531
فصلنامه علمی ـ پژوهشی تاريخ اسالم

سال پانزدهم ،شماره سوم
پاییز  ،3131شماره مسلسل 93

ائتالف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی؛ زمینهها ،عوامل،
پیامدها
تاریخ تأیید33/3/4 :

تاریخ دریافت33/3/51 :

حسین حسینیان مقدم



روح اهلل توحیدی نیا

گسترش آراي زیدبنعلی(م )211 .و حمایی

زییدیاا از ررایراا حسی (

زیدیه را به فرقهاي تأثیرگذار در عرصهراي مختلف تادیل کرد از سییی( دیریر
نخستین خلفاي عااس( براي پایاادادا به قیا.راي شیع( و دس یاب( به اقتیدار
پایدار از رر رار( استفاده م(کردند یک( از روشراي اصیل( خلفیاي عااسی(
براي رسیدا به این ردف نفیذ در بین گروهراي شیع( بیده اس
مقاله حاضر پاسخ به این پرسش اس
و زیدیاا ائتالف( برقرار شده اسی

محیر اصل(

که آیا در عصر اول عااس( بین عااسییاا
بررسی( تعیامالی ایین دو گیروه و یید

ریان( میسی .به ضعفا را در بین زیدیه نشاا م(درد که برخ( باورریاي آنایا
رمچیا یاز امام

مفضیل مرز فکري آنیاا را بیا خلفیاي عااسی( کیمرنی

 استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران
 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،قم ،ایران.



ائتالف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی ...

531

م(کرد مقاله با این معب دي به پایاا رسیده اس

که ظارراً خلفاي عااس( بیا

بارهبرداري از زمی هراي می ید میفق به ائتالف با زیدیاا و اثرگیذاري بیر آنایا
شدهاند

واژهای کلیدی :زیدیه ،زیدبن علی ،امامت ،عباسیان ،عصر اول عباسی.
مقدمه

افکار عمومی جامعه درباره عدم صالحیت امویان برای خالفت ،سبب دبد ایبامهبای
متعددی با هدف براندازی خالفت بنیامیه دکل گیرند .به طور کلی در ایامهبایی کبه ببه
برکناری امویان منتهی دد ،دو جریان زیدی و عباسی ،نقش برجستهای ایفا میکردنبد .ببا
روی کار آمدن عباسیان ،بسیاری از دیعیان ،خالفت ایشان را نپذیرفتند و آنان را غاصببان
جدید حکومت خواندند.
خلفای عباسی برای مقابله با این اندیشه و جلوگیری از ایام دبیعیان ،از هبیت تالدبی
فرو گذار نمیکردند .ازاینرو ،با جذب برخی از مخالفان خبود ،ببه دنببال برابراری نبوعی
ائتالف با ایشان برآمدند تا در سایه آن ،پایه های حکومت نوپای خود را مستحکم کنند.
ائتالف به معنای اتحاد موات گروه ها ،منافع معینی را دنبال میکند و به دبکل هبای
مختلفی صورت میگیرد 1.از آنجا که اختالفات فراوانی میبان زیبدیان و عباسبیان وجبود
دادت ،کشف ائتالف بین آنان ،موضوع مهمی به نظر میرسد .هرچند برخبی از محققبان،
زیدیه را گروهی تندرو معرفی میکنند و هرگونه رابطه مثبتی ببین عباسبیان و زیبدیان را
نفی مینمایند.

2

موضوع ایبن بحبا از پیشبینه تحقیبد چنبدانی برخبوردار نیسبت .کتبابی ببا عنبوان
«دولتمردان شیعه در دستگاه خالفت عباسی» 3به مسئله حضور دیعیان امامی در دسبتااه
خالفت عباسی میپردازد و بسیاری از روابط میان آنها را رد میکند .این نودته ببر حضبور
فراه زیدیه در خالفت عباسی تأکید میکند .هبمچنبین ،کتباب «جهااد شایعه» 4و مقالبه
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«عملکرد عباسیان در قبال قیام های ضد اموی زید و یحیی» 5به برخی از بسترها و دواهد
موضوع این مقاله ،به صورت پراکنده اداره میکنند.
مقاله حاضر درصدد است با روش توصیفی  -تحلیلی ،ضمن ببازخوانی برخبی اندیشبه
های زیدیه و بررسی مناسبات سیاسی -فکری آنبان و عباسبیان  ،ببا اسبتفاده از پبشوهش
های بیان دده به بسط و تحلیل زمینهها ،عوامل و پیامدهای ائتالف زیدیه و عباسبیان در
دوره اول عباسی( 131-531هب  .ق) بپردازد.
وضعیت فکری و سیاسی زیدیه

بررسی آرای برخی از عالمان بزرگ کوفه همچون حَکَمِ بن عُتَیبَبه (م 551 .هبب  .ق) ،
ثابت بن هُرمُز (م  515 .هب  .ق) و سَلَمَة بن کُهیل (م 515 .هب  .ق) ،حضور تفکری را ببر
 ،مشروعیت خالفبت اببوبکر و

اساس جمع بین افضل بودن امیرالمؤمنین حضرت علی

عمر و لزوم ایام بر ضد ظالمان نشان میدهد 6.آنان اائل به نص امام به وسبیله خداونبد
نبودند 7و امامت را منحصر در گروه مشخصی نمیدانستند.

8

با ورود زید بن علی به کوفه ،بسبیاری از معتقبدان ببه امامبت امیرالمبؤمنین حضبرت
علی

از جمله این گروه ،به وی پیوستند .9در این زمان ،دیعیان معتقد به نص ،از امبام

صادق

پیروی میکردند و در ایام زید حاضر نشدند .بدین ترتی دیعیان ببه زیدیبه و

امامیه انشعاب یافتند .با گذدت زمان ،دکاف به وجود آمده ،بیشتر دبد .چنبان کبه واتبی
عیسی فرزند زید بن علی 10با جواب منفی امام صادق
روبهرو دد ،آن حضرت
کنند 11.امام

برای درکت در ایام نفس زکیه

را تهدید به اتل کرد و دسبتور داد ،امبوال ایشبان را مصبادره

پیروان خود را از پرداخت صداه به زیدیه و ایجاد رابطه خانوادگی با آنها

منع کرد 12.بر اساس نظر دیخ مفید ،سختگیری منجبر ببه دبهادت امبام صبادق

از

13

سوی عباسیان ،به دلیل بدگویی زیدیه بود.

مطالعه باورها و عملکرد زیدیه نشان میدهد که آرای زیبدی مبذهبان ،یکسبان نببود.
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ازاینرو ،تعداد فراههای زیدیه تا هشت فراه دمرده دده است 14.اما اصیل تبرین و مبؤثر
15

ترین آنها دو فراه هستند.

اولین فراه بُتریه است 16که مشروعیت دادن به خالفت دیخین ، 17اائل بودن به جواز
امامت مفضول با وجود افضل ،18تواف درباره عثمبان 19و تسبری دادن امامبت در غیبر از
فرزندان حضرت فاطمه

 20از مهمترین تفاوتهای ایشان با دیار گروههای زیبدی ببه

دمار می آید .عالمانی که نام ایشان در ابتدای این بخش بیان دد ،بنیانگذاران این فرابه
21

محسوب میدوند.

فراه دیار جارودیه است 22که وجود نص درباره امیرالمؤمنین حضبرت علبی

و دو
25

فرزند ایشان 23،کافر بودن بیعت کنندگان با دو خلیفه نخست ،24اعتراف آنان ببر ادبتباه،
الهام علوم بر امامان

همچون پیامبران و اعتقاد به مهدویت 26از باورهای مهم ایشبان

بود.
داید همین اختالفهای وسیع سب دد نوبختی(م .اوایل ارن )4زیدیه را به دو گبروه
ضعفا و ااویا تقسیم کند 27.ضعفا همبان بتریبه ،اولبین فرابه زیدیبه هسبتند کبه در ایبام
حسنیان ،حضور کمرنای دادتند و به دلیل گرایشهای فکری همسو با اهلسنت در ابرن
سوم هجری امری به آنان پیوستند 28.گروه دیار ،ااویا یا طرفداران ابی الجبارود ،پبس از
30

بتریه دکل گرفتند 29و در ایامها ،حضوری گسترده و پرثمر دادتند.

یکی از مسائل مهم برای دستیابی به زمینه ائتالف زیدیان و عباسیان ،روابط زیبدیان
با حسنیان است .به عبارت دیار عدم همسویی کامل زیدیان و حسنیان سب دد عباسیان
بهدنبال جذب زیدیه برای فرونشاندن ایامها بادند .بررسی ادتراک و افتراق فکری این دو
گروه نشان میدهد ایام حسنیان برای دستیابی به حبد خبویش ببوده اسبت و از زیدیبه
استفاده ابزاری میکردهاند .بنابراین ،هیت داهدی در خطبهها و نامه های تباریخی موجبود
از حسنیان ،زیدی بودن آنان را نشان نمیدهد.
بببرخالف برخببی از کتببابهببای ملببل و نحببل کببه رهبببران حسببنی را امامببان زیببدی
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خواندهاند ،31نباید بنیحسن را به صورت مطلد در دمار زیدیه دانست .ببا آنکبه زیدیبه از
رهبران حسنی حمایت میکردند و در ایام آنان حضور یافتند 32اما دواهدی چون مخالفبت
های متعدد آنان با رهبران حسنی و اصرار ایشان به برخی تصمیمات نظامی ،33ایجاد تشنج
در سپاه و ایام ،34ادکال گرفتن از رهبران حسنی در موضبوعات عقیبدتی و جبدا دبدن از
آنان ، 35عدم درکت بزرگان حسنی در ایام های زید بن علی و یحیی بن زیبد 36و دعبوت
حسنیان از دیار مذاه برای ایام ،37این مسئله را ثابت می کند که زیدی خوانبدن همبه
حسنیان درست نیست.
روابط سیاسی -فکری زیدیان و عباسیان

ائتالف بین دو گروه سیاسی -مذهبی ،وابسته به روابط بین آنبان اسبت و ایبن ارتببا
بدون وجود بسترهای الزم ایجاد نمیدود .ادتراک مهم عباسیان و زیدیه،مخالفت هبر دو
را میدبمردند و ببا

با حکومت اموی بود .در این راستا هر دو گروه ،فضایل اهل بیت

بیان درد ها و رنج هایی که از سوی امویان دامنگیر آنبان دبده ببود ،مبردم را ببه سبوی
خویش دعوت میکردند .38عملکرد سالِم بن ابی حَفصه ،یکی از بزرگبان زیبدی ،39پبس از
پیروزی عباسیان این موضوع را تأیید میکنبد .وی مبدتهبا در دوره بنبی امیبه از تبرس
مخفی دد و با روی کار آمدن عباسیان در مکه دعار داد:
لبیک لبیک قاتل نعثل ،لبیک لبیک قاتل بنی امیه.

40

دیار تشابه ،زیدیان و عباسیان آن بود که هر دو گروه ،نیت خبود را برپبایی حکومبت
دینی میخواندند و با انتساب به پیامبر

 ،گروه های مختلف فکبری و سیاسبی را ببه

خود جذب میکردند .آنان میدانستند که در ابتهدای قهرن دو هجهری قرهری ،خانهدان
پیامبر

از محبوبیت زیادی برخوردار هستند.

41

دعار دعوت زیدیان 42و عباسیان 43مشترک بود و هردو گروه ،مردم را به الرضا مبن آل
محمد میخواندند .اهداف مخفی دده به وسیله این دعار ،کمتبر مبورد توجبه عمبوم ابرار
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می گرفت .عباسیان با این دعار ،عالوه بر مجهول نااه دادتن نام امبام عباسبی ،عواطبف
مسلمانان را تحریک میکردند 44.آنبان ببا بیبان احبادیثی از پیبامبر

 45و اسبتناد ببه

انتصاب خود از سوی خداوند 46به تکیه زدن بر تخت خالفت فکر می کردند.
یکی دیار از مواردی که درباره چاونای روابط عباسیان با زیدیان بایبد بررسبی دبود،
رویارویی عباسیان با ایام های زید و یحیی است .منابع نشان میدهند که داعیان عباسبی،
همواره بر دوری از آلابی طال توصیه میکردند .پیام آنها در نامه ها آن بود که از دیعیان
48

کوفه بپرهیزید 47و بارها این موضع را در خصوص ایام های زید و یحیی اعبالم کردنبد.

این توصیه ها سب دد که داوود بن علی ،برادر امام عباسی که از همراهان زید بود ،کوفه
49

را هناام ایام ترک کند.

عباسیان در ایام های زیدیه حاضر نشدند اما به دلیل آن کبه زیبد و یحیبی ببه دلیبل
انتساب به پیامبر

و از دست دادن جان خویش در راه مبارزه با حکومت امبوی دارای

جایااه ویشه ای بودند ،با تبلیغات گسترده ،خود را به عنوان منتقمان زیبد و یحیبی معرفبی
کردند 50.آنان با ترویج این موضوع ،عده بسیاری را با ادعبای مقابلبه ببا اباتالن فرزنبدان
رسول خدا

جذب نمودند 51.این تبلیغات وسیع سب دد خراسان برای مبدتی چهبره

ماتم به خود گرفت و مردم بر مصیبت زید و یحیی گریستند 52و برای ماندگاری مظلومیبت
53

یحیی تا مدتها فرزندان خود را به اسم وی نامگذاری کردند.

فضای بهره برداری از ایام زید و یحیی تا سالها پس از روی کار آمدن عباسیان ادامه
دادت .ابومسلم ااتالن یحیی را کشت 54و با خانواده ایشان ببدرفتاری کبرد 55.هبمچنبین،
خلیفه عباسی دستور داد بدن هشام بن عبدالملک ،خلیفه هم عصبر زیبد را از اببر بیبرون
آورند و به دار آویزند 56.این موارد در کنار دستایری و کشتن توهین کنندگان ببه زیبد 57و
اعطای کیسه های زر به مدح کنندگان زید و یحیی 58در دوره سفاح(  531-531هبب  .ق)،
وسعت بهره برداری عباسیان از ایام های زید و یحیی را پیش از دستیابی به حکومبت و
پس از آن نشان میدهد.
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به نظر می رسد هدف عباسیان آن بود که عالوه بر ایجاد نشا و هیجبان دوبباره در
بین مردم ،رضایت مردم و زیدیه را جل کنند .کودش عباسیان ببرای جبذب گبروههبای
مختلف فکری ،هیتگاه سب نشد از خواسته خود باذرند .آنان ،زمانی کبه زیدیبه را مبانع
دستیابی به اهداف خود دیدند ،برای از میان بردن ایشان ،لحظه ای درنگ نکردند .ببرای
نمونه ،پس از آنکه ابومسلم ایام کرد و به فتوحاتی دسبت یافبت ،ببا دبنیدن خببر ایبام
عبداهلل بن معاویه ،به مقابله با وی دستور داد .این در حالی بود کبه بسبیاری از طرفبداران
59

معاویه ،زیدی مذهبان کوفه بودند.

موضوع مهم دیاری که بستر الزم را برای حمایت زیدی مبذهبان از خلفبای عباسبی
پدید آورد ،اعتقاد ایشان به جایااه امامت بود .زیدیان عبالوه ببر آنکبه ببه علبم الهبی و
عصمت امام اائل نبودند ،با وجود درایطی امامت مفضول را جایز میدمردند 60.این تفکبر
به دلیل آن بود که برخی از معتزله که امیرالمؤمنین حضبرت علبی
پیامبر

را افضبل صبحابه

میدانستند ،از عمل دیخین حمایت میکردند و به همین دلیل ،صحابه را در
61

کنار زدن امیرالمؤمنین از خالفت و تقدیم مفضول بر افضل معذور میدانستند.

بیشتر معتزله ،اائل به جواز و بلکه لزوم امامت مفضول بودند 62.براساس ایبن بباور ،در
صورتی که مفضول بتواند میان مردم وحدت ایجاد کند ،از خونریزی پبیشگیبری کنبد و
طمع ددمنان را به امت اسالمی برطرف کند ،بر افضل مقدم خواهد ببود 63.ایبن موضبوع
این امکان را برای خلفای عباسی پدید آورد که با حفظ برخی از ظواهر ،به عنوان خلیفبه و
امام مفضول ،رضایت زیدیه را جل نمایند.
سیاست نرمش و شدت خلفای عصر اول عباسی

بنابر آنچه گذدت ،زیدیه از گروه های فعال سیاسی دیعه در ابتدای خالفت عباسی و
متشکل از گروههای داخلی با گرایشهای متفاوت بود .عباسبیان در عصبر اول ببا اعمبال
سیاست نرمش و ددت به دنبال جذب و ائتالف با زیبدیان بودنبد .هبمچنبین زیبدیان ببا
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حسنیان ،مهمترین ددمنان داخلی عباسیان ،ادتراک و همسویی کاملی ندادتند .این موارد
سب دد عباسیان رویکرد متفاوتی درباره برخی از زیدیه در پیش گیرند و به دنبال فبردی
زیدی و اابل اعتماد برای بیاثر کردن ایامهای حسنیان بادند.
مطالعه عملکرد گروههای زیدی مبذه نشبان مبیدهبد برخبی از زیبدیان ببه دلیبل
باورهای متفاوت با بنیعباس و عالاه مندی ببه پیشبوایان حسبنی ،هبیتگباه ائبتالف ببا
عباسیان را نپذیرند .با این وجبود ،از یبکسبو تبالش خلفبای عباسبی و از سبوی دیابر،
انایزههای مختلف زیدیان مانند به دست آوردن منص حکومتی سب جذب برخی از آنها
دد.
همکاری دو گروه در ادامه منافع مذهبی بود؛ زیبرا حکومبت عباسبی ببا دبعار برپبایی
اسالم ،روی کار آمده بود و با حفظ ظواهر تا حد زیادی توفید یافته ببود .در ایبن دبرایط،
فرصتی برای زیدیان به بوجود آمد که با دستیابی به جایااه سیاسی و اجتمباعی ،فضبای
آرامی را برای فعالیت خود پدید آوردند .هدف دیار این ائتالف را بایبد در منبافع دخصبی
زیدیان رصد کرد .منابع نشان می دهند عباسیان از وعده دادن و پرداخت مبالغ سناین ببه
زیدیان برای جلوگیری از ایامهای حسنی دریبغ نکبردهانبد 64و دباهد ایبن مبورد در دوره
منصور و هارون بیان خواهد دد.
بررسی سیاست کالن هر یک از خلفای عباسی ،محبدوده ائبتالف آنبان ببا زیدیبه را
آدکار خواهد کرد .ابوالعباس 65سفاح در آغاز خالفت به مبدح کوفیبان پرداخبت ،ببه آنبان
وعده افزایش مقرری داد و امویان را غاصبان حکومت خواند 66.وی تا پایان عمر ببر گفتبار
خویش استوار ماند و در عصر وی ،علویان از آرامش نسبی برخوردار بودند.
پس از عصر کوتاه حکومت او ،منصور مقابله با علویان را در دستور کبار خبویش ابرار
داد 67.او به محض اینکه به خالفت رسید ،دستور دستایری علویان را صادر کرد و پس از
ایام نفس زکیه ،عده زیادی از زیدیان طرفدار ایام را زندانی نمبود 68.اتخبا ایبن سیاسبت
70

سختگیرانه 69،به منظور تضعیف مخالفان و از بین بردن زمینه دورش های مردمی بود.
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در بین مردم آگاه بود ،سختگیری بر ایشان را

در خطابههای خویش توجیه میکرد 71.با این حبال ،منصبور در کنبار سبختگیبری ،از راه
های مسالمت آمیز غافل نبود .او با وعده های پر جا به ،حسنیان را به صلح و سبازش فبرا
خواند 72و برای جل رضایت آنان ،به فرزندش ،مهدی وصیت کرد سیاستی متعادل و نبرم
73

دادته بادد.

دواهدی مانند مخالفت محمد فرزند زید بن علی با محمد نفس زکیه و ابراهیم بباخمرا
و پس از آن با برادرش حسین بن زید و پیوستن او به منصبور عباسبی ،74اخبتالف درونبی
ددیدی را میان حسنیان و حتی فرزندان زید نشان میدهد .بخشی از اختالف حسنیان می
تواند نتیجه تالش های منصور بادد .ریشه اختالفهای آنان درون گروهی اسبت و فقبط
منصور از آنها سود برده و ارتبا خود را با زیدی مذهبان معترض تقویت کرده است.
برای نمونه ،خبر اابل نقدی حکایت از آن دارد که واتی اببراهیم بباخمرا ببر جنبازهای
نماز خواند و بر خالف دیعه ،چهار تکبیر گفت ،با اعتراض و جدایی عیسبی فرزنبد زیبدبن
علی 75رو به رو دد .منصور برای بهره بردن از این اختالف ،دخصی را نزد عیسی فرستاد
76

تا زیدیان را از همراهی ابراهیم پراکنده کند.

سیاست مدارا و تعامل عباسیان با روی کار آمدن مهدی عباسی حیاتی دوبباره گرفبت.
هناامی که ربیع بن یونس(77م 513 .هب  .ق) از دیاران برای وی بیعت گرفت ،عده ای از
علویان 78از جمله حسن بن زید علوی(79م 111 .هب  .ق) ،که زنبدانی منصبور ببود ببا وی
بیعت کردند 80.مهدی ،زندانیان را آزاد کرد ،81به خاص و عبام محببت نمبود ،ببه دادرسبی
مظلومان همت گمادت و فراوان بخشش کرد 82.مهدی عباسبی ،رضبایت مبردم حجباز را
جل کرد ،از افرادی که بهدلیل حمایت از ایام نفس زکیه ،منصور به آنان ستم کبرده ببود
83

دلجویی کرد و بسیاری از اهل حجاز را در لشکر خویش ارار داد.

این در حالی بود که حجاز در این دوران به مرکز اصلی نهضت های دیعی تبدیل دده
بود .وی در سال  511هب .ق به حجاز سفر کرد و اموال فراوانبی ببه مبردم مکبه و مدینبه
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بخشید 84.هم چنین عالوه بر نوسازی وتوسعه اماکن مقدس ،85برای تقرّب بیشتر ببه اهبل
مدینه ،دختری را از این دهر به نکاح خود در آورد 86و براساس گزاردی ،بهجای جاسوسان
و گمادتاان منصور برای اطالع از تحرکات علویان در مدینه ،87پیکبی را ببرای برابراری
88

ارتبا بین حجاز و عراق مأمور کرد.

پس از دوران مهدی ،رویکرد سختگیرانه هادی عباسی ( 511-513هبب  .ق) 89سبب
ایام دهید فخ دد اما با روی کار آمدن هارون ( 533-511هب  .ق) وضعیت تغییر کرد .وی
بر پایه نیک خلقی 90و بنابر وصیت مهدی ،سیاست مدارا پیش گرفت 91.برای نمونبه ،عمبر
بن عبدالعزیز ،والی مدینه را عزل کرد 92اما عملکرد او در اینباره کافی به نظر نرسید و ببه
همین جهت ،دو ایام یحیی و ادریس ،فرزندان عبداهلل دکل گرفت.
جلوههای ائتالف

پس از تبیین زمینه ها و عوامل دکلگیری ائتالف بین زیدیان و عباسیان ،مهبمتبرین
نمونههای ائتالف در سه حوزه اداری ،سیاسی و فرهنای در دوره سه خلیفه عباسی؛ یعنبی
منصور ،مهدی و هارون بررسی میدود.
 .2حوزه اداری

ائتالف زیبدیان و عباسبیان در دوره منصبور عباسبی در حضبور کبارگزاران زیبدی در
مناص حکومتی تعریف می دود .ایس بن ربیع کبوفی(م 511 .هبب  .ق) 33یکبی از ایبن
افراد است که به عنوان ااضی و حاکم منصور عباسی در مدائن فعالیت میکرد 34.همچنین
عبداهلل نجادی 31از زیدی مذهبان حاضر در دستااه خالفت منصور بود .نجادی ،نویسبنده
کتاب رجال ،نهمین فرزند او است که در کتاب خود ،او را به عنوان والبی اهبواز از سبوی
منصور عباسی معرفی میکند.

31

یکی دیار از کارگزاران زیدی منصور و مهدی عباسی ،عقبه ببن سبلم(97م 511 .هبب .
ق) است 98.وی نزد منصور عباسی از جایااه ویشه ای برخوردار بود 99.منبابع متبأخر ،دبیعه
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بودن وی را اطعی مبیداننبد 100و ببا توجبه ببه دبواهدی ،از جملبه آنکبه ببین برتبری
امیرالمؤمنین حضرت علی

برای خالفت و مشروعیت دیخین جمع میکنبد ،اببوالفر

اصفهانی از وی به عنوان نویسندهای زیدی مذه نبام مبیببرد 101.او در دو ایبام محمبد
نفس زکیه و ابراهیم درکت دادته است 102و احتمال زیدی بودن وی بیشتر است .منصبور
که از زیدی بودن وی آگاه بود ،او را فراخواند و از او خواست تا به خاندان حسبنی نزدیبک
دود و فعالیت ایشان را گزارش کند 103.همچنین مطابد گزارش طبری ،وی مدتی از سوی
104

خلیفه ،عامل بحرین و بصره بود.

در دوره حکومت مهدی عباسبی ،مهبمتبرین دباهد دبکل گیبری ائبتالف زیبدیان و
عباسیان ،حضور و نقش مؤثر یعقوب بن داوود سلمی(م 511 .هب  .ق) در نهاد وزارت است.
او از هواداران نفس زکیه و برادرش ابراهیم بود و به سب درکت در ایامهبای ایشبان ببه
108

وسیله منصور عباسی دستایر دد 105.دیخ صدوق ، 106ابن طقطقی 107و ابن عماد حنبلی

به زیدی بودن وی تصریح دارنبد .وی در دوره مهبدی از زنبدان آزاد دبد و نبزد مهبدی،
منزلت واالیی یافت .تا آنجا کبه مهبدی ،وی را ببرادر خوانبد و او را ببه وزارت منصبوب
کرد 109.وی از حیا عقل ،رفتار ،فضل و کمال از سرآمدان دوره خود بود 110.این امر ،دات
انتخاب مهدی برای بهره بردن از ارتبا با وی دارد .تاریخ فخری 111درباره دلیبل انتخباب
یعقوب بن داوود برای منص وزارت می نویسد:
مهدی از آنجا که ترسید فرزندان حسن دست به کارهایی بزنند که تددار
و جبران آن مشکل باشد ،در جستوجوی شخصی برآمد کده بدا ایشدان مد نو
بوده و قیام ایشان را به وسیله وی سرکوب کند .از اینرو ،ربیع حاجد بده وی
دوست دیرینهاش ،یعقوب بن داوود را معرفی کرد.
112

بر اساس گزارش طبری ،مهدی عباسی به دنبال دخصی زیدی مذه بوده اسبت.

مواعیت یعقوب در دستااه خالفت به اندازه ای فزونی یافت که گویی خالفت بنی عبباس

ائتالف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی ...

541

زیر دست او ارار دادت 113.یعقوب بن داوود عالوه برآنکه نقش مؤثری در نهباد خالفبت
بر عهده دادت ،سب دد بسیاری از والیت هبا تحبت نظبارت و مبدیریت علویبان و ببه
114

خصوص هم کیشان زیدی او ارار گیرند.

وسعت عزل و نص صورت گرفته به وسیله یعقوب به اندازه ای بود کبه عبده ای ببه
مهدی گودزد کردند که درق و غرب خالفت اسالمی در دست وی و زیدیان است و هبر
آن ممکن است بر ضد تو دورش کنند .پس از مدتی که سعایتها فزونی گرفت و یعقبوب
با خلیفه مخالفت کرد مهدی ،وی را برکنار نمود.
مطابد گزارش طبری از علی بن محمد نوفلی ،مهدی در جلسه ای خصوصبی پبس از
اهدای کنیز و هدایا به یعقوب ،از وی تعهد گرفت که فردی از علویان را به اتل رساند امبا
یعقوب برخالف دستور خلیفه ،مقدمات فرار وی را مهیا کرد .این اادام به وسیله کنیبز وی
فاش دد و مهدی عباسی ،یعقوب را زندانی کرد 115.این گزارش نشان می دهد یعقبوب در
او ادرت ،همسویی با هم کیشان خویش را فراموش نکرده بود.
 .2حوزه فرهنگی

ابن مفضل یکی از زیدی مذهبانی است که در دوره مهبدی ببا او همکباری مبیکبرد.
اطالعات کمی درباره او موجود است .ابن مفضل ،اولبین ناارنبده ملبل و نحبل اسبت .او
ناارش این کتاب را به دستور مهدی آغاز کرد 116.ایبن کتباب ،سبب آدبکار دبدن آرای
سیاسی امامیه برای خلیفه عباسی دد و بر اساس آن ،خلیفه سختگیبری ببر امامیبه را در
دستور کار خود ارار داد 117.ازاینرو ،هشام به دستور امام کاظم

تا پایان زندگی مهدی،

118

با مخالفان مناظره نکرد.

در دوره هارون عباسی ،دواهدی درباره ائتالف زیدیان و عباسیان وجود دارد .هشام بن
ابراهیم مشرای ،فردی زیدی مذه و مؤلف کتبابهبایی دربباره زیدیبه اسبت 119.آنچبه
ائتالف وی را با عباسیان نشان میدهد ،کتاب او درباره عباس ،عموی پیامبر

اسبت

که در آن ،امامت وی را اثبات نمود و آن را به هارون اهدا کرد 120.هارون در مقاببل اابدام
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هشام ،وی را تکریم کرد و به هشام لق عباسبی داد 121.و ایبن گبزارش نشبان مبیدهبد
عباسیان پس از یک ارن حکومت ،همچنان با مشکل مشروعیت سیاسی روببهرو بودنبد و
برای رفع آن مجبور به ائتالف با زیدیان و یاری گرفتن از بزرگان آنان میددند.
 .3حوزه سیاسی

یکی از دواهد مهم ائتالف عباسیان و زیدیان ،بهره گیبری هبارون از فبردی زیبدی
مذه برای پایان دادن به ایام ادریس بن عبداهلل است 511.هنابامی کبه خببر پبیشروی
ادریس به هارون رسید ،با یحیی برمکبی مشبورت کبرد .او پیشبنهاد داد ببرای رفبع ایبن
مشکل ،نیاز به کمک گرفتن از دخصی زیدی است .او پس از موافقت خلیفه ،سلیمان ببن
جریر ،یکی از برترین متکلمان زیدی از داخه بتری را معرفی کرد .وعده ثبروت و مقبام از
سوی هارون سب دد ،زمانی که سلیمان بن جریر ،پس از مدتی همراهی با ادریبس ،نبزد
123

وی تقرب یافت در ربیع االول سال  511هب  .ق ،وی را مسموم کند.

صورت دیار بهره بری از زیدیه برای سرکوب کردن ایامهبا ،در رویبارویی هبارون ببا
یحیی بن عبداهلل مشاهده می دود .یحیی برادر نفس زکیه و از رهبران برجسته حسنی بود
که در سال  511هب  .ق در طبرستان ایامی موفد انجام داد .زمانی که خبر پیشروی وی
به هارون رسید ،خلیفه نامه ای برای وی ارسال کرد و با وعدههبای فبراوان ،سبپاه او را از
حرکت باز دادت و با پیشنهادهایی او را به بغداد کشاند 124.منابع درباره نام زیدی مذهبانی
که به عنوان عامل خلیفه در فروپادی ایام یحیی نقش ایفا کرده اند ،خاموش هسبتند امبا
تصریح دارند که اختالفهای ایجاد دده در سپاه یحیی به وسیله زیبدی مبذهبان صبورت
125

گرفت و همین امر سب پذیرش پیشنهاد هارون و ناتوانی یحیی از ایام دد.

یکی از پیامدهای مهم ائتالف عباسیان و زیدیان ،بدگویی آنان از پیشوایان امامیه نبزد
خلفا بود .عالوه بر نظر دیخ مفید در نقش دادتن زیدیه در دبهادت امبام صبادق
دواهدی درباره بدگویی ایشان از امام کاظم

،126

وجود دارد .مطابد گزارش دیخ صبدوق،

محمد بن جعفر زیدی مذه  127نزد هارون حاضر دد و با این سخن که «فکر نمی کبردم
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دو خلیفه بر مسلمانان حکومت کند ،تا برادرم موسی بن جعفر را دیدم» ببه ببدگویی از آن
حضرت

پرداخت .هم چنین یعقوب بن داوود سلمی در دمار بدگویان امبام کباظم
128

نام برده میدود.
نتیجه

جدایی و مقابله زیدیه و امامیه پس از ایام زید ،عدم همباهنای کامبل میبان زیدیبه و
رهبران ایامهای حسنی ،اعتقاد زیدیه بر لزوم ایام بر ضد امویبان ،جبواز امامبت مفضبول،
دعوت هر دو گروه به امامت فردی از اهل بیت

 ،حضور گروهی موسبوم ببه ضبعفا در

زیدیه و تبلیغات گسترده بنیعباس در دفاع از ایامهای زید و یحیی و طرفداران ایشان به
وسیله داعیان و خلفای عباسی ،برخی از مهمترین مواردی هستند که زمینه ائتالف زیدیان
و عباسیان را پدید آوردند.
حسنیان خالفت را حد خود میدانستند و با تأکید بر عدم مشروعیت عباسیان ،پیوسبته
به دنبال ایام بر ضد آنان بودند .این امر سب دد عباسیان از بستر بهوجود آمبده ،اسبتفاده
کنند و برای ائتالف با گروهی از زیدیه بکودند .او ائتالف در عصبر اول عباسبی در دوره
مهدی و با اعطای منص وزارت به فردی زیبدیمبذه صبورت گرفبت کبه عبالوه ببر
جلوگیری از ایام در این دوره ،سب روی کار آمدن بسیاری از زیدیان در والیات دد .ایبن
ائتالف در دوره هارون ادامه یافت و مهمترین داهد آن ،استفاده از متکلمبی زیبدی ببرای
کشتن رهبر حسنیان است .پیامد مهم این ائتالف ،پس از جلبوگیری از ایبامهبای دبیعی،
سختگیری بر پیشوایان امامیه است .چنانچه بدگویی زیدیمذهبان از امبام صبادق
امام کاظم

 ،موج سختگیری عباسیان و دهادت آنان دد.

و

سال پانزدهم ،شماره سوم ،پاییز  ،3131شماره مسلسل 93

543

پینوشتها:
 .1ر.ک :اعرابی ،مفاهیم و دیدگاه های ائتالف استراتژیک ،مطالعات مدیریت و بهبود و تحول،
زمستان  ،1831ش ،61ص .61-11
 .6جاللی مقدم ،دائرة المعارف بزرگ اسالمی ،تهران :مرکز دائره المعارف بزرگ اسالمی،1813 ،
ج 6ص.612
 .8صادقی مصطفی ،دولتمردان شیعه در عصر خالفت عباسی ،قم :پژوهشگاه علوم و فرهنگ
اسالمی .1811 ،
 .2مختار اللیثی ،جهاد شیعه ،ترجمه محمد حاجی تقی،قم :شیعه شناسی.1832،
 .6بختیاری شهال ،عملکرد عباسیان در قبال قیام های ضد اموی زید و یحیی ،علوم انسانی
دانشگاه الزهراء ،تابستان ،1831ش ،16ص.61-1
 .1ر.ک :ابن سعد ،بیروت :دارصادربی تا ،ج  ،6ص 211 ،266 ،261؛ ابن ندیم ،1861 ،ص 662؛
نجاشی رجال نجاشی ،قم :مؤسسة النشراالسالمی1211 ،ق ،ص  ،811شیخ طوسی ،اختیار
معرفة الرجال ،تحقیق سید مهدی رجائی ،قم :مؤسسه آل البیت1212 ،:ق ،ج  ،6ص -213
611؛ ابن داوود حلی ،رجال ابن داوود ،تحقیق صادق بحرالعلوم ،نجف :منشورات مطبعة
الحیدریة 1816ق ،ص  .122
 .2نوبختی ،فرق الشیعه ،بیروت :داراالضواء1212 ،هـ  .ق ،ص.61
 .3کلینی ،کافی ،تحقیق على اکبر غفارى ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،1818 ،ج ،6ص662؛ قاضی
نعمان  ،دعائم االسالم ،تحقیق سید محمد حسینى جاللى ،قم :جماعة المدرسین ،بیتا ،ج،1
ص .26
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 .1نوبختی ،پیشین ،ص66-66؛ حمیری ،حور العین ،تهران :نشر اعادات ،بیتا ،ص136-131؛
اشعری علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،تهران :امیرکبیر،1816 ،
ص.16
 .11عیسی بن زید بن علی از سران زیدیه است و در قیام محمد نفس زکیه و برادرش ابرهیم
شرکت کرد( .ابوالفرج اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،نجف :المکتبة الحیدریه1836 ،هـ  .ق،
ص)613
 .11کلینی ،پیشین ،ج 1ص .818
 .16شیخ طوسی ،پیشین ،ج ،1ص126؛ ج ،6ص.212
 .18شیخ مفید ،ارشاد ،بیروت :دارالمفید1212 ،هـ  .ق ،ج ،8ص.622
 .12مسعودی ،مروج الذهب ،قم :مؤسسة دارالهجره 1211 ،هـ  .ق ،ج ،8ص.686
 .16شهرستانی ،الملل والنحل ،تخریج محمد فتح اهلل بدران ،قاهره :مکتبة االنجلو المصریه ،بیتا،
ص162؛ عبدالقاهر بغدادی ،الفرق بین الفرق ،تهران :اشراقی ،1812 ،ص.66
 .11پیروان حسن بن صالح حی(م 113 .هـ  .ق) و کثیر النواء (م 181.هـ  .ق) را گویند(.اشعری،
المقاالت و الفرق ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،1811،ص13؛ نوبختی ،پیشین ،ص61؛
اشعری علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین ،پیشین ،ص)21

 .12اشعری سعد بن عبداهلل ،المقاالت و الفرق ،پیشین ،ص13؛ ابن مرتضی ،البحر الزخار الجامع
لمذاهب علماء االمصار ،قم :مجمع الزخائر االسالمی ،بیتا ،ج  ،1ص.21
 .13ایجی ،المواقف ،شرح علی بن محمد جرجانی ،قم :شریف رضی ،بیتا ،ج ،8ص111؛ ابن
مرتضی ،پیشین ،ج ،1ص21؛ عمرجی ،الحیاه السیاسیه و الفکریه للزیدیه فی مشرق االسالمی،
قاهره :مکتبة مدبولی ،بیتا ،ص.33
 .11شهرستانی ،پیشین ،ص111؛ اشعری علی بن اسماعیل ،مقاالت االسالمیین و اختالف المصلین،
پیشین ،ص11؛ عبدالقاهر بغدادی ،پیشین ،ص.82
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 .61نوبختی ،پیشین ،ص.62
 .61ر.ک :ابن داوود حلی ،پیشین ،ص611؛ درباره آرای این گروه و مصادره آنان به وسیله بتریه،
ر .ک :رحمان ستایش ،تحلیل روایات حکم بن عتیبه و انتسابش به زیدیه ،کتاب قیّم ،ش،8
ص ،1811 ،616-126ص .131-121
 .66پیروان ابوالجارود زیاد بن منذر(م 161.هـ  .ق) (نوبختی ،پیشین ،ص62؛ اشعری ،پیشین،
ص .)21
 .68اشعری ،پیشین ،ص21؛ ابن مرتضی ،پیشین ،ج ،1ص .21
 .62شهرستانی ،پیشین ،ص163؛ اشعری ،پیشین ،ج ،1ص11؛ شیخ مفید ،اوائل المقاالت ،بیروت:
دارالکتاب االسالمی1218 ،هـ  .ق ،ص.21
 .66ابنبابویه ،الخصال ،تحقیق على اکبر غفارى ،قم :جماعة المدرسین ،بیتا ،ص.662 ، 121

 .61اشعری ،پیشین ج ،1ص12؛ عبدالقاهر بغدادی ،پیشین ،ص81؛ اکوع ،الزیدیه نشأتها و
معتقداتها ،دمشق :دارالفکر 1212،هـ  .ق ،ص.61
 .62نوبختی ،پیشین ،ص.61

 .63درباره شکل گیری بتریه و عدم شرکت در قیامها ،ر.ک :فان اس ،علم الکالم و المجتمع فی
القرنین الثانی و الثالث ،ترجمه صالح سالمه ،کلن :الجمل6113 ،م ،ص 662؛ درباره پیوستن
بتریه به اهل سنت ،ر.ک :مادلونگ ،زیدیه ،ترجمه سید محمد منافیان ،طلوع ،شماره ،16
ص .123
 .61ابوالجارود از شاگردان صادقین 2و تا دوره ای از امامیه بوده است که بعدها به زید می پیوندد
(عمرجی ،پیشین ،ص.)32

 .81ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص288؛ شیخ مفید ،ارشاد ،پیشین ،ج 6ص616؛ اربلی ،کشف
الغمة ،بیروت :داراالضواء1216،هـ  .ق ،ج ،6ص .811
 .81نوبختی ،پیشین ،ص61-63؛ شهرستانی ،پیشین ،ص.162
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 .86ابو خالد واسطی ،قاسم بن سلم سلمی(ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص  )612و برخی فرزندان
زید (همان ،ص)622در قیام نفس زکیه حاضر بودند و بزرگانی چون سالم بن ابی واصل(همان،
ص ،)862حمزة بن عطا(همان ،ص )862و خلیفة بن حسان(همان ،ص )816در لشکر ابن
طباطبا بودند.
 .88درباره مخالفت زیدیه با قیام ابرهیم ،ر.ک :همان ،ص .611
 .82همان ،ص .213
 .86همان ،ص .886
 .81درباره اعالم نفس زکیه به عدم حضورش در این قیام ها ،ر.ک :جاحظ ،البیان و التبیین،
بیروت :دار و مکتبه الهالل ،بیتا ،ج ،1ص.666
 .82درباره همراهی مذاهب دیگر چون معتزله و مرجئه ،ر.ک :نجفیان ،واکاوی دالیل حمایت،
همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسالمی با نخستین قیام های سادات حسنی،
مطالعات تاریخ فرهنگی ،بهار  ،11ش ،11ص .111-116
 .83دینوری ،اخبار الطوال ،تحقیق عبد المنعم عامر ،بیجا :دار احیاء الکتب العربیه1111 ،م،
ص886؛ ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص .682-688
 .81ابنبابویه ،من الیحضر الفقیه ،تحقیق على اکبر غفارى ،قم :جماعة المدرسین1212 ،هـ  .ق،
ج 2ص622؛ مزی ،تهذیب الکمال ،بیروت :مؤسسه الرسالة1211 ،هـ .ق ،ج ،11ص .186
 .21ابن سعد ،پیشین ،ج ،1ص881؛ عَقیلی ،ضعفاء الکبیر ،تحقیق عبدالمعطى امین قلعجى ،بیروت:
دار الکتب العلمیه ،بیتا ،ج ،6ص166؛ ابن حجر ،تهذیب التهذیب ،بیروت :دارالفکر1212 ،هـ
.ق ،ج ،8ص.826
 .21اشعار کمیت بن زید اسدی(م 161 .هـ  .ق)( کمیت بن زید ،شعر الکمیت ،تحقیق داوود سلوم،
بیروت :عالم الکتاب ،بیتا ،ص ، )22-28سید حمیری(م 128 .هـ  .ق) (دیوان السید الحمیری،

بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات ،بیتا ،ص)122و ابراهیم بن مهاجر(مقریزی ،امتاع
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االسماع ،تحقیق محمد عبدالحمید النمیسى ،بیروت :دارالکتب العلمیه1261 ،هـ  .ق ،ص)62
بیانگر این امر است.
 .26ابنبابویه ،عیون اخبار الرضا ،تحقیق شیخ حسین اعلمی،بیروت :مؤسسه االعلمی 1212،هـ .
ق ،ج ،6ص666؛ کلینی ،پیشین ،ج ،3ص.612
 .28ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر ،1836 ،ج ،2ص .868
 .22عطوان ،الدعوه العباسیه مبادی و اسالیب ،اردن :مکتبة المحتسب ،1833 ،ص.12
 .26مطابق حدیثی پیامبر

به دولت بنی هاشم بشارت میدهد و به عموی خود ،عباس

میفرماید :فرزندان تو حکومت را در دست خواهند گرفت(ابن طقطقی ،تاریخ فخری ،ترجمه
وحید گلپایگانی ،تهران :انتشارات علمی و فرهنگی ،1812،ص .)111
 .21طبری ،تاریخ ،چاپ چهارم ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات 1218 ،هـ  .ق ،ج، 3
ص.31
 .22مؤلف ناشناس ،اخبار دولة العباسیه ،تحقیق عبدالعزیز دوری ،بیروت :دارالطلیعه ،بیتا ،ص
.681، 611
 .23همان ،ص .626
 .21همان ،ص.686-681
 .61بالذری ،انساب االشراف ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات1812،هـ  .ق ،ج ،6ص612؛
ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص.131
 .61یعقوبی ،تاریخ ،بیروت :دار صادر ،بیتا ،ج ،6ص .861
 .66ابن اعثم ،الفتوح ،تحقیق على شیرى ،بیروت :دار االضواء1211 ،هـ  .ق ،ج ،3ص.11
 .68ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص161-126؛ هارونی ،االفادة فی تاریخ االئمه الساده ،بیروت:
بینا1132 ،م ،ص .26-13
 .62ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص.111
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 .66ابن اثیر ،پیشین ،ج ،2ص.611
 .61ابن سعد ،پیشین ،ج ،6ص661؛ ابن جوزی ،زاد المسیر ،بیروت :داراالحیاء التراث1836 ،هـ .
ق ،ج 2ص .616
 .62بالذری ،پیشین ،ج ،8ص .281
 .63مسعودی ،پیشین ،ج ،6ص.866
 .61درباره حمایت زیدیه از عبداهلل بن معاویه و چگونگی مقابله با ایشان ،ر.ک :بالذری ،پیشین،
ج ،6ص12؛ ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص162؛ ابن طقطقی ،پیشین ،ص.181
 .11شهرستانی ،پیشین ،ص166؛ ابن خلدون ،مقدمه ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا،
ص.112
 .11ر.ک :نجف زاده ،افضلیت امام از دیدگاه فرق کالمی ،فلسفه و کالم ،1832 ،ش ،32ص-131
.132
 .16قاضی عبدالجبار ،المغنی فی ابواب التوحید و العدل ،قاهره :الشرکه العربیه للطباعه و النشر،
بیتا ،ج 61ص.688-661
 .18حمیری ،پیشین ،ص.166-161
 .12منصور عباسی برای دست یافتن به نفس زکیه ،به افزایش مستمری بیت المال و منصبهای
حکومتی وعده می دهد (ابن عبد ربه ،عقد الفرید ،بیروت :دارالکتب العلمیه1212،هـ  .ق ،ج،6
ص.)21
 .16یعقوبی ،پیشین ج ،6ص .636
 .11طبری ،پیشین ،ج ،2ص .261-266
 .12درباره اقداماتی که سبب رنج و زحمت فراوان علویان شد ،ر.ک :ذهبی ،تاریخ اسالم ،تحقیق
عمر عبدالسالم تدمرى ،بیروت :دارالکتاب العربى1211 ،هـ  .ق ،ج ،1ص612-662؛ ابن
صباغ ،الفصول المهمه ،تحقیق سامى الغریرى ،قم :دارالحدیث1266 ،هـ  .ق ،ص.611-612
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 .13مسعودی ،پیشین ،ج ،8ص611؛ ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص.161،168
 .11درباره تنگ دستی مردم در دوره منصور ،ر.ک :احمد امین ،پیشین ،ص688؛ درباره افزایش
مقدار مالیات و سختگیری بر مردم ،ر.ک :مسعوی ،مروج الذهب ،پیشین ،ج ،8ص.816
 .21باقر شریف قرشی ،حیاة االمام موسی بن جعفر ،قم :دارالکتب العلمیه1831 ،هـ  .ق ،ج،1
ص .813
 .21طبری ،پیشین ،ج ،2ص.111
 .26درباره نامه نگاری بین منصور و نفس زکیه ،ر.ک :طبری ،پیشین ،ج ،3ص .16
 .28ابن طقطقی ،پیشین ،ص .616
 .22درباره طرفداری محمد بن زید از منصور و اختالف وی با دیگر برادرانش ،ر.ک :ابوالفرج
اصفهانی ،پیشین ،ص.662
 .26وی از سران زیدیه بود .
 .21ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص.613
 .22ابوالفضل ،ربیع بن یونس بن کیسان بن عباسی از موالیانی است که منصور ،او را به عنوان
حاجب برگزید و به مقام وزارت منصوب کرد(خطیب بغدادی ،تاریخ بغداد ،بیروت :دارالکتب
العلمیه1212 ،هـ  .ق ،ج 3ص218؛ ابن عساکر ،تاریخ مدینه دمشق ،بیروت :دارالفکر1216،هـ
 .ق ،ج ،13ص )36
 .23طبری ،پیشین ،ج ،1ص.821
 .21حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب از علویان مدینه است( خطیب بغدادی ،پیشین،
ج 6ص .)861
 .31همان ،ص .828
 .31همان ،ص .868
 .36مسعودی ،پیشین ،ج ،8ص.861

511

ائتالف زیدیان و عباسیان در عصر اول عباسی ...

 .38نعمان بن ثابت ،الجندیة فی الدولة العباسیه ،بغداد :مطبعه اسد1161 ،م ،ص .122
 .32طبری ،پیشین ،ج ،1ص.811
 .36همان ،ص.813-811
 .31همان ،ص .812
 .32عمر سعیدی ،العیون و الحدائق فی اخبار الحقائق ،دمشق :المعهد للدراسات العربیه1128،م،
ص .628
 .33ابن اثیر ،پیشین ،ج ،1ص61؛ سیوطی ،تاریخ الخلفاء ،تحقیق صالح ابراهیم ،بیروت :دارصادر،
ص628؛ طبری ،پیشین ،ج ،1ص.813-811
 .31مسعودی می گوید :وی فردی سنگ دل ،تندخو و سرسخت بود (مسعودی ،پیشین ،ج،8
ص .)886
 .11ابن طقطقی ،پیشین ،ص .122
 .11درباره وصیت مهدی به هارون الرشید ،ر.ک :ابن قتیبه ،االمامة و السیاسة ،تحقیق على شیرى،
قم :شریف رضى1218 ،هـ  .ق ،ج ،6ص.138
 .16طبری ،پیشین ،ج ،1ص .222
 .18خطیب بغدادی ،پیشین ،ص.262
 .12عقیلی ،پیشین ،ج 8ص221؛ ابن عدی ،الکامل فى ضعفاء الرجال ،تحقیق سهیل زکار ،بیروت:
دارالفکر1211 ،هـ  .ق ،ج ،1ص.21
 .16مطابق روایاتی ،وی با امام صادق 2ارتباط داشته است و بعدها به امامیه میپیوندد (کلینی،
پیشین ،ج 2ص821؛ شیخ طوسی ،پیشین ،ص.)826
 .11نجاشی ،پیشین ،ص.111
 .12نام پدرش را مسلم و سالم نوشته اند که ناشی از تصحیف است.
 .13درباره خدمت او در حکومت منصور و مهدی عباسی ،ر.ک :خلیفه بن خیاط ،تاریخ خلیفه،
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تحقیق سهیل زکار ،بیروت :دارالفکر ،بیتا ،ص .632
 .11بالذری ،پیشین ،ج ،8ص .861
 .111محسن امین مهمترین دلیل شیعه بودن وی را دفاع و حمایت از سید بن اسماعیل حمیری
میداند (محسن امین ،اعیان الشیعه ،بیروت :دار التعارف ،بیتا ،ج ،3ص.)121
 .111ابوالفرج اصفهانی ،اغانی ،بیروت :داراحیاء التراث العربی1216 ،هـ  .ق ،ج ،2ص.113
 .116بالذری ،پیشین ،ج ،8ص .826 ، 863
 .118درباره فرستادن وی به عنوان جاسوس ،ر.ک :طبری ،پیشین ،ج ،2ص611؛ ابوالفرج
اصفهانی ،مقاتل الطالبیین ،پیشین ،ص131؛ بالذری ،پیشین ،ج ،8ص.611-612
 .112طبری ،پیشین ،ج ،3ص .81
 .116ذهبی ،تاریخ اسالم ،پیشین ،ج ،11ص .61
 .111ابنبابویه ،عیون اخبار الرضا ،پیشین ،ج ،6ص .28
 .112ابن طقطقی ،پیشین ،ص .666
 .113ابن عماد حنبلی ،شذرات الذهب ،تحقیق عبدالقادر و محمود االرنؤوط ،دمشق ،دار ابن کثیر،
1211ق ،ج ،6ص.612
 .111مسعودی ،پیشین ،ج ،8ص .816وزارت در این دوره از مناصب مهم سیاسی و مقامی کلیدی
در نگاه مردم به شمار می رفته است (ابن طقطقی ،پیشین ،ص .)611
 .111همان ،ص.661
 .111همان .
 .116طبری ،پیشین ،ج ،3ص .113
 .118مطابق سخن بشار بن برد(م 112 .هـ  .ق) از شاعران برجسته عرب(خطیب بغدادی ،پیشین،
ج ،12ص.)612
 .112طبری ،پیشین ،ج ،1ص821؛ ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،پیشین ،ج 1ص66؛ جهشیاری،
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الوزراء و الکتاب ،قاهره :مطبعه حلبی1862 ،هـ  .ق ،ص126؛ ابن خلدون ،العبر و المبتدأ و
الخبر ،قاهره :بینا1632 ،هـ  .ق ،ج ،8ص .222
 .116طبری ،پیشین ،ج ،3ص .161-166
 .111طوسی ،پیشین ،ج ،6ص .626
 .112همان .
 .113همان .
 .111برای مشاهده روایات هشام بن ابراهیم عباسی ،ر.ک :خویی ،معجم رجال الحدیث ،بیجا:
بینا1218 ،ق ،ج ،61ص .631
 .161طوسی ،پیشین ،ج ،6ص.211
 .161هذا عباسی فآمنه و خلی سبیله (همان) .
 .166ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص .866
 .168درباره چگونگی همکاری وی با عباسیان و اقدامات سلیمان بن جریر ،ر.ک :ابوالفرج
اصفهانی ،پیشین ،ص .861-866
 .162طبری ،پیشین ،ج ،1ص .221
 .166ابوالفرج اصفهانی ،پیشین ،ص211؛ سامی نشار مینویسد :یحیی بن عبداهلل مجبور به
مصالحه با هارون الرشید شد و سبب آن اختالفی بود که زیدیه بتریه پدید آوردند (سامی نشار،
نشأة فکر الفلسفی فی االسالم ،قاهره :دارالمعارف بمصر1112 ،م ،ج ،6ص .)136
 .161شیخ مفید ،پیشین ،ج ،8ص.622
 .162ابنبابویه ،پیشین ،ج ،6ص.28
 .163همان ،ص.26

