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حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان
(از اواخر عهد اموی تا پایان اولین دورۀ قیامهای حسنی)
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چکیده
م،اسک حج در آیین اسالم ،فرصتی بیبدی برای تزکیۀ نفرس انارانها ،مایرۀ ایجراد
وحدت در ام اسالمی و اثرات ساهندۀ بیشمار دیگر اس این فریضۀ دی،ی ک پیرامبر
بر انجام آن تأکیدی ویژه داشت،د ،در همانی کرتاه پس اه درگذش
اسالم و ائم
رسرل خدا ب ابزاری برای ده دهی ب اهداف سیاسی حاکمی و نیز مسالفران آن
تبدی شد ت،اقض رویکرد رام مارنمانان بر حرج ،برا آنچر هردف بقرۀ حراکم و
گروههررای رقیررب آن اه حجگررزاری در دورههررای مستنررت ترراریخ اسررالم برررده ،برررای
پژوهشگران حرهۀ تاریخ ،مائن ای تأم برانگیز اس برا تردر بر خیرزش حار،یان و
رباسیان برای کاب قدرت اه اواخر خالف امریان و امکان بهرهوری آنها اه مرسم حج
در ده پیشبرد اهدافشان ،پژوهش حاضر بر آن اس ک ب روش ترصیفی ر تانینری،
ب این پرسش اساسی پاسخ دهد ک شیرههای بهرهگیری رباسیان و حا،یان ،اه اواخرر
دورۀ امری تا پایان اولین دورۀ قیامهای سادات حا،ی ،اه مرسم حج چگرن برده اس ؟
فرضیۀ مقال آن اس ک در اواخر دورۀ مروانی ،مرسم حج فرصتی برای دیدار ،تجدیرد
پیمان و برنام ریزی رنی حاکمی (ررصۀ همگرایی دو یت اقتدار نب) برده اما پرس
اه روی کار آمدن رباسیان ،ب ابزاری برای ک،ترل فعالی های سیاسی سادات حار،ی اه
سری حاکمی و اغت،ام فرصتی برای راهگشایی سیاس انارافی رباسیان و حتی تمای
ب حذف آنان اه سری هراداران حا،یان (واگرایی دو یت رقیب) بدل شد
واژگان کلیدی

سادات حا،ی ،رباسیان ،مرسم حج ،همگرایی ،واگرایی

تاریخ دریافت 8۰/20/65 :تاریخ یذیرش8۰/20/0۰ :
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 .1استادیار گرو تاریخ دانشگا فردوسی مشهد.
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مقدمه

اختصاد آیاتی از قرآن کریم به حج و ابعاد مختلوف آن و نیوز فراوانوی روایوات از
ییامبر خدا

و اهمه

درخصود این فریضۀ الهی ،حاکی از آن است که تککیود بور

انجام این مناسک عبادی در آیین اسالم با اهدافی فراتر از آثار معنووی آن بور اجتمواع و
فرد فرد مسلمانان همرا بود است .گسترش توحید و یکتایرستی ،بیرنگشدن جایگوا
دنیوی افراد و ایجاد وحدت در امت اسالمی ،بخشی کوچک از آثار این مناسک ویژ به
شمار میآید  .وجهوی دیگور از ایون امور کوه در قورآن نیوز بوه آن اشوار شود اسوت،
دستاوردهای اقتصادی است که برای ساکنان شبه جزیر عربستان و حجگزاران به همرا
داشته است .بنابراین ،موسم حج در طول تاریخ ،فرصتی بیبدیل برای اجتماع مسلمانان
جهان اسالم بود است.
که این عبادت جمعی و مناسک دینی ،به شکلی وسیع مورد بهر بورداری سیاسوی قورار
میگرفته است .حج در قرون نخستین اسالمی ،حکم رسانهای جمعی را داشته است کوه
حاجیان دورترین نقاب سرزمینهای اسالمی را با مساهل روز جهان اسالم و دغدغههوای
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

حاکمیت آشنا میکرد است .عالو بر آن ،این امکان را برای آنها فراهم میآورد اسوت
که به کنترل تحرکات و خبرگیری و ارزیابی از عملکورد مخالفوان خوود بپردازنود .البتوه
بهر برداری از این مناسک به طبقۀ حاکم محدود نمیشد است و جریانهوای فکوری-
مذهبی ،اصوحاب فورق گونواگون ،مخالفوان تنودروی حکوموت و نیوز علویوان ،کوه از
جایگاهی ویژ در میان مردم برخوردار بود اند ،نیز ایون ایوام را فرصوتی مناسوب بورای
اراهۀ دیدگا های خود ،دیدار با رهبران مذهبی و افراد تکثیرگذار -بورای جوذب حامیوان
بیشتر -و برنامهریزی برای دستیابی به آمال خود میدانستهاند.
از میان هاشمیان ،بنیعبا

و سادات حسنی ،1دو گرو برجستهای بود اند که رقابت

این تغییر رویه در برخورد با طبقۀ حاکم در کنار افزای

حسنی و احمود بون ابوراهیم.)992 ،

تدریجی دعواوی و منواظرات حسونیان بوا اهموه

و

حتی شاگردان آنها درخصود رهبری مسلمانان ،فاصولهگیوری تودریجی سوادات حسونی خواهوان قودرت از
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 .1خیزش سادات حسنی -اعقاب امام حسن

از حسن مثنی -برای کسب قدرت با قبوول رهبوری معنووی قیوام

عبدالرحمنبنمحمدبناشعث از سوی حسن مثنی آغاز میشود (ابوالعبا

۰2
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با ایجاد چرخشی در زاویۀ دید و با مروری بر تاریخ ،میتوان به این نکته نیز یی بورد

برای دستیابی به قدرت را از نیمۀ نخست قرن دوم هجری آغاز کورد انود .ایون امور بوا
رسیدن مقام خالفت به عباسیان از یکسو و تشوکیل حکوموتهوای کوچوک و بوزرگ
توسط سادات حسنی در شرق و غرب جهان اسالم و سلطۀ آنان بر حورمین شوریفین از
سوی دیگر ،برای قرون متمادی ادامه یافته است .تناق

مطرحشد درخصوود آنچوه

عامۀ مسلمانان از حج با رویکردی دینی انتظار داشتهاند ،با آنچوه از سووی حاکمیوت و
گرو های رقیب (اهداو سیاسی) به عنوان یکی از اهداو برجستۀ حوج در نظور گرفتوه
میشد است ،این مسئله را در ذهن ایجاد مویکنود کوه حوجگوزاری و موسوم حوج در
مناسبات عباسیان و سوادات حسونی ،در دور یایوانی خالفوت امووی 1توا اتموام اولوین
قیامهای حسنی چه جایگاهی داشته است؟
در مقالۀ حایر ،کوش

شد است تا یاسخ بوه ایون مسوئله ،بوا طورح ایون یرسو

قیامهای حسنیان ،شیو های بهر گیری بنیعبا

و سادات حسنی 3از موسم حج چگونه

بود است؟ نویسند مقاله بر ایون بواور اسوت کوه در اواخور دور مروانوی ،بهر گیوری
گذشته و جذب حامی بود است( .همگرایی دو طیف اقتودارطلب) اموا بوا قودرتیابی
عباسیان و کوش

آنها برای تثبیت قدرت خود ،حوج بوه فرصوتی مغتونم بورای کنتورل

فعالیتها و اعمال فشار بر حسنیان از یکسو و رازگشایی سیاست انحرافوی عباسویان و
حتی تمایل به حذو آنان از سوی هواداران حسنیان (واگرایی دو طیف رقیوب) تبودیل
شد است.
به رغم یژوه های فراوانی که با محوریت ابعاد مختلف حج به رشتۀ تحریر درآمد
اهمه

را در ابعاد سیاسی به دنبال دارد .اوج این انفکا

سیاسی را میتووان در دور اماموت اموام صوادق

دانست؛ دورانی که قیام محمدبنعبداه و برادرش ابراهیم اتفاق میافتد و با درخواسوت ایون دو بورادر حسونی

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان

عباسیان و حسنیان از موسم حج ،بیشوتر معطووو بوه برناموهریزی ،تحکویم ییمانهوای
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ییگیری شود که در باز زمانی سالهای آخر حکومت مروانیوان ،توا اتموام اولوین دور

برای همراهی امام با ایشان همرا است (برای کسب اطالعات بیشتر ،نک :نجفیان ریوی« ،بررسوی چگوونگی

این دور  ،فعالیتهای سیاسی مخالفان حاکمیت بیشتر شد است.
 .3منظور از سادات حسنی در این مقاله ،اعقاب امام حسن مجتبی

از نسل حسن مثنی هستند.
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مناسبات حسنیان و امامان شیعه

تا سال  607هجری قمری».)6۰8-605 ،

 .1منظور از عبارت «اواخر دور امویان» ،از مرگ ولیدبنیزید تا یایان حکومت امویان در سال . 690ق اسوت .در

است ،درخصود مسئلۀ مقالۀ حایور ،ییشوینهای وجوود نودارد .در ایون تحقیو ابتودا
به شیو های بهر گیری حسنیان و بنیعبا
است و سپس کوش

شد تا در دو بخ

از موسم حوج در دور امووی توجوه شود
مجزا ،نحوو اسوتفاد عباسویان و کوارگزاران

آنها و نیز سادات حسنی از موسم حج توا یایوان اولوین دور قیوامهوای حسونیان موورد
بررسی قرار گیرد.
الف) همگرایی و تالش برای تحکیم و توسعۀ روابط

بهر گیری از فرصتهای مناسب موسم حج برای ایجواد همگرایوی هرچوه بیشوتر در
جامعۀ اسالمی ،یکوی از اهوداو مهوم حاکموان و رهبوران اجتمواعی در ادوار مختلوف
تاریخی بود و دور مورد بحث نیز از این امر مستثنی نیست .اگرچه مراجعه به منابع و
داد های باقیماند  ،اطالعات انودکی را درخصوود شویو هوای بهور گیوری حسونیان و
یک خبر ختم میشود؛ اما داد های محدود موجود نیز این امکان را فراهم میآورنود توا
بهر گیری این گرو های رقیب از ایام حج را در قالب دو عنوان مسوتقل موورد بررسوی
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

قرار دهیم« :حج؛ دیدار ،برنامهریزی و تحکویم ییمانهوا» و «موسوم حوج و کوشو

در

جهت جذب حامیان بیشتر».
 .۱حج؛ دیدار ،برنامهریزی و تحکیم پیمانها

بسیاری از مؤلفان قرون متقدم اسالمی ،در بیان اخبار وقایع یس از قتل ولیودبنیزیود
در سال . 60۰ق ،به نشستی با حضور بزرگان هاشمی اشار کرد اند (بوالذری92۰/9 ،؛
اصفهانی ،مقاتل الطالبیین 005-000 ،و 69۰-697؛ مجهول المؤلوف ،العیوون و الحوداه
فی اخبار الحقای 096/9 ،؛ شیخ مفید .)686/0 ،مؤلفان بعدی نیز بوه تبوع آنوان بوه ایون
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بزرگان عباسی از این ایام در اختیار یژوهند قرار داد و گا گزارشهوای نقولشود بوه

نشست اشاراتی داشتهاند (ابنطقطقی ،الفخری فوی آداب السولطانیه والودول االسوالمیه،
6۰7-6۰0؛ راوندی5۰۰-5۰7/0 ،؛ ابنعنبه )620 ،و محققان معاصور نیوز در آثوار خوود

۰0

شوامی669 ،؛ حسون625 /0 ،؛ الغریوری792-708 ،؛ الونجم026-688 ،؛ السواعدی۰۰ ،؛
فوزی62۰ ،؛ المسند .)92-55 ،برخی محل برگزاری این گردهمایی را ابووان -آبوادیای
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درخصود ابعاد مختلف این نشست ،اظهارنظرهای متفواوتی نمود انود (الوجیوه869 ،؛

از توابع مدینه و بر سر را مدینه به مکه (حموی -)58/6 ،نقل کرد انود و برخوی دیگور
بدون ذکر محل این نشست ،به محتوا و هدو آن اشار نمود اند .با توجه به سوه نکتوه،
یعنی حضور بزرگان عباسی 1،سادات حسنی و حامیان آنها 3در این نشست و همچنوین
وجود گزارشهایی مبنی بر دعوت از امام صادق

برای شورکت در ایون گردهموایی؛

یراکندگی محل سکونت این افوراد( ،حضوور علویوان در مدینوه و عباسویان در حمیموۀ
شام)؛ و نامی که این گردهمایی با آن مشهور شد اسوت (بیعوت ابووان) ،مویتووان ایون
احتمال را یذیرفت که این نشست در ایام حج و در نزدیکی مدینه (ابووان) انجوام شود
است .از آنجا که بنا بر گزارشهای موجود ،این گردهموایی در زموانی صوورت گرفتوه
است که مدتها از آغاز دعوت سورّی عباسویان و نیوز تبلیغوات عبوداه محو

بورای

فرزندش محمد میگذشته است ،به نظر میرسد کوه حضوور در ایون نشسوت از سووی
هدو بیعتگرفتن برای محمدبنعبداه -به عنوان رهبر فعالیوتهوای هاشومیان -بوود
است (نجفیان ریوی ،حیات سیاسی حسنیان تا سال  607هجری609-667 ،؛ الهیزاد ،
وجود چنین مجالسی در یمن حجگزاری ،نشاندهند فعالیوت گورو هوای مخوالف بوا
حاکمیت در موسم حج ،برای برنامهریزی در جهت تحق آرمانهایشان است.
وجود گزارشهایی دیگر از اواخر دور امویان ،حاکی از آن است کوه نشسوتهوای
بزرگان هاشمی در ایام حج منحصر به نشست ابوان نبود و حج فرصوتی مناسوب بورای
تجدید دیدار و تککید بر ییمانهای گذشته بود است .گزارش موجود در کتواب «اخبوار
الدولووه العباسوویه» ،بووه صووراحت بووه نشسووت دیگوور ایوون بزرگووان در دوران خالفووت
مروانبنمحمد ،در سال . 608ق در مکه اشوار دارد (مجهوول المؤلوف ،اخبوار الدولوه
العباسیه ،)997 ،که بدون رسیدن به تصمیمی مشخص ،یایان یافتوه اسوت (هموو-997 ،
و بورادرش عبدالصومد

در این نشست حضور داشتهاند (اصفهانی ،مقاتل الطالبیین 69۰-697 ،و .)00۰-000
 .3عالو بر عبداه مح

و دو یسرش محمد و ابراهیم ،محمدبنعبداه عثمانی نیز در این نشست حضور داشوته

است (همو697 ،؛ مفید.)686/0 ،
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 .1ابوالعبا

(سفاح) ،ابراهیم امام ،عبداهبنمحمد (منصور) ،صالحبنعلیبنعبداهبنعبا

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان

 .)660-626صرونظر از اهداو این نشست ،گزارشهوای موجوود درخصوود نفوس
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عباسیان با هدو انحراو توجه امویان از فعالیتهایشان؛ و حضور سوادات حسونی بوا

99۰؛ اصفهانی ،مقاتل الطالبیین.)005 ،
اما شواهد حاکی از آن است که هاشمیان نشسوتهوای دیگوری نیوز در موسوم حوج
داشتهاند و در آنها بر بیعتهای گذشته تککید مویشود اسوت .بورای نمونوه ،طبوری در
خبری به نقل از محمدبنعبداه مح

آورد است که در زمان آشفتگی کار بنیموروان،

بنیهاشم شبانگا برای بیعت با یکی از بزرگان خود در مکه نشسوتی مشوورتی تشوکیل
دادند .ابوجعفر نیز از جمله کسانی بود که در آن جمع حایر بود و با من برای این امور
بیعووت کوورد (طبووری765/5 ،؛ مسووکویه رازی .)958/9،یزیوودبنمحموود ازدی در «توواریخ
موصل» نیز گفتوگوی منصور را با عثمانبنمحمدبنزبیر ،یس از سرکوبی قیوام محمود
و دستگیری او -که از اصحاب برجستۀ نفس زکیه بود -شرح داد اسوت .وی اعتورا
منصور به خروج

با محمد را اینگونه یاسخ داد است که من و تو در مکه بوا محمود

روایات فوق ،اصفهانی نیز در خبری از عبداه جهنی آورد است کوه ابووجعفر منصوور
دوانیقی ،دوبار با محمودبنعبوداه بیعوت کورد اسوت کوه یکوی از آنهوا در مکوه و در
مسجدالحرام بود است (اصفهانی ،مقاتل الطالبیین.)699 ،
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

با مروری بر گزارشهای موجود در منابع ،میتووان دریافوت کوه گردهموایی بوزرگ
حجگزاران ،این امکان را نیز برای مخالفان طبقۀ حاکم فراهم میآورد است کوه عوالو
بر دیدار با رهبران خود ،گزارشی از فعالیتهای خود و میزان گسترش احتمالی آن را به
ایشان عریه نمود و اسامی بیعتکنندگان یوا حمایتهوای موالی هوواداران را بوه آنهوا
برسانند .روایات موجود در کتاب اخبار الدوله العباسیه و مقاتول الطوالبیین ،بیوانگر ایون
نکته هستند که در حج سال . 608ق ،عالو بر آنکه اخبار بیعت خراسانیان به ابوراهیم
امام رسید (مجهول المؤلف ،اخبار الدولوه العباسویه99۰ ،؛ اصوفهانی ،مقاتول الطوالبیین،
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بیعت کردیم .تو به عهد خود وفا نکردی؛ ولی من وفوا کوردم (ازدی .)682 ،افوزون بور

 ،)005اموالی نیز از خراسان توسط قحطبه برای او آورد شد است (مجهوول المؤلوف،
همو .)999-995 ،نکتۀ حاهز اهمیتی که در ادامۀ این گزارشها آمد  ،آن اسوت کوه ایون
۰0

درخصود دریافت امووال خراسوانیان و نیوز بوه تکخیرانوداختن تصومیمگیوری شوفاو
درخصود رهبری حرکت هاشمیان (در مجلسی که به دنبال نگرانی عبوداه محو

از
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اخبار و فعالیتها از نظر عبداه مح

دور نماند است و در نهایت انکار ابوراهیم اموام

فعالیتهای مخفیانۀ عباسیان ،یس از اتموام مناسوک حوج در مدینوه بریوا شود اسوت)،
موجبات یایانیافتن اتحاد شکنند حسنی -عباسی را فراهم آورد است.

1

 .۲موسم حج و کوشش در جهت جذب حامیان بیشتر

عالو بر آنکه بسیاری از گزارشهوای ییشوین درخصوود برگوزاری نشسوتهوای
مختلف در مکه یا مدینه در موسم حج را میتووان در راسوتای بیعوتگیوری از حضوار
جدید و جذب حامیان بیشتر دانست ،روایوت یکوهای در کتواب «اموالی» سوید مرتضوی
وجود دارد که احتماال بر دوران یس از شکست اتحاد حسنی -عباسی در اواخور دوران
امویان داللت دارد .در این خبر آمد است که محمد و ابراهیم ،فرزندان عبداه محو

،

از کسانی بودند که واصل ،ایشان را به سوی قوول و سوخن همورا بوا عودل و توحیود
دعوت کرد و ایشان دعوت او را یذیرفتند .این دعوت زمانی بود که واصل به حج رفت
این دعوت از سوی فرزنودان عبوداه محو

 ،روشون مویسوازد کوه چگونوه سوادات

حسنی نیز از موسم حج برای گسترش حامیان خود و اتحاد با رهبران جریانهای فکری
یس از سقوب امویان و انتقال قدرت به بنیعبا  ،روابط خلفای عباسوی بوا سوادات
حسنی وارد مرحلهای تاز شد .ابوالعبا

سفاح با دعوت بزرگان حسنی به انبوار بورای

بیعت (مجهول المؤلف ،العیون و الحداه  ،)090/9 ،بذل و بخشو

فوراوان بوه آنوان و

همراهانشان در هنگام بازگشت (ابونسوعد99۰/7 ،؛ نمیوری )000 ،و ریوایتدادن بوه
بیعت محمد و ابراهیم از مدینه بوا او؛ 3یومن کوشو

بورای جلوب نظور حسونیان ،در

 .1در کتاب اخبار الدوله العباسیه آمد است که مروان یس از دریافت اخبار نشست موذکور ،بوا ایون احتموال کوه
چون عبداه بزرگ آن خاندان است ،در جلسه بر سر او تواف شد است ،او را به نزد خود در حران فراخوانود؛
اما عبداه یمن انکار این امر ،اخباری را که در خصود فعالیت ابراهیم اموام دریافوت کورد بوود ،بوه اطوالع

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان

بهر میگرفتهاند.
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و موردم مکووه و مدینووه را بووه خووود دعووت کوورد (شووریف مرتضووی .)6۰8/6 ،یووذیرش

مروان رسانید ( .)998-999به دنبال آن بود که مروان ،ابراهیم امام را به حران فراخواند و نامۀ عبداهبنحسن را
کرد و انجام حرکتهای یدحکومتی را به عبداهبنحسن و فرزندش محمد نسبت داد .با این حوال ،موروان او
را در زندان حبس نمود و ابراهیم یس از زمانی کوتا در حبس مروان درگذشت (همو.)987-980 ،
 .3عبداهبنحسن به همرا جمعی از اهول مدینوه بوه نوزد سوفاح در انبوار رفتوه و در آنجوا بوا او بیعوت کردنود



۰7
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به دست او داد .ابراهیم امام چون به آن نگا کرد ،خط عبداه را شناخت و یوس از مورور ناموه ،آن را تکوذیب

شرایطی خاد نیز تسلط خود بر اویاع و آگاهیاش از فعالیتهای ینهانی محمد را بوه
آنان گوشزد کرد 1.با اینحال ،در دور خالفت او احترام متقابل میوان دو طورو ،حواکم
بود و تنها گا عملکردهای منصور ،برادر خلیفه ،از نگرانی عباسیان از عملکورد سوادات
حسنی در مدینه یرد برمیداشت؛ 3اما با روی کار آمودن منصوور عباسوی ،مناسوبات دو
رقیب کهن تغییر کرد و ابوجعفر کوشید تا از هور شورایطی بورای تحقیو در خصوود
فرزندان عبداه مح

و متقاعد کردن آنها به ظهور و بیعت با خلیفه بهر گیرد .با توجه

به فاصلۀ مرکز خالفت عباسیان از مدینه ،کانون فعالیت حسنیان ،حج بهترین بهانه بورای
ییگیری اویاع و اعمال فشار بر بزرگان حسنی ،برای اطاعت کامول از خلیفوه و تثبیوت
اقتدار عباسیان بود.
در ادامه به برخی از شیو های بهر گیری منصور عباسوی از موسوم حوج ،بوه منظوور
معدود اخبار موجود از فعالیت حسنیان در این دوران ،در یمن برگزاری مناسک حوج،
آمد است.
ب) آغاز واگرایی عباسیان و حسنیان
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

اصرار بر حضور بزرگان دینی و اجتماعی در مکه و مشارکت در مناسک حج -که به
بوه

گونهای نشان یایبندی آنان به ارزشهوای دینوی و فرصوتی بورای عریوۀ خووی

ییروانشان بود  -موجب میشد تا حسنیان بهرغم ناسوازگاریهوای سیاسوی بوا دسوتگا
حاکمیت و وجود احتمال خطر ،از آن نگذرند؛ امری که عباسیان بوه خووبی از آن آگوا
بود و با استفاد از فرصتها ،به طراحی برنامههایی برای کنترل اویاع مییرداختند.
(ابنعساکر)097/08 ،؛ اما محمد و ابراهیم به نزد سفاح نرفتند .سفاح نیز ریوایت داد کوه آنوان از مدینوه بوا او
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کنترل اویاع و ممانعت از گسترش فعالیتهای حسنیان ،اشار شد است .در انتهوا نیوز

بیعت کنند (بالذری.)929/9 ،
 .1سفاح در ورای این دعوت برای بیعت ،به دنبال فرصتهایی بود توا در خصوود محمود و ابوراهیم از عبوداه
سؤال کند؛ اما چون یاسخی مطلوب دریافت نکرد ،او را متهم نمود که خود از آمدن فرزندان

جلوگیری کورد

برای هشامبنعمروبنبسطام تغلبی نوشته و او را به دعوت فراخواند بود ،آگاهی خوود از فعالیوتهوای ینهوانی

۰۰

محمد را به یدرش گوشزد کرد (اصفهانی ،االغانی.)690/06 ،
 .3در ادامه به عملکرد منصور در مدینه در سال . 69۰ق که امارت حج را برعهد داشت ،اشار شد است.
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است (نک :ابنطقطقی ،االصیلی .)600-606 ،در نهایت نیز او با نشاندادن نامۀ محمود بوه عبوداه محو

 ،کوه

 .۱کسب اطالع از فعالیت حسنیان

بنابر گزارشهای موجود در منابع ،سفاح امارت حج را در سال . 69۰ق به بورادرش
منصور واگذار کرد .ابوجعفر به مدینه رفت و با بزرگان آن شوهر دیودار نموود .در ایون
دیدار ،از عبداهبنحسن دربار محمد و ابراهیم سؤال کرد .اظهار بیاطالعوی عبوداه از
عملکرد آنها ،یاسخی نبود که منصور را متقاعد نماید .ازاینرو ،صحبت

دربوار آنوان را

از سر گرفت تا اینکه کوالمشوان بوه خشوونت و تنودی کشوید .در فضوای ایجادشود ،
زیادبنعبداه حارثی ،حاکم مدینه ،با یمانت دستگیرنمودن فرزنودان عبوداه ،وی را از
خشم منصور و اطرافیان

رهانید و بوه ایون گفوتوگوو خاتموه داد (اصوفهانی ،مقاتول

الطالبیین686 ،؛ طبری.)709-700/5 ،
استفاد از این شیو خبرگیری ،در دوران خالفت منصور عباسوی نیوز اداموه مییابود.
فضلبنصالحبنعلی را امیرالحاج کرد و به او سفارش نمود که اگر چشم

به محمد و

ابراهیم ،یسران عبداهبنحسن افتاد ،آنها را از نظر دور ندارد .بااینحوال ،از او خواسوت
که اگر آنها را ندید نیز در این خصود یرسشی نکند .زمانیکه فضلبنصالح بوه مدینوه
ییشواز او رفتند؛ اما او برخالو توصیۀ خلیفه ،دربار دلیل غیبت دو فرزند عبداه سؤال
کرد .عبداه یرس

او را با این بیانات که نیامدنشان از روی بوددلی و بودخواهی نبوود

است ،به شکار و تعقیب آن دلبستهاند و در خیر یا شر کسوان خوود نیوز حضوور ییودا
نمیکنند (طبری ،)706-702/5 ،یاسخ گفت و غیبت فرزندان

را توجیه کرد.

 .۲مواجهه سخت با حسنیان؛ حبس ،شکنجه و انتقال به کوفه

در فاصلۀ زمانی آغاز خالفت منصور عباسوی توا قیوام محمودبونعبوداه و بورادرش
ابراهیم ،منصور تمام کوش

خود را به کار برد تا از قیام این دو برادر جلووگیری کنود.

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان

رسید ،عبداهبنحسن و دیگر فرزندان  -جز محمد و ابراهیم -بوه همورا دیگوران بوه
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طبری در اخبار وقوایع سوال . 699ق آورد اسوت کوه منصوور عباسوی در ایون سوال،

تغییر حاکمان مدینه ،بهر گیری از جاسوسانی در کسوتهوای مختلوف و یوبط امووال
حسنیان و ادعاهای آنها بود (نجفیوان ریووی ،حیوات سیاسوی حسونیان توا سوال 607
هجری .)6۰6-69۰ ،نتیجهندادن این اقدامات ،باعث شد تا شخص خلیفه امارت حوج را

۰5
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بخشید شد به حسنیان ،بخشی از سیاستهای دوموین خلیفوۀ عباسوی بورای مقابلوه بوا

در سال . 602ق بر عهد گیرد و در یومن حوجگوزاری و دیودار بوا مودنیان ،مترصود
فرصتی باشد تا با دستگیری عبداه مح

 ،در رهبری و تدار مقدمات قیوام محمود و

ابراهیم اختالل ایجاد کند؛ چراکه اخبار جاسوسان ،او را به قطع رساند بود کوه در رأ
این حرکت ،عبداهبنحسن قرار دارد و آزادی عمل او با کوش

بورای کنتورل و مهوار

فعالیووت حسوونیان متنوواق

اسووت .در منووابع متقوودم ،روایووات گونوواگونی از چگووونگی

دستگیرشدن عبداه مح

آمد است .برخی این امور را نتیجوۀ روبوهرو کوردن عبوداه

مح

با جاسوو

منصوور در مجلسوی در اوطوا

(حمووی -)096/6 ،در را مکوه-

خواند اند (طبری707-709/5 ،؛ اصفهانی ،االغوانی 697/06 ،و  .)680برخوی نیوز آن را
حاصل مشاجر منصور و عبداه در ایام حج سال . 602ق دانستهاند (اصفهانی ،هموان،
690؛ ابنکثیر )96/62 ،و برخی دیگر این واقعه را به دیودار منصوور بوا زیوادبنعبوداه
درخصود عملکردش در قبال محمد و ابراهیم ارتباب داد اند .گرو اخیر معتقدنود کوه
یمن این دیدار ،منصوور دسوتور زنودانیکوردن عبوداه محو

را صوادر کورد اسوت

(بالذری966/9 ،؛ مجهول المؤلف ،العیون والحداه .)090-099/9 ،
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

صرونظر از چگونگی این اقدام ،مهم آن است که خلیفۀ عباسوی از موسوم حوج بوه
عنوان سریوشی برای اقدام در دستگیری یکی از علویان برجستۀ زمانۀ خود بهر بورد و
کوشید است تا از این رهگذر ،دشوارترین قیامی را مهار نماید که جذب حامیان آن ،بوا
زیر سؤال بردن اسا

مشروعیت و حقانیت عباسیان برای رهبری جامعۀ اسالمی همرا

بود است .عالو بر آن ،ایون اقودام منصوور را مویتووان سورآغازی بورای علنویشودن
اختالوهای عباسیان و سادات حسنی دانست .با این حال ،نباید این نکته را نیز از نظور
دور داشت که دستگیری عبداه مح

و ایجاد اختالل در رهبری قیام حسنیان ،سوودی
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حووارثی در مدینووه ،در یوومن حووج سووال . 602ق و بازخواسووت شوودید خلیفووه از او

دوجانبه برای خلیفۀ عباسوی دربور داشوته اسوت :یوا از قیوام فرزنودان عبوداه محو
جلوگیری کرد و ظهور و تسلیمشدن آنان را به دنبال داشت (آنچه که منصور به دنبوال
۰9

سهلتر از قیامی سازمانداد شد بود و تمام اینها دستاوردهایی به شمار میرفوت کوه در
ینا موسم حج برای عباسیان به دست میآمد.
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آن بود)؛ و یا فشار ناشی از آن ،قیامی یی

از موعد را باعث میشود کوه مقابلوه بوا آن

به نظر میرسد که ادامۀ تحرکات حسنیان یس از دستگیری عبداهبنحسن و نگرانوی
منصور از مواجهه با قیامی جبراننایذیر ،باعث شد است کوه خلیفوه دسوتور دسوتگیری
سایر سادات حسنی مستقر در مدینه و برخی از حامیان آنها را نیوز صوادر کنود و اقبوال
خوی

برای ظهور محمود و ابوراهیم و تسولیمشودن آنوان در مقابول خواسوتۀ خوود را

بیازماید (طبری)795-79۰/5 ،؛ اما چون این اعمال فشار نیز مؤثر واقوع نمویشوود ،بوار
دیگر منصور عباسی خود امارت حج را در سال . 600ق برعهود مویگیورد و یوس از
یایان مراسم حج  -بدون ورود بوه مدینوه و بوا حضوور در ربوذ (حمووی -)00/9 ،از
ریاحبنعثمان ،حاکم مدینه ،میخواهد تا حسنیان و برخی از حامیان آنهوا را بوه نوزد او
ببرد (سبطبنجوزی .)689-685 ،منابع بهطور مبسوب به شدت عمل منصور عباسوی بوا
حسنیان و حامیان آنها در ربذ و چگونگی انتقال حسونیان بوه کوفوه و زنودان هاشومیه
اشار کورد انود (طبوری776-706/5 ،؛ مسوعودی .)088-089/9 ،مطالعوۀ گزارشهوای
سال ،سختگیری فراوان بر حسنیان و حتی حامیان آنها در ربذ و انتقال سوادات حسونی
و برخی از نزدیکان آنها در شرایطی نامطلوب به کوفه ،به دنبال آن بود است که نتیجوۀ
نماید .یمن آنکه این اقدامات میتواند این مضمون را نیوز در خوود داشوته باشود کوه
خلیفۀ عباسی هنوز به ظهور محمد و ابراهیم در یس این اعمال فشارها ،امیدوار بوود و
اهداو سیاسی خود را از این حجگزاری دنبال میکرد است.
 .۳بهرهگیری از عنصر تطمیع رهبر حسنیان

با توجه به جایگا حسنیان در میان موردم و آگواهی افوراد زیوادی از بیعوت منصوور
عباسی با محمدبنعبداه در دوران بنیامیه ،به نظر میرسد که کمهزینوهتورین را بورای
منصور ،کوش

در جهت جلب نظر حسنیان و تطمیع آنها با وعد اموان و برخوورداری

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان

حمایت از قیام فرزندان عبداه مح

را به مودنیان و موردم قبایول اطوراو آن گوشوزد
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موجود ،این امر را در ذهن خوانند متبادر میسازد که منصور با عهد داری حج در ایون

سیاسی -اقتصادی بود است .کارآمدی این شیو و تکثیرگزاری بیشوتر ایون ییشونهاد بوه
و بیشک بهترین فرصت برای این نزدیکی ایوام حوج بوود اسوت 1.در ایون خصوود
 .1منصور عباسی یی

از بهر گیری از شیو مالقات مستقیم در ایام حج ،از مکاتبه نیز برای تطمیع عبداه محو
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بودن رهبران این دو رقیب کهن (منصور و عبداه مح

) در کنار یکدیگر وابسته بود

و منصوور در

میتوان به بخشی از گزارش اصفهانی درخصود مالقات عبداه محو

یمن حج سال . 602ق اشار کرد .در این گزارش آمد است :زمانی که منصور در را
مکه در اوطا  ،بوه همورا عبوداهبونحسون و ابووالکرام و جمعوی از بنیعبوا

غوذا

میخورد ،عبداه را مخاطب قرار داد و به او گفت که ای ابامحمد! میبینم کوه محمود و
ابراهیم از من دوری میکنند؛ دوست دارم با من مکنو

باشند و یی

من آیند تا به آنها

یاداش دهم و با آنها ارتباب برقرار کنم .در ادامۀ روایت آمد است کوه عبوداه سوکوتی
طوالنی نمود و سپس در یاسخ به منصور سوگند یاد کرد که از آنها و محل اختفایشوان
اطالعی ندارد (اصفهانی ،االغانی.)697/06 ،
عالو بر آن ،درخصود بهر گیری خلیفۀ عباسی از این شیو  ،میتوان به ایون خبور
موجود در منابع استناد کرد :هنگامیکه منصور در سال . 600ق عازم حج شد ،به مدینه
منابع بوه موتن مفصول گفوتوگوهوای میوان عبوداه و نماینودگان ،کوه در جموع آنهوا
عیسیبنموسی نیز حضور داشته ،اشار ای نکرد اند؛ اما بوه نظور مویرسود کوه منصوور
میکوشید است تا یی

از آشکارنمودن شودت عمول خوود درخصوود حسونیان ،بوا

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

فراخوانی آنها به ربذ و انتقال آنان به زندان هاشمیه ،اقبال خود را بورای همسوو کوردن
عبداه با اهداو خود بیازماید؛ چراکه در بخشی از ایون خبور آمود اسوت کوه منصوور
توسط نمایندگان اعزامی خود از عبداه خواست که فرزندش را آشکار کند و در مقابل،
هر میثاق و عهدی که میخواهد از خلیفه بگیرد .بنابراین ،مذاکر کننودگان بوا ییشونهادی
طمعبرانگیز به سوی رهبر حرکت سادات حسنی گسیل شد اند و منصور با دلبستن بوه
نتیجۀ آن مالقات ،تصمیم نهایی خود دربار حسنیان را تا بازگشوت از حوج بوه توکخیر
انداخته است .تدبیری که با درخواست مالقات و گفتوگوی عبداه مح

با خلیفوه و
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نرفت؛ اما نمایندگانی را از سوی خود برای مذاکر به نزد عبداه مح

فرستاد .اگرچوه

مشروبشدن آن به ظهور و تسلیمشدن محمد و ابراهیم از سوی منصور ،بیثمر گشوت.
(بالذری96۰/9 ،؛ ابناثیر)700-709/7 ،
52

عموی او ،سلیمانبنعلی مشورت کرد (نک :ابناثیر760/7 ،؛ بورای اطوالع از موتن ناموههوا ،نوک :ابونعبدربوه،
.)55-57/7
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یاری جست .نرمخویی او تا بدانجا بود که عبداه درخصوود ظهوور و بوردن فرزنودان

بوه نوزد منصوور بوا

 .۴ناسازگاری حسنیان؛ همگرایی در ظاهر ،واگرایی در عمل

با مروری بر مناسبات حسنیان و عباسیان در دور قدرت بنیعبا  ،میتوان دریافوت
که روابط این دو گرو مدعی خالفت به تدریج تیر شد و تا بدانجا یوی

رفتوه اسوت

که تعداد قابل توجهی از بزرگان حسنی در حبس منصور درگذشتهاند .با توجه به روابط
مسالمتآمیز حسنیان با خاندان عباسی در آغاز قدرتیابی بنیعبا  ،مخفیبودن محمود
و ابراهیم و دستگیرشدن عبداه مح

در سالهای آغازین حکوموت منصوور عباسوی،

اطالعات انودکی از نحوو بهور گیوری ایون گورو از علویوان از موسوم حوج ،در سویر
سیاست گزاری آنها برای قیام وجود دارد که در ادامه به آنها اشار خواهد شد.
در منابع ،به امیرالحاجی داوودبنعلی در نخسوتین سوال قودرتیوابی عباسویان (690
.ق) اشار شد است (خلیفهبنخیاب)0۰9 ،؛ اما ابنابیالحدید به دنبال این خبور ،آورد
مح

 ،داوودبنعلی را در بازگشت از مکه به مدینه همراهی میکردند (ابنابیالحدیود،

 .)85/5ادامۀ روایت ابنابیالحدید ،مدنظر یژوه

حایر نیست؛ اما بخ

نخسوتین آن

ظاهری خود به حاکمان جدید و تبعیت از آنها را برجسته سازند و همراهی با امیرالحاج
منتخب خلیفه ،یکی از این را ها بود است .این تبعیت ظاهری حتی در سوالهای بعود
نیز ادامه مییابد ،چنانکه برخی منابع و همانطورکه ییشتر اشار شد و مشواجر منصوور
با عبداه مح

را که به دستگیری عبوداه منجور شود ،یومن همراهوی او بوا منصوور

عباسووی در حووج سووال . 602ق دانسووتهاند (طبووری707-709/5 ،؛ اصووفهانی ،االغووانی،
 697/06و .)680
شاید نتوان به صورت مستقیم خبر موجود در منابع درخصود اتفواق یواران محمود
نفس زکیه برای ترور منصور عباسی را در یمن انجام مناسوک حوج در سوال . 602ق

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان

آشکار میسازد که حسنیان میکوشید اند یس از انتقال قدرت به عباسویان ،سرسوپردگی
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است که عبداهبنحسن ،حسن مثلث و محمدبنعبداه عثموانی ،بورادر موادری عبوداه

در میان شیو های بهر گیری حسنیان از موسم حج قرار داد؛ 1اما مروری بور ایون خبور،
آمدند .جمعی از یاران محمد به سرکردگی عبداهبنمحمد اشتر بر آن شودند کوه ابووجعفر را غوافلگیر کورد و
بکشند؛ اما محمد کشتن او را به تغافل و بدون دعوت به سوی خود روا ندانست .بنابراین ،آنچوه بور آن اتفواق
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 .1طبری نقل کرد است که در سال . 602ق ،منصور عباسی به حج رفت .در آن سال محمد و ابراهیم نیز به حج

آشکارکنند این امر است که چگونه حج فرصتی بینظیر در اختیار مخالفان حاکمیوت و
حامیان آنها قرار میداد است تا از روشهای نرم ،همچون دعوت به همکاری و بیعوت
تا روشهای سخت ،همانند قتل و حذو فیزیکی رقبای خود بهر گیرند .در یایوان نیوز
میتوان این نکته را افزود که موسم حج فرصتی در اختیوار حامیوان قیامهوای محمود و
ابووراهیم حسوونی قوورار داد تووا در ینووا آن از خلفووای عباسووی امووان گیرنوود .منووابع ،نووام
موسیبنعبداه مح

را در زمر این افراد قرار داد اند (ابنعنبه660 ،؛ اصفهانی ،مقاتل

الطالبیین.)99۰ ،
نتیجهگیری

یژوه

حایر حاکی از آن است که عباسیان و سادات حسنی خواهوان قودرت نیوز

مانند دیگر گرو های فعال سیاسی ،از موسم حج به عنووان فرصوتی بورای دسوتیابی بوه
میتوان از دو بخ

مجزا از یکدیگر نام برد :دور اموی ،که با اتحاد شکنند حسونی-

عباسی در موسم حج آغاز میشود و تا انفصال و بدگویی رهبر هریک از این دو گورو
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

(ابراهیم امام و عبداه محو

) و افشوای اعموال یودحکومتی دیگوری ،بوا توجوه بوه

رخدادهای موسم حج سال . 608ق یی

میرود؛ اما در همین ایام و اندکی یوس از آن

تا یایان دور اموی ،هریک از طرفین از این فرصت برای اطالع از ویوعیت گرونودگان
به دعوت ،دریافت هدایای هواداران و جذب حامیان نیز استفاد میبرند.
در دور عباسی ،با توجه به قدرتیابی عباسیان و بهر گیوری آنهوا از تموام امکانوات
موجود در جهت کنترل و حذو رقیب ،موسم حج به فرصتی برای خبرگیری از فعالیت
سادات حسنی ،دستگیری رهبر و دیگر بزرگوان موؤثر در ایون حرکوت ،کوشو

بورای
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اهداو خود بهر میگرفتهاند .درخصود جایگا حج در مناسبات این دو رقیب کهون،

تطمیع حسنیان و همرا سازی آنها بوا حاکمیوت تبودیل میشوود .در نهایوت نیوز انتقوال
سادات حسنی و حامیان مؤثر آنها به کوفه و زندان هاشمیه و اعمال فشار حوداکثری بور

50

می خورد؛ اما حسنیان در ابتدای این دور میکوشند تا در ظاهر ،تابعیت حداکثری خود
کرد بودند ،سر نگرفت (.)70۰-707/5
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محمد و ابراهیم ،اتفاقی است که یمن حجگزاری منصور عباسی در سال . 600ق رقم

را از خلفای عباسی اعالم دارند که این امر در همراهی آنهوا در حوج سوال  690و 602
.ق متبلور میشود .اگرچه اقدام منصور عباسی در دستگیری عبداه مح

یمن گوذر

او از مدینه برای حجگزاری در سوال . 602ق ،نقشوۀ تورور خلیفوه را توسوط حامیوان
محمدبنعبداه در حین انجام مناسک حج رقم میزند؛ اما در نهایت باور محمد به لزوم
دعوت منصور به خود ،او را از حذفی فیزیکی از سوی هواداران رقیبی برجسته ،رهوایی
میبخشد.

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان
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منابع

و ابن ابیالحدید ،شرح نهج البالغه ،بیروت :مؤسسه االعلمی للمطبوعات.6067 ،
و ابن اثیر ،الکامل فی التاریخ ،بیروت :دار صادر.6858 ،
و ابنسعد ،الطبقات الکبری ،تحقی محمد عبودالقادر عطوا ،بیوروت :دارالکتوب العلمیوه،
6062ق.
و ابنطقطقی ،محمدبنعلیبنطباطبا ،االصیلی فی انسواب الطوالبیین ،تحقیو سویدمهدی
رجایی ،قم :انتشارات کتابخانه آیتاه مرعشی6069 ،ق.
و ابنطقطقی ،محمدبنعلیبنطباطبوا ،الفخنری فنی آداب السنلطانی و الندول االسنالمی ،
بیجا :شریف ریی6060 ،ق.
و ابنعبدربه ،عقد الفرید ،بیروت :دار و مکتبه الهالل6068 ،ق.
0226م.
و ابنعنبه ،عمد الطالر فی انساب آل ابیطالر ،قم :انتشارات الریی69۰0 ،ش.
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

و ابنکثیر ،البدای و النهای  ،بیروت :دارالفکر6025 ،ق.
و ابوالعبا

حسنی ،احمدبنابراهیم ،المصابیح ،عمان :موسسۀ امام زیودبنعلوی الثقافیوه،

6000ق.
و ازدی ،یزیدبنمحمد ،تاریخ موصل ،تحقی علی حبیبه ،قاهر  :بینا68۰5 ،م.
و اصفهانی ،ابوالفرج ،االلانی ،بیروت :دار الکتب العلمیه ،بیتا.
و اصفهانی ،ابوالفرج ،مقاتل الطالبیین ،تحقی احمد صقر ،بیروت :دارالمعرفه ،بیتا.
و الهیزاد  ،محمدحسن ،جننبش حسننیان ،ماهیوت فکوری و تکایوهوای سیاسوی ،قوم:
شیعهشناسی6997 ،ش.
و بالذری ،احمدبنیحیی ،انساب االشراف ،تحقی سهیل زکار و ریا

زرکلی ،بیوروت:

و حسن ،ابراهیم حسن ،تاریخ سیاسی اسالم ،ترجمه ابوالقاسم یایند  ،تهوران :انتشوارات
جاویدان69۰2 ،ش.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.25.4.4

دارالفکر6065 ،ق.
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و ابنعساکر ،تاریخ دمشق ،تحقی علی عاشور الجنوبی ،بیروت :دار احیان الترای العربی،

و حموی ،یاقوت ،معجم البلدان ،بیروت :دار صادر6887 ،م.
و خلیفهبنخیاب ،تاریخ خلیف بن خیا  ،تحقی فواز ،بیروت :دارالکتب العلمیه6067 ،ق.
و راوندی ،قطبالدین ،الخرائ و الجرائح ،تحقی مؤسسه امام مهودی
امام مهدی

 ،قوم :مؤسسوه

 ،بیتا.

و ساعدی ،محمدبنحسین ،الحسنیون فی التاریخ ،نجف :انتشارات نجف687۰ ،م.
و سبطبنجوزی ،تذکره الخواص ،بیروت :انتشارات مؤسسه اهلبیت

6026 ،ق.

و شامی ،فضیلت ،تاریخ زیدی در قنرن دوم و سنوم هجنری ،ترجموه سویدمحمد ثقفوی،
علیاکبر مهدییور ،شیراز :دانشگا شیراز69۰5 ،ش.
و شریف مرتضی ،علیبنحسین ،امالی مرتضنی (لنرر الفوائند و درر القالئند  ،تحقیو
محمد ابوالفضل ابراهیم ،قاهر  :دار الفکر العربی6889 ،م.
دارالمعارو ،بیتا.
و عبداهبنعلی ،المسند ،العلویون و العباسیون و دعوه آل البیت ،قاهر  :دارالمنار6886 ،م.
و الغریری (الغروای) ،سامی ،الزیدی بین امامی و اهل سن  ،بیجوا :دارلکتواب االسوالمی،
022۰م.
و مجهول المؤلف ،اخبار الدول العباسی  ،تحقی عبدالعزیز الدوری و عبدالجبار المطلبوی،
بیروت :دارالطلیعه6856 ،م.
و مجهول المؤلف ،العیون و الحدائق فیاخبار الحقایق ،بغداد :مکتب المثنی ،بیتا.
و مسکویه رازی ،ابوعلی ،تجارب االمم ،ترجموه ابوالقاسوم اموامی ،تهوران :دارسوروش،
6958ش.
و مسعودی ،علیبنحسین ،مروج الذهر و معادن الجوهر ،بیروت :دار اندلس ،بیتا.

حج؛ عرصه همگرایی و واگرایی حسنیان و عباسیان

و عمر فوزی ،فاروق ،العباسیون االوائل ،بغداد :مطبقه جامعه بغداد6855 ،م.
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و طبری ،محمدبنجریر ،تاریخ الرسل و الملوک ،تحقی محمد ابوالفضل ابراهیم ،قواهر :

و مفید ،محمدبنمحمدبننعمان ،ارشاد ،تحقیو مؤسسوه آلبیوت لتحقیو التورای ،قوم:
و نجفیان ریوی ،لیال« ،بررسی چگونگی مناسبات حسنیان و امامان شویعه
 607هجری قمری» ،مطالعات تاریخ اسالم ،ش ،6۰سال  ،7بهار .6980

توا سوال
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المؤتمر العالمی اللفیه شیخ المفید6069 ،ق.

و نجفیان ریوی ،لیال ،حیات سیاسی حسنیان تا سنال  541هجنری ،تهوران :یژوهشوکد
تاریخ اسالم6980 ،ش.
و النجم ،مهدی عبدالحسین ،ثورات العلویین و اثرها فی نشو المذاهر االسنالمی  ،بیجوا:
مؤسسه بال 0220 ،م.
و نمیری ،عمربنشبه ،تاریخ المدین المنوره ،تحقی فهویم محمود شولتوت ،بیوروت :دار
الترای6062 ،ق.
و الوجیه ،عبدالسالمبنعبا  ،اعالم المؤلفین الزیدی  ،عمان :مؤسسوه االموام زیودبنعلوی
الثقافیه6002 ،ق.

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰
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