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هاي موجـود  هاي متناقض درخصوص مناسبات حسنيان و امامان شيعه، گزارش   روايت :چكيده

ـبات ا                اي از  يـشان را در پـرده     از همدلي و روابط نزديك آنان را به حاشيه رانده و ابعاد مختلف مناس

ـ مقا. استابهام باقي گذارده    تحليلي، ابتـدا بـه بررسـي    -  حاضر بر آن است تا با رويكردي توصيفي ةل

هـاي  چگونگي مناسبات سادات حسني و امامان شيعه بپردازد و سپس با بررسي برخـي از روايـت                

. يشان دسـت يابـد    هاي متناقض درخصوص روابط ا    متون شيعي به پاسخي براي علت وجود روايت       

گرفتن قدرت، آنان به تـدريج      دهد با آغاز كوشش حسنيان براي در دست       نتايج اين بررسي نشان مي    

اند و اين امر موجب برجسته شـدن        حاكم فاصله گرفته  طبقة  از راهبرد هماهنگ با ائمه در برخورد با         

ها نيز به اين    ان در برخي دوره   نتيجه ماندن اختالفات مالي اين عموزادگ     بي. استها شده   اختالفات آن 

ـتن روايـت در        نگارش متون شيعي و بي     ةكه شيو ضمن آن . استامر دامن زده     تـوجهي بـه راوي و م

  .استنمايي اختالف حسنيان و امامان شيعه داشتههاي بعد نيز، سهم بسزايي در بزرگسده

 حسنيان، امامان شيعه، امام صادق:كليدي هايواژه
)ع(
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A Study on  the  State of the Hassanids’ relations 

with the Shiite Imams to the Year 145 A.H 

Leyla Najafian Razavi 
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Abstract: Conflicting narratives about the Hassanids’relations with the Shiite Imams 

has marginalized the available reports of empathy and their close ties with the Shiite Imams 

and different aspects of their relations is left ambiguous.
 

The author in his paper that is 

based on a descriptive - analytical approach, first examines the way of Hassanids’ relations 

with the Shiite Imams and then by studding some of the narratives of the Shiite texts, tries 
 

to achieve  an answer for the cause of conflicting narratives about their relations. The 

results of this study suggest that by starting Hassanids’ efforts
 

to gain power,
 

they
 

gradually 

have taken away from coordinated strategies with the Imams in dealing with the ruling 

class and this affair has highlighted the differences between them. Inconclusive financial 

disagreements between these cousins also has given rise to this matter.
 

While the style of 

writing in Shiite textbooks
 

and paying no attention to the narrator and narrative text
 

in 

subsequent centuries has contributed in magnification
 

 of disagreements between Hassanids 

and Shiite Imams. 

Key words: Hassanids, Shiite Imams, Imam Sadiq (PBUH).  
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  مقدمه

 شد،هاي مختلف مردم مي   ها با گروه  هاي سياسي سادات حسني كه باعث ارتباط بيشتر آن        فعاليت

هاي برجستة معاصر ايشان همراه بود و بـه همگرايـي و            هاي متفاوت شخصيت  با موضع گيري  

هـا امامـان شـيعه قـرار        در رأس اين شخصيت   . انجاميدها از سادات حسني مي    گاه انفكاك آن  

ـتراك آن                  . تندداش هـا و   منابع مختلف از ارتباط اين دو گروه بـا يكـديگر، وجـوه افتـراق و اش

ايـن  . انـد هاي متنوعي نقـل كـرده     هاي حسنيان روايت  واكنش امامان شيعه به برخي از فعاليت      

روابط حسنيان با امامان شيعه تـا       : پژوهش بر آن است تا به پاسخي براي اين پرسش دست يابد           

هاي متناقضي از مناسبات ايشان در منابع تي چگونه بوده است و به چه علت رواق.. ه145سال 

آمده است؟ نگارندة مقالة حاضر بر اين باور است كه افتراق حسنيان و امامان شـيعه ناشـي از                   

ها در امور مالي و نيز رهبـري و امامـت شـيعيان             تفاوت در خط مشي سياسي، برخي احتجاج      

متون شيعي و بيان فضائل امامان     بوده است و شيوة نگارش      
)ع(

- هاي بعد نيـز در بـزرگ       در سده  

  .نمايي اين امر مؤثر بوده است

در پژوهش حاضر، ابتدا مروري كوتاه بر روابط اين دو گروه علوي خواهـد شـد و سـپس                   

هـا، از عملكـرد     توان با اعتبار سـنجي آن     هايي مورد بررسي قرار خواهند گرفت كه مي       روايت

  .تر به دست آوردها با امامان شيعه تصويري روشنو مناسبات آنسادات حسني 

امام حسين
)ع(

   و حسنيان

توان پيشينة ارتباط فرزندان امام حسن     مي
)ع(

علـي بن با امامان شيعه را به دوران امامت حسين        
)ع(

 

بازگردانيد؛ يعني زماني كه ايشان براي رفتن به كوفه، مكه را ترك كردند، در حالي كـه پـنج                   

:ن از پسران برادرشان نيز همراهشان بودند     ت
1

،)ابوبكر( عبداهللا اكبر
2

 عبداهللا اصـغر 
3

 و قاسـم در  

واقعة كربال به شهادت رسيدند؛    
4

حسن اسير شد؛   عمروبن 
5

 و حسن مثني كه به شدت مجـروح         

________________________________________________________________ 

 فرزند بزرگ امام حسن    زيد   1
)ع(

زبير و خواهرش، كه در نكاح او بود، از همراهي بـا عمـوي خـود      بن با ماندن در كنار عبداهللا     

 . 69انتشارات الرضي، ص: ، قم الطالب في انساب آل ابي طالبةعمد، )1362(عنبه،ابن. سرباز زد

 .112راالضواء، صدا: ، بيروت5، تحقيق علي شيري، ج الفتوح،)1411(كوفياعثمابن   2

 .253النشر االسالمي،ص مؤسسة: ، تحقيق محمد هادي اليوسفي الغروي، قمالطف وقعة، )1417(ابومخنف   3

 . 468دارالمعارف، ص: ، قاهره7، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، جتاريخ الرسل و الملوك، ]تابي[جرير طبريبنمحمد   4

 . 501البيضاء، ص دارالمحجة: ، بيروت1،جي مخنفالنصوص في التاريخ اب، )1419(ابومخنف   5
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او مدتي در كوفه ماند و پـس از         . شده بود، با وساطت دايي خود از مهلكه جان سالم به در برد            

. جراحاتش به مدينه بازگشتبهبود
1

  

امام سجاد
)ع(

   و حسنيان

ايشان پس از حضور در مدينـه،       . چهارمين امام شيعيان نيز با كاروان اسيران به مدينه بازگشت         

به علّت شرايط حاكم بر جامعه، شيوة مبارزاتي خود را تغيير دادنـد، از شـركت در هرگونـه                   

زماني كوتاه پس از واقعة كربال،  .  اختيار نمودند  فعاليت سياسي امتناع كردند و سكوتي آگاهانه      

  .مروان داداميه جاي خود را به بنيشاخة سفياني حكومت بني

تـوان آغـاز بـروز برخـي        تثبيت حكومت مروانيان و روي كارآمـدن عبـدالملك را مـي           

ت ها در مشي سياسي حسنيان در مقايسه با امامان شيعه، در نحوة مبارزه با حاكمان وقاختالف

اشعث قيام كرد و امام سجاد     بنعبدالرحمنبندر همين دوران محمد   . دانست
)ع(

 و حسن مثنـي را      

با وجود امتناع امام سجاد    . به رهبري اين حركت فراخواند    
)ع(

مثنـي   از پذيرش اين دعوت، حسن     

.با او همراه شد   
2

مان  اين همراهي مصائب زيادي براي او به دنبال داشت، تا بدانجا كه براي در ا               

اشعث، به تهامه و حجاز گريخت و تا هنگام مـرگ     ماندن از غضب خليفه، پس از مرگ ابن       

.عبدالملك در آنجا ماند
3

  

با اين حال، تفاوت در خط مشي سياسي، مـانع از حمايـت و پـشتيباني ايـشان از يكـديگر                     

.نبود
4

 بر حسن مثني زدنعبدالملك دستور بازداشت و تازيانهبن تاريخ گواه است زماني كه وليد

او را براي   ) حاكم مدينه (اسماعيلبنرا، به بهانة دعوت مردم عراق به نام او، صادر كرد و هشام            

اجراي حكم در مسجد حاضر نمود، امام سجاد       
)ع(

 با رسانيدن خود به حسن مثني و تعليم دعاي          
________________________________________________________________ 

امام  مؤسسة: ، عمان المصابيح،  )1422(؛ ابوالعباس حسني  5، ص ةیحيدرالالمطبعة: ، نجف سرسلسلة علويه ،  )1962(بخاري   1

الزم به ذكر است كه حسن مثني داماد امام حسين         . 379، ص ةفیالثقاعليبنزيد
)ع(

 بود و فاطمه دختر ايشان، كمي پيش        

االصيلي، ،  )1418(طقطقي؛ ابن 197اعلمي، ص  مؤسسة: ، بيروت االرشاد،  ]تابي[شيخ مفيد . از واقعة كربال به عقد او درآمد      

، )1423(محلـي محمـد بـن ؛ احمـد  6اهللا مرعـشي، ص   كتابخانة آيت : ، تحقيق سيد مهدي رجايي، قم     في انساب الطالبيين  

؛ ابوالحـسن  239مركـز بـدر العلمـي و الثقـافي، ص        : ، صـنعا  1، ج المحطـوري زيـد بـن ، تحقيـق المرتـضي    حدائق الورديـه  

 .283- 282قائم آل محمد، صص مؤسسة: ، ترجمة نفس المهموم، قمحماسة كربال، )1384(شعراني

 .236،ص1؛ محلي، همان، ج380ابوالعباس حسني، همان، ص   2

 .237؛ محلي، همان، ص382- 381ابوالعباس حسني، همان، صص   3

هـاي خـود موجبـات    يخ، شيب اين حمايت بيشتر به سوي سادات حسني بود و امامـان شـيعه بـا حمايـت               به گواهي تار     4

 .گشايش در امور حسنيان را فراهم مي كردند
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.اش را فراهم آوردفرج به او، موجبات رهايي
1

   

درحالي كه امام حسين   . شدتر مي دهايي نيز محكم  ارتباط اين عموزادگان با پيون    
)ع(

 دخترش  

مثني درآورده بود،  فاطمه را به عقد حسن    
2

عبداهللا دختـر امـام حـسن       ام 
)ع(

 نيـز در نكـاح امـام        

سجاد
)ع(

. قرار داشت
3

 

ـتالف حـسنيان و سـادات                اما اين روابط گاه با اصطكاك      هايي نيز همراه بـود كـه بـه اخ

دقات پيامبر حسيني براي تصدي توليت ص    
)ص(

علي و حضرت  
)ع(

گـشت؛ بـه طـوري كـه         باز مي  

مسئوليت صدقات اميرالمؤمنين علي   
)ع(

.انجاميد گاه به مواجهة حسن مثني با ائمه مي        
4

 شيخ مفيد   

ضمن روايتي، برخورد نابجاي حسن مثني با امام سجاد        
)ع(

 در حضور شاگردانش را نقل كـرده و         

در ادامه آورده است كه زين العابدين      
)ع(

همراه برخي از حاضـران،      براي پاسخ به اين شماتت، به      

و الكـاظمين الغـيظ و العـافين عـن          «به در خانة حسن مثني رفتند، درحالي كه زير لب عبارت            

هـاي او بـه     او را طلبيدند و در پاسخ به گفته       . كردندرا تكرار مي  » الناس و اهللا يحب المحسنين    

دي و چنين و چنان گفتي؛ اگـر راسـت گفتـي، خـدا مـرا                ايستا: ها بسنده كردند  ذكر اين جمله  

: راوي اين گونـه گـزارش را ادامـه داده اسـت           . بيامرزد؛ و اگر دروغ گفتي، خدا تو را بيامرزد        

آنچه دربارة تو گفتم،    «: حسن مثني هيچ پاسخي نداشت، چشمان خود را به زير افكند و گفت            

.»از آن مبرايي و من بر آن سزاوارترم       
5

كرد امام سجاد   شايد عمل  
)ع(

 مـوقتي ايـن     ِ بـود كـه پايـان      

مثني با امام   عنبه آورده است كه پس از مدتي، اختالف حسن        ابن. ها را به دنبال داشت    مخاصمه

سجاد
)ع(

 و فرزندان ايشان پايان پذيرفت و حسن مثني، امام
)ع(

. را در امر صدقات سهيم كرد
6

   

________________________________________________________________ 

والي مدينه در اجراي حكم خليفه ترديد كرد و حسن مثني را از اتهام مبرا دانست و بر آن شد تا در اين خصوص با وليد                             1

تـاريخ االسـالم و   ، ]تـا بي[ذهبياحمدبنمحمد. سب تكليف مجدد از خليفه، حسن مثني را آزاد نمود او تا ك  . مكاتبه نمايد 

: ؛ همچنين نـك 330- 328الكتب العربي، صصدار: ، بيروت 6، تحقيق عمر عبدالسالم تدمري، ج     وفيات المشاهير و االعالم   

 .57دار احياء التراث العربي، ص: ت، بيرو15، تحقيق علي عاشور الجنوبي، جتاريخ دمشق، )2001(عساكرابن

، 1، تحقيق احمد مهـدوي دامغـاني، ج       المجدي في انساب الطالبيين   ،  )1409(عمريالغنايمبن؛ علي 197مفيد، همان، ص     2

 . 19اهللا مرعشي، صكتابخانة آيت: قم

 . 305 صدارالفكر،: ، بيروت3، تحقيق سهيل زكار و رياض زركلي، ج انساب االشراف،)1417(بالذري   3

 .63همان، ص طقطقي،ابن   4

 شـيخ المفيـد،   ةاللفیـ المـؤتمر العـالمي   : ، قـم 2بيت لتحقيـق التـراث، ج  الآل مؤسسة، تحقيق ارشاد، )1413(شيخ مفيد    5

: ، بيـروت  4وط، مأمون صاغرجي، ج   ؤ، تحقيق شعيب ارن   سير اعالم النبالء  ،  )1413(احمد ذهبي بن؛ محمد 156- 145صص

 . به دليل اين مواجهه اشاره اي نشده است. 397الرساله، ص مؤسسة

 .99ةعنبه، همان، ابن   6
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حـسن درخـصوص    بنو زيد ) حنفيهبنمحمدبنعبداهللا(در امر پايان گرفتن مواجهة ابوهاشم     

توليت صدقات پيامبر  
)ص(

 نيز امام سجاد   
)ع(

ـتگيري و          .  تأثيرگذار بود   ايشان پـس از اطـالع از دس

 به شـام رفتنـد و بـا شـرح           - هاي پنهان او به خليفه       با گزارش زيد از فعاليت     - حبس ابوهاشم   

ـتند كـه بـه           ها، از علّت بدگويي زيد عليه ابوهاشم پرده ب        اختالف آن  رداشتند و از وليـد خواس

.اين وساطت در نهايت آزادي ابوهاشم را از زندان به دنبال داشت. حبس ابوهاشم خاتمه دهد
1

  

گزارش منابع حاكي از آن است كه با وجود حضور اعقاب حسنين
)ع(

 در مدينه، اقبال عام و 

خاص به سوي امام سجاد    
)ع(

ست، هنگامي، هاشـميان در      آمده ا  لباب االدب در  .  بيشتر بوده است   

مثني كه حسن  با وجود آن   ،زيد بر بالين او حاضر شدند     بن��اسابنهاي عمر محمد  آخرين ساعت 

هاي او اعالم كرد، طلبكاران راضي نشدند و تنها هنگامي بـه     تمايل خود را براي ضمانت بدهي     

توافق رسيدند و رضايت دادند كه امام سجاد
)ع(

.ا شخصاً برعهده گرفتهاي او ر پرداخت بدهي
2

  

ترين فرزند او عبداهللا محـض نيـز ايـن فرصـت را             ، معروف )ق.  ه97م( بر حسن مثني   عالوه

 امام سجاد- يافت تا از وجود دايي خود
)ع(

حسن از آن دوران اين گونه بنعبداهللا.  بهره مند شود- 

فرمود تا با دايي خود امام سجاد      مادرم فاطمه مرا مي   «: ياد كرده است  
)ع(

هيچ مجلسي بـا    .  بنشينم 

اي از وي به من رسيد يا به خاطر ترسي كه از خدا داشت ترسي از       او ننشستم، جز اين كه فايده     

.»خدا در دلم نشست و يا از علم او بهره بردم
3

   

در زماني نه چندان دور، پس از شهادت امام سجاد
)ع(

، برخي از اعقاب ايشان روابط خود را 

عبداهللا، بنوارشان با سادات حسني ادامه دادند و با شركت در قيام محمد      تر از جد بزرگ   گسترده

توان به فرزند ايـشان     از جملة اين افراد مي    . همبستگي سياسي خود را با اين حركت نشان دادند        

حسينبنعليبنعليبنحسن(عيسي و نيز حسن افطس
)ع(

.اشاره كرد) 
4

  

امام باقر
)ع(

   و حسنيان

هـاي سـادات حـسني در دوران    تـرين چهـره  حسن، از شـاخص  بنش زيد عبداهللا محض و عموي   

________________________________________________________________ 

، تحقيـق   ةالعباسـی الدولـة   اخبـار   ،  )1971(مجهـول المؤلـف   : مقايسه كنيـد بـا    . 265- 264، صص 21عساكر، همان، ج  ابن   1

 .176- 175دارالطليعه، صص: عبدالعزيز الدوري و عبدالجبارالمطلبي، بيروت

 .114، صةالسنمکتبة : ، قاهرهلباب االدب ،)1407(منقذبنمةاسا   2

 .140، ص2، جاالرشاد، )1413(مفيد   3

 .250- 249، صصةفدارالمعر: ، تحقيق احمد صقر، بيروتمقاتل الطالبيين، ]تابي[ابوالفرج اصفهاني   4
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امامت امام باقر  
)ع(

كلثوم، خواهر عبداهللا محض، در نكاح امام محمد باقر        ام.  بودند 
)ع(

 بود 
1

 و ايـن  

طوسي نيز نام عبداهللا محض را در ذيل اصحاب امام . كردتر ميامر پيوند عموزادگان را نزديك

باقر
)ع(

. آورده است  
2

 اين حال، اختالف حـسنيان و امامـان درخـصوص توليـت صـدقات در                 با 

- بنحسن، زيد بناي كوتاه، نزاع بين عبداهللا    بالذري در اشاره  . دوران امامت ايشان نيز ادامه يافت     

علي و امام باقر   
)ع(

. در اين خصوص را ذكر كرده است       
3

توان گفت در مقايسه     اما در مجموع مي    

با دوران امامت امام سجاد    
)ع(

هاي تاريخي كمتري درخصوص روابـط حـسنيان و امـام            گزارش 

باقر
)ع(

عـالوه بـر آن، روايـات نقـل شـده دربـارة مناسـبات ايـن                 .  در منابع بازتاب يافته اسـت      

عموزادگان به ميزان درخور توجهي در آن دسته از منابع شيعي آمده است كه نيـاز بـه نقـد و                    

  . قرار گرفته استبررسي دارند؛ امري كه در ادامه مورد توجه

امام صادق
)ع(

   و حسنيان

مدتي پس از شهادت امام باقر     
)ع(

محمدبن و آغاز امامت جعفر    
)ع(

، يزيـد نـاقص حكومـت را در         

هـاي داخلـي در قلمـرو       ها و رقابـت   عدم كفايت او در ادارة امور و آغاز آشوب        . دست گرفت 

امويان، در نظر عبداهللا محض
4

 معرفي فرزندش محمد به عنوان  شرايط مساعدي پديد آورد تا با

هاي خود و پدرش گامي     گرفتن قدرت، در راستاي تحقق آرمان     اي مناسب براي در دست    گزينه

كوشيد با مهياكردن زمينه براي بازگرداندن حكومت به اعقاب امام   در واقع او مي   . مؤثر بردارد 

حسن
)ع(

م خـود، رهبـري ادارة       به زع  - دانستند   كه حسنيان نخستين آن را حق مسلم خود مي         - 

  .اش به جريان اندازدامور جامعة مسلمانان را در مسير اصلي

هـا  اين تفكر از يك سو، و دورانديشي بزرگان عباسي براي ممانعت از انحراف دعوت آن              

. عبداهللا را به دنبـال داشـت  بنبه جانب علويان از سوي ديگر، گردهمايي ابواء و بيعت با محمد       

ام صادق توان مخالفت ام  مي
)ع(

 با اين بيعت را اوج انفكاك سياسي امامان شـيعه از خـط مـشي       

هـا  اين جدايي آشكار سياسي، سوء برداشت   . سياسي و فكري اين گروه از سادات حسني دانست        

________________________________________________________________ 

آيـت اهللا مرعـشي،     كتابخانـة   : ، قـم  1، تحقيق سيد مهدي رجايي، ج     لباب االنساب و االلقاب و االعقاب     ،  )1410(فندقابن   1

 . 385ص

 .127 حيدريه، صمطبعة: ، نجف الرجال،)1961(طوسيحسنبنمحمد   2

 . 284، ص8بالذري، همان، ج   3

 . او در اين دوران رهبري سياسي اعقاب حسن مثني را برعهده داشت   4
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ها با امام صادق   هاي لفظي آن  و مشاجره 
)ع(

 را به دنبال داشت؛ به طوري كه در همـان نشـست،             

اباعبداهللا
)ع(

.حسادت متهم شده  از سوي ايشان ب
1

  

ها بيانگر اين امر هستند كه جايگاه ششمين امام شيعيان در ميـان مـردم        با اين حال، روايت   

هاي ديگري جز گردهمايي ابواء نيز ايشان را بـه          مدينه باعث شد كه عبداهللا محض در فرصت       

.همراهي و بيعت با فرزندش محمد فرا بخواند       
2

 اما امام  
)ع(

 بـا محمـد،      ضمن خودداري از بيعت    

.داشته است مرتباً عبداهللا محض را از قيام و عواقب شوم آن بر حذر مي            
3

 تاريخ گواه است كـه      

نداشته، بلكه عبداهللا اين واقع نگري ايشان را به تمايلـشان بـراي             اي دربر اين نصايح نه تنها نتيجه    

.كرده است بازگرداندن نظر مردم تعبير مي    
4

ها، اباعبداهللا  بنابراين روايت  
)ع(

 پيش از آغاز قيام، به      

گران از امـر او اشـاره   بي محمد در نزد ياران خود و پرسش  هاي گوناگون به عدم كاميا    مناسبت

.كرده است 
5

 اصفهاني آورده است كه هر وقت امام       
)ع(

ديـد، اشـك در     عبداهللا را مـي   بن، محمد 

 است، ولي او كشته  مردم دربارة او گويند كه مهدي موعود...«: فرمودگشت و ميچشمانش مي

.»خواهد شد و نام او در زمرة خلفاي اين امت ثبت نشده است
6

  

اين مجموعه شرايط، باعث شد تا اندكي پيش از روي كار آمدن عباسـيان، عبـداهللا محـض           

اي درنگ، پيشنهاد ابوسلمه را براي بيعت گرفتن از كوفيان          برخالف ساير سادات، بدون لحظه    

فرزندش محمد را براي تصدي اين مقام پيشنهاد كند و سپس براي ابطال             به نام او بپذيرد و حتي       

هاي امام جعفرصادق پيشگويي
)ع(

در اين ديدار او با خوشحالي نامة ابوسلمه را .  به نزد ايشان رود

پيش روي ايشان قرار داد و پيشنهاد بيعت گرفتن به نام او را به اطالع امام           
)ع(

 او خبر خـود .  رسانيد

امام. كه نامه توسط يكي از شيعيان خراسان به دستش رسيده است، به پايان برد              اين را با بيان  
)ع(

 

اند؟ آيا تو اباسلمه را به خراسان فرستاده ها كي شيعة تو شدهآن: اين پرسش را با وي مطرح نمود

ي؟ شناسـ اي كه لباس سياه بپوشد؟ آيا يكي از اين شيعيان را به اسم و نسب مـي                و به او امر كرده    

سـان  شناسي و نه ايـشان تـو را؟ و بـدين          ها را مي  اند، در حالي كه نه تو آن      چطور شيعة تو شده   
________________________________________________________________ 

انتشارات شـريف   ]: جابي[،ةمی و الدول االسال   ةنیداب السلطا األالفخري في   ،  )1414(طقطقي؛ ابن 224اصفهاني، همان، ص     1

 .164رضي، ص

 .359- 358سالميه،صصانتشارات ا: ،تهران1، جاصول كافى، )1362(عقوب كلينييبنمحمد   2

 .360 -  359همان، صص   3

 .360همان، ص   4

 .266دار االضواء، ص: ، تحقيق شيخ محمد جواد الفقيه، بيروتروضة كافي، )1413(كلينيعقوبيمحمدبن   5

 .187هاني، همان، صاصف   6
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توانست خواست و نميگيري اشتباه و شتابزده برهاند؛ اما عبداهللا كه نميكوشيد تا او را از نتيجه

سخنان امام جعفرصادق  
)ع(

ا ايشان بـا  ام.  را درك كند، بار ديگر ايشان را به حسادت متهم نمود           

انـد، كوشـيدند عبـداهللا را از        اي مشابه نامة عبداهللا محض دريافت كرده      ذكر اين نكته كه نامه    

.خياالت واهي دستيابي به حكومت برهانند     
1

 در زماني كوتاه حقيقت گفتة امام      
)ع(

 بـر عبـداهللا     

يعـت  آشكار شد؛ چراكه هنوز قاصد ابوسلمه به نزد او باز نگشته بـود كـه مـردم بـا سـفاح ب                     

.كردند
2

  

اما درس  . با روي كار آمدن عباسيان، محمد و برادرش ابراهيم از انظار عمومي پنهان شدند             

نگرفتن عبداهللا محض از نصايح امام جعفرصادق      
)ع(

هاي ايشان و ادامة دعوت پنهان      نگري و واقع  

گيري به نام محمد، باعث شد پس از رسيدن حكومت به منصور، او تمام هم خود را براي دست                 

ثمر منصور و عمال او و نيز ادامة تغافل حسنيان، باعث           هاي بي اما كوشش . محمد در پيش گيرد   

شد منصور ابتدا فرمان دستگيري عبداهللا محض و سپس شماري ديگـر از حـسنيان و نزديكـان                  

ق به ربذه رفت و از رياح خواسـت تـا           .ه 144او در بازگشت از حج سال       . محمد را صادر كند   

.را به نزد او ببردحسنيان 
3

 

واكنش امام صادق  
)ع(

رسـد  به نظر مي  .  به فرمان منصور در منابع مختلف بازتاب يافته است         

اند، اما هنگـامي    كردهكه ايشان ابتدا از طريق اطرافيان از اخبار عملكرد رياح اطالع حاصل مي            

ند كـه هريـك بـر       اكه چشمشان به كاروان اسيران افتاده و عموزادگان خود را در حالي ديده            

ايـشان  . اندكند، شروع به گريه كرده    اي سوار شده است و غالمي سياه از آن مراقبت مي          كجاوه

ها به عهد و پيماني كه با پيامبر       ها كه انصار و فرزندان آن     نه تنها با بيان اين جمله     
)ص(

 در عقبـه    

بستند، وفا نكردند و پيمان خود را درخصوص حفظ محمد         
)ص(

خاندان و ذريـة او      و فرزندان و     

شان شكستند، همچون خود و فرزندان و ذريه     
4

 از عملكرد مردم مدينه انتقاد نمودند، بلكـه بـا           

ها و طلب فرو ريختن خشم خدا بر ايشان،نفرين آن
5

  .ها ابراز داشتند انزجار خود را از آن

________________________________________________________________ 

: ، بيـروت  3، ج مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر        ،  ]تابي[مسعوديحسينبنعلي: ؛ نيز نك  102- 101عنبه، همان، صص  ابن   1

 .255- 253اندلس، صصدار

 .255مسعودي، همان، ص   2

  .195؛ اصفهاني، همان، ص540، ص7طبري، همان، ج   3

، )1415(الحديـد ابـي ؛ ابـن 386، ص1فنـدق، همـان، ج  ؛ ابـن  196؛ اصـفهاني، همـان، ص     541- 540طبري، همان، صص     4

 .203 االعلمي، صمؤسسة: ، بيروت6، جنهج البالغه شرح

 .جا، همان)1415(الحديدابيابن   5



 1392 بهار ،16 ةم، شمارپنجسال ، مطالعات تاريخ اسالم  156

در شدت عمـل مـأموران      .  است كوشش ايشان براي رسيدن به عبداهللا محض ثمري نداشته        

است كه پس از ايـن      نقل شده .  است ها باعث زمين خوردنشان شده    دور ساختن ايشان از كجاوه    

- شد و يكي از كفشايشان از جا برخاستند و درحالي كه ردايشان بر زمين كشيده ميبرخورد، 

گاه به تـب    آن. هاي خود را به دست گرفته بودند و ديگري را به پا داشتند، به خانه بازگشتند               

چنان بر اين مصيبت گريستند كه ترس از عدم بهبوديشان اطرافيان را            دي دچار شدند و آن    شدي

.نگران كرد
1

 

احتماالً اميد به جلب رضايت منصور و وساطت براي آزادي حسنيان بود كه اباعبداهللا       
)ع(

 را 

نگـامي  ه«: استگونه نقل كرده  عمر خبر مالقات ايشان با منصور را اين       بنعلي. به ربذه كشانيد  

محمدبنجعفر[كه  
)ع(

اي علـي  : بازگشت، ديدم اشك از چشمانش جاري است و به من گفت] 

.» ...ها ديدم از اين ناپاك زاده و به خدا امضاء نخواهم كردچه
2 

 

امام جعفرصادق 
)ع(

 در زندان هاشميه نيز حسنيان را تنها نگذاشتند؛ به عبداهللا محـض نامـه               

اندة صالح و اوالد پاك امام حسن      نوشتند و از او با عنوان بازم      
)ع(

ايشان پس از اعـالم     .  نام بردند  

هايي در ارتباط با اجـر  ها و روايتاندوه خود به علّت شرايط پيش آمده براي او، با آوردن آيه        

 كننـد، صبر مؤمن در مقابل ظلم ظالم و جايگاه افرادي كه در گرفتاري در راه خداوند بردباري مي  

اباعبداهللا. يبايي فراخواندند او را به صبر و شك     
)ع(

 در انتهاي نوشتة خود نيز با مخاطب قرار دادن          

 ، آنان را به صبر و تسليم      »عموجان، پسرعموها و برادرانم   «هاي  كلية محبوسان و با آوردن عبارت     

نوشتة امام صادق  . انددر برابر فرمان الهي فراخوانده    
)ع(

 با ابراز اميدواري براي عاقبت بـه خيـري    

.نيان دربند، به پايان رسيده استحس
3

    

مدتي كوتاه پس از انتقال حسنيان به كوفه، نفس زكيه دعوت خـود را در مدينـه آشـكار                   

او بر شهر تسلط يافت و كوشيد با جلب نظر امام          . كرد
)ع(

، اقبال عمومي را به سوي خود افزايش    

اما درخصوص شيوة برخورد محمد با امام. دهد
)ع(

ها قضي وجود دارد كه به آنهاي متنا، روايت

  .اشاره خواهد شد

هاي اباعبداهللابينيمطابق پيش
)ع(

، قيام محمد دوامي نيافت و در مدت زماني كوتاه، با شهادت 

________________________________________________________________ 
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ـتگير شـدند و منـصور           . او و گروهي از پيروانش درهم شكسته شد        گروهي از همراهان او دس

او نخستين سخنراني خود را . نه گماشتغفال را بر واليت مديبنبراي تحكيم جايگاه خود، شبه

ابيطالـب ميـان مـسلمين تفرقـه افكنـد و بـا             بنعلي«: پس از حمد خداوند، اين گونه آغاز كرد       

- فرزندان او راهش را در فساد دنبال مـي      ...خواستاو خالفت را براي خود مي     . مؤمنين جنگيد 

هاي مختلـف كـشته    در سرزمينهاآن. كنند و به دنبال چيزي هستند كه استحقاق آن را ندارند  

شنيدن اين سخنان براي مردم مدينـه كـه محمـد و           . »كندشوند و خونشان زمين را آلوده مي      مي

علويان را درك كرده بودند، گران بود؛ اما به علّت خفقان حاكم بر مدينه پس از قيـام، كـسي                    

جرئت اعتراض نداشت؛ ليكن امام جعفر صادق      
)ع(

ما خـدا را  : ند و گفتند  در برابر او به پا خاست      

اما آنچه از خيـر     . فرستيم خداوند درود مي   ِكنيم و بر محمد و تمام فرستادگان و انبياء        شكر مي 

اي كسي كه بـر آنچـه       . گفتي ما اهل آنيم و آنچه از شر گفتي تو و مواليت بر آن سزاوارتريد              

سوي مردم نمودنـد    سپس رو به    ! خورينشيني و از آنچه مال تو نيست مي       مركب تو نيست مي   

با پايـان سـخن امـام      . ترين مردم در روز قيامت خواندند     و شبه را فاسق و تهيدست     
)ع(

 سـكوت   

.حاضران ادامه يافت و والي بدون آن كه سخني بر زبان آورد، از مسجد خارج شد
1

 

بدين ترتيب، امام صادق   
)ع(

، حتي پس از قيام و شهادت فرزندان عبداهللا محض و در شرايطي             

گيري منصور بر حاميان حسنيان، مردم را به سكوت واداشته بود، به تنهايي در برابر               سختكه  

.هاي او خط بطالن كشيدهياهوي تبليغاتي والي منصور ايستاد و بر ياوه سرايي
2

  

هايي كه  هايي از روابط حسنيان و امامان و توجه به روايت         در كنار هم قرار دادن گزارش     

شـود تـا نگـاهي      وه از علويان و حمايت از آنان اشاره دارند، باعث مـي           به همدلي با اين دو گر     

هايي داشته باشيم كه به نكوهش حسنيان از سوي امامان شيعه           انتقادي و پرسشگرانه به روايت    

و به خصوص امام صادق   
)ع(

ـتن آن ادي روايتاين نگاه انتق. اند، پرداخته ِ  سـوء هـا هايي را كه در م

تـوان  هـر چنـد نمـي     . گيـرد امان شيعي برجسته شده است نيز دربر مي       رفتارهاي حسنيان با ام   

ـتن روايـت، راوي و مؤلـف،                      اختالف هاي اين دو گروه را از نظر دور داشت، اما  با دقت در م

________________________________________________________________ 

 . 50- 49 النعمان، صصمطبعة: ، نجف1، جامالي، )1384(حسن طوسيبنمحمد   1

حمايت امام جعفرصادق     2
)ع(

 محـض، يحيـي، نـزد       فرزنـد عبـداهللا   .  از حسنيان پس از مرگ عبداهللا محض نيز ادامه يافـت           

اباعبداهللا
)ع(

گونه روابط نزديكي با ايشان داشت كه در زمان نقـل روايـت از ايـشان، گـاه بـه جـاي آوردن                        بزرگ شد و آن    

او از جملة اوصياءِ امام صادق. كرداستفاده مي» حبيبي«اسمشان، از واژة 
)ع(

 .389اصفهاني، همان، صص: نك.  بود
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ـتنادكنندگان       اي تازه از بزرگان حسني و شيوة عمل آن        توان چهره مي ها را به يكسونگران و اس

  .دبه اين دسته از روايات ارائه كر

  هاي متناقض در مناسبات حسنيان و امامان شيعهروايت

هاي نگاه مردد و متعارض مؤلفان متـأخر شـيعه نـسبت بـه              رسد كه ريشه  گونه به نظر مي   اين

توان با توجه به سه محور كلي راوي، متن روايت و منبعي كه             باورها و عملكرد حسنيان را مي     

  .دروايت در آن آمده است، مورد بررسي قرار دا

ظاهراً به همان نسبتي كه شرح روابط حسنيان و امامان شيعه از دوران امامت امام سجاد    
)ع(

 

گيري قيام نفس زكيه در زمان حيات امام جعفرصادقتا شكل
)ع(

 در منابع افزايش يافته است، به 

هاي بحـث برانگيـز بيـشتري در        دليل تفاوت رويكرد اين دو گروه به تحوالت سياسي، روايت         

  . شيعي درخصوص مناسبات ايشان نقل شده استمنابع

خواري و عملكرد نابجاي حسن مثنـي آورده        بجز دو روايت كه طبرسي درخصوص شراب      

- هاي نقل شده دربارة روابـط حـسن       ها را تكرار كرده است، ديگر روايت      و عالمه تستري آن   

راوي . ها همخواني دارد  مثني با امامان شيعه در منابع تاريخي آمده است و با روند مناسبات آن             

در روايـت  . هـا ارائـه نـشده اسـت     عفور است و سلسلة سندي براي آن      يابيبندو روايت عبداهللا  

دهـد و از او     عفـور را بـا لقـب يهـودي مخاطـب قـرار مـي              يابيبننخست، حسن مثني، عبداهللا   

درخصوص نظر امام جعفرصادق   
)ع(

امام. كند راجع به حسنيان پرسش مي     
)ع(

الع از اين    پس از اط   

يهـودي  . تـر از شماسـت    به خدا او به يهودي بودن شايسته      : كنندگونه بيان مي  شيوة برخورد، اين  

در روايت دوم نيز اباعبداهللا    . نوشدكسي است كه شراب مي    
)ع(

-  درخـصوص حـسن مثنـي مـي        

ن در  اگر او به زنا، ربا و شرب خمر بميرد، بهتر است تا در حالي از دنيا رود كه اكنـو                   : فرمايند

.آن است
1

  

) هـق 97- 44(ها، عدم انطباق دوران حيات حسن مثني      نخستين نكته درخصوص اين روايت    

و امام صادق  
)ع(

اما عالمه تستري با محتمل دانستن اين امـر كـه منظـور از              . است) هق148- 83(

خواري از پدر، آن را  تواند حسن مثلث باشد، با رفع اتهام شراب       ها مي حسن مثني در اين روايت    

________________________________________________________________ 

- ؛ محمـدتقي  138دارالنعمـان، ص  : ، نجـف  2، تعليـق محمدباقرخرسـان، ج     االحتجـاج ،  )1966(طبرسيعليبناحمد: نك   1

 . 215- 214مركز نشر كتاب، صص: ، تهران3، جقاموس الرجال، )1382(تستري
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.استبه فرزند او نسبت داده
1

  

هايي كه در   در برخي از كتاب   . اما نكتة درخور توجه ديگر، منبع روايت و راوي آن است          

نگاري، هاي داليل هاي پنجم و ششم هجري قمري  به دست  مؤلفان شيعي و حول موضوع              سده

ـت               مناقب نگاري و بيان معجزه     ة تحريـر   هاي امامان و با هـدف تبيـين حقانيـت ايـشان بـه رش

ها كمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ و        اند، دقت در سلسلة سند و معقول بودن روايت        درآمده

حتي عالمه مجلـسي بـه      . توان بيرون از اين مجموعه دانست      را نيز نمي   االحتجاج طبرسي كتاب  

مرسل بودن اخبار اين كتاب اشاره كرده است؛       
2

  اين اثر وافندي، متداول بودن عبداهللا   و بنا به گفتة      

ـتناد كننـد                تمجيد ابن  .طاووس از مؤلف و محتواي آن، باعث شده است كه متأخران به آن اس
3

 

ظاهراً جايگاه نويسنده  
4

هاي فوق الذكر در منابع رجالي      و همچنين توثيق راوي روايت     
5

 باعـث   

هاي و شرايط   هاي او درخصوص حسنيان، بدون توجه به محتواي روايت        شده است كه روايت   

اي تأليف آن، در منابع بعد نيز تكرار شود و پيش روي شخصيت و عملكـرد چنـد نـسل                    نهزمي

  .نخست از سادات حسني نشانة پرسش به جا نهد

هاي مرتبط با دوران امامت امام محمدباقر      در نقل روايت  
)ع(

 و روابـط ايـشان بـا حـسنيان          

گونـه و   هاي داستان  درقالب هااما اين روايت  . خوردتوجهي به چشم مي   معاصرشان نيز همين بي   

، )هـق 5و4هايسده(طبريرستمبنجريربن محمد ��دالئل االما هايي همچون   فرابشري و در كتاب   

) هـق 588م(شهرآشـوب  ابـن  ابيطالبمناقب آل و  ) هق573م(راونديالدين قطب الخرائج و الجرائح  

  .بازتاب يافته است

ة امامت در فرزندان امام حـسين      مناظرة حسنيان با امامان شيعه درخصوص چرايي ادام       
)ع(

 ،

________________________________________________________________ 

 . 215تستري، همان، ص   1

و را شود كه شخص آن را از معصوم نقـل كنـد، در حـالي كـه ا          مرسل از اقسام حديث ضعيف است و به روايتي گفته مي             2

 . 136كتابخانة آيت اهللا مرعشي، ص: ، قمالرعايه، )1413(عامليجبعيالدينزين. درك نكرده باشد

ها، بنياد پژوهش : ، مشهد 1، ترجمة محمد باقر ساعدي، ج     رياض العلماء و حياض الفضالء    ،  )1366(عبداهللا افندي اصفهاني     3

 . 83ص

داراالضـواء،  : ، بيـروت  6، ج طبقات الفقهـا   موسوعة،  )1420(جعفر سبحاني . داناو را فردي عالم، فقيه، محدث و ثقه دانسته           4

 . 26ص

كشي نيز به طور مفصل به جايگاه او اشـاره  . از او نام برده است» جليل في اصحابنا  «نجاشي او را موثق دانسته و با عنوان            5

، الرجـال  معرفـة اختيـار   ،  ]تـا بـي [ كشي ؛157مركز نشر كتاب،ص  ]: جابي[، كتاب الرجال  ،]تابي[نجاشي  : نك. كرده است 

لبيتمؤسسة آل ]: جابي[، 3تحقيق سيد محمد رجائي، ج
)ع(

 . 519- 514، صص 
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.موضوعي است كه در بسياري از منابع قديم شيعي نقل شده است           
1

 دالئـل االمامـه    اما در كتاب     

آمده است كه امام محمدباقر
)ع(

 براي اثبات افضليت خود بر عبداهللا محض، آتشي در خانة خود 

بـا  . د به درون آتـش گـام نهـد   خواهند در صورت افضل دانستن خو     افروزند و از عبداهللا مي    مي

امتناع او از اين امر، اباجعفر     
)ع(

كه آسيبي به ايشان برسد، از      آنروند و بي   خود به درون آتش مي     

برخيز، خداوند تو را زشت بدارد : فرمايندكنند و ميسپس رو به عبداهللا مي   . شوندآن بيرون مي  

.باشدل مي كه آنچه به مروان و فرزندانش حالل است، بر تو نيز حال           
2

 همين داستان كمي بعـد      

شود و از آنجا كه او زيد جعفي تكرار مييبنآشوب و با همان نقل جابرشهر ابنمناقبدر كتاب 

به زعم خود كوشيده است بدون تعصب به نگارش مناقب امامان بپردازد، به نقل پيـشگويي و                 

خبر امام محمدباقر  
)ع(

هللا محض به نزد ايشان اكتفا كـرده        به جابر براي آمدن قريب الوقوع عبدا       

و داستان تشخيص افضليت، با رفتن به درون آتش را نيز تا خودداري عبداهللا محض از اين امـر،                   

.بيشتر ادامه نداده است
3

  

ها در كتاب   هاي گوناگون به امامان براي اثبات حقانيت آن       ها و نسبت دادن معجزه    داستان

حـسن و  بـن راوندي خبر سادة اختالف زيـد . ود رسيده است اوج خ  راوندي به  الخرائج و الجرائح  

امام محمدباقر 
)ع(

 را كه در منابع متقدم به آن اشاره شده،         
4

 با چنان شاخ و برگي در كتاب خـود          

پردازي مؤلف  عرضه كرده است كه در خوانندة منصف، تأثيري جز تأسف و نظري جز دروغ             

  .گذاردباقي نمي

ــدباقرحــبــناو در بيــان اخــتالف زيــد سن و امــام محم
)ع(

 درخــصوص توليــت صــدقات 

پيامبر
)ص(

نتيجه به پايان   كه احتجاج طرفين و حضور در نزد قاضي بدون          پس از آن  : ،آورده است 

رسيد، اباجعفر 
)ع(

ايشان پس از تـضمين گـرفتن از   .  براي خاتمه دادن به اين نزاع، زيد را طلبيدند 

سئوليت صدقات پيـامبر   زيد براي قبول حقانيت امامان و واگذاري م       
)ص(

هـا در صـورت     بـه آن   

________________________________________________________________ 

، 1، ج علل الشرايع ،  )1408(صدوقعليبن؛ محمد 245، ص روضة كافي ؛ كليني،   359، ص 1، ج اصول كافي ،  )1362(كليني   1

 . 247االعلمي، صسسةمؤ: بيروت

 . 242- 241، صصالبعثة مؤسسة: ، قمةمدالئل االما، )1413(ريرستم طبجريربنبنمحمد   2

آشوب انگيزة تأليف خود را اختالف نظر شيعه و سني درخصوص امامت و غفلت آنان در شناخت حـق امامـان    شهرابن   3
)ع(

 

ـ           او در بيان روش خود در استنباط روايت       . داندمي . ه دور باشـد ها، آورده كه كوشيده است تا در تأليف كتـاب از تعـصب ب

 . 13دار االضواء، ص: ، بيروت1، تحقيق يوسف البقاعي، ج مناقب آل ابيطالب،)1412(شهر آشوببنعليبنمحمد

علي و امام باقربنبا زيد) حسنبنو نه زيد  (حسن  بنبالذري به اختصار، به نزاع ميان عبداهللا         4
)ع(

همـان،  .  اشاره كـرده اسـت  

 . 284، ص8ج
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متقاعد شدن، به ترتيب از چاقوي زيد و زميني كه بر آن ايستاده بود و درخت مقابلش، در اين                   

ها به سخن درآمدند و بـر ظـالم بـودن زيـد و      با اين درخواست، آن   . خصوص گواهي خواستند  

حقانيت امام محمدباقر  
)ع(

 بر توليت صدقات پيامبر    
)ص(

هي دادند و زيد سـوگند خـورد كـه          گوا 

ديگر با امام
)ع(

. در اين خصوص منازعه نكند
1

راوندي براي . شودجا ختم نمي اين داستان به همين

نشان دادن سندي ديگر از عداوت حسنيان با امامان، در ادامه آورده است كه پس از اين واقعه،                  

زيد كوشيد با بدگويي از امام     
)ع(

. لك، ايشان را از پيش روي خود بـردارد        عبدالمبن در نزد هشام   

هاي زيد به اباجعفر   تهمت
)ع(

 باعث شد كه هشام از والي مدينه بخواهد امام         
)ع(

 را به شام روانـه      

والي در متن نامة خود آورده بـود كـه          . كند؛ اما پاسخ والي، هشام را از تصميمش منصرف كرد         

 اما خليفـه مـردي را طلـب كـرده           .خواهد گزندي به خليفه رسد    قصد خيرخواهي دارد و نمي    

-  نمـازش قـرآن مـي      ِوقتي كه در محـراب    . است كه از او پارساتر و پرهيزكارتر وجود ندارد        

او از دانـاترين،    . ...خواند، پرندگان و وحوش در اثر شيفتگي به گرد محرابش جمع مـي شـوند              

.ترين و كوشاترين مردم در كار و عبادت استخوش قلب
2

   

پايان زيد با امام محمدباقرمؤلف شرح خصومت بي 
)ع(

پـس از  :  را اين گونه پايان داده اسـت 

طئة زيد براي درخواست ميراث پيامبروكه تآن
)ص(

 توسط هشام از اباجعفر
)ع(

 نيز با تدبير ايشان 

زنجير كشيد و به سـوي ابـاجعفر       خليفه در واكنش به ادعاي واهي زيد، او را به           اثر ماند،   بي
)ع(

 

.شان نوشت كه عمويشان زيد را ادب كنند       فرستاد و به اي   
3

كه امام محمدباقر   با وجود آن   
)ع(

 پس  

از بازگشت زيد به مدينه او را آزاد كردند و لباس پوشانيدند، اما او با آغشتن زين اسب ايـشان                    

چرا كه با سوار شدن امام بر اسب، پاهايـشان ورم كـرد و              . به سم، به منظور خود دست يافت      

.رگذشتندپس از سه روز د
4

  

ـتناد        توان دريافت كه روايت   با در نظر گرفتن چند نكته مي       هاي گزارش شـده درخـور اس

هاي فرا تـاريخي  اند كه با تمركز بر جنبههايي آمده ها در همان دسته از منبع     اين روايت . نيستند

________________________________________________________________ 

مهدي، تحقيق مؤسسة امام   الخرائج و الجرائح  ،  ]تابي[نديراوالدينقطب   1
)ع(

؛ 601- 600مهـدي، صـص   مؤسسة امام : ، قم 2، ج 

البيت الحيـاء  آل مؤسسة: ، قم29المامقاني، جالدين، تحقيق محي  الرجال فةتنقيح المقال في معر   ،  )1423(عبداهللا ممقاني 

 .  57التراث، ص

 . 602راوندي، همان،ص   2

 .604- 603همان، صص   3

 .  اين روايت در منابع ديگر نيامده است.  604همان، ص   4
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يقـي  ترتيـب كـه نتيجـة تحق      اند؛ بدين زندگي امامان، سعي در اثبات حقانيت اين بزرگان داشته        

هايي كه تمام افراد آن مورد ، شمار روايت��دالئل االمامبسوط حاكي از آن است كه در كتاب 

اند و به ويژه در بيان توثيق رجاليون قرار گرفته و از نظر سندشناسي صحيح باشند، بسيار اندك         

.رسندمعجزات امامان به تعداد انگشتان دست هم نمي
1

  

 توسـط  ���دالئل االماو المسترشد أليف هر دو كتاب آشوب درخصوص تشهرشايد نظر ابن  

طبريجريربنمحمد
2

 كه مورد توثيق رجاليون بوده،     
3

 باعث شده است كه او روايت نقل شـده          

با اين حال، نبايد اين نكته را از نظر دور          .  را با اندكي تعديل، روايت كند      ��دالئل االما در كتاب   

هـاي   بيشتر بـر بخـشي از انگيـزه        ناقب آل ابيطالب  مشهر آشوب در تدوين كتاب      داشت كه ابن  

زدايـي از   تأليف خود وفادار مانده است كه بر شناساندن امامان شيعه به سني مذهبان و غفلـت               

بـه عبـارت    . ها تأكيد داشته است و در اين بين گاه از جادة تعادل خارج شده اسـت               انديشة آن 

متن روايتي كه نقل كرده اسـت، بـه روابـط           توجهي او به    توان گفت در اين كتاب بي     ديگر، مي 

.حسنيان و امامان شيعه محدود نشده است      
4

كه نقل روايت از افراد ضعيف و متهمـان          ضمن آن  

زيدجعفييبنبه غلو، همچون جابر   
5

كه او را پدر رويكرد فرا تاريخي به زندگاني و          ) هق128م(

اند،عملكرد امامان دانسته  
6

گزينش اخبار، با توجه به سلسلة راويان       دقتي او در    حاكي از بي  نيز   

  .باشد ميآن، 

 نيز اوج رويكرد فـرا بـشري بـه امامـان و             الخرائج و الجرائح  هاي نقل شده در كتاب      روايت

________________________________________________________________ 

نامة امامان از قرن اول تا پايان نيمـة  ارزيابي روايات و منابع مكتوب اماميه دربارة زندگي       ،  )1385(فروشانيصفرياهللانعمت   1

سيماي ائمه (نخست قرن پنجم  
)ع(

چـانلو،  زاده، دكتر حـسين قـره     لمدكتر هادي عا  :  راهنما استادان،  ) در منابع كهن اماميه    

نامه به زودي توسط پژوهشكدة تاريخ و سيرة اهل البيت اين پايان. 257ص: دانشگاه تهران
)ع(

 .  انتشار خواهد يافت

 . 106الحيدريه، ص مطبعة: ، نجفمعالم العلما، ]تابي[شهرآشوببنعليبنمحمد   2

المسترشد  في الحديث، صاحب كتاب ةثقابنا،كثير العلم، حسن الكالم، جليل من اصح«:داوود درخصوص او آورده استابن   3

 . 301انتشارات دانشگاه تهران، قسم االول، ص: ، تهرانالرجال، )1342(داوود حليابن. »في االمامه

 . 248،254- 241،249- 242، صص4آشوب، همان،جشهرابن: نك   4

هايي در مـدح  كشي نيز به روايت. 100- 99همان، صص. نسته استنجاشي او را فردي ضعيف و مختلط در نقل روايت دا        5

هاي نقل شده درخصوص وثاقت حال، محققان رجالي روايتبا اين ). 449- 436، صص 3همان، ج (و ذم او اشاره كرده است     

 .23منشورات الشريف الرضي، ص: ، قم)االقوال خالصة( الرجال،)1402(حلي. انداو را نيز ضعيف دانسته

هـاي فراتـاريخي بـا شخـصيت        پردازي، و هم در تطبيق روايت      فروشاني معتقد است كه جابر، هم در جنبة نظريه         صفري   6

هاي بعدي مورد توجه هاي او در همان سدة دوم و سدهعالوه بر آن، شخصيت جابر و گزارش. امامان، تأثيرگذار بوده است

هـاي خـود جـاي      هاي فراواني به نام او ساختند و در كتـاب         ، روايت تندروان اماميه قرار گرفته و با توجه به جا افتادگي او          

 . 359- 358همان، صص. هاي منسوب به او مشكل استدادند، به طوري كه تشخيص سره از ناسره در روايت
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اي هايي كه گاه چهـره كوشش در راستاي اثبات امامت ايشان به دليل معجزاتشان است؛ روايت    

ن را از حوزة الگو بودن براي شيعيانشان خـارج          دهد و آنا  ها ارائه مي  خرافي و غير علمي از آن     

حسن و امام محمدباقربنروايت نقل شده از اين كتاب درخصوص رابطة زيد   . سازدمي
)ع(

 نيـز از  

 خبري ساده از اختالف اين عموزادگان را براي اثبات افـضليت            ،مؤلف. اين قاعده مستثنا نيست   

امام محمدباقر 
)ع(

فضليتي كه نه تنها والي مدينـه، بلكـه وحـوش و             دست مايه قرار داده است؛ ا      

اند؛ در حالي كه زيد با ناديـده گـرفتن ايـن امـر، بـراي ابقـاي                  پرندگان نيز به آن اعتراف كرده     

خويش در مقام تصدي صدقات پيامبر  
)ص(

. اش را مسموم و به شـهادت رسـانيده اسـت   ، عموزاده

ايي را در ارائة تـصويري نادرسـت از رفتـار،    ه تأثير نقل چنين روايت،ها اين نكته   بر تنها مرور 

  .سازدگفتار و شخصيت حسنيان آشكار مي

 ممقاني، تنقيح المقال نقل اين روايت در كتاب      
1

 نه تنها به ارزش اين كتاب لطمه وارد كـرده،      

. بلكه زمينة مساعدي براي نقل اين روايت ساختگي در تحقيقات متأخر نيز فراهم آورده است              

 خـود   روضـة تر، همانند آنچه كليني در كتاب       هاي پيش ست كه توجه به روايت    اين در حالي ا   

آورده، حاكي از اين امر است كه در روابط في مابين حسنيان و امامان شيعه، امامان هيچ گـاه                   

.اند كه ديگر افراد و يا حتي صحابة ايشان اظهار نظر و يا دخالت نماينددادهاجازه نمي
2

  

هاي نقل شده درخصوص عبداهللا محض و فرزندش محمد         د در روايت  اما بيشتر ابهام موجو   

و روابط آن دو با امام صادق      
)ع(

- هايي كه دربارة پيشينة محمد    گزارش. ، از جنس ديگري است    

عبداهللا و شيوة برخورد او با امام      بنا
)ع(

 در هنگام قيام، در منابع زيدي آمده است، تفاوت فراوان           

. هاي شيعة امامي دربارة او نقل شده است       خصوص كتاب منابع و به  با اخباري دارد كه در ديگر       

براي تولد او،  ) مادر محمد (گزارش اصفهاني از دورة چهارسالة بارداري هند      
3

 عملكـرد فاطمـه     

دختر امام حسين  
)ع(

اي و دسـت   در به عهده گرفتن قابلگي خانـدانش بـا هـدف يـافتن گمـشده     

كشيدن از اين كار با تولد محمد،      
4

ري از محمد توسط فاطمه دختـر كوچـك حـضرت     پرستا

________________________________________________________________ 

 . 57، ص29ممقاني، همان، ج   1

كليني آورده است كه يكي از نوادگان امام حسن   2
)ع(

 با امام محمدباقر
)ع(

 خبر به يكي از اصحاب اباجعفر. تندي كرد
)ع(

.  رسيد

كلينـي،  ! خاموش باش و به ميان مـا وارد نـشو         : كه سخني بگويد، ايشان به او گفتند      او به نزد ايشان رفت؛ اما پيش از آن        

 .60- 59، صصروضة كافي

 .209اصفهاني، همان، ص   3

  .211- 210همان، صص   4
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علي
)ع(

اي به او در حضور خاندانش، كه امـام حـسين  ، پس از شناسايي او و سپردن بسته  
)ع(

 آن را 

برايش به امانت گذاشته بود،    
1

هـايي اسـت كـه ظـاهراً از بـين مؤلفـان سـدة                بخشي از روايت   

هايي كه در منبع ديگري ذكـر       هجري قمري، تنها به دست اصفهاني رسيده است؛ روايت        چهارم

اي است كه شايد تـأثير اختـصاص عنـواني مـستقل بـه انكـار                ها به گونه  نشده و اغراق در آن    

مقاتل الطالبيين مهدويت محمد در كتاب     
2

طاووس را در همين راستا   و نيز كوشش ابن    
3

رنگ  كم

  .كرده باشد

آغاز قيـام محمـد، بيمـاري و        اند كه پس از     گونه نقل كرده  از سوي ديگر، مؤلفان زيدي اين     

كهولت سن امام  
)ع(

اما اباعبداهللا . ، مانع از حضور ايشان در قيام شد       
)ع(

 براي جبران اين غيبـت، دو       

ها را نيز   كه نفس زكيه آن   را به نزد محمد فرستادند و با وجود آن         فرزند خود، موسي و عبداهللا    

به نزد پدر بازگردانيد، امام    
)ع(

من چنان نيستم كه هم جـان خـود و هـم             با گفتن اين جمله كه       

.جان شما را يكسره از او دريغ دارم، آن دو را به نزد محمد بازگردانيد              
4

 حتي به حمايت مـالي      

امام
)ع(

. از قيام نفس زكيه نيز اشاره شده است        
5

 اما بنا به روايتـي كـه در منـابع شـيعيان امـامي               

افته است، محمد پس از تسلط بر مدينه، امام      يبازتاب
)ع(

 را فراخواند و براي اخذ بيعت بر ايشان 

بيني اماممحمد پيش. سخت گرفت
)ع(

 از عاقبت اين حركت را منطبق بر خويش ندانست، ايشان 

.را زنداني كرد و اموالشان را به غنيمت گرفت        
6

 با اين حال، او پس از مدتي كوتاه ايـشان را از             

.زندان آزاد كرد  
7

 اباعبداهللا 
)ع(

 مدينه خارج شدند و در يكـي از امالكـشان در             پس از آزادي، از    

.كه محمد به شهادت رسيد، به آنجا بازگشتندحومة مدينه اقامت گزيدند و پس از آن
8

  

تحليل دوگانگي اخبار منابع امامي و زيدي، زماني ممكن خواهد بود كه عالوه بر جايگـاه              

________________________________________________________________ 

 .214همان، صص   1

 227- 217همان، صص   2

 . 88- 87ووس، همان، صصطاابن   3

 .223اصفهاني، همان، ص   4

انتـشارات مرتـضويه،    : ، نجـف  3، تصحيح محمـد صـادق كتبـي، ج         احوال الرجال  فيتنقيح المقال   ،  ]تابي[عبداهللا ممقاني    5

 .140ص

 .363، ص1، جاصول كافى، )1362(كليني   6

 .364همان، ص   7

سـالميه،  انتشارات ا : ، تهران 2اي، ج واره، ترجمة علي بن حسين ز     ةالئما معرفة في   ةالغمكشف  ،)1382(اربليعيسيبنعلي   8

 . 379ص
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معنوي
1

سياسي را نيز مورد توجه      و وراثتي، عملكرد عبداهللا محض و فرزندش محمد و شرايط            

  . قرار دهيم

عبداهللا محض براي همراه ساختن امام جعفرصادق      
)ع(

 با حركت محمد، از مباحثه با ايـشان         

 درخصوص دليل ادامة امامت در ميان فرزندان امام حسين    - و يارانشان 
)ع(

 نيز فروگذار نكرد؛- 
2

 

مردم مدينـه از وي، باعـث       اما به دست نيامدن نتيجة دلخواه و نياز حركت محمد به حمايت             

شد كه عبداهللا با ادعاي در دست داشتن شمشير پيامبر
)ص(

،
3

 مفاخره بر امام
4)ع(

 وغيره، گروهي را 

________________________________________________________________ 

دربارة جايگاه معنوي امام جعفرصادق       1
)ع(

كنـيم كـه از گفتگوهـاي       هايي بسنده مي  اي از روايت   در بين مردم، تنها به ذكر نمونه       

 براي همراه كـردن جعفـر امـام صـادق    عبداهللا محض: كليني آورده است كه. ها با سادات حسني نقل شده است  بين آن 
)ع(

 بـا  

دانـم كـه اگـر تـو         مـى ... خداي عز و جل به تو فضلى داده كه به هيچ كدام نداده و من              «: حركت محمد، به ايشان گفته است     

، )1362(كليني. »دعوت مرا اجابت كنى هيچ كدام از اصحابت تخلف نكنند و دو تن از قريش يا ديگران با من مخالفت نكنند                     

جعفر بنعبداهللابنهمچنين در روايتي كه كوشش محمد را براي گرفتن بيعت از اسماعيل           . 359- 358، صص 1، ج ول كافي اص

شرح داده، آمده است كه او شرط بيعت خود با محمد را بيعت امام جعفرصادق
)ع(

 .364همان، ص.  با او اعالم كرد

 حسين امام براي پاسخ به دليل ادامة امامت در فرزندان امام            2
)ع(

طور كه خداوند در مبعوث     همان: ، به عبداهللا محض گفتند    

نمودن محمد 
)ص(

 با كسي مشورت نكرد، پيامبر
)ص(

خواست مأموركرد و علي نيز علي را بر آنچه مي
)ع(

 نيز جز بـه آن عمـل   

اگر حضرت على  . نكرد
)ع(

 هم به امام حسين    
)ع(

اندان واگذارد يا آن را     ترين فرد خ    دستور داده بود كه امامت را به سالخورده        

بين اوالد هر دو سبط قرار دهد، محققاً امام حسين         
)ع(

اين دستور جد و عم تو است، اگر بدان خوش بـين            . كرد  چنين مى  

، اصـول كـافي  ، )1362(كلينـي . باشى و تمجيد كنى، شايستة توست و اگر ناسزا بگويى و دشنام بدهى، خدا تو را بيامرزد 

موسي و هارون هر دو پيامبران مرسل بودند و         : گونه احتجاج كرد   نيز براي عبداهللا محض اين     عبداهللابنربيع. 359،ص1ج

همين طور خداوند امامت را با وجود افضليت امـام     . موسي افضل از هارون بود، ولي خالفت در فرزندان هارون ادامه يافت           

حسن
)ع(

 در امم گذشته واقع شده است، در اين امـت نيـز واقـع    ، در فرزندان امام حسين قرار داد و نه فرزندان او؛ تا آنچه           

 . 247، ص1، جعلل الشرائعصدوق، . شود

كنند كه شمشير پيامبرسليمان بن هارون به ابا عبداهللا گفت كه گروهي گمان مي     : اهللا خويي آورده است   آيت   3
)ص(

، بنا به ادعاي 

آن شمشير نه در نزد اوست و نـه  .  به خدا دروغ گفته است:كهند اما ايشان در پاسخ به او گفت    . در نزد اوست   عبداهللا بن حسن  

 كه آن را در نزد امام سجاد حتي پدر او نيز آن را نديده است، مگر آن. تا به حال حتي با چشم خود آن را ديده است          
)ع(

 ديـده  

 اين امر نيز واضح اسـت كـه   .دارد و شمشير براي او محفوظ نگه داشته مي شودقطعاً صاحب شمشير آن را محفوظ مي    . باشد

شود و به خدا اگر همة اهل زمين جمع شوند تا آن را از موضعي كه خداونـد بـرايش وضـع كـرده                        شمشير به جايي برده نمي    

انتـشارات توحيـد،    : ، تهـران  11، ج معجـم رجـال حـديث     ،  )1413(خـويي ابوالقاسـم موسـوي   . تواننـد است تغيير دهند، نمي   

 .428، ص5؛ تستري، همان، ج133، ص2؛ طبرسي، همان، ج233، ص1، جول كافياص، )1362(؛ كليني171- 170صص

عبداهللا به امام جعفرصادق   بنشهرآشوب نقل كرده است كه محمد     ابن   4
)ع(

تـر و  تـر، بخـشنده  به خدا مـن از تـو عـالم      :  گفت 

علي[كه گفتي داناتر هستم، همانا جد من و تو     اين: تر هستم و پاسخ شنيد    شجاع
)ع(

نـسان را از دسـترنج خـود آزاد    هزار ا] 

تر هستي؛ به خـدا هرگـز       كرد، نام آزادشدگان را بگو؛ اگر دوست داشته باشي برايت نام مي برم؛ و اين كه گفتي بخشنده                 

تـر هـستي، همانـا      شبي نخوابيدم در حالي كه خدا بر من حقي داشته باشد و آن را مطالبه كند؛ اما اين كه گفتي شجاع                    

- مناقـب شهر آشوب،   ابن: نك.... شودها جاري مي  اند، خون از آن    هاي روغني گذاشته  آورده و روي سنگ   بينم كه تو را     مي

 خـود بـه عبـداهللا محـض نـسبت داده اسـت              روضـة اين مفاخره را كلينـي در كتـاب         . 249- 248، صص 4، ج ابيطالبآل

 .   كرده استشهر آشوب همين روايت را با اندكي تفاوت نقلرسد كه ابن، و به نظر مي)245ص(



 1392 بهار ،16 ةم، شمارپنجسال ، مطالعات تاريخ اسالم  166

ادامة مخالفت امام  . با خود همراه سازد   
)ع(

 با حركت محمد پس از آغاز قيام نيـز شـدت عمـل              

ي كرد و اموالشان را به غنيمت محمد را در برابر ايشان به دنبال داشت؛ تا آنجا كه امام را زندان  

بخشي از داليل مخالفت امام جعفرصادق     . گرفت
)ع(

نگـري و تحليـل درسـت       ، كه ناشي از واقع    

ه آشـكار          ايشان از شرايط جامعه بود، كوتاه زماني پس از شكست زود هنگام قيام نفـس زكيـ

ل او در هاي مخـالف و شـدت عمـ      كن نمودن حركت  كه ارادة منصور براي ريشه    ضمن آن . شد

برابر مردم مدينه و همراهان و حاميان قيام محمد، نمايانگر بخشي ديگـر از داليـل مخالفـت                  

امام
)ع(

مجموع وقايع فوق، حاكي از آن است كه هرگونه همراهي و حمايت .  با اين حركت بود

امام
)ع(

زارشـي  بنـابراين، نبـودن گ  . مانـد پاسخ نمي و فرزندان ايشان از اين قيام از سوي منصور بي   

تاريخي از برخورد منصور با امام  
)ع(

تواند ما را به اين جمـع بنـدي برسـاند كـه زيـديان در      ، مي

اند براي نشان دادن حقانيت حركت امامان نخستين خـود، عـالوه        تأليفات پسيني خود كوشيده   

كه از بازتاب يافتن هرگونه اخباري كه تقابل عبداهللا محض با امام جعفرصادق            بر آن 
)ع(

 نشان   را 

ـتي و بـه                    دهد، خودداري كنند؛ بلكه با همراه نشان دادن امامان شيعه و فرزندان ايشان، بر درس

اين در حالي است كه اگر حسنيان از آغاز به جايگاه       . هنگام بودن عملكرد خود صحه گذارند     

معنوي و علمي  
1

ـ  داشتند و مطابق نصايح ايشان از قيام خودداري مـي       امام توجه مي    - نكردنـد، اي

.كردندچنين حاميان خود را ناگزير به تاريخ سازي نمي
2

  

  گيرينتيجه

توان اظهار نمـود  گونه ميدر نهايت، درخصوص مناسبات حسنيان با امامان شيعة اماميه اين        

________________________________________________________________ 

شخصي به پيامبر: توان به روايت زير اشاره كردبراي نمونه، مي   1
)ص(

حسن و بنوالي مدينه از عبداهللا محض، زيد.  ناسزا گفت

 مـسئله را از اباعبـداهللا      ،گاه والـي  آن. ها گفتند زبان او را بايد قطع كرد       آن. حكم اين مسئله را پرسيد    ... 
)ع(

ايـشان  . پرسـيد 

امبرپي: فرمودند
)ص(

برند و اگر بردند، بر او  فرمود كسي كه مرا فحش دهد، قتل او واجب است و ديگر او را نزد سلطان نمي            

الصارم المسلول علـي شـاتم   ، )2003(تيميهابن: نيز نك. 284، ص4همان، ج. نيز واجب است كه آن فرد را به قتل رساند    

دارالكتـب  : ، بيـروت 12، جلبـاري فـي شـرح صـحيح البخـاري        فتح ا ،  )1410(حجر؛ ابن 9رجب، ص دار ابن : ، مصر الرسول

هايي كه حتي عبداهللا محض از پاسـخ بـه          براي آگاهي بيشتر از مرجعيت امام و پاسخ ايشان به پرسش          . 348العلميه، ص 

؛ 719- 718االعلمـي، صـص    مؤسـسة :   بيـروت   ،4، ج من اليحضره الفقيـه   ،  )2005(صدوقعليبنمحمد: ها بازماند، نك  آن

، 7، نيـز ج   76اسـماعيليان، ص   مؤسـسة : ، قـم  2، ج لوامع صاحبقراني المشتهر بـشرح الفقيـه      ،  )1414(مجلسيتقيمحمد

  .265،ص ]نابي]:[جابي[، 3،جالمعتمد في شرح المناسك، )1413(خويي؛ ابوالقاسم موسوي280ص
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هاي مختلف، هر يك    ها از يكديگر در مناسبت    كه با وجود روابط نزديك و حمايت آن       

ا در امور مالي، رهبري و امامت شيعيان و نيز شيوة           هايي ر از آنان نسبت به ديگري احتجاج     

در واقع با آغاز كوشش حسنيان براي دستيابي بـه          . اندبرخورد با حاكم غاصب وقت، داشته     

ـتخوش    قدرت، هماهنگي روش ايشان با امامان در برخورد با طبقـة حـاكم بـه               تـدريج دس

كه از دورة امام محمدباقر    تغييراتي شده است؛ به طوري    
)ع(

 تا حدودي شكاف ميان ايـن دو        ،

هـا و دعـوت بـراي محمـد         گيري فعاليت گروه علوي در ابعاد سياسي ملموس شده و با اوج         

زكيه و نيز قيام او در دورة امامت امام جعفرصادق         نفس
)ع(

، اين انفكاك سياسي به حداكثر      

امـت  گـرفتن زع توان گفت كه تمايل حسنيان بـراي در دسـت         مي. استميزان خود رسيده    

ها و رفتارهاي رقابتي ايشان با امامان شـيعه را نيـز بـه              مسلمانان، در بسياري از موارد، اتهام     

 اين عموزادگان با يكـديگر  با اين حال، در همين دوران، وصلت و ازدواج      . دنبال داشته است  

اه نتيجه بـاقي مانـده و گـ   ها نيز گاه بي همچنان پابرجا بوده است و اختالفات مالي ميان آن        

همچون دورة امام سجاد   
)ع(

شده است؛ امري كـه بـه صـورت جزئـي در           با تدابيري حل مي    

هاي فراوان و بعضاً خالف واقع، در منابع روايي بازتاب يافته          منابع تاريخي و با شرح و بسط      

رسد كه شيوة نگارش متون شيعي و بيـان فـضائل امامـان            چنين به نظر مي   . است
)ع(

 و عـدم    

هاي مياني نيز به ميـزان فراوانـي بـر          يان و متن روايت مورد نقل در سده       توجه كافي به راو   

نمايي اختالفات ميان حسنيان و امامان در متون تأليف شده به دست شيعيان امـامي               بزرگ

  .تأثير گذاشته است
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