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خراسان در سه قرن اول هجری با تحّوالت سياسی، اجتماعی و مذهبی همراه بود. در ميان 
تحّوالت مذهبی اين س��رزمين، گرايش مردم به انديشه های علوی بيشتر نمود پيدا کرد. 
دل بستگی و عالقه مردم خراسان به اهل بيت پيامبر)ص( با ضرورت های سياسی حضور 
امام رضا)ع( در مرو بيشتر شد. واليت عهدی امام فرصت مغتنمی برای رواج انديشه های 
شيعی بود و تريبون خالفت امکان آشنايی گسترده مردم با معارف شيعه را فراهم کرد. 
به واقع اهميت حضور امام در خراسان را بيش��تر می توان در هم سويی اجتماعی مردم با 
علويان جست وجو کرد. مردمانی که در سايه درک بيشتر سيره امام، خود سبب جلب 
حمايت طاهريان از شيعه ش��دند. طاهريان که دو سال پس از ش��هادت امام)ع( امارت 
خراسان را بر عهده گرفتند، بی شک تحت تأثير اين دل بستگی بودند. رويکرد طاهريان 
به تش��ّيع عالوه بر زمينه های قبلی، بيشتر متأّثر از ارتباط و آش��نايی با امام رضا)ع( در 
خراس��ان بود. در اين زمينه ش��ايد اقدام طاهر بن حس��ين در تمرد از خالفت و دعوت 
به سوی علويان به دلگرمی از حمايت مردم مرو بازمی گشت که پشتيبان علويان بودند. 
داليل مستند در اين خصوص اهّميت تأثيرگذاری در جلب توجه خراسانيان به اهل بيت 

پيامبر)ص( را بيشتر نمايان می کند.

امام رضا)ع(، خراسان، تشّيع، طاهريان، علويان. 
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مقدمه
خاص  سياسی  ضرورت های  ازجمله  مختلف  عوامل  به  خراسان  در  رضا)ع(  امام  حضور 
عصر مأمون برمی گشت. در این ميان مقوله واگذاری وليعهدی به ایشان یکی از وقایع بدیع 
به حساب  ازجمله در خراسان  تاریخ گسترش تشيع  نقطه عطفی در  نيز  و  خالفت عباسی 
می آید. تأثير رفتار امام در دوران دوساله ارتباط با خراسانيان به جلب و گرایش بسياری از 
آنان به سوی علویان منجر شد. دراین باره شاید تأثيرات فوری حضور امام رضا)ع( را در توجه 
حاکمان طاهری به علویان بتوان مشاهده کرد. در این تحقيق تالش خواهد شد تا به دو 
مقوله مهم پرداخته شود: 1- تأثير وليعهدی امام رضا)ع( در گسترش تشّيع و همراهی مردم 
خراسان با علویان و خاندان پيامبر)ص( 2- تبيين عوامل مختلف هم سویی طاهریان با تشّيع 
و بررسی ميزان ارتباط خاندان طاهری با امام رضا)ع( در مرو. بدون شک درک معارف امام 
رضا)ع( و شناخت بيشتر از علویان در همراهی خاندان طاهری با تشّيع مؤثّر بوده است. پيش 
از آن که به عوامل تأثيرگذار بر رشد تشّيع پس از حضور امام رضا)ع( به خراسان پرداخته شود 
الزم است تا به گرایش های شيعی در خراسان که خود نيز از عوامل اثرگذار بر دعوت امام 
بوده است اشاره شود. بررسی بازتاب های مختلف سياسی و اجتماعی خراسان در ابتدای امر 

می تواند دالیل گسترش نفوذ تشّيع در خراسان را بيشتر نمایان کند.
منابع از نخستين همراهی خراسانيان با علویان در قيام حارث بن سریج در سال 115 
هجری یاد می کنند. وی مردم خراسان را به حکومت خدا و سنت پيامبر)ص( فراخواند و نيز 
مراعات حال ذميان و مردم را وعده داد قيام حارث زمينه را برای پيشرفت جنبش ابومسلم 
فراهم کرد )ابن اثير، 1351: 7: 3022(. یکي از عوامل دعوت بني عباس و شعار »الرضا من 
آل محّمد« و سپس پيشرفت کار ابومسلم در خراسان، ناشي از همين عالقه مندي مردم به 
خاندان پيامبر)ص( بود. انتخاب این شعار چندپهلو تأثير مهمی در ایجاد وحدت ميان علویان 

و طرفداران نهضت جدید عباسی گذاشت.
قيام یحيی بن زید در خراسان و حضور او در این سرزمين تأثير بيشتری در توجه مردم 
به یحيی  بنی اسد  از  آورده است که مردی  پيامبر)ص( گذاشت. طبری  به خاندان  خراسان 
گفت: »پدرت کشته شد، مردم خراسان شيعيان شمایند، رأی درست آن است که آن جا 
به  مردم  شيفتگی  خراسان  در  یحيی  قيام  همچنين   )4289  :10  :1369 )طبری،  روی« 
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علویان را بيشتر کرد )یعقوبی، 1371: 2: 299(. چنان که با کشته شدن یحيی، مردم خراسان 
فرزندان پسر خود را یک سال یحيی و زید ناميدند )مسعودی، 1370: 2: 216(.

اهالی خراسان از زنجير پای یحيی انگشتر ساختند و به آن تبّرک  جستند )اصفهانی، 
1349: 158(. ابومسلم که عالقه مندی مردم را نسبت به خاندان پيامبر)ص( می دید با شعار 

خون خواهی یحيی و طرفداری بيشتر از علویان دست به قيام زد. 
 قيام شریک بن شيخ المهري در بخارا هم زمان با پيروزي نهضت عّباسي حرکت دیگری 
در توجه خاص به خاندان پيامبر)ص( بود. وي ازجمله کسانی بود که درک بهتری از علویان 
و خاندان پيامبر داشت. او به خوبی دریافته بود آنچه را که ابومسلم از شعار الرضا من آل 
محّمد)ص( سر داده است جز بهره گيری از تمایالت شيعی مردم خراسان نمی تواند به حساب 
آید. وی در جمع یاران خود اظهار کرد: »ما از رنج مروانيان اکنون خالصي یافتيم، ما را رنج 
آل عّباس نمی باید. فرزندان پيغمبر باید که خليفه پيامبر بود« )نرشخی، 1363: 86(. این 
واکنش نشان داد که منظور از آل محّمد)ص( بيشتر علویان بوده است. بنابراین اعتقاد و باور 
کلي مردم خراسان نسبت به علویان مي توانسته از جمله عوامل انتخاب علي بن موسي)ع( به 
والیت عهدي از سوي مأمون به شمار رود. مأمون در سال 193 هجری در مرو مستقر بود. 
تأثير داشته  با اهل خراسان بی شک در گرایش و توجه وی به علویان  ارتباط نزدیک وی 
است. جدا از سخنان متنّوع منابع در خصوص گرایش مأمون به تشّيع )سيوطی، 1371ق: 
308؛ یعقوبی، 1371: 2: 293؛ ابن اثير: 7: 264(. درک واقعی وی از نفوذ و قدرت علویان 
در خراسان شاید خود ازجمله عوامل گرایش وی به علویان بوده است. از این لحاظ بحث 
فوق به عنوان پيش درآمد موضوع، فضای اجتماعی حاکم بر خراسان را در حضور امام رضا)ع( 

به این سرزمين و نيز تأثير گرایش طاهریان به خاندان علوی را بيشتر نمایان خواهد کرد.

وليعهدی امام رضا)ع( و تحول فضای فکری و اعتقادی مردم خراسان
تبيين دقيق عوامل گرایش طاهریان به تشّيع که دو سال پس از شهادت امام در مرو، 
بود.  نخواهد  ميّسر  امام  حضور  تأثير  بررسی  بدون  گرفتند،  دست  به  را  خراسان  حکومت 
تا  بود  خواهد  خراسان  در  امام  حضور  عقيدتی  و  اجتماعی  بازتاب  بر  بحث  تکيه  بنابراین 

ضرورت گرایش طاهریان به تشّيع نيز بيشتر مشهود شود.

تأثير حضور امام رضا)ع( 



64

13
94

ن 
ستا

زم
م، 

ده
واز

ه د
ار

شم
م 

سو
ل 

سا

فرهنگ رضوی

اوضاع و شرایط بحراني خالفت عّباسی پس از نزاع امين با مأمون )193-198( و استقرار 
مأمون در مرو، آشفتگی های خالفت اسالمی در غرب را بيشتر کرده بود. خروج ابن طباطبا و 
حمایت ابوالسرایا از او، کوفه و شهرهای اطراف آن را دچار آشوب کرد. دامنه این مخالفت ها 
اهواز  بناي تعّرض گذاشتند. در شهرهاي بصره و  نيز  باال گرفت که سایر علویان  آن چنان 
زید بن موسي بن جعفر، در یمن ابراهيم بن موسي بن جعفر، در فارس اسماعيل بن موسي 
بن جعفر، در مّکه حسن افطس و در مداین محمد بن سليمان به قدرت رسيدند )یعقوبی، 
1371: 2: 462؛ ابن اثير، 1351: 10: 244؛ مسعودی، 1370: 444( به دنبال این قيام ها، 
شهرهاي دیگر نيز دستخوش آشوب شد، چنان که حجاز به دست محمد بن جعفر افتاد و 
احمد بن عمر بن خطاب ربعي بر نصيبين و توابع آن چيره شد. در موصل سيد بن انس، 
در ميافارقين موسي بن مبارک یشکري و در عراق عجم )ایالت جبال ایران( ابودلف عجلي 
به قدرت رسيده بودند)یعقوبی: 462؛ ابن طقطقی، 1367: 305( در چنين شرایطي بود که 
مأمون به ناچار حفظ حکومت خود را تنها در حمایت از علویان می دید. ازاین رو برخالف ميل 
عباسيان، ناگهان تغيير روش داد و به شدت متمایل به علویان شد. نزدیکي وي به امام رضا)ع( 
یگانه روزنۀ اميدي بود که مأمون را از این گرفتاري ها رهایي مي بخشيد )ميرخواند، 1375: 

3: 485؛ حافظ ابرو، 1370: 62(.
و مذهبی  اجتماعی  امام در رخدادهای سياسی،  از جانب  وليعهدی  پذیرش  پيامدهای 
خراسان تأثير به سزا گذاشت. از مهم ترین تأثيرات آن در فضای اجتماعی خراسان گرایش و 

دل بستگی بيشتر مردم و ازجمله طاهریان به خاندان پيامبر و تشّيع بوده است. 
با توجه به اقدام مأمون در پيشنهاد والیت عهدی و اصرار بسيار وی )ابن بابویه، 1380: 
2: 167( امام بنا بر دالیلی وليعهدی را پذیرفتند. انتخاب و قبول این پيشنهاد از جانب امام 
به طور یقين با درایت و آگاهي الزم صورت گرفت. بنابراین پذیرش این امر گویای این واقعيت 
ارتقای جایگاه  نيز  برای معرفی تشّيع و  امام شرایط پيش آمده  است که در نظر و دیدگاه 
علویان و اظهار حقانّيت آن ها می توانست مؤثّر واقع شود. امام خود را در این کار ناچار و 
ملزم مي دیده است )عطاردی، 1406: 64( الزامی که نتایج و پيامدهای آن منافعی نيز برای 
تشيع داشته است. به همين دليل بررسي عوامل پذیرش این امر از سوي امام گویاي برخي 

ضرورت هاست.
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پذیرفتن والیت عهدي از جانب امام عالوه بر اعتراف زباني عباسيان به معني اقرار عملي 
آنان به این حقيقت بود که علویان در امر خالفت صاحب حق و بلکه سزاوارتر هستند )عاملی، 
این مي داند که »برای  پذیرش والیت عهدی در  از  را  1368: 289(. »مجلسی« هدف امام 
آن که مردم از خالفت ما مأیوس نشوند و دشمن نيز اقرار کند که برای ما نيز در زمامداری 
بهره ای است« )مجلسی، 1380: 140( اما بهره برداري اصلي از این ماجرا بسي مهم تر است، 
امام با قبول وليعهدی شرایطی را برقرار کرد که در تاریخ زندگي ائّمه از سال چهلم هجري 
پس از شهادت امام علی)ع( تا آن روز و به لحاظ عملکرد و نقش سياسي بي نظير بوده است. 
امام با توجه به این فرصت مغتنم، داعيه  امامت شيعي را در تمام سرزمين هاي اسالمي مطرح 
کردند و بحث تشّيع و حقانيت ائّمه را در حکومت با توجه به فرمان مأمون در ارسال منشور 
وليعهدی در اقصي نقاط امپراتوري بزرگ اسالمي پخش و مطرح شد. امام خود واقف بود 
که از پذیرش وليعهدی مردمان تمام خالفت اسالمی از مصر تا خراسان مطلع خواهند شد 
از این نظر امام آن را وسيله ای برای ابالغ حقایق اسالمی به ویژه حقانّيت خالفت علویان به 
اّمت اسالمی قرار داد )مدرسی، 1367: 264(. شاید مسئله مهم تر و فرصت مغتنم تر برای 
امام آن بود که در جریان شرایط پيش آمده تریبون عظيم خالفت در اختيار امام قرار گرفت. 
این فرصتی بود تا سخناني را که ائّمه در طول 150 سال در خفا و با تقّيه و فقط به یاران 
نزدیک بيان کرده بودند اکنون با صداي بلند و با استفاده از امکانات معمولي آن زمان که جز 
در اختيار خلفا و نظام دیوان ساالری آن ها نبود اکنون در شرایط وليعهدی و با آزادی عمل 
بيشتر آن را به گوش همه مسلمانان به ویژه در خراسان برسانند. محدثان و متذّکران شيعه 
معارفي را که تا آن روز جز در خلوت نمي شد به زبان آورد در جلسات درسي بزرگ و مجامع 
عمومي به زبان راندند )خامنه ای، 1365: 42(. شاید مردمی که به خاطر ترس یا تبليغات 
سوء یا ناآگاهی چندان رغبتی به شنيدن دعاوی سياسی و اعتقادی علویان نداشتند اکنون 
از فرصت فراهم شده وليعهدی و الزام و اجبار حکومتی شرایط بهتری برای درک فقه شيعی 
پيدا کردند. جایگاه جدید علویان فضای فکری و اجتماعی الزم برای پخش اندیشه های شيعی 
را فراهم آورد. مسلّماً در چنين فضایی حقانّيت و برتری استدالل های شيعه و جایگاه خاندان 
امامت در اتصال به نبوت بيشتر برای مردم محترم و ارزشمند می گشت. از این نظر این امر 
را می بایست یکی از بارزترین دالیل تقویت و گسترش تشّيع و دل بستگی مردمان نواحی 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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مختلف از سرزمين جهان اسالم به ویژه شهرهای خراسان به اندیشه های شيعی دانست.
آنچه منابع از استقبال باشکوه مردم نيشابور از امام رضا)ع( نقل مي کنند بيانگر این عالقه مندي 
و تشّيع دوستي خراسانيان دارد. فارغ از این پيشينه عالقه مندي به تشّيع، مي بایست به نقش 
ویژه امام رضا)ع( در توسعه فرهنگ شيعي در خراسان و افزایش اطالعات مردم در این خصوص 
اشاره کرد. مناظرات مختلف و نقش محوري امام در این مناظرات سبب شناخت بيشتر مردم 
مرو با علم و درایت امام شد )طبرسی، 1388: 587(. مردم بنابر عالقه خویش و با توجه به 
نسب واال و کرامات ایشان شيفته حضرت شده بودند. علما و دانشمندان نيز با وسعت دید و 
تفکر امام شيفته پرسش و یافتن پاسخ هاي خود بودند. این روند در مدت اقامت امام رضا)ع( در 
مرو به گونه ای بود که مردم مرو دیگر به مأمون که پيش از ورود امام برجسته ترین شخصيت 
علمي مرو مطرح شده بود، چندان توجهي نکنند. سيره امام به عنوان فرزند رسول خدا و نحوه 
مواجهۀ ایشان با مردم مرو که حتي به عنوان وليعهد بدون تکلف با عالقه مندان خود مراوده 
داشتند سبب جلب توجه بيشتر مردمان مرو به ایشان و فرهنگ شيعه شده بود. در کنار تمامي 
تالش هاي امام براي ارائه تصویر واقعي تشّيع در اذهان مردم برخي دیگر از کرامات امام مانند 

دعاي باران و... در جلب توجه و گرایش بيشتر مردم بسيار مؤثّر بوده است.
این موضوع بی شک در سده های بعد همچنان خاطره وجود امام رضا)ع( را در اذهان مردم 
خراسان باقی گذاشت. چنان که برخی از پادشاهان سامانی در یک سده بعد وصّيت کرده 
بنویسند و هنگام مرگ همراه آن ها دفن کنند  با آب طال  را  الذهب  بودند حدیث سلسله 

)شریف قرشی، 1382: 2: 449(.
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دالیل گرایش طاهریان به علویان 
1- پيشينه ارتباط خاندان طاهری با علویان و همراهی طاهربن حسين با شيعيان

 تأثير حضور آنی امام رضا)ع( بيش از هر چيز در گرایش طاهریان به تشيع و احترام آن ها 
به خاندان علوی نمایان است. در خصوص پيشينه خاندان طاهری روایت هایی در خصوص 
گرایش های شيعی آن ها موجود است. جوزجانی جد اعالی آن ها را »مای خسرو« می داند 
که به دست علی)ع( مسلمان شد و حضرت نام وی را به اسعد تغيير داده است )جوزجانی، 
است  دانسته  علی)ع(  بنده  را  آن ها  تاریخ سيستان  مؤلّف  رو  از همين  شاید   .)190 :1364
)گمنام، 1314: 172(. گمان می رود این پيشينه گرایش علوی آنها بود که با دعوت »الرضا 
من آل محّمد)ص(« خاندان عّباسی، رزیق بن اسعد و برادرش ابومنصور طلحه بن اسعد به 
داعيان عّباسی پيوستند و به عنوان دبير مخصوص سليمان بن کثير رهبر داعيان عّباسی ضد 
امویان نقش فعال داشتند )دنيل، 1367: 23(. خاندان طاهری که در وقت حضور امام در 
مرو جزو خاندان های متنفذ خراسان بودند با امام رضا)ع( مالقات کردند و از بيانات ایشان به 
از امضاکنندگان  دليل ضرورت همنشينی بهره زیاد بردند. چنان که عبداهلل بن طاهر خود 
عهدنامه وليعهدی امام رضا)ع( بوده است )ابن جوزی، 1415ق: 2779(. این ارتباط نزدیک 
با امام در گرایش و توّجه خاندان طاهری به علویان بی تأثير نبوده است. بنابراین طاهر بن 
حسين که دو سال پس از شهادت امام رضا)ع( حکومت خراسان را به دست گرفته بود، یا به 
دليل گرایش های درونی خود یا به دليل احترام و توّجه خاص مردم خراسان به امام رضا)ع( 

می بایست رویکرد مثبت و احترام خاصی را نسبت به علویان ابراز دارد.
به  خراسان  مردم  دل هاي  که  گرفتند  دست  به  خراسان  در  را  قدرت  زماني  طاهریان 
برخورد  از  منابع  بود. شرح گزارش های  و دوستدار  متمایل  نسبتاً  علویان  و  امام  شخصيت 
طاهر بن حسين با علویان، تمایل و عالقه قلبی او را به این خاندان نشان می دهد. مهم ترین 
گزارش در این خصوص را بيهقي از بيعت طاهر بن حسين با امام رضا)ع( می آورد و می نویسد: 
امام در مسيرحرکت خود به مرو از بغداد عبور کرده و یک هفته در نزد طاهر بن حسين 
اقامت داشته اند، طاهر اول کسي بوده است که با امام رضا)ع( بيعت کرد و به همين دليل نيز 
»ذواليمينين« ناميده شده است )بيهقی، 1361: 171(. همچنين وی در شرح بيعت طاهر با 
امام رضا)ع( آورده است: »در شب طاهر نزدیک وي )امام( آمد سخت پوشيده و خدمت کرد 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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نيکو و بسيار تواضع نمود و مي گفت نخستين کس منم که به فرمان اميرالمؤمنين خداوندم 
تو را بيعت خواهم کرد و چون من این بيعت بکردم با من صد هزار سوار و پياده است. همگان 
بيعت کرده باشند« )بيهقی، 1361: 171( با توجه به این گزارش حضور و بيعت طاهر با 
امام مخفيانه صورت گرفته است و هنوز پيش از آن که امام وارد مرو شوند و به وليعهدی 
منصوب شوند، طاهر بيعت خود را با امام اعالم داشته است. شاید این بيعت نشان عالقه و 
دل بستگی طاهر به خاندان علوی بوده که ضرورت این بيعت را در او ایجاد کرده است. برخی 
روایت ها حاکی از آن است که امام رضا)ع( در مسير مهاجرت خود از سمت بصره به اهواز و 
سپس به سمت خراسان آمده اند و اشاره اي به مسير حرکت امام از جانب بغداد نشده است 
موثّقی  تاریخ نگار نسبتاً  بيهقی که خود  از سوی  )قمی،1361: 199(. وجود چنين روایتی 
روایت،  پيش ازاین  چنان که  است  علویان  به  طاهر  گرایش  اندیشه  تقویت  از  حکایت  است 
برخوردهای مطلوب دیگری از سوی طاهر نسبت به علویان گزارش شده است. ازجمله این که  
هنگام محاصره بغداد، طاهر گروهی از علویان را احضار و به آنان هدایایی تقدیم کرد. وی 
اموال تصرف شده آنان را برگرداند و درخواست کرد تا با مأمون بيعت کنند)طبری، 1369: 
13: 5579(. این موضوع گرایش و توّجه طاهر به علویان و اهّميت بيعت گرفتن از آنها را 
نشان می دهد. توجه طاهر در بغداد به علویان بيشتر بود؛ به گونه ای که نقل می شود پس از 
کشته شدن امين، طاهر جمعی از طالبيان را هم زمان با فرستادن سر امين نزد مأمون فرستاد 
و به مأمون توصيه کرد که آنان را با احترام نزد خود بپذیرد و این جماعت از علویان همراه 

کاروان فتح عازم مرو شدند )همان(.  
طبري نيز از محمد بن ابي العباس داماد طاهر بن حسين یاد مي کند که در نزد مأمون از 
شيعه طرفداري مي کرد )همان: 5685(. ظاهراً محمد بن  ابی العباس در خراسان از محضر 
امام رضا بهره برده بود. وی متکلمی چيره دست و معتقد به مذهب اماميه بود. او در بغداد در 
حضور مأمون با علی بن هيثم به عنوان متکلّم طرفدار مذهب زیدیه به مناظره پرداخت. در 
اثنای مناظره، محمد بن ابی العّباس چندین مرتبه با عبارت »یا نبطی، ما أنت و الکالم« : 
ای نبطی، تو را چه به بحث کالمی!، علی بن هيثم را مورد شماتت قرار داد، این کار موجب 
کدورت خاطر علی بن هيثم و خشم مأمون نسبت به محمد بن أبی العّباس شد که دستور 
داد از جلسه بيرون رود. در پی این ماجرا محمد بن ابی العّباس نزد طاهر رفت و ماجرا را نقل 
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کرد. طاهر با توجه به تأیيد وی نزد مأمون آمد و در مورد محمد بن ابی العّباس، شفاعت 
آن محمد  بر  )شابشتی، 1386ق: 145(. عالوه  پذیرفت  را  نيز شفاعت طاهر  نمود خليفه 
بن ابوالعّباس در هنگام سفر به حج مکّرر خواستار مالقات با حسين بن علي بن فضال از 
شاگردان امام رضا)ع( شده بود )دوانی، 1363: 1: 221(. این روایات گواه بر ارادت خویشاوندان 
طاهر به تشّيع است. طاهر بن حسين و علی بن طاهر خود با علویان وصلت کرده بودند و 
دختران خود را به آن ها داده بودند )ابن صندوق، 1361: 209(. طاهر احتماالً تنها دختر 
خود را به ازدواج ابن زباره علوی از نوادگان امام زین العابدین در آورده بود چون منابع از 

ازدواج های دیگر فرزندان وی سخن نمی گویند )بيهقی، 1371: 171(. 
نکته قابل توّجه در تردید مأمون برای اعزام طاهر به حکومت خراسان شاید به همين 
امر برمی گشت. مأمون به دنبال عزیمت از خراسان به خوبی دریافته بود حضور امام در این 
سرزمين بر گرایش تشّيع و شمار طرفداران علویان افزوده است بنابراین با توجه به زمينه های 
عالقه طاهر به علویان و گرایش خویشاوندانش به تشّيع چندان با واگذاری حکومت خراسان 
به طاهر رضایت نداشت )گمنام، العيون و الحدایق، 1972م: 448( تا آن که با اصرار و تضمين 
احمد بن ابی خالد وزیر خویش این امر را پذیرفت )قزوینی، 1359: 166؛ اصفهانی: 226؛ 

یافعی: 26(.
از سوی دیگر شاید انتخاب طاهر به حکومت خراسان بر مبنای مالحظاتی باشد که با 
روحيه طاهر در توّجه به علویان همخوانی داشته است. انتخاب طاهر به حکومت خراسان از 
جهاتی به سياست های دیگر مأمون بازمی گشت. اقدام او در کشتن فضل بن سهل و شهادت 
امام رضا)ع( در خراسان با ترس از واکنش مردم خراسان همراه بود. مأمون که از نفوذ این دو 
شخصيت در خراسان آگاه بود، بيم داشت که مرگ آن ها بازتابی چون قتل ابومسلم به همراه 
داشته باشد، چراکه خود نيز با رفتن اش به تمام خواسته ها و کمک های خراسانيان پشت 
کرده بود. به همين دليل به حضور شخصيت نيرومندی در ميان خراسانيان )خضری بک، 
1382: 204( که هم بتواند تأمين کننده  احساس محلی بر مبنای توّجه به علویان و هم چنين 
برقرارکننده امنّيت آن جا باشد نيازمند بود. بنابراین انتخاب طاهر بن حسين بهترین گزینه 
بود. مأمون به نفوذ طاهر در خراسان و ارتباط وی با بسياری از خاندان ها و بزرگان این منطقه 
)ابن طيفور،  داشت  آگاهی  بودند  وليعهدی  وقت  در  رضا)ع(  امام  با  بيعت کنندگان  جزو  که 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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با گروه های  اداره سرزمين خراسان در همراهی  برای  را  او  بنابراین وجود  1388ق: 205( 
مختلف ازجمله علویان و طرفداران امام رضا)ع( مفيدتر می دانست. یکی از نکاتی که درباره 
گرایش علوی طاهربن حسين می توان اشاره کرد آگاهی وی از متن نامه امام علی)ع( به مالک 
اشتر است. وی در سال 206 هجری برای فرزندش عبداهلل که به عنوان فرمانده سپاه مصر 
انتخاب شده بود، نامه ای مبسوط نوشت )ر.ک: طبری: 13: 5692-5705( که آوازه آن در 
همه جا پيچيد. این نامه »اندر وعظ و کار سياست، سخت عظيم، نيکو و پرفایده بود« )مجمل 
است.  حکومت داری  شيوه  در  بسيار  اخالقی  مضامين  حاوی  و   )353 القصص:  و  التواریخ 
سفارش های طاهر به عبداهلل درباره بهترین شيوه مردم داری و عدل گستری، همان اصولی 
است که علی)ع( آن ها را در نامه ای به مالک اشتر گنجانده است. همانندی درون مایه این نامه 
و حتی ترتيب اندرزهای آمده در آن نشان دهنده آگاهی طاهر بن حسين از نامه امام علی)ع( 

به مالک اشتر است )اکبری، 1388: 14-12(.
نام  انداختن  اقدام طاهر بن حسين در هنگام  با  به علویان، همراه  توجه خانواده طاهر 
از  مأمون  نام  حذف  و  تمرد  اظهار  بر  منابع  آشکار  اشاره  آن،  قبال  در  و  خطبه  از  مأمون 
خطبه نماز جمعه توسط طاهر در سال 207هجری ضرورت توّجه او به جانب علویان را که 
در خراسان پایگاه و طرفداري زیادي نيز داشتند، به دنبال داشت. از سوي دیگر، طاهر در 
مخالفت با مأمون مي بایست جایگزیني را براي نام خليفه بيابد. بدین صورت علویان به دليل 
سابقه طوالني در خراسان و نيز دشمني با عباسيان بهتر مي توانستند مورد توّجه طاهر بن 
حسين قرار گيرند. از بعضی روایت ها برمی آید که طاهر بعد از  حذف نام مأمون، خطبه به نام 
یکی از علویان به نام قاسم بن علی خواند )بناکتی، 1348: 160؛ عوفی، 1353: 535(. اقدام 
طاهر که در نوع خود و در ميان بسياری از حاکمان خراسان پس از خود بی نظير بود، آشکارا 
اعالم حمایت وی از علویان را در پی دارد. این اقدام طاهر بن حسين اگرچه به مرگ مشکوک 
و سریع وی انجاميد )ابن عبدربه، 1384ق: 2/ 204؛ ابن طيفور: 71( اما ضرورت درک وی از 
نفوذ علویان در خراسان را به همراه داشت که او را به طرفداری از آن ها راغب می کرد. نکته 
قابل توّجه آن است که در این اقدام مهم که بسيار پيچيده و خطرناک بوده است )فرای، 
1363: 4/ 84( پشتيبانی جز علویان برای طاهر نمی توانست وجود داشته باشد. حمایت او از 
علویان و اعالم خطبه به نام آن ها جامه عمل پوشاندن همان والیت عهدی علی بن موسی)ع( 



71
13

94
ن 

ستا
زم

م، 
ده

واز
ه د

ار
شم

م 
سو

ل 
سا

با توجه به دل بستگی های  در خراسان بوده است که به دنبال خيانت مأمون اکنون طاهر 
پيشين خود به علویان درصدد بود تا آن را محقّق کند و خالفت را به این خاندان برگرداند.

ابن خلکان به صراحت گفته است که طاهر بن الحسين بن مصعب از شيعيان و دوستداران 
پيروان  را  طاهریان  امين  محسن  سّيد   )204 الثانی:  الجز  )ابن خلکان،  است  بوده  علویان 
مذهب شيعه دانسته )امين، 1416ق: 36: 324( و ابن اثير نيز معتقد است تمام طاهریان از 
تشّيع بوده اند )ابن اثير: 11: 299(. در گزارش های دیگری نيز از علوی گرایی و شيعه دوستی 
طاهریان صحبت شده است که حکایت از خلوص و ارادت صادقانه دارد. به طور مثال آورده 
شده است: وقتی طاهر بن حسين به رّقه رفت در سال 199 هجری ابن طباطبای علوی به 
همراه ابوالسرایا از سرداران یاغی مأمون به مخالفت با حسن بن سهل حاکم بغداد پرداخته و 
شورش بزرگی را در کوفه برپا ساختند. طبری نقل کرده است: »حسن بن سهل می خواست 
طاهر را به جنگ با ابوالسرایا بفرستد اما نامه ای به دست او رسيد و دریافت که طاهر، طرفدار 
علویان است و اعزام او به جنگ ابوالسرایای علوی سودی ندارد و حّتی ممکن است طاهر با 
ابوالسرایا همدست شود و عواقب خطرناکی را در پی آورد بدین ترتيب نمی توانست او را به 

جنگ ابوالسرایا بفرستد« )طبری: 7/ 117(.
دعبل بن علی خزاعی، شاعر معروف اهل بيت و امام رضا)ع( نيز که معاصر طاهر بود، طی 
شعری طاهر را با خود هم فکر و هم عقيده می داند )دینوری، 1387: 849( و در اشعار خود 

او را ستوده است )حمد، 1414: 52(.
شيعه دوستی طاهریان آن چنان بوده است که حتی هدف طعن و هجو برخی شاعران آن 
دوره نيز قرار می گيرد. »علی بن جهم« از شعرایی بود که در هجو کردن و زخم زبان زدن 
مهارت و قدرت داشت این شاعر به هجو طاهریان اشتياق داشت و ایشان را هجو می کرد. او 
در اشعار خود طاهریان را دشنام بسيار داده و ایشان را از رافضيان یعنی شيعيان به شمار 

می آورد )ابن معتز، 1375: 320(.
اقدامات طاهر در برخورد مناسب با علویان در نگرش جانشينان و دیگر اعضای خانواده 

طاهری نيز تأثير گذاشت.

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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رابطه عبداهلل بن طاهر با تشيع
2- با هدف دعوت طاهر برای علویان و خطبه خواندن او در خراسان برای آن ها بود که 
مأمون به دست پرورده خود، عبداهلل بن طاهر)طبری: 13: 5736( در گرایش به سمت علویان 
شک کرد. در این وقت عبداهلل به عنوان فرمانده سپاه در مصر بود مأمون یکي از خواص خود 
را براي آزمایش عبداهلل به مصر فرستاد تا از وی برای شرکت در قيام علوی کمک بخواهد، 
اما عبداهلل بدون آن که سخني درباره علویان بگوید، فرستاده مأمون را از عاقبت این کار بيم 
داد )العيون و الحدایق: 461؛ ابن جوزی: 2905(. ظاهراً مأمون خود اطالع از این گرایش 

داشته و چندان واکنشی نشان نداده است. 
عبداهلل بن طاهر در سال 215 هجری حاکم خراسان شد و در مدت 15 سال سياست 
مدارا توأم با عدل را در خراسان در پيش گرفت. وی »هميشه عمل بپارسيان و زاهدان و 
کسانی فرمودی که ایشان را به مال دنيا حاجت نبودی« )نظام الملک، 1355: 63( او خود 
می گفت: »پر کردن کيسه و به دست آوردن نام نيک هرگز با هم جمع نمی شوند« )ابن اثير: 
11/ 181؛ ابن خلکان: 3/ 87(. ارتباط عبداهلل با علما و به ویژه شاعران شيعه یکی از امتيازات 

خاص عصر حکومت وی در خراسان است. 
دریافت.  علما می توان  با  برخوردش  و  رفتار  از شيوه  دانش  و  علم  به  را  او  عالقه مندی 
وی در سفر به شام آن گاه که بر در سرای عالمی برای پرسشی به انتظار ماند، با واکنش 
نزدیکانش مواجه شد، ليکن عبداهلل آن ها را به بردباری و حفظ حرمت و منزلت علما دعوت 
کرد )ابن جوزی: 238(. او خود نيز اشتياق فراوانی به دانش آموختگان و کمک به حال آنان 
داشت )ابن عساکر، الجزء التاسع و الشرون: 234( وی برای دیدن محمد بن اسلم طوسی از 
شاگردان و راویان حدیث امام رضا)ع( در نيشابور بر در سرایش آن قدر منتظر ماند و گفت: 
»آخر به وقت نماز بيرون آید« )عطار نيشابوری، 1369: 288(، چون وی را بدید، از اسب 
پياده شد و در مقابل او فروتنی کرد )خوافی، 1361: 278( مسلّماً وی در این مالقات از 
آنان طلب حدیث رضوی داشته است. همچنين در دیدار با ابو زکریا یحيی بن زیاد از راویان 
بزرگ حدیث کسب فيض کرد. عبداهلل در پایان از وی خواست تا حاجت خود را بخواهد و او 
عبداهلل را نصيحت کرد که زیبایی صورتش را به خاطر گناه با آتش جهنم نسوزاند. این سخن 
آن چنان عبداهلل را منقلب کرد تا هنگام بلند شدن گریه می کرد )ابن جوزی: 114(. او کتاب 
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البهی را برای عبداهلل بن طاهر تأليف کرد )ابن ندیم، 1366: 112(. 
بوده است  به تشّيع  از خاندان خزاعی و عالقه مندان   عوف بن محلم خزاعی که خود 
در آمد  عبداهلل  خدمت  به  او  مرگ  از  بعد  بود،  حسين  بن  طاهر  خدمت  در  سال  چندین 
)ابن منظور، 1408ق: 273؛ توحيدی، 1954م: 85(. این همنشينی ظاهراً به اجبار و عالقه 
عبداهلل بود )ابن عساکر: 225( بنابراین اگر عالقه مندی به اندیشه ها و اعتقادات آن ها وجود 

نمی داشت چندان اصراری بر حفظ آنان در دربار خود نداشت.
اما جدا از عوف، کسانی مانند ابوتمام شيعی، رنج سفر طوالنی را برای دیدار عبداهلل بن 
ابوتمام حبيب بن اوس طائی در سال190هجری  به نيشابور تحمل کردند.  طاهر و آمدن 
در دمشق به دنيا آمد و در فاصله سال های 217 تا 220هجری به خراسان سفر کرد. وی 
و همراهانش در دامغان از این راه طوالنی آن قدر خسته شدند که یارانش به او گفتند: آیا 
می خواهی ما را به جایی که خورشيد برمی آید ببری؟ ابوتمام گفت: نه، بلکه شما را به جایی 
می برم که جایگاه برآمدن بخشش و کرم است )اصفهانی، 1392: الجزء427/16 ؛ ابن خلکان: 
3/ 84(. کيفيت مالقات ابوتمام با عبداهلل بن طاهر و بخشش های وی به او آن چنان مهم 
بوده است که بسياری از منابع آن را نقل کرده اند)حبيب الهی، ش 2: 322؛ ابن خلکان: 84؛ 
یافعی: 2/ 75( ابوتمام امامی مذهب بود و برای اهل بيت نيز اشعار بسيار گفته است. ارتباط 
وی با عبداهلل بدون تردید نشانه گرایش و عالقه عبداهلل به علویان است در غير این صورت 
ابوتمام انگيزه زیادی برای حضور در دربار وی پيدا نمی کرد و اگر حداقل آوازه مدارای او با 
علویان نمی بود ترس از خطر جان، ابوتمام را به این سفر طوالنی وانمی داشت. ارتباط پيوسته 

عبداهلل با طرفداران معروف علویان در آن عصر هم چنان برقرار بود.
دعبل بن علی خزاعی مداح امام رضا)ع( که در ارادت وی به امام شّکی نيست در نزد عبداهلل 
بود. وی ماهانه 150 هزار درهم به او می داد و او از این هدایای زیاد بهره مند شد، چنان که یک بار 
شش هزار درهم به دعبل بخشيد و به او گفت: مثل کسی باش که هيچ چيز از ما نگرفته است 

)ابن جوزی: 322(. این بخشش ها سبب شد تا دعبل خود را پنهان کند و به عبداهلل بنویسد:
»از تو به خاطر ناسپاسی در نعمت دوری نگزیدم...]ولی چون[ در نيکی به من زیاده روی 
کردی و من از سپاسگزاری ناتوان شدم، اکنون نزد تو نمی آیم« )ابن تغری، 1383ق: 198؛ 

ابن عساکر: 222(.

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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دعبل خزاعی در سال 148 هجری در کوفه به دنيا آمد و بيش از یک قرن زندگی کرد. 
عمر وی با 9 تن از خلفای عّباسی از منصور تا متوّکل سپری شد. وی در دوران چهار امام 
شيعی یعنی امام موسی کاظم)ع(، امام رضا)ع(، امام جواد)ع(  و حضرت امام هادی)ع( زندگی کرد و 
به خدمت امام موسی کاظم)ع(، امام رضا)ع( و امام جواد)ع( نيز رسيد )طوسی، 1348: 376(. وی 
در طول زندگی خود فراز و نشيب ها و شرایط مختلفی را تجربه کرد و با اشعار و قصيده های 
خود زبان گویای حال تشّيع و مصائب زندگی ائّمه بود )سهرابی، 1391: 6(. دعبل در ميان 
شعرای زمانش نظير نداشت. قصاید طوالنی و اشعار بلند او که در مدح و ستایش خاندان رسالت 
و امامت سروده مشهور است. او در اشعار خود مناقب و مصائب وارده بر اهل بيت)ع( را به نظم 

کشيد و حق مطلب را در این سرگذشت ادا کرد و همگان به این نکته اقرار دارند.
آثار  »الفهرست« خود گوید: دعبل بن علی خزاعی در حدود 300 ورق  ابن ندیم در 
از  واحده  کتاب  و  الّشعراء  طبقات   کتاب  است.  کرده  را جمع آوری  آن ها  که صولی  دارد 

تأليفات اوست )ابن ندیم، 1366: 268(.
سروده  پيامبر)ص(  دودمان  برای  دعبل  که  تائيه ای  چکامه  حموی  یاقوت  روایت  به 
است از بهترین نوع شعر و بلندترین نمونه مدایح است که آن را برای علی بن موسی)ع( 
در  تاریخ  کتاب  یک  درواقع  قصيده  این   .)196  :4 1995م:  )حموی،  سرود  خراسان  در 
باب اهل بيت است. جالب این است که دعبل در سال 201 هجری این قصيده را در حضور 
امام و دیگر درباریان و ازجمله عبداهلل بن طاهر برای امام رضا)ع( سرود )ابن جوزی: 2797( 
ارتباط دعبل با عبداهلل از آن زمان آغاز گشت. دعبل با روحيه آزادگی و رسالتی که در دفاع 
از اهل بيت داشت به طورقطع هر گونه انتقاد و برخورد با تشيع را تحمل نمی کرد. بنابراین 
بسيار واضح است اگر حمایت یا طرفداری عبداهلل بن طاهر در خراسان از علویان و خاندان 

پيامبر)ص( نبود، دعبل به مدح آنان نمی پرداخت.
ارتباط عبداهلل با دعبل و دیگر شعرای معروف شيعی عصر خود سبب شده بود تا دربار 

وی در نيشابور مکانی برای حضور عالقه مندان تشّيع باشد. 
تنها  خاندان  این  به  عالقه مندان  یا  علویان  با  عبداهلل  حسنه  روابط  تمامی  مقابل  در   
گزارشي که از برخورد عبداهلل با علویان به دست ما رسيده است. تبعيد فضل بن شاذان علوی 
به بيهق و هم چنين اقدام وی در مقابله با شورش محمد بن قاسم بن علی است )ثابتی، 
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1355: 310، طوسی، 1348: 539(
دربارۀ تبعيد فضل بن شاذان بيان شده است که عبداهلل به تحریک سخن چينان وی را به 
بيهق تبعيد کرد اما اشاره بر آن شده است که عبداهلل مجدد فضل را به نيشابور دعوت و از 
نظرات وی استفاده کرد )کمپانی، 1362: 72(. قيام محمد بن قاسم در مرو که به سال 219 
هجری همراه با پيروان زیادش آشکارا آغاز شده بود، نمي توانست بي اعتنایي عبداهلل را به 
همراه داشته باشد. بنابراین عبداهلل بن طاهر حاکم خراسان ناگزیر بود و براي برقراري امنّيت 
و آرامش در خراسان او را دستگير کند؛ ولي چون بعد از دستگيري، وي را با غل و زنجير 
در مقابل عبداهلل حاضر کردند، به فرمانده خود ابراهيم گفت: »به راستی از خدا نترسيدی که 

این مرد صالح را در زنجيرهای گران بستی« )اصفهانی، 1349: 542(.
همچنين عبداهلل هنگام فرستادن محمد بن قاسم به بغداد، هدایایي را تقدیم او کرد و یکي 
از خویشاوندان خود را به عنوان هم صحبت با او روانه ساخت )اصفهانی: 543؛ یعقوبی: 496؛ 
اشعری، 1362: 47(. اگرچه فقط سرکوبي شورش محمد بن قاسم و دستگيري وي که قاعدتاً 
مي بایست امري معمول براي برقراري آرامش به حساب آید، به عنوان مقابله عبداهلل با علویان 
تلقي شده است. ولي دالیل دیگر گواه بر این است که عبداهلل مناسبات دوستانه اي با علویان 
و طرفداران آن ها برقرار کرده بود چنان که وي روابط نزدیکي با ابودلف قاسم بن عيسي عجلي 
)ابن بابویه، 1373: 55( که سخن در گرایش او به تشّيع زیاد رفته است، برقرار کرده بود )ابن 
اثير: 11: 157(. از سوي دیگر دعبل بن علي، طاهر )دینوری، 1387: 849( و عبداهلل بن طاهر 
را مدح کرده )ابن عساکر: 222؛ ابن تغری: 1386ق: 198( و عبداهلل براي شاگردان امام رضا)ع( 
در نيشابور احترام زیادي قایل بود )عطار: 1356: 288(. این رابطه به همراه اشاره منابع در 
گرایش طاهریان به تشّيع )طبری: 1369: 13: 5735؛ ابن اثير: 11: 299( نشان از آزار نرساندن 
و مقابله نکردن طاهریان خراسان با علویان دارد. تا آن جا که حّتي شکست سليمان بن عبداهلل 
از مقابل نيروهاي حسن بن زید علوي در طبرستان را به اختيار خود او دانسته اند. ابن خلدون 
دراین باره مي نویسد: »سليمان بن عبداهلل به اختيار خود واپس نشست، زیرا فرزندان طاهر همه 
به تشّيع گرایش داشتند« )ابن خلدون: 2: 443( بر اساس این گزارش ها گروهي از نویسندگان 

معاصر نيز طاهریان را شيعه دانستند )مغنيه: 1348: 189؛ مظفر: 1368: 289( 
اداره و امنّيت خراسان را بر عهده  با توجه به این که طاهریان وظيفه  در این خصوص 

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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داشتند، برخی اوقات هم سویی آنان با عّباسيان در برخورد با علویان به دليل حفظ امنّيت و 
جلوگيری از شورش هایی بود که بيشتر توسط علویان برپا می شد. بنابراین مسئله برخورد و 
حفظ امنّيت در شهرها که به واکنش در مقابل شورش علویان منجر می شد، با گرایش های 
درونی و عالقه مندی طاهریان به خاندان پيامبر)ص( متفاوت است. مواصلت و قرابت با علویان 
را می توان از ازدواج های آنان بازشناخت. »ابن فندق« می گوید: »سّيد اجل جالل الدین العزیز 
نيشابور آمدند.  به  بودند که  یاران علوی داعی طبرستان  از  و سّيد اجل عمادالدین یحيی 
عبداهلل بن طاهر دختران برادرش علی بن طاهر را به آن دو داد« )ابن فندق، 1361: 204(.

خاندان سّيد ابوجعفر احمد به عنوان نخستين دودمان علوي که در نيشابور متوطن شدند، 
از طریق ازدواج با طاهریان وصلت برقرار کرده بودند. مادر ابوجعفر نيز دختر طاهر بن حسين 
بوده است. عالوه بر این، دختر و نوه ای از اميرعلی بن عبداهلل بن طاهر به نکاح اعضاي این 
خاندان درآمدند )همان: 254( خاندان سادات را »عرقي است از خاندان طاهریان« که آن ها 

را به یکدیگر بيشتر نزدیک ساخته بود )همان: 255(. 
تدفين بسياري از سادات در مقبره خانوادگي عبداهلل بن طاهر نشانه دیگري از این روابط 
به زبارۀ نقيب  ابوجعفر بن صوفي و محّمد بن محّمد ملقب  به گونه اي که  بود،  دو خاندان 
سادات خراسان به همراه اوالد و احفاد ایشان در مقبره عبداهلل بن طاهر و اوالد و عشيره 
او که به »گورستان سادات« معروف است مدفون هستند )حاکم نيشابوری، 1375: 223(. 

مقام  یک  به عنوان  را  این شهر  امارت  که  بغداد  در  طاهری  خاندان  دیگر خویشاوندان 
موروثی به دست داشتند در برخورد با علویان واکنش های متفاوتی از خود نشان دادند. با 
وجود برخی مخالفت های خاندان طاهری در بغداد با علویان اما نشانه های تأیيد و دل بستگی 
آن ها به سوی علویان نيز کم نبوده است. به نقل از مسعودی هنگامی که جعفر متوّکل )233-

247 هـ.( تصميم به احضار امام هادی)ع( از مدینه به سامرا گرفت، یحيی بن هرثمه را مأمور 
این کار کرد. هرثمه می گوید: چون به همراه علی بن محّمد)ع( وارد بغداد شدم، نزد اسحاق بن 
ابراهيم طاهری، فرماندار بغداد رفتم. اسحاق طاهری خطاب به من گفت: »ای یحيی این مرد 
فرزند رسول خدا)ص( است و تو متوّکل را می شناسی. اگر او را به قتل محّمد بن علی ترغيب 
اسحاق  اگرچه   )573  :2  :1370 )مسعودی،  شد«  خواهد  تو  دشمن  خدا)ص(  رسول  کنی، 
طاهری جزو امرای خراسان نبوده، اما دلسوزی این عضو برجسته خاندان طاهر نسبت به امام 
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هادی)ع( می تواند نشانه گرایش خاندان طاهر به آل علی)ع( و مکتب اهل بيت باشد. تأثيرات 
حضور امام رضا)ع( بر رشد و آگاهی بسياری از متنفذان خراسانی نسبت به تشّيع بسيار زیاد 
بود. بنابراین آنچه را که سخن از گرایش و عالقه مندی طاهریان به تشّيع به ميان آمد بی شک 
بر اثر ارتباط و مشاهده رفتارها و شخصيت امام رضا)ع( در خراسان بوده است. بنابراین افرادی 
از خاندان طاهری که درک و همنشينی با امام رضا)ع( در خراسان داشتند، دل بستگی خود به 
علویان را در برخوردهای مختلف نشان می دادند. بخشی از نتایج حضور و تأثير سخنان امام 

را می توان در گرایش خاندان طاهری و مساعدت های آن ها به علویان دریافت.  

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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نتيجه گيری 
حاکمان اموی، خراسان را با سياست ترس و وحشت اداره می کردند. این خشونت و رویّه غير 
اسالمی زمينه قيام های متعددی را در حمایت از اهل بيت پيامبر)ص( در خراسان فراهم آورد. قيام 
زید و یحيی و نيز دل بستگی های این مردم با خاندان پيامبر شرایط مطلوبی را برای عّباسيان در 
بهره برداری از شعار »الرضا من آل محمد)ص(« ایجاد کرد. شریک بن شيخ المهری درک بهتری از 
علویان داشت و رنج آل عّباس را چون مروانيان توصيف کرد. با گذشت سال های نخستين از حکومت 
عّباسيان قيام های علوی در مناطق مختلف برپا شد. شرایط سياسی حضور امام رضا)ع( در خراسان 
فرصت مغتنمی برای درک صحيح و روشن مردم خراسان از سيره پيامبر)ص( بود. به واقع فرضيات 
مربوط به پرسش اصلی تحقيق نشان می دهد که تأثير حضور امام در ذهنّيت اجتماعی مردمان 
خراسان بسيار اثرگذار بوده است. چندان که خاندان طاهری در هم سویی خود با علویان و حمایت از 

یاران امام رضا)ع( از جمله دعبل، نوعی از دل بستگی و ارتباط قلبی خود با امام را نشان دادند.
محمد بن ابی العباس از خویشاوندان طاهری متکلّمی چيره دست در مذهب اماميه بود. 
شيفتگی و عالقه وی به درک احادیث امام رضا)ع( نمودی از رغبت خراسانيان در کسب آگاهی 
بيشتر از امام رضا)ع( بود. شهادت امام رضا)ع( با توجه به دل بستگی مردم خراسان تأثير منفی در 
روحيه آنان بر جای گذاشت. از این لحاظ شاید یکی از عوامل انتخاب طاهر بن حسين به حکومت 
خراسان تسکين همين روحيه بود زیرا گرایش طاهر بن حسين به علویان می توانست در آرام 
کردن خراسانيان مؤثّر باشد. طاهر بن حسين با توجه به روحيه خود و سياست هایی که برای 
استقالل خراسان به کار گرفت بدون تردید در درک این واقعيت که حمایت از علویان می تواند 
همراهی مردم مرو را نيز به دنبال داشته باشد، در تمرد بر ضّد خليفه عّباسی خطبه به نام علویان 
خواند. بنابراین طاهر بن حسين دل های مردم مرو را با علویان همراه می دید. جانشينان بعد از او 
نيز در همراهی و حمایت از علویان کوتاهی نکردند یا واقعيت آن است که ميزان حمایت آنان از 
علویان بيشتر از برخوردهای آنان به عنوان حاکم خراسان بوده است. بنابراین حضور دوساله امام 
رضا)ع( در مرو برای مّدت زیادی خاطره خوش سيره پيامبر)ص( را در ذهن های مردم باقی گذاشت.

بنابراین نتيجه آنی نقش رفتاری امام در خراسان را با توجه به گزارش منابع در همدلی بزرگان 
خراسان با علویان می توان دریافت. گزارش های بيشتری که منابع از اعتبار بيشتر علویان در این 

عهد ارائه می دهند به عنوان نتایج حضور امام رضا)ع( در مرو قابل بررسی و تأّمل بيشتر است.
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ابن اثير، عّزالدین )1351( تاریخ کامل )تاریخ بزرگ اسالم و ایران( ، ترجمه عّباس خليلی، تهران: علمی.- 1

ابن بابویه )1373( عيون اخبار الرضا، جلد 2، ترجمه حميدرضا مستقيد، علی اکبر غفاری، تهران: نشر صدوق.- 2

ابن تغری بردی )1383ق( النجوم الزاهره، الجزء 2، قاهره: المؤسسه المصریه. - 3

 ابن خلدون، عبدالرحمان )1366( العبر)تاریخ ابن خلدون(، جلد2، ترجمه عبدالمحمد آیتی، تهران: مطالعات - 4

و تحقيقات فرهنگی.

ابن خلکان )1398ق( وفيات االعيان و انباء الزمان، حققه الدکتور احسان عباس، بيروت: دارصادر.- 5

ابن جوزی )1415ق( المنتظم فی تواریخ الملوک و االمم، الجزء السادس، حققه سهيل زکار، بيروت: دارالفکر.- 6

ابن طقطقی، محمد بن علی )1367( تاریخ فخری، ترجمه محمد وحيد گلپایگانی، تهران: علمی و فرهنگی.- 7

ابن طيفور )1388ق( بغداد فی تاریخ الخالفه العباسيه، بغداد: مکتبه المثنی.- 8

ابن عبدربه االندلسی )1384ق( العقد الفرید، شرحه و ضبطه احمد امين، قاهره.- 9

ابن عساکر ) 1415ق( تاریخ مدینه دمشق، الجزء التاسع و الشعرون، دراسه و تحقيق عبداهلل سالم، بيروت: - 10

دارالفکر.

تهران: - 11 قزوینی،  عبدالوهاب  مقدمه  با  بهمنيار،  احمد  تعقيالت  و  تصحيح  به  بيهق،  تاریخ   )1361( فندق  ابن 

کتاب فروشی فروغی.

ابن معتز )1375ق( طبقات الشعراء، تحقيق عبدالستار احمد فراج، مصر: دارالمعارف.- 12

ابن منظور )1408ق( مختصر تاریخ دمشق، جلد12، تحقيق روحيه النحاس، دمشق: دارالفکر.- 13

ابن ندیم )1362( الفهرست، ترجمه و تحقيق محمد رضا تجدد، تهران: اميرکبير.- 14

تهران: - 15 مویدی،  ترجمه محسن  المصلين،  اختالف  و  مقاالت االسالمين   )1362( اسماعيل  بن  علی  اشعری، 

اميرکبير.

تاریخ پژوهان، سال - 16 نامه  اسالم«،  از  ایرانی پس  نخستين حکومت  در  امير )1388( »شيوه حکمرانی  اکبری، 

پنجم، شماره 18.

اصفهانی، ابوالفرج )1392ق( االغانی، تحقيق علی النجدی ناصف، اشرف محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت: موسسه - 17

جمال للطباعه. 

اصفهانی، ابوالفرج )1349( مقاتل الطالبيين، ترجمه رسول محالتی، مقدمه و تصحيح اکبر غفاری، تهران: نشر - 18

صدوق.

امين، سيد محسن )1416ق(  اعيان الشيعه، تحقيق حسن االمين، ج 36، بيروت: دارالمعارف للمطبوعات. - 19

بناکتی، سليمان بن داود )1348( تاریخ بناکتی، به کوشش جعفر شعار، تهران: انجمن آثار ملی. - 20

بيهقی، ابوالفضل )1371( تاریخ بيهقی، تصحيح علی اکبر فياض، تهران: دنيای کتاب.- 21

توحيدی، ابی حيان )1954م( البصائر و الذخائر، الجزء االول، تصحيح عبدالرزاق محی الدین، بغداد: مطبعه النجاه.- 22

ثابتی، موید ) 1355( نيشابور، تهران: انجمن آثار ملی. - 23

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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جوزجانی، منهاج السراج )1364( طبقات ناصری، تصحيح عبدالحی حبيبی، تهران: اطالعات.- 24

تهران: - 25 ورهرام،  غالمرضا  تصحيح  ابرو،  حافظ  تاریخ  در  خراسان  تاریخی  جغرافيایی   )1370( ابرو  حافظ 

اطالعات.

حاکم نيشابوری )1375( ابوعبداهلل، تاریخ نيشابور، ترجمه خليفه نيشابوری، به اهتمام شفيعی کدکنی، تهران: - 26

آگه.

حبيب الهی، محمد )1363( ارمغان نوید، اصفهان: ميثم تمار.- 27

حمد، حسن )1414ق( دیوان دعبل بن علی خزاعی، بيروت، دارالکتب العربی. - 28

حموی، یاقوت )1347( معجم البلدان، برگزیده مشترک یاقوت، ترجمه پروین گنابادی، تهران: ابن سينا. - 29

قدس - 30 آستان  مشهد:  رضا)ع(«،  امام  جهانی  کنگره  نخستين  آثار  »مجموعه   )1365( علی  سّيد  خامنه ای، 

رضوی.

خضری بک، محمد )1382ق( محاضرات التاریخ االمم االسالميه الدوله العباسيه، مصر: مطبعه االستقامه. - 31

مجمل فصيحی، جلد1، تصحيح و تحشيه محمود فرخ، مشهد: - 32 خوافی، احمد بن جالل الدین محّمد )1361( 

چاپ توس. 

دنيل، التون )1367( تاریخ سياسی و اجتماعی خراسان در زمان حکومت عّباسيان، ترجمه مسعود رجب - 33

نيا، تهران: علمی و فرهنگی. 

دوانی، علی )1363( مفاخر اسالم، جلد 1، تهران: اميرکبير. - 34

دینوری، ابن قتيبه )1387ق( الشعر و الشعرا، الجزء 2، تحقيق احمد محمدشاکر، مصر: دارالمعارف.- 35

سهرابی، حيدر )1391( دیوان دعبل خزاعی، تهران: آزاده.- 36

سيوطی، جالل الدین )1371ق( تاریخ الخلفا، تحقيق محمد محی الدین عبدالحميد، مصر: مطبعه السعاده.- 37

شابشتی، علی بن محمد )1386ق( الدیارات، تحقيق کورکيس عواد، بغداد: مکتبه المثنی.- 38

باقر )1382( پژوهشي دقيق در زندگاني امام علي بن موسی الرضا)ع(، ترجمه سيد محّمد - 39 شریف قرشی، 

صالحي، چاپ اول، جلد 2، تهران: دارالکتب االسالميه.

طبری، محّمد بن جریر )1369( تاریخ طبری، جلد 13، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: اساطير.- 40

حسن - 41 علق  و  صححه  الکشی،  رجال  به  المعروف  الرجال  معرفه  اختيار   )1348( علی  بن  حسن  طوسی، 

المصطفوی، مشهد: دانشکده الهيات.

عاملی، جعفر )1368( زندگانی سياسی امام رضا)ع(، تهران: کنگره جهانی امام رضا)ع(.- 42

عطار نيشابوری، فریدالدین، )1356( تذکره االولياء، تصحيح محمد استعالمی، تهران: نشر زوار.- 43

و - 44 مقابله  با  قسم سوم،  از  دو  الروایات، جزء  لوامع  و  الحکایات  الدین محمد، )1353( جوامع  عوفی، سدید 

تصحيح امير بانو مصفا، مظاهر مصفا، تهران: انتشارات بنياد فرهنگ ایران.

فرای، ریچارد )1363( تاریخ ایران از اسالم تا سالجقه، جلد 4، ترجمه حسن انوشه، تهران: اميرکبير. - 45

اهتمام محّمدتقی - 46 به  ترجمه جاویدان خرد مسکویه رازی،  بن محمد )1359(  قزوینی، شرف الدین عثمان 
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دانش پژوه، تهران: دانشگاه تهران. 

قمی، حسن بن محمد )1361( تاریخ قم، تحقيق سّيد جالل الدین تهرانی، تهران: توس.- 47

کمپانی، فضل اهلل )1362( حضرت جواداالئمه، تهران: مفيد.- 48

گمنام )1318( مجمل التواریخ و القصص، تصحيح ملک الشعراء بهار، به همت محّمد رمضانی، تهران: کالله - 49

خاور.

المهد - 50 دمشق:  عمرالسعيدی،  تحقيق  الرابع،  الجزء  الحقایق،  اخبار  فی  الحدائق  و  العيون  )1972م(  گمنام   

الفرنس.

بنياد - 51 مشهد:  آژیر،  حميدرضا  ترجمه  مکتبی،  جنبش های  و  شيعه  امامان   )1367( محمدتقی  مدرسی، 

پژوهش های اسالمی آستان قدس.

مجلسي عالمه محمدباقر )1380( زندگانی حضرت امام رضا)ع(، ترجمه موسی خسروی، تهران: اسالميه.- 52

مسعودی، علی بن حسين )1370( مروج الذهب، جلد 2، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی و فرهنگی.- 53

مظفر، محمدحسين ) 1375( تاریخ شيعه، ترجمه سيد محمدباقر حجتي، چاپ سوم، تهران: دفتر نشر فرهنگ - 54

اسالمي

مغنيه، محّمد )بی تا( زندگانی امام هشتم و شرح زندگانی دوازده امام، ترجمه سيد جعفر غضبان، بی جا، بی نا.- 55

ميرخواند )1375( روضه الصفا، جلد 1، تهذیب و تلخيص زریاب خویی، تهران: علمی.- 56

نرشخی، محّمد بن جعفر )1363( تاریخ بخارا، ترجمه ابونصر القباوی، تلخيص محّمد بن زفر بن محمد، تصحيح - 57

مدرس رضوی، تهران: طوس.

نظام الملک توسی )1355( سيرالملوک، به اهتمام هيوبرت دارک، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.- 58

یعقوبی، ابن واضح، )1371( تاریخ یعقوبی، جلد 2، ترجمه محّمد ابراهيم آیتی، تهران: علمی و فرهنگی.- 59

یافعی، عبداهلل بن اسعد، )1344ق( مراه الجنان، الجزء 2، 3، وضع حواشيه خليل المنصور، بيروت: دارالکتب. - 60

تأثير حضور امام رضا)ع( 
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