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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 از مأمون تا معتضد  یرانیا یاسالم سمیگنوس معتضد 
 ی منزو نقیعلی

ل  ،ییخو  اب ی استاد دکتر عباس زر ۀ باران، جشن نام  ۀقطر  یکی   399  ۀخ، برگ 1370تهران،   ،یبه کوشش احمد تفض 

– 437 

 نومأم تفالخ

 ی امام رضا )ع( ولیعهد
 ی منصوب نمود.  ولیعهدالرضا )امام هشتم شیعه( را که به مرو خوانده بود به   بن موسی  علی 201رمضان مأمون در 

، 1شدچون یونس بن عبدالرحمان را که هنوز از اصحاب اجماع شیعه شمرده میهم  ، این کار او از یک سو شیعیانی تندرو

و از سوی دیگر عباسیان بغداد را بر آن داشت که در آغاز سال    2نمایندگزاری طاغوت متهم  بر آن داشت که او را به اتهام خدمت 

« بنامند و  ق( را به خلیفگی منصوب و او را »خلیفۀ ُسّنی 169  -   158ق مأمون را خلع کرده، ابراهیم پسر مهدی خلیفه ) 202

   و همراهان عرب مأمون در مرو نیز با این کار مخالف نمایند.  3مأمون را رافضی خوانند 

خواهی حکومت را از عباسیان به علویان بگردانی  تو می   به گفتۀ جهشیاری نعیم بن خازم به فضل ذوالریاستین گفت:

 4و سپس آن را خسروانی سازی! و گرنه چرا به جای رنگ سیاه عباسی، رنگ سبز ساسانی را بر رنگ سفید علوی برگزیدی؟

 
 شود. متن مقاله: می  1
 . 301، 6ج ی،چ قهپائ ،یکش  رجال  ؛1020،  3ج  ،یطبرتاریخ  2
 . ق 202اثیر، سال و ابن ؛ یطبرتاریخ  3
4  

ُ
 . 256جهشیاری، برگۀ اب، تّ الوزراء و الک
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 عهد شکنی مأمون 
هایی که به ایرانیان اطراف خود در خراسان داده بود که مرو را پایتخت سازد، دستور  ق مأمون، بر خالف قول 202در سال  

طراح نقشۀ خالفت مأمون به  که  فضل ذوالریاستین را    202شعبان    2چون به سرخس رسید، در    ، بازگشت به بغداد را صادر کرد

ولی باز مأمون منکر   ،1گرفتار شد و خستوان آمد   ، در حمام خفه کرد و خوشبختانه قاتل که خویشاوند مأمون بود  بود،  جای امین

ولی هنوز    ،بود و به عزا نشست و برای خرسندی حسن سهل برادر مقتول و خاندان او دختر، وی پوران را به همسری گزید 

 کاروان مأمون به بغداد نرسیده بود که خبر رسید حسن سهل دیوانه شده است.  

 د.  ق نفس راحت کشی 203ی امام رضا نیز با مرگ او در  ولیعهدمأمون از 

ُسّنی  به امام رضا )ع( نسبت داده   راویان  بغداد را  سخنانی  بازگشت به  پیشنهاد  به سود عباسیان  و  به زیان خود  اند که 

کند و مرگ امام رضا را در اثر سکته  ی امام رضا )ع( تحریک میولیعهدفضل ذوالریاستین طراح نقشۀ    دهد، مأمون را ضّد می

   .2شمرد

تاریخ سازگارتر است. مأمون در صفر    ، گویند مأمونش زهر خور کردو    /   المأمون سّمه  ّن إو قیل   با    204ولی این با روند 

روز پس از آن، او آخرین نوید را نیز که به طراحان نقشۀ خلیفگی مأمون    27های[ سبز به بغداد باز آمد، ولی  شعارهای ]پرچم 

اثیر، همان  ساسانی به سیاه عباسی باز گردد )طبری و ابن   سبز]پرچم[  بشکست و دستور داد شعار    ، به جای امین داده بود

 سال(.

 آزاد شدن اندیشۀ گنوسیسم اسالمی ایران 

های مردم ایران  شد، ولی تماس توده عرب در دو قرن سکوت با شمشیر درهم کوبیده می   های خونین مردم ایران ضّد قیام

پذیرفتند توحید آن را به صورت  داشت. ایرانیانی که اسالم را میادامه میسوادتر  های حاکم کم که تمدنی باالتر داشتند با عرب

 
 . 212،  3ابن خلکان، ج ،یاناالع یاتوف 1
 متن مقاله: شمرند.  2
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

نه توحید عددی توراتی، ایشان آیات مبارک اشراقی قرآن کریم را »محکمات« و    ،کردندتوحید اشراقی پدران خود تفسیر می 

را »متشابهات« می ر   1دانستند آیات عددی  آیات محکمات گنوسیسم اسالمی  بر  تکیه  با  ایدئولوژیک ضّد ا هم و    چون سالح 

 پرستی اموی و عباسی به کار برده بودند.  حکومت نژاد 

ها در میان ایرانیان مسلمان گنوسیست زندگی  مأمون که به دست ایرانیان بر سر کار آمد و مدت  تدر آغاز سدۀ سوم هجر 

 ی سود جوید. بر آن شد که از این بینش اسالمی برای حکومت عرب و به ویژه عباس  ،کرده بود

 ن وم أم  ییامنب اوخ
  :شودنما می مأمون خواب 

 .  2اند آورده  و قفطیداستان آمدن ارسطو به خواب مأمون را ندیم در فهرست 

 » ُحسن چیست؟«    پرسد:مأمون در این خواب از ارسطو می 

 چه عقل )خرد( بپسندد،    آن  گوید:ارسطو پاسخ می

 دیگر چه؟   گوید:مأمون می 

 چه شرع بپسندد.   آن  شنود:پاسخ می 

 سپس چه؟  د:پرسمأمون می 

 آن چه مردم بپسندند.  گوید:ارسطو می

 بیشتر گو!   گوید:مأمون می 

 
 ۀخواندند، در سدی( میررا متشابهات )واجب التفس   یاشراق  یاترا محکمات )قاطع( و آ  یعدد  یدتوح  ۀمبارک  یاتحاکم که آ  یانبرعکس ُسنّ   1

   استاد  یهشتم هجر
ّ
مارۀ ، ش 124،  16ج  ،یعهذر. نک:  است  یعدد  یاتآ  ۀاز شمار   یشب  یاشراق  یاتآ  ۀکه شمار  کندیاثبات م  یدر کتاب  یعالمه حل

یحیی فرزند سعید فرزند احمد فرزند یحیی فرزند حسن فرزند سعید هذلی   حلی، ابوزکریا محقق عموزادۀ ،البیان عن أسرار القرآن الفحص و :248

 .ق(689 –  601حلی )
 . 51 –  50  خ،1371ء، دانشگاه تهران، الحکما یخو تار  ؛303چ تجدد، ندیم، فهرست ابن 2
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 به توحید بگرا!   گوید:ارسطو می

انگیزه ؤم از  را یکی  این خواب  های خونین  گمان عامل مادی آن، همان قیام ردگراشدن مأمون دانند و بی های خ  رخان 

 ایرانیان ُمرجی،  
 
معتزلیان کهن بود که چنین رؤیا را اگر راست باشد برای    و  همیان ج    ، ریان د  راوندی، ابومسلم و مبارزات قلمی ق

 است.   مأمون پدید آورده

 مسائل طرح شده 
حاکم از یک سو و ایرانیان   ُسّنیان ها بود که در دو قرن سکوت میان  مسائلی که میان مأمون و ارسطو مطرح شد، همان 

 با توحید اشراقی جریان داشت و از این دست بود: مسلمان شده  

 . آیا ُح 1
ُ

 بح )نیکی و بدی( عقلی است یا شرعی؟ سن و ق
 کند.  دهد و شرع آن را تأیید می رد آدمی تشخیص می گفتند نیکی و بدی را خ  های مسلمان می گنوسیست 

 یرد. کند و آدمی باید آن را بپذشرع نیک و بد را تعیین می  :گفتندمی ُسّنیان 

 ؟ است؛ یا حادث قرآن قدیم ایآ. 2
   ؟سلفی گویند ُسّنیان چنان که  آیا قرآن کریم قدیم و ازلی است  

 های مسلمان گویند؟  چنان که گنوسیست   ت،حادث و مخلوق و نازل شدۀ زمان پیامبر اسآیا یا  

ها و پرداختۀ ذهن ایشان است و در هندیان گویند قوانین کتب، الهام آسمانی بر دل برهمنان و راشین  گوید:بیرونی می 

 .1باشد نتیجه قابل تغییر و تکامل می 

به   ، که هر اندیشه را نپسندند   ُسّنیان مانند دیگر    ، اثیرولی ابن   ،2شمردند را ابدی، ازلی، تغییر ناپذیر می   تورات یهود قوانین  

ق گوید: این مرد خلق قرآن را  240چسبانند، در مرگ احمد بن ابودواد معتزلی از طرفداران »خلق قرآن« به سال  یهودش می 

از جعد بن درهم ایرانی و او از ابان بن  او  ق( و  128د:  ق( و او از جهم بن صفوان سمرقندی ) 218د:  از بشر مریسی ایرانی ) 

 
 . 81برگۀ  ، 1958چ  بیرونی، ماللهند،  1
 . 102برگۀ  ،(449 )د: یعی ش ی، کراجککنز الفوائد؛ 576 ، برگۀ(315)د:  یهمدان ی ، عبد الجبار معتزلةشرح االصول الخمس 2
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

و او از طالوت یهودی و او از دائی خود لبید اعصم، همان یهودی که پیامبر را سحر زد، گرفته است و طالوت یهودی  سمعان  

اگر درست باشد گویای آن است    ،آورداثیر می . این سند که ابن 1زندیق بود و نخستین کس است که در این موضوع تألیف کرد

شدن   ایرانیزه(  )یعنی  زندیق  از  پس  یهودی  ازلی،  که  قدیم،  به  قائل  دیدیم  که  چنان  یهودیان  وگرنه  است  یافته  را  باور  این 

 بودن قوانین هستند. ابدی 

 تأویل صفات ناستوده به خدا نسبت بی. 3
صفات »جبار«، »منتقم«، »متکبر« و »قهار« را    ُسّنیان تأویل به خداوند چنان که  های ناستودۀ بی دادن صفت آیا نسبت 

   ؟تأویل به او نسبت دهند درست استبی 

 را از خدا سلب نمود؟   هاۀ آن نکوهیدمعنی  ها را پذیرفت و یا باید معنی ستودۀ آن 

 مادی؛ یا مهنوی بودن مبادی عالیه. 4
 یا روحانی ؟  ؟آیا مبادی عالیه مادی هستند 

بودن نامیدند و باطلهای معتقد بدان را »غالی« می سلفی اعتقاد به روحانیت مبادی اولیه را »غلو« و گنوسیست   ُسّنیان 

 نمودند. استناد می  2دینکم«  يالتغلوا ف  ها به آیۀ مبارکۀ »و آن 

 
 .ق 240سالحوادث اثیر، ابن، الکامل 1
2  Z:    ْم و    :171، آیت  4قرآن کریم، سورۀ نساء، شمارۀ
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ف  در حق    یید؛سخن نگو   یجز به راست  ،خدا  ۀ و دربار   ید خود اندازه نگه دار  یناهل کتاب، در د  / ی  ک 

پس به خدا و   ،است یتاز عالم الوه یفرستاده و روح یماست که به مر ی گفت که او رسول خداست و کلمه اله یدنشا ینجز ا یمبن مر یسیع یحمس

و منّزه    یستن  یی خدا  یکتا  یشما بهتر است، جز خدا  یکه برا  یستیدگفتار شرک باز ا  ین، از ایدنشو   قائل  یثو به تثل  ید آور  یمانهمه فرستادگانش ا

 است.  ی)همه موجودات( کاف یاست همه ملک او است و خدا تنها به نگهبان ینباشد، هر چه در آسمان و زم یو برتر از آن است که او را فرزند
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

حاکم   ُسّنیان های گنوسیست مسلمان شده و  ها در دو سدۀ آغازین اسالم در میان توده ها مانند آن ها و ده این پرسش 

ضّد  ایرانیان  دست  به  ایدئولوژیک  سالحی  صورت  به  و  بود  کشاکش  می   وسیلۀ  کار  به  کشاندن  عرب  با  مأمون  رفت. 

و با    گنوسیسم اسالمی نشان داد  به حکومت، حکام عرب را به مردم ایران نزدیک کرد و طرفدار   زدهنرم ُسّنی های گنوسیست 

جلوه داد و چنان مصونیت به ارسطو داد که    گنوسیست حاکم ُسّنی نماشدن خود، ارسطو را حامی و پشتیبان عقاید نیمهخواب 

از ارسطو نیز اندیشه ایرانیان و گنوسیست   ، تا چند سدۀ بعد چنان که خواهیم دید های خود را به ارسطو نسبت  های حادتر 

افالطونی« است که ارسطو از آن بیزار  ُمُثل  دند. از جمله همین آخرین پرسش در بارۀ روحانیت مبادی چیزی همانند »دامی

 است.  

 آموخت، در خواب از ارسطو به حساب آورد.می چه را مأمون در بیداری از ایرانیان   باری آن 

»خلق قرآن« و تفضیل علی )ع( بر دیگر یاران را اعالم    در ربیع یکم مأمون اندیشۀ   :گوید  212طبری در رویدادهای سال  

ها را پیش از ایشان،  به وسیلۀ معتزلیان و برخی از آن  مانند دیگر مسائل یاد شده قبالً   ،هاولی پیدا است که این اندیشه   ، نمود

 
 
 رجیان مطرح کرده بودند.  ریان و مُ د  ق

پس باید گفت در این سال او جرأت    ،ها را پذیرفته بودعماًل برخی از آن  ،با آوردن امام رضا )ع( خود مأمون نیز در خراسان 

 ها را اظهار کند. یافت که آن 

نامه چهار  سال  در  در  طبری  که  می218ای  دستور  مأمون  است،  کرده  ثبت  مأمون  از  دولتی  ق  عالیۀ  مقامات  از  دهد 

دهد که معتزلیان نیمه گنوسیست به  نماید و این نشان می درسان، گواهان اشارت می باورپرسی شود؛ به ویژه او به محدثان، دا

رتبۀ  یهای گنوسیسم اسالمی )اسالم شرق دجله تا سند( را میان طبقۀ حاکمه و کارمندان عالحکومت رسیده خواستند باور 

نمایی بودند رواج دهند، نه تودۀ مردم که  ی ها و ُسنّ کردن آن دولت که در دو قرن گذشته برای حفظ مقام خود مجبور به پنهان 

 
Z:    و  :  77، آیت  5سورۀ مائده، شمارۀ ّ
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

گنوسیسم عامیانه    شدند؛ البته مقصود من بخشی از همیشه ناآگاهانه با گنوسیسم خانوادگی و ملی ایرانی خود تربیت می 

 است که نیازی به تعلیم کالسیک ندارد. 

 مجازشدن متعه )ازدواج موقت( 
آن را به رسمیت شناخته   ،1نساء سورۀ  گیری موقت در میان عرب پیش از اسالم روا بود. اسالم نیز طبق آیۀ مبارکۀ  جفت 

 .  2ولی عمر دو متعه را خالف مصلحت دانسته و ممنوع ساخت: متعۀ حج و متعۀ زنان   ،شداست و تا روزگار عمر به کار بسته می

 شمردند.  شمردند، این حکم او را باطل و متعه را مجاز می ا غاصبانه میهای حاد مسلمان، که خالفت عمر ر گنوسیست 

ق هنگام سفر به سوریه به جارچی دستور داد اعالم کند متعۀ زنان مباح است و عمر  215مأمون به سال    : خلکان گویدابن 

   .3أی او را عوض کردخطاب حق تغییر قانون محمدی را نداشته است. روز دیگر دادرس یحیا بن اکثم پیش او شد و ر 

ها و باورپرسی سکوت کرد و چون متوکل آمد، گفت  یحیای یاد شده که در سراسر حکومت معتزلیان دادرس بود از شکنجه 

 کسی که قرآن را مخلوق شمرد باید توبه کند و اگر نکرد باید گردنش را بزنند.  

 .4ابنه دارد باز است و هم : این قاضی متهم بود که هم بچه خلکان گویدابن 

 
1  Z:    ه     و    :24، آیت  4قرآن کریم، سورۀ نساء، شمارۀ
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حکم خدا  ین. ایدابا کّفار، به حکم خدا متصّرف شده  یهاکه در جنگ یشما حرام شد( مگر آن زنان ی)برا یزو نکاح زنان شوهردار نا

ها  پس چنانچه از آن  ید،که زنا کن  نه آن  یریدبگ  ییزناشو   یق چه ذکر شد شما را حالل است که به مال خود به طر  آن  یرغ  ی بر شماست، و هر زن

 ید)و بدان  ید کن یبا هم تراض  یزیمهر هم به چ  یینبر شما که بعد از تع  یستن  یو باک   ید،هاست به آنان بپردازکه حق آن  ّیند آن مهر معیمند شو بهره

 که( البته خدا دانا و آگاه است.
 .کامحال  یاتآ یهاکتاب ۀهم  ؛ 288 برگۀ یلی،اردب یان،الب ةزبد 2
 . 214 - 197برگۀ ، 5ج خلکان،، ابنیانعال  یاتوف 3
 همان جا. 4
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 آخرین وصیت مأمون  
به سال   و سفارش می ق در طرسوس وصیتنامه218مأمون  نوشته  و جانشین خود معتصم  برادر  برای  مواظب    :کندای 

کن! باور »خلق قرآن« و »توحید«    دینان را نابودکن! علویان را سیرمردمی که در میان ایشان هستی )یعنی ایرانیان( باش! خرم

! علویان را، که ایرانیان زیر پرچم  آنان و  1ناپذیران ایشان را نابودکن کنی، پس آشتی یعنی تو در ایران زندگی می   ، نما!را ترویج  

سمبل گنوسیسم اسالمی و  که  اور خلق قرآن را  ب کن تا از ایرانیان دور شوند و    جنگند، سیر با شعار گنوسیسم اسالمی با ما می 

 گیر و ترویج کن تا ویژۀ ایشان نباشد.  ب توحید اشراقی است، خود دست 

داشتند.  فاطمه را در کاخ سلطنتی در پایتخت نگاه می یس بنی ئشاید به پیروی از همین وصیت مأمون بود که فرزندانش ر 

خود مأمون پس از شهادت رضا امام هشتم )ع( دختر خود را به پسر او، امام نهم محمد تقی )ع( به همسری داد و او را محترم  

ری، بدان شهر منتقل شدند  کو حسن عس  نقیعلی داشت و پس از انتقال پایتخت از بغداد به سامره امام دهم و یازدهم ما،  می

سلفی را در کنار جنازۀ بابک    بن نصر ُسّنی   و همان جا درگذشتند و شاید در اجرای همین وصیت بود که واثق خلیفه الشۀ احمد

 . 2به دار آویخت 

 های مأمون و جانشینانش  رویکج
سی سال دوران مأمون و برادران او که معتزلیان حکومت را در دست داشتند، نه تنها باورهای گنوسیسم اسالمی که دو  

 تحمیل کردند.    ،ی که حاضر به پذیرش آن نبودندُسّنیانبلکه برخی از آن باورها را با زور به  ؛آزاد شد ، قرن محکوم بود

 
1  Z:  سر آشکارا   یککه    یارماز  ین،دمقنع، بابک خرم  یس،سنباد، استاذس   ید،آفرچون ماه  یرانیا  یمقال از قهرمانان مل  یندر ا  یزمن ن   رو،ینازا

 ی، )طبر  گذارندیعرب و جهود نم  یانم  یفرق   ینانکردند سخن ندارم. ا  یرانیانسر بلند ا  یکرده و جان و مال و خاندان خود را فدا  یامضّد عرب ق

مردم    ۀبا تود  ینانهباست که واقع  یرانیا  یروهایجا از ن  ین( سخن من در ا5852  ، 3، جینده، پا1226  ،3ج ؛  5825  ،3، جینده؛ پا1195،  3ج  ی،عرب

نداشت بر  یزدی ا ۀ که هرگاه محمد فر  دنخود از ته دل باور داشت یده،که چهار تا هشت نسل پدران خود را مسلمان د یفشار، همگام بودن مردم یرز

 .شدینم یروزپ یصرکسرا و ق
 . 5979 ،3اینده، ج پ  ؛ 1348،  3ج  ی،عرب ،یطبرتاریخ  2
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

از معتزلیان که ده  گرانی سنگدل ساخت. او به خیال خود  شکنجه   ، بودند  شکنجه شده   ُسّنیان ها سال به دست  مأمون 

دهد، و زورگویی هر آدمی را به  خواست ریشۀ خرافات قشری را براندازد، غافل از این که آزادی است که درستی را نشان میمی

 انگیزد. مقاومت برمی 

 ق(227 - 180)  خلیفگی معتصم
درگذشت و برادرش معتصم همان روز بر تخت نشست و از سفر سوریه به سوی بغداد    218رجب    18مأمون در پنجشنبه  

 . 1رمضان همان سال بدان جا رسید 1بازگشت و شنبه 

طالب  ق مردم طالقان خراسان مردمی به نام محمد پسر قاسم ...، که خود را نوادۀ حسین بن علی بن ابی 219در سال  

رد آمدند. او به عنوان »الرضا من آل محمد« چند بار با سپاه عبدالله  دور او گ  ،  دانست، از مدینه به طالقان خراسان آورده)ع( می

 طاهر از خاندان طاهری دست نشاندۀ عباسیان جنگیده، اسیر شد و نزد معتصم به بغداد فرستاده شد.  

از زندان نیز به کمک گنوسیست به مجلس معتصم درآمد و د  219ربیع دوم  14دوشنبه   ها  ستور زندانش را داد ولی او 

 .  2بگریخت. معتصم برای گرفتن او صد هزار درهم جایزه نهاد 

دربارۀ قرآن و دیدن   ترین مذاهب ُسّنی ق( آوردندۀ قشری 241  -   164ق معتصم از احمد حنبل مروزی ) 219در این سال  

ماه در    28پس او را آن قدر شالق زد تا پوست تن او کنده شد، ولی نپذیرفت و    ،نه دادمآبا باورپرسی کرد و او پاسخ ُسّنی  ،خدا

 گنوسیستی، متوکل او را مشاور خود کرد.   نشین شد تا پس از کودتای ضّد زندان ماند، آزاد گردید و گوشه

 (.  زرکلی اعالماست )   دارد. کتابی نیز ابو زهره معاصر ما چاپ کرده حنبل مناقب احمد جوزی کتابی به نام ابن 

 
 .اثیر، همان سال؛ ابن5799 ، 3اینده، جپ ؛ 1146،  3عربی ج ؛5775 ،3اینده، ج پ  ؛ 1140،  3ج  ی،عرب ،یطبرتاریخ  1
 اثیر همان سال.؛ ابن 5800  ،3اینده، جپ  ؛1166 –  1165  ،3ج  ی،عرب ،یطبرتاریخ  2
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

ق معتصم به دست ابوالوزیر احمد بن خالد، زمینی در سامره از دیر مسیحیان خریداری کرد و به ساختمان  220به سال  

دادند. گاهی جنازۀ ترکی  پرداخت. انگیزۀ این کار آن بود که سپاهیان ترک، که عباسیان آورده بودند، مردم بغداد را آزار می 

 .  1به دست » أبناء« کشته شده بود. مردم به معتصم شکایت کرده و دور شدن سپاه را خواستار شدند شد که یافت می 

 وزیران معتصم 
شده  بردان« پیش از خلیفگی معتصم کمک دبیر او »جرمقانی« بود که هر دو سریانی عرب فضل پسر مروان، از آرامیان » 

 یر معتصم و کارگزار او در بغداد بود.  بودند. پس از مرگ جرمقانی فضل جای او را گرفته، دب

 هنگامی که معتصم خلیفه از سوریه به بغداد بازگشت، فضل همه کارۀ او شد. 

 نمود.  می آزرد و تحقیر او ایرانیان پیرامون معتصم را می

لباس رسمی    را که از مردم دسکرۀ واسط و شاید از لرستان بود، از پوشیدن   او محمد بن عبدالمک بن زیات وزیر آینده

 بازداشت.  

 زیات و احمد بن عمار بن شاذی بصری خراسانی، وزیر پس از فضل، از رفتار او شکایت کردند.  

د، از آرامیان عرب شدۀ قنسرین، از سران معتزله و رقیب محمد زیات نیز به ایشان پیوست. یک ندیم معتصم به  ودای ابابن 

 ار کرد. پس فضل به زندانی به نام »سن« در راه موصل تبعید شد.  نام » هفتی« نیز روند کار را برای معتصم آشک 

شاذی خراسانی بود، به وزیری معتصم نشست و دو کرانۀ عبدالمک زیات، که لهجۀ عربی واسطی او بهتر از ابن  محمد بن

 شهر سامره به دست او ساخته شد.  

   .2گنوسیستی متوکل کشته شد  او در آن مقام بماند تا در کودتای ضّد 

 
 . 5811 ،3اینده، ج پ؛  1181،  3ج  ی،عرب ،یطبرتاریخ  1
 .182،  4؛ ج63، 1ج ، وفیلت،خلکانو ابن ؛ق 220اثیر، سالو ابن ؛ یطبرتاریخ  2
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 های نیمه مستقل خاندان
مستقل بودند که بر  هایی فئودالی نیمهطاهریان خراسان، خرمیان آذربایجان و سپهبدان مازندران ]طبرستان[، خاندان 

های اسالمی ایرانی را به حکومت راه داده  های یاد شده حکومت داشتند. خلیفگان عرب حتی در دورانی که گنوسیست بخش 

ها به سود خود استفاده کرده و ایشان  های درونی این خاندان ق( از کشاکش 232 - 198های  بودند )حکومت معتزلیان سال 

 داشتند. و حکومت عرب را بر ایران استوار می انداختند را به جان هم می 

کردند و مأمون آن را در خاندان  ق(، که جای گفتگو است، طاهریان بر خراسان حکومت می227  -  218در زمان معتصم ) 

  کردن هر دوی ایشان،گونه حکومت داشتند. معتصم برای متزلزل  همین  ، ایشان به ارث نهاده بود و سپهبدان نیز در مازندران 

از یک سو به سپهبدان دستور داد مالیات را به طاهریان خراسان بپردازند و از سوی دیگر به سردار سپاه ایرانی خود، افشین،  

نمود که مالیات را مستقاًل  داد، تا آن جا که او مازیار سپهبد مازندران را تشویق می امید حکومت بر خراسان به جای طاهریان می 

فر  برای معتصم  بغداد  بابک، قهرمان  به  به جنگ  امید حکومت خراسان  به  را  او منکجور  و خویشاوند  افشین  ستند. معتصم 

به سامره   را اسیر کرده  تا مازیار سپهبد مازندان  را واداشت  آوردند و طاهریان  به سامره  را اسیر کرده  او  تا  آذربایجان فرستاد 

 .1عرب بکشت  نیز به اتهام همکاری ضّد  مازیار را و  افشین ، فرستادند، و در سامره پس از کشتن بابک

گنوسیست  مازیار،  و  افشین  محاکمۀ  شده در  کشانیده  حکومت  به  و  کرده  آشتی  اب هم   ،ایهای  بن  احمد  د ودای چون 

شرکت داشتند. موارد اتهام نیز عبارت بود از: چرا    ، یسین، اسحاق پسر ابراهیم بن مصعب، محمد بن عبدالملک زیات وزیررتئو

ات یافت شده است؟ چرا در اسروشنه به مردم آزادی ادیان  های کفرآمیز با تزئینات هنری تذهیب و گوهرنشان در خانه کتاب

 دادی؟  

قشری تازیان   نهای به حکومت رسیده ازگنوسیسم دور شده با تسنّ دهد که تا چه اندازه این گنوسیست و این نشان می 

 آلوده بودند. 

 
 .ق 226تا  218 یهاسال یر،اثو ابن یطبر 1
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 بابک خرم دین
های یاد شده از موضوع بحث مقالت ما،  رهبر خرمیان آذربایجان، قیام این قهرمان ملی و شکست او مانند دیگر خاندان 

 که سیر گنوسیسم اسالمی ایران از مأمون تا معتضد باشد، بیرون است.  

همدانی، ولتر، همایون فرخ و دیگران که ویژۀ آن ظم، زندی، کریمی  های شادروان نفیسی، پرتو اعمن خواننده را به کتاب 

 دهم.  حوالت می  ، اندنگاشته 

پدرانش مسلمان  نسل که  از هشت  بعد که بیش  به  از سدۀ سوم هجری  ایرانی  نشان داد که  پهلوان ملی  این  شکست 

 نباید بیرون از دایرۀ اسالم با ستمکاران عرب بجنگد.    ،اند شده 

ها را از ایران براندازد، گنوسیسم اسالمی است که در آن روزگار باورهای ملی و مذهبی مردم را  عرب   د شر توان چه می   آن 

 داشت. یکسان گرامی می 

 ق(232 –  186خلیفگی واثق ) 

 مرگ معتصم و خلیفگی واثق 
. با این که واثق  ق درگذشت و در همان روز پسر او واثق بر تخت خلیفگی بنشست227ربیع یکم سال    18او در پنجشنبه  

آن را در محاکمۀ احمد بن نصر    و نمود  مانند »خلق قرآن« و »توحید« اظهار وفاداری می   ،گنوسیستی معتزلیان به باورهای نیمه

  ، سلفی نشان داد و در مبادلۀ ایران با دولت روم، چنان که خواهیم گفت، آن باورها را شرط باز خرید اسیران مسلمان نهاد  ُسّنی

آثا ُسّنی ولی  سست ر  و  گنوسیست زدگی  میان  درونی  کشاکش  صورت  به  گنوسیسم  میان  شدن  ویژه  به  حاکم،  های 

 شود. کم آشکار می ق کم 229های ایرانی و آرامی از سال گنوسیست 

ر بود کشاکش رخ داد و ودای ابمیان دادرس ابن 
ُ
یکدیگر  د، که آرامی عرب شده بود با محمد زیات وزیر که ایرانی و شاید ل

یل و احمد بن خصیب  ئایشان( پس واثق چند تن از دبیران مانند احمد بن اسرا   ۀنامخلکان در زندگی را به شعر هجو کردند )ابن 

 و ابوالوزیر و دستیاران ایشان را مصادره و شکنجه کرد. 
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 باز خرید اسیران به شرط باورپرسی
و چند صد اسیر رومی با اسیر مسلمان مبادله شدند. واثق دستور  ق بنا بر قرار قبلی چهار هزار 231در روز عاشورای سال  

  ، خواهند با مبادله به کشور اسالمی باز گردندداد تا احمد پسر سعید باهلی، مرزبان آن جا، از هر یک از اسیران مسلمان که می

و   پذیرفته،  داشت  باور  را  خدا  بودن  نادیدنی  و  قرآن  بودن  که مخلوق  شود. هرکس  باز  باورپرسی  روم  به  نداشت  باور  هرکس 

   .1گردانیده شود 

یانواکنش 
 

   ُسن
از مأمون به دست حکام ُسّنیمعتزلیان که ده از رسیدن به حکومت به  شکنجه شده بودند، یک   ها سال پیش  باره پس 

سستی در حکام  پس همین که اندک آثار    ، بودگرانی سنگدل تبدیل شده بودند و این از دیدۀ مردم بسیار زننده می شکنجه

 هم جمع شدند.    ردبه گ   ُسّنیان ترین معتزلی دیده شد، قشری 

های  ای از بغداد شماری از تیره عرب ق در گوشه 231معتزلیان، در سال    ضّد   ، یک سال پیش از کودتای متوکل در سامره

 کردند.  رد آمده و به خلیفگی با وی بیعت بسیار قشری در پنهان به دور احمد بن نصر گ   ُسّنی

، چون یحیا بن معین، دورقی، خیثمه در خانۀ احمد بن نصر  محدثان ُسّنی   2و عباس بود و پیر نیای او یکی از نقیبان بنی 

جستند و از این که چرا معتزلیانی  تبری می  قرآنبودن  کردند و از باور مخلوق گذاران معتزلی بدگویی می آمدند و از بدعت رد می گ  

 داشتند.  گله می  ، اندبر»واثق« خلیفه چیرهاود دی د بن ابمشرب چون احم فیلسوف 

  ، ق نیز انجمنی به نام امر به معروف و نهی از منکر201خواند. او به سال  احمد بن نصر، »واثق« خلیفه را خنزیر و کافر می 

 ولی او با روی کار آمدن حکومت معتزلیان از میان رفته بود.   ،3مأمون فراهم کرده بود  ضّد 

 
 اثیر همان سال. ؛ ابن 5986  - 5982  ،3؛ پاینده، ج1356 –  1351،  3عربی، ج ،یطبر تاریخ 1

 متن مقاله: پیره.  2
 . 5655 ؛ پاینده، 1008برگۀ  ،یطبرتاریخ  3
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

هایی  طبل  231او گروهی را سازمان داده و دینارهایی نیز میان ایشان پخش کرد. بنا بود شب پنجشنبه سوم شعبان سال  

ا به صدا در آمد، و در  همستی چند تن از ایشان یک شب جلوتر طبل  را به صدا آوردند تا مردم از خانه بیرون آیند، ولی در پی

هایشان پرچم سبز که سرخی در میان داشت در یک چاه به دست آمد، و  سران ایشان گرفتار شده در خانه   ، هاگرفتاری آن   پی

از بغداد به پایتخت سامره نزد    231شعبان    29پس ایشان را دست بسته در   ،از آن جا بر رهبرشان احمد بن نصر دست یافتند

 واثق فرستادند.  

پس چون احمد را    ،د برپا کردوچون احمد پسر ابودا  ،واثق نشستی همگانی برای بازپرسی ایشان با حضور سران معتزلی

 گویی؟ دولتی او بپرسد، پرسید: ای احمد در بارۀ قرآن چه می  آوردند، واثق پیش از آن که از شورش ضّد 

 کالم خداست!   گفت:

 آیا او را خواهی دید؟   گویی؟ در بارۀ خدا روز قیامت چه می  پرسید:

و ما همان را باور    1چون ماه، همگان خواهند دید خدا را روز قیامت هم   : گویدپیغمبر می   ! ای امیرمؤمنان احمد گفت:  

گرداند، دعای »یا  آن را رو به رو می  که داریم! و نیز از پیامبر روایت است که دل مؤمن در میان دو انگشت از انگشتان خدا است 

 دهد! همین معنی را می   «،2داری کن دل مرا در این دین نگه ،هاای گردانندۀ دل   /مقلب القلوب ... 

 وای بر تو ببین چه گویی!   اسحاق ابراهیم )یکی از بازپرسان( گفت:

کنم که با سخنان پیامبر اسالم  و نصیحت میشما دستور دادی حقیقت را به امیرمؤمنان بگویم و اکنون به ا  احمد گفت:

 مخالفت نورزد!!  

 گویید؟  شما چه می   واثق رو به حاضران پرسید:

 
1  Z  :مسلمان   یهاگنوسیست  یول  ،کردندیها بسیار استناد مدیدن خدا با چشم سر به چنین حدیث  یدر دو قرن آغازین، برا  یسنیان سلف

ٌة ها را مانند آیت مبارکه آن ۀهم ر  اظ  ا ن  ه  ّ
ب 
ٰی ر 

 
ل ٌة إ 

ر  اض  ٍذ ن  ئ 
ْوم    -  21، 75 ،)قیامت گرندنیها در آن روز بر افروخته است و به خدایشان مرخسار /ُوُجوٌه ی 

 . کردندیدار با چشم دل تفسیر مدی ی( به معن22
2  Z:   ا ار    ی  ْبص 

 ْ
وب  و  اْل

ُ
ُقل

ْ
ب  ال

ِّ
ل ا ُمق     ی 

 
ر  الل بِّ ار    ْیل  ُمد  ه  او  الن    ی 

 
ل ا إ 

ن 
 
ال  ح 

ْ
ل وِّ ال  ح  ْحو 

 ْ
ْول  و  اْل ح 

ْ
 ال

 
ل وِّ ال    ی ُمح  ح 

ْ
ن  ال

ْحس 
 
 ها،یده ها و ددهنده دل   ییرتغ یا/    أ

 . حال یکوترینبگردان حال ما را به ن ،هاسال و حالت  ۀگردانند ی ا ،مدبر شب و روز یا
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 هرکدام چیزی گفتند.  

گفت: بود  نشسته  جا  آن  در  و  بود  احمد  که دوست  باختر  کرانۀ  پیشین  ای    عبدالرحمان پسر اسحاق دادرس 

 امیرمؤمنان خون خود او هدر است! 

 نوشم. د گفت: اگر خونش را به من دهید می وداي ابنی همکار ابن ابو عبدالله ارم

 کشتنی است!   واثق گفت:

 یا دیوانه شده باشد!   ؛اش دهید! شاید بیمارتوبه  ، کافر است گفت: ، که مخالف کشتن او بودداود  ابي ابن 

پس شمشیر »معدیکرب« را از انبار خواست و برگرفت و به    ،چون من برخاستم کسی از شما برنخیزد  واثق دستور داد:

رفته برگردن او زد و سپس بر سرش کوبید و سیمای دمشقی سر او را ببرید و    ،سوی احمد که در میان نطعی چشم بسته بود

 خاوری و چند روز باختری به نمایش نهادند.   الشۀ او را نزد الشۀ »بابک« بیاویختند و سرش را چند روز در کرانۀ 

این سر کافر مشرک احمد بن نصر ... است که به دست بندۀ خداوند    بر روی برگی که به گوش او دوخته نوشته بودند:

بودن قرآن و نفی تشبیه خدا و پیشنهاد توبت و  پس از اتمام حجت در مخلوق   ، امام هارون واثق امیرمؤمنان کشته شده است

مالقات و با  های تاریک بی پس بیست و اند تن از یارانش را گرفته به زندان  ، او را به جهنم فرستاد  ،کار او و اصرار صریح بر کفر ان

   .1ها مردند زنجیر سنگین انداختند و گروهی از آنان در زندان 

 ق(247 – 206خلیفگی متوکل ) 

 مرگ واثق و خلیفگی متوکل
  ،خواستند پسرش محمد را که کودک بود  ،درگذشت، گروهی همراه با محمد زیات وزیر ایرانی  232ذیحجۀ    24واثق در  

 اثیر(. و ابن  طبری خ یرا تمتوکل را پیشنهاد کرد و به دیگران پذیراند ) داود ی برنشانند، ولی دادرس بزرگ احمد بن اب

 
 . 231سال یر،اث؛ ابن5975، 3ج  ینده،؛ پا1343،  3ج  ی،عرب ،یطبر یختار 1
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

گرا بود و از این  ش از برادرش واثق سنت چنان که دیدیم، بازگشت از گنوسیسم از روزگار واثق آغاز شده بود، ولی متوکل بی 

د آرامی  ودای ابداد. درکشاکش میان ابن تر داشتند بر ایرانیان برتری می مآب نژادان را که تربیتی ُسّنی ها و آرامی رو آشکارا عرب 

های یاد کردۀ طبری  مد های معتزله بودند، از نخستین جانبدار بود و چنان که پیشاو محمد زیات ایرانی، که هر دو از تئوریسین 

 بوده است.   دهد این دوستی و دشمنی متقابل نیز می نشان می 

در   خالفت  به  متوکل  نشستن  از  پس  روز  از    233صفر  7چهل  بازجویی  در  که  را  زیات  محمد  گنوسیست   ُسّنیانوزیر 

ترین  ر متوکل را چیده بود، با سخت گیر بود، دستگیر کرد و به بهانۀ آن که در روزگار واثق به دستور خلیفه موی بلند س سخت 

پسرش محمد را برجای پدر به دادرسی نهاد تا در سال    ،د آزاد بود و چون فلج شد اودی ها بکشت و رقیب او احمد بن ابشکنجه

 .  1ق درگذشت 240ق ایشان را مصادره کرد و احمد به سال  237

اسالمی گنوسیسم  از  بازگشت  برای  متوکل  کارهای  نخستین  فسخ    ، از  و  قرآن  خلق  دربارۀ  گفتگو  منع  فرمان  پخش 

ق اعادۀ حیثیت  231سلفی به سال    ُسّنیان های مأمون بود. برای تأیید این دیدگاه خواست از احمد بن نصر رهبر قیام  فرمان 

پایین آورد، تودۀ مردم گنوسیست سامره به    ، نماید، ولی همین که خواست الشۀ او را که هنوز در کنار الشۀ بابک آویخته بود

ق پایگاه خود را استوار یافت، روز عید فطر جنازه  237سپس چون در سال    ، داشتشورش برخاستند و متوکل از آن کار دست بر 

سپرد و او آن را به بغداد برده، با مراسم بزرگداشت به خاک سپردند. گزارش بازگردانیدن سر او  برادرش  را پایین آورده، به پسر  

ا خبرگزاران از بغداد به سامره به متوکل رسانیدند و او  به تنش و انبوهی مردم در کلتانیه )شاید: کلدانیه( و تبرک به الشۀ او ر 

   .2ترسیده و دستور توقف داد 

های نوساز ذمیان ویران شود و همۀ ذمیان عالمتی ق دستور داد نمازخانه 239و    235خویی متوکل آن که به سال  ر از زب

 بر پوشاک خود بزنند و سوار اسب نشوند تا همه جا و همیشه شناخته شوند!  

 طالب )ع( و معتزله و شیعه بسراید.  علی بن ابی   کرد و ضّد را وادار می  نژاد ُسّنیعلی بن جهم شاعر عرب  او

 
 .ق 233سال یر،اثو ابن ی و طبر یاتو محمد ز داودیاحمد بن اب یهاخلکان در واژه ابن 1
 ق. 237سال  یر،اث ؛ ابن 6041  ،3پاینده، ج؛  1414 –  1412،  3ج  ی،عرب ،یطبرتاریخ  2
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تا   ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون    از 

 معتضد 

امیه رخجی ابوالسمط از موالی بنی   1لؤی، عمر بن فرج اثیر این شاعر را یکی از ندیمان ناصبی متوکل، در شمار ابن ابن 

رقصانیده  های میخوارگی، بالش برشکم عبادۀ مخنث بسته او را می که در نشست   آوردمی اترجه  عبدالله بن محمد هاشمی ابن

ق( در احوال  356  -   284لیکن بوالفرج اصفهانی )   ؛زدندخوانده و دست می آمیز نسبت به امام علی )ع( می تصنیف توهین 

تای ضدگنوسیستی متوکل نیز رو به افزایش  گنوسیسم اسالمی پس از کود  مّد   ، دهدآورد که نشان میعلی بن جهم داستانی می 

 .  2های گنوسیستی دارند است و بیشتر سران کشور و ندیمان خود متوکل نیز گرایش 

از راه بیدون خادم از قبیحه کنیز    علی بن جهم شاعر ُسّنی  افتاده و قصیدتی در ستایش متوکل سروده  دربار به زندان 

 د که به متوکل برساند.  خواه می  ، متوکل که مادر معتز ناصبی است

ند و خواستار مرگ علی هستند و جز  ااست و اینان )پیرامونیان متوکل( رافضیان   علی ُسّنی   گوید:بیدون به قبیحه می 

 کسی را ندارد.   ، تو

گنوسیست خود گفت:  معتز به مجلس متوکل آمده آهسته آن را به گوش متوکل گفت، متوکل خندیده به اطرافیان نیمه

ولی حاضران    ،کنم   توانم او را رّد کند و من نمی جهم را آورده، شفاعت او می بن  علی    ۀناماو توبه   شما شده است.   معتز نیز ضّد 

 در آن نشست نیز از صدور فرمان آزادی او مانع شدند. 

 سرای مراغه در چنگال متوکل شاعر فارسی 
 ربایجان بود.  ث پسر حلبس، از مالکان مراغۀ آذی محمد پسر بع : طبری گوید

 خواندند.  شعر فارسی او را مردم آن جا می

 
 متن مقاله: فرح.  1
 . 234-  203، 1ج ق(،356 – 284، ابوالفرج اصفهانی )یاغان 2
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ولی در پایان    ، ایشان شد و »عصمت« سپهبد بابک را تحویل سپاه بغداد داد  او با خرمیان همزیستی داشت، سپس ضّد 

گانش در شمار  در یورش سپاه عرب بر مراغه اسیر و به سامره برده شد و در زیر زنجیر سنگین در زندان بمرد و فرزندان و وابست 

 .1در آمدند که در اختیار خاقانی بود «چاکران /   سپاه »شاکریه 

 ولیعهدی پسران متوکل
مؤید؛ و برای هر یک دو درفش    و   درپی منصوب کرد؛ منتصر، معتز ولیعهدی پی به  ق متوکل سه پسر خود را  235به سال  

 . 2کار( ی و دیگری سفید )لواء العمل = پرچم ولیعهدبگشود؛ یکی سیاه 

 .  3باشد آوردن آن از شعار علویان بوده  شاید افزودن پرچم سفید برای بیرون 

 بودن شهرت داشت. تر و مانند پدرشان به ناصبیمعتز از برادران دیگر خود ُسّنی

 کردن مزار امام حسین )ع( ویران
گنوسیست  حکومت  آمدن  کار  روی  دیدیم  که  ُسّنیچنان  شکنجه  زدههای  شدن  و  پیشین،  گر  دیدۀ  شکنجه  معتزلیان 

آرامیان را که دلبستگی بیشتر به تسنن سلفی دو قرن سکوت داشتند گ  عرب  هم آورد و چون جنبش احمد بن نصر    رد ها و 

سرکوب شد، بار دگر جنبش از کاخ و به دست خود خلیفه متوکل آغاز شد و به برکناری رهبران معتزلی و شکنجه و نابودکردن  

انجامید نهادن وصیت   ،ایشان  پا  زیر  بنی سپس نوبت به  بزرگداشت  اندیشه نامۀ مأمون در  های گنوسیسم  فاطمه و احترام به 

های پیرامونش را، به عنوان رافضیان  ق دستور داد قبر امام حسین )ع( و خانه236اسالمی معتدل ایرانی رسید. متوکل در سال  

 .  4ویران کردند  ،اند آن جا را به بتکده تبدیل کرده 

 
 ق.235، 234 یهاسال یر،اثابن  ؛ ویطبر 1
 همان جا. 2
 متن مقاله: است. 3
 ق. 236، سال اثیرطبری و ابن 4



 

 

 

 )ع(  ن ی مزار امام حس کردن ران یو ق( 247 –  206متوکل )  یفگی خل

 

19 

تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

مجسمۀ امام رضا )ع( که کشی بدان اشارت دارد )چ قهپائی،    ،دور نیست بودن نقاشی هنری صورت امامان در آن جا مانند 

خ در بقیع  1303گری متوکل را تحریک کرده باشد، چنان که وهابیان به سال  هنری عربی و ُسّنی   ( روح ضّد 166، ص5ج

 چنین کردند. 

نژاد و حشوی  را با برادرانش با آن که آرامی داود  ي ان معتزلیان محمد پسر احمد بن ابترین خاند ق متوکل ُسّنی 237در سال  

 اثیر، همان سال(.، ابن طبری خ یرا تمذهب بودند، از دادرسی برکنار و مصادرت کرد ) 

سال  ابن  می 237اثیر  صفاریان  پیدایش  آغاز  را  ایدئولوژیک  ق  رنگ  از  بیش  جنبش  این  ایرانی  ملی  رنگ  چون  و  داند 

 نهم. سم اسالمی آن است، آن را به مقاالت دیگر وامی گنوسی 

و   با جشن شعانین یهودی مسیحی می 239اثیر از حوادث سال  بن ا طبری  نوروز  شمرند که در  ق را جمع شدن جشن 

 قعده بوده است. ذی  20یکشنبه 

ه  شبه ابوبکر، عمر، عای کنند که به سبب ناسزاگوییگنوسیست یاد می یک  ق از 241اثیر در رویدادهای سال  طبری و ابن 

 اش را در دجله انداختند. ه، متوکل دستور داد او را در بغداد زیر شالق کشتند و الشهصو حف

نام    ج ق یک شیعی را که نصر بن ازهر بن فر 241متوکل برای تحقیق دربارۀ اسیران باز خرید شدنی در سال    طبری گوید: 

جا    بینیم که باز همین مرد به آن ق می 246  و   245داشت برای انجام کار مبادلۀ اسیران به روم فرستاد. بار دیگر نیز به سال  

یا علتی دیگر    ؟چنین گزینش نمود  ،که متوکل در شیعیان سراغ داشت آیا به جهت نرمشی    ، فرستاده شده است. دانسته نیست

   ؟ داشت

 ابن 
ّ
 ی این عبارت را حذف کرده است.  اثیر که بر خالف طبری از آثار گنوسیسم و ایرانیت گریزان است به کل

ُسّنی  آن که عطاراز خشونت  و  ی مآبانۀ متوکل  بازگشت  به مسیحیت  و سپس  بود  و    را که مسیحی مسلمان شده  توبت 

 ق(.242اثیر، سال پذیرفت، بکشت و الشۀ او را بسوخت )طبری، ابن بازگشت به اسالم را نمی 
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تا    ی رانیا   یاسالم  سمیگنوس مأمون  از 

 معتضد 

 انتقال پایتخت به دمشق
سال   در  خطرناک 243متوکل  به  ُسّنی ق  آثار  خودترین  از    ،گری  او  زد.  دست  دمشق  به  بغداد  از  پایتخت  انتقال  یعنی 

 دید.  می   ،النهرین و ایران بودند و بزرگان اطراف خود که همه از مالکان مناطق بین   گنوسیسم بیزار بود و آن را در سرشت سرداران 

او از پدرش معتصم و عمویش مأمون برای تمایل ایشان به گنوسیسم ناخرسند بود، چه رسد به کسانی که آن دو تن را بدان 

خواست بدان پناه برد، ولی با دو ماه ماندن در  می دید و  گنوسیسم می   راه کشیده بودند. او دمشق امویان را پایگاه تسنن و ضّد 

ها بسته است. ایرانیان با ]وجود[ فاصلۀ صحرا تابع  ولی زندگی او نیز بدان  ، نداآن جا زود دریافت که گرچه دشمنانش در ایران 

 رنگ شود، نه آن که از ایشان دور گردد.  باید با ایشان بسازد و هم پس   ،مانندعرب نمی 

 امیه داشتند. ماند، همان سرنوشتی را داشت که بنیاگر چند ماه بیشتر از عراق دور می 

از بغداد به سوی موصل بیرون شد و در »بلد« مراسم عید قربان    243قعدۀ  اثیر متوکل روز ذی باری، به گفتۀ طبری و ابن 

ولی به گفتۀ طبری   ،ها را بدان جا آغاز کردبه دمشق رسید و انتقال دیوان   224روز در ماه صفر  97یا  77را انجام داد و پس از 

تر آن است که او احساس کرد که ایرانیان از  ولی دقیق  ،مره بازگشتبیش از دو ماه نتوانست با آب و هوای آن جا بسازد و به سا

 راه دور پیرو او نخواهند ماند. 

دادن به پزشکی دانشمند چون بختیشوع آشکار  ق در مصادرت دارایی و شکنجه 246مآبانۀ متوکل در سال  خشونت ُسّنی 

   .او را به بحرین تبعید کرد ، شد. به گفتۀ طبری پس از مصادرت

تازیانه بر بختیشوع زدند و او را در زندان سر بسته   150در ماه رجب به دستور متوکل    :نیز گوید  245طبری در سال  

 انداختند. 

 نوروز متوکلی
اردیبهشت عقب کشید و بحتری شاعر    28حزیران    17ق آوردند که جشن نوروز را به روز  245اثیر در سال  طبری و ابن 

   . بازگشت ،یش که اردشیر معین کرده بود چنین سرود: روز نوروز به جا
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حزیران صادر کرده    5گفتگو دارد که متوکل برای تأخیر خراج تا روز    ،ولی یاقوت از گفتۀ علی منجم خراسانی از یک فرمان 

ق( بر متن  281د:نگار ترجمان ) ق( بود و بالذری تاریخ 243  د:خراسانی )  بود و نویسندۀ آن فرمان ابراهیم پسر عباس صولی

ایراد گرفت که ماه  با شب شماره کرده بود، در صورتی  فرمان  که رومیان روز را پیش از شب  های رومی را همانند مسلمانان 

 . 1درست بازگردانید ه پس صولی فرمان را ب  ،شمارندمی

 ق( 244 - 186سکیت ) کشتن ابن 
و بیش از ده   اصالح المنطق گذاران ادبیات و دستور زبان عرب و نگارندۀ  ابویوسف یعقوب بن اسحاق خوزستانی از پایه 

 های متوکل آن که، این مرد را برای آموزگاری فرزندانش بگمارد.  از خشونت   ،کتاب دیگر

   ؟ یا حسن و حسین )ع( را ؟این دو فرزند مرا بیشتر دوست داری : پس روزی از وی پرسید

 قنبر غالم ایشان از تو و پسرانت برتر است!  سکیت آن دو را ترجیح داد و گویند گفت:

 . 2ردآن قدر به او لگد زدند تا مُ بهرحال به ترکانش دستور داد 

 وزیران متوکل 
 ق(233)ک: ( محمد بن عبدالملک زیات 1

وزیر گنوسیست واثق و معتصم بود و پس از مرگ ایشان متوکل برای آن که نگریزد او را به وزیری استوار نمود و پس از چهل  

 ترین شکنجه چنان که گفتیم بکشت. و اندی روز او را با سخت 

 ابوالوزیر، احمد بن خالد ( 2
 اثیر، همان سال(.ق او را مصادره کرد )طبری، ابن 233در سال  

 ی  ئ( ابوجعفر محمد بن فضل جرجرا3
 ق برکنار شد.236ق به دبیری متوکل گمارده شد و 233در 

 
 . 480،  6ج  ی،منزو  ۀترجممشکویه، ، ممتجارب ال ؛ 95  - 93، 5جیاقوت، ، معجم االدباء 1
 . 438،  5ج خلکان،، ابنیاناالع یاتوف 2
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 معتضد 

 ق(  252 - 209. عبیدالله بن یحیا بن خاقان خراسانی )4
 ق دبیر و وزیر متوکل شد.  240از سال 

 کند.  یاد می   1658،  3سال یاد شدۀ مرگ او را در ج طبری 

های معتز و مستعین به معتز کمک کرد. زرکلی  ق به برقه تبعید شد و در جنگ 248  در   او در شب قتل متوکل نجات یافت و 

 (. 355،  4ج  ، یلکر ز  م الع ابه غلط او دو برادر را یکی شمرده است ) 

انست و در شب قتل متوکل با وی کشته شد، نه وزیر بود و نه دایرانی می   ۀفتح بن خاقان که خود را شاهزاد  شودمی یادآور  

 از این خاندان. 

 کشتن متوکل  
ها در حکومت، ناگزیر کرده بود، با جنبش  گنوسیست دادن نیمهّمد روزافزون گنوسیسم اسالمی، که مأمون را به شرکت 

گری  شدن از حکومت، لکۀ زورگویی و شکنجهبرکنار رفت و با چنان پیش می بلکه هم  ؛بازگشتی متوکل نه تنها از پیشرفت نماند

ل نئوافالطونی و حتی ایرانی حادتر از آن را زیر نام  ئنیز از ایشان زدوده شد. از آن پس گنوسیسم اسالمی ایران بسیاری از مسا 

 کرد.  بیان می معتزلی نوعی مصونیت مذهبی بدان بخشود،  ارسطو که علم کالم ُسّنی 

های او نسبت  های متوکل و بدزبانی کل نیز نتوانست این مصونیت را از ارسطو سلب نماید. خشونت گری متو جنبش ُسّنی

 ُسّنی   ولیعهدبه خاندان علی )ع( او را تا آن جا بدنام کرد که  
ً
گراتر از  اول و پسر بزرگ او، منتصر، توانست با ترکانش که معموال

بودند پدرکُ   ، ایرانیان  به  به هر  هم دست شده  پذیرفتنی نیست شی که  م   ، دلیل  یازد.  انگیزهرخان کوشیده ؤدست  از  های  اند 

ها انگیزۀ کاربست نقشه  ولی گرچه آن  ، شخصی این پیشامد، مانند دشمنی معتز با منتصر و منتصر با متوکل و معتز، یاد کنند

 باز گردانید.  ، خوردهکست تر را نباید فراموش کرد که متوکل را از سامره به دمشق فرستاد و شهای ژرف باشد انگیزه 

دانست،  عبیدالله خاقانی خراسانی وزیر، و فتح بن خاقان دبیر، که خود را شاهزادۀ ایرانی می   :اثیر گویندطبری و ابن 

 ب صیف و بغای ترک را ودادند. فتح با متوکل قرار گذاشته بود که منتصر و معتز را بر منتصر ترجیح می 
ُ
 شند.  ک
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 معتضد 

هنگام شام خوردن، منتصر پس از کشاکش زبانی از آن مجلس به همراه    ، چهارم شوال بعد از غروبپس در چهارشنبه  

 کنند.  و با منتصر بیعت می  دکشتن می ریزند و متوکل و دبیرش فتح خاقان را ن می ی ترکان طبق قرار پیش ،رودبیرون می  1زرافه

 (.  1471، 3کل را کشت و من او را ) طبری، عربی ج کند که فتح پدرم متو پس منتصر به زبان احمد خصیب اعالم می 

( و مانند آن را زرافه از  1497،  3منتصر برای کشتن پدرش از برخی فقیهان نیز فتوا گرفته بود )طبری، عربی، ج  :گویند

 است.   امام هادی نقل کرده

 ق(248 – 222)  خلیفگی منتصر
به وزیری گماشته شد. منتصر    2و عبیدالله خاقانی وزیر در همان روز بیعت کردند و احمد بن خصیب   ولیعهد معتز و موید دو  

او را هجو    ُسّنیان هاشم به نام بوعمره احمد پسر سعید را به مجلس مظالم برگمارد و  یک روز پس از جلوس، یکی از موالی بنی 

نخستین کارهای منتصر برداشتن فرماندار مدینه و گماردن علی  ق( از 247اثیر، سال  ، ابن 1479، 3گفتند )طبری، عربی، ج 

 (. 1499،  3، ج طبری خی راتها برای کمک به طالبیان آن شهر بود ) بن حسین، با سفارش 

 
  ی،عرب  ،یطبر  یختارداشتند )  یکهمکار نزد  یزرافه و معاون او زرقان سردربان متوکل و مورد اعتماد منتصر بود و در شب کشتن متوکل با و  1

پا1511  –  1457،  3ج به گفت6125  -  6078،  3ج  ینده،؛  زرافه  )د:  ابن  ۀ (.  در  664طاووس  الدعواتق(  سبزوار  مهج  محمدباقر    -   1017)  یو 

متوکل از آن امام نقل    ی برانداز  یدعا برا  یک  ی،شمرده شده است. در داستان ی الهاد  یامام دهم عل  یاراناز    ،یالنجات عباس   تیحمفاق( در  1090

ساخته   یالنشفت گ   یهاکهدم از بخش   یاو در کچا   یبرا  یادبودی  یطاغوت متوکل، بنا  ۀاشت زرافه بر اندازنددبزرگ  یبرا  یرانکرده است. مردم ا

  ، یعهذر؛  345  ۀ، برگ13؛ ق 34  ۀ، برگ11ق   ،یعهطبقات اعالم الشاند )بنام داشته  یسندۀچند نو   یهجر   13تا    11  ۀ مزار از سد  ینان ایبودند، متول

ق  705  یخ عمر ساخته شده و تار  ۀبولؤلؤ ُکشند  یروزف  یکاشان برا  ینکه در ف  یادبودی  یبا بنا  یدرا بسنج  ین(. ا41،  2؛ ج139،  5؛ ج  519،  1ج

 دارد. 
  ی، اعالم کرد که فتح متوکل را کشت و منتصر فتح را ) طبر  ینبود که خبر قتل متوکل را چن  یکس یننخست  یبچنان که گذشت احمد بن خص   2

  یده د  یزمعتصم را براندازد ن  خواستی م  یانُسنّ   یکبه تحر  یادر کشاکش معتصم با عباس پس مأمون که گو   یب( نام احمد بن خص1471،  3ج  ی،عرب

 (.1256، 3ج ی،عرب ی،)طبر شودی م
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ق منصوب شده بودند  235ان دوم سوم، معتز و مؤید را که در سال ولیعهدچهل روز پس از جلوس، منتصر دو برادر خود،  

  ولیعهد ق(. برای استعفای دو  248اثیر سال  ؛ ابن 1486،  1394،  3کنار نمود )طبری، عربی، ج به پیشنهاد احمد بن خصیب بر 

 (. 1488،  3هاشم تشکیل شد )طبری، عربی، ج داران، شیعیان و بنیمجلسی از سرداران، دادرسان، دیوان 

امان داد. فدک    ،گرد دولت بودند آزاد نمود و به علویانی که زیر پی   ،منتصر زیارت قبر امام حسین را که پدرش منع کرده بود

 ( 116، 7اثیر، ج ها بودند به ایشان واگذار کرد )ابن یان مدعی آن ب و دیگر موقوفات را که طال

وصیف ترک را به غزای روم    ،شندگان متوکل کشاکش پدید آمد. منتصر به سفارش احمد بن خصیبپس از مدتی، میان کُ 

اثیر  و ابن 1480،  3ار سال در مرز بماند و به پایتخت باز نگردد )طبری، عربی، جدهد که چهکند و دستور به وی میروانه می 

 (.  248 سال 

نامه ابندر  برای  ا ای که منتصر  بارۀ  در  ماه خورشیدی دیده    ، نویسدوصیف می  ی غزا   ن یطاهر  تاریخ  بار  برای نخستین 

 (. 1484،  3شود )طبری، عربی، ج می

 مرگ منتصر
 ق درگذشت.  248ربیع دوم   4منتصر به روز شنبه 

اثیر،  ؛ ابن 1496،  3زدن با تیغی زهرآگین مسموم شد )طبری، عربی، جیا ده روز بیمار بود و گویند در پی رگ   ؛سه  :گویند

 همان سال(.  

،  3ماند )طبری، عربی، ج به دستور مادرش آشکار ماند و او نخستین خلیفۀ عباسی بود که قبرش آشکار می گور منتصر  

1498 .) 
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 معتضد 

پس از مرگ منتصر احمد بن خصیب وزیر او، ترکان و مغربیان را فراخوانده سوگند داد که خالفت را از فرزندان معتصم 

هـ(  3فیلسوف سریانی عرب شدۀ )سدۀ  1ندی حمد بن معتصم دوست ک  س همگی به اپ   ند،د و به فرزندان متوکل ندهنبیرون نبر 

چون محمد بن موسی منجم )خراسانی( فرارسید و با احمد بن خصیب و بغا گفتگو کرد، رای   2ولی به گفتۀ صولی  ،رای دادند 

ندی دشمن محمد و احمد پسران منجم بود و پس از رایزنی رایشان بر ابو العباس احمد )مستعین( زیرا که ک    ؛ایشان را برگردانید

احمد بن محمد    دوم راضی کردند و شب دوشنبه ششم ربیع    ، پسر محمد پسر معتصم استوار شد و بغای بزرگ را که ناخرسند بود

 ساله را آوردند و با او بیعت کردند.  28

 (.  1502  -  1495،  3تامش را به وزیری گمارد )طبری، عربی، ج واو احمد بن خصیب را دبیر و ا 

 (م866 – 862 ق / 252 – 248 خالفتخلیفگی مستعین ) 

 مستعین ها و خلیفگی اختالف میان گنوسیست 
موسی خراسانی، بر سر  شده و بنی ندی سریانی عرب ک    هجرت،اینک ببینیم اختالف میان دو فیلسوف بزرگ سدۀ سوم  

 چیست؟  

گفت: پاسخ  چنین  بتوان  سدۀ    شاید  در  عددی  2ما  توحید  عینک  با  را  اسالم  که  حاکم  قشری  تسنن  برابر  در  هـ، 

 یابیم: رو هستیم و مسلمانان گنوسیست را دو گروه می راقی روبه گونه توحید اش کرد، با دونگریست و پیاده می می

 
  یحعبدالمس یةالعرب ی لإ: نقله بینیمی م ینچن ایاثولوجکتاب  یشگفتاردو دوست را در پ  یننام ا 1

ّ
 حمدصلحه ْل أو   يه بن ناعمه الحمصبن عبدالل

 بن المعتصم
ّ
، چ  158برگۀ  ،  قبسات  یردامادصفحات م  ۀ ق، در کنار 1314تهران،    ی،چ سنگ  ،یااثولوج)  يبن اسحاق الکند  یعقوب   یوسفه، ابو بالل

 (. 3برگۀ ، م1966، ، مصرعند العرب ینافلوط ۀمجموعدر ضمن  ی،بدو
 .1502 -  1501، 3ج ی،عرب ،یطبر یختاردر پانوشت  یهآ، به نقل دخو   68گ   یخط ۀنسخ ،یکتاب صول 2
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 الف( راه ایرانی فلسفۀ اشراق  
یا فلسفۀ فهلویون   ؛ق( آن را فلسفۀ نوری578  د:تر( که سهروردی ) ئیزم نزدیک تهراه حادتر )به پان راه ایرانی فلسفۀ اشراق  

حیان    شود و جابر بن ق( و ایرانشهری دیده می 245د:  و راوندی )   ق( 313د:  نامد؛ پیش از او این فلسفه نزد زکریا رازی ) می

 اند.  « نامیده ي»العلم النوران مقفع آن راصوفی طوسی و ابن 

های  مانند انجمن آذرپاد مهر اسپندان در سال   ، های موبدان ساسانیاین راه ایرانی فلسفۀ اشراق همان است که انجمن 

م برای مبارزه با ثنویت مانی آن را تثبیت کرد و مذهب  271  -   241های  م و پیش از آن انجمن آذر فرنبغ در سال 379  -   310

 یسم استوار نمود. ئرسمی زردشتی را بر مبنای توحید اشراقی متیرا

  241برگۀ  ، 25، 17، 15،  2های  ق، مقاله 1354ل کراوس، قاهره،  چ پُ   ،خواص کبیرئیستی جابر در کتاب  تهنظریات پان 

 شود. دیده می  104برگۀ ،  ل جابر ئمختار رسا؛ و 302 -

یه«ای که  ق به تنور افتاده است، و نظریات وحدت وجودی او را باید در »رّد 143ع همراه خود مؤلف در سال فمقکتاب ابن 

( در روم  Michelangelo Guidiآنجلو گویدی ) میکل ۀو نمود. این کتاب به وسیلجستج ، مقفع نگاشتقاسم رسی بر کتاب ابن 

 مقدمه به زبان ایتالیایی چاپ شده است.   برگه  26  + برگه   55م در  1297به سال 

 ب( راه نئوافالطونی اسکندریه
  اثولوجیا ترین اثر اسالمی این فلسفه کتاب  تر )آمیخته با توحید عددی( است. کهن ، اشراقی نرم راه نئوافالطونی اسکندریه

ق( آن را گویا از سریانی به عربی ترجمه کرد و  220هـ مردی به نام عبدالمسیح بن ناعمه حمصی )زادۀ3است، که در سدۀ  

 ق( اصالح کرد.  252 -  248بواسحاق کندی ترجمۀ عربی را برای احمد بن معتصم )گویا عموی مستعین، خلیفه ) 

ای نگاشت که گویی کتاب از آن ارسطو است. در سراسر تاریخ فلسفۀ اسالم نیز این کتاب  ر کتاب را گونه ندی پیشگفتاک  

 آن را خالصه 
ً
های ]تاسوعات[  گانه ای از ُنهمنسوب به ارسطو باقی ماند تا در سدۀ گذشته خاورشناسان آن تردید نموده و اخیرا

 . 1چهارم و پنجم و ششم تألیف افلوطین دانستند 

 
 . م1966، عند العرب ینافلوط ی،عبدالرحمان بدو 1
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 Ammoniusمصر نزد آمونیوس ساکاس )   ۀساکن اسکندری  ،زادهفیلسوف رومی یونان مplotin   (205  -  270  ،)افلوطین   معتضد 

saccas ( او را همراه سپاهیان گردیان  ایران کرد.  Gordien( استاد فلسفۀ اشراق ایرانی تلمذ کرد و آرزوی دیدار ایران  ( روانۀ 

رده بازگشتند و معلوم نیست افلوطین که به عشق آموزش فلسفه آمده بود،  م کشته شد و سپاهش آشتی ک244گردیان به سال  

پس دور    ،م بر روم یورش برد و امپراطور والرین را اسیرکرد260 -  258کی بازگشت؛ آن چه می دانیم آن که شاپور بار دیگر در  

یای میانه گریخته بود افلوطین با مخالفان  نیست افلوطین در میان دو جنگ در ایران مانده و در این هنگام که مانی ثنوی به آس

 او کرتیر و آذرفرنبغ، طراحان تئوری توحید اشراقی تماس گرفته باشد.  

(  Enneadsپس از مرگ او آثارش آنئادها )   ، ه آموزش شاگردان پرداختببه هر حال افلوطین به جای مصر به روم بازگشت و  

رد  بُ اش به سوریه منتقل کرد و چنان شد که از دست شدن مدرسه پس از ویران  ها را را شاگردش فرفریوس گرد آورد و املیوس آن 

 ( سدۀ  در  تا  ماند  امان  در  قسطنطینیه  مسیحیان  /  3حکومت مذهبی  ابن 9هـ  به دست  اثولوجیا  عربی درآمده  م(  به  ناعمه 

رفت، آمیخته با توحید عددی یهود به نام ارسطو  ئیزم میترائیستی از ایران به دست افلوطین بیرون  تهای که به صورت پان اندیشه 

 بازگشت و از نو مورد استفادۀ ایرانیان قرار گرفت. 

را دنبالۀ متافیزیک قلمداد    اثولوجیا ندی از خود افزود تا  را ک    اثولوجیامقدمۀ معروف    :گویدل هانری کشیش بلژیکی میپُ 

 (. 25  برگۀن، کند که درتألیف ارسطو بودنش شک نیست )نک: بدوی، افلوطی 
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 های گنوسیستی به ارسطو دادن اندیشهانگیزۀ نسبت  معتضد 
ها به ارسطو به دوران اسالم اختصاص نداشته و پیش از اسالم نیز در روم خاوری فیلسوفانی  دادن چنین اندیشه نسبت 

 اند.  همین رفتار را داشته 2وسیمپلیکیوس 1مستیوس امانند ث

های افالطون و ارسطو را سیمپلیکیوس هنگام پناهندگی خود  چه بسا مسألۀ هماهنگ بودن اندیشه   گوید:دکتر صفا می 

  الجمع بین رایی الحکیمینم به ایرانیان القا کرده باشد که بعد از اسالم فارابی را به نگارش    533  -  329هایدر تیسفون در سال 

(. او مانند بیشتر خاورشناسان این مسأله را یک اشتباه پیش و پس  5  برگۀ،  3برانگیخت )خطابۀ صفا در کنگرۀ فارابی، مجموعه  

تاریخ علوم عقلی،  از اسالم می  از مصونیت    ،( 184برگۀ  داند )همان خطابه؛  ولی اگر انگیزۀ این نسبت نادرست را استفاده 

کیوس در قسطنطینیه در برابر  مذهبی ارسطو فرض کنیم، نیازی به القا نخواهد بود. فارابی خود نیز در بغداد مانند سیمپلی 

 فشار مذهبیان حاکم نیازمند چنین مصونیت بوده است.  

 ؟ ارسطو چگونه مصونیت یافت
لیکن    ؛ دهدشد، رآلیسم علمی ارسطو را نشان میای دیده نمی ل افالطونی که برای آن در علم فیزیک پایه ثُ هر چند انکار مُ 

پان  از  را  او  متافیزیسم،  از  ارسطو  »توحید  ه تدورشدن  پیروان  مذهبی  گرایی  ماده  به  و  کرد  دور  هندواروپایی  میترائیزم  ئیسم 

عددی« نزدیک نمود و پیروان آن مذاهب را به فلسفۀ ارسطو خوشبین ساخت. چارچوب خشک منطق منشائی، فلسفۀ ارسطو  

که خواهان تحمیل سانترالیسم خود بر مردم بودند، خوشایندتر از فلسفۀ متحرک و    های قسطنطنیه و بغدادرا برای حکومت 

 
1 - c. 388 AD) –Themistios; 317  ΘεμίστιοςThemistius (Greek:  

 Themistioy  (310  ف  -م )...بر    یینی؛ پانوشت جالل نا151  ی،؛ قفط259برگۀ  ،  ةصوان الحکم)  یهثروتمند سناتور و شهردار قسطنطن  یلسوف

 . 359برگۀ  ی،، شهرستانملل و نحل ۀترجم
2  Simplikioy  یخ تاربازگشت )م به آتن  532پناهنده شد و در    یرانبه ا  یهقسطنطن  یم از اقشار حکومت مذهب529م در    6  ۀسد  یلیکیهاهل ک  

 (.102 ۀصفا، برگ ،یعلوم عقل
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 معتضد 

بند و بار اشراقی افالطونی بود، به همین انگیزه فرمانروایان مذهبی بیزانس و بغداد هر دو، ارسطو را مرد الهی و افالطون  بی 

 شناختند.  ل را مشرک می ثُ قائل به مُ 

شدند. بند و بار اشراقی افالطونی  دین و مزدوران دولت ساسانی خوانده میخرابکار بی   ها از نظر دولت بیزانس،گنوسیست 

مشرک   را  مثل  به  قائل  افالطون  و  الهی  مرد  را  ارسطو  دو،  هر  بغداد  و  بیزانس  مذهبی  فرمانروایان  انگیزه  همین  به  و  بود، 

شدند و از نظر خلفای  ن دولت ساسانی خوانده می دین و مزدوراها از نظر دولت بیزانس، خرابکار بی شناختند. گنوسیست می

 بود.  بغداد پیش از مأمون، گنوسیست مسلمان به عنوان ملحد، رافضی، زندیق، زیر پیگرد می

های تند در برابر این مصونیت  مذهبی ارسطو، نفرتی شدید بود که در محفل گنوسیستی  از سوی دیگر واکنش گنوسیست 

 ها ادامه داشت.  پدید آمد و این نفرت تا قرن   ،طو سمبل آن بودنسبت به فلسفۀ یونان که ارس 

 گوید:  عطار می 

 تر دارم ز فای فلسفت دوست     کاف کفر این جا به حق معرفت  

 کفر برای من عزیزتر از دینی است که ردای فلسفه بپوشد.  گوید:می

 موسی منجم  ندی و بنیکِ 
محمد و حسن که از خراسان مرکز گنوسیسم   ، موسی، احمدمیان خاندان بنیاینک شاید بتوان حدس زد که علت اختالف  

بر سر چه بوده، که به ناسازگاری در تعیین    اثولوجیا شدۀ طرفدار گنوسیسم معتدل  ندی سریانی عرب اند با ک  حاد ایران برخاسته 

 .  1خلیفه انجامیده است 

سخت¬تر بوده است.    ُسّنیان های نرم و تندرو گاهی از اختالف میان ایشان با شگفتی ندارد که اختالف میان گنوسیست 

های حسین و محمد پسران قاسم هر دو ادیب و دبیر و به مقام وزیری  بینیم به نام ق دو برادر از یک مادر را می 321در سال  

   اند. رسیده

 
المعارف  ةدائر ؛  خبار الحکماإ  ی،قفط  ؛یهآثار الباق  یرونی،؛ ب46  ،یعلوم عقل؛ صفا،  147  برگۀ  دانان،یاضیر  ی،دهخدا؛ قربان  ۀنامنک: لغت  1

 . اسالم
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   . عباسیان است شلمغانی قائل به غیبت صغرا و منکر کبرا و خواهان قیام شیعه ضّد نخستین ایشان تندرو پیرو 

دومین ایشان پیرو نوبختی قائل به غیبت کبرای امام و طرفدار همکاری با خلیفۀ عباسی است. این دومین، هنگام وزیر  

رد، تا همراه رهبرش شلمغانی اعدام  کنان مادرشان گرفته و زندانی کگریان و شیون   شدنش، برادر تندرو خود را پیش چشم 

 .1شد 

 جنبش مردم سامره بر ضد ترکان  
هنوز مجلس بیعت با خلیفه مستعین به پایان نرسیده بود که فریاد »پیروز باد معتز« از    248  دوم بامدادان دوشنبه ربیع  

و  ُسّنیان و مبیضه و جز آنان بر اشرو  هایی از شاکریه ]چاکران[ وابسته به خاندان طاهریگفتند گروه خیابان شنیده شد که می 

 ولی شکست خوردند.   ،المال و بازار را غارت کردندپس بیت   ،ترکان یورش بردند

نیمه از  ترکان   خواستندمستعین  هنگام  این  در  م  ، گنوسیست  و  تحریک ؤمعتز  نام  به  را  ولی  ید  بکشند،  توده  کنندۀ 

های آن  پس آن دو را زندانی کردند و مستعین خلیفه اقطاع  ،تحریک از خاندان طاهر بوده است  :گفت   ، خصیب مانع شدهابن 

پس نامۀ بیعت روز بعد به بغداد به محمد    ،( 1507،  3باز خرید کرد )طبری، عربی, ج   248دو به جز اندکی را در جمادی اول  

 طاهر فرماندار بغداد رسید و از همه بیعت گرفت.  بن عبدالله آل 

طاهر خراسان درگذشت و مستعین پسر وی محمد را بر خراسان و برادرش  ر همین سال طاهر بن عبدالله فرمانروای آل د

پس در آن روز همۀ خراسان و عراق در دست    ، ( 1506،  3محمد بن عبدالله را بر بغداد و سواد فرمانروایی داد )طبری، عربی، ج 

شده بودند که در برابر مشتی ترک که خلیفه را در اختیار گرفته  زدهقشری و عرب  ولی آن قدر این خاندان   ، عبدالله طاهریان بود

 کرد.   ،توانستندنمی  ایشان کاری  ، بودند

در بر افتادن آثار    ُسّنیان برای جبران شکست    ُسّنیان ( نیز موالی )شاید نیروهای آرامی( در واکنش  248درهمین سال ) 

 ، دارایی او و خاندانش را مصارده کرده او را به اقریطش )جزیرۀ کرت( تبعید کردند.  متوکل بر احمد بن خصیب دبیر خشم آورده

 
 . 362 – 361،  5ج  ی،منزو ۀ، ترجمممتجارب ال یه،نک: مسکو  1
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و    ؛1506،  3جنهاد )طبری، عربی،    وزیر ترک ُسّنی  1تامش ومستعین ناگزیر در همین راسته مصر و مغرب را در اختیار ا

 (.  248سال  ، اثیرابن 

ولی دولت یک تن شیعی به نام   ،خاقان، آخرین وزیر متوکل به سفر حج رفت ( عبیدالله پسر یحیا پسر  248در این سال ) 

 شعیب را به دنبال او  فرستاده و او را به برقه تبعید کرد و نگذارد که به حج رود. 

لیک، جبلیان صعاترکان قیام کردند. ابناء، شاکریه، خراسانیان،   گنوسیست بغداد از نو ضّد مردم نیمه   249در صفر سال  

ل بغداد را بریدند، ترکان به دفاع برخاسته و بسیاری را  ها را باز کردند، پُ اند. زندان کنندگان نام برده شده راء، در میان قیام و حم

 کشتند.  

تبار( از مردم شکست خوردند.  نیز مردم )ایرانی بومی( سامره قیام کردند. سپاه ترکان و موالی )آرامی  249  یکم ربیع  21روز

پخته   کشیدند  دیگ غذای  آتش  به  را  شهر  از  بخشی  داد  او دستور  و  ریختند  بر سر وصیف  باالی دیوار  از  ) را  من   ( طبریو 

 های مردم را غارت کردند و در پایان روز شورش فرونشست.  . سپاه دولتی مغاربه برخی خانه مهای سوخته را دید بخش 

های موالی دولتی به تشویق  کار شد. این بار گروهاز نو شورش بر پا شد و دو دستگی در ترکان آش  249ربیع دوم  14در  

پس مستعین ابوصالح عبدالله    ،و دبیر او را کشتند  تامش وزیر ُسّنی وگنوسیست و بغا، به مردم پیوستند تا آن که اوصیف نیمه

نیمه یزداد  پسر  محمد  جپسر  عربی،  )طبری،  گمارد  وزیری  به  بود  مأمون  وزیر  پدرش  که  را  برای    ( 1513،  3گنوسیست  و 

معتزی ضد یزداد وزیر   ولی این بار دارودستۀ ترکان ُسّنی  ، وصیف و بغا را به مأموریت اهواز و فلسطین فرستاد ُسّنیان خرسندی 

ی وزیر  ئپسر فضل جرجرا  گنوسیست برخاستند. یزداد در شعبان به بغداد گریخت و مستعین به جای وی محمد ُسّنی نیمه

 متوکل را به وزیری گمارد.  

 های گنوسیستی دیگر  قیام
رو شد و هر دو را به دست خاندان خودفروختۀ ق مستعین با دو قیام گنوسیستی ایرانی زیر پرچم علویان روبه 250در سال 

 تر از زمان مأمون نیز شده بودند، در هم کوبید: زدهطاهریان خراسان که عرب 
 

 متن مقاله: اتامش.  1
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نام »الرضا  به  رد او فراهم آمده و دینان گ  در کوفه که بومیان ایرانی شیعی و به گفتۀ طبری برخی بی ( قیام یحیا پسر زید 1

پس از این سرکوب، محمد بن طاهر جشن    ،طاهر سرکوب شد من آل محمد« به پا خاستند و به دست محمد بن عبدالله آل 

 بر پا خاسته به نفع یحیا و قیام او شعار داد.  گنوسیسم آن قدر باال بود که در همین مجلس مردی   لیکن مّد  ؛گرفت

رد دو بزرگ مردم طبرستان که از دست خاندان طاهر به جان آمده بودند   250( در رمضان سال 2 زاده به نام محمد و  ، به گ 

رد آمدند بن زید معرفی  خواستند که رهبری را بپذیرد. او یک تن دیگر را به نام حسن یک تن طالبی  از  و  جعفر فرزندان رستم گ 

   و در پایان سال ری را نیز بگرفتند. ، ، پس او را آورده به رهبری گزیدندزیستنمود که در ری می 

دو سال( و پس از نوزده سال و هشت   در آن اثیر، شد )طبری و ابن بعد، حسن مردم رها کرد و به دیلمستان پنهان در سال  

 اثیر، همان سال(.درگذشت )ابن  270ماه جنگ در رجب 

 اثیر(.  -« بیرون راند )طبری و ابن ةالعام امیه را از مجلس »داردولت عباسی آخرین نمایندۀ بنی  250در سال  

پایان سال  اینان خواستند  ُسّنیگنوسیست مستعین و ترکان  ق کشاکش میان ترکان نیمه 250در  تر معتزی باالگرفت و 

 
ُ
 شند.  مستعین را بک

گنوسیست وصیف، بغا، شاهک، احمد بن صالح شیرزاد از سامره گریختند و به مستعین با ترکان نیمه   251محرم    5در  

 تر به نظر آمد.  ستعین امن عبدالله طاهر فرماندارش بود و برای م  تر بودند وتر و گنوسیست زیرا مردم بغداد ایرانی  ؛بغداد رفتند

 م(869 – 866ق / 255  – 252)  بیعت با معتز
ُسّنی با    ترکان  آورده،  بیرون  از زندان  را  به  سامره معتز  وزیری گمارد.  او  به  را  اسکافی  او جعفر  و  بیعت کردند  خلیفگی 

آمادۀ جنگ کرد. معتز نیز برادر خود موفق  طاهر فرماندارخراسانی، بغداد را مجهز و  مستعین نیز با کمک محمد بن عبدالله آل 

بدان جا رسید و جنگ میان مستعین و عمویش معتز آغاز شد و    251صفر    10را با سپاه به جنگ مستعین روانۀ بغداد کرد و  

 کردند. ی های بزرگ )ایرانی( مانند ساجیان بغداد از مستعین دفاع مطاهر فرماندار و خاندان تودۀ مردم با زنان و کودکان و ابن 

طاهر با  سطر پخش کردند که در چهار جا نام محمد آل   181نامه دردر اثر پیروزی بزرگ سپاه طاهری فتح  251در صفر

 (.  1586  -  1565، 3احترام و نام معتز تنها یک جا به عنوان »آن بچه« یاد شده است )طبری، عربی، ج
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طاهر کلمۀ معروف را  پس محمد آل   ،دکی ترک شکست خوردهای مستعین در برابر ان ولی در همین ماه یک سپاه از عرب 

 مگر پیامبری همراه او باشد«   ، گاه عرب پیروزی ندارد گفت که: »هیچ

جنگیدند، در چند جا از جنوب عراق تا  های سامره می ترک   در همان حال که ایرانیان در بغداد ضّد   251در سراسر سال  

مانند خروج طالبی کوفه که گروهی به عنوان    ،جنگیدندعباسیان می  آمدند و ضّد یرد مرد طالبیان گ  شمال ایران مردم به گ  

 (.  1617، 3نمودند )طبری، عربی، ج صوفیه )صوافیه( از او حمایت می

هایی بر ایرانیان و مستعین در بغداد به دست آوردند، ترکانی که دهد که چون ترکان معتزی سامره پیروزی طبری نشان می 

 (. 1626،  3پیوندند )طبری، عربی، جسامره را بلند کرده به ایشان می  پرچم سرخ ترکان ُسّنی   ،ه بغداد آمده بودندبا مستعین ب

پس عبیدالله پسر یحیا پسر خاقان وزیر پیشین    ، افزودهای ایرانیان در بغداد بر ضعف و دو دلی محمد بن طاهر می شکست 

 گو است.  فت: مستعین دروغ متوکل نزد او آمد و پس از بدگویی از مستعین گ

دستور قتل تو را صادر کرده بود )طبری،   او  .1گوید گفت و در بغداد برای فریب تو بلند می او در سامره بسمله را آهسته می

 پس از آن گفته شد که محمد بن طاهر مخفیانه با معتز مکاتبه کرده است.   ، ( 1638، 3عربی، ج

 تسلیم بغداد به سامره  
طاهر رفته به او ناسزا  پس به خانۀ ابن   ،ولی مردم در رو به او و معتز ناسزا گفتند  ، حجه نمایندۀ معتز وارد بغداد شددر ذی 

  ید مردم ضّد ؤ (. سخنان طبری در این جا خود نیز م1631،  3ج ، عربی، گفتند و خادم او بیرون آمده مردم را تأیید کرد )طبری

 محمد بن طاهر است.  

روز  به  پایان  نیمه   251حجۀذی   20در  ج مستعین  عربی،  )طبری،  نوشت  استعفانامه  پس    ، ( 1642  ۀ گر ب،  3گنوسیست 

 تسلیم شدند.   های ایرانی طاهریان، ساجیان به ترکان ُسّنی خاندان 

 
یم  « است که ُسنّ   1 ح  ن  الر ّ

ْحم  ه  الر ّ
ّ 
ْسم  الل  یز و هنوز ن  کردندیبلند تلّفظ م  هایستدر نمازها آن را آهسته و گنوس   یانبسمله بر زبان راندن عبارت »ب 

 در آن روزگار است.  هایستنشان باال بودن مد نفوذ گنوس  یانطاهر یشپ یسمگنوس  یهابه سنت یفهاست. تظاهر خل ینچن
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ی این کشاکش نظامی  بنی   251ک ساله  در  به گواهی صفحات طبری همیشه در کنار  خاندان علمی و فلسفی  موسی 

توان گفت با شکست ایشان، فلسفۀ اشراقی از راه ایرانی جابر بن حیان و مقفع  طاهریان و ساجیان و مستعین بودند، پس می 

 شکست خورد.  

تر از اشراق ایرانی از راه ایرانشهری و راوندی  داشت که نرم بر اشراق نئوافالطونی اسکندریه تکیه  ،پیروزمند ُسّنیان مبارزۀ 

پس از این شکست نیز تا    ، بود. محمد بن موسی خوارزمیمقفع میو محمد بن زکریای رازی و بازمانده از جابر بن حیان و ابن 

 (.  1647،  3شود )طبری، عربی، ج روز تبعید مستعین به بصره که یک سال پس از آن کشته شد، همراه مستعین دیده می

 انی پیشین به وزیری گمارد.  ر یل را که از آرامیان انبار بود به جای وزیران ایئدر این هنگام معتز در سامره احمد بن اسرا 

طاهر و ساجیان نیروی  های ایرانی آل ولی خاندان   ، دست ایرانیان را از مقامات حساس کوتاه کرد  ،ست با این که این شک 

( و گاهی اندک مقاومت  1558،  3کردند )طبری، عربی، جزیر نظر ترکان و معتز کار می   ،اقتصاد فئودالی خود را نگاه داشته

ط   ،( 1684؛1657،  3نیز داشتند )طبری، ج تسلیم  به هر حال  ُسّنی ولی  ترکان  و  به عباسیان  ایشان    اهریان  را  ایران  مردم 

 نومیدتر کرد و به طالبیان نزدیک نمود. 

نامی    1ای )کوکبی( ، به رهبری گوکه طلبی طاهریان در برابر معتز و ترکان ُسّنی تسلیم   مردم قزوین ضّد   251  یکم در ربیع  

 (.  1643از طالبیان قیام کردند )طبری، عربی،  

گرو از  یاد می طبری  نیز  دیگری  طالبی  سال  ه  به  بغداد  از  که  عربی، ج252کند  )طبری،  شدند  تبعید  سامره  به  ،  3ق 

1661  .) 

گفتگو دارد  252طاهریان به عنوان کمبود ارزاق در ماه رمضان   های ایرانی سپاه در بغداد ضّد باز هم طبری از قیام گروه 

 ( که جنبۀ سیاسی آن تسلیم ایشان در برابر ترکان معتزی بود.  1661،  3)طبری، عربی، ج 

 
نسبت به   یزن  ینپس  یها( باشد. در سده262،  2ج  ،یاییفرهنگ جغراف)  یالندر گ  یهی( نام دGokeمعرب گوکه )  یدر متن طبر  یکوکب  یاگو   1

 شود(. یده[ دیگوکه ]کوکب یرقاری، م11قرن ،یعةطبقات اعالم الششده است ) یدهد یگوکه، کوکب
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محمد بن عمر ضبی آموزگار معتز، نام    252گرایی پدرش متوکل را گرفته، در سال ستوار شدن، دنبالۀ ُسّنیامعتز پس از  

  ، شدمند را برای گزینش قاضی در سامره به او پیشنهاد نمود که در میان ایشان نام خلنجی و خصاف دیده میهشت تن دانش

د معتزلی، رافضی، قدری، زیدی و جهمی هستند. معتز دستور تبعید ایشان  اودی ابپس برخی بازرسان گفتند اینان از یاران ابن 

رسیدگی به مظالم    یورش بردند، دیگران به بغداد رفتند، و خود ضبی نیز از کار جز بر خصاف    را از سامره به بغداد داد، عامه بر 

 سامره بر کنار گردید.  

جستان به نام علویانی چون احمد بن عیسا و حسن  بن ا ق باز هم از قیام مردم دیلم به رهبری  252اثیر در سال  طبری و ابن 

دهند در صورتی که ما  ها را به علویان نسبت می مانند همیشه این جنبش ولی ایشان  ،کنندیاد می «کوکبی /  بن احمد »گوکه

جنبش حسن بن زید دیدیم که مردم به رهبری فرزندان رستم طبری به پاخاستند و یک تن طالبی را از شهر دیگر آورده به  

جای خود معرفی نمود. حسن    دشوار یافت کناره گرفت و حسن بن زید را را  صورت ظاهر رهبر خود اعالم کردند و چون او کار  

 . دادندبن زید نیز پس از مدتی پنهان شد در حالی که مردم به ستیز خود ادامه می 

کنند که رهبرش عبدالعزیز پسر بودلف نام بود. مفلح سردار  از همانند آن جنبش یاد می  253اثیر در سال  طبری و ابن 

سرهای کشتگان همدانی را به سامره فرستاد و بار دیگر موسی بن بغا    ترک خلیفه پس از پیروزی در این جنگ هفتاد بار چارپا،

 سوز کرد.  را زنده  ی بسیار ،ای در قزوین بتاخت و با پاشیدن نفت و آتش زدن آن بر یاران گوکه 

 ( درگذشت و موفق برادر خلیفه بر جنازۀ او درنقیعلی اثیر امام دهم ما حضرت هادی ) به گفتۀ طبری و ابن  254در سال  

های مستعین باز  دهد که حتی پس از کودتای ضد گنوسیستی متوکل و شکست گنوسیست گزارد و این نشان می  سامره نماز

 شده است.  هم وصیت مأمون به احترام سران خاندان فاطمی اجرا می 

تز رسید و روز  از خراسان به سامره آمد و به خدمت مع  یکم ق سلیمان پسر عبدالله بن طاهر روز هشتم ربیع  255در سال  

 به ریاست پلیس بغداد منصوب شد و به محل مأموریت رفت.   دوم ششم ربیع 

زیر    255روز بیست و هفتم رجب   را دفن کردند که در  او  ترکان استعفا داد و شب دوم شعبان جنازۀ  زیر فشار  معتز در 

 داد.  سپاه را نمی  المال را پنهان کرده بود و حقوقزیرا که مادرش »قبیحه« بیت  ؛شکنجه مرده بود
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 (م870 – 869  ق / 256 – 255مهتدی )  تفخال
،  3یس نوین پلیس تظاهراتی انجام دادند )طبری، عربی، ج ئطاهر ر سلیمان آل   روز پنجشنبه پایان رجب مردم بغداد ضّد 

1714  .) 

بیعت نموده او را »مهتدی«  شندگان معتز با محمد پسر واثق )عموی معتز( به خلیفگی  کُ   255رجب    29روز چهارشنبه  

 (.  1712، 3یعنی از آرامیان آسیای صغیر تابع روم بود )طبری، عربی، ج ،  لقب دادند و مادرش رومی 

 . مهتدی و به سود برادرش موفق انجام دادند روز شنبه مردم بغداد تظاهراتی ضّد 

زیر    255المال را تحویل داد و به مکه رفت. مهتدی در سال  در آمده بیت گاه  ر ماه رمضان »قبیحه« مادر معتز از پنهان د

  راندن همۀ خوانندگان و نوازندگان هنرمند را از سامره صادر کرد قشری دستور ریاکارانه به بیرون  ُسّنیان فشار 
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 ه نامکتاب

 نمایۀ کتاب و مقاله
) آثار الباقیة عن القرون الخالیة ابوریحان محمد فرزند احمد بیرونی  آثار   440  –   363،  ق(، تصحیح زاخائو، بنیاد ترجمۀ 

 خ. 1321م؛ دیگر: به کوشش اکبر داناسرشت، 1869شرقی،  

ق(، ویرایش یعقوب کندی،  220ناعمۀ حمصی عبدالمسیح فرزند عبدالله فرزند ناعمه )ز:  ، ترجمۀ به عربی ابن اثولوجیا

،  افلوطین عند العرببدالرحمان بدوی، با نام  ق؛ دیگر: تحقیق ع1314، چاپ سنگی، تهران،  تاسوعات فلوطین برداشت از  

 . 1388؛ برگردان به پارسی حسن ملکشاهی، انتشارات سروش، تهران، چاپ دوم،  1955قاهره، 

الحکماء  بأخبار  العلماء  الحکماء ،  إخبار  ابراهیم ، قفطی، جمال تاریخ  فرزند  یوسف  فرزند قاضی  ابوالحسن علی  الدین 

م؛ ترجمه محمد فرزند  1903ق /  1321ق(، به کوشش یولیوس لیپرت، الیپزیگ،  646  -   563فرزند عبدالواحد شیبانی ) 

 خ. 1347  ق( به دستور شاه سلیمان صفوی، تصحیح بهین دارایی، دانشگاه تهران.1099علی فرزند محمد خطیبی روزنی ) 

 م. 1966، عبدالرحمان بدوی،  افلوطین عند العرب

 . 359پانوشت جالل نایینی بر ترجمۀ ملل و نحل، شهرستانی، برگۀ 

م(، چاپ اروپا؛  922ق /  310، تاریخ اْلمم و الملوك، محمد فرزند جریر طبری )د:  تاریخ الرسل و الملوك،  تاریخ طبری

 جلد.   16خ، انتشارات بنیاد فرهنگ، 1353خ؛ و در سال 1352جلد،    15رهنگ، ترجمۀ ابوالقاسم پاینده، انتشارات بنیاد ف

 خ.  1331الله صفا، دانشگاه تهران،  ، ذبیحتاریخ علوم عقلی در تمدن اسالمی تا اواسط قرن پنجم 

یه رازی ) تجارب المم و تعاقب الهمم  و 
 
کوشش آمدرز،  به    ق(،421  –   326یا    320، ابوعلی احمد بن محمد بن یعقوب ُمسک

 خ. 1376منزوی، انتشارات توس، تهران،  نقیعلی ؛ برگردان 1914قاهره، 
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َحکیمین 
ْ
َیِی ال

ْ
الثمرة  ق(، به کوشش فردریش دیتریتسی در مجموعۀ  339، ابونصر محمد فرزند فارابی )د:  الَجْمُع َبیَن َرأ

 نصری، بیروت. ق؛ دیگر پژوهش البر 1307م / 1890، لیدن،  المرضیة من الرسائل الفارابیة 

 ق. 1354، حابر فرزند حیان، چ ُپل کراوس، قاهره، خواص کبیر

 . دائرةالمعارف اسالم 

ایرانی و شمه دو ریاضی  ) دان  ابوالقاسم قربانی  انتشارات مدرسه عالی  1380  –   1290ای دربارۀ عددهای متحاب،  خ(، 

 برگه.  64شمسی،    1347ایران )دانشگاه الزهرای فعلی(،  دختران 

خ(، مطبعه الغری،  1348  –   1255ازهاق الباطل، آقابزرگ تهرانی )  –، الجزء االول، آب حیات  إلی تصانیف الشیعة  الذریعة

 م. 1936ق /  1355نجف، عراق،  

الشیعة تصانیف  إلی  السادس الذریعة  الجزء  غارات  ،  چاپخانه   -عشر،  منزوی،  احمد  کوشش  به  تهرانی،  آقابزرگ  قائد، 

 م. 1966ق / 1386خ / 1345اسالمیه، تهران، 

برگه +    55م در  1297(، روم،  Michelangelo  Guidiآنجلو گویدی ) ، قاسم رسی، به کوشش میکل المقفعالرّد علی ابن 

 برگه مقدمه به زبان ایتالیایی.   26

الحادیة  المائة  علماء  في  النضرة  تهرانی  عشرةالروضة  آقابزرگ  الشیعة،  أعالم  الشیعةطبقات  أعالم  طبقات   ، (1255  –  

 خ(، اسماعیلیان، قم.  1389 –  1302منزوی )  نقیعلی نگاری خ(، تصحیح و مقدمه1348

ابن ریاضی  تا  خوارزمی  از  ایرانی  ) دانان  قربانی  ابوالقاسم  ایران 1380  –  1290سینا،  دختران  عالی  مدرسۀ  نشریۀ  خ(، 

 برگه.  763خ،  1350)دانشگاه الزهرای فعلی(، تهران، 

م(، تحقیق محمدباقر بهبودی، مکتبة المرتضویة الحیاء اآلثار  993دبیلی احمد فرزند محمد )د:  زبدة البیان، محقق ار 

 الجعفریة، تهران. 

خ(، مرکز نشر  1380  –  1290، ابوالقاسم قربانی ) دانان دورۀ اسالمی از سدۀ سوم تا سدۀ یازدهم هجرینامۀ ریاضی زندگی 

 برگه. 365خ، 1357دانشگاهی، 
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ق(، تصحیح عبدالکریم عثمان، قاهره،  415عبدالجبار فرزند احمد قاضی معتزلی همدانی )د:    ، شرح االصول الخمسة

 ق. 1432ق؛ تصحیح سمیر مصطفی رباب، داراحیاء التراث العربی، بیروت، 1384

بعده، و هو  الحکمةصوان   و  به کوشش عبدالرحمان    سجستانی، محمد  ابوسلیمان  ،  تاریخ للحکماء قبل ظهور اإلسالم 

 م. 1974تهران،   بدوی،

  –  1255، آقابزرگ تهرانی ) بعد العشرة  الکرام البررة في القرن الثالث ، القسم اْلّول من جزء الثاني،  طبقات أعالم الشیعة

 م. 1954خ(، مطبعة العلمیة، نجف، 1348

  –  1255قابزرگ تهرانی ) ، آبعد العشرة  الکرام البررة في القرن الثالث ، القسم الثاني من جزء الثاني،  طبقات أعالم الشیعة

 . 1958خ(، مطبعة القضاء، نجف، 1348

الشیعة، أعالم  الحادیة   طبقات  المائة  علماء  في  النضرة  ) عشرةالروضة  تهرانی  آقابزرگ  و  1348  –  1255،  تصحیح  خ(، 

 خ(، اسماعیلیان، قم.  1389 –  1302منزوی )  نقیعلی نگاری مقدمه

البیان عن أسرا  و  القرآنالفحص  ابوزکریا نجیب ر  فرزند حسن فرزند  ،  فرزند سعید فرزند احمد فرزند یحیی  الدین یحیی 

 ق(.689  – 601سعید هذلی حلی ) 

ایران جغرافیایی  رزم فرهنگ  فرهنگ  حاج ،  رزم آرا،  )  علی  ارتش  1329  –  1280آرا  ستاد  جغرافیایی  دایرۀ  جلد،  ده  خ(، 

 خ. 1332 –  1328شاهنشاهی ایران، تهران،  

 . CDخ(و   1346ـ  1325تهران )   .خ(، چ  1334، علی اکبر دهخدا )د نامۀ دهخدالغت ، دهخدافرهنگ 

ق( برگردان  385ـ    297ندیم ) ، ابوالفرج محمد فرزند اسحاق، ابنفوز العلوم، دارالمعرفة، بیروت؛ یا  الندیم فهرست ابن 

 خ. 1366بگلو، امیرکبیر، تهران،  رضا تجدد، به کوشش مهین جهان 

، ابوریحان بیرونی، محمد فرزند احمد  تحقیق ماللهند،  في تحقیق ماللهند من مقولة مقبولة في العقل او مزدولة مالهند

 . 1391؛ برگردان منوچهر صدوقی سها، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران،  1958ق(، چ هند،  440  -   363) 

 قرآن کریم 
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التاریخ في  ابن الکامل  ) اثی ،  شیبانی  جزری  محمد  فرزند  علی  ابوالحسن  عزالدین  کارلوس 630  –   555ر  تصحیح  ق(، 

 ق. 1385دارالصاد، بیروت، لبنان،   جلد،  13م؛  1876  – 1851یوهانس نورنبرگ، لیدن هلند، 

  13 جلد در 25ق(، علی فرزند حسین، دار إحیاء التراث العربي، بیروت،  356 –  284، ابو الفرج اصفهانی ) الغانيکتاب  

 مجلد. 

 . 1502 -  1501،  3آ، به نقل دخویه در پانوشت تاریخ طبری، عربی، ج 68، نسخۀ خطی گ کتاب صولی

الفوائد )د:  کنز  فرزند عثمان کراجکی  فرزند علی  ابوالفتح محمد  قم  449،  انتشارات مصطفوی،  ق؛ دیگر:  1410ق(، 

 ق. 1410تحقیق عبدالله نعمه، دارالذخائر، قم،  

  یاب استاد دکتر عباس زر  ۀباران، جشن نام  ۀقطر   یکی،  یمنزو  نقیعلی ،  از مأمون تا معتضد  یرانی ا  یاسالم  یسم گنوس

 . 437 -  399 ۀخ، برگ1370تهران،   ی،به کوشش احمد تفّضل  ، ییخو 

 ُمُثل افالطونی 

 ق. 1354ُپل کراوس، قاهره،  ،  مختار رسائل جابر

م؛  1909م؛ قاهره  1907، یاقوت حموی، دیوید سموئل مارگلیوت لیدن،  الدیبإرشاد الریب إلی معرفة  ؛ یا  معجم الدباء 

 م. 2012خ /  1391برگردان عبدالحمید آیتی، تهران، 

) البلدان  معجم  حموی  یاقوت  شهاب 626  -   574،   ) ( الیپزیک  چاپ  رومی،  عبدالله  فرزند  ابوعبدالله  - 1873الدین 

منزوی، پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی    نقیعلیر  م، برگردان به پارسی دکت 1965م( افست تهران، 1866

خ و جلد دوم آن را  1380و گردشگری وابسته به وزارت ارشاد اسالمی جلد اول برگردان به پارسی را تا پایان حرف الف در سال 

 امید به چاپ دیگر جلدهای ترجمه شدۀ آن. . خ. به چاپ رساند1383تا پایان حرف »ز« در سال 

ق(، نسخۀ شماره 1090  -  1017، مال محمدباقر فرزند محمد مومن سبزواری، محقق سبزواری ) مفاتیح النجات عباسی

 . IR10-23207، شماره مدرک کتابخانه مجلس: 2031بازیابی: 
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ق،  1371جف،  (، ن381ـ    306بابویه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد فرزند علی فرزند حسین قمی ) ، ابن َمن الَیْحُضُرُه الَفقیهُ 

 جلد وزیری. 4

ق(، تحقیق عبدالله 597 –  510جوزی ابوالفرج عبدالرحمان فرزند علی فرزند محمد ) ابن  بن حنبل، مناقب االمام احمد 

 ق. 1349فرزند عبدالمحسن ترکی؛ دیگر: تصحیح محمد امین خانجی، مکتبة الخانجی، مصر، 

بادات الع  ُج  نه  م  و   وات  الّدع  ُج  )د:  ابن ،  ُمه  طاووس  فرزند  جعفر  فرزند  موسی  فرزند  فرزند  علی  تهران، 664طاووس  ق(، 

 ق.  1323ق؛ دیگر: همراه با ترجمه صدرالمعالی، تهران، 1299

ّتاب
ُ
م  1926ق(، تصحیح هانس فون مژیک آلمانی، الیپزیگ،  331، محمد فرزند عبدوس کوفی جهشیاری )د:  الوزراء و الک

لبی و با زیرنویس خ؛ چاپ دیگر: تصحیح 1305 / بیاری و عبد الحفیظ ش 
 
های گوناگون،   ها و فهرست مصطفی سقا و ابراهیم ا

 .  256م،  1938

أثَبَتُه الِعیان َبت بالَنقِل و الَسماع و 
َ
خلکان احمد فرزند محمد برمکی اربلی  ، ابن وفیاَت العیان و أنباِء أبناِء الزمان مّما ث

السلطان به فارسی برگرداند. وفیات االعیان در سال  شیخ جابری انصاری دستور ظل ق(، میرزا محمدحسن خان 681  – 608) 

افزوده 1284 با ویرایش و  هایی به عربی چاپ شد؛ چاپ دیگر به کوشش احسان  ق توسط معتمدالدوله فرهاد میرزا همراه 

 عباس، دارالفکر، بیروت، لبنان.  

  ، 437  –   399  ۀخ، برگ1370تهران،    ی،به کوشش احمد تفّضل  ،ییخو   یاباستاد دکتر عباس زر   ۀباران، جشن نام  ۀ قطر   کیی

 . یمنزو نقیعلی ، از مأمون تا معتضد یرانی ا  یاسالم یسم گنوس

Protect pdf from copying with Online-PDF-No-Copy.com

https://online-pdf-no-copy.com/?utm_source=signature

