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جییش ،افتوا اییو عیوس  ،داازه ن یی ف جییش ن دس آناد جیایش باو
هاعاو س

تو ماز بونا ن یمو ی عیوساو بو دییشاهیاو هااع دا فوآییای

جییش تو دس یوب به خالف
آ س

انه گودد .یوفتهیو

ی پژنیش دشاو دییایه

که یمگو ی جییش عیوساو بو بونایو هااع دا یا

چوخش د هته س

فوآییای پیداو

ن گومبهگوم به دییشهیو گونهیاو ایااش هااعه گاو یش

پای کوده س .

کلیدواژگان :عباسیان ،شیعیان ،چرخش اندیشه ،باورهای شیعی ،علویان.
 .1مقدمه

درباره تاریخ دقیق آغاز جنبش عباسیان (231-656ق ).در بین مورخان اختالف است 2اما
بیشتر آنان ،نخستین اقدام عملی آشکار جنبش عباسیان را از زمان مرگ ابوهاشم عبددا
بن محمد حنفیه (د79 .ق ).در سال 79ق .میدانندد 1.آغداز جندبش دوره طالیدی امامدت
محمد بن علی و هنگام برداشت عباسیان از دسترنج رقیبان دیرینه خود؛ یعندی علویدان
بوده است.
واگذاری امامت از ابوهاشم علوی ،امام کیسانی به محمد عباسی (د215 .ق) ،3با ایدن
پرسش روبهرو است که مگر ابوهاشم از سوی شیعیان صاحب حق بوده است که بخواهدد
آن را واگذارد؟ اگر چنین بوده است ،آیا میخواست و میتوانست با وصیتی پنهانی و شتابی
امامت را به عباسیان واگذارد و پیروانش را به همراهی با ایشان وادارد؟ پرسش مهمتر این
است که چگونه ابوهاشم ،امامت را به دیگر بزرگان شدیعی واگدذار نکدرد و در بدین همده
 .1خض ی ،ریخ خ فت عب سی اا آغ ا پ ی ز آ ع یه ،ص.2
 .2ی ری ،اإلم مة و ارسی سة ،ج ،2ص.141
 .3اعن اثی  ،ارک مل ،ج ،5ص 44و 53؛ اعن طقطقی ،ارفخ ی ،ص.141

09

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و چهارم زمستان 9911

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.
پس میتوان گفت که در آن دوره ،عباسیان مانند دیگر گروههای شیعی و علوی ،پیرو
تشیع و باورمند به ناشایستگی امویان و شایستگی خاندان رسالت برای خالفت بدودهاندد و
همه فرزندان وابسته به خاندان رسالت مانند حسینیان ،حسدنیان ،طالبیدان و عباسدیان در
جامعه ،جایگاه منتسب به تشیع و باورمندی به جانشینی امام علی

را داشتهاند ،اما بین

خود این گروهها ،رقابت بوده است.
باور اینکه درآن زمان ،علویان تا آنجا بده عباسدیان نزدیدو بدودهاندد کده ابوهاشدم
(د79 .ق ).کسی جز محمد بن علی عباسی (د215 .ق ).را شایسته نمیدانست تا راز دعوت
و نام داعیان سرّی علوی را به او بگوید به سادگی پذیرفتنی نیست .به ویژه اینکده امدام
عباسی بسیار زود هنگدام ،قصدد انتخدام منه ده دعدوت را داشدت و کوفده را نامناسدب
میدانست؛ زیرا دل در گرو خاندان امیرالمؤمنین حضرت علی

سپرده بودند.

2

شکلگیری جنبش عباسیان ،به گونهای بدوده اسدت کده همدواره کدانون ن دد و ن در
پژوهشگران تاریخ قرار گرفته است .پیوند این جنبش با اصلیتدرین مخالفدان بندیامیده؛
یعنی شیعیان ،یکی از مهمترین مباحثی است که در برخی پژوهشها آمدده اسدت ،بدرای

نمونه م االتی چون اولین تکاپوهای تشیع در خراسان و ارتباط بین عباسدیان و تشدیع در
دولت آلبویه را میتوان از جمله پژوهشهایی دانست که به گونهای به بررسی این ارتباط
پرداختهاند ،اما با این وجود ،هیچ یو از م الههای پیشگفته به روشنی و بهویدژه در بدازه
زمانی آغاز جنبش تا آستانه خالفت به این مسئله نپرداختهاند که ماهیت جنبش عباسدیان
را تا چه میزان میتوان شیعی دانست؟
 .1ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیه ،ص.202
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مهالبی مانند این که مفهوم تشیع در اوایل ظهور اسالم به مراتدب عدامتدر از مفهدوم
شناخته شده آن در قرون بعدی است .در این دوره ،حتی تفکیو بین علویدان و عباسدیان

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

شامل علویان و عباسیان را در برمیگرفت تا جایی که عباسیان نیز خود را شدیعه معرفدی
میکردند 2.این نکته نه تنها پرسش پیشگفته را همچنان بیپاسخ میگذارد که پیچیدگی
دیگری را میرساند ،مانند اینکه معیارهای یو جنبش شیعی ،چگونه در این جنبش یافت
میشوند؟ آیا شیعی بودن آنان در دورههایی و رویدادهایی دگرگون شده است و اندیشههدا
و برنامههای سیاسی و اجتماعی آنان با تهور روبهرو بوده است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند ماهیت جنبش عباسیان (231-656ق ).و نگاه مردمان
آن زمان ،به ویژه شیعیان را به این جنبش آشکار سازد .در آغاز بایدد سدن ههدای شدیعی
بودن یو حرکت اجتماعی را مشخص نمود و این سن هها را در جنبش عباسیان بررسدی
کرد .شیعی بودن یو جنبش در دوره حضور با میزان همراهی آن با اندیشهها و آموزههای
مذهبی شیعیان در آن دوره ،پیوند تنگاتنگی دارد .در آن دوره ،برخدی پیدرو اندیشدههدای
امامان باقرین

 ،برخی پیرو اندیشههای کیسانیه و ابوهاشم و برخی مانند مردم کوفه در

پی یافتن رهبری برای جنبش در برابر امویان بودند و زید را شایسته دانستند و به گونهای
اندیشه نبرد با ستمگران و دست به شمشیر بردن را سن ه شیعی بودن میدانستند.
به همین دلیل جنبشهایی ،مانند جنبش زید ،یحیی و عبدا بن معاویده بدر پایده ایدن
اندیشهها رخ داد و راهبرد امامان باقرین

کارهای فرهنگی و علمی برای تبیین اندیشههای

راستین تشیع بود .ایشان بستر را برای جنبش مناسب نمدیدیدندد و از آن دوری مدیکردندد.
عباسیان گاه در دسته نخست با جنبش همراه بودند و گاه کنار میکشیدند .بنابراین ،پیچیدگی
در اندیشه های عباسیان و میزان باورمندی آنان به تشیع ،نیازمند بررسی است.
 .1مف خ ی« ،اورین ک پ

ی شیع ر خ اس ز» ،ریخ اس  ،ش ،1ص.111
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ان ام شده باشد ،پیرو تشدیع امدامی

اگر جنبش آنان با همراهی یا دستور امامان

بودهاند ،اما اگر امام ن شی در فرآیند جنبش نداشته باشد و یا به گونهای مسئله انتسام بدا
اندیشه و راه امام مهرح باشد ،نیازمند بررسی است .آشکار است که جدایی امامان شیعه از
جنبش عباسیان نیازمند بررسدی نیسدت .در جریدان دعدوت ابوسدلمه از امدام صدادق
(ش249 .ق) آن حضرت ،نامه ابوسلمه (د231 .ق ).را نخواندند و آن را سدوزاندند .ایشدان
این کار را پاسخی به پیام نامه دانستند و با شعری در این باره فرمودند:
اى كه آتشى مي افروزى و روشنايى آن براى ديگرى است و اى هيزمچينىى
كه هيزم ديگران را فراهم مىكنى.

1

بنابراین ،برخالف جنبشهایی چون جنبش زید که روایاتی از امامان درباره همراهی با
آنان مهرح است ،1درباره همراهی با جنبش عباسیان یا تأیید شخصیتهای آن هیچگونده
گزارشی نیامده است و شواهد بر مخالفت ایشان داللت دارد .برای نمونه در سدال 216ق.
هنگامی که عباسیان در ابواء با نفس زکیه (د245 .ق ).بیعت کردند ،امام صدادق

بدا او

بیعت نکرد و به عبدا بن حسن (د245 .ق ).فرمود:
جنبش نکنيد كه هنگام آن فرا نرسيده است.

در این م لس با ایشان مخالفت شد و امام
امام

خبر از خالفت عباسیان دادند .در ادامه،

به عبدا فرمودند:
تو و پسرانت به خالفت نميرسىيد و پسىرانت بىه دسىت ايشىان (بىرادران
عباسي) كشته خواهند شد.

 .1مسع ی ،م وج ارذ ب و مع ز ارج
 .2شیخ ص وق ،عی ز اخب ر ار ّض

3

 ،ج ،3ص.254
 ،ج  ،1ص.253

 .3اع ارف ج اصفه نی ،مق ل ارط ربیین ،ص.225
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اینکه امام با جنبش همراهی ندارد ،نشانه ماهیت غیرشدیعی امدامی جندبش اسدت ،امدا
همراهی همه آنان در یو جلسه برای برنامهریزی دربداره آیندده جهدان اسدالم و خالفدت،
اشتراک در شیعی بودن آنان با وجود تفاوت در برنامه و راهبرد را نشان میدهد .برای ارزیابی
ماهیت شیعی یو جنبش الزم است همه ابعاد جنبش از جمله ،هدمگرایدی بدا اندیشدههدای
شیعی را بررسی کرد .بنابراین باید سن ه های دیگری را بدرای سدن ش میدزان تشدیع ایدن
جنبشها به گونهای در ن ر گرفت که در همه جنبشهای شیعی کاربرد داشته باشند.
البته نباید فراموش گردد که جنبشهای شیعی باید در گام نخست سن ههای اسالمی
را دارا باشند .به این معنا که به قرآن ،الگو بودن پیامبر

 ،باور به آموزههای پایهای دین

مانند اخالق ،احکام و باورها با رویکرد احترام به همده جهدان اسدالم و همده مسدلمانان،
پایبند باشند .پس از این در گام دوم میتوان سن ههایی ،مانند باور به جانشینی فردی از
خاندان پیامبر

،اندیشههای شیعی و همراهی بزرگان شیعی بدا آندان را بررسدی نمدود.

ارزیابی میزان همراهی جنبش عباسیان با این سن هها میتواند تحلیلی قانعکننده در مورد
ماهیت شیعی جنبش عباسیان ارائه دهد.
چنانچه گذشت ،جدایی آشکار امام معصوم جایی برای بررسی میزان همراهی امدام بدا
این جنبش نمیگذارد .همان گونه که امام صادق

با جنبشهدای دیگدر شدیعی مانندد

جنبش زید ،2یحیی ،عبدا بن معاویه ،نفس زکیه 1و شهید فخ 3همراهدی نداشدته اسدت.
 .1محم رض ع رانی« ،ع اخ انی مه ی ان ری ای عن علی؛ عس ش سی و ف ای ش سی» ت ریخ
اس  ،امس ز  ،1312ش .12
 .2محم رض ع رانی و

ریخ اس

ی شعب زپ ر « ،حلیل سلسله م ا بی ع امل شکست ج بش نفس اکیه»،

و ای از ،عس ز  ،1311ش.42

 .3محم رض ع رانی و حسین ری ز« ،م یت فک ی و سی سی ج بش شهی فخ ع پ یه س جه ی
ج بش ام می» ،پژو شن مه ریخ ،امس ز  ،1312ش .،33
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بددا ایددن حددال ،جدددایی از دیگددر بزرگددان و گددروههددای شددیعی نیازمنددد بررسددی اسددت
و میزان باورمندی آنان ،ضرورت پژوهش است .بدین روی با بررسی سن ههدایی روشدن
خواهد شد که چگونه و تا چه اندازه میتوان بده ماهیدت شدیعی بدودن جندبش عباسدیان
باور داشت.
برای دستیابی به این هدف الزم است ،سن ههایی در زمینه ماهیدت شدیعی در ن در
گرفت که برای بررسی جایگاه اجتماعی جنبش به ارزیابی باور خالفت خاندان پیدامبر

،

همراهی بزرگان شیعه ،تأیید رهبر جنبش به وسیله بزرگان شیعه و دستآورد جنبش برای
شیعیان و برای بررسی جایگاه دینی رهبران جنبش به ارزیابی باور به اندیشههای شدیعی،
رفتار دینی رهبران جنبش ،انگیزه و اهداف دینی جنبش میپردازیم تدا میدزان باورمنددی
عباسیان با هویت شیعی در فرآیند جنبش از هنگام واگذاری رهبری ابوهاشم به محمد بن
علی تا آستانه دستیابی عباسیان به خالفت روشن گردد.
 .2چگونگی جنبش عباسیان

نخستین گام جنبش عباسی ،آغاز دعوت در سال79ق .پس از وصیت ابوهاشم عبدا بدن
محمد حنفیه (د79 .ق ).به محمد عباسی بود 2.محمد بن علی (د215 .ق ).دهکده کوچکی
به نام حمیمه را پایگاه جنبش قرار داد و از آنجدا ،داعیدانی را بده خراسدان و مداوراءالنهر
فرستاد و پس از درگذشت وی ،پسرش ابراهیم جانشین او شد.

1

ابراهیم امام (د232 .ق) به خراسان توجه کرد و در آنجا ،بزرگان زیادی مانند بازرگان
معروف ،بکیر بن ماهان (د .ح 219ق ).به او گرویدند .بکیدر در سدال 2۰5ق .در کوفده بدا
عباسیان بیعت کرد و هسته مرکزی جنبش با  21ن یب و  91داعدی را بنیدان نهداد .او در
 .1ی ری ،اإلم مة و ارسی سة ،ج ،2ص.141
 .2ی ری ،ریخ ارخلف  ،ص.332
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سال 216ق .در زندان با ابومسلم (د236 .ق ).آشنا شد و پس از آزادی ،او را به امام عباسی
معرفی کرد.

2

جنبش عباسیان در سال 217ق .در خراسان به دست سلیمان بن کثیر (د233 .ق ).آغاز
شد و پیروان عباسی پیرامون ابومسلم (د236 .ق ).که امیر آل محمد خواندده مدیشدد بدا
لباس و پرچمهای سیاه گرد آمدند .آنان توانستند بخش بزرگی از خراسان و مرکز ایران را
به فرماندهی سردار عباسیان ،حطبة بن شبیب به دست گیرند و از سدوی دیگدر ،کمدو
ابوسلمه خالل (د231 .ق ).یا وزیر آل محمد در کوفه ،بسیار سودمند بود.

1

در این هنگام ،خلیفه اموی مروان بن محمد ،ابراهیم امدام (د232 .ق ).را کده در شدهر
حمیمه میزیست ،دستگیر کرد و در زندان حرّان کشت .ابدراهیم پدیش از مدرگ ،بدرادرش
ابوالعباس سفاح (د236 .ق ).را جانشدین خدویش کدرده بدود .سدفاح بده همدراه بدرادران و
عموهایش به کوفه ،نزد ابوسلمه خالل (د231 .ق ).گریخت .گزارش شده است که ابوسلمه
در آغاز بر آن بود ،برخی از علویان ،مانند امام صادق

(249ق ).را به عنوان خلیفه معرفی

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

3

دقت در چگونگی پیدایش جنبش عباسی و پیوند با کانونهای شدیعی ،ایدن گمدان را
ت ویت میکند که عباسیان در آغاز باورهایی شیعی داشتند و کمکدم در بسدتر رخددادهای
تاریخی با فراز و نشیب روبهرو شدند .شواهدی مانند ارتباط با ابوهاشدم (د79 .ق ).فرزندد
محمد حنفیه (د92 .ق ،).ادعای وراثت تشکیالت تشیع به وسیله محمد بن علی عباسدی،
ادعای خونخواهی شهدای بزرگ شیعی همچون امام حسین
 .1ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیة ،ص.220-214
 .2طب ی ،ریخ األمم و ارمل ك ،ج ،1ص.403-333
 .3یعق عى ،ریخ یعق عی ،ج ،2ص.334
 .4ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیة ،ص.132

4

 ،زید بدن علدی (211ق).

سال بیست و یکم ،شماره هشتاد و چهارم زمستان 9911

08

و یحیی بن زید (215ق) 2،بهرهگیری از آموزهها و ال ام شیعی هدمچدون امدام ،منصدور،
مهدی و هادی و حضور در گروههای شیعی مانند بیعت با نفس زکیه ،نمونههایی است که
عباسیان در جنبش بر آنها پافشاری میشد.
سران ام ،ابوالعباس سفاح در سال 231ق .در کوفه بده عندوان اولدین خلیفده عباسدی،
خهبه خواند 1.سپاه عباسیان به فرماندهی عبدا بن علی عباسدی 3در نبدردی در منه ده
زام (231ق ).نزدیو موصل ،سپاه امویان به فرماندهی مروان بن محمد ،خلیفه امدوی را
شکست دادند 4و خالفت امویان (42-231ق ).به غیر از اندلس از بین رفت.
 .3ارزیابی سنجههای شیعی در جنبش عباسیان

عباسیان مانند دیگر مسلمانان به نمادها و شعایر دینی مانند قرآنکریم ،ت دس پیامبر

و

آموزههای پایهای دین پایبند بودند .بررسی میزان پایبنددی عباسدیان در دوره خالفدت،
موضوعی جداگانه است اما ایشان در هنگام جنبش تا تشکیل خالفت عباسی همدواره بدر
نمادهای دینی تأکید داشتند و برای زنده کردن سنت نبوی که به دست امویان به انحراف
کشیده شده بود ،جنبشی را به راه انداختند.

5

تأکید عباسیان بر دین در خهابهها و سخنرانیها 6،تأکید بر نسدبت خانددان رسدالت از
سوی عباس عموی پیامبر ،9تأکید بر م ام رفادت و س ایت عباس که پدس از اسدالم بده
 .1اع ارف ج ،مق ل ارط ربیین ،ص .150
 .2اعن ج ای ،ارم ظم فى ریخ األمم و ارمل ك ،ج ،1ص.211
 .3ع ذری ،جمل من انس ب االش اس ،ج ،4ص.103
 .4طب ی ،ریخ األمم و ارمل ك ،ج ،1ص.432
 .5اعن ج ای ،ارم ظم فى ریخ األمم و ارمل ك ،ج ،1ص.211
 .2ریثی ،جه شیعه ر ورا او عب سی ،ص.113
 .1اعن اثی  ،ارک مل فی ار ریخ ،ج ،5ص.412

00
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جهت ت دس کعبه و زیارت آن عملی دینی محسدوم مدیگردیدد 2،تفداخر بده شخصدیت
عبدا بن عباس به عنوان مفسدر قدرآن ،1اسدتفاده از نمادهدای م ددس ندزد مسدلمانان
هم چون خاتم ،عصا و ردای پیدامبر

 3،تأکیدد بدر خالفدت و نده سدلهنت ،4اسدتفاده از

شعارهایی دینی همچون الرضا من آل محمد برای برانگیختن احساسات مدذهبی مدردم،

5

ان ام آموزههای اجتماعی دینی در جامعه مانند اقامده جمعده ،جماعدات و حدج 6و شدواهد
دیگری نشان دهنده وابستگی آنان به دین اسالم است .در پیروی از آموزههای شیعی نیدز
شواهدی آورده شده است که در این م اله برای ارزیابی ماهیت شیعی جنبش عباسیان بدا
نُه سن ه به بررسی رویکرد و رفتار آنان میپردازیم.
 .1-3باور به خالفت از خاندان پیامبر

انتسام خویشاوندی به پیامبر اکرم

 9و شعار الرضا من آل محمد 9مهمترین ادعای

عباسیان برای به دست آوردن خالفت بود .مهرح کردن توارث اعمام 7و تأکید عباسیان بر
وصیت ابوهاشم (د79 .ق ).به محمد بن علی عباسی (د215 .ق ).در همدین راسدتا اسدت.
 .1ع ذری ،جمل من انس ب االش اس ،ج ،4ص.12
 .2اعن طقطقی ،ارفخ ی ،ص.141
 .3اعنج ای ،ارم ظم فی ریخ ارمل ك و االمم ،ج ،1ص.211
 .4مسک یه ار ااى ،ج رب األمم ،ج ،3ص.321
 .5ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیة ،ص.114
 .2م ز ،ص.331
 .1طب ی ،ریخارطب ی ،ج ،1ص .510
 .3ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیة ،ص  204،231 ،200و .331
 .1اعن اثی  ،ارک مل فی ار ریخ ،ج ،5ص.412
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همچنین ن ض بیعت عباسیان با نفس زکیه ،2احت اج بیپایه و مبتنی بر مبانی جداهلی در
تددوارث اعمددام 1،رفتدداری کدده بددا ابوسددلمه خددالل (د231 .ق ).پددس از دعددوت او از امددام
صادق

گردید 3نشان میدهد که دیگر علویان ،هیچگاه در هنگام دعدوت و پدس از آن،

خشنود به واگذاری خالفت به ایشان نبودند.
از سوی دیگر ،منصور عباسی به امام صادق

گفت:

به يقين خونت را خواهم ريخت و خاندانت را خواهم كشت تا اينكه كسى از
شما را كه قامتش به اندازه طول تازيانهاى باشد بر روى زمين باقى نمىگذارم.

4

این سخن نشان دهنده رویارویی گروههای وابسته به خاندان رسدالت اسدت ،امدا ایدن
نکته را نیز نشان میدهد که عباسیان به دلیل انتسام به خانددان رسدالت در بدین مدردم
دارای جایگاه اجتماعی بودند.
 .2-3همراهی بزرگان شیعه در جنبش

شاید پنداشته شود که افرادی مانند ابوسلمه ،دل در گرو اهدل بیدت داشدتند و بدا
عباسیان همراه شدند تا جنبش را به دست صاحبان اصلی آن برسانند ،اما این گمان به
دست امام صدادق

کندار گذاشدته شدد .آن حضدرت در جریدان دعدوت ابوسدلمه

فرمودند:
من و ابوسلمه چه ارتباطي با هم داريم؟ ابوسلمه شيعه غير من است.
 .1مفی  ،اإلرش فی مع فة حجج اهلل على ارعب  ،ج ،2ص.111
 .2اعن اثی  ،ارک مل فی ار ریخ ،ج ،5ص.533
 .3ی ری ،اإلم مة و ارسی سة ،ج ،2ص.125
 .4اعن شه آش ب ،م ب آ أعی ط رب ،ج ،3ص.351

 .5مسع ی م وج ارذ ب و مع ز ارج

 ،ج ،3ص.254

5
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همچنین در گفتوگوی بین عبدا محض و امام صادق
عبدا  ،جمله امام

پس از دعوت ابوسلمه از

ماهیت جنبش عباسیان را نشدان مدیدهدد .امدام

بده عبددا

محض فرمودند:
اى ابومحمد! از چه هنگام خراسانيها شيعه تو بودهاند؟ مگر ابومسىلم را تىو
سوى خراسان فرستادهاى؟ مگر تو گفته بودى سياه بپوشد؟ اينها كه سوى عىرا
آمدهاند تو سبب آمدنشان بودهاى؟ يا كسي پيش آنها فرستادهاى؟ آيىا كسىى از
آنها را ميشناسى؟

1

پس مشاهده میشود که امام

آشکارا از عباسیان و عوامل جنبش دوری میجسدت

و علویان را از همراهی با جنبش یا افتادن در دام عباسیان پرهیز مدیدادندد ،مانندد آنچده
درباره عبدا محض و پسرش گذشت .همچنین ،عباسیان میکوشیدند جندبش و عوامدل
آن را از یاران مؤثر و خاص امامان

دور کنند؛ زیرا ممکن بود ،افرادی کده در سدهوح

رهبری نیستند ،قدرت تشخیص تفاوت بین عباسیان و دیگر هاشمیان را نداشته باشند و به
غیر عباسیان گرایش پیدا کنند .نمونه این امر ،وصیتی است که امام عباسدی ،محمدد بدن
علی در مورد دوری از غالب 1کرد که مردم را به سمت امام باقر

دعوت میکرد.

3

این امر بارها تکرار شد .مانند آنکه در هنگام جنبش زید به دعوتگران عباسی دستور
داده شد از حرکتهاى طالبیان کناره گیرند .سران دعوت عباسى در کوفه به هنگام جنبش

 .1م ز.
 .2غ رب اع شه ی (نیش ع ری) رس
اع محم ای

 101م ی ع س افضلیت آ اعی ط رتب عت عب ستی ز عت

م انی که اورین اعی اا س ی محم عن علی عب سی عه خ اس ز عت

پ اخ ه است (ر.ك طب ی ،ریخ طب ی ،ج ،1ص.)50
 .3ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیه ،ص.204

عته مشت ج ا
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زید به حیره رفتند و وقتى بازگشتند که زید شهید گردیده بدود و اوضدا آرام شدده بدود.
بنابراین در جنبش عباسی نمیتوان از بزرگان مؤثر شیعی ،همچون امامان

2

و خدواص

یاران ایشان و از بزرگان گروههای دیگر شیعی ،مانند حسنیان و حسینیان همراهی یافت و
شواهدی که خواهد آمد نشاندهنده رویارویی بین آنان است .بنابراین میتوان گفدت کده
عباسیان جایگاهی اجتماعی در بین همه شدیعیان نداشدتند و تنهدا افدراد خانددان خدود را
همراه داشتند.
 .3-3تأیید شخصیت رهبر جنبش به وسیله بزرگان شیعه

گفتنی است که نبود همراهی بزرگان شیعه به معندای نبدود تأییدد رهبدران جندبش از
سوی آنان است اما درباره جایگاه عباس و فرزندانش و بشدارت بده حکومدت و مهددویت
ایشان و تسلیم حکومت به حضرت عیسی
رسول خدا

احادیث متعددی در مندابع اهدل تسدنن از

گزارش شده است که گمانه تأیید را میرسانند و بدین روی بایدد ارزیدابی

گردند 1.این احادیث را میتوان سه دسته دانست .اول ،احادیثی درباره جندبش ،خالفدت و
پیروزی عباسیان ،دوم ،احادیثی در سدتایش از عباسدیان و سدوم ،احدادیثی دربداره پیوندد
مهدویت با عباسیان.
هیچگونه شکی در ساختگی بودن احادیدث دسدته سدوم نیسدت3؛ زیدرا سدوء اسدتفاده
عباسیان از آموزه انت ار و جایگاه مهدی در بین شیعیان به اندازهای آشکار است کده خدود
ایشان نیز آن را گفتهاند .مسلم بن قتیبه در این باره میگوید:
منصور مرا خواست و گفت :محمد بن عبداهلل به پا خواسىته اسىت و خىود را
 .1م ز ،ص.231
 .2ص رحی ارش می ،سبل ارهت ى وار شت فتی ستی ر خیت ارعبت صتلى اهلل علیته وستلم ،ج،11
ص.102-11

 .3فقهیاا ا ،نقش عب سی ز ر جعل و ح یف روای

مه وی.
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مهدى ناميده است .به خدا سوگند! نه او ،آن مهدى است كىه در روايىاآ آمىده
است و نه پسر من ،ولى من به آن تبرك جسته و آن را به فال نيک گرفتهام.

در مورد دسته اول ،تنها احادیثی که در آنها ،معصوم

1

بدون هرگونه تأییدی ،تنها

خبر از آینده میدهد و خالفت عباسیان را پیشگویی میکند ،میتوانند بررسی شوند ،مانند
آنچه که در ارشاد شیخ مفید از قول امام صادق

در مدورد خالفدت ابوالعبداس (-236

231ق ).و منصور (239-259ق ).ن ل گردیده است و کشتن نفس زکیه را به دست منصور
پیشگویی نموده است.

1

بیشتر احادیث دسته دوم و احادیث سدتایش در دسدته اول ،سداخته و پرداختده دسدت
سازندگان وابسته عباسیان است3؛ زیرا همانگونه که نمونهای از آن در گفدتوگدوی امدام
صادق

و عبدا محض بعد از دعوت ابوسلمه گذشت ،سیره امامان

در مخالفت بدا

جنبش عباسی بوده است .عالوه بر این با رفتارهایی که هنگام جندبش و پدس از بنیدان-
گذاری حکومت از عباسیان سر زد و کشتارهای فراوان و شکن ههای دردناکی که در برابر
مخالفان خود به ویژه علویان و امامان ان ام دادند ،جای شکی نمیماند که آنچه از نیکدی
و برتری رهبران عباسی در احادیث آمده است ،ساختگی و دروغ است.
مخالفت امام صادق

4

در بیعت با نفس زکیه (د245 .ق ).در ابواء و گفته ایشدان بده

پدرش ،عبدا بن حسن (د245 .ق ).که نپندار فرزندت مهدی است و یدا ایندان یداران او
هستند 5،نشانه دیگری است .در حالی که ابراهیم بن محمدد ،امدام عباسدی (د232 .ق ).و
 .1اع ارف ج اصفه نی ،مق ل ارط ربیین ،ص .213
 .2مفی  ،اإلرش فی مع فة حجج اهلل على ارعب  ،ج ،2ص.111

 .3فقهیاا ا ،نقش عب سی ز ر جعل و ح یف روای
 .4می ح م حسین ،عبق

مه وی.

االن ار ،ج ،12ص.24

 .5مفی  ،اإلرش فی مع فة حجج اهلل على ارعب  ،ج ،2ص.112
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ابوجعفر منصور (د259 .ق ).در این جلسه بودند و با نفس زکیه بیعت کردند .پس اینان در
وفاداری دروغگو بودند و امام پس از جلسه در راه بدرای نفدس زکیده ،دلسدوزی کردندد
و گفتند:
مردم او را مهدی ميخوانند اما به زودی كشته خواهد شد.

1

همچنین امام در گفتوگویی با عبدا محض (د245 .ق ).با اشاره بده هددف جندبش
فرمودند:
كه اگر ميپنداری او مهدی است ،چنين نيست و اگىر در راه خىدا بىه خشىم
آمده و مي خواهي امر به معروف و نهي از منکر كني ،چرا تو را كىه بىزرم مىا
هستي ،رها كنيم و با فرزندآ محمد بيعت كنيم؟

2

در نتی ه باید گفت که شخصیت رهبران عباسی نه تنها مورد تأیید امامان
بزرگان شیعه نبود .بلکه احادیثی مخالفت عباسیان با فرزندان پیامبر

حدیث امام صادق

و دیگر

را میرساند ،مانند

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

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

3

بنابراین نمیتوان با احادیث ساختگی ،جایگاهی اجتماعی برای رهبران عباسی در بین
شیعیان و بزرگان شیعه در ن ر گرفت و بدین روی بدود کده عباسدیان بدرای پیدروزی در
جنبش از گروههای غیر عرم سود جستند.
 .1اع ارف ج اصفه نی ،مق ل ارط ربیین ،ص.131
 .2مفی  ،اإلرش فی مع فه حجج اهلل على ارعب  ،ج ،2ص.112
 .3ص وق ،کم ار ین و م ار عمة ،ج ،2ص .354
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 .4-3باور به اندیشههای شیعی

ارزیابی ماهیت شیعی جنبش عباسیان نیازمند بررسی جایگاه دینی جندبش و رهبدران
جنبش است که میزان و چگونگی باور عباسیان به امامت ،یکی از سن ههای این بررسدی
است .الزم به یادآوری است که باور به اندیشههای شدیعی از دوره عبددا بدن عبداس و
برادرش مورد ن د و بررسی فراوان قرار گرفته است .برخی گزارشها درباره پیروی عبدا
بن عباس است که برای شایستگی خالفت امام به خلیفه دوم گفت:
او دارای فضيلت ،پيشينه ،خويشاوندی پيامبر و دانش اسىت و چىرا شايسىته
خالفت نباشد؟

1

برخی میپندارند عباس و فرزندانش به والیت و امامت امیرالمؤمنین حضرت على
و فرزندانش معت د بودند و ابن عباس با اعت اد به والیت امام على

درگذشت ،1اما بایدد

دانست که با پذیرش این دیدگاه نمیتوان درباره خاندان عباسدی در هنگدام جندبش نیدز
چنین باوری را پذیرفت .درباره ابن عباس ،گزارشهایی که باورمندی او را بده والیدت بدا
چالش روبهرو میکند ،وجود دارد .برای نمونه ،در این باره گزارش میشود:
من و عکرمه [غالم ابن عباس (د ]). 104 .نزد عبداهلل ابن عبىاس (د). 86 .
بوديم و ديگرى نبود .حسن و حسين ،پسران على آمدند و بر او سىالم كردنىد و
رفتند .سپس ابن عباس گفت :اين دو گمان دارنىد كىه مهىدى از فرزنىدان آنىان
است .بدانيد كه سفاح و مهدى (لقىب ابىراهيم امىام) و منصىور از فرزنىدان مىن
هستند.

3

 .1یعق عی ،ریخ یعق عی ،ج  ،2ص .153
 .2اعن حی ز ،ش ح االخب ر فی فضیلة االئمة االطه ر ،ج ،3ص.244
 .3ع ذرى ،جمل من انس ب االش اس ،ج ،4ص.43
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همچنین ،هیچ سخنی از ابن عباس درباره امامت امام س اد

گزارش نشده است .از

سویی دیگر ،پس از فرمانروایی عباسیان ،ابوسلمه که یکى از بنیانگذاران دولت عباسى و
نخستین وزیر سفاح بود ،به دلیل گرایش به علویان و نفوذ فراوان به فرمان سدفاح کشدته
شد .مرکز خالفت از کوفه به این دلیل به حیره برده شد که کوفیان دل به یدارى علویدان
داشتند 2.بنابراین باید گفت که عباسیان گامبه گام ،راه خدود را از شدیعیان و علویدان جددا
کردند و رویکرد و نگرشی تازه در پیش گرفتند.
فرزندان عباس در دوره خالفت امام علی

به دالیلی در کنار امام بودند .چهار تن از

فرزندان عباس؛ عبدا  ،عبیدا  ،تمام و قثم از سوی امام به امدارت گمدارده شددند 1امدا
همگرایی عباسیان با امام حسن

خدشهپذیر است؛ زیرا فرد برجستهای مانند عبیدا بن

عباس ،شبانه به معاویه پیوست و امام پس از این مسئله و نبود همراهی راستین از سدوی
دیگر شیعیان کوفه و مردم برخی شهرهای دیگر ،ناگزیر به پذیرش صلح روی آورد 3.ایدن
شاید ،نخستین گام جدایی عباسیان از امامان بود؛ زیرا از دستیابی شیعیان و علویدان بده
خالفت ناامید بودند و برای آینده خویش چارهای دیگر را میجستند.
همراهی نکردن هیچ یو از فرزندان عباس در جنبش امام حسدین

گدواه روشدن

دیگری بر این جدایی است .ابن عباس در نصیحتی خهام به امام حسین

 ،آن حضرت

را از سفر به عراق دور میداشت 4و عباسیان درست ندانستند در این جندبش همدراه امدام
حسین

باشند .پس از شهادت امام حسین

 .1اهلل اکب ی ،عب سی ز اا ععثت خ فت ،ص.14
 .2اعن أثی  ،ارک مل فی ار ریخ ،ج ،2ص.430
 .3یعق عی ،ریخ یعق عی ،ج ،2ص.214
 .4طب ی ،ریخ األمم و ارمل ك ،ج ،5ص.333

از آنرو که بیشتر شیعیان امام على
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به محمد حنفیه پیوستند ،عباسیان همراهی بیشتری با دیگدر علویدان بده ویدژه فرزنددان
امام حسین

داشتند.

2

گزارشی درباره نگرش و رویکرد عباسیان در این بازه زمانی دیده نشده اسدت و بسدیار
آرام و همگرا زندگی میکردند .شاید این رویکرد بر پایه وصدیت عبددا بدن عبداس بده
فرزندش علی بوده است که بر اساس آن ،عباسیان باید از همه جنبشهاى علویدان دورى
مىجستند و از ح از به شام میرفتند تا در پناه امویان باشند.

1

در سالهای پایانی سده اول ،مرزبندی بین عباسیان و علویان به ویژه امامان در بدین
رهبران عباسی به یوباره برجستهتر گردید .هنگامى که امام عباسى ،محمد بن علی پس
از دریافت وصایت از ابوهاشم ،سَر دعوتگر خویش را به خراسان فرستاد و به وى سفارش
نمود که از شخصى به نام غالب و یارانش که در نیشابور مردم را به امام باقر
مىکند ،دورى کند .وى آنان را فتنهجو خواند و از آنها بیزارى جست.
همچنین ،گزارش منابع نشان میدهد که پس از صلح امام حسن

دعدوت

3

( 47ق ،).خاندان

عباسى با هیچ یو از جنبشهاى ضد اموى همراهی نکردند و بنابر وصدیت عبددا بدن
عباس از جنبشهاى علوى دورى مىجستند 4ولى از این جنبشها ،بهترین بهرهبردارى را
مىکردند .برای نمونه ،شهادت زید در کوفده و فرزنددش ،یحیدى در خراسدان کده زمینده
 .1اهلل اکب ی ،عب سی ز اا ععثت خ فت ،ص.31
 .2أرحِق ع رش فإزّ رب ی أمیة أک ال ع ّ أز یس ف ا ،و م و إز ک ن ا على ض ر هم و ع ّ م أرأس
عك و ع لك من آ اراعی رل حم ار ی عی ك و عی هم ،و قّ ح ک

ع ی عمّك من ع ی علتیّ عتن

أعی ط رب و أوص عذرك ور ك (ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیه ،ص.)130
 .3م ز ،ص.204
 .4ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیه ،ص130و.242
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هی ان مردم را فراهم آورد ،سبب شد شمار زیادى از مردم بده دعدوت عباسدى بپیوندندد.
یع وبى (د 194 .یا 171ق ).درباره پس از شهادت زید گزارش میکند:
شىىيعيان خراسىىان بىىه جنىىبش درآمدنىىد و پيىىروان و هواخواهنشىىان زيىىاد
شد ...داعيان ظاهر شدند ،خوابها ديده شىد و كتىابهىاى پىيشگىويى بىر سىر
زبان افتاد.

1

افزون بر این در هیچ یو از سفارشهاى ابن عبداس بده فرزنددانش ،سدخنى دربداره
پیروى از علویان و فرزندان امام حسن

 ،امام حسین

و محمد حنفیده نیامدده اسدت.

بلکه او به فرزندش ،على سفارش مىکند که از جنبشهاى علویان دورى کنند .ابن عباس
به هنگام مرگ به فرزندش ،على دو سدفارش کدرد کده در روابدل علویدان و عباسدیان و
همچنین در حوادث آینده اسالم تأثیر مهمى گذارد .او در این سفارش میگوید:
نخست ،پس از مىن حاىاز جىاى شىما نيسىت و دوم از جنىبشهىاى پسىر
عموهايت (فرزندان على) دور باش.

2

عباسیان در دوره پس از دست یابی به خالفت نیز همان شیوه و نگرش پیشدین را بده
کار بستند و منصور پس از خالفت ،فرزندان امام حسن

را مگر محمد و ابدراهیم کده

پنهان بودند ،دستگیر کرد .آنان را به زن یر بست و با خوارى بده حیدره آورد و بده زنددان
انداخت و چندان بر آنان سخت گرفت که شب از روز باز نمىشناختند .زندان تاریو ،آلوده
و ناپاک ،شکن ه ،شالق و مرگ چیزى بود که از پیروزى عباسیان ،سدهم فرزنددان امدام
حسن

شده بود.

3

 .1یعق عی ،ریخ یعق عی ،ج ،2ص.322
 .2ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیه ،ص.200
 .3اهلل اکب ی ،عب سی ز اا ععثت خ فت ،ص.15
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بنابراین ،گزارشی درباره باور و رفتار رهبران جنبش عباسی دربداره همراهدی آندان بدا
امامان

و یا دیگر بزرگان گروههای شیعی دیده نمیشود .آنان به اندیشدههدای شدیعی

باوری نداشتند و شواهد فراوانی در واگرایی دیده میشود ،اما این مسدئله در فرآینددی در
حدود یوصد سال رخ داد و در این جنبش ،همگرایی ظاهری دارند .دستیابی به خالفت
برای آنان مهم بود.
 .5-3جایگاه دینی رهبر جنبش میان شیعیان

از زمان مرگ ابوهاشم (د79 .ق ).تا آغاز دولت عباسی؛ محمد بدن علدی (د215 .ق،).
ابراهیم بن محمد(د232 .ق ).و ابوالعباس سفاح سه رهبر جنبش بودند که به سبب نسدب
خود ،جایگاه ویژهای نزد مسلمانان و هاشمیان داشتند .به ویژه که محمد در ف ه و حددیث
به پایه جدش ،عبدا بن عباس میرسید 2.جایگاه عباسیان بین مسلمانان و بده ویدژه در
میان هاشمیان ،برخاسته از جایگاه علمی و برای نشان دادن سیره پیامبر

بدود و چدون

محمد بن علی در ف ه و حدیث میتوانست این نیداز مدردم و نخبگدان را بدرآورده سدازد،
جایگاه بزرگی پیدا کرده بود ،اما دیگر عباسیان چنین نبودند.
هنگامی که بنیهاشم در جلسه ابواء گرد آمدند تا رهبر خود را برگزینند و بدا او بیعدت
کنند ،با اینکه ابراهیم بن محمد ،امام عباسدی (د232 .ق ).و ابدوجعفر منصدور در جلسده
بودند ،همه و این دو نفر با رهبری محمد بن عبدا همراهی کردند و منصور در پشتیبانی
و برتری او سخنانی گفت 1.این گزارش این واقعیت را نشان میدهد که چنین نبوده است
که جایگاه عباسیان از همه هاشمیان باالتر بوده باشد و میتوان گفت که خود ایشان نیدز،
چنین باوری نداشتند .چنین باوری در بین برخی بزرگان جنبش هم آشکار بود .ابومسلم به
منصور در این باره مینویسد:
 .1ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیه ،ص.121
 .2مفی  ،اإلرش فی مع فة حجج اهلل على ارعب  ،ج ،2ص.110
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مىىن حى خانىىدان رسىىول خىىدا را كىىه از شىىما برتىىر بودنىىد بىىه سىىود شىىما
زير پا گذاشتم.

1

همچنین ،ابوسلمه به امام صادق

یا عبدا محض روی میآورد که شداید بدر پایده

همین باور بوده است 1.این گزارش نشاندهنده این نکته است کده جایگداه دیندی بدزرگ
عباسیان چندان پذیرفته شده و آشکار نبدوده اسدت و برخدی افدراد جندبش در آن تردیدد
می کردند و یا در پی یافتن فردی برجستهتر بودند .بنابراین ،عباسیان جایگاه دینی ویژهای
در میان بزرگان اسالمی و شیعی نداشتند و تنها برای ساختن گسترده احادیدث و گدزینش
ال ام دینی تالش میکردند.

3

بنابراین باید گفت که آن ان جایگاهی دیندی در ندزد بزرگدان شدیعی نداشدتند کده
این چنین برای سداختن احادیدث و کسدب مشدروعیت تدالش مدیکردندد و پدس از
مدتی ،باور به شایستگی امام علی

بده خالفدت پدس از رسدول خددا

را کندار

نهادند و به شایستگی و برتری عبداس و فرزنددانش بده عندوان جایگداه عمدو ،بداور
پیدا کردند.
 .6-3اهداف شیعی جنبش

بررسی اهداف جنبش ،یکی از مؤلفههای جایگاه دینی جنبش است .عباسیان جنبش را
با نام خاندان رسالت آغاز کردند و در بین سخنان و شعارهای خود ،دعوت را کنشی بدرای
خونخواهی بزرگان خاندان رسالت میدانستند ،اما رفتارهای پسینی نشان میدهد که تنها
انگیزه ایشان همراه ساختن شمار بیشتری از شیعیان با خود بوده است .دعوت به الرضا من
 .1اعن اعثم ک فی ،ف ح ،ج ،3ص.320

 .2مسع ی ،م وج ارذ ب و مع ز ارج

 ،ج ،3ص.254

 .3ر.ك فقهیاا ا و ی از ،نقش عب سی ز ر جعل و ح یف روای

مه وی.
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آلمحمد سبب پوشیده نگاه داشتن هدف اصلی بود .ابهام این شعار و آشکار نکردن رهبدر
سبب میشد بسیاری از مخالفان اموی و شیعیان سیاسی ،پیرو جنبش شوند.

2

بهرهبرداری از جنبشهای دیگر علویدان بدرای پوشداندن انگیدزه و برنامده خودشدان،
بهترین راهبرد آنان بود .برای نمونه ،پس از کشته شدن زید در کوفه و فرزنددش یحیدی،
کنش مردم خراسان در زمینه خرید زن یرهای یحیی بده بیسدتهدزار درهدم از آهنگدر،

1

نامگذاری فرزندان خویش به نام یحیی 3،ستمدیدگی علویدان و خویشداوندی علویدان بده
خاندان رسالت سبب شد که مردم خراسان در این جنبش همراهی فراوانی داشته باشند.

4

عباسیان با دانستن این مسئله ،خود را بهعنوان خونخواهدان یحیدی جلدو انداختندد و
ابومسلم به خونخواهی او خارج شد ،5امدا ایدن تنهدا در شدعار و سدخنرانی بدود و پدس از
فرمانروایی ،علویان را رقیب خویش دانستند و بر نابودی آنان پافشاری کردند .رفتار منصور
در دستگیری و کشتن ایشان ،روشنترین گواه است .پس نمدیتدوان در رفتدار عباسدیان
گواهی برای اهداف شیعی یافت که بزرگان شیعه برای آنها به پا خواسته بودند.
 .7-3رفتار دینی رهبران جنبش

الزم است هر فرد شیعه و به ویژه ،رهبران شیعه رفتارهایی بر پایه دین اسالم داشدته
باشند تا جایگاه دینی جنبش و رهبران آن شناخته شود .دستور محمد بن علی ،امام عباسی
در این باره دستور داد:
 .1ملب عی ،ع رسی طبیقی س ام ز عت

عب ستی ز و ست ام ز وک رتت ام میته ا ت اس واصت

س ام نی ،ص.104
 .2اع ارف ج اصفه نی ،مق ل ارط ربیین ،ص.143

 .3مسع ی ،م وج ارذ ب و مع ز ارج

 ،ج ،3ص.213

 .4جعف ی ز ،ریخ شیع ر ای از ،ص.123
 .5طب ی ،ریخ طب ی ،ج  ،3ص .155
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شيعيان ما را از حركاآ پسر عموهای ما از خاندان ابوطالىب دور داريىد .از
مردى در نيشابور به نام غالب و گروهى از كوفيان و  ...دور باشىيد؛ زيىرا آنىان
فتنهگرند .ما از آنان بيزاريم .شما نيز از آنان بيزار باشيد.

1

این بخشى از دستور امام عباسى محمد بن على به بکیر بن ماهدان ،پدیش از جندبش
بود .همچنین در گزارشی آمده است:
ابومسلم به ابراهيم بن محمد گفت :اى امام! اگر مردى را بيابم كىه در مىورد
او شکى داشتم ،او را به زندان مىافکنم تا اطمينان يىابم؟ ابىراهيم گفىت :هرگىز،
شمشير در برابر شمشير ،هيچ دشمنى را مگىذار .ابىراهيم پىس از آن بىه شىيعيان
چنين گفت :هر كس كه از من پيروى كند ،بايد از ابومسلم نيز پيروى كند و هىر
كس او را به كنارى زند ،مرا به كنار زده است .پس از آن ابىراهيم بىه ابومسىلم
گفت :اگر مىتوانى در خراسان ،عربى را زنىده نگىذارى ،چنىين كىن ،هىر پسىر
بچهاى كه به سن پانزده سال رسيده است و در كار او مشىکوك هسىتى ،او را از
ميان بردار.

2

این سخنان سرآغاز خونریزی های بزرگ عباسدیان از شدیعیان ،امویدان و عدرمهدا و
دیگران بود و تا آنجا پیش رفتند که با فرماندهان بزرگ خود ،مانند ابوسدلمه و ابومسدلم
چنین کردند .پس در زمینه رفتار رهبران جنبش باید گفت که رفتاری انسانی نداشتهاندد و
مهمتر اینکه رهبران یو جنبش وابسته به دین بایدد دیندی رفتدار کنندد ،امدا عباسدیان
رفتارهایی بر پایه درستی همه ابزارها برای دستیابی به اهداف داشتند و چنین رفتارهایی
پسندیده نیست.
 .1ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیه ،ص.204 ،200
 .2ی ری ،اإلم مة و ارسی سة ،ج ،2ص.152
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در همین راستا ،موضو شعارهای رهبران در جنبش مهم است .عباسیان تا آغاز دولت،
و خاندان ایشان ،نزدیو نشان دهند و در جنبش

همواره میکوشیدند خود را به پیامبر

و پیش از آن با استفاده از جایگاه اهل بیت ،2نام مهدی 1و شعار الرضا من آل محمد ،3این
هدف را دنبال کردند .ابونعیم در این باره میگوید:
شنيدم از ابن عباس كه مىگفت :من اميىدوارم كىه روزان و شىبان نگىذرد،
مگر اينكه يکى از ما اهب بيت حکومت را به دست گيرد.

4

سعید بن جبیر در گزارشی میگوید:
نزد ابن عباس بوديم ،ما مىگفتيم امامان دوازده نفرند ،سپس قيامت برپا مىى
شود .ابن عباس گفت :منصور ،سىفاح و مهىدى از مىا هسىتند و حکومىت را بىه
عيسى بن مريم مىسپارند.

5

همچنین ،مسلم بن قتیبه میگوید:
منصور مرا خواسىت و گفىت :محمىد بىن عبىداهلل بىه پىا خواسىته اسىت و
خود را مهدى ناميده است .به خدا سوگند! نه او ،آن مهدى است كه در روايىاآ
آمده است و نه پسر من ،ولى مىن بىه آن تبىرك جسىته و آن را بىه فىال نيىک
گرفتهام.

8

 .1ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ،ص.101
 .2ع ذرى ،جمل من انس ب االش اس ،ج ،4ص.43
 .3طب ی ،ریخ طب ی ،ج ،1ص.1
 .4ع ذرى ،جمل من انس ب االش اس ،ج ،3ص.43
 . 5م ز.
 .2اع ارف ج اصفه نی ،مق ل ارط ربیین ،ص.213
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شاید بتوان شعار الرضا من آل محمد را مهمتدرین ایدن شاخصدههدا دانسدت کده بده
شخصى نامعینی از خاندان پیامبر

و رضایت به خالفت او دعوت میکدرد 2.ایدن شدعار

کمى پس از سال صدم ه رى در جنبشهای علویان نیز مهرح شد و دعوتگران عباسى
و علوى آنرا تبلیغ کردند 1.این گونه شعارهای بددون پشدتوانه اندیشدهای و ناسدازگار بدا
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 چه اندیشهای پدید آمده است؟ و به تعبیری دشمن آنان چه کسی بوده است؟ این مسئله
در شناخت ماهیت شیعی جنبش سودمند است .هدیچ شدکی در ایدن نیسدت کده اولدین و
بزرگترین دشمن جنبش ،امویان بودند .علویان نیز با امویدان سدر سدازش نداشدتند ،امدا
عباسیان بدین روی امویان را دشمن میداشتند که حاکم بودند و راه آنان برای فرمانروایی
بسته بودند .در حالی که علویان ،حکومت اموی را حکومتی جائر میدانستند که برای امدر
به معروف و نهی از منکر باید در برابر آن به پا خواست.
تفاوت کار آنجا است که رویارویی عباسیان بدا امویدان در راسدتای دسدتیدابی بده
خالفت بود ،اما رویارویی امامان
پیامبر

با امویان به دلیل ستمگری و دوری از اسالم و سیره

بود .به هر روی ،اشتراک علویان و عباسیان در فعالیت علیه امویان در این بدود

که هر دو خالفت را حق خاندان رسالت میدانستند 3.پدس مدیتدوان گفدت کده جندبش
عباسیان با جنبشهای شیعی در این زمینه همنوا و نزدیو بوده است و رفتارهای عباسیان
در راستای رویارویی با امویان و براندازی ستمگران پسندیده و ارزشمند بوده است.
 .1اهلل اکب ی ،عب سی ز اا ععثت خ فت ،ص.115
 .2اع ارف ج اصفه نی ،مق ل ارط ربیین ،ص.155

 .3ملب عی ،ع رسی طبیقی س ام ز عت
س ام نی ،ص.104

عب ستی ز و ست ام ز وک رتت ام میته ا ت اس واصت
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 .8-3انگیزه و عوامل دینی رهبران جنبش

درباره هدف و انگیزه جنبش این نتی ه گرفته شد که در بین رهبران عباسی ،اهمیدت
دستیابی به خالفت به معنای فرمانروایی سیاسی از هر چیزی باالتر بود و هدر آنچده در
سخنان و نوشتهها مهرح میشد ،ابزاری برای رسیدن به همین هدف بود .بنابراین ،روزی
برپایی عدل و داد و روزی دیگر ،خونخواهی اهل بیت را زیربنای انگیدزه و تدالش خدود
میدانستند و اگر در بیشتر شعارها ،الرضا من آل محمدد بیدان مدیگردیدد ،ابدزاری بدرای
رسیدن به همان انگیزه اصلی خود بود.
انگیزه همراهی عباسیان با علویان را میتوان در چند مؤلفه دانست .نخست ،مصدادره
رهبری شیعیان برای بهرهگیری از ساختار دعوت علویان به سود دعوت عباسی و اسدتفاده
از غیر عرم .دوم ،مدیریت جنبشهای علویان از راه بیعت کردن با علویدان و بدرانگیختن
ایشان برای جنبش همچون بیعت ابواء .عباسیان پیش از جنبش زید دست بده کدار شدده
بودند ،اما هنگام جنبش دیگر علویان از یاری آنان خودداری کردند و با ادعای خونخواهی
زیددد و یحیددی در دوران دعددوت و سددالهددای نخسددتین حکومددت خددود را بددا آن مددرتبل
نشان دادند.
بیرون بردن هواداران عباسی از کوفه در جنبش زید و دستور دادن به همکاری نکردن
پیروان خود با این جنبش و تنها گذاشتن زید و یحیی از نشانههای مهدم عددم همکداری
آنان با جنبشهای دیگر علویان است .نتی ه چنین برخدوردی عدالوه بدر تضدعیف تدوان
جنبش علویان مسائلی مانند از بین بردن رقیب علوی ،مدیریت نتی ه جنبشها بده سدود
خود ،استفاده تبلیغاتی از جندبش زیدر پدرچم جندبشهدا و سدن یدن تدوان گدروه رقیدب
بود .همچنین ،درباره عوامل دینی رهبران جنبش باید گفت که بزرگان جنبش ،جایگداهی
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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برای نمونه ،ابومسلم بدون اینکه فرد شاخصی از شیعیان باشد در زندان با گروهدى از
دعوتگران عباسی ،مانند بکیر بن ماهان آشنا شد و بکیر ،او را به امام عباسى شناسداند و
او برای دعوتگران خراسانى و امام عباسى کار مىکرد و نامههاى داعیان را از خراسان به
کوفه و حمیمه مىبرد و پاسخ امام را براى آنان مىآورد 2.شناخته شده و برجسدته نبدودن
ابومسلم ،مخالفت ن یبانی مانند سلیمانبنکثیر را در پی داشت ،اما پس از آن با دستور امام
عباسی بین او و سلیمان ،دوستی و همدلی ای اد شد.

1

هم چنین ،ابوسلمه دارای چنین جایگاهی نبود و تنها نکته روشن همدراه بدا تردیدد در
کارنامه او ،دعوت از امام صادق

برای خالفت است؛ زیرا امام بنابر گزارش بیشتر منابع،

آن را نخواند و روى شعله چراغ سوزاند 3که نشان میدهد ،ابوسلمه در پی اهداف دیگدری
بوده است و شاید امام عباسى را تنها رهبر خود مىدانست و دعوت از امام ،اگدر ن شدهای
علیه آن حضرت نبود ،با انگیزههای شخصی و بدون باورمندی بوده است .بندابراین ،ایدن
کار او را نمیتوان بر پایده باورهدای شدیعی امدامی دانسدت و جایگداهی بدرای ابوسدلمه
در پی ندارد.
همچنین ،ابوعکرمه (د229 .ق ).از یاران نزدیو ابوهاشم عبدا بن محمد حنفیده (د.
79ق ).و بکیر بن ماهان (د219 .ق ).از موالی قبیله بنومُسلِیَه از هواخواهان ابوهاشم بودند.
بُ َیر بن عبدا مُسلی (د69 .ق ).از اصدحام محمدد بدن حنفیهده (د92 .ق ).و مختدار (د.
69ق ).بود 4.بنابراین باید گفت که اینان کیسانی بودند و پس از پیروی از اندیشه منتسدب
به محمد حنفیه و پیروی از ابوهاشم به عباسیان گرایش پیدا کردندد .خدداش (د229 .ق).
 .1اعن أثی  ،ارک مل فی ار ریخ ،ص.124-123
 .2ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیة ،ص.215-212

 .3مسع ی ،م وج ارذ ب و مع ز ارج

 ،ج ،3ص .221

 .4ن یس ا ن ش س ،اخب ر ار ورة ارعب سیة ،ص.130
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نیز از پیروان اندیشه خرمیان بود 2.این رهبدران جندبش ،هدیچ گونده پیونددی بدا اندیشده
امامان

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

کارکرد و وابستگی عوامل و نخبگان آن ان ام میگردد .بنابراین در میان رهبران جندبش،
شیعیان خاص و مورد تأیید امامان

یافت نمیشوند.

 .9-3دستآوردهای جنبش برای شیعیان

جنبش در سال  231ه ری به بار نشست و ابوالعباس سفاح در کوفه از مدردم بیعدت
گرفت و خاندان عباسی از هاشمیان به خالفدت رسدیدند 1.دولدت عباسدی بدا کشدتارهای
گسترده امویان به دست عوامل و رهبران برجسته خود به دنبال تثبیت فرمانروایی بود .بده
همین روی ،نخستین گام آنان از میان برداشتن رقیبان و مدعیان خالفت از خاندان رسالت
بود و هر چالشی را پاسخ میداد .نخستین پاسخ به چالش برآمده از جایگاه ابوسلمه خالل،
ابومسلم خراسانی ،عبدا محض ،نفس زکیه و دیگر فرزندان خاندان رسدالت داده شدد و
بسیاری از بین رفتند و یا با تهدید روبهرو شدند .ابومسلم در این باره میگوید:
خاندان رسالت را با ذلت ،بيآبرويىي و دشىمني بىه خىاك و خىون كشىيده
است.

3

همچنین ،کمتر از چهار سال از آغاز فرمانروایی عباسدیان ،نوبدت بده خالفدت منصدور
(259-236ق ).رسید و او بسیاری از علویان و شیعیان را از میان برداشت 4.منصور نه تنها
یاران امام را آزار میداد بلکه به امام صادق

گفت:

 .1ع ذری ،جمل من انس ب االش اس ،ج ،3ص.112
 .2طب ی ،ریخ األمم و ارمل ك ،ج ،1ص.421
 .3اعن اعثم ک فی ،ارف ح ،ج ،3ص.320
 .4اعن اثی  ،ارک مل ،ص.521-521
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به يقين ،خونت را خواهم ريخت و خاندانت را خواهم كشت تا اينكه كسىى
از شما را كه قامتش به اندازه طول تازيانهاى باشد ،بر روى زمين نمىگذارم.

1

بنابراین ،جنبش عباسیان دستآورد دیگری به غیر از شهادت ،شدکن ه ،محرومیدت و
دشمنی برای شیعیان نداشت و نمیتوان در زمینه جایگاه اجتماعی جنبش ،دستآوردی از
جنبش برای شیعیان در ن ر گرفت تا ماهیت شیعی آن پذیرفته شود.
 .4نتیجه

ماهیت اندیشهای عباسیان در جنبش ،بیش از آنکه یو باور دینی باشد ،گرایشی سیاسی
بود .آنان در راه دستیابی به اهداف سیاسی خود ،رفتارهای متضدادی در زمینده باورهدا و
گرایشهای مذهبی نشان میدادند .گاه ،خود را با علویان و شیعیان همراه میکردندد کده
گویا از شیعیان راستین هستند و گاه ،بدین خدود و دیگدر هاشدمیان و علویدان مرزبنددی
میکردند و به رویارویی با ایشان میپرداختند که این امر ،انگیزه آنان را بدرای بده دسدت
آوردن خالفت نشان میدهد .این فراز و نشیب فکری ،عباسیان را به کارگیری ابدزاری از
جایگاه خاندان رسالت و خویشاوندی با پیامبر

میکشاند .عباسیان در هنگدام جندبش،

چنان فضای فکری و اعت ادی را به دست گرفتند که بسیاری از شدیعیان در دام دورویدی
ایشان گرفتار شدند.
ارزیابی جنبش عباسیان نشان میدهد که هیچیو از سن ههای یو جنبش شدیعی را
نداشته است  .آنان در زمینه جایگاه اجتماعی ،تنها از انتسام به خاندان رسالت بهدره بدرده
بودند و آن را ابزار قرار داده بودند ،اما همراهی بزرگان شیعه و تأیید از سدوی آندان بدرای
رهبر جنبش گزارش نشده است و دستآورد اجتماعی مناسبی نیز بدرای شدیعیان نداشدته
است و خسارت جبران ناپذیری برای شیعیان در پی داشته است.
 .1اعن شه آش ب ،م ب آ أعی ط رب ،ج ،3ص.351
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درباره جایگاه دینی نیز ،همین مسئله نمود دارد که آنان به اندیشههای راستین تشدیع
باور نداشتند و رهبران جنبش ،جایگاهی دینی در میدان شدیعیان نداشدتند و در جندبش از
اهداف و انگیزههای دینی ،بهرهای نبرده بودند .رهبران و بزرگان جنبش ،هدیچ وابسدتگی
اندیشهای و شناخته شدهای در گرایش به تشیع نداشتند و عباسیان گامبهگام از گروههدای
شیعی دور شدند و به اندیشههای ایرانیان نزدیو گردیدند .آندان تنهدا در زمینده دشدمنی
رهبران جنبش در کنار دیگر علویان و شیعیان با امویان دشمنی ورزیدند و برای دستیابی
به خالفت و برانداختن امویان از آن بهره بردند.
یکی از عواملی که ماهیت جنبش عباسیان را ماهیتی غیرشیعی میساخت به کارگیری
نادرست و ابزاری انگیزههای دینی برای اهداف غیدر دیندی بدود تدا از دشدمنی و بیدزاری
خاندان رسالت و مردم باورمند به اسدالم و سدیره پیدامبر
ناسازگار امویان با اسالم و سیره پیامبر

بدا راهبردهدا و رویکردهدای

و ستمگریهای آندان بدا مدردم و مسدلمانان و

سیاست تبعیض نژادی بین عرم و ع م بهره برند.
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منابع
 .1اعن األثی  ،عا ار ین اع ارحسن على عن اعى ارک  ،ارک متل فتی ار ت ریخ ،عیت و

ار صت ر،

1335ق.
 .2اعن اعثم ارک فى ،أع محم أحم  ،ارف ح ،حقیق على شی ى ،عی و

اراألض اء1411 ،ق.

 .3اعن ارج اى ،أع ارف ج عب ار حمن عن على عن محم  ،ارم ت ظم فتى ت ریخ األمتم و ارملت ك،
حقیق محم عب ارق ر عط و مصطفى عب ارق ر عط  ،عی و

ار ارک ب ارعلمیة1412 ،ق.

 .4اعن حی ز ،نعم ز عن محم  ،ش ح االخب ر فی فضیلة االئمتة االطهت ر ،حقیتق محمت حستین
حسی ی ج ری ،جم عه م رسین ح اا علمیه  ،م مؤسسة ار ش االس می1401 ،ق.

 .5اعن خل وز ،عب ار حم ز عن محم  ،ی از ارمب أ و ارخبت فتی ت ریخ ارعت ب و ارب عت و متن
ع ص م من ذویارش ز و األکب  ،حقیق خلیل شح ا ،عی و

ار ارفک 1403 ،ق.

 .2اعن شه آش ب ،محم عن علی ،م ب آ أعی ط رب ،حقیق گ وا اس ی نجف اش س ،نجتف
أش س چ پخ نه حی ری1312 ،ق.
 .1اعن ارطقطقى ،محم عن على عن طب طب  ،ارفخت ى فتى اآل اب ارستلط نیة و ارت و االست میة،
حقیق عب ارق ر محم م ی  ،عی و

ار ارقلم ارع عى1413 ،ق.

 .3اع ارف ج األصفه نى ،على عن ارحسین ،مق ل ارط ربیین ،حقیق ستی احمت صتق  ،عیت و

ار

ارمع فة ،عی .
 .1اهلل اکب ی ،محم  ،عب سی ز اا ععثت خ فت ،م ع س ز ک ب.1331 ،
 .10ع ذرى ،أحم عن یحیى عن ج ع  ،جمل من انس ب األشت اس ،حقیتق ستهیل اکت ر و ریت
ارکلى ،عی و

ار ارفک 1411 ،ق.

 .11جعف ی ز ،رس  ،ریخ شیع ر ای از ،ه از نش علم.1311 ،
 .12خض ی ،احم رض  ،ریخ خ فت عب سی اا آغ ا پ ی ز آ ع یه ،ه از ست ام ز مط رعته و
وین ک ب عل

اس می انش ا (سمت).1313 ،

 .13ی ری ،اعن یبه أع محم عب اهلل عن مسلم ،اإلم مة و ارسی سة ارمع وس ع ریخ ارخلف ء ،حقیق
علی شی ی ،عی و

ار األض اء1410 ،ق
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 .14ی رى ،اع ح یفه احم عن او  ،األخب ر ارط ا  ،حقیتق عبت ارمت عم عت م  ،تم م شت را
ار ضى1323 ،ق.
 .15ذک و ی اگ ار  ،علی ض « ،عحث ر ش خت ج ی ز ی ج تبش عب ستی ز و حلیتل و نقت
ک ب عح ث فی ار ریخ ارعب سی اا ف روق عم ف ای» ،مع رس ،اسف  ،1311شم را .45

 .12ص رحی ارش می ،محم عن ی سف ،سبل اره ى وار ش فی ستی ر خیت ارعبت صتلى اهلل علیته
وسلم،

ا ارمجلس األعلى رلش :ز اإلس میه1413 ،ق.

 .11ص وق ،اع جعف محم عن علی عن ع ع یه می ،عی ز أخب ر ار ض علیته ارست  ،هت از نشت
جه ز1313 ،ق.
 .13تتتتتتتتتتتتتتتتت ،کم ار ین و م ار عمة ،ه از نش اس میه1315 ،ق.
 .11طب ی ،اع جعف محم عن ج ی  ،ریخ األمم و ارمل ك ،حقیق محم اع ارفضل اعت ا یم ،طبتع
ارث نیة ،عی و

ار ار اث1331 ،ق.

 .20فقهیاا ا ،عب اره ی و سی جعف ص ی« ،نقش عب سی ز ر جعل و ح یف روای
مش ق م ع  ،عه ر ،1313س

مه وی»،

ش م ،شم را .21

 .21ریثی ،سمی ا مخ ر ،جه شیعه ر ورا او عب ستی ،جمته حت جی قتی ،هت از مؤسسته
شیعهش سی.1334 ،
 .22ن یس ا ن ش س ،أخب ر ار ورة ارعب سیة و فیه أخب ر ارعب س و ور ا ،حقیق عب ارعایا ارت ورى
و عب ارجب ر ارمطلبى ،عی و

ار ارطلیه1311 ،ق.

 .23مسع ی ،اع ارحسن على عن ارحسین عن على ،م وج ارذ ب و معت ز ارجت

 ،حقیتق استع

اغ  ،چ پ و  ،م ار ارهج ر1401 ،ق.
 .24مسک یه ار ااى ،اع على ،ج رب األمم ،حقیق اع ارق سم ام مى ،ه از نش س وش.1311 ،
 .25مف خ ی ،حسین« ،اورین ک پ

ی شیع ر خ اس ز» ،ریخ اس  ،عه ر ،1311شم را.1

 .22مفی  ،محم عن محم عن نعم ز ،اإلرش فی مع فة حجج اهلل على ارعب  ،م ک
1413ق.

ا شیخ مفیت ،
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 .21ملب عی ،محم ک ظم و جب ری ،محم رض « ،ع رسی طبیقی س ام ز ع
وک رت ام میه ا اس واص

س ام نی» ،ریخ ف

عب سی ز و ست ام ز

گ و م ز اس می ،پ ییا ،1310شم را.4

 .23مسک یه ار ااى ،اع على ،ج رب األمم ،حقیق اع ارق سم ام مى ،ه از س وش.1311 ،

 .21م س ی نیش ع ری ،می ح م حسین ،عبق

االن ار ر اثب

ام مت ائمته اطهت ر ،تم م رسته

االم ارمه ی1333 ،ق.
 .30یعق عى ،احم عن اعىیعق ب ،ریخ یعق عی ،عی و

ار ص ر ،عی .
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