 ،از اواخر قرن سوم و پیس از کشیمک

بیین
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مقاالتی درباره کتابهای امالی وجود دارند .برخی از آنها مانند «تاثیر سادات آلزباره

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

پیشینه پژوهش

نیروهای قدرتمند منطقه ،سامانیان به عنیوان مهمتیرین قیدرت خراسیان مطیرح شیدند
(نرشخی .)10۶ ،تا ورود غزنویان (حک )582-3۶۶ .به نیشابور ،این منطقه همچنیان از
( ،) 3۶8-3۶7مهمترین امیری که در این شهر حکمرانی داشت ،ابوالحسن سیمجور بیود
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اهمیت بسزایی برخوردار بود .در دوره برقراری مجالس امالی شیخ صدوق در نیشیابور

7

که لقب ناصرالدوله را از سامانیان دریافت کرده و تقریباً به صورت نیمهمستقل حکومت
 ،)351شرایط فره نگی مناسبی در نیشابور ایجاد کرد و برای علما احترام بسیار قائل بود
(ابناثیر.)1۶8 /2 ،
از نظر علمی و فرهنگی نیشابور قرن چهارم را میتوان از مهمترین شهرهای خراسان
و حتییی ایییران بییه شییمار آورد .محققییان معتقدنیید در اییین شییهر مییدار  ،مسییاجد و
کتابخانه های بسیاری وجود داشت که علمای بزرت در آن تدریس میکردنید (بولییت،
 )30۶-297و هیچ روزی بیدون مجلیس منیا ره نمییگذشیت (مقدسیی303 -300 ،؛
ابنفندق ،تاریخ بیهق .) 5۶ ،مردم این ناحییه اعیم از طیالب و ییا افیراد عیادی اشیتیاق
بسیاری به استماع حدی

از مشایخ بیزرت داشیتند .مشیایخی کیه بیه ایین شیهر وارد

می شدند مورد استقبال مردم قرار می گرفتند .اجتماع عظیم مردم برای استماع حدی
امام رضا

از

و یا اقبالی که نسبت بیه حضیور بخیاری و ابوطییب سیهل صیعلوکی در
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می کرد .او که مانند بسیاری از حاکمان سامانی به اهل علم توجه داشیت (سیمعانی/7 ،

نیشابور نشان دادند شاهدی بر این مدعاست (قزوینی .)47۶ ،این توجه وییژه از سیوی
مردم باع

می شد برای مشایخ ،مجالسِ امالء حدی

تشکیل شود .مشایخی مانند شیخ

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

طالبان حدی

سعی داشتند از حضور آنها نهایت بهره علمی را ببرند .به عقییده برخیی

پژوهشگران در این عصر ارزشِ کسب معارو به صورت شفاهی از مشایخ حیدی
مراتب بی

از خواندن کتب حدیثی بود و این امر از دالیل اصرار طالب حدی

بیه
بیرای

حضور در مجالس محدثین و به تبع آن رونق این مجالس بود (بولیت .)83 ،برای درک
بهتر فضای نیشیابور در برگیزاری مجیالس شییخ صیدوق ،بررسیی شیرایط مهمتیرین
جریانهای فکری فعال در این شهر ضروری است.
 .1شافعیان
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صدوق که به صورت موقت در نیشابور ساکن بودند بیشتر مورد توجه قیرار داشیتند و

مقدسی که در میانه قرن چهارم هجری از این شهر دیدن کیرده شیافعیان را در کنیار
حنفیان از مهمترین مذاهب نیشابور دانستهاست (مقدسی .)323 ،برخی میذهب شیافعی
شافعی بودند (مقدسی .)323 ،این میذهب میورد حماییت ابوالحسین سییمجور حیاکم
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را مورد توجه اهل اندیشه دانسته اند (باسورث )17۶ ،چنان که خطیبان شهر نیز معمیوالً

نیشابور نیز بود و با حمایت وی طی سیالهیای  351تیا  ،371ابیوبکر احمید حَرَشیی
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(متوفای  ،)421از محدثین شافعی به منصب قاضی القضاتی نیشابور رسیده بود (بولیت،
 .)137ابنفورک (متوفای  )40۶متکلم برجسته شافعیِ اشعری نیز در همین دوره از ری
به نیشابور آمد و برای وی مدرسهای ساخته شد (ابنکثییر .)339 /1 ،حیاکم نیشیابوری
(متوفای )405و ابوطیب سهل صعلوکی (متوفای )387-404نیز از دیگر علمیای بیزرت
شافعی مذهب بودند که مجلس امالء در نیشابور داشتند و به اشاعه اندیشیههیای خیود
میپرداختهاند (قزوینی.)47۶ ،
 .2حنفیان

به عقیده پژوهشگران این گروه به لحاا جمعیتی بزرگترین گروه نیشیابور بیودهانید.
بیشتر مردم نیشابور به این فرقه گرای

داشتند (باسورث .)17۶ ،با این حال حنفییان از

نظر معیشتی و طبقاتی به نسبت شافعیان از درجه پایینتیری برخیوردار بودنید (ثنیایی،
 .) 171بنا به شواهد موجود این گیروه پیی

از قیدرت ییافتن شیافعیان در نیشیابور از

گرفتند .امری که تا قدرت گیری غزنویان ( )582-351در این مناطق در اوایل قرن پنجم

 .3کرامیان

فرقۀ کرامیه که از میانه قرن سوم هجری توسط مؤسس آن محمد بن کرام به نیشابور
وارد شده بود ،مورد توجه مردم قرار داشت و عدهی زیادی به این آیین درآمیده بودنید
(اسفراینی .) 99 ،در قرن چهارم هجری این فرقه با پیروان زیادی که داشت به صیورت
عنصری افراطی و قدرتمند در نیشابور مطرح بود .برخی این فرقه را پیرو فقه حنفی بیه
شمار آورده (مادلونگ )72 ،و برخی نیز آنها را تیابع فقهیی جدیید و منحصیر بیه فیرد
قلمداد کردهاند (فانا  .)43 ،1برخی پژوهشگران نیز آنان را به دلییل شییوه سیلوک و
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ادامه یافت.

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

جایگاه واالیی برخوردار بود اما از اواخر قرن چهارم هجری شافعیان در رأ

امور قرار

خانقاه نشینی به عنوان گروهی از متصوفه برشمردهاند (نک .زریینکیوب« ،جسیتجو در
تصوو ایران».)3 ،
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1. Van Ess
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در قرن چهارم هجری این فرقه که همواره متهم به تشبیه و تجسیم بود (شهرسیتانی،
(متوفای )353و فرزند وی محمد بن اسحاق (متوفای )421گسترش داد و بی

از پین

هزار نفر غیر مسلمان و اهل کتاب توسط آنان مسلمان شده و به کرامیه پیوستند (حاکم
نیشابوری .)157 ،با این حال به نظر میرسد سختگیریهای مذهبی و تعصب کرامیان بر
زهد و موضع گیری علیه دیگر گروه های فکری توسط آنها موجب دشمنی پیروان سیایر
مذاهب با آنان شده بود .از اینرو اغلب نسبتهایی که در زمینه اعتقادات به آنیان داده،
توسط مخالفین آنها مطرح شدهاست (شفیعی کدکنی.)5 ،
 .4شیعیان

شیعیان مخاطبین اصلی مجالس شیخ صدوق در نیشابور بیود .شیهری کیه در قیرون
نخستین اسالمی به غلبه تسنن مشهور بود اما بنا به شواهد تاریخی حب اهل بیت

و
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4۶ /1؛ آملی )348 /1 ،فعالیت هیای خیود را بیه رهبیری اسیحاق بینمَحمشیاد الزاهید

تشیع نیز به تدری در آنجا در حال رشد بود .در واقع استقبال گسترده از امام رضیا
در نیشابور (صدوق ،عیون اخبار الرضا )13۶-133 /2 ،و شهادت و دفن آن حضرت در
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

دوستداران اهلبیت

مطرح کرده بیود .سی س حضیور وکیالی امامییه در نیشیابور

(کشی )580-575 ،و نامبرد کتب رجالی از وکال و اصحاب ائمه

در این شهر حاکی

از رشد تشیع امامی در نیشابور است (نجاشی307 ،؛ طوسی.)398 ،397 ،392 ،38۶ ،
به گزارش منابع شمار قابل توجهی از علویان و سادات از اواخر قرن سوم هجری در
خراسان حضور داشتند (ابنطباطبا .)340-334 ،مهمترین عاملی که موجب تثبیت پایگاه
فکری تشیع در نیشابور ،طی قرن چهارم هجری شد حضیور خانیدان آلزُبیاره در ایین
شهر و عهده داری منصب نقابت سادات توسط آنان بود (ابنفندق ،تاریخ بیهق .)55 ،این
امر سبب شد تا زباریان شر ایط متفاوتی در نیشابور پدید آورند و مجالس امالء نییز بیه
پشتوانه آنها برای شیعیان برگزار میشد (خیوارزمی .)38-35 ،تیا پیی
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طو  ،که از توابع نیشابور محسوب می شید ،ایین ناحییه را بیه عنیوان محیل زییارت

از ایین بیشیتر

مجالس نیشابور برای اهل تسنن یعنی شافعیان ،حنفیان ،کرامیه و متصوفه برگزار میشد
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و شیعیان پشتوانهای برای تشکیل چنین مجالسی نداشیتند .مهمتیرینِ ایین مجیالس نییز

مجالس امالی حدی

شیخ صدوق بود که بنا به گزارشهیای موجیود در کتیاب اماالی
] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

حداقل دو مجلس آن در خانه ابومحمد یحیی زباره ،نقیب سادات نیشابور ،و طبیعتاً بیا
حمایت وی تشکیل شدهاست (صدوق ،امالی.)۶30 ،۶08 ،
با توجه به برخی شواهد شاید بتوان زیدیه را نیز یکی دیگر از فرق شیعی این شیهر
در قرن چهارم هجری دانست .شواهدی در دست است کیه نشیان مییدهید نسیل اول
زباریان زیدی مذهب بودند که در نیشابور و ضمن چرخشی مذهبی به تدری به امامیه

متمایل شدند (ابن فندق ،لباا

االنساا 492 /2 ،؛ رازی .)187 ،عیالوه بیر آن حضیور

تعداد قابل توجهی از اعقاب زید در این شهر (جاللی« ،تبارنامیه» )۶3-۶0 ،و حماییت
گسترده برخی از مردم نیشابور از قیام ابوالحسین زباری (ازوارقانی )187 ،از حضور این
گروه از شیعیان در هنگام برگزاری مجالس امالء شیخ صدوق در نیشابور حکایت دارد.
در برخی منابع به حضور محدود اسماعیلیه نیز در این ناحیه اشاره کردهاند .اسماعیلیان
در صدد جلب نظر امرای سامانی بودند (بغدادی170 ،؛ ابنندیم.)239 ،

در قرن چهارم ج ّو صوفیانه بیر نیشیابور حیاکم بیود .بسییاری از علمیا و میردم بیه

مهمی دربیاره اصیول تصیوو تیألیف شید .کتیب التعارف لمابها التّاو
(متوفای ،)380الفلُمَع فی التّو

کُالبیاذی

سراج طوسی (متوفای )378و تهبیا االسارار ابوسیعد

خرگوشی (متوفای )407از این جملهاند .همچنیین در ایین زمیان یکیی از پرکیارتیرین
نویسندگان این حوزه ،یعنی ابو عبدالرحمن سُلَمی (متوفای )412نیز در نیشابور حضیور
داشت .کتاب های بعدی صوفیان ،به میزان زیادی وامدار آثیار پرتعیداد ابیوعبیدالرحمن
سُلَمی است.
فارغ از تکاپوهای علمی و آثیار تیألیفی ،ا هیار کرامیات صیوفیانه در ایین دوره در
نیشابور ،شکلی از ریا و تزویر داشته است .پژوهشیگران معتقدنید در واکین
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اندیشه های صوفیانه گرای

داشتهاند (اگل .)172 ،در این بسیتر مکیانی و زمیانی ،آثیار

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

 .5صوفیان

بیه ایین

جریان ،طریقتی به نام مالمتیه در اواسط قرن سوم هجری در نیشابور پدید آمیده اسیت
181؛ سهروردی .)27 ،هرچند برخی از آنان در این زمینه افراطی عمل کردنید (غزالیی،
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(فروزانفر )733 /2 ،که مخالف ا هار بیرونی امور صوفیانه و زهد بودند (ابنعربیی/1 ،
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 ،)199 /2با این حال یکی از عوامل گسیترش گیرای هیای صیوفیانه در ایین قیرن را
اهل کالم و مواعظ فقها خسته شده بودند ،روی خوشی به این فرقیه هیا نشیان

مباح

میدادند (زرینکوب ،ارزش میراث صوفیه.)22 ،
اهراً مهمترین شاخصه فکری متصوفه در این عصر اعتقاد به عجزِ عقل در معرفیت
به خداوند و در مقابل تمسک به سیر و سیلوک عرفیانی برپاییه کشیف و شیهود بیود
(زرقانی و حسین پوربوانلو .)75-72 ،در این میان گروههایی مانند کرامیه علیرغم ایین
که به اهر خود را از صوفیان متمایز میدانسته اند اما در بعضی از ابعیاد رفتیاری خیود
مانند خانقاه نشینی ،پوشیدن خرقه پشمینه و بی اعتنایی به واهر دنیا مشابه آنیان رفتیار
می کردند .در تفاوت میان متصوفه و کرامیه تنها میتوان به این نکته اشاره کرد که جنبیه
زهد و ریاضت در میان کرامیه پررنگ تر بود و در مقابل ،دید عرفانی و کشف و شهود،
بیشتر مورد توجه صوفیان قرار داشت (بولیت .)75-74 ،ضمن آنکه اهل تصوو در این
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فعالیت گروههایی چون مالمتیه و کرامیه دانستهاند (اگل .)172 ،چه عامه میردم کیه از

دوره توجه ویژه ای به برگزاری مجالس امالء داشتهاند به صورتی کیه بسییاری از آثیار
آنان به این شکل تدوین شدهاست (پورمظفری.)32 ،
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

درگیریها و تقابل های مذهبی نیز پیروِ شرایط موجود در نیشابور رواج داشتهاسیت.
در این میان اختالفات جدی این عصر را میتوان میان دو گروه فکریِ در حال رشید و
پویا در نیشابور یعنی شیعه و کرامیه دانست .مقدسی از درگیری های گسترده بیین آنهیا
در این زمان خبر می دهد .گویا درگیریها به گونیهای بیود کیه فقهیا نییز گرفتیار ایین
کشمک

شده بودند (مقدسی .)303 -300 ،البته این درگییریهیا بعیدها بیا روی کیار

آمدن غزنویان شدت بیشتری گرفت .چرا که برخالو طاهریان و سامانیان ،غزنویان بیا
توجه به سیاست هایی که داشتند کرامیه را مورد حماییت قیرار دادنید .بیه ایین ترتییب
دشمنی علیه شیعیان افزای
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درگیریهای فکری -مذهبی در نیشابور

یافت (جرفادقانی .)370 ،کرامیه یکی از مساجد شیعیان در

نیشابور را خراب کردند (فارسی .)13 ،اما به طور مشخص در نیمیه دوم قیرن چهیارم،
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رهبران هریک از این دوگروه (شیعیان و کرامیه) میکوشییدند تیا از هیر امکیانی بیرای

تضعیف طرو مقابل بهره گیرند (ابنفندق ،لبا االنسا .)501-500 /2 ،
] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

بر این اسا

پویایی علمی و رقابت بین گروههای مختلف میذهبی در قیرن چهیارم

هجری در نیشابور برقرار بود .با توجه به مطرح بودن شیعیان در این شهر در نیمیه دوم
قرن چهارم و امکان برگزاری مجالسی توسط آنها ،ورود شییخ صیدوق بیه نیشیابور از
اهمیت به سزایی برخوردار بود .در این شرایط مباحثی که وی به عنوان نماینده مکتیب
امامیه در مجالس امالء خود مطرح میکرد ،نق

پررنگی در جهتدهی به افکار عمومی

ایفاء میکردهاست .سند این مدعا توجه بزرگان شهر به مجالس اوست ،به طوری که در
هنگام خروج او از نیشیابور او را بدرقیه کیرده و از وی درخواسیت کردنید اعتقیادات
مذهب امامیه را به صورت مختصر برای آنان امالء کند (صدوق ،امالی.)۶39 ،
روش شیخ صدوق در گزینش روایات حدیثی -تاریخی

با نظر به بافت فرهن گی نیشابور ،شیخ صدوق مجالس امالء خود در این شهر برگزار
کرد .از این رو انتظار مییرود او تیدابیری هوشیمندانه بیرای گیزین

متن کتاب امالی میتوان در قالب موارد زیر

برشمرد:
در اغلب روایات منتخیب شییخ صیدوق بیه وییژه درخصیوص پییامبر
شیعه

و ائمیه

 ،بر جنبه های فرابشری تأکید شده است .این رویکرد را میتوان در جایجیای

کتاب مشاهده کرد .شیخ صدوق روایات متعددی در مجالس خیود در ایین زمینیه نقیل
کرده است .برای نمونه او در مجلس بیست و نهم ،رواییت بییرون آمیدن شییر از پیرده
نقاشی و بلعیدن شخص جادوگر به امر امام کا م

را نقل کرده است (همیان.)149 ،

یا در مجلس چهلم به سخن گفتن حضرت علی

با سنگهیا و درخیتهیا در یمین

پرداختهاست (همان .)224 ،از آنجا که شیخ صدوق تأکید بیشتری به شخصیت حضرت
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 . 1در پژوه حاضر ،به دلیل تحلیل بافت زمینه ،منظور از روایات تاریخی به صورت مبسوط هر گونیه داده و
اطالعاتی است که در هنگام نقل ،بر شکل گیری نگرش تاریخی مخاطب در عصر خود تأثیرگذار بودهاسیت و
مخاطب از آن برداشت تاریخی داشتهاست .از این رو روایاتی که به صورت کلی دارای عنصر زمان هستند ،در
این مجموعه جای میگیرند.
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 .1توجه به فضای کرامتپسندِ نیشابور

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

تاریخی 1داشته باشد .این تدابیر را بر اسا

و نقیل رواییات

علی

دارد ،به جنبههیای اعجازگونیه از جملیه شیکافتن سینگ بیا ذکیری خیاص و

سقوط ستاره در خانه ایشان (همان ،)584 ،سیخن گفیتن حضیرت علیی
(همان ،) 589 ،گرفتن جام از ابری در آسمان توسط ایشان و پیامبر

بیا آفتیاب

(همیان )492 ،و

مانند اینها پرداختهاست.
در این زمینه نباید نق

صوفیان و شیوه سلوک آنهیا در نیشیابور را نادییده گرفیت.

چراکه از اموری که در میان متصوفه و زهاد رواج داشته ،ا هار کرامت و جلیب توجیه
مردم از این طریق بوده است .چنان که پی

از این آورده شد ایین امیر بیه حیدی رواج

داشته اس ت که رنگ ریا و تزویر به خود گرفته بود (فروزانفر .)733 /2 ،با این حال این
نوع کرامات و قصه هایی که درباره صوفیان نقل میشد میورد توجیه عامیه میردم قیرار
می گرفت .به نظر می رسد این امر باع

شده بود که به تدری شیعیان از بزرگان مذهب

خود ،انتظار کرامت و دست زدن به امور خارق العاده داشیته باشیند .عیاملی کیه سیبب
می شد شیخ صدوق با موقعیت شناسی و با تکیه بر حافظه قدرتمند خود بیه گیزین
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جوشیدن چشمهای از آن (همان ،)184 ،غسل کردن بیه کمیک جبرئییل (همیان،)227 ،

و

نقل روایاتی این چنینی ب ردازد تا در وهله نخست به مخاطبان امامی مذهب خود خیاطر
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

بحران غیبت جلوگیری کند .با این حال شاید بتوان گفت او در گام بعید ،از نقیل ایین
دسته از روایات ،جذب مخاطبان متمایل به تشیع را نیز در نظر داشتهاست.
 .2تثبیت آراء کالمی امامیه

شیخ صدوق در خالل روایاتی که در مجالس خود در مورد ائمه

نقل میکرد بیه

باور های کالمی امامیه نیز توجه داشت .آرای کالمی او متأثر از مکتب قم است .شیخ در
قم پرورش یافته و از نظرات و آراء کالمی مشایخ

تأثیر پذیرفتهبود .شیخ بیا حضیور

خود در نیشابور و برگزاری مجالس امالء ،بخشی از مییراث فکیری مکتیب قیم را بیه
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نشان کند ،ائمه شیعه

نیز صاحب کرامت بودهاند تا از جذب آنها به فرق رقییب در

نیشابور منتقل کردهاست .به طور مثال در اندیشه های کالمیی مکتیب قیم امیام پیس از
وفات می بایست توسط امام بعدی غسل و کفن شود (کلینیی .)225 -224 /2 ،بیا ایین
برای نقل برگزیده می شود که به حضور امام نهم

بر بالین پدر خود اشاره میکند ولو
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نگرش در میان روایات مختلف در خصوص شهادت امام رضیا

 ،روایتیی توسیط او

اینکه این امر مستوجب آمدن ایشان به طریق طی االرض از مدینه به خراسان و پدییدار
شیخ صدوق بارها در روایات خود علم الهی ائمیه شییعه
دادهاست .چنان که امام صادق
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شدن ناگهانی وسایل غسل و کفن باشد (صدوق ،امالی.)۶۶5 -۶۶1 ،
را میورد تأکیید قیرار

از سرنوشت زید بن علی (همان )40 ،و امام کا م

از زمان و نحوه شهادت خود خبر میدهد (همان .)150 -149 ،همیین امیر در رواییات
دیگر نیز مورد تأکید قرار گرفتهاست (همان .)11۶ ،13۶ ،همچنین در روایات اماالی بیه
شهادت همه ائمه

با سم یا شمشیر نیز اشاره شده است (صدوق ،اعتقاادات االمامیاه،

99؛ صدوق ،عیون اخبار الرضا .)491 /2 ،در مورد امیام کیا م

و امیام رضیا

کیه

برخی در نحوه وفاتشان تشکیک کرده اند ،به مسموم شدن آنها توسط حکومت تأکیید
میکند (صدوق ،امالی.)1۶4 ،150 ،
همچنین روایات شیخ صدوق بر جایگاه ائمه

به عنوان حجت خداوند بر زمین و

واسطه خیر بود ن آنها برای بندگان اشاره دارد .او در حدیثی به نقیل از امیام سیجاد
و پیشواى دست و روسفیدان و سروران اهل ایمانیم .امان اهیل زمیین هسیتیم چنانچیه
نیفتد جز به اجازه او و براى ما آن را نگه داشته تا بر اهل

موج نزند» (همان.)18۶ ،

به نظر می رسد شیخ صدوق با توجه به شرایط شیعیان نیشابور ،تما

دائمی آنان بیا

اصحاب سایر فرق و صوفیان ،مواجهه گسترده آنان بیا شیبهات و نییز بحرانیی کیه بیه
واسطه غیبت در نظام فکری بسیاری از آنها ایجاد شدهبیود (صیدوق ،کماا الادی /1 ،
 ،)75-74کوشید تا با نشیر آرای کالمیی امامییه و تأکیید بیر آنهیا -بیا تکیرار رواییات
گوناگون -به تثبیت عقاید شیعیان امامی نیشابور ب ردازد .امری که به واسطه آن از تمایل
شیعیان ام امی به سایر فرق جلوگیری کرده و در انسجام بخشی به باورهای آنها نیز مؤثر
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ستارهها امان اهل آسمانند .مائیم که خدا به وسیله ما آسمان را نگاه داشته تیا بیر زمیین

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

چنین آورده است که «ما امامان مسلمانان و حجت هاى خدا بر عالمیان و سادات مؤمنان

بود .به عبارت دیگر او متأثر از زیست جهان خیود و در نظیر داشیتن شیرایط محیطیی
نیشابور ،به نشر آرائی اهتمام داشت که مبتنی بر تفکرات مکتب قم بود و نقل آنهیا نییز
] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.5

در آن بستر فرهنگی برای شیعیان نیشابور مفید بود.

15

 .3نقل روایات با قالب و ساختارِ داستانی

تاریخی خارج شده و سبک داستانی به خود گرفتهاست .این امر در نقل روایات مرتبط
با پیامبران پیشین یا روایات مرتبط با افرادی که در ذهن مخاطبان آشناست ،بیشتر دیده
میشود .برای نمونه می توان به داستان مفصل حضرت یحیی

و ریاضتهیای ایشیان

برای تقرب جستن به حضرت حق (صدوق ،امالی ،)30 -27 ،داستان مواجهه حضیرت
داود

با حضرت حزقیل

(همان ،)100 -99 ،داستان مفصیل حضیرت یوسیف

(همان )252 -24۶ ،اشاره کرد.
درباره شخصیتهای برجسته و آشنا برای مخاطبان نیز میتیوان شییوه رواییت او از
جوشیدن چشمه ای در مسیر س اهیان حضرت علی

در حرکت بیه سیوی صیفین را

شاهد آورد (همان .)18۶ -184 ،مثال دیگر ،نحوه نقل رواییت شیهادت طفیالن مسیلم
است (همان .)88-83 ،همانطورکه میتوان شیوه نقل مفصل او از واقعیه شیهادت امیام
رضا

و غسل و کفن ایشان توسط فرزندش امام جواد
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در کتاب امالی ملمو

است که بسیاری از روایات شیخ صدوق از حالت حدیثی یا

(همیان )۶۶5 -۶۶1 ،را بیه

عنوان نمونه ذکر کرد .از این دست روایات در کتاب امالی فراوان است.
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

سلسله اسناد او به اشخاص ضعیفی برسد که از قصهپردازان داستانهایی را نقل کردهاند
(نک .جاللی « ،نگرشی برفراز و فرود کارنامه حدی

نگاری شیخ صدوق» .)192 ،با این

همه نمیتوان کتاب امالی شیخ صدوق را کتابی تاریخنگارانه قلمداد کرد .همانطور که او
در این خصوص ادعایی ندارد .چه بسا در بعضی موارد ،شیخ بر حسب مخاطبینی که از
عامه مردم نیشابور در مجالس خود داشته است ،چنیین رواییاتی را بیه منظیور رسیاندن
مضامین اخالقی و عقیدتی و نه ارائه واقعهای تاریخی نقل کردهاست .ایین رویکیرد بیه
ویژه در نقل روایات داستانی او درباره پیامبران پیشین صادق است.
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شیوه شیخ صدوق ،نقل حدی

از مشایخ عامه است .این امیر موجیب شید تیا گیاه

رونق تصوو در نی شیابور در ایین دوره ،آغیاز توجیه متصیوفه بیه تیذکرهنویسیی و
طبقاتنویسی در این شهر را به دنبال داشت (نیک .اگیل .)172 ،بسییاری از خبرهیای

نیشابور به این جریان فکری مؤثر بود .چنان که بدیعالزمان فروزانفیر در مقدمیه رسااله
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1۶

چنین آثاری کامالً داستانی بوده و این امر در جلب توجیه بسییاری از میردم و علمیای

قشیریه جو حاکم بیر مجیالس نیشیابور انیدکی پیس از ایین عصیر را چنیین گیزارش
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کرده است « :وعّاا آن عَهید عیالوه بیر اطیالع وسییع از علیوم اسیالم  ،بیراى جیذب
مستمعین ،م باید گفتار خود را به اشعار دل انگیز و حکاییات میؤثر از انبییا و رسیل و
صحابه و زهّاد و عبّاد و مشایخ صوفیّه آرای

دهند تا سخنشان دلنشین و مؤثر باشید و

با این همیه از فصیاحت و بالغیت ماییه تمیام داشیته باشیند» (قشییری .)34 /1 ،نقیل
گزارش هایی با مضامین مشابه توسط شیخ صدوق میتواند متناسیب بیا فضیای فکیری
شهر و تمایل مردم به شنیدن این روایات باشد.
 .4عدم ذکر موضوعات تنشزا

از دیگر ویژگی های شیخ صدوق در نقل روایات حدیثی -تاریخی ،چشمپوشی او از
برخی موضوعات چال

برانگیز است .شیخ صدوق بنا به شیرایط فکیری و اجتمیاعی

نیشابور ،در مجالس خود به صورت معناداری از نقل برخی روایات که اتفاقاً پیرداختن
به آنها از دغدغههای شیخ بوده ،خودداری کرده است .برای نمونه او در سرتاسر کتیاب
همانطورکه به موضوعات تن زا همچون سقیفه ،چگونگی بیعتگرفتن ابیوبکر پیس از
جمل ن رداختهاست.
در برخی موارد شیخ صدوق با همین رویکرد ،روایاتی را که در دیگر آثار خیود بیه
صورت کامل آورده است در نیشابور به صورت خالصه و با حذو میوارد تین زا نقیل
کردهاست .برای نمونه نقلِ مشهور در خصوص جنگ خیبر حکایت از این دارد کیه در
ابتد ا ابوبکر و س س عمر و یا دست کم تنها عمر پرچم قوای اسالم را به دست گرفته و
برای فتح خیبر روانه شدند و با شکست و سرافکندگی بازگشتند .در حالی که مسلمین
آنها را ترسو می خواندند و پس از این بود که پیامبر

فرمودند« :لَیأُعططِیَن الرَّایَا غَیداً
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وفاتِ پیامبر

 ،ماجرای فدک ،برخورد خلفای نخستین با حضرت فاطمه

و جنیگ

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

خود هیچ گاه از بزرگان اهل سنت را به صورت مستقیم مورد طعین قیرار نیدادهاسیت.

رَجُلًا یُحِبُّ اللهَ وَ رَسُولَهُ وَ یُحِبُّهُ اللهُ وَ رَسُولُهُ لَا یَرْجِعُ حَت یَفْتَحَ اللهُ عَلَ یَدَیطه» (همان،
 )513و حضرت علی

را برای فتح خیبر فرا خوانده و پرچم را به ایشان س ردند .این

کردهاست (صدوق ،الخّا  )332 /2 ،اما در امالی روایت او از این واقعیه بیه گونیهای
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روایت را شیخ صدوق در کتاب خود به صورت کامل از قیول حضیرت علیی

نقیل
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است که در آن به شکست ابوبکر یا عمر اشارهای نشده و شیخ در خصوص فتح خیبیر
گریزان برگشت و یاران وى را ترسو خواندند که بیا پیرچم شکسیت خیورده برگشیته
است» (صدوق ،امالی .)513 ،به اینترتیب اشارهای به فرد مورد نظر نمیکند و بیه ذکیر
سخنان پیامبر

در تمجید از حضرت علی

و رشادت ایشان در این جنیگ بسینده

میکند .این شیوه در سراسر مجالس امالی رعایت شدهاست.
شیخ صدوق روایات با مضمونِ جایگاه خاص حضرت علیی
پیامبر

در مییان اصیحاب

را نیز اغلب از قول مشایخ عامه و اسناد غیر شیعی و بزرگان اهل سنت نقیل

می کند تا به نوعی بر اشتراک و تأیید آنها توسط جریانهای فکری مختلف تأکیید کنید.
برای نمونه از قول عایشه چنین نقل کرده است که «از رسول خدا

شنیدم میفرمیود

من سید اولین و آخرینم و عل بن اب طالب سید اوصییاء و او بیرادر مین و وارث و
خلیفه منست بر امتم؛ والیت

فریضه است و پیروی

فضیلت و محبت

وسیله رسیدن
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اینگونه آوردهاست که «روز خیبر پیغمبر

پیرچم را بیه یکی از اصیحاب

داد کیه

به خدا ،حزب او حزب خدایند و شییعه او انصیار خیدا و اولییاى او اولییاء خیدا » ...
(همان583 ،؛ همچنین نک .)559 ،473 ،7۶ ،40 .در همین راستا روایاتی از عمر (همان،
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

(همان )43۶ ،نیز نقل کرده است (نک .همان .)12۶ -122 ،طبیعتاً این رویکرد بیه دلییل
اوضاع فکری شهر و غلبه فکری و جمعیتی اهل سنت ،از سیوی شییخ صیدوق اتخیاذ
شده بود تا از وقوع هرگونه تن ِ احتمالی جلوگیری کند.
از مهمترین مواردی که شیخ صدوق در مجالس
غیبت امام عصر

به آن اشاره خاصی نمیکند ،مسئله

است .این امر را میتوان با میرور مقدمیه کتیاب کماا الادی نییز

دریافت .هنگامیکه به این نکته اشاره میکند که کتاب خود را با مشاهده اوضاع فکیری
نیشابور و انحرافیات موجیود در آن در زمینیه غیبیت بیه رشیته تحرییر درآوردهاسیت
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 ،)478 ،388عبداهلل بن عمر (همیان ،)3۶1 ،ابیی هرییره (همیان )3 ،و منصیور عباسیی

(صدوق ،کما الدی  .) 75-74 /1 ،او در طول حدود یک سال برگزاریِ مجیالس امیالء
خود ،هیچگاه به صورت مستقیم به مسئله غیبیت اشیاره نمییکنید و تنهیا بیه صیورت
داشته اند .وی در این زمینه تنها در چند مورد به نقل حدی

مشیهور ائمیه دوازده گانیه
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پراکنده ،به ذکر چند روایت از قول معصومین

میپردازد که به هور قائم

اشاره

پرداخته است .برای نمونه به نقل از پیامبر

چنین آورده است «امیامهیا بعید از مین
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دوازدهاند؛ اول آنها توئ ا ى عل و آخرشان همان قائم است که خدا به دست

مشرق

و مغربهاى زمین را فتح کند» (صدوق ،امالی .)111 ،روایاتی به همیین مضیمون را در
دو مجلس دیگر نیز نقل کرده است (همان .)۶30 ،310 -309 ،شاید ایین شییوه گفتیار
شیخ صدوق را بتوان به جز اکثریت سنیان نیشابور ،متأثر از حضیور شییعیان زییدی در
کنار شیعیان امامی مذهب دانست .چرا که زیدیه از فرقی بودند که با نگاشتن ردیههایی
به غیبت امام دوازدهم

واکن

گسترده نشان دادند .ردیهای که انیدکی بعید از شییخ

صدوق توسط یکی از علمای نیشابور ،بر کتاب المقنع فی الغیبه سیید مرتضیی نگاشیته
شد ،از حض ور آنها در این شهر حکایت دارد (نک .انصاری« ،نسخه خطیی ییک ردییه
کهنسال زیدی از نیشابور سده پنجم .)»...از همین روست کیه او هوشیمندانه بیه جیای
اشاره به مسائل مورد اختالو ،به مسائلی همچون حقانیت امام علی
ایشان در میان اصحاب پیامبر

و جایگاه وییژه

پرداختهاست که مورد اتفاق همیه شییعیان بیوده و در

نیشابور قرن چهارم هجری مملو از صاحبان و حامیان اندیشهها و آراء مختلف بیود.
با نقابت سادات آل زباره فعالیت شیعیان نیز در این شهر افیزای

یافیت .بیا ایینحیال

فعالیت کرامیه ،اصحاب فرق مخالفی مانند حنفیان ،شافعیان و رقیبیانی ماننید زیدییه از
یک سو و حضور فعال صوفیان در این شهر از سوی دیگر ،سبب شد تا شیخ صدوق در
برگزاری مجالس امالء خود در نیشابور ،هوشمندانه به گزین

و نقیل برخیی رواییات

حدیثی -تاریخی ب ردازد .حضور فعیا ل صیوفیان ،ا هیار کرامیات و نقیل داسیتانهیای
خارق العاده ،موجب توجه بیشتر مردم به چنین مضامینی شد .از این رو شیخ صدوق در
کنار نقل روایاتی که مضامین اخالقی و عقیدتی داشت به انتخیاب و ذکیر آن دسیته از
روایات حدیثی -تاریخی در قالب داستان زنیدگی ائمیه
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نتیجه

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

ایجاد همگرایی و اتحاد میان آنان مؤثر بودهاست (صدوق ،امالی.)11 ،8 ،2 ،

و پییامبران پیشیین همیت

گماشت تا در فضای کرامت پسند نیشابور مورد توجه مخاطبان قرارگیرد .عالوه بیر آن،
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حضورِ فعالِ جریان های فکری مخالفِ با تشیع همچون کرامیه و جمعییت غالیبِ اهیل
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تسنن در نیشابور ،در احتیاط مدبرانه شییخ صیدوق در نقیل برخیی رواییات حیدیثی-
امامی نسبت به شیخین یا غیبت امام دوزادهم
به جایگاه ویژه و متفاوت حضرت علی

 ،به گزین

روایاتی پرداخت که بیاور

را در اذهان مخاطبان تثبیت میکرد .او حتی

اغلب این روایات را نیز از مشایخ عامه و اسناد غیر شیعی نقل میکرد تا بیه نیوعی بیر
اشتراک و تأیید آنهیا توسیط جرییان هیای فکیری مختلیف تأکیید نمایید .ایین امیر در
انسجام بخشی شیعیان و تثبیت باور حقانیت تشیع امامی در نیزد مخاطبیان خیاص ایین
مجالس یعنی امامیه مؤثر بود .شیخ صدوق به تثبیت باورهای کالمی امامییه نییز توجیه
داشت .از این رو در کتاب امالی در روایات بسیاری به مباح
تفکرات کالمی مکتب قم پرداخته است.

سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399
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اعتقادی شیعیان مبتنی بر
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تاریخی چال

برانگیز مؤثر بود .از این رو او به جای نقل روایات درباره دیدگاه شیعیان

منابع
] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

 آقابزرت تهرانی ،محمد محسن ،البریعاه الای تّاانیل الشایعه ،بییروت ،داراالضیواء،.1403

الفناون فای عاراس

 -آملی ،شمس الدین محمد بن محمیود ،نفااس

العیاون ،تصیحیح

ابوالحسن شعرانی ،تهران ،اسالمیه1381 ،ش.
 ابناثیر ،علی بن محمد ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دارصادر.1385 ، ابنحوقل ،محمد ،صورة االرض ،بیروت ،دارصادر1938 ،م. ابن طباطبا ،ابراهیم بن ناصر ،منتقلا الطالبیاه ،تصیحیح محمید مهیدی خراسیان ،قیم،الحیدریه.1377 ،
 ابنعربی ،محی الدین ،فتوحات مکیه ،بیروت ،دارصادر ،بیتا. ابنفندق ،علی بن زید بیهقی ،تاریخ بیهق ،تهران ،فروغی.13۶1 ،رجایی ،قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی.1410 ،
دارالمدار االسالمی.2004 ،
 ابن ندیم ،محمد بین اسیحاق ،الفهرسات ،متیرجم محمدرضیا تجیدد ،تهیران ،بانیکبازرگانی ایران.1347 ،
 ازوارقانی ،سید عزالدین قاضی مروزی ،الفخری فی انساب الطیالبیین ،قیم ،کتابخانیهآیت اهلل مرعشی.1409 ،

 اسفراینی ،ابی المظفر شاهفور بن طاهر ،التبّیر فی الدی و تمییاز الفرقا الناهیاه عاالفرق الهالکی  ،بغداد ،مکتبه المثنی.1374 ،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.1.7

 -ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،طبقات الشاافعیه ،تصیحیح عبیدالحفیظ منصیور ،بییروت،

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

 -ابن فندق ،علی بن زید بیهقی ،لبا االنسا

وااللقا

و االعقاا  ،تحقییق سییدمهدی

 اصطخری ،ابراهیم بن محمد ،مسالک الممالک ،بیروت ،دارصادر.1927 ، اگل ،دنیز« ،تذکرة االولیا های عطار و جامی ،تداوم نوشتههای بنیادی تصوو» ،ترجمه] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.5

عبدالمحمد روحبخشان ،معار  ،ش ،51زمستان .1379
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 انصاری ،حسن « ،نسخه خطی یک ردیه کهنسال زیدی از نیشابور سده پنجم در رابطه()http://ansari.kateban.com/post/1929
 باسورث ،ادموند « ،هور کرامییه در خراسیان» ،ترجمیه اسیماعیل سیعادت ،معاار ،دوره ،5ش ،3زمستان .13۶7
 بغدادی ،عبدالقاهر ،الفرق بی الفرق ،ترجمه محمد جواد مشکور ،تهیران ،کتابفروشییتهران و اشراقی.13۶7 ،
 بولیت ،ریچارد ،اعیان نیشابور  ،ترجمه هیادی بکائییان و حمیید رضیا ثنیایی ،مشیهد،مرندیز.139۶ ،
 پورمظفری ،داوود« ،گفتار نوشتهای صوفیان» ،نقد ادبی ،ش ،15پاییز.1390 -ثنایی ،حمیدرضا« ،وضع علمی و آموزشی نیشابور در سدههای  7 - 3هجری با تأکید

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

بیییا اندیشیییه غیبیییت امیییام» ،بررسییییهیییای تیییاریخی ،دوشییینبه  3مهیییر1391

بر زمینههای اقتصادی»  ،پایان نامه دکتری ،راهنما :احمد بادکوبه هزاوه ،تهران ،دانشگاه
تهران1391 ،ش.
سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1345 ،
 جاللی ،غالمرضا ،تبارنامه سادات زیدی ،مشهد ،بنییاد پیژوه هیای اسیالمی آسیتانقد 1393 ،ش.
 -جاللی ،مهدی « ،نگرشی بر فراز و فرود کارنامه حدی

نگاری شیخ صیدوق» ،کتاا

قیم ،ش ،2تابستان .1390
 حاج منوچهری ،فرامرز« ،امالی» ،دایرةالمعار بزرگ اسالمی ،زییر نظیر محمید کیا مبجنوردی ،تهران ،مرکز دایرةالمعارو بزرت اسالمی.13۶7 ،
 -حاکم نیشابوری ،ابوعبداهلل ،تاریخ نیشاابور ،ترجمیه خلیفیه نیشیابوری ،تهیران ،آگیه،

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.1.7

 -جرفادقانی ،ابوالشرو ناصح بن فر ،ترهمه تاریخ یمینی ،تصحیح جعفرشعار ،تهران،

.1375
 خوارزمی ،ابوبکر ،امثا المولده ،تحقیق محمد حسین االعرجی ،ابیو بی ،دارالثقافییه،] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.5
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.1424

 -رازی ،فخرالدین ابوعبداهلل محمد ،الشجره المبارک فی االنسا

الطالبی  ،قیم ،کتابخانیه
] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

آیت اهلل مرعشی.1419 ،
 زرقانی ،مهدی -حسین پور بوانلو« ،تعامل صوفیه نخستین با عقل از آغیاز تیا اواخیرقرن پنجم» ،زبان و ادبیات فارسی،

 ،17ش  ،۶5پاییز .1388

 زرینکوب ،عبدالحسین ،ارزش میراث صوفیه ،تهران ،امیرکبیر.1362 ، زرینکوب ،عبدالحسین« ،جستجو در تصوو ایران» ،مجلاه دانشاکده ادبیاات و علاومانسانی دانشگاه تهران ،ش ،85تابستان .1353
 سمعانی ،عبدالکریم بن محمد ،االنسا  ،تصحیح عبدالرحمن بن یحیی معلمی ،هنید،مجلس.1382 ،

 -سهروردی ،شهاب الدین ،عوار

المعار  ،ترجمه ابومنصور اصفهانی ،تهران ،علمیی

و فرهنگی.1375 ،
 -شفیعی کدکنی ،محمدرضا« ،سخنان نویافته دیگر از محمد بن کرام» ،مطالعات عرفانی،

 قشیری ،ابوالقاسم عبدالکریم ،رساله قشیریه  ،تصحیح بیدیع الزمیان فروزانفیر ،تهیران،علمی فرهنگی.1374 ،
 صدوق ،محمد بن علی ،الخّا  ،ترجمه محمد باقر کمرهای ،تهران ،کتابچی.1377 ، ییییییییییییییییییییییییییییی ،اعتقادات االمامیه ،قم ،کنگره شیخ صدوق.1414 ، ییییییییییییییییییییییییییییی ،امالی ،ترجمه محمد بیاقر کمیرهای ،تهیران ،کتیابچی،.1384
 -ییییییییییییییییییییییییییییی ،عیون اخبار الرضا(ع) ،ترجمه حمیید رضیا مسیتفید و

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.1.7

 -شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل والنحل ،تهران ،بینا.1358 ،

تأثیر محیط اجتماعی نیشابور بر نگارش امالی شیخ صدوق.

ش ،3بهار و تابستان .1385

علی اکبر غفاری ،تهران ،نشر صدوق.1372 ،
 یییییییییییییییییییییییییییی ،کما الدی و تمام النعما  ،ترجمه محمد باقر کمیرهای،تهران ،اسالمیه.1377 ،

] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.5

 -طوسی ،محمد بن حسن ،رها طوسی ،تصحیح جواد قیومی اصیفهانی ،قیم ،جامعیه
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مدرسین.1373 ،
فرهنگی.1383،

 -فارسی ،اسماعیل بن عبدالغافر ،المختّر ما کتاا

السایاق لتااریخ نیساابور ،تهیران،

میراث مکتوب.1384 ،
 فان ا  ،یوسف« ،متونی درباره کرامیه» ،ترجمه احمد شفیعیها ،معار  ،ش ،25بهار وتابستان .1371
 فروزانفر ،بدیع الزمان ،شرح مثنوی شریل ،تهران ،زوار.13۶7 ، قزوینی ،زکریا بن محمد ،آثارالبالد و اخبار العباد ،بیروت ،دارصادر.1988 ، کشی ،محمد بن عمر ،اختیار معرف الرها  ،مشهد ،دانشگاه مشهد.1409 ، -کلینی ،محمید بین یعقیوب ،اصاو کاافی ،ترجمیه سیید جیواد مصیطفوی ،تهیران،

] [ Downloaded from journal.isihistory.ir on 2022-12-10

 -غزالییی ،ابوحامیید ،کیمیااای سااعادت ،تصییحیح حسییین خییدیوجم ،تهییران ،علمییی و

کتابفروشی علمیه اسالمیه.13۶9 ،
 مادلونگ ،ویلفرد ،فرقههای اسالمی  ،ترجمه ابوالقاسم سری ،تهران ،اساطیر.1381 ،سال دهم ،شماره سی و هفتم ،بهار 1399

 مقدسی ،محمد بن احمد ،احس التقاسیم فی معرفه االقالیم ،بیروت ،دارصادر ،بیتا. نجاشی ،احمد بن علی ،فهرست أسماء مّانفی الشایعه ،قیم ،موسسیه نشیر اسیالمی،.13۶5
 -نرشخی ،محمد بن جعفر ،تاریخ بخارا ،تصیحیح و تحقییق میدر

رضیوی ،تهیران،

تو .13۶3 ،
 نویدفر ،محمد ،لیال نجفیان رضوی و محمودمهدوی دامغانی« ،تاثیر سادات آلزباره برگسترش تشییع در نیشیابور در قیرن چهیارم هجیری» ،تااریخ اساالم،

 ،20ش،78

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1399.1.37.1.7

 -مدیرشانهچی ،کا م ،درای الحدیث ،قم ،دفتر نشر اسالمی.1372 ،

تابستان1398ش.
 یییییییییییییییییییییییی « ،واکاوی محیل برگیزاری مجیالس امیالی شییخ صیدوق»،] [ DOI: 10.29252/isihistory.1.37.5

24

مطالعات تاریخ اسالم،

 ،11ش ،42پاییز1398ش.
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