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ت نقش مبارزاتی سادات حسینی از آغازخالف

  عباسیان تا شهادت امام رضا

  ____________________________________ 1رضا جعفری نوقاب  ____________________________________ 
 11/9/1129: پذیرش تاریخ - 19/11/1121: وریافت تاریخ

 چکیده
با بهرره   ق231تا اینکه عباسیان به سال  ،عباس بودند کنار بنی در امیه بنی مخالفت باسادا  در 

برا روی کرار آمردن    . دندگردی باعث فروپاشی دولت امویان «الرضا من آل محمد» گیری از شعار

 ،دیدنرد  مری سرهیم   امیره  سرادا  کره خرود را در زوال بنری    . علویان کنرار زده شردند  ، عباسیان
 . وجود آوردند ههایی را علیه خالفت عباسیان ب جنبش

دارتری را علیره عباسریان    دامنه تر و با آغاز به خالفت رسیدن عباسیان، شاخه حسنی نقش فعال
 نمودند.  ایفا

 ن حکومت بیشتراگذرد حضور سادا  حسینی در صف مخالف می آغاز خالفت عباسیان هر چه از
( حسینی حسنی و) هر دو شاخه از سادا  مون تقریباًأشود تا جایی که در دوره م می تر پررنگ و

 . در کنار همدیگر نقش فعالی در برخورد با حکومت داشتند

سرادا ،   نقش مبارزاتی، سادا  حسنی، سادا  حسینی، ، امام رضاائمه شیعه ها: کلیدواژه
 .خالفت عباسیان

 ّمه مقد

این علگم پگس ام    .ور عصر جاهلیت رونق واشتها  بعلم انساب ور میان عر
اوامه یافت. علگم   اولین مکنوباس مسلمانان ور قرون نخسنینممان با  هماالی  نیز 

 .اریخ االی تگروه  –های االیمی آالنان قدس رضوی  بنیاو پووه .  1
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ام اواخر قگرن   اماگرفت،  وربرمیرا ها  بعر همةور ابندا گسنره والیعی ام انساب 
بگه  ، شگد  مگی  لیفاتی که ور ممینه انساب عرب نوشنهأت ،الو  هجری به مرور ممان

 . گرویدمحدوو نگاری الاواس  نسب
بیشگنر بگرای    لّفگان شگیعه و  ؤبگه خصگو  م  ، والت مسلمانانه بانساب کنب 

ق( 977-914) العالیالگی  ةنسةاب یحیی تألیف شد. ضبط انساب الاواس  شناالایی و
ایگن   گگذار  ور واقع بنیگان  اشد که ور این حومه فعالیت واشنه وب می نخسنین کسی

 . حومه بووه االت
ام علل رشد انساب نگاری الاواس، آیاس و روایاتی بووه کگه وربگارة فضگایل    

کگوثر   ةالاواس وارو شده بوو. برخی آیاس ور قرآن کریم، مانند آیه مووّس و الور
به البب محبوبیت امامزواگگان ور  باشند. امرومه نیز  فضیلت الاواس می رای ب نشانه

میان مرو ، ام  االت تا برای آشنایی با مبگارماس و چگگونگی شگهاوس و ویگگر     
 موایای مندگی آنان، به پووه  و تحالیق بپروامیم.

اند؛ یکی شاخه حسنی کگه بگه    الاواس ور کنب انساب به ووشاخه تالسیم شده 
الحسگین معگروف    ه بنگی اند و ویگری شاخه حسینی که بگ  الحسن مشهور بووه بنی

و ام ررف ماور به حضگرس   بووند. نسل این الاواس ام ررف پدر به اما  علی
شد. ور اوامه و با توجه به مجال اندک پی  رو، تنها به فعالیت  خنم می فارمه

پرواخنه  مبارماس الاواس حسینی ام آغام پیدای  عباالیان تا شهاوس اما  رضا
 خواهد شد.

 اعی سادات قبل ازحکومت عباسیانشرایط سیاسی و اجتم

و فرمنگدان ، ربگق عالایگد     ، حضگرس علگی  ور ممان حیاس پیامبر اکر 
شیعیان، به نصّ آیاس و روایاس ام ررف خداوند برای امر حکومت تعیگین شگده   

امر  کنار موه شد و ور جریان الالیفه علی بووند، لیکن پس ام رحلت پیامبر
و فرمنگدان  کگه    ید. ام همان ممان، علگی خیفت به کسانی ویگر واگذار گرو

حق خوی  را غصب شده ویدند، با خلفای معاصرشان مخالفت کگروه، خگوو را   
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ها ور تالابل با آنان ام هیچ کوششی  وانسنند. خلفا و حکومت ایق امر حکومت می
 ّ توان تیش کروند تگا آنگان را ور چشگم مگرو  کوچگک و      وریغ نکروند و ور حد

را  ّ و لعن امگا  علگی   های خوو الب ها و الخنرانی آنها ور خطبهتحالیر نمایند. 
 ور الرکوب پیروان آنان کوتاهی نورمیدند. فشگارهای اقنصگاوی و   رایج نمووند و

فرمندان آنان روا واشنند که باعث مهاجرس برخی ام آنان  آمار فراوانی بر اذیت و
گگاه   برونگد و  ه الر میام مدینه گروید. برخی ام ترس جانشان مخفیانه ور مدینه ب

 به منارق ویگری نالل مکان کروند و تا پایان عمر ناشناس مندگی نمووند. 
هگا بگر ذریگه     اذیت امیه، آمار و روی کار آمدن بنی پس ام کشنه شدن عثمان و

مبر و عنرس او و اممان رهور االی  با پی امامیه  بنیووومان  .آشکارتر گروید پیامبر
امیگه و   وورهام االی  یعنگی ام  پی  و این وشمنی ام  ، وشمنی واشنندآل علی

وو عمگوماوه بوونگد    که هر« هاشم بنی»، با هاشم و فرمندان  «امیه بنی»فرمندان  
هاشگم   امیه و بنگی  وو خاندان بنیمیان واشنه و بعد ام االی  همچنان  الاباله ویرینه

 میگان نگزاد   ار ویگگر ب ،و قنل عثمان )خلیفه الو ( که ام این رایفه بوویافت  اوامه
رلب  ونیا مروانی خوشگذران و بیشنردید کرو. خلفای اموی جاین وو خاندان را ت

 های فارس و رو ، بساط تشگریفاس و تجمگیس و   حکومتپیروی ام بووند و به 

عی  و نوش ملوک و الیرین ور وربار آنها و فسگاو ور والگنگاه حکگومنی آنهگا     
واری و حنگی رعایگت رگواهر االگی ،      ویگن  بوو و ور امور مربوط به وین و رایج
 ایگن  خیفگت  ویوه علویان بگه  مسلمانان، بهتوجه بووند و به همین البب عامه  بی

 رایفه بدبین بووند. 

امیگه، بگه خصگو      آمیز با الاواس ور عصر بنگی  چنان که یاو شد، رفنار توهین
ندان او ّ معاویه، حجاج بن یوالف ثالفی، عبدالملک و فرم حد النم بی  ام رلم و

 به الاواس، باعث هجرس برخی ام آنها به نالاط ووروالت همچون ایران گروید. 
برتگری   با اجرای الیاالت برتری نگواوی و  پس ام فنوحاس االیمی ور ایران و

النم بسیاری ام الوی خلفا به ایرانیگان روا واشگنه    اقنصاوی ام ررف خلفا، رلم و



 25 1129 بهار 111شمارة    

الگاواس را ور ایگن رلگم والگنم     شد و ام حالوق بسیاری محرو  شدند. ایرانیگان،  
ای ام  نالطگه  وانسنند وبا شناخنی که ام آنان پیدا کروه بووند، ور هر همانند خوو می

شدند،  همدل می واشت با او همراه و ایران اگر یک نفر علوی الر به شورش برمی
که ور قیا  یحیی بن مید به کمک او شنافنند و با وی همکگاری نموونگد. ور    چنان

نواوگگان ، بیشگنرین    فرمندان و و ویوه اما  حسین یه، الاواس و بهام عصر بنی
 ها را علیه خلفای عصرشان انجا  واوند. قیا 

ور اوایل قرن وو  هجری بگا آگگاهی ام ایگن     نواوگان عباس، عموی پیامبر
موضود که ایرانیان ووالندار اهل بیت پیامبرند، توانسنند بدون اینکه ام کسی نامی 

ور ایران الپاه گرو آورند و ور الال « الرضا من آل محمد»شعار  ببرند، ور پس
 امیه را الاقط نمایند و خوو بر اریکه قدرس تکیه منند.  ق قدرس بنی119

 سادات حسینی پس از خالفت عباسیان

توان  می آنهاعباالیان برای رالیدن به قدرس ام عواملی الوو بروند که ام جمله 
، کینگه و نفگرس غیگر عگرب ام     با رالگول اکگر   برواری ام خویشاوندی  به بهره

امیه با  آمیز و آمیخنه با شدیدترین تعصباس نواوی بنی توهینرفنار  امیه به ولیل بنی
امیه به ویگوه   وار بنی ویوه ایرانیان، اخنیفاس واخلی میان اعراب ررف غیر عرب به

ی مرو  شرایط نابسامان اقنصاوی و اجنماعو ور منارق حساالی همچون خراالان 
 .امیه اشاره کرو ور اواخر وورة بنی

و ق( 114-119)با خیفت ابوالعبگاس الگفاب   ق 119خیفت عباالیان ام الال 
ور پی الرنگونی مروان بن محمد گ آخرین خلیفه امگوی گ آغگام شگد و ور الگال       

ق، ور ممان خیفت مسنعصم و ور اثر حمله هواکوخان مغگول بگه بغگداو و    454
و به پایان رالید و بدین ترتیب الیطره تالریباً پانصگد الگاله   فنح آن شهر ام الوی ا

هگای االگیمی    ر الگرممین ب عموی پیامبر االی  ،نواوگان عباس بن عبدالمطلب
 پایان یافت.

رگول مگدس   هماننگد   ی،هگای گونگاگون   خیفت پانصد الاله عباالگیان ام جنبگه  
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یر عگرب  خیفت و علل آن، شیوة والت یافنن به قدرس، نحوه برخورو با مرو  غ
،  امیگه بگا غیگر عگرب گ      تابع خیفت به ویوه ایرانیان گ و مالایسه با برخگورو بنگی   

های کم و بی  مسناللی که ور قلمرو آنان بگه وجگوو    چگونگی ارتباط با حکومت
، شگیوه و چگگونگی اوارة    امیه الگاباله نداشگت گ    روی که ور وورة بنیاآمدند گ مو 

قابل بحث و بررالی االت  ،ور این قسمتقلمرو بسیار والیع آنان و نال  ایرانیان 
خلفگای ووره   بگا  الاواس حسگینی  تعامل تالابل وو ما ور این نوشنار به چگونگی 

 پرواخت. یان خواهیم اول عباال
نواوگان آن حضگرس   و الاواس حسینی ور این برهه، به فرمندان اما  الجاو

زرگگواری  تگوان بگه ائمگه ب    ام رهبران الگاواس ور ایگن ووره مگی    شوو و اریق می
 اشاره کرو.  اما  رضا همچون: اما  صاوق، اما  کارم و

 همکاری سادات با ابوالعباس سفاح

با روی کار آمدن عباالیان ور عصگر خیفگت ابوالعبگاس الگفاب تگا حگدووی       
مگا شگاهد    والگنگاه حاکمگه وجگوو واشگت و     ارتباراس نزویکی میگان علویگان و  

االیان ام ناحیه الگاواس نیسگنیم.   گیری خیفت عب گونه ورگیری ور آغام شکل هیچ
. 1آلگوو  انگد: او بسگیار الگریع والگن  را بگه خگون مگی        گر چه ورباره الفاب گفنگه 

کارگزاران  ور وورترین نالاط بیو االگیمی نیگز ور ایگن ویوگگی ام وی پیگروی      
کروند. واالنان کارگزار او ور موصل بر همگان روشن االت. حاکم موصل کگه   می
ل هزاران نفر را ور مسجد الر بریگد. مورخگان ور ایگن    اش بوو، ور موص ماوهربراو

این قنل عا ، به الپاه والگنور واو کگه الگه روم هگم بگه       نویسند: او پس ام باره می
 کشنن منان بپروامند؛ میرا آنان بر جنامه مروان خوو گریسنه بووند.

این واقعه، اهل موصل چنان الرافکنده شده بووند که  اند پس ام مورخان نوشنه

 .921 ، تاریخ الخلفاربکر،  ، عبدالرحمان ابیالیوری .1
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 1صدایی ام آنان برنخاالت. ویگر
های خونخواری، خلفای عباالی ام آغام روی کار آمگدن   با وجوو این خصلت

وانسنند که علویان ور میان مرو  نفوذ فراوانی وارند و منوجگه بوونگد    به خوبی می
که مرو  برای الاواس احنرا  بسگیاری قائگل هسگنند و آنگان را شایسگنه خیفگت       

م الوی الاواس وحشت واشنند. آنان ام همگان ابنگدای   رو الخت ا وانند؛ ام این می
حکومنشان جاالوالانی را بر الاواس گماشنه بووند. ور حکومت الگفاب هیئنگی ام   

وقنی که آنان مجلس را ترک کروند، الگفاب بگه معنمگدان     .الاواس نزو وی آمدند
خوی  گفت: محل اقامنشان را آماوه کنید و هرگز به محبت آنگان خگو مگیریگد.    

خگارر ام مگا نشگان     آمروه آنها تنها بووید، خویشنن را منمایل بگه آنهگا و   هرگاه با
 9گویند، همه را به من گزارش وهید.  بدهید. هر چه را می

انگد؛ ام   وانست عباالیان با نا  علویان بر قگدرس تکیگه موه   ابوالعباس الفاب می
به مدینه حنی هدایایی را برای الاواس  رو هیچ برخورو تندی با آنان نداشت و این
هگا ام الگنم    ویوه علویان که الال هاشم به ، بنی ور آغام پیرومی عباالیانفرالناو.  می

محمت بووند ام هر الو به الوی کوفه و حیره الرامیر شدند تگا   امویان ور رنج و
عباالیان شرکت کنند و هم ام بهره خوو ور حکومت جدید  هم ور جشن پیرومی

واشگت و   خوو علویان را گرامی مگی رانی حکمووران  آگاهی یابند. الفاب ور همه
کگه گمگان    نفرمندان اما  حسگ  واو، ولی آنان به ویوه به آنان صله و جایزه می

اند، بگه وریافگت    میدان آمده کروه بووند عباالیان برای والنیابی آنها به حکومت به
پدر نفس مکیّه  ،عبداهلل بن حسن بیذری:شدند. به گفنه  جایزه و انعا  راضی نمی

. الفاب او را بسیار گرامگی واشگت و    همراه ویگر علویان ور حیره نزو الفاب رفت
مدینگه برگشگت و    ولگی هنگگامی کگه بگه     ،مبلغ یک میلیون ورهم بگه او بخشگید  

کرونگد،   الفاب را به خارر اعطای این مبلغ وعا ند وخویشاوندان  به ویدن  آمد

 . 42 ، ترجمه الید خلیل خلیلیان، مندگی الیاالی هشنمین اما ، جعفر مرتضی)عاملی(،  حسینی. 1

 .41 ، همان. 9
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 گویید که اندکی ی را الپاس می، مرو ا  تر ام شما ندیده ، هرگز ناوان : ای قو  گفت
 .1 ام حق ما را واوه و بیشنر آن را صاحب شده االت

و  خشم بابسیار تعجب کرو. هر چند منصور  الخن او به گوش الفاب رالید و
ولگی الگفاب منعگرض     ،«نشگوو  آهن جز با آهن راالت»پیشنهاو واو که  عصبانیت

ان  را بگریزانگد و  هر کس الگخت بگیگرو، یگار   »عبداهلل نشد؛ میرا معنالد بوو که 
  «هرکس نر  باشد به او الفت گیرند.

هایی ور ابندای عصر عباالیان ام ررف غیر الگاواس ور منگارق    قیا  ها و چال 
خواهگان   گوناگونی ام بیو االیمی به پا گرویدنگد کگه ور حمایگت ام علویگان و    

لیگه  برکناری عباالیان بووند، چنان که ور ماورارالنهر، شریک بن شگیخ المهگری ع  
بیت  گفت: ما ونبال آن بوویم که یکی ام اهل می اندامی کرو و الفاب شورشی را راه

 . 9خیفت به والت عباالیان بیفند پیامبر به خیفت برالد، نه اینکه قدرس و

 اختالف سادات حسنی با عباسیان

پس ام خیفت الفاب، خطر واقعگی علیگه ارکگان حکومگت عباالگی ام الگوی       
های قدرس آنان  تِ آنها را وچار آشوب نموو و پایهالاواس شدّس گرفت و حکوم
ق قیامی ام الوی الاواس شکل گرفت که رهبری 145را به لرمه انداخت. ور الال 

بر عهده  ، ام نواوگان اما  حسنآن را محمد بن عبداهلل بن حسن بن حسن
بگن عبگداهلل ) نفگس مکیگه( بیعگت      محمّگد  مدینه با  واشت. بیشنر شهرهای مکه و

ها الاواس حسنی که مسلک میدی واشنند بگرای بگه خیفگت     . ور این قیا نمووند
 کرونگد و  رالیدن نفس مکیه، او را به عنوان مهدی موعوو ور حجگام معرفگی مگی   

خواالنار برکناری منصور عباالی گرویدند. با اعگین قیگا  ام الگوی نفگس مکیگه،      
شگنر  ( ربوونگد. بی 151-114علویان خواب راحگت را ام چشگم منصگور عباالگی )    

 .112-117  ، 1جانساب ااشرافاحمد بن یحییبیذری. 1
 .452 ، 7ج، تاریخ ربری، محمد بن جریر، ربری. 9
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کنندگان الپاه ام الاواس حسنی بووند؛ میرا شاخه حسنی ور عصر منصگور   شرکت
بلندپروامتر بووند. به نالل ام ابوالفرج اصفهانی تنها چهار  تر و ام نظر الیاالی فعال

حسگین،   اند. آنها عیسی و تن ام الاواس حسینی بیشنر ور این حرکت نال  نداشنه
ام فرمندان جعفر بن محمگد    و موالیو عبداهلل وو تن ام فرمندان مید بن علی

 1بووند.
یگک ام   حضور عیسی و براورش حسین بن مید ور قیا  نفگس مکیگه بگر هگیچ    

اند، ولی ام شگرکت   نویسان به آن اشاره کروه مورخان پوشیده نیست و همه تاریخ
عبداهلل و موالی، فرمندان جعفر بن محمّد ور قیا  نفس مکیگه، بگه جگز ابگوالفرج،     

 9 الخنی به میان نیاوروه االت.کسی ویگر 

 در قیام نفس زکیه نقش امام صادق

آن  .آمگد  ور این ممان ام رهبران و بزرگان الاواس به شگمار مگی   اما  صاوق
ام الگوی   حضرس حاضر به همکاری با نفس مکیه نشگد و بگدین الگبب امگا     

اوضاد و شگرایط را بگرای    اما  1محمد نفس مکیه و عیسی بن مید تهدید شد.
رو با آنان  همچنین ام نیّت رهبران قیا  آگاهی واشت و ام این وید و ا  آماوه نمیقی

همکاری نکرو. پیروان محمد نفس مکیه همگی ام میدیه و معنالد بووند که نفگس  
کرونگد و   نزویکان  او را به عنوان مهدی معرفگی مگی   مکیه مهدی موعوو االت و

 به مهدی بوون  باور نداشت.  تنها اما  صاوق
نویسد: ور رومگار محمد نفس مکیگه بگزر ِ الگاواس     حسن ابراهیم حسن می

 . 911 محیتی،  ی، ترجمه رالولمالاتل الطالبیین، ابوالفرج ،نیاصفها. 1

الند آن ضگعیف   ور قیا  نفس مکیه مورو خدشه االت و نالل ابوالفرج ورباره حضور موالی بن جعفر .9
عبداهلل بن جعفر بن محمد ور آن جنگ  کسگی را ام اهگل     نویسد: می الطر بعد . ویرالد می به نظر

. بنگرید به: حمزه ور جن  نفس مکیه نال  فعالی واشت، عبداهلل مندنیز فر خراالان به قنل رالاند و
 .914  ،ترجمه رالولی محیتی ،مالاتل الطالبییناصفهانی، ابوالفرج، 

 .141  ، 1ج ، اصول کافی، محمد بن یعالوب، کلینی. 1
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به یاران  بوو. ایشان خوو ور جنب  حضور نداشت و حسینی، جعفر بن محمد
 1خوی  والنور واو تا آرا  بمانند تا فرصت مناالب برای قیا  به والت آید.

 پایبند و به امامت اما  صاوق شیعیان واقعی نزو محمد نفس مکیه نرفنند و
نه قیا  بگا شمشگیر. ور    تربیت اجنماعی االت و معنالد بووند کار اما  تنها تزکیه و

 احکا  شریعت و ، آمومش فاله ونظر این گروه ام شیعیان ور آن عصر کار اما 
9هدایت مرو  بوو، تا اخنیفی ور جامعه مؤمنان پدیدار نگروو.

 

ر هگراس واشگت. بارهگا    بسگیا  با وجوو این، والنگاه حاکمه ام اما  صگاوق 
 واو و عنگاب قگرار مگی    را والنگیر کروه، ایشان را مگورو تهدیگد و   منصور اما 

منصگور  قیا  بر ضد حکومت ور الر وارید.  ةکرو به اینکه اندیش ایشان را منهم می
 ا نگه، پیوالگنه  الت یگ اوتدارک قیا  علیه  ور جعفر بن محمد براى آنکه وریابد

. نوشگت  مى ان شیعیان عراق و خراالان به آن حضرسهاى جعلى فراوان ام مب نامه
اموالى بگه عنگوان خمگس توالگط افگراوى گمنگا  کگه خگوو را         و  ها نامههمچنین 

فرالناو. اما  با وراینى که واشت آنان را  مى اما کروند، نزو  خراالانى معرفى مى
 خگوو را ور خگون فرمنگدان پیگامبر     کرو که شناخت و به ایشان الفارش مى مى

 .نکنندشریک 
، نزو منصگور ام آن حضگرس بگدگویى     پاواش وریافت فرالناوگان منصور برای

.  ور تگدارک قیگا  االگت    ،کروهگروآوری  گفنند که او مال و االلحه کروند و مى مى
رو کگرو.   هچین را با هگم روبگ   الخن والت کم ور یک مورو منصور، اما  صاوق و

چین اصرار واشت کگه بگه    ى الخنول ،واوند انکار کرو اما  آنچه را به او نسبت مى
بگر اوعگاى خگوو     گوید. اما  ام او خواالت که چشم خوو ویده االت و راالت مى

را بگه   چین هنوم الگوگند  اى را به او تلالین کرو. الخن الوگند یاو کند و قسم ویوه

 .194 ، 9، جترجمه ابوالالاالم پاینده، تاریخ الیاالی االی ، حسن ابراهیم ،حسن. 1
 .171-141 ، 1ج، اصول کافین یعالوب، ، محمد بکلینی. 9
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  1.پایان نبروه بوو که بر ممین افناو و مرو
 کگرو. امگا   را مصگاوره   موالى بخشى ام امگوال امگا  صگاوق    عیسى بن
ولى منصور نه تنها امگوال ایشگان را    ،منصور رفت تا آن را پس بگیرو شخصاً نزو
با یگاوآورى ایگن نکنگه کگه      بلکه قصد کشنن ایشان را واشت و اما ، پس نداو

 . با تعهدى که الپرو، ام والت او نجاس یافت عمر من رو به پایان االت و
ا او را ام مدینه به عراق فراخواند واشت و باره نظر میرهمواره اما  را  منصور

حنى بگراى آنکگه شخصگیت علمگى و      و مدتى او را ور کوفه تحت نظر گرفت و
 وشگوار ل ئبا آماوه کرون مسگا  معنوى اما  را ور هم بشکند ام ابوحنیفه خواالت تا

و نفگوذ ایشگان     هگت منارره کند و با غلبه بر او ام ابّ علمى ور حضور او با اما 
کگرو   کار برعکس شد و ابوحنیفه ور منارره مغلوب گروید و اعنرافولى  ،بکاهد
  9.االت ام همه وانشمندان عصر واناتر که اما 

ها هرچگه بیشگنر نسگبت بگه الگاواس صگورس        اذیت آمار و گونه فشارها و این
نگگریم ور   یافت. چنان که می ها ام الوی الاواس شدّس بیشنری می گرفت، قیا  می

و ام  بوونگد  الی، الگاواس ام مزایگای بیشگنری برخگوروار    مهدی عبا عصر الفاب و
شگد، قیگامی هگم ام     الوی خلفای عباالی رلم و النمی به حالوق الاواس روا نمگی 

 ؛ امّا ور عصر منصور و هاوی و هارون، چون رلگم و افناو الوی الاواس اتفاق نمی
هگا چنگان    ایگن قیگا    ةوهگد، وامنگ   اذیت بیشنری نسبت به الاواس روی می آمار و

شگدند، او را   رو مگی  یافت که عباالگیان بگا هریگک ام علویگان کگه روبگه       گسنرش
پنداشنند. عیمه جعفر مرتضی عاملی  شورشگر یا آرمومندِ به راه انداخنن قیا  می

هجری  911مون به الال أنویسد: ور مدس هفناو الال ام عصر الفاب تا عصر م می
1الی قیا  ام الوی الاواس علیه عباالیان برپا شده بوو.

 

 .171،  47ج ،بحاراانوارمحمدباقر،  ،مجلسی. 1
 .951-957 ، 4ج، راعی  النبی الیر، شمس الدین ،ذهبی. 9

 . 17 ، هشنمین اما الیاالی مندگی ، حسینی جعفر مرتضی. 1
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الحسگن هسگنند و تنهگا شگمار انگدکی ام       ها ام الگاواس بنگی   ران بیشنر قیا رهب
ها مانند  ترین قیا  الحسین را ور الپاه مخالفان حکومت شاهدیم. رهبران بزر  بنی

ق، ام الگاواس حسگنی   142ق یا صاحب فخ ور الگال  145قیا  نفس مکیه به الال 
رگگان الگاواس بگه شگمار     بز ها ائمگه ارهگار کگه ام رهبگران و     اند. ور این قیا  بووه
الحسین را ام حضور ور الگپاه   بنی حنی اما  صاوق آمدند، حضور ندارند و می

وانست که رهبگران قیگا     کرو؛ میرا ایشان ور قیا  نفس مکیه می نفس مکیه منع می
و  وید اهداف مالدالی را ور آن قیا  نمی کنند. اما  برای امامت خوی  تبلیغ می

در نفس مکیه گوشزو کرو که فرمندانت را به کشنن نده؛ میرا رو به عبداهلل پ ام این
  1خیفت به آنها نخواهد رالید.

 رفتار منصور عباسی با سادات حسنی پس از قیام نفس زکیه

رو منصور عباالی به  ور قیا  نفس مکیه الاواس حسینی وخالنی نداشنند؛ ام این
ا بگا غگل و منجیگر ام    ریاب بن عثمان والی مدینه والنور واو که الگاواس حسگنی ر  

پگاان الگوار    ور حالی که ریاب آنان را بر شگنران بگی   مدینه به عراق روانه کنند و
ور کنار هریک نگهبگانی گماشگنه بگوو، آنهگا را بگه عگراق فرالگناو. امگا           نمووه و
نگریسگت   اش مخفیانه ام پشت پروه آنها را بدان وضع می ام ورون خانه صاوق

 9ریخت. و اشک می
منصگور   نویسگد:  رالب مى رباره رفنار منصور با خاندان على بن ابیمسعووى و

هاى بدون الگرپوش   را والنگیر و بر کجاوه فرمندان و نواوگان حسن بن على
و ور آنجا ور میرممینى که شب و روم تشگخیص   نمووالوار کرو و به کوفه روانه 

نه، قگرآن را بگه   گا . آنان براى شناالایى وقت نمامهاى پنجکروشد مندانى  واوه نمى
ایسناوند،  پنجم قرآن به نمام مى پس ام قرائت نموون یک ،پنج قسمت تالسیم کروه

 .141  ، مالاتل الطالبیین ،ابوالفرج، اصفهانی. 1
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به ناچگار ام همگان چهگارویوارى      براى قضاى حاجت ،آنان والیله نظافت نداشنه
بگه  آلگووگی محگیط،   کرونگد. بگا مگرور ممگان و ور اثگر       محل الکونت االنفاوه مى

و نیگز گرالگنگى و تشگنگى جگان      یمگاری بور اثگر   ،شدهوچار هاى الخت  بیماری
 1. باخنند مى

آنان ور ایگن ممگان وریفگه     ها را به والت واشنند و الاواس حسنی رهبری قیا 
تالیه را بر خوو حرا  کگروه   وانسنند و ورگیری با خیفت می خوو را فالط مبارمه و

 پیوالنه علَم مخالفت خوی  را برای مبارمه با خلفای عباالگی برافراشگنه   بووند و
والنگاه حاکمه نیز منالابیً با آنان برخورو تندی واشت. الگاواس حسگینی    بووند و

 موند، ولگی ام آمار و  والت به شمشیر نمی نیز چون ام علویان بووند، گر چه عمیً
 همیشه مورو الور رن حکومت بوونگد و  رلم حکومت ور امان نبووند و اذیت و

شگدند یگا حالگوق آنگان      ا تهدید مگی افناوند ی ها به مندان می گاه با همین الور رن
ور عصگر منصگور بارهگا     که اما  صگاوق  شد، چنان امررف حکومت پایمال می

 تهدید یا مندانی شد تا الرانجا  به شهاوس رالید.

 رفتار هادی عباسی با سادات

ق، به مدس وه الال، تا حدووی ام 151روی کار آمدن مهدی عباالی به الال  با
النه شد و حالوقشان افزای  یافت و بگا آنگان بگه    گیری نسبت به الاواس کا الخت

عدالت رفنار شد. الاواس نیز ور ووره خیفت او والت به هیچ تحرکی نزوند. بگا  
ق و روی کار آمگدن فرمنگدش، هگاوی عباالگی،     141مر  مهدی عباالی ور الال 

مار بسیار بر همة الاواس شرود گروید. خلیفه معنالد بوو که آفشار شدید و رلم و 
مالرری آنان قطع گروو. همچنگین بگه    واس به الخنی رفنار شوو، هدایا وبا همه الا

کارگزاران  والنور واو تا برای همه آنان جاالوالانی گماشنه، تحرکاس آنگان میگر   
 نظر گرفنه شوو.

 .922 ، 1ج، مروج الذهب، ابوالحسن ،مسعووی. 1
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شد؛ چنان که نالل االت: عمگر   ها شامل الاواس حسینی نیز می گیری این الخت
مدینه بوو. وی نسگبت بگه همگه    بن عبدالعزیز، ام نواوگان عمر بن خطاب، حاکم 

خدمنی به خلیفه به فرمندان الاواس تامیانه  برای خوش گرفت و الاواس الخت می
حرمنی  کوچه و بامار، به آنان بی چرخاندن آنان ور به جر  شرابخواری و مو و می
نموو و برای اینکه آنان را بیشنر میر نظر واشنه باشگد، بزرگگانی ام الگاواس را     می

تگگا بگگرای معرفگگی هگگر رومه خگگوو بگگه فرمانگگداری برونگگد.   مورگگف نمگگووه بگگوو
، منجر بگه خشگم الگاواس    مورو او نسبت به اهل بیت پیامبر یهای بیرگی الخت
 1گروید.

 در قیام فخ نقش امام کاظم

مورو حاکم  های بی گیری قیا  صاحب فخ ور عصر هاوی عباالی به علل الخت
اواس حسگنی بگوو. ور ایگن    وقود پیوالت. رهبری آن به والت یکی ام الگ  همدینه ب

که ام بزرگگان الگاواس االگت، حضگور فیزیکگی ور آن قیگا         عصر، اما  کارم
امگا  ام او   شگوو و  را جویگا مگی   نداشت، ولی قبل ام قیا ، حسین فخ نظر اما 

کنگد.   تواند به او کمک کند عگذرخواهی مگی   ام اینکه نمی احساس رضایت وارو و
واهی شد، پس هوشیار باش و به کسی اعنماو فرماید: تو کشنه خ به او می اما 

کننگد، ولگی    اند و به راهر اوعای ایمگان مگی   نکن! میرا آنها مرومانی فاالد و فاالق
اند. ور مصیبت شما گروه فامیل، من پگاواش خگوو    بدان که ور ول منافق و مشرک

9جویم.  را نزو خدا می
گفگت: مگن ام    مگی کنگد کگه او    علی بن عباس ام ابراهیم بن االحاق روایت می

گفننگد: مگا تگا وقنگی کگه بگا        یحیی بن عبداهلل شنید  که مگی  حسین صاحب فخ و
قیگا  نپگرواخنیم. مگا بگا موالگی بگن        خاندان خوو مشورس نکرویم، بگه خگروج و  

 .927-925،  مالاتل الطالبیین، ابوالفرج، اصفهانی. 1
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 1او به ما والنور قیا  واو. مشورس کرویم و جعفر
ویگد؛ ام   هدف قیگا  را مالگدس مگی    ام قیا  فخ رضایت واشت و اما  کارم

نال  فعگالی ور   حضور فیزیکی و رو همة الاواس حسینی به جز اما  کارم ینا
علیه حکومت عباالیان والت به شمشیر مونگد. بگا وجگوو ایگن،      آن قیا  واشنند و

ویگد. هگاوی    مگی  والنگاه خیفت همه مشکیس خوی  را ام الوی اما  کارم
جنه، انه صاحب واهلل ما خرج حسین اا عن امره وا اتبع اا ح»گفت:  عباالی می

را مالصر قیا  فخ  او اما  کارم «فی هذا البیت. قنلنی اهلل ان ابالیت علیه. ةالوصی
تحگت تگأثیر    وانست و الوگند یاو کرو که حسین بگه والگنور او قیگا  کگروه و     می

9وانست. را صاحب نفوذ ور میان الاواس می های او قرار گرفنه؛ میرا اما  گفنه
 

 سرانجام قیام فخ

به شکست الاواس انجامید و حسین صاحب فخ بگا اصگحاب  کشگنه     قیا  فخ
و تعگداوی ام اواو امگا     شدند. الرهای آنان را نزو خلیفه برونگد. امگا  کگارم   

گفگت، تگا    ور آنجا حضور واشنند. هیچ کس الگخن نمگی   حسن و اما  حسین
 گفت: این الرِ کیست؟ اینکه خلیفه به اما  کارم

ا الیه راجعون! مضی واهلل مسلماً، صالحاً، صوّاماً، آمگراً  انّا هلل وانّ»فرموو:  اما 
ما ام آنِ خدا هسنیم و به » 1؛«بالمعروف، ناهیاً عن المنکر. ما کان فی اهل بینه مثله

آری به خدا وقنی که ام این جهان ورگذشگت مگروی بگوو    «. گرویم الوی او باممی
گذرانید، امر به  واری می همند ها را به شب مسلمان وشایسنه، رومها را رومه و شب

 ور میان خاندان او مانندش نبوو.  نموو و نهی ام منکر می معروف و
را شگنیدند، ولگی هگیچ کگس بگه آن حضگرس        حاضران الخنان اما  کارم

 .411  ، همان. 1
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پاالخی نداو. احمد بن عبیداهلل به نالل مروی ام الاواس پس ام شکست قیگا  فگخ   
مرو   جا مجلسی را تشکیل واو وور آن گوید: موالی بن عیسی به مدینه رفت و می

الحسین را  بنی الحسن و به آنها والنور واو تا همة الاواس اعم ام بنی را فراخواند و
 1الب کنند. ور آن مجلس مذمّت و

ور این قیا  پس ام شکست صاحب فخ همه الاواس مورو تعرض قرار گرفنند 
یفگت وارو  حسینی نبوو؛ میرا هروو گگروه علیگه خ   فرقی بین الاواس حسنی و و

 جن  شده بووند. 
پس ام قیا  فخ، والنگاه حاکمه فشار شدیدتری را علیه الاواس اعمگال نمگوو.   

ولم یکن لنا بعد الطف، مصرد اعظگم  »گوید:  یید این مطلب میأور ت اما  جواو
 تر ام فخ برای ما اهل بیت نبوو.  بعد ام کشنار کربی، کشناری بزر  9؛«من فخّ

منگدان گرفنگار   رالگیده، یگا ور   شماری ام علویان به قنگل   ور ووران هارون نیز
ام   یکگی . هگا پیوالگنه اوامگه واشگت    زهگا و تعالیگب و گری   هگا، وعگوس   شدند. قیا 
 بگوو. وی   تشگیع   مگذهب رومافزون   گسنرش و  ، نفوذ علویان هارون  های وشواری
افکند.   نمندا  یا به ام آنها را کشت  بسیاریروا واشت،  آنان بر  میاوی  گیری الخت
  به  ور بغداو قدرتی  را که  خوو علویان  حکومت  نخست  های الال  همان ور  هارون

  رباربگای   بامگرواند. ابگن   مدینه  آنها را به کرو و  بیرونام شهر بووند،   رالانیده  هم
 ق ووبگاره 174  . ور الگال  برواشت  شورش  الر به  وی  نخست الال  ام همان  علوی
  برمکگی   یحیگی   بگن   با مکر فضگل   کرو که  قیا   ویلم ور  حسن  بن  هللعبدا  بن  یحیی
 د. ش  تسلیم

 سادات حسینی در عصر خالفت امین و مأمون

هگای علویگان    مون، قیگا  أمگ  الرشید و بروم اخنیف میان امگین و  پس ام هارون

 .411  ،همان. 1
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ها ور این برهه به والت الاواس حسینی بوو.  شدس گرفت. رهبری بیشنر این قیا 
 ور بصگره و  های این ووره، قیا  مید بن موالگی بگن جعفگر    ترین قیا  بزر  ام

بگه   محمد بن محمد بن مید بن علی ور مکه و ابراهیم بن موالی بن جعفر
فرماندهی ابوالسرایا ور کوفه و حسین بن حسن افطس علوی ور حجگام و علگی   

 ور ، معگروف بگه ویبگاج   و قیا  محمد بن جعفگر  بن محمد بن مید بن علی
کند تا آن ممان، محمد ویباج ور امور الیاالگی   ابوالفرج نالل می 1مدینه بووه االت.

نشین بوو که بیشنر عمرش را ور مدینگه بگه عبگاوس     وخالنی نکروه و مروی گوشه
که ام رلم و الگنم حاکمگان بگه الگنوه      پرواخت. گروهی ام اهل بیت پیامبر می

شمشیر به والت  محمد مره پوشید وآمده بووند ام محمد خواالنند که قیا  نماید. 
ام مرو  برای خوی  بیعگت رلبیگد و خگوو را امیرالمگؤمنین خوانگد. او       گرفت و

منکر اوعای او شد و او را  اما  رضا 9الرانجا  مدعی عنوان مهدی قائم گروید.
 نصیحت نموو، تا قیام  علیه عباالیان به تعویق افناو. 

های این ووره االت کگه الگاواس حسگینی     ا ترین قی قیا  ابوالسرایا نیز ام بزر 
شگیبان بگوو. او ابنگدا     نال  فعالی را ور آن ایفگا نموونگد. ابوالسگرایا ام قبیلگه بنگی     

اندک اندک نیروهایی را فراهم آورو. مدتی بگه راهزنگی مشگغول     چهارپاوار بوو و
 به مالا  الپهسااری لشکر رالید و بوو و الپس به یزید بن مزید شیبانی پیوالت و

یان شرکت جست. او پس ام خگدمت بگه ابگن مزیگد     مهمراه او ور جن  با خرّبه 
چگون بعگد ام مگر  امگین لشگکر       بن اعین ملحق گروید و ةهرثمشیبانی به الپاه 

به الگمت   گیری کرو و حالوق مواجه شد ام الپاه او کناره هرثمه با کمی مواجب و
ا او روانه حجام حجام رفت و الپاهی را ور آنجا فراهم نموو. هرثمه برای جن  ب

ور  گروید، ولیکن هرثمه ام او شکست خورو. ابوالسرایا ام حجام به رقّّگه رفگت و  

 .154-144 ، 1ج، مالااس ااالیمیین، ابوالحسناشعری،  .1
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او را به عنوان رهبگر   1رقّه با محمد بن ابراهیم، معروف به ابن رباربا آشنا گروید.
ام آنجا  را میارس کرو و قبر اما  حسین الپس راهی نینوا شد و قیا  برگزید و

 ق قیگام  را علنگی کگرو و   122ه گروید. ابن رباربا به الال با الپاه  راهی کوف
مون، لشکرش را برای جن  بگا  أبرکوفه مسلط شد. حسن بن الهل فرمانده الپاه م

آنان گسیل واشت، ولی توالط ابوالسرایا شکست خورو. مرو  کوفه ابن رباربا را 
ر برجسگنه  به عنوان امیرالمؤمنین پذیرفنند. ور این قیا ، نال  الاواس حسینی بسیا

بوو. ابوالسرایا برخی ام بزرگان الاواس حسینی را برای امر وایت بگر شگهرها بگه    
محمد بن محمد بگن میگد شگهید کگه ام      ارراف فرالناو. ابن رباربا ام ونیا رفت و

هنوم نوجوان بوو بگه عنگوان رهبگری قیگا  ام الگوی ابوالسگرایا        الاوس حسینی و
خالد برمکگی لشگکر عظیمگی را بگه      موالی بن یحیی بن اننخاب گروید. هرثمه و

جن  با آنان فرالناو که ور ننیجه آن بیشنر الپاه ابوالسرایا کشنه شدند یا منگواری  
  9گشنند. خوو ابوالسرایا نیز تسلیم شد و الرانجا  او را به وار آویخنند.

نالگ  فعگالی را ایفگا نموونگد؛ ام      ور این قیا  برخی ام فرمندان اما  کگارم 
اهیم بن موالی بن جعفر االت. ابونصر بخاری او را ام ائمه میدیگه  جمله آنان، ابر

 .1گوید: او ام ررف ابوالسرایا والی یمن گروید وانسنه، می
ور  و مند و کریم بگوو که ابراهیم مروى الخاوتنویسد  نیز می شگیگخ مگفگید

مون ام جگانگب مگحگمّد بن محمّد بن مید بن على بن الحسین بن على بن أایا  م
ور ممگانى   امیر یمن گشگت و  ،بیعت کروه بوو که ابگوالسگرایگا با او رالب ىاب

مون، ابگراهیم را  أمگ  ،منوارى شگدند  وپراکنده رالبیین  که ابوالسرایا کشنه گشت و
 4امان واو.

 .119،  4، جالکاملابن اثیر، . 1
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را راضی نگه وارو تا موقعیت الیاالگی خگوو را    برای آنکه اما  رضا مأمون
او را رها و بگا حکومگت همگراه نمگوو. ور      وتثبیت کند، با ابراهیم مخالفنی نکرو 

جا آورو و ور حر  شریف بگرای مگرو  الگخن     ههمین ممان ابراهیم با مرو  حج ب
 وعوس کرو.  الوی واینعهدی براورش علی بن موالی الرضاه آنها را ب ،گفنه

های عصر مأمون نال  فعالی واشنند،  که ور قیا  ام ویگر براوران اما  هشنم
به همراه براورش ابراهیم به قیا  ابوالسرایا کمک کگرو. میگد فرمانگدار     مید بوو. او

اهوام گروید. او مأموریت واشت بصره را نیز به قلمرو خووش ضمیمه کند. میگد  
هگای   پس ام اینکه بر بصره والت یافت به عباالگیان حملگه شگدیدی کگرو، خانگه     

ه او لالگب میگد النگار    های آنها به آت  کشید که ب عباس را با اموال و نخلسنان بنی
 1واوند.

الگپاه عباالگیان را    مأمون الپاهی بزر  برای جن  با ابوالسرایا فگراهم آورو و 
گوید: حسن بن  تالویت کرو، آنها قیا  ابوالسرایا را شکست واوند. شیخ صدوق می

ور  الهل بر مید والت یافت، او را مندانی نموو و الپس ممانی که اما  هشگنم 
والت واشگت، میگد را نگزو مگأمون فرالگناو. مگأمون پگس ام         مرو واینعهدی را به

فرالگناو. ممگانی کگه میگد بگا       وگو و الرمن  مید، وی را نزو امگا  رضگا   گفت
الوگند یاو کرو که با او الگخن   او را الرمن  نموو و رو شد، اما  روبه اما 

  9نگوید.
رو آنها رامگو  کند و های الاواس ور این عصر حمایت نمی ام قیا  اما  هشنم
ها تفکراس میدی وارنگد. آنهگا    کنندگان این قیا  وهد. بیشنر حمایت تأیید قرار نمی

اعنالاو واشنند قیا  به الیف، شرط امامت االگت کگه ایگن خگوو منشگأ بسگیاری ام       
ممانی، آگاه کرون مگرو  و   انحرافاس بوو. ور حالی که اهداف ائمه ور هر عصر و

، 9ج، اکبگر غفگاری   ترجمگه علگی  ، عیون اخبگار الرضگا  ابن بابویه، محمد بن علی )شیخ صدوق(، . 1
 544. 
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مبگارمه ور   جامعگه بگووه االگت. امگا     های فکری ور  ها و جریان مبارمه با فرقه
واو؛ میرا ایشان  های فرهنگی را ور آن موقعیت، بر قیا  با شمشیر ترجیح می جبهه

 ها جز شکست چیز ویگری نیست.  باور واشنند که ننایج این قیا 
گیری قیا  ارید  ور آغام قیا  ابوالسرایا، ور مدینه بوو و ام شکل اما  هشنم

اهداف فرمانده الپاه ابوالسگرایا آگگاه بگوو، قیگام  را تأییگد      واشت، ولی چون ام 
ها بام نداشت، چنگان   نکرو؛ گر چه به صراحت هم مرو  را ام شرکت ور این قیا 

 ام شرکت ور جن  نفس مکیه الاواس را نهی کرو. که اما  صاوق
  ها را که ور ووره اول خیفت عباالیان اتفاق افناو، مانند قیگا  برخی ام این قیا 

نفس مکیه یا قیا  ابوالسرایا نباید با قیگا  کگربی مالایسگه کگرو؛ میگرا هگدف امگا         
نهی ام منکر و احیای وین پیگامبر بگوو، ولگی رهبگران      امر به معروف و حسین

ها که ور این ووره اتفاق افناو، هدفی جز رالیدن بگه خیفگت و    برخی ام این قیا 
به مأمون نوشت: این میگد )میگد    نمکه اما  هش امامت بر جامعه نداشنند، چنان

قیاس نکن! میرا مید بن علی ام علمای آل محمد بگوو   النار( را با مید بن علی
 .1به خارر وین خدا با وشمنان جنگید تا به شهاوس رالید و

آالای  خلفای رالم  ها ام آن رو علیه خیفت عباالیان شکل گرفت و این قیا 
شگد کگه    ها باعث می ای ارمش بوو؛ میرا این قیا عباالی را ام بین برو، مثبت و وار

هگا   رلم خوو اوامه ندهد. ایگن قیگا    خیفت عباالی با آرام  به تخریب جامعه و
گرفت. بدین البب ور مواقگع   عوارف انسانی شکل می بیشنر بر پایه احساالاس و

هگا و   ها باعث بگه هگدر رفگنن خگون     الاخنند و قیا  خطر، یارانشان آنها را رها می
که ور قیا  ابوالسرایا شاهد به قنل رالیدن الاواس  شد، چنان حاصل شدن آن می بی

محمد بگن حسگین بگن     و حسینی، همچون: حسن بن حسین بن مید بن علی
 علی بن حسین بگن حسگن بگن علگی بگن علگی       و حسن بن علی بن علی

عیگون  ؛ ابن بابویه، محمد بن علگی )شگیخ صگدوق(،    911،  19ج ،بحاراانوار، محمدباقر ،مجلسی. 1
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 1باشیم. می وعباس بن محمد بن عبداهلل بن علی

 ها ین قیامدر ا علل همراهی نکردن ائمه

بنابر آنچه گذشت، شرایط مناالب مهیا نبوو و ائمه بزرگوار که بصیرس ام  را 
ویدنگد؛ میگرا بگا     برای ورک واقعیاس واشنند، شرایط قیا  مسلحانه را فگراهم نمگی  

گیری هگر قیگا  و الگپس شکسگت آن، چنگان عرصگه را بگر الگاواس تنگ            شکل
بینگیم   . با نگاهی به تاریخ مگی نمووند که کسی ویگر توان هیچ کاری را نداشت می

گاه جرئت نا  برون ام امامان را هم نداشنند و شاگروان آنگان   که اصحاب اما 
اند. امامان ما با شگناخت ام اوضگاد و    مطالب خوی  را با کنایه و اشاره ذکر کروه

شرایط ممانه، آشکارا راضی به قیا  نبووند و بیشنر ام راه مبارماس منفی ور مالابله 
حاکمیت عباالیان گا  برواشنند و نخواالنند تا مثل ویگر الاواس، خون خگوی    با

بگرای   گونه رفنار امامان معصو  شک این ثمر به هدر وهند. بی ننیجه و بی را بی
ها  ها نبووه االت، بلکه همراهی نکرون ائمه ور این جنب  فرار ام مشارکت ور قیا 

ویی که بنواند با الپاه خلفا مالابله کند، بدین البب بووه که شرایط مهیا نبووه و نیر
هگا موافگق    ّ حکومگت  ور اخنیار ائمه نبووه االت وگرنه ائمه با اصل قیگا  بگر ضگد   

ها به البب ایگن نیسگت    با بعضی ام رهبران قیا  گمان مخالفت اما  اند. بی بووه
لکه به اند، ب واشنه ّ آنها الر به شورش برمی که آنها ام خلفا نافرمانی کروه و بر ضد

بگه   که اما  هشنم چنان البب کارهای غیر مشرود برخی ام الاواس بووه االت،
های مرو  بصره ام براورش میگدالنار   گیرانه و آت  مون خانه خارر کارهای الخت

چون ام اهداف نفس مکیه آگاهی واشت با قیگا  او   ناراحت شد، یا اما  صاوق
ای کگه ام   هگای مخلصگانه   هضگت ام ن مخالفت کرو. با این حال، امامان معصو 

ام حسین بن  که اما  کارم نمووند، چنان شد حمایت می الوی علویان بر پا می
تعریگف   ام مید بگن علگی   علی، صاحب قیا  فخ تمجید کرو، یا اما  صاوق

 .119-111  ، تحالیق محمد الکارم، منینؤکناب المعالبین من ولد ااما  امیرالم، ابن نسابه ،العالیالی. 1
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 گریَد. کروه، بر شهاوت  بسیار می
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