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 عباسيان به امويان از حكومت انتقال آستانة در( السالم عليه) صادق امام

 فروشاني صفري اهلل نعمت دكتر

 در او گيهر   موضه   كيفيه  ( السهمم  عليه  ) صادق جعفر امام سياسي زندگاني در ها پرسش ترين مهم از يكي

 انديشه   در دريهابيم  ك  شود مي تر جد  هنگامي پرسش اين. بود عباسيان ب  امويان از حكوم  انتقال هنگام

 دنيهو   و دينهي  رياس  معنا  ب  باشد، امام  مي( السمم عليهم) ائم  ها  آموزه از برگرفت  ك  شيع  سياسي

 و باشهد  مهي ( السهمم  عليه  ) معصهوم  امهام  چرا  و چون بدون حقّ( السمم علي ) امام حضور زمان در و بوده

 غصه   را( السهمم  عليه  ) امام حق حقيق  گيرد، در قرار جايگاه اين در( السمم علي ) امام اذن بدون هركس

 بهودن  آمهاده  به   توجه   بها ( السمم علي ) صادق امام چرا ك  آيد مي پديد سؤال اين هنگام اين در. اس  كرده

 عباسي نهض  سران سو  از ك  هنگامي بلك  و نكرد خود حق گرفتن برا  تمشي گون  هيچ سياسي اوضاع

 ايهن  در آيها . كهرد  رد شهد   به   را شهد، آن  حكوم  گرفتن دس  در پيشنهاد او ب  خمّل سلم ابو همچون

( السهمم  عليه  ) علهي  امام جدش مانند( السمم علي ) حضر  آن ك  كرد نمي اقتضا منطقي گير  موض  هنگام

 بپذيرد؟ را خمف  و ديده تمام خود بر را او، حج  ب  مردم آوردن رو  و عثمان قتل از پس

 مختله   ابعهاد  به   توجه   با بايد نيس ، بلك  پذير امكان بُعد يك از تنها پرسش اين ب  پاسخ رسد مي نظر ب 

 .كرد تمش پاسخ يافتن برا 

 (السالم عليه) حسين امام شهادت از بعد( السالم عليهم) ائمه سياسي مشي خط( الف

 پنجاه مد  ب  ك  روز آن جامع  ك  ساخ  روشن همگان برا  را نكت  اين( السمم علي ) حسين امام شهاد 

 در نيهز  و بودنهد  گرفت  شده، خو تزريق جامع  ب ( السمم عليهم) بي  اهل طريق غير از ك  هايي آموزه با سال

 در را( السهمم  علهيهم ) بي  اهل مورد در ويژه ب  ها سياس  بارترين خفقان ك  امو  حكوم  تح  هنگام آن

 در( السهمم  علهيهم ) بيه   اههل  حهق  اسهتيفا   بهرا   عمومي تمش بردند، آمادگي مي سر بود، ب  گرفت  پيش

 .ندارد را حكوم 
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 فرزندش و( السمم علي ) علي بن زيد مختار، قيام توابين، قيام همچون هايي قيام شكس  ادعا اين صادق شاهد

 اقبهال  عهدم  هها  آن تهرين  مههم  از كه   مختلفهي  علل ب  و گرف  صور  امويان دورة در همگي ك  بود يحيي

 .شد مواج  شكس  بود، با زمان آن اسممي جامع  عمومي

 .آوردند رو  فرهنگي اقداما  ب  نظامي اقدام از و داده تغيير را خود تاكتيك( السمم عليهم) ائم  رو اين از

 امهام  وراند در و شده شروع( ق11 ه 59( )السمم علي ) سجاد امام امام  زمان از مشخصاً تاكتيك تغيير اين

 خهود  اوج ب ( ق111 ه 111( )السمم علي ) صادق امام دورة در و يافت  رشد( ق59 ه 111( )السمم علي ) باقر

 و فقههي  هويه   خهود  فرسها   طاقه   هها   تمش با توانس ( السمم علي ) حضر  آن ك  ا  گون  ب . رسيد

 .گذارد يادگار ب  خود برا  را جعفر  مذه  عنوان و ساخت  روشن را امامي  مذه  كممي

 به   كنهيم  ترسيم را تقي  روايا  منحني بخواهيم اگر ك  شد مي ياد «تقي » عنوان با عمدتاً تاكتيك تغيير اين از

 زمهان  در و داشهت   قهرار  منحني پايين در( السمم علي ) سجاد امام زمان در روايا  اين ك  رسيم مي نتيج  اين

 بها ) تقيه   به   مربهو   رواي  101 از ك  ا  گون  ب  دارد؛ قرار خود نقط  رينباالت در( السمم علي ) صادق امام

( السهمم  عليه  ) صهادق  امام از( درصد پنجاه يعني) آن رواي  95( 1)بحاراالنوار،  كتاب در( مكررا  حذف

 .اس  شده نقل

 شصه   از بهيش  يعنهي ) روايه   22 كتاب، تعداد اين در سرّ كتمان ب  مربو  حديث 11 بررسي با همچنين

 (2) .اس  شده نقل( السمم علي ) امام آن از( درصد

ها،  قيام اين در حضور بر مبني خود خاص اصحاب ب  نكردن ها، توصي  قيام مقابل در فعال گير  موض  عدم

 كهردن  پيهدا  بهرا   وسهي   تهمش  رغهم  علي حكوم  دستگاه ك  ا  گون  ب . اس  رويكرد اين مشخصا  از

 .كند پيدا پايي رد ترين كوچك ها، نتوانس  قيام اين در( السمم عليهم) ائم  دخال  برا  سرنخي

 و دادنهد  ادامه   نظهامي  فهاز  در را خود تمش زيدي  و كيساني  همچون شيعي ديگر ها  گروه مقابل نقط  در

 .اس  بوده گزين  ، بهترين(السمم عليهم) ائم  سو  از شده انتخاب تاكتيك و مسير ك  داد نشان ها آن تجزي 

 قيهام  شكسه   از پهس  و كهرده  شروع را خود نهض  محمدحنفي  مهدوي  بعدها و امام  دعو  با كيساني 

 .آوردند رو  پنهاني فعالي  ق، ب 11 سال در مختار
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 عههده  بهر  را هها  آن رهبهر   مسهتقيم  صور  ب  او فرزند ق، ابوهاشم 11 سال در محمدحنفي  وفا  از پس

 امها .نمهود  اسهممي  مملكه   سرتاسهر  بهرا   مبلغان و داعيان انتخاب ل قا در كادرساز  ب  شروع و گرف 

 خهود  مرگ برد، نزديكي مي سر ب  عباس بن عبداهلل نوادة علي محمدبن نزد ك  حالي ق، در52 سال در ابوهاشم

 ك  محمد اختيار در را خود زيرزميني سازمان اسرار كند، تمام پيدا ادام  نهض  ك  آن برا  و كرد احساس را

وسهيل ،   بهدين  و (5)داد،  قهرار  بهود  كرده آغاز را امو  حكوم  علي  خود مخفيان  ها  فعالي  هنگام آن در

 خهود  هها   فعاليه   كرده، به   منحرف را آن مسير ك  آن بر عموه سازمان اين بردن ارث با توانستند عباسيان

 پايهان  امهو   حكومه   د، ب خو قرن رب  از بيش تمش ساي  در ق، و152 سال در باالخره و بخشيده شد 

 (1).دهند

 بها  و كرده آشكار را خود فعالي  زود خيلي آورد، اما رو  زيرزميني ها  فعالي  ب  آغاز در گرچ  زيدي  اما

 همچون عللي ب  سرانجام ك  دادند انجام را خود علني نظامي اقدام ق، اولين122 سال در كوف  در قيام اعمم

 و كارآمهد  و قهو   فرمانهدهي  سهپاه، عهدم   در اخهتمف  حكوم ، بهروز  ينظام كوفيان، قدر  هميار  عدم

 .نبرد جايي ب  راه و انجاميد شكس  ب  قيام زيد، اين ياران اعتقاد  و فكر  ها  گرايش شديد گوناگوني

 در امو  حكوم  با مقابل  ق، در121 سال در هم او سرانجام ك  داد ادام  يحيي فرزندش را زيد نظامي خط

 رهبهران  ك  بودند( السمم عليهم) بي  اهل حَسَني شاخ  خط اين دار داعي  ترين مهم بعدها.شد شت ك جوزجان

 عبهداهلل  بهن  يحيهي  و( فهخّ  شههيد  به   معروف)  علي بن ابراهيم، حسين برادرش و عبداهلل بن محمد همچون ها آن

 .شد منجر شكس  ب  همگي ك  دادند انجام را تند  نظامي اقداما 

 سهيل  و گرفته   قهرار ( السمم عليهم) ائم  مقابل نقط  در مشخصاً «بالسي  القائم اال االمام ما» شعارا ب  زيدي 

( السهمم  عليه  ) صادق امام ب  را انتقادا  اين بيشترين ك  نمودند( السمم عليهم) ائم  متوج  را خود انتقادا 

 كه   شهد  شاي  قدر  ب  اتهام اين. دانستند مي دجها ب  اعتقاد عدم ب  متهم را او ك  ا  گون  ب . كردند مي وارد

 علمهي  ادع ان اكره ولكني الراه اني واهلل بلي: »فرمود و شده گير  موض  ب  ناچار( السمم علي ) امام سرانجام

 به   آوردن رو  و خود علم واگذاشتن ليكن و هستم جهاد ب  معتقد خداوند، من ب  سوگند (9) جهلهم؛ الي

 بهر  مبنهي ( السهمم  عليه  ) امهام  تيزبينانه   ديدگاه ب  اشاره تواند مي سخن اين ، ك «دارم يم ناپسند را آنان جهل

 افكنهي  شهبه   ب  شروع ديگر، زيدي  بُعد از. باشد شرايط نبودن آماده جه  ب  زمان آن در ها قيام اين شكس 

 تها  دانسه ، كردنهد   نمهي  صهم   به   زمان آن در را قيام ك  تقي  همچون( السمم علي ) امام ها  آموزه دربارة
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 هنگهام  امامهان  فهرار  راه عنوان ب  را تقي ، آن از انتقاد ها، با آن فكر  رهبران از يكي جرير بن سليمان ك  جايي

 (1) .كرد مي مطر  آنان خطا  ظهور

 كه   هنگامي تا و ندارند روا عجل  ك  خواس  مي خود ياران از( السمم علي ) صادق ها، امام قيام اين مقابل در

ندهنهد،   انجهام  مسهلحان   انهد، اقهدام   نكرده مشاهده را قيام رهبر مورد در( السمم عليهم) بي  اهل كلم  اتفاق

 بيهوتكم  في اجلسوا: »اصحاب، فرمود تكلي  تعيين بر مبني حضرمي ابوبكر و تغل  بن ابان پاسخ در ك  چنان

 كه   هنگهامي  و بنشهينيد  خهود  هها   خانه   در (2) بالسهم ؛  الينا فاشهدوا رجل علي اجتمعنا قد رأيتمونا فاذا

 .«بپيونديد ما ب  خود ها  سم  با گاه كرديم، آن اتفاق شخصي رو  بر كرديد، ما مشاهده

 بيه   اههل  حهق  بازگردانهدن  قصهد  كه   ههايي  قيهام  موفقيه   عدم بيني پيش ضمن همچنين( السمم علي ) امام

 با ك  داند مي خود اصحاب برا  پوششي را ها آن و كرده اشاره زيدي  ها  فعالي  دارند، ب  را( السمم عليهم)

 آشهنا ( السهمم  علهيهم ) بيه   اهل معارف با را مردم و پرداخت  خود مكت  فرهنگي تثبي  ب  تر  راح  خيال

كهرده،   صهادر  خهود  اصهحاب  بهرا   دستورالعملي قال  در را آن ك ( السمم علي ) صادق امام سازند، عبار 

 :اس  چنين

 (1) ابهداً؛  وقها    لكهم  به   الزيديه   تهزال  وال ابداً ب  تخصّون امر يصيبكم ال فان  بيوتكم والزموا نتكمالس كفوا»

 اختصهاص  ك  امر  آن ب  هرگز شما زيرا( نكنيد قيام و) بنشينيد هايتان خان  در و داريد باز را خود ها  زبان

 هميشه   زيديه   و رسيد نخواهيد(( السمم علي ) معصوم امام امام  نظر تح  حكوم  تشكيل) دارد شما ب 

 .«بود خواهد پوشش شما برا 

 قيام عدم برا  تجرب  بهترين ك  باشد زيدي  ها  قيام شكس  ب  اشاره تواند مي( السمم علي ) امام اخير جمل 

 طر م ب  اشاره تواند كرده، مي اشاره( سره قدس) مجلسي عمم  ك  چنان چنين هم. آورد مي ارمغان ب  را امامي 

 مشهغول  كه   آن بهر  عموه. دارند، باشد نمي روا را تقي  ك  زيدي  توسط امام  و والي  مسائل از برخي شدن

 سهخن  ايهن  ديگهر  توجيه  ( السهمم  عليهم) ائم  اصحاب از شدن غافل و زيدي  با درگير  ب  حكوم  شدن

 (5) .اس 
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 امويان عليه قيام و عباسيان( ب

 ق، آغهاز 100 سهال  از قبهل  را امويان سرنگوني برا  خود زيرزميني ها  فعالي  شد، عباسيان اشاره ك  چنان

 اصهولي  آن در كه   آورند پديد مجرب كادرها  با وسي  بودند، سازماني توانست  ده  چند طي و بودند كرده

 عمهل  مهورد  شهد   به   كار  پنهان اصل رعاي  نيز و قيام رهبر ويژه ب  و تشكيم  ب  سرسپردگي همچون

 .ف گر مي قرار

 بها  شهد  اشهاره  كه   چنهان  ك  بود عباس بن عبداهلل بن علي بن محمد عهدة بر ده  چند طي تشكيم  اين رهبر 

 گسهيل  با و بدهد خود نيروها  ب  بيشتر  انسجام توانس  ابوهاشم از كيساني  زيرزميني سازمان بردن ارث

 و ابوسهلم   به   معهروف  سهليمان  نبه  ماههان، حفه    بهن  كثير، بكيهر  بن سليمان همچون مبلغاني و گران دعو 

 .بيفزايد خود ها  فعالي  شد  بر خراسان ب  خراساني ابومسلم

 حكومه   توسهط  سهرانجام  كه   افتهاد  امهام  ابراهيم دس  ب  قيام ق، رهبر 129 سال در محمد مرگ از پس

 به   را سفا  سابوالعبا برادرش مرگ از قبل ك  حالي در. رسيد قتل ب  زندان در و شده شناسايي امو  مروان

 .بود كرده انتخاب خود جانشيني

 نيروهها   ثقل مركز و بود (10) شَراة سرزمين تواب  از حُميم  نام ب  روستايي در و شام در قيام رهبر  مركز

 امي  بني ستم و ظلم از ها عباسيان، خراساني رهبر  علي بن محمد نظر در داش ، زيرا قرار خراسان در كننده قيام

 حكومه   سرنگوني برا  نيرو بهترين توانند مي خود زدني مثال  شجاع  و فراوان جمعي  با و آمده ستوه ب 

 نفهوذ  جها  آن در سياسي ها  بند  دست  و مذهبي اختمفا  هنوز و بوده پاك آنان ها  دل ك  آن باشند، ضمن

 (11) .اس  نكرده

 آن در مختله   شهرها  شناسي جامع  از تحليل حقّ، بهترين ب  ك  شناسان  جامع  ديدگاه اين در جال  نكت 

 داعيهان  از و كهرده  مقايسه   كوفه   جمل  از و ديگر مناطق با را خراسان او ك  اس  دهد، آن مي ارائ  را زمان

 دعهو   ثقل اس ، مركز( السمم علي ) طال  ابي بن علي شيعيان مركز ك  آن عل  ب  را كوف  تا خواهد مي خود

 (12) .ندهند قرار خود

 بيه   اههل  بها  هها  آن پنهدار   ذا  ههم  از گيهر   بههره  بها  و خراسهانيان  پهاك  عواطه   از اسهتفاده  بها  عباسيان

 عنهوان  به   را(« سلم و آل  و علي  اهلل صلي) محمد آل من الرضا» كلي شعار و شدن واق  مظلوم در( السمم عليهم)
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 به   كه   آن دند، ضهمن نمو جم  خود دور ب  را زياد  عده ترتي  بدين كردند، و مطر  حكوم  آينده رهبر

 اصهلي  داعيهان  به   را خهود  تنهها  و ورزيدنهد  مهي  اسهتنكاف  مهردم  بهرا   خهود  اصلي رهبر معرفي از شد 

 .شناساندند مي

 و بهوده  بودنهد، مهرتبط   گرفته   جها   سازماني مرات  سلسل  در ك  خود رهبران طريق از تنها بنابراين، مردم

 به   تماماً سازماني كادرها  اين و داشتند ها آن از كامل عا اطم و كرده درياف  ها آن از را دستورا  تمامي

 تنهها  بتواند( السمم علي ) صادق امام ك  نبود چنان و داش  قرار ها آن اختيار در و شده ايجاد عباسيان وسيل 

 عرفهي م آن مصهداق  عنهوان  به   را خود(« سلم و آل  و علي  اهلل صلي) محمد آل من الرضا» كلي شعار از استفاده با

( سهلم  و آله   و عليه   اهلل صهلي ) محمهد  آل زمهان  آن در ك  آن بر عموه گيرد، زيرا دس  ب  را قيام رهبر  و كرده

 هها   توصهي   به   تنهها  مصهداق  تعيهين  دربهارة  داشه ، مهردم   نيهز  عباسيان و زيدي  همچون ديگر  مدعيان

 كه   هنگامي در ك  بريم مي پي( السمم علي ) امام سخنان عمق ب  ك  جاس  اين از داشتند توج  گروهي درون

 شهيع   وابوسهلم   وابوسهلم   انها  مها : »فرمهود  پاسخ كرد، در درياف  را رهبر  پذيرش بر مبني ابوسلم  نام 

 حسن بن عبداهلل تمايل ك  هنگامي و. «اس  من غير( كادر) شيع  او ك  ابوسلم  با كار چ  را من (15) لغير ؛

: فرمهود  چنهين  او ديد، ب  ابوسلم  دعو  پذيرش برا  را( زكي  نفس ب  معروف عبداهلل بن محمد پدر) زيد 

 فرمهان  را او و فرستاد  خراسان ب  را ابومسلم تو اند، آيا شده تو شيع  خراسانيان هنگام چ  از! ابامحمد ا »

 و شناسهي  ند، مهي ا درآمده عراق ب  اكنون هم ك  را خراسانيان اين از كسي آيا و داد ؟ سياه لباس پوشيدن ب 

 (11) «شناسي؟ مي را آنان از كسي اصوالً آيا و ا  شده عراق ب  ها آن آمدن سب  تو آيا

 مشهخ   آن انگيهزة  كه   دعهو   يهك  بها  و شعار يك بر تكي  با تنها ك  كسي بود خواهد بسيارخام بنابراين

 بهين  ارتبهاطي  ههيچ  كه   را نيروهايي چنين رهبر  بخواهد و شده معرك  وارد گدار بي و بيفتد دام نيس ، در

 .گيرد عهده نداشت ، بر وجود ده  چند طي در ها آن

 كه   هنگهامي  كه   بهريم  مي پي سيرفي سدير با مواجه  در( السمم علي ) امام كمم عمق ب  ك  جاس  اين از و

 دز تخمهين  جهان نص  بلك  و هزار دويس  يا صدهزار را امام شيعيان و دوستان تعداد خود خيال ب  سدير

 او به   را گوسهفند   گل ( السمم علي ) كرد، امام انتقاد اين وجود با قيام عدم جه  ب ( السمم علي ) امام از و

 خهود  جها   بهر  بودند، مها  گل  اين گوسفندان تعداد ب  ما پيروان و ياران شمار اگر: فرمود او ب  و داده نشان

 (19) .نشستيم نمي
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 (السالم عليه) صادق امام به ابوسلمه و ابومسلم هاي نامه( ج

 آسهتان   در بودند، اما دار عهده را امويان علي  قيام در عباسي تشكيم  رهبر  فراواني مبلغان و داعيان گرچ 

 ك  اس  آن جال  و. خمّل ابوسلم  و خراساني بود، ابومسلم ها زبان سر بر بيشتر شخصي  دو پيروز ، نام

 آن از و نوشهت   نامه  ( السهمم  عليه  ) صهادق  امهام  ب  قيام از اطعيمق در ها آن دو  تاريخي، هر ها  نقل طبق

 .گيرد عهده بر را قيام رهبر  تا كردند درخواس ( السمم علي ) حضر 

محمهد،   آل محمهد، اميهر   آل امهين  همچهون  عنهاويني  بها  قيهام  در خهود  بارز نقش عل  ك  خراساني ابومسلم

 تشهكيم   به   خهمّل  ابوسهلم   وسهيل   ب  آغاز در (11) هشد خوانده العباسي  الدول  صاح  و الدعوة صاح 

 از يكهي  عنهوان  به   كه   داد نشان را خود نظامي قدر  خراسان در چنان زود  ب  اما (12)پيوس ،  عباسي

 توانسه   و گرفه   عهده بر را قيام خراساني جنا  رهبر  ك  ا  گون  ب . شد معرفي قيام رهبران ترين اصلي

 (11) .آورد دس  ب  او از برتر موقعيتي بلك  و دهد نشان ابوسلم  عرض در را خود

 اظههر   قهد  انهي : »اسه   نگاشهت  ( السمم علي ) صادق امام ب  ا  نام  قيام بحبوح  در او ك  شده نقل چنين

 را دعهو   مهن  عليك؛ مزيد فم في  رغب  البي ، فان اهل مواالة الي امي  بني مواالة عن الناس ودعو  الكلم 

 واليه   ايهن  پذيرش در اگر. كردم منتقل بي  اهل والي  پذيرش ب  امي  بني والي  از را ممرد و كردم آشكار

 در( السهمم  عليه  ) امام اما. «آورد نخواهي دس  ب  اين از بيش( گاه هيچ ك  بشتاب)دارد،  تمايلي( رهبر  و)

 زمانه   ههم  زمان  و تينيس من مردان از تو (15) زماني؛ الزمان وال رجالي من ان  ما: »نگاش  چنين او پاسخ

 .ساخ  نااميد را او ترتي  بدين و. «نيس  من

 شهمار  از( سهلم  و آله   و عليه   اهلل صهلي ) محمد آل وزير ب  مشهور و خمّل ابوسلم  ب  معروف سليمان بن حف 

 كليهد   نقش و پيوس  قيام ب  علي بن محمد سو  از دعو  آغاز همان در ك  بود عباس بني داعيان نخستين

 تهرين  اصهلي  از يكهي  عنوان ب  عباسيان پيروز  آستان  در ك  ا  گون  ب . گرف  عهده ب  را قيام يشرف پ در

 (20).شد مي شناخت  قيام كوفي جنا  رهبر ويژه ب  و رهبران

 به   سفا  ابوالعباس يعني او محمد، جانشين بن مروان زندان در ق151 سال در امام ابراهيم شدن كشت  از پس

 .شدند شهر اين وارد ناشناس صور  ب  و كرده مهاجر  كوف  ب  شام از عباسي خاندان همراه
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 نكهرد، زيهرا   معرفي مردم ب  و كرده پنهان را ها داش ، آن عهده بر را امور كوف  در هنگام اين در ك  ابوسلم 

 حسهن  بن بداهللع و( السمم علي ) صادق امام همچون علو  رهبران با مكاتب  با تا داش  نظر در هنگام اين در

 ترتيه   بهدين  و كهرده  دعهو   پيهروز   آسهتان   در قيام رهبر  پذيرش ب  را ها آن محض عبداهلل ب  مشهور

 گفهتن  بها ( السهمم  عليه  ) صادق امام اما (21) .سازد منتقل علو  شاخ  ب  عباسي شاخ  از را آينده حكوم 

 پيهك، پاسهخ   وقتهي  و زد او خواسهت    به  ردّ دسه   «اس  من غير پيرو او ك  ابوسلم  با كار چ  مرا» جمل 

 پيهك  از و سهوزانيد  چهرا   شهعل   با را او نام ( السمم علي ) كرد، امام درخواس  را( السمم علي ) امام صريح

 اسهد   زيهد  بهن  كميه   شعر اين خواندن ب  شروع سپس و كند نقل ابوسلم  برا  ديده را چ  آن تا خواس 

 :نمود

 «تحط  حبلك غير في حاطباً ويا     اضو ه لغيرك ناراً موقداً أيا»

 در را خهود  هيهزم  ك  كسي ا  و شد خواهد تو غير نصي  آن روشنايي ك  ا  افروخت  را آتشي ك  كسي ا 

 (22) ا  نكرده آور  جم  خود طناب

داش ،  ابوسلم  دعو  پذيرش ب  تمايل ك  حسن بن عبداهلل ب  خطاب( السمم علي ) امام شد گفت  چ  چنان و

 كه   خواسه   او از و شد يادآور را ابوسلم  شخ  جمل  از و عباسيان تشكيم  با او سازماني ارتبا  عدم

 كه   حهالي  در كه   شهد  آشكار هنگامي گير  موض  اين در( السمم علي ) امام بيني روشن (25) .نيفتد او دام در

كعه ،   بهن  عطي ، موسي بن همابوالج همچون قيام خراساني جنا  نگشت ، سران باز كوف  ب  ابوسلم  پيك هنوز

 ابوسهلم   ميل رغم علي و يافت  آگاهي كوف  در سفا  ابوالعباس گاه مخفي بر ابوحميدطوسي و محمد بن سلم 

 اقهدام  همهين  كه   بهدانيم  اسه   جاله   و (21) .كردند بيع  خمف  ب  او با و آورده بيرون گاه نهان از را او

 (29) .شد او كشتن برا  سفا  اصلي ها  انگيزه از يكي بعدها ابوسلم 

 از دو آن انگيزة شد، اما آشكار ها آن دعو  پذيرش عدم علل خوبي ب ( السمم علي ) امام ها  پاسخ از گرچ 

 .دارد تأمل بسي جا ( السمم علي ) امام دعو 

 .برشمرد اقدام اين برا  را زير ها  انگيزه توان مي زمان  آن شرايط عمق تحليل با كلي طور ب 
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 و كردنهد  مهي  تصهور  قيهام  كاره هم  را خود دو مردم، اين برا  قيام اصلي رهبر بودن ناشناخت  ب  وج ت با. 1

 سلسهل   ك  آن از غافل. كنند جابجا را قيام رهبر ِ راحتي ب  توانند مي ك  ديدند مي چنان را خود قدر  حتي

 .هستند وفادار او ب  و شناخت  را عباسي رهبر تشكيم  تر پايين مرات 

 هها   انگيهزه  از ديگهر  يكهي  سهفا   ابوالعبهاس  ب  قيام رهبر  انتقال و امام ابراهيم همك  رسد مي نظر ب . 2

 مهديري   و تجربه   از دو آن به   نسب  ك  (21) بود دوسال  و سي جواني سفا  زمان آن در باشد، زيرا انتقال

 ويهژه  بودند، ب  مشكوك عظيمي دستگاه چنين ادارة در او رهبر  قدر  در دو آن و نبود برخوردار چنداني

 و( السهمم  عليه  ) صهادق  امهام  هماننهد  ههايي  شخصهي   كه   حهالي  بهود، در  ناشهناخت   مهردم  بهرا   او ك  آن

 .بودند شده شناخت  قيام كوفي جنا  ميان در ويژه ب  مردم نزد در خوبي ب  حسن بن عبداهلل

 بينهيم  مهي  چه   داشه ، چنهان   دور نظر از راستا اين در نبايد نيز را كوفي و خراساني جنا  دو ها  رقاب . 5

، (السهمم  عليه  ) امام سو  از دعو  پذيرش صور  در تا نمايند مي نگار  نام  ب  اقدام جنا  دو هر رهبران

 .باشند كرده حفظ آينده دول  در را خود جايگاه خوبي ب 

 شهاخ   به   عباسهي  شاخ  از دعو  قالانت با تا بود اين دو آن انگيزه ترين اصلي رسد مي نظر ب  باالخره و. 1

 رهبهران  وجهود  از تشهكيم   بها  دو آن كامل آشنايي و قيام در علو  رهبران نقش عدم ب  توج  با و علو 

 پشه   در و حقيق  در خود و كنند معرفي خمف  نماد عنوان ب  فقط را ها آن و كرده ابزار  استفاده علو 

 به   زمهان  آن باورها  و شرايط زيرا. بردارند ميان از را آنان نيآسا ب  مقتضي موق  در و كرده حكوم  پرده

داد،  نمي ها آن ب  را واسط  بدون و مستقيم حكوم  باشيم، اجازة داشت  دو آن بودن ايراني ب  اعتقاد اگر ويژه

 و رسهيده  پيهروز   به  (« سهلم  و آل  و علي  اهلل صلي) محمد آل من الرضا» شعار با قيام ك  بود آن مسلم قدر زيرا

 .نداشتند( سلم و آل  و علي  اهلل صلي) محمد آل با نسبتي هيچ ها آن

 (السالم عليه) امام هاي گويي پيش و ها بيني پيش( د

 تحليهل  بها  و خود خاص تيزبيني با را اوضاع مختل  مواق  در( السمم علي ) صادق شد، امام اشاره چ  چنان

 علويهان  به   سههمي  ههيچ  نرسهيدن  و عباس بني پيروز  از برخ و كرده بيني پيش رو پيش در وضعي  عميق

 .شد مي قيام سران دعو  پذيرش از مان  عميق درك همين ك  بود نموده
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 امهام  هها   مواقه ، گفته    برخهي  در كه   بهريم  مهي  پي جال  نكت  اين ب  تاريخي وقاي  از برخي مطالع  با اما

 علهم  ب  توج  با( السمم علي ) امام ك  شود مي تبديل گويي پيش ب  و رفت  فراتر بيني پيش حد از( السمم علي )

 .كرد نمي خطور زمان آن در كس هيچ ذهن ب  ك  كند مي گويي پيش را حوادثي خود ماورايي

 علهو   و عباسهي  سهران  از متشهكل  كه   شويم يادآور را اَبوا  كنفرانس ماجرا  توانيم مي موارد اين جمل  از

 حسهن  بهن  عبهداهلل  همانند كساني. شد تشكيل مك  نزديكي در ابوا  سرزمين در ق121 سال در ك  بود مبارزه

 شهاخ   از( السهمم  عليه  ) صهادق  جعفهر  امهام  و حسنيان ابراهيم، از و محمد فرزندش دو و( محض  عبداهلل)

 صهادق  امهام  جهز  به   همگهي  و داشهتند  حضهور  عباسهي  بزرگهان  ديگهر  و سفا ، منصور و علويان حسيني

 بيع  عدم توجي  در( السمم علي ) امام كردند، اما بيع  زكي  نفس ب  معروف  عبداهلل بن محمد با (السمم علي )

 و( سهفا  ) ايهن  به   رسيد، بلك  نخواهد فرزند  دو و تو ب  حكوم : »فرمود محض  عبداهلل ب  خطاب خود

 كودكهان  كه   جهايي  تها  شده دس  ب  دس  او فرزندان ميان در سپس و رسيده( منصور) ديگر آن او از پس

 در را محمد تو فرزند( منصور) اين ك  بدان و گيرند قرار مشور  مورد شان زنان و رسيده حكوم  ب  ها آن

 (22) .«كشد مي را( ابراهيم) برادرش او از پس و كش  خواهد( مدين  نزديكي در) الزي  احجار

 را يافه ، او  درسه   را( السمم ي عل) امام گويي پيش و رسيد حكوم  ب  منصور چون ك  شده گفت  چنين و

 (21) .ناميد صادق

 خهود  نه   ك  بوده كنفرانس آن اعضا  ترين جوان از دو هر منصور و سفا  ك  اس  حالي در گويي پيش اين

 ايهن  در هها  آن شهد  اشهاره  كه   چنهان  و داشهتند  نمي روا ها آن حكوم  دربارة احتمالي گون  هيچ ديگران ن  و

 .بودند كرده بيع  او با و پذيرفت  را  عبداهلل بن محمد رهبري  هرظا در و راحتي ب  كنفرانس

 خهوبي  به   كه   ا  ورط  در را خود گاه هيچ ، او(السمم علي ) امام ماورايي علم اين با ك  اس  بنابراين، واضح

 ليهد  ك شهعار  بها  و كند مي رد را عباسي گران دعو  دعو  قاط  طور ب  و داند، نينداخت  مي را  آن سرانجام

 .دارد مي بركنار نظامي اقدام گون  هر از را خود «نيس  من زمان زمان اين»

 ها نوشت پي

 .555 ه 115، ص29بحاراالنوار، ج .1

 .11 ه 50همان، ص .2



11 

 

 .252، ص2اليعقوبي، ج تاريخ .5

 .129 ه 125اكبر ، ص اهلل خمف ، محمد تا بعث  از عباسيان: ب  شود مراجع  بيشتر اطمع برا  .1

 .52، ص2عاملي، ج حر  ، شيخالشيع وسائل .9

 .19الشيع ، نوبختي، ص فرق .1

 .155، ص12بحاراالنوار، ج .2

 .15، ص(ايران چاپ) 29بحاراالنوار، ج .1

 .همان .5

 .22و21خمف ، ص تا بعث  از عباسيان: ب  شود مراجع  شراة و حُميم  از تفصيلي اطمع برا  .10

 .209قتيب ، ص االخبار، ابن عيون .11

 .همان .12

( السهمم  علي ) امام گفت  ك . 515، ص2اليعقوبي، ج تاريخ با قس ؛215، ص5ج الذه ، مسعود ، مروج .15

 .«الشراة بارض صاحبكم فانّ بصاحبكم لس : »كند مي نقل چنين را

 .215، ص5الذه ، ج مروج .11

 .212، ص2الكافي، كليني، ج من االصول .19

 الهذه ، عقهد   وجطبهر ، مهر   تهاريخ  همچهون  منابعي از ك . 212، ص1اسممي، ج بزرگ المعارف دائرة .11

 .كند مي نقل بغداد تاريخ و الفريد

 .252همان، ص .12

 .221 ه 211، ص1اسممي، ج بزرگ المعارف دائرة ب  شود مراجع  تفصيلي اطمع برا  .11

 .215، ص1النحل، شهرستاني، ج و الملل .15

 بهزرگ  المعهارف  دائهرة : به   شهود  مراجعه   عباسهي  قيام در او نقش و شخصي  از تفصيلي اطمع برا  .20

 .910 ه 915، ص9مي، جاسم

 .215و211، ص5الذه ، ج مروج ؛515، ص2اليعقوبي، ج تاريخ .21

 .515، ص5الذه ، ج مروج .22

 .همان .25

 .590و515، ص2اليعقوبي، ج تاريخ .21



12 

 

 .592همان، ص .29

 (بود ق101سال متولد سفا . )115، ص5اثير، ج الكامل، ابن .21

، (السهلطاني   االداب) فخهر   تهاريخ  :بها  شهود  مقايسه   نيهز  و. 112اصفهاني، ص الطالبين، ابوالفرج مقاتل .22

 .221 ه 221طقطقي، ص ابن

 .22خمف ، ص تا بعث  از عباسيان .21

 منبع

 19 شماره، آفاق ماهنام 


