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 گرایانه حج و حرمین در استراتژي سلطه

  سیسفاح و منصور عبا

  1ینیینا يادیاحمد بن

  2راديدیمحمدصادق جمش

  3يجعفر نور

  چکیده

دوره تأسیس و تثبیت سازمان سیاسی جدیـد، بـه نـام خلافـت عباسـی در زمـان خلفـاي اوّل 

ق)، به وقوع پیوست. در ایـن مقطـع کـه 158ـ136ق) و منصور (136ـ132ویژه سفاح (عباسی، به

تـرین شـهرهاي طورکامل شکل نگرفته بـود، در مهـمهاي مشروعیت خاندان عباسی بههنوز پایه

جغرافیاي اعتقادي وسیع جهان اسلام، یعنی مکه و مدینه، ضرورتی انکارناپـذیر در جهـت تقویـت 

 سلسله بـر نیا نینخست يخلفا سلطهرو، شد. ازاینهاي مشروعیت خلافت جدید احساس میریشه

و  تیمشـروع هـايهیـپا میتوانست به تحکـیم ،حرمین و حضور آنها در مراسم حج منطقه حج و

بدین ترتیب، اهمیت حـرمین شـریفین بـراي دو خلیفـه  .نجامدیمسلمانان ب انیدر م نآنا تیمقبول

اي نخست عباسی از منظر حضور نیروهاي متکثر و منتقـد وضـعیت موجـود، همـواره بـه دغدغـه

ل، تطمیع، تسامح و یـا حتـی هاي این دو در جهت کنترجدي تبدیل شده بود. در این میان، تلاش

هاي مخالفت در این دو شهر، فصلی مهم از تاریخ تحولات سیاسی خلافت مبارزه و جنگ با کانون
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  عباسی را در همین دوره نخست رقم زد. 

حـج و منطقـه  شود تا به روشی توصیفی ـ تحلیلی، جایگاه مناسکدر این پژوهش، تلاش می

هـاي ی را مورد تأمل قـرار دهـد. یافتـهعباس نینخست یفهخل ود انهیگراهسلط ستراتژيادر  حرمین

پژوهش، حاکی از آن است که خلفاي نخستین عباسی، سعی داشتند با اقداماتی همچـون: حضـور 

در مراسم حج، انتخاب امیرالحاج و انجام اقدامات عمرانی، از ظرفیت تبلیغی مناسک حج و قـدرت 

از  يریـگلازمه تسلط بر حج و بهره ت خود استفاده کنند.هاي قدرساز آن در تحکیم پایهمشروعیت

  که این امر با سرکوب مخالفان صورت گرفت. منطقه حرمین بود تیامن نیمأت ،آن يهاتیظرف

  يکلید واژگان

  گرایانه، سفاح، منصور عباسی.مشروعیت، استراتژي سلطه حج، حرمین،

  مقدمه 

شـود، داراي اهمیـت فریضه دینی محسوب می مناسک حج در دین مبین اسلام، علاوه بر آنکه

 از بسـیاري شـمار گردهمـایی از عظـیم ايکنگـره باشد. در واقـع، مناسـک حـج،سیاسی نیز می

 روي مکـه سرزمین در موسم حج به دنیا مختلف نواحی از که است کریم قرآن پیروان و مسلمانان

گوینـد. ایـن گردهمـایی،  لبیـک خود دگارپرور نداي به وجود، تمام با خدا خانه کنار در تا آورندمی

کرد تا بـا مـدیریت آن و فرصت مناسب و استثنایی را براي حاکمان سیاسی در جهان اسلام فراهم

حضور در این جمع باشکوه، بر مقبولیت و مشروعیت خـود بیفزاینـد. ایـن مهـم، یعنـی جایگـاه و 

امـري کاملـاً شـناخته شـده بـود. اهمیت سیاسی حج، از همان روزگار صدر اسلام، براي حاکمـان 

رو، عباسیان نیز همچون حاکمان سلف، بر نقـش و جایگـاه مهـم حـج و ظرفیـت تبلیغـی و ازاین

  ساز نهاد حج کاملاً واقف بودند.مشروعیت

هـاي مشـروعیت و مقبولیـت خـود ها همواره درگیر تحکیم پایـهاز آنجا که مؤسسان حکومت

هاي مشـروعیت خـویش ا این مسـئله، یعنـی تحکـیم پایـههستند، حاکمان نخستین عباسی نیز ب

هـاي مشـروعیتی توانست پایهمسلمانان می رو بودند و شرکت در مراسم حج، به عنوان خلیفهروبه

تـدریج بـه عنـوان خلیفـه مطلـق جهـان اسـلام خلفاي نخستین عباسی را محکم کند و آنان را به

حرمین و شهرهاي مهم، آن یعنـی مکـه  طه بر منطقهمعرفی نماید. با عنایت به این امر بود که سل

و مدینه، در رأس برنامه سفاح و منصور قرار گرفت. در واقع، این دو خلیفـه بـا سـلطه بـر منطقـه 
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حرمین و شهرهاي مکه و مدینه و شرکت در مراسم حج و انجام اقدامات عمرانـی در خانـه خـدا، 

گرایانه هـاي سـلطهمشروعیت عباسـیان و اندیشـههاي نهایت استفاده را از حج براي تحکیم پایه

منـابع اصـلی در بـاب حـج در روزگـار خلفـاي  خود بردند. مقاله پیش رو، درصدد است با مطالعـه

نخستین عباسی، به این سؤال پاسخ گوید که حج و منطقه حرمین، چه جایگاه و نقشی در اندیشـه 

  گرایانه خلفاي نخستین عباسی داشت؟سلطه

  وهشپیشینه پژ

ی، اثر مسـتقلی بـه نگـارش در حج و حرمین در روزگار سفاح و منصور عباس تاکنون در مورد 

هایی که به صورت مقاله، کتاب یا مـدخل دانشـنامه در بـاره حـج بـه نیامده است. تنها در بررسی

  اي به وضعیت حج و حرمین در روزگار سفاح و منصور شده است. نگارش درآمده، اشارات پراکنده

علـل غلبـه  نیـیتب« مقالـهوان بـه تـیمـباب مقالاتی که در این باب به نگـارش درآمـده،  در

اشاره کـرد  يدیرضا توحنینوشته ام» تاریعباس در امر حج و زیبن يمحورنیبر د يورزاستیس

 گـاهیبـه جا ،مـتن مقالـه شتریب از حج پرداخته است. انیعباس یاسیس يبرداربهره یکه به چگونگ

کوتاه به حـج در  یاشارات ،کرده و در ادامه دایندانش در حج و مناصب حج اختصاص پعباس و فرز

، زمسـتان 27سال هفتم، شـماره  اسلام، خیفصلنامه مطالعات تار(داشته است  یعباس يعصر خلفا

ل در عصـر اوّ یعباسـ يو اقـدامات خلفـا رهیس« مقاله ،باره نیدر ا گریقابل ذکر د مقاله ).1394

در  یعباسـ ياقدامات خلفا یکه به شکل خلاصه به بررس ستاینيعباس موحد وشتهن »مورد حج

پرداختـه اسـت و فقـط  ق)232-227( تا واثق ق)136-132( حج و مناسک مرتبط با آن از سفاح

، ویژه سـیره و 13، شماره 1392(مجله فرهنگ پژوهش، بهار  باشدیو مختصر م یکل یبررس کی

و  انیحسـن ییو واگرا ییهمگرا حج؛ عرصه« مقالهتوان به ین باب، میتاریخ اسلام). همچنین در ا

 يرضـو انینجف لاینوشته خانم ل »یحسن يهاامیق دوره نیلاوّ انیتا پا ياز اواخر عهد امو انیعباس

پرداختـه  از موسـم حـج يریـگدر بهـره انیو عباس انیحسنبه همگرایی و واگرایی  کهاشاره کرد 

-136( و منصـور ق)136-132( سـفاح يهـااسـتیخصوص در بخـش سبه ،مقاله نیا در است.

، سـال 2, شـماره 7دوره  ،اسـلام خینامـه تـارپژوهش(ده است آمدر باب حرمین  ق)، مطالبی158

 انـهیگراسلطه يدر باب حج و حرمین در استراتژ ياما تا کنون پژوهش مستقل و روشمند)؛ 1396

کـه بـه  ییهـادر کتـاب یادشـده، علـاوه بـر مقالـاتِ صورت نگرفته است. یسفاح و منصور عباس

در خلال مباحث مربوط بـه تحولـات دوران  ،اندپرداخته یاسلام هیلاسلام در قرون اوّ خیتحولات تار
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و اقدامات آنها در ارتبـاط بـا حـج و حـرمین  نآنا يگزاربه حج ی نیزاشارات ،خلافت سفاح و منصور

  .اندداشته

 ایـو  یاسـلام در عصـر عباسـ خیهستند که در باب تار يهاتابپژوهش ک نهیشیبخش دوم پ

بـه نگـارش در  انیعباسـ خیکه در بـاب تـار ییهاکتاب شتریاند. در بحج به نگارش درآمده خیتار

شـده  سفاح و منصور یعنی ی،عباس نینخست يخلفا يارزگکوتاه به بحث حج و حج یآمده، اشارات

 خیارتـ« طقـوش و محمـد سـهیل اثـر انیعباسـدولـت کتاب توان به یم ،آثار نیا جمله. از است

 ،گـرید ياشـاره کـرد. در سـو ياثـر احمدرضـا خضـر »هیـوبآل انیاا پاز ت: از آغیاسبع تلافخ

توان بـه یم ،آثار نی. از جمله اندادر باب حج نوشته شده یهستند که به شکل تخصص ییهاکتاب

تر به حـج در د که به شکل مفصلنمواشاره  انیاثر رسول جعفر نهیو مد مکهدر  یکتاب آثار اسلام

خلفـا در  یبه اقدامات عمران ،ندهیستوجه نو شتریاما ب ؛پرداخته است یعباس نینخست يروزگار خلفا

  .است شده کمتري اشاره انیحج در روزگار عباس یاسیس گاهیاست و به جا معطوف حج

بـه نگـارش  متعدد در باب حج يهاکه در دانشنامه هستند یپژوهش مقالات ،شنهیسوم پ بخش

خـام در بـاب موضـوعات  يهـاداده شـتریب ،هـادانشـنامه يمحتوا نکهیبه ا توجهاست. با  در آمده

 ،عبـاسیو در مدخل بن نیفیشر نیباشند. در دانشنامه حج و حرمیم لیاز تحل یخال ،مختلف است

معطـوف بـه حضـور خلفـا در  شتریب ،ت که در واقعحج پرداخته اس يدر راستا انیعباس اتبه اقدام

دانشـنامه  ،نـژادمنصـور داداش(در ارتباط با حج است  نآنا یو رفاه یمراسم حج و اقدامات عمران

    ).عباسیمدخل بن ،4ج حج و حرمین، 

علاوه بر آن، در مدخل امارت حج نیز اشـاراتی کوتـاه بـه انتصـاب امیرالحـاج در ایـن دوره و 

، مـدخل 3نامـه حـج و حـرمین شـریفین، جلـدپور، دانشعلی حسیندا شده است (سیاقدامات آنه

حـج از  خچـهیبـه تار» یخیمباحث تـار ؛جح«در مدخل  زیدر دانشنامه جهان اسلام نامارت حج). 

بـه اقـدامات  شتریب ی،همچون مدخل قبل زیمدخل ن نیمعاصر پرداخته شده است. در ا ارابتدا تا ادو

دانشـنامه جهـان  ی،ابوالقاسـم ریـم هیـرق دهیسـ(باط با حج پرداخته شده است خلفا و حکام در ارت

  مدخل حج مباحث تاریخی). ،12جلد اسلام،
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  تعریف مفاهیم

  استراتژي

 مفهـوماز  يابعـاد ،فیتعـار نیـاز ا کیـذکر شده است و هر يمتعدد فیتعار ي،استراتژ يبرا

 اسـتراتگوسی ونانیاز کلمه  که) Strategy :ياستراتژ(واژه  اند.را مورد توجه قرار دادهي استراتژ

)Strategos( کـه  یمفهـوم ترجمه شده اسـت؛ »راهبرد«به  یفارس در زبان و گرفته شده است

کار بـه استیس واقتصاد، تجارت  حوزه جمله زا ،هاحوزه ریدر ساها و بعدنظامی تعلق دارد  به حوزه

 اتیـعمل تیو هـدا يزریـعلـم برنامـه ،يتراتژاسـ«: نامه وبسترلغت فیطبق تعر .برده شده است

 يریـقبل از شـروع درگ تیموقع نیبهتر افتنیو  صیکلان، با هدف تشخ اسیبزرگ در مق ینظام

 ياسـتراتژ لـور،یماکسول ت ژنرال ).1394؛ خادم الرضا، 4 :1390 روس،ی(س» با دشمن است یواقع

کنـد مـی فیهـدف توصـ بـراي نیـل ییهـا و ابزارهـااهـداف، راه :شامل يارا به عنوان مجموعه

و یافته پس از جنـگ جهـانی دوم امروزه مفهوم تحول ي،استراتژ با وجود این، ).1395(عسگري، 

 ،يانصـار ؛15 :1387 ،یانیو ک انیغفاري در امورات مختلف است (زریو تحول برنامه ریحاصل س

 عملیـاتی شـدن شـیوه ي ضمن مشخص نمودن اهداف بلندمدت براستراتژ). در واقع، 18 :1390

بـاره  نیدر ا يرگیمیشامل تصماستراتژي، «توان گفت: می در تعریف آن و نمایداهداف تأکید می

 تیـن وقصـد  انیـهمانا ب ي،استراتژ ؟به آن چگونه خواهد بود دنیو رس ؟است که مقصد کجاست

 »میبـه انجـام برسـانچگونه آن را  ،میقصد دار نکهیو ا میانجام ده میآنچه دوست دار یعنی ؛است

  ).1394؛ خادم الرضا، 37 :1390 (آرمسترانگ،

  طلبانه استراتژي توسعه

و همچنـین، بـا  دارد یتجـاوز نظـام لهیبه وس سرزمینیاشاره به گسترش  ی، معمولاًطلبتوسعه

طلبانه در توان گفت کـه اسـتراتژي توسـعهشده در بالا از مفهوم استراتژي، میتوجه به تعریف ارائه

  باشد.می طلبی است که همان گسترش سرزمینیاقع، ابزاراها و چگونگی نیل به توسعهو

  هاي پایانی خلافت اموي حج و حرمین در سال

هـایی از ق)، کـانون132-41هاي پایانی حکومـت امویـان (تحولات سیاست و قدرت در سال

چـالش کشـیدن قـدرت و اعتراض و آشوب را تقویت و بازتولید کرد که از چند منظـر در کـار بـه 
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هاي اسلامی مؤثر بودند. اگـر در خراسـان، تکاپوهـاي تمرکز امویان در جغرافیایی وسیع از سرزمین

هـاي اعتراضـی در نـواحی گرایانـه داشـت، ایـن کـانونوبوي ملـینیروهاي گریز از مرکز، رنـگ

به چـالش کشـیدن اي درگیر پُراهمیتی همچون مکه و مدینه، از منظر مشروعیت اعتقادي ـ قبیله

هـاي پایـانی امیـه در ایـن دورهقدرت امویان شدند. در چنین فضایی، آنچه از جانـب خلفـاي بنی

هاي میانی خلافت اموي و در ارتباط با مکـه و مدینـه در منـابع ذکـر برخلاف عملکرد خلفاي سال

بخـش بـراي شده، حاکی از توجه کمتر آنان به حج و انجام اقدامات عمرانی و رفاهی مشـروعیت 

  حجاج وحرمین بود.

 برخـی وجود این، با بود. اموي خلافت علیه مخالفان پایگاه ترینمهم شریفین، حرمین واقع، در

 مشـکلات بـه رسـیدگی و شـهر دو ایـن زیاد بسیار حساسیت از آگاهی با امیهمیانی بنی خلفاي از

 هـم رساندند؛ تا انجام به اجحج براي توجهی قابل رفاهی و عمرانی اقدامات مسلمانان، گزاريحج

 جـا بـر پُراهمیـت شـهر دو ایـن اعتقـادي سیاسی ـ فضاي در را خود سیاست و قدرت از پایی ردّ

 گـزارش. سـازند ساکت ايگونه به را شهر دو این در و منتقد خود معترض نیروهاي هم و بگذارند

؛ 169-168-249: 1369، ی(ازرقـ است شده ذکر منابع در اموي، خلفاي از برخی عمرانی اقدامات

   .)60: 1420، يزیمقر

 یانیـپا هايسـالدر  ،به امـور حـج هیامیبن يمناسب خلفا توجه نسبتاً نیا رسد کهیبه نظر م

 ،امـر نیـگرفته باشد. ا یرو به کاستق)، 125-105پس از هشام ( یعنی از دوره ،حکومت نیعمر ا

 نیـدر ا یخلافت اسلام يهانیبر سرزم انیاموتمرکز و تسلط قدرت  ؛بود هیقابل توج لیبه چند دل

شـده شد و حاکمیـت تضعیفیم دهیبه چالش کش ،قدرتمندمتعدد و البته  نادوره و از جانب مخالف

 دوره اواخـر سیاسـی اوضـاع ها را نداشت. پریشانیزمان با همه این چالشاموي توانایی مقابله هم

 ایـن بقـاي نیـز ایران نواحی دیگر و خراسان در کهبل شد؛نمی مدینه و مکه به مختص تنها اموي،

 اختیـار در فرصـت بهتـرین کـه اسـت فضـایی چنـین در. بود مواجه ايعمده يهاچالش با دولت

 ماننـد مدینـه و مکـه زائران و حجاج میان در را خود سرّي تبلیغات تا گیردمی قرار عباسی داعیان

  .دهند گسترش کوفه، و شام و خراسان جمله از اموي، حاکمیت تحت ولایات دیگر

مراتب آشـفته بـود. امویـان، بـه رهوضعیت این دو شهر از منظر تحولات سیاسـی در اواخـر دو

 سـال در یزیـدولیـدبن قتـل از پـس وقـایعِ اخبـار بیان در اسلامی، متقدم قرون مؤلفان از بسیاري

بـه محتـوا وهـدف هاشمی بدون ذکر محل این نشست  بزرگان حضور با نشستی به هجري،126

؛ 186-185 و 227-224 تــا:بی اصــفهانی، ؛306: 3، ج1417بـــلاذري، ( انــدکرده اشــاره آن
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 را گردهمـایی ایـن برگزاري . برخی محل)766-765: 2تا، جبی راوندي، ؛223 :1360طباطبا، ابن

. انـدکرده نقـل )79: 1، ج1995حمـوي، ( مکه) به مدینه راه سر بر و مدینه توابع اي ازابواء (آبادي

 نشسـت ایـن در آنها حامیان و حسنی عباسی، سادات بزرگان حضور یعنی نکته، این به توجه بـا«

 ایـن در شـرکت بـراي ق) )148صادق امام از دعوت بر مبنی هاییگزارش وجود همچنین و

 حمیمـۀ در عباسـیان و مدینه در علویان حضور( افـراد ایـن سکونت محلّ گردهمایی و پراکندگی

 را احتمـال ایـن تـوانمی ،)ابـواء بیعـت( است شده مشهور آن با گردهمایی این که نامی و ،)شام

(نجفیان رضوي، » اسـت شـده انجام ابواء مدینه نزدیکی در و حج ایام در نشست این که پذیرفت

 ودوجـ نفـس در خصـوص موجـود هـايگزارش نـشست، ایـن اهداف از نظر). صرف4-3: 1396

 موسـم در حاکمیـت بـا مخالف هايگروه فعالیت دهندهنشان گزاري،حج ضمن در مجالسی چنین

  .است یشانهاآرمان تـحقق جـهت در ریزيبـرنامه براي حج،

زمانی برگزاري مراسـم ارتباط بین هم اند،کرده نقل را عباسی انقلاب هاي منابعی کهاز گزارش

 بـر بنـا نی داعیان عباسی در نواحی عراق و شام مشخص نیسـت؛ امـاهاي پنهاحج با آغاز فعالیت

 شـام، حمیمـه در عباسـی انقلاب اوّلیه داعیان که رسدمی نظر به بعید معاصر، مورخان از یکی نظر

زیـرا  باشند؛ نبرده ايبهره اموي حاکمیت دستگاه ضدّ بر نواحی این حجاج جمع در خود تبلیغات از

 زائـران جامـه در توانستندمی عباسی امام فرستادگان رو،ازاین داشت. قرار حج راه سر بر حمیمه،«

 ).48: 1385کـوب، (زرین »ببخشـند بـدو هـدایایی یا بروند او نزد دستور گرفتن براي بازرگانان یا

 خانـدان نـام بـه آغـاز، در عباسـی دعـوت بـدانیم کـه کنـدمی جلوه تربااهمیت هنگامی امر، این

 احتمالاً برخی از طرفداران سیاسی خانـدان پیـامبر مدینه و مکه و گرفتمی صورت پیامبر

داد؛ هرچند به هیچ عنوان، در این دو شهر، جایگاه آنان در کنار طرفدران اهـل را در خود جاي می

  سنّت و شیخین، جایگاه مسلط نبود.

پایـانی عمـر  هايبه هر حال، کاسته شدن از توجه خلفاي اموي به امور حج و حرمین در سال

 شـدهاین حکومت، خود محصول قدرت گرفتن تدریجی مخالفان و در مقابـل، حاکمیـت تضـعیف

 در مکـه شـهر سـقوط هاي خلافت در این مقطع زمانی بود.امویان و عدم تسلط کافی بر سرزمین

آخـرین ، )ق127-132(محمد بنمروان خلافت يهاسال واپسین در 1خارجی ابوحمزه هجوم نتیجه

                                            
ق)، از سرکردگان نظامی خوارج اباضیه است که یک چند مکه و مدینه 130عوف ازدي (بنخارجی، مختار ابوحمزه. 1

هاي طایفـه ازد، زاده شـد و از همـین رو، وي را را تصرف کرد. او در بصره در خاندان بنوسلیمه، یکـی از شـاخه

مالک (نیـاي ایـن بناي به نام سـلیمۀهاي معتبر بصره بود که مسجد و محلهز خانداناند. بنوسلیمه، اسلیمی خوانده
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 تصـرف بـه روز 40 مـدت بـه مکـه شهر حمله، این طیّ باشد.اموي، گویاي همین امر می هخلیف

، بلـاذري( دادنـد پایـان را مکه بر خوارج تسلط سرعتبه امیهبنی سپاه نهایت، در درآمد؛ اما خوارج

1417 :279(.  

  سفاح و تلاش براي تسلط بر حرمین

سـرانجام در رمضـان سـال ی، عباسـ انیـداع یپنهـان تیـهـا فعالبعد از سال انیانقلاب عباس

جامگـان بـه اهیسـ امیـق . ایـن انقلـاب، بـااعلام شد ریکثبنمانیخراسان توسط سلدر  هجري129

جلـوس و در نهایـت، بـا  آغاز شـد ذنجیسف ياز روستا ق)137(متوفاي  خراسانی ابومسلم يرهبر

ت (تـاریخ یعقـوبی، مر نشسـبه ث یعباس فهیخل نیلعنوان اوّ هدر کوفه ب هجري132سفاح در سال 

 انقلـاب پیـروزي از پـس فضاي تاثیر تحت ،)ق132-136(سفاح  کوتاه ). خلافت330: 2، ج1387

 اسـتقرار جهـت در تلـاش یعنـی داشـت؛ سیاسی جنبه او، اقدامات بیشتر که شکلی به گرفت؛ قرار

ك: تـاریخ شـدند (ر.می شـامل نیـز را متنوعی هايطیف که قدرت مدعیان سرکوب و جدید نظام

 بایسـتمی انقلاب پیروزي از پس روزهاي این در خلیفه که کاري ترینمهم ).312: 1952الخلفاء، 

 يهاپسـت در جدیـد انتصـابات به اقدام و حکومتی ارکان تمامی در تغییرات اعمال داد،می انجام

ي برخـوردار بود. در این میان، تعیین والی براي شهرهاي مکه و مدینه، از حساسیت بسیار حساس

خصوص شهر مدینه، کانون فعالیت سادات حسنی بود و سـفاح تمایـل بود؛ چراکه این دو شهر، به

که از مشروعیت و محبوبیـت فراوانـی در  بیت پیامبرداشت با بیعت گرفتن از این شاخه از اهل

 زیـرا عت ورزد؛ی آنها مماناز شورش احتمالاین منطقه برخوردار بودند، آنان را تحت کنترل بگیرد و 

را بـر گـردن  ق)145عبداللـه، معـروف بـه نفـس زکیـه (بنمحمد عتیبو همچنین منصور،  سفاح

  ت.امن کردن منطقه حرمین دانس يبرا یرا تلاشسفاح  اقدام نیتوان ایم ،منظر نیاز او  1ندداشت

 مدینـه هلا از جمعی همراه به حسن، یکی از این سادات حسنی،بندر این دوره بود که عبدالله

                                                                                                       
، 5بزرگ اسلامی، ج بیشتر، ر.ك: دانشنامه ). براي مطالعه111و78: 1387خاندان) در آن شهر وجود داشت (ازدي، 

ن سوم هجـري)، تهـران: ؛ حسین مفتخري، خوارج در ایران (تا اواخر قر2126مقاله محمدعلی کاظم بیگی، شماره 

  ش.1386مرکز بازشناسی اسلام و ایران (باز)، 

امویان برگزار شد و در آن، پدر محمد با دعوت کردن از سران علویان  اي که در ابواء در اواخر دورهرهاشاره به کنگ .1

طقطقـی)، معـروف بـه ابنعلی (بنطباطبا، محمـداین کنگره، ر.ك: ابن او را نامزد خلافت نمود. در بارهو عباسیان، 

  ,223ش، ص 1360تاریخ فخري، ترجمه محمدوحید گلپایگانی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 
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 و محمـد امـا ؛)235 :2001عسـاکر، ابـن( کردند بیعت او با آنجا در و رفتند انبار در سفاح نـزد به

 بیعـت او بـا مدینـه از آنان که داد رضایت نیز سفاح. نرفتند سفاح نـزد بـه ابـراهیم، از فرزندان او،

نه، محمد را متوجه اگاهی خـود ). سفاح پس از تسلط بر اوضاع مدی308 :3، ج1417بلاذري، ( کنند

از اقدامات پنهانی او کـرد و در ایـن زمینـه، بـه او هشـدار داد. بـا وجـود ایـن، در دوران خلافـت 

 خلافـت مرکـز يفاصـل بـه توجه با« 1مدت او، احترام متقابل میان او و حسنیان برقرار بود.کوتاه

 اعمـال و اوضـاع پیگیـري بــراي هانـهب بهترین حج، حسنیان)، فعالیت مدینه (کانون از عباسیان

(نجفیـان » بـود عباسـیان اقتـدار تثبیـت و خلیفـه از کامـل اطاعت جهت حسنی، بزرگان بر فشار

  ).66: 1396رضوي، 

کـه نمـود؛ درحالیسیاسی امر حج بود که در ابتداي ایـن دوره رخ مـی بغهاین البته وجهه و ص

عباسیان نیز ضرورت داشت تـا در کـانون توجهـات  ابتدایی خلافت در همین دوره ابعاد دیگر حج،

 تـا بـود ایـن بـر سـعی شـد،می مربوط خلیفه دینی و فقهی به انجام وظایف آنچه قرار بگیرد. در

 سـپرده عباسـی خانـدان بـه نزدیک افراد اعتمادترین مورد و تریننزدیک به مناصب این واگذاري

 عهـده بـر را منصـب ایـن خـود، خلافـت ايروزه اوّلین در سفاح طبري، گزارش اساس بر 2.شود

 خلیفـه ایـن، بر علاوه ).4667: 11، ج1375(طبري،  گماشت خود پسرعموي ق)،133علی (بنداود

 همـین بـر. کند مستحکم تر مدینه و مکه در را خود اجتماعی و سیاسی پایگاه تا کوشیدمی جدید

 ابتـدا همـان از مـذهبی، نظر از چه و سیاسی نظر از چه شهر، دو حیاتی این اهمیت که بود اساس

 بـا را سلطه خـود زیر ولایات اوضاع بایستمی خلیفه. شد درك درستیبه عباسی اوّل خلفاي براي

 زمـانهم سفاح اقدام ترینمهم بتوان شاید. بگیرد نظر زیر خود، به نزدیک و جدید حکام برگزیدن

. دانسـت امیـهبنـی بقایـاي از شهر دو ینا پاکسازي را مدینه و مکه در خلافتش آغازین روزهاي با

 تـو نـزد که رجالى« است: نمایان روشنیبه او، به سفاح نزدیکان از یکی مشورت دادنِ در امر، این

 و بگـذار میانشـان را شمشـیر. است شده پنهان بیمارى ها،دنده این زیر که ندهند فریبت هستند،

                                            
معیـار مشـروعیت خلافـت در چـالش « مقالـهزاده، محمدحسن، وند، صادق و الهی. براي مطالعه بیشتر، ر.ك: آیینه2

، شـماره 1384، بهـار وم انسانی دانشگاه الزهـرا، مجله عل»حسنیان (فرزندان عبدالله محض) با دولت عباسی

حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوي علل، شمار واقعی زندانیان و «؛ ولوي، محمدعلی و نجفیان رضوي، لیلا، مقاله 53

  ,45-62، ص 2، شماره 1389هاي تاریخی، بهار، مجله پژوهش»شدگان)کشته

نـان: دارالفکـر، ، لب2ج ،یۀاحکام السلطان ،یابوعل ،يماوردج، ر.ك: . براي اطلاعات بیشتر در زمینه وظایف امیرالحا2

شـرکت  تهـران: ا،یـنترجمه مسعود رجب ان،یعباس در دوره یاجتماع یاحسن، محمد، زندگر مناظ؛ 108تا، ص بی

  ».امیر الحاج«حج و حرمین شریفین، مدخل  دانشنامه؛ 343 ص ،تابی ،یو فرهنگ یانتشارات علم
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-522 :7، ج1375(طبـري، » نمانـد برجاى اموى یک زمین، این روى که ببر بالا چندان را تازیانه

 مکـه شهرها، دیگر با زمانهم نیز، ولایات حکام انتخاب حوزه در ).333: 4، ج1371اثیر، ؛ ابن523

 هجـري، 130 سـال رویدادهاي ذیل طبري، گزارش در. هستند جدید والیان حضور شاهد مدینه و

 تـن دو اسماعیل، و علیبنسلیمان. است شده گزارش سفاح ابوالعباس توسط جدید والیان انتصاب

 شـوند.مـی گمـارده اهواز و بصره حساس بسیار مناطق داريولایت به ترتیببه خلیفه، عموهاي از

 مدینـه، ولایـت این، از پس کوتاهی مدت و شودمی مکه والی هم خلیفه دیگر عموي علی،بنداود

 اقـدامات ترینمهم جمله از ).4667: 11، ج1375(طبري،  شودمی واگذار داود به هم یمامه و یمن

 همـین اسـاس بـر. اسـت امیـهبنـی خلفـاي از برجامانده آثار نابودي جهت در تلاش مکه، در داود

 جملـه، آن از. ببرنـد میـان از را مکـه در امـوى آثـار از برخى تا داد دستور« وي که است رویکرد

 در مـردم کـه اىبرکه نیز و بود ساخته مقام و مزمز میان قسرى عبداللهبنخالد که بود آبى مخزن

 سـوي در کـه دیگـرى برکـه به را برکه این آب سپس .گرفتندمى وضو آن از الصفاء باب نزدیکى

: 2، ج1369؛ ازرقـی، 4667: 11، ج1375(طبـري،  »کردنـد منتقل بود، مسجد نزدیک در دیگرى

  ).162: 2، ج1414؛ فاکهی، 72

 و اسـت جدیـد خلیفه سیاسی قدرت بسط جهت در مکه، مقتدر الیو عنوان به داود هايتلاش

 در امیـهبنـی بقایـاي عام قتل گزارش .کندنمی فروگذار اقدامی هیچ از هدف، این به رسیدن براي

 حـج بـه موسـم علـىبـنداود وسه،صدوسى سال در« است: آمده منابع ايپاره در او، توسط مکه

 مدینـه راه انـدر تـا داد الطـائى مسعدةبه  را مرد سى و گرفتندب امیهبنى از را کس صد داد دستور

؛ مجمــل 4668: 11، ج1375(طبــري،  »کشــتن بفرمــود روز دوم را دیگــران و بکشــت را همــه

  ).72-73: 2، ج1414؛ فاکهی، 323تا: التواریخ، بی

 رد خلیفـه رویکـرد وجـود ایـن، بـا کنـد؛مـی وفات مکه در کوتاهی، مدت از پس علیبنداود

 بلافاصـله و بینـدنمی خـود بـه خللـی خـود، اعتماد مورد نزدیکان به حساس ولایات این واگذاري

 و مدینـه عاملى به را حارثى عبیداللهبنزیاد خویش دایى رسید، ابوالعباس به وى وفات خبر چون«

  ).4667: 11، ج1375(طبري، » فرستاد طایف و مکه

 کـه مدینـه والـی نظر زیر از را مکه مدتی، از پس تا داردوامی را سفاح شهر، دو این حساسیت

 بـاراوّلین براي طبري ).75: 1379بخشد (جعفریان،  استقلال را آن و آورد بیرون بود، حارثیبنزیاد

 عامـل« دهـد:مـی خبر هجري 135 در مکه مستقل والی حضور از عباسی، انقلاب پیروزي از پس

(همـان: » بـود حـارثى عبیداللـهبنزیاد نیز مدینه عامل. بود عباسبنمعبدبنعبداللهبنعباس مکه،
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 مهـم پایگـاه عنـوان بـه شـهر، دو این ترآسان کنترل و بیشتر نفوذ اعمال رودمی ). احتمال4767

 بـا عباسـیان جانب از قدرت به آنها رسیدن نیز بار این که پیامبر خاندان وابستگان و طرفداران

 نمـوده ایفـا پُررنگی بسیار نقش خلیفه، جانب از تصمیمات گونهاین اخذ در بود، شده همراه چالش

  باشد.

 شـرکت حـج مراسـم در تـا نکـرد پیدا را این فرصت خود، خلافتِ کوتاه مدت در اگرچه سفاح

 در گـزارانحج حال رفاه منظور به او رفاهی و عمرانی اقدامات از دوره این منابع، براي در اما کند،

 کوفـه میان راه ق،134 سال به« گزارش، این طبق بر. است رسیده ثبت به شیگزار مدینه، و مکه

 خانـه کننـدگانزیارت ویژهبه راه، این مسافران تا شد گذارينشانه میل و مناره از استفاده با مکه تا

 حـوزه در سـفاح جانـب از کـه اسـت اقـدامی تنهـا ). ایـن،4767(همانجا: » نکنند گم را راه خدا،

 مراسـم وي خلافـت آخـر هـايماه در آنچه اما است؛ رسیده ثبت به منابع در سلمانانم گزاريحج

 شـدن امیرالحـاج بـراي خلیفه، از خراسانی ابومسلم تقاضاي بخشید، بیشتري سیاسی صبغ را حج

کـه در طوريبه شـد؛همـراه  این درخواست، در ابتدا از جانب سفاح با حسـن نیـت بود. مسلمانان

سـرداران و بزرگـان کـه حضـور  دستور داد همـه«لم به هنگام ورودش به کوفه، استقبال از ابومس

داشتند به استقبال او رفتند و او را با احترام استقبال کردند و همـه سـرداران و بزرگـان بـراي او از 

). آگاهی خلیفه از جایگاه ابومسلم در میـان خراسـانیان و 418: 1371(دینوري، » اسب پیاده شدند

ردن به نیت او در اصرار به خلیفه براي امیرالحاج شدن، یعنی نمایش قدرت در جمع کثیـر نیز پی ب

)، 4679: 11، ج1375وگوهـاي خلیفـه بـا او (طبـري، مسلمانان در مراسم حج که از مفهـوم گفت

کاملاً مشهود است، باعث شد که با امیرالحاج شدن او، به بهانه درخواست مشابه منصـور از خلیفـه 

و او را در معیت منصور براي انجام مناسـک حـج بفرسـتد. در ایـن  1) مخالفت کند4692(همان: 

خدا به صورت رقابتی، هـم  کنندگان خانهگزاران و زیارتسفر، اقدامات عمرانی و رفاهی براي حج

منـابع، در میـان کـاروان ابومسـلم  به گفتهمنصور و هم از جانب ابومسلم، صورت گرفت.  از ناحیه

، 1375مهندس و متخصص امور عمرانی براي حفر چاه و قنـات وجـود داشـتند (طبـري، اي عده

). اگرچه آنهـا از انجـام ایـن 286: 2، ج1363خلدون، ؛ ابن468: 5، ج1371اثیر، ؛ ابن4692: 11ج

کردند، ولی در مجموع، این امر در پذیرش عباسیان از سـوي اقدامات، اهداف سیاسی را دنبال می

  دینه تأثیرگذار بود.مردم مکه و م

                                            
  .1385، »امارت حج«، مدخل 3حج و حرمین شریفین، ج پور، سیدعلی، دانشنامهه بیشتر، ر.ك: حسین. براي مطالع1
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  هاي منصور براي تسلط بر حج و منطقه حرمین تلاش

 مسـیر در کـه بـود حج سفر در ابومسلم همراه به خلیفه، برادر ق)،136-158منصور ( ابوجعفر

 تـدریجبه جدیـد خلیفـه عنوان به وي جانشینی مقدمات. او رسید به خلیفه درگذشت خبر بازگشت،

، مسـعودي» (رسـید انجـام بـه سـفاح وفات روز همان در وي، با بیعت« قولی: به بنا و شد فراهم

 روزهاي همان در دید واي مواجه هاي عدیدهدر ابتداي کار، خود را با چالش منصور .)323 :1365

 بـر هوشمندى و حزم روى از را مملکت و کند استوار را دولت اساس« تا شد آن بر خلافت، آغازین

تلـاش او بـر  .)215 :1360 ،طباطبـاابن( »سـازد برقـرار و مرتـب را آن نقـوانی و قواعد و دارد پا

مشخص نمودن وضعیت مدعیانی متمرکز گردید که سهم خود را هنوز از این انتقال قـدرت مهـم 

توانستند از موضـعی برتـر در تاریخ اسلام و ایران، نگرفته بودند و اکنون در جایگاهی بودند که می

اهی بزنند و قـدرت وي را بـه چـالش بکشـند. خراسـانیان و در رأس آنهـا، خوبا خلیفه دم از سهم

هـا ذهـن وي را جدید دانست که براي مدت ترین دغدغه خلیفهتوان مهمابومسلم خراسانی را می

  به خود مشغول ساخت. 

هـایی ویژه در حرمین شریفین نیز براي منصور ظرفیتهاي قدرت، بهبا وجود این، دیگر کانون

هـا قبـل، یعنـی از داد. فکر حذف ابومسلم، از مدتتراض و شورش و قیام را از خود نشان میاز اع

اعتنایی و اهانت ابومسلم به منصـور در جریـان بیعـت زمان سفاح در ذهن منصور وجود داشت. بی

)، عامل مهمـی در 332: 2، ج1387گرفتن از او در خراسان و ملاقات ننمودنش با منصور (یعقوبی، 

وگوي بسـیار هجـري، گفـت 135م به حذف ابومسلم بود. طبري در ذیل رویدادهاي سـال تصمی

کند که در آن، پیشـنهاد قتـل ابومسـلم هنگـام مهمی را میان سفاح و برادرش منصور گزارش می

ملاقاتش با سفاح وجود دارد؛ ولی در نهایت، با مخالفت سفاح، بـه دلیـل تـرس از او و جایگـاهش 

  ) و این امر، به اوایل خلافت منصور موکول گردید.4679-4678: 11، ج1375، شد (طبريرو روبه

منصور به قتل رسید و دستگاه خلافـت بـا از  هجري، ابومسلم با توطئه 137سرانجام در سال 

میان رفتن رقیبی بزرگ، دچار تبعات ناشـی از آن قتـل، ماننـد شـورش: سـنباذ، اسـحاق تـرك و 

سوخت و کوفه خـود را بـا چنین شرایطی که خراسان در تب قتل ابومسلم میدر  1راوندیان گردید.

 در امیه کارگزار عباسی را برکنار کردند. تلـاشدید، در شام نیز بقایاي بنیحرکت راوندیه مواجه می

                                            
هـاي دوم و سـوم هجـري، تهـران: هاي دینی ایران در قـرنبیشتر، ر.ك: صدیقی، غلامحسین، جنبش براي مطالعه. 1

  ,255-171، ص1372پاژنگ، 
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 سـال تـا مختلـف، ولایـات در مرج و هرج با همراه وضعیت، این دادن سامان و ثبات ایجاد جهت

 خلافـت« کـه: بـود سـال ایـن در گویـا و کـرد جلب خود به را منصور توجه بیشترین هجري138

. در ایـن )423 :1380 دینـوري،» (داشت گسیل جا همه به را خود کارگزاران و شد استوار منصور،

عباس هایی از جانب حسنیان معترض به تداوم خلافت در خاندان بنیمقطع، مدینه نیز شاهد تلاش

بایسـت بیت جایگاه و پایگاه قدرت خلیفه منصـور در مدینـه و مکـه، مـیرو، وضعیت تثبود. ازاین

 نـهیمکـه و مد يگریرا به وال حارثى عبیداللهبنادیز منصور مجدداً شد. در این راستا،مشخص می

 روزهـاي آخـرین در عبیداللـهزیادبن برکنـاري . دلیـل)4683: 11، ج1375 ،يمنصوب کرد (طبـر

 نیسـت؛ روشـن درستیبه منصور، جانب از مکه حاکم عنوان به وي مجدد انتخاب و سفاح خلافت

 حساسـیت مکـه و مدینـه، در سـرهمپشت تحولـاتِ و تغییـر این وراي در توانمی سهولت به اما

 بـه الحاج را نیز امیر منصور علاوه بر تغییر والی، مقام .دریافت را منصور براي شهر دو این وضعیت

 ذکـر منابع در طورکاملبه آنها اسامی که کرد واگذار خود اعتماد ردمو سرداران یا خویشان از یکی

   .)4717: همان( است شده

 و علویـان حضـور تـأثیر تحـت شـریفین، حـرمین بـا بغداد سپس و کوفه ارتباط دوره، این در

 برگـزاري و حـج بـه نگـاه کـه فضایی اسـت چنین وجود با. است مدینه و مکه در آنان طرفداران

 تقریبـاً منصـور، حج سفر اوّلین. گیردمی خود به تريسیاسی صبغه دوره، این در عبادت این سالانه

 او عمرانـی اقـدامات. گیردمی انجام خلیفه عنوان به کوفه در وي نشستن تخت بر از پس سال دو

 سـال، ایـن تـا شـد سبب مکه، مردم به او فراوان هايبخشش و بذل و حجاج مسافرت مسیر در

  ).4721: همان( شود نامیده »فراوانی سال«

از جمله اقداماتی که منصور در جریان یکی از سفرهاي خود در حج انجام داد، بیعـت از مـردم 

اي کـه از جانـب منصـور و در جمـع براي جانشینی ابوعبدالله محمد، ملقب به مهدي بود. در نامه

د دارد و دشمنتان را سـرکوب دوست دارم که خدا کارتان را مؤک«گزاران قرائت شد، آمده بود: حج

کند و دوستتان را خرسند کند. دوست دارم بیعت ابوعبدالله مهدي را تجدید کنید، تـا دشـمنی یـا 

  ).5065: 12(همان، ج» سرکشی در شما طمع نبندد

  مسجدالنبی توسعه و گزاري منصورحج

 و مکـه بـه را مسـافرت بیشـترین منصور، ابوجعفر عباسیان، حکومت اوّل دور خلفاي میان در

 را حـج مراسـم مرتبه پنج خود، خلافت مدت تمام در وي. داد انجام حج فریضه انجام براي مدینه
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اگرچـه . شـدمـی محسـوب پیشرو عباسی، خلفاي دیگر با قیاس در حیث، این از که آورد جاي به

ایـن امـا در کنـار  1هاي حسنیان صورت گرفـت،با هدف رصد وضعیت و فعالیت سفرها این بیشتر

 کنـد دنبـال گزاران حج حال رفاه براي را زیربنایی و عمرانی هايفعالیت تا کوشیدمی مهم، خلیفه

  .ببرد بهره نیز آن تبلیغی هايجنبه از و

 نسـبی گذاشتن سر پشت از پس مدینه، در منصور تأثیرگذار و بااهمیت اقدامات همین از یکی

 تـوانمـی دوره ایـن تـواریخ از کههمچنان است. مسجدالنبی خلافت، توسعه اوایل يهاآشوب

 در و اسـت نداشـته را گزارانحج عظیم حجم ظرفیت ،مسجدالنبی حریم اندك گستره فهمید،

  ).440: 4ج ،1420 (محمدطاهر الکردي، است رسیدهمی خلیفه به شکایاتی راستا، همین

 اينامـه در و کنـدمـی ضوعمو این بررسی مأمور را مدینه والی حارثى، عبیداللهبنزیاد منصور،

» بیفزایـد آن بـر مسـجد وسـعت انـدازه بـه تا بخرد را مسجد پیرامون هاىخانه« نویسد:می او به

 از مـردم امتنـاع قـرار گرفـت، عبیداللـهزیادبن راه سـر بـر کـه مانعی .)358: 2ج ،1387یعقوبی، (

 آنـان از کـه اسـتوار شـد ایـن بـر رأي خلیفه، دستور به بنا این، با وجود بود؛ هایشانخانه فروختن

در نهایـت، پـس از رایزنـی زیـاد » آنـان؟ بـر خانه یا اند،شده وارد کعبه خانه بر آنان آیا« بپرسند:

ملحـق گردیـد.  هاي پیرامون مسجد ویران شد و بـه مسـجدالنبیعبیدالله با مالکان، خانهابن

 جد خیـف در منـا سـاخت، مسـجد دیگـري بـه نـام مسـمسجدالنبی علاوه بر توسعه منصور،

 ،854 الضـیاء،محمـد ابنکـرد ( تعمیـررا نیز  مسجد البیعه در عَقبه مناو ) 28: 6ج ،1371اثیر، ابن(

  ).323و122: 1426صالح کمال، ؛ 525: 1ج، 1321 احمد الصباغ،؛ 181: 1ج

تغییراتـی  ،مسـجدالنبی گسـترش طـرح پایـان از پس مکه، در منصور دیگر عمرانی اقدام

 چـاه اطـراف محوطه ظاهراً راستا، همین در. کندمی اعمال زمزم آب بنديشبکه زمینه در که است

 اقـدامات ایـن پایـان در .)75: 1414، فـاکهی(است  فرش کرده مرمر سنگ وسیله به نیز را زمزم

 »بنگـرد گشـته، افـزوده الحـرام مسـجد بر را آنچه تا گزارد حج 140 سال در جعفر ابو« که: است

 را فراوانـی اموال حج، مراسم برگزاري حین مسافرت و این در منصور .)359: 2، ج1387، یعقوبی(

 داد قـرار مدینه راه از را خود بازگشت و گزارد حج مردم همراه وي. «کرد تقسیم مدینه مردم میان

 به ).424: 1380دینوري، ( »بخشید آنان به فراوان عطاى و کرد معیّن مقررى مدینه مردم براى و

 روي المقـدسبیت و فلسـطین در کـه حوادثی تأثیر تحت منصور، گزاريحج این که رسدمی نظر

                                            
حسنیان زندان هاشمیه (بازکاوي علل، شمار واقعی زندانیان و «ه . ر.ك: ولوي، محمدعلی و نجفیان رضوي، لیلا، مقال1

  .1389، بهار 2هاي تاریخی، شماره ، مجله پژوهش»شدگان)کشته
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 ذیـل طبـري گـزارش در امـر، ایـن. باشد رسیده انجام به عادي روال از ترکوتاه بسیار است، داده

  ).4723: 11ج ،1375 ،طبري( شودمی نمایان هجري140 سال رویدادهاي

  نهیمجدد بر مد یاسیتسلط س يو تلاش منصور برا هینفس زک امیق

 امویـان خلافـت دوره همـان از مدینـه، و مکـه در آنهـا طرفداران و پیامبر خاندان حضور

 ایـن. کـردمـی ایجـاد مرکـزي حکومـت بـر ضـدّ آنان جانب از را ايبالقوه اعتراضی هايظرفیت

 مشـخص اهـداف بـا و منسـجم حرکـت یک صورت به بود نتوانسته زمان این تا اگرچه ظرفیت،

 و علـم بر افزون« که ق)145عبدالله (متوفاي بنبود. محمد شده متفاوت شرایط اکنون اما دربیاید،

: 3تـا، جمسـعودي، بی( »بـود شـده زکیّه نفس به ملقّب و داشت هم زهد و ورع به شهرت شرف،

 در شـد تـداراك قیـامی قـرار گرفـت کـه طـیّ آن موفـق رأُس ، در)196تـا: ؛ اصفهانی، بی306

  .کند متحد خود با منصور خلافت علیه را مدینه و مردم مکه از بسیاري مدت،وتاهک

 تعقیـب بـا تـا برآمـد هاي مختلف درصـددبه شیوه خلافتش، آغازین روزهاي همان از منصور

 بـه .جلوگیري کند آنها گیريقدرت نهایت، در و احتمالی قیام از مدینه، در حسن امام نوادگان

 بـه هـواداران زبـان از بسیاري جعلی يهانامه و داد قرار جاسوسانی مدینه و همک در منظور، همین

گیري بر آنهـا بـراي تغییر عاملان مدینه و سخت. یابد دست آنان بر راه، این از شاید تا نوشت آنان

هاي منصور بـراي سـرکوب حسـنیان بـود. در تحت تعقیب قرار دادن حسنیان، از دیگري سیاست

 عبداللـهخالدبنبنمحمـد و خلـع نمـود مدینـه گـريوالی از را عبداللـهبنابتدا زیادهمین راستا، او 

 و مکـه گـريوالی از عبداللـهزیادبن برکنـاري سـبب طبـري، گفتـه به. کرد او جایگزین را قسري

 اسـت بـوده مدینـه در زکیه نفس طرفداران پنهانی يهاحرکت کنترل در وي توانایی عدم مدینه،

عبداللـه قسـري را نیـز بـر . با وجود این، منصور مدتی بعد، خالد ابن)4724: 11ج، 1375، طبري(

 مدینـه در خود والی عنوان به را عقبهبنمسلم عموي پسر حیّان مرّي،بنعثمانبنریاح کنار نمود و

 ریـاح به خطاب او .دهد قرار تعقیب تحت شدتبه را محمد پیروان تا داد دستور او به و کرد تعیین

، 1369 ،ی(ازرقـ» دانمایشان نمى بر حکومت شایسته را تو جز و نیافتم تو جز ایشان، براى: «فتگ

  . )74: 2ج

علاوه بر راهکارهاي یادشده، منصور براي کنترل حسنیان، اقـدام بـه پخـش کـردن امـوال در 

و مقـام میان اهالی مدینه به منظور آگاهی از اوضاع حسنیان و تطمیع سران حسنیان با وعده مال 

 :6ج ،1371،ریـاثابن؛ 77-75: 1419عبدربـه، نیز کرد؛ اما این اقدامات نیـز سـودي نبخشـید (ابن
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هایش براي کنترل حسنیان، سعی کرد با زندانی کـردن ). منصور به دنبال ناکارآمدي سیاست514

وادار بـه  تر، حسنیان را تحت فشار قرار دهـد و آنهـا راعبدالله محض، فرزندان او و به شکلی کلی

 دستیابی براي منصور يهاتلاش بودند، شده مخفی پیروانش و محمد که آنجا سازد؛ ولی از میتسل

 و رفـت حـج بـه هجـري144 سال در منصور زکیه، نفس تحرکات افزایش دنبال به .ناکام ماند او

او دسـتور داد منصور در ربذه، ریاح را به نزد خود فراخواند و بـه  به ربذه رفت. کعبه، زیارت از پس

 ربـذه بـه خـواري و خفت با و بسته زنجیر به کرده است، ریدستگکه را  انیاز حسن يادیتا تعداد ز

   .)31: 6، ج1371ر،یاثابن ؛208: تابی ،ی(اصفهانکند  منتقل

رو، ریـاح بـه هاي ریاح براي دستیابی به محمد به موفقیت منجر نشد. ازاینبا وجود این، تلاش

. بـه کـرد دیـتهد فـهیمردم خواند و مردم را بـا نامـه خل ياو را برا نامه و پاسخشت منصور نامه نو

هجري آغاز کـرد. 145دنبال افزایش فشار منصور بر حسنیان، سرانجام محمد قیام خود را در سال 

 بیعـت او بـا بادیـه و شـهر مردم از کس بسیار: «مسعودي قول به بنا اما بود؛ مدینه شورش، مرکز

 حرکـت پایگـاه را مدینه که عبداللهبن. محمد)323 :1365مسعودي، ( »گرفت مهدى منا و کردند

 نماینـدگان و هـانامـه و آمدنـد فراهم وى همراه عظیم، خلقى« که نکشید طولی بود، ساخته خود

اي از وي در ایـن قیـام، از حمایـت عـده .)368: 2ج ،1387 ،یعقـوبی( »آمدند او نزد شهرها مردم

ق)، پیشواي بزرگ فرقه مالکی برخوردار بود و مالـک، 179انس (متوفاي بنه مالکفقیهان از جمل

بیعت بـا ابـوجعفر، حلـال «مالک:  به عقیده فتوایی مبنی بر نقض بیعت مردم با منصور صادر کرد.

). مالـک بـدون 376: 1380(دینـوري،» نیست؛ زیرا به اجبار و کراهت از مردم بیعت ستانده اسـت

 بـه محمـد ). ظـاهرا178ً: 15، ج1371اثیـر، کیه، این موضوع را آورده اسـت (ابناشاره به نفس ز

: 1374 مقدسـی،( کرد آنها میان در فراوانی اموال تقسیم به اقدام خود، طرفداران نظر جلب منظور

 سـال رجـب . سـپس، درکـرد یو زنـدان ریو بـرادرش را دسـتگ احیـر قیام، آغاز در . محمد)955

 را زنـدانیان و کردنـد حملـه مدینـه در ریـاح زنـدان بـه یارانش، از نفر 250 همراه به هجري145

 منصـور .)4794: 11، ج1375، طبري( خواند خطبه مردم براي و رفت منبر به سپس،. دادند فراري

 و بصـره به و شود فراگیر زکیه نفس قیام مبادا آنکه ترس از و علنی او قیام به واکنش نخستین در

وادارد.  اطاعـت بـه را او سیاسـی، ملایمـت و فریـب ترفنـد بـا کرد سعی ند،ک پیدا گسترش کوفه

  .)4795: همان(شد  روروبه زکیه نفس گزنده و تند پاسخ با اما داد؛ امان پیشنهاد او به رو،ازاین

 کنتـرل بـه را مدینـه اوضـاع مقتضـی، اقـدام هرگونـه با تا داشت دستور خلیفه جانب از ریاح

 مـردم بـه تهدیـدآمیز اينامـه در ناچاربـه خلیفـه و ماندمی نتیجهبی او ايهتلاش. درآورد خویش
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 یـاد سوگند به خدا المؤمنین امیر و« گوشزدکرد: آنان به را هاییحرکت چنین سخت عواقب مدینه،

 روى بـر را دریـا و بیابـان راه و دهـد بیم امان به جاى را شما البته برندارید، دست اگر که کندمى

 بر شما هاىخانه در بندند، به کار شوند، داده دستور آنچه که بیگانه و سنگدل مردانى و ببندد شما

 ایـن خلیفه، تهدید به واکنش در زکیه . نفس)174: 2، ج1414، فاکهی» (والسلام کند. مسلط شما

، یعقـوب(ی» کـرد زندانى و کشید زنجیر به را او و گرفت را ابوجعفر عامل مرى، عثمانبنریاح« بار

   ).368 :2ج ،1387

با چهارهزار نفر از سـپاهیان در معیـت  را موسىبنعیسى منصور، کوفه، به اخبار این رسیدن با

 سپاهیان ). ورود4821 :11، ج1375، طبري( فرستاد محمد نبرد محمد، پسر ابوالعباس سفاح براى

 پیـروزي نهایت، به در اام شد، مبدل خونین نبردي به شورشیان مقاومت با اگرچه مدینه، به منصور

 سرش« روایتی، بر بنا و) 368 :2، ج1387، یعقوبی( انجامید و محمد به قتل رسید خلیفه سپاهیان

، مقدسـی( »بردند ابوجعفر نزد را سرش و بود آویخته همچنان او هاىروده و بریدند گردن بن از را

 مم،أتجـارب الـ( اعلـان شـد در موسـم حـجخبر پیروزي خلیفه بر نفس زکیه،  .)955 :2، ج1374

 نفـس طرفـداران بقایـاي بـا که ). برخوردي238 :8ج ،1412جوزي، ابن؛ 466-465: 3ج ،1366

 بـه، حسـنبنعبداللـهبنمحمـد شدن کشته از بعد منصور. بود سهمگین بسیار شد، مدینه در زکیه

ــر ــاکم ،ســلیمانبنجعف ــد ح ــه، جدی ــرکس داد دســتور مدین ــه را قریشــیان از ه ــه ک ــت ب  حمای

 و بزنـد شـلاق بـود، داده یـارى را او کـه اعرابـى هر و زندانى کند بود، کرده قیام عبداللهبنمحمد

 علـاوه .)161: 1386، بکارابن(کند  قطع بود، کرده اقدام او حمایت به که را موالى از هرکس دست

 آغـاز تـا ظـاهراً کـه ايمحاصـره داد؛ ادامـه نیـز دریا راه از را مدینه شهر محاصره منصور این، بر

  ).4853: 11، ج1375طبري، ( است داشته جریان ق)169-158مهدي ( خلافت

  مدینه و تسلط بر بردگان شورش سرکوبی

 ایـن. شـد آشوب دچار بار دیگر مدینه زکیه، نفس قیام سرکوب از پس کوتاهی بسیار در مدت

 بردگـان شورش نام به سابقهبی و فنامتعار بسیار حرکتی شهر، داخل در آشوب و ناامنی منشأ بار،

 شـورش ایـن رأس در رمقـه، و یعقـل وثیـق، ي:هانام به مدینه پوستسیاه بردگان از تن سه. بود

 از کـدامهیچ. سـازند همـراه خـود بـا نیـز را دیگـر سیاهان شدند موفق اندك زمانی در که بودند

 خبـري رویـداد ایـن از انـد،نجاندهگ را مدینـه و مکـه اوضاع از خبرهایی خود آثار در که مورخانی

  . دهندنمی
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 روایـت در. دهـدمـی ارائـه رویـداد ایـن از مفصلی گزارش که است طبري تنها میان، این در

 کـه هسـتند مدینه در موسیبنعیسی باقیمانده سپاهیان تجاوز و تعدي شورش، این عامل طبري،

 آنهـا، يهـازورگویی تداوم. اندشتهدا حضور شهر این در همچنان زکیه، نفس قیام سرکوب از پس

 والـی حـارثی، ربیعبنعبدالله به هااعتراض. آورد همراه به خودشان علیه را بردگان اتحاد سرانجام

 ایـن از انتقـام گـرفتن در را بردگـان مدینـه، والـی اعتناییبی همین و نتیجه ماندبی مدینه، جدید

   .)6863: 11، ج1375طبري، (کرد  تحریک سپاهیان

 نیـز مرکـزي حکومـت از طلبیاستقلال اندیشه رسدمی نظر به مدینه، سیاهان کار بالاگرفتن با

 اهـالی از یکـی بـا شـورش رهبـران از یکی وگويگفت در تمایل، این. باشد کرده وسوسه را آنها

 زا طبـري، نقـل بـه بنـا. شودمی نمایان پرسد،می شورش این از او اهداف درباره وي از که مدینه

 و شـمهابنى از کـس چهـار بـه گفـت: گذارى؟مى وا کى به را کار این وثیق! اى: «پرسندمی وي

 شـورا بـه آنهـا میان کار سپس، غلامان. از کس چهار و انصار از کس چهار و قریش از کس چهار

 نـهمدی به ربیعبنعبدالله بازگشت. نینجامید طول به چندان بلندپروازي، این .)4865: همان( »باشد

 .بـودهـا ناآرامی ایـن بـر پایـانی حکـم در بـود، رفتـه شـهر بیـرون بـه بردگان شورش اثر در که

 کـه کردنـد سـخن وى بـا و بود اعوص در که رفتند الربیعابن پیش سواره دیگران، و عمرانابن«

  .)4865: همان( »ببرید را مسعر و یعقل و النار ابو و وثیق دست و بازگشت

 اطرافیـان توسـط آنهـا سرکوب و نکرد چندانی دخالت مدینه، بردگان شورش جریان در خلیفه

 ایـن حسـاس وضـعیت دیگر بار یک حرکت این این، با وجود شد. پذیرامکان سهولتبه شهر والی

 بـه و زکیه نفس جنبش. داد سوق دیگر فراگیر شورش یک آستانه تا خلیفه، عمّال براي را شهر دو

 والیـان و خلیفـه تسلط کوتاه زمانیمدت براي اگرچه بردگان، شورش از ناشی هايناآرامی آن، تبع

 منصـوب کـارگزاران و منصـور پیروزي اما ساخت، مواجه جدي چالشی با را مدینه در وي منصوب

 را اسـلام جهـان مهم شهر دو این بر خلیفه تصرف و تسلط دست دیگر بار یک شهر، دو این در او

 ایـن پی در .نماید حفظ خویش عمده مذهبی تبلیغی پایگاه انعنو به را آنجا شد موفق وي. گشود

 مهیـا شـرایطی دیگر بار یک کردند، ایجاد مدینه و مکه در وي کارگزاران و خلیفه نسبی که ثبات

 گـزاريحج. نماینـد اقدام حج مراسم برگزاري به قبل، به نسبت ترآرام فضایی در مسلمانان تا شد

 و مکـه علمـی و مـذهبی يهاشخصـیت با وي وگوهايگفت و یدارد و کرد پیدا تداوم نیز منصور

 آخــرین از یکــی جریــان در شــد و ســرانجام تبــدیل او گــزاريحج در بــارز ویژگــی بــه مدینــه،

   .از دنیا رفت فریضه حج، انجام براي مکه، به خود هايمسافرت
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  نتیجه

هاي د تحکـیم پایـهنتیجه پژوهش، بیانگر آن که است که دو خلیفه نخستین عباسـی، نیازمنـ

رو، درصدد برآمدنـد از تمـامی ظرفیـت حـج بـراي گسـترش قدرت و مشروعیت خود بودند. ازاین

سـاز مناسـک حـج، از سـویی سلطه و اقتدار خود بهره بگیرند؛ اما اسـتفاده از پتانسـیل مشروعیت

ود؛ چراکـه نیازمند تأمین امنیت منطقه حرمین، و از سوي دیگر همراهی اهل حرمین با عباسیان بـ

اطاعت و همراهی اهالی آنجا با عباسیان، همراهی و اطاعت بسیاري از مردم دیگر بـا آنهـا را بـه 

تمام تلاش خـود را در  ،حج گاهیاز جا یبا آگاه ،هم سفاح و هم منصورهمراه داشت. بدین ترتیب، 

؛ در شـکل این سـلطه، بـه دو شـکل انجـام گرفـت کار گرفتند.سلطه بر منطقه حرمین به يراستا

هایی را کـه در منطقـه تر تمامی شورشویژه منصور، با اقتدار هرچه تمامنخست، این دو خلیفه، به

حرمین صورت گرفت، سرکوب کردند. شیوه دوم، حضور در مراسم حج و انجام اقدامات عمرانی و 

د، مکـرر در رفاهی در حج بود. بنا بر آنچه در بالا گذشت، منصور عباسی در طول دوران خلافت خو

مراسـم حــج شــرکت کـرد و بــراي رفــاه حـال مســافران، اقــدامات عمرانـی چنــدي در کعبــه و 

  مسجدالحرام انجام داد.

بدین ترتیب، خلفاي نخستین عباسی، هم با تأمین امنیت حـج و حجـاج و هـم بـا حضـور در 

اي نخسـتین مراسم حج، توانستند از ظرفیت حج بهره کافی را ببرند. این توجه بـیش از حـدّ خلفـ

رساند که خلفاي نخستین، به دلیـل عباسی به حج و حضور در مراسم حج، ما را به این تحلیل می

سـاز حـج، در ایـن هاي مشروعیت خود و استفاده از ظرفیت تبلیغی و مشروعیتمحکم نبودن پایه

  یافتند؛ به عبارت دیگر، حج کارکردي سیاسی داشت. مراسم حضور می
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 ،یترجمـه دکتـر محمـد اعرابـ ی.منابع انسان کیاستراتژ تیریمد ).1390( کلی، ماآرمسترانگ

 .چاپ دوم ،یفرهنگ يهاانتشارات دفتر پژوهش

معیار مشروعیت خلافت در چالش حسنیان ). «1384زاده، محمدحسن (وند، صادق و الهیآیینه

، 53، شـماره الزهـرا علوم انسانی دانشـگاه مجله». (فرزندان عبدالله محض) با دولت عباسی

 بهار.

 تهـران: خلیلـى، عبـاس و حالت ابوالقاسم ترجمه تاریخ، فی الکامل ).1371عزالدین ( اثیر،ابن

 .4ج ،علمى مطبوعاتى مؤسسه

 المکتبـۀ التجاریـۀ :به کوشش العدوي، مکـه ۀ.تاریخ مکۀ المشرف). 1416، محمد (الضیاءابن

 .مصطفی احمد الباز

 و نشـر شـرکت قائدان، تهران: اصغر تصحیح و ترجمه اخبار الموفقیات. ).1386زبیر ( بکار،ابن

 الملل.بین چاپ

 .هیبیروت: دار الکتب العلم گران،یبه کوشش محمد عبدالقادر و د . المنتظم.)1412( يجوزابن

محمد آیتی، مؤسسه مطالعـات و تحقیقـات  . ترجمهخلدون). العبر؛ تاریخ ابن1363خلدون (ابن

 فرهنگی.

 وحیـد محمـد ترجمه فخرى. تاریخ ).1360طقطقى (ابن به على/ معروفبنمحمد ،طباطباابن

   کتاب. نشر و ترجمه بنگاه گلپایگانى، تهران:

 .الهلال ۀانتشارات دار و مکتب بیروت: ،5ج. دیعقد الفر. )1419عبدالربه (ابن

 : دار احیاء.). تاریخ دمشق. تحقیق علی عاشور الجنوبی، بیروت2001عساکر (ابن

 ق). تاریخ الموصل به کوشش علی حبیبه. قاهره.1387محمد (بنازدي، یزید

  قم. الآثار. من فیها ماجاء و مکه اخبار ).1369عبداللّه (محمدبن ازرقی،

 تا). مقاتل الطالبیین. تحقیق احمد صقر، بیروت: دارالمعرفۀ.اصفهانی، ابوالفرج (بی

 .تـا عمـل دهیـاز ا دیـتوسـعه محصـول جد کیاسـتراتژ تیریمـد ).1390( منوچهر ،يانصار

 .لچاپ اوّ ،یصنعت تیریانتشارات سازمان مد

   الفکر. دار بیروت: زرکلی، و زکار کوشش به الاشراف. انساب ).1417بلاذري (

 خاور، چـاپ کلاله تهران: نشر بهار، الشعراي ملک کوشش به القصص. و التواریخ مجمل نا.بی

 دوم.

عباس در امـر یبن يمحورنیبر د يورزاستیعلل غلبه س نییتب). «1394رضا (نتوحیدي، امی



 

  87 ور عباسیگرایانه سفاح و منصحج و حرمین در استراتژي سلطه

  
 .، زمستان27سال هفتم، شماره  اسلام، خیفصلنامه مطالعات تار». تاریحج و ز

 .مشعر :قم. نهیمکه و مد یآثار اسلام ).1379، رسول (انیجعفر

 ».امارت حج«دخل ، م3حج و حرمین شریفین. ج دانشنامه). 1385پور، سید علی (حسین

 .صـادر دار: بـیروت البـلدان. معجم ).1995حموي، یاقوت (

 .  و توسعه سازمان اتکا قیواحد تحق کیسند برنامه استراتژ). 1394( یعل خادم الرضا،

 بویه. تهران: سمت.). تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل1378خضري، سید احمدرضا (

 ». عباسبنی«مدخل ، 4ج  ه حج و حرمین شریفین.دانشنام .منصور، نژادداداش

 محمود مهدوي دامغانی، تهران: نشر نی. ترجمه). اخبار الطوال. 1371دینوري، ابوحنیفه (

 طباطبایى، تهـران: سیدناصر ترجمه .)خلفاء تاریخ( سیاست و امامت ).1380قتیبه (ابن دینوري،

 ققنوس.

 مؤسسـه: قـم ،مهـدي امام مؤسسه تحقیق لجرائح.ا و الخرائج تا).الدین (بیقطب راوندي،

 .مهدي امام

 انوشـه، تهـران: حسـن ترجمـه ،4ج کمبـریج. ایـران تـاریخ ).1385عبدالحسین ( کوب،زرین

 امیرکبیر.

 رسـول ترجمـه مکـه. شـرفاي دولـت پایـان تـا آغـاز از مکـه تاریخ ).1385السباعی، احمد (

   مشعر. نشر جعفریان، تهران:

. مبنـا کیاسـتراتژ تیریمـدل مـد ).1390( نیرحسـیام نـت،یمحمد و صبور ط کاوه روس،یس

 .چاپ دوم، زمستان ر،یرکبیانتشارات دانشگاه ام تهران:

 الدین عبدالحمید، مصر.). تاریخ الخلفاء. تحقیق محمد محی1952الدین (سیوطی، جلال

 .ۀ ام القريجامع ۀ:مک .امارة الحج فی العهد العباسی ).1426( سلیمان ،صالح کمال

 .دهیشبه کوشش ابن .تحصیل المرام). 1424احمد (بنمحمد لصباغ،ا

هاي دوم و سوم هجـري. تهـران: ها دینی ایرانی در قرن). جنبش1372صدیقی، غلامحسین (

 پاژنگ.

 نشـر پاینـده، تهـران: ابوالقاسـم ترجمـه، 11طبـري. ج تـاریخ ).1375جریر (بنمحمد طبري،

 اساطیر.

الله جودکی، قم: پژوهشکده حوزه حجت). دولت عباسیان. ترجمه 1380هیل (طقوش، محمدس

 و دانشگاه.

   ). دفتر مطالعات دافوس.1371عسکري، محمود (

انتشـارات فـرا، چـاپ  .کیپنج فرمان تفکـر اسـتراتژ ).1387( غلامرضا ،یانیوفا و ک ان،یغفار
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 دهیش، بیروت: دارالخضر.بن). اخبار مکه. به کوشش ا1414اسحاق (فاکهی، محمدبن

، 5بزرگ اسلامی. مرکـز دائـرة المعـارف بـزرگ اسـلامی، ج کاظم بیگی، محمدعلی. دانشنامه

 .2126مقاله 

 .  خضرالدار :دهیش، بیروتبه کوشش ابن .التاریخ القویم ).1420( محمدطاهر ،الکردي

 دارالفکر. لبنان: ،2ج .احکام السلطانیۀ تا).ابوعلی (بی ماوردي،

 شـرکت پاینـده، تهـران: ابوالقاسم ترجمه الإشراف. و التنبیه ).1365حسین (بنعلی مسعودي،

 فرهنگى. و علمى انتشارات

الـدین عبدالحمیـد، بیـروت: . مروج الذهب و معادن الجوهر. تحقیق محمـد محیتا)ـــــ (بی

   دارالفکر.

 .: سروشتهران ،یبه کوشش امام .ممأتجارب ال ).1366ی (ابوعل ،هیمسکو

). خوارج در ایران (تا اواخـر قـرن سـوم هجـري). تهـران: مرکـز بـاز 1386مفتخري، حسین (

 شناسی اسلام و ایران.  

 کـدکنى، شـفیعى محمدرضـا ترجمـه ،2تـاریخ. ج و آفرینش ).1374طاهر (مطهربن مقدسی،

 تهران: نشرآگه.

 ،1ج الملـوك. و خلفـاءال من حج من ذکر فی المسبوك الذهب ).1420علی (احمدبن مقریزي،

   سعید. پرت شیال، الدینجمال چاپ

 نیا، تهران:رجب مسعود ترجمه عباسیان. دوره در اجتماعی زندگی تا).محمد (بی احسن، مناظر

 فرهنگی. و علمی انتشارات شرکت

، 13). مجله فرهنگ پژوهش (ویژه سـیره و تـاریخ اسـلام)، شـماره 1392نیا، عباس (موحدي

  بهار.

 .تهران گران،ینظر حداد عادل و د ریز ،12. جدانشنامه جهان اسلام. هیرقدهیس ی،ابوالقاسم ریم

 اواخـر از( عباسـیان و حسنیان واگرایی و همگرایی عرصه حج؛). «1396نجفیان رضوي، لیلا (

 ، بهار.25تاریخ اسلام، شماره  مجله پژوهشنامه ،»)حسنی هايقیام دوره اوّلین پایان تا اموي عهد

حسنیان زنـدان هاشـمیه (بازکـاوي علـل، ). «1389ولوي، محمدعلی و نجفیان رضوي، لیلا (

 ، بهار.2هاي تاریخی، شماره ، مجله پژوهش»شدگان)شمار واقعی زندانیان و کشته

 انتشـارات تهـران:، آیتـى محمـدابراهیم ترجمه ،2یعقوبى. ج تاریخ ).1387واضح (ابن یعقوبى،

  فرهنگى. و علمى


