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چکیده
ً
خانــدان برمــک از ابتــدای بــه قــدرت رســیدن عباســیان ،عمــا ادارۀ ســرزمینهای پهنــاور خالفــت
اســامی را در دســت گرفتنــد .یحیــی برمکــی و پســرانش در  17ســال نخســت خالفت هــارون الرشــید ،از
نفــوذ و قــدرت نامحــدودی برخــوردار شــدند .مصــادف شــدن ایــن دوران بــا امامــت حضــرت موســی کاظم
 gرهبــر شــیعیان امامیــه ،موجــب شــد تــا دســتگاه خالفــت بارهــا بــا بهانههــای مختلــف ،آن حضــرت و
بســیاری از خانــدان و بســتگان ایشــان را اذیــت و آزار کنــد و حتــی بــه شــهادت برســاند .چگونگــی ارتبــاط
ایشــان و رفتــار ایــن خانــدان ایرانــی بــا امــام و خاندانــش در منابــع نقــل شــده اســت؛ امــا در ایــن خصــوص
ابهــام و گاه تردیــد و تناقضهایــی وجــود دارد کــه نیازمنــد بررســی جامــع و دقیــق اســت .ایــن پژوهــش
بــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی و بــا نقــل و بررســی ایــن گزارشهــا تــاش دارد برخــی حقایــق مربــوط را
آشــکار ســازد .ارادت دیرینــۀ ایرانیــان بــه خانــدان پیامبــر ،nهمچنیــن ایرانــی بــودن برمکیــان اهمیــت
ایــن مطالعــه را در کنــار ضــرورت آشکارســازی حقایــق تاریخــی دوچنــدان میکنــد .یافتههــای ایــن
پژوهــش بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه خانــدان برمکــی بهرغــم وابســتگی کامــل بــه خالفــت عباســی و
بــه کارگیــری تــوان مدیریتــی خــود بــرای بقــای آن در مواجهــه با امــام کاظم gروش یکســانی نداشــتند.
برخــی از آنــان تحــت هیــچ شــرایطی مایــل نبودنــد در ریختــن خــون آن حضــرت مشــارکت کننــد در حالی
کــه برخــی دیگــر بــرای رضایــت خلیفــه بــه ایــن کار نیــز اقــدام کردنــد؛ همچنیــن بــر خــاف تعــدادی از
گزارشهــا مبنــی بــر گرایــش آنهــا بــه تشــیع و امــام هیــچ گونــه گــزارش تاییــد شــدهای در تاییــد ایــن
فرضیــه موجــود نیســت.
کلیدواژهها :امام کاظم ،gآل برمک ،عباسیان ،هارون الرشید ،سادات علوی.
 .1دانشیارگروه تاریخ دانشگاه لرستانshahrokhi.a@lu.ac.ir :
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مقدمه
در قــرون نخســتین بعــد از ظهــور اســام ،پــس از فروپاشــی حکومــت ساســانیان و الحــاق ایــران
بــه ســرزمین هــای پهنــاور اســامی ،حاکمیــت سیاســی و مدیریــت ایــن قلمرو گســترده بــر عهدۀ
خلفــا قــرار گرفــت .در ایــن مــدت برخــی اشــخاص یــا خانــدان هــای ایرانــی توانســتند در کنــار
خلفــا در نظــارت و اداره امــور نقــش بســیار مهمــی ایفــا کننــد .البتــه پــس از دوران کوتــاه خلفــای
راشــدین ،ســاختار نظــام سیاســی حاکــم بــر خالفــت بــه یــک امپراتــوری تبدیــل شــد.
بــه نظــر ایزنشــتاد ،امپراتــوری یــک ســاخت سیاســی اســت کــه بــا تســلط گروهــی از نخبــگان
بــا هــدف اســتقرار نظــام سیاســی واحــد متمرکــز شــکل میگیــرد و در آن تصمیمگیــری و
هدفگــذاری سیاســی انحصــاری اســت( .)Eisenstadt , 1968:43حاکمانــی کــه امپراتــوری را
تشــکیل میدهنــد ،بهرغــم گرایــش بــه اســتقالل از ســاخت هــای ســنتی ،مقیــد بــه آن باقــی
میماننــد .در نتیجــه رقابتهــا ،ســمتگیریها و فعالیتهــای درون امپراتــوری ،گرهــی از
روابــط متقابــل بــه وجــود میآورنــد کــه موجــب شــکلگیری تناقضهــا و تضادهــای بســیار در
ایــن ســاخت میشــود و از دیــدگاه بــودون ،ســاخت امپراتــوری را بــه ســاختی انحطاطــی مبــدل
میســازد(بودون.)48 :1364 ،
حاکمــان و امــرای مســلط بــر امپراتوریهــا بــه کنتــرل منابــع انســانی و غیــر انســانی و بــه
کارگیــری آنهــا در جهــت اهــداف خــاص خــود گرایــش دارنــد .بــه ایــن منظــور گروههــای منزلــت
جدیــد در مقابــل اشــراف ایجــاد میکننــد کــه همــان تشــکیالت اداری وفــادار به خودشــان اســت.
خانــدان برامکــه از خانوادههــای ریشـهدار ایرانــی بودنــد کــه بــر اســاس نیــاز خالفــت عباســی بــه
دیوانســاالران و دبیــران کارآمــد وفــادار بــه خــود ،در دورۀ نخســت ایــن خالفــت بــه مقامهایــی
عالیرتبــه و حتــی وزارت دســت یافتنــد .آنهــا بــه خصــوص حــدود دو دهــۀ نخســت خالفــت
هــارون الرشــید تمامــی امــور کشــوری و لشــکری خالفــت پهنــاور اســامی را عهــدهدار بودنــد و
خلیفــۀ وقــت تنهــا عنوانــی داشــت(.)1
فتوحــات اســامی بیــن ملتهــای مختلــف مســئلۀ جدیــدی را بــه وجــود آورد کــه آن تقابــل اعراب
بــا موالــی یــا نومســلمانان غیرعــرب بــود .ایــن مشــکل تــا حــدودی بــا فروپاشــی خالفــت امــوی و
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دســتیابی ایرانیــان بــه مناصــب حکومتــی کاهــش یافــت .بــا وجــود ایــن ،برخــی تعارضــات دیگــر
حــل ناشــده باقــی مانــد .توضیــح آن کــه رویکــرد دیگــر نهضتــی کــه از خراســان آغــاز و به ســرنگونی
امویــان انجامیــد ،اجـرای عدالــت یــا بــه قــدرت رســیدن خانــدان پیامبــر اکرم nبــود .شــعار اصلی
انقالبیــون الرضــا مــن آل محمــد بود(ســیوطی1424 ،ق .)312 :بــار اصلــی مبــارزه علیــه امویــان بر
دوش علویــان قـرار داشــت .بســیاری از مــردم خراســان از طریــق آنــان بــه جایگاه خانــدان پیامبرn
پــی بردنــد؛ بــا ایــن حــال عباســیان بــه زیرکــی نهضــت را بــه نفــع خــود رقــم زدنــد(.)2
بــا اســتوار شــدن قــدرت عباســیان نــه تنهــا بــه خانــدان پیامبــر nتوجهــی نشــد بلکــه آنــان بــه
شــدت هــدف تعقیــب و آزار قــرار گرفتنــد .میتــوان ادعــا کــرد راهبــرد خالفت عباســی در ســرکوب
علویــان حتــی شــدیدتر از دوران بنیامیــه بــود .در ایــن میــان برخــی اشــخاص کــه در خدمــت
ایــن خالفــت قــرار داشــتهاند و ســپس هــدف غضــب و تعقیــب قــرار گرفتنــد بــه هــر دلیــل ،علــوی
قلمــداد شــده یــا ایــن احتمــال بــه آنــان نســبت داده شــده اســت.
خانــدان برامکــه بــا ایــن کــه در عالیتریــن جایــگاه و موقعیــت در خالفــت عباســی و حکومــت
هــارون الرشــید قــرار داشــتند ،توســط برخــی منابــع ،علــوی یــا دارای تمایالتــی بــه ایــن گــروه
مطــرح میشــوند؛ حتــی برخــی علــت خشــم غیرمنتظــره هــارون الرشــید بــر ایــن خانــدان
و فروکشــیدن آنهــا را از قــدرت ،بــه همیــن ســبب میداننــد .عمومیــت ایــن شــبهه و تردیــد تــا
بدانجاســت کــه گاه پژوهشهــای جدیــد بــا طــرح دیدگاههــای مختلــف معمــوال از اظهــار نظــر
صریــح خــودداری میکننــد؛ از ایــن رو ضــرورت دارد رابطــه برامکــه بــا امــام و خاندانــش مــورد
بررســی دقیــق قــرار گیــرد تــا ابهامهــای موجــود برطــرف شــود.
پرســش اصلــی مــا در طــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــاور و اعتقــادات خانــدان برامکــه دربــارۀ
امــام کاظــم gو خاندانــش چــه بــوده اســت؟ بالطبــع بــر ایــن اســاس میتــوان نــوع گفتمــان
ایــن خانــدان را کــه بــر مســند قــدرت نیــز قــرار داشــتند بــا عالقهمنــدان بــه امــام بــه خصــوص
شــیعیان امامیــه دریافــت .برامکــه چنانچــه در آن زمــان شــیعه بودهانــد ،چگونــه عهــدهدار امــور
اجرایــی خالفتــی شــدهاند کــه رویکــردش نســبت بــه اهــل بیــت bو طرفدارانشــان مبتنــی بــر
ســرکوب مطلــق بــود؟ آیــا همــکاری برامکــه بــا خالفــت همچــون برخــی مــوارد دیگــر بــا کســب
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ً
اجــازه از امامــان معصــوم bبــوده اســت؟ یــا اینکــه اصــوال انتســاب تشــیع بــه برامکــه امــری
ســاختگی اســت کــه در ایــن صــورت علــت ایــن موضــوع بایــد بررســی شــود.
ایــن پژوهــش از نــوع پژوهــش تاریخــی بــوده و در انجــام آن از روش تحقیــق اســنادی اســتفاده
شــده اســت؛ شــیوۀ انجــام کار بــه ایــن ترتیــب بــود کــه در وهلــه اول ،اطالعــات مــورد نیــاز پــس
از مراجعــه بــه منابــع و مآخــذ و همچنیــن پژوهشهــای جدیــد گــردآوری و پــس از بررســی الزم،
دســتهبندی شــد و انســجام ایــن یادداشــت هــا در چارچــوب اهــداف پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار
گرفــت .متاســفانه بــا وجــود اهمیــت ایــن موضــوع در تاریــخ ایــران و اســام ،چنــدان که الزم اســت
مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت .در پژوهشهــای متعــددی کــه دربــارۀ برامکــه انجــام
شــده اســت ،گاه هیــچ اشــارهای بــه ایــن موضــوع نشــده یــا بــه چنــد ســطر اکتفــا شــده اســت.
لوســین بــووا ( )1365همچــون اکثــر پژوهشهایــی کــه دربــارۀ امامــان معصوم bاســت ،بــه ابعاد
مختلــف زندگــی امــام کاظــم gپرداختــه و تنهــا در چنــد ســطر بــه مســائل بیــن ایشــان و برامکــه
اشــاراتی کــرده اســت .ســید محمــود ســامانی ( )1392از دیگــر پژوهشهــا بــه ایــن موضــوع توجه
بیشــتری کــرده اســت.وی عمــده بحــث خــود را بــر روابــط امــام کاظــم gو ایرانیــان متمرکــز
کــرده و در ضمــن آن بــه روابــط آل برامکــه و امــام هــم اشــاراتی دارد .امیــر اکبــری( )1386بــر نقش
برمکیــان در رقابــت میــان عنصرهــای عــرب و ایرانــی در تشــکیالت اداری دوران خالفــت هــارون
الرشــید تمرکــز کــرده اســت .ایــن پژوهــش خــارج از محورهــای مــورد توجــه و انجــام شــده ســابق،
بــا تمرکــز بــر رابطــۀ امــام کاظــم gو خاندانــش بــا برمکیــان فــارغ از حاشــیهها و مطالــب دیگــری
کــه تاثیــری در ایــن خصــوص نداشــته ،بـ ه دنبــال رفــع ابهــام و تردیدهــای موجــود اســت.

برمکیان از آغاز تا وزارت
واژۀ «برمــک» از جانــب برخــی محققــان بررســی شــده اســت .از جملــه منشـیزاده در حواشــی
َ
بــر ِوهــرود و ا َرنــگ بــا توجــه بــه مشــابهت بیــن برامکــه و بهارمــه (بهرامهــا) ایــن دو واژه را یکــی
دانســته و معتقــد اســت کــه برامکــه صــورت جدیــد بهارمــه اســت(مارکوارت .)165 :1368 ،بــر
اســاس نظــری دیگــر ،ایــن واژه عربیســریانی اســت کــه اصــل آن از «بــر» ســریانی بــه معنــای
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پســر و «مــک» عربــی (مخفــف مکــه) و بــه معنــای «پســر مکــه» اســت(بووا.)173-172 :1365 ،
ً
دیدگاهــی دیگــر کــه ظاهــرا قابــل قبولتــر بــه نظــر میآیــد آن اســت کــه «برمــک» شــکل دگرگــون
شــدۀ واژه سانســکریت َ«پـ َـره مکــه؛ پرمــکا» بــه معنــای رئیــس اســت(همان.)171 :
دربــارۀ کاربــرد ایــن واژه کــه ارتبــاط مســتقیمی بــا اجــداد خانــدان برامکــه دارد نیــز اقــوال
مختلفــی موجــود اســت .از جملــه اینکــه برمــک نام عــام پردهــدار و کاهــن معبــد نوبهــار بوده(ابن
فقیــه1408 ،ق .)293 :نظــری دیگــر بــا نفــی مقامــی روحانــی بــرای برمــک ،او را مســئول امالک
معبــد نوبهــار قلمــداد میکنــد و بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن امــاک ،در نتیجــۀ نفــوذ از بلــخ فراتر
بــوده اســت(مارکوارت.)181 :1373 ،
وجــود گزارشهــای متعــددی کــه ارتبــاط خانــدان برامکــه را بــا پرستشــگاه نوبهار نقــل میکنند،
جــای تردیــدی در ایــن خصــوص باقــی نمیگــذارد؛ هــر چنــد در نــوع ایــن پرستشــگاه اتفــاق نظــر
وجــود نــدارد امــا بنــای ایــن پرستشــگاه بــه کیقبــاد نســبت داده میشود(فردوســی،1369 ،ج :4
 .)1134دربــارۀ ایــن کــه ایــن مکان آتشــکده بــوده یا معبــد بودایی ،نظرات یکســانی وجــود ندارد.
پژوهشهــای اخیــر ،نوبهــار را معبــدی بودایــی و برمکیــان را پیــرو ایــن آییــن معرفــی میکنــد.
در ایــن صــورت البتــه آنــان هنــدی قلمــداد میشــوند؛ چنانکــه نقــل شــده پادشــاهان هنــد و
چیــن ضمــن فرســتادن هدایــا ،هنــگام بــار یافتــن بــر دس ـتهای برمــک بوســه میزدهاند(ابــن
فقیــه1416 ،ق .)293 :وجــود کتیبههــای آشــوکا (متوفــی 232م ).در ننگرهــار و قندهــار مؤیــد
ایــن دیــدگاه اســت کــه آن مــکان ،معبــدی بودایــی بــوده ،زیــرا کیــش بودایــی در ایــن نواحــی رواج
داشــته اســت(حبیبی .)5 :1343 ،بــرای حــل ایــن دیدگاههــای مختلــف ممکــن اســت در طــول
ایــن مــدت تغییــر کیشــی توســط برمکیــان انجــام شــده باشــد و بــه همیــن دلیــل هــر دو بــاور آنــان
نقــل شــده اســت.
خالــد بــن برمــک نخســتین فــرد از ایــن خانــدان بــود ( )3کــه در ابتــدا در خدمــت امویــان قــرار
گرفــت و ســپس بــه عباســیان پیوســت .توانایــی و کارآمــدی وی در انجــام مأموریتهایــی کــه
عهــدهدار گردیــد ،موجــب شــد تــا ســفاح اولیــن خلیفــه عباســی ،پــس از قتــل ابوســلمه ،وی را بــه
مقــام وزارت منصــوب کنــد؛ البتــه خالــد بــا وجــود انجــام وظایــف وزیــر ،از پذیرفتــن ایــن عنــوان
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ً
خــودداری کــرد .ظاهــرا او پــس از مرگ ابوســلمه از اســتعمال این لغــت احتــراز میکرد(اصفهانی،
،1963ج .)36 :3
خالــد در زمــان خالفــت منصــور نیــز تــا مدتهــا در منصــب وزارت باقــی مانــد و پــس از آن نیــز
مناصــب مختلفــی بــر عهــدۀ او قــرار گرفــت .ایــن روند توســط فرزنــد و نــوادگان وی اســتمرار یافت.
یحیــی پســر خالــد توانســت بــا مدیریــت عالــی خــود و انجــام خدمــات برجســته در زمــان خالفــت
مهــدی و هــادی همچنــان عهــدهدار مســئولیتهای مهمــی باشــد( .)4یحیــی نقــش بســیار مهمی
در تربیــت و حتــی بــه خالفــت رســیدن هــارون ایفــا کــرد .او نــه تنهــا رشــوه کالن هــادی را بــرای
صــرف نظــر کــردن از والیتعهــدی هــارون رد کرد(ابــن طقطقــی )271 :1384 ،بلکــه نزدیــک
بــود جــان خــود را در ایــن راه از دســت بدهــد.
در ابتــدای دســتیابی هــارون الرشــید بــه خالفــت ،در حالــی کــه ماننــد گذشــته یحیــی را پــدر
خطــاب میکــرد ،همــۀ وظایــف خالفــت را بــر عهــده وی قــرارداد و چنیــن گفــت« :پــدر جــان
تــو مــرا بــه برکــت و میمنــت و حســن تدبیــر خویــش بدیــن مقــام رســاندی ،مــن کار را بــه دســت
تــو میسپارم»(مســعودی1385 ،ق ،ج .)217 :2از ایــن پــس بــه مــدت  17ســال از خلیفــه
تنهــا عنوانــی وجــود داشــت و کلیــه امــور اداری و حتــی نظامــی بــر عهــدۀ یحیــی و پســرانش
بــه خصوصــا فضــل و جعفــر بــود .برخــی مورخــان آنــان را در ایــن مــدت «حاکمــان روی زمیــن»
خطــاب کردهاند(شــبانکارهای،1381 ،ج.)361 :1

اعتقادات برمکیان
وجــود گزارشهــا و روایــات متعــدد و در عیــن حــال متناقــض دربــارۀ خانــدان برامکــه در منابــع
تاریخــی ،نبایــد موضوعــی غیرعــادی تلقــی شــود؛ تصمیــم هــارون الرشــید ،خلیفــه وقــت بــر
کنــار نهــادن و مبــارزه قاطــع بــا ایــن خانــدان ،در کنــار وجــود دشــمنانی کین ـهورز و دارای نفــوذ
و ســرانجام غیرعــرب بودنشــان ،از هــر جهــت بســتر را بــرای طــرح هرگونــه اتهــام بددینــی یــا
حتــی بیدینــی علیــه آنــان بــه ویــژه از ناحیــۀ نویســندگان وابســته به عباســیان فراهــم کــرد .مروری
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بــر ایــن اتهامــات بیانگــر مجموعـهای ناهمگــون از ادعاهایــی اســت کــه در بســیاری مــوارد بــدون
مســتندات یــا بــا ارائــه شــواهدی ضعیــف و بــه دور از ذهــن همــراه اســت .ایــن فرضیــه محتمــل
اســت کــه بســیاری از ایــن اتهامــات زمانــی طــرح و گســترش یافــت کــه آل برمــک هــدف خشــم
خلیفــه قــرار گرفتنــد ،لــذا فرصــت مناســب بــرای مخالفــان آنهــا فراهــم شــد.
پــس از قتــل جعفــر برمکــی ،شــاعری خانــدان برمکیــان را ســاحر و آبــاد کننــدۀ نوبهــار
خواند(یاقــوت حمــوی1399 ،ق ،ج  .)819 :4اقــدام برامکــه در ســاختن مســجد از جانــب
شــاعری دیگــر وقتگذرانــی تلقــی میشــود نــه اعتقــاد بــه اســام(جاحظ1418 ،ق.)547 :
چنانکــه دســتور یحیــی بــرای ســوزاندن عــود در خانــۀ کعبــه بــه ایــن منظــور تعبیــر میشــود کــه
وی قصــد داشــته کعبه را به آتشــکده تبدیــل کند(بغــدادی172 :1978 ،؛ جهشــیاری1357 ،ق:
 .)254ایــن قبیــل اتهامزنــی در کنــار دیگــر مــوارد موجــود در منابــع ،نشــانۀ هجمـهای گســترده
علیــه ایــن خانــدان اســت.
روشــن اســت کــه ایــن قبیــل نســبتها تنهــا بر اســاس طــرح تشــکیک و زیــر ســؤال بــردن برخی
اقدامــات برامکــه در حمایــت از دیــن اســام بــود()5؛ بــه عــاوه شــواهد متعــددی در اعتقــاد راســخ
آنــان بــه اســام وجــود دارد کــه بــه روشــنی موجــب رفــع اتهــام بددینــی از آنهــا میشــود .ذکــر
چنــد مــورد ذیــل کــه بــه اختصــار ذکــر میشــود گویــای ایــن مطلــب اســت:
نقــش خانــدان برامکــه در اســام آوردن خانــدان ســهل غیــر قابــل انــکار اســت .در واقــع فضــل
و حســن ،پســران ســهل کــه هــر دو زیــر نظــر یحیــی پــرورش یافتنــد ،بــه دســت او نیــز مســلمان
شــدند(ابن اثیــر1407 ،ق .)197 :6 ،همچنیــن بــا ایــن کــه اجــداد برامکه در معبــد نوبهار فعالیت
میکردنــد امــا فضــل دســتور داد تــا بخشــی از آن را تخریــب کننــد و بــه جــای آن مســجد ســاخت.
وی در برابــر علمــا اعــام کــرد بــا ایــن اقــدام قصــد دارد از ننــگ انتســاب احــداث معبــد بــه نیــای
خویــش بیــرون آید(بلخــی .)20 :1350 ،ســاختن بناهــای مذهبــی متعــددی در فعالیتهــای
برمکیــان بــه چشــم میآیــد ،از جملــه فضــل عــاوه بــر اقــدام مذکــور ،مســجد جامــع دیگــری در
بخــارا بنــا کــرد کــه بــه جامــع حصــار معــروف شد(نرشــخی.)69 :1351 ،
شــواهد متعــدد دیگــری در ّ
تقیــد آنهــا بــه واجبــات دینــی بــه ویــژه نمــاز و روزه وجــود دارد؛ بــه
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گونـهای کــه حتــی بیانگــر اعتقــاد عمیــق ایــن خانــدان بــه اســام اســت .از ایــن گونــه گزارشهــا
در زمانــی کــه دارای قــدرت بودنــد ،نقــل شــده اســت؛ حتــی پــس از ایــن کــه توســط هــارون
الرشــید از منصبهــای خــود خلــع شــدند و در ســیاهچال بودنــد نیزگــزارش هایــی وجــود دارد کــه
آنهــا بــا جدیــت و عالقــهّ ،
تقیــد خــود را بــه انجــام عبــادات حفــظ کردنــد .در منابــع آمــده اســت
کــه در زنــدان یحیــی مریــض بــود و آب گــرم بــرای شستوشــو و وضــو بــه او نمیدادنــد و فضــل،
ابریقــی روی مشــعل چــراغ میگذاشــت تــا صبــح بــرای وضــوی یحیــی آب گــرم باشــد .زندانبانــان
متوجــه شــدند و چراغهــا را بردنــد .فضــل بــا رنــج تمــام ظــرف آب وضــوی پــدر را بغــل میگرفــت
تــا آب را بــا تــن خــود گــرم کند(ابــن قتیبــه ،1963 ،ج.)98 :7
در واقــع اگــر در باورهــای مذهبــی برامکــه نســبت بــه اســام ذرهای تردیــد وجــود داشــت ،از
چشــمان تیزبیــن مــردم و بــه خصــوص مخالفانشــان پنهــان نمیمانــد و در ایــن زمینــه شــواهد
بســیاری گــزارش میشــد؛ حــال آنکــه در دشــوارترین شــرایط در زنــدان در حالــی کــه نــه منصبــی
داشــتند و نــه امیــد بــه نجــات ،بــاز هــم بــه عبــادات اســامی پایبنــد بودنــد .ایــن خانــدان در زمــان
داشــتن قــدرت همچــون بســیاری دیگــر از صاحبمنصبــان عــاوه بــر انجــام مناســک دینــی ،از
ً
انجــام آداب لهــو و لعــب مرســوم در دربارهــا کامــا بــه دور نبودنــد؛ بــه ویــژه جعفــر کــه یــار همــراه
هــارون الرشــید در جلســات بــزم وی بــود .ویژگیهــای اخالقــی جعفــر ،او را نزدیکتریــن فــرد بــه
خلیفــه و متولــی خاتــم گرداند(مقدســی ،1962،ج .)104 :6عالقــه و وابســتگی شــدید میــان
جعفــر و هــارون در بســیاری از منابــع ذکــر شــده اســت .از جمله :عقیلــی39: 1364 ،؛ هندوشــاه
بــن ســنجر146 :1357 ،؛ ابــن طقطقــی .245: 1384 ،دربــارۀ فضل گفته شــده گرچه دلبســته
ســماع [موســیقی] بود(طبــری1407 ،ق،ج )293 :8امــا بــاده نمینوشــید و بــه صراحــت خلیفــه
را بــه ســبب مبــادرت بــه ایــن عمــل ســرزنش میکرد(تنوخــی1398 ،ق،ج)251 :2؛ بــا ایــن حــال
از مجلــس بادهنوشــی او هــم گــزارش شــده اســت(اصفهانی1427 ،ق ،ج.) 637: 1

خلفای عباسی و علویان
شــکلگیری خالفــت عباســی پس از فروپاشــی خالفــت امویــان در جریان نهضت ســیاهجامگان
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انجــام پذیرفــت .شــعار ایــن نهضــت الرضــا مــن آل محمــد nو پرچــم و رنــگ جامــه افــراد آنهــا
ســیاه بود(ابــن کثیــر ،1966 ،ج .)67 :10البتــه ســردمداران ایــن نهضــت بیشــتر مقاصــد دنیوی
داشــته و قصــد نداشــتند مســئولیت را بــر عهــدۀ فرزنــدان پیامبــر nقــرار دهنــد .امــام صــادق
 gبــا آگاهــی از ایــن واقعیــت ،نامــه ابوســلمه را بــرای پذیــرش رهبــری دعــوت در مقابــل دیدگان
فرســتادهاش در شــعله چــراغ ســوزاند .آن فرســتاده ســپس بــه نــزد عبداللــه محــض نــوۀ امــام
حســن مجتبــی gرفــت و نامهــای دربردارنــده همیــن پیشــنهاد را بــه او داد .امــام صــادقg
بــه عبداللــه فرمــود« :ایــن آرزوهــای باطــل را از خــود دور کــن کــه ماننــد ایــن نامــه پیــش از تــو
بــرای مــن آمــده اســت» .عمــر بــن علــی بــن زیــن العابدیــن gنیــز نفــر ســومی بــود که پیشــنهاد
ابوســلمه را رد کــرد و گفــت« :مــن صاحــب نامــه را نمیشناســم تا پاســخی بــه او بدهم»(مقدســی،
،1962ج .)69 :6
در واقــع ،بــا وجــود ایــن کــه امامــان معصــوم ،bخالفــت را حــق خــود میدانســتند ،بــه علــت
نبــود حمایــت گســترده از جانــب مــردم ،شــرایط را بــرای قیــام علیــه خلفــای وقــت مناســب
ً
ندانســتند .ایــن موضــوع تقریبــا در تمــام ادوار پــس از رحلــت پیامبــر nبــه ســبب بازگشــت بــه
جاهلیــت و حاکمیــت ارزشهــای قبیلـهای مالحظــه میشــود تــا بدانجــا کــه امیرالمؤمنین علی
 gکــه از موقعیــت بهتــری نســبت بــه فرزنــدان و نــوادگان خــود (امامــان معصــوم  )bبرخــوردار
بــود ،نیــز از کــم بــودن یــار و مــددکار ســخن میگوید(ابــن ابــی الحدیــد1387 ،ق ،ج.)109 : 11
رویکــرد پرهیــز از عملیــات نظامــی آشــکار و اولویت پــرورش نیروهــای کارآمد فکــری و فرهنگی
توســط امامــان و اکثریــت پیروانشــان در دوران عباســیان ادامــه یافــت .تعــدادی از علویــان در
همیــن ایــام ترجیــح دادنــد کــه بــه فعالیــت هــای نظامــی بپردازنــد .خلفای عباســی با خشــونت
کامــل بــا ایــن گــروه برخــورد کردنــد؛ آنهــا حتــی نســبت بــه ائمــه bو پیروانشــان کــه تقیــه
کــرده و در عملیــات نظامــی شــرکت نداشــتند نیــز بــا بیرحمــی رفتــار کردنــد .در نتیجــه ایــن
اعمــال خشــونت ،فرزنــدان پیامبــر nبــاز هــم گرفتــار مراقبــت شــدید ،زندانی و شــکنجه شــدن
و شــهادت شــدند.
بیــان مصادیــق ظلمهــای عباســیان در حــق ایــن خانــدان بیــش از آن اســت کــه در ایــن مختصــر
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جــای گیــرد ،امــا بــه چنــد نمونــه برجســتۀ آن اشــاره میشــود .شــهادت امامــان معصــومb
معاصــر بــا خلفــای عباســی ،ســرکوب قیــام محمــد نفــس زکیــه و ســرکوب نهضت حســین بن علی
صاحــب فــخ کــه بنــی عبــاس آنــان را نیز قتــل عام کردنــد ،پــس از آن ســرهای افراد کشــته شــده را
از تــن جــدا کردنــد و در شــهرها گرداندند(طوســی1404 ،ق .)78 : 1 ،متــوکل از خلفای عباســی،
افــرادی را کــه دوســتدار علــی gو اهــل بیتــش بودنــد ،بــه قتــل میرســاند و اموالشــان را نیــز
مصــادره میکرد(ابــن اثیــر1407 ،ق ،ج.)13 : 7
متــوکل در ســال 236قمــری دســتور داد مــزار امــام حســین gو بناهــای اطــراف آن ویــران و
زمیــن پیرامــون آن کشــت شــود و نیــز در اطــراف آن پاســگاههایی برقــرار ســاخت تــا از زیــارت
آن حضــرت جلوگیــری کننــد .وی همچنیــن اعــام کــرد :رفتــن بــه زیــارت حســین بــن علــی[ع]
ممنــوع اســت و اگــر کســی بــه زیــارت او بــرود ،مجــازات خواهــد شد(ســیوطی1424،ق.)347 :
البتــه پــس از قتــل متــوکل دوبــاره شــیعیان بــا همــکاری علویــان قبــر آن حضــرت را بازســازی
کردند(ابــن اثیــر  1407،ق،ج.)55 : 7
ایــن خلیفــه پــس از آگاهــی از اینکــه ابنســکیت ،معلــم فرزندانــش شــیعه اســت ،فرمــان داد
زبــان او را از پشــت ســرش بیــرون کشــیدند(مامقانی1350 ،ق .)570 :متــوکل همچــون خلفــای
ســلف و خلــف خــود جنایــات متعــددی را نســبت بــه علویــان انجــام داد کــه در ایــن مختصــر ،تنهــا
بــه چنــد مــورد اشــاره شــد .در یــک جمعبنــدی کلــی ایــن واقعیــت غیرقابــل انــکار وجــود دارد کــه
بزرگتریــن جــرم در آن دوره عالقــه بــه اهــل بیــت bبــوده اســت .چنانکه متــوکل عباســی ،فردی
بــه نــام نصــر بــن علــی جهضمــی را بــه علــت حدیثــی کــه دربــاره فضیلــت امــام علــی ،gفاطمــه
 hو حســنین cنقــل کــرده بــود ،هــزار تازیانــه زد(خطیــب بغــدادی ،بــی تــا ،ج.) 289 :13

برمکیان و خالفت عباسی
بــا اینکــه خانــدان برمکــی از اواخــر دوران خالفــت امــوی بــه مناصــب بلندپایــه حکومتــی دســت
یافتنــد؛ امــا تردیــدی وجــود نــدارد کــه اقبــال آنــان بــا خالفــت عباســی درخشــیدن گرفــت.
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همــان گونــه کــه در ایــن پژوهــش اشــاره شــد ،ایــن پیشــرفت ســریع در گــرو خدمــت کامــل آنهــا
بــه عباســیان بــود .مبــارزه بیامــان بــا مخالفــان ایــن خالفــت ،همچنیــن برنامهریــزی و اجــرای
نقشـههایی کارآمــد در تثبیــت و تحکیــم جایــگاه خلفــا ،محــور فعالیتهــای برمکیــان را تشــکیل
م ـیداد.
هــارون الرشــید در ســال 170قمــری بــه خالفــت رســید .وی بالفاصلــه یحیــی برمکــی را بــه
وزارت گماشــت و از او خواســت کــه از مــردم بیعــت بگیــرد .از ایــن گذشــته ،عنــوان امــام بــه او
داد و دیــوان عــدل و رســالت را نیــز بــه او واگــذار کــرد .ایــن خلیفــه در ســال 176قمــری والیــت
جبــال ،طبرســتان ،دماونــد و ارمنســتان را بــه فضــل پســر یحیــی داد .فضــل در ســال 178قمــری
والــی خراســان شــد .در ســال 180قمــری خلیفــه پســر دیگــر یحیی ،جعفــر را والــی خراســان کرد.
وی همچنیــن از جانــب خلیفــه بــر کار بریــد یــا نظــام خبررســانی و ضرابخانــه نیــز نظــارت داشــت.
از آنجــا کــه ضرابخانــه پیوســته زیــر نظــر خلیفــه بــوده اســت ،مباشــرت در ایــن کار امتیــازی بــه
شــمار میآمــد (فــرای،1363 ،ج .)64 :4بــدون اغــراق ،بســیاری از اقدامــات خلیفــه رشــید در
بیــش از 17ســال نخســت خالفتــش بــه دســت خانــدان برامکــه انجــام پذیرفــت و آنــان مهمتریــن
نقــش را در بقــا و تحکیــم خالفتــش ایفــا کردنــد.

برمکیان دشمن یا حامی امام کاظم gو خاندانش
قضــاوت در خصــوص نگــرش آل برمــک بــه علویــان در هال ـهای از اخبــار متناقــض قــرار دارد.
از طرفــی حمایــت بــی چــون و چــرا از خالفــت عباســی کــه دشــمن سرســخت علویــان بودنــد و
از طــرف دیگــر برخــی گزارشهــا در حمایــت آنــان از علویــان ســبب دیدگاههــای متفــاوت
شــده اســت .همــان گونــه کــه در ادامــه مباحــث اشــاره خواهــد شــد ،سلســلهای از دیدگاههــای
ناهمگــون و متناقــض موجــب نوعــی ابهــام در اصــل موضــوع شــده اســت .در ایــن قســمت تالش
میشــود اهـ ّـم ایــن دیــدگاه طــرح و بررســی شــود.
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 .1فرضیه های مبتنی بر گرایش یا اعتقاد آل برمک به اهل بیت:b
منابعــی کــه گرایــش آل برمــک بــه خانــدان پیامبــر nرا مطــرح کردهانــد ،معمــوال بــا ذکــر
شــواهدی از مســاعدت یــا محبــت ایــن خانــدان کــه بــر اریکــه قــدرت دســت یافتــه بودنــد ،نســبت
بــه علویــان یــا امــام موســی کاظــم gمیپردازنــد .بــه کالم دیگــر ،اثبــات تمایــل آنهــا بــه تشــیع
در هالـهای از ابهــام قــرار دارد؛ زیــرا ایــن احتمــال میتوانــد طــرح شــود کــه برخــی از کســانی کــه
حتــی بــه امامــت خانــدان اهــل بیــت bبــاور نداشــتند نیــز بــرای آنــان جایــگاه ممتــاز و منحصــر
بــه فــردی قائــل بودنــد .ایــن قبیــل افــراد تــاش میکردنــد نــه تنهــا در آزار و اذیــت اوالد پیامبــرn
مشــارکت نکننــد بلکــه حتــی بــه آنــان مســاعدت کننــد.
در برخــی پژوهشهــا ،ادعــای شــیعه بــودن خالــد برمکــی و برخــی ازخانــدان برمکــی مطــرح
شــده اســت؛ از جملــه ایــن کــه گفتــه شــده جــد آنهــا خالــد ،پیــش از آنکــه بــا عباســیان بیعــت
کنــد بــا علویــان بیعــت کــرده بــود .یحیــی و فرزندانش نیــز در پنهــان دل بــه مهر علی gداشــتند
و بــه علویــان کمــک هــای مالــی میکردنــد؛ امــا ایــن کار را پنهانــی انجــام میدادنــد ...بــزرگان
شــیعه نــزد جعفــر انجمــن داشــتند و در مســائل مختلــف ســخن میگفتند(زیــدان ،1958 ،ج:4
.)161-160
ایــن ادعــا بســیار ضعیــف و غیــر محتمــل بــه نظــر میآیــد؛ زیــرا ایــن اخبــار از جانــب ســایر
منابــع بــه ویــژه منابــع شــیعی تأیید نشــده اســت .امامــان معصــوم bاز جملــه امام موســی کاظم
 gکــه معاصــر هــارون الرشــید بــود ،از هرگونــه همــکاری بــا حاکمیــت عباســیان بــه ســبب نــوع
عملکردشــان ،نهــی کردنــد و فرمودنــد« :ایــن گــروه ،مردمــی پلیــد و بدکارنــد کــه اظهــار ایمــان
میکننــد ولــی در باطــن ایمــان و اعتقــادی ندارند»(اصفهانــی1427 ،ق .)298 :امامــان کــه از
نســل پیامبــر اکــرم nو رهبــران مــورد اعتمــاد اقشــاری از جامعــه اســامی بودنــد ،همــواره بــه
پیــروان مــورد اعتمــاد خــود هشــدار میدادنــد کــه کســب درآمــد از راه کار کــردن بــرای حکومــت
غاصبــان بــه منزلــه یــاری ســتمگران اســت و از ســوی دیگــر رســاندن هرگونــه کمکــی را بــه
ســتمگران حــرام اعــام میکردنــد( .)6امــام ســجاد gمــردم را حتــی از همنشــینی و همــکاری
بــا ســتمگران نیــز برحــذر میداشــت(حرعاملی1414 ،ق،ج .)177:17حــال بــا توجــه بــه ایــن
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تأکیــدات صریــح و ســیرۀ اهــل بیــت bآیــا پیــروان و عالقهمنــدان آنهــا میتوانســتند بــا تمــام
قــدرت و تــوان در خدمــت خلفــا باشــند؟
در اینجــا ممکــن اســت فرضیـهای مطــرح شــود در خصــوص اینکــه خالــد برمکــی و خاندانــش
بــا وجــود شــیعه بــودن ،ایــن همــکاری را همچــون افــرادی از قبیــل علــی بــن یقطیــن بــه دســتور
امامــان معصــوم bپنهــان داشــتهاند .البتــه تردیــدی وجــود نــدارد کــه پذیــرش این احتمــال تنها
زمانــی امکانپذیــر اســت کــه توســط شــواهد تاریخــی و اســناد معتبــر تأییــد شــود ،حــال آنکــه
هیــچ گونــه مدرکــی در ایــن خصــوص وجــود نــدارد .در منابــع شــیعی چنیــن ادعایــی مشــاهده
نمیشــود حــال آن کــه دربــارۀ علــی بــن یقطیــن وزیــر هــارون الرشــید منابع شــیعی فراوان ســخن
گفتهانــد .ایــن منابــع گــزارش میکننــد کــه ایــن وزیــر بارهــا مــورد شــک و تردیــد خلیفــه قــرار
گرفــت ولــی هــر بــار توانســت بــا اســتفاده از تقیــه و راهنماییهــای امــام موســی کاظــم gاز
مهلکــه نجــات یابد(مفیــد،1378 ،ج .)274 :2علــی بــن یقطیــن بــا موافقــت امــام موســی کاظــم
 gوزارت هــارون را پذیرفت(طوســی1404 ،ق .)433 :بعدهــا چندیــن بــار تصمیــم بــه اســتعفا
گرفــت؛ ولــی امــام او را از ایــن اقــدام منصــرف کرد(مجلســی1430 ،ق ،ج .)158 :48رونــد
حواشــی همــکاری ایــن وزیــر بــا امــام نیــز از نــگاه ایــن روایتهــا پنهــان نمانده اســت چنانکــه نقل
میکننــد امــام بارهــا بــه وی کمــک کــرد .در یــک مــورد کــه یکــی از غالمــان علیبنیقطیــن بــه
خلیفــه اطــاع داد کــه وی خمــس اموالــش را بــه امــام میدهــد ،از جملــه هدایایــی را کــه بــه او
دادی ،بــرای موســی کاظــم gارســال کــرده اســت .امــام مدتهــا قبل ایــن امــوال را بــرای علی بن
یقطیــن پــس فرســتاده و از او خواســته بــود آنهــا را نگهــداری کنــد ،از ایــن رو زمانــی که هــارون آن
هدایــا را از او طلــب کــرد ،وی آنهــا را نشــان داد(ابــن شــهر آشــوب1381 ،ق،ج.)289 : 4
وجــود برخــی روایــات تاریخــی دربــارۀ کمــک آل برمــک بــه امــام و خاندانش همــراه با شــواهدی
ضعیــف در تأییــد شــیعه بــودن آنــان منجــر بــه تعــارض ایــن اخبــار بــا وابســتگی کامــل آنــان بــه
عباســیان نمیشــود؛ زیــرا احتمالــی ضعیــف و تاییــد نشــده بیشــتر میتوانــد بیانگــر تمایــات و
خواســتههای شــخصی برمکیــان باشــد تــا اینکــه اعتقــاد آنــان بــه تشــیع را اثبــات کنــد.
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 .2شواهد تاریخی کمکهای آل برمک به امام کاظم gو علویان
بــه نظــر میآیــد کــه ابتــدا بایــد بــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود کــه گزارشهــای موجــود در
برخــی منابــع تاریخــی بــه عنــوان همراهــی و حتــی ارادت آل برمــک بــه علویــان تــا چــه مقــدار بــا
حقایــق تاریخــی مطابقــت دارد؟ نکتــه دیگــر بررســی ایــن روایــات بــر اســاس کمیــت و همچنیــن
کیفیــت کتــب نقــل کننــده اســت .مــروری بــر منابــع تاریخــی گویــای ایــن واقعیــت اســت کــه ایــن
شــواهد از تواتــر و گســتردگی برخــوردار نبــوده و تنهــا در منابــع معــدودی ذکــر شــدهاند و مــورد
تاییــد بســیاری از منابــع قــرار نگرفتــه انــد ،ضمــن اینکــه معمــوال ایــن روایــات بــه جــز معــدودی
مــورد تأییــد مآخــذ شــیعه نیــز نیســتند .بررســی دقیقتــر مهمتریــن محورهــای مطــرح در ایــن
خصــوص میتوانــد تردیدهــا را برطــرف کنــد.
 .1-2ماجرای یحیی بن عبدالله
موضوعــی کــه بیشــتر از ســایر مــوارد نظــر برخــی مورخــان را به خــود جلب کــرده و موجــب طرح
فرضیــه گرایــش برامکــه بــه تشــیع شــده ،ماجــرای یحیــی بــن عبداللــه بــن حســن بــرادر نفــس
زکیــه اســت .برخــی مورخــان حتــی ایــن واقعــه را ســبب قتــل جعفــر برمکــی دانســتهاند(دمیری،
 ،1963ج )128:2و حتــی تعــدادی از مورخــان علــت برخــورد هــارون الرشــید بــا همــه خانــدان
برمــک را بــه ســبب همیــن موضــوع قلمــداد کردهاند(طبــری1407 ،ق،ج290-289 :8؛
مســعودی1385 ،ق،ج233 :4؛ ابناســفندیار ،1366 ،ج .)195-192 :1خالصــه اینکــه طبری
خــروج یحیــی بــن عبدالله علــوی را در ســال 176قمری ذکــر کــرده اســت(طبری1407 ،ق،ج:8
 )242در حالــی کــه جهشــیاری آن را در ســال 172قمــری میداند(جهشــیاری.)145 :1357 ،
خلیفــه در ســال 176قمــری فضــل را بــا  50هــزار ســپاهی(همان )145 :مأمــور ســرکوبی ایــن
جنبــش کــرد .فضــل مقدمــه ســپاه را بــا  20هــزار تــن بــه دماونــد فرســتاد(بیهقی.)535 :1371 ،
وی همزمــان کوشــید تــا بــا تالشهــای مســالمتآمیز و ارســال نامــهَ ،جســتان ـ پادشــاه اقلیــم
دیلــم ـ را از حمایــت یحیــی بــن عبداللــه بــاز دارد(مســتوفی.)304 :1363 ،
فضــل همزمــان بــا تالشهــای نظامــی و تنــگ کــردن حلقــۀ محاصــرۀ یحیــی ،تــاش کــرد تــا
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ح آمیــز او را بــه اطاعــت خلیفــه وادار کنــد؛ در نتیجــۀ ایــن تالشهــا وی یحیــی را
از راههــای صلـ 
متقاعــد بــه تســلیم کــرد .هــارون الرشــید نیــز بــا خشــنودی ،اماننامهــای را کــه بــه تأییــد فقیهانی
ن خلــدون،1363 ،ج )341:2بــا
همچــون مالکبنانــس و عبدالصمــد بــن علــی رســیده بود(ابـ 
هدایــای بســیار بــرای یحیــی فرســتاد .خلیفــه پــس از ورود یحیــی بــن عبداللــه بــه بغــداد دســتور
زندانــی کــردن وی را داد .گفتــه شــده جعفــر برمکــی ایــن علــوی را از حبــس نجــات داد و کســی را
مأمــور کــرد کــه او را بــه جایــی امــن برســاند(ابن خلــکان،1969 ،ج.)335-334 :1
خــواه فضــل یــا جعفــر هــر کــدام بــرای آزادی یحیــی بــن عبداللــه تــاش کردنــد ،در همــان زمان
بــا تمــام وجــود در خدمــت خلیفــه بودنــد .آنــان بــه ویــژه فضــل در مبــارزه بــا ایــن علــوی تــاش
بســیار کــرده بودنــد لــذا چنانچــه حتــی ایــن روایــات مــورد پذیــرش قــرار گیــرد ،تنهــا میتوانــد
بیانگــر متفــاوت بــودن روش و نــوع برخــورد آل برمــک در برخــی مــوارد از خلیفــه اســت؛ ضمــن
اینکــه یعقوبــی ماجــرا را بــه گونـهای دیگــر نقــل میکنــد و مینویســد ...« :هــارون نامـهای تهدیــد
آمیــز بــه شــاه دیلــم نوشــت و یحیــی را از او خواســت و او هــم در تعقیب یحیــی برآمــد و چون یحیی
چنــان دیــد از فضــل امــان خواســت ،پــس او را امــان داد و نــزد رشــید او را زندانــی کــرد و همچنــان
در زنــدان مانــد تــا وفــات کرد(»...یعقوبــی1414 ،ق،ج.)408 :2
از طــرف دیگــر اگــر ایــن واقعــه بــه گونــه ای کــه برخــی مورخــان گمــان میکننــد اتفــاق افتــاده و
خشــم خلیفــه را بــر انگیختــه اســت ،دلیــل روشــن و قابــل قبولــی بــر صبر چند ســاله بر این خشــم
و ســپس انتقــام گرفتــن از آل برمــک مالحظــه نمیشــود ،هرچنــد صحیحتــر آن اســت کــه ایــن
احتمــال قطعیــت نداشــته و بعضــی مورخــان تنهــا بــر اســاس گمــان خویــش بــه آن پرداختهانــد.
 .2-2دستور قتل امام کاظم gتوسط هارون الرشید و امتناع فضل از این اقدام
بــا اینکــه برخــی مورخــان بــه ماجــرای یحیــی بــن عبداللــه پرداختهانــد؛ امــا موضــوع مربــوط بــه
امــام کاظــم gمــورد غفلــت آنــان قــرار گرفتــه اســت .ایــن ضعــف از طریــق منابــع شــیعی جبران
شــده اســت ،توضیــح ایــن کــه ایــن ماجــرا بــه دســتور خلیفــه هــارون بــه فضــل بــن یحیــی بــرای
قتــل امــام کاظــم gو خــودداری وی از اجــرای ایــن دســتور و انجــام آن فرمــان توســط پــدرش
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یحیــی مربــوط میشــود.
بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن روایــت تنهــا بخشهایــی از آن بــه اختصــار ذکر میشــود .در بخشــی
از ایــن روایــت چنیــن آمــده اســت ...« :پــس هــارون کســی را فرســتاد ،آن حضــرت [امــام کاظــم
 ]gرا از عیســی بــن جعفــر [حاکــم بصــره] بگیــرد و بــه بغــداد ببــرد و در آنجــا او را بــه دســت
فضــل بــن ربیــع بســپارد .زمانــی دراز آن حضــرت نــزد فضــل مانــد .هــارون از او خواســت اقــدام بــه
کشــتن آن جنــاب کنــد او نیــز از انجــام ایــن کار خــودداری کــرد .پــس نامــه بــه فضــل نوشــت کــه
آن حضــرت را بــه فضــل پســر یحیــی [برمکی] بســپارد .فضــل بــن یحیــی او را گرفتــه و در برخی از
اتاقهــای خانـهاش جــا داد و دیدهبانانــی بــر آن حضــرت گماشــت و آن بزرگــوار شــب و روز ســرگرم
عبــادت بــود .همــه شــب را به نمــاز و تــاوت قرآن و دعــا و کوشــش در عبــادات پــروردگار میگذراند
و بیشــتر روزهــا روزه بــود و روی خویــش را از محــراب عبــادت بــه جانــب دیگــر نمیگردانــد .فضــل
بــن یحیــی کــه چنیــن دیــد ،گشایشــی در کار آن حضــرت داده و او را گرامــی داشــت و وســایل
آســایش او را فراهــم کــرد .ایــن خبــر بــه گــوش هــارون رســید و آن هنــگام در [نزدیکــی بغــداد در
جایــی بــه نــام] رقــه بــود .پــس نامــه بــه فضــل بــن یحیــی نوشــت و از اکــرام و احترامــی کــه نســبت
بــه موسـیبنجعفر انجــام داه بــود ،او را بازداشــته و بــه او دســتور داد آن حضــرت را بکشــد .فضــل
اقــدام بــه آن کار ننمــود[ ....خلیفــه] دســتور داد فضــل را برهنــه کــرده و ســندی بــن شــاهک 100
تازیانــه بــر او زد ....یحیــی گفــت همانــا فضــل جوانــی تــازه کار اســت و مــن آنچــه تــو خواهــی [از
کشــتن موســی بــن جعفــر] انجــام خواهــم داد ....ســپس ســندی بــن شــاهک را طلبیــد و دســتور
کشــتن آن حضــرت را بــه او داد» (مفیــد،1378 ،ج234: 2؛ ابــن شهرآشــوب1381 ،ق ،ج:4
327؛ مجلســی1430 ،ق،ج .)236-235 :48
توجــه بــه ایــن روایــت خــود گویــای تعلــق خاطــر نداشــتن برامکــه بــه امــام و تشــیع اســت چــون
ً
حتــی فضــل کــه ظاهــرا از کشــتن امــام ســرپیچی کــرد ،آن حضــرت را زندانــی کــرد و ســپس از
طریــق نگهبــان از حــاالت ایشــان بــا خبــر شــد؛ بــا ایــن حــال پــدرش یحیــی بــدون درنــگ حکــم
خلیفــه را اجــرا کــرد .خــودداری فضــل در اجــرای دســتور خلیفــه حتــی در صورتــی کــه قابــل
پذیــرش باشــد ،شــاید بــه ایــن دلیــل بــود کــه وی از دیگــر افــراد ایــن خانــدان گرایــش دینــی
بیشــتری داشــت .ایــن رفتــار فضــل ماننــد بســیاری دیگــر از وابســتگان خلیفــه بــود کــه در عیــن
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خدمــت بــه دســتگاه خالفــت ،تمایــل نداشــتند در کشــتن امــام کــه در آن زمــان نیــز مــورد احتــرام
بســیاری از مســلمانان و از نــوادگان محبــوب پیامبــر nبــود ،مشــارکت کنــد.
یحیــی برمکــی پــس از شــهادت امــام ،دســتور داد جــار زننــد ایــن موس ـیبنجعفر اســت کــه
رافضیــان گمــان میکردنــد امــام قائــم اســت و نخواهــد ُمــرد و مــردم میدیدنــد کــه حضــرت ُمــرده
اســت(مفید،1378 ،ج  .)235:2ایــن اقــدام بــه ظاهــر بــرای مبــارزه بــا کســانی بــود کــه تصــور
میکردنــد آن حضــرت همــان مهــدی موعــود اســت و زنــدان او را همــان غیبتــی میدانســتند کــه
بــرای امــام قائــم ذکــر شــده اســت؛ امــا آنهــا گروهــی انــدک و افراطــی بودنــد و اکثریــت شــیعیان
چنیــن بــاوری نداشــتند .حقیقــت آن اســت کــه هــدف یحیــی منحــرف کــردن ذهــن مــردم از
واقعیــت ماجــرای شــهادت ایشــان بــود.
نقــش یحیــی در شــهادت امــام کاظــم gتوســط فرزنــد آن حضــرت نیــز تأییــد شــده اســت .در
روایتــی از امــام رضــا gســؤال شــد کــه آیــا یحیــی بــن خالــد ،پدرتــان را مســموم کــرد؟ امــام ایــن
موضــوع را تأییــد کرد(طوســی1404 ،ق.)503 :
 .2-3یحیی برمکی دوستدار امام کاظم gیا هارون الرشید
عــاوه بــر شــواهدی کــه بــه طور قابــل توجهــی در منابــع مــورد توجه قــرار گرفته اســت ،مــواردی
نیــز بــه طــور محــدود مطرح شــده اســت .از جمله شــفاعت یحیــی نــزد هــارون بــرای آزادی یعقوب
بــن داود وزیــر مهــدی کــه بــه اتهــام هــواداری از علویــان محبــوس شــده بود(جهشــیاری:1357 ،
.)121
در گــزارش دیگــری در منابــع شــیعی آمــده اســت کــه چــون هــارون الرشــید ،موس ـیبنجعفر
 gرا زندانــی کــرد و از آن حضــرت در حبــس ،دالیــل و معجــزات ظاهــر شــد ،آنــگاه هــارون درباره
آن جنــاب بــا یحیــی بــن خالــد برمکــی مشــورت کــرد ،او جــواب داد آنچــه بــه نظــر مــن میرســد
ایــن اســت کــه او را از حبــس آزاد کنــی و صلــۀ رحــم انجــام دهی(ابــن شهرآشــوب1381 ،ق ،ج:4
290؛ نجفــی یــزدی ،بیتــا.)155 :
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بــرای نقــد و بررســی آنچــه گاه دربــارۀ رفتــار پســندیده برمکیــان بــا امــام کاظــم gنقــل شــده
اســت در کنــار دیگــر فعالیتهــا و عملکــردی کــه نســبت بــا آن حضــرت داشــتند ،مــی بایــد
مبنایــی بــه جــز باورهایــی مبتنــی بــر اعتقــاد آنــان بــه امامــت ایشــان یافــت .در تاییــد ایــن تحلیــل
ضــرورت دارد بخشهایــی از ادامــه ایــن خبــر نقــل شــود تــا مشــخص شــود کــه ایــن پیشــنهاد
مبنــای اعتقــادی نداشــته بلکــه حداکثــر بــر محــور انســان دوســتی بــوده اســت؛ در ادامــه ایــن
روایــت چنیــن آمــده اســت:
«پــس هــارون بــه او [یحیــی] گفــت بــرو بــه مالقــات او [امــام کاظــم  ]gدر زنــدان و زنجیــر آهــن
از او بــردار و او را از مــن ســام برســان و بــه او بگــو پســر عمویــت بــه تــو میگویــد مــن بــا خــود عهــد
کــردهام کــه تــو را رهــا نکنــم تــا اقــرار و اعتــراف کنــی بــه جــرم خــودت و ایــن کــه دربــاره مــن بــد
کــردی و از مــن تقاضــای عفــو کنــی و ایــن مطلــب عــار و ننــگ نیســت بــرای تــو کــه از مــن عفــو
بخواهــی و اینــک یحیــی بــن خالــد ،وزیــر و مــورد ثقــه و اطمینــان مــن و ماننــد دســت راســت مــن
اســت [یعنــی اعتــراف در نــزد او بــه منزلــه اعتــراف نــزد مــن اســت] .پــس آن حضــرت بــه یحیــی
گفــت از عمــر مــن یــک هفتــه بیشــتر باقــی نمانــده اســت [یعنــی هــارون مــرا خواهــد کشــت].
آنــگاه آن حضــرت بــه عاقبــت شــوم یحیی بن خالــد و اوالدش اشــاره نمــوده ،بــه او فرمــود از هارون
بــر خــود و اوالدت برحــذر بــاش .ســپس بــه او فرمــود بــه هــارون بگــو زود باشــد کــه در محکمه عدل
خداونــد در حضــور پیغمبــر احضــار شــوی .آنــگاه معلــوم میشــود کــه کــدام یــک از مــن و تــو در
حــق دیگــری ظلــم و تعــدی کــرده اســت .چــون یحیــی بــن خالــد ایــن پیغــام را به هــارون رســانید،
گفــت :گویــا دعــوی پیغمبــری دارد»(مجلســی1430 ،ق،ج .)431:48
ً
کامــا مشــخص اســت کــه فعالیتهــای یحیــی برمکــی در چارچــوب منافــع خلیفــه و در
راســتای اســتمرار قــدرت او قــرار داشــت؛ از ایــن رو در موضــوع مربــوط بــه امــام ،همچــون دیگــر
وقایــع ،اقداماتــش بــرای تأمیــن اهــداف ولــی نعمــت خــود بــود .میتــوان گفــت تکیــه او بــه
دســتگاه خالفــت بــه گونـهای بــود کــه حتــی بــه هشــدار امــام دربــارۀ آینــده خــود و فرزندانــش
توجهــی نکــرد.
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 .3آل برمک و دشمنی با علویان
در حالــی کــه گزارشهــای مربــوط بــه اعتقاد یــا گرایــش آل برمک نســبت به علویــان غیرمنطبق
بــر دادههــای تاریخــی اســت ،در کنــار آن شــواهد متعــدد و غیــر قابــل انــکاری وجــود دارد کــه بــه
نقــش آنهــا بــه ویــژه یحیــی و جعفــر در دشــمنی بــا علویــان داللــت میکنــد .ســایر اعضــای ایــن
خانــدان هیــچ گاه در برابــر ایــن قبیــل ســتمها و فجایــع نســبت بــه خانــدان پیامبــر nاعــام
مخالفــت رســمی نکردنــد .آنها بــا مشــارکت مؤثرشــان در حاکمیت ســتمکارانه خالفت عباســی،
ً
عمــا بــه طــور فعالــی در انجــام رفتارهــای خشــن و ســرکوب ایــن خانــدان ایفــای نقــش کردنــد.
ناگفتــه نمانــد کــه از بیــن برامکــه ،فضــل ســعی کــرد مســتقیم از ریختــن خــون آنــان خــودداری
کنــد.در تاییــد آنچــه گفتــه شــد برخــی مــوارد دشــمنی آل برمــک بــا علویــان در ادامــه میآیــد:
 .1-3نقش یحیی برمکی در تحریک علی بن اسماعیل برای جاسوسی علیه امام کاظمg
ایــن ماجــرا بــا ذکــر ســند روایــت در تعــدادی از کتــب معتبــر شــیعی نقــل شــده و خالصــه آن از
ایــن قــرار اســت .... :یحییبنخال ـ د بــه یحییبنابــی مریــم گفتــه بــود آیــا میتوانــی کســی
از آل ابــی طالــب را کــه اهــل دنیــا و طالــب دنیــا باشــد بــه مــن معرفــی کنــی تــا بــه زندگــی او
وســعت دهــم و بــه او مــال و ثروتــی عطــا کنــم؟ او گفــت بلــه ،کســی را بــا ایــن اوصــاف ســراغ دارم
و بــه تــو معرفــی میکنــم .او علــی بــن اســماعیل ،بــرادر زاده امــام کاظــم gاســت .یحیــی
کســی را بــه دنبــال او فرســتاد و احضــارش نمــود و بــه وی گفــت دربــاره اوضــاع و احــوال عمویــت
و شــیعیانش و اموالــی کــه بــرای او میآورنــد برایــم بگــو .علــی بــن اســماعیل گفــت بلــه از اوضاع
و احــوال او خبــر دارم و ســپس شــروع کــرد بــه ســعایت و بدگویــی از امــام کاظم(....gابــن
بابویــه1427 ،ق،ج.)72 :1
شــیخ مفیــد همیــن روایــت را نقــل میکنــد و چنیــن ادامــه میدهــد .... :پــس اســماعیل بــن
جعفــر بیامــد تــا بــه نــزد یحیــی بــن خالــد رســید و یحیــی آنچــه دربــارۀ کار موســی بــن جعفــر
میخواســت از او پرســید و آنچــه از اســماعیل شــنیده بــود ،مقــداری هــم بــر آن میافــزود و بــه
هــارون میداد(....مفیــد،1378 ،ج .)230:2زندانــی شــدن و شــهادت امــام در نتیجــه ایــن
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واقعــه قلمــداد شــده و ایــن گونــه آمــده اســت :یحیــی ،علیبناســماعیل بــن جعفــر بــرادرزاده
موســیبنجعفر gو بــه قولــی محمــد بــن اســماعیل را بفریفــت و وادار کــرد نــزد هــارون رود
و عمــوی خــود را متهــم بــه گرفتــن خمــس از شــیعیان کنــد .علــی بــه گفتــه یحیــی عمــل کــرد و
ســبب شــد کــه هــارون در ســفر مدینــه ،امــام را دســتگیر و زندانــی کنــد و بــه شــرحی کــه موجــود
اســت بــه شــهادت برســاند(امین،بی تــا .)11 :2،در واقــع شــواهد گویــای آن اســت که امــام کاظم
 gبــه تحریــک یحیــی مســموم شــد(اربلی،1381 ،ج.)31- 30:3
 .2-3یحیی برمکی و توطئه علیه پیروان اهل بیت bبرای حفظ قدرت
از مهمتریــن مــواردی کــه از نــام یحیــی برمکــی بــه عنــوان دشــمن علیــه شــیعیان در برخــی از
منابــع یــاد شــده اســت( ،)7جریــان جعفــر بــن محمد بن اشــعث اســت.گزارش منابــع از ایــن ماجرا
همچــون بســیاری دیگــر از وقایــع تاریخــی بــا مقــداری تفــاوت در متن نقل شــده اســت؛ امــا اصل
ماجــرا تــا حــدود زیــادی یکســان اســت .جعفربنمحمــد عهــدهدار تعلیــم و تربیــت محمــد امیــن،
ولیعهــد هــارون بــود .بنــا بــر نقــل منابــع ،یحیــی تصــور میکرد کــه بعــد از مــرگ هــارون ،خالفت
ً
بــه امیــن میرســد و طبعــا وزارت بــر عهــده جعفــر بــن محمــد و فرزندانــش خواهــد افتــاد لــذا بــه
فکــر چــاره برآمــد .یحیــی میدانســت کــه جعفــر شــیعه اســت .بــه ایــن منظــور بــاب دوســتی را بــا
او بــاز و چنیــن وانمــود کــرد کــه او نیــز شــیعه اســت؛ جعفــر نیــز از ایــن موضــوع خوشــحال بــود و
زیــر و بــم کارهــای خــود را در اختیــار یحیــی بــن خالــد برمکی قــرار مـیداد و عقیــده خــود را دربارۀ
ً
موســی بــن جعفــر gنیــز بــه اطــاع وی میرســاند .زمانــی کــه یحیــی کامــا از اوضــاع و احــوال
جعفــر مطلــع شــد ،نــزد هــارون از او بدگویــی کرد(مفیــد،1378 ،ج.)229-228 :2
مــوارد دیگــری از اقدامهــای ســوء و نامناســب برامکــه علیــه خانــدان پیامبــر nدر برخــی
منابــع شــیعی نقــل شــده اســت .از جملــه ،بعــد از اینکــه ادریــس بــن عبداللــه علــوی از قیــام
فــخ جــان ســالم بــه در بــرد و توانســت در مغــرب حکومتــی ایجــاد کنــد ،یحیــی برمکــی فــردی را
بــه مغــرب فرســتاد .وی موفــق شــد در فرصــت مناســب بــه ادریــس زهــر بخورانــد و او را بــه قتــل
برســاند(اصفهانی1427 ،ق .)489 :در گــزارش دیگــر عبداللــه بــن افطــس ،از علویــان برخــاف
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دســتور هــارون الرشــید ،توســط جعفــر برمکــی بــه قتــل میرســد(ابن عنبــه1421 ،ق.)348 :
 .3-3خاندان برمکی و دشمنی با امام رضاg
بنــا بــر گفتــه برخــی منابــع شــیعی بــا شــهادت امــام کاظــم  gو تعــداد زیــادی از علویــان در
دوران خالفــت هــارون الرشــید کــه بــا همــکاری فعاالنــه آل برمــک انجــام پذیرفــت ،شــواهدی از
نقــش آنــان در تحریــک خلیفــه علیــه امــام رضــا gنیــز وجــود دارد .در روایتــی چنیــن آمــده
اســت... :یحیــی بــن خالــد برمکــی بــه آن جبــار [رشــید] گفــت :ایــن علــی پســر موســی اســت
کــه در جــای او نشســته و مــردم را بــه امامــت خویــش دعــوت میکنــد[ .رشــید] گفــت :چــه بهــره
بردهایــم از کشــتن پــدرش ،نظــر داری همــه را بکشــیم؟(ابن بابویــه1427 ،ق ،ج.)246 :2
در تاییــد دشــمنی برمکیهــا بــا امــام کاظــم gو خاندانــش ،نارضایتــی امــام رضــا gاز
دشــمنی و ســتمی کــه آنهــا بــر پدرشــان انجــام دادنــد اینگونــه گــزارش شــده اســت« :در آن
ســالی کــه هــارون بــه آل برمــک خشــم گرفــت و بــه قتلشــان فرمــان داد ،امــام رضــا gدر روز
عرفــه ایســتاده و دعــا میکــرد؛ ســپس ســر مبــارک خویــش را حرکــت داد .از وی ســبب آن را
پرســیدند ،فرمــود :مــن برامکــه [جعفــر و پــدرش] را نفریــن میکــردم بــرای ســتمی کــه بــر پــدرم
روا داشــتند و خداونــد امــروز دعایــم را دربــاره ایشــان مســتجاب فرمــود و چــون بــه خانــه مراجعــت
فرمــود ،آن قــدر نگذشــت کــه جعفــر و پــدرش یحیــی به عــذاب مبتال شــدند و وضــع آنهــا واژگون
شــد»(همان.)245 :

نتیجهگیری
رویکــرد خشــن و بــه دور از انعطــاف خالفــت عباســی بــه تمــام منتقــدان و مخالفــان خــود بــه
ویــژه امــام کاظــم gو خاندانــش ،بخشهایــی از صفحــات تاریــخ را بــه خــود اختصــاص داده
اســت .برمکیــان در تعــدادی از منابــع متمایــل بــه علویــان و در برخــی دیگــر حتــی پیــرو تشــیع
قلمــداد شــدهاند .انجــام ایــن پژوهــش بــر مــدار ایــن فرضیه بــود کــه برمکیــان خدمتگــزار خالفت
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عباســی آن هــم در عالیتریــن ســطوح نظامــی و اداری بــا چــه توجیهــی پیــرو امامــان bقلمــداد
میشــوند؟ آنهــا طــی ســال هــا بــه ویــژه در  17ســال نخســت خالفــت هــارون الرشــید تمامــی
امــور خالفــت را در قبضــه خــود گرفتنــد .در ایــن مــدت ظلمهــای بســیاری بــر امــام کاظــمg
و خانــدان و پیروانــش وارد گردیــد .صدهــا تــن از ایــن خانــدان بــه قتــل رســیده یــا بــه ســیاه چــال
ً
افتادنــد .ایــن رویکــرد مبتنــی بــر خشــونت و ســرکوب کــه معمــوال روش همیشــگی ایــن خالفــت
بــود ،بــا چنــد گــزارش غیرمطمئــن و گاه ســاختگی در تعــارض قــرار گرفته اســت .به نظر میرســد
ایــن مــوارد بیشــتر از طــرف برخــی وابســتگان بــه خالفــت عباســی یــا بــه نقــل از ایــن مآخــذ و بــا
ایــن هــدف مطــرح شــده اســت کــه علــت برخــورد هــارون بــا خانــدان برامکــه ،بــه گونـهای خــاص
توجیــه شــود ،ایــن کــه دلیــل برخــورد هــارون بــا خانــدان برمکــی بــه ســبب اقــدام آنهــا بــه نفــع
علویــان یــا گرایــش بــه اهــل بیــت bبــوده اســت.
آل برمــک در چارچــوب حفــظ خــود در مســند قــدرت و جلــب اعتمــاد کامــل خلفــا بــه ویــژه
خلیفــه هــارون الرشــید ،تمامــی تــاش خــود را بــه کار بردنــد .مهمتریــن الزمــۀ ایــن روند ،ســرکوب
تمامــی مخالفــان و حتــی رقیبــان خالفــت عباســی بــود .بدیهــی بــود کــه امــام کاظــم gو
خاندانــش کــه خالفــت عباســیان را ســتمکار و غیرقانونــی میدانســتند ،در معــرض خشــم ایــن
حامیــان سرســخت خالفــت قــرار گیرنــد .نکت ـهای کــه گاه ممکــن اســت موجــب شــبهه در ایــن
برخــورد خشــونت آمیــز قــرار گیــرد ،نفــوذ معنــوی و منزلــت امــام gدر میــان همــگان از جملــه
برخــی از دسـتاندرکاران دســتگاه خالفــت و حتــی افــرادی از خانــدان آل برمــک اســت .بدیهــی
اســت کــه وجــود چنیــن مــواردی بــا توجــه بــه شــواهد گوناگــون ،دربردارنــده وابســتگی فکــری و
اعتقــادی آنــان بــه امــام gو خاندانــش نبــوده اســت.
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پینوشتها
 .1در  17ســال ابتــدای خالفــت هــارون ،همــه کارهــا بــر دســت یحیــی برمکــی و فرزنــدان و خویشــانش بــود .بــه هرکــس هرچه
داده میشــد ،بــه حســاب جــود و بخشــش آنهــا میآمــد و گاه رفتارشــان چنــان بــود کــه گاهــی خلیفــه از آنــان تقاضــای مالــی
میکــرد .ثــروت و مکنتــی کــه از راههــای مختلــف اندوختنــد ،بیانــدازه بــود .چنانکــه بعــد از زوال قدرتشــان غیــر از ِملــک و
خانــه ،آنچــه از دارایــی ایــن خانــدان بــه دســت آمــد ،از  30میلیــون دینــار میگذشــت(ابن عبدربــه،1927 ،ج.)22 :3
 .2بیشــتر ســاکنان خراســان از عالقهمنــدان پیامبــر nو متمایــل بــه عقایــد شــیعیان بودنــد بــه همیــن علت ایرانیــان (موالــی) از
قیــام زیــد بــن علــی در 122قمــری و خصوصــا پســرش یحیــی بــن زیــد در 125قمــری حمایــت کردنــد .عباســیان بدون مشــارکت
جــدی در ایــن قیامهــا ،منتظــر فرصــت مناســب ماندنــد .چنانکــه در جریــان قیــام زیــد ،بــا اینکــه بســیاری از هــوادارن آل عبــاس
بــه او متمایــل شــده بودنــد ،امــا محمدبنعلی(رهبــر عباســیان) بــا احتیــاط بســیار بــه ســران دعــوت فرمــان داد کــه از خانههــای
خــود بیــرون نیاینــد که هنــگام قیــام فــرا نرســیده اســت(اخبار الدولــة العباســیه.)331 :1927 ،
 .3دربــارۀ دوران حیــات خالــد تــا آنــگاه کــه بــه عنــوان یکــی از مبلغــان و داعیــان دعــوت عباســی ظاهر شــد ،اطــاع چندانی در
دســت نیســت؛ امــا در دوران خالفــت امویــان بــه جایــگاه و مناصــب باالیــی دســت یافــت؛ بــا ایــن حــال خواندمیــر ،برمــک ،پــدر
خالــد را اولیــن فــرد از برمکیــان می دانســت کــه بــر مســند وزرات نشســت(خواندمیر ،1362،ج.)333 :3
 .4یحیــی بــن خالــد ســمتی همچــون پــدر نســبت بــه هــارون الرشــید داشــت .وی از جانــب خلیفــه مهــدی بــه عنــوان مربــی و
معلــم فرزنــدش هــارون الرشــید منصــوب شــد و حــدود پنــج ســال تربیــت وی را بــر عهــده گرفت(بــووا.)57 :1365 ،
شــخص عابــری بــه یحیــی و فضــل پــس از فروکشــیدن آنهــا از قــدرت ،اشــاره
 .5طبــری در روایتــی طوالنــی از اهانــت
ِ
میکنــد و میگویــد :فــردی بــه نــام خلیــل بــن میثــم از فــرد بدگــو ســؤال میکنــد از برمکیــان چــه بــدی دیــده اســت تــا او جبــران
نمایــد آن مــرد در پاســخ میگویــد کــه «مــرا از برمکیــان هیــچ جفایــی نرســیده امــا از کســی شــنیده بــودم کــه ایشــان زندیقاننــد و
ملحدانند(»...طبــری1407 ،ق ،ج.)669-668 :3
 .6در ایــن ارتبــاط روایــات بســیاری از امامــان معصــوم bصــادر شــده اســت و حتــی در کتــب روایــی شــیعه ،بابــی بــا عنــوان
همــکاری بــا حاکــم (عمــل لســلطان) گشــوده شــده کــه ایــن گونــه احادیــث را در آنجــا میتــوان یافــت (کلینــی1401 ،ق ،ج:5
.)115-112
 .7دربــارۀ سندشناســی روایاتهــای مربــوط بــه امــام ایــن نکتــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیــرد کــه ســندهای مربــوط بــه روایت
هایــی کــه دربــارۀ مخالفــت برمکیــان بــا امــام نقــل شــده اســت بــه طــور گســترده در کتابهــای روایــی معتبــر شــیعه کــه در ایــن
پژوهــش نیــز بارهــا مــورد اســتناد قــرار گرفتــه انــد نقــل شــده و مــورد تاییــد قــرار گرفتهانــد.
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ـ سیوطی ،جالل الدین عبدالرحمن1424( .ق) .تاریخ الخلفاء .بیروت :دارابن حزم.
ـ شبانکاره ای ،محمد بن علی .)1381( .مجمع األنساب .تصحیح میرهاشم محدث .تهران :امیرکبیر.
ـ شهرستانی ،ابوالفتح .)1981( .موسوعة الملل و النحل .بیروت :مؤسسة ناصر للثقافة.
ـ طبری ،محمد بن جریر1407( .ق) .تاریخ االمم و الملوک .تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم .بیروت :دارالکتب العلمیة.
ـ ــــــــــــــــــــــ1408( .ق) .دالئل اإلمامة .بیروت :دار الفکر.
ـ طوسی ،محمد بن حسن1404( .ق) .اختیار معرفة الرجال (رجال الکشی) .تحقیق مهدی رجایی .قم :مؤسسة آل البیت.
ـ عقیلی ،حاجی بن نظام .)1364( .آثار الوزراء .تهران :چاپ جالل الدین محدث ارموی.
ـ فرای ،ریچارد.ن و دیگران .)1363( .تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه .تهران :امیرکبیر.
ـ فردوسی ،ابوالقاسم .)1369( .شاهنامه .نسخۀ ژول مول .تهران :آموزش انقالب اسالمی.
ـ کلینی ،محمد بن یعقوب1401( .ق) .الکافی .تحقیق علی اکبر غفاری .بیروت :دار التعارف.
ـ مارکوات ،ژوسف .)1373( .ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی .ترجمه مریم میراحمدی .تهران.
ـ مامقانی ،عبدالله 1350( .ق) .تنقیح المقال فی علم الرجال .نجف :بی نا.
ـ مجهول المولف .أخبار الدولة العباسیه1391( .ق) .به کوشش عبدالعزیز دوری و عبدالجبار مطلبی .بیروت :دارالطبعه.
ـ مجلسی ،محمدباقر1430( .ق) .بحار االنوار .بیروت :مؤسسة الوفاء.
ـ مستوفی ،حمد الله .)1362( .تاریخ گزیده .تهران :امیرکبیر.
ـ مسعودی ،ابوالحسن علی بن حسین1385( .ق) .مروج الذهب و معادن الجوهر .بیروت :دار االندلس للطباعة و النشر.
مفید ،محمد بن محمد بن نعمان.)1378(.االرشاد .ترجمه و شرح هاشم رسولی محالتی.تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.ـ مقدسی ،مطهربن طاهر .)1962( .البدء و التاریخ .به کوشش کلمان هوار .تهران :چاپ افست .کتابفروشی اسدی.
ـ نجفی یزدی ،سیدجلیل( .بی تا) .مناقب اهل البیت .bتهران .اسالمیة.
ـ نخجوانی ،هندوشاه بن سنجر .)1357( .تجارب السلف .به تصحیح و اهتمام عباس اقبال آشتیانی .تهران :طهوری.
ـ نرشخی ،محمد .)1351( .تاریخ بخارا .ترجمه احمد بن نصر قبادی .به کوشش مدرس رضوی .تهران.
ـ یاقوت حموی ،شهاب الدین1399( .ق) .معجم البلدان .بیروت :دار إحیاء التراث العربی.
ـ یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب1414( .ق) .تاریخ یعقوبی .قم :منشورات الشریف الرضی.
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