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 ماو  ماممیا   پااون       ،باو خودای   اساو     عیوسااو   دسای   خویشاوندی   

، عوهاوا  خاو ی  هادای      گااو  خاو    پا  ، دا بو بو  مویاو    عل حضوت 

میصوا ن یوی  دابواه گز اشن  ایو میصوی ن   وضو م  آل محم مودییهعوایوی  

دا دناه پاش    عیوساو     فو یم آناده بود که   مایه بود  فو دی   آدو ،مدی  

یو  هاع  هاموده   خالف  د ا   گو یش هاع  ن مودیی کاسوداه ن  یییه    گونه

یمسود  ن یمسوی  مویا  جیایش عیوسااو  باو  یا  دمودیاو  هااع            هود.

 موضوعوت هویسته پژنیش  س .

ن  و انیکود نصف    ن بیو ن تتیع کتوبخوده بو انش گودآنا  د ده مقو هی    

 ا یاوب   پود  د.  یا    م مویا  جییش هاع  عیوساو   دتقود  بواس  به  تحلال 

دا  مایاه جویااوه  جتماوع  جیایش، جویااوه دییا  اییاو          یوی   سیجه داو میی
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آناد جیایش باو      دس جییش، افتوا اییو   عیوس ،  داازه ن  یی ف جییش ن 

دا فوآییای   هااع   یاو   دییشاه بو عیوساو  بونا ن یمو ی   س  تو ماز   هاعاو  

دییایه   یو   ی  پژنیش دشاو   یوفته انه  گودد.  فالیوب  به خجییش تو دس 

دا یا  فوآییای پیداو     هااع   گو ی  جییش عیوساو  بو بونایو  آ   س  که یم

یاو  ایااش هااعه گاو یش     یو  گونه دییشهگوم به  به چوخش د هته  س  ن گوم

    س . پای  کوده

 .یانعلو یعی،ش یباورها یشه،چرخش اند یعیان،ش یان،عباس :کلیدواژگان

 مقدمه. 1

اما  2در بین مورخان اختالف استق.( 231-656ن )تاریخ دقیق آغاز جنبش عباسیادرباره 

ش عباسیان را از زمان مرگ ابوهاشم عبددا   بنخستین اقدام عملی آشکار جن ،بیشتر آنان

دوره طالیدی امامدت    ندبش ج آغداز  1.دانندد  می .ق79در سال ق.( 79)د.  بن محمد حنفیه

یعندی علویدان    ؛رنج رقیبان دیرینه خود برداشت عباسیان از دستو هنگام  محمد بن علی

 بوده است.

ایدن  با ، 3ق(215)د.  امام کیسانی به محمد عباسی ،علویامامت از ابوهاشم واگذاری  

که بخواهدد  است شیعیان صاحب حق بوده  سویرو است که مگر ابوهاشم از  پرسش روبه

 شتابیو پنهانی توانست با وصیتی   خواست و می آیا میاست، آن را واگذارد؟ اگر چنین بوده 

  تر اینپرسش مهم ایشان وادارد؟هی با همراو پیروانش را به  واگذاردعباسیان امامت را به 

است که چگونه ابوهاشم، امامت را به دیگر بزرگان شدیعی واگدذار نکدرد و در بدین همده      
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شیعیان و بزرگان شیعه، عباسیان و محمد بن علی را برتر و شایسته دانست؟ و از سدویی،  

 هیچ واکنشی و پرسشی از سوی شیعیان در این زمینه، گزارش نشده است.

های شیعی و علوی، پیرو توان گفت که در آن دوره، عباسیان مانند دیگر گروهپس می  

اندد و   تشیع و باورمند به ناشایستگی امویان و شایستگی خاندان رسالت برای خالفت بدوده 

نیان، طالبیدان و عباسدیان در   ان، حسد یهمه فرزندان وابسته به خاندان رسالت مانند حسین

اند، اما بین را داشتهبه تشیع و باورمندی به جانشینی امام علیجامعه، جایگاه منتسب 

 ها، رقابت بوده است.خود این گروه

  اندد کده ابوهاشدم    جا بده عباسدیان نزدیدو بدوده     آن که درآن زمان، علویان تا باور این

ز دعوت اتا ر ستدان میشایسته نرا ق.( 215)د.  کسی جز محمد بن علی عباسیق.( 79)د. 

امدام  کده   این ویژهبه . نیست سادگی پذیرفتنید به بگویی علوی را به او داعیان سرّ و نام

کوفده را نامناسدب   و  شدت قصدد انتخدام منه ده دعدوت را دا    عباسی بسیار زود هنگدام،  

 2.سپرده بودندعلیخاندان امیرالمؤمنین حضرت ؛ زیرا دل در گرو  ستدان می

کده همدواره کدانون ن دد و ن در      اسدت   های بدود  ، به گونهجنبش عباسیانگیری  شکل

 ؛امیده  یتدرین مخالفدان بند    با اصلیپیوند این جنبش است.  قرار گرفتهان تاریخ گر پژوهش

رای ه اسدت، بد  آمدد  هاپژوهشی رخترین مباحثی است که در باز مهمیکی یعنی شیعیان، 

تشدیع در   ارتباط بین عباسدیان و  و  اولین تکاپوهای تشیع در خراسان م االتی چون نمونه

ای به بررسی این ارتباط هایی دانست که به گونه توان از جمله پژوهش را می بویه دولت آل

ویدژه در بدازه   گفته به روشنی و به های پیشاند، اما با این وجود، هیچ یو از م اله پرداخته

ن اند که ماهیت جنبش عباسدیا  زمانی آغاز جنبش تا آستانه خالفت به این مسئله نپرداخته

 توان شیعی دانست؟ را تا چه میزان می

                                              

 .202، صاخب ر ار ورة ارعب سیهن یس  ا ن ش  س، . 1
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 مفهدوم  از تدر عدام  مراتدب  به اسالم ظهور اوایل در تشیع مهالبی مانند این که مفهوم

 عباسدیان  و علویدان  بین تفکیو حتی دوره، این است. در بعدی قرون در آن شده شناخته

 پیدامبر  خاندان هواداران همه شیعه و بود نشده مح ق شیعه هواداران از بسیاری برای

 معرفدی  شدیعه  را خود نیز عباسیان که جایی تا گرفتبرمی در را عباسیان و علویان شامل

گذارد که پیچیدگی  پاسخ می چنان بی هم گفته را  این نکته نه تنها پرسش پیش 2.کردند می

یافت  جنبشدر این چگونه معیارهای یو جنبش شیعی، که رساند، مانند این دیگری را می

هدا  رویدادهایی دگرگون شده است و اندیشه هایی ودر دوره آنانشیعی بودن آیا شوند؟  می

 ؟رو بوده است های سیاسی و اجتماعی آنان با تهور روبهو برنامه

و نگاه مردمان ق.( 231-656) تواند ماهیت جنبش عباسیان ها می شپاسخ به این پرس

هدای شدیعی    در آغاز بایدد سدن ه   آشکار سازد. نبشبه این جرا آن زمان، به ویژه شیعیان 

در جنبش عباسیان بررسدی  را ها  و این سن هنمود بودن یو حرکت اجتماعی را مشخص 

های ها و آموزهاندیشهآن با همراهی حضور با میزان  دورهدر جنبش شیعی بودن یو  کرد.

هدای  برخدی پیدرو اندیشده   . در آن دوره، داردتنگاتنگی  پیوند در آن دوره،مذهبی شیعیان 

های کیسانیه و ابوهاشم و برخی مانند مردم کوفه در ، برخی پیرو اندیشهامامان باقرین

ای پی یافتن رهبری برای جنبش در برابر امویان بودند و زید را شایسته دانستند و به گونه

 د.دانستناندیشه نبرد با ستمگران و دست به شمشیر بردن را سن ه شیعی بودن می

ر پایده ایدن   بد مانند جنبش زید، یحیی و عبدا  بن معاویده   ،هایی به همین دلیل جنبش 

های  کارهای فرهنگی و علمی برای تبیین اندیشه ها رخ داد و راهبرد امامان باقریناندیشه

کردندد.  دیدندد و از آن دوری مدی  راستین تشیع بود. ایشان بستر را برای جنبش مناسب نمدی 

کشیدند. بنابراین، پیچیدگی گاه در دسته نخست با جنبش همراه بودند و گاه کنار میعباسیان 

 های عباسیان و میزان باورمندی آنان به تشیع، نیازمند بررسی است.در اندیشه

                                              

 .111، ص1ش ،  ریخ اس  ، «خ اس ز  ر  شیع  ک پ   ی اورین» . مف خ ی،1
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شدیع امدامی   باشد، پیرو ت ان ام شدهاگر جنبش آنان با همراهی یا دستور امامان 

ای مسئله انتسام بدا  و یا به گونه نداشته باشدجنبش آیند امام ن شی در فراما اگر ند، ابوده

 ازجدایی امامان شیعه آشکار است که  ست.ا بررسیاندیشه و راه امام مهرح باشد، نیازمند 

  در جریدان دعدوت ابوسدلمه از امدام صدادق      .سدت نیازمند بررسدی نی عباسیان  جنبش

. ایشدان  سدوزاندند آن را و  ندنخواندرا ق.( 231)د.  نامه ابوسلمه آن حضرت، ق(249)ش. 

 فرمودند: در این بارهشعری  اا پاسخی به پیام نامه دانستند و بکار رن ای

چينىى   افروزى و روشنايى آن براى ديگرى است و اى هيزم اى كه آتشى مي

 1كنى. كه هيزم ديگران را فراهم مى

مان درباره همراهی با هایی چون جنبش زید که روایاتی از اما بنابراین، برخالف جنبش

 گونده هیچهای آن  ، درباره همراهی با جنبش عباسیان یا تأیید شخصیت1آنان مهرح است

 .ق216در سدال  برای نمونه  .شواهد بر مخالفت ایشان داللت دارد ه است ودیامی نگزارش

بدا او   بیعت کردند، امام صدادق ق.( 245)د.  عباسیان در ابواء با نفس زکیهکه ی هنگام

  :دق.( فرمو245)د.  یعت نکرد و به عبدا  بن حسنب

 آن فرا نرسيده است. جنبش نکنيد كه هنگام

. در ادامه، ددادنخبر از خالفت عباسیان  و امام شدمخالفت  ایشانین م لس با ادر 

 فرمودند:به عبدا   امام

)بىرادران  سىيد و پسىرانت بىه دسىت ايشىان      ر تو و پسرانت به خالفت نمي 

   3كشته خواهند شد.عباسي( 
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، امدا  اسدت امدامی جندبش   نشانه ماهیت غیرشدیعی   رد،همراهی ندا جنبشکه امام با  این

ریزی دربداره آیندده جهدان اسدالم و خالفدت،      همراهی همه آنان در یو جلسه برای برنامه

ارزیابی  براید. ده اشتراک در شیعی بودن آنان با وجود تفاوت در برنامه و راهبرد را نشان می

هدای   گرایدی بدا اندیشده    هدم  از جمله،است همه ابعاد جنبش  الزم جنبشماهیت شیعی یو 

های دیگری را بدرای سدن ش میدزان تشدیع ایدن       باید سن ه . بنابراینا بررسی کردرشیعی 

 د.نکاربرد داشته باش های شیعی  در همه جنبشکه در ن ر گرفت ای  به گونهها  جنبش

های اسالمی  در گام نخست سن هشیعی باید های  جنبشفراموش گردد که  دالبته نبای  

ای دین  های پایه باور به آموزه ،به این معنا که به قرآن، الگو بودن پیامبر .را دارا باشند

 ،انند اخالق، احکام و باورها با رویکرد احترام به همده جهدان اسدالم و همده مسدلمانان     م

مانند باور به جانشینی فردی از  ،هاییتوان سن ه در گام دوم مید. پس از این نبند باش پای

 شیعی بدا آندان را بررسدی نمدود.    بزرگان های شیعی و همراهی  اندیشه،خاندان پیامبر

کننده در مورد تواند تحلیلی قانع ها می میزان همراهی جنبش عباسیان با این سن هارزیابی 

 .عباسیان ارائه دهد جنبشماهیت شیعی 

جدایی آشکار امام معصوم جایی برای بررسی میزان همراهی امدام بدا    ،نانچه گذشتچ

هدای دیگدر شدیعی مانندد     با جنبشهمان گونه که امام صادق .گذارد نمی جنبشاین 

 همراهدی نداشدته اسدت.     3و شهید فخ 1، یحیی، عبدا  بن معاویه، نفس زکیه2جنبش زید

                                              

 ت ریخ   «ی  ش  سیو ف ا یعس  ش  س ؛یعن عل  یا یان  ر یمه  یع اخ ان». محم رض  ع رانی، 1

  .12ش ، 1312، امس  ز اس  

، «ه م ا بی ع امل شکست ج بش نفس اکیهل حلیل سلس»پ ر،  . محم رض  ع رانی و   ی شعب ز2

 .42ش، 1311  عس  ز  ، ازیو ا   ریخ اس  

 ی  س جه هیفخ ع  پ   یج بش شه ی سیو س یفک  تیم  ». محم رض  ع رانی و حسین   ری ز، 3

 ،.33ش ، 1312امس  ز  ،خین مه   رپژو ش ،«یج بش ام م
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 هددای شددیعی نیازمنددد بررسددی اسددت  گددروهبددا ایددن حددال، جدددایی از دیگددر بزرگددان و  

روشدن   ییهدا  بدین روی با بررسی سن هو میزان باورمندی آنان، ضرورت پژوهش است. 

 عباسدیان   جندبش شدیعی بدودن   توان بده ماهیدت    چگونه و تا چه اندازه میخواهد شد که 

 باور داشت.

در ن در  در زمینه ماهیدت شدیعی   هایی  سن هیابی به این هدف الزم است، برای دست

، گرفت که برای بررسی جایگاه اجتماعی جنبش به ارزیابی باور خالفت خاندان پیدامبر 

آورد جنبش برای همراهی بزرگان شیعه، تأیید رهبر جنبش به وسیله بزرگان شیعه و دست

های شدیعی،  شیعیان و برای بررسی جایگاه دینی رهبران جنبش به ارزیابی باور به اندیشه

باورمنددی  تدا میدزان    پردازیم ران جنبش، انگیزه و اهداف دینی جنبش میرفتار دینی رهب

در فرآیند جنبش از هنگام واگذاری رهبری ابوهاشم به محمد بن  شیعی با هویتعباسیان 

 روشن گردد.ت فالیابی عباسیان به خعلی تا آستانه دست

 . چگونگی جنبش عباسیان2

وصیت ابوهاشم عبدا  بدن   پس از .ق79سال دردعوت آغاز  ،جنبش عباسینخستین گام 

دهکده کوچکی ق.( 215)د.  محمد بن علی 2.بود محمد عباسیق.( به 79)د.  محمد حنفیه

ی را بده خراسدان و مداوراءالنهر    ناید عاد ،جدا  آن ش قرار داد و ازپایگاه جنببه نام حمیمه را 

 1پسرش ابراهیم جانشین او شد. ،از درگذشت ویپس فرستاد و 

بازرگان  مانندبزرگان زیادی  ،جا آن درو به خراسان توجه کرد  ق(232)د.  م امامابراهی  

در کوفده بدا    .ق2۰5بکیدر در سدال    .به او گرویدندق.( 219)د. ح  معروف، بکیر بن ماهان

در  . اوداعدی را بنیدان نهداد    91ن یب و  21 با جنبشعباسیان بیعت کرد و هسته مرکزی 
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آشنا شد و پس از آزادی، او را به امام عباسی ق.( 236)د.  در زندان با ابومسلم .ق216سال 

 2معرفی کرد.

 ق.( آغاز233)د.  سلیمان بن کثیر به دستدر خراسان  .ق217سال جنبش عباسیان در 

بدا  شدد   امیر آل محمد خواندده مدی   ق.( که236)د.  پیروان عباسی پیرامون ابومسلم وشد 

ی از خراسان و مرکز ایران را بخش بزرگتوانستند  . آنانآمدند گرد اههای سی لباس و پرچم

 کمدو دست گیرند و از سدوی دیگدر،   به  بن شبیب  حطبة ،سردار عباسیانبه فرماندهی 

1، بسیار سودمند بود.وزیر آل محمد در کوفه ق.( یا231)د.  ابوسلمه خالل
 

را کده در شدهر   ق.( 232)د.  ، ابراهیم امدام مروان بن محمدخلیفه اموی این هنگام، در 

بدرادرش  مدرگ،  ابدراهیم پدیش از   کشت. حرّان زندان ، دستگیر کرد و در زیستمیحمیمه 

بدود. سدفاح بده همدراه بدرادران و       کدرده جانشدین خدویش   ق.( را 236)د.  ابوالعباس سفاح

ابوسلمه است که شده  زارشگ .گریختق.( 231ل )د. نزد ابوسلمه خال ،عموهایش به کوفه

را به عنوان خلیفه معرفی ق.( 249)امام صادقمانند  ،علویاناز ، برخی آغاز بر آن بوددر 

  3.از پذیرفتن این کار سرباز زدند حضرت نوشت، اما آن ایشان نامهکار به  کند و برای این

ایدن گمدان را    ،ی شدیعی ها با کانون پیونددقت در چگونگی پیدایش جنبش عباسی و 

کدم در بسدتر رخددادهای    کمو  ندداشت یشیع باورهایی آغازکند که عباسیان در  ت ویت می

فرزندد  ق.( 79)د.  رتباط با ابوهاشدم شواهدی مانند ا ند.رو شد با فراز و نشیب روبهتاریخی 

 4محمد بن علی عباسدی،  به وسیلهادعای وراثت تشکیالت تشیع  ق.(،92)د.  محمد حنفیه

 ق.( 211) زید بدن علدی  ، امام حسینچون  خواهی شهدای بزرگ شیعی هم ادعای خون

                                              

 .220-214، صار ورة ارعب سیة  اخب ر. ن یس  ا ن ش  س، 1

 .403-333، ص1، ج  ریخ األمم و ارمل كطب ی، . 2

 .334، ص2، ج  ریخ یعق عی یعق عى،. 3

 .132، صاخب ر ار ورة ارعب سیة . ن یس  ا ن ش  س،4
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http://wiki.ahlolbait.com/index.php?title=%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%87_%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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چدون امدام، منصدور،     ها و ال ام شیعی هدم  از آموزهگیری بهره 2،ق(215) و یحیی بن زید

است که  ییها، نمونهبیعت با نفس زکیهمانند های شیعی  گروهحضور در  و مهدی و هادی

 د.ش جنبش بر آنها پافشاری میدر عباسیان 

در کوفه بده عندوان اولدین خلیفده عباسدی،       ق.231سال در  ابوالعباس سفاح ،سران ام

در نبدردی در منه ده    3سپاه عباسیان به فرماندهی عبدا  بن علی عباسدی  1.خهبه خواند

را نزدیو موصل، سپاه امویان به فرماندهی مروان بن محمد، خلیفه امدوی  ق.( 231) زام

 اندلس از بین رفت. به غیر ازق.( 42-231) ت امویانخالفو  4ندشکست داد

 های شیعی در جنبش عباسیان . ارزیابی سنجه3

 وکریم، ت دس پیامبر قرآن مانندر دینی یعباسیان مانند دیگر مسلمانان به نمادها و شعا

 ،بنددی عباسدیان در دوره خالفدت    بررسی میزان پای .بند بودند ای دین پای های پایه آموزه

تا تشکیل خالفت عباسی همدواره بدر    هنگام جنبشدر اما ایشان موضوعی جداگانه است 

به انحراف  امویانسنت نبوی که به دست زنده کردن  راینمادهای دینی تأکید داشتند و ب

 5کشیده شده بود، جنبشی را به راه انداختند.

تأکید بر نسدبت خانددان رسدالت از     6ها، ها و سخنرانی دین در خهابه کید عباسیان برأت

که پدس از اسدالم بده     تأکید بر م ام رفادت و س ایت عباس ،9عباس عموی پیامبر سوی

                                              

 .150، ص مق  ل ارط ربیین. اع ارف ج، 1

 .211ص ،1، ج  ریخ األمم و ارمل ك فى ارم  ظم. اعن ج ای، 2

 .103، ص4، ججمل من انس ب االش اس ع ذری،. 3

 .432، ص1، ج  ریخ األمم و ارمل ك طب ی،. 4

 .211ص ،1، ج  ریخ األمم و ارمل ك فى ارم  ظم. اعن ج ای، 5

 .113، صجه   شیعه  ر  ورا او  عب سی، ریثی. 2

 .412، ص5، جارک مل فی ار  ریخ اعن اثی ،. 1
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تفداخر بده شخصدیت     2،گردیدد  جهت ت دس کعبه و زیارت آن عملی دینی محسدوم مدی  

ای م ددس ندزد مسدلمانان    ، اسدتفاده از نمادهد  1عبدا  بن عباس به عنوان مفسدر قدرآن  

، اسدتفاده از  4تأکیدد بدر خالفدت و نده سدلهنت      3،چون خاتم، عصا و ردای پیدامبر  هم

 5برای برانگیختن احساسات مدذهبی مدردم،   چون الرضا من آل محمد دینی هم یشعارهای

شدواهد  و  6جماعدات و حدج   ،های اجتماعی دینی در جامعه مانند اقامده جمعده   ان ام آموزه

های شیعی نیدز  در پیروی از آموزه دهنده وابستگی آنان به دین اسالم است.نشان ی دیگر

بدا  برای ارزیابی ماهیت شیعی جنبش عباسیان شواهدی آورده شده است که در این م اله 

 .پردازیم آنان میرویکرد و رفتار به بررسی ه سن ه نُ

 . باور به خالفت از خاندان پیامبر3-1

ترین ادعای  مهم 9الرضا من آل محمد شعارو  9پیامبر اکرمبه خویشاوندی انتسام 

تأکید عباسیان بر  و 7مهرح کردن توارث اعمام. عباسیان برای به دست آوردن خالفت بود

سدت.  ا در همدین راسدتا  ق.( 215)د.  به محمد بن علی عباسیق.( 79وصیت ابوهاشم )د. 

                                              

 .12، ص4ج، جمل من انس ب االش اس. ع ذری، 1

 .141، صارفخ ی. اعن طقطقی، 2

 .211ص ،1، جارم  ظم فی   ریخ ارمل ك و االمم ج ای، عن. ا3

 . 321، ص3، ج ج رب األمم ار ااى، . مسک یه4

 .114، صاخب ر ار ورة ارعب سیة . ن یس  ا ن ش  س،5

 .331، ص م ز. 2

 .510، ص 1 ، جارطب ی   ریخ. طب ی، 1

 .331و  204،231، 200، ص اخب ر ار ورة ارعب سیة. ن یس  ا ن ش  س، 3

 .412، ص5، جارک مل فی ار  ریخاعن اثی ، . 1
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پایه و مبتنی بر مبانی جداهلی در   احت اج بی، 2ن ض بیعت عباسیان با نفس زکیهچنین  هم

پددس از دعددوت او از امددام ق.( 231)د.  رفتدداری کدده بددا ابوسددلمه خددالل 1تددوارث اعمددام،

 ،دعدوت و پدس از آن  هنگام گاه در  هیچدهد که دیگر علویان،  نشان می 3گردیدصادق

 به واگذاری خالفت به ایشان نبودند.خشنود 

 گفت:منصور عباسی به امام صادقاز سوی دیگر، 

كه كسى از  خونت را خواهم ريخت و خاندانت را خواهم كشت تا اين يقينبه 

 4.گذارم اى باشد بر روى زمين باقى نمى شما را كه قامتش به اندازه طول تازيانه

، امدا ایدن   به خاندان رسدالت اسدت  ه وابست هایروهدهنده رویارویی گ نشان این سخن

به دلیل انتسام به خانددان رسدالت در بدین مدردم      دهد که عباسیان می نشاننکته را نیز 

 دارای جایگاه اجتماعی بودند.

 بزرگان شیعه در جنبشهمراهی . 3-2

دل در گرو اهدل بیدت داشدتند و بدا      ،ابوسلمهافرادی مانند پنداشته شود که شاید 

گمان به اما این  برسانند، آن را به دست صاحبان اصلی جنبشعباسیان همراه شدند تا 

در جریدان دعدوت ابوسدلمه   . آن حضدرت  شدد کندار گذاشدته   امام صدادق دست 

 :فرمودند

  5.من و ابوسلمه چه ارتباطي با هم داريم؟ ابوسلمه شيعه غير من است

                                              

 .111، ص2، جحجج اهلل على ارعب   ةاإلرش   فی مع ف مفی ،. 1

 .533، ص5، جارک مل فی ار  ریخاعن اثی ، . 2

 .125، ص2، جاإلم مة و ارسی سة  ی  ری،. 3

 .351، ص3، جط ربم   ب آ  أعی  اعن شه  آش ب،. 4

 .254، ص3، جم وج ارذ ب و مع  ز ارج   مسع  ی . 5
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پس از دعوت ابوسلمه از وگوی بین عبدا  محض و امام صادق چنین در گفت هم

 عبددا    بده  . امدام دهدد  را نشدان مدی   ماهیت جنبش عباسیانامامعبدا ، جمله 

 محض فرمودند: 

اند؟ مگر ابومسىلم را تىو    ها شيعه تو بوده خراسانيهنگام از چه  !اى ابومحمد

ها كه سوى عىرا    اى؟ مگر تو گفته بودى سياه بپوشد؟ اين سوى خراسان فرستاده

كسىى از   اى؟ آيىا  ها فرستاده يا كسي پيش آن ؟اى اند تو سبب آمدنشان بوده آمده

  1؟شناسى ها را مي آن

 سدت ج میجنبش دوری از عباسیان و عوامل آشکارا  شود که امام مشاهده میپس 

دندد، مانندد آنچده    دا مدی پرهیز یا افتادن در دام عباسیان جنبش و علویان را از همراهی با 

و عوامدل   جندبش کوشیدند  عباسیان می چنین،هم عبدا  محض و پسرش گذشت. بارهدر

افرادی کده در سدهوح    ،ممکن بود ؛ زیرادور کنندامانآن را از یاران مؤثر و خاص ام

رهبری نیستند، قدرت تشخیص تفاوت بین عباسیان و دیگر هاشمیان را نداشته باشند و به 

، محمدد بدن   وصیتی است که امام عباسدی  این امر،نمونه  .غیر عباسیان گرایش پیدا کنند

 3کرد. دعوت میکرد که مردم را به سمت امام باقر 1ری از غالبدر مورد دو علی

گران عباسی دستور  زید به دعوت جنبشهنگام که در  آن مانند .تکرار شدبارها  امر  این

جنبش سران دعوت عباسى در کوفه به هنگام  .هاى طالبیان کناره گیرند داده شد از حرکت

                                              

 . م ز. 1

 م ی ع  س  افضلیت آ  اعی ط رتب عت  عب ستی ز عت       101. غ رب اع  شه ی )نیش ع ری(  رس   2

عن علی عب سی عه خ اس ز عت   عته مشت ج ا      اع محم  ای    م انی که اورین  اعی اا س ی محم 

 (.50، ص1، ج  ریخ طب یطب ی، پ  اخ ه است )ر.ك  

 .204، صاخب ر ار ورة ارعب سیهن یس  ا ن ش  س، . 3
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 2و اوضدا  آرام شدده بدود.   گردیده بدود  ید شهید و وقتى بازگشتند که زند زید به حیره رفت

و خدواص  امانچون ام هم ،توان از بزرگان مؤثر شیعی عباسی نمی جنبشبنابراین در 

و  یافت های دیگر شیعی، مانند حسنیان و حسینیان همراهیو از بزرگان گروهیاران ایشان 

توان گفدت کده   بنابراین می .دهنده رویارویی بین آنان استشواهدی که خواهد آمد نشان

 جایگاهی اجتماعی در بین همه شدیعیان نداشدتند و تنهدا افدراد خانددان خدود را       عباسیان 

 همراه داشتند.

 بزرگان شیعهبه وسیله   جنبش. تأیید شخصیت رهبر 3-3

گفتنی است که نبود همراهی بزرگان شیعه به معندای نبدود تأییدد رهبدران جندبش از      

عباس و فرزندانش و بشدارت بده حکومدت و مهددویت     باره جایگاه ردسوی آنان است اما 

احادیث متعددی در مندابع اهدل تسدنن از    ایشان و تسلیم حکومت به حضرت عیسی

رسانند و بدین روی بایدد ارزیدابی   گزارش شده است که گمانه تأیید را می رسول خدا

، خالفدت و  جندبش  دربارهثی اول، احادی دانست. سه دسته توان این احادیث را می 1.گردند

دربداره پیوندد   احدادیثی   ،سدوم و  عباسدیان در سدتایش از  احادیثی  ،دوم ،پیروزی عباسیان

 یان.سامهدویت با عب

؛ زیدرا سدوء اسدتفاده     3ی بودن احادیدث دسدته سدوم نیسدت    ساختگدر  یگونه شک هیچ

است کده خدود   آشکار ای  عباسیان از آموزه انت ار و جایگاه مهدی در بین شیعیان به اندازه

 گوید:  میدر این باره مسلم بن قتیبه  .اند هگفت ارایشان نیز آن 

و خىود را  به پا خواسىته اسىت   منصور مرا خواست و گفت: محمد بن عبداهلل 

                                              

 .231ص ، م ز. 1

 ، 11 ، جسبل ارهت ى وار شت   فتی ستی ر خیت  ارعبت   صتلى اهلل علیته وستلم          ص رحی ارش می،. 2

 .102-11ص

 .نقش عب سی ز  ر جعل و  ح یف روای   مه ویاا ا،  فقهی. 3
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 آن مهدى است كىه در روايىاآ آمىده    ،نه او !مهدى ناميده است. به خدا سوگند

 1ام. را به فال نيک گرفته و نه پسر من، ولى من به آن تبرك جسته و آن است

تنها  ،بدون هرگونه تأییدی معصوم ها، تنها احادیثی که در آن ،در مورد دسته اول 

مانند  شوند،د بررسی نتوان کند، می گویی می دهد و خالفت عباسیان را پیش خبر از آینده می

-236) در مدورد خالفدت ابوالعبداس   شیخ مفید از قول امام صادق ارشاد آنچه که در

نفس زکیه را به دست منصور کشتن و  است ن ل گردیدهق.( 239-259) و منصورق.( 231

 1گویی نموده است. پیش

سداخته و پرداختده دسدت     ،در دسدته اول سدتایش  احادیث دسته دوم و احادیث  یشترب

وگدوی امدام    ای از آن در گفدت  گونه که نمونه ؛ زیرا همان 3است انعباسی وابسته سازندگان

در مخالفت بدا   امانو عبدا  محض بعد از دعوت ابوسلمه گذشت، سیره امصادق

-بنیدان و پدس از  جندبش  رفتارهایی که هنگام با عباسی بوده است. عالوه بر این جنبش 

 در برابرهای دردناکی که  و شکن ه فراواناز عباسیان سر زد و کشتارهای  تموگذاری حک

نیکدی  د که آنچه از نام جای شکی نمی ،ان ام دادند نامعلویان و اماویژه ن خود به امخالف

 4است. است، ساختگی و دروغ آمدهرهبران عباسی در احادیث  رتریبو 

گفته ایشدان بده   در ابواء و ق.( 245)د.  بیعت با نفس زکیه در مخالفت امام صادق

او  ایندان یداران   اید پندار فرزندت مهدی است و ق.( که ن245)د.  عبدا  بن حسن پدرش،

و ق.( 232)د.  امدام عباسدی  ، ابراهیم بن محمدد که در حالی  نشانه دیگری است. 5،هستند

                                              

 .213 ، صمق  ل ارط ربیین اع ارف ج اصفه نی،. 1

 .111، ص2، جحجج اهلل على ارعب  ة اإلرش   فی مع ف مفی ،. 2

 .نقش عب سی ز  ر جعل و  ح یف روای   مه ویاا ا،  فقهی. 3

 .24، ص12، جعبق   االن ارحسین،  می ح م . 4

 .112، ص2، جحجج اهلل على ارعب   ةاإلرش   فی مع ف مفی ،. 5
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س اینان در پ .نفس زکیه بیعت کردند ادند و بق.( در این جلسه بو259)د.  منصور ابوجعفر

  ندد سدوزی کرد  دل ،از جلسه در راه بدرای نفدس زکیده    پسامام  بودند و گو وفاداری دروغ

 :ندو گفت

 1به زودی كشته خواهد شد. اماخوانند  مردم او را مهدی مي 

 جندبش هددف   ا اشاره بده بق.( 245)د. محض گویی با عبدا  و گفتدر امام چنین  هم

 فرمودند: 

پنداری او مهدی است، چنين نيست و اگىر در راه خىدا بىه خشىم      كه اگر مي

چرا تو را كىه بىزرم مىا     ،خواهي امر به معروف و نهي از منکر كني آمده و مي

  2هستي، رها كنيم و با فرزندآ محمد بيعت كنيم؟

و دیگر  مامانشخصیت رهبران عباسی نه تنها مورد تأیید ادر نتی ه باید گفت که 

، مانند رساند میرا ه احادیثی مخالفت عباسیان با فرزندان پیامبربلک .نبودبزرگان شیعه 

 که فرمودند:  حدیث امام صادق

خويش به دست قائم بىا اهىب بيىت     امويان و عباسيان از ترس زوال حکومت

 3دشمني كردند و شمشيرهای خويش را برای كشتن خاندان رسالت كشيدند.

توان با احادیث ساختگی، جایگاهی اجتماعی برای رهبران عباسی در بین بنابراین نمی

باسدیان بدرای پیدروزی در    شیعیان و بزرگان شیعه در ن ر گرفت و بدین روی بدود کده ع  

 های غیر عرم سود جستند.جنبش از گروه

                                              

 .131، صمق  ل ارط ربیین، اع ارف ج اصفه نی .1

 .112، ص2، جاإلرش   فی مع فه حجج اهلل على ارعب   مفی ، .2

 .354 ص ،2 ، جکم   ار ین و  م   ار عمة. ص وق، 3
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 های شیعی. باور به اندیشه3-4

ارزیابی ماهیت شیعی جنبش عباسیان نیازمند بررسی جایگاه دینی جندبش و رهبدران   

های این بررسدی  یکی از سن هعباسیان به امامت، جنبش است که میزان و چگونگی باور 

های شدیعی از دوره عبددا  بدن عبداس و     است که باور به اندیشهالزم به یادآوری  است.

ها درباره پیروی عبدا   برادرش مورد ن د و بررسی فراوان قرار گرفته است. برخی گزارش

 بن عباس است که برای شایستگی خالفت امام به خلیفه دوم گفت:

يسىته  او دارای فضيلت، پيشينه، خويشاوندی پيامبر و دانش اسىت و چىرا شا  

  1خالفت نباشد؟

 علىامیرالمؤمنین حضرت عباس و فرزندانش به والیت و امامت  پندارند میبرخی  

یدد  با، اما 1تدرگذش علىامام عباس با اعت اد به والیت   و ابن ندو فرزندانش معت د بود

در هنگدام جندبش نیدز     عباسدی توان درباره خاندان دانست که با پذیرش این دیدگاه نمی

هایی که باورمندی او را بده والیدت بدا    درباره ابن عباس، گزارش. پذیرفترا وری ابچنین 

 شود: گزارش می کند، وجود دارد. برای نمونه، در این بارهرو می چالش روبه

 .( 86عبىاس )د.    عبداهلل ابننزد  .([ 104عباس )د.   ه ]غالم ابنمن و عکرم

و  نىد و بر او سىالم كرد  ندى آمدپسران عل ،حسن و حسين .بوديم و ديگرى نبود

اين دو گمان دارنىد كىه مهىدى از فرزنىدان آنىان       :عباس گفت  رفتند. سپس ابن

 )لقىب ابىراهيم امىام( و منصىور از فرزنىدان مىن       بدانيد كه سفاح و مهدى. است

 3ند.هست

                                              

 .153، ص 2، ج   ریخ یعق عی. یعق عی، 1

 .244، ص3، جش ح االخب ر فی فضیلة االئمة االطه ر اعن حی ز،. 2

 .43، ص4، جاالش اسجمل من انس ب   ذرى،ع. 3
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گزارش نشده است. از  امام س اددرباره امامت عباس   ابنچنین، هیچ سخنی از هم

گذاران دولت عباسى و  ابوسلمه که یکى از بنیان فرمانروایی عباسیان،پس از  دیگر، یسوی

کشدته  ح فرمان سدفا فراوان به به علویان و نفوذ گرایش ین وزیر سفاح بود، به دلیل نخست

شد که کوفیان دل به یدارى علویدان   برده به حیره به این دلیل شد. مرکز خالفت از کوفه 

گام، راه خدود را از شدیعیان و علویدان جددا      به د گفت که عباسیان گامبنابراین بای 2داشتند.

 کردند و رویکرد و نگرشی تازه در پیش گرفتند.

دند. چهار تن از بو امامدر کنار به دالیلی علیفرزندان عباس در دوره خالفت امام 

امدا   1شددند گمدارده  به امدارت   امام سویعبدا ، عبیدا ، تمام و قثم از  ؛فرزندان عباس

عبیدا  بن  ای مانند ؛ زیرا فرد برجسته پذیر استخدشه حسنگرایی عباسیان با امام  هم

امام پس از این مسئله و نبود همراهی راستین از سدوی  عباس، شبانه به معاویه پیوست و 

ایدن   3.روی آوردصلح پذیرش ناگزیر به دیگر شیعیان کوفه و مردم برخی شهرهای دیگر، 

بده  علویدان  یابی شیعیان و دست ؛ زیرا از دبوان از امامعباسیان  گام جداییین نخست ،شاید

 جستند. ای دیگر را می چارهبرای آینده خویش و  بودندخالفت ناامید 

 گدواه روشدن  حسدین م اما جنبشهمراهی نکردن هیچ یو از فرزندان عباس در 

، آن حضرت امام حسین نصیحتی خهام بهدر عباس   ی بر این جدایی است. ابندیگر

همدراه امدام   جندبش  ند در این انستنددرست عباسیان  و 4داشت میدور را از سفر به عراق 

  ام علىامرو که بیشتر شیعیان  از آنباشند. پس از شهادت امام حسینحسین

                                              

 .14، صعب سی ز اا ععثت    خ فت اهلل اکب ی،. 1

 .430، ص2، جارک مل فی ار  ریخاعن أثی ،  . 2

 .214، ص2 ، ج  ریخ یعق عی یعق عی،. 3

 .333، ص5، ج  ریخ األمم و ارمل ك طب ی،. 4
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 فرزنددان  دیگدر علویدان بده ویدژه      اب بیشتریی همراهحنفیه پیوستند، عباسیان  به محمد

 2.داشتندحسینم اما

گزارشی درباره نگرش و رویکرد عباسیان در این بازه زمانی دیده نشده اسدت و بسدیار   

بده   بدن عبداس  پایه وصدیت عبددا    بر شاید این رویکرد  کردند. گرا زندگی میآرام و هم

هاى علویدان دورى   همه جنبشعباسیان باید از  فرزندش علی بوده است که بر اساس آن،

  1رفتند تا در پناه امویان باشند. از ح از به شام می و جستند مى

در بدین  مامان ، مرزبندی بین عباسیان و علویان به ویژه اهای پایانی سده اول در سال

پس  علی بن محمد ،امام عباسىکه ى هنگام .تر گردید برجستهباره  یو عباسی بهرهبران 

به وى سفارش  فرستاد وگر خویش را به خراسان  دعوت سَراز دریافت وصایت از ابوهاشم، 

دعدوت  نمود که از شخصى به نام غالب و یارانش که در نیشابور مردم را به امام باقر

  3ها بیزارى جست. جو خواند و از آن دورى کند. وى آنان را فتنه ،کند مى

ندان ، خا ق.( 47) از صلح امام حسنپس که  دهد نشان میگزارش منابع  ،چنین هم

بنابر وصدیت عبددا  بدن    نکردند و همراهی هاى ضد اموى  جنبشهیچ یو از  باعباسى 

بردارى را  ها، بهترین بهره جنبش  ولى از این 4جستند هاى علوى دورى مى جنبشاز  عباس

 زمینده یحیدى در خراسدان کده     ،شهادت زید در کوفده و فرزنددش   برای نمونه، .کردند مى

                                              

 .31، صعب سی ز اا ععثت    خ فت، اهلل اکب ی. 1

 أرأس ع  ّ م و ض ر هم على ک ن ا إز و  م و یس  ف ا، أز ع ّ ال أک  أمیة رب ی فإزّ ع رش   . أرحِق2

 عتن  علتیّ  ع ی من عمّك ع ی ح ک     قّ و عی هم، و عی ك ار ی رل حم اراعی  آ  من ع  لك و عك

 (.130، صاخب ر ار ورة ارعب سیه ور ك )ن یس  ا ن ش  س، عذرك أوص و ط رب أعی

 .204ص ، م ز .3

 .242و130، صاخب ر ار ورة ارعب سیه ن ش  س،. ن یس  ا 4
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د، سبب شد شمار زیادى از مردم بده دعدوت عباسدى بپیوندندد.     هی ان مردم را فراهم آور

 کند: می  گزارش از شهادت زید ق.( درباره پس171 یا 194)د.  یع وبى

 شىىيعيان خراسىىان بىىه جنىىبش درآمدنىىد و پيىىروان و هواخواهنشىىان زيىىاد    

 گىويى بىر سىر     هىاى پىيش   ها ديده شىد و كتىاب   شد... داعيان ظاهر شدند، خواب

 1زبان افتاد.

دربداره  سدخنى   ،عبداس بده فرزنددانش     هاى ابن هیچ یو از سفارش در افزون بر این

 .و محمد حنفیده نیامدده اسدت    امام حسین ،فرزندان امام حسن و پیروى از علویان

عباس   هاى علویان دورى کنند. ابن جنبشکند که از  على سفارش مى ،بلکه او به فرزندش

ارش کدرد کده در روابدل علویدان و عباسدیان و      على دو سدف  ،به هنگام مرگ به فرزندش

 گوید: گذارد. او در این سفارش میمهمى  تأثیرچنین در حوادث آینده اسالم  هم

هىاى پسىر    جنىبش از  دوماز مىن حاىاز جىاى شىما نيسىت و      نخست، پس  

 2باش. ردو)فرزندان على(  عموهايت

یابی به خالفت نیز همان شیوه و نگرش پیشدین را بده    دست عباسیان در دوره پس از

محمد و ابدراهیم کده   مگر را امام حسنفرزندان ، کار بستند و منصور پس از خالفت

به زن یر بست و با خوارى بده حیدره آورد و بده زنددان      . آنان رابودند، دستگیر کردپنهان 

شناختند. زندان تاریو، آلوده  نمىانداخت و چندان بر آنان سخت گرفت که شب از روز باز 

امدام   فرزنددان شالق و مرگ چیزى بود که از پیروزى عباسیان، سدهم   ،شکن ه ،و ناپاک

 3شده بود.  حسن

                                              

 .322، ص2، ج  ریخ یعق عی یعق عی،. 1

 .200، صاخب ر ار ورة ارعب سیه . ن یس  ا ن ش  س،2

 .15، صعب سی ز اا ععثت    خ فتاهلل اکب ی، . 3
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دربداره همراهدی آندان بدا      عباسیبنابراین، گزارشی درباره باور و رفتار رهبران جنبش 

هدای شدیعی    به اندیشده ن شود. آناهای شیعی دیده نمیو یا دیگر بزرگان گروه امامان

اما این مسدئله در فرآینددی در    شود،و شواهد فراوانی در واگرایی دیده میداشتند ن یباور

یابی به خالفت گرایی ظاهری دارند. دستصد سال رخ داد و در این جنبش، هم حدود یو

 برای آنان مهم بود.

 میان شیعیان جنبش. جایگاه دینی رهبر 3-5

(، ق.215)د.  محمد بدن علدی   ؛تا آغاز دولت عباسیق.( 79)د.  ابوهاشماز زمان مرگ 

به سبب نسدب   کهند بود جنبش رهبرو ابوالعباس سفاح سه ق.( 232)د. ابراهیم بن محمد

در ف ه و حددیث   که محمدویژه به  .ای نزد مسلمانان و هاشمیان داشتند ویژه جایگاهخود، 

در ویدژه  بین مسلمانان و بده  عباسیان جایگاه  2رسید. میعبدا  بن عباس  ،به پایه جدش

و چدون   بدود استه از جایگاه علمی و برای نشان دادن سیره پیامبربرخ ،میان هاشمیان

توانست این نیداز مدردم و نخبگدان را بدرآورده سدازد،      محمد بن علی در ف ه و حدیث می

 جایگاه بزرگی پیدا کرده بود، اما دیگر عباسیان چنین نبودند.

و بدا او بیعدت   خود را برگزینند تا رهبر ند هاشم در جلسه ابواء گرد آمد یی که بنهنگام

و ابدوجعفر منصدور در جلسده    ق.( 232)د.  امام عباسدی ، ابراهیم بن محمدکه  ، با اینکنند

 پشتیبانیدند و منصور در کری اهرهممحمد بن عبدا  نفر با رهبری ین دو او همه بودند، 

است که چنین نبوده دهد  را نشان میاین واقعیت گزارش این  1.نی گفتسخناو برتری او 

 نیدز، خود ایشان توان گفت که و می که جایگاه عباسیان از همه هاشمیان باالتر بوده باشد

ابومسلم به  بود. آشکارهم  بزرگان جنبشچنین باوری در بین برخی  نداشتند.باوری چنین 

 نویسد: میدر این باره منصور 

                                              

 .121، صاخب ر ار ورة ارعب سیهن یس  ا ن ش  س، . 1

 .110، ص2، جحجج اهلل على ارعب   ةاإلرش   فی مع ف، مفی . 2
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 شىىما  سىىودرا كىىه از شىىما برتىىر بودنىىد بىىه  خىىدارسىىول  خانىىدانمىىن حىى  

   1زير پا گذاشتم.

پایده  شداید بدر   آورد که روی می یا عبدا  محض امام صادق هابوسلمه بچنین،  هم

دهنده این نکته است کده جایگداه دیندی بدزرگ     این گزارش نشان 1.ستبوده اباور همین 

ر نبدوده اسدت و برخدی افدراد جندبش در آن تردیدد       عباسیان چندان پذیرفته شده و آشکا

ای  عباسیان جایگاه دینی ویژه ،بنابراینتر بودند. کردند و یا در پی یافتن فردی برجسته می

گدزینش  گسترده احادیدث و  ساختن برای و تنها در میان بزرگان اسالمی و شیعی نداشتند 

  3.کردندیال ام دینی تالش م

 ان جایگاهی دیندی در ندزد بزرگدان شدیعی نداشدتند کده       بنابراین باید گفت که آن

 کردندد و پدس از    این چنین برای سداختن احادیدث و کسدب مشدروعیت تدالش مدی      

 را کندار   بده خالفدت پدس از رسدول خددا      مدتی، باور به شایستگی امام علی

 نهادند و به شایستگی و برتری عبداس و فرزنددانش بده عندوان جایگداه عمدو، بداور        

 .کردندپیدا 

 جنبش. اهداف شیعی 3-6

را  جنبشعباسیان های جایگاه دینی جنبش است. بررسی اهداف جنبش، یکی از مؤلفه

بدرای  ی کنشخود، دعوت را آغاز کردند و در بین سخنان و شعارهای خاندان رسالت با نام 

تنها د که هد ی نشان میپسینند، اما رفتارهای نستدابزرگان خاندان رسالت میخواهی  خون

دعوت به الرضا من . وده استخود ببا شمار بیشتری از شیعیان همراه ساختن شان ای انگیزه

                                              

 .320، ص3، جف  ح . اعن اعثم ک فی،1

 .254، ص3، جم وج ارذ ب و مع  ز ارج    مسع  ی،. 2

 .نقش عب سی ز  ر جعل و  ح یف روای   مه وی، اا ا و  ی  از فقهی  ر.ك. 3
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رهبدر  نکردن آشکار ابهام این شعار و  .پوشیده نگاه داشتن هدف اصلی بود سببمحمد  آل

 2شوند.پیرو جنبش شد بسیاری از مخالفان اموی و شیعیان سیاسی،  سبب می

، دیگر علویدان بدرای پوشداندن انگیدزه و برنامده خودشدان      ی ها جنبشاز برداری بهره

یحیدی،  زید در کوفه و فرزنددش  پس از کشته شدن  . برای نمونه،دآنان بو بردراهبهترین 

 1،هدزار درهدم از آهنگدر    زن یرهای یحیی بده بیسدت   خریددر زمینه  خراسانکنش مردم 

خویشداوندی علویدان بده    و علویدان  ستمدیدگی  3،نام یحییخویش به  گذاری فرزندان نام

 4.جنبش همراهی فراوانی داشته باشندر این خاندان رسالت سبب شد که مردم خراسان د

 و ندد جلدو انداخت خواهدان یحیدی    عنوان خون عباسیان با دانستن این مسئله، خود را به

پدس از   وود سدخنرانی بد  در شدعار و  تنهدا  امدا ایدن    ،5به خونخواهی او خارج شدابومسلم 

د. رفتار منصور پافشاری کردننابودی آنان  رو ب نددانست خویش  رقیبرا علویان ، فرمانروایی

تدوان در رفتدار عباسدیان     نمدی  پسترین گواه است.  ایشان، روشن کشتنگیری و  ر دستد

 .به پا خواسته بودند هاکه بزرگان شیعه برای آنیافت اهداف شیعی  گواهی برای

 جنبشرهبران . رفتار دینی 3-7

داشدته  بر پایه دین اسالم  یرهبران شیعه رفتارهای ،است هر فرد شیعه و به ویژهالزم 

امام عباسی محمد بن علی، . دستور باشند تا جایگاه دینی جنبش و رهبران آن شناخته شود

 در این باره دستور داد:

                                              

واصت    ع رسی  طبیقی س ام ز  عت   عب ستی ز و ست ام ز وک رتت ام میته ا ت اس        ملب عی،. 1

 .104، صس ام نی

 .143، صمق  ل ارط ربیین اع ارف ج اصفه نی، .2

 .213، ص3ج ، م وج ارذ ب و مع  ز ارج    مسع  ی،. 3

 .123، ص  ریخ  شیع  ر ای از جعف ی ز،. 4

 .155، ص 3، ج   ریخ طب ی. طب ی، 5
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داريىد. از  دور ابوطالىب   خاندانما از   شيعيان ما را از حركاآ پسر عموهای

؛ زيىرا آنىان    ر باشىيد دومردى در نيشابور به نام غالب و گروهى از كوفيان و ... 

 1شما نيز از آنان بيزار باشيد. .ما از آنان بيزاريم .گرند فتنه

 جندبش از  پدیش  ،این بخشى از دستور امام عباسى محمد بن على به بکیر بن ماهدان 

 در گزارشی آمده است: چنین هم .بود

اگر مردى را بيابم كىه در مىورد    !اى امام :به ابراهيم بن محمد گفت ابومسلم

م؟ ابىراهيم گفىت: هرگىز،    يىاب افکنم تا اطمينان  او شکى داشتم، او را به زندان مى

شمشير در برابر شمشير، هيچ دشمنى را مگىذار. ابىراهيم پىس از آن بىه شىيعيان      

م نيز پيروى كند و هىر  چنين گفت: هر كس كه از من پيروى كند، بايد از ابومسل

كس او را به كنارى زند، مرا به كنار زده است. پس از آن ابىراهيم بىه ابومسىلم    

توانى در خراسان، عربى را زنىده نگىذارى، چنىين كىن، هىر پسىر        اگر مى :گفت

سال رسيده است و در كار او مشىکوك هسىتى، او را از    پانزدهاى كه به سن  بچه

  2ميان بردار.

و  هدا عباسدیان از شدیعیان، امویدان و عدرم    بزرگ های  خونریزیغاز سخنان سرآاین 

با فرماندهان بزرگ خود، مانند ابوسدلمه و ابومسدلم   جا پیش رفتند که  آن د و تابوان دیگر

اندد و   هپس در زمینه رفتار رهبران جنبش باید گفت که رفتاری انسانی نداشت کردند.چنین 

وابسته به دین بایدد دیندی رفتدار کنندد، امدا عباسدیان       که رهبران یو جنبش  تر این مهم

یابی به اهداف داشتند و چنین رفتارهایی  دست رفتارهایی بر پایه درستی همه ابزارها برای

 پسندیده نیست.

                                              

 .204، 200ص، اخب ر ار ورة ارعب سیهن یس  ا ن ش  س، . 1

 .152، ص2، جاإلم مة و ارسی سة  ی  ری،. 2
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 ،تا آغاز دولتیان موضو  شعارهای رهبران در جنبش مهم است. عباس ،در همین راستا

 جنبشدر  وایشان، نزدیو نشان دهند خاندان و  کوشیدند خود را به پیامبر همواره می

این  ،3و شعار الرضا من آل محمد 1، نام مهدی2اهل بیتجایگاه از آن با استفاده از  پیشو 

 :گوید در این باره میهدف را دنبال کردند. ابونعیم 

 ،من اميىدوارم كىه روزان و شىبان نگىذرد     :گفت مىكه عباس   شنيدم از ابن 

   4از ما اهب بيت حکومت را به دست گيرد.كه يکى  مگر اين

 گوید: در گزارشی میسعید بن جبیر 

سپس قيامت برپا مىى   ،دوازده نفرند امانگفتيم ام عباس بوديم، ما مى  نزد ابن

منصور، سىفاح و مهىدى از مىا هسىتند و حکومىت را بىه        :عباس گفت  ابن .شود

   5سپارند. مريم مى  بن  عيسى

 :گوید میمسلم بن قتیبه  چنین، هم

 و بىه پىا خواسىته اسىت     محمىد بىن عبىداهلل     :منصور مرا خواسىت و گفىت   

آن مهدى است كه در روايىاآ   ،نه او !خود را مهدى ناميده است. به خدا سوگند

و نه پسر من، ولى مىن بىه آن تبىرك جسىته و آن را بىه فىال نيىک        است آمده 

   8ام. گرفته

                                              

 .101، صاخب ر ار ورة. ن یس  ا ن ش  س، 1

 .43ص ،4، ججمل من انس ب االش اس . ع ذرى،2

 .1، ص1، ج  ریخ طب ی. طب ی، 3

 .43، ص3، ججمل من انس ب االش اس ع ذرى،. 4

 ..  م ز5

 .213، صمق  ل ارط ربیین اع ارف ج اصفه نی،. 2
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هدا دانسدت کده بده      تدرین ایدن شاخصده    آل محمد را مهمشاید بتوان شعار الرضا من 

ایدن شدعار    2کدرد.  و رضایت به خالفت او دعوت می مبراشخصى نامعینی از خاندان پی

گران عباسى  و دعوتهای علویان نیز مهرح شد  جنبشدر کمى پس از سال صدم ه رى 

ای و ناسدازگار بدا   این گونه شعارهای بددون پشدتوانه اندیشده    1را تبلیغ کردند. و علوى آن

 باورهای دینی درست نیست و رفتارهای برخاسته از آنها نیز نادرست است.

یکی دیگر از مسایل مرتبل با رفتار دینی این است که جنبش برای م ابله با چه کسی 

و به تعبیری دشمن آنان چه کسی بوده است؟ این مسئله  ؟ای پدید آمده استو چه اندیشه

ی جنبش سودمند است. هدیچ شدکی در ایدن نیسدت کده اولدین و       در شناخت ماهیت شیع

، امویان بودند. علویان نیز با امویدان سدر سدازش نداشدتند، امدا      جنبشترین دشمن  بزرگ

فرمانروایی داشتند که حاکم بودند و راه آنان برای  امویان را دشمن می رویین دعباسیان ب

دانستند که برای امدر   جائر می یحکومت، حکومت اموی را  در حالی که علویان بسته بودند.

 .به پا خواستبر آن در برابه معروف و نهی از منکر باید 

یدابی بده    دسدت  بدا امویدان در راسدتای   عباسیان رویارویی ست که ا جا تفاوت کار آن 

با امویان به دلیل ستمگری و دوری از اسالم و سیره  خالفت بود، اما رویارویی امامان

این بدود  در ک علویان و عباسیان در فعالیت علیه امویان اشترا روی،. به هر بودپیامبر 

 کده جندبش   تدوان گفدت  پدس مدی   3.ندانستد می خاندان رسالتکه هر دو خالفت را حق 

بوده است و رفتارهای عباسیان نوا و نزدیو  همدر این زمینه های شیعی  جنبشعباسیان با 

 دازی ستمگران پسندیده و ارزشمند بوده است.در راستای رویارویی با امویان و بران

                                              

 .115، صعب سی ز اا ععثت    خ فت اهلل اکب ی،. 1

 .155، صمق  ل ارط ربیین اع ارف ج اصفه نی،. 2

ع رسی  طبیقی س ام ز  عت   عب ستی ز و ست ام ز وک رتت ام میته ا ت اس واصت          ، ملب عی. 3

 .104، صس ام نی
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 . انگیزه و عوامل دینی رهبران جنبش3-8

 اهمیدت  ،که در بین رهبران عباسی این نتی ه گرفته شد جنبشدرباره هدف و انگیزه 

آنچده در   و هدر  سیاسی از هر چیزی باالتر بود فرمانرواییخالفت به معنای به یابی  دست

روزی  ،بنابراین .ابزاری برای رسیدن به همین هدف بود ،شد میها مهرح  سخنان و نوشته

را زیربنای انگیدزه و تدالش خدود    خواهی اهل بیت  خون ،دیگرروزی عدل و داد و  ییابرپ

گردیدد، ابدزاری بدرای     الرضا من آل محمدد بیدان مدی    ،شعارها بیشترو اگر در انستند د می

 .خود بودرسیدن به همان انگیزه اصلی 

مصدادره  نخست،  انست.توان در چند مؤلفه د راهی عباسیان با علویان را میانگیزه هم

دعوت عباسی و اسدتفاده  سود از ساختار دعوت علویان به گیری بهرهرهبری شیعیان برای 

و بدرانگیختن   علویدان  با بیعت کردن از راه ی علویانها جنبشدوم، مدیریت  از غیر عرم.

زید دست بده کدار شدده     جنبشپیش از  عباسیان .ءابوا چون بیعت جنبش همایشان برای 

خواهی  با ادعای خونو  خودداری کردند ناز یاری آنادیگر علویان  جنبشبودند، اما هنگام 

 هددای نخسددتین حکومددت خددود را بددا آن مددرتبل زیددد و یحیددی در دوران دعددوت و سددال

 نشان دادند.

نکردن همکاری دادن به دستور  و زید جنبشبیرون بردن هواداران عباسی از کوفه در  

 عددم همکداری  مهدم  های و تنها گذاشتن زید و یحیی از نشانهپیروان خود با این جنبش 

ف تدوان  نتی ه چنین برخدوردی عدالوه بدر تضدعی     دیگر علویان است.های جنبشآنان با 

 سدود ها بده   جنبشمدیریت نتی ه ، از بین بردن رقیب علویمسائلی مانند  جنبش علویان

 گدروه رقیدب   تدوان  سدن یدن  هدا و   جندبش زیدر پدرچم جندبش    استفاده تبلیغاتی از  ،خود

گفت که بزرگان جنبش، جایگداهی  باید جنبش دینی رهبران  عوامل بارهرچنین، د هم بود.

 در میددان شددیعیان نداشددتند و یددا دسددت کددم، جایگدداه آنددان جددای تأمددل دارد. بنددابراین، 

برجستگی این افراد و مدیریت جنبش و اندیشه جنبش به دست این گونده افدراد، نیازمندد    

 دقت است. 
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که فرد شاخصی از شیعیان باشد در زندان با گروهدى از   ابومسلم بدون اینبرای نمونه، 

و  شناسداند به امام عباسى بکیر، او را بکیر بن ماهان آشنا شد و  مانند ،گران عباسی دعوت

هاى داعیان را از خراسان به  کرد و نامه مى کارگران خراسانى و امام عباسى  دعوتبرای او 

ه نبدودن  برجسدت شناخته شده و  2آورد.امام را براى آنان مىپاسخ برد و  کوفه و حمیمه مى

از آن با دستور امام پس ، اما را در پی داشت کثیر بن سلیمان ی مانندن یبانمخالفت  ،ابومسلم

 1شد.دوستی و همدلی ای اد  ،و سلیمان عباسی بین او

در همدراه بدا تردیدد    روشن نکته تنها چنین، ابوسلمه دارای چنین جایگاهی نبود و  هم

 ،بیشتر منابعگزارش ؛ زیرا امام بنابر  استبرای خالفت دعوت از امام صادق، کارنامه او

پی اهداف دیگدری  در  دهد، ابوسلمه می نشانکه  3وى شعله چراغ سوزاندو رنخواند آن را 

ای  اگدر ن شده   ،و دعوت از امام ستدانرهبر خود مىتنها امام عباسى را بوده است و شاید 

ایدن   . بندابراین، استو بدون باورمندی بوده های شخصی  با انگیزه ود،نبآن حضرت  علیه

 ابوسدلمه  امدامی دانسدت و جایگداهی بدرای     شدیعی  توان بر پایده باورهدای    کار او را نمی

 پی ندارد. در

از یاران نزدیو ابوهاشم عبدا  بن محمد حنفیده )د.  ق.( 229)د.  ابوعکرمهچنین،  هم

هاشم بودند. ابوبنومُسلِیَه از هواخواهان ه از موالی قبیلق.( 219و بکیر بن ماهان )د. ق.( 79

)د.  و مختدار ق.( 92بدن حنفیهده )د.    از اصدحام محمدد  ق.( 69)د.  بن عبدا  مُسلی بُ َیر

اندیشه منتسدب  و پس از پیروی از  ندکیسانی بودباید گفت که اینان بنابراین  4بود.ق.( 69

ق.( 229)د.  خدداش  .گرایش پیدا کردندد به عباسیان و پیروی از ابوهاشم محمد حنفیه به 

                                              

 .124-123، صارک مل فی ار  ریخ أثی ، . اعن1

 .215-212ص، اخب ر ار ورة ارعب سیةن یس  ا ن ش  س، . 2

 .221 ، ص3، جم وج ارذ ب و مع  ز ارج    مسع  ی،. 3

 .130، صاخب ر ار ورة ارعب سیة، . ن یس  ا ن ش  س4
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این رهبدران جندبش، هدیچ گونده پیونددی بدا اندیشده         2.خرمیان بودپیروان اندیشه نیز از 

د. شاخص یو جنبش، رهبران آن هستند و ارزیابی جندبش بدر اسداس    نداشتنامامان

، رهبران جندبش بنابراین در میان گردد. کارکرد و وابستگی عوامل و نخبگان آن ان ام می

 .شوند یافت نمی نامشیعیان خاص و مورد تأیید اما

 آوردهای جنبش برای شیعیان . دست3-9

ابوالعباس سفاح در کوفه از مدردم بیعدت    و ه ری به بار نشست 231در سال  جنبش

 هایدولدت عباسدی بدا کشدتار     1د.رسدیدن خالفدت   بهاز هاشمیان  خاندان عباسیگرفت و 

بده   فرمانروایی بود.ت یثبتبه دنبال خود  به دست عوامل و رهبران برجسته امویان گسترده

خاندان رسالت  خالفت ازمدعیان رقیبان و از میان برداشتن  آنان ین گامروی، نخستهمین 

ابوسلمه خالل، نخستین پاسخ به چالش برآمده از جایگاه  داد. پاسخ می رای چالش هر و بود

خاندان رسدالت داده شدد و   ابومسلم خراسانی، عبدا  محض، نفس زکیه و دیگر فرزندان 

 گوید: در این باره می ابومسلم رو شدند. بسیاری از بین رفتند و یا با تهدید روبه

آبرويىي و دشىمني بىه خىاك و خىون كشىيده        ن رسالت را با ذلت، بيخاندا 

  3.است

منصدور  نوبدت بده خالفدت     ان،عباسدی فرمانروایی کمتر از چهار سال از آغاز چنین،  هم

تنها منصور نه  4.و او بسیاری از علویان و شیعیان را از میان برداشت دیرسق.( 236-259)

 :گفتامام صادقداد بلکه به  امام را آزار مییاران 

                                              

 .112، ص3، ججمل من انس ب االش اس ع ذری،. 1

 .421، ص1، ج  ریخ األمم و ارمل ك طب ی،. 2

 .320، ص3، جارف  ح. اعن اعثم ک فی، 3

 .521-521، صارک مل. اعن اثی ، 4
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كه كسىى   خونت را خواهم ريخت و خاندانت را خواهم كشت تا اين ،يقينبه  

  1گذارم. بر روى زمين نمى ،اى باشد از شما را كه قامتش به اندازه طول تازيانه

شهادت، شدکن ه، محرومیدت و   آورد دیگری به غیر از دستعباسیان  بنابراین، جنبش

آوردی از توان در زمینه جایگاه اجتماعی جنبش، دستیو نم دشمنی برای شیعیان نداشت

 .جنبش برای شیعیان در ن ر گرفت تا ماهیت شیعی آن پذیرفته شود

 نتیجه. 4

سیاسی  یی باشد، گرایشباور دینکه یو  بیش از آن جنبش،ای عباسیان در  ماهیت اندیشه

در زمینده باورهدا و   رفتارهای متضدادی   یابی به اهداف سیاسی خود، دست راهدر  بود. آنان

ندد کده   ردک میشیعیان همراه علویان و  اخود را بگاه، ند. داد مینشان مذهبی های گرایش

و علویدان مرزبنددی   بدین خدود و دیگدر هاشدمیان      گاه،راستین هستند و شیعیان گویا از 

ی بده دسدت   ن را بدرا که این امر، انگیزه آنا ندپرداخت با ایشان میکردند و به رویارویی  می

ابدزاری از  کارگیری عباسیان را به  ،فکریفراز و نشیب این دهد. نشان میآوردن خالفت 

در هنگدام جندبش،   . عباسیان کشاند می و خویشاوندی با پیامبرجایگاه خاندان رسالت 

ی ید رو شدیعیان در دام دو از ی سیارکه ببه دست گرفتند چنان فضای فکری و اعت ادی را 

 ند.شدگرفتار ایشان 

را شدیعی   جنبشهای یو سن هیو از  هیچدهد که  نشان میعباسیان  ارزیابی جنبش

. آنان در زمینه جایگاه اجتماعی، تنها از انتسام به خاندان رسالت بهدره بدرده   استنداشته 

بودند و آن را ابزار قرار داده بودند، اما همراهی بزرگان شیعه و تأیید از سدوی آندان بدرای    

آورد اجتماعی مناسبی نیز بدرای شدیعیان نداشدته    جنبش گزارش نشده است و دست رهبر

 است و خسارت جبران ناپذیری برای شیعیان در پی داشته است.

                                              

 .351، ص3، جم   ب آ  أعی ط رب اعن شه  آش ب،. 1
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های راستین تشدیع  درباره جایگاه دینی نیز، همین مسئله نمود دارد که آنان به اندیشه

عیان نداشدتند و در جندبش از   جایگاهی دینی در میدان شدی   باور نداشتند و رهبران جنبش، 

ای نبرده بودند. رهبران و بزرگان جنبش، هدیچ وابسدتگی   های دینی، بهرهاهداف و انگیزه

هدای  گام از گروه به ای در گرایش به تشیع نداشتند و عباسیان گامای و شناخته شدهاندیشه

 یدشدمن  زمینده  درهای ایرانیان نزدیو گردیدند. آندان تنهدا   شیعی دور شدند و به اندیشه

یابی شیعیان با امویان دشمنی ورزیدند و برای دستعلویان و دیگر  در کنار رهبران جنبش

 به خالفت و برانداختن امویان از آن بهره بردند.

به کارگیری  ختسامیغیرشیعی  یماهیترا عباسیان ماهیت جنبش از عواملی که یکی 

غیدر دیندی بدود تدا از دشدمنی و بیدزاری       های دینی برای اهداف نادرست و ابزاری انگیزه

بدا راهبردهدا و رویکردهدای    خاندان رسالت و مردم باورمند به اسدالم و سدیره پیدامبر   

های آندان بدا مدردم و مسدلمانان و     و ستمگریناسازگار امویان با اسالم و سیره پیامبر

 .سیاست تبعیض نژادی بین عرم و ع م بهره برند
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