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مقاله پژوهشی

دریافت: 1398/6/22  پذیرش: 1398/9/20
سیدعالءالدین شاهرخی1  

چکیده 

ــت  ــاور خالف ــرزمین های پهن ــاًل ادارۀ س ــیان، عم ــیدن عباس ــدرت رس ــه ق ــدای ب ــک از ابت ــدان برم خان
اســالمی را در دســت گرفتنــد. یحیــی برمکــی و پســرانش در 17 ســال نخســت خالفت هــارون الرشــید، از 
نفــوذ و قــدرت نامحــدودی برخــوردار شــدند. مصــادف شــدن ایــن دوران بــا امامــت حضــرت موســی کاظم
g رهبــر شــیعیان امامیــه، موجــب شــد تــا دســتگاه خالفــت بارهــا بــا بهانه هــای 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 تناقض هایــی وجــود دارد کــه نیازمنــد بررســی جامــع و دقیــق اســت. ایــن پژوهــش 
ــا نقــل و بررســی ایــن گزارش هــا تــالش دارد برخــی حقایــق مربــوط را  ــه شــیوۀ توصیفــی تحلیلــی و ب ب
آشــکار ســازد. ارادت دیرینــۀ ایرانیــان بــه خانــدان پیامبــرn، همچنیــن ایرانــی بــودن برمکیــان اهمیــت 
ــن  ــای ای ــد. یافته ه ــدان می کن ــی دوچن ــق تاریخ ــازی حقای ــرورت آشکارس ــار ض ــه را در کن ــن مطالع ای
پژوهــش بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه خانــدان برمکــی به رغــم وابســتگی کامــل بــه خالفــت عباســی و 
بــه کارگیــری تــوان مدیریتــی خــود بــرای بقــای آن در مواجهــه با امــام کاظمg روش 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 خــالف تعــدادی از 
گزارش هــا مبنــی بــر گرایــش آن هــا بــه تشــیع و امــام هیــچ گونــه گــزارش تاییــد شــده ای در تاییــد ایــن 

فرضیــه موجــود نیســت.
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مقدمه

در قــرون نخســتین بعــد از ظهــور اســالم، پــس از فروپاشــی حکومــت ساســانیان و الحــاق ایــران 
بــه ســرزمین هــای پهنــاور اســالمی، 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 می گیــرد و در آن تصمیم گیــری و 
هدف گــذاری سیاســی انحصــاری اســت)Eisenstadt , 1968:43(. حاکمانــی کــه امپراتــوری را 
ــه آن باقــی  ــد ب ــه اســتقالل از ســاخت هــای ســنتی، مقی ــد، به رغــم گرایــش ب تشــکیل می دهن
می ماننــد. در نتیجــه رقابت هــا، ســمت گیری ها و فعالیت هــای درون امپراتــوری، گرهــی از 
ــیار در  ــای بس ــا و تضاده ــکل گیری تناقض ه ــب ش ــه موج ــد ک ــود می آورن ــه وج ــل ب ــط متقاب رواب
ایــن ســاخت می شــود و از دیــدگاه بــودون، ســاخت امپراتــوری را بــه ســاختی انحطاطــی مبــدل 

.)48  :1364 می ســازد)بودون، 

ــه  ــانی و ب ــر انس ــانی و غی ــع انس ــرل مناب ــه کنت ــا ب ــر امپراتوری ه ــلط ب ــرای مس ــان و ام حاکم
کارگیــری آن هــا در جهــت اهــداف خــاص خــود گرایــش دارنــد. بــه ایــن منظــور گروه هــای منزلــت 
جدیــد در مقابــل اشــراف ایجــاد می کننــد کــه همــان تشــکیالت اداری وفــادار به خودشــان اســت. 
خانــدان برامکــه از خانواده هــای ریشــه دار ایرانــی بودنــد کــه بــر اســاس نیــاز خالفــت عباســی بــه 
ــه مقام هایــی  ــه خــود، در دورۀ  نخســت ایــن خالفــت ب دیوان ســاالران و دبیــران کارآمــد وفــادار ب
ــت  ــت خالف ــۀ نخس ــدود دو ده ــوص ح ــه خص ــا ب ــد. آن ه ــت یافتن ــی وزارت دس ــه و حت عالی رتب
هــارون الرشــید تمامــی امــور کشــوری و لشــکری خالفــت پهنــاور اســالمی را عهــده دار بودنــد و 

خلیفــۀ وقــت تنهــا عنوانــی داشــت)1(.

فتوحــات اســالمی بیــن ملت هــای 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، اجــرای عدالــت یــا بــه قــدرت رســیدن خانــدان پیامبــر اکرمn بــود. شــعار اصلی 
انقالبیــون الرضــا مــن آل محمــد بود)ســیوطی، 1424ق: 312(. بــار اصلــی مبــارزه علیــه امویــان بر 
 nدوش علویــان قــرار داشــت. بســیاری از مــردم خراســان از طریــق آنــان بــه جایگاه خانــدان پیامبر

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 پیامبــرn توجهــی نشــد بلکــه آنــان بــه 
شــدت هــدف تعقیــب و آزار قــرار گرفتنــد. می تــوان ادعــا کــرد راهبــرد خالفت عباســی در ســرکوب 
ــود. در ایــن میــان برخــی اشــخاص کــه در خدمــت  ــان حتــی شــدیدتر از دوران بنی امیــه ب علوی
ایــن خالفــت قــرار داشــته اند 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 عالی تریــن جایــگاه و موقعیــت در خالفــت عباســی و حکومــت 
هــارون الرشــید قــرار داشــتند، توســط برخــی منابــع، علــوی یــا دارای تمایالتــی بــه ایــن گــروه 
ــدان  ــن خان ــر ای ــید ب ــارون الرش ــره ه ــم غیرمنتظ ــت خش ــی عل ــی برخ ــوند؛ حت ــرح می ش مط
و فروکشــیدن آن هــا را از قــدرت، بــه همیــن ســبب می داننــد. عمومیــت ایــن شــبهه و تردیــد تــا 
بدان جاســت کــه گاه پژوهش هــای جدیــد بــا طــرح دیدگاه هــای مختلــف معمــوال از اظهــار نظــر 
ــام و خاندانــش مــورد  ــا ام ــن رو ضــرورت دارد رابطــه برامکــه ب ــد؛ از ای ــح خــودداری می کنن صری

ــا ابهام هــای موجــود برطــرف شــود. بررســی دقیــق قــرار گیــرد ت

پرســش اصلــی مــا در طــی ایــن پژوهــش آن اســت کــه بــاور و اعتقــادات خانــدان برامکــه دربــارۀ 
امــام کاظــمg و خاندانــش چــه بــوده اســت؟ بالطبــع بــر ایــن اســاس می تــوان نــوع گفتمــان 
ایــن خانــدان را کــه بــر مســند قــدرت نیــز قــرار داشــتند بــا عالقه منــدان بــه امــام بــه خصــوص 
شــیعیان امامیــه دریافــت. برامکــه چنانچــه در آن زمــان شــیعه بوده انــد، چگونــه عهــده دار امــور 
اجرایــی خالفتــی شــده اند کــه رویکــردش نســبت بــه اهــل بیــتb و طرفداران شــان مبتنــی بــر 
ســرکوب مطلــق بــود؟ آیــا همــکاری برامکــه بــا خالفــت همچــون برخــی مــوارد دیگــر بــا کســب 



62

سال هشتم، شماره 32، زمستان 1399فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

ــه برامکــه امــری  ــا اینکــه اصــواًل انتســاب تشــیع ب ــوده اســت؟  ی اجــازه از امامــان معصــومb ب
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 پژوهش هــای جدیــد گــردآوری و پــس از بررســی الزم، 
دســته بندی شــد و انســجام ایــن یادداشــت هــا در چارچــوب اهــداف پژوهــش مــورد اســتفاده قــرار 
گرفــت. متاســفانه بــا وجــود اهمیــت ایــن موضــوع در تاریــخ ایــران و اســالم، چنــدان که الزم اســت 
مــورد توجــه پژوهشــگران قــرار نگرفتــه اســت. در پژوهش هــای متعــددی کــه دربــارۀ برامکــه انجــام 
شــده اســت، گاه هیــچ اشــاره ای بــه ایــن موضــوع نشــده یــا بــه چنــد ســطر اکتفــا شــده اســت. 
لوســین بــووا )1365( همچــون اکثــر پژوهش هایــی کــه دربــارۀ امامــان معصومb اســت، بــه ابعاد 
مختلــف زندگــی امــام کاظــمg پرداختــه و تنهــا در چنــد ســطر بــه مســائل بیــن ایشــان و برامکــه 
اشــاراتی کــرده اســت. ســید محمــود ســامانی )1392( از دیگــر پژوهش هــا بــه ایــن موضــوع توجه 
ــان متمرکــز  ــام کاظــمg و ایرانی ــط ام ــر رواب بیشــتری کــرده اســت.وی عمــده بحــث خــود را ب
کــرده و در ضمــن آن بــه روابــط آل برامکــه و امــام هــم اشــاراتی دارد. امیــر اکبــری)1386( بــر 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 کاظــمg و خاندانــش بــا برمکیــان فــارغ از حاشــیه ها و مطالــب دیگــری 

کــه تاثیــری در ایــن خصــوص نداشــته، بــه  دنبــال رفــع ابهــام و تردیدهــای موجــود اســت.  

برمکیان از آغاز تا وزارت

واژۀ »برمــک« از جانــب برخــی محققــان بررســی شــده اســت. از جملــه منشــی زاده در حواشــی 
ــا توجــه بــه مشــابهت بیــن برامکــه و بهارمــه )بهرام هــا( ایــن دو واژه را یکــی  ــر ِوهــرود و َاَرنــگ ب ب
دانســته و معتقــد اســت کــه برامکــه صــورت جدیــد بهارمــه اســت)مارکوارت، 1368: 165(. بــر 
ــه معنــای  ــر« ســریانی ب ــن واژه عربی ســریانی اســت کــه اصــل آن از »ب اســاس نظــری دیگــر، ای
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پســر و »مــک« عربــی )مخفــف مکــه( و بــه معنــای »پســر مکــه« اســت)بووا، 1365: 173-172(. 
دیدگاهــی دیگــر کــه ظاهــرًا قابــل قبول تــر بــه نظــر می آیــد آن اســت کــه »برمــک« شــکل دگرگــون 

شــدۀ واژه سانســکریت »َپــَره مکــه؛ پرمــکا« بــه معنــای رئیــس اســت)همان: 171(.

ــوال  ــز اق ــه دارد نی ــدان برامک ــداد خان ــا اج ــتقیمی ب ــاط مس ــه ارتب ــن واژه ک ــرد ای ــارۀ کارب درب
مختلفــی موجــود اســت. از جملــه اینکــه برمــک نام عــام پردهــدار و کاهــن معبــد نوبهــار بوده)ابن 
فقیــه، 1408ق: 293(. نظــری دیگــر بــا نفــی مقامــی روحانــی بــرای برمــک، او را مســئول امالک 
معبــد نوبهــار قلمــداد می کنــد و بــا توجــه بــه گســتردگی ایــن امــالک، در نتیجــۀ نفــوذ از بلــخ فراتر 

بــوده اســت)مارکوارت، 1373: 181(.

وجــود گزارش هــای متعــددی کــه ارتبــاط خانــدان برامکــه را بــا پرستشــگاه نوبهار نقــل می کنند، 
جــای تردیــدی در ایــن خصــوص باقــی نمی گــذارد؛ هــر چنــد در نــوع ایــن پرستشــگاه اتفــاق نظــر 
وجــود نــدارد امــا بنــای ایــن پرستشــگاه بــه کیقبــاد نســبت داده می شود)فردوســی، 1369،ج 4: 
1134(. دربــارۀ ایــن کــه ایــن مکان آتشــکده بــوده یا معبــد بودایی، نظرات یکســانی وجــود ندارد. 
ــن آییــن معرفــی می کنــد.  ــرو ای ــان را پی ــی و برمکی ــر، نوبهــار را معبــدی بودای پژوهش هــای اخی
ــان هنــدی قلمــداد می شــوند؛ چنانکــه نقــل شــده  پادشــاهان هنــد و  در ایــن صــورت البتــه آن
چیــن ضمــن فرســتادن هدایــا، هنــگام بــار یافتــن بــر دســت های برمــک بوســه می زده اند)ابــن 
فقیــه، 1416ق: 293(. وجــود کتیبه هــای 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، 1343: 5(. بــرای حــل ایــن دیدگاه هــای 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 )3( کــه در ابتــدا در خدمــت امویــان قــرار 
ــه  ــی ک ــام مأموریت های ــدی وی در انج ــی و کارآم ــت. توانای ــیان پیوس ــه عباس ــپس ب ــت و س گرف
عهــده دار 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. ظاهــرًا او پــس از مرگ ابوســلمه از اســتعمال این لغــت احتــراز می کرد)اصفهانی، 
1963،ج 3: 36(.

خالــد در زمــان خالفــت منصــور نیــز تــا مدت هــا 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 عهــده دار مســئولیت های مهمــی باشــد)4(. یحیــی 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 والیت عهــدی هــارون رد کرد)ابــن طقطقــی، 1384: 271( 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 
ــدر جــان  ــرارداد و چنیــن گفــت: »پ ــر عهــده وی ق ــف خالفــت را ب خطــاب می کــرد، همــۀ وظای
تــو مــرا بــه برکــت و میمنــت و حســن تدبیــر خویــش بدیــن مقــام رســاندی، مــن کار را بــه دســت 
تــو می سپارم«)مســعودی، 1385ق، ج2: 217(. از ایــن پــس بــه مــدت 17 ســال از خلیفــه 
ــرانش  ــی و پس ــدۀ یحی ــر عه ــی ب ــی نظام ــور اداری و حت ــه ام ــت و کلی ــود داش ــی وج ــا عنوان تنه
بــه خصوصــا فضــل و جعفــر بــود. برخــی مورخــان آنــان را در ایــن مــدت »حاکمــان روی زمیــن« 

.)361 کرده اند)شــبانکاره ای، 1381،ج1:  خطــاب 

اعتقادات برمکیان

وجــود گزارش هــا و روایــات متعــدد و در عیــن حــال متناقــض دربــارۀ خانــدان برامکــه در منابــع 
ــر  ــم هــارون الرشــید، خلیفــه وقــت ب ــد موضوعــی غیرعــادی تلقــی شــود؛ تصمی تاریخــی، نبای
کنــار نهــادن و مبــارزه قاطــع بــا ایــن خانــدان، در کنــار وجــود دشــمنانی کینــه ورز و دارای نفــوذ 
ــا  ــه اتهــام بددینــی ی ــرای طــرح هرگون و ســرانجام غیرعــرب بودن شــان، از هــر جهــت بســتر را ب
حتــی بیدینــی علیــه آنــان بــه ویــژه از ناحیــۀ نویســندگان وابســته به عباســیان فراهــم کــرد. مروری 
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بــر ایــن اتهامــات بیانگــر مجموعــه ای 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 آن هــا فراهــم شــد.

پــس از قتــل جعفــر برمکــی، شــاعری خانــدان برمکیــان را ســاحر و آبــاد کننــدۀ نوبهــار 
خواند)یاقــوت حمــوی، 1399ق، ج 4: 819(. اقــدام برامکــه در ســاختن مســجد از جانــب 
ــالم)جاحظ، 1418ق: 547(.  ــه اس ــاد ب ــه اعتق ــود ن ــی می ش ــی تلق ــر وقت گذران ــاعری دیگ ش
چنانکــه دســتور یحیــی بــرای ســوزاندن عــود در خانــۀ کعبــه بــه ایــن منظــور تعبیــر می شــود کــه 
وی قصــد داشــته کعبه را به آتشــکده تبدیــل کند)بغــدادی، 1978: 172؛ جهشــیاری، 1357ق: 
254(. ایــن قبیــل اتهام زنــی در کنــار دیگــر مــوارد موجــود در منابــع، نشــانۀ هجمــه ای گســترده 

علیــه ایــن خانــدان اســت.

روشــن اســت کــه ایــن قبیــل نســبت ها تنهــا بر اســاس طــرح تشــکیک و زیــر ســؤال بــردن برخی 
اقدامــات برامکــه در حمایــت از دیــن اســالم بــود)5(؛ بــه عــالوه شــواهد متعــددی در اعتقــاد راســخ 
آنــان بــه اســالم وجــود دارد کــه بــه روشــنی موجــب رفــع اتهــام بددینــی از آن هــا می شــود. ذکــر 

چنــد مــورد ذیــل کــه بــه اختصــار ذکــر می شــود گویــای ایــن مطلــب اســت:

نقــش خانــدان برامکــه در اســالم 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 اثیــر، 1407ق، 6: 197(. همچنیــن بــا ایــن کــه اجــداد برامکه در معبــد نوبهار فعالیت 
می کردنــد امــا فضــل دســتور داد تــا بخشــی از آن را تخریــب کننــد و بــه جــای آن مســجد ســاخت. 
وی در برابــر علمــا اعــالم کــرد بــا ایــن اقــدام قصــد دارد از ننــگ انتســاب احــداث معبــد بــه نیــای 
خویــش بیــرون آید)بلخــی، 1350: 20(. ســاختن بناهــای مذهبــی متعــددی در فعالیت هــای 
برمکیــان بــه چشــم می آیــد، از جملــه فضــل عــالوه بــر اقــدام مذکــور، مســجد جامــع دیگــری در 

بخــارا بنــا کــرد کــه بــه جامــع حصــار معــروف شد)نرشــخی، 1351: 69(.

شــواهد متعــدد دیگــری در تقّیــد آن هــا بــه واجبــات دینــی بــه ویــژه نمــاز و روزه وجــود دارد؛ بــه 
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گونــه ای کــه حتــی بیانگــر اعتقــاد عمیــق ایــن خانــدان بــه اســالم اســت. از ایــن گونــه گزارش هــا 
ــارون  ــط ه ــه توس ــن ک ــس از ای ــی پ ــت؛ حت ــده اس ــل ش ــد، نق ــدرت بودن ــه دارای ق ــی ک در زمان
الرشــید از منصب هــای خــود خلــع شــدند و در ســیاه چال بودنــد نیزگــزارش هایــی وجــود دارد کــه 
آن هــا بــا جدیــت و عالقــه، تقّیــد خــود را بــه انجــام عبــادات  حفــظ کردنــد. در منابــع آمــده اســت 
کــه در زنــدان یحیــی مریــض بــود و آب گــرم بــرای شست وشــو و وضــو بــه او نمی دادنــد و فضــل، 
ابریقــی روی مشــعل چــراغ می گذاشــت تــا صبــح بــرای وضــوی یحیــی آب گــرم باشــد. زندانبانــان 
متوجــه شــدند و چراغ هــا را بردنــد. فضــل بــا رنــج تمــام ظــرف آب وضــوی پــدر را بغــل می گرفــت 

تــا آب را بــا تــن خــود گــرم کند)ابــن قتیبــه، 1963، ج7: 98(.

ــت، از  ــود داش ــد وج ــالم ذره ای تردی ــه اس ــبت ب ــه نس ــی برامک ــای مذهب ــر در باوره ــع اگ در واق
چشــمان تیزبیــن مــردم و بــه خصــوص مخالفان شــان پنهــان نمی مانــد و در ایــن زمینــه شــواهد 
بســیاری گــزارش می شــد؛ حــال آنکــه در دشــوارترین شــرایط در زنــدان در حالــی کــه نــه منصبــی 
داشــتند و نــه امیــد بــه نجــات، بــاز هــم بــه عبــادات اســالمی پایبنــد بودنــد. ایــن خانــدان در زمــان 
داشــتن قــدرت همچــون بســیاری دیگــر از صاحب منصبــان عــالوه بــر انجــام مناســک دینــی، از 
انجــام آداب لهــو و لعــب مرســوم در دربارهــا کامــاًل بــه دور نبودنــد؛ بــه ویــژه جعفــر کــه یــار همــراه 
هــارون الرشــید در جلســات بــزم وی بــود. ویژگی هــای اخالقــی جعفــر، او را نزدیک تریــن فــرد بــه 
ــان  ــم گرداند)مقدســی،1962، ج6: 104(. عالقــه و وابســتگی شــدید می ــی خات خلیفــه و متول
جعفــر و هــارون در بســیاری از منابــع ذکــر شــده اســت. از جمله: عقیلــی، 1364 :39؛ هندوشــاه 
بــن ســنجر، 1357: 146؛ ابــن طقطقــی، 1384 :245. دربــارۀ فضل گفته شــده گرچه دلبســته 
ســماع ]موســیقی[ بود)طبــری، 1407ق،ج8: 293( امــا بــاده نمی نوشــید و بــه صراحــت خلیفــه 
را بــه ســبب مبــادرت بــه ایــن عمــل ســرزنش می کرد)تنوخــی، 1398ق،ج2: 251(؛ بــا ایــن حــال 

از مجلــس باده نوشــی او هــم گــزارش شــده اســت)اصفهانی، 1427ق، ج1 :637 (. 

خلفای عباسی و علویان

شــکل گیری خالفــت عباســی پس از فروپاشــی خالفــت امویــان در جریان نهضت ســیاه جامگان 
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انجــام پذیرفــت. شــعار ایــن نهضــت الرضــا مــن آل محمــدn و پرچــم و رنــگ جامــه افــراد آن هــا 
ســیاه بود)ابــن کثیــر، 1966، ج10: 67(. البتــه ســردمداران ایــن نهضــت بیشــتر مقاصــد دنیوی 
داشــته و قصــد نداشــتند مســئولیت را بــر عهــدۀ فرزنــدان پیامبــرn قــرار دهنــد. امــام صــادق
g بــا آگاهــی از ایــن واقعیــت، نامــه ابوســلمه را بــرای پذیــرش رهبــری دعــوت در مقابــل دیدگان 
ــام  ــوۀ ام ــض ن ــه مح ــزد عبدالل ــه ن ــپس ب ــتاده س ــوزاند. آن فرس ــراغ س ــعله چ ــتاده اش در ش فرس
 gرفــت و نام هــای دربردارنــده همیــن پیشــنهاد را بــه او داد. امــام صــادق gحســن مجتبــی
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 العابدیــنg نیــز نفــر ســومی بــود که پیشــنهاد 
ابوســلمه را رد کــرد و گفــت: »مــن صاحــب نامــه را نمی شناســم تا پاســخی بــه او بدهم«)مقدســی، 

1962،ج 6: 69(.

در واقــع، بــا وجــود ایــن کــه امامــان معصــومb، خالفــت را حــق خــود می دانســتند، بــه علــت 
ــب  ــت مناس ــای وق ــه خلف ــام علی ــرای قی ــرایط را ب ــردم، ش ــب م ــترده از جان ــت گس ــود حمای نب
ندانســتند. ایــن موضــوع تقریبــًا در تمــام ادوار پــس از رحلــت پیامبــرn بــه ســبب بازگشــت بــه 
جاهلیــت و حاکمیــت ارزش هــای قبیلــه ای مالحظــه می شــود تــا بدان جــا کــه امیرالمؤمنین علی
g کــه از موقعیــت بهتــری نســبت بــه فرزنــدان و نــوادگان خــود )امامــان معصــوم b( برخــوردار 
بــود، نیــز از کــم بــودن یــار و مــددکار ســخن می گوید)ابــن ابــی الحدیــد، 1387ق، ج11 : 109(.    

رویکــرد پرهیــز از عملیــات نظامــی آشــکار و اولویت پــرورش نیروهــای کارآمد فکــری و فرهنگی 
توســط امامــان و اکثریــت پیروان شــان 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؛ آن هــا حتــی نســبت بــه ائمــهb و پیروانشــان کــه تقیــه 
کــرده و در عملیــات نظامــی شــرکت نداشــتند نیــز بــا بی رحمــی رفتــار کردنــد. در نتیجــه ایــن 
اعمــال خشــونت، فرزنــدان پیامبــرn بــاز هــم گرفتــار مراقبــت شــدید، زندانی و شــکنجه شــدن 

و شــهادت شــدند.

بیــان مصادیــق ظلم هــای عباســیان در حــق ایــن خانــدان بیــش از آن اســت کــه در ایــن مختصــر 
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 bــوم ــان معص ــهادت امام ــود. ش ــاره می ش ــتۀ آن اش ــه برجس ــد نمون ــه چن ــا ب ــرد، ام ــای گی ج
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)طوســی، 1404ق، 1 : 78(. متــوکل از خلفای عباســی، 
افــرادی را کــه دوســتدار علــیg و اهــل بیتــش بودنــد، بــه قتــل می رســاند و اموال شــان را نیــز 

مصــادره می کرد)ابــن اثیــر، 1407ق، ج7 : 13(.

متــوکل در ســال 236قمــری دســتور داد مــزار امــام حســینg و بناهــای اطــراف آن ویــران و 
ــارت  ــا از زی ــاخت ت ــرار س ــگاه هایی برق ــراف آن پاس ــز در اط ــود و نی ــت ش ــون آن کش ــن پیرام زمی
آن حضــرت جلوگیــری کننــد. وی همچنیــن اعــالم کــرد: رفتــن بــه زیــارت حســین بــن علــی]ع[ 
ممنــوع اســت و اگــر کســی بــه زیــارت او بــرود، مجــازات خواهــد شد)ســیوطی،1424ق: 347(. 
ــر آن حضــرت را بازســازی  ــان قب ــا همــکاری علوی ــاره شــیعیان ب ــه پــس از قتــل متــوکل دوب البت

ــر ،1407 ق،ج7 : 55(. ــن اثی کردند)اب

ایــن خلیفــه پــس از آگاهــی از اینکــه ابن ســکیت، معلــم فرزندانــش شــیعه اســت، فرمــان داد 
زبــان او را از پشــت ســرش بیــرون کشــیدند)مامقانی، 1350ق: 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 جمع بنــدی کلــی ایــن واقعیــت غیرقابــل انــکار وجــود دارد کــه 
بزرگ تریــن جــرم در آن دوره عالقــه بــه اهــل بیــتb بــوده اســت. چنانکه متــوکل عباســی، فردی 
بــه نــام نصــر بــن علــی جهضمــی را بــه علــت حدیثــی کــه دربــاره فضیلــت امــام علــیg، فاطمــه

h و حســنینc نقــل کــرده بــود، هــزار تازیانــه زد)خطیــب بغــدادی، بــی تــا، ج13: 289 (.

برمکیان و خالفت عباسی

بــا اینکــه خانــدان برمکــی از اواخــر دوران خالفــت امــوی بــه مناصــب بلندپایــه حکومتــی دســت 
ــت.  ــیدن گرف ــی درخش ــت عباس ــا خالف ــان ب ــال آن ــه اقب ــدارد ک ــود ن ــدی وج ــا تردی ــد؛ ام یافتن
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:b1. فرضیه های مبتنی بر گرایش یا اعتقاد آل برمک به اهل بیت

ــر  ــا ذک ــوال ب ــد، معم ــرح کرده ان ــرn را مط ــدان پیامب ــه خان ــک ب ــش آل برم ــه گرای ــی ک منابع
شــواهدی از مســاعدت یــا محبــت ایــن خانــدان کــه بــر اریکــه قــدرت دســت یافتــه بودنــد، نســبت 
بــه علویــان یــا امــام موســی کاظــمg می پردازنــد. بــه کالم دیگــر، اثبــات تمایــل آن هــا بــه تشــیع 
در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد؛ زیــرا ایــن احتمــال می توانــد طــرح شــود کــه برخــی از کســانی کــه 
حتــی بــه امامــت خانــدان اهــل بیــتb بــاور نداشــتند نیــز بــرای آنــان جایــگاه ممتــاز و منحصــر 
 nبــه فــردی قائــل بودنــد. ایــن قبیــل افــراد تــالش می کردنــد نــه تنهــا در آزار و اذیــت اوالد پیامبــر

مشــارکت نکننــد بلکــه حتــی بــه آنــان مســاعدت کننــد.

در برخــی پژوهش هــا، ادعــای شــیعه بــودن خالــد برمکــی و برخــی ازخانــدان برمکــی مطــرح 
شــده اســت؛ از جملــه ایــن کــه گفتــه شــده جــد آن هــا خالــد، پیــش از آنکــه بــا عباســیان بیعــت 
کنــد بــا علویــان بیعــت کــرده بــود. یحیــی و فرزندانش نیــز در پنهــان دل بــه مهر علیg داشــتند 
و بــه علویــان کمــک هــای مالــی می کردنــد؛ امــا ایــن کار را پنهانــی انجــام می دادنــد... بــزرگان 
شــیعه نــزد جعفــر انجمــن داشــتند و در مســائل مختلــف ســخن می گفتند)زیــدان، 1958، ج4: 

.)161-160

ــایر  ــب س ــار از جان ــن اخب ــرا ای ــد؛ زی ــر می آی ــه نظ ــل ب ــر محتم ــف و غی ــیار ضعی ــا بس ــن ادع ای
منابــع بــه ویــژه منابــع شــیعی تأیید نشــده اســت. امامــان معصــومb از جملــه امام موســی کاظم
g کــه 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 
می کننــد ولــی در باطــن ایمــان و اعتقــادی ندارند«)اصفهانــی، 1427ق: 298(. امامــان کــه از 
نســل پیامبــر اکــرمn و رهبــران مــورد اعتمــاد اقشــاری از جامعــه اســالمی بودنــد، همــواره بــه 
پیــروان مــورد اعتمــاد خــود هشــدار می دادنــد کــه کســب درآمــد از راه کار کــردن بــرای حکومــت 
ــه  ــی را ب ــه کمک ــاندن هرگون ــر رس ــوی دیگ ــت و از س ــتمگران اس ــاری س ــه ی ــه منزل ــان ب غاصب
ســتمگران حــرام اعــالم می کردنــد)6(. امــام ســجادg مــردم را حتــی از همنشــینی و همــکاری 
بــا ســتمگران نیــز برحــذر می داشــت)حرعاملی، 1414ق،ج177:17(. حــال بــا توجــه بــه ایــن 
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تأکیــدات صریــح و ســیرۀ اهــل بیــتb آیــا پیــروان و عالقه منــدان آن هــا می توانســتند بــا تمــام 
قــدرت و تــوان در خدمــت خلفــا باشــند؟

در این جــا ممکــن اســت فرضیــه ای 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 معصــومb  پنهــان داشــته اند. البتــه تردیــدی وجــود نــدارد کــه پذیــرش این احتمــال تنها 
زمانــی امکان پذیــر 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 
نمی شــود حــال آن کــه دربــارۀ علــی بــن یقطیــن وزیــر هــارون الرشــید منابع شــیعی فراوان ســخن 
ــر بارهــا مــورد شــک و تردیــد خلیفــه قــرار  ــع گــزارش می کننــد کــه ایــن وزی ــد. ایــن مناب گفته ان
ــا اســتفاده از تقیــه و راهنمایی هــای امــام موســی کاظــمg از  ــار توانســت ب ــی هــر ب گرفــت ول
مهلکــه نجــات یابد)مفیــد، 1378،ج2: 274(. علــی بــن یقطیــن بــا موافقــت امــام موســی کاظــم
g وزارت هــارون را پذیرفت)طوســی، 1404ق: 433(. بعدهــا چندیــن بــار تصمیــم بــه اســتعفا 
گرفــت؛ ولــی امــام او را از ایــن اقــدام منصــرف کرد)مجلســی، 1430ق، ج48: 158(. رونــد 
حواشــی همــکاری ایــن وزیــر بــا امــام نیــز از نــگاه ایــن روایت هــا پنهــان نمانده اســت چنانکــه نقل 
می کننــد امــام بارهــا بــه وی کمــک کــرد. در یــک مــورد کــه یکــی از غالمــان علی بن یقطیــن بــه 
خلیفــه اطــالع داد کــه وی خمــس اموالــش را بــه امــام می دهــد، از جملــه هدایایــی را کــه بــه او 
دادی، بــرای موســی کاظــمg ارســال کــرده اســت. امــام مدتهــا قبل ایــن امــوال را بــرای علی بن 
یقطیــن پــس فرســتاده و از او خواســته بــود آن هــا را نگهــداری کنــد، از ایــن رو زمانــی که هــارون آن 

هدایــا را از او طلــب کــرد، وی آن هــا را نشــان داد)ابــن شــهر آشــوب، 1381ق،ج4 : 289(.

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 نمی شــود؛ زیــرا  احتمالــی ضعیــف و تاییــد نشــده بیشــتر می توانــد بیانگــر تمایــالت و 

خواســته های شــخصی برمکیــان باشــد تــا اینکــه اعتقــاد آنــان بــه تشــیع را اثبــات کنــد.
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2. شواهد تاریخی کمک های آل برمک به امام کاظمg و علویان

ــه ایــن موضــوع پرداختــه شــود کــه گزارش هــای موجــود در  ــد ب ــد کــه ابتــدا بای ــه نظــر می آی ب
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 شــده اند و مــورد 
تاییــد بســیاری از منابــع قــرار نگرفتــه انــد، ضمــن اینکــه معمــوال ایــن روایــات بــه جــز معــدودی 
ــر مهم تریــن محورهــای مطــرح در ایــن  مــورد تأییــد مآخــذ شــیعه نیــز نیســتند. بررســی دقیق ت

ــد تردیدهــا را برطــرف کنــد. خصــوص می توان

2-1. ماجرای 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 دانســته اند)دمیری، 
1963، ج128:2( و حتــی تعــدادی  از مورخــان علــت برخــورد هــارون الرشــید بــا همــه خانــدان 
برمــک را بــه ســبب همیــن موضــوع قلمــداد کرده اند)طبــری، 1407ق،ج8: 289-290؛ 
مســعودی، 1385ق،ج4: 233؛ ابن اســفندیار، 1366، ج1: 192-195(. خالصــه اینکــه  طبری 
خــروج یحیــی بــن عبدالله علــوی را در ســال 176قمری ذکــر کــرده اســت)طبری، 1407ق،ج8: 
242( در حالــی کــه جهشــیاری آن را در ســال 172قمــری می داند)جهشــیاری، 1357: 145(. 
ــا 50 هــزار ســپاهی)همان: 145( مأمــور ســرکوبی ایــن  خلیفــه در ســال 176قمــری فضــل را ب
جنبــش کــرد. فضــل مقدمــه ســپاه را بــا 20 هــزار تــن بــه دماونــد فرســتاد)بیهقی، 1371: 535(. 
ــا تالش هــای مســالمت آمیز و ارســال نامــه، َجســتان ـ پادشــاه اقلیــم  ــا ب وی همزمــان کوشــید ت

دیلــم ـ را از حمایــت یحیــی بــن عبداللــه بــاز دارد)مســتوفی، 1363: 304(.

فضــل همزمــان بــا تالش هــای نظامــی و تنــگ کــردن حلقــۀ محاصــرۀ یحیــی، تــالش کــرد تــا 



73
بررسی روابط برمکیان با امام کاظم g و خاندانش     )شاهرخی(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال هشتم، شماره 32، زمستان 1399

از راه هــای صلــح  آمیــز او را بــه اطاعــت خلیفــه وادار کنــد؛ در نتیجــۀ ایــن تالش هــا وی یحیــی را 
متقاعــد بــه تســلیم کــرد. هــارون الرشــید نیــز بــا خشــنودی، امان نام هــای را کــه بــه تأییــد فقیهانی 
همچــون مالک بن انــس و عبدالصمــد بــن علــی رســیده بود)ابــن  خلــدون، 1363،ج341:2( بــا 
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،ج1: 335-334(.

خــواه فضــل یــا جعفــر هــر کــدام بــرای آزادی یحیــی بــن عبداللــه تــالش کردنــد، در همــان زمان 
بــا تمــام وجــود در خدمــت خلیفــه بودنــد. آنــان بــه ویــژه فضــل در مبــارزه بــا ایــن علــوی تــالش 
بســیار کــرده بودنــد لــذا چنانچــه حتــی ایــن روایــات مــورد پذیــرش قــرار گیــرد، تنهــا می توانــد 
بیانگــر متفــاوت بــودن روش و نــوع برخــورد آل برمــک در برخــی مــوارد از خلیفــه اســت؛ ضمــن 
اینکــه یعقوبــی ماجــرا را بــه گونــه ای دیگــر نقــل می کنــد و می نویســد: »... هــارون نامــه ای 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...«)یعقوبــی، 1414ق،ج2: 408(.

از طــرف دیگــر اگــر ایــن واقعــه بــه گونــه ای کــه برخــی مورخــان گمــان می کننــد 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 نمی شــود، هرچنــد صحیح تــر آن اســت کــه ایــن 

احتمــال قطعیــت نداشــته و بعضــی مورخــان تنهــا بــر اســاس گمــان خویــش بــه آن پرداخته انــد.

2-2. دستور قتل امام کاظمg توسط هارون الرشید و امتناع فضل از این اقدام

بــا اینکــه برخــی مورخــان بــه ماجــرای یحیــی بــن عبداللــه پرداخته انــد؛ امــا موضــوع مربــوط بــه 
امــام کاظــمg مــورد 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 کاظــمg و خــودداری وی از اجــرای ایــن دســتور و انجــام آن فرمــان توســط پــدرش 
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ــوط می شــود. یحیــی مرب

بــا توجــه بــه طوالنــی بــودن روایــت تنهــا بخش هایــی از آن بــه اختصــار ذکر می شــود. در بخشــی 
از ایــن روایــت چنیــن آمــده اســت: »... پــس هــارون کســی را فرســتاد، آن حضــرت ]امــام کاظــم 
g[ را از عیســی بــن جعفــر ]حاکــم بصــره[ بگیــرد و بــه بغــداد ببــرد و در آن جــا 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 
اتاق هــای خانــه اش جــا داد و دیده بانانــی بــر آن حضــرت گماشــت و آن بزرگــوار شــب و روز ســرگرم 
عبــادت بــود. همــه شــب را به نمــاز و تــالوت قرآن و دعــا و کوشــش در عبــادات پــروردگار می گذراند 
و بیشــتر روزهــا روزه بــود و روی خویــش را از محــراب عبــادت بــه جانــب دیگــر نمی گردانــد. فضــل 
ــد، گشایشــی در کار آن حضــرت داده و او را گرامــی داشــت و وســایل  ــن یحیــی کــه چنیــن دی ب
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 موســی بن جعفر 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 
ــوب، 1381ق، ج4:  ــن شهرآش ــد، 1378،ج2 :234؛ اب ــه او داد« )مفی ــرت را ب ــتن آن حض کش

327؛ مجلســی، 1430ق،ج 48: 236-235(.

توجــه بــه ایــن روایــت خــود گویــای تعلــق خاطــر نداشــتن برامکــه بــه امــام و تشــیع اســت چــون 
حتــی فضــل کــه ظاهــرًا 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 
ــل  ــه قاب ــی ک ــی در صورت ــه حت ــتور خلیف ــرای دس ــل در اج ــودداری فض ــرد. خ ــرا ک ــه را اج خلیف
ــی  ــش دین ــدان گرای ــن خان ــراد ای ــر اف ــه وی از دیگ ــود ک ــل ب ــن دلی ــه ای ــاید ب ــد، ش ــرش باش پذی
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 پیامبــرn بــود، مشــارکت کنــد.

یحیــی برمکــی پــس از شــهادت امــام، دســتور داد جــار زننــد ایــن موســی بن جعفر اســت کــه 
رافضیــان گمــان می کردنــد امــام قائــم اســت و نخواهــد ُمــرد و مــردم می دیدنــد کــه حضــرت ُمــرده 
اســت)مفید، 1378،ج 235:2(. ایــن اقــدام بــه ظاهــر بــرای مبــارزه بــا کســانی بــود کــه تصــور 
می کردنــد آن حضــرت همــان مهــدی موعــود اســت و زنــدان او را همــان غیبتــی می دانســتند کــه 
بــرای امــام قائــم ذکــر شــده اســت؛ امــا آن هــا گروهــی انــدک و افراطــی بودنــد و اکثریــت شــیعیان 
ــاوری نداشــتند. حقیقــت آن اســت کــه هــدف یحیــی منحــرف کــردن ذهــن مــردم از  چنیــن ب

واقعیــت ماجــرای شــهادت ایشــان بــود.

نقــش یحیــی در شــهادت امــام کاظــمg توســط فرزنــد آن حضــرت نیــز تأییــد شــده اســت. در 
روایتــی از امــام رضــاg ســؤال شــد کــه آیــا یحیــی بــن خالــد، پدرتــان را مســموم کــرد؟ امــام ایــن 

موضــوع را تأییــد کرد)طوســی، 1404ق: 503(.

3-2. یحیی برمکی دوستدار امام کاظمg یا هارون الرشید

عــالوه 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، موســی بن جعفر
g را 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 می رســد 
ایــن اســت کــه او را از حبــس آزاد کنــی و صلــۀ رحــم انجــام دهی)ابــن شهرآشــوب، 1381ق، ج4: 

290؛ نجفــی یــزدی، بی تــا: 155(.
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بــرای نقــد و بررســی آنچــه گاه دربــارۀ رفتــار پســندیده برمکیــان بــا امــام کاظــمg نقــل شــده 
ــد  ــی بای ــتند، م ــرت داش ــا آن حض ــبت ب ــه نس ــردی ک ــا و عملک ــر فعالیت ه ــار دیگ ــت در کن اس
مبنایــی بــه جــز باورهایــی مبتنــی بــر اعتقــاد آنــان بــه امامــت ایشــان یافــت. در تاییــد ایــن تحلیــل 
ــا مشــخص شــود کــه ایــن پیشــنهاد  ضــرورت دارد بخش هایــی از ادامــه ایــن خبــر نقــل شــود ت
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 g[ در زنــدان و زنجیــر آهــن 
از او بــردار و او را از مــن ســالم برســان و بــه او بگــو پســر عمویــت بــه تــو می گویــد مــن بــا خــود عهــد 
کــرده ام 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 می شــود 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«)مجلســی، 1430ق،ج 431:48(.

ــه و در  ــع خلیف ــوب مناف ــی در چارچ ــی برمک ــای یحی ــه فعالیت ه ــت ک ــخص اس ــاًل مش کام
راســتای اســتمرار قــدرت او قــرار داشــت؛ از ایــن رو در موضــوع مربــوط بــه امــام، همچــون دیگــر 
ــه  ــه او ب ــوان گفــت تکی ــود. می ت ــی نعمــت خــود ب ــرای تأمیــن اهــداف ول ــع، اقداماتــش ب وقای
دســتگاه خالفــت بــه گونــه ای بــود کــه حتــی بــه هشــدار امــام دربــارۀ آینــده خــود و فرزندانــش 

توجهــی نکــرد.
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3. آل برمک و دشمنی با علویان

در حالــی کــه گزارش هــای مربــوط بــه اعتقاد یــا گرایــش آل برمک نســبت به علویــان غیرمنطبق 
بــر داده هــای تاریخــی اســت، در کنــار آن شــواهد متعــدد و غیــر قابــل انــکاری وجــود دارد کــه بــه 
نقــش آن هــا بــه ویــژه یحیــی و جعفــر در دشــمنی بــا علویــان داللــت می کنــد. ســایر اعضــای ایــن 
ــه خانــدان پیامبــرn اعــالم  ــر ایــن قبیــل ســتم ها و فجایــع نســبت ب خانــدان هیــچ گاه در براب
مخالفــت رســمی نکردنــد. آن ها بــا مشــارکت مؤثرشــان در حاکمیت ســتمکارانه خالفت عباســی، 
عمــاًل 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 می آیــد:

g3-1. نقش یحیی برمکی در تحریک علی بن اسماعیل برای جاسوسی علیه امام کاظم

ایــن ماجــرا بــا ذکــر ســند روایــت در تعــدادی از کتــب معتبــر شــیعی نقــل شــده و خالصــه آن از 
ــی  ــی کس ــا می توان ــود آی ــه ب ــم گفت ــی مری ــه یحیی بن اب ــد  ب ــت: .... یحیی بن خال ــرار اس ــن ق ای
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 
ــی  ــت. یحی ــمg اس ــام کاظ ــرادر زاده ام ــماعیل، ب ــن اس ــی ب ــم. او عل ــی می کن ــو معرف ــه ت و ب
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 می آورنــد برایــم بگــو. علــی بــن اســماعیل گفــت بلــه از اوضاع 
ــن  ــام کاظمg....)اب ــی از ام ــه ســعایت و بدگوی ــر دارم و ســپس شــروع کــرد ب و احــوال او خب

ــه، 1427ق،ج1: 72(. بابوی

شــیخ مفیــد همیــن روایــت را نقــل می کنــد و چنیــن ادامــه می دهــد: .... پــس اســماعیل بــن 
ــارۀ کار موســی بــن جعفــر  ــزد یحیــی بــن خالــد رســید و یحیــی آنچــه درب ــه ن ــا ب جعفــر بیامــد ت
ــه  ــر آن می افــزود و ب ــود، مقــداری هــم ب می خواســت از او پرســید و آنچــه از اســماعیل شــنیده ب
هــارون می داد....)مفیــد، 1378،ج230:2(. زندانــی شــدن و شــهادت امــام در نتیجــه ایــن 
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ــه آمــده اســت: یحیــی، علی بن اســماعیل بــن جعفــر بــرادرزاده  واقعــه قلمــداد شــده و ایــن گون
ــارون رود  ــزد ه ــرد ن ــت و وادار ک ــماعیل را بفریف ــن اس ــد ب ــی محم ــه قول ــی بن جعفرg و ب موس
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،2: 11(. در واقــع شــواهد گویــای آن اســت که امــام کاظم

ــه تحریــک یحیــی مســموم شــد)اربلی، 1381،ج30:3 -31(. g ب

3-2. یحیی برمکی و توطئه علیه پیروان اهل بیتb برای حفظ قدرت

از مهم تریــن مــواردی کــه از نــام یحیــی برمکــی بــه عنــوان دشــمن علیــه شــیعیان در برخــی از 
منابــع  یــاد شــده اســت)7(، جریــان 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. جعفربن محمــد عهــده دار تعلیــم و تربیــت محمــد امیــن، 
ولی عهــد هــارون بــود. بنــا بــر نقــل منابــع، یحیــی تصــور می کرد کــه بعــد از مــرگ هــارون، خالفت 
بــه امیــن می رســد و طبعــًا وزارت بــر عهــده جعفــر بــن محمــد و فرزندانــش خواهــد افتــاد لــذا بــه 
فکــر چــاره برآمــد. یحیــی می دانســت 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 مــی داد و عقیــده خــود را دربارۀ 
موســی بــن جعفــرg نیــز بــه اطــالع وی می رســاند. زمانــی کــه یحیــی کامــاًل از اوضــاع و احــوال 

جعفــر مطلــع شــد، نــزد هــارون از او بدگویــی کرد)مفیــد، 1378،ج2: 229-228(.

ــی  ــرn در برخ ــدان پیامب ــه خان ــه علی ــب برامک ــوء و نامناس ــای س ــری از اقدام ه ــوارد دیگ م
ــه علــوی از قیــام  ــن عبدالل ــه، بعــد از اینکــه ادریــس ب ــع شــیعی نقــل شــده اســت. از جمل مناب
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)اصفهانی، 1427ق: 489(. در گــزارش دیگــر عبداللــه بــن افطــس، از علویــان  برخــالف 
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ــه قتــل می رســد)ابن عنبــه، 1421ق: 348(. دســتور هــارون الرشــید، توســط جعفــر برمکــی ب

g3-3. خاندان برمکی و دشمنی با امام رضا

بنــا بــر گفتــه برخــی منابــع شــیعی بــا شــهادت امــام کاظــم g و تعــداد زیــادی از علویــان در 
دوران خالفــت هــارون الرشــید کــه بــا همــکاری فعاالنــه آل برمــک انجــام پذیرفــت، شــواهدی از 
ــز وجــود دارد. در روایتــی چنیــن آمــده  ــه امــام رضــاg نی ــان در تحریــک خلیفــه  علی نقــش آن
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 می کنــد. ]رشــید[ گفــت: چــه بهــره 

ــه، 1427ق، ج2: 246(. ــیم؟)ابن بابوی ــه را بکش ــر داری هم ــدرش، نظ ــتن پ ــم از کش برده ای

ــاg از  ــام رض ــی ام ــش، نارضایت ــمg و خاندان ــام کاظ ــا ام ــا ب ــمنی برمکی ه ــد دش در تایی
دشــمنی و ســتمی کــه  آن هــا بــر پدرشــان انجــام دادنــد این گونــه گــزارش شــده اســت: »در آن 
ســالی کــه هــارون بــه آل برمــک خشــم گرفــت و بــه قتل شــان فرمــان داد، امــام رضــاg در روز 
ــبب آن را  ــت داد. از وی س ــش را حرک ــارک خوی ــر مب ــپس س ــرد؛ س ــا می ک ــتاده و دع ــه ایس عرف
پرســیدند، فرمــود: مــن برامکــه ]جعفــر و پــدرش[ را نفریــن می کــردم 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 آن هــا واژگون 

ــد«)همان: 245(. ش

نتیجه گیری

رویکــرد خشــن و بــه دور از انعطــاف خالفــت عباســی بــه تمــام منتقــدان و مخالفــان خــود بــه 
ــه خــود اختصــاص داده  ــخ را ب ــی از صفحــات تاری ــژه امــام کاظــمg و خاندانــش، بخش های وی
اســت. برمکیــان در تعــدادی از منابــع متمایــل بــه علویــان و در برخــی دیگــر حتــی پیــرو تشــیع 
قلمــداد شــده اند. انجــام ایــن پژوهــش بــر مــدار ایــن فرضیه بــود کــه برمکیــان خدمتگــزار خالفت 
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عباســی آن هــم در عالی تریــن ســطوح نظامــی و اداری بــا چــه توجیهــی پیــرو امامــانb قلمــداد 
می شــوند؟ آن هــا طــی ســال هــا بــه ویــژه در 17 ســال نخســت خالفــت هــارون الرشــید تمامــی 
 gامــور خالفــت را در قبضــه خــود گرفتنــد. در ایــن مــدت ظلم هــای بســیاری بــر امــام کاظــم
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 معمــواًل روش همیشــگی ایــن خالفــت 
بــود، بــا چنــد گــزارش غیرمطمئــن و گاه ســاختگی در تعــارض قــرار گرفته اســت. به نظر می رســد 
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 گونــه ای خــاص 
توجیــه شــود، ایــن کــه دلیــل برخــورد هــارون بــا خانــدان برمکــی بــه ســبب  اقــدام آن هــا بــه نفــع 

علویــان یــا گرایــش بــه اهــل بیــتb بــوده اســت.

ــژه  ــه وی ــا ب آل برمــک در چارچــوب حفــظ خــود در مســند قــدرت و جلــب اعتمــاد کامــل خلف
خلیفــه هــارون الرشــید، تمامــی تــالش خــود را بــه کار بردنــد. مهم تریــن الزمــۀ ایــن روند، ســرکوب  
ــمg و  ــام کاظ ــه ام ــود ک ــی ب ــود. بدیه ــی ب ــت عباس ــان خالف ــی رقیب ــان و حت ــی مخالف تمام
خاندانــش کــه خالفــت عباســیان را ســتمکار و غیرقانونــی می دانســتند، در معــرض خشــم ایــن 
حامیــان سرســخت خالفــت قــرار گیرنــد. نکتــه ای کــه گاه ممکــن اســت موجــب شــبهه در ایــن 
برخــورد خشــونت آمیــز قــرار گیــرد، نفــوذ معنــوی و منزلــت امــامg در میــان همــگان از جملــه 
برخــی از دســت اندرکاران 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 امــامg و خاندانــش نبــوده اســت.
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پی نوشت ها

1. در 17 ســال ابتــدای خالفــت هــارون، همــه کارهــا بــر دســت یحیــی برمکــی و فرزنــدان و خویشــانش بــود. بــه هرکــس هرچه 
داده می شــد، بــه حســاب جــود و بخشــش آن هــا می آمــد و گاه رفتارشــان چنــان بــود کــه گاهــی خلیفــه از آنــان تقاضــای مالــی 
ــر از ِملــک و  ــود. چنانکــه بعــد از زوال قدرتشــان غی ــدازه ب ــروت و مکنتــی کــه از راه هــای مختلــف اندوختنــد، بی ان می کــرد. ث

خانــه، آنچــه از دارایــی ایــن خانــدان بــه دســت آمــد، از 30 میلیــون دینــار می گذشــت)ابن عبدربــه، 1927،ج3: 22(.
2. بیشــتر ســاکنان خراســان از عالقه منــدان پیامبــرn و 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 قیام هــا، منتظــر فرصــت مناســب ماندنــد. چنانکــه در جریــان قیــام زیــد، بــا اینکــه بســیاری از هــوادارن آل عبــاس 
بــه او متمایــل شــده بودنــد، امــا محمدبن علی)رهبــر عباســیان( بــا احتیــاط بســیار بــه ســران دعــوت فرمــان داد کــه از خانه هــای 

خــود بیــرون نیاینــد که هنــگام قیــام فــرا نرســیده اســت)اخبار الدولــة العباســیه، 1927: 331(.
3. دربــارۀ دوران حیــات خالــد تــا آنــگاه کــه بــه عنــوان یکــی از مبلغــان و داعیــان دعــوت عباســی ظاهر شــد، اطــالع 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، ج3:  333(.
4. یحیــی 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، 1365: 57(.
ــاره  ــدرت، اش ــا از ق ــیدن آن ه ــس از فروکش ــل پ ــی و فض ــه یحی ــری ب ــخِص عاب ــت ش ــی از اهان ــی طوالن ــری در روایت 5. طب
می کنــد و می گویــد: فــردی بــه نــام خلیــل بــن میثــم از فــرد بدگــو ســؤال می کنــد از برمکیــان چــه بــدی دیــده اســت تــا او جبــران 
نمایــد آن مــرد در پاســخ می گویــد کــه »مــرا از برمکیــان هیــچ جفایــی نرســیده امــا از کســی شــنیده بــودم کــه ایشــان زندیقاننــد و 

ملحدانند...«)طبــری، 1407ق، ج3: 669-668(.
6. در ایــن ارتبــاط روایــات بســیاری از امامــان معصــومb صــادر شــده اســت و حتــی در کتــب روایــی شــیعه، بابــی بــا عنــوان 
همــکاری بــا حاکــم )عمــل لســلطان( گشــوده شــده کــه ایــن گونــه احادیــث را در آن جــا می تــوان یافــت )کلینــی، 1401ق، ج5: 

.)115-112
7. دربــارۀ سندشناســی روایات هــای 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 کتاب هــای روایــی معتبــر شــیعه کــه در ایــن 

پژوهــش نیــز بارهــا مــورد اســتناد قــرار گرفتــه انــد نقــل شــده و مــورد تاییــد قــرار گرفته انــد.
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