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خالفت عباسي در عهد متوكـل همچنـان دورنمـايي از قـدرت و اقتـدار را در اختيـار            :چكيده

 سه  نةدر عصر وي به جريان اعتزال خاتمه داده شد، جرياني كه مورد حمايت متعصبا             . خويش داشت 

متوكل  با دوري از آن، چالشي را از سر راه خالفت برداشت؛ اما چـالش قـدرت     .  پيشين بود  خليفـة 

ها در به قـدرت رسـاندن متوكـل         آن. روز افزون تركان كه ريشه در عصر معتصم داشتند، نيرو گرفت          

در . راه نهـاد گونه جان بـر سـر ايـن    تأثير نبودند؛ اما وي نتوانست قدرت آنان را مهار كند و بدينبي

 - هـاي تبليغـي     چنين فضايي، قاتالن وي، از جمله منتصر، براي توجيه قتل او و تبرئه خود، به اقـدام                

كه رفتار وي بـا علويـان عـصر،      توجيهي عليه متوكل دست زدند و او را ناصبي جلوه دادند؛ در حالي            

تكاء به منابع اصلي و متقدم به بررسـي      در اين مقاله، نويسنده تالش دارد با ا       . كنداين اتهام را تأييد نمي    

گونه ازجوانب مختلف رفتار متوكل با علويان بپـردازد و دو روايـت متـضاد را كـه                  و تحليلي تصحيح  

حاكي از مناسبات حسنه و يا پر تنش او با علويان است، به نقد و ارزيابي بكشاند، تا معلوم شود كـه                      

  .  استواقعيت در كدامين دسته از اين روايات نهفته
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Abstract: Religious policy of the Abbasid caliph Motavakkell during his reign ,as an 

Abbasid  caliph, had his own authority. Abbasid era put an end to Motazele. Nevertheless, 

Motazele movement was strengthened due to fanatic support of previous caliphs. 

Mo‘tavakkel due to his intelligence avoided the challenge in the way of previous caliphs, 

however Turks became more powerful and their increasing power posed achallenge. They 

actually gained power during the period of Mo‘tasam government. Turks themselves played 

an important role in Motasam’s saccession to the throne. However Motavakke managed to 

control their power and lost his life doing so. In an atmosphere like this, his murderers to 

justify his assassination, started publicizing against him and called Motavakkel Nasebi. 

Nevertheless, his behaviuor with Alavis was not so bitter and harsh to prove the idea of him 

being Nasebi. The writer, while surveying different aspects of Motavakkel’s behaviuor and 

his religious policy, tries to present a better and real picture of Motavakkel. 
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  مقدمه

كـه  عباسيان در آغاز بدون آن  . خالفت عباسي در عصر ده خليفة نخست آن در اوج قدرت بود           

ها آن. اي شوند، هدف خود را بر سرنگوني امويان متمركز كردند         درگير مسائل كالمي و فرقه    

ا محافظه كاري و با احتياط، سعي كردند تا خـود را در قالـب               در عصر نخست تا ايام مأمون ب      

خلـدون  كه مورخي چون ابـن    به عبارت ديگر، علي رغم آن     . اكثريت جامعة اسالمي جا بزنند    

داند،ها را نخستين دولت شيعي مي     آن
1

 اما عباسيان درعمل از منظـر عقيـدتي سـعي كردنـد بـا               

  .اصلة خود را حفظ نماينداكثريت همراهي كنند و با شيعيان و خوارج ف

در : در اين مقطع، مناسبات خالفت عباسي با علويـان دو دورة متفـاوت را از سـر گذرانـد                  

مرحلة نخست، عباسيان در عصر منصور، هارون و هادي با همان شدت به مبـارزه بـا يـاوران                   

م امكانات مـادي    در اين ميان، با تما    . اعمام علوي خود پرداختند   ديروز و رقيبان امروز، يعني بني     

و نظامي و كالمي، به مصاف علويان رفتند و در همـان مراحـل نخـست، بـا تمـام ظرفيـت و                       

- جايگاه حاصل گرديده بود، علويان و به خصوص بني        استعدادي كه در نتيجة سقوط امويان بي      

حسن
)ع(

 كـه   گيري نظامي وكالمي عليه علويان بـود      ايام منصور اوج بهره   .  را از سر راه برداشتند     

.در اقدامات نظامي و مكاتبات منصور با محمد نفس زكيه تجلي يافـت            
2

 ايـن رونـد تـا عـصر         

  .مأمون كما بيش ادامه داشت

آميز و تـوأم بـا احتيـاط        هاي قهر دورة دوم مناسبات حسنة عباسيان با علويان، پس از دوره         

ز ايـن بابـت   پيشين، از عصر مأمون آغاز شد و عباسيان كه شايد ديگر احـساس خطرخاصـي ا            

قرار كردند كه البته در اين مقطع نبايد هوشياري و زيركي           اي بر نداشتند، با علويان رابطة حسنه    

ها محتاج بود و در صدد بر آمد تا با استفاده از            او در اين ايام به آن     . مأمون را از نظر دور داشت     

 ام رضـا  واليتعهدي ام . ها، بحران حاكميت خود را از سر بگذراند       مشروعيت آن 
)ع(

، علـي رغـم     

  . ميل باطني آن حضرت، در همين راستا بود

 هرچند مأمون با امام رضا    
)ع(

 به صداقت رفتار نكرد، اما رابطة حسنة او با علويان در ظاهر             

________________________________________________________________ 
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طوري كه مأمون حتي دختر خود را به زوجيت پسر امام، يعنـي امـام               همچنان پايدار ماند، به   

 جواد
)ع(

. در آورد  
1

 حسنه بـه ظـاهر درعصرمعتـصم و واثـق نيـز همچنـان ادامـه            اين مناسبات  

.داشت
2

ها در حفظ حرمت و احتـرام و        اثيردر احوال مأمون، معتصم و واثق بر تعصب آن         ابن 

.كندلزوم توجه به علويان تأكيد مي
3

   

انـد  اي گفته گونه كه عده  به ظاهر در عصر متوكل مناسبات خليفه با علويان تغيير كرد، آن           

 گريورزيد و تا مرحلة ناصبي    هاي اسالم بودند، عناد مي    ا بزرگان علوي كه خود از استوانه      متوكل ب 

حرمتي خـاص و    اما از طرف ديگر، در برخورد با علويان معاصر مرتكب قتل يا بي            . پيش رفت 

گمان يـك   هاي متضاد وجود دارد كه بي     لذا در اين باره دو دسته روايت      . يا رفتار ناشايستي نشد   

ها در  اين پژوهش بنا دارد به بررسي اين دو دسته روايت         . ها جعلي و ساختگي است    از آن دسته  

در اين نوشته، از يك سـونگري و پيـشداوري پرهيـز شـده              . مناسبات متوكل با علويان بپردازد    

حال با اين وضعيت شايد براي نخستين بار با نگاهي متفاوت و به استناد و با بررسي منابع                  . است

  .ه مناسبات متوكل با علويان پرداخته مي شودمتقدم ب

اي هرچند كوتاه به خالفت متوكل و همچنين ياران واطرافيان او كـه بـراي      در اينجا اشاره  

  .اين بحث خالي از فايده نيست، ضرورت دارد

  متوكل خليفة عباسي

او . ق در بيست وشش سالگي به خالفت رسيد       .  ه232محمد، ملقب به متوكل، در سال       بنجعفر

آمد و حتي   او در عصر واثق چندان به حساب نمي       . فرزند معتصم و برادر خليفة متوفا واثق بود       

فـرج و  بـن عمر. گرفتواثق در مواردي بر او خشم مي   . شدبا وي رفتاري زننده و تحقيرآميز مي      

. خادم را بر او گماشت تا وي را مراقبت كنند و اخبار او را گـزارش دهنـد                  ِعالءبنمحمد
4

 در  

.روايتي آمده است كه او را به زندان افكند        
5

الزيـات، وزيـر خليفـه،       متوكل در اين ايام به ابـن       
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اما بر عكس، او . متوسل شد تا شايد با پادر مياني وي، برادر را با او بر سر عطوفت و لطف آورد

زير  ذات و  ِكار متوكل را بيش از پيش خراب كرد و با او به تندي وخشونت كه تا حدي جزو                 

نيز بود، رفتار كرد و از وي خواست تا خودش را اصالح كند            
1

 و حتي طي گزارشي بـه واثـق،         

كه موهاي سرش را از پـشت       » هابا صورت وزينت مخنث   «اي  متوكل را به شكل بسيار زننده     

.گردن درازكرده است، توصيف نمود    
2

ـتور داد تـا                 واثق نيز بدون مالحظـة شـأن بـرادري، دس

بدبختي متوكل به همين جا خاتمـه نيافـت،   . و را بتراشند و به صورتش زنند    موهاي آن چناني ا   

فرج، از مسئوالن مالي واثق رفت، او نيز حوالة بنكه براي دريافت مقرري نزد عمر  زيرا هنگامي 

.اورا امضاء و تأديه نكرد، بلكه آن را به طرفي پرتاب نمود           
3

دؤاد ابـي بن اين بار متوكل به احمد     

او بر خالف ديگران، از او استقبال كرد و نزد واثق واسطه شد كه تـأثيري هـم در                   . متوسل شد 

.پي نداشت 
4

. ديدنـد  احتماالً اطرافيان فرصت طلب نفع خود را در مناسبات وخيم ايـن دو مـي               

مؤيد اين نكته آن است كه واثق در آغاز خالفت، نه تنها حرمت برادر را داشـت، بلكـه او را             

.دادن مراسم حج فرستادا مادرش براي انجامدر مقام امير حاج ب
5

   

الزيـات،   ابـن . بندي درباريان و نزديكان براي تعيين جانـشين آغـاز شـد   با مرگ واثق، دسته 

فرج، ايتاخ و ديگراني قصد داشتند كه پسر واثق را كه كودكي بـيش نبـود، بـه خالفـت                    بنعمر

دؤاد، كه  ابيابنمكاري افرادي چون احمدكه گروه ديگر، از جمله تركان، با ه  بنشانند؛ در حالي  

وصـيف در شـوراي     . تاحدي با متوكل دوستي داشت، درصدد به خالفت نـشاندن او برآمدنـد            

خواهيد خالفت را به      ترسيد كه مي  ها را مورد خطاب قرار داد كه آيا از خدا نمي          بزرگان، آن 

دؤاد كـاله و  ابـي احمد ابـن . يددر نهايت، اين شورا متوكل را به خالفت بر گز        . طفلي واگذاريد 

.عمامه را بر سر او نهاد و بر او سالم خالفت داد      
6

 نقش تركان، ازجمله افـرادي ماننـد سـيما و    

.وصيف، در اين انتصاب بس درخور مالحظه بود       
7

اي  دستة تركان از زمان معتصم جايگاه ويژه       

هـا را    بودند كه بتواننـد آن     در دستگاه خالفت يافتند؛ اما معتصم و واثق به حدي داراي قدرت           
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زان پس نخستين بار بود كه به نحوي مؤثر         . ها به تحكّم برخورد نمايند    مهار كنند و حتي با آن     

كردند؛ اما حتي دراين برهه متوكل وارث چنان قدرتي بود كه           در انتخاب خليفه ايفاي نقش مي     

. راه خود بردارد   ِخ را از سر   هاي معروفي چون ايتا   ها بايستد ودر مواردي شخصيت    در برابر آن  
1

 

كردند، همچنين متوكل بر خالف سه خليفة پيشين كه از مكتب معتزله با تعصب حمايت مي              

  . به مقابله و مخالفت برخاست

 مناسبات متوكل با علويان

شهرت عام دارد كه متوكل خليفة عباسي يكي از علوي ستيزترين خلفـاي عباسـي بـوده اسـت؛             

. ح باشد، او را بايد از اين منظر در زمرة بعضي از خلفـاي امـوي قـرار داد        چنانچه اين ادعا صحي   

خلفاي عباسي كه از زمـان مـأمون        ) ولو به ظاهر  ( ظاهراً با خالفت متوكل دورة علوي دوستي        

متوكل بر خالف سه خليفة پيشين كه سعي كردند با علويان رابطـة             . آغاز شده بود، پايان يافت    

گونه كه ادعا شده      يشان از در مخالفت وارد شد و در اين ميان ظاهراً آن           حسنه برقرار كنند، با ا    

در مواردي چنان افراط كرد كه در بين خلفـاي          ) و در ادامه به نقد آن خواهيم پرداخت       ( است  

شايد در صـورت صـحت آن، از داليـل    . نظير و در مواردي منحصر به فرد بوده است عباسي بي 

- ابن. مندان خلفاي پيشين بود كه به آن اشاره رفت         با تمام عالقه   عمدة اتخاذ اين رويه، مخالفت    

 .اثير اين نكته را بيان كرده و بر آن تأكيد ورزيده است           
2

هـاي متوكـل بـا       از نخستين مخالفـت    

.گـشت علويان، باز ستاندن فدك از علويان بود كه به وضعيت پيش از مأمون باز             
3

ـتي       بـه راس

ان معاصرچگونه بود؟ ناصبي وضد علوي بودن وي، تا چه اندازه رفتار و مناسبات متوكل با علوي

  هاي متناقض چه حقيقتي نهفته است؟صحت دارد؟ در وراي اين نگاه

نظر از مخالفت متوكل با سياست خلفاي پيشين كه شايد در ظاهر مسئلة مناسبات با               صرف

 متوكل بـا علويـان داراي       شود كه مناسبات  گيرد، در مجموع استنباط مي    علويان را نيز در بر مي     

ابهام وتناقض جدي وآشكار است كه اين مسئله در اينجا مـورد بررسـي و نقـد قـرار خواهـد                     

  .گرفت
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  هاي مورخان در بارة كيفيت مناسبات متوكل با علويانديدگاه. الف

ها در  گيري مورخان كه اطالعات و مواد تاريخي آن       در اينجا ضرورت دارد تا توضيح و موضع       

ين مناسبات اهميت فراوان دارد، به بحث گذاشته شود، تا در پرتـو آن، كيفيـت موضـوع                  بارة ا 

  .وجوانب آن بهتر درك و فهم گردد

ـتة              در مجموع، موضع   گيري مورخان دربارة كيفيت مناسبات متوكل با علويان، بـه سـه دس

  :شدني استعمده تقسيم

. ي خاص با علويان داشته اسـت    توزي و عناد  شماري از مورخان معتقدند كه متوكل كينه      . 1

انـد كـه او را در ايـن راه          اين دسته از مورخان آن را ناشي از حضور اطرافيان ناصبي او دانـسته             

اثيـر قـرار   در رأس اين گـروه ابـن  . اندها وي را بيم دادهاند و يا از خروج و قيام آن تشويق كرده 

امـا پـيش از وي بايـد از         . اسـت داردكه ازاين بابت يكي ازمنتقدان جدي و سر سخت متوكـل            

طبري ياد كرد كه از اقدام متوكل در تخريب، شـخم زدن و بـه آب بـستن حـرم مطهـر امـام                    

 حسين
)ع(

.ق ياد كـرده اسـت     .  ه  236مندان از زيارت آن در سال        و منع عالقه   
1

 در مـورد ديگـر،      

رت فرزندش طبري با نهايت احتياط در حفظ حرمت بزرگان دين، قتل متوكل را ناشي از مشو         

خوش «: كه طبري گويد  منتصر با گروهي از فقها در اثر مواردي زشت عنوان كرده است؛ چنان            

.»ندارم در اين كتاب بياورم    
2

اثير داشت و بر صحيفة روزگار نياورد، ابن  آنچه طبري در دل نگه     

ـ         ه نقلش كرد كه همان داستان تقليد و مسخره بازي عباد مخنث، دلقك متوكل اسـت؛ كـه البت

ـته از بيـان تخريـب            اما ابن . كس دوست ندارد آن را بيان كند      هيچ اثير با صراحت تمـام، گذش

مقبرة امام حسين  
3)ع(

  و دشمني و عناد او نسبت به امام علي         
)ع(

 و علويان يـاد كـرده اسـت؛ زيـرا           

همچنين نديم وي، عبـاد     . شدجست، مال او ربوده و خونش ريخته مي       ها تولي مي  هركس به آن  

.ورزيد  ، در مجالس به تقليد در حق آن امام جسارت مي          مخنث
4

 ايـن مـسئله اعتـراض شـديد         

انـد كـه ظـاهراً      اثير يكي از داليل قتل متوكل را اين دانسته        طبري و ابن  . منتصر را در پي داشت    

آميز زنندة متوكل، قتـل او را        منتصر در بارة اين رفتارهاي توهين      ِعلما و فقها در پاسخ به استفتاء      
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.ل و واجب دانستند   حال
1

فـرج، ابوالـسمط،    بـن اثير نديمان و يـاران متوكـل، همچـون عمـر           ابن 

داند كه او را بر ارتكاب ايـن     جهم شاعر را از ناصبياني مي     بنهاشمي وعلي داودبنمحمدبنعبداهللا

.كار تشويق كردند  
2

 و  نويسد، هرچند متوكل رفتـار    اثير در ارزيابي نهايي خود از متوكل مي        ابن 

.كارهاي خوبي نيز داشت، اما اين كار زشت، تمام كارهاي او را پايمال كرد             
3

 ابوالفرج اصفهاني   

- بـن طالب تأكيد دارد ودر اين ميان از نقش افرادي چون عبيـداهللا           ابينيز بر دشمني متوكل با آل     

.يحيي خاقان وزير متوكل، ياد كرده است      
4

.م داشت اين وزير در نزد متوكل اعتبار و نفوذي تما      
5

 

 ياران ناصبي متوكل اسـت،      ِاثير جزو جنوب كه در فهرست ابن    ابيبنطبري از ابوالسمط، مروان   

كند كه اشعاري عليه رافضيان سرودم، متوكل مـرا واليـت يمامـه و بحـرين داد و                  نقل قول مي  

.منتصر مرا خلعت بخشيد   
6

كم بايد توجـه كردكـه منتـصر بـه آن شـاعر              در اين موضع، دست    

  ). اين موضوع براي ادامة بحث اهميت دارد( بخشيده استخلعت 

اي ديگر، بدون اشاره به موارد فوق، به شكلي متفاوت از دوستي و مناسبات حـسنة                عده. 2

اي بـه  يعقوبي در رأس اين گروه قرار دارد و هـيچ اشـاره       . اندمتوكل با بعضي ازعلويان ياد نموده     

ند و حتي بر عكس، از حرمت و تكريم متوكل نسبت به كاثير نميگفتة طبري و ابنموارد پيش

 امام هادي 
)ع(

.دهد و مراسم استقبال از او توسط دستگاه خالفت خبر مي          
7

 در اين ميان مسعودي     

 سان يعقوبي از احترام وتكريم متوكل در حق امـام هـادي           او نيز به  . گيري بينابيني دارد  موضع
)ع(

 

.گويدسخن مي 
8

اي دال بـر موضـع خـصمانة او عليـه علويـان             ل نكته  مسعودي در احوال متوك    

شود، بلكه در احوال منتصر، از دوستي او با علويان وبازگشت ازسياست متوكل يـاد               متذكر نمي 

كند و در ضمن به تخريب و نبش قبر امام حسين  مي
)ع(

 و آزار و اذيت شـيعيان واز جملـه منـع    

 طالب و امام  ابيزيارت قبور آل  
)ع(

.پردازد مي 
9

نوشتة مسعودي شباهت كاملي با مطالب ابوالفرج        
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گونة متوكل سـخن بـه ميـان    اي كلي از مجالس هزل و مسخره      مسعودي به شيوه  . اصفهاني دارد 

.دهداثير نمونه و مصداق خاصي به دست نمي       آورد، اما همچون ابن   مي
1

گيري مـسعودي    موضع 

ارد و در آغـاز بحـث از متوكـل،          او از طرفي شايد گرايش معتزلـي د       . تا حدودي پيچيده است   

سازد؛ اما در ادامه با صـراحت و بـه نحـوي            اي زيركانه مطرح مي   ناخرسندي خود را به گونه    

روزگار متوكل روزگاري خوش وپر رونق بود كه كار ملك استقرار داشـت             «: نويسدمؤثر مي 

.»بود...و امنيت وعدالت رايج و    
2

او . يـسندگان جـاي داد     شيخ مفيد را نيز بايد در اين دسته از نو          

ـازد، نيز مطلب خاصي دال بر مخالفت و مواردي اين چنين از متوكل در حق علويان مطرح نمي                  س

 جز احضار محترمانة امام هادي    
)ع(

.محمد از مدينـه   بن در نتيجة گزارش عبداهللا    
3

ـتة       تقريبـاً نوش

 گـزارش كـذب در      شيخ مفيد مانند يعقوبي است، با اين تفاوت كه شيخ مفيد، بجز موردي كه             

بارة امام هادي  
)ع(

 به متوكل داده بودند، از رابطة حسنة او با امام          
)ع(

در موضـع   .  ياد كـرده اسـت     

نويسد كه متوكل در مرض سختي بود، مادرش از امام         ديگر مي 
)ع(

 طلب وحاجت شفا كرد كـه       

.بر آورده شد  
4

 نه تنها از     نكتة مهم اين است كه دو مورخ وعالم شيعي، يعني يعقوبي وشيخ مفيد             

ـتي      حرمتي متوكل در بارة علويان يادي نمي      بي كنند، بلكه بر عكس، از مناسـبات حـسنه و دوس

  .گويندها سخن ميمتوكل با آن

گروه سوم نويسندگاني هستند كه اقدام متوكل را در مخالفت با معتزلـه، احيـاي سـنت            . 3

گيري متوكل را در قبال معتزله ستوده و  اينان موضع . كننددانند و ناصبي بودن او را نيز رد مي        مي

: كند كه خلفا سـه نفرنـد      اش روايت مي  ذهبي از منابع  .  اندبه نفي قضيه و مسئلة نصب پرداخته      

.عبدالعزيز در رد مظالم، و متوكل در محو بدعت واظهار سنتبنابوبكردرموضوع ارتداد، عمر
5

 

گويد، شايد به دليل توجه     اري متوكل مي  گسهم او در موضع ديگر، ضمن اشاره به عياشي و باده          

.كه او ناصبي باشد، صحيح نيستبه سنت بخشيده شود و اين
6

  

نظـر از صـحت و سـقم        الذكر، صـرف    در ارتباط با ديدگاه و بينش و نگرش مورخان فوق         
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كه افرادي چون طبري و بـه  شود وآن اين   اي بس جالب استنتاج و استنباط مي      مطالب آنان، نكته  

گرايي متوكل و مخـالفتش را بـا        گرا و تا حدي محافظه كارند، سنت      اثير كه سنت  نخصوص اب 

گرايـي شـديدي از خـود       اند و هر دو علوي    اعتزال كه بايد خوشايند آن دو باشد، به هيچ گرفته         

اثير اظهار نمود كه تمام اعمال نيك متوكل بـر اثـر            گونه كه ذكر شد، ابن    اند و همان  نشان داده 

ستيزي متوكل از سـوي طبـري و          هاي مبتني بر علوي    در مجموع، سر منشأ روايت     .آن ضايع شد  

يي هاكه منابع مستقل از طبري، چون يعقوبي و شيخ مفيد فاقد چنين ادعاپيروان اوست؛ در حالي

تـرين منبـع يعنـي      ستيزي متوكل اتفاق ندارند و حتي قديم        پس منابع متقدم همه بر علوي     . هستند

  .كندطالبي را تأييد نمييعقوبي، چنين م

بـه  . ها غيرواقعي بوده باشد   صف، موضوع متناقض است و بايد بخشي از اين گزارش         با اين و  

هـا  ها و روايـت   عبارت ديگر، در اين ميان رفتارهاي متوكل متناقض و متضاد هستند و گزارش            

علويان معاصـر   ها و مطالب مربوط به مناسبات وي با         چنانچه گزارش . با هم هماهنگي ندارند   

هـا در مـوارد   كه به احتمال قريب به يقين از درجة اتقان بيـشتري برخوردارنـد و صـحت آن             

پذير وپذيرفتني است، راست و درست باشـد، بايـد در صـحت بخـش ديگـري از                  متعدد اثبات 

هـاي كـه حـال    روايـت . كاري وي است، شـك كـرد  هاي كه متضمن جسارت و غلط  روايت

با توجه به قراين و شواهدي كه در پي خواهـد           . ند، درخور نقد هستند   وهواي علوي ستيزي دار   

هاي مربوط به علوي ستيزي متوكل، بيش از همه در معرض شك وانكار           ترديد روايت آمد، بي 

  .قرارخواهد گرفت

كيد بر امام هاديمتوكل وعلويان معاصر با تأ. ب
)ع(

  

دهـد مناسـبات    متعددي نشان مي  در وهلة نخست بايد خاطر نشان ساخت كه قراين و شواهد            

اثيـر از وي    ي است كه طبري، ابوالفرج و ابن      ستيز  متوكل با علويان معاصر ناقض آن چهرة علوي       

رغم قيام و يا تدارك قيام توسط علويان و حتـي             متوكل در طول خالفتش، علي    . اندترسيم كرده 

 و يا موردي از اين دست در        پس از دستگيري عامل قيام، به قتل هيچ يك از علويان اقدام نكرد            

سنت معمول و مرسوم تشيع كه هر كدام ازخلفا را مسئول و عامل شهادت يكي               . اختيار نيست 

كند؛ چرا كه امام هادي    دانند، در مورد متوكل صدق نمي     از امامان مي  
)ع(

 كه معاصـر اوبـود، تـا        

د ديگـري دال بـر      هاي متعـد  موارد و مصداق  . ها پس از مرگ متوكل در قيد حيات بودند        سال
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هـا اشـاره   عدم بر خورد جدي و شديد متوكل با ساير علويان وجود دارد كه به مـواردي از آن                 

  .شودمي

ـتگير   ق، ظاهراً عده  .  ه235علوي در سال    عمربنيحيي اي را براي قيام آماده كرده بود كـه دس

.د گـشت  فرج تازيانه زد و زنداني كرد؛ سپس با قيـد ضـمانت آزا            بناو را عمر  . شد
1

 از علويـان    

صالح كه در حجاز قيام كرد و مردم را در ايام حج به خود فرا خواند، در سامرا                  بنديگر محمد 

.مدتي در حبس به سر برد و سپس آزاد شد         
2

- حسني توسط عمر  عبداهللابن ازديگر علويان، قاسم   

فرج به سامرا برده شد؛    بن
3

.نيز متـواري بودنـد    موسي  بنزيد وعبداهللا بنعيسيبن و اما احمد   
4

 ايـن   

- در حالي كه كمترين جرم آن     . نهايت گزارش ابوالفرج از وضعيت علويان در ايام متوكل است         

رغم تسليم و يا دستگيري، به      اند، اما علي  اند و يا در تدارك آن بوده      ها اين بوده كه يا قيام كرده      

كـدام از خلفـاي پيـشين بـود،         ها در عـصر هر    كه چنانچه اين مخالفت   در حالي . اندقتل نرسيده 

ابوالفرج اصفهاني كـه مـشتري اخبـار        . رفتها انتظار مي  كم مجازات بيشتري در حق آن     دست

حال اگر اين عدم برخورد شديد را       . علويان بوده، بيش از اين موردي براي گزارش نداشته است         

د، تا حـدودي    در كنار آن چهرة خشن وعلوي ستيزي كه از متوكل ترسيم شده است، قرار گير              

مثالً متوكلي كه به قبر امام حسين      . رسدعجيب به نظر مي   
)ع(

كند و در مواردي هم به       رحم نمي  

امام علي 
)ع(

محابا به قتل علويان ورزد، بايد چنان شخصيت علوي ستيزي باشد كه بي    جسارت مي  

اين بخـشش   . شدبخكنندگان علوي را مي   او قيام . گونه نيست كه واقعيت اين  اقدام كند؛ در حالي   

از اين لحاظ متوكل، در قياس با خلفاي ديگر، از سعة           . از خلفاي ديگر كمتر مشاهده شده است      

  . مند بوده استصدر بيشتري در برخورد با علويان بهره

در اينجا ضرورت دارد با اندكي تفصيل به مناسبات و رفتار متوكل با امام هادي              
)ع(

 نيـز بـه     

تري از رفتار متوكل به دست آيد كه در هر صورت،           تا تصور روشن  عنوان نمونه پرداخته شود،     

  .گونة متوكل ناسازگار است آن نيز با آن چهرة ناصبي

، امـام دهـم شـيعيان، از معاصـران          )»ع«امام هادي (موسيبنعليبنمحمدبنعلي  امام ابوالحسن 

ان نكاتي چند وجود در اين مي. خالفت متوكل بود كه توسط وي از مدينه به سامرا احضار شد
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اين كه امام چرا و در چه تاريخي احضار شد و پس از آن  . دارد كه شايستة دقت و توجه است      

يعقوبي اغلب مطالب خـود را بـه ترتيـب          . كيفيت مناسبات متوكل با آن حضرت چگونه بود       

تـاريخ  كند؛ اما در ايـن مـورد بـه    آورد و در مواردي نيز به تاريخ رويداد تصريح مي         تاريخي مي 

هرچند شايد از بيان وي چنين استنباط شود كه احضار امـام هـادي             . اي ندارد احضاريه اشاره 
)ع(

 

.ق بـوده اسـت    .   ه 233در همان آغاز خالفت متوكل و در حوالي سـال           
1

نويـسد،   يعقـوبي مـي    

وكل دانند، براي مت  داود هاشمي گزارشي مبني بر اين كه جماعتي او را امام مي           بنمحمدبنعبداهللا

.فرستاد و او نيز فرمان به احضار امام داد        
2

 اگر منظور يعقـوبي آن باشـد كـه احـضار امـام در               

عبداهللا در آن تاريخ فاقد چنـين سـمتي بـوده        بن رخ داده، در آن صورت، محمد      233حوالي سال   

.علـي قـرار داشـت   بـن است، چراكه در آن تاريخ منصب والي مدينه بر عهدة صالح          
3

 از طرفـي،  

علـي را از    بـن  پس از به قدرت رسيدن، نخستين كاري كه انجام داد، اين بـود كـه صـالح                 منتصر

.حكومت مدينه عزل نمود   
4

علـي  بنوالي مدينه صالح  ) ق.  ه247- 232(  بنابراين در مقطع مذكور    

شـايد تـصور شـود كـه        . توانست والي مدينه بوده باشـد     داود نمي بنپس در اين ميان عبداهللا    . بود

 هايمحمد در سال  بناين نيز با شواهد ديگر همخواني ندارد؛ زيرا عبداهللا        .  بوده است  حاكم حرمين 

ق واليتدار مكه شد و پيش از او والي مكـه  .  ه239 امير حاج بود و از سال    241، و   240،  239

.عيسي بود بنعلي
5

محمـد  بـن  هجري قمري و يا حوالي آن، عبـداهللا        233 بنابر اين قراين، در سال       

مكه نبود و حتي در اين سال متوكل، منتصر را به رياست حرمين و امارت يمـن و طـايف                 امير  

.منصوب كرد 
6

. است 235بندي واليتعهدي سال     اين غير از تقسيم    
7

 اما نظر ابوالفرج اصفهاني كه      

داشـت، طالب باز مي  ابيرخجي عامل مدينه و مكه بود و مردمان را از آل            فرجبنگفته است عمر  
8

 

 ندارد و ظاهراً ابوالفرج اصفهاني آن را با مسئلة ديگري خلط كرده است و در اينجا                 نيز صحت 
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.داندفرج را متولي طالبيان مي    بناثير درست است كه عمر    گفتة ابن 
1

 بدين مناسبت است كـه در       

بنابراين احتمال قريب بـه يقـين   . ي و بازداشت و يا ساير امور طالبيان حضور ثابت دارد  دستگير

محمد، امير منطقة حجاز و امير حـاج، در همـان           بنت كه متوكل در پي گزارش عبداهللا      آن اس 

 ق امام هادي  .  ه  243و242هاي  حوالي سال 
)ع(

بجز موارد و قـراين     .  را به عراق احضار كرده باشد      

فوق، شيخ مفيد سند مهمي كه همان متن احضار نامة متوكل باشد، با ذكر نـام كاتـب و تـاريخ                     

هاي فحواي متن نامه با مضمون نامه در ساير كتاب        . ه و سال در كتابش آورده است      تحرير به ما  

محمـد  بنشيخ مفيد در اين تاريخ مسئول امر نماز وجنگ مدينه را عبداهللا           . تاريخي همان است  

كاتـب آن نامـه،     . نوشته است كه با حاكميت او بر مكه و امير حاج بودن وي مطابقـت دارد               

.ق است .   ه 243اريخ تحرير آن، ماه جمادي االخر سال      ابراهيم و ت  بنعباس
2

 شيخ مفيد در موضع     

ـته اسـت         ) 10(ديگر به صراحت مدت اقامت امام را در سامرا ده          سال و چنـد مـاه نوش
3

 كـه   

سـان نظـر    بـدين .  بـه دسـت خواهـد آمـد        243 كسر گردد، همـان سـال        254چنانچه از سال  

آشوب وتوجيه غيـر معمـول و       شهر نوشتة ابن  نويسندگان جديدي چون پيشوايي كه با استناد به       

ناديده انگاشتن بيان صريح شيخ مفيد، احضار امام را در همان آغاز خالفت متوكل نوشته و بـر                  

.اند، چندان اعتبار و صحتي ندارد     آن تأكيد ورزيده  
4

گفته پيداست كـه اصـرار و ادعـاي            البته نا  

ـتيزي هـر    منظور اثبات علوي  ين موضوع، به  امثال پيشوايي و ديگران براي جلو آوردن تاريخ ا         س

  . خواندكه هيچ كدام از اين ادعاها با قراين تاريخي نميچه بيشتر متوكل است، در حالي

شيخ مفيـد كـه     . در مجموع، مناسبات متوكل با امام به ظاهر دوستانه و توأم با احتياط بود             

ـ              .ر مـسئلة خاصـي باشـد، نـدارد        متن نامة احضاريه را نقل كرده است، نكتة منفيي كـه دال ب
5

 

مسعودي و يعقوبي از استقبال شايان سران دستگاه خالفت از امام، كه نبايد دور از نظر و دستور 

.اندمتوكل بوده باشد، ياد كرده    
6

كه ابوالفرج اصفهاني متذكر احـوال امـام در عـصر متوكـل              اين 

 نـداده اسـت كـه شايـستة     نشده، حاكي از اين است كه موضوع خاصي در مناسبات آن دو رخ    
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مـسعودي دوسـه بـاري از       . زاسـت هاي تـنش  بازگويي باشد، وگرنه او مشتري اخبار وگزارش      

حضور امام هادي  
)ع(

ها به علّت گزارش كـذبي بـود   كند كه يكي از آن    در مجلس متوكل ياد مي    

ـ               . كه عليه امام داده بودند     ه در بازرسي خانه چيزي يافت نـشد كـه حـاكي از تـالش امـام علي

 درحين ورود امام به مجلس، متوكل با امام بـه احتـرام رفتـار     پس از آن. دستگاه خالفت باشد 

در همين مجلس از امام خواست تا سخني گويد، و او با قرائت اشعاري متوكل را منقلـب                  . كرد

.وگريان كرد
1

   

 اسـت كـه     او در مـوردي آورده    . كند  شيخ مفيد نيز اين مناسبات توأم با احترام را تأييد مي          

 .مادر متوكل براي شفاي بيماري او به امام متوسل شد و به عمل و دستور امام شفا يافت      
2

 اما بـر  

 الرجـال   ��معرعكس منابع متقدم، بر اساس نوشتة پيشوايي، در متون متأخر شيعي، مانند اختيار              

ام توسـط   تري، از جمله آزار واذيـت يـاران و وكـالي امـ             موارد متفاوت  بحار االنوار  و   طوسي

متوكل، آمده است
3

  .رسد  كه چندان صحيح به نظر نمي

با اين وصف، متوكل در قياس با ساير خلفاي عباسي، حتي در قبال كساني از علويان كـه در                   

داري خوبي از خود نشان داد و آستانة تحمل او از خلفاي ديگـر              خالفتش قيام كردند، خويشتن   

حتـي او در مقايـسه بـا ديگـر خلفـا، شـايد              . رسد نمي عباسي، اگر بيشتر نبود، كمتر هم به نظر       

اين رويه شايد به دليـل آن بـوده كـه متوكـل از جانـب كـسي                  . حساسيت كمتري داشته است   

به هرحال، متوكل به قتل كسي از علويان اقدام نورزيد و به شـكلي در               . كرداحساس خطر نمي  

. يا هادي عفو و اغماض بيشتري داشت      برابر قيام كنندگان علوي، در مقايسه با هارون، منصور و           

اين خود موجب حيرت و تعجب است كه همين متوكل با علويان در قيـد حيـات و معاصـر                     

خويش رفتار نسبتاً خوبي داشته باشد، اما هم او مقبرة امام حسين   
)ع(

 را تخريب و به آب ببندد و 

 يا در مجالسش به امام علي     
)ع(

مورد اخيردر تضاد با رفتـار او       آيا اين   .  توهين و جسارت روا دارد     

هاي اخير ساختگي وجعلي نيست؟ قطعاً از اين دو دسته          با علويان معاصر نيست؟ آيا اين روايت      

هاي علـوي    است كه روايت   هاي متضاد، يك دستة آن بايد جعلي باشد، و ظن غالب آن           روايت

  .ستيز متوكل ساختگي بوده باشد
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  جعل عناد او با علويانتوجيه توطئة قتل متوكل در ساية . ج

 تافتبه احتمال قريب به يقين، اصل قضيه چنين است كه متوكل قدرت ومكنت تركان را بر نمي                

بندي هـارون،   بندي خاص متوكل كه به شيوة ترتيب      و از سوي ديگر، منتصر نيز به دليل تقسيم        

رو انگيـزة   و از اين  دو برادر ديگر را با وي شريك و رفيق كرده، از او ناخرسند و ناراضي بود                 

 خواند،هاي پدرش كه او را مستعجل مي      ها و تحقير  وي از توهين  . كافي داشت تا عليه پدر بر خيزد      

ترتيب، هم تركان و هم منتصر، انگيزه و دليل كافي براي ناخرسـندي و                بدين. به ستوه آمده بود   

 همراه ساير فرمانـدهان     متوكل گويا در صدد قتل منتصر به      . همچنين توطئه عليه متوكل داشتند    

ترك،
1

.كم خلع او از مقام واليتعهدي بود و يا دست
2

نمازي فرستاد و  متوكل، معتز را براي پيش

.اين كار فرزند را بيشتر بر ضد پـدر تحريـك نمـود            . نشين كرد   منتصر را خانه  
3

 طبـري در دو     

.رده اسـت  موضع از طرح متوكل براي قتل منتصر در كنـار ديگـر فرمانـدهان تـرك يـاد كـ                   
4

 

او در آغاز خالفت    . سان، منتصر ناخود آگاه در دستة سران ترك عليه پدرش قرار گرفت             بدين

 .هاي مهمي را داشتمتوكل مورد توجه بود و سمت
5

 در مراحل بعد برادران در قضية جانشيني 

در تأييد اين انگيزه بايد خاطر نشان كرد كه او پس از خالفـت،              . خالفت با وي شريك شدند    

. آن دو را از واليتعهدي عزل و خلع نمود
6

  

اختالف متوكل و منتصر روبه گسترش داشت و به نحوي، دست ديگران، از جمله سـران                

در همـين حـال، تركـان كـه     . ترك هم در كار بود تا اين دو را در برابر يكديگر قـرار دهنـد          

 بـا   متوكـل . مودنـد موقعيت خود را در خطر ديدند، در اين اختالف افكني نقش خاصـي ايفـا ن    

اثيـر در   طبـري و ابـن    . ها را يك به يك سرنگون كرد و يا در اختيار گرفت           قدرت، سران آن  

موضعي ديگر به صراحت علت قتل وي را دستور به توقيف اموال و امالك وصيف، از سـران                  

.اند، كه همين مسئله قتل او را موجب گرديدپر نفوذ ترك، دانسته
7
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امـا گـروه عامـل و    . فصيل نيست كه سرانجام متوكل به قتل رسيد     به هرحال، حاجت به ت    

در آغـاز   . قاتل در توجيه قتل وي با عجله به روش اهل سياست درصددحل قـضيه بـر آمدنـد                 

.خاقان، متوكل را به قتل رسانده است؛ ما نيـز او را قـصاص كـرديم               بن فتح  گفتند
1

 ايـن توجيـه     

از اين رو، بـا رهـا كـردن آن، دسـت بـه              . أييد نكرد باورناپذير، نامعقول و عجوالنه را كسي ت      

شواهد حاكي از آن است كه      . اقدامات مردم پسندي زدند تا براي آن توجيه بهتري ارائه نمايند          

ع علني شـد، درصـدد توجيـه آن         منتصر بيش از همه در مظان اتهام قرار داشت و چون موضو           

  .برآمد

اسـاس دسـت     و در تمام اين اتهامـات بـي   از آن پس، تبليغات شديدي عليه متوكل آغاز شد        

از ايـن روي    . اي ناصبي از متوكـل ارائـه دهـد          منتصر در كار بود تا به منظور تبرئة خود چهره         

طبـري آورده   . هاي علوي ستيز منسوب به متوكل حضوري ملموس دارد        منتصر در تمام روايت     

گرفتاست كه گويند منتصر از علما و فقها فتوايي دال بر قتل متوكل              
2

گونـه كـه در      و همـان   

اثير اين موضوع را تكميل كرده است كه منتصر از آن روي فتوا خواست كـه در                 پيش آمد، ابن  

مجالس متوكل نسبت به امام علي     
)ع(

اثيـر  ابـن . شد و او از اين موضوع ناخرسند بود       جسارت مي  

.خود نيز از طرفداران ومبلغان اين نظر است
3

   

  ها به منتصر وگروه طرفدار او، يعني همان قاتالن متوكـل       روايت سرمنشأ آغازين بيشتر اين   

هـاي رد آن    از دليـل  . ها سعي كردند خود را تبرئه نمايند      ها با انتشار اين روايت    آن. گرددباز مي 

ادعا اين است كه اسامي فتوا دهندگان مـشخص نيـست كـه چـه كـساني بودنـد و مـالك و                       

ود ديده بودند كه متوكل به كسي توهين روا داشته باشد؟           ها خ مگر آن . ها چه بود  مستندات آن 

هـا  ها خود در محفل و مجلس متوكل حضور داشتند؟ اين بعيد است؛ چرا كه در روايت               آيا آن 

كـم فقهـا در فتـوا بـا         دست. ها گزارش داده است   به صراحت آمده كه مطالب را منتصر به آن        

از .  بالفاصله فقهـا فتـوا صـادر كـرده باشـند     بعيد است با گزارش منتصر   . كننداحتياط عمل مي  

طرفي، متوكل در چه تاريخي به امام علي       
)ع(

 توهين كرده بود كـه دل منتـصر را بـه درد آورده              

در اين مدت طوالني، منتصر بارها به مناصـب         . ق خليفه بود  .  ه  247تا  232بود؟ متوكل در سال     
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 منتصر اين چنين دير اقدام كرد؟ مگـر         اگر متوكل جسارتي هم كرده بود، چرا      . عالي رسيده بود  

همين منتصر نبود كه به قول طبري به ابوالسمط، كه اشـعاري عليـه شـيعيان خوانـد، خلعـت                    

.بخشيد
1

كـه فتـواي قتـل      ) يـا كـساني   (  شايد نيازي به توضيح بيشتر نباشد كه آن كس          سان بدين 

، بلكه امثال وصيف بودنـد      )ا نبودند ي( از فقها نبود  ) يا افرادي ( فرد) يا كردند ( متوكل را صادر كرد   

.كه اندكي پيش از آن، متوكل دستور توقيـف امـوال و امالكـشان را صـادر كـرده بـود                    
2

 ايـن   

ها با طـرح  آن. مناسبات پرتنش بين متوكل و منتصر و گروه تركان، منجر به حذف متوكل شد 

 و تبليغ توهين و جسارت وي در حق امام علي         
)ع(

. برئة خـود بـر آمدنـد       در صدد توجيه آن و ت       

اثير اين مسئله را بسيار جدي گرفته و با نگاهي بس منفـي تحـت تـأثير همـين مـوارد بـه                       ابن

البته منتصر با زيركي تمام، ضمن تبليغ مواردي        . ارزيابي رفتار و شخصيت متوكل پرداخته است      

.ها به نيكي رفتار كرد    اين چنين، به علويان نزديك شد و نسبت به آن         
3

 معتزله ستيزي    انس   بدين 

پيشين متوكل وترك ستيزي وي به نوعي به بوتة فراموشي سپرده شد وعامالن قتل وي، با جعل     

ـتوانه            اي و جسارت  چند روايت كليشه   هـاي  آميز، آن هم در بارة بزرگان علوي كه خـود از اس

عد، اين ادعاي   در ايام ب  . ستيز نشان دهند  اي علوي اسالم بودند، تالش ورزيدند تا از متوكل چهره       

  كه در حالي . اي خشن و ناصبي تصور شد     جعلي تكرار و متواتر شد، تا جايي كه از متوكل چهره          

هاي قتل متوكل، به مسئلة ضـد اعتـزال          يكي از دليل    خلدون نيز نوشته است،     گونه كه ابن  همان

نياز  قاطع و بيگردد؛ و از طرفي، نقش تركان در نتيجة توقيف اموال وامالكشان،بودن وي بر مي

هاي ناموجه منتصر به بوتة فراموشي سپرده شد و اين عوامل اصلي بر اثر توجيه. از توضيح است

. نهـاده شـد      قتل متوكل به حساب جسارت در حق بزرگان اسـالم و علـوي                كهحاصل كار اين  

 اين تبليغات كه متوكل ناصبي بوده ودر مجالس او به امام علـي              سانبدين
)ع(

و جـسارت    تـوهين    

سازي و نشر اخبار دروغين از سوي منتصر و همكـارانش بـراي      شده است، در راستاي شايعه    مي

  .توجيه قتل وي بايد دانست

اثير نيز در اين ميان ياران اورا ناصبي نوشته است، در خـور نقـد و رد اسـت؛                   كه ابن اما اين 

كه واثق  ية حكومت بود؛ در حالي    فرج در عصر واثق نيز از مقامات بلند پا        بنچرا كه مثالً عمر   
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گونه كه در آغاز بحث از خالفت متوكـل آمـد، او از             همان. علوي دوستي خاصي داشته است    

كساني بود كه در عصر واثق با متوكل دشمني خاصي داشت و پس از مرگ واثق، از خالفـت                   

فـرج  بـن  بر اساس روايت شـيخ مفيـد، همـين عمـر            از طرفي .  و نه متوكل، حمايت كرد      پسرش

كه از دوستان و افراد مورد توجه امام هادي          برادري به نام محمد داشت      
)ع(

 بود، تا آنجا كه امام      

.اي نسبت به دستگيري او هشدار داده بود، كه به صحت پيوست طي مكاتبه 
1

 كـه  از ديگركـساني 

 خراسـان   كه هم او به فرمان متوكـل بـه        جهم است؛ در حالي   بناثير ناصبي بود، علي   به زعم ابن  

 .تبعيد شد 
2

 اطرافيان و ياران متوكل، بازماندگان دستگاه خليفة پيشين بودند كه خود             هرحال به 

  .اين افراد، دستچين شدة متوكل نبودند. علوي دوست بود

ـتيز جلـوه دادنـد،        كه متوكل را علـوي    ) اثير، مسعودي و ابوالفرج   طبري، ابن ( همان منابعي  س

هـايي  اند و از جمله مـصداق     خصوص عدالت منتصر ياد كرده    ه از خردمندي، حلم و ب      برعكس

هـا  آن مصداق . اند، آشكارا در تضاد با ادعاي طرح شده عليه متوكل است          كه براي آن بر شمرده    

هـا از جملـه فـدك،       توجه به علويان، باز گرداندن امالك و امـوال آن         : اند از و موارد عبارت  

 داشتن منع زيارت از قبر امام حسين       بر
)ع(

.
3

هـاي منتـصر نـشاني از آن       كه رفتار و اقـدام     در حالي  

برنامه و دهن بين بـود كـه          او فردي عجول، بي   . خردمندي و حلم ادعايي مورخان مذكور ندارد      

آلت دست ديگران براي قتل پدر شد و پس از آن نتوانست تركـان را تحـت اختيـار خـود در                      

تـوان  ريه به دست وي ارائـه داده اسـت، مـي          از گزارشي كه يعقوبي از ويراني شهر جعف       . آورد

.درك و استعداد او را سنجيد     
4

 منتصر براي توجيه قتل متوكل به شدت بـه پـاره اي     هرحال  به 

بر فرض صحت،   . كننده روي آورد كه حاصلش آن شد كه متوكل ناصبي است            مسموم  تبليغات  

 متوكل بيش از يك دهه پيش، مقبرة امام حسين        
)ع(

يران كرد بود و منتصر در آن  را تخريب و و   

شد؛ چرا آن زمان وي سكوت اختيار كرد؟ يـا چـرا            ايام خود بخشي از حاكميت محسوب مي      

بايـستي رقـم    زماني كه متوكل درصدد ضبط امالك و اموال وصيف برآمد، همة اين موارد مي             

ا چون واقعـاً     منتصر براي توجيه كارش، قتل پدر را با موضوع علويان پيوند زد، ام              بخورد؟ آري 
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جعل ضديت متوكل با علويان معاصر دشوار بود و مصداقي نداشت، موضـوع را بـه جـسارت                  

تر باشد؛ چرا كه طرح و بيان اتهـام         وعناد وي با بزرگان اسالم باز گرداندند، تا تبليغ آن راحت          

توهين متوكل به امام علي
)ع(

  .نمود آن هم در خلوت محفل خليفه، آسان مي 

ريب به يقين، موضوع رفتار متوكل در خصوص مقبرة امام حسين  به احتمال ق  
)ع(

 نيز بايد بـه  

مثالً شايد متوكل در صدد عمران و آباداني آن منطقه بـوده كـه بعـداً                . شكل ديگري بوده باشد   

 كـه گـويي      نويـسد اي مي موضوع مذكور به اين شكل بازگوشده است؛ چرا كه طبري به گونه           

 از شخم زدن و بذر پاشي و مواردي اين چنين سـخن              او. بوده است مسئلة كشت و كار در ميان       

.به ميان آورده است   
1

ها، البته بسيار بعيد است كه متوكل جرئـت          گذشته از اين ابهام و پرسش      

كـم متوكـل    اي براي انجام دادن اين كار داشت؟ دست         ه  او چه انگيز  .  اين جسارت را كرده باشد    

  چگونه به تخريب قبر شخصيتي چون امام حـسين          حال. بودخالي از عالقه به قرآن وسنت ن      
)ع(

 

مند به ائمـه، ايـن   اقدام نمود؟ يعقوبي، از مورخان معاصر متوكل و داراي گرايش شيعي و عالقه       

بايستي بسيار مهم بـوده     كه اين مسئله براي يعقوبي مي     موضوع را گزارش نكرده است؛ در حالي      

عـدم  .  عدم ذكر آن از سوي شيخ مفيد باور كردني نيست گذشته از آن، در صورت وقوع،     . باشد

هاي اين دو نويسنده، خود غيـر مـستقيم نـوعي اطـالع دادن              گونه اطالعات در نوشته   وجود اين 

تر براي رد اين اتهامات عليـه متوكـل و تبرئـة او از ايـن انتـساب،                  تأييد قوي . شودمحسوب مي 

بنـابراين، بـه    . كه در پيش به آن اشـاره شـد          وستمناسبات و رفتار عملي وي با علويان معاصر ا        

ها از تبليغات منتصر وهمراهان وي براي توجيه قتل متوكـل           احتمال قريب به يقين، اين گزارش     

  . اعتبار نمودن اوستو بي

كـرد رغم آن همه تبليغ و توجيه قتل پـدر، همچنـان احـساس گنـاه مـي            اما منتصر علي  
2

 و 

 را به اين نتيجه رسانيد كه حق با پدرش بوده كه تصميم به قتل               اختالفش با تركان به تدريج او     

منتصردر مدت كوتاهي پس از قتل پدرش، متوجه اشتباه خود شـد و             . سران ترك گرفته است   

در صدد جبران آن برآمد؛ اما به او نيز مجال ندادند و به احتمال قريب به يقـين، او را مـسموم                      

آن احساس گنـاه و تـرس و خـواب ديـدن متوكـل چـه       اگر ادعاي منتصر راست بود،     . كردند
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!معنايي داشت؟ 
1

 مگر فقها قتل او را مجاز ندانسته بودند؟ پـس آن عـذاب وجـدان و آن تـرس                  

 ناشي از چه بود؟ آيا جز اين بود كه متوكل قرباني توطئة تركان ومنتصر شده بـود كـه از                      مبهم

ن اسالم گذاشتند؟ منتـصر در ادامـة        سر ناچاري آن اقدام را به حساب ضديت متوكل با بزرگا          

.كار و پس از قتل متوكل، براي عزل برادرانش از واليتعهدي در فشار بيشتر تركان قرار گرفت
2

 

 . بازندة اصلي اين ماجرا منتصر بود آري

متوكل در موضوع بحث دربارة معتزله، براي حفظ آرامش جامعـه، مـردم را از بحـث و                  

زد؟ چراكه  آفرين عليه بزرگان دين دست مي      به اقدامي تنش   حال چگونه خود  . جدل باز داشت  

اين گونه رفتار با بزرگان دين صرفاً نوعي به چالش كشيدن گروه خاصي نبود، بلكـه اكثريـت                  

نظـر از صـحت وسـقم موضـوع،         حال صرف . كردقريب به اتفاق جامعة مسلمان را آزرده مي       

دانـد و در    ناپـذير مـي   هاي متوكل را تحمل   راثير كه شيعي هم نيست، اين گونه رفتا       چگونه ابن 

، اما جامعة آن عصر در اين مورد خاموش مانده است؟ اين امري               دهد  برابر آن واكنش نشان مي    

آشوب، در هنگام تصرف شام، جرئت نكردند       ب پر   حتي عباسيان در آن انقال    .  بسيار بعيد است  

ل در شرايط عادي، بدون دليل خاصي، با         چرا و چگونه متوك     حال. به نبش قبر معاويه بپردازند    

قبر شخصيتي همچون امام حسين    
)ع(

گونه رفتار نمايد؟ متوكل چرا بايد اين كار           توانسته باشد اين   

  .برانگيز است تواند باشد؟ اين موارد قوياً شك اش چه مي را بكند؟ انگيزه

  سكيتمتوكل و افسانة قتل ابن. د 

 متوكـل،   كـه ايـن   و آن   در همـان فـضا سـاخته شـده اسـت           در همين راستا، داستان ديگري نيز     

سـكيت، عـالم    ابـن . سكيت را به دليل مقاومت اودر برابري علوي ستيزيش به قتـل رسـانيد               ابن

آموز پسران متوكل و ساير     واديب، لغوي و نحوي برجسته و معروف و از بزرگان عصر و ادب            

اند كه   دست متوكل و در پيوند با اين گفتگو آورده          قتل او را به     اي از منابع  در پاره . بزرگان بود   

 هاجالب است كه نام منتصر در بين آن       (  مؤيد ومعتز   سكيت پرسيد كه فرزندان وي      متوكل از ابن  

، يا حسنين     برترند  )نيست
)ع(

هـا در   گونه بود كه آن   سكيت كامالً معلوم و بدين    پاسخ صريح ابن  . 

ها از قنبـر غـالم      حتي در روايتي گفته شده است كه آن       . خور مقايسه با حسن و حسين نيستند      
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 امام علي 
)ع(

ـتور قتـل او را        .  هم پايين ترند    متوكل از اين پاسخ برآشفت و بـه تركـان حاضـر دس

سـكيت خواسـت تـا بـه مـردي از           در روايت ديگري آمده است كه متوكل از ابن        . صادر كرد 

.به قتل رسيد  رو  قريش ناسزا گويد؛ ليكن او ابا ورزيد و از اين         
1

 علـت قتـل او را بـا          نـژاد  فاتحي 

در روايتي، ضديت وي با علويـان؛ و در روايـت         : استناد به چند منبع، به دو صورت نوشته است        

در مجمـوع، او منـابعي را       . ديگر، به علت عدم ناسزا به مردي از قـريش، مطـرح شـده اسـت               

ـته       ي مانند ابن  سكيت را اثبات كند و منابع متقدم      گزينش كرده كه قتل ابن     نـديم را كنـار گذاش

اي دارد بـه ايـن كـه قتـل وي بـا             كرده، درآخر اشاره  اما چون داليلش ظاهراً ًكفايت نمي     . است

.داستان و افسانه در هم آميخته است      
2

ترين گزارش از كيفيـت      به هرحال، آنچه گفته شد، عام      

  .سكيت است مرگ ابن

اعتبـار كـردن متوكـل و تأكيـدي         رد ديگر براي بي   آيا اين نيز واقعيت دارد، يا از جملة موا        

سـكيت مـستلزم نقـد ورد      ورزي وي با علويان است؟ به داليل ذيل، ادعاي قتل ابن          جعلي بر عناد  

  :است

 ها قتـل  ق كه به زعم آن    .   ه 246نخست آن كه، ادب آموزي فرزندان متوكل در سال          

باشـد؛ چـرا كـه در ايـن ايـام پـسران       تواند صحت داشته سكيت در آن سال اتفاق افتاد، نمي    ابن

ـتند كـه در آن شـرايط                        متوكل بالغ بودند و شايد در آن سن و سال نيازي به ادب آمـوزي نداش

  .چنين پرسش و پاسخي صورت گيرد

اي نسبتاً آگاه و منصف است، نه تنها از اين واقعه ياد نكرده،             نديم كه نويسنده   ابن  كهدوم اين 

. حسنة ميان آن دو خبـر داده اسـت          از مناسبات   بلكه به شكلي  
3

نـديم از يـاري و كمـك       ابـن  

گذشته از آن، . كه نوشتة وي يكي از منابع متقدم استدر حالي. كندسكيت ياد ميمتوكل به ابن 

ويقـاالن المتوكـل    «: اصل عبارت او به اين صورت است      . ق نوشته است  .  ه  246سال مرگ او را     

.»عين و ماتين  ناله بشيء حتي مات في سنه ست و ارب        
4

نديم به صراحت قتل و      پس در نوشتة ابن    

________________________________________________________________ 

، تـصحيح  )منظـر االنـسان  (عثمـان بنمحمدبن، ترجمة احمدوفيات االعيان وانباء ابناء الزمان    ،  )1381( خلكانبنمحمدبناحمد   1

 ،»سـكيت  ابن«، )1383(؛ عنايت اهللا فاتحي نژاد550- 547ارات دانشگاه اروميه، صصانتش: ، اروميه 3وتعليق فاطمه مدرسي، ج   

 .697المعارف بزرگ اسالمي، صةمركز دائر: ، تهران3، زير نظر كاظم بجنوردي، ج المعارف بزرگ اسالميةدائر

 .697، ص3فاتحي نژاد، همان،ج    2

 .129افست چاپخانه مروي، ص : ، طهران، تحقيق رضا تجدد)متن عربي( الفهرست، )1350(نديمابن   3

 .79همان،    4
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توان آن را  نديم چنان صراحتي دارد كه نمي نوشتة ابن. يا حتي احتمال چنين چيزي مطرح نيست

  .ناديده انگاشت

. سه ديگر، در اين ميان خبر مهم طبري است كه فراموش شده و يا به حساب نيامده اسـت                  

اوضاع پس از قتل متوكل و در بارة فرزندان اوست، خبري نقل            كنندة    او در روايتي كه منعكس    

پس از متوكل، همچنان در قيد حيـات بـوده         ) سكيتبنيعقوب( سكيتكه ابن كند دال بر اين     مي

 248سـكيت در سـال    طبري كه كارش بر اساس سنوات است، اين روايت را از قول ابـن             . است

ق و ماجراي خلـع مؤيـد و معتـز توسـط            .  ه248 در ذيل سال    (طبري. هجري قمري آورده است   

وقتي اين را بديدم «: مؤيد به من گفت: اند كه گويدسكيت آوردهبناز يعقوب: نويسدمي) منتصر

.»..به حرارت وگشاده زباني به آنها گفتم        
1

 در مجموع، اين خبر در ميان روايـات مربـوط بـه             

سكيت پس از قتل    در بيان طبري، ابن     بدين سان . تر است سكيت به آن زمان از همه نزديك      ابن

 در منابع مهم و معاصر و نزديك بـه آن            به هرحال . متوكل هم چنان در قيد حيات بوده است       

 ماننـد    هاي هفتم وهشتم هجـري قمـري      عصر، چنين موضوعي نقل نشده است، بلكه منابع سده        

 .انداب بيان كردهخلكان، ذهبي و ديگران، بيشتر اين مسئله را با آب و تاثير، ابنابن
2

 قطعاً مستند 

گردد كه هميـشه از علويـان مايـه         اين منابع به همان جعليات منتصر و مخالفان متوكل باز مي          

 نام منتصر، بر خالف دو بـرادر ديگـر، غايـب             گونه كه آمد  اند و در اين مقايسه، همان     گذاشته

اثيردرجـايي بـه غيـر از       ابـن . اند همين منابع نيز به نوعي دچار سر در گمي          گذشته از اين  ! است

يوسف معروف به     بن  اسحاق  بن  يعقوب«: نويسدق مي .  ه  243موضع مذكور و در ذيل حوادث سال      

گفته شد شخص اخير كه عالم به لغت نيز بود در سنة چهار وپنج .سكيت نحوي وفات يافت ابن

.»وفات يافت )...مقصود دويست وچهل و   ( ويا شش 
3

 پـيش گفتـه، همـان       اثيـر در موضـع     اما ابن  

اثير باشد،  كه چنانچه از ابن ق نقل كرده است. ه 246داستان معروف و اما جعلي را در ذيل سال 

 ايـن    در هرحـال  .  باشـد  الكامـل شايد اين داستان افزودة ناسخان كتاب       . گويي است   دال بر تناقض  

  . همه تناقض به دليل ساختگي بودن موضوع است 

نيـز خـود    ) ق.  ه248 تـا    243از  (سـكيت الف در سال مرگ ابـن     گذشته از اين موارد، اخت    

________________________________________________________________ 

  .6104، ص14طبري، همان، ج   1

 . 553- 551، صص18؛ ذهبي، همان، ج550- 547، صص3خلكان، همان، ج ؛ ابن255، ص 11اثير، همان، جابن   2

 . 249، ص11اثير، همان، جابن   3
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گونـه در قبـال آن پرسـش        سكيت آن اگر واقعاً ابن  . موضوعي است كه نبايد ناديده گرفته شود      

متوكل با چنان شجاعتي ايستاد، چگونه او و امثال وي كه درآن عصر كم نبودند، تحمل كردند                 

 تا متوكل به تخريب مقبرة امام حسين
)ع(

 ردازد و هيچ اعتراض عامي نكردند؟ بپ

سكيت از يك سو، و از سوي ديگر تكرار عنـاد و             اختالف در علت و سال قتل ابن        بنابراين

بند هميشه و در همه      كه به صورت ترجيع     دشمني متوكل باز اين بار از منظري ديگر با علويان         

تند فوق، بـه شـكل جـدي        شود، در كنار موارد مس      جا و در هر شرايطي عليه متوكل تكرار مي        

در نهايت، شكي نيست كـه درگذشـت        . تواند آن موضوع را در معرض نقد و رد قرار دهد          مي

  . سكيت ارتباطي با متوكل نداردابن

هاي ديگري براي تصيحح و تعديل چهرة متوكل وجـود دارد و آن حـضور افـراد                البته دليل 

تأكيد در دو موضع درمسئلة مبادلة      طبري با   . منصبان متوكل است  شيعه مذهب در بين صاحب    

ازهر كـه  متوكل يكي از مردم شيعه را فرستاد به نام نصربن      «: نويسد   مي  اسيران مسلمان و رومي   

. »...صحت و شمار اسيران مسلمان را كه در دست روميان بودند بداند و           
1

 او در موضـع ديگـر   

. »...اي روم روانه كـرد و     ازهر شيعي را با فرستادة فرمانرو     بنمتوكل نصر «: نويسدمي
2

 ايـن نيـز     

هاي ديگر در رد و نقد آن چهرة ضد علوي و ضد شيعة متوكل باشـد و قرينـة      تواند از علت  مي

  . بيشتري براي رد آن ادعاهاي جعلي به دست دهد

خلـدون يكـي از داليـل         ابـن . البته در اين ميان تالش معتزليان را نيز نبايد دست كم گرفت           

.داند متوكل را به علّت دست كشيدن وي از معتزله مي    مخالفت منتصر با  
3

 بنابرآن، معتزليان نيز 

  .ها را در فضا سازي عليه او نبايد ناديده انگاشتاز دشمنان جدي متوكل بودند و نقش آن

  گيرينتيجه

انگيز نيست، فضاي مسمومي  چرايي و چگونگي قتل متوكل كه خالي از نكات مبهم و بحث بر

آميـزي  هاي ابهام اتهام. هاي او را تحت الشعاع قرار داد      كه شناخت شخصيت و اقدام    ايجاد كرد   

اند، به منظور توجيه قتل وي و مواردي هـم بـراي تبرئـة قـاتالن و از                  كه عليه او مطرح كرده    

________________________________________________________________ 
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انـد كـه در حـق       در اين فضا، متوكل را شخصيتي ناصبي جلوه داده        . جمله فرزندش منتصر است   

امام علي 
)ع(

 م حسين  و اما  
)ع(

كه در آن سـو واقعيـت ديگـري         كرد، درحالي  جسارت و توهين مي    

نهفته است؛ چرا كه متوكل با علويان معاصر خود كه قيام كرده بودند، رفتاري نسبتاً خـوب و                   

هـا نـشان    اما بررسي ونقـد روايـت     . اين قراين با هم سازگار نيستند     . توأم با بخشش داشته است    

ها ناصبي نبوده و بسيار بعيد اسـت كـه در حـق بزرگـان                اين تبليغ  رغمدهد كه متوكل علي    مي

توهين روا داشته باشد؛ بلكه آن همه تبليغ منتصر براي تبرئة خود در توطئه قتـل متوكـل بـوده             

در . كم از رفتار هـارون در ايـن مـورد بهتـر بـود     در نهايت، رفتار متوكل با علويان دست  . است

 قل آن است كه امام هادي     خصوص امام شيعي معاصر وي، حدا     
)ع(

 در قيد حيات بود كه متوكل       

رو، متوكل در سنت شيعي به شهادت رساندن امـامي را در كارنامـة خـويش                از اين . درگذشت

نظر از احتياطش، حرمت وي را ندارد؛ و در ضمن، با امام رفتاري نامناسب نداشت، بلكه صرف

سازي در برخي از منـابع نـه        ستاي همان فضا  سكيت هم را كه در را     قتل ابن . نيز ملحوظ داشت  

منـصبان شـيعي در ميـان       وجـود صـاحب   . اند، صحت ندارد  چندان متقدم به وي منتسب كرده     

 گذشته از منتصر و سران       البته. كندمقامات عصر او نيز تا حدودي چهرة ضد شيعي او را رد مي            

  . عليه او اهميت زيادي داردترك، معتزليان نيز با وي دشمن بودند و اين خود در تبليغات 

  منابع ومĤخذ

، ترجمة عباس خليلـي، بـه اهتمـام حـسن           )تاريخ بزرگ اسالم و ايران    ( كامل ،]تابي[علياثير، عزالدين ابن  - 

  .شركت سهامي چاپ وكتب ايران: ، تهران11سادات ناصري، ج

انتشارات علمـي   : مد آيتي، تهران  ، ترجمة عبد المح   تاريخ العبر ،  )1364(عبد الرحمان خلدون، ولي الدين  ابن  - 

  .وفرهنگي 

منظر ( عثمانبنمحمدبن، ترجمة احمدوفيات االعيان و انباء ابناء الزمان، )1381(محمدبنخلكان، احمدابن  - 

  .انتشارات دانشگاه اروميه: ، تصحيح و تعليق فاطمه مدرسي، اروميه)االنسان

  .افست چاپخانه مروي:  رضا تجدد، طهران، تحقيق)متن عربي(الفهرست، )1350(نديمابن  - 

منـشورات  : ، قدم له واشرفه علـي طبعـه كـاظم مظفـر، نجـف             مقاتل الطالبيين ،  )1965(ابوالفرج اصفهاني   - 

  . الحيدريه �������

  .نشرنقره: ، ترجمة محمد توكل، تهران فتوح البلدان، )1367(جابربنيحييبنبالذري، احمد  - 

  .مؤسسة تحقيقات و تعليمات امام صادق: ، قميرة پيشوايان س،)1376(پيشوايي، مهدي  - 
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، تحقيق الدكتور عمـر     تاريخ االسالم و وفيات المشاهير واالعالم     ،  )1991(احمدبنمحمدالدين  ذهبي، شمس   - 

  .دارالكتاب العربي: عبدالسالم تدمري، بيروت

  .بصيرتي���� 	منشورات : ، قماالرشاد، ]تا بي[نعمانبنمحمدبنشيخ مفيد، محمد  - 

  .انتشارات اساطير: ، تهران14، ترجمة ابوالقاسم پاينده، جتاريخ طبري، )1364(جريربنطبري، محمد  - 

، 3، زير نظر كاظم بجنوردي، ج      المعارف بزرگ اسالمي   �دائر،  »سكيتابن«،  )1383(اهللانژاد، عنايت فاتحي  - 

  . المعارف بزرگ اسالمي
مركز دائر: تهران

: ، ترجمة ابوالقاسم پاينـده، تهـران  مروج الذهب ومعادن الجوهر،  )1374(حسينبنعليلحسنمسعودي، ابوا   - 

  .انتشارات علمي و فرهنگي

انتـشارات علمـي و     : ، ترجمة محمد ابراهيم آيتـي، تهـران       تاريخ يعقوبي ،  )1366(واضعابيبنيعقوبي، احمد   - 

 .فرهنگي
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