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 چکیده  
عباس  یبنا دست  به  بغداد  ا  انیشهر  شد،  تمام  نیسبب  در    یشهر 
اند  هانه یزم جمله  و    ی اسیس  ۀ شیاز  حوادث  طول  در  آن  بر  حاکم 
هجر  اناتیجر دوم  عباس  یناگسستن  وندیپ  ،یقرن  حکومت    ان یبا 

به    انیعباس  تختیسو، بغداد مرکز حکومت و پا  کیداشته باشد. از  
  ان یجهت تعامل با علو  یبستر  هرش  نیا  گر،ید  یو از سو  رودی شمار م

کار    یاند و در رو حکومت بوده   اوری  یاست که به نوبه خود در مقطع
  ان یدر برابر عباس  یاند و در مقطعداشته   یآمدن حکومت نقش اساس

گرفته کوشقرار  حاضر  پژوهش  روش    دهیاند.  از  استفاده  با  تا  است 
بپردازد و    یخیتار  یهاداده   لیو تحل  یآوربه جمع   یخیپژوهش تار

راستا تصو  ی در  عباس  ۀ نحو  دنیکش  ریبه  علو  انیتعامل  گام    انیبا 
نها در  عباس  دیمشخّص گرد  تیبردارد.  ابتدا    نایحکومت  در  گرچه 

و   دها یداشت، اما با گذشت زمان به رغم ام  انیبا علو  میمال  یرفتار
و    ی دیاز ناام  یدوره طوالن  ک ی سرآغاز    رفتی ها مکه از آن   یانتظارات

  توانیشد. تا آنجا که م  انیمردم و به خصوص علو   انیدر م  یتیانارض
دانست.    ان یامو  ی را بدتر از رفتارها  انینسبت به علو  ان یرفتار عباس

تدر  ن،یبنابرا از سو  ییهاامیق  جیبه  با حکومت،  مخالفت   یدرصدد 
 صورت گرفت. انیعلو

 . باسیان، عاسالم، بغداد، حکومت، سیاست :هاکلیدواژه

Abstract  

The establishment of Baghdad by Abbasids caused 

this city to have an unbreakable link with the 

Abbasid government in all fields during the events 

of the second century A.H. Firstly, Baghdad is 

considered the capital of the Abbasids, and 

secondly, this city is a platform for interacting with 

the Alawites, who in their turn have been the 

helpers of the government at one point, and have 

played a key role in the establishment of the 

government, and at one point they have been 

against the Abbasids. The current research has 

tried to collect and analyze related data to the 

subject by using the historical method to take a step 

towards portraying the interaction between the 

Abbasids and the Alawites. In the end, it became 

clear that the Abbasid government had a gentle 

attitude towards the Alawites at first, but after a 

while, despite the hopes and expectations from 

them, they started a long period of disappointment 

and dissatisfaction among the people, especially 

the Alawites. As far as it is possible to consider the 

behavior of the Abbasids towards the Alawites was 

worse than the behavior of the Umayyads, 

therefore, gradually there were uprisings against 

the government by the Alawites. 
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 مقدمه 
اجتماعی -سیاسی  ئلاز مباحث دین مربوط به مساای  ه خواهیم شد که بخش عمدهاگر نگاهی به تعالیم دین اسالم داشته باشیم، متوجّ

ه به مسائل فردی و عبادی به مسائل اجتماعی کند که در کنار توجّیت دین اسالم و کامل بودن آن اقتضا مجامعیّ. همچنین،  است
دین و سیاست  های اسالم  آموزه بر اساس  ه داشته باشد و قلمرو دین تمامی ابعاد زندگی انسان را دربر بگیرد. به بیان دیگر،  نیز توجّ

  یکدیگر از    در عرصه حیات اجتماعی بشر، جدایی ناپذیرند. هر یک از این دو نهاد اجتماعی همواره بر دیگری اثرگذار و نیز متقابالا 
جامعه را تحت  ر افراد  اجتماع را تغییر دهد و نوع تفکّ  رها و عملکرد حاکمان  قادر است تا حدود زیادی تفکّاند. سیاست تاثیرپذیر بوده

هجری از    132و در سال  ند  هجری روی کار آمد  41که از سال  اشاره نمود  توان به حکومت امویان  برای نمونه می ثیر قرار دهد.  أت
دولت امویان در تمام دوران حکومت خود، کارهای خالف شرع و عرف جامعه    .عباس دادندفتند و جای خود را به حکومت بنیبین ر

که مورد احترام و  پیامبر  بیت  ، نسبت به اهل ت خود را از دست دادند. همچنینتا جایی که به تدریج محبوبیّ  شدند   را مرتکب اسالمی  
ی بود  ظلم و ستم زیاد روا داشتند. اصل برابری و مساوات میان تمام انسان ها و نژادها یکی از اصول اساسی و مهمّ  ، ه مردم بودندتوجّ

و آنان نژاد   بات نژادی وجود داشتبا این وجود بین امویان تعصّ ند، در طول رسالت خود برای برقراری آن تالش کرد )ص( که پیامبر
عباس با بهره گرفتن از دو عنصر تعیین کننده  جنبش بنی نگریستند. مسلمانان به چشم حقارت میبه غیر  دانستند و  عرب را برتر می 

ت علویان و خاندان پیامبر در میان مردم به پیروزی قطعی رسید. این تغییر حکومت نه  یعنی تعداد فراوان ایرانیان ناراضی و محبوبیّ
از همین    .ی فرهنگی در جهان اسالم انجامیدسیاسی و حتّ-ده در نظام اجتماعیتنها منجر به تغییر خالفت شد، بلکه به تغییرات گستر

های  توصیفی، به گردآوری و تحلیل داده -گیری از روش پژوهش تاریخی و با استفاده از رویکرد تحلیلیرو، در پژوهش حاضر با بهره
کننده برای روشن  ژوهش، دستیابی به پاسخی قانع موضوع خواهیم پرداخت. گفتنی است، هدف از انجام این پاین  تاریخی پیرامون  

کنیم و بر ضرورت، نخست به تاریخ شهر بغداد اشاره می  در شهر بغداد است. بنا شدن نحوۀ تعامل عباسیان با علویان در قرن دوم و  
 داریم.پس از آن در جهت رسیدن به پاسخ گام برمی

 

 بغداد پیش از بنای مدینة السالم 
  «کشی»دهند، نام بغداد دارای قدمت تاریخی است. در یک لوح که مربوط به زمان سلطنت  منابع تاریخی شهادت میاساس آنچه  بر  
کشف   2در لوحی دیگر که در شهر سیپار .  ( است، از سرزمینی به نام »بغدادی« یاد شده استق.م  1341-1316)  1« شتانازی مارا»

اد را  قان، تاریخ بنای بغدشود و به همین دلیل محقّم( است، کلمه »بکدادا« مشاهده میق.18شده و مربوط به دوره حمورابی )قرن  
ل« نیز آمده فاز تورات به نام »امرا  پیدایشبوده است و در سفر    )ع(   دانند، که معاصر با حضرت ابراهیمدر دوران حکومت حمورابی می

 (.18-17 : 1958 ،سه جواد؛ سواست )
نویسد: بغداد در زمان پادشاهان ساسانی، دهی بود از ناحیه روستاهای »بادوریا«، زیرا شهر مهم ساسانیان در  یعقوبی در این باره می

بود که تا بغداد هفت فرسنگ فاصله داشت و در بغداد جز دیری که در محل ریختن رودخانه »صراۀ« به   ]تیسفون[آن زمان، مدائن 
- 15 : 1988 ، یعقوبیری است که »عتیق« نام داشته است ی دیگری نبود. و همان دیشد، بناه که به آن »قرن الصراۀ« گفته میدجل
ای بوده است که هر ساله مان حکومت ایرانیان دهکدهکه تبدیل به پایتخت شود، در ز  بغداد پیش از آنهمچنین آمده است،    (.16
کردند. زمانی که مسلمانان قصد فتح عراق نمودند، بغداد توسط المثنی  و ایرانیان بازار بزرگی برپا می   آمدندگرد هم میار در آن جا  تجّ

 (. 1/53 :1417خطیب بغدادی، بن حارثه الشیبانی فتح گردید )

 

 

 
1. Nazi-Maruttash 

 ت کنونی این شهر، در استان بابل، در کشور عراق است.. موقعی2ّ
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 بنای مدینة السالم 
تقال دهد، زیرا مردم  جا ان ه آنحکومت عباسیان از کوفه آغاز شد. سفاح در جستجوی مکان مناسبی بر آمد تا مرکز حکومت خود را ب

نقل مکان    -موسوم به هاشمیه-مند بودند. سفاح در ابتدا به مکانی در نزدیکی کوفه  )ائمه شیعه( و علویان عالقه بیت  کوفه به اهل 
که به    جا به شهر انبار، در شمال کوفه و در کنار رود فرات رفت و در مکان جدید، شهری ساخت  ت کوتاهی از آنکرد. پس از مدّ

 هاشمیه انبار معروف شد.  
از سفاح به عنوان  ،پس  او احساس می برادرش منصور در جستجوی مکان مناسب  بود؛ زیرا  کرد که در کوفه و هاشمیه  پایتخت 

خود جای )ع( را در    علیحضرت  تی آشوبگر و طرفدار  چرا که کوفه پایگاه علویان بود و جمعیّ  ،تواند دولت عباسی پایدار ایجاد کندنمی
پذیر بود و مناسب برای انتخاب به  نشان داد، آن مکان آسیب   3گونه که شورش راوندیه داده بود. هاشمیه نیز مناسب نبود، زیرا همان 

  (.5/132:  2012اثیر،  ابنعنوان پایتخت نبود )
  هاد و عبارت »بِسْمِ اللَّه وَ الْحَمْدُ لِلَّه هجری، نخستین خشت را با دست خود بر زمین ن 145، در سال 4های اولیهمنصور پس از بررسی 

(  7/616:  1967طبری،  را بر زبان جاری کرد و بنای شهر بغداد را شروع نمود )  5« الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَۀُ لِلْمُتَّقین
ای ساخته شد و منصور قصر خویش را در مرکز آن نهاد تا شهر، با طرح دایراه   7و6هجری بنای شهر به اتمام رسید.   146و در سال  

پس از آن که شهر آماده سکونت شد، خلیفه و رجال سیاسی و  (.  220:  1367،  ابن طقطقی فاصله اش نسبت به همه یکسان باشد )
بینی شده برای سکونت  ه سرعت فضای پیش شدند، چنان که ب  اشردمان بسیاری به قصد سکونت روانه نظامی در آن جای گرفتند و م
پر رونق  و    این شهر بزرگ.  کثیری از همان ابتدا در بیرون حصار ساکن شدند  ۀ ر شهر به تنگ آمد و عدّمردمان در درون حصار مدوّ

 پس از تکمیل به نمادی از استحکام و اعتبار خالفت عباسیان تبدیل گردید. 
گذاری »مدینۀ السالم«  خان در نام مورّن پایتخت حکومت خود برگزید و آن را مدینۀ السالم نامید.  منصور شهر نو بنیادِ بغداد را به عنوا

خواست نام شهرش عربی باشد به همین جهت  تر است؛ اینکه منصور میا آنچه پذیرفتی برای شهر جدید منصور، اختالف نظر دارند. امّ
و آیه »لَهُمْ   (25)یونس/  «مُسْتَقِیمٍ  صِرَاطٍ  إِلَى  یَشَاءُ  مَنْ  وَیَْهدِی  السَّلَامِ  دَارِبه قرآن تفال زد و نام »دار السالم« را از آیه »وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى  

های دیگری  البته نام(.  45:  1958  ،جواد؛ سوسهبرای شهر بغداد برگزید )(  127)انعام/  کَانُوا یَعْمَلُونَ«  دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِیُُّهمْ بِمَا
بغداد را از این رو زوراء  » نویسد:  ابن طقطقی می رفت.  الخلفاء و الزوراء هم به کار می  مثل مدینۀ ابی جعفر، مدینۀ المنصور، مدینۀ

  ، ابن طقطقی مستقیم بود و نمازگزاران در مسجد جامع آن ناچار بودند کمی به جانب چپ منحرف شوند )اش غیر  خواندند؛ زیرا قبلهمی
گوید: زمانی منصور بغداد را بنا کرد، آن را زوراء نامید؛ زیرا درهای داخلی شهر را نسبت به درهای خارجی  ا ابوالفدا می امّ(.  220:  1367

   (. 351: 1427 ،ابوالفداءمنحرف ساخته بودند )
 عواملی که موجب شد این منطقه به عنوان مرکِز خالفت عباسی قرار گیرد، بدین ترتیب است:  به طور کلی، 

 
م و مبانی اعتقادی پیچیده و  خواهی او شکل گرفت جنبش راوندیان بود که تعالیهایی که با یاد ابومسلم و برای خونترین جنبش. یکی از مهم3

ان که بیشتر  زدند، در واقع در صدد هالک کردن وی بودند. این از عالقه به منصور دم می  آوری داشت؛ زیرا این گروه در حالی که ظاهراًشگفت

طبری،  گونه که او ابومسلم را به نیرنگ و فریب هالک کرده بود )گیر کنند و به قتل برسانند، همانخواستند منصور را غافل اهل خراسان بودند می

1967 :7/505-506  .) 
جا را    تحقیق از مکان بغداد فرستاد. راهبی در آن منطقه از فرستاده منصور درباره نام کسی که قصد بنای شهر در آن . منصور افرادی را برای  4

ا  جا شهری بن   ایم مردی که مقالص نام دارد در اینها خواندهاهب گفتند، راهب گفت: ما در کتابردارد پرسید. چون نام منصور )عبداهلل( را به  

در کودکی مادرم مرا مقالص لقب  به خدا سوگند    تواند انجام دهد. چون قضیه را به منصور گفتند، گفت:چنین کاری نمیکند و کسی جز او  می

 (.  1/87: 1417خطیب بغدادی، داد )می
 اعراف است.   128سوره الفاتحة و همچنین آیه  2و  1. این عبارت برگرفته از آیات 5

 (.  121:  1906مقدسی،  د )کنبیان می 149بغداد را سال ای شهر . مقدسی تاریخ اتمام بن6

اند چون منصور خواست شهر بغداد را بنا کند با خالد بن برمک رایزنى کرد که ایوان مدائن را ویران کند و سنگ و خشت آن را در  . گفته7

اش حمل کرد و به تخریب ایوان دست  گرىعصّب ایرانیا منصور مخالفت او را بر تساختمان شهر جدید به کار زند. خالد آن کار را نپسندید. امّ

ف کار با خالد مشورت کرد و  زد. مدتى بعد که دید هزینه این خرابى و حمل سنگ و خشت آن به شهر جدید بسیار گزاف است، باز درباره توقّ

از ویران کردن بنایى از خسروان عاجز ماند. با این    خالد این بار هم مخالفت کرد و گفت اگر این کار به انجام نرسد خواهند گفت خلیفه مسلمانان

 (.  5/145: 2012ابن اثیر، ) همه منصور از آن کار باز ایستاد
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برای خود پایتخت قرار دهند؛ زیرا مردم شام، گرایش به  وانستند دمشق را همچون بنی امیه  تعباسیان نمیالف( انگیزۀ سیاسی:  

بود و بصره نیز به علت دوری از مرکِز عراق، گزینه مناسبی    علویبنی امیه داشتند. کوفه نیز مناسب نبود؛ زیرا گرایشِ غالب برآن،  
 (. 67 :2009طقوش، ) ا بغداد، در مرکز عراق قرار داشت و به ایران و شام نیز نزدیک بودنبود. امّ

ت استوارتری برخوردار بود؛  موقعیّ  از   شام،  به   نسبت   و  آمدمی  شمار  به  غرب   و   شرق  اتصالِ  حلقۀ  عراق،   ۀ منطقب( انگیزۀ نظامی:  

  جا بیشتر فراهم بود. خود بغداد نیز موقعیت نظامیِ خوبی داشت؛ زیرا   زیرا امکانِ لشکرکشی به مناطق شرقی )ایران تا هند( از آن
(. 7/617:  1967طبری،  ماند )یب، شهر از آسیب دشمن در امان می ها ممکن بود که در صورت تخردسترسی به آن، صرفاا از طریق پل

اهل کوفه شرایط نامطلوبی را برای لشکریان منصور فراهم آورده بودند و هنگامی که این خبر به منصور رسید تصمیم  عالوه بر این،
 (.5/132: 2012ابن اثیر،  ) به جابجایی پایتخت گرفت

  پایِ  به اقتصادی نظر از  نیز  شام ۀ ز، سرزمین فقیری بود. منطقه یا مدینه را برنگزیدند؛ زیرا حجاعباسیان مکّ ج( انگیزۀ اقتصادی: 

ت بغداد موقعیّ  ،همچنین  (.69:  2009  ،طقوش)  داشت  خوبی  اقتصادی  هایتقابلیّ  و  بود  خیزحاصل  سرزمینی  عراق،  اامّ.  رسیدنمی   عراق
های ارتباطی به اطراف، همگی از جمله  النهرین و راهبیناز نظر آب و هوا، وجود مزارع فراوان در اطراف آن، قرار گرفتن در میان  

 (.3/247:  2000ابن خلدون، دالیل انتخاب این شهر به عنوان پایتخت بود )

، یک شبانه روزِ تابستانی را در روستای  ار بود. منصور عباسی با همراهانش برخوردبغداد از آب و هوای مناسبی  د( انگیزۀ اقلیمی:  

 8(.7/616: 1967؛ طبری، 1/58: 1977حموی، بغداد سپری کرد و از آب و هوای معتدلش شگفت زده شد و آن را پسندید )

 

 گیری جامعه شیعی در بغدادشکل 
ز  هجری(، که ا  36یا    35  د.)گردد. سلمان فارسی  هجری( بر می  145سابقه حضور شیعیان در عراق به دوره پیش از بنای بغداد )

سلمان (.  4/8:  1967طبری،  قمری فتح شد )  16اول است، در فتح عراق شرکت داشت. به روایت طبری، مدائن در سال    ۀشیعیان طبق
مت مدائن منصوب شد که بعدها، انتصاب وی مورد پذیرش عمر نیز قرار گرفت. برخی همچون  فارسی از طرف سعد بن وقاص به حکو

ص از زمان و دوره حکومت سلمان در مدائن سخن گویند، از وی به عنوان امیر مدائن نام  که به طور مشخّ  مسعودی نیز بدون این
های مجاور این دو مرکز، که بیشتر ساکنان آن همگی تمام قریه  مدائن در نزدیکی بغداد واقع بود و(.  1/663:  1991  ،مسعودیاند )برده

 ایرانی بودند، در پی اقامت سلمان و قدرت و نفوذ وی در مردم این نواحی، همگی به تشیع گرویدند. 
بنای بغداد    زه از آغااین محلّ  9کرخ است که پیش از بنای دارالخالفۀ  نیز محل سکونت بوده است.   ۀمحلّات شهر بغداد،  یکی از محلّ

نشین این شهر نو بنیاد شد. عالوه بر کرخ،  ه های شیعهترین محلّنشین بوده است و پس از پیوستن به بغداد، یکی از بزرگ شیعه 
یان بوده است. از جمله مرکز درگیری شیعیان و سنّ  ها عمومااه یان بوده وجود داشته که این محلّتری که ویژه شیعهای کوچکهمحلّ
ات، براثا است، که پیش از اسالم نیز مشهور بوده است و پس از بنای بغداد و پیوستن به این شهر از شهرت زیادی برخوردار  محلّاین 

 
جا    دانان مشهور قرن چهارم، شهر بغداد را چنین توصیف کرده است: »مرکز اسالم است و مدینة السالم در آن خان و جغرافیمقدسی از مورّ.  8

  جا و هر ماهرى از آن   ى، و هر ظرافت در آنیواى لطیف دارند. همة خوبى و زیبا گوئى، دانش دقیق و هافت، ذوق، بذلهها، ظراست. با همه ویژگى

ست که وصف شود، بهتر و  ا  جا است. هر دل هواى آن دارد، هر جنگ براى بدست آوردن آن، هر دفاع براى نگاهبانى آن است. مشهورتر از آن 

بر آن  پس منصور مدینة السالم را در آن  ابو العباس سفّاح آن را بنیاد نهاد و س  ست که ستایش شود.ا  برتر از آن ساخت، خلیفگان پس از او 

جا چهار فصل سال را    افزودند. هنگام ساختمان مدینة السالم دربارۀ زمستان و تابستان و باران و پشه و هواى آن بررسى کردند، مردانى در آن 

دو سوى دجله فرود آیى، در    - ناحیه- ا خردمندان مشورت کرد، گفتند: صالح چنین است که در چهار تسوج  خفتند تا آن را بشناسند، چون ب

رى  خاور بوق و کلواذى، در باختر قطرّبل و بادوریا، تا در نخلستان و نزدیک آب باشى، هر گاه در یک تسوج خشک سالى یا ویرانى رخ دهد، دیگ

ها در خشکى از مصر و شام و بادیه به تو خواهد  رات بوسیلة کشتى و بوسیلة کارواناشى، آذوقه از فآن را جبران کند، و چون تو در»صراۀ« ب

  رسید، محصوالت چین نیز از راه دریا و محصوالت موصل و روم از راه دجله خواهند رسید. پس تو در میان چند نهر خواهى بود که دشمن جز با 

 (. 119: 1906مقدسی، به تو نخواهد رسید« )کشتى یا از راه پل یا بر دجله و فرات  
میالدی حکومت می    379- 309. مستوفی، مورخ ایرانی، معتقد است که کرخ بغداد به وسیله شاپور دوم، پادشاه ساسانی، که بین سال های  9

 (.34:  1336مستوفی، کرد، ساخته شده است)
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در نزدیکی آن بقعه، مسجد جامعی ساخت و  )ع(  س بود، چون معتقد بودند که علی بن ابی طالب  شد. مسجد براثا در نزد علویان، مقدّ
 (.363-1/362، 1977حموی، هجری( در نزدیکی آن بقعه غسل شهادت کرد ) 37ال پیش از جنگ نهروان )در س

هجری( و برگزیدن کوفه به عنوان مرکز خالفت نیز از عوامل بسیار  40-36) )ع( علی بن ابی طالب امیرالمؤمنین خالفت چهار ساله 
های اطراف  آبادی  ع بوده است. به این ترتیب، بغداد ونشینان و روستاییان این منطقه به تشیّمردم عراق، به ویژه شهر  روی آوردنمهم  

 )ع(  از زمان امام صادق  ،چنینآمد. همعراق به دست مسلمانان به حساب می ترین مراکز تجمع شیعیان از آغاز فتح  آن یکی از مهم
  ایشاناست و به سبب احضار یا زندان    اند. اگر چه حضور ایشان در بغداد از روی اختیار نبودهد بیشتر ائمه شیعه به بغداد آمدهبه بع

که چندی  )ع(  و امام جواد    )ع(  ا دلیلی بود تا پیروان ایشان را به این منطقه نزدیک کند. از جمله؛ امام کاظمگرفته است، امّمی  صورت
پس    11اند.دفن شده   -فعلی  10کاظمین  -اند و در قبرستان قریش  نجام در همان شهر به شهادت رسیدهف کرده و سرادر آن شهر توقّ

ی داشت، بنابراین، یکی از  داران ایشان را در پن به این منطقه شد و مهاجرت دوست از آن، مرقد ایشان سبب اشتیاق و گرایش علویا
شناخته  های اصلی علویان در زمان عباسیان شد؛ زیرا در این زمان، کربال و نجف به عنوان دو شهر مهم دیگر برای علویان، ناپایگاه

اند. در اند یا در این شهر سکونت کردهنای بغداد به آن رفت و آمد داشتهبودند. فراتر از این، دانشمندان و رجال شیعه نیز از آغاز ب
اسی داشتند، در این شهر ساکن  های حسّمانند؛ برمکیان و یقطین، که مقام های شیعی  اداری خالفت نیز، برخی از خاندان دستگاه  

 12شدند. 
 

 عباسی-غداد: بستر تعامالت علویب
ق قسط و عدل قرار دادند. در واقع،  هاشم( و تحقّا طرفداری از خاندان پیامبر )بنی، شعار خود رامیهبنی عباس در آغاز کشمکش با بنی 

امویان به    ، طرف دیگردار ساخته بود، و از  های مسلمانان را جریحه پیامبر در زمان حکومت امویان دل   ت خاندان جا که مظلومیّ  از آن
و به عنوان طرفداری    امیهبنی ر شدید مردم از  با استفاده از تنفّ  عباسبنی   ،کردندگذار نمی نام خالفت اسالمی، از هیچ ظلم و ستمی فرو

میت از خاندان های آنان در مورد رفع مظلوولی نه تنها وعده  ،از خاندان پیامبر توانستند در ابتدای امر پشتیبانی مردم را جلب نمایند
  . شدت و وسعتی بیشتر اجرا  ، این بار با شدّعباسبنی های ضد اسالمی  که برنامه پیامبر و اجرای عدالت عملی نشد، بلکه طولی نکشید  

  عموهایِ   فرزندان  سلسلۀ  خانواده در  دو  هر  و  بودندهاشم  بنی   از  دو  هر  که  داشتند،  قرار  علویان  عباسیان،  مقابل  است، در  ذکر  قابل
  به   انتساب  با  و عباسیان  امیرالمؤمنین علی )ع(  به  انتساب  با  علویان  ؛شدندمی  محسوب  )ص(، ابوطالب و عباس،  پیامبرمورد احترام  

کوشش بسیار کردند   امیهبنی ری داشتند و در برانداختن  ثّؤحسن در پیروزی نهضت عباسی نقش م   ه بنوعلویان خاصّ  عباس.  بن  عبداهلل
ا عباسیان از همان آغاز نسبت به علویان خشونت بسیاری نشان دادند  امّ  ، سهمی در امور سیاسی داشته باشند  از این رو انتظار داشتند 

ها را صورت  هایی شد که علویان آن ها موجب شکل گرفتن قیام مهریهیچ کوششی دریغ نورزیدند. این بی ها از  آن و در قلع و قمع  
 ادند و در بسیاری از موارد ایرانیان با آنان همکاری داشتند.  د

ت زمان حکومت سفاح نیز کوتاه بود، مردم و خاندان پیامبر های حکومت محکم نشده بود و مدّدلیل اینکه هنوز پایه   در دوره سفاح به
پیدا کرد. در دوره منصور موجی از کشتار و   ت بیشتریکمتر تحت فشار بودند ولی با روی کار آمدن منصور دوانیقی، فشارها نیز شدّ

تمام قلمرو  شدند. اختناق در  وزی گروهی قربانی این موج خون می ال و کارگزاران منصور به راه افتاده بود و هر رشکنجه به وسیله عمّ
له که دالیل أه به این مستوجّکرد، در این میان شهر مدینه بیش از هر نقطه دیگر زیر فشار و کنترل بود. با  حکومت منصور بیداد می 

ر  ترین خطرین و اساسی تتر از عباسیان بود، علویان بزرگ نزدیک)ص(    پیامبر علویان برای خالفت نیرومندتر و خویشاوندی آنان با
بنابراین به    آنان به کار برد.  ت تمام تالش خود را برای سرکوبرفتند. منصور با درک این موقعیّبرای تهدید عباسیان به شمار می

 
  لین کسی تی قبرستان قریش شهرت گرفت. اوّو پس از مدّ  شهر جدید در نظر گرفت  ی نیز برای. زمانی که منصور شهر بغداد را بنا کرد، قبرستان 10

امام کاظم    150بود که در سال    ، جعفر  منصور،  که در آن قبرستان دفن شد، فرزند  به مناسبت دفن  به  )ع(  هجری درگذشت. این قبرستان 

 . »کاظمیه« معروف شد
ع علویان بوده است که  دلیلی بر آن است که بغداد از شهرهای محل تجمّ)ع(  کاظم  امام    ت در تشییعشمار و سیل عظیم جمعیّ. حضور بی11

ای دل علویان پا برهنه در آن  عموی هارون، برای فرو نشاندن خشم مردم و تسلّ هراس به دل عباسیان افکنده، به طوری که سلیمان بن منصور،

 (.1/29: 1403امین، مراسم شرکت نمود )
 (.4/431: 1967زیدان، و جدشان خالد پیش از بیعت با عباسیان، با علویان بیعت کرده بود ) برمکیان شیعه بودند . 12
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د علوی-الت عباسیتعام رب    هجری  قرن دوم رد رد بغدا

حقوق خاندانش را بر  نخست،    های خویش را بر دو هدف عمده و اساسی متمرکز نمود:تقویت و حفظ استقرار خالفت، تالش منظور  
ک  خالفت خود را به مسلمانان بقبوالند و این امر مستلزم تفکی  کرد و دیگر آن که تالش کرد  های مذهبی و شرعی توجیهاساس زمینه 

ه بود که تشیع کیسانیه،  منصور به خوبی متوجّ  های موجود بود.های انقالبی و افراطی و سازمانروابط و پیوستگی خود با همه گروه 
بنابراین با نفی    توانند پایه مذهبی خالفت عباسی را توجیه کنند.رو ابومسلم، هیچ کدام نمی ون دنبالهگری راوندیه و انقالبیّافراطی 

های جماعت مسلمانان فه لّؤاسالمی و مۀ  آنان را به عنوان بخش نمونه جامعها، به حوزه اهل حدیث نزدیک شد و  تمامی این گروه
 (. Jafri, 1996: 277)شناخت 

جویی و فشار بر علویان استفاده کند. به همین دلیل سته بود، تا از طریق او در ستیزهحنیفه، پیشوای مذهب حنفی، امید بمنصور به ابو
خواست  علمی یافته بود، می  تیداشت. از این که وی را شخصیّم میداد و بر بسیاری از فقها مقدّوی را مورد عنایت و یاری قرار می

در برابر مردم تصریح کرد من نیفه  ح؛ ولی به آرزویش نرسید، زیرا ابوبایستد  )ع(  با کمک او در برابر نشر و گسترش مذهب امام صادق
 13. (9/89: 1409ذهبی، ت است )م و وی داناترین فرد امّندید]ع[  تر و داناتر از جعفر بن محمد عالم

ر آنان یک دسته ای بود که میان عباسیان و علویان فتنه و دشمنی ایجاد کرد، زیرا پیش از منصوبر این اساس، منصور نخستین خلیفه
ع  در کم رنگ کردن معتقدات شیعی و هواداران تشیّ  تالش منصور  ،هر چند  (.Jafri, 1996: 277)رسیدند  نظر می و گروه به  

ش یافت. پس از منصور، خلفای افزای  پیروانش در بسیاری از شهرهای مهمنتیجه ماند و تشیع در سراسر جهان اسالم گسترده شد و  بی 
دید مردم را نسبت به خاندان پیامبر تغییر دهند و بزرگی مالک بن انس را در میان    تا  بسیار کوشیدندمهدی، هادی و رشید،    ،دیگر

رهای ناپسندی که با کردند و با وجود رفتادخالت در کارهای سیاسی پرهیز می  در آغاز حکومت منصور، علویان از  مردم آشکار نمایند.
های خود به علویان، آنان را از همراهی و  هنیز در توصیّ  )ع(  صادقکردند. امام  گرفت، بر ضد حکومت وقت قیام نمیآنان صورت می 

ها حرام اعالم  ها و درگیریو فصل دشمنی  ی برای حلّ ها را حتّداشتند و هر گونه مراجعه به آن شینی با حاکمان ظالم بر حذر می همن
در هیچ یک    )ع(  ز طرف علویان صورت گرفت، امامهایی که زمان منصور االزم به ذکر است؛ در قیام  (.12/310:  1408نوری،  کردند )

بود که به  امام حسن )ع(  ۀ از نوادگان  ها،  قیام محمد بن عبداهلل معروف به نفس زکیّ. یکی از این قیامندها شرکت نکرداز این قیام
این قیام هجری در مدینه صورت گرف   145ای که منصور و عمال وی در پیش گرفتند، در سال  دلیل رفتار ستمگرانه  اگر چه  ت، 

 (. 5/109: 2012؛ ابن اثیر، 3/114: 1964)یعقوبی، ه سرانجام به شهادت رسید آمیز نبود و نفس زکیّیّتموفق
د بن عبداهلل بر منصور،  د بن عبداهلل حمایت کرد و به سبب برتر دانستن محمّس مذهب مالکی، از محمّسّؤامام مالک بن انس، م

(.  251:  1998؛ اصفهانی،  7/560:  1967)طبری،    جایز ندانست و بیعت با منصور از روی اکراه را باطل شمرده را  ف از نفس زکیّتخلّ
ه، عبداهلل بن محض پدر او را که شیخ بزرگ طالبیان در زمان خودش بود، به همراه تمام فرزندان،  د نفس زکیّمنصور پیش از قیام محمّ

  (. 221  : 1367ابن طقطقی،  و به زندان انداخت تا آن که همگی در زندان جان سپردند )برادران و فرزندان برادران وی دستگیر کرد  
ه، برادرش ابراهیم به کوفه و بعد به بصره رفت و در آن شهر قیام کرد و مردم بصره با وی بیعت  د نفس زکیّپس از شهادت محمّ

طبری،  که در نزدیکی کوفه به وقوع پیوست، شهید شد ) ف کرد و سرانجام در جنگیکردند. ابراهیم سپس اهواز و فارس را نیز تصرّ 
1967 :7/622 .) 

گفت تویی که علم غیب    )ع(  منصور به امام صادق  14را به کوفه احضار کرد.)ع(  منصور پس از به شهادت رساندن ابراهیم، امام صادق  
 مبخشند؟ اماکه مردم، دارایی خود را به تو می داند. منصور گفت: تویی  ی خ داد: کسی به جز خدا علم غیب نمپاس)ع(  دانی؟ امام  می
فرمود: نه. منصور    )ع(  ام؟ اماماین جا فراخوانده   دانی برای چه شما را بهآوردند. منصور گفت می گفت: اموال را تنها نزد شما می   )ع(

 
ابوحنیفه می13 به سوی او  ت  اند و سیل جمعیّپیدا کرده  ]ع[  ه عجیبی به جعفر بن محمدگوید: منصور به من گفت مردم توجّ. در این رابطه 

بخواه و در صورت ناتوانی، او از چشم مردم خواهد  ]ع[ ها را از جعفر بن محمد آماده کن و پاسخ آنز مسائل مشکل له اأسرازیر است. تو چند مس

نیز آن جا بود. هنگامی که    ]ع[  دشوار آماده کردم و در حیره با منصور مالقات کردم. جعفر بن محمد   ةل أفتاد. من نیز چنین کردم و چهل مسا

ال را  ؤهر س]ع[  های خود را پرسیدم و امام  والگوید سثیر قرار داد. ابوحنیفه در ادامه میأو مرا تحت تا دیدم هیبت و وقار ار]ع[ جعفر بن محمد  

ها به نظرات مختلف  ترین افراد، داناترین آنگوید: عالم. در پایان ابوحنیفه میندبه طور کامل جواب دادند و نظرات مختلف فقها را نیز بیان کرد

 (.  90-89/ 9: 1409ذهبی، ) -ناس باإلختالف اعلم الناس اعلم ال -است  
گرفتند و با  تری قرار  آزادانه  در فضای نسبتاً)ع(  چرا که در طول سفر، امام  ،  به ضرر عباسیان تمام شد، در حقیقت  )ع(  . سفرهای اجباری امام 14

 کردند.تری از علویان ارتباط بر قرار ت بیشجمعیّ
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یخ بر کنم و شما را به باالی ما را از بشکنم، نخلستان  خواهم سیادت و آقایی شما را در هم شکنم و وحشتی در دلتان افگفت: می 
: 1998اصفهانی،  ) ها پراکنده سازم، تا دیگر کسی از اهل حجاز و یا عراق با شما تماس نگیرد؛ چون شما موجب فساد آنان هستیدکوه
  15در هراس بود.)ع( دهد که منصور تا چه اندازه از علویان، به ویژه امام صادق این نحوه برخورد نشان می (. 301

که تنها فرد شاخص   )ع(  معنوی و روحانی امام صادق  ذآسوده شد، از نفو  امام حسن )ع(وی پس از آن که خیالش از جانب فرزندان  
قصد اینکه او را به شهادت  علویان و پیشوای شیعیان بود، در اندیشه فرو رفت و سرانجام ایشان را از مدینه به بغداد فرا خواند، به  

ن صرف گیرد. منصور نه تنها از قتل و آزار ایشات وی قرار میثیر شخصیّأ، تحت تشودرو به رو می  )ع(   ا همین که با امامامّ ،برساند
در تعامل با حکومت،    (.1/402:  1417خطیب بغدادی،  کرد )ن حدیث به مجلس خویش دعوت می نظر نمود بلکه ایشان را جهت شنید

این )ع(  مبنای کار ائمه شیعه قرار گرفته بود، تقویت و تبیین شد و با اقدامات امام صادق    امام سجاد )ع(که از زمان    16ه سیاست تقیّ
 های شیعی قرار گرفت.  ست به عنوان اصل و زیر بنای حرکتسیا

ام  بیت پیامبر به خصوص امهای مهم اهلامت شد. یکی از ویژگی دار مقام ام، عهده)ع(  کاظمامام  ، فرزند او  )ع(  پس از امام صادق
ترین انعطافی نسبت به  برخورد با حاکمان جور در زمان خود بود. آن حضرت نیز مانند امامان پیش از خود، کوچک  ۀمسأل،  (ع کاظم )

آمیز خود را به آنان که خود را صاحبان اصلی خالفت به هر زبان و بیان، پیام اعتراض  )ع(  غاصبان حکومت اسالمی نداشت. امام
، نه تنها خود چنین سیره کاظم )ع(دانستند رساند و در اثر این صراحت در کردار و گفتار، خشم عباسیان را برانگیخت. امام  اسالمی می 
د و دوستان می و روشی  پیروان  از  بلکه  با حاکمان جور خودداشت،  تعاون  و  از همکاری  تا  از  خواست  تحریم هنمونه اری کند.  ای 

ال )شتردار و کاروانچی( از همکاری با هارون است. صفوان جمّال یکی از شیعیان ایشان  همکاری با حکومت هارون، منع صفوان جمّ
همکاری با   صفوان را از این اقدام منع کرده و فرمودند: هر گونه  )ع( بود و شترهای خود را در سفر حج به هارون کرایه داده بود. امام

  17(. 17/182:  1409شیخ حر عاملی،  ستمکار حرام است و نباید به آن اعتماد کرد و کسی که بر ستمگر تکیه کند گرفتار دوزخ می گردد )
ت ا موقعیّنداشته باشد، امّ  )ع(  کرد برخورد تندی با امام کاظمابتدا تالش می است. وی  مهدی عباسی  یکی دیگر از خلفای عباسی،  

د. از این رو به والی خود در مدینه دستور داد امام کنگیری  ر آن داشت تا در مقابل حضرت موضعدر میان مردم، خلیفه را ب  )ع(  امام
تی، مهدی به جهت برخی مصالح سیاسی ا پس از مدّروانه زندان شد. امّو به اجبار به بغداد منتقل  )ع( را به بغداد اعزام کند. امام)ع( 

مهدی   .(3/132:  1964؛ یعقوبی،  13/32:  1417خطیب بغدادی،  )رد  را آزاد ک)ع(  ، امام  18ت خوابی که دیده بودهار خود به علّو یا به اظ
(، همانای بخشیده بود )ده بود و به هر کدام صله و جایزهعباسی که پس از رسیدن به خالفت، دستور آزادی تمام زندانیان را صادر کر

 
کردند. برای نمونه، طبق گزارشی که در کتاب  هموراه در برابر وی ایستادگی می)ع( رغم آزارهایی که از جانب منصور وجود داشت، امام  . علی 15

که    شود و ایشان هم بدون آننه، حسن بن زید، به آتش کشیده میالکافی آمده است، خانه آن حضرت به دستور منصور و توسط حاکم مدی

گوید: منصور به حسین بن زید که از  ل بن عمر میمفضّدر همین رابطه    .کنندرزند ابراهیم خلیل اهلل معرفی میخود را فسستی نشان دهند،  

بیرون شد و در میان    )ع(  را آتش بزن او هم خانه را آتش زد و امام صادق)ع( ه و مدینه بود پیغام داد که خانه جعفر بن محمد  طرف او والى مکّ

فرمود: منم پسر اعراق الثرى )لقب اسماعیل( منم پسر ابراهیم خلیل خدا )که آتش نمرود بر او گلستان شد(.  زد و مىگام مىآن آتش افروخته،  

 (.2/529: 1429کلینی، )
به آن   هتقیّت دارد. این واژه از ریشه »وَقَی« به معنای حفظ و نگهداری است. ه یکی از مفاهیم اسالمی است که ریشه در عقل، قرآن و سنّتقیّ. 16

من از نظر جان، مال، ناموس و آبرو در معرض خطر قرار گرفت، مجاز است به زبان و رفتار چیزی را اظهار کند که  ؤمفهوم است که اگر انسان م

 (.50-5/49: 1377بجنوردی، مین کند )أتواند مصلحتی باالتر را تزیرا با این کار می  ،بر خالف عقیده اوست
به    نمدا مانی که هارون او را دید، گفت میرفتار صفوان را توبیخ کرد، صفوان تمامی شتران خود را فروخت. ز  )ع(  امام کاظم.  پس از این که  17

 .(17/182: 1409شیخ حر عاملی،  )تو را به این کار واداشته است  ]ع[ ای، موسی بن جعفر را فروختهاشاره چه کسی شترانت 
ما کامال    ۀ اخالص و هوادارى پدر و برادرت درباربیعت کردند نیمه شب به حمید ابن قحطبه فرستاد به او گفت:    ، خلیفه عباسى،  مهدى. وقتى با  18

این کار را براى سایر    :کنم. مهدى گفتو جان خود را در راه شما فدا می  ا تو نسبت به ما چگونه هستی؟ حمید جواب داد، مالاست، امّ   رآشکا

مهدى    .کنمان، زن و فرزند و دینم را فدا میکنم، باز مهدى نپذیرفت گفت: مال و جو جان، زن و فرزندم را فدا میال  کنند. گفت: م می  نیزمردم 

را مخفیانه و ناگهانى بکشد.  )ع(  گفت: باشد که خداوند به تو پاداش دهد. با او به همین شرط پیمان بست و دستور داد که موسى ابن جعفر  

خواند: »فَهَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِی الْأَرْضِ وَ  کند و این آیه را میرا دید که به او اشاره می  )ع(  ى مهدى آن شب در خواب حضرت عل

ى بن  ام در مورد موسبا وحشت و ترس از خواب بیدار شد. به حمید بن قحطبه گفت: از کارى که دستور داده  .(22/طِّعُوا أَرْحامَکُمْ« )محمدتُقَ

 (. 300/ 4: 1379ابن شهرآشوب، احترام کرد و به او جایزه بخشید )   امام کاظم )ع(وددارى کن و نسبت به خ ]ع[ جعفر 
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د علوی-الت عباسیتعام رب    هجری  قرن دوم رد رد بغدا

ای در پی نابودی آنان برآمد. وی برای  ی برای خالفت یافت، به هر وسیله . چون علویان را خطری جدّبه سرعت تغییر عقیده داد
 19زد.ندان پیامبر به هر ترفندی دست می شناخت خا

اختناقی که مهدی برای علویان به وجود آورده بود، باعث گردید که علی بن عباس بن حسن، در بغداد مردم را به سوی خویش دعوت  
کند که گروهی از زیدیه نیز به او پیوستند. چون خبر قیام به مهدی رسید او را دستگیر کرد و به زندان افکند. علی بن عباس همچنان 

ولی    ،او را بخشید  در زندان بود تا اینکه حسین بن علی )صاحب فخ( از مهدی درخواست کرد که وی را رها سازد. مهدی، ظاهراا
زنهم از  با رهایی  به شهادت رسید    ،دانزمان  اثر آن زهر  بر  به مدینه  از رسیدن  او خوراندند که پس  به  مخفیانه شربتی زهرآلود 

شیعیان    اسالمی سبب شد خلفای عباسی در روابط خود با  ۀگسترش تعالیم شیعه در طیف وسیعی از جامع(.  342:  1998اصفهانی،  )
ی در ت کار ساز باشد. خلفای عباسی از زمان مهدی به بعد، روش خاصّتوانست نمیگیری در دراز مدّتجدید نظر کنند. روش سخت 

 .نمودندر قتل و کشتار علویان را صادر میا در خفا دستومقابله با علویان در پیش گرفتند و به ظاهر خود را به علویان نزدیک کردند، امّ
در اثر اعمال ناپسند و ناتوانی وی شهر بغداد، مرکز    (5/258:  2012ابن اثیر،  )  ،هجری  170-169کوتاه هادی عباسی،    تخالف  ۀدر دور

ا  امّ ،علویان قول یاری و مساعدت دادند خالفت، دچار آشوب گردید و گروهی از علویان، به حکمرانان اطراف پناهنده شدند و آنان به 
پرداخت را قطع هایی که به آنان میها و بخشش یو مشکالتی برای آنان به وجود آورد. وی مقررّهادی در تعقیب آنان اصرار داشت 

ین به اطراف نامه نوشت که طالبیان را تعقیب و دستگیر کنند و نزد وی بفرستند. گروهی از علویان دست به دامان حس  ،چنینکرد. هم
ی که حاکم مدینه، به آنان روا  برد و به دلیل ستمخ در مدینه به سر می صاحب ف(.  3/141:  1964  یعقوبی،بن علی )صاحب فخ( شدند )

هادی عباسی تصمیم گرفت  (.  261:  1367ابن طقطقی،  داشت دست به شورش زد و سرانجام او و همراهانش به شهادت رسیدند )می
(.  5/150:  1415اصفهانی،  ل وی را مهلت نداد )را به قتل برساند، او سوگند یاد کرد که این کار را انجام خواهد داد، اما اج  )ع(  امام

  به کارگزاران خود دستور داد تا تمام تحرکات علویان را زیر نظر گرفته و جاسوسانی در میان آن ها داشته باشند )یعقوبی،   ،همچنین
1964 :3/142.) 

توزی او نسبت به خاندان پیامبر  دشمنی و کینه (.  5/273:  2012بن اثیر،  هجری خلیفه شد )ا  170پس از مهدی، هارون الرشید در سال  
دانست و علویان نیز از خالفت وی بیمناک بودند. او پس از به خالفت  از کودکی علویان را دشمن خویش می بیشتر از سایرین بود. او  

ارون به قدری در دشمنی با علویان شهرت یافت که  رسیدن، فرمان داد همه طالبیان را یک باره از بغداد به مدینه تبعید کنند. ه
 (.  269: 1367ابن طقطقی، ان علوی را هجو کردند )شاعران برای تقرب به وی، خاند

یابی افرادی از خاندان یقطین به دربار خلفا آغاز شد و سیاست نفوذ  ین حضور علویان در حکومت، با راهتریجدّ  )ع(  در زمان امام کاظم
ت از  ستگاه حکومت به شدّعلنی گردید. الزم به ذکر است، در عین نفوذ دادن علویان در د )ع( فت از زمان امام کاظمدر دستگاه خال

ال که پیش از این گذشت. دفاع از حقوق علویان، کارگشایی  همچون ماجرای صفوان جمّ  ،کردندها با حکومت ممانعت میهمکاری آن
مله اهداف به کارگیری  از جتوان  دستگاه خالفت علیه علویان را می   از تصمیمات درون  ت و موجودیت علویان و آگاهیو حفظ اقلیّ

ت عمل در برخورد با علویان، رشد یافتند و خلیفه با پیروی از  ، ایشان در دربار هارون، به رغم شدّدر نتیجه برشمرد.    این سیاست 
، از شاگردان برجسته و ممتاز امام، 20گذاشت. نمونه بارز آن على بن یقطینها احترام میتظاهر به نزدیکی با علویان به آن سیاست  

ى لزوم کار علی  بر درستی و حتّ )ع( تأکید امام(. 91: 1937طوسی، ای است )دارای احترام و ارزش فوق العاده عبود. او در جهان تشیّ
دفاع از حقوق  جهت  که آن حضرت از وی در    ،دهدکار وی در دستگاه هارون نشان می   مبنی بر ادامه   )ع(  های امامبن یقطین و توصیه 

 کرده است.  می استفادهیعیانش ش

 
و فرمان داد که آن علوی  را  هم شده بود، برای آزمایش وی، مردی علوی را به وی سپرد  ع متّ. از جمله در مورد یعقوب بن طهمان که به تشی19ّ

ا یعقوب شبانه او را آزاد کرد و مبلغی خرج راه نیز در اختیارش گذاشت. ماموران مهدی که یعقوب را زیر نظر داشتند، مرد علوی را  امّ   ،بکشد

اجع به آن مرد پرسش نمودند. وی به سر مهدی قسم یاد کرد که مرد علوی را به قتل  دستگیر کردند و به زندان انداختند. سپس از یعقوب ر

اد  رسانده است. مهدی وی را در دخمه ای زندانی کرد و او در تمام دوران حکومت وی و هادی در آن محل زندانی بود، تا اینکه هارون وی را آز

 (.336:  1318ه گذراند )مجمل التواریخ و القصص،  عمر خود را در مکّکرد. یعقوب که بینایی چشمانش را از دست داده بود، بقیه 

بود که در دستگاه حکومت هارون به مقام وزارت رسید و دارای نفوذ فراوان بود و از  )ع(  امام کاظم    . علی بن یقطین در شمار اصحاب خاصّ 20

از دادن چنین  )ع(  امام    ،اجازه دهد تا خدمت دستگاه خالفت را ترک کند  کرد. زمانی که او از امام خواستبرداری میوذ به نفع علویان بهرهاین نف

 (.  136/ 48: 1403مجلسی، ای خودداری کرده و او را از این تصمیم منصرف نمود )اجازه
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ع از خطر پراکندگی و فروپاشی تدریجی به تقویت و  برای حفظ تشیّ ، های علمی و در پرتو سیاست تقیهدر کنار فعالیت)ع( امام کاظم 
  این نهاد سازمان وکالت همچون سازمان دعوت عباسیان بود.  گسترش تشکیالت منسجمی به نام شبکه ارتباطی وکالت اقدام نمود.  

به طوری    ندهای بعد وکیالن مناطق و سپس وکالی شهرهای مختلف قرار داشتس آن امام و در ردهأی بود که در رابه صورت شبکه 
ترین رتباط بین امام و پیروانش از مهمگرفت. ایجاد ادور دستی چون آفریقا را در بر می ی مناطق  های اسالمی حتّکه تمام سرزمین 

 ای شبکه وکالت بود. کرده کار
شمردند به همین دلیل مخالفان که مردم آنان را فرزندان رسول می و علویان آن بود  )ع(  ت و نفوذ امام کاظم  عوامل محبوبیّیکی از  

کرد انتساب خود را به خاندان رسالت مطرح رون الروشید در هر فرصتی تالش می و ایشان در صدد انکار این اصل برآمدند. از جمله ها
ت رو به قبر پیامبر نمود و ایشان را با عنوان پسر عمو گامی که به حرم پیامبر رسید در میان انبوه جمعیّکند. از همین رو، یکبار هن

دانست، نزدیک قبر پیامبر رفت و با صدای بلند، پیامبر جمع حاضر بود و هدف هارون را می  در میان آن  )ع(  خطاب کرد. امام کاظم
مفید،  اش تغییر یافت و گفت: واقعا این افتخار است )به طوری که رنگ چهره  احت شدرا پدر صدا زد. هارون از این سخن بسیار نار

)ع(  بیش از دیگران کینه داشت، بنابراین او امام  )ع( هارون از امام کاظمص گردید که بر اساس آنچه گذشت مشخّ (.2/234: 1413
یم کردند. عیسی بن جعفر یک سال آن حضرت را نزد خود  را به بصره تبعید کرد. در بصره وی را به عیسی بن جعفر بن منصور تسل

را از وی تحویل گیرد.    )ع(  ای از ایشان به دست نیاورد به هارون نوشت که موسی بن جعفرندانی کرد. چون در این مدت بهانه ز
سپرد. هارون از فضل خواست که امام را به شهادت برساند، ولی   ، فضل بن ربیع ، را به بغداد آورد و به حاجب خود )ع( هارون نیز امام

در زندان   )ع(   را به سندی بن شاهک در بغداد تسلیم نمود و امام  )ع(  فضل امتناع ورزید. سپس فضل به دستور هارون، امام کاظم
 (.12/33: 1417خطیب بغدادی، سندی بن شاهک به شهادت رسیدند )

 

 گیری نتیجه

کننده برای روشن شدن نحوۀ تعامل عباسیان با علویان در قرن دوم و در شهر  دستیابی به پاسخی قانع استای  پژوهش حاضر در ر
و    و روستای کوچکی بوده است  بغداد انجام شد. نخست به تاریخچۀ بنای این شهر پرداختیم و مشخّص گردید که بغداد در ابتدا ده

  پایتخت بود  مناسب به عنوان  یمکان  خلیفه در جستجویخلیفۀ دوم عباسی،  ر،  منصوبه حکومت رسیدن عباسیان و در زمان    پس از
گیری جامعه شیعی بغداد را مورد بررسی قرار  های اولیّه مدینۀ السالم و یا همان بغداد را بنا نهاد. در ادامه شکل که پس از بررسی

  به عنوان  بغداد در نهایت نیز به . شدمطرح  های اصلی علویان در زمان عباسیان یکی از پایگاه دادیم و بیان کردیم که بغداد به عنوان
ت علویان و خاندان  محبوبیّ استفاده از    که باعباس  ، به ویژه تعامالت سیاسی، پرداختیم. بنی یعباس-یتعامالت علوجهت    یبستر

گر  ند، رفتاری ناشایست با خاندان پیامبر روا داشتند و این امر با گذشت زمان بیشتر جلوهپیامبر در میان مردم به پیروزی قطعی رسید
بر فشارها نسبت    عباسیانهای حکومت  سست بود، امّا به مراتب و با تقویت بنیان   عباسیان   های حکومتپایه شد، چرا که در ابتدا  می
صدد مخالفت با حکومت از سوی علویان صورت هایی دربه تدریج قیامدر همین رابطه،    شد.خاندان پیامبر و علویان افزورده میبه  

 اند. های عباسیان مواجهه داشته است های متعدّد با سیو ائمه شیعه نیز با روش  گرفت
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

تحلیلی                                                                                                                            37
د علوی-الت عباسیتعام رب    هجری  قرن دوم رد رد بغدا

 منابع 
 . دار الکتاب العربی  :تدمری، بیروتعمر عبدالسالم    ، تحقیقالکامل فی التاریخ  (.2012. )ابن اثیر، عزالدین [1]

؛  زکارسهیل    حیصحت،  ... معروف به تاریخ ابن خلدون  دیوان المبتدا و الخبر  (.2000. ) ابن خلدون، عبدالرحمن بن محمد [2]

 . دار الفکر  :شهاده، بیروتخلیل  

 . عالمه:  ، قممناقب آل أبی طالب  (.1379. )، محمد بن علىابن شهر آشوب [3]

 .علمی و فرهنگی  :، تهرانوحید گلپایگانیمحمد  ترجمه  ،  تاریخ فخری(.  1367. )ابن طقطقی، محمد بن علی [4]

 . مکتبة الثقافة الدینیة  :، مصرتقویم البلدان  (.1427. )ابوالفداء، اسماعیل بن علی [5]

 .دار إحیاء التراث العربی  :بیروت،  األغانی  (.1415. )اصفهانى، على بن حسین [6]

 . موسسة االعلمی للمطبوعات  :بیروت،  صقراحمد  ، تحقیق:  مقاتل الطالبیین  (.1998ـــــــــــــــــــــــ. ) [7]

 . دار التعارف للمطبوعات:  ق حسن امین، بیروتیحقت،  أعیان الشیعة  (.1403. )امین، محسن [8]

 .الهادی   :محمدحسین درایتی، قم  ؛، تحقیق مهدی مهریزیالقواعد الفقهیة  (.1377. )بجنوردی، سید محمدحسن [9]

ات  مطبوع   :، بغدادخارطة بغداد المفصل فی خطط بغداد قدیما و حدیثادلیل    (.1958. )جواد، مصطفی؛ سوسة، احمد [10]

 .المجمع العلمی العراقی

 . دارصادر  :بیروت،  معجم البلدان  (.1977. )حموی، یاقوت [11]

دار الکتب    :مصطفى عبدالقادر عطا، بیروت تحقیق  ،  تاریخ بغداد أو مدینة السالم   (.1417. )خطیب بغدادى، احمد بن على [12]

 . العلمیة، منشورات محمد علی بیضون

ار  د  :ق عمر عبدالسالم تدمری، بیروتیحقت،  تاریخ اإلسالم و وفیات المشاهیر و األعالم   (.1409. )ذهبی، محمد بن احمد [13]

 .الکتاب العربی

 .دار المکتبة الحیاۀ  :، بیروتتاریخ التمدن االسالمی  (.1967. )زیدان، جرجی [14]

 .مؤسسة آل البیت:  ، قمتفصیل وسائل الشیعة إلى تحصیل مسائل الشریعة  (.1409. )شیخ حر عاملى، محمد بن حسن [15]

 . دارالمعارف  :مصر،  ابوالفضل ابراهیممحمد    قیحقت،  تاریخ الرسل و الملوک  (.1967. )طبری، محمد بن جریر [16]

   .دارالنفائس  :، بیروتتاریخ الدولة العباسیة  (.2009).  طقوش، محمدسهیل [17]

 . مکتبة المرتضویة  :محمد صادق بحر العلوم، نجف اشرف ح  یصحتالفهرست،    (.1937. )طوسى، محمد بن حسن [18]

 . قم، دار الحدیث  الکافی،  .(1429. )کلینى، محمد بن یعقوب [19]

األئمة األطهار  (.1403. ) تقىمجلسى، محمدباقر بن محمد [20] لدرر أخبار  الجامعة  التراث    :، بیروتبحار األنوار  دار إحیاء 

 .العربی 

 . طهوری   :، تهراندبیر سیاقیمحمد    ، تحقیقنزهة القلوب  (.1336. )مستوفی، حمداهلل  [21]

موسسة االعلمی    :بیروتعلی مهنا،  ر  عبداالمی  ، تحقیقمروج الذهب و معادن الجوهر  (.1991. )مسعودی، علی بن الحسن [22]

 . للمطبوعات

کنگره شیخ   :، تصحیح مؤسسة آل البیت، قم اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد(.  1413. ) مفید، محمد بن محمد [23]

 . مفید

 .بریل:  ، لیدنأحسن التقاسیم فی معرفة األقالیم  (.1906. )مقدسی، شمس الدین محمد [24]

 . مؤسسة آل البیت  :، قممستدرک الوسائل و مستنبط المسائل(.  1408)  .تقىنورى، حسین بن محمد [25]

 .دار االحیاء التراث العربی:  ، بیروتالبلدان  (.1988. )یعقوبی، احمد بن اسحاق [26]

 . المکتبة الحیدریة  :نجفبحر العلوم،  سیدمحمد صادق    ، تعلیقتاریخ یعقوبی،  (1964)  یعقوبی، احمد بن اسحاق [27]

 . کالله خاور   :ح ملک الشعرای بهار، تهرانیحتص،  مجمل التواریخ و القصص  (.1318. )لف مجهولمؤ [28]

[29] Jafri, Sayyed Husayn Muhammad. (1996). The origins and early development of Shia Islam, 

Qom: The Group of Muslims. 

 


