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چکیده

جریــان بنی الحســن یکی از شــاخههای مهــم زیدیه در میانۀ قرن دوم هجری اســت که
ً
تأثیــرات زیــادی در جامعۀ شــیعه داشــته و عمدتا جریــان تقابل با نظام اموی و ســپس
عباســی را رهبــری میکردنــد .از آنجاکــه بنــی الحســن هیــچگاه نتوانســتند حمایــت
ائمه؟مهع؟ را دربارۀ اقدامات خود جلب کنند ،نوعی تقابل و انکار را نسبت به ایشان در
پیش گرفتند .علم ائمه؟مهع؟ به امور آینده که از طریق پیامبر اکرم؟ص؟ به ایشــان رســیده
بــود و دانش اختصاصی ایشــان در امر دین کــه از طریق امیرالمؤمنین؟ع؟ و امامان پس
از او در اختیار داشتند ،مشروعیت بنی الحسن را با چالش جدی روبرو میکرد؛ ازاینرو
سیاست انکار آموزۀ علم الهی ائمه؟مهع؟ به روشی پایدار و انحرافی عمیق در زیدیه و در
قــرن دوم تبدیل شــد .این مقاله گزارشــی از ایــن جریان را در بازۀ زمانــی پرالتهاب نیمۀ
اول قرن دوم ،عرضه میکند.
کلیدواژهها :بنی الحسن ،زیدیه ،علم الهی ائمه ،علم غیب ،علم علی؟ع؟.
* تاریخ دریافت ، 94/06/15 :تاریخ پذیرش.94/08/10 :
 .1دکترای فلسفۀ دینhabtahi5@gmail.com .
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 _1تداوم نهضت زید در بنی الحسن
شــاید بتــوان گفــت مهمتریــن جریــان اجتماعــی کــه در قــرن دوم در متــن تشــیع شــکل
گرفــت ،زیدیــه باشــند .زیدیــه در اوان کار خــود نهضتی علوی تلقی میشــد و ســران آن
از میــان علویهــا بودنــد و به لحاظ رفتــار اجتماعی ،خود را ملتزم بــه امامت و قیادت
فرزندان فاطمه؟اهع؟ میدانستند 1.جاحظ از علمای معتزلی و متعصب اواخر قرن دوم
ً
و اوایل قرن ســوم ،معتقد اســت که اساســا شیعیان دو گروه بیشــتر نیستند :یکی زیدیه
و دیگــری رافضــه .وی بــر آن اســت که دیگــران ،گروههایی پراکنده و بینظام هســتند و
ســامان اجتماعــی ندارنــد 2.این گفتۀ وی اهمیــت و جایگاه زیدیــه را بهعنوان جریانی
تأثیرگذار در جامعۀ شــیعه نشــان میدهد .درمجموع میتوان گفت جریان زیدیه برآیند
حرکت سادات حسنی 3و حسینی در تقابل با دستگاه خالفت است که بهویژه بعد از
قیام عاشورا شکل گرفت .رهبری جریانهای ضد حکومت میان این دوشاخه تبادل
میشــده اســت 4.بهعنوان نمونه یحیی بن زید که جانشــین پدرش محسوب میشد،
10

قبل از شهادت به محمد بن عبداهلل بن حسن که به نفس زکیه شهرت یافت ،وصیت
ً
نمود 5و عمال جریان قیام زید در بنی الحســن دنبال شــد 6و فرزندان زید نیز به قیامهای
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 .1شهرســتانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل۱۸۰/۱ ،؛ حســینی علوی ،ابوالمعالی محمد،
بیان االدیان.۵۷ ،
 .2جاحظ ،عمرو بن بحر ،رسائل الجاحظ.۱۷۹ ،
ً
 .3در اینجا منظور از بنی الحسن عمدتا شاخۀ فرزندان حسن مثنی است که فرزند امام مجتبی؟ع؟
یکــرد برای فرزندش
بــود و عبــداهلل محض فرزند وی اســت که داعیۀ حکومت داشــت و تالش م 
محمد بهعنوان مهدی بیعت بگیرد.
 .4البتــه روند تداخل زیدیه و ســادات حســنی بعد از آن هم ادامه داشــته اســت؛ به عنــوان نمونه در
اواخر قرن دوم نیز ابن طباطبا که از ســادات حســنی بود از رهبران زیدیه محســوب میشد .ر.ک:
زرکلی ،خیرالدین ،األعالم.۲۹۳/۵ ،
 .5ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،تاریخابنخلدون.۲۵۰/1 ،
 .6بنــا بــر برخی نقلها ،بعد از یحیی ،امامت به برادرش عیســی رســید که وی نیــز در رکاب ابراهیم،
برادر محمد نفس زکیه ،در بصره قیام کرد .ر.ک :همان.۲۵۱ ،

بنی الحسن ملحق شدند.

1

مظالم بنیامیه در قرن اول ،جامعۀ اســامی را نســبت به این سلسله به ستوه آورده بود و
مردم در مناطقی همچون عراق و حجاز ،طالب رهایی از این وضعیت بودند .صالحیت
ایــن کار در خانــدان پیامبــر؟ص؟ بود؛ ولی گروههــای مختلفی خود را خانــدان پیامبر؟ص؟
میدانستند .بنیعباس یکی از این مدعیان بودند و علویان جبهۀ دیگری بودند .در این
میان اوالد علی و فاطمه؟امهع؟ موقعیت بهتری داشــتند و به دوشــاخۀ حســنی و حسینی
تقسیم شدند 2.زید و یحیی از شاخۀ حسینی ،قیامهایی را علیه بنیامیه رهبری کردند؛
ولی با عدم همراهی ائمه؟مهع؟ که قیادت جامعۀ رو به رشــد شــیعی را بر عهده داشــتند،
مواجه شدند .در پی آنها بنی الحسن 3درصدد قیام و رهبری مردم برآمدند که ایشان هم
با مخالفت ائمه؟مهع؟ رویارو شدند .موقعیت اجتماعی ائمه ایجاب میکرد بنی الحسن
برای دســتیابی به اهداف خویش ،یا ایشــان را با خود همراه ســازند و یا نفوذ و تأثیر ایشان
را در مردم کاهش دهند .البته در پی قدرت گیری بنیعباس ،چنانچه انتظار میرفت،
همراهی پیشــین بنیعباس و بنی الحســن به خصومتی شدید میان این دو گروه تبدیل
شــد؛ 4طرفــه آنکــه در میــان اهل حجــاز و در نظــر بســیاری از اهل عــراق ،صالحیت بنی

 .1بــرای مشــاهدۀ نمونههــای الحــاق زیدیها به بنی الحســن رک :نجفیــان رضوی ،لیــا ،واکاوی دالیل
حمایت ،همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب اسالمی؛ زیدیه ،معتزله و مرجئه با نخستین
قیامهای سادات حسنی تا سال  ۱۴۵هجری ،مجلۀ مطالعات تاریخ فرهنگی ۹۹/۱۱ ،و .۱۰۰

 .2بــرای آشــنایی بــا این دو شــاخه رک :مــروزی علوی ،اســماعیل بن حســین ،الفخری فی أنســاب
الطالبیین؛ و عمری ،علی بن محمد ،المجدی فی انساب الطالبیین.
 .3توجه شــود که مراد از بنی الحســن در این مقاله این نیســت که تمام بنی الحســن در تقابل با ائمه
بودهانــد؛ بلکــه مراد این اســت که جریــان تقابل موردبحث بــه رهبری برخی از بنی الحســن بوده
اســت و لذا در منابع تاریخی از این جریان به بنی الحسن یادشده است.
 .4برای نمونه رک :ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،همان.۲۹۳/۲ ،
 .5بهعنــوان نمونه زمانی که ابن اشــعث حرکت خــود را علیه حکومت آغاز کرد علمای کوفه و بصره
بــه وی هشــدار دادنــد کــه این امر به صالح نرســد مگر با رهبــری فردی از قریــش ،وی نیز برای این
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الحسن برای حکومت بیش از بنیعباس بود.
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در قرن دوم بعد از کشته شدن زید و یحیی ،ادامۀ نهضت ایشان به بنی الحسن ،یعنی
محمــد و ابراهیــم دو فرزنــد عبداهلل بن حســن ،منتقل شــد .بنــا بر گزارشــی ،محمد بن
عبداهلل بن حســن ،نفس زکیه ،در قیام زید حضور داشــت 1.وی از ســادات بنیهاشــم
و بــزرگ خاندانــش بــود و در علــم بــه کتاب و فقه و جود و شــجاعت ،ســرآمد بود .فضل
و نســب وی بهگونــهای بــود که برخــی میپنداشــتند او همان مهدی اســت؛ بعضی نیز
معتقد بودند که او همان نفس زکیه است که مورداشارۀ پیامبر؟ص؟ قرارگرفته است .در
مقدمۀ صحیفه ســجادیه آمده اســت که یحیی بن زید پیش از خروج ،نسخۀ صحیفه
را به متوکل بن هارون سپرد تا پس از مرگش به پسرعموهایش محمد و ابراهیم برساند و
تأکید میکند که بعد از او ،این دو برای قیام در مقابل بنیامیه جانشــین وی هســتند.
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فرقههــای زیدیــه ،بهاتفــاق ،محمــد بــن عبــداهلل را یکــی از ائمــۀ خویــش برشــمردهاند
ّ
و مســلم اســت که عیســی ،فرزنــد زیــد ،پسازاینکه در قیــام محمد نفــس زکیه مجروح
3

شــد ،در قیام برادر وی ،ابراهیم بن عبداهلل بن حســن ،حضور یافته اســت 4.درمجموع
میتوان قیام نفس زکیه را تداوم جریان زید تلقی کرد.

5
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 _2تالش بنی الحسن برای کسب رهبری مردم
در اواخــر دوران حکومــت بنیامیه ،بزرگانی از بنیهاشــم و آل ابیطالب و آل عباس با
امر با امام ســجاد؟ع؟و حســن مثنی مکاتبه کرد و به اوالد عباس توجهی نکرد؛ یعنی صالحیت
اوالد فاطمــه را در ایــن امــر بیشــتر میدانســت .ر.ک :نجفیان رضــوی ،لیال ،همــان ۱۰۱ ،به نقل از
الحدائق الوردیة .۲۳۶/۱
 .1نجفیان رضوی ،لیال ،همان ۱۰۲ ،به نقل از الحدائق الوردیة.۲۵۵/۱ ،
 .2صحیفۀ سجادیه ،تصحیح فیض االسالم۱۴ ،
 .3ابن خلدون ،عبدالرحمن بن محمد ،همان.۲۵۱/۱ ،
 .4همان.
 .5برخی شــاخصها را برای یکی بودن نهضت ســادات حســنی و زیدیها میتوان برشــمرد :یکی
دعوی حکومت ،دوم وراثت کلی والیت از طریق علی ،ســوم نفی امامت منصوص اهلبیت ،و
دیگر نفی علم الهی اختصاصی اهلبیت.

محمــد نفــس زکیــه بیعت کرده بودنــد تا اینکه گفتاری از امام صادق؟ع؟ منتشــر شــد
مبنی بر اینکه او به حکومت نمیرسد و ُملک در آل عباس است .این امر موجب ّ
تنبه
طرفداران او شد و دانستند نباید در به حکومت رسیدن او طمع ورزند.

1

در گزارش دیگری 2آمده که گروهی از بنیهاشــم به قیادت بنی الحســن در ابواء 3تجمع
کردند؛ ازجملۀ ایشان ،ابراهیم بن محمد بن عبداهلل 4،ابوجعفر منصور ،صالح بن علی
(هر ســه از عباســیان) ،عبداهلل بن الحســن و فرزندانش محمد و ابراهیم بودند .صالح
بن علی به دلیل اعتماد مردم به جمع حاضر پیشنهاد کرد اگر این جمع با کسی بیعت
کردنــد ،همــه تبعیــت کننــد .عبداهلل بن حســن نیز فرزنــدش محمد را مهــدی خواند و
خواســتار بیعــت مــردم با وی شــد .ابوجعفر نیز گفت مــردم بیش از هرکــس ،محمد بن
عبداهلل را اجابت خواهند نمود .سرانجام همه با او بیعت کردند.

ً
بنــی الحســن ضمــن تحریــک مــردم بــه قیــام ،منکــر امــام منصــوب میشــدند و تلویحــا
امامــت ائمــه؟مهع؟ را انــکار میکردنــد؛ چنانچــه محمــد بــن عبــداهلل اطاعــت را بعــد از

پیامبــر؟ص؟ بــرای کســی الزم میدانســت کــه امربهمعــروف و نهــی از منکــر کنــد .بهعنــوان

زمینههــای انــکار امامــت الهــی دیــده میشــود و تفســیر وی از آیــه بــه معنــای ایــن اســت
 .1أبو الفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین.۲۰۷ ،
 .2صاحــب مقاتــل الطالبییــن در عنــوان محمد بن عبداهلل بن الحســن راویان مختلفــی را برای این
گــزارش برمیشــمرد و میگویــد بــرای جلوگیری از تطویل کتــاب ،منقوالت ایشــان را با هم ترکیب
کرده است؛ رک :همان.۲۲۴ ،
 .3یکی از مناطق کوهســتانی در مســیر مدینه به مکه اســت که آمنه بنت وهب مادر پیامبر در آنجا
مدفون است .رک :حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم البلدان.۷۹/۱ ،
 .4إبراهیم بن محمد بن عبداهلل بن جعفر بن أبی طالب الهاشمی الجعفری.
 .5کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفسیر فرات الکوفی.۱۰۸ ،
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نمونــه ،حســن انماطــی گــزارش کــرده کــه در مدینــه شــاهد ســخنرانی محمــد بــن عبــداهلل
أَ ُ َّ َ َ أَ ُ َّ ُ َ أُ ْ أَ ْ ُ
ول َو � ِول ي� ال� ْم ِر ِم ن�كم > را میخوانــده
بــن حســن بــوده کــه او آیــۀ < � ِط ي�عوا الله و � ِط ي�عوا الرس
و میگفتــه اســت «اولــی االمــر» یعنــی کســانی کــه امربهمعــروف کننــد 5.در ایــن تعبیــر،
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کــه بعــد از پیامبــر؟ص؟ ،فــرد خاصــی «اولــی االمــر» نیســت و هــر کــس امربهمعــروف و
جهــاد کنــد ،بایــد مــورد اطاعــت قــرار گیــرد.
نفس زکیه در نامهنگاری با ابوجعفر منصور نیز خود را مستحق خالفت دانسته است و
خطاب به وی میگوید حکومت ،حق آنها است و بنیعباس نیز به نام آنها ادعای
حکومت کرده و علی ،وصی و امام بوده است و در شرایطی که فرزندان وی زنده هستند
چگونــه بنیعبــاس ادعای ارث والیــت وی را میکنند؟! وی در این نامه با بیان برخی
مفاخرات نسبی ،به منصور توصیه میکند که در اطاعت وی درآید.

1

ایــن تعابیــر نشــان میدهد کــه وی خودش را بــرای خالفت دارای صالحیت میدانســته و
امامت منصوص را باور نداشــته اســت .باید توجه داشت که خروج بنی الحسن در مقابل
بنی العباس متکی بر ادعای حق خالفت بوده است .در ادامۀ مقاله نیز نمونههای دیگری
دال بر تالش بنی الحسن برای قیادت مردم به قصد گرفتن قدرت ،ذکر خواهد شد.
14

 _3خبر دادن اهلبیت از به قدرت نرسیدن بنیالحسن
اب ــن خل ــدون میگوی ــد از کرام ــات جعف ــر ب ــن محم ــد ای ــن اس ــت ک ــه وض ــع فرزن ــدان
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عب ــداهلل ب ــن حس ــن و ع ــدم پی ــروزی ایش ــان را پیشبین ــی ک ــرده ب ــود 2.بهعن ــوان نمون ــه،
عیســی بــن عبــداهلل از جلس ـهای گــزارش میدهــد کــه عبــداهلل بــن حســن بــرای بیعــت
ب ــا فرزن ــدش بهعن ــوان مه ــدی تش ــکیل داده ب ــود 3.ام ــام ص ــادق؟ع؟ علیرغ ــم می ــل
 .1طبــری ،محمــد بــن جریــر ،تاریخالطبــری۵۶۷/۷ ،؛ ذهبــی ،محمــد بــن احمــد ،تاریخاإلســام،
۲۴/۹؛ مســکویه ،احمــد بن محمــد ،تجارباألمم۳۹۵/۳ ،؛ ابن اثیر ،علــی بن محمد ،الکامل
فی التاریخ.۵۳۶/۵ ،
ّ
 .2ابنخلــدون ،عبدالرحمــن بن محمد ،همــان« :۲۵۱/۱ ،قتل إبراهمی و عییس و کان جعفر الصادق
ّ
أخبرهم بذلک کله و هی معدودة یف کراماته».
 .3بــرای مشــاهدۀ گزارشــی از ایــن جلســۀ مهــم که وفــاق همــۀ بنیعباس و علویــان را در مــورد نفس
زکیــه فراهــم آورد ،مگر امام صــادق؟ع؟ که مخالفت کردند ،رک :ابــن طقطقی ،محمد بن علی،
الفخری فی آالداب السلطانیه.۱۶۲ ،

وی در ای ــن جلس ــه حض ــور یافت ــه و ب ــه او هش ــدار میدهن ــد ک ــه هن ــوز زم ــان ای ــن ام ــر
فرانرس ــیده اس ــت و در مه ــدی خوان ــدن فرزن ــدش ،خط ــا میکن ــد .ول ــی درعینح ــال
تصری ــح میکنن ــد ک ــه اگ ــر وی ب ــرای خ ــدا غض ــب ک ــرده و قص ــد امربهمع ــروف و نه ــی
از منک ــر دارد ،حاض ــر هس ــتند ب ــا وی بیع ــت کنن ــد .عب ــداهلل خش ــمگین میش ــود و ب ــا
اظهــار علــم و آگاهــی ،مدعــی میشــود بــه خــاف گفتــار امــام علــم دارد .او برخــورداری
آن حض ــرت از عل ــم غی ــب را ان ــکار ک ــرده و اینگون ــه وانم ــود میکن ــد ک ــه ام ــام ای ــن
س ــخن را از روی حس ــد میگوی ــد! حض ــرت نی ــز ب ــا ّرد ادع ــای عب ــداهلل ،ب ــه ابوالعب ــاس
ّ
عبــداهلل ســفاح اشــاره کــرده و میفرماینــد او ،بــرادر و فرزندانشــان بــه قــدرت میرســند،

ن ــه عب ــداهلل و دو فرزن ــدش؛ س ــپس ب ــه عبدالعزی ــز ب ــن عم ــران زه ــری رو ک ــرده و ب ــا اش ــاره
بــه ابوجعفــر منصــور میفرماینــد :او ،ایــن ،یعنــی محمــد ،را خواهــد کشــت! عبدالعزیــز
میگوی ــد« :در دل ــم گفت ــم ب ــه او حس ــد مـ ـیورزد!» هم ــو میگوی ــد« :نم ــردم و دی ــدم ک ــه
ابوجعف ــر ،محم ــد را کش ــت».

1

بهاینترتیــب ،آن تجمــع به همریخت و دیگر هم تکرار نشــد .ابوجعفر منصور نیز بعد از
جلسه به دنبال امام رفته و از صحت اخبار غیبی امام پرسش میکند؛ آن حضرت نیز
بر آگاهی خویش به غیب ،تأکید میورزند.

15

2

فرمودنــد« :محمــد را کنــار درختهــای زیتــون میکشــد 3و بــرادرش ابراهیــم را در
طفــوف 4درحالیکــه ســاق اســبش در آب اســت بــه قتــل میرســاند» 5.ابوجعفــر منصــور
 .1همان.
 .2أبو الفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،همان.۱۸۶ ،
 .3وی در  ۱۴رمضان سال  ،۱۴۵در سن  ۴۵سالگی ،در نقطهای به نام احجار الزیت نزدیک مدینه
کشــته شــد و بــه همیــن ســبب او را «قتیــل احجار الزیــت» نیز گوینــد .بــرای نمونه رک :ابــن کثیر،
اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.۸۹/۱۰ ،
 .4نام منطقهای در مسیر کوفه و بصره است.
 .5أبو الفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،همان.۲۲۶ ،

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

در گــزارش دیگــری نیــز ذکــر شــده کــه در همیــن جلســه حضــرت بــا اشــاره بــه ابوجعفــر

میگویــد« :پسازایــن جلســه ،افــرادم را چیــدم و کارهایــم را بهســان فــردی کــه بــر امــور
مســلط شــده تنظیــم کــردم».

1

وی بعد از دسترسی به حکومت ،جعفر بن محمد؟امهع؟ را با لقب صادق؟ع؟
یاد میکرد و میگفت« :صادق ،جعفر بن محمد ،چنین گفته است».

2

مدتها بعد ،عبداهلل بن حسن از اصرار بر این عقیده که فرزندش مهدی است ،دست
برداشت؛ محمد بن بشر نقل میکند که کسی از عبداهلل بن حسن پرسید« :محمد چه
زمانــی خــروج میکند؟» وی پاســخ میدهــد« :تا زمانی کــه زنده اســت ،محمد خروج
نمیکند و ســرانجام نیز کشــته خواهد شــد!» او همین ســخن را در مورد فرزند دیگرش
ابراهیــم نیــز تکرار کــرده و میگوید« :بعدازاینکه بمیرد ،دو فرزنــدش خروج کرده و خیلی
زود کشته میشوند».

3

همچنی ــن نق ــل ش ــده ک ــه وقت ــی ام ــام ص ــادق؟ع؟ محم ــد ب ــن عب ــداهلل ب ــن حس ــن
را میدیـــد ،اشـــک در چشمانشـــان جمـــع شـــده و میفرمـــود« :مـــردم او را مهـــدی
میداننـــد ،درحالیکـــه او کشـــته خواهـــد شـــد و در نوشـــتههای علـــی؟ع؟ نـــام او در
16

می ــان خلف ــای ای ــن ام ــت نیام ــده اس ــت».

4
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در کافــی گــزارش جالبــی از موســی ،فرزنــد دیگر عبــداهلل بن حســن ،آمده که شــرحی از
مذاکــرات پدرش با امام صادق؟ع؟ دربارۀ جلب حمایت ایشــان از محمد بن عبداهلل
اســت .در این گزارش ،امام صادق؟ع؟ عبداهلل بن حســن را ّ
تنبه میدهند که خود وی
نیــز میداند فرزندش در مســیل اشــجع 5کشــته خواهد شــد .پسازآنکه عبــداهلل ِاخبار
امام؟ع؟ را انکار میکند ،آن حضرت او را دچار خیالبافی دانسته و قسم یاد میکنند
 .1همان و ابن طقطقی ،محمد بن علی ،همان.۱۶۲ ،
 .2همان.
 .3همان.۲۱۷ ،
 .4أبو الفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،همان.187 ،
ً
ظاهرا یکی از ّ
درههای اطراف مدینه و نزدیک ثنیة الوداع در ابتدای مســیر مکه اســت که به قیس
.5
بن عیالن منسوب است .رک :نمیری بصری ،عمر بن شبه ،تاریخ المدینة المنورة.۲۶۷/۱ ،

که محمد از دیوارهای مدینه آنسوتر نمیرود و کارش حتی به طائف هم نمیرسد و در
همان مدینه ،کشته خواهد شد.

1

 _4جبههگیری بنی الحسن در مقابل ائمه؟مهع؟
به نظر میرســد در عین اینکه زید و فرزندش یحیی ،مدعی مقام امامت الهی نبودند،
ً
ولــی از آنجاکــه عمــا از ائمــه در امــر جهاد اطاعــت نکردند ،زمینۀ سرکشــی نســبت به
ائمه؟مهع؟ در پیروان ایشان فراهم شد .در گزارشهایی که از مذاکرات عبداهلل بن حسن
بــا امــام صــادق؟ع؟ در اختیار اســت ،نوعــی بیادبی به چشــم میخورد .بــرای نمونه،
امــام صــادق؟ع؟ بــه دلیل عدمحمایت از قیام بنی الحســن ،به حســادت و تضعیف
نهضت متهم شدند.

2

گزارش عبداهلل بن ابراهیم جعفری ،3گروهی از خاندان عبداهلل بن حسن به دستور
بنا بر
ِ

ابوجعفر منصور دستگیر شدند .برابر با نقل موسی بن عبداهلل ،پدر و عموهایش 4پس از
دستگیری ،به زندان هاشمیه 5در عراق منتقل شدند 6.سپس خبر کشته شدن ایشان
را به محمد بن عبداهلل رساندند 7و همین امر موجب خروج او شد .وی بر مدینه تسلط
 .2همان357/1 ،؛ أبو الفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،همان.۱۸۶ ،
 .3وی از نــوادگان جعفــر بــن ابیطالــب اســت که خــودش و برادرش جعفــر از راویان ثقۀ ناقــل از امام
صادق محسوب شدهاند .رک :نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی.۲۱۶ ،
 .4ســلیمان بن حســن ،حســن بن حســن ،ابراهیم بن حسن ،داود بن حســن و علی بن حسن؛ و نیز
ســلیمان بن داود بن حســن ،علی بن ابراهیم بن حســن ،حســن بن جعفر بن حســن ،طباطباء
ابراهیم بن اسماعیل بن حسن و عبد اهَّلل بن داود.
 .5برای مشــاهدۀ گزارش کاملی از جریان دســتگیری و زندان و کشــته شدن برخی از سادات حسنی
توسط منصور رک :ولوی ،علیمحمد و نجفیان رضوی ،لیال ،حسنیان زندان هاشمیه؛ بازکاوی
علل ،شمار واقعی زندانیان و کشتهشدگان ،مجلۀ پژوهشهای تاریخی.62_۴۵/۶ ،
 .6کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان۳۶۱/۱ ،؛ ابن اثیر ،علی بن محمد ،همان.۵۲۱/5 ،
 .7برای مشاهدۀ گزارش این جریان رک :ابنخلدون ،محمد بن عبدالرحمن ،همان.۲۳۸/۳ ،

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،الکافی.۳۶۰/۱ ،

17

پیــدا کــرد و برای تثبیت امرش درصدد برآمد از بزرگان قومش بیعت بگیرد .عیســی بن
زید ،فرمانده لشگرش ،او را به سختگیری در این کار تشویق کرد .در این میان ،جعفر
بــن محمــد؟امهع؟ را مقدم کردند تا بــا تنگ کردن عرصه بر آن حضرت ،دیگران بر حالو
روز خــود قیــاس کنند! عیســی بن زید ،امام صادق؟ع؟ را احضار کرد و به ایشــان گفت
بــرای در امــان بــودن جــان و مالش بایــد بیعت کند؛ ولــی آن حضرت از ایــن کار امتناع
ورزید و در همان حال ،چگونگی کشته شدن محمد را با او بازگفت .محمد نیز پس از
مشــاهدۀ اســتنکاف و ِاخبار از کشته شدنش از ســوی حضرت ،ایشان را با جسارت و
بیاحترامی تمام ،به زندان انداخت.

1

ســپس اســماعیل بــن عبداهلل بن جعفــر را که پیرمردی از بنیهاشــم بــود احضار کردند
و بــه دلیــل خــودداری وی از بیعــت ،او را نیز بــه زندان انداختند .وی همان شــب در اثر
بدرفتاری ،در زندان از دنیا رفت.

2

ایــن وقایــع در ابتــدا بــه جدایی جریــان بنی الحســن از ائمه؟مهع؟ و ســرانجام بــه تقابلی
18

آشکار منجر شد.
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 _5انکار علم الهی ائمه؟مهع؟ از سوی بنی الحسن
بخشــی از مخالفــت ائمــه؟مهع؟ بــا اقدامــات بنی الحســن ،مســتند به پیشــگوییهای
ایشــان بــود .ازایــنرو بنیالحســن بــرای تحتالشــعاع قــرار دادن ایــن پیشگوییهــا و
تثبیــت ادعــای خویــش ،برخورداری ائمــه؟مهع؟ از علومی ویــژه را انکار کردنــد .در ادامه
نمونههای مختلفی از این انکار را معرفی میکنیم:
حســین بــن عــا میگوید یکبار کــه خدمت امام صــادق؟ع؟ بودم و حضــرت در مورد
محتــوای جفــر ابیض و جفر احمــر توضیحاتی دادنــد 3،عبداهلل بن ابی یعفور از ایشــان
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان365_۳۶۱/۱ ،؛ مجلسی ،محمد باقر ،بحار األنوار.۲۸۴/۴۷ ،
 .2همان.
 .3در ادامه پیرامون این دو ،روایاتی را شاهد خواهم آورد.

پرســید کــه آیــا بنــی الحســن از ایــن میــراث مطلــع و آگاه هســتند؟ حضرت در پاســخ
میفرماینــد« :آنهــا بهخوبــی از ایــن موضــوع آگاه هســتند ،همانطــور که شــب و روز را
میشناسند ،ولی به خاطر حسد و حب دنیا به انکار این امور رو آوردهاند و اگر حق را از
راه حق میجستند برایشان بهتر بود».

1

در گزارش عبداهلل بن ســنان ،وی میگوید خدمت امام صادق؟ع؟ ســخن از این بوده
که بنی الحســن ،ائمه؟مهع؟ را در موردادعای داشــتن جفر ســرزنش و تکذیب میکنند و
امام نیز بر برخورداری از میراث علمی پیامبر؟ص؟ تأکید میکنند.

2

همچنین عنبســة بــن مصعب میگوید یکبار خدمت امام صــادق؟ع؟ بودم؛ یکی از
حضــار بــه دعاگویی بــرای اهلبیــت پرداخت و گفت :خداوند دشــمنان شــما را خوار
گردانــد! آن حضــرت بعــد از گفته او ،فرمود :ما همواره دشــمنان زیادی داشــتهایم ،ولی
امروزه دشمنترین دشمنانمان ،نزدیکان ما و کسانی هستند که سخن از محبت ما سر
میدهند؛ اینان میراث علمی ما و جفر را دروغ میخوانند.
ً
این دست گزارشها کامال نشان میدهد که ائمه؟مهع؟ در این دوره از ناحیۀ بنی الحسن
3

ایــن انکار نیز کموبیش روشــن اســت؛ زیرا پذیــرش علوم اختصاصــی ائمه؟مهع؟ ،مانند
جفر که حاوی گزارشهایی از وقایع آینده بود ،هم مشــروعیت بنی الحســن را زیر سؤال
میبرد و هم پیروزی آنها را غیرممکن میساخت.
ارتبــاط نزدیــک برخــی اصحــاب ائمه؟مهع؟ بــا زیدیه و بنــی الحســن ،گاه موجب اتخاذ
رویکرد تقیه از سوی حضرات میشد بهعنوان نمونه ،یکی از اصحاب امام صادق؟ع؟
بــه نــام محمــد بن عبدالملک گــزارش میکند :همــراه با حدود  60نفــر در خدمت امام
 .1کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان۲۴۰/۱ ،؛ صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات.۱۵۰/۱ ،
 .2همان.۱۵۴/۱ ،
 .3همان.

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

و زیدیه به دلیل انکار علم اختصاصی ایشــان از ســوی این گروه ،در فشــار بودند .علت
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صادق؟ع؟ بودم که عبدالخالق بن عبد ربه 1وارد شــد و به امام خبر داد که در مجلس
ابراهیــم بــن محمــد ،از کتــاب علــی؟ع؟ ســخن به میــان آمــد .ابراهیم قســم خــورد که
علی؟ع؟ کتابی به ارث نگذاشــته اســت؛ اگر نوشتهای هم از آن حضرت برجایمانده
باشد ،در حد دو پوستی است که دوست میداشتم در اختیار این بچهام میبود و من
هم به او کاری نداشتم!
امــام پــس از اتمــام ســخن عبدالخالــق ،رو بــه جمعیــت نشســتند و فرمودنــد :آنگونــه
ً
کــه اینهــا میگوینــد ،کتــاب علــی؟ع؟ صرفــا دو پوســتی کــه چیــزی در آنها نگاشــته
نشــده باشــد ،نیســت؛ بلکه نزد ما دو پوســت دباغی نشــده هســت که در یکی از آنها
نوشتههای زیادی است و در دیگری نیز سالح پیامبر؟ص؟ قرار دارد.

2

در مــواردی نیــز امــام؟ع؟ را ُ
«صحفــی» میخواندنــد ،یعنــی کســی کــه بــه کتــب و
نوشــتههایش مشــغول اســت 3و از اســاتید بهــرهای نبــرده اســت 4و بــا ایــن کار ،قصــد

20

داشــتند از ارزش نوشــتههایی کــه نــزد امــام بــود ،بکاهنــد .در ماجرایــی ،بــه امــام؟ع؟
خبــر دادنــد کــه عبــداهلل بــن حســن ،حضــرت را ُصحفــی خوانــده اســت! ایشــان در
پاســخ ،فرمودنــد« :مــا ُصحــف ابراهیــم و موســی و عیســی؟مهع؟ را از پــدران خــود بــه ارث
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بردهایــم» 5.بــه ایــن معنــا کــه کتبــی کــه مــا بــه آن مشــغولیم کتــب و منابــع الهــی علــم
اســت نــه نوشــتههای بــیارزش دیگــران.
زمینههای پیشگفته نشــان میدهد که بنی الحســن در جریان حرکت اجتماعی خود
بــه ســمت انکار علــم اختصاصی و الهــی ائمه؟مهع؟ گرایــش پیدا کردند و هــر چه پیش
رفتنــد ،در ایــن بــاب مواضــع تندتری اتخاذ نمودنــد .علی بن ســعید میگوید خدمت
ّ
 .1از موالی بنی اسد و از خوبان ایشان است .رک :حلی ،حسن بن یوسف ،خالصة االقوال.۱۲۹ ،
 .2صفار ،محمد بن حسن ،همان ۱۵۱/۱ ،و .۱۵۵
 .3مازندرانی ،محمد صالح بن احمد ،شرح الکافی.498/12 ،
 .4مجلسی ،محمد باقر ،مرآة العقول.541/26 ،
 .5کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.۳۶۴/۸ ،

امــام صــادق؟ع؟ بــودم و در مجلــس او ،محمد بن عبــداهلل بن علی و برخــی دیگر نظیر
عبدالملک اعین ،محمد ّ
طیار و شهاب بن عبد ربه حضور داشتند .یکی از اصحاب
به امام عرض کرد« :عبداهلل بن حســن مدعی اســت که ما در امر حکومت حقی داریم
که دیگران ندارند» .امام در پاسخ فرمودند« :آیا از سخن عبداهلل در شگفت نیستید که
مدعی است پدرش علی امام نبوده و مدعی است ما اهلبیت ،علم خاصی نداریم؟!
آری؛ او در مورد خودش درست میگوید که علمی ندارد! ولی نزد ما سالح پیامبر؟ص؟ و
مصحف فاطمه؟اهع؟ و جفر است».

1

در خبر دیگری که از علی بن سعید نقل شده ،محمد ّ
طیار میگوید :یکبار در کوچههای
کوفه با محمد بن عبداهلل بن حسن رویارو شده ،درحالیکه گروهی از زیدیه با وی همراه
بودند؛ محمد بن عبداهلل وی را بهسوی خویش دعوت میکند .او نیز در پاسخ ،محمد
بــن عبــداهلل را به تقوی ســفارش کرده و به او توصیه میکند فریــب اطرافیانش را نخورد.
در ایــن هنــگام ،محمــد بــن عبداهلل بن علــی که در مجلــس حضور داشــته میگوید :از
عبــداهلل بن حســن در شــگفت اســت که به تمســخر میگویــد :این مطالــب در جفرتان
نوشــته شــده اســت! امام صادق؟ع؟ با شــنیدن این سخن ،خشمگین شــده و دربارۀ
در گــزارش دیگــری نیــز ابوالخیــر میگویــد خدمــت امــام صــادق؟ع؟ عــرض کــردم:
عبــداهلل بــن حســن میگویــد در میــان بنیهاشــم کســی امــام نیســت! و حضــرت در
َّ
پاســخ تصریــح میکننــد کــه در میــان مــا کســی اســت کــه محــدث اســت و بــرای او
ْ
ْ
3
َنکــت و َنقــر واقــع میشــود.
این گزارشها نشان میدهد که بنی الحسن ،علم ویژه و الهی ائمه؟مهع؟ را منکر شده و
 .1صفار ،محمد بن حسن ،همان.۱۵۳/۱ ،
 .2همان .۱۵۶ ،این ماجرا را علی بن ابی حمزه نیز نقل کرده است .ر.ک :همان.161 ،
 .3همان.۳۱۸ ،

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

جفر ،توضیحاتی میدهند.

2

21

حکومت را حق تمامی فرزندان فاطمه؟اهع؟ میدانســتند؛ حقی که تمامی ایشــان در آن
مساویاند و دراینباره هیچکس بر دیگری برتری ندارد.
برخــی از بنــی الحســن نیز بهــرۀ امام از علم الهــی را به ّادعــای نبوت تفســیر میکردند.
چنانکــه محمد بن ســالم گزارش میکنــد؟ع؟ یکی از نزدیکان بنی الحســن به محضر
امام صادق؟ع؟ وارد شــد و گفت :در مجلس بنی الحســن شــنیده اســت که میگویند
شیعیان امام صادق؟ع؟ در کوفه ،آن حضرت را نبی میدانند.

1

 _6فقدان صالحیت علمی ،نشانی بر فقدان مشروعیت بنی الحسن در امامت
نزاع پیرامون صالحیت علمی اهلبیت و حســنیان ،ثمرات و خطراتی را برای طرفین
به دنبال داشته است .توجه به این نکته مهم است که زیدیه و ازجمله بنی الحسن با
استفاده از قرابت به پیامبر؟ص؟ میخواستند رهبری مردم را در دست بگیرند .شیعیان
اهلبیــت در قبــال دعــوت آنها مقاومت میکردند و از ایشــان نشــانههای علم الهی را
22

طلــب مینمودنــد .در ابتــدای امــر ،خــود زید که شــخصیت نافــذی داشــت در مقابل
درخواســت علم و انتظارات شیعیان و اصحاب درمانده میشد و همین مشکل برای
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بنی الحسن نیز خودنمایی میکرد .تربیت شیعیان بهگونهای بود که از مدعیان رهبری
مردم علم الهی طلب میکردند .زید علم ائمه؟مهع؟ را انکار نمیکرد؛ ولی بنی الحســن
بــا توجــه بــه تجربــۀ زید ،بــرای اینکه مشــروعیت خــود را تثبیــت کنند مواضــع تندتری
گرفتند و برخالف زید به انکار علم الهی ائمه؟مهع؟ رو آوردند.
وجــود چالــش بیــن بنی الحســن و ائمــه؟مهع؟ منجر به این میشــد که ائمــه؟مهع؟ مجبور
ً
میشــدند نســبت بــه ایشــان مطالبــی را بیــان کننــد و خصوصــا جهــل آنهــا نســبت
بــه دیــن پیامبــر؟ص؟ را تبییــن کننــد تــا شــیعیان در دام آنهــا گرفتــار نشــوند .معلی بن
خنیــس گــزارش کرده که امام صادق؟ع؟ به شــیعیان آموزش داده بودنــد که در برخورد
 .1همان.۱۷۹ ،

ً
بــا بنــی الحســن صراحتا در مقابل آنها موضعگیری نکنند و بــه آنها بگویند ما دنبال
میــراث علمــی پیامبر؟ص؟ هســتیم و آن را نــزد هرکدام از اهلبیت بیابیــم از وی تبعیت
میکنیــم 1.ســلیمان بــن خالــد کــه از فقهای مورد وثوق اســت نیــز در گــزارش دیگری از
ً
امــام صــادق؟ع؟ گــزارش داده کــه حضــرت در مــورد برخــی از نزدیــکان خود کــه ظاهرا
مدعــی بودنــد جفــر (مجموعه میراث مکتوب نبــوی) در اختیار آنهاســت فرمودند در
آنچه ایشــان ادعای آن را دارند ،یعنی جفر ،مطالبی آمده اســت که ایشــان را ناراحت
ً
خواهــد کــرد .ظاهرا منظور امام مطالبی اســت دال بر عدم جــواز خروج و عدم موفقیت
بنــی الحســن در حرکتهــای اجتماعــی خــود ،ســپس حضــرت به اصحــاب خویش
دســتور داده بودند که به بنی الحســن بگویند اگر این میراث مکتوب را در اختیار دارند
نمونههای قضاوتهای علی را از این میراث گزارش دهند و یا مقدار ارث خاله و عمه
را بیان کنند .حضرت به بنی الحســن اشــکال میگرفتند که حکم نبوی را نمیدانند،
ولی احکام رایج میان مخالفان را بلدند؛ یعنی به دین جدشان جاهلاند! 2و از ایشان

میــراث علمی رســول خدا نزد ایشــان اســت و از این طریق برای خــود جعل صالحیت
ً
میکردهانــد و ائمــه؟مهع؟ نیــز متقابــا بــرای جلوگیــری از انحــراف شــیعیان ،نشــانههای
بطالن این ادعا را به اصحاب خود متذکر میشدند.
ً
همیـن سـلیمان بـن خالـد ظاهرا مدتی بر مسـیر زیدیه بوده و بعـد از هدایتش نمازهایش
را قضـا میکـرده 4و ارتبـاط زیـادی بـا ایشـان داشـته اسـت و حتـی گزارش شـده در خروج
 .1همان.۱۶۷ ،
 .2ر.ک :توضیحات عالمۀ مجلسی در مرآة العقول.۵۸/۳ ،
 .3صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات۱۵۷/۱ ،؛ کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.۲۴۱/۱ ،
 .4کشی ،محمد بن عمر ،رجال الکشی ،۳۶۱ ،مدخل .۶۶۷

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

میخواستند مصحف فاطمه و سالح رسول خدا را اگر در اختیار دارند نشان دهند.
ً
ایــن گزارشهــا حاکــی از ایــن اســت که بــزرگان بنی الحســن بعضــا مدعــی بودهاند که
3

23

زیـد نیـز حضـور داشـته بـدون اینکـه وی را امـام بدانـد 1.بـه نظـر میرسـد کـه وی قبـل از
خـروج بنیعبـاس رویـۀ خـود را تغییـر داد؛ بهطوریکـه منصـور از عـدم تمایلـش به خروج
ً
آگاه بـوده اسـت؛ مثلا وقتـی خبـر نامهنـگاری محمـد بـن عبـداهلل بـن حسـن بـا سـلیمان
بـن خالـد بـه او میرسـد وی در مقابـل منصـور مدعـی میشـود کـه بنـای بـر خـروج بـه
همـراه بنـی الحسـن را نداشـته و منصـور هـم او را تصدیـق میکنـد 2.بـه نظـر میرسـد
کنارهگیـری سـلیمان از بنـی الحسـن تحـت آموزشهـای امـام صـادق؟ع؟ بـوده اسـت.
چنانچـه خـودش گـزارش کـرده کـه بـر اسـاس توصیههـای امـام صـادق؟ع؟ با حسـن بن
حسـن مواجـه شـده اسـت ،یعنـی وقتـی حسـن بـن حسـن بـه او گلـه کـرده کـه چـرا همراه
وی خـروج نمیکنـد پاسـخ میدهـد کـه شـما چیـزی کـه دیگران نداشـته باشـند ندارید؛
درحالیکـه پسـرعموهای شـما چیـزی در اختیـار دارنـد کـه دیگـران از آن محرومانـد و
منظورش میراث علوم نبوی بوده اسـت .حسـن نیز به او میگوید که ما نیز چیزهایی در
اختیـار داریـم کـه دیگـران ندارنـد .سـلیمان کـه در مقابل این ادعای حسـن نمیدانسـته
24

چـه بگویـد از امـام صـادق؟ع؟ راهنمایـی میگیـرد و بـر اسـاس توصیـۀ امـام صادق؟ع؟
بـه حسـن میگویـد کـه اگـر میـراث علـم نبـوی را در اختیـار دارد در مسـند علمی بنشـیند
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تـا مـردم از او پرسـش کننـد .حسـن در قبـال ایـن پیشـنهاد از عیبجویـی سـلیمان گلـه
کـرده و مدعـی میشـود کـه فـرق وی بـا جعفـر بـن محمـد ایـن اسـت که حضـرت فراغت
کار علمـی دارد ولـی وی گرفتـار اسـت و همیـن موجـب شـده کـه حقـش ضایـع شـود!

3

در ایـن مذاکـره مشـاهده میشـود کـه حسـن بـن حسـن نمیتوانـد بـرای خـودش موضـع
علمـی قابـل دفاعـی تـدارک کنـد و بهصـورت روشـنی از ادعـای ایـن مقـام در مقایسـه بـا
امـام صـادق؟ع؟ طفـره مـیرود و از اصـرار بـر اینکـه میـراث علمـی پیامبـر؟ص؟ نزد ایشـان
اسـت دسـت برمـیدارد.
 .1همان.
 .2ابن جوزی ،عبدالرحمن بن علی ،المنتظم.۶۰/۸ ،
 .3همان.۳۶۰ ،

 _7توصیف بنی الحسن به جهالت و فقدان علم از سوی ائمه؟مهع؟
ً
بنابــر گــزارش یحیی بن عبداهلل بن حســن که خودش از علویان فعال بــود و نهایتا نیز در
زمان رشــید قیام کرد ،یکبار امام صادق؟ع؟ در جمعی از اهل کوفه میفرمایند :من از
گروهی متعجبم که معتقدند علم خود را از پیامبر؟ص؟ گرفته و از طریق ایشان عالم شده
و هدایــت یافتهانــد و درعینحــال بر آن هســتند که ما اهلبیت علــم وی را برنگرفتهایم
و هدایــت او را درنیافتهایــم؛ درحالیکه ما فرزندان وی هســتیم ،وحــی در خانۀ ما نازل
شــده و علم از خانۀ ما به ایشــان رســیده اســت و این امری محال اســت؛ 1یعنی چطور
ممکن است اهلبیت پیامبر از علم نبوی بیبهره باشند و دیگرانی که دورتر هستند به
آن علوم دستیافته باشند .تعریض حضرت به کسانی است که در کوفه ،ائمه؟مهع؟ را
ً
بهعنــوان صاحبــان علم و هدایت قبول ندارند .این گروه در کوفه عمدتا زیدیه بودند که
در زمان امام صادق؟ع؟ توســط حســنیان رهبری میشدهاند .شاهد آن ،گزارش سورة
بن کلیب است که از امام باقر شنیده بود که اگر کسی مدعی امامت شود و امام نباشد
بر خدا دروغ بسته است ،حتی اگر علوی و فاطمی باشد.

2

از نمونههای دیگری که ائمه؟مهع؟ رهبران این گروه را متهم به جهالت میکردهاند
میان مردم از او عالمتر باشد وی اهل بدعت و گمراه است .فضیل بن یسار میگوید
این تعبیر را از امام صادق؟ع؟ شنیده است که اگر کسی خروج کند و در مردم کسی
ً
از او افضل باشد ،گمراه و بدعتگذار است 3.یعنی بنی الحسن اساسا حامل علم
پیامبر؟ص؟ نبودهاند و لذا وظایف اولیۀ خودشان را هم بر اساس کتاب و سنت
نمیدانستند و ایشان را نشاید که در مورد علم ائمه؟مهع؟ نظر بدهند .از این شواهد
 .1مفید ،محمد بن محمد ،امالی مفید.۱۲۳ ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان۳۷۲/۱ ،؛ نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة۱۱۴ ،؛ ابن بابویه،
محمد بن علی ،ثواب األعمال.۲۱۴ ،
 .3نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،همان۱۱۵ ،؛ ّ
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة.۳۵۰/۲۸ ،

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

گزارشهایی است که امام در آن متذکر شدهاند که اگر کسی دعوی امامت کند و در

25

برمیآید که رهبران جریان زیدی و حسنی که از اوالد حضرت زهرا؟اهع؟ بودهاند توسط
امام به جهل توصیف شده و صالحیت ایشان برای خالفت توسط امام انکار میشده
است .روشن است که مواضع امام برای ایشان بسیار سخت و شکننده بوده است.
بنابــر گزارشها؛ معتزله نســبت بــه جریان زیدی تمایل و نگاه مثبت داشــتهاند و نفس
زکیــه توانســته بود ایشــان را تحــت بیعت خــود درآورد .به نظر میرســد ایشــان نیز برای
دســتیابی به نفوذ بیشــتر درصدد جلب نظــر امام صادق؟ع؟ به نفــس زکیه بودهاند.
عبدالکریــم بــن عتبه گزارش کرده اســت که روزی در مکه نزد امــام صادق؟ع؟ بودم که
گروهــی از معتزلــه نزد آن حضرت آمدند ،در میانشــان عمرو بــن عبید ،واصل بن عطاء
و حفص بن ســالم و جماعتی از رؤسایشــان بودند ،و اینزمانی بود که ولید بن یزید بن
عبدالملــک (خلیفــۀ بنی مروان) به قتل رســیده و میان اهل شــام اختالف افتاده بود،
ایشان با تعریف از محمد بن عبداهلل بن حسن وی را برای خالقت شایسته دانسته و در

26

این راه خواســتار حمایت امام صادق؟ع؟ به دلیل فضل و نفوذشــان شــدند .حضرت
ً
خطــاب بــه عمرو که ســخنگوی ایشــان بود مطالــب نســبتا جامعی فرمودنــد ،ازجمله
اینکــه امــام در ابتــدای ســخن خــود متذکــر میشــوند که مبنای رضا و ســخط ایشــان،
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رضایت و ســخط خداوند اســت و در طول بحث به مخاطبان نشان میدهند در عین
اینکه ایشــان به کتاب و ســنت دسترســی دارند ولی در فهم وظایف الهی خود مبتال به
جهل هستند.
ً
ظاهــرا ایــن گفتوگــو در ســال مرگ ولید یعنی ســال  ۱۲۵بــوده که بنی مروان بهشــدت
ً
ضعیــف و کمــی آزادی احســاس میشــده و تبلیغــات بنــی الحســن خصوصــا بــرای
1

محمد بن عبداهلل بن حســن شــدید و امید دســتیابی به قدرت تقویت شــده بود .بنی
الحســن در تبلیغــات خــود مرتــب از ضایــع شــدن کتــاب و ســنت ســخن میگفتنــد.
بهعنــوان نمونــه در همیــن ســال  ۱۲۵در تجمعــی از بنیهاشــم محمــد بــن عبــداهلل بن
 .1طبرسی ،ابومنصور احمد بن علی ،االحتجاج.363/2 ،

حســن ســخن گفتــه و بــه حاضران از بنیهاشــم متذکر میشــده که کتــاب خدا معطل
مانــده و ســنت پیامبــر؟ص؟ نیــز متروک شــده ،حق مرده و باطل زنده شــده اســت 1.این
ســبک تبلیــغ بــرای بســیاری از مــردم جاذبــه داشــت .حرکت بنــی الحســن بهگونهای
بــود کــه برخی جریانات ســنی مثــل معتزله نیز به آنها عالقهمند شــده بودند و ایشــان
را بــرای حکومــت صالــح میدیدنــد .شــرایط عــراق نیز بــرای حمایــت از ایشــان فراهم
بــود و معتزلــه نیــز در آن زمان محمد بــن عبداهلل را دارای دین و عقــل و صالحیت برای
کســب مقــام خالفــت میدانســتند .از طــرف دیگــر نفــوذ معنــوی امــام صــادق؟ع؟ در
عــراق زیــاد بود؛ بهگونهای که معتزله نیز برای جلب نظر امام فعال شــده و در پی جلب
ً
حمایــت ایشــان بودنــد و خصوصا نســبت بــه فضل و علم حضــرت نیز احتــرام زیادی
قائل بودهاند.
در یک مالقات حساس ،امام با مراعات تقیه و بهصورت مشروط با ایشان مذاکره کرده
و بــه عقایــد خود تصریح نمیکنند؛ ولی به بزرگان و اهل نظر معتزله نشــان میدهند که
نســبت به لوازم آنچه آنان مدعی هســتند ،مثل سیرۀ شیخین و آراء فقهای اهل مدینه
در آن دوره ،بیاطــاع هســتند و اگــر هــم بــه قدرت برســند در اختالف خواهنــد افتاد و
در اولیــن مســائلی کــه در فرض دســتیابی به قدرت برای ایشــان پیــش میآید ،مانند
جزیــۀ مشــرک و کافــر و خمــس غنائم و زکات ،دچــار جهل و از ســیره پیامبر؟ص؟ و حکم
خــدا بیاطــاع هســتند .در این مالقات امام هشــدار میدهند که ایشــان کســی مانند
محمد بن عبداهلل بن حســن را امام قرار دادهاند که دچار جهل به ســنت نبوی اســت.
آنگاه حضرت به ایشــان هشــدار میدهند که از خدا بترسند که بدون بهره از علم الهی
متکفل امری شدهاند که مجبور خواهند شد با جهالت خود در آن عمل کنند 2.دقت
شود امثال این گفتوگو برای بنی الحسن شکننده بوده است و نوعی آبروریزی علمی
 .1ابن ّ
حیون ،نعمان بن محمد ،شرح األخبار.۳۲۳/۳ ،
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،همان.24/5 ،

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

رأیشــان با ســلف موردقبولشــان فرق دارد .حضرت با برخی پرســشها نشان دادند که

27

نســبت به ایشــان محسوب میشده اســت؛ چراکه عالم آل محمد وی را برای خالفت
اسالمی فردی ناالیق و مبتال به جهل نسبت به دین معرفی میکرده است.
نتیجهگیری

بنی الحسن بهعنوان بخشی از خاندان پیامبر؟ص؟ ،مورداحترام مردم و شیعیان بودند.
جریان بنی الحســن در نیمۀ اول قرن دوم بســیار فعال شــدند و مایل بودند که قدرت را
بهعنوان خالفت رسول خدا در اختیار بگیرند و برای وصول به این هدف ،به موقعیت
اجتماعی قویتری در میان شیعیان نیاز داشتند .دستیابی به این موقعیت با موانعی
مواجــه بــود؛ ازجمله مخالفت و عــدم همراهی ائمه؟مهع؟ با ایشــان .از آنجاکه اهلبیت
مدعی میراث علمی پیامبر؟ص؟ و علی؟ع؟ بودند ،بنی الحسن برای کسب مشروعیت
در میــان مــردم مجبــور بودند که در برابــر ائمه؟مهع؟ ،یا مدعی علم و میــراث علمی نبوی
و علــوی شــوند و یا علم الهــی ائمه؟مهع؟ را انکار کنند تا مرجعیت و ارجحیت ایشــان را
نزد شــیعیان از بین ببرند .شــواهد تاریخی نشــان میدهد که هر دو گزینه توســط ایشان
28

به کار گرفته شــد ،یعنی گاه منکر میراث مکتوب اختصاصی ائمه؟مهع؟ از علی شــدند
و علــوم ائمه؟مهع؟ را عادی و کســبی دانســتند؛ و گاهی مدعی شــدند کــه میراث علمی
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بــه خود ایشــان رســیده اســت .در مقابــل ،ائمه؟مهع؟ برای توجیه و آگاهســازی شــیعیان
بــه ابطــال این دعــاوی پرداختند و جهالــت و عدم صالحیت بنی الحســن برای آنچه
ادعــا میکردند را آشــکار ســاختند .پی گیری این جریان نشــان میدهد کــه علم الهی
ائمــه؟مهع؟ یکی از کلیدیترین اوصافی اســت که حتی در میــان خاندان پیامبر؟ص؟ نیز
مــورد انــکار قرارگرفتــه اســت و معرفت و باور شــیعیان به ایــن مقامات از موانــع تاریخی
متعــدد و مهمــی گــذر نموده تا بهتدریج تثبیت شــده اســت .دقت شــود کــه این مقاله
بیشــتر بــه دوران امــام صــادق؟ع؟ اختصاص داشــت ،ولی جریــان این منازعــه بعد از
ایشــان هــم برقــرار بود و جریان زیدیه و حســنیان همیــن چالش را با ســایر امامان دنبال
میکردند.

فهرست منابع

ابن اثیر ،علی بن محمد ،الکامل فی التاریخ ،بیروت ،دار صادر ۱۳۸۵ ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن علی ،ثواب األعمال و عقاب األعمال ،قم ،دار الشریف الرضی للنشر،
 ۱۴۰۶ق.
ابــن جــوزی ،عبدالرحمــن بن علــی ،المنتظم فی تاریخ األمــم و الملوک ،بیــروت ،دار الکتب
العلمیة ۱۴۱۲ ،ق.
ابــن حیــون ،نعمان بن محمد ،شــرح األخبــار فی فضائل األئمــة األطهار علیهم الســام ،قم،
جامعۀ مدرسین ۱۴۰۹ ،ق.

ابــن خلــدون ،عبدالرحمــن بــن محمد ،دیــوان المبتــدأ والخبر فی تاریــخ العــرب والبربر ومن
عاصرهم من ذوی الشأن األکبر ،بیروت ،دار الفکر ۱۴۰۸ ،ق.
ابن طقطقی ،محمد بن علی ،الفخری فی اآلداب السلطانیة و الدول االسالمیة .بیروت ،دار
القلم العربی ۱۴۱۸ ،ق.
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،بیروت ،دار الفکر ۱۴۰۷ ،ق.
ابوالفرج اصفهانی ،علی بن حسین ،مقاتل الطالبیین ،بیروت ،دار المعرفة ،بی تا.
جاحظ ،عمرو بن بحر ،رسائل الجاحظ ،بیروت ،دار و مکتبة الهالل ۲۰۰۲ ،م.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة ،قم ،مؤسسة آل البیت ۱۴۰۹ ،ق.
حسینی علوی ،ابوالمعالی محمد ،بیان االدیان ،تهران ،انتشارات روزنه 1376 ،ش.
حموی ،یاقوت بن عبداهلل ،معجم البلدان ،بیروت ،دار صار ۱۹۹۵ ،م.
ذهبــی ،محمــد بــن احمد ،تاریخ اإلســام وفیات المشــاهیر و األعــام ،بیــروت ،دار الکتاب
العربی ۱۴۰۹ ،م.
زرکلی ،خیرالدین ،األعالم ،بیروت ،دار العلم للمالیین ۲۰۰۲ ،م.
شهرستانی ،محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل ،قم ،الشریف الرضی ۱۳۶۴ ،ش.
صحیفة السجادیة ،تصحیح فیض االسالم ،تهران ،فقیه ۱۳۷۶ ،ش.
ّ
صفار ،محمد بن حسن ،بصائر الدرجات فی فضائل آل ّ
محمد صلیاهلل علیهم ،قم ،مکتبة
آیةاهلل المرعشی النجفی ۱۴۰۴ ،ق.
طبرسی ،ابومنصور احمد بن علی ،االحتجاج علی اهل اللجاج ،مشهد ،مرتضی1403 ،ق.
طبری ،محمد بن جریر ،تاریخ االمم و الملوک ،بیروت ،دار التراث ۱۹۶۷ ،م.
عمــری ،علــی بــن محمــد ،المجــدی فــی أنســاب الطالبیین ،قــم ،مکتبــة آیةاهلل المرعشــی

چالش بنیالحسن با انگارۀ علم ائمه؟مهع؟ در نیمۀ اول قرن دوم

حلی ،حسن بن یوسف ،خالصة األقوال فی معرفة أحوال الرجال ،قم ،دار الذخائر ۱۴۱۱ ،ق.
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النجفی ۱۴۲۲ ،ق.
ّ
کشی ،محمد بن عمر ،رجال کشی ،مشهد ،انتشارات دانشگاه مشهد ۱۳۴۸ ،ش.
کلینــی ،محمــد بــن یعقــوب ،الکافــی ،بــه تصحیــح علــی اکبــر غفــاری ،تهــران ،دار الکتــب
االسالمیة ۱۴۰۷ ،ق.
کوفی ،فرات بن ابراهیم ،تفســیر فرات الکوفی ،تهران ،مؤسســة الطبع و النشــر فی وزارة اإلرشاد
اإلسالمی ۱۴۱۰ ،ق.
مجلســی ،محمد باقر ،مرآة العقول فی شــرح أخبار آل الرســول ،تهران ،دار الکتب االسالمیة،
 ۱۴۰۴ق.
__________ ،بحار األنوار ،بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
مروزی علوی ،ابراهیم بن حسین ،الفخری فی أنساب الطالبیین ،قم ،مکتبة آیةاهلل المرعشی
النجفی ۱۴۰۹ ،ق.
مسکویه ،احمد بن محمد ،تجارب االمم و تعاقب الهمم ،تهران ،سروش 2000 ،م.
مفید ،محمد بن محمد ،االمالی ،قم ،کنگرۀ شیخ مفید ۱۴۱۳ ،ق.
نجاشی ،احمد بن علی ،رجال النجاشی ،قم ،انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین،
 ۱۴۰۷ق.
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نجفیــان رضوی ،لیــا ،واکاوی دالئل حمایت ،همراهی و همگرایی فکری اصحاب مذاهب
اســامی؛ زیدیه ،معتزله و مرجئه با نخســتین قیامهای ســادات حســنی تا سال  ۱۴۵هجری،
مجلۀ مطالعات تاریخ فرهنگی ،شماره .11
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__________ ،حســنیان زندان هاشــمیه؛ بازکاوی علل ،شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان،
مجلۀ پژوهشهای تاریخی ،شمارۀ .۶
نعمانی ،محمد بن ابراهیم ،الغیبة ،تهران ،نشر صدوق ۱۳۹۷ ،ق.
نمیری بصری ،عمر بن شبه ،تاریخ المدینة المنورة ،قم ،دار الفکر ۱۳۶۸ ،ش.

ّ
بنو الحسن وتحديهم لنظرية علم األئمة ؟مهع؟
في النصف األول من القرن الثاني


1

السيد عبد الحميداألبطحي

الخالصة:

ً ً
َّ
شكل بنو الحسن فرعا مهما من فروع الزيدية في أواسط القرن الثاني الهجري ،وكان
لهم التأثير البليغ على المجتمع الشيعي ،وكانوا قادة حركة المعارضة مع بني األمية
َ
ومــن بعدهــم بني العبــاس .وانطالقا من أن الحســنيين لم يســتطعوا جلب اهتمام
ً
َّ
األئمة ومعارضتهم أيضا.
األئمة؟مهع؟وحمايتهم عن حركات المعارضة ،قاموا بمقابلة
َّ
األئمة ؟مهع؟ على العلم بالمســتقبل الذي وصل إليهم عن طريق رســول اهلل؟ص؟
حاز
وعلمهم بأمور الدين الذي بلغهم عن طريق أمير المؤمنين؟ع؟ واألئمة من بعده.
كل ذلــك ممــا جعــل حركــة المعارضــة عنــد الحســنيين ومشــروعيتها تجابه مشــكلة
ً
أساســية ،ومن هنا اتخذوا سياســة إنكار علم األئمة؟مهع؟ بالغيب ،بحيث صار منهجا
ً
ً
منحرفا وعميقا عند الزيدية في القرن الثاني من الهجرة.
ً
تعتبــر هــذه المقالــة تقريرا عن هذه الحركة في عصر ملتهــب وهو النصف األول من
القرن الثاني الهجري.
المفــردات األساســية :بنو الحســن ،الزيدية ،علــم األئمة ،العلم بالغيــب ،علم اإلمام
علي ؟ع؟.

 .1دكتوراه في فلسفة الدين.
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of the Imams’ (a) knowledge in the first
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Abstract
The Bani Hassan is one of the most important branches of the
Zaidi in the middle of the second century (A.H.) which had a
lot of effects on the Shia society, and they had essentially led
the opposition movement against the Omayyad government
and then the Abbasids. Because Bani Hassan could not attain
the support of Imams (a) for their acts, so they took a kind of
oppositeness and denial against them. Imams’ (a) knowledge
about the future which is reached them from the Holy Prophet(s)
and their exclusive knowledge about the religion which was
available for them from the Commander of the Faithful (a) and
the following Imams imposed a grave challenge on the legitimacy
of Bani Hassan; so the denial policy about the idea of Imams’ (a)
divine knowledge became a permanent approach and a profound
aberration in Zaidi in the second century. This article provides a
report of this movement in the turbulent period of the first part of
the second century.

Keywords: Bani Hassan, Zaidi, the divine knowledge of Imams (a),
foreknowledge, the knowledge of Ali (a)
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