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مهتدی عباسی (حک)256 -255 .
از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه
احمد فالح زاده
چکیده
اقللداماع سیاسللی-ادا ی مهتللدی او ا ا از دمگللر خلفللای عباسللی متمللایز کللرده
بود .سؤال اصلی پژوه این است کس مهتدی برای احیای خالفت عباسلیا
و مها فعالیتهای شیعیا چلس اقلداماهی انجلام داد؟ ایلن پلژوه بلا بر سلی
ممابع ها مخی نشا میدهد کس مهتدی بس سبب انتشلا اخبلا مربلوط بلس هوللد
امام دوازدهم و گسترش قیامهلای شلیعی د شلهرهای مختللفی بلس قابلت بلا
امامیلس پرداختلس بلود .از ایلن و خلیفلس عباسللی د قابلت معملوی بلا بیلت امللام
حسن عسکری ی هالش کرد ها ضمن اصالحاع سیاسی د د با ی با پیلروی از
الگوی فکری خلیفس امویی عمر بن عبدالعزیزی زهدگرایی ا د خالفت عباسلی
واج دهللد .نابسللامانی د بللا ی سرکشللی فرمانللدها و نللاهوانی او د آ ام کللرد
نظامیللا ی موبللب شللده هللا برنامللس هللای او بللس ثمللر نمشللیمد و بالفاصلللس پ ل از
حکومللت کوهلللاه اوی وش خشلللونت و ا علللاب دو ه متوکلللل بلللر د بلللا عباسلللیا
مستولی شود.
کلیدواژهها :امام حسن عسکری ی امامیسی زهد سیاسیی مهتدی عباسی.
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درآمد
شو شیا هلراهبلا پل

از قتلل معتلز د سلال  255بلر آ شلدند هلا خالفلت ا از دسلت خانلدا

متوکل خا ج کممد؛ زیلرا احسلا

ملیکردنلد فرزنلدا متوکلل از آنهلا انتقلام خواهملد گرفلت .بمیلا

فکللری و ابتمللاعی خالفللت از عصللر متوکللل هللا دو ه مهتللدی ( )255- 232همچمللا بللس سللبک

متوکلی ادا ه میشد؛ چیزی کس د با ی نظامیا و دولتمردا د دو ا مهتدی نیز بس بازگشت آ

عالقممد بودند .د زما مهتدی مؤلفسهای اصلی ادا ه د با معمی وزیرا و کاهبا بس وشمی د

پلی هملا سللاختا هشلکیالهی دو ه متوکلل بودنللد .املا هلراهللا بلا هجربلس قتللل سلس خلیفلس پیشللین

معمی متوکلی ممتصلر و معتلزی از طرفلی د خطلر از دسلت داد موقعیلت ابتملاعی و سیاسلی خلود

بودنللد و از سللوی دمگللر بللیم انتقللام دسللتس بمعللی هوس ل بازمانللدگا متوکللل ا داشللتمد .د چمللین
امامی مم

زمامدا ی مهتدی و زهدگرایی او برای د با ما و کسانی کس سالهلا دل د گلرو ادا ه

د بللا بللس سللبک مخللت و پللاشهللای دو ه متوکللل ا داشللتمدی چمللدا پسللمدمده نبللود .از ایللن و
دشممیها با او آغاز شده و مهتدی خود نیز با استبداد و سرکوب خونبا مخالفلان
دشممیها دامن زد .این مقالس ضمن بیا مم
آ عصر نیز خواهد پرداخت.

بلر دایلره ایلن

سیاسی و فکری مهتدی بلس وضلعیت امامیلس د

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

پیشینه پژوهش
د بللا ه دو ه خالفللت مهتللدی مقللاالهی نوشللتس شللده کللس برخللی از آنهللا نظیللر «مالم ل مللن عهللد

الخلیفللس المهتللدی العباسللی ( »)256-255اثللر سلللیمس عبدالرسللول ( )1975و «بهللود الخلیفلل

العباسی المهتدی فی التصدی لسیطرة الترا 256-255ق» بس قلم خلیل شا کر حسین ()1407

بس صو ع گذ ا بس وضع سیاسی د با و موابهس مهتدی با هرکا میپردازد .پاما نامس کا شماسلی

ا شللد «کا نامللس سیاسللی ابتمللاعی المهتللدی بللاهلل خلیفللس عباسللی» بللس قلللم خدمجللس بحرممللی زاده

()1390ی نیللز مللم

سیاسللی مهتللدی د برابللر هرکللا و د با مللا

ا بر سللی کللرده اسللت و همهللا د

صفحاع  104-102بس وضع شیعیا د عصر مهتدی اشا اهی کرده است .سس کتاب اعلالم الهداملس

( )1381د بخ
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زندگانی امام حسلن عسلکری

ی االملام الحسلن العسلکری وحلدة الهلدف و هعلدد

االسالیب از محمد حسین علی الصغیر ( )1430و سیرة االمام الحسن العسلکری د اسل هحلیلل للسلیرة

االخالقی و العلمی و السیاسی لالمام العسکری از عبداهلل احمد یوسلف (1435ق)ی هلر کلدام د چملد
گللزا ش هوصللیفی بللس ابطللس مهتللدی و امامیللس هوبللس کللردهانللد .مقالللس ُهرکللی  Muhtedi-billahد

 Islamansiklopedisiهصویر مماسبی از کشمک های مهتدی و هرکا ا ائس میکملد .همچملینی

مقال للس « »Al-Muhtadiد  )2016( New World Encyclopediaنی للز امامی للس ا ب للا زنگی للا

د آمیختس و همها د مک عبا ع بس این موضو اشا ه کلردهاسلت .محملد قاسلم زملا ( )1977د
کتلاب

Religion and politics under the early Abbasids :the emergence of the protosunni

 elite,ضمن سخن از دو ه مهتدیی اشا های بس مماسباع او با امامیس نمیکمد.
ُ
مهتدی و نظریه زهد سیاسی
زهد بس معمای پرهیز از دنیاپرستی مکی از ویژگیهای نخستین زمامدا مسلما بود .زهلد بلس

معملای دو ی زماملدا از سیاسلت سلودگزممی شخصلی د حکمرانلی و مکلی از ویژگلیهلای هبلری
قلمللداد مللیشللد (مقریللزیی  .)286/2 :1420نگللا ش کتللابهللایی بللا عمللوا ُ زهللدالمبی (نجاشللیی

 )391 :1407پیرامو الگوسازی برای زماملدا ا شلکل گرفتلس بلود .بلس هملین سلببی سلمت زهلد

(الحسیماویی  )79 :2007پدمده بذابی میا خلفای نخستین (غیر از عثما ) بس عموا مکی از

ویژگیهای خالفت بس شما می فت (ابن بوزیی 162/4 :1992؛ عسلقالنیی  .)29/6 :1415د
این میا ُزهد امام علی حاوی مؤلفسهای زهد دمگر خلفا نبلود (بلاح ی  .)43 :2002بلا ایلن

برمللا زهللد هحللت هللأثیر ادبیللاع و شللعر (الخفللابیی  )27 :2016و دان ل

حللدم

ون ل بیشللتری

مافل ل للت (نجاشل ل للیی 58 :1407ی 240ی  .)253مهتل ل للدی د اسل ل للتای همانمدسل ل للازی خل ل للود بل ل للا
عمربنعبدالعزیز د پوش

زهد و دادگری بس احتی میهوانست مسیر سرکوب مخالفلا و بلویژه

امامیللس ا فللراهم آو د .هللا مخ بازمللابی سللمتی کللس مشللروعیت خالفللت ا از مسللیر عبللادع بللس چمللگ

مللیآو دی پللی

از او بللس نللام افللرادی مانمللد عبللدالملک مللروا (ابللن عبد بللسی  )63/8 :1404و

عبداهلل بن زبیر (ابن ابی شیبسی  )608/8 :1409ثبت شدهبودی مسیری کس بعلدها مقتلد عباسلی
نیللز همللا ا پیمللود (ابللن کثیللری  .)105/11 :1407از آنجللا کللس د ایللن سللدهی ُزهللدگرایی پمجللرهای

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

همس بس غم فراز و نشیب فراوا فرهمگی دولت امویی عمر بن عبلدالعزیز د بلین خلفلای املوی
بس ُزهد شلهره شلدهبلود (مسلعودیی 183/3 :1409؛ ابلن کثیلری  .)202/9 :1407د عصلر عباسلی

بللرای بللذب هللوادا ا بللودی اهللل حللدم ی زهللد ا د برمللا هللای دمگللر اعتقللادیی ممشللو ی از
فتا های ساختگی و ما کا انس میدانستمد (ابن بوزیی .)263 :1991
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اصالحات سیاسی -اداری مهتدی
محمد پسر واث معلروف بلس مهتلدی بلا پیشلمهاد مکلی از فرمانلدها هلرای بلس خالفلت سلید.

وی پیرو هما سیاست گریزاند شاهزادگا

میا عباسیا

قیب از پامتخت -کس پ

از کشتس شد متوکل د

واج مافتس بود -بعد از خالفت پد ش بس نا گزیر د بغداد میزمست (ابن عمرانلیی

 .)133 :1421وی د آغاز پیشمهاد خالفت ا همها برای این کس معتز هموز بس صلو ع کامللی کملا ه
نگرفتس بودی د کرد (ثعالبیی بیها .)88 :بلا ایلن هملس نظامیلا بلملد پاملس ُهلرا بلس هلر طریل او ا
قانع کردند ها خالفت ا ب ذیرد (ابن عمرانیی  )133 :1421و معتز ا نیز وادا بس کما هگیری کردنلد
(طبریی  .)391/9 :1967طب

وال دولت عباسیا ی قاضیالقضاعی لقب خلیفس ا اعالم کلرد و

 .)320/22 :1423م للک وز پل ل

از بیع للتی خلیف للس د نام للسای م للردم بغ للداد ا ب للس بیع للت خ للود

او ا «مهتلدی بللاهلل» نامیللد (ابللن کثیللری )17/11 :1407ی آنگللاه معتللز نیللز بللا او بیعللت کللرد (نللویریی
فراخوانللد (طبللریی  .)392/9 :1967امللا پسللرا متوکللل د بغللداد بللس دلیللل کشللتس شللد براد شللا

معتلزی سلر بلس شلو ش برداشللتمد (هملا ی  .)462/9ایلن موضلو بلس د گیللری بز گلی ممجلر شلد هللا
بللاالخره بللا پللولهللایی کللس از سللامرا سللیدی مخالفللا مسللل

اضللی شللده و د هفللتم شللعبا همللا

سالی بغدادما با مهتدی بیعت کردند (هما ی 393/9؛ نلویریی  .)320/22 :1423پل

از آ

مهتللدی فرمللا داد هللا هللر دو پسللر متوکللل د بغللداد بازداشللت و د سللامرای زنللدانی شللوند (طبللریی

 .)462/9 :1967د سامرا مهتدی د آغاز خالفت امیدوا بود کس میهواند مکسری از اصالحاع ا

بس سرعت انجام دهد .نخستین گامهای اصالحی وی انتخاب بعفر بن احمد برای وزا ع (ابن
عمرانل للیی  )133 :2001و س ل ل

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

هرانلسخوانلا و قاصلا از سلامرا بلس بغلداد هبعیللد شلوند و هملامی املو لهلو و لعلب د قصلر برچیللده
شللود .آنگللاه فرمللا داد همللامی د نللدگا قصللر و سللگهللا ا نیللز از کللا بیللرو ببرنللد مللا نللابود کممللد
(طبللریی  .)406/9 :1967س ل

مهتللدی بللس د مظللالمی بازگشللت ح ل سللتم دمللدگا ی امللر بللس

مع للروف و ش للمید س للخن م للردم س للتمدمده ام للر ک للرد (اب للن کثی للری  .)18/11 :1407او ب للرای ح للل

مشکالع مردم بس صو ع حضو ی بایی د قصر برای خود قرا داد ها د دستر

باشد (طبلریی

مللیهوانسللت د خواسللتهللای نظللراع و مللا نقللدهای خللود نسللبت بللس او مللا دولللت

ا نوشللتس د آ

 .)406/9 :1967حتللی بللس سللبک امللام علللی

بیاندازد (عسکریی .)206 :1408
مهتدی نسبت بس افزام
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دو کل للرد د بل للا از آثل للا لهل للو و لعل للب بل للود .وی دسل للتو داد هل للا

اهللاقی ا د دیللوا مظللالم قللرا داد کللس هللر کسللی

مالیاع با بس کا بستن حیلسهای مالیاهی کس د دولتهای پلی

از

او سم بودی مخالفت کرد و ابازه هی گونس د مافلت مالیلاعهلای فرملبکا انلس ا نلداد (عسلکریی

296 :1408؛ ماو دیی  .)172 :1383بس دنبال کسر بودبس د با ی مهتدی دستو داد ظلرفهلای

طالی د و خزانلس ا شکسلتس و دمملا و سلکس زدنلد هلا بلس مصلرف ملردم برسلد (مسلعودیی :1409

 .)103/4افلزو بلر آ ی بلس فرملا او همللامی نقل هلایی کلس بلر دیوا هللای کلا بلود پلاا کردنللد و
فرشهای دیبای قصر ا بس این بهانلس کلس شلر ع ابلازه اسلتفاده از اممهلا ا نلدادهی از کلا گلردآو ی

کردنللد (همللا ) .اصللول سیاسللی فتللا مهتللدی بللا کللا گزا ان

بللر صللد و اشللراف بللر اهللل دیللوا و

د مافتکممدگا خراج بلودی هلا بلایی کلس دوشلمبس و پمجشلمبسهلا خلود بلس هملراه اهلل دیلوا ی بلس

حسابرسی امو میپرداخت (نویریی  .)327/22 :1423وی بس ظاهر خلیفسای اخالقگرا بود کس
هیافللت سیاسللی -مللذهبیاش د نق ل انگش لترهام دمللده مللیشللدی د مکللی از آنهللا «محمللد
الح ل ََّ ضل َلاق َم َ
أمیرالمللؤممین» (مسللعودیی بللیهللا )318 :و د دمگللری « َمللن َه َعل َّلدی َ
ذه ُبل ُلس» حللک
بودن للد

ش للدهب للود (اب للنعبد ب للسی )381/5 :1404؛ ک للس ه للردو برداش للتی از وام للته للای عل للی
ً
(زمخشریی  .)148/3 :1412این موضو دقیقا بازهاب هما اندمشس حف حرملت خالفلت بلود
(هملا ) کللس خلیفللس د پل

آ هللالش مللیکللرد بللا خللود ا از هیللر

هرکا برهاند .با هوبس بس شواهد پی
علللی

علی

د طراحللی اهللاق نقللد و نق ل

هجربللس هلللخ قتللل بللس وسللیلس

گفتس معمی سس موضلو اصلالحاع سیاسلیی الگلوبردا ی از

انگشللتری مللیهللوا مهتللدی ا از عالقللسممللدا بللس زهللد امللام

دانست .وی د ادامس فتا های اصالحگرانساش هرهیبی داده بلود کلس همگلا بتوانملد بلس

احتی بس دمدا ش بیاممد؛ چیزی کس بسلیا ماملس شلادمانی ملردم و سلمتی بسلیا فراملوش شلده د

کا بلود (ابلن عمرانلیی  .)133 :2001پل

از او ایلن سلمت د میلا عباسلیا برداشلتس شلد و ایلن

مهتدی عباسی و سیاست زمامداری
دولت عباسی د امام مهتدیی ضلمن از دسلت داد مک لا چگی د ونلی بلس سلوی قابلتهلای

قومی و قبیلسای گام برمیداشت (ذهبلیی  .)122/12 :1993خلیفلس بلا هغییلر هشلکیالع قضلاوع

(نویریی )325/22 :1423ی حسن بن محمد بن ابی شوا ب قاضیالقضاع سامرا ا برکما کرد و

بللس ب للای او عبللدالرحمن ب للن نائللل بص للری ا بللس قض للاوع گماشللت (طب للریی .)437/9 :1967
مهتدی مرابعس زمادی بلس قاضلیهلا نملیکلرد و بلر خلالف خلفلای پیشلینی قاضلیا

ا بلس مشلاو ه

نمیگرفت (ابن خلدو ی  .)277/1 :1988برخی معتقدند بس دنبال مبا زاع او با طبقلس قضلاعی
ً
پ از مهتدی معملی د دو ه معتملد عباسلی عملال عملوا قاضلیالقضلاع حلذف شلد و هلر بلایی

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

وظیفس بس وزیرا س رده شد (شیز یی .)254 :1415

قاضی ویژه خود ا داشت (همدانیی .)326 :2008

وی د ادامس سیاست دو کرد هرکا از قد عی کوشلید بلس بلای آنهلا از ایرانیلا بهلره بگیلرد.

د این زما سس برما قد عی د میا هرکا دمده میشد کس خلیفس هر سلس آنهلا ا ملا از بلین بلرد

ما بس شدع محدود کرد .مکی از آنها صال پسر وصلیف بلود کلس پل

از چملدی د وز مکشلمبس 22

صلفر سلال  256بللس مثابلس نامللدا هرین سلردا هلرا کشللتس شلد (ابللن کثیلری  .)22/11 :1407د ایللن
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میا

قابت سیاسی و مالی میا برما های سیاسی-نظامی هرا و هالش هر مک د پلی ملافتن

فرصللتی بللرای کسللب قللد عی آنهللا ا مقابللل مکللدمگر قللرا داده بللود (طبللریی  .)438/9 :1967بللا
کشللتس شللد سللرا نظللامی هللرای آنهللا د برابللر مهتللدی برخاسللتمد (مسللعودیی بللیهللا.)100/4 :

نظامیا هراهبا خلیفس ا بس این سمت گماشلتس بودنلد و خلیفلس نیلز مانملد پیشلیمیان

از خشلم

آنللا بیممللاا بللود (ابللن عمرانللیی  .)133 :2001دسللتد ازیهللای صللال پسللر وصللیف زمللانی کللس
َ
سمت حاببی مهتدی ا داشتی چما پی فت کس کاهبا «قبیحس» 1ملاد معتلز ا د قابلت بلا
آنللا از پللای د آو ده (طبللریی 1967ی  )396/9و خزانللس او ا هصللاحب کردنللد (ابللن کثیللری :1407
 .)17/11صللال از همراهللی ایللن چهللرههللای اثرگللذا معمللی ابللراهیم بللن سللعدا نحللویی ابللراهیم

طالبیی ها و بن عبد اللرحمن شلیعیی ابلو احلوص بلن احملدی ابلوبکر خلتنی ابلی حرمللس حجلامی

ش للا مس آواز خ للوا و سرخس للی فرمان للده ش للرطسه للای وی للژه نی للز برخ للو دا ب للود (طب للریی :1967
 .)453/9د گیری گروههای اصلی هرکا بس بایی سید کس سر صال بلن وصلیف ا برمدنلد و آ
ا بس بای سر « ُبغا» (مک سردا دمگر هرا) بر دیوا نصب کردند (نلویریی  .)323/22 :1423د

همین زما مفل سردا فاه هرا کس شو شهای ببلال ا سلرکوب کلردهبلودی بلا ناملسای از مقلام

باالدسللت ی موسللی پسللر بغللا د چهللا م محللرم سللال  256بللس سللامرا بازگشللت (طب للریی 1967ی

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

ا نیمسکا ه ها کرده از ی هس ا سامرا شد.

 .)409-406/9موسی خود نیز مأمو مت پیشیم
ً
اما بازگشت او از نظر مهتدی کامال بدو ابازه و د استای بر هم زد اوضا خالفت قلمداد شد
(مسعودیی بیهلا .)317 :همزملا خانلدا طاهرملا نیلز بلا ملک بابجلایی قلد ع د د و خلود

دست و پمجس نرم میکردند و میا سلیما و عبداهللی فرزندا حا کم پیشلین بغلدادی بلر سلر ایلن
ماست کشا ک

دمده میشد (طبریی 1967ی .)405-309

باالخره د صبحگاه دوم محرم سال 256ی موسلی پسلر بغلای بلز

بلا سل اه گلران

بلس سلامرا

سید اما چو خلیفس سرگرم دمدا عملومی بلا ملردم بلودی موسلی ملدهی معطلل شلد و پمداشلت کلس

خلیفس قصد دا د او و س اه

ا با نیرنگی از سلوی صلال پسلر وصلیف از بلین ببلرد .هملین کلافی

بود ها بس قصر خلیفس یو ش برده و آنجا ا غا ع کمد .اما چو موسی دانست کس خلیفس بس دنبلال
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او فرستاده ها بتواند بس وسیلس او صال

ا سرکوب کمدی آ ام شد و دوبا ه با خلیفس بیعت کرد .فتلس

فتس مک گروه از هرکا ی از موسی خواستمد بس بای هوبس بس خواست خلیفسی هالش کمد هلا خلیفلس

 .1این ز مکی از زیباهرین ز های آ دو ه ب ود اما برای ساند مفهوم مخالف کس د ادبیاع عربی سم بودی متوکل او ا بس
بای «بمیلس»ی «قبیحس» نامید ها زیباییاش ا بس دمگرا بکشد.

ا برکما کمد .بس غم مخالفت موسی با چمین کا یی این خبلر بلس خلیفلس سلید و خلیفلس پمداشلت

موسی و ما ان

د پی برکما ی او هستمد از این و آنها ا فراخوانده ههدمد بس مر کلرد (طبلریی

1967ی  .)21/11د میللدا کللا زا نیللز موس للی کللس بللا سللید خب للر یللو ش «مسللاو خللا بی» ب للس
نزدمکیهای سلامرا بلا لشلکری بلز

بلس هملراه مفلل و بامکبلاا بلس مصلاف او فتلس بلود هزمملت

مافتللس و گرمخللت .خلیفللس از ایللن فرصللت بهللره بللرده بللس موسللی نوشللت کللس فرمانللدهی لشللکر ا بللس
بامکباا هحویل دهلد و خلودش بلس سلامرا بلازگردد .املا موسلی برافروخلت و بلس قصلد مهتلدی بلس

سللامرا آمللد .سللرکرده دمگللری از هرکللا معمللی «بامکبللاا »1پللردهدا خلیفللس (ابللن عبد بللسی :1404
 )381/5نیز د این زما مشهو شده و شرو بس دستاندازی بس اموال مردم کردهبود کس پل

چمد با شکامت از او نزد مهتدیی خلیفس خواست او ا بکشد و با این کا شوکت هرکا

از

ا مکسره از

بین ببرد (طبریی 469/9 :1967؛ ابن عمرانیی  .)134 :2001با دسلتگیری بامکبلاای د حضلو

مهتدیی صال پسر علی بن معقوب بن ممصلو عباسلیی بلس وی گفلت کلس ا گلر بامکبلاا ا بکشلدی

همللا طللو کللس بللدشی ممصللو ابومسلللم ا کشللت و اهفللاقی نیافتللادی اممجللا هللم پیامللدی پللی

)22/11؛ غافل از اممکس قد ع نظامی هرکا ی چمدا بود کس حا کما شما ی از شهرها ا از میلا

خودشللا برمللیگزمدنللد .ایللن موضللو سللبب شللد فرمانللدا ا ممصللوب شللده آنهللا د شللهرهای دو
دستی د چرخ

سیاسی د با ی هما

اهی ا بروند کس د ست مواف نظر هرکلا بلود .چملا کلس

بامکباا زمانی کس د سامرا بودی حکومت مصلر بلس او سل رده شلدهبلود .بانشلین هملین بامکبلاا

د مصر بس نام «ما بو » کامال همموا با خ فکری او بود (ابن خلدو ی .)386/4 :1988

د این زما با کشلتس شلد صلال و بامکبلاا دو هلن از سلرا هلرای آنلا بلس ایلن بملعبملدی
ً
سیدند کس بامستی خلیفس ا کما بگذا ند .سید خبر این نشست نیمس سری بس خلیفسی عملال او
ا بس پیشواز نبرد با آنها برد (طبریی  .)441/9 :1967/1387بدا از حلقلس نظامیلا هلرای مکلی

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

نخواهللد داشللت .مهتللدی نیللز بامکبللاا ا کشللت (نللویریی 327/22 :1423؛ ابللن کثیللری :1407

از وزنسهای سیاسی سامرای زنا د با ی بویژه ماد ا خلفای قبل بودند کس نمونس هلام و هملام آنهلا

«قبیح للس» م للاد معت للز ب للود کل لس ام للوال مص للاد ه و ب للس مک للس هبعی للد ش للدهب للود (ن للویریی :1423
ً
 .)321/22سللس شللاخس دمگللر قللد عی وزیللرا ی قاضللیا و کاهبللا بودنللد کللس عمللال بخل بز گللی از

ثروع و قد ع د با د دستا امشا بود .مهتدی بلا د مافلت ایلن نکتلس وز ای زملادی ا بلس ایلن

هرهیب بس کا گرفت :بعفر پسر محمود اسکافیی ابوصال بعفر بن احمد و سللیما بلن وهلب کلس
 .1هلف د ست این واژه د زبا هرکی بامک ( )Bayıkاست.
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هر سس مدهی کوهاه اختیا حکومت ا د دست داشتمد (ابن عمرانیی .)134 :2001

قد ع میا وزیرا و نظامیا هرا ممتهی میشد .د خالل

گردش مالی زماد وزیرا بس هم

این ممازعسها مماسباع پرخشلونت میلا هرکلا و وزیلرا کلا ا پیچیلدههلر کلرد؛ زیلرا از نظلر وز ای

نظامیللا هللرا بمللاعتی سللرک

نظامیا هرا نیز وزیرا

بودنللد کللس مللیبامسللت بللس هللر طریل مهللا شللوند .از سللوی دمگللر

ا غا هگرا مقر ی خود برمیشمردند .ایلن دو دسلتگی میلا وزیلرا و

فرمانللدها نظ للامی د نهامللت بس للتس بللس ش للرام حللا کم ب للر دولللتی ب للس مصللاد ه ام للوال وزیللر م للا
عباسللیا ی

فرمانللدها هللرا ممجللر مللیشللد (ابللن اثیللری  .)216/7 :1965د واقللع مشللکل بللز

دسلتانللدازی وزیلرا و کاهبللا د بیلتالمللال و نا ضلامتی هرکللا نظلامی از ایللن شلرام بللود (ابللن

خللدو ی  .)370/3 :1988از سللوی دمگللر وز ا و کاهبلا ی خلیفللس ا هحرمللک ملیکردنللد کللس د برابللر
مبلغ همگفتی سردا ا سرشماس ا ُبکشد (هملا ) .ایلن وضلع ماملس فرصلتطلبلی هرکلا بلرای
انتقللام از دسللتگاه ادا ی د بللا شللد .چمللا کللس وز پمجشللمبس  27مضللا سللال 255ی صللال پسللر
وصیفی احمد پسر اسرائیل وزیر معتز و ابونوح عیسی بن ابراهیم کاهب ماد معتلز ا برکملا کلردهی

پل

از پانصللد ضللربس هازمانللسی امللوال هللر دو ا ضللب کللرده و هللر دو ا سللوا بللر قللاطری د سللامرا

چرخاند .گرچس مهتدی با این کا مخالف بود اما هوانلایی ابلراز مخالفلت بلا صلال

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

کثیری  .)18/11 :1407آنچلس باعل شلد هلا صلال دسلت بلس چملین کلا ی بزنلد قابلتهلای دیلرین

میا نظامیا و وزیرا بس طمع اموال مکدمگر بود (ابن طقطقیی  .)241 :1997سلرانجام بلر اثلر

د گیری خلیفس با هرکا و انتشا خبر هالش دولتیا برای خلع مهتدیی مردم هحلت هلأثیر بامعلس
اهللحللدم کللس متولیلا امللو دممللی بودنلدی عکل

العمللل هملدی د سللط شللهر سلامرا بللسویللژه د

مسلابد از خلود بلروز دادنللد .طرفلدا ا خلیفلس بلا دیللوا نوشلتسهلایی مبملی بللر دفلا هملس بانبللس از

خلیفسی افزو بر آ کس خلیفس ا از ما ی خود مطمئن و او ا برای کا های خشلونت بلا هر هحرملک

میکردندی با نظامیلا هلرا هلم اهملام حجلت ملیکردنلد؛ چیلزی کلس موبلب مک لا چگی د ببهلس

هرکلا شلدهبلود .د ایلن دیلوا نوشلتسهلا دو نکتللس مهلم نهفتلس بلود :مکلی پلذیرش مهتلدی از نظللر
عوام بس مثابس خلیفسای عامل بس مم
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ا نداشلت (ابلن

عمر بن خطاب و دمگری شمرد خلیفس بلس عملوا مکلی

از «آل محمللد» (طبللریی 1967ی  .)444/9د برابللری سللردا ا هللرا پ ل

بیعت خود ا با خلیفس از اسا

از ایزنللیهللای فللراوا ی

ناد ست دانستمد چرا کس معتقد بودند خلیفس بس هعهداه

بس بامکباا و موسی بن بغا عمل نکرده (هما ی  )462/9و صلال

نسبت

ا کشلتس اسلت (ابلن خللدو ی

 .)372/3 :1988خلیفللس نیللز کللس هجربللس حکومللتدا ی نداشللت بللر طبللل خشللونت زده و خللود ا

ادامللس دهمللده فتللا ممصللو عباسللی د قلللع و قمللع مخالف لا معرفللی کللرد (ابللن حمللدو ی :1996
 .)421/1د پاما هر سس کانو قد ع هرکلا معملی فرزنلدا وصلیفی پسلرا بغلا و نیلز هلوادا ا

بامکباا د معرض فتا های همد مهتدی قرا گرفتمد .د این میا ی محمد پسر بغا نیز بس دستو

مهت للدی کش للتس ش للد و م للا ا بامکب للاا ب للس ب للراد ش معم للی طغوهی للا پیوس للتمد (ن للویریی :1423
 .)327/22هر

هرکا از قتلعام سبب شد ها علیس خلیفس مک دل شلده و ملا ا موسلی بلن بغلا

ب للا ش للعا «ای فرع للو ی موس للی آم للد» وا د ک للا ش للوند (اب للن عم للادی  .)249/3 :1986ب للس غ للم
کمللکهللای سللربازبردگللا اشروسللمسایی طبللریی دململلی و اشللتاخی بللس خلیفللس (طبللریی 1967ی
ً
 )470/9نظامیللا هللرای هوانسللتمد آنهللا ا شکسللت دهمللد (نللویریی  .)324/22 :1423ظللاهرا

د خواست هرکا برکما ی شما ی از مسئوال دولتلی و مصلاد ه املوال آنلا بلود (طبلریی 1967ی

 )463/9اما د واقع نظامیا بس این آ زو کس بس دا ایی خلیفس دست مابمد بس فکر کشتن او بودند
(نویریی  .)327/22 :1423بس هر حال مهتدی د سن  38سالگی د حلالی کلس همهلا ملازدهمین

ماه از خالفت

میگذشت (طبریی 1967ی 469/9؛ ابن عمرانیی )134 :2001ی د پمجشلمبس 18

گونسای کشتمد کس اثری از شکمجس بر بد او باقی نماند (نویریی )325/22 :1423؛ آ گلاه او ا

د س للامرا دف للن کردن للد (م للاقوع حم للویی  .)178/3 :1995پل ل

از م للر مهت للدیی انش للعاب د

عباسللیا بللی هللر شللد و بللراد ش عبللداهلل بللس شللو ش معقللوب لی ل صللفا ی پیوسللت (ابللن حللزمی

 .)26-25 :1983از مهتدی بس قولی هفت پسر و ش

دختر (مسعودی بلیهلا )100/4 :و بلس نقللی

پللانزده فرزنللد بللاقی مانللد (نللویریی  .)325/22 :1423وی بللس غللم حکومللت کوهللاه ی شللهرهی
مافت کس بعدها نسل

ا با لقب «ابن المهتدی» میخواندند (ز کلیی .)276/6 :1989

ُ
زهد سیاسی در اندیشهی مهتدی
د میللا خلفللای عباسللیی مهتللدی شللامد همهللا حکمللرا عباسللی اسللت کللس سللبک دمگللری از

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

بلب سلال  256کشلتس شلد (ابلن کثیلری  .)23/11 :1407بلرای حفل قداسلت هاشلمیا ی او ا بللس

فرمانروایی ا مدع زمانی هر چمد کوهاه د این سلسلس بس کا بست و بس زهدگرایی شهرع مافلت.

پا های از نقلهای ها مخی و شما ی از نوشتسهای متأثر از دمدگاه حدم گراما بر این باو ند کلس
از نظر ملردم او از زملانی کلس بلس خالفلت سلید هلا وقتلی کلس کشلتس شلد همیشلس وزه بلودی بلس هملین

دلیللل د مللر او ع للوام سللوگوا شللده و گرمس للتمد (مسللعودیی 103/4 :1409؛ ابللن کثی للری :1407
 .)23/11علت اصلی شکست او نشماختن بامعس هرکا و هالش برای سید بس خودکامگی بود

(ابن خلدو ی  .)371/3 :1988مهتدی برای مردم سامرای پدمدهای نو بلودی از ایلن و ملر او ا
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هر کسی بس دلخواه خود نقل میکرد و شما این نقلها بس پمج مو د می سلید (مسلعودیی :1409

 .)100/4طب

سمی کس پ

از متوکل باب شدهبود او ا مک وز پ

از بیعلت بلا معتملدی از پلای

د آو دنلد (ابلن خللدو ی  .)380/3 :1988چلرا کلس دو خلیفلس همزملا د قلامو

شلرعی خالفلت

عباسی بای نداشت .فتا سیاسلی مهتلدیی متمایلل بلس عملر بلن عبلدالعزیز (حلک )101-99 .و

شللهره بللس زهللد نیللز الگللوبردا ی از همللین خلیفللس بللود (نللویریی  .)326/22 :1423مهتللدی بللس
پوشللید پشللم و عبللا و ُبل ُلرن عالقللس نشللا مللیداد (همللا ی  .)327/22از آنجللا کللس د وزگللا او

بامع لس اسللالمی عمللربنعبللدالعزیز ا خلیفللس پللمجم مللیدانسللت و مهتللدی ا ادامللس دهمللده اه او
میشمردندی از این و فقیها ی زاهدا و اهلحدم ی بعدها مهتدی ا خلیفس « اشد ششم» (ابلن

عمرانیی  )133 :2001و « اهب بمیعبا » نامیدند (ابن حملدو ی  .)422/1 :1996د حقیقلت

هلدف کوهلاه او از ایلن کلا کرد سیاسلی زهللدی بلازگردا دو ا شلوکت عباسلیا بلود .از سلوی دمگللر
فتا هلای اصللالحگرامانللس فرهمگللی او سلبب شللد هللا شللما ی از مملابعی مهتللدی ا زاهللدی اهللل و ع و

شب زندهدا معرفی کممد .خلیفسای کس مردم بس احتی میهوانستمد مشکالع خود ا بلا او مطلرح
کممد و برای حل مشکالع مردم خیلی زود د دستر عموم قرا میگرفلت .او بلس سلم صلوفیا
پوششللی پشللمین زیللر لبللا ویللین مللیپوشللید و آمللوزههللای صللوفیس ا از طری ل َمللم خللوم
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میگستراند (ابن عمرانیی  .)133 :2001پشمیمسپوشی و صوفیگری مهتدی شما ی از شاعرا
واداشللت هللا او ا بسللتاممد .مک للی از آنهللا َبحتللری بللود ک للس د چکامللس بیسللت و دو بیتللی بلم للدیی
پشمیمسپوشی او ا د برابر ابرمشمپوشی دمگر خلفا بربستس کرد .بایزه این سروده ده هزا د هم

ب للود ک للس خلیف للس از دمگ للرا گرفت للس و ب للس ش للاعر بخش للید (هم للا  .)134 :خلیف للس د ادام للس س للبک
صوفیانساش بس مکلی از واملتهلای عللی د زمیملس دنیلا گریزی و عبلادع دسلت ملیمابلد و بلس
َ َّ
َْ
َ
َّ
نقلی آ ا نوشتس و شبها د مماباع میخواندُ « :ط َوبی ل َلزاهدی َن فی ا ُلد ْن َیای ا ََّلراغبی َن فی اْلخ َرة
ً
ُ َ َ َ َّ َ ُ
أولئك ق ْوم ا َهخذوا أ ض اهلل َّبساطا» (مسعودیی 1409ی  .)106-107 /4عالوه بر این مهتلدی د
برخی از گفتسهام
علللی
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ا

آموزگللا ان

بس زهدگرایی امام سجاد

هم اشا ه میکمد و آ

ا هداوم هما مسیر امام

مللیدانللد (همللا ی  .)108-107/4د نگللی د فتا شماسللی مهتللدی چمللین مللینمامللد کللس
سللهمی د شخصللیت او داشللتمد زیللرا مهتللدی ادبیللاع ا از ابللو القاسللم ضللریر نحللو

آموختی استادی کس د مصلر از احملد بلن بعفلر دمملو

و بعفلر بلن مهلهلل بلن صلفوا ی حلدم

فرامللیگرفللت (صللفدیی  .)162 :2007بللا ایللن حسللاب مهتللدی از همللا دو ا کللودکیی سربسللتس

هحللت هعللالیم حللدم گرامللا قللرا داشللت .از نظللر مو خللا حللدم گللرای مشللرب فکللری خلیفللس بللس

حدم گرایی و برما فکری احمد بن حمبل همایل داشت چرا کس وی حتلی حاضلر بلود از پلد ش

بس دو دلیل بیزا ی بومد :مکی بس خاطر هفکر اعتزالی و دمگری بس دلیل فتا هام

با ابلن حمبلل

(ذهبللیی  .)327/19 :1993گللزا شهللا بللر آ اسللت وی د همللامی دو ا خالفللت پللد شی فتللا
ً
معتزلللس د بللا بللا اهلللحللدم د مللابرای خل ل قللرآ ا دمللده و قلبللا از ایللن فتا هللا ناخرسللمد بللود
(هما ی  .)43/17از زبا مهتدی گفتس شدهاست کس پد ش واث د پاما عمر و پ

از مابرای

مماظره ابن ابی داود با مک شیخ محد د با ه خل قرآ از نظرمس اعتزال و خل قلرآ بازگشلتس

بود (هما ی .)384/17

مهتدی در برخورد با امامیه
مهتللدی د شللرامطی بللس خالفللت سللید کللس امامیللس وزگللا پامللانی «عصللر حضللو ائمللس» ا هجربللس

میکرد و آ ام آ ام پای د عصر غیبت میگذاشت .وامتهای مربلوط بلس ظهلو مهلدی
امام حسن عسکری

فرزنلد

بس عموا نابود کممده دولت عباسیا نیز د ست د همین وزها د میا

امامیس واج میمافت (خصیبیی  .)283 :1991چیزی کس از چشم د بلا نیلز پمهلا نمانلده و آ

ا

ههدمدی برای خود قلمداد میکردند (نعمانیی  .)13 :1397از سوی دمگر بامعلس اهللحلدم بلس
کس عالقس فراوانی بس علی

داشتمد و او ا بر دو خلیفس نخست مقدم میشمردندی افضی بودنلد

(عبدالمجیللدی )77 :1979ی و ایللن نظللر د واقللع مجللوزی بللرای کشللتن امامیللس بللود (ابللن عللدممی

بیهای  .)2323/5د اندمشس مهتدی بس مانمد هفکر حا کم بر برما اهلحلدم ی امامیلس برملانی
ً
کللامال بللدا از ائمللس و البتللس خطا کللا و ممحللرف بللود (ابللن کثیللری  .)11/11 :1407افللزو بللر آ ی پللمج
ضلعی شو شهلای «ابودللف کربلی»ی «قملیهلا» «اهلل ی»ی «طبرسلتانیهلا» و هملس «مخالفلا

مک ا چس علوی» (طبریی 1967ی  )381/9د کما حرکت نیروی نیمسمستقل صفا ما (نلویریی
)374/25 :1423ی خلیفس ا بس این باو ساند ها د پای آنها ا د فتا سیاسلی بیلت ائملس سلامرا

بسللتجو کمللد (ز کلللیی  .)202-201/8 :1989د چمللین شللرامطیی امامیللس د ببهللس داخلللی نیللز
مک ا چللس نبللود چللرا کللسی بمللابر وامتللی از امللام حسللن عسللکری

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

عموا صاحبا قد ع مذهبی د د با ی امامیس ا افضس مینامیدندی چرا کس از نظر امشا کسانی

ی امامیللس بللس سللس دسللتس هقسللیم

میشدند :گروهی کس بس ح پایبمد بودند و هی هردمدی د آ نداشتمد؛ طیلف دوم کسلانی کلس

ح ا از مسیرش پیگیری نمیکردند و د سرگردانی بودند و برما سوم کسانی کلس شلیطا آنهلا
ً
ا سرپرستی میکرد (مسعودی شلمغانیی  .)247 :1426ظاهرا ایلن واملت مربلوط بلس عصلر معتلز
معمی زما شرو امامت امام حسلن عسلکری

و هردملدهای مربلوط بلس آ اسلتی بلا ایلن حلال

برمللا سللرگردا امامیللسی بللا فتا هللای کرامللتآمیللز امللام بللس سللوی آ حضللرع متمایللل شللدند و
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گمراهللا امامیللسی بللس سللایر فللرق شللیعی مانمللد واقفیللس پیوسللتمد (نجاشللیی 465-460 :1407؛
اونلللدیی  .)453/1 :1409بملللابر آنچلللس گفتلللس شلللدی مهتلللدیی امامیلللس ا ههدملللدی بلللرای خل للود

میدانست .وی د موابهس با امامیس طی فرمانی آشلکا ا د پلی نلابودی امشلا برآملد (مسلعودی
شلمغانیی 250 :1426؛ کلیمیی  )635/2 :1429و املام حسلن عسلکری

(حلک)260-232 .

ا وادا کللرد د قالللب دمللدا بللا د بللا ی وزهللای دوشللمبس و پمجشللمبس هللر هفتللس بللس قصللر آمللده اعللالم

حضو کمد (کلیمیی 639/2 :1429؛ طوسیی 215 :1411؛ طبری؛  .)429 :1413مهتلدی علزم

ا بلزم کلرد هلا آ حضلرع ا بلس شلهادع برسلاند املا فرصلت نیافلت (مسلعودی شللمغانیی :1426

 .)253د حقیقت آنچس او از ممجملا و پیشلگوما قصلر د بلا ه هوللد مهلدی
کمملده عباسللیا ی شللمیده بلودی مسللتمدی بللرای کشلتن امللام حسللن عسلکری

بلس مثابلس نلابود

بللود؛ قتلللی کللس د

استای بلوگیری از زاده شد فرزند آ حضرع و برای بللوگیری از اداملس نسلل اماملتی طراحلی

شد (مسعودی شلمغانیی  .)253-252 :1426د این زما

احتهرین اه برای قتل بز گانی کس

دلیلی برای کشتن آشلکا آنهلا از نظلر ملردم وبلود نداشلتی ملا د چلا چوب هقلد

هاشلمیا قلرا

مللیگرفتمللدی مسللموم سللازی بللود (کلیمللیی 791/14 :1429؛ طوسللیی 1407ی 309/8؛ اصللفهانیی

بللیهللا .)531 :وشللی کللس پزشللکا د بللا هخصلل ،کللافی د ایللن زمیمللس داشللتمد (طبللریی :1967
سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398
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 .)253/9د با هلالش ملیکلرد د کشلتن بملی هاشلم هلی

هقللد

دپلایی از خلود بلس بلا نگلذا دی چلرا کلس

بمللیهاشللم کللس خلیفللس نیللز از آ هبللا بللودی زیللر سللؤال مللی فللت (طبللریی همللا .)390/9 :
از شللعبا سللال 255

ومللدادی کللس پللی

شلما ی از شللیعیا

دادی اشللا ه بللس مللابرایی اسللت کللس طللی آ مهتللدی

ا بلس همللراه املام حسللن عسللکری

زنلدانی کللرد .د هملین حللب

بعفلری از مللا ا ائملس پیشللین کللس اممللک بللس املام حسللن عسللکری
وضعیت موبود پرس

ابوهاشللم

پیوسللتس بللودی د بللا ه ادامللس

میکمد .امام د پاسخ اوی مادآو میشود کس مهتدی میخواهد امر خلدا ا

خلاموش کمللد-کمامللس از کشلتن امللام  -و از مللن فرزنللدی بلس بللا نمانللد د حللالی کلس مللن پل

از ایللن

 .)253بس گزا ش موسی بن بعفر بن وهب بغدادیی نامسای از امام حسلن عسلکری

خطلاب

صاحب پسری خواهم شد و مهتدی هلم کشلتس خواهلد شلد (مسلعودی شللمغانیی -252 :1426

بس ما ا نگران

با این محتوا نوشتس شدهبود« :بدانید بس غم هالشهلای مهتلدی بلرای کشلتن

ملن و برمللد نسلللمی املا شللکر خللدای پرو دگللا متعلال سللخن آنهللا ا بلس د وغ هبللدیل کللرد» (الخللزازی
 .)293 :1401متمی ها مخی نزدمک بس همین موضو ا ابن ابی ثللج ( )113 :1410و بعلدها شلیخ

صدوق با سلسلس سمدی متفاوع د اختیا نهادند ( .)407/2 :1395خطر مهتلدی بلرای بامعلس

امامیس و شخ ،امام حسن عسکری

چمدا بود کس احمد بن محملد بلس همگلام برخو دهلای

شدمد مهتدی با هرکا ی نامسای بس این مضمو بس امام حسن عسکری

نوشت« :خدا ا شلکر

کس امما بس با هم افتادهاند و کا بس ما ندا نلد .شلمیده بلودم کلس شلما ا ههدملد کلردهانلد کلس هلر

طو شده شما ا خواهمد کشت؟» امام د پاسخ وی نوشت« :با ایلن کلا ش عملر او کوهلاههلر از ایلن
خواهد بود کس بس ما آزا ی برساند .از املروز پلمج وز بشلما کلس او د وز ششلم کشلتس خواهلد شلد».

طب ل پیشللگویی امللامی وز ششللمی مهتللدی بللس قتللل سللید (مسللعودی شلللمغانیی 250 :1426؛
کلیمللیی 1429؛ 636/2؛ اونللدیی  .)431/1 :1409عللالوه بللر بامعللس امامیللس د سللامرای بللس دلیللل

فشا زمادی کس بس طالبیلا آملدی عللوی زادگلا فراوانلی د عصلر مهتلدی قیلام کردنلد .دادههلای

ها مخی کشتس شد پانزده نفلر از بز گلا سلاداع ا د ایلن دو ه هأییلد ملیکملد (اصلفهانیی بلیهلا:

 )533-528کللس از آ میللا مللیهللوا از محیلی بللن عبللد الللرحمن حسللمی و محمللد بللن عبللد اهلل از

نسل بعفر بن ابی طالب و همچمین محمد بن حسن بن محمد بلن حسلن بلن زملد حسلمی (ابلن

حیو ی  )346/3 :1409و محمد بن حسن بن محمد بن عبد الرحمن حسمی و بعفر بلن محملد

بن اسحاق بن موسی بن بعفر

و موسی بن عبد اهلل حسمی و پسرش اد مل

و احملد بلن زملد

حسیمی و ابراهیم بن عبد اهلل حسمی و عیسلی بلن اسلماعیل از دودملا بعفلر بلن ابلی طاللب بلس
دو ه مهتدی نیز متداول بود و او شما ی از علوملا

ا بلا هملین شلیوه بلس قتلل سلاند (اصلفهانیی

بلیهللا .)531 :موسلی بللن عبلد اهلل حسللمی هلم کللس ملردی نیکوکللا و محلد بللود بلس وسللیلس سللعید
حابب بس همراه پسرش اد م

و براد زادهاش محملد بلن محیلی بلس علراق گسلیل شلد .د میانلس

اهی بمللیفللزا ه د حللابز بللا سللعید حابللب د گیللر شللدند و او ا آزاد کردنللد امللا موسللی بللس نللزد سللعید

برگشت و سعید او ا د بایی بس نام «زبالس» مسموم کرد و سرش ا برمد و د محرم سال  256نزد
مهتدی برد (هما ی  .)531-530پی از آ د بب سال  255عیسی بن بعفلر و عللی بلن زملد
کس هر دو حسمی بودند د کوفس سر بس قیام برداشتمد و عبد اهلل بن َّ
محمد بلن داود بلن عیسلی بلس

مصاف آنها فت (ابن اثیری  .)216/7 :1965همچمین محمد بن عبداهلل کس از نسل عبلداهلل بلن

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

مثابس طالبیا قیام کممده د عصر مهتدی نام برد (هما ی  .)347/3مسموم کرد مخالفا د

بعفر بود بس وسیلس عبداهلل بن عزیز عامل طاهر د بین ی و قزوین کشتس شد (اصفهانیی بلیهلا:
 .)531علی بن موسی حسمی ا عیسی بن محملد بلن مخزوملی د مکلس حلب

کلرد و د زنلدا از

دنیا فت (هما ی  .)532عالوه بلر اوی محملد بلن حسلین بلن عبلد اللرحمن حسلمی ا عبلداهلل بلن
عزیز عامل طاهر د سامرا بس زندا انداخت .بس همراه او علی بن موسی بن إسماعیل بلن موسلی

بن بعفر

هم زندانی شد و هر دو د بمد کشتس شدند .بس غیر از آنهای ابراهیم بن موسی حسمی

ا فرماندا مهتدی د مدممسی محمد بن احمد بن عیسی بلن ممصلو زنلدانی کلرد و او د اسلا ع از
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دنیللا فللت (همانجللا) .همچمللین عبللداهلل بللن محمللد حسللمی ا ابوسللاج زنللدانی کللرد و هللا همگللام
فرماندا ی محمد بن احمد بن ممصو د زندا بود ها از دنیا فت (هما ی  .)533د هملا املام

د پانزده شوال سال  255د بصره مردی کس خود ا علی پسر محمد بن احمد بن علی بن عیسی

بن زمد بن علی بن حسین ابن علی بن ابی طالب

میخواند سر بس شلو ش برداشلتی بمبشلی

کس بعدها بس حرکلت زنگیلا معلروف شلد (طبلریی  .)410/9 :1967گرچلس او هرگلز از گلروه امامیلس
ً
شمرده نشدی اما پا های از فتا های او کامال بس امامیس شبیس بود .مکی از آنها سب خلفای بس همراه
ادعای نسب علوی و هالش برای نابود کرد خالفت عباسلی بلود .بلس هملین دلیلل وی پل

از

پیشلرفتهلاییی وقتلی بلس کللر  1بغلداد سلیدی ملو د حماملت بز گللا شلیعس ایلن محللس قلرا گرفللت

(طبریی 1967ی  .)416/9مدهی بعد با دمگلر او پل

از چملد د گیلری بلس کلر

سلید و د آنجلا از

وی استقبال شامستسای کردند (هما ی  .)421/9گسترش حرکت زنگیلا د مضلا سلال 255

معمللی دومللین مللاه حکومللت مهتللدی (مسللعودیی  )108/4 :1409مامللس بیممللا کی خلیفللس از ضللعف

خالفت و قد عمابی امام حسلن عسلکری

و دلیللی بلر هصلمیم خلیفلس بلر قتلل آ حضلرع بلود

(االدمللبی بللیهللا )239 :چللرا کللس هع لداد زمللادی از طالبیللا و علومللا بللس وی گرومللده بودنللد (قمللیی
 .)229 :1361قمیها هم بر این باو بودند کس علوملا و شلیعیا از بلاب هقیلسی انتسلاب صلاحب
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زنگ ا بس اهلبیت نفی میکممد (هما ) .بس هر و بلا گسلترش حرکلت زنگیلا و اههلام همکلا ی
امامیللس بللا آنهللای امللام حسللن عسللکری

429/4 :1379؛ ا بلیی .)425/2 :1381

بر سللی فتا هللای سیاسللی مهتللدی نشللا مللیدهللدی شللما ی از شللیعیا نیللز از بللیم آزا هللای

او بللس دوستانشللا د د بللا متوسللل شللدندی از بملللسی احمللد بللن محمللد بللن ثواب ل از چهللرههللای

مللتهم بللس هشللیعی بللس هرکللا نامللسای نوشللت و د خواسللت شللفاعت کللرد و مهتللدی نیللز شللفاعت
هرکا

ا پلذیرفت (ابلن االبلا ی  .)166 :1406د عصلر مهتلدی مسلئوال شلهرهایی کلس از پامتخلت

دو هر بودند بس مانمد گذشتس بر امامیلس سلتم وا ملیداشلتمد .آو دهانلد ملک املامی مصلری بلس نلام
َس ْیف پسر لی ی ز اعتی داشت کس آ ا شفیع خادم از د با ما مهتدی د مصری غصب کردهبود.
وی د نامسای از امام عسکری
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آش لکا ا انتسللاب او ا بللس خللود د کللرد (ابللن شهرآشللوبی

میخواهلد هلا ناملسای بلس د بلا بمومسلد ملا از د بلا بخواهلد کلس

زمین او ا بازگردانمد .امام د پاسخ بس وی مادآو میشود کس زمملی

ا بازخواهملد گردانلد و بلس او

گوشللزد مللیکمللد کللس نبامللد نللزد خلیفللس دادخللواهی کمللد (کلیمللیی 637/2 :1429؛ ابللن شهرآشللوبی

 .1د ممابع ها مخی ممظو از کر دو محللس بداگانلس اسلت مکلی د سلامرا بلا سلاکمانی شلامل فرمانلدها بلمدپاملس و نظامیلا
هرا هبا و دمگری د بغداد با مرکزمتی اقتصادی و ساکمانی امامی مذهب بود.

.)580 :1379

د سال  256امامیس د سواد عراقی د نامسای بس حضرعی ضمن گلزا ش سلتمهلای شخصلی

بس نام «سربی» از عوامل خلیفس علیس امامیس و کشتا آنا ی از امام د خواست دعلا و ملا ی کردنلد.

آ حضرع د پاسخ آنا نوشتمد کس او بس زودی طی سس وز آممده بلس ملرض طلاعو خواهلد ملرد
(خصیبیی  .)340 :1991امامیس مصر نیز هحت فشا مأمو ا مهتدیی با امام حسن عسکری

د ا هباط بودند و نامسهای حلاوی د خواسلتهامشلا

ا بلس املام ملینوشلتمد (کلیملیی 2 :1429ی

 .)637بللس نظللر مللی سللد برخللی از فرزنللدا مهتللدی بعللدها د میللا امامیللا بامگللاه ا زشللممدی

مافتس باشمد چرا کس مکی از آنا

وامتی د متو امامیس دا د .صلدوق از طالقلانی از ابوعبلداهلل بلن

عبدالصمد از مهتدی از ابوسعید خد ی بس نقلل از سلول خلدا

این حدم حاوی مفاهیمی است کس برهری حضرع محمد

میکمد (مجلسیی .)305/18 :1403

وامتلی از معلراج نقلل ملیکملد.

نسبت بس دمگر پیامبرا

ا بیا

با این همس د این دو ه دو ومکرد هملدنی بلاو بلس مهلدومتی بلس معملای نملاد هغییلر د سلبک

زندگی بس سوی دین باو ی بس سبک اهلبیت و کوچ شیعیا بس سرزمینهای دمگر بلرای بمیلا
 636-637 /2و 670؛ خصیبیی  )369 :1991و سفا شهای آ حضرع بس ما ان

بلرای کلوچ

ب للس مص للر و زن للدگی د آنج للای مام للس ش للکلگی للری بامع للس امامی للس د ای للن ممطق للس ب للود (مس للعودی
(شلللمغانی)ی 254-255 :1426؛ نجاشللیی 392 :1407؛ طبللریی 365 /1413؛ اونللدیی :1409
 .)450-451/1هجمللع امامیللس د مصللر و کمللک بللس علومللا ممجللر بللس قیللامهللای فرا گیللری د آ

ناحیللس (ابللن صللوفیی 342 :1422؛ ابللن أثیللری  217 /7 :1965و  )239و مقدمللسای بللر هش للکیل
دولتهای شیعی شد.

نتیجه
کوش

مهتدی عباسی بلس غلم حکوملت کوهلاه

بلرای اصلالحاع د دوللت عباسلیی نا کلام

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

نهاد شهرهای بدمدی نماد امامیس شمرده میشد .ا هباط امام با امامیس د مصر (کلیمیی :1429

ماند .وی با طلرح سلمت خلفلای پیشلین و بلسویلژه بلا هوبلس بلس احیلای وش حکمرانلی خلیفلسی

دوم هوانسللت نظللر بامعللس اهلللسللمت ا بللس خللود بلللب کمللد .همچمللین او بللا ابللرای شللما ی از
فتا هلای حکللومتی ممسلوب بللس املام علللی

ملیخواسللت هلا عالقللسمملدا بللس عللی

د میللا

صلوفیا و اهلل زهللد ا بلس خلود بلللب نماملد و نللوعی مشلروعیت اعتقلادی بللرای خلود پدمللد آو د.

مهتدی برای همگام کرد دولتمردا بمیعبا

با خودی از طرح نظرمس اصالحاع بس سبک عمر

بللن عبللدالعزیزی پللرده برداشللت امللا شللو ش هرکللا ی بللس ضللمیمس قیللامهللای بللز

علومللا و بللویژه
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نهضت صاحب زنگی او ا د مک آشفتگی بز

قرا داده و سرانجام بدو اممکس هوانسلتس باشلد

بس اهداف خود دست مابدی بس سرکوب خشن این قیامهلای پرداخلت .برملا امامیلس نیلز بلس دلیلل
گذ از عصر معتز عباسلی و بلا افتلاد اماملت املام حسلن عسلکری
پیشلگوییهللا د بلا ه هولللد فرزنللد املام حسللن عسلکری

خالفلت از ایلن موللود و نیللز شلو ش بلز

بلرای بیشلتر امامیلس و خبلر

بللس عمللوا نابودکمملده عباسللیا و بللیم

زنگیلا کللس خلود ا بلس امامیلس ممتسللب ملیکردنلدی مللو د

هاخت و هاز بیشتری قرا گرفت .د این دو ه د پی هولد امام زما

و فتا های خشن مهتدی

علیس امامیسی ومکرد همدنی بس مهدومت و شکلدهی بوامع شلهری املامینشلین و بلس گسلترش

نهاده بود.

سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398
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_ طبریی محمد بن بریلر ()1967/1387ی هلا مخ الطبلریی هحقیل محملد أبلو الفضلل ابلراهیم ی
بیروعی دا الترا .

_ طبللری آملللی صللغیری محمللد بللن بریللر بللن سللتم ()1413ی دالئللل االمام ل ی قللمی قسللم الد اسللاع
_

اإلسالمی مؤسس البعث .

مهتدی عباسی؛ از اصالحات سیاسی تا مبارزه با امامیه

_ شلیز یی عبللدالرحمن ()1415ی اللمهج المسلللوك فلی سیاسل المللوكی هحقیل محملد أحمللد دمللجی

طوسیی محمد بن حسن ()1407ی ههذمب اْلحکامی هحقی خرسا و حسن الموسو ی ههلرا ی
دا الکتب اإلسالمیس.

_ للل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل (1411ق)ی الغیب ل ی هحقی ل ههرانللیی عبللاد اهلل و ناص ل ی علللی احمللدی قللمی دا المعللا ف
اإلسالمی .

_ عل للی الص للغیری محم للد حسلللین ()1430ی «االم للام الحس للن العسلللکری وح للدة اله للدف و هعلللدد
االسالیب»ی بیروعی نشر البالغ.
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_ قمللیی حسللن بللن محمللد بللن حسللن ()1361ی هللا مخ قللمی هربمللس حسللن بللن علللی بللن حسللن
عبدالملک قمیی هحقی سید بالل الدین ههرانیی ههرا ی هو .

_ کلیمیی محمد بن معقوب ()1429ی الکافیی قمی دا الحدم .

_ عبدالرسللولی سلللیمس ()1975ی «مالم ل مللن عهللد الخلیفللس المهتللدی العباسللی (»)256-255ی
_

مجلس التا مخی ی العدد 4ی صفحاع .128-81

عبدالمجیدی محمود ()1399/1979ی االهجهاع الفقهی عملد اصلحاب الحلدم فلی القلر الثالل

الهجریی بیبای دا العلوم.

_ عسکریی أبو هالل ()1408/1978ی االوائلی هحقی محمد السید الوکیلی طمطای دا البشیر.
_ عسقالنیی ابن حجر ()1415ی االصاب ی بیروعی دا الکتب العلمی .

_

ماو دیی ابوالحسن ()1383ی آیین حکمرانیی هربمس :حسین صابر ی ههرا ی انتشا اع علمی
و فرهمگی.

_ مجلسیی محمد باقر ()1403ی بحا اْلنوا ی هحقی بمعی از محققا ی بیروعی دا إحیاء التلرا
العربی.

_ مسعودی شلمغانی ()1426ی إثباع الوصی لإلمام علی بن أبی طالبی قمی انصا ما .
سال پنجم ،شمتتاره هشتم ،بهار و تابستان 1398

_ مسللعودیی علللی بللن حسللین (بللیهللا)ی التمبیلس و اإلشللرافی هصللحی عبللداهلل اسللماعیل الصللاو ی
القاهرةی دا الصاویی افست قمی مؤسس نشر الممابع الثقاف االسالمی .

_ ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل للل)1409( -ی مروج الذهب و معاد الجوهری هحقی اسعد داغری قمی دا الهجرة.
_ مقریزیی هقی الدین ()1420ی إمتا اْلسما ی بیروعی دا الکتب العلمی .
_ نجاشیی احمد ()1407ی بال المجاشیی قمی بامعس مد سین.

_ نعمانیی ابن أبی زممب (1397ق)ی الغیب ی هصحی غفا ی علی ا کبری ههرا ی صدوق.

_

ن للویریی ش للهاب ال للدین ()1423ی نهامل ل اال ب ف للی فم للو االدبی ق للاهرهی دا الکت للب و الوث للائ
القومی .

_ همدانیی محمد ()2008ی قطع ها مخی من کتاب «عموا السیر فی محاسن أهل البدو و الحضری أوی

المعا ف المتأخرة»ی هحقی شامع عبدالهادی هابریی هون ی دا الغرب االسالمی.
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_ ماقوع حموی ()1995ی معجم البلدا ی بیروعی دا صاد .

_ https://islamansiklopedisi.org.tr/muhtedi-billah
_ https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Al-Muhtadi

