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  هیحسنیان زندان هاشم
  )بازکاوی علل، شمار واقعی زندانیان و کشته شدگان (

  
  ∗∗ليال نجفيان رضوي  ∗محمد ولوي دكتر علي

  
  دهيچک

چالش ميان علويان و عباسيان در تحوالت قرن دوم هجري موضوع شناخته شده اي است، اما يكي از مهمترين نمادهاي                    
محمد بن عبداهللا؛ يعني ابعاد مختلف دستگيري حسنيان در زندان هاشميه، نيازمنـد             اين چالش در جريان مقابلة منصور و        

 تحليلي و با واكاوي روايات، ابتدا بـه چرايـي           -اين مقاله بر آن است تا با رويكردي توصيفي        .  است يهاي دقيقتر بررسي
ان محبوس شـده وجـود دارد، بـا         زنداني شدن حسنيان پرداخته، سپس با توجه به اختالفي كه در تعداد و مصاديق حسني              

  . بازكاوي اين موضوع، گزارشي دقيقتر از حسنيان زنداني شده ارائه دهد
 يديـ دهد كه نااميدي منصور از دستيابي به محمد و ابراهيم، فرزندان عبداهللا محـض و نوم               نتايج اين بررسي نشان مي    

ن فـشار روانـي اقـدامي    ي كـرد تـا ضـمن وارد سـاخت       از  بيعت اين دو تن، خليفة عباسي را وادار به نوعي گروگان گير             
اين اقدام همچنين حذف حاميان اصلي حركت محمد را به دنبـال داشـت، بـه    . برنامه را بر آنان تحميل كند هيجاني و بي  

  .طوري كه نه تن از زندانيان در دوران حبس جان باختند

   يدي کليهاواژه
  .يعي شي بن عبداهللا، زندان هاشميه، جنبش ها، منصور عباسي، عبداهللا محض، محمديسادات حسن
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  ) پژوهشي-ميعل( هاي تاريخي پژوهش
   دانشگاه اصفهان-دانشكده ادبيات و علوم انساني 

  ۴۵-۶۲، ص ۱۳۸۹، تابستان )۶پياپي  (۲دورة جديد، سال دوم، شمارة 
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۴۶ 
 

  مقدمه
 ي کـه دعـوت سـر      ي و در حـال    يدر اواخر دوران امـو    

نـه  ي نداشت، مـردم مد    يابي با کام  يان فاصله چندان  يعباس
 از  يکيان، به خالفت    يدر آن سوي زوال حکومت مروان     

، محمد بن عبـداهللا محـض،       )ع (ينوادگان حسن بن عل   
وضـوع از چـشم رهبـران       ايـن م  . چشم دوختـه بودنـد    

نهضت عباسي كه بني اعمام علويان بودند، پنهان نمانده         
 و  ي دانستند که وجاهت اجتمـاع     ي م يآنان به خوب  . بود
 سادات حسني برتر از آن است که پس         يت وراثت يموقع

از آشکار شدن دعوتشان بتوانند مانع از انحـراف آن بـه           
ه يـ و شخص محمد نفـس زک     ) ص(امبري خاندان پ  يسو
 از ي هوشـمندانه و برنامـه ا  يرين رو، با تدب   ياز ا . وندش

بــا ) .ق.  ه۱۲۶ســال )(۱( شــده، در ابــواء يقبــل طراحــ
ن ياگرچه ا . عت کردند يمحمد بن عبداهللا براي خالفت ب     

ه يـ ان و تک  يعت متضمن به بار نشـستن دعـوت عباسـ         يب
ان و ي خالفت بـود، امـا بـر روابـط عباسـ           يآنان بر کرس  
محمد بن عبداهللا با محق     . ر گذارد يز تاث ي ن يسادات حسن 

فه وقت،  يعت با خل  ي خالفت و عدم ب    يدانستن خود برا  
مماشـات  .  خـود فـرا خوانـد      يانه مردم را به سـو     يمخف

ه و  يـ  بـه نفـس زک     يابي دسـت  يان بـرا  يابوالعباس با حسن  
 يز خط مـش   ي آشکار منصور بر آنان ن     ي ها يريسخت گ 

  . نداديريي حسنيان را تغياسيس
 و نزديكـان    ي ازسادات حـسن   يگروه يري    دستگ

ه و محبـوس کـردن      ينه به هاشـم   يآنها، انتقال آنان از مد    
، از  )زنـدان هاشـميه   (آنان در زيرزمين قصر ابن هبيـره        

 تحت فشار قرار دادن ير منصور عباسي براين تدابيآخر
 از منابع، به    ياريدر بس . ان و محمد بن عبداهللا بود     يحسن

ن يـ ت مختلف بـه اسـامي ا      طور پراكنده و در بين روايا     
ر شدن و انتقال آنـان بـه کوفـه و           يان، نحوة دستگ  يزندان
ه اشاره شده اسـت، امـا بـه         يط سخت زندان هاشم   يشرا

، ي نـام  ين افراد، مشابهت ها   يق ا يل عدم شناخت دق   يدل
شان در زندان و مشخص نبودن زمـان       ي از ا  يامرگ عده 
  مستند در خصوص   يگر، نه تنها پژوهش   ي د يامرگ عده 

ان قـصر ابـن هبيـره و        يشناسايي هويـت واقعـي زنـدان      
سرانجام آنان صورت نگرفته است، بلکه به چرايي ايـن          

ن مقاله،  يدر ا . اقدام منصور عباسي نيز توجه نشده است      
اي كوتــاه بــه روابــط ســادات حــسني و ضــمن اشــاره

عباسيان، ابتدا چرايي دسـتگير شـدن حـسنيان بررسـي           
ق يـ تاريخي، فهرسـتي دق   ات  يق روا يشده و سپس با تطب    

ه و سـرانجام آنـان      ي دربندشدگان زندان هاشـم    ياز اسام 
  . ارائه شده است

  ان و بني عباسيروابط حسن
 هجـري آغـاز شـد       ۱۰۰دعوت عباسيان در حدود سال      

هـاي آخـر حكومـت      سـال ). ۲)(۳۳۲]: تـا  يب[دينوري،(
هـا و قيـام هـاي گـروه هـاي مختلـف،             امويان، شورش 

بـا  . ردن دعوت آنان فراهم كـرد     شرايط را براي علني ك    
اين حال، با توجه به جايگاه علويان در جامعـه و اقبـال      
عمومي به آنان؛ بنـي عبـاس آگـاه بودنـد كـه هرگونـه               

تواند مي) ص(حركت و فراخواني يكي از اعقاب پيامبر      
جهت دعوت آنـان را تغييـر داده، كنتـرل اوضـاع را از              

ان عباسـي از    با اين آگاهي، بزرگـ    . دستشان خارج نمايد  
به مدينه رفتند تا وضعيت جامعـه مدينـه را          ) ۳(حميمه  

آنان متوجـه اقبـال عمـومي       ). ۴(از نزديك بررسي کنند   
شـدند و   ) ۵(مردم مدينه به محمد بـن عبـداهللا محـض           

دريافتند كه او خطري جدي براي به بار نشستن دعوت          
از اين رو، با حضور در ابواء       . عباسي محسوب مي شود   

اي كه بعدها به بيعت ابـواء مـشهور         ر جلسه و شركت د  
 يب[اصفهاني،  (گرديد، با محمد بن عبداهللا بيعت كردند        

با ايـن اقـدام، عباسـيان از عـدم          ). ۱۹۸-۱۹۷: ، الف ]تا
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    ۴۷/  حسنيان زندان هاشميه
 

انجام حركتي مستقل از سوي علويان مطمـئن شـدند و           
با رهبري دعوت عباسي در زماني كوتـاه آن را بـه ثمـر       

اين در حالي بود    . يه زدند رسانده، بر كرسي خالفت تك    
كه دو خليفـة اول عباسـي بيعـت محمـدبن عبـداهللا را              

بـي  [؛ اصـفهاني،    ۵۱۷] :بي تـا  [طبري،  (برگردن داشتند   
بـي  [؛ شـيخ مفيـد،      ۳۷۹: ۱۳۷۹؛ مـسكويه،    ۲۲۳:، ب ]تا
بي [؛ مجهول المؤلف،  ۱۹۰ :۱۹۶۷؛ ازدي،   ۱۹۳-۱۹۰]:تا
  ).۱۰۴ :۱۳۶۲ و ابن عنبه،۲۳۱] :تا

ه خالفـت سـفاح، اگرچـه محمـد و          در دوران كوتا  
ابراهيم، فرزندان عبداهللا محض، از انظار عمومي پنهـان         
شدند و با خليفة وقت بيعت نكردند، امـا لـزوم تثبيـت             

هاي حكومت عباسي، هيبت، وجاهـت اجتمـاعي و         پايه
مشروعيت سياسي حـسنيان، نـه تنهـا مـانع از هرگونـه             
 حركت جدي سفاح در مقابـل حـسنيان گرديـد، بلكـه           
باعث شد تـا او رفتـاري تـوام بـا عطوفـت و بخـشش                
نسبت به آنان در پيش گيرد و بكوشد تا با جلـب نظـر              

كـه در ميـان حـسنيان از شـيخوخيت          (عبداهللا محـض    
و اطرافيان او، از قيام احتمالي محمـد و         ) برخوردار بود 

دعوت بزرگان حـسني بـه انبـار        . ابراهيم جلوگيري كند  
ابن (ين اقدام ابوالعباس بود     براي بيعت با خليفه، مهمتر    

). ۲۳۲]: بي تـا  [ و مجهول المؤلف،     ۲۳۵ :۲۰۰۱عساكر،  
ابــن : نــك(اقطاعــات، عطايــا و بخــشش  بــه حــسنيان 

ــبه،۱۸۳ :۱۳۷۹ســــعد، ؛ ۲۲۰-۲۱۹ :۱۳۸۰؛ ابــــن شــ
ــالذري، ــد، ۸۲ :۲۰۰۰ب ــي الحدي ــن اب ، )۹۶ :۱۳۷۲ و اب

پرسش هاي گاه و بيگـاه سـفاح از عبـداهللا محـض در              
ش و مـتهم نمـودن او بـه ممانعـت از         خصوص فرزندان 

، رضـايت او    )۳۶۰ :۱۹۶۰يعقوبي،(حضور آنان در انبار     
مجهـول  (به بيعت محمد و ابراهيم از مدينـه بـا خليفـه           

، آگاه سازي عبداهللا از دستيابي به       )۲۳۲]:بي تا [المولف،  
، ]بـي تـا   [اصـفهاني،   (نامه هاي دعوت به سوي محمد       

 بــه همــراه و فرســتادن يكــي از خواصــش) ۱۳۲:الــف
كاروان حسنيان در بازگشت به مدينه، به منظور بررسي         
اوضاع و آگاهي از واكنش حسنيان از اقـدامات خليفـه           

ــه،  ( ــن عبدرب ــفاف از  ) ۷۵-۷۴ :۱۴۱۹اب ــصويري ش ت
سياست عدم تمايـل سـفاح بـه رويـارويي مـستقيم بـا              

ـ    . حسنيان را نشان مي دهد     سلطش بـر   همچنين مبـين ت
 پوشـشي از    هـاي آنـان در    تاوضاع و آگـاهي از فعاليـ      

رسد اصلي ترين ابزار حاكميت     به نظر مي  . احترام است 
 كنترل حسنيان طـي ايـن دوره، مماشـات و بهـره             يبرا

  .گيري از روش هايي چون تطميع است
با روي كار آمدن منـصور عباسـي، زيركـي، اقتـدار            

شناسي او جـايگزين حلـم و احتيـا ط            طلبي و موقعيت  
وارث حكومتي بود  كه تا حـد        اگرچه او   . سفاح گشت 

زيادي شاكلة اصلي خود را به دست آورده بود، با ايـن            
حال، آگاهي بـر تحركـات حـسنيان و احتمـال خـروج          

ز همچـون بـرادرش   يـ محمد بن عبـداهللا آرامـش او را ن       
اي متفـاوت؛   بنـابراين، بـا شـيوه     . سفاح سلب کرده بود   

 و  دستيابي به محمد و ابـراهيم، ممانعـت از قيـام آنـان            
رهايي از طوق بيعت حـسنيان در راس برنامـه هـاي او             

هاشـم را     او در ابتـداي كـار يكايـك بنـي         . قرار گرفـت  
فراخواند و دربارة قصد و نيت فرزندان عبداهللا محـض،          

بيشتر آنـان بـا ذكـر       . وجو كرد   در خلوت از ايشان پرس    
از ايام پيشين وي را بـه طلـب         ... «اين مطلب كه  چون      

اي، از تو برخويشتن بيم دارد، اما آهنگ         اين كار شناخته  
» .ستيـ مخالفت تـو نـدارد و خواسـتار نافرمـاني تـو ن            

ـ [؛ اصفهاني،   ۵۱۸:،] تا يب[طبري،  ( ؛ ۱۲۳: ، الـف  ] تـا  يب
) ۵۱۴ :۱۹۷۹؛ ابن اثيـر،     ۲۰۱-۲۰۰:، ب ] تا يب[اصفهاني  

مخفي شدن محمد را امري بي اهميت جلوه دادند، امـا           
او از  « بـر اينكـه      سخنان حسن بن زيد بن حسن مبنـي       

» شيمخالفت تو خـواب نـدارد، در كـار خـويش بينـد            
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۴۸ 
 
ـ [؛ اصفهاني،   ۵۱۸]:  تا يب[طبري،  ( )  ۱۲۳: ، الـف  ] تـا  يب

هاي سايرين را تحت الشعاع قـرارداد و منـصور را           گفته
بيش از پيش براي دستيابي به ايشان مـصمم گردانيـد و            
بر سختگيري و دقـت نظـر او در برخـورد بـا حـسنيان        

 از نظر او ديگر استراتژي سفاح و بذل و بخشش           .افزود
ابـن  (ان كارساز نبود، از اين رو، دوبـاره فـدك           يبه حسن 

را در اختيـار    ) ۶(و بغيبيـات   )۹۶:    ه ۱۳۷۲د،  ي الحد ياب
در ايـــن ). ۲۲۰-۲۱۹: ش۱۳۸۰ابـــن شـــبه، (گرفـــت 
ان و  يگيري جديد، او از موضع يك خليفه با حسن          جهت

دوران . كـرد   قـرار مـي   بخصوص عبداهللا محض رابطه بر    
. هاي ظاهري به پايان رسيده بـود        خويشاوندي و تكريم  

او بــا تمــسخرو ريــشخند عبــداهللا محــض را ابوقحافــه 
و بـه   ) ۶۰: ۱۳۷۲ابن ابـي الحديـد،    ) (۷(كرد  خطاب مي 

هاي مختلف مي كوشـيد تـا بـا كـسب اطـالع از              روش
وضعيت محمد نفس زكيه، ترغيب او به تسليم شـدن و           

  .ه او از قيامش جلوگيري كنديا دستيابي ب
   فرستادن عطايايي براي اهـل مدينـه و تاكيـد بـه            

 -عامل مدينه براي پرداخت سهم هر فـرد بـه خـودش           
ابن عبدربه،   (-براي آگاهي از وضعيت محمد و ابراهيم      

، نامه نگاري با عبداهللا محض و خبر گرفتن         )۷۵ :۱۴۱۹
 ، گمـــاردن)۷۵ :۱۴۱۹ابـــن عبدربـــه،(از فرزنـــدان او 

ابـن عبدربـه،    (نگهباناني براي مراقبت دائمي از عبـداهللا        
هاي دعوتي كه از    باز پس فرستادن نامه   ) ۷۵-۷۶ :۱۴۱۹

افراد گسيل شده به سوي مردم خراسان به دست آورده          
 ۱۴۱۹ابـن عبدربـه،     (بود، با نرم خويي به سوي عبـداهللا       

، سعي در اغفال و تطميع عبداهللا بن حسن بـا            )۷۵-۷۶:
ــان، ــسليم شــدن  وعــدة ام ــام در صــورت ت ــال و مق  م

 ۱۹۷۹ و ابن اثير،   ۷۷-۷۵ :۱۴۱۹ابن عبدربه،   (فرزندانش  
، اســتفادة گــسترده و متنــوع از جاسوســان بــراي )۵۱۴:
ام احتمالي فرزندان عبـداهللا     ها و زمان قي    از برنامه  آگاهي

-۲۰۲:،ب]بي تا [؛ اصفهاني،   ۵۱۹]:بي تا [طبري،  (محض
 و خبرگيـــري از )۷۸-۷۷ :۱۴۱۹؛ ابـــن عبدربـــه، ۲۰۳

شرايط مدينه و كسب اطالع از محمد و ابراهيم توسـط           
در كنار دقت در    ) ۵۲۱-۵۲۰]:بي تا [طبري،  (اميران حج   

انتخاب عامالن مدينه، سختگيري برآنان و تغيير آنها در         
صــورت عــدم دســتيابي بــه فرزنــدان عبــداهللا محــض  

بــي [؛ مجهــول المؤلــف، ۵۳۲-۵۳۱]: بــي تــا[طبــري،(
هـاي وسـيع منـصور       مجموعـه كوشـش    )۲۳۴-۲۳۳]:تا

از ايـن ميـان، تنهـا    . عباسي براي نيـل بـه مقـصود بـود      
جاسوسان منصور بودنـد كـه در نهايـت او را از محـل              
اختفاي محمد، اهداف و شرايط او آگاه كردند و شواهد      
قطعي از سياست گذاري و برنامه ريـزي ايـن حركـت            
ــد      ــرار دادن ــار او ق ــض در اختي ــداهللا مح ــط عب توس

  ).۲۰۳-۲۰۲: ،ب]بي تا[فهاني،اص(
آگاهي از اين امر باعث شد تا منصور در بازگـشت           

 عبداهللا محض را دسـتگير و در        .ق.   ه ۱۴۰از حج  سال     
و بكوشد تا از اين طريق فرزندان       ) ۸(مدينه زنداني كند  

اين تدبير اگرچـه تـا حـدي        . او را وادار به تسليم نمايد     
مـستقيم و غيـر     موثر بود و محمد بن عبداهللا به صورت         

مــستقيم از پــدر اذن ظهــور و تــسليم را خواســت      
، امـا   )۲۱۲:،ب]بي تـا  [ و اصفهاني،  ۳۷۰ :۱۹۶۰يعقوبي،(

اد بـن   ي ز يريشناخت عبداهللا محض از منصور، سهل گ      
بر عبداهللا محـض و امکـان مـراوده و      ) ۹(يعبداهللا حارث 

، باعـث   )۱۰( حرکت فرزندانش از داخل زندان       يرهبر
عبداهللا بن حسن در خانـه مـروان        شد تا محبوس شدن     

) ۲۳۴] : تـا   بي[لف،  ؤ و مجهول الم   ۸۵:م۲۰۰۰،  يبالذر(
از . ه نگـذارد  يـ  بر عملکرد محمد نفـس زک      ير چندان يتاث
 کـه در    -عت با محمد  ياد بن عبدهللا به ب    يل ز ي، تما يطرف
نه به همـراه    ين امر، خلع او را از امارت مد       يز ا يت ن ينها

 ۱۹۷۹ر،ي و ابن اث   ۲۳۴]:بي تا [مجهول المولف،  ( -داشت
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    ۴۹/  حسنيان زندان هاشميه
 
 منصور بـه محمـد را کنـدتر         يابيروند دست ) ۵۱۸-۵۱۹:

اح بـن  يـ  کـار آمـدن ر    ينه و رو  ير حاکمان مد  ييتغ. کرد
]: بي تا [،  يطبر(ز نتيجه اي در بر نداشت       ين) ۱۱(عثمان
 ي او بر عبداهللا محـض و فـشار بـرا          يريو سختگ ) ۵۳۱
و  محمد تنها باعث شد تا محمد        ي محل اختفا  ييشناسا
بـي  [،  يطبر( از مدينه فاصله بگيرند      يم براي مدت  يابراه
شايد بتوان مكاتبات منصور بـا محمـد نفـس          ). ۵۲۲]:تا

بـي  [طبـري، (زكيه و وعـده و وعيـدهاي او بـه محمـد           
را از آخرين كوشش هاي منصور بـراي        ) ۵۷۱-۵۶۶]:تا

دســتيابي بــه فرزنــدان عبــداهللا محــض و خــودداري از 
  .  دانسترويارويي مستقيم با حسنيان

  انياسارت حسن
رسد كه نااميدي منصور از دستيابي به محمـد        به نظر مي  

و ابراهيم و بـاور ايـن امـر كـه دسـتگير شـدن عبـداهللا                 
ي در ادامه حركت آنان ايجاد نكرده       محض، خالئي جدّ  

است، باعث شد تا او سياست سخت گيرانه تري را در           
 بـن   پيـشنهاد عبـدالعزيز   ). ۲۱۵ :۱۳۸۴ليثي،(پيش گيرد   

مبني بـر زنـداني     ) خبرگير و عامل زكات منصور    (سعيد  
. كردن حسنيان هماهنگ با اين جهت گيري جديد بـود         

اي اميرمومنـان، آيـا انتظـار داري        «: او به منصور گفـت    
محمد و ابراهيم بـه دسـت تـو افتنـد، در صـورتي كـه                

به خدا هركدامشان در دل مردم      ! فرزندان حسن آزادند؟  
). ۵۳۷-۵۳۶]:بي تـا  [،  يطبر(» هستندتر    از شير پرمهابت  

رياح را  . ه۱۴۴بنابراين، او در بازگشت از حج، در سال         
به ربذه فراخواند و از او خواست تا بني الحسن را  كـه              
پيش از حج و طي نامـه اي دسـتور دسـتگيري آنـان را               

بـه همـراه    ) ۲۰۸:،ب]بي تـا  [اصفهاني،  (صادر كرده بود    
مـان، بـرادر مـادري      محمد بن عبداهللا بن عمـرو بـن عث        

ــض  ــداهللا مح ــر، ) (۱۲(عب ــن اثي ــن ۵۲۴ :۱۹۷۹اب  و اب

و نيـز عبـدالرحمن بـن ابـي         ) ۱۹۸-۱۹۷: ۱۴۰۱جوزي،
-بــي [؛ طبــري،۱۸۴ :۱۳۷۹ابــن ســعد،) (۱۳(المــوالي 

به ربذه منتقـل كنـد، چراكـه او پـيش از       ) ۵۵۱-۵۵۰]:تا
حج و در هنگام عبور از مدينه از آخـرين تـدبير خـود؛         

لك بن انس نزد عبـداهللا و درخواسـت         يعني فرستادن ما  
ابـن  (اي نگرفتـه بـود   تسليم كردن فرزندانش نيز نتيجـه    

  ). ۵۲۴-۵۲۳ :۱۹۷۹اثير،
رفتار منصور با حسنيان در ربـذه و شـكنجة محمـد     

بـه خـوبي    ) ۳۷۴ :۱۹۶۰يعقـوبي، (بن عبـداهللا عثمـاني      
نمايانگر خـشم منـصور و پايـان تحمـل او از برخـورد              

منــصور آنــان  را در . ن بــودمــسالمت آميــز بــا حــسنيا
بـي  [طبـري،   (شرايطي سخت بـه هاشـميه انتقـال داده          

، در  )۲۱۲-۲۱۱:،ب]بـي تـا   [ و اصفهاني،    ۵۴۳-۵۴۲]:تا
زنـداني  ) ۱۴) (زندان هاشـميه (زيرزمين قصر ابن هبيره     

كرد و با اين عمـل، عـالوه بـر حـذف حاميـان جـدي                
حركت محمد، فـشار روانـي زيـادي را بـر او تحميـل              

هاي سـاختگي از سـوي      مچنين او با ارسال نامه    ه. نمود
برخي از سران سپاهش و يا اهالي فارس بـراي محمـد،         

هاي دروغين دل   باعث شد تا محمد بن عبداهللا به وعده       
ها برنامه ريزي كنـد     بسته، قيامش را بر اساس اين وعده      

ــري،( ــور  ). ۱۸۹ و۱۶۴-۱۶۳ :۱۹۴۹طب ــن ام ــامي اي تم
 قبــال محمــد و حــاكي از سياســت جديــد منــصور در

كوشش براي تحميل قيـامي شـتاب زده، بـي برنامـه و             
در واقع، ايـن گروگـان گيـري        . پيش از موعد بر او بود     

 آخـرين حلقـه از مجمـوع اقـداماتي بـود كـه              ،سياسي
نظـامي  -منصور بـه قـصد رخنـه در مـديريت سياسـي           

محمد و ديگر سادات حـسني      . سادات حسني انجام داد   
اختيـار  ه از همة ابزارهايي كه در       توانسته بودند با استفاد   

داشتند، بيش از پانزده سـال ايـن مخالفـت تمـام عيـار را               
طي ايـن مـدت نـسبتا طـوالني، سـفاح و            . مديريت كنند 
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۵۰ 
 

 كه طبعا   –منصور نتوانستند با استفاده از روشهاي معمول        
.  اين تحركـات را كنتـرل كننـد        -آسيب كمتري هم داشت   

يريت جريـان مخـالف     آخرين تدبير ايجاد اختالل در مـد      
بود؛ كه اين مهم با وادار كردن محمد به اتخاذ تـصميمات            

زنـداني كـردن    . عاطفي، شتابزده و غير عقالني انجام شـد       
سادات حسني در زنـدان هاشـميه معلـول برنامـه ريـزي             

  .  حاكميت براي دستيابي به چنين هدفي بود

  شناسايي زندانيان  
دي كه به همراه آنان     ان و افرا  يدر مورد نام و تعداد حسن     

اند، اختالف نظر زيادي      و به دستور منصور دستگير شده     
ان را ي از حسنياديمنابع مختلف نام تعداد ز  . وجود دارد 
 از اشـخاص    ي، نـام بعـض    ين اسام يان ا يدر م . آورده اند 

 اشـاره شـده اسـت کـه         يا بـه افـراد    يبه اشتباه آمده و     
ان اشاره  ي در اعقاب حسن   ين افراد ي انساب به چن   يعلما

  .نکرده اند
اسامي افرادي كه احتماالً توسط رياح بازداشت شده و      

انـد، بنـابر    به همراه عبداهللا محض بـه ربـذه منتقـل شـده            
 ۱۳۷۹ابـن سـعد،   : (گزارش منابع متقدم به شرح زير است      

 ؛۵۷۴-۵۳۷]:نـا   بـي [ ؛ طبري،  ۴۵۰ :۱۹۶۷؛ ابن قتيبه،      ۱۸۴:
؛ به نقـل    ۱۹۷ :۱۴۰۱ ؛ ابن جوزي،   ۲۹۸]:  تا يب[ مسعودي،
) ۵۲۲-۵۲۱: ۱۹۷۹الصولي و ابن اثيـر،    » االوراق«از كتاب   

)۱۵.(  
  )حسن مثلث (ي حسن بن حسن مثن-۱
  )۱۶) (ابراهيم الغمر (ي ابراهيم بن حسن مثن-۲
  يجعفر بن حسن مثن-۳
  يابوبکر بن حسن مثن-۴
  ي داوود بن حسن مثن-۵
  ) علي عابد( علي بن حسن مثلث -۶
   مثلث عبداهللا  بن حسن-۷

   عباس بن حسن مثلث-۸
   محمد بن ابراهيم بن حسن مثني-۹
   اسحاق بن ابراهيم بن حسن مثني-۱۰
   اسماعيل بن ابراهيم بن حسن مثني-۱۱
   حسن بن جعفر بن حسن مثني-۱۲
  يابوبکر بن جعفر بن حسن مثن-۱۳
   سليمان بن داوود بن حسن مثني-۱۴
  عبداهللا بن داوود بن حسن مثني-۱۵
   داوود بن حسن مثني بنيعل-۱۶
  عباس بن داوود بن حسن مثني-۱۷
  داوود بن داوود بن حسن مثني-۱۸
   بن عبداهللا بن حسن مثنييموس-۱۹
   علي بن محمد بن عبداهللا بن حسن مثني-۲۰
 محمد بن عبداهللا بـن عمـرو بـن عثمـان،برادر            -۲۱
   عبداهللا محضيمادر

  )از ياران نفس زكيه( عبدالرحمن بن ابي موالي -۲۲
دو فرزند محمد بن عبداهللا بـن عمـرو بـن           -۲۴و۲۳
   .عثمان

عالوه براينكه حضور تمامي اين افـراد در زنـدان و           
در كنار عبداهللا محـض نيـاز بـه بررسـي دارد، ذكـر دو               

اول آنكه سادات حسني ايـن فهرسـت        : نكته الزم است  
تنها از نسل حسن مثني و وابستگان محمد بـن عبـداهللا            

يد بن حسن اگر چـه در مدينـه         هستند، چراكه اعقاب ز   
حضور داشتند، اما بيشتر آنان از منصور عباسي حمايت         

ديگر آنكه دستگيري افراد مـذكور  نيـز       ). ۱۷(مي كردند 
در يك زمان صورت نگرفتـه اسـت؛ مـثالً بـه گـزارش              

علـي بـن    [ان، علي عابـد     يطبري پس از دستگيري حسن    
کـه جـزو دسـتگير شـدگان     ] حسن بن حسن بن حسن 

ام تا مرا نيز با كسانم        آمده« : نزد رياح آمد و گفت    نبود،  
بــه خــدا «: و ريــاح بــا گفــتن ايــن كــه» زنــداني كنــي
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    ۵۱/  حسنيان زندان هاشميه
 

، او را »اميرالمومنان اين را براي تو منظور خواهد داشت       
ــداخت   ــدان ان ــه زن ــز ب ــري، ( ني ــا [طب ــي ت  و ۵۳۸]:ب

، علي بن محمـد بـن عبـداهللا         )۱۸۷:،ب]بي تا [اصفهاني،
او كه از سوي پدر و براي     . تز از آن جمله اس    يمحض ن 

دعوت و تبليغ بـه مـصررفته بـود، توسـط والـي مـصر               
منـصور پـس از     . دستگير و به نزد منصور فرستاده شـد       

همدسـتان پـدرش، او را نيـز    اعتراف گرفتن از او دربارة   
 ۱۹۷۹ و ابن اثير،   ۵۳۸-۵۳۷]:بي تا [طبري،  (بازداشت كرد   

ت اســامي بنــابراين، اگــر چــه ايــن نــام در فهرســ). ۵۲۲:
زندانيان آمده است، اما او جزو كساني نيست كـه توسـط            

تـوان  يبنـابراين، مـ   . رياح و در مدينه دستگير شده باشـد       
تر اسـامي حـسنياني كـه         افت که تعيين فهرست قطعي    يدر

 زنـدگي    توسط رياح دستگير شدند، منوط به بررسي دقيق       
  .آنهاست

 يز بررسـ  يـ با مراجعه به كتب انـساب و تـراجم و ن          
تـوان مالحظـه كـرد كـه در           ، مي يخي از متون تار   يرخب

داوود بن حسن   «ميان منابع دست اول بررسي شده، نام        
ست، امـا در دو     يـ در شمار افراد دسـتگير شـده ن       » مثني

سـر  «و  ) ۱۳۱ :۱۳۴۷ابن عنبـه،  (» الفخريه  فصول«كتاب  
ي ي، بـه تعلـيم دعـا       )۷: ۱۹۶۲بخـاري، (» سلسلة علويه 

كه به دعـاي    ( مادر داوود    به) ع(توسط جعفر بن محمد   
براي آزادي او اشاره شـده و       ) مشهور گرديد » ام داوود «

. اســت نــام او جــزو آزادشــدگان زنــدان هاشــميه آمــده
نيز بـدون هـيچ توضـيحي بـه نـام او            ) ۳۵۶م(ابوالفرج  

. درفهرست افراد آزاد شده از زندان اشـاره كـرده اسـت           
ن بـاقي   توان اين نام را در فهرست محبوسي      بنابراين، مي 

  ).۱۸۵: ، ب]بي تا[اصفهاني،  (شتگذا
ابـن  (»جعفر بـن حـسن مثنـي      «تعدادي از منابع نام     

حـسن بـن جعفـر بـن        «، تعدادي نام    )۱۸۴: ۱۳۶۲عنبه،
 نام هر دو    يو برخ ) ۲۹۹]:بي تا [مسعودي،(»حسن مثني 

آنها را به عنوان زندانيان و سپس آزادشـدگان از زنـدان            
طبـري  ). ۱۸۵:، ب ] تـا  بي[اصفهاني،  (اند    هاشميه آورده 

در اخبـار سـال     ) ۱۹۷۹:۲۳۰(و ابن اثيـر   ) ۱۶۳]:بي تا ([
اند كه در اخـتالف ميـان         ق به اين نكته اشاره كرده     ۱۲۱

بر سر موقوفات او، زيد بن علـي از طـرف           ) ع(آل علي 
بني الحسين و جعفـر بـن حـسن مثنـي از سـوي بنـي                

كردند و پس از مرگ جعفر بـن          الحسن اقامه دعوي مي   
ني، عبداهللا محض اين مـسؤوليت را بـر عهـده          حسن مث 
ا در سـال    آنان مرگ جعفـر بـن حـسن مثنـي ر          . گرفت
نکـه  يدانند، اما با توجـه بـه ا       يق و يا پيش از آن م      ۱۲۱

فـوت کـرد     .ق.   ه ۹۷در سـال    ) پدر جعفر  (يحسن مثن 
 ي بن طبا طبـا حـسن      ييحي؛  ۱۰۱-۱۰۰: ۱۳۶۲ابن عنبه، (
ــ) ۴۸۷م( ــيوفــات حــسن مثن  ۹۶-۹۰ ين ســالهاي را ب

 که در زمان مـرگ      .)۵۴: ۱۹۹۷،: نک به (داند  ي م يهجر
و بـا در    )۱۹۷]: تـا  يب[د،  يخ مف يش( سال داشته است     ۵۳

 سـال   ۷۰نکه سن جعفر را در زمان مـرگ         ينظر گرفتن ا  
م که يريم بپذيري، ناگز)۱۸۴: ۱۳۶۲ابن عنبه، (دانسته اند   

نبـوده و همـان     .  .   ه ۱۲۱مرگ جعفر بن حسن در سـال        
. ح تـر اسـت    يصـح . هــ ۱۴۵او پس از سـال      قول فوت   
 - مشابه ديگر بـرادران    –ز به همراه پسرش     ياحتماال او ن  
  . ان بوده استيجزو زندان
 ) ۱۹۷: ۱۴۰۱ابن جوزي،   (»  الخواص ةتذكر«كتاب  

نيز تنها منبعي است كـه نـام سـليمان، عبـداهللا، علـي و               
عباس را به عنوان فرزندان داوود بن حسن مثني كه در           

تـاريخ  «در  . اشميه محبوس بودند، آورده است    زندان ه 
نيز عالوه بر نام سليمان، به نام داوود بـن داوود           » طبري

بن حسن مثنـي، بـه عنـوان كـساني كـه توسـط ريـاح                
، )۵۳۷]:بي تا [طبري،(اند، اشاره شده است       دستگير شده 
 تنها نام عبداهللا و سليمان به عنوان      المجدياما در كتاب    

ــن حـــ   ــدان داوود بـ ــده  فرزنـ ــي آورده شـ سن مثنـ
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 اربع مخطوطاتدر مجموعة  ). ۸۹: ۱۴۰۹العمري،(است
نيز همين اسامي تكرار )  مصر و شاميکتاب انباء امام ف  (

با توجه به اينكه مسعودي ). ۶۴: ۱۹۹۷ ،حسني(شود  مي
اصـفهاني،  (يو ابوالفرج اصفهان  )۲۹۹]:بي تا [مسعودي،  (
يمان بـن   تنها عبداهللا بـن داوود و سـل       ) ۱۸۵:، ب ] بي تا [

آورده انـد، و      داوود را جزو آزادشدگان از زندان هاشـميه         
تنها نام اين افراد در اکثر كتب انساب تکرار شـده اسـت،             
احتماال سه نام ديگر سـهواً و بـه دليـل تـشابه بـا اسـامي                 

  . اندفرزندان حسن مثلث در فهرست اضافه شده
و ابن جـوزي     )۴۵]:بي تا ([» المعارف«به در   يابن قت 

نام ابوبكر بن حـسن     )  ۱۹۷: ۱۴۰۱(» كرة الخواص تذ«
اند، اما طبري    زندانيان زندان هاشميه آورده     را جزو  يمثن

ضمن روايت از محمد بن علي بن حمزة علوي كه نـام            
ابوبكر بن حسن بن حـسن را در عـداد كـشته شـدگان              
زندان هاشميه آورده است، اذعان مي كند كه اين سخن          

ــشنيد  ــز او ن ــري ج وي در صــّحت . اســت ه را از ديگ
: گويـد انتساب ابوبكر به حسن مثني نيز ترديد كرده، مي  

هــيچ يــك از دانــشمندان علــم انــساب فرزنــدي كــه « 
رة فرزندان حسن بن حـسن  اش ابوبكر باشد، در زم     كنيه

بررسـي كتـب    ). ۱۸۵]: بـي تـا   [طبري،  (» اندذكر نكرده 
توان   بنابراين، مي . كند   نيز گفتة طبري را تأييد مي      انساب

  .نام فوق را از فهرست افراد زنداني شده خط زد
به نام ابوبكر بن جعفر بن حسن مثنـي نيـز تنهـا در              

) ۲۹۹-۲۹۸] :بـي تـا   [مسعودي،(» مروج الذهب «كتاب  
اي نـشده     ، اما در ساير كتب به نـام او اشـاره          اشاره شده 

» ســر سلــسلة علويــه«اســت؛ ضــمن آنكــه در كتــاب 
ن، ابراهيم و محمد بـه      نامهاي حس ) ۱۹: ۱۹۶۲بخاري،(

عنوان فرزندان جعفر بن حـسن مثنـي ذكـر شـده و در              
نيز نامهاي عبـداهللا، قاسـم، ابـراهيم و         » المجدي«كتاب  

همين نامها  ). ۸۲: ۱۴۰۹ العمري،(حسن ذكر شده است     

شـود    نيـز تكـرار مـي     » اربع مخطوطـات  «در مجموعـة    
 توان اين نام را نيز      بنابراين، مي ). ۶۴-۶۳: ۱۹۹۷حسني،(

همچنين . از فهرست زندانيان زندان هاشميه حذف كرد      
مي توان از ايـن مجموعـه  نـام دو فرزنـد محمـد بـن                 

اي گـذرا بـه       عبداهللا عثماني را نيز كه تنها طبري اشـاره        
حذف كـرد، چـرا     ) ۵۴۷]:بي تا [طبري،(آنها كرده است    

كه نام آنها در هيچ منبعي به عنوان افراد دسـتگير شـده،       
 و يـا آزاد شـده از هاشـميه نيامـده            محبوس در زنـدان   

  . است
عبدالرحمن بن ابي الموالي نيز از حسنيان نيـست و          
دستگيري او احتماال به دليل آن است كـه او از حاميـان             

). ۵۳۸-۵۳۷]:بي تا [طبري،(اصلي نفس زكيه بوده است      
نام او مستقيما در منابع نيامده اسـت، امـا بـا توجـه بـه                

يم و راويـان بـي واسـطه    اينكه يكـي از شـاهدان مـستق       
در روايت از زندانيان و شـرايط زنـدان         ) ۲۰۷م(واقدي  

و ابوالفرج نيز بـه     ) ۱۸۴: ۱۳۷۹ابن سعد، (هاشميه است   
بـي  [اصـفهاني، (حضور او در زندان اشاره كـرده اسـت          

بنابراين، مي توان نام او را در اين فهرست         ) ۱۹۲:،ب]تا
يت ابن  باقي گذاشت؛ هرچند طبري عالوه بر تكرار روا       

ضـمن روايتـي بـه     ) ۵۵۱-۵۵۰:،ب]بي تا [طبري،(سعد،  
زنداني شدن او پس از دسـتگيري علـي بـن محمـد در              
مصر و اعترافش به نام برخـي ار يـاران پـدرش اشـاره              

  ). ۵۳۸-۵۳۷]:بي تا[طبري،(كرده است 
دستگيري محمد بن عبداهللا عثمـاني، بـرادر مـادري          

را نيـز    هللا،عبداهللا محض و پدر همسر ابراهيم بـن عبـدا         
توان به منظور آگاهي از محل اختفاي مخفي شدگان         مي

، ممانعـت از بيعـت      )۲۱۱-۲۱۰:،ب]بـي تـا   [اصفهاني،(
-۵۴۲]:بـي تـا   [طبري،(شاميان با نفس زكيه به واسطه او      

  .و افزايش فشار بر محمد و ابراهيم دانست) ۵۴۳
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    ۵۳/  حسنيان زندان هاشميه
 

اي كه بايد مورد توجه قـرار داد نيـز آن           آخرين نكته 
جـزو  » موسي بـن عبـداهللا محـض   «كه نام است كه با آن  

زندانيان آمده و اين فرد در شمار افرادي است كه رياح           
اي بـه   آنان را دستگير نموده است، اما او پـس از وقفـه           

در واقــع، . ســاير حــسنيان در زنــدان هاشــميه پيوســت
منصور او را پس از شكنجه و تهديد، در ربذه آزاد كرد            

فتار منصور با حسنيان را به      تا به دنبال برادرانش رفته، ر     
آنها اطالع دهد و ايشان را به تسليم شـدن فـرا خوانـد              

چـون ريـاح گـزارش داد كـه         ). ۱۱۲: ۱۳۶۲ابن عنبـه،  (
حضور او در مدينه فايـده اي نـدارد، منـصور از ريـاح              

بــي [طبــري، (خواســت موســي را بــه نــزد او بفرســتد 
  ). ۵۴۴-۵۴۳]:تا

امي زنـدانيان   توان فهرست اس    با اين توضيحات، مي   
  : هاشميه را به صورت زير مرتب كرد

  )عبداهللا محض (ي عبداهللا بن حسن مثن-۱
  ) حسن مثلث (ي حسن بن حسن مثن-۲
  )ابراهيم الغمر (ي ابراهيم بن حسن مثن-۳
  ي جعفر بن حسن مثن- ۴
  ي داوود بن حسن مثن-۵
   عبداهللا  بن حسن مثلث-۶
   عباس بن حسن مثلث-۷
  )علي عابد(ث  علي بن حسن مثل-۸
   اسحاق بن ابراهيم بن حسن مثني-۹
   اسماعيل بن ابراهيم بن حسن مثني-۱۰
   محمد بن ابراهيم بن حسن مثني-۱۱
   سليمان بن داوود بن حسن مثني-۱۲
   عبداهللا بن داوود بن حسن مثني۱۳
   حسن بن جعفر بن حسن مثني -۱۴
   علي بن محمد بن عبداهللا بن حسن مثني-۱۵
  عبداهللا محض                                                   موسي بن -۱۶

   محمد بن عبداهللا بن عمر عثماني-۱۷
   عبدالرحمن بن ابي الموالي-۱۸

  حسنيان در زندان هاشميه
 زير زمين قصر ابن هبيره بود کـه         يمحبس سادات حسن  

محـبس  «: نويـسد  مسعودي مـي .رون نداشتي به ب يروزن
سـال  (اكنون  .  نزديك تل كوفه بود    آنها به ساحل فرات،   

، محل آنها در كوفه زيارتگاه كـسان اسـت، كـه            )ق۳۰۲
ــد    ــراب كردن ــا خ ــر آنه ــر س ــين را ب ــر زم ــان زي » هم

  ).۲۹۹]:بي تا[مسعودي،(
علي بن حسن مثلث كـه از برتـرين مـردم روزگـار             

ــود،    ــايي ب ــادت و پارس ــد و عب ــن (خــويش در زه اب
در زنـدان،   براي تعيـين وقـت نمـاز        ) ۱۸۶: ۱۳۷۹سعد،

قرآن را پنج قسمت كرده بود و چون يك قسمت آن به            
ــي ــان مـ ــا    پايـ ــه پـ ــا را بـ ــي از نمازهـ ــيد، يكـ رسـ

ــي ــتند م ــري،(داش ــا[طب ــي ت ــفهاني، ۵۴۹]: ب ــي [؛ اص ب
  ).۲۹۹]: بي تا[؛ مسعودي،۱۸۷:،ب]تا

اند با آنكـه    آنان كه از زندان رهايي يافتند، نقل كرده       
ه بودند، به آنان    گشادي حلقة زنجيرها كه به پايشان بست      

داد كه در زمان خواب يا نماز خواندن،          اين امكان را مي   
آنها را از پاي خـود درآورنـد و تنهـا در زمـان حـضور         
نگهبان، دست و پاي خود را در زنجير گذارند، اما علي           

كرد و چـون عمـويش، عبـداهللا          گاه چنين نمي    عابد هيچ 
ـ «: دليل اين امر را از او جويا شد، پاسخ داد          ه بـه خـدا     ن

سوگند، اين زنجير را بر نخـواهم داشـت تـا بـا همـين               
زنجيرها مـن و منـصور در پيـشگاه خداونـد درآيـيم و              
خداوند از او بپرسد كه آخر به چه جرمي مـرا بـه ايـن               

او در  ). ۱۸۸:،ب]بي تـا  [اصفهاني،  (» زنجير بسته است؟  
خواسـت كـه اگـر ايـن        ميان مناجاتهـايش از خـدا مـي       

گرفتاري به خاطر خشم اوسـت، شـرايط را بـر ايـشان             
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همچنـين  ). ۱۸۸:،ب]بي تا [اصفهاني،  (تر گرداند     سخت
در پاسخ به عبداهللا محض كه از سختي شرايط به تنـگ            

خواسته بود تا براي رهايي از اين تنگنا دعا  آمده و از او  
 بهشت  عمو جان، ما را در    «: كند، اين گونه گفته بود كه     

مقامي است كه بدان نخواهيم رسيد، جز به تحمل ايـن           
تــر از اينهــا و منــصور نيــز در دوزخ  بالهــا يــا ســخت

جايگاهي دارد كه بدان نخواهد رسيد، جز با اينكه ايـن           
اينك اگـر  ! تر از اين را به ما بدهد     ها و يا سخت     شكنجه

مايلي بردباري كن تا ايـن انـدك نيـز بگـذرد و از ايـن               
يم و از اين غم آسوده گرديم و پس از مـردن            جهان برو 

مانند آن است كه هيچ غم و باليي در كار نبوده و اگـر              
خواهي به درگاه خداي عزوجل دعا كنيم تا تو را از             مي

اين انـدوه برهانـد و در نتيجـه از عـذاب منـصور نيـز                
نـه، ايـن را     : گفـت ) فكـري كـرده   (عبداهللا  . كاسته شود 

» كنم  بردباري و شكيبايي مي   خواهم و با اين وصف        نمي
  ).۱۸۹:ب  ،]بي تا[اصفهاني،(

، اگر چه عبداهللا محـض و       ييشكيبايي و اميد به رها    
همراهانش را از افشاي محل اختفاي محمـد و ابـراهيم           

 زنـدانبان بـر     يريات، سختگ يداشت، اما طبق روا     باز مي 
.  کـرد  يط زندان را دو چندان م     ي شرا يز سخت يان ن يزندان

هـاي پيـشين عبـداهللا     شكـسته شـدن دنـدان      ابوالفرج به 
محض بر اثر لگد زدن ابواالزهر زندانبان بـه كـوزة آب            
سردي كه يكي از اطرافيان منصور براي عبداهللا فرستاده         
ــت     ــرده اس ــاره ك ــود، اش ــيدنش ب ــال نوش و او در ح

آنان همچنين مجاز نبودنـد     ). ۲۱۵:،ب]بي تا [اصفهاني،  (
ند و كار تطهيـر      حاجت از زندان خارج شو     يبراي قضا 

از عفونت به رنـج افتـاده       . و وضوي آنها در همانجا بود     
يكـي از دوسـتان و    . گذشـت   بودند و بر آنان سخت مي     

موالي آنها مقداري مشك نزد آنها برد تا بـوي عفونـت            
بر اثر عفونت و گرفتاري در غـل و زنجيـر،           . دفع گردد 

ت رفـ  اين ورم باال مي. كرد به تدريج پاهاي آنان ورم مي    
شــد  رســيد و باعــث مــرگ آنهــا مــي تــا بــه قلــب مــي

  ). ۲۹۹]: بي تا[مسعودي،(
اش   رفت، جنـازه    هر وقت كه يكي از آنان از دنيا مي        

همچنان در زير غل و زنجيـر بـود تـا مـوقعي كـه بـو                 
افرادي كه زنده بودند، آن جنازه      . پوسيد  گرفت و مي    مي

 آور رنـج    ديدند و از اين منظره رقـت        را در آن وضع مي    
منصور باور  ). ۱۹۹: ۱۴۰۱ابن جوزي،   ( بردند  فراوان مي 

الحسن اين شرايط را تحمل كـرده، لـب        كرد كه بني    نمي
او همچنــان در تعقيــب محمــد و . بــه ســخن نگــشايند

ابراهيم بود و هرگـاه از ايـن جـستجو خـسته و نااميـد               
اين آتش  . شد، خشم خود را متوجه زندانيان مي كرد         مي

را » ديباج اصغر « بن حسن مثني     خشم محمد بن ابراهيم   
منصور محمد را فراخواند و چـون او        . نيز در بر گرفت   

به خدا سوگند، به وضعي تـو را بكـشم          «: را ديد، گفت  
سپس . كه هيچ يك از خاندانت را آن چنان نكشته باشم         

دستور داد جرزي را شكافتند و محمد را زنده زنـده در            
بي [ طبري، (»وسط آن گذارد، سپس آن را مرمت كردند       

  ).۱۹۳:،ب]بي تا[ و اصفهاني،۵۴۶]: تا
 منـصور بـراي دسـتيابي بـه         يهـا در ضمن کوشش  

ه فرزندان خود را به گوشـه       يمحمد بن عبداهللا، نفس زک    
فرستاد و مـردم را       و كنار سرزمينهاي تحت سلطة او مي      

). ۲۹۶ ]:بي تـا  [مسعودي،  : نك به (خواند    به قيام فرا مي   
مد بن عبداهللا در خراسان، باعث      انتظار قيام و ظهور مح    

منـصور بـراي    . ن منطقه شده بـود    يبرهم خوردن ثبات ا   
آرام كردن مردم خراسان دستور داد تا محمد بن عبداهللا          
عثماني را به جاي محمد بن عبـداهللا محـض كـشتند و             

منصور به همراه اين سـر،      . سرش را به خراسان فرستاد    
ه اين سر محمـد     افرادي را فرستاد كه سوگند ياد كنند ك       

ــر   ــر پيغمب ــداهللا اســت و مــادرش فاطمــه، دخت بــن عب
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    ۵۵/  حسنيان زندان هاشميه
 

چون خبـر مـرگ محمـد عثمـاني بـه گـوش           . خداست
ما بـه   » انا ِللّه و انا اليه راجعون     «: عبداهللا رسيد، او گفت   
او به  . اميه آسوده و در امان بوديم       واسطة او در زمان بني    

هاشـميان كـه    (واسطة ما و در زمان قدرت و تسلط مـا           
: ۱۹۷۹ابـن اثيـر،     (بايد كـشته شـود      ) زادة او بودند  عمو
بــي [؛ طبــري،۱۸۶: ۱۳۷۹ابــن سـعد،  :  و نيـز نــك ۵۲۵
 و مجهـول    ۲۱۵:،ب]بـي تـا   [، اصـفهاني،    ۵۵۱-۵۴۸]:تا

ــف، ــا[المؤل ــي ت ــصور  ). ۲۳۷]: ب ــرور ســختگيري من م
هـاي او   برحسنيان در زنـدان هاشـميه و ادامـه كوشـش          

 مكاتبـه از    براي دستيابي به فرزنـدان عبـداهللا محـض و         
سوي سپاهيانش و اهالي فارس براي همراهي با محمـد          

 از آن است که منصور      يحاک) ۱۶۴-۱۶۳: ۱۹۴۹طبري،(
 ي بـرا  ي جـد  يديـ ام محمد بن عبداهللا محض را تهد      يق

 بـه   يابي دست ين رو، برا  ي دانست و از ا    يخالفت خود م  
  .گردان نبودي رويچ عملياو از ه

  ه يان هاشميسرانجام زندان
 از  يه، باعـث مـرگ گروهـ      يخت زندان هاشم  ط س يشرا

 شهادت  ين حال، حت  يبا ا .  در زندان شد   يسادات حسن 
نــه و يو خــروج ناکــام فرزنــدان عبــداهللا محــض در مد

 نـسبت بـه     يز آتش خـشم منـصور عباسـ       ين) ۱۸(بصره
ان يگـر از زنـدان    ي د يان را خاموش نکرد و گروهـ      يحسن
منـابع  ات  ياگرچه روا . ديز به کام مرگ کش    يه را ن  يهاشم

ــدان  ــصوص زن ــت اول در خ ــان  يدس ــرانجام آن ان و س
 يات، مـ  يـ مغشوش است، اما با کنار هم قـرار دادن روا         

 افراد کشته شده    ير را در فهرست اسام    يتوان نام افراد ز   
مواردي كه سال تولـد فـرد       : (ه قرار داد  يدر زندان هاشم  

مشخص *براساس سن او در زمان فوت آمده با عالمت        
  .)شده است

  ؛)۶: ۱۹۶۲بخاري،).(۷۷-۱۴۵(مثلث  حسن -۱

ــض  -۲ ــداهللا مح ــفهاني،)*(۷۰-۱۴۵( عب ــي [اص ب
  ؛)۱۸۳:،ب]تا

بـي  [اصـفهاني، )*(۷۶يـا ۷۸-۱۴۵( ابراهيم الغمر    -۳
  ؛)۱۶۱: ۱۳۶۲و ابن عنبه،۱۸۵:،ب]تا

ــفهاني،)*( ۱۰۱-۱۴۵( علـــي عابـــد -۴ بـــي [اصـ
  ؛)۱۹۰:،ب]تا

 اصفهاني،)* (۱۱۵-۱۴۵( عباس بن حسن مثلث      -۵
  ؛)۱۹۲:،ب]بي تا[

 اصـفهاني، )* (۹۹-۱۴۵(ث   عبداهللا بن حسن مثل    -۶
  ؛)۱۹۰:،ب]بي تا[

 اصـفهاني، ....) (_۱۴۵( محمد بن عبداهللا عثماني      -۷
  ؛)۲۱۵:،ب]بي تا[

 اصـفهاني، ....)(_۱۴۵( محمد بن ابـراهيم الغمـر        -۸
  ؛)۱۹۴:،ب]بي تا[

....) _۱۴۵(ض علي بن محمـد بـن عبـداهللا محـ          -۹
ـ (؛  )۱۹۴:،ب]بي تا [ اصفهاني،( -۱۸۵: ۱۳۷۹ن سـعد،    اب

؛ ۵۴۵]:بي تـا  [؛ طبري،   ۱۸۵: ، ب ]بي تا [؛ اصفهاني،   ۱۸۶
]: بي تا [ لف،ؤ، و مجهول الم   ۵۲۶-۵۲۷: ۱۹۷۹ابن اثير،   

۲۳۵(  
از ميان اسامي فوق تنهـا طبـري از نـام عبـاس بـن               
حسن مثلث و برادرش عبـداهللا سـخن بـه ميـان آورده             

) ۵۶۵م(ابـن فنـدق     ). ۱۹۲-۱۹۱:اصفهاني، همان (است  
و علي  ) ۴۰۸: ۱۴۱۰ابن فندق،   (»  االنساب  لباب«ز در   ني

: ۱۴۰۹العمـري، (» المجدي«بن الغنايم العمري در كتاب      
در خصوص مـرگ ايـن افـراد در زنـدان هاشـميه             ) ۶۶

توان اين افراد را نيـز        بنابراين، مي ) ۱۹.(اند  مطالبي آورده 
شـدگان زنـدان هاشـميه     به طور قطع در فهرست كـشته      

د كه در خصوص آنان كمتر سـخن بـه          قرار داد؛ هر چن   
  . ميان آمده است
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۵۶ 
 

در خصوص نحوة مرگ محمد عثماني نيز روايـات         
ات بـه مـرگ او      يمتفاوتي آورده شده است، اما همه روا      

ابن سـعد   . انده اشاره کرده  يضمن حبس در زندان هاشم    
 فرستادن به خراسـان را پـس از         يده شدن سر او برا    يبر

). ۱۸۶: ۱۳۷۹ سـعد،    ابـن ( دانـد    يمرگش در زنـدان مـ     
 از  يکـشف نامـه ا    » العيون و الحـدائق   «صاحب كتاب   
ه توسط منصور   ي محمد نفس زک   ي برا يمحمد بن عثمان  

]: بـي تـا   [مجهول المؤلف، (را بهانه قتل او دانسته است       
وقتـي محمـد بـن      «طبري نقل کـرده اسـت كـه         ). ۲۳۶

عبداهللا بن حسن قيام كرد، ابـوجعفر بگفـت تـا گـردن             
هللا عثماني را زدند و سرش را به خراسان         محمد بن عبدا  

فرستاد و كسان همراه آن فرستاد كه به خـدا قـسم يـاد              
كنند كه سر از آن محمد بن عبداهللا، پسر فاطمـه دختـر             

سـاير  ). ۵۴۷]: بـي تـا   [طبري،(» .است) ص(پيامبر خدا   
نوشته اند    منابع، با كمي اختالف يك مطلب را آورده و          

رام بود، منصور دستور قتـل      كه چون اوضاع خراسان ناآ    
محمد عثماني را داد و با گرداندن سر او در خراسـان و             
ــوگيري كــرد   ــام مــردم خراســان جل واليــات آن؛ از قي

  ). ۵۴۷]: بي تا[طبري،(
ز از کـشته شـدگان      يـ علي بن محمـد نفـس زكيـه ن        

ه است، چراكه اكثر منابع بررسي شده، به زنداني         يهاشم
اي اعتراف او     عده. اند  هشدن او توسط منصور اشاره كرد     

اي نزد    را به اتباع و همدستان پدر، نزد والي مصر و عده          
دانند، ليكن همگي بر اين امر اتفاق دارند كه           منصور مي 

علي بن محمد نفس زكيه نيز در حبس منـصور مانـد و             
اسـت كـه پـس از       ) ۳۶۴م(تنها مـسعودي    . همانجا مرد 

گ او را    درمـصر، مـر     علي بن محمد   يرياشاره به دستگ  
بنـابراين،  ). ۲۹۶]: بـي تـا   [ طبري،( .دانديز در مصر م   ين

مجموع افرادي كه طي دوران حبس در زندان هاشـميه          
اند، نه نفرند كه از ايـن تعـداد دو نفـر؛ يعنـي              درگذشته

م الغمـر در  ي و محمد بن ابـراه يمحمد بن عبداهللا عثمان  
ــدان هاشــم ه کــشته شــدندو هفــت نفــر  يخــارج از زن

ـ كه همه از سادات حسني بودند ـ در زنـدان   باقيمانده  
  ).۲۰(جان باختند 

ترتيب مرگ حـسنيان در زنـدان هاشـميه، روايـاتي           
بسيار متناقض دارد، امـا بـا اسـتنتاج از ديگـر روايـات              

توان به ترتيبي احتمالي دسـت        مرتبط با اين موضوع مي    
ابن ( يافت، چراكه تعدادي از مؤلفان نام عبداهللا محض         

و تعدادي از آنها ابـراهيم الغمـر را          ) ۱۸۵: ۱۳۷۹سعد،  
ابـن  (انـد     به عنوان اولين قربـاني زنـدان هاشـميه آورده         

و طبـري   )۲۸۶: ۱۴۱۰و ابن فنـدق،   ۱۱۲: ۱۴۱۸طقطقي،  
ز به نام هر دو اين افـراد در روايـات مختلـف اشـاره               ين

همچنين طبـري   ). ۵۵۱-۵۴۷]:بي تا [طبري،(كرده است   
ن دليل قيام بشير رحـال را       و اصفهاني آورده اند كه چو     

عليه منصور جويا شدند، پاسخ داد هنگامي كه منـصور          
عبداهللا بن حسن را به زندان افكند، مرا طلبيـد و روزي            

اي را به من نشان داد و گفت تا به درون آن خانـه                خانه
روم، من همين كه وارد شدم، جنازة عبداهللا بن حسن را          

 مـدهوش روي  تاب شـدم كـه    مشاهده كردم و چنان بي    
وقتي به هوش آمدم، با خدا عهد كردم كـه          . زمين افتادم 

با نخستين كسي كه بر ضد منصور قيام كنـد، مـن هـم              
: ،ب]بـي تـا   [؛ اصـفهاني،  ۵۴۹]: بي تـا  [طبري،(قيام كنم   

۲۱۵-۲۱۶.(  
خودضمن بيان تـذكرة    » رجال«طوسي نيز در كتاب     

او قبـل از    «كنـد كـه       حسن مثلث، براين امر اشـاره مـي       
و آخـرين   ) ۱۱۲: ۱۹۶۱طوسـي، (» .درش عبداهللا مرد  برا

نكته آنكه چند منبع در خصوص مرگ عبداهللا محض و          
 پـس   –اند كه  پس از آنكه نامه منصور           علي عابد آورده  

 بـه دسـت ابـواالزهر       -از سركوبي قيام محمد و ابراهيم     
رسيد، او به داخل زندان رفت و اين دو را بـه هالكـت              
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    ۵۷/  حسنيان زندان هاشميه
 

توان گفت بـا    بنابراين، مي ). ۵۴۸]:بي تا [طبري،(رسانيد  
توجه به اينكه در هيچ يك از منابع نام حسن مثلث بـه             
عنوان اولين كسي كه در زنـدان هاشـميه مـرده اسـت،             
نيامده و تنها طوسي به مرگ او پيش از عبـداهللا محـض    

،  مرگ ابراهيم الغمر،     )۱۱۲: ۱۹۶۱طوسي،(كند  اشاره مي 
با در كنار هم    . قبل از مرگ دو برادر ديگرش بوده است       

قرار دادن رواياتي كه به خراب شدن زندان هاشميه بـر           
سر حـسنيان اشـاره دارنـد و مطلبـي كـه مـسعودي در               
خصوص فرستاده شدن سر ابراهيم قتيل بـاخمري نـزد          

و )۳۰۰-۲۹۹]:بي تـا  [مسعودي،(آورد    عبداهللا محض مي  
همچنين نامة منصور به ابواالزهر و مرگ عبداهللا محض         

گيـري كـرد      ن نتيجه يتوان چن   د توسط او، مي   و علي عاب  
كه احتماالً عبداهللا محض و علي عابـد، آخـرين كـشته            

شدگان زندان هاشميه هـستند و پـس از رهـايي سـاير               
ســخن . زنــدانيان، اجــساد آنهــا زيــر آوار مانــده اســت

در خصوص ديدن جسد عبداهللا بن حـسن      » رحال  بشير«
 طـور كـه     نيز تأييدي بر اين سخن اسـت، زيـرا همـان          

پيشتر آورديم، وضعيت حسنيان در زنـدان هاشـميه بـه           
مرد، جسدش را از      اي بود كه چون يكي از آنها مي         گونه

پوسـيد و بـوي    كردنـد و همانجـا مـي        زندان خارج نمي  
بنـابراين، اگـر عبـداهللا      . گرفـت   جا را فرا مـي      تعفن همه 

محض اولين كسي باشد كـه در زنـدان هاشـميه مـرده             
او توسط بـشير رحـال امـري محـال      دن جسد   ياست، د 
  .است

ه، يان هاشم ين نکته در خصوص سرانجام زندان     يآخر
ن زندان اسـت، کـه بـا        يافتگان از ا  ي يياشاره به نام رها   

 -۱: ن افـراد عبارتنـد از     يـ  ا يرد بررس توجه به منابع مو   
اسـحاق بـن    -۳ ؛ عبداهللا بن داوود   -۲ ؛سليمان بن داوود  

 ؛ جعفر بـن حـسن     -۵ ؛م اسماعيل بن ابراهي   -۴ ؛ميابراه
 موسي بن   -۸ ؛ داوود بن حسن   -۷ ؛ حسن بن جعفر   -۶

بـي  [طبـري، (عبدالرحمن ابي الموالي  -۹ ؛عبداهللا محض 
؛ ۱۸۵:،ب]بي تا[؛ اصفهاني،۱۳۱: ۱۹۶۲؛ بخاري، ۵۴۹]:تا

، ابـن   ۵۲۷-۵۲۶: ۱۹۷۹؛ ابن اثيـر،   ۲۹۹]: بي تا [سعودي،
  ).۲۱)(۷: ۱۳۴۷عنبه،

  جهينت
نصور در ابواء با محمـد نفـس        با توجه به بيعت سفاح و م      

اي جـز   زكيه، عباسيان پـس از روي كـار آمـدن، انديـشه           
دستيابي به او نداشتند و براي رسيدن به اين منظور از هيچ 

 باعـث شـد تـا عبـداهللا         اين امر . اقدامي رويگردان نبودند  
ــض  ــز و    ( مح ــه ري ــسني و برنام ــدان ح ــزرگ خان ب

ـ   ) سياستگذار عملكرد فرزندانش   ان قـرار  مورد توجـه آن
دو خليفة اول عباسي، ابتدا كوشيدند تا با تطميـع          . گيرد

عبداهللا و نزديكـانش، مقـدمات ظهـور و تـسليم شـدن             
فرزندان او را فـراهم آورنـد و از هرگونـه قيـام و زيـر                
سؤال بردن مشروعيت حكومت عباسي جلوگيري كنند،       
اما با ادامة دعوت مخفيانة حسنيان در دورة منـصور، او           

امكانات خود براي تسليم كردن فرزندان عبداهللا       از تمام   
  .محض استفاده كرد

در واقع، با بي نتيجه ماندن تدابير همراه با مماشات          
خلفاي عباسي در مقابل سادات حسني، منصور سياست        

زنداني كردن حـسنيان و     . خود را در قبال آنان تغيير داد      
نزديكان آنان در زندان هاشـميه، معلـول برنامـه ريـزي            
حاكميت براي وارد كردن فشار روانـي بـر محمـد بـن             
عبداهللا، حذف حاميان و برنامه ريزان حركتش و تحميل         

در واقع، اين گروگان گيري     . قيامي زود هنگام بر او بود     
سياسي كه با هدف ايجاد اخـتالل در مـديريت جريـان            
مخــالف صــورت گرفــت، آخــرين حلقــه از مجموعــه 

 -ه درمـديريت سياسـي    اقداماتي بود كه به منظور رخنـ      
در نهايت نيـز ايـن سياسـت        . نظامي حسنيان انجام شد   
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موجبات قيام شـتابزدة محمـد بـن عبـداهللا و بـرادرش             
ابراهيم و فائق آمدن منصور عباسي بـر آنـان را فـراهم             

همچنين، حذف حاميان اصلي حركت آنان را نيز        . آورد
به همراه داشت؛ به طوري كه در نهايت، از ميان هجـده         

ر زنداني زير زمين قصر ابن هبيره، نه نفر جان باختند           نف
كه عالوه بر محمد بن عبـداهللا عثمـاني، بـرادر مـادري             
عبداهللا محض، هشت تـن ديگـر از بزرگـان حـسني از             
نسل حسن مثني، همچون عبداهللا محـض و بـرادران او           

  . ابراهيم و حسن مثلث از آن جمله بودند

  هاپي نوشت
 از توابع مدينه و برسر راه مدينه بـه       يي  ابواء نام آباد    -۱

داليل انتخاب اين مكان براي گردهمـايي را        . مكه است 
توان موقعيت مكاني و جغرافيـايي ايـن مكـان، دور             مي

بودن آن از مدينه و وجود وادي مرتج در نزديكي ابـواء            
. تعلق داشت، دانـست   ) ع(كه به فرزندان حسن بن علي     

بـي  [يا قـوت حمـوي،      : براي اطالع بيشتر از ابواء نك     (
و در ارتباط با امالك فرزندان حسن بـن         ۱۰۲-۱۰۱]: تا

 ).۳۵۳: ۱۳۷۵احمد علي،: در وادي مرتج نک) ع(علي

ــه د-۲ ــورياگرچ ــ اين ــال   ي ــراحتا س ــاريخ را ص ن ت
هجري مي دانـد، امـا بـا توجـه بـه آنکـه کوشـش             ۱۰۰
 قدرت و فرستادن مبلغان     يري در دست گ   يان برا يعباس

 بـن عبـداهللا بـن       يمان محمد بـن علـ     به طور کامل از ز    
خ را  ين تـار  يـ  توان ا  ي است، م  يعباس قابل مستند ساز   

 . ز دانستي ني هجر۱۰۰قبل از سال 

حميمه نام شـهرى در     ياقوت حموي آورده است كه      -۳
در كارگزارى عّمان در اطـراف      ) خوارج(سرزمين شراة   

نيز نام ديهى   . شام است، كه زيستگاه فرزندان عباس بود      
و » سـروعه «از بخـشهاى مكّـه ميـان        » مّر«ر دّره   است د 

بي [،يحمو(تدر آنجا چشمه و نخلستانى هس     . »بريراء«

حافظ ابرو نيز در ذيل حميمه آورده است كه         ). ۳۵۳]:تا
در كوه شراة واقع شـده، بنـو العبـاس از آنجـا  بيـرون                

از اين قريه تـا شـوبك يـك         . آمدند و به خالفت رفتند    
  ).۳۸۹: ۱۳۷۸،حافظ ابرو (مرحله است

ن موجود و انجام بيعت ابواء، به نظر        يبا توجه به قرا   -۴
رسد كه بزرگان عباسي پس از موسم حج در مدينه          مي

: بـراي اطـالع بيـشتر نـك       . (انـد با حسنيان ديدار كرده   
 و نيـــز مجهـــول ۲۴۵-۲۴۱:،ب]بـــي تـــا[اصـــفهاني،
  ). ۳۸۶-۳۸۵: ۱۹۷۱المؤلف،

او .  اسـت  ن فرزندان عبداهللا محض   ي محمد شاخصتر  -۵
ــرد ــالم،يف ــفق  ع ــود ي ــجاع ب ــفهان( ه و ش ــي [،ياص ب
ــا ــس«او را مؤلــف کتــاب ). ۲۲۲:،ب]ت ــ» ريال ــديم  دانن

 و  ۲۷۴: ۱۴۲۳،  ي؛ المحل ۵۶-۵۵: ۱۴۲۲،ي حسن يهارون(
ن کتـاب   ي در ا  يوجود غرائب فقه  ). ۹۱۸: ۱۴۲۰ه،يالوج

 ي کرده، مرتبه عال   يي علو منزلت او راهنما    يما را به سو   
ح ياو را صـر   ). ، همانجـا  يالمحل(ازد   س ياو را آشکار م   

ست يـ ان مادران او ن   ي در م  يرا ام ولد  ينامند، ز يش م يقر
همان طـور کـه او را بـر         ). ۵۵: ۱۴۲۲،  ي حسن يهارون(

، يحـسن (انـد    لقـب داده   يامبر مهـد  ي از پ  يثياساس حد 
ان،محمد کـه   ي کار آمدن عباسـ    يبا رو ). ۵۷-۵۸: ۱۹۹۷

 دانست،  يفت م  خال ي عباس محق تر برا    يخود را از بن   
 يز و سـامانده   يـ  پنهـان شـد و بـه تجه        ياز انظار عموم  

ــ ــراي ــ روياران خــود ب ــا عباســيياروي ان پرداخــت ي ب
عت با محمد،   يفه پس از ب   يابوحن). ۲۱۱: ۲۰۰۶الغريري،(

ز يـ مالک بن انـس ن    . ق کرد يمردم را به خروج با او تشو      
 يعت اجبار يت از حرکت او اذعان داشت که ب       يدر حما 

 توان شکست و به خـروج بـا محمـد           ي را م  با ابوجعفر 
او بـر منـصور     ). ۲۱۲-۲۱۱: ۲۰۰۶،  يريالغر( داد   يفتو

 از  ي کـه پـدر، عموهـا و عـده ا          يخروج کرد، در حـال    
 يمنـصور سـپاه   . وابستگانش در حبس منـصور بودنـد      
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    ۵۹/  حسنيان زندان هاشميه
 
نـه  ي در آستانه مد   يديجنگ شد . مقابله با او فرستاد    يبرا

 را بـه نـزد      د و سـرش   ينکه او به قتل رس    يدر گرفت تا ا   
 . منصور بردند

هايي هستند كه علي  ات مجموعه چاهها و چشمهي بغيب-۶ 
سـپس آنهـا را   . خود آنها را حفرو اراضي را آباد نمود    ) ع(

هـا را     عبداهللا بن جعفر بن ابيطالب اين چـشمه       . وقف كرد 
هـا همچنـان در تـصرف         به معاويه فروخت و اين چشمه     

.  را در اختيار گرفتند    ماند تا هنگامي كه بني هاشم صوافي      
ها با ابوالعبـاس      در اين زمان، عبداهللا محض دربارة چشمه      

خليفه عباسي گفتگو كرد و خليفـه آنهـا را بـه اوقـاف يـا       
 -۲۱۹: ۱۳۸۰ابـن شـبه،   : نك به (بازگرداند  ) ع(صدقة علي 

۲۲۰.( 

ــ-۷  از يکــي در ســنت عــرب، ياز آن جــا کــه از طرف
ل بـه   يـ ود و تما  له، سن فرد ب   يخ قب ي انتخاب ش  يارهايمع

وجود داشت  ) ص(امبر  ين سنت پس از وفات پ     يادامه ا 
ات پـدرش بـه     يـ گر، ابـوبکر در زمـان ح      ي د يو از طرف  

 را  ن سنت ي به طعن ا   يده بود، منصور عباس   يخالفت رس 
کرد که با وجـود پـدر       ي م يادآوريه  يبه محمد نفس زک   

 . خالفت بوديمدع

ير  براي اطالع از روايات مختلف در خصوص دستگ        -۸
ــك  ــداهللا محــض ن ــالذري،: شــدن عب ؛ ۸۶-۸۵: ۲۰۰۰ب

-۱۳۴:، الـف  ]بي تـا  [،اصفهاني،۵۲۵-۵۲۴]:بي تا [طبري،
۱۳۵. 

  .ينه در زمان منصور عباسياز حاکمان مد-۹
ر يـ م و غ  ي از ارتبـاط مـستق     ياتي منابع متقدم به روا    -۱۰
م در طول مدت    يم عبداهللا محض با محمد و ابراه      يمستق

بـي  [اصـفهاني، : نـک (ه اند   نه اشاره کرد  ياسارتش در مد  
  ).۲۱۲: ،الف]تا
 .ينه در زمان منصور عباسي از حاکمان مد-۱۱

، همسرش، فاطمـه دختـر      ي پس از مرگ حسن مثن     -۱۲

 به همسري عبداهللا بن عمرو بن عثمـان         ين بن عل  يحس
درآمد و نتيجة اين ازدواج، سه فرزند به نامهاي محمد،           

او بـه  . بـود محمد ملقب بـه ديبـاج    . قاسم و رقيه بودند   
همراه برادرش، عبداهللا توسـط منـصور دسـتگير شـد و            

 يل نام پدرش و برا    ينام او را به دل    . سپس به قتل رسيد   
ز يـ  ني مشابه محمد بـن عبـداهللا عثمـان    يز از نام ها   ييتم

: ۱۴۱۸ و ابن طقطقي،   ۱۸۰،ب]بي تا [اصفهاني،(اند  آورده
۶۵-۶۶.( 

 محمـد بـن      بنا به روايتي از اصفهاني، او از يـاران         -۱۳
  ).۱۹۲:،ب]بي تا[اصفهاني،: نك. (عبداهللا بود

يزيد  بالذري در خصوص هاشميه آورده است كه         -۱۴
 شهرى را در كوفه كنار فرات بنا كرد         ،بن عمر بن هبيره   

و در آن منزل گزيد و اندكى از آن مانده بـود كـه نامـه                
 تا از مجاورت اهل     از او خواست  مروان به وى رسيد و      

وى آن موضع را ترك كرد و در كنار         . كندكوفه اجتناب   
 قصرى را كه به قـصر ابـن هبيـره معـروف        ،جسر سورا 

به آن  به خالفت رسيد،    چون ابو العباس     .بنا كرد است،  
 تمام كرد و در آن       را شهر رفت و آنچه ناقص مانده بود      

 لكن مـردم بـه      ،بنايى ساخت و نام شهر را هاشميه نهاد       
بـه  . دادنـد  يره نـسبت مـى    عادت گذشته آن را به ابن هب      

و در برابــرش هاشــميه كــرد  تــرك همــين دليــل آن را
منصور عباسي پس    . جا ساكن شد   ديگرى ساخت و آن   

در هاشميه كوفه منزل كرد و آنچه از        از روي كار آمدن     
 تمام كرد و به بناى آن افزود و شـهر را             را آن مانده بود  

 را  بغـداد سـپس   .  مجهـز كـرد    ،به شكلى كه ميل داشت    
 و از مدينـة الـسالم ناميـد    ه، مير كـرد ع را تآناخت و س

منصور، عبد الرحمن بن    .  آنجا نقل مكان كرد    هاشميه به 
حسن بن حسن بن على بن ابى طالب را بـه خـاطر دو              

ــراهيم در هاشــميه  ــسرش محمــد و اب ــرد پ ــدانى ك . زن
حافظ ابرو نيز در توضـيح قـصر     ).۳۳۱: ۱۴۱۲بالذري،(
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ن موضع منـسوب بـه يزيـد        ايابن هبيره آورده است كه      
 والى عـراق     از سوي مروان   او. بن عمرو بن هبيره است    

مكــان در ايــن  ، بــه خالفـت رســيد چــون ســفاح. بـود 
 نـا  از كوشك و باغ و بازارهاى پوشيده ب         زيادي تاعمار

 اّما مردم به همان نام اول، ،كرد، و آن را هاشميه نام نهاد
  ).۷۶: ۱۳۷۸حافظ ابرو،(د خواندنآن را مي قصر هبيره، 

 از نسل دو فرزندش حـسن       ي اعقاب حسن بن عل    -۱۵
، ۱۰۲ : ۱۳۴۷؛ ابن عنبه،  ۴: ۱۹۶۲بخاري،  (د هستند   يو ز 

پنج فرزند  ). ۲۶:ش۱۳۷۷ان،  يو به کوشش رسول جعفر    
پسر حسن مثني  كه از ايشان اعقابي به جا مانده است،            
عبداهللا محض، ابراهيم الغمـر، حـسن مثلـث، جعفـر و            

: ۱۴۱۸؛ ابن طقطقـي، ۶-۵: ۱۹۶۲خاري، ب(داوود هستند  
 بـه   يفرزندان حـسن مثنـ    ). ۱۰۱: ۱۳۶۲ و ابن عنبه،     ۶۴

ز محمـد بـن عبـداهللا       يـ  از فرزندانـشان و ن     يهمراه برخ 
 ي از جمله کـسان    - عبداهللا محض  ي برادر مادر  -يعثمان

  . شدندي زندانيبودند که توسط منصور عباس
قـب  ل» الغمـر « ابراهيم را به خاطر جـود و كـرمش           -۱۶
 ).  ۶۴: ۱۹۹۷،يحسن(اند  داده

كه از آنـان نـسلي      ) ع( تنها فرزندان حسن بن علي     -۱۷
باقيمانده است، حسن مثني و زيد بن حسن هستند كـه           
اســتراتژي و عملكــرد سياســي ايــن دو و اعقابــشان بــا 

  .يكديگر متفاوت است
 شرح قيام محمد نفس زكيه و برادرش، ابراهيم در          -۱۸

. ر منابع تاريخ عمومي آمده است     مدينه و بصره در بيشت    
ــك( ــعري،: ن ــه،۱۶۲: ۱۳۶۲اش ــن عبدرب ؛ ۸۵: ۱۴۱۹؛ اب

  ).۵۸: ۱۹۹۷حسني،
ان ذكر است كه ابن فندق، محل مرگ عباس بن          ي شا -۱۹

حسن را زندان هاشميه   و محل مـرگ عبـداهللا را ربـذه               
عنوان كرده است و اين بـا زمـان مـرگ کـه آورده سـال                

آنكه صـاحب كتـاب     ق است، متناقض است؛ ضمن      ۱۴۵

محل مرگ او را زندان هاشميه دانـسته اسـت          » المجدي«
  ).۶۶: ۱۴۰۹العمري، : نك(
 در برخي منابع، از طريق عبداهللا محض و جعفر -۲۰

در خصوص ) ص(بن محمد، روايتي واحد از پيامبر
منزلت هفت تن از علويان مدفون در كنار شط فرات 

 افراد در نقل گرديده است كه شايد بتوان آن را با
بي [طبري،(گذشته در زندان هاشميه منطبق كرد 

؛ هرچند مؤلف )۸۸-۸۷: ۱۴۱۶ و ابن طاووس،۱۸۸]:تا
  .ن رواياتي واقف استيبه لزوم احتياط در اشاره به چن

 از جمله تحقيقات جديدي كه در خصوص -۲۱
ماهيت  جنبش حسنيان،«حسنيان انجام شده، كتاب 

 فهرست است كه» فكري و تكاپوهاي سياسي
محبوسين و رهايي يافتگان بدون تنقيح در آن آمده 

  ). ۱۶۱-۱۶۰ و ۱۵۶: ۱۳۸۵الهي زاده،: نك(است 

  منابع 
، شـرح نهـج البالغـه     ). ۱۳۷۲. ( ابن ابي الحديـد    .۱
  . نشرني: ، تهران۷و۱ج
ـ   ). ١٩٧٩. (ابن اثير  .۲ ، ٩و٥، ج   خي التـار  يالکامـل ف
   .دار صادر: روتيب
: روتيـ ، بصتـذکرة الخـوا  ). ۱۴۰۱. (ابن جـوزي   .٣

  .تيسسه اهل بؤانتشارات م
انتـشارات  : ،تهـران ۶، ج   طبقات). ۱۳۷۹. (ابن سعد  .۴

  .  شهيفرهنگ و اند
نـشر  : ، تهران نه منوره يخ مد يتار). ۱۳۸۰. (ابن شبه  .۵

  .   مشعر
ـ [،  ٣، ج   اقبال االعمـال  ). ١٤١٦. (ابن طـاووس   .٦  يب
  .يمکتب اعالم اسالم]: جا
، نييلطـالب  انساب ا  ي ف ياالصيل). ۱۴۱۸. (ابن طقطقي  .٧
  .يت اهللا مرعشيانتشارات کتابخانه آ: قم
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    ۶۱/  حسنيان زندان هاشميه
 
ـ عقـد الفر  ). ۱۴۱۹. (يابن عبد ربه اندلـس     .۸ ، ۵، ج دي
  .انتشارات دار و مکتبه الهالل: روتيب
ق يـ ، تحق۲۹، ج تاريخ دمـشق  ). ۲۰۰۱. (ابن عساكر  .۹
 . ياء التراث العربيدار اح: روتي، بي عاشور الجنوبيعل

ـ   ). ۱۳۶۲. (ابن عنبه  .۱۰ نـساب آل    ا يعمده الطالب ف
  . يالرض: ، قم طالبياب
دانـشگاه  : ، تهران فصول الفخريه ). ۱۳۴۷. ( ____ .۱۱

 .تهران

لباب االنـساب و االلقـاب و   ). ۱۴۱۰. (ابن فنـدق   .۱۲
  . يت اهللا مرعشيانتشارات کتابخانه آ: ، قم۱، ج االعقاب

  ].نا بي: [، مصر٢، ج المعارف). ١٩٦٧.(ابن قتيبه .١٣
ابوالقاسـم  ،  تجـارب االمـم   ). ۱۳۷۹. (ابن مسكويه  .۱۴

  .دارسروش: امامي، تهران
ــدبن محمــد .١٥ ــاريخ موصــل). ١٩٦٧. (ازدي،يزي ، ت

  ].نا بي: [به، قاهرهيتحقيق علي حب
ــماعيل    .١٦ ــن اس ــي ب ــعري، عل ــاالت ). ۱۳۶۲. (اش مق

  .امير كبير: ، تهراننياالسالميين و اختالف المصلّي
: روتي، ب ۲۱، ج   ياالغان].  تا يب. [،ابوالفرجياصفهان .۱۷

  .هيدار الکتب العلم
، هاشـم   نييمقاتل الطـالب  ].  تا يب. [ _________ .۱۸

  ].بي نا]: [ جايب[رسولي محالتي
: ، نجف هيسر سلسله علو  ). ۱۹۶۲. (بخاري، ابونصر  .۱۹

  .هيدريانتشارات ح
ــي   .۲۰ ــن يحي ــد ب ــالذري احم ــساب ).  م٢٠٠٠. (ب ان

  . داراليقظه العربيه:، دمشق٧، جاالشراف
فتـــــوح ). ۱۴۱۲. ( _________________ .۲۱

  .دارالفكر: يل زكار، بيروت، سهالبلدان
، ۲، ج جغرافياي حـافظ ابـرو    ). ۱۳۷۸. (حافظ ابرو  .۲۲

  .بنياد نشر ميراث مكتوب: تهران

اربع مخطوطات  ). ۱۹۹۷. (حسني،يحيي بن طبا طبا    .۲۳
، ) مـصر و شـام     يانبـاء االمـام فـ     (تي انساب اهل ب   يف

  .دارالکنان: دمشق
، تحقيق  ۲، ج معجم البلدان ]. بي تا . [حموي،ياقوت .۲۴

  .دارالكتب العلميه: دالعزيز جندي، بيروتفريد عب
، اخبـار الطـوال   ]. بي تا . [ احمد بن داوود   ،دينوري .۲۵

]: بي جا[تحقيق عبد المعضم عامر و جالل الدين شيال،      
  ].بي نا[
، ۷، ج يخ طبر يتار].  تا يب. [ري،محمد بن جر  طبري .۲۶

  .انتشارات دارالمعارف: قاهره
ــم و  ). ۱۹۴۹. ( ____________ .۲۷ ــاريخ امـ تـ

  .مطبعه التجاريه: ، قاهرهكالملو
: ، نجـف  الرجال). ۱۹۶۱. (،محمد بن حـسن   يطوس .۲۸

  .هيدريانتشارات ح
ـ   ). ١٤٠٩. (العمري،علي بـن الغنـايم     .٢٩  يالمجـدي ف

ت اهللا  يـ انتشارات کتابخانه آ  : ، قم ١، ج   نييانساب الطالب 
  .                يمرعش
، اخبار الدولـة العباسـيه    ). ١٩٧١.(مجهول المولف  .۳۰

: يز دوري و عبدالجبار المطلبـي، بيـروت       تحقيق عبدالعز 
       .دار الطليعه

اخبـار    العيون والحدائق في  ]. تا  بي. [ ________ .۳۱
   . مكتب المثني: ، بغداد٣، ج الحقايق

، حدائق الورديه ). ۱۴۲۳. (،احمد بن محمد  يالمحل .٣٢
: تحقيق المرتضي بن زيد المحطـوري الحـسني، صـنعا         

  .مركز بدر  العلمي و الثقافي
مـروج الـذهب و   ].  تـا يب. [ني بن حس  ي عل يمسعود .۳۳

  .دار اندلس: روتي، ب۳، ج معادن الجوهر
، االرشاد].  تا يب. [محمد بن محمد بن نعمان     مفيد، .۳۴
  .يانتشارات مؤسسه اعلم: روتيب
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  ۱۳۸۹ تابستان، )۶پياپي  (دوم هاي تاريخي، دورة جديد، سال دوم، شمارة   پژوهش/  ۶۲ 
 
ــارون .۳۵ ــارون ي،يحيي حــسنيه ــن ه ــن حــسين ب .  ب

م بـن   يق ابـراه  ي، تحق  معرفة السادة  ياالفادة ف ). ۱۴۲۲(
 و هـارون بـن حـسن بـن          يدين بن محمد مو   يمجدالد
  . هيمرکز انتشارات الدراسه االسالم: ، صعدهي خمريهاد
، تاريخ يعقوبي ). ۱۹۶۰. (يعقوبي، احمد ابن واضح    .۳۶
  .دار صادر: روتي، ب۲ج

  :قاتيمطالعات و تحق
، حجــاز در صــدر اســالم). ١٣٧٥. (احمــد علــي .۳۷

  .نشرمشعر: عبدالمحمد آيتي، قم
سنيان؛ جنبش حـ  ). ۱۳۸۵. (زاده محمد حـسن    الهي .۳۸

  .شيعه شناسي: ، قمماهيت فكري و تكاپوهاي سياسي
ــه کوشــش جعفر  .٣٩ ــوليب ــراث ). ١٣٧٧. (ان،رس مي

ت اهللا  يـ کتابخانـه آ  : ، قـم  )دفتـر هـشتم   (،  اسالمي ايران 
  .يمرعش
الزيد بين اماميـه    ). م٢٠٠٦. (، سامي )الغرواي(الغريري   .٤٠

  .دارالكتاب االسالمي]: جا بي[، و اهل سنه
جهاد شـيعه در دوره اول      ). ١٣٨٤. (مختارليثي،سميره .٤١

  .شيعه شناسي: ، محمد حاجي تقي، قمعباسي
اعالم المـؤلفين   ). ۱۴۲۰.(الوجيه،عبدالسالم بن عبـاس    .۴۲

  .موسسه االمام زيدبن علي الثقافيه: ، عمانالزيديه
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