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 چکیده

و احساسات ضد اموی جامعه اسالمی از برداری زیرکانه بهره پیدایش خویش را مرهوندولت عباسی که 
، طراحی خاصی برای تثبیت حکومت و گسترش سیطره بر همه دیدمی به ویژه دوستداران اهل بیت

با استفاده از ابزارهای متعددی حیات حکومتشان جغرافیای جهان اسالم در پیش گرفت. ایشان در دوره اول 
همه پرطرفدار آن روز را به سمت خویش متمایل ساختند و از به کاربستن سیاسی و فکری های همه گرایش

مجموعه اقدامات سیاسی، یدند. دریغ نورزجایگاهشان  و تحکیممشروعیت بخشی  برایممکن ابزارهای 
های گیری و تثبیت، شبهاتی را پیرامون مسأله امامت و حوزهعقیدتی و فرهنگی ایشان در دوره شکل

ل امامت شیعه برای نی مسیرابزارهای عباسی در چالش آفرینی  این مقاله به بازخوانیپیرامونی آن پدید آورد. 
 .به اهدافشان پرداخته است

 
 های امامتبحران حکومت،ابزارهای عباسیان، امام صادق،  کلید واژه:

 

 درآمد

نتیجه طبیعی رفتار حکومت بنی امیه چیزی جز انقالبهای محلی، آشوبهای عمومی و دعوت به سوی علویان نبود. 
  ترسیم مدینه فاضله حکومت ایشان و تکرار نکبت بار بودن حکومت اموی ،این دعوت در قالب بیان فضل اهل بیت

 (4/24 :ه.ق9241)سامی نشار،  اذهان جامعه اسالمی را به سوی انقالبی عظیم سوق داد.
ریزی دقیق عباسیان برای سلطه بر نشان از ذکاوت و برنامه شعار دعوت به بیعت برای رضای آل پیامبرانتخاب 

عتزله، خوارج، جبریه و رد، چه آنکه تئوری عباسی، از طرفی داعیه همه جریانات فکری آن روز یعنی مجهان اسالم دا
هر مسلمان برپادارنده کتاب خدا و سنت بر پایه این شعار،  .کردرا باطل میها این گروهزد، و نظریه کنار میقدریه را 

گره خورده  نیست، و خالفت به وصایت و وراثت از پیامبر بر او قرار گیرد، شایسته خالفتپیامبر که اجماع مسلمانان 
  (12ـ  19 :م9191)عطوان،  .کردامیه تنگ میعرصه را بر بنی، با این ابزار از طرف دیگر است. 
به عنوان یکی  ای فراتر از حوزه تشیع و اسالم استمسألهکه مهدویت و اندیشه سرانجام نیک دنیا، عالوه بر این،  

برون رفت از راهی برای به طور طبیعی و متأثر از حالت روانی جستجوی  شود.از مباحث رایج آن روزگار مطرح می
عباسیان از این  ها، دوران خفقان و سرگردانی محط ظهور و بروز عقاید انحرافی در اطراف این مسأله مهم است.سختی

 دند.برداری کربه بهترین وجه بهرهنیز خأل 
آشنایی مسمانان  با مؤسسات  ،اتفاق دیگری که عباسیان را در نیل به اهداف خود و سیطره بر جامعه کمک کرد

ای به نام ترجمه در اسالم های غیر اسالمی به ویژه ایران، یونان و روم بود. این آشنایی به پدیدهفرهنگی و تمدن
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 حدیث.. استادیار دانشگاه قرآن و حدیث و رئیس پژوهکشده علوم و معارف  
2

 .. کارشناسی ارشد علوم حدیث و پژوهشگر پژوهشکده کالم اهل بیت 
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در دوره عباسی به اوج رسید و حکومت را متصدی اصلی علم و که از دوران اموی شروع شده بود  ایپدیدهمنتهی شد. 
 و فرهنگ معرفی کرد.
های سیاسی، فکری و حتی سمت جریانهای از معتقدان به امامت به گروهشیباعث گرا ،یعباس مجموعه اقدامات

 خیاز تار یامامت در مقاطع یهامؤلفه قیامام و تطب در شناخت شانیاشدن اذهان  یآن چالش جهیشد که نتعلوی رائج 
آفرینی در مسیر و جریان امامت در این مقاله به بازخوانی ابزارهایی سیاسی، عقیدتی و فرهنگی عباسیان در چالششد. 
 پردازیم.می

 
 ابزار سیاسی .1

از برداری در جهت بهره ند، اماداندر دوره تثبیت حکومت نشان دادند خالفت را حق خویش می عباسیانگرچه ا
 [9] های خویش قرار دادند.، جزو خواستهامیه در حق ایشان رااز ظلمهای بنی دادخواهی ،دوستداران اهل بیت

علویان در قیام بر علیه امویان به  اذعان بسیاری مرهون حرکت ابتدایی حرکت برنامه ریزی شده عباسیان اگرچه به
اثبات وصیت برداری ایشان از بهرهاما با  ، بدء الفتن و الدولة العباسیه(921/،4 :ه.ش9929)دینوری،  آید،حساب می

 رهبر کیسانیة به امامت محمد بن علی عباسی رنگ و بوی دیگری گرفت،و ابوهاشم فرزند محمد بن حنفیة ناشده 
 ن قطعی ساخت.و این باور که امامت کامالً به ایشان منتقل شده را در ایشا (98ـ  99 :ه.ش9992)لیثی، 

ای به خانواده انتقال حق امامت از خانوادهپیاده سازی طرح برای  دریافتهـ(  948 -999لی عباسی )محمد بن ع
دیگر باید افکار عمومی را برای پذیرش وضع جدید آماده کند، از این رو جانب احتیاط را گرفت و از پیروانش خواست 

 (98و  92 :ه.ش9911 )طقوش، دعوت کند. یتبدون تعیین فردی مردم را به دوستی اهل ب
 شروع شد. شواهد زیادی برای تالش عباسیان برای رسیدن به خالفت به عنوان هدف اصلی،  به استناد این دستور،

برخی با نیرنگ و دسیسه  عباسیاندهد وجود دارد که نشان مین بودن شعار دعوت به سوی اهل بیتدروغی
 اند. برخی از این شواهد از این قرار است:برداری الزم، ایشان را از صحنه حذف کردهبهره علویان را فریفته و پس از

 ـ پرهیز دادن داعیان عباسی در خراسان از همنشینی و شرکت در جلسات داعیان علوی9
 ـ توصیه طرفداران عباسی به عدم مشارکت در قیامهای علوی مثل قیام زید و فرزندش یحیی4

ریاست محمد بن عبداهلل بن الحسن از جانب ابراهیم بن محمد و رد درخواست علویان برای بیعت ـ عدم پذیرش 9
  (914ـ 11، م9191)عطوان،  با او

العباس سفاح برای فهیمدن محل اختفاء محمد نفس زکیه و ابراهیم اصرار ابواما همچنان خطر علویان قوت دارد. 
 امیه و دوستان اهل بیتحرکتهای انقالبی و نظامی سایر مخالفان بنیبن عبداهلل نشان دهنده احساس خطر او از 

سلمه خالل آمدند. از سوی دیگر حذف ابواست، این حرکتها قطعاً برای آینده حکومت عباسی خطر آفرین به حساب می
ان طرفدارانی جلب آمدند، و با همین عنومسلم خراسانی ـ که به عنوان حامی علویان در میان مردم به حساب میو ابو

و جلب حمایت دیگر « الرضا من آل محمد»سازد که خاندان عباسی از شعار کرده بودند ـ به وضوح آشکار می
 [4] امیه و رسیدن به تخت و تاج اراده نکرده بودند.دوستان خاندان آن حضرت چیزی جز پلی برای عبور از سد بنی

بر پایه شواهد تاریخی  نیز یکسان نبود. زدندمی از محبت اهل بیت آشکارا دمکه  یدو جریانشرایط در این میان 
در نیز  . موضع امام صادقرا همطراز یکدیگر دانست مسلمسلمه و ابوعلویان و دیگری مدعیانی همچون ابوتوان نمی

داشتند نظامی باز می قبال این دو جریان، متفاوت و قابل تأمل است. ایشان علویان را با نصیحت از پرداختن به تحرکات
سلمه اما مدعیانی مانند ابو( 4/914: ه.ق، االرشاد9299)مفید، «.یأت بعدالتفعلوا فإن األمر لم»فرمودند: و صریحاً می

سلمه و ما أنا و ابو»فرماید: در جواب نامه او می شود. امام صادقنفی کلی می ،رغم جلب نظر بسیاری در عراقعلی
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ما أنت من رجالي »فرماید: مسلم میایشان همچنین در جواب ابو [9] (482/ 9 :ه.ق9211)مسعودی،  «.هو شیعة لغیری
 (9/971 :ه.ش9922)شهرستانی،  «.و ال الزمان زماني

آشکار شد. او در اولین لحظات احساس قدرت سفاح آویز بودن آن و دستعباسی از شعار دروغین  بینی امامپیش
 م ورود سر مروان چنین گفت:پس از سجده شکر به هنگا

از اینکه چه وقت مرگ به سراغم آید هراسی ندارم، چراکه هزار نفر از بنی امیه را به واسطه انتقام 
خون حسین کشتم. و باقیمانده هشام را به خاطر پسر عمویم زید سوزاندم همانگونه که باقیمانده 

هیم کشتم و سایر بنی امیه را به خاطر حسین و او را سوزاندند ... اما مروان را به خاطر برادرم ابرا
 9979، ابن ابی الحدیدطالب کشته شدند، کشتیم. )اندان ابوکسانی که با او از عموزادگانمان از خ

 (999 /7 :ه.ق
های رادیکال شیعی با خط ایشان از طرف دیگر، مسلم از طرفی و اختالفات جریانسلمه و ابوبرخورد امام با ابواما 

کننده تصور و ایشان را بدون هیچ قدرتی نظامی حمایت آسوده شودعباسیان از اهل بیت ای خیالشد به گونه باعث
کنند، و آمال ایشان خروج نمی بر ایشانبا شرایط پیش آمده اطمینان یافتند ائمه و علویان  کنند. سران حرکت عباسی

 [2] نخواهد زد.در ابدی بودن حکومت عباسی و زوال ناپذیری آن را برهم 
هایی را خطر بزرگتر هدایت معنوی جامعه شیعی و خط مستمر امامت بود که نگرانی علی رغم این آسودگی خاطر،

قتل، ایشان سب،  ال این جریان عمیق حصر و حذف بود.برای عباسیان همانند امویان ایجاد کرده بود. ابزار امویان در قب
له تواند وسیبودند که این نمیپیش گرفتند؛ اما عباسیان دریافته و وضع حدیث را در تربیت اوالد بر بغض اهل بیت

که عدول آشکار از شعارها و تبلیغات دوره دعوت ارکان حکومتشان را با تزلزل روبه  دانستندمناسبی باشد. عباسیان می
اهم آورد، دعوت به دوستی اهل ردانستند آنچه اسباب حکومت ایشان را فرو خواهد کرد، ضمن آنکه به روشنی می

پس به سیاست انحرافات فکری و عقیدتی و استمرار آن نیز مرهون همان خواهد بود. و امامت ایشان بود،  بیت
 بر همین اساس ترفند جدیدی در پیش گرفتند.روی آوردند که توفیقاتی را برایشان به همراه داشت. 

این فعالیتها با عنایت به شروع نهضتهای فکری در جهان اسالم و رهیافت آراء جدید فرق کالمی گسترش خاصی  
پروژه  بپردازند، پسمقابله صریح و مستقیم با اهل بیتتوانند به یابد. این نکته قطعی است که عباسیان نمیمی

برنامه عباسیان رفتند، در دستور کار قرار گرفت. ر میکه کانون توجهات جامعه به شما همانند سازی برای اهل بیت
 دو محور قابل تصویر است: های موازی با اهل بیتاندیشهدر تشکیل 
ـ به وجود آوردن مذاهب و از هم پاشیدن وحدت و یکپارچگی میان مسلمانان. از این رهگذر مردم با مشغول 9

  مانند.باز میهای عقیدتی از توجه به شؤون سیاسی شدن به جنبه

از جریان جامعه اسالمی و محدود ساختن ایشان، به همراه جلوگیری از رفت و  ـ کنار گذاشتن اهل بیت 4
آمد مردم با ایشان و دریافت احکام دینی. به موازات این اقدام، تشکیل سلسه علماء وابسته به حکومت در دستور 

شاهد بر این  [2] و داستان اسماعیل فزاری [8] به دستور منصور گیرد. تألیف موطأ مالک بناکار عباسیان قرار می
 مدعاست.

 
 پیامد تثبیت، خفقان و سرکوب 

توان شروع دوره تثبیت دو خلیفه اول عباسی دوره تأسیس عباسیان را به پایان بردند و آغاز حکومت منصور را می
 عباسیان نام نهاد.
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کند لکن او سه مشکل آغاز دوران اوج اقتدار عباسیان را ترسیم میهـ علی رغم آنکه  992خالفت منصور در سال 
 مسلم، و باالخره علویان.کند: کودتای عمویش عبداهلل بن علی، افزایش نفوذ ابوبزرگ را در پیش رو احساس می

 (21:)طقوش
حل  ه.ق927و عبداهلل در سال  ه.ق997ابومسلم در سال  منصور دو مشکل اول را به حذف سران مخالفت یعنی

پرداختند مشکل بزرگتری برای که با درایت به هدایت جامعه شیعی میاما علویان و به خصوص امام صادق کرد.
 رفتند.منصور به شمار می

منصور رصد دائمی فعالیتهای علویان را در دستور کار داشت و حتی در مجلس خود آشکارا از محمد و ابراهیم 
شد. مهاجر کرد. این رصد و مراقبت در مدینه نیز به اشکال مختلف دنبال مییشان سؤال میفرزندان عبداهلل و تحرکات ا

 گوید: بن عثمان خوالنی می
منصور مرا به همراه پول زیادی به مدینه فرستاد، و دستور داد تمام وقتم را برای اهل بیت »

که در طرف منبر قرار ای از مسجد قرار دهم و دوستان ایشان را به خاطر بسپارم. پس گوشه
داشت را انتخاب کردم. و در وقت هیچ نمازی نه در صبح و نه در شام آنجا را ترک نکردم، و به 

دادم. تا آنکه به جوانان و ها صدقه میفقرایی که در کنار قبر )پیامبر( بودند از آن درهم
ان نیز با من مهربانی سالخوردگانی از بنی الحسن برخورد کردم و با ایشان مهربانی کردم و آن

شدم با مالطفت و اکرام با من برخورد نزدیک می عبداهللر این مدت( هرگاه به ابونمودند. )د
کرد. تا آنکه روزی پس از به دست آوردن تمام اطالعاتی که از بنی الحسن و دیگران نیاز می

ای مهاجر! به منصور بگو: »عبداهلل رفتم. پس از نماز به من رو کرد و فرمود: داشتم، نزدیک ابو
گوید: اهل بیت تو غیر از آنچه تو کردی بیشتر نیاز داشتند. به سمت جوانانی جعفر بن محمد می

آوری، تا اینکه سخنی بگویند که به بهانه آن خونشان آیی و بر ایشان فشار میزده مینیازمند وغم
ساختی نیاز مینمودی و بیتی میکردی و سرپرسرا حالل بشمری! پس اگر به ایشان رسیدگی می
گوید: وقتی بازگشتم به منصور خواهی". مهاجر میبه آن بیشتر نیاز داشتند از آنچه تو از آنها می

گوید، آنان به غیر این آیم که اینچنین بود. گفت: به خدا قسم راست میگفتم از نزد ساحری می
 :ه.ق9299طبری، ) «.سی بازگو کنی بپرهیزنیاز بیشتری داشتند. از اینکه این سخنان را نزد ک

 (482ـ 488
و پس  صادق البته آنچه گفته شد به قرینه تاریخ مربوط به دوران اولیه اوست، و وضع در دوران پایانی امامت امام

از شهادت بنی الحسن تفاوتی آشکار دارد. احضارهای متعدد حضرت به عراق و دستور جلب و سوزاندن منزل حضرت از 
 جمله است. آن

تصویر روشن این فضا در گزارش کافی از هشام بن سالم پس از شهادت ایشان آمده است. وی پس از گزارش 
 نهد.حیرت خود و دیگر شیعیان در شناخت امام، ترسیمی از فضای خفقانی آن روز را پیش رو می

ره کرد، ترسیدم شناختیم با دست به من اشادر همین حال )حیرت( بودیم که پیرمردی که نمی»
جعفر منصور باشد، چراکه در مدینه جاسوسانی گمارده بود تا ببینند شیعیان بر که از جاسوسان ابو

کنند تا گردنش را بزنند. ترسیدم که از همان جاسوسها باشد. به مؤمن چه کسی اتفاق نظر پیدا می
ری دور شو تا کشته نشوی و خود خواهد نه تو را، قدگفتم: بر جان خودم و تو بیمناکم، و او مرا می

یابم را نجات دهی. پس او قدری دور شد و من به همراه پیرمرد ـ به گمان اینکه از او رهایی نمی
 (7، ح 919ـ  4/914 :ه.ق9291کلینی، ) .«ـ راه افتادم. برای مرگ آماده شده بودم
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سل تخبر والتذع، فإن أذعت »ید از جمله: فرمابه او می این گزارش، و تعابیری که در ادامه روایت امام کاظم
، نشان از فضای خفقان حاکم و «من آنست منه رشدا فالق إلیه فخذ علیه الکتمان، فإن أذاعوا فهو الذبح»و « فهو الذبح

توان از این پروژه تعریفی جز تالش عباسیان برای حذف کامل تالش برای قطع ارتباط شیعه با امام خود دارد. نمی
 شود.های بعدی با شدت مضاعف دنبال میامامان ایشان برداشت کرد. این حرکت در دورهشیعه و 

 
 برمکیان، سیاستمداران دوره تثبیت

کنند. گرچه ایشان به تمایالت فارسی، برامکه به عنوان وزراء نظام عباسی نقشی خاص در این دوره بازی می
اما در  (به بعد 27 :م9111هولو جودت فرج، ) متهم هستند،مجوسی، قومی گرایی و زندقه و حتی تمایالت علوی 

-بدیلی ایفا میهای حکومت در عزل و نصب و تغییر احکام خلیفه و حتی مسأله بیعت جانشین، نقش بیتصمیم سازی

ا درهم شوند و به ناگاه طومار ایشان رتا جایی که حاکمان عباسی نیز از این مسأله هراسناک می( 99ـ  42:)پیشین کنند،
و تبدیل آن به حبس و تبعید از جمله  خالد برمکی در نقض حکم قتل امام کاظمنقش یحیی بن  [7] پیچند.می

ها من دین رافضی»کند: رساند که آشکارا اعالم میآید. او با این نقشه کار را به جایی میاقدامات ایشان به حساب می
مروز امامشان دانند اماند در صورتی که نمیبدون امام دین زنده و استوار نمیکردند را از بین بردم، چون آنها گمان می

گرانه و راهگشای هشام بن حکم در حل پاسخ روشنالبته  (291، شماره427 :ه.ق9212طوسی، ) «.زنده است یا مرده
 .قابل توجه استانگیزد که در نوع خود این شبهه از ذهن شیعیان واکنش شدید یحیی را برمی

 
  ابزار فرهنگی .2

ای است که توجه خاص به اوضاع فرهنگی، از ضروریات سیطره گونهشرایط جامعه در دوره تاریخی عباسیان اول به
رود. گسترش جغرافیای جهان اسالم و رهیافت علوم غیر اسالمی و پدیداری جریان همه جانبه حکومت به شمار می

انتقال یافته از ادیان دیگر از سوی دیگر، کاربست این ابزار در تثبیت حکومت ترجمه از سویی و گسترش عقاید انحرافی 
جریان ترجمه به عنوان دست آویز عباسیان برای کند. در این بخش به مطالعه دو ابزار مهم انحراف و را توجیه می

  پردازیم.توسعه تسلط بر جامعه آن روز و میزان تأثیرات آن در ایجاد جریان چالشی می
 

 الف( انحراف

توان از عنصر ایجاد انحراف به عنوان ابزار تثبیت قدرت عباسی گذشت. در این بخش به برخی بر این باورند که نمی
اشاره و از ابزار انحراف در جهت تثبیت قدرت عباسی سخن گفته  و کوفه دو پایگاه اصلی دعوت عباسی یعنی خراسان

 خواهد شد.
بندی نشده بودند. این نکته در یدتی در خراسان راه نیافته بود و مردمانش دستهدعوت عباسی تشعبات عق دورهدر 
یابی که هایی سالم و قلبهایی خالی میدر آنجا سینه»...شود: عکرمه دیده میبه ابی های محمد بن علیتوصیه

خود مشغول نساخته و آتش ای به های گوناگون پراکنده نساخته است، و عقیدهها آن را تقسیم نکرده و فرقهگمراهی
عباسیان بر پایه همین شناخت صحیح  (412 :ه.ق9919خبار الدولة العباسیة، ا) «.فسادی در آن افکنده نشده است

مسلم نیز به توصیه ابراهیم بن محمد عباسی در توانستند عواطف فردی و احساسات قومی خراسانیان را برانگیزند. ابو
ای داشت، تا جایی که عالوه بر آنکه عباسیان مرهون ایشان در احساسات نقش عمدهور کردن این عواطف و شعله

 (491:)عطوان دادند.سلمه در فتح کوفه را نیز ایشان تشکیل میتشکیل حکومت خود بودند، اکثر سپاه ابو
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متفاوت بود.  ابزار عباسیان در دور ساختن هر یک از این دو منطقه از شعار اولیه و دعوت به اهل بیت پیغمبر
ای که گذشت، مدت بیشتری در دولت عباسی حضور یافتند و حضور داعیان عرب و خراسانیان به جهت پیشینه

 های بعد از ایشان تشکیل یابد.برانگیختن روحیات قومی ایشان باعث شد بخش قابل توجهی از سپاه عباسی در دوره
بزار مهمی به شمار آید، به همین جهت ایشان را در حکومت توانست اانتشار غلو در میان هواداران خراسانی می

ایشان برای گسترش و ثبات حکومت خویش و با تکیه بر  [9] ای به ایشان عطا کردند.خویش پذیرفتند و جایگاه ویژه
یه را به هایی همچون راوندیه، بکیریه، خزمیه، رزامیه و مسلمعقاید جاهلی خراسانیان مثل حلول و تناسخ و تألیه فرقه

ای به ایشان دادند، گرچه به حکم حفظ اصول حکومت عباسی حذف برخی از خود نزدیک ساختند و ارزش فوق العاده
اما از   (89ـ21 ه.ش،9991، ناشی اکبر ؛412 -918 :)پیشین ایشان مثل خرمیه پس از تثبیت حکومت را در پی داشت.

 مسلم پیش رفتند.نبوت و رجعت ابوها راوندیه تا الوهیت منصور و میان این فرقه
نهایت استفاده را بردند، و بر  های خراسانی، عباسیان از این اتهاماتاز حقیقت انتساب چنین عقایدی به گروه غفار

شد، از همه احساس نمی های حکومتخطر تزلزل پایهاعتقادات منافی روح اسالم چشم پوشیدند، و تا زمانی که 
 گوید: بکر هذلی است. او میحمایت کردند. نمونه آشکار این حمایت، حکایت ابو نامعلومانحرافات آشکار و یا 

در مقابل درب منصور ایستاده بودم که او خارج شد. مردی در کنار من گفت: او رب العزه »
کند. پس هنگامی که او بازگشت و مردم بر او دهد و سیراب میاست، و هموست که ما را غذا می

، به من روی کرد پس به او گفتم: امروز کالم عجیبی شنیدم و قصه را بازگو کردم. پس وارد شدند
بر زمین ایستاد و گفت: ای هذلی! اینکه خداوند ایشان را در اطاعت ما داخل کند سپس ایشان را 

 «.در آتش افکند نزد من محبوبتر از آن است که ایشان را به واسطه مخالفت با ما وارد بهشت کند
 (817 /7 :ه.ق9997ری، )طب

برای طواف به قصر منصور آمدند، و خبرشان منتشر شد منصور به دنبال رؤسای ایشان فرستاد و نیز وقتی راوندیه 
 (979ـ974/ 9:ه.ش9971مسکویه، ) نفر از ایشان را کشت. 211نفر از آنان را زندانی کرد، و سپس حدود  411

ایی و را به دو جریان قومی گر برداری ایشاندوره اول عباسی مورد بهرهمناقشات فکری توان میپس از این مقدمه، 
 (به بعد 917 /4 :ه.ق9919، قرشی) .الحاد و زندقه تقسیم کرد

ای در نزد رفت، جایگاه شایستهحرکتهای الحادی تا زمانی که به عنوان تهدیدی برای دولت عباسی به شمار نمی 
مانعی بر سر راه ادامه حکومت در نظر ایشان محکوم به نابودی است. اما در هر ایشان داشت. اما طبیعی است که هر 

به نیز خلفای عباسی از اتهام افکار انحرافی با عنایت به این نکته،  .حال افکار غالیانه در حق ایشان دوام بیشتری یافت
 عنوان ابزاری برای غلبه بر مخالفان هاشمی خود استفاده کردند.

اول )تشکیل حکومت( که جذب حداکثری دستور کار عباسیان بود، قومی گرایی اموی که از زمان بر خالف دوره 
با حضور برامکه )در دوره تثبیت حکومت( در دربار عباسی نیز تقویت شد. این تغییر  [1، ]خلیفه دوم شکل گرفته بود

 نمونه روشن استفاده عباسیان از همه ابزارهای تثبیت قدرت است. ،رویکرد
را در برگرفته بود. عباسیان در دعوت کوفه ، چه آنکه دوستان اهل بیت رقم خوردضع در کوفه به گونه دیگری و

جانب احتیاط پیش گرفتند و از داعیان خویش خواستند کوفیان را زیاد به جرگه خویش نخوانند و تنها کسانی را که از 
 و فکر پاک و استواری در یاری آنان قطعی است، بپذیرند.عدم انحرافشان اطمینان دارند و بصیرت قوی و نیت صحیح 

برداری از ، این بار عباسیان را به سمت بهرگری بصریهادر کوفه و عثمانی غلبه محبت اهل بیت (428:)عطوان
مسلم با انتخاب سفاح به دهد که رهبران کوفی دعوت به خالف ابو. شواهد چنین نشان میها متمایل ساختیمنی
مسلم در فراهم ساختن جهم فرستاده سیاسی ابوهای ابواز جمله شواهد فعالیت (48:طقوش) خلیفه مخالف بودند. عنوان
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ور کردند، عباسیان بالفاصله پس از به قدرت رسیدن آتش اختالفات عراقی ـ شامی را شعله زمینه حکومت سفاح است.
-را شیعه خود می از دست بدهند به همین جهت کوفیان خواستند به یکباره کوفه راعباسیان نمیاما در عین حال 

ای برای نیل به حکومت سلمه نقشه عباسیان در استفاده از داعیان به عنوان وسیلهخواندند. اما خیلی زود با حذف ابو
 آشکار شد.

 
 جریان ترجمه ب( 

ویژه ایران، یونان و روم آشنا های غیر اسالمی به فتح کشورهای مختلف، مسمانان را با مؤسسات فرهنگی تمدن
ای به نام ترجمه در اسالم منتهی شد. ترجمه که از دوران اموی شروع شده بود در دوره ساخت. این آشنایی به پدیده

 عباسی به اوج رسید.
های غیر اسالمی به ویژه ایران، یونان و روم آشنا فتح کشورهای مختلف، مسمانان را با مؤسسات فرهنگی تمدن

ای به نام ترجمه در اسالم منتهی شد. ترجمه که از دوران اموی شروع شده بود در دوره ساخت. این آشنایی به پدیده
 عباسی به اوج رسید.

گیری را مرهون ایرانیان بودند چرا که اکثریت کسانی که ایشان را به قدرت رسانیده بودند شک عباسیان این اوجبی
 (489/ 2 :ه.ق9997ویل دورانت، ) بودند. از لحاظ فرهنگ و نژاد ایرانی

های اساسی را از سریانی، یونانی، ادامه یافت. در این دوره مترجمان کتاب ه.ق 499تا  999کار ترجمه از سال 
مهمترین آثار یونانی در ریاضیات و نجوم و  ه.ق492ای که تا سال ردند، به گونهپهلوی و سانسکریت به عربی ترجمه ک

همچنین منابع مهمی مانند منطق و هیأت نیز ترجمه شد. این جریان  (911ـ  919 :)پیشین درآمده بود.طب به عربی 
در بغداد به عنوان پایتخت حکومت عباسی و انتشار آن در سایر بالد اسالمی « بیت الحکمة»به تأسیس نهادی به نام 

 (99ـ  91 :ه.ق9914دیوه جی، ) منجر شد.
علمی را از مسجد به محلی منتسب به خلیفه منتقل کرد که مناظرات علمی در حضور  بیت الحکمة مرکز گفتگوهای

و به همین دلیل خاندان عباسی را حریص بر علم و برخی خلفای آن از  (21م، 9191عطاء اهلل، ) گرفت.او صورت می
 (489/  2 :)ویل دورانت جمله منصور، هارون و مأمون روشنفکر معرفی شدند.

ته در اذهان مردم عالوه بر موجه جلوه دادن عباسیان ـ حتی تا دوره معاصر ـ به تقویت حرکت علمی ترسیم این نک
 به بعد( 72 :)عطاء اهلل ها نیز انجامید.و انتشار بیداری اسالمی و نجات منابع با ورود نظام کتابخانه

 در این میان دو نکته از اهمیت خاصی برخوردار است:
ه در اثر رواج ترجمه در تفکر مسلمانان اثر کرد، کشف آثار معنوی یونان بود. انتقال روح ـ عاملی که بیش از هم9

ای در مقابل ایشان قرار داد که در آن بدون ترس و بیم درباره همه چیز تفکر یونانی در میان مسلمانان، جهان تازه
)ویل  نمودند.چهارچوبه قوانین عقل تفسیر می ای سؤالی از هدف آن داشتند و درکردند، و در مقابل هر پدیدهاندیشه می

 (941/ 2 :دورانت
گیری علوم اسالمی از جمله علوم قرآن، فقه، کالم، قواعد لغت، بالغت و ... و همچنین تدوین تراث عربی ـ شکل4

حاکم بودن جریان ترجمه در این فضا،  (79 :)عطاء اهلل ترین دستاورد بیت الحکمه معرفی شده است.به عنوان مهم
 گویای نتیجه طبیعی تأثیر و تأثرات این دو حرکت در یکدیگر است.

این دو نکته مهم زمینه سازی این رهیافت برای تأسیس فهم دین بر اساس این تفکر عقالنی خاص در جامعه را 
د معتزله و سرانجام، تبدیل آن به مذهب رسمی سازد. ترجمه منابع فلسفی در دوره رشید و مأمون و رواج عقایقطعی می

 دولت توسط مأمون از جمله اثرات همین رهیافت است.
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 گذشت.  مسیر امامت های توان از این زمینه فکری رائج در جامعه بر چالشبر پایه گزارشات فوق نمی
 
  (اندیشه مهدویتابزار عقیدتی ) .3

فراتر از حوزه تشیع و اسالم است. در حیطه عقاید شیعی این جایگاه ای مهدویت و اندیشه سرانجام نیک دنیا، مسأله
شود. به طور طبیعی و متأثر از حالت روانی جستجوی برون رفت به عنوان امام با همه خصوصیات و شؤونش تعریف می

نیز عظمت  ها، دوران خفقان و سرگردانی محط ظهور و بروز عقاید انحرافی در اطراف این مسأله مهم است.از سختی
 یکی از اولیاء و ناتوانی در پذیرش جانشین نیز عامل روانی دیگر برای اعتقاد به جاودانگی و مهدویت برخی شده است.

به خویش در  در این میان عباسیان با انگیزه جلب حمایت جامعه شیعه و در تعقیب سیاست انتقال وصایت پیامبر
صدد انتقال اندیشه موعود گرایی به سمت و سوی خویش برآمدند، تا جایی که این داعیه از عوامل پیروزی عباسیان 

 شمرد:شمرده شده است. فان فلوتن عوامل این پیروزی را این چنین برمی
 های شکست خورده و مظلوم از ظالمان )بنی امیه(ـ نارضایتی انسان9
 ش موالی به خاندان پیامبرـ تشیع یا گرای4
 (99 :م9112فان فلوتن، ) ـ انتظار منجی یا مسیح رهایی بخش9

های مطرح آن روز برای انتساب خویش به این خط اصیل های باال گویای نوعی نتازع جریانبرآیند تمام تالش
 شیعی دارد.

اند، و این وین موعود گرایانه ملقب شدهد پنج خلیفه اول عباسی با عنادهلقاب انتخابی عباسیان نشان میبررسی ا
 سپارد.می« اهلل»القاب از هشتمین خلیفه به بعد جای خود را با عناوینی با پسوند اسم جالله 

 گران ایجاد کرده است:تغییر سؤال برانگیز رویه خلفاء عباسی دو احتمال را در ذهن پژوهش
بردادی از احساس منجی طلبی مردم این و بهره پیامبر اکرماند که عباسیان بر اساس روایات برخی بر این عقیده

به اعتبار  داشتکرد و ایشان را وا میرفتند که مردم را جذب مییاند. این القاب، القابی دینی به شمار مالقاب را برگزیده
: ه.ش9999) فاروق عمر، .به خالفت او بپیوندند و او را حاکم افضل به شمار آوردند ،برآورده کننده آرزوی دیرینه خود

971) 
ای متأثر از برخی مستشرقین بر این باورند که طرح اندیشه مهدویت و تعقیب آن از جانب عباسیان به گونه گو آنکه

 نویسد:های حسنیان در این عرصه است. او میتالش
برای فرزند استفاده از عنوان انتظار باورانه منصور توسط ابوجعفر و اتخاذ عنوان مهدی و هادی »

 .«و نوه اش را می توان به عنوان پاسخ خالفت به موعود گراییِ ناشی از قیام نفس زکیه دانست
 (898ـ  219ص  :م9112)امیر ارجمند، 

نگارنده بر این باور است که هر دو احتمال در گرایش عباسیان به القاب موعود گرایانه مؤثر است، امام شواهد 
 نماید.تر میاحتمال اول قوی

که قائم، منصور، سفاح و مهدی را از اهل بیت ایشان معرفی است   طرح برخی روایات پیامبراز جمله شواهد، 
آید. به دو روایت به عنوان آویزهای عباسیان برای گزینش چنین القابی به حساب میاز جمله دستاین روایات  .کردمی

 کنیم.نمونه اشاره می
 اکرم روایت اول: روایت پیامبر

 کند:احمد بن حنبل در کتاب مسند از ابوسعید خدری نقل می
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 «.یخرج عند انقطاع من الزمان و ظهور من الفتن رجل یقال له السفاح فیکون اعطاؤه المال حثیاً»
  (94172، ح8/441 :م4119ابن حنبل، )

شود و عطای او میکند که به او سفاح گفته ها مردی قیام میدر آخر الزمان و هنگام ظهور فتنه
 از روی حساب خواهد بود.

کند که این معین او را توثیق کرده و خواند و تصریح میهیثمی در سلسله این روایت تنها عطیه عوفی را ضعیف می
 (992/ 7 :ه.ق9219هیثمی، ) بقیه راویان آن ثقه هستند.

. کندبه کلی این ادعای ایشان را باطل می، که را اضافه دارد« مردی از اهل بیت من»برخی منابع عبارت اگرچه 
 (17/ 9 :ه.ق9299کورانی، ن.ک: )

 روایت دوم: روایت عبداهلل بن عباس
 اند که او گفته:منابع متعددی از ابن عباس نقل کرده

چهار نفر از ما اهل بیت هستند: سفاح از ماست، و منذر از ماست، و منصور از ماست و مهدی از »
؛ 892 /2: ه.ق9212؛ حاکم نیشابوری، 999، ح 279/ 9 :ه.ق9211شیبه، ابن ابی ) «.ماست

 (99297، ح 471/ 92، و 97999و  97997، ح 899/  99 :ه.ق9211متقی هندی 
های در مجلس بیعت برای مهدی توسط مطیع بن إیاس از دیگر نشانهگذشته از این، جعل حدیث به نام پیامبر

 امه ریزی جریان عباسی در بهره برداری از آن است.سیاسی بودن عناوین و القاب، و برن
طبق نقل ابوالفرج اصفهانی هنگامی که منصور برای بیعت مهدی مجلسی تشکیل داد و با مخالفت فرزندش جعفر 

 چنین نسبت داد:  مواجه شد، مطیع برخاست و به پیامبر
کند عدل را فراگیر میمهدی محمد بن عبداهلل از ماست، و مادرش از غیر ماست. در )زمین( »

 (919/ 99 :ه.ق9298اصفهانی، ) «.همانگونه که ظلم آن را فراگرفته است
و امام ، امام کاظم، امام صادقاز میان امامان شیعه امیرالمؤمنیندهد مطالعه تاریخ شیعه نیز نشان می

محمد بن حنفیه، عبداهلل بن معاویه، اند. نیز در میان علویان محمد بن حنفیه، ابوهاشم بن مهدی خوانده شدهعسگری
محمد بن عبداهلل بن حسن، محمد بن اسماعیل، محمد علی بن محمد )که در زمان پدر از دنیا رفته بود(، محمد بن 

ن.ک: نوبختی، اند. )د، و قائم و منجی خوانده شدهقاسم بن علی، یحیی بن عمر بن یحیی به عنوان مهدی قلمدا
ه.ق، 9299؛  مفید، 997/ 9و  287و  282، 84، 27/ 7:؛ سبحانی 12و  12، 79، 27، 24، 98، 99، 41 :ه.ق9212

 (412و  419، 997، 992 :؛  ناشئ اکبر991و  412 :الفصول المختاره
جریان دهد، دوره تاریخی مورد مطالعه تراکم بیشتری از این ادعاها را در بر دارد. هم دقت در تاریخ این ادعاها نشان می

 خوانند.دانند و منجی میکیسانی و هم جریان علوی در این دوره برخی را مهدی می
های یاد شده از تأثیرپذیری همه جریان یابد.گیری میسؤال از ائمه نسبت به موعود نیز در همین مقطع افزایش چشم

 طرح عباسی انکارناپذیر است. 
 

 یجهبندی و نتجمع

ـ یا به عبارت بهتر از قیام ریزی کردند قیامی را پی از احساسات مردم نسبت به خاندان پیامبربرداری عباسیان با بهره
سردمداران عباسی در نهادینه حساب شده های گامکه به سرنگونی امویان انجامید. برداری کردند ـ فراگیر مردم بهره

را  فی تا استدالل بر حقانیت جانشینی پیامبرکردن باور جامعه در پذیرش امامتشان، طیفی از اقدامات از دعوت مخ
های انحرافی برآمده از ادیان دیگر، از جمله ترفندهای تقویت هرچه بیشتر حکومت به گیرد. حمایت از اندیشهدربرمی
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ایشان با دست یازیدن به عقایدی پاک همچون رفت، که رفته رفته با استقرار حکومت سرکوب گردید. شمار می
صحنه هدایت  از ای برای بیرون راندن اهل بیتتالش گستردهبر خویش، پیامبر  تطبیق روایاتاج مهدویت و رو

ابزارهای فرهنگی همچون جریان ترجمه نیز  جامعه به کار بستند و به جامعه چنین القاء کردند که منجی موعود هستند.
برای عباسیان در همه انحرافات عقیدتی  اگرچه نقش تأسیسی در جامعه را هدف قرار داد. محوریت علمی اهل بیت

و فکری موجود در جامعه ثابت نیست، اما نقش افزاینده اینان در جهت ایجاد و تثبیت قدرت سیاسی مطلق انکار ناپذیر 
آفرینی در این مقاله یاد شده است ـ انحراف ثمره این مجموعه اقدامات ـ که از آن به عنوان ابزارهای چالشاست. 

های سیاسی، فکری و فرهنگی موجود در نیمه اول می از مسیر اصلی هدایت و گرایشات گوناگون به جریاناذهان عمو
امامان شیعه و اصحاب برجسته ایشان در راه حفظ و تقویت عقاید مردم  ،هاعلی رغم همه این تالشقرن دوم بود. 

 تالش فراوانی کردند.
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 نوشت:پی
إنما أخرجنا األنفة من ابتزازهم حقنا و الغضب » گوید: العباس در کوفه میاش ابوبرادر زادهداود بن علی در اولین روز بیعت   [9] 

 (292/ 8ه.ق، 9998. ابن اثیر، 7/242ه.ق، 9997)طبری، «. لبنی عمنا

ی داشت. ول اند که این شعار تنها نزد خواص معنی خاص خود مبنی بر حق اداره جامعه برای اهل بیتبرخی بر این عقیده [4] 
دانستند، و تصویری از ریاست ایشان نداشتند. در حالی که اعتقاد به رهبری و عموم مردم آن را عامل رهایی از ظلم بنی امیه می

هدایت اهل بیت:جامعه در زمره اعتقادات مردم و برخاسته از روایات شریف نبوی است. ن.ک: احمد ابراهیم شریف، حسن احمد 
 .42م(، 9118محمود، )

پنداشت به همین گر جامعه نمیگاه امام را به عنوان تنها هدایته به دعوت برای رضایت اهل بیت: اعتقاد داشت، اما هیچسلمابو [9] 
عبداهلل محض و عمر االشرف قرار داده بود. ن.ک: قرشی،  جهت اولویت حمایت خود از علویان را به ترتیب امام صادق

 .4/999ه.ق، 9919

إعلموا ان هذا األمر فینا لیس بخارج »گوید: العباس میاش ابومعروفش پس از بیعت کوفیان با برادرزادهداود بن علی در خطبه  [2] 
 .242/ 7ه.ق، 9997طبری، «. منا حتی نسلمه إلی عیسی بن مریم

جواب  گوید: منصور به مالک گفت: برای مردم کتابی قرار ده تا ایشان را بر عمل به آن مجبور سازم. او درمصعب میابو [8] 
عذرخواهی مالک گفت: بنویس که امروز کسی اعلم از تو نیست. در نقل دیگری چنین آمده: کتابی تدوین کن و در آن از 
سختگیریهای این عمر و رخصتهای ابن عباس و اقوال شاذ ابن مسعود بپرهیز و بر راه میانه و آنچه اصحاب و بزرگان اتفاق 

، طلحه، زبیر و ـ او در مورد علی9( الاقل سه ایراد عمده بر مالک وارد است: 9294ه.ق، 9249دارند، حرکت کن. )زرقانی، 
ـ در مسأله 4، که نشان از گرایش او به خوارج است. «واهلل ما اقتتلوا اال علی الثرید األعفر»گفت: عایشه نظر منفی داشت و می

ـ ترک یا 9«. عثمان ثم یقف و یقول هنا یتساوی الناسبکر و عمر و افضل االمة هم ابو»تفضیل به خطا رفته است و گفته: 
لم یکن فی بلدی و »و عباس تا جایی که اعتراض هارون را در پی داشت و در جواب گفت:  نقل بسیار اندک روایت از علی

 .98ه.ق، 9299ن.ک: میالنی،  «.لم ألق رجاله

اجبات سؤال شد، پس او بر اساس نظر زید بن ثابت پاسخ در جلسه درس مالک بودم که از او درباره یکی از و»گوید: وی می [2] 

ای کرد. هنگامی که قصد دستگیری مرا ( و ابن مسعود را مطرح کردم. او به گماشتگانش اشارهگفت، و من نظر علی )
الیمت نزد من داشتند گریختم و از مقصودشان باز ماندند. به مالک گفتند: با کتابها و جادواتی او چه کنیم؟ گفت: او را با م

آورید. به من گفت: اهل کجایی؟ گفتم: کوفه. گفت: از کجا ادب آموختی؟! گفتم: تو را یادآور شدم تا استفاده کنم. گفت: فضل 
علی و عبداهلل )بن مسعود( انکار ناپذیر است، اما اهل شهر ما بر نظر زید بن ثابت هستند و هر گاه میان جماعتی هستی آنچه 

، ذیل 171/ 11ه.ق1111ن.ک: ذهبی،« تابند برایشان آشکار مساز که با تو کاری کنند که ناخوشایند باشد.نمیفهمند و بر نمی
 .77شماره 

-اند و برخی این مسأله را همچنان از معماهای بزرگ تاریخ میعلل مختفی در اسباب غضب گرفتن رشید بر برامکه ذکر کرده [7] 

 دانند.

خویش را بر اساس مبادئ اسالم بنا کردند، و بیشترین پیروان ایشان از مسلمانان  گوید: عباسیان دعوتحسین عطوان می [9] 
معتدل بود. ولی ایشان بهره برداری از غالیان افراطی از اهالی خراسان را ترک نکردند، پس برخی از این غالیان را در دعوت 

 (918ایش به ایشان اسراف ورزیدند. )عطوان،خویش پذیرفتند و آنان نیز در غلو در حق ایشان زیاده روی کردند و در گر

او فتوی به عدم ارث عجم داده بود، مگر آنکه در بالد عرب متولد شده باشد. وی در حدیثی به نقل از سعید بن مسیب نقل  [1] 
ر پی او های عربی به دنیا آمده باشد. دها را مکروه دانسته بود مگر آنکه در سرزمینکند که خلیفه دوم از ارث بردن عجممی

فتوای خویش در مورد ارث فرزندی که مادرش در غیر بالد عرب بوده و به بالد عرب منتقل شده است و وضع حمل او در آنجا 
 /کتاب الفرائض، باب میراث اهل الملل(949و  947ه.ق، 9211کند. )مالک بن انس، به وقوع پیوسته بیان می
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