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  بكیربن ماھان و دعوت عباسیان

   )١(نگار ذيالبى

  ٧٩ـ پايیز  ٣فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره 

    

) ٢.(پى درپى به موضوع شورش عباسیان به عنوان يكى از برجسته ترين ماجراھاى تاريخ صدر اسالم پرداخته اند, مورخان بسیارى
ھنوز پاسخ ھاى قانع كننده اى به بسیارى از پرسش ھاى مربوط به اين موضوع داده نشده است و ھم چنان برگه , با اين ھمه

  .پیش روى محققان و پژوھشگران قرار دارد, ھاى ناگشوده از اين تاريخ پرحادثه
, سعى شده است نقش رھبرى وى در ھدايت نھضت, بكیربن ماھان, با معرفى يكى از بزرگ ترين مبلغان اين نھضت, در اين مقاله

ول محور رھبرى ابتدا در كوفه و سپس در خراسان به طور دقیق ترى مورد توجه قرار گیرد و سیر وقايع در پرتو اطالعاتى كه منابع ح
البته الزم به توضیح . پیش روى خوانندگان قرار گیرد, )با تإكید بر كھن ترين منابع و مآخذ موجود(و نقش ويژه او به دست داده اند 

ھرگز نمى توان به نمودارى , است كه با مطالعه سرگذشت و نقش برگزيدگان و چھره ھاى برجسته و به اصطالح قھرمانان داستان
ماھیت و , بلكه بیشترھواداران فرودست يك نھضت ھستند كه ضمن ايفاى نقش اصلى, لمى از يك جنبش دست يافتدرست و ع

و متإسفانه منابع كھن و تاريخ نگارى سنتى ھمواره از بازشناسى انبوه فرودستان تن زده و تنھا . مسیر كلى قیام را رقم مى زنند
بلكه درپى ارائه , ابعاد مختلف آن را ندارد, نگارنده قصد تبیین ماھیت قیام و بررسى, با وجود اين. به بزرگان كم شمار پرداخته اند

با اين امید كه اين تحقیق زمینه و تمھیدى باشد . برخى نكات ارزشمندى است كه تعقیب زندگى سیاسى بكیر به دست مى دھد
  .براى بررسى و پژوھشى جدىتر

  
  نام و نسب بكیر در منابع

نقش , از نخستین داعیان و مبلغان بزرگ عباسى بود كه در پیشبرد دعوت, )م/٧۴۵' ه١٢٧متوفاحدود (ابوھاشم , بكیربن ماھان
  .مھمى به عھده داشت

بكربن ((نام وى ) ۵(و ابن كثیر) ۴(اما در آثار مقدسى) ٣(,نام و كنیه او در بیشتر منابع به ھمین صورت مشھور ضبط شده است
و ) ٨(ابن خلدون. آمده است)) بكربن ھامان) ((٧(,))التاريخ المنصورى((مولف , و حموى) ۶(مستوفىو در آثار حمداهللا )) ماھان

  .ضبط كرده اند)) بكیربن ھامان((نیز ) ٩(میرخواند
) ١٠.(پدرش نیز از موالى ھمین قبیله بود و در منطقه شام اردن سكونت داشت. بود)) بنومسلیه((ايرانى و از موالى قبیله , بكیر
اخبارالدوله ((بنا به گزارش ) ١١.(له بنومسلیه از شاخه ھاى بنى الحارث و مذحج و منسوب به مسلیه بن عامربن عمرو بودقبی

  )١٢.(نخستین داعیان بنى عباس از وابستگان بنومسلیه بوده اند, ))العباسیه
آورده ) قريه اى از نواحى مرو)) (ز فرهھرم((و سمعانى نام او را ذيل اعالم منسوب به ) ١٣(خوانده)) مروزى((مقدسى او را 

  ) ١۴.(است
  

  آشنايى و آغاز ھمكارى با عباسیان
, كه اطالعات ارزشمندى درباره داعیان عباسى از جمله بكیربن ماھان به دست مى دھد, كھن ترين منبع درباره ظھور عباسیان

بر پايه اطالعالت اين . رن سوم ھجرى نوشته شده استاز نويسنده اى ناشناس است كه ظاھرا در ق, كتاب اخبارالدوله العباسیه
شناسايى مى شدند و نامشان , در زمان محمدبن على بن عبداهللا بن عباس, ھنگامى كه نخستین داعیان و پیروان دعوت, كتاب

' ه١٠٢مقتول (ھلب او در فتح جرجان با گروھى از بنومسلیه ھمراه يزيدبن م) ١۵.(نام بكیر نیز در میان آنان بود, نوشته مى شد
میسره , )١٧(و به قول ابوحنیفه دينورى) ابورياح/ابورباح(پس از مرگ میسره الرحال يا میسره النبال ) ١۶.(شركت داشت) م/٧٢٠

ھواداران نھضت از بكیر خواستند كه نامه ايشان را به محمدبن . به عھده گرفت, سالم بن بجیر, زعامت داعیان را در كوفه, العبدى
بكیر آماده عزيمت به شام بود كه خبر رسید برادرش يزيدبن ماھان در سند وفات يافته و مال فراوانى به ارث گذاشته . ساندعلى بر

دنیا را بر آخرت ((اما وى با بیان اين كه . اطرافیان اصرار كردند كه مإموريت را رھا كند و براى گرفتن سھم خود به سند رود. است
رھسپار دمشق شد و براى اين كه مقصود , ))تن به سند بايد ابتدا از امام و صاحبش كسب اجازه كندمقدم نمى دارد و براى رف
. پس از مدتى به حمیمه رفت. در روستاھاى دمشق به فروش عطر مشغول شد, در زى عطر فروشان, خود را از سفر پنھان دارد

به محمدبن على معرفى شد و , ر با دايى او در كوفه آشنا بودكه پیش ت) از نزديكان محمدبن على(آن جا توسط ابراھیم بن سلمه 
محمدبن على او و يارانش را به صبر و خويشتن دارى و امید به آينده دعوت كرد و به او . نامه سالم و ديگر شیعیان را به او رساند

به اضافه گردن بندى , با او فرستاده بودند دينارى را كه شیعیان كوفه ١٩٠بكیر مبلغ . گفت كه كار بازرگانى را ھم چنان ادامه دھد
به محمدبن على تسلیم كرد و اين نخستین مالى بود كه از , فرستاده بود)) ام الفضل((طال و پارچه اى دستباف كه زنى به نام 

, زديك كردبكیر را بیش از ديگران به خود ن, محمدبن على, پس از آن. سوى شیعیان كوفه توسط بكیربن ماھان فرستاده مى شد
اين عطار محمدبن على را از ما گرفته : ((طورى كه بیش از ھمه با او به خلوت مى نشست تا آن جاكه عبداهللا بن على گفته بود

  )١٨)).(است
  

  چگونگى پیوستن خراسانیان به دعوت عباسى
سراسر : ((ن على چنین سخن گفتبا محمدب) ص(درباره عالقه مردم خراسان به خاندان پیامبر , ھنگام بازگشت به عراق, بكیر

در آن جا با يك ! ھرگز كسانى را اين چنین شیفته خاندان پیامبر نديدم كه مردم مشرق... جھان را گشته ام و به خراسان رفته ام
ه پیامبر ايشان در گذشت و قدرت او ب. ھرگز كسانى را به گمراھى عربان نديده ام: شنیدم به فارسى مى گفت. ايرانى برخوردم
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قدرت را بديشان باز نمى گردانید؟ من ضمانت مى كنم . چرا خاندان پیامبر را پیدا نمى كنید... دست ديگران جز از خاندان او افتاد
ھم چنین بكیر ماجراى ديدار خود با سلیمان بن كثیر مروزى و )). كه ھموطنان من در اين امر با شما ھمداستان خواھند شد

محمدبن على پس . نقل كرد و پیشنھاد كرد كه امر دعوت در خراسان بنیان نھاده شود) ص(به پیامبر دوستى و محبت او را نسبت 
دعوت ما مشرقى است و ياران ما نیز اھل مشرق اند و پرچم ! اى اباھاشم: ((از شنیدن اين سخنان امیدوار كننده به بكیر گفت

اين روايت اگر صحیح باشد ) ١٩.(عباس در تإيید اين مطلب روايت كرد و عبداهللا بن) ص(و احاديثى از پیامبر )) ھاى ما سیاه است
شناخته شده و آينده آن , نھضت عباسى تنھا به عنوان يك نھضت ضد اموى در میان پیروان اندك آن, نشان مى دھد كه تا اين زمان

سبى براى دعوت خاندان عباس نبود محل منا, كوفه نیز به جھت نفوذ آل ابى طالب. طراحى و تبیین نشده بود, به طور روشن
سران , و گويا اول بار به پیشنھاد بكیر) ٢٠)(چنان كه تا آن زمان تعداد گروندگان به نھضت عباسى كمتر از سى نفر بوده است(

  .نھضت متوجه خراسان شدند و برآن شدند تا منافع خود را با خراسان پیوند دھند
  

  نموضع عباسیان در برابر قیام ھاى علويا
بیشتر از شیعه پشتیبانى مى ) چه عرب ھا و چه ايرانیان(مردم , نكته ديگر شايان توجه در اين روايت اين است كه در خراسان

  .كرده و خواھان سپردن حكومت به دست يكى از خاندان پیامبر بوده اند
اسان به عبدالملك نوشتند كه خراسان از سران و اشراف خر: ((او مى گويد; روايتى ديگر از بالذرى اين نكته را تإيید مى كند

ھرچند جھت دقیق اين احساسات آشكار نشده است لیكن ) ٢١)).(كشاكش و پیكار رھا نخواھد شد مگر با فرمانروايى از قريش
از طرفه آن كه رھبران نھضت ضمن استفاده . از اين نكته بھره بسیار بردند, خراسانیان در پیشرفت دعوت داعیان و سران عباسى

از پیوستن ھواخواھان و پیروان , به نفع خود) ھمچون قیام زيد و يحیى(اين احساسات و بھره گیرى از نیروى جنبش ھاى علوى 
از اين رو با نظارت دقیق و نظم ; چون رقیبى سخت مى نگريستند, خود به اين قیام ھا بیم داشتند و به شخصیت ھاى مبارز علوى

چنان كه در جريان ديدار نخست كه مولف . یروھاى ھواداران خود به نفع رقیبان ممانعت مى كردندو سازماندھى ويژه از اتالف ن
محمدبن على به بكیر سفارش كرد كه دعوت را از خراسان آغاز كند و تا به جرجان , اخبارالدوله العباسیه به تفصیل به آن پرداخته

) ٢٢.(صورت گیرد و درباره فرد خاصى صحبت نشود)) الرضا من آل محمد((نرسیده امر خود را فاش نسازد و دعوت زير عنوان كلى 
لیكن چون بیم آن مى رفت كه خراسانیان به قیام ھاى علويان متمايل شوند و تالش عباسیان به نفع آل ابى طالب تمام گردد و نیز 

ھمسويى با قیام ھا و تحركات آل ابى محمد به شدت بكیر را از ھمكارى و , كنترل آينده نھضت از دست سران عباسى خارج شود
استدالل او اين بود كه اين گونه حركت ھاى آشكار جز نابودى و ھالكت حاصل ديگرى در بر نخواھد داشت و . طالب برحذر داشت

  )٢٣.(به موقع انتقام خون آنان را از بنى امیه خواھیم ستاند) عباسیان(ما 
م در زمان حكومت عمربن /٧١٩' ه١٠٠اين مالقات حدود سال . گرفتن ارث خود به سند رود در اين ديدار نیز به او اجازه داد كه براى

  )٢۴.(اتفاق افتاده است) ' ه١٠١ـ٩٩(عبدالعزيز 
  

  دعوت عباسى در خراسان
بكیر پس از بازگشت از شام و مالقات با سالم و يارانش در كوفه و تسلیم نامه و پیام محمدبن على به آنان به ھمراه 

در آن . پس از مدتى از راه سیستان به سند رفت. به سوى خراسان حركت كرد و امر دعوت را در آن جا بنیان نھاد, الحرسىسعید
شد و در نتیجه اين مصاحبت و میراثى كه برادرش به جاى گذاشته ) والى يزيدبن عبدالملك برسند(جا مترجم جنیدبن عبدالرحمان 

) ' ه١٠۵سال (آشنايى بكیر با جنبش عباسى پس از بازگشت وى از سند , به گزارش طبرىبنا) ٢۵.(صاحب مال فراوانى شد, بود
  )٢۶.(مترجم جنید بوده است, بوده و او پیش از پیوستن به نھضت

يك ماه در : به خراسان درآمد و طبق توصیه محمدبن على دعوت را از آن جا آغاز كرد, بكیر پس از بازگشت از سند, به ھر روى
در آن جا دوستان سلیمان . ديدار كرد, سپس به مرو رفت و با سلیمان بن كثیر كه پیش تر با او آشنايى داشت, قف كردجرجان تو

ملزم به , ھواداران نھضت و نیز داعیان عباسى, به نظر مى رسد از اين پس) ٢٧.(بن كثیر و نیز جمعى از بنوخزاعه با او بیعت كردند
ھنگامى كه زيادبن ابى عكرمه را به سوى خراسان گسیل مى , چنان كه محمدبن على, ودنداطاعت از بكیر و ھمكارى با او ب

نفوذ بكیر بدان جا رسیده بود كه محمدبن على , براساس روايتى در اخبار الدوله العباسیه) ٢٨.(داشت به اين نكته تإكید فراوان كرد
رھبر شیعیان كوفه بود و بكیر در آغاز كار , سالم كه پیش از بكیر: د كردرإى و نظر او را بر سالم بن بجیر مقدم داشته رإى او را تإيی

اما بكیر او را از اين كار . خواھان انتشار دعوت میان اھل شام بود, به عنوان نامه رسان و پیك او با محمدبن على آشنا شده بود
وى نظر بكیر را پذيرفت و ضمن برشمردن , دوقتى كه براى رفع اختالف و تصمیم نھايى نزد محمدبن على رفتن. منع مى كرد

خراسان و خراسانیان را بسیار تجلیل كرد و تإكید كرد كه مھد و مركز دعوت خراسان , مشكالت و موانع دعوت در شام و عراق
  )٢٩. (است

راى تبلیغ به خراسان را ب)) عماربن بديل) ((٣٠(,و يا به قول مقدسى)) عماربن يزيد((بكیر شخصى به نام , م/٧٣۶' ه١١٨در سال 
پس از مدتى به سنت . تغییر داد)) خراش((به ) ٣١(و يا به ضبط ابن خلدون)) خداش((وى در مرو نام خود را به . فرستاد

او را از مسیحیان نو , برخى منابع. زنان مردم را بر يكديگر مباح دانست و گفت كه اين دستور محمدبن على است)) خرمدينان((
محمدبن على بكیر را نزد خراسانیان فرستاد و به آن ھا نامه نوشت و خبر داد ' ه١٢٠در سال ) ٣٢.(رفى كرده اندمسلمان كوفه مع

ناچار محمدبن على بار ديگر او را به . خراسانیان بكیر را انكار و تحقیر كردند. كه خداش بر خالف سیرت و روش او عمل كرده است
بكیر رفت و شیعیان را گرد آورد و به . به او داد كه بعضى آھنین و بعضى مسین بودند سوى آنان گسیل داشت و اين بار چند عصا

  )٣٣.(آنان فھمیدند كه برخالف روش محمدبن على بوده اند و بازگشتند و توبه كردند. ھر يك عصايى داد
براى , نوشته شده بود)) حیمبسم اهللا الرحمن الر((محمدبن على ابتدا نامه اى كه در آن تنھا جمله ) ٣۴(به روايت مقدسى

رمز و نشانه اى میان , اين عصاھا, به گفته وى. بكیر را با عصاھا نزد آنان فرستاد, خراسانیان فرستاد و چون منظور وى را دريافتند
در اخبار الدوله ) ٣۵.(اين نكته را به خراسانیان گفته بود, )ابورياح النبال(محمدبن على و خراسانیان بوده كه پیش تر میسره النبال 

لیكن درباره رويگردانى نخستین خراسانیان , متن نامه محمدبن على به اھل خراسان و تبرى جستن از خداش آمده) ٣۶(,العباسیه
ھم چنین نامه اى از سوى محمد بن على به اھل خراسان در كتاب ثبت شده است و از . و موضوع عصاھا اشاره اى نشده است

به نظر مى رسد به ماجراى , یر و دعوت ھواداران به اطاعت و فرمانبردارى از او آشكارا تإكید شده استآن جا كه بر تعظیم بك
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نامه با اين جمالت آغاز . مربوط باشد, نافرمانى خراسانیان و تحقیر و انكار بكیر از جانب آنان كه در منابع پیشین به آن اشاره شده
, او را گردن نھید و سخنان او را گوش دھید. به سوى شما فرستاده ام, ن من استمن بكیربن ماھان را كه پاره ت: ((شده است

  )٣٧...)).(در حكم زبان من است و مورد اعتماد من, زيرا او از نجبإ اهللا است
مان امور پريشان و نابه سا, به علت تعدد و كثرت داعیان و رسوالن در مناطق مختلف, پس از نضج گیرى و توسعه دعوت در خراسان

از اين رو بكیر تمام شیعیان بنى عباس را در خانه سلیمان بن كثیر جمع كرد و دوازده نقیب از . و اداره امر دعوت مشكل شده بود
چنین تصمیمى گرفته , و سنت موسى و بنى اسرائیل) ص(میان آنان برگزيد و تإكید كرد كه به تإسى از سنت پیامبر اكرم 

. مى گرفتند, نیز برگزيد كه جاى نقیبان را در صورت مرگ يا بركنارى)) نظرإالنقبا((انشین به نام وى دوازده بدل يا ج) ٣٨.(است
براى رسیدن به ھفتاد كه مطابق سنت پیامبر , كه اين شماره را به ظاھر با دوازده نقیب(تن داعى بودند  ۵٨زيردستان نقیبان 

شش تن براى نسا و دو تن , ھفت تن براى ابیورد, چھل تن براى مرو: داينان بدين ترتیب توزيع مى شدن, )برگزيده بودند, باشد
  .براى بلخ و يك تن براى مروالرود و خوارزم و آمل

نسبت داده اند و ھم )) مروالرود((فرستاده بكیر در )) ابامحمدالصادق((به ) ۴٠(و ابن خلدون)٣٩(اما انتخاب دوازده نقیب را مقدسى
اسد عده اى از . والى اموى خراسان رسید,)' ه١٢٠د (نجام خبر نقیبان به اسدبن عبداهللا قسرى چنین گزارش كرده اند كه سرا

' ه١٠٧اين اتفاق را در ذيل حوادث , ابن اثیر و ابن جوزى, طبرى). ۴١(آنان را دستگیر كرد و دست و پايشان را بريد و به دار آويخت
  )۴٣!(را نیز در زمره كسانى ذكر كرده است كه دست و پايشان بريده شد به اشتباه نام بكیر, حمداهللا مستوفى) ۴٢.(آورده اند

ھزينه تبلیغات و نیاز مالى محمدبن على را جھت نشر دعوت مطرح كرد و از شیعیان و ھواداران , بكیر در دومین بیعت ھمگانى
, در نتیجه اين در خواست. را پشتیبانى كنندبا اموال خود نیز امر دعوت , خواست تا ھم چنان كه جان خود را در اين راه نھاده اند

نخست به , سلیمان بن كثیر را به جاى خود به سرپرستى امور گماشت و خود با عده اى از شیعیان, بكیر. مال فراوانى جمع شد
تسلیم  روى به شام نھاد و اموال را, به ھمراھى دامادش ابوسلمه حفص بن سلیمانى خالل, كوفه رفت و پس از اقامت كوتاھى

  )۴۴.(محمدبن على كرد
ياران خود را از ھرگونه اظھار نظر و , بكیر ضمن نقل سخنان محمدبن على دراين باره. زيدبن على در كوفه قیام كرد' , ه١٢٢در سال 

ار آويخته مى زيد را در كناسه به د: ((پیشگويانه اظھار داشت, دخالت در امر زيد برحذر داشت و به گفته مولف اخبارالدوله العباسیه
  )۴۵.(سپس با ياران خود رھسپار حیره شد و تا فرجام كار زيد در آن جا ماند)). بینم

پنھانى سپرى , وى مدتى را در خانه ھاى يارانش. والى اموى او را تحت تعقیب قرار داد, نصربن سیار, پس از بازگشت به خراسان
بكیر در اين ديدار كه ) ۴۶.(به عراق و از آن جا نزد محمدبن على رفت سپس. در اين مدت داعیانى به مناطق مختلف فرستاد. كرد

محمدبن على كه مرگ خود را . تسلیم كرد, اموال فراوانى را كه خراسانیان فرستاده بودند, آخرين ديدار او با محمدبن على بود
ھم چنین به ابراھیم درباره بكیر سفارش . ردرھبرى نھضت را بر عھده گی, ابراھیم, وصیت كرد كه پس از او فرزندش, نزديك مى ديد

درباره قبیله بنومسلیه نیز . كرد و گفت كه او در آشكار و نھان مورد اطمینان است و پس از جانشینش ابوسلمه خالل خواھد بود
خلیفه (اللعین قائم از میان ايشان است و به دست مردى از ھم ايشان اللعین بن ((سخنان ستايشآمیزى بر زبان راند و گفت كه 

  )۴٧)).(در الكتاف مصر كشته خواھد شد) اموى
پس از ) ۴٨.(در شرات از نواحى شام در شصت سالگى وفات يافت) ' ه١٢٢و به قولى در (' ه١٢۵يا  ١٢۴محمدبن على در سال 

, حاوى خبر مرگ پدر ابراھیم نامه اى را كه. سپس به سوى خراسان حركت كرد, بكیر مدتى نزد ابراھیم ماند, مرگ محمدبن على
  )۴٩.(ھمراه او براى خراسانیان فرستاد, و تنفیذ مجدد بكیر و امر به اطاعت از دستورات وى بود, و وعظ و امرونھى شیعیان

. از آنان خواست كه نمايندگانى را جھت آشنايى و اظھار فرمانبردارى نزد ابراھیم بفرستند, بكیر پس از مالقات با شیعیان جرجان
در كوفه ) ھنگام درگذشت ھشام بن عبدالملك(' ه١٢۵اين گروه در . ز پذيرفتند و عده اى ھمراه بكیر رھسپار عراق شدندآنان نی

در اين . اموال فراوانى به او تسلیم كردند, به مكه رفتند و در آن جا با ابراھیم مالقات كرده, بودند و پس از درنگى كوتاه در كوفه
پیش . از جنايات بنى امیه و قتل زيد و يارانش اظھار ناراحتى كرده و از زمان ظھور دعوت سوال كردند ديدار برخى از ھمراھان بكیر

ابراھیم نظر او را تإيید كرد و از آنان خواست تا . است ١٣٠سال , زمان ظھور دعوت: بكیر پاسخ داد, از آن كه ابراھیم سخنى بگويد
  )۵٠.(ه به خراسان بازگشتند و خبر فضل و دانش ابراھیم را به شیعیان آن جا رساندنداين گرو. دعوت را آشكار نسازند, قبل از موعد

آنان را , آگاه كرد و طبق رويه پیشین) ' ه١٢۵مقتول (بكیر شیعیان بنى عباس را از خروج يحیى بن زيد , پس از بازگشت به خراسان
  )۵١. (از پیوستن به قیام وى نھى كرد

  
  كار بكیر مقدمات ظھور دعوت و پايان

جامه و درفش را سیاه گردانند و بكیر وقتى براى انجام مقدمات كار به  ١٣٠ابراھیم به بكیر گفته بود كه با فرارسیدن سال , پیش تر
لیكن ) ۵٢. (علت دستگیرى او را مولف اخبارالدوله العباسیه شكايت طلبكاران وى دانسته است. او را دستگیر كردند, كوفه رفت

) ۵٣.(علت اين امر بیان كرده است) ' ه١٢۴در (فاش شدن كار بكیر و يارانش را در كوفه , س روايتى از طلحه سلمىطبرى بر اسا
) ۵۴.(ديگرى را به جرجان و سومى را به ماورإالنھر ببرد, ابوسلمه را سه درفش سیاه سپرد كه يكى را به مرو, بكیر, به ھر روى

  )۵۵.(او را از زندان رھانید, بازگشت و با پرداخت ديون بكیرابوسلمه پس از چھار ماه از سفر خراسان 
بكیر حدود دو ماه پس از آزادى از ) ۵۶. (ابومسلم را از عیسى بن معقل عجلى به چھارصد درھم خريد, بكیر, در ھمین ايام زندان

كه بسیار خوشحال شد و سپاس به او رسید ) م٧۴۴/١٢۶مقتول (در بستر بیمارى خبر كشته شدن ولیدبن يزيد . زندان مريض شد
سپس نامه اى به ابراھیم نوشت و بدو خبر داد كه اولین روز از روزھاى آخرت و آخرين روز از روزھاى دنیا را به . خدا را به جاى آورد

  )۵٧.(انتخاب كرده است, سر مى برد و ابوسلمه خالل را به جانشینى خود و رھبرى داعیان
بنابراين . بكیر پیش از محمدبن على درگذشت, كه درست نمى نمايد) ۵٩(بنا به گزارش ھاى ديگر )۵٨.(درگذشت' ه١٢٧بكیر حدود 

محمد ھم پذيرفت و فرمانى به . ابوسلمه را جانشین خود كرد و خبر آن را به محمدبن على گزارش داد, بكیر ھنگام مرگ, روايات
  .ياران خود نوشت تا از ابوسلمه اطاعت كنند

سخنان پیشگويانه اى به بكیر نسبت داده شده است كه به نظر مى رسد ساخته راويان متإخر و با انگیزه ترفیع , در برخى منابع
از آن جمله است پیشگويى بكیر درباره . مقام بكیر و با استفاده از شخصیت او جھت توجیه مشروعیت خالفت عباسى بوده باشد

ھم چنین براساس روايتى كه مولف ) ۶١.(سخنى درباره تعداد خلفاى عباسىو نسبت دادن ) ۶٠(,آخرين خلیفه اموى, قاتل مروان



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

از جانب محمد شھاب ھايى درخشان , بكیر به محمدبن على گفت كه در خواب ديده, نقل كرده است) ۶٢(اخبارالدوله العباسیه
اى محمدبن على را مى شست و بكیر نامه ھ: نیز روايت جالب توجھى نقل كرده است كه) ۶٣.(سراسر دنیا را روشن كرده است

  .با آب آن خمیر درست مى كرد و نان مى پخت و به ھمه اھل خانواده اش از آن نان مى خوراند
  :پى نوشت ھا

  .عضو دانشنامه جھان اسالم. ١
  : ك.براى مطالعه در اين باره ر. ٢

Van vloten, De opkomst des Abbasiden in chorasan, Leiden, 1890; Idem, Recherches sur La dominatian arabe ,... ,
Amsterdam, 1984; j. Wellhausen's Das arabische Reich und sein strurz ,Berlin, 1902; D.C Dennett, Converion and the 

poll - Tax in Early Islam ,cambridge, Mass, 1950; R.N. Frye, "The Role of Abu Muslim in the Abbasid Revolt", Muslim 
world 37 (1947), P.28-38, and "The Abbasid Conspiracy and Modern Revolutionary Theory", Indo Iranica 5 (1952-

3),P.9-14; Claude Cahen, "points de vue sur la Revalution Farouq omar, the Abbasid هللاabbaside", Revue Historique 
)١٩۶٣( ,P.295-335 caliphate, Baghdad, 1969. M.A shaban, the Abbasid Revolution ,Cambridge,1970  
, طبرى ١٩١;ص ) م١٩٧١, دارالطلیعه للطباعه و النشر, بیروت(تحقیق عبدالعزيزالدورى و ديگران , اخبارالدوله العباسیه: ك.ر. ٣

تحقیق , العقدالفريد, ابن عبدربه ٣١٩;ص , ٢ج) م١٩۶٠ ,دارصادر, بیروت(تاريخ , يعقوبى; )م١٩۶۴, بريل(تاريخ الرسل الملوك 
تقديم و تعلیق , االنساب, و عبدالكريم بن محمدسمعانى ٢٢٣ص , ۵ج ) م١٩٨٣, دارالكتب العلمیه, بیروت(عبدالمجید الترحینى 
  .٣۶۵ص , ۵ج ) م١٩٨٨/ ' ه١۴٠٨, دارالجنان, بیروت(عبداهللا عمر البارودى 

  .۵٩ص , ۶ج ) م١٩١٩, پاريس(تحقیق كلمان ھوار , البدءوالتاريخ, مقدسى. ۴
  .٣۵٣ص , ٩ج ) م١٩٨٣, دارالكتب العلمیه, بیروت(تحقیق احمدابوملحم و ديگران , البدايه و النھايه, ابن كثیر. ۵
  .٢٣ص )١٣۶١, دنیاى كتاب, تھران(تحقیق ادوارد براون , تاريخ گزيده, حمداهللا مستوفى. ۶
  . ٣٩aص, التاريخ المنصورى, حموى. ٧
  .١٢۶ص , ٣ج ) م١٩٨١, دارالفكر, بى جا(حاشیه و فھرست خلیل شھاده و ديگران , العبر, ابن خلدون. ٨
  .٣۵۵ص ) بى تا, خیام, تھران(تاريخ روضه الصفا , میرخواند. ٩

  .١٩١ص , اخبار الدوله العباسیه. ١٠
ذيل ) ١٨۶٩, اليپزيك(تصحیح فرديناند و وستنفلد , معجم البلدان, و ياقوت ٢٩۵ص , ھمان, عبدالكريم بن محمد سمعانى. ١١

  .مسلیه
  .١٩١ص , اخبارالدوله العباسیه. ١٢
  .ھمان, مقدسى. ١٣
  .ذيل ھرمز فره, ھمان, ياقوت: ك.و ر ۶٣۵ص , ھمان, عبدالكريم بن محمد سمعانى. ١۴
  .١٩١ص , اخبارالدوله العباسیه. ١۵
  .١٩٨و  ١٩١ص , ھمان. ١۶
  .٣٣٢ص ) م١٩۶٠, وزاره الثقافه و االرشاد القومى, قاھره(تحقیق عبدالمنعم عامر , الخبار الطوالا, ابوحنیفه دينورى. ١٧
  .١٩۶ـ١٩۴ص , اخبار الدوله العباسیه. ١٨
  .١٩٩ـ٩٨١ص , ھمان. ١٩
  .١٩۶ص , ھمان: ك.ر. ٢٠
و  ۵٨۶ص ) م١٩٨٧/١۴٠٧, لنشرموسسه المعارف للطباعه و ا, بیروت(تحقیق عبداهللا إنیس الطباع , فتوح البلدان, بالذرى. ٢١

  .١٣۵۵ص , ٢ج , ھمان, طبرى
  .٢٠٠ص , اخبار الدوله العباسیه. ٢٢
  .ھمان. ٢٣
  .ھمان, ھمان و مقدسى. ٢۴
  .٢٠١ص , اخبار الدوله العباسیه. ٢۵
ھمان ج , خلدون و ابن ١٢۵ص , ۵ج ) م١٩۶۵, دارصادر, بیروت(الكامل فى التاريخ , ابن اثیر: ك.و ر ١۴۶٧ص , ٩ج , ھمان, طبرى. ٢۶
  .١٢۶ص , ٣

  .٢٠٢ـ٢٠١ص , اخبار الدوله العباسیه. ٢٧
  .٢٠٣ص , ھمان. ٢٨
  .٢٠۶ـ٢٠۵ص , ھمان. ٢٩
  .۶٠ص , ۶ج , ھمان, مقدسى. ٣٠
  .١٢۶ص , ٣ج , ھمان, ابن خلدون. ٣١
  .٢١۶ص , ھمان, و ابن خلدون ١۴۴ص ,  ۵ج , ھمان, ابن اثیر. ٣٢
تحقیق على , تاريخ مدينه دمشق, ابن عساكر: ك.و ر ٢١٩ـ٢١٨و  ١٩۶ص , ۵ج , ھمان, رابن اثی ١۵٨٨;ص , ٩ج , ھمان, طبرى. ٣٣

به اھتمام ھلموت رويتر و ديگران , الوافى بالوفیات, و خلیل بن ايبك صفدى ٣٨٩ص , ٣ج ) م/١٩٩۵' ه١۴١۵, دارالفكر, بیروت(شیرى 
  .٢٧٣ص , ١٠ج ) م/١٩٨٢' ه١۴٠٢, دارالنشر, بى جا(

  .۶١ص , ۶ج  ,ھمان, مقدسى. ٣۴
  .ھمان. ٣۵
  .٢١٢ص , اخبار الدوله العباسیه. ٣۶
  .٢١٣ص , ھمان. ٣٧
مولف : موارد ديگرى نیز درباره تإسى از سنت بنى اسرائیل در میان عباسیان نخستین نقل شده است. ٢١۵ـ٢١٣ص , ھمان. ٣٨

لباس , دانسته كه ھنگام جنگ با جالوت) ع(داوود  تإسى از, يكى از داليل انتخاب رنگ سیاه لباس و درفش را, اخبارالدوله العباسیه
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از میان ما ] خالفت[ امر: ((داوودبن على نیز در روز بیعت با سفاح گفت). ٢۴۶ص , اخبار الدوله العباسیه(سیاه به تن داشته است 
  ).٣٣ص , ١٠ج , ھمان, طبرى)) (بسپاريم) ع(خارج نخواھد شد تا زمانى كه آن را به عیسى بن مسیح 

  .۶٠ص , ۶ج , ھمان, مقدسى. ٣٩
  .١٢۵ج , ٣ج , ھمان, ابن خلدون. ۴٠
  .ھمان. ۴١
تحقیق , المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم, و ابن جوزى ١٣۶ص , ۵ج , ھمان, ابن اثیر ١۴٨٨;ص , ٩ھمان ج , طبرى. ۴٢

  .١١٧ص , ٧ج ) بى تا, دارالكتب العلمیه, بیروت(محمدعبدالقادر عطار و ديگران 
  .٢٨٣ص , ھمان, هللا مستوفىحمدا. ۴٣
  .٢٢۴ـ٢٢٣ص , اخبار الدوله العباسیه. ۴۴
  .٢٣١ـ٢٣٠ص , ھمان. ۴۵
  .٢٣٣ص , ھمان. ۴۶
  .٢٣٨ـ٢٣٧ص , ھمان. ۴٧
  .١٧٢٧ص , ٩ج , ھمان, و طبرى ٢٣٩ص , ھمان. ۴٨
, ابن كثیر ٣٠٨;ص , ۵ج , نھما, ابن اثیر ٢۵٢;ص , ٧ھمان ج , ابن جوزى ١٨۶٩, ;ھمان, طبرى ٢۴٠;ص , اخبارالدوله العباسیه. ۴٩

  .١٢٧ص , ٣ج , ھمان, و ابن خلدون ١٧ص , ١٠ج , ھمان
  .٢۴٢ـ٢۴٠ص , اخبار الدوله العباسیه. ۵٠
  .٢۴٢ص , ھمان. ۵١
  .٢۴۵ص , ھمان. ۵٢
  .٢۵٧ص , ۵ج , ھمان, ابن اثیر: ك.و ر ١٧٢۶ص , ٩ج , ھمان, طبرى. ۵٣
  .٢۴٢ـ٢۴٠ص , اخبارالدوله العباسیه. ۵۴
  .٢۴٨ ص, ھمان. ۵۵
, ابن كثیر ٢۵٧;ص , ۵ج , ھمان, ابن اثیر ٢٢٩;ص , ٧ج , ھمان, ابن جوزى ١٧٢۶;ص , ٩ج , ھمان, طبرى ٢۴٩;ص , ھمان. ۵۶

  .١٢٨ص , ٣ج , ھمان, و ابن خلدون ٣۵٣ص , ٩ج ,ھمان 
, داربیروت, بیروت(ى الفخر, ابن طقطقا ٣٣٩;ص , ھمان, ابن اثیر ١٩١۶;ھمان ص , طبرى ٢۵٠;ـ٢۴٩ص , اخبرالدوله العباسیه. ۵٧

  .ھمان, و ابن خلدون ٩٧ص ) ١٣۵٧, طھورى, تھران(به تصحیح و اھتمام عباس اقبال , تجارب السلف, نخجوانى ١۵۴;ص ) م١٩٨٠
  .ھمان, طبرى. ۵٨
  .٣٣۴ص , ھمان, و ابوحنیفه دينورى, ٣١٩ص , ٢ج , ھمان, يعقوبى. ۵٩
  .۴٢٨ص , ۵ج ,ھمان , و ابن اثیر, ٢٢۴ـ٢٢٣ص , ۵ج , ھمان, ابن عبدربه. ۶٠
  .٢٧٣ص , ١٠ج , ھمان, و خلیل بن ايبك صفدى ٣٨٩ص , ٣ج , ھمان, ابن عساكر. ۶١
  .١۶٧ـ١۶۶ص , اخبارالدوله العباسیه. ۶٢
  .٣٣۴ص , ھمان, ابوحنیفه دينورى. ۶٣

 


