
  

  گیرى حسین بن روح نوبختى علل دست
 (*)زاده طھرانى  طاھره عظیم

ھم علیـه  حسین يب خـاص امـام دوازد سومین نا به عنـوان  نزد امامیـه  بن روح نوبختى كـه 
در زنــدان ) م 924 - 929/ ق  312 - 317(الســالم معــروف اســت، پنــج ســال از عمــر خــود را 

. پـردازد گـیرى او مـى اين نوشته به بررسى علل دسـت. ى عباسى، به سر برد مقتدر، خلیفه
 :گیرى او دو علت مطرح شده است در مورد دست

 كرد؛ عدم پرداخت اموالى كه حكومت از او مطالبه مى. 1
 .ھمكارى با قرامطه. 2

در اين مقاله علت اول تأيید و علت دوم رد شده است؛ عالوه بر آن، فرض سومى نیز با تكیـه 
گــیرىِ  كــه، غالیــان بــا كمــك حكومــت موجبــات دســت بــر قــراين مطــرح شــده اســت و آن ايــن

 .بن روح را فراھم كردند حسین
 

بـن روح، قرامطــه، شـلمغانى،  علیـه الســالم، حسـین نـواب امــام دوازدھـم: ھـاى كلیـدى واژه
 .الفرات، غالیان ابن

ھم به اعتقاد امامیه، حسین مام دوازد سالم  بن روح نوبختى در دوران غیبت صغراى ا علیـه ال
علیـه  به نمايندگى از طـرف آن حضـرت) م917 - 937/ ق 305 - 326(حدود بیست و يك سال 

كرد السالم جامعه نى . ى پر آشـوب و بحرانـى شـیعه را رھـبرى  سال از ايـن تـاريخ، يع نج  پ
ى عباســى،  میــالدى را در زنــدان مقتــدر، خلیفــه 924 - 929/ قمــرى  312 - 317ھــاى  ســال
قى  گیرى او را با توجه به اوضاع آن زمان و ويژگـى در اين نوشته علل دست. گذراند ھـاى اخال

 .گیرى اجتماعى و سیاسى او نیز روشن گردد كنیم تا از اين رھگذر موضع وى بررسى مى
مام در ده سال نخست حكومـت مقتــدر، حسـین يب خـاص ا نوان نا به ع علیـه  بـن روح ھنـوز 

يكـى از عوامـل .  ايشان در اين زمان مورد احترام دربار خالفت بود. السالم مشخص نشده بود
ھاى  بن روح بود كه سعى داشت خود را از شورش ى حسین گیرى محتاطانه اين احترام موضع

بود كـه  ديگر اين. آن دوران، چون قیام قرامطه، دور نگه دارد كه وى به خاندان نوبخت منسوب 
در دستگاه عباسـیان نفـوذ داشـتند و ) م753 - 774/ ق 136 - 158خالفت، ( از روزگار منصور 

لى. اين اعتبار تا عصر خالفتِ مقتدر ادامه داشت مان، ابوالحسـن ع ين ز بـن  وزيـر مقتـدر در ا
ّع مشھورند ین ) 1.(محمد، از خاندان فرات بود كه در تاريخ به تشی از سخنان ابن مسـكويه چن

فراد را بـه خويـش  آيد كه ابن فرات در دوره بر مى ى نخست وزارت، سیاسـت جـذب و جلـب ا
فت  ى ارتباط نزديـك حسـین بعید نیست كه او، وسیله) 2(كرد؛ دنبال مى بـن روح بـا دربـار خال

لى : چنین دختر محمدبن عثمان، نايب دوم، نقل كرده است ھم. شده باشد در اين زمان اموا
 )3.(رسید بن روح مى فرات به حسین از آل

مام حسین خاص ا شد مخفـى  بن روح چندى پس از انتصاب به نیابت  بور  علیـه السـالم، مج
ً . گوينــد گــیرى ســخن مــى او قبــل از دســت» اســتتار«منــابع امامیــه از . شــود زمــان آن دقیقــا

یالدى تـا  918/ قمـرى  306ھاى  مشخص نیست، احتماالً بايد بین سال  923/ قمـرى  311م
شن . میالدى، در دوران وزارت حامدبن عباس باشد طول دوران اختفاى وى و علت آن بر ما رو

.(ى شیخ طوسى، در اين دوران شلمغانى سفیر و رابط او با مـردم بـود بنا به نوشته. نیست
بـن روح  ولى شلمغانى مدتى بعد به افكار حلولى و غلو گرايش يافت، و در نتیجه، حسین) 4

 .او را از مقامش بر كنار كرد
میالدى در زندان   924/ قمرى 312ى سال  الحجه بن روح از ذى بنا به نقل منابع شیعه، حسین

لب را  14/ قمـرى  8ذھبى مورخ مشھور قـرن ) 5.(برد مقتدر به سر مى میـالدى نـیز ايـن مط
كر كـرده و سـال آزادى او   كند؛ زيرا او مدت زندانى بودن حسین تأيید مى بن روح را پنج سال ذ

شیعه نیامـده، ولـى در  علت دست) 6.(داند میالدى مى 929/ قمرى 317را  گیرى او در منابع 
فى (بـن سـعد   يكى سخن عريـب: منابع تاريخى دو قول نقل شده است ) م980/ ق 370متو

Page 1 of 8

3/24/2016file://G:\Web\hosseini\islam\articles-2\122.htm



لت دسـت كه ع سین است  مى گـیرى ح يوان از وى  بـن روح را نـپرداختن اموالـى  ند كـه د دا
لت دسـت) م1347/ ق 748متوفى (سخن ديگر از ذھبى ) 7.(خواسته بود گـیرى  است كه ع

مان بـر بحـرين و خلیـج فــارس مسـلط بودنـد،  حسین كه در آن ز باط بـا قرامطـه  بن روح را ارت
 )8.(كند معرفى مى

شته باشـیم قبل از بررسى اين نظـرات الزم اسـت اشـاره ضع اجتمـاعى آن دوره دا . اى بـه و
كاش  بن روح در زمان حكومت مقتدر دست حسین با كن گیر گرديد؛ مقتدر در سـیزده سـالگى 

فت رسـید  ھا و پیشنھاد ابوالحسن بن حسن با رؤساى ديوان وزير عباس ذى (بن فرات به خال
بود«جا كه سن او كم بود و از  از آن) م907اوت / ق 295القعده  » مال و دارايى كسى با خبر ن
دو بار بر ضد او شوريدند و سرانجام در ) 9(توانست مسائل را به تدبیر خودش حل كند، و نمى

 ).م931/ ق 320(طى شورش سوم به كوشش مونس مظفر، فرمانده سپاه، كشته شد 
در طول بیست و پنج سال خالفت مقتدر، دوازده وزير انتخاب شدند كه بعضى دو يـا سـه بـار 

فرات،  ى اموال به قدرى رايج بود كه ابوالحسـن ھا، مصادره در اين سال. به وزارت رسیدند بـن 
اى ايجاد  كه سه بار وزارت مقتدر را به عھده داشت، ديوان مخصوصى براى درآمدھاى مصادره
در ) 10.(كرد و پذيرفت كه از اين اموال، روزانه، مبلغـى بـه خلیفـه و مــادر و فرزنـدانش بـپردازد

مت را بـرآورد شد كه قبول مى اين زمان، مقام وزارت به كسى داده مى . كـرد نیـاز مـالى حكو
، وزير ديگر مقتدر، در مدت بیست روز، ھفت حاكم بـراى شـھرى تعییــن معروف است خاقانى

يك بتواند اين مقام را بـراى  اينان در بین راه به ھم رسیدند، در حالى كه معلوم نبود كدام. كرد
 )11.(خود حفظ كند

در چنین اوضاعى، فشار اقتصادى، موجب شورش مــردم و سـپاھیان شـد؛ بـه طـورى كـه در 
ير،  919/ قمرى  307سال  به وز لق  میالدى، مقتدر مجبور شد دستور دھد تـا انبارھـاى متع

حامــدبن عبــاس و مـادرش و امــرا و فرزنـدان خلیفــه را گشـوده، گنــدم و جـو را بــا بھــاى ارزان 
 )12.(بفروشند

در مورد اصل و منشأ اين . ويژگى ديگر اين دوران خیزش بسیار مشھور و فراگیر قرامطه است
در زمان مـورد . فرقه سخنان متضاد بسیارى گفته شده است كه مجال پرداختن به آن نیست

چـه مسـلم اسـت ايـن كـه قرمطیــان، در  آن. گذشـت بحث، چند سالى از ظھور اين فرقه مى
(آغاز، دعوت به امامى از خاندان پیامبرصلى هللا علیه وآله وسلم را شعار خود قرار داده بودند

ً محمدبن اسماعیل نواده) 13 نى . ى امام جعفر صادق علیه السالم معرفى گرديد كه بعدا زما
سن سعید ح كى از رھـبران قرامطـه، در  كه مقتدر به خالفت رسـید، ابو ھرام جنـابى، ي بـن ب

شھر االحسـا را ). م899/ ق 286(بحرين قیام كرده بود  وى به كمك قبايل عبدالقیس و ربیعه 
اى بـه معتضـد عباسـى، علـت  ابوسعید در نامه. تسخیر كرد و حكومت قرامطه را تشكیل داد

ست» بیـداد«قیام خـود را  مرى  300بعـد از مـرگ او در ســال ) 14.(و ظلـم خلیفـه دان  912/ق
وى به مقتدر نامه نوشت و در آن، سپاه خود را . ى بحرين شد میالدى، ابوطاھر، رھبر قرامطه

ى بحرين دردسرھاى فراوانى براى عباسیان ايجاد كردنـد؛  قرامطه) 15.(حزب خدا معرفى كرد
 .حج را چند بار متروك كرده، حجراالسود را ربودند

 .بن روح، برخاسته از اين شرايط بود ھر دو اتھام نسبت داده شده به حسین
جه  -بن سعد مطرح كرده است  كه عريب -بن روح را  ى اموال از حسین ى مطالبه مسأله با تو

ند و  توان پذيرفت؛ زيرا امامیه وجوھات شرعى خود را به او مى به آن چه ذكر شد، مى پرداخت
. رسید كه شامل شمش طال و نقره، اموال وقفى و غیره بـود اموالى از دور و نزديك به او مى

ياد گـرد آمــده نـزد حسـین پى مـى بعدھا از زبان راضى نیز، بـه ثـروت ز صـولى . بـريم بـن روح 
 :نويسد مى

شت و  بن روح وجود مى میل نبودم ھزار نفر مثل حسین بى: گفت راضى ھمیشه به ما مى دا
مى فه را نیازمنــد  امامیه اموال خود را به ايشان  بخشـیدند تـا خداونـد بـه ايـن وسـیله آن طاي

.(آيد بن روح با گرفتن اموال امامیه، چندان مرا ناپسند نمى توانگر شدن امثال حسین. كرد مى
16( 

ى اموال بـود، بعیـد  كه يكى از منابع درآمد دولت، مصادره بن روح و اين با توجه به ثروت حسین
بن روح به خاطر نپرداختن اموال دستگیر شده باشد؛ ولى معموالً كسـانى  نیست كه حسین

 .شدند گشتند، به زودى آزاد مى كه به خاطر اموالشان زندانى مى
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ھـاى  با توجه به شخصـیت و ويژگـى -كه ذھبى مطرح ساخته است  -اتھام ارتباط با قرامطه 
بود بن روح، درست به نظر نمى رفتارى حسین یه . رسد؛ زيرا وى معتقد به تقیه  سیاسـت تق

نا كـه  ين مع شت؛ بـه ا بعد از زمان امام صادق علیه السالم به شدت در میان امامیه رواج دا
نیز در قیــام كردن بـا حكومــت، بـه طــور مسـتقیم  فت شـركت  ضمن ھمكارى ن ضد خال ھـاى 

دانست كه صاحبان  كه خلفا را غاصب حكومتى مى بن روح ھم با وجود اين حسین. كردند نمى
. كـرد سیاست تقیه را دنبال مـى) 17(اصلى آن، يعنى ائمه را با زھر يا شمشیر كشته بودند،

اى، با پیش گرفتن تقیه در مقابل اھل سنت، توانست خود را از  ى مناظره وى حتى در جلسه
ى مناظره حاضر بود و بـا جـواب  وى يكى از دوستانش را كه در جلسه. معرض ظن نجات دھد

ين سـخن : دوستش در جواب گفت. اش گرفته بود، پنھانى سرزنش نمود وى خنده شـنیدن ا
بن روح او را تھديـد كـرد كـه  حسین. شود آور است و موجب خنده مى ى امام تعجب از نماينده

چنین شیخ طوســى نقـل  ھم) 18.(اگر بار ديگر اين سخن را بگويد با او قطع رابطه خواھد كرد
ند و بـه او  بن روح شنید يكى از دربانانش معاويـه را لعنـت مـى كرده است كه وقتى حسین ك

 )19.(گويد، او را از خدمت عزل كرد ناسزا مى
صفت ابوالقاسـم، حسـین مھم تى  تـرين  كه ابوسـھل نوبخ طورى  بـن روح، رازدارى بـود؛ بـه 

 :ى او گفته است درباره
ھان داشـته باشـد و بـدنش را بـا قیچـى ] علیه السالم[ابوالقاسم اگر امام  را زير دامن خود پن

 )20.(قطعه قطعه كنند تا او را نشان دھد، ھرگز چنین نخواھد كرد
تى  گیرى حسین با اين اوصافى كه ذكر شد، دست نان، تھم بن روح به عنوان قرمطى يا ياور آ

یدان، از آن  اصوالً اين حربه. بیش نیست خالفین از م اى بود كه در آن زمان براى بیرون كردن م
بن الفرات به ارتباط با قرامطه متھم نمود بن عیسى را ابوالحسن شد؛ مثالً على استفاده مى

سن 924/ قمرى 312و در سال ) 21( بـن الفـرات و فرزنـدش، محسـن بـه  میالدى خـود ابوالح
 )22.(ھمین جرم متھم و سپس اعدام شدند

ست كـه در  فرض ديگرى كه مى ً در منابع نیامـده، ايـن ا توان مطرح كرد با وجود اين كه صريحا
بن فرات، دست  بن روح، افرادى چون شلمغانى و محسن فرزند ابوالحسن گیرى حسین دست
ست. اند داشته ست در منابع تاريخى و امامیه تـاريخ دقیــق د ى  گـیر كننــده گـیرى و شـخص د
در تاريخ االسالم ذھبى فقط به تاريخ آزادى او از زندان، . بن روح مشخص نشده است حسین

اشاره شده است كه بـر ايـن اسـاس تاريـخ ) پنج سال(و مدت حبس وى، ) م 928/ ق  317(
باشــد كــه در ايــن زمــان وزارت در دســت  میــالدى مــى 924/ قمــرى  312گــیرى ســال  دســت

مد بـن عبــاس  گـیرىِ حسـین بن الفرات بوده است؛ پس دسـت ابوالحسن بـن روح در زمـان حا
بن روح در زمان  برخى از نويسندگان معاصر چون عباس اقبال معتقدند كه حسین. نبوده است

خى ) 23.(گیر شده است حامدبن عباس دست براى روشن شدن مطلب بازنگرى مسائل تاري
 .اين دوره ضرورى است

بن الفرات گرفت و  میالدى وزارت را از ابوالحسن 918/ قمرى  306االخر سال  مقتدر در جمادى
بــن  حامــدبن عبـاس چــون از امــر وزارت آگــاھى نداشـت، از علـى. بـه حامــدبن عبـاس سـپرد

بـن عیسـى  ى امور مربوط به وزارت در دست على عیسى كمك خواست و، در حقیقت، ھمه
سنت و دشـمن مخالفـان ايـن ) 24.(بن جراح قرار گرفت ھل  اين دو نفر از پشـتیبانان جـدى ا
مان وزارت بـه آزار و اذيـت ابوالحسـن) 25.(شـدند فرقه محسوب مى بـن  حامـدبن عبـاس در ز

ھا را به پرداختن اموال زيادى مجبور ساخت؛ اما حامدبن  فرات و پسرش محسن پرداخت و آن
سن به ابوالح سوم وزارت را  بـن  عباس بعد از پنج سال از وزارت بر كنار شد و مقتدر براى بار 

 .الفرات واگذار كرد
محسـن، بعـد از . در اين زمان قرامطه به كاروان حجاج حمله كرده، جمعى را به قتل رساندند

شلمغانى را بـه جـاى خـود گماشـت حمله شلمغانى محمدبـن . ى قرامطه به حاجیان،  ايـن 
بــن روح نوبخــتى و ســفیر او در زمــان  العزاقــر اســت كــه ابتــدا از يــاران حســین بــن ابــى علــى

عنى در اواخـر  شلمغانى در زمانى كه حسین روح پنھان مى) 26.(بود» استتارش« زيسـت، ي
گويـا ابتـدا قصـد . وزارت حامدبن عباس، به عقايد غلو گرايید و به تبلیغ در ايـن زمینـه پرداخـت

ند، بعـد  بن روح، نايب خاص امام زمان داشت خود را به جاى حسین علیه السـالم، معرفـى ك
بـن روح رسـید، ابتـدا بـراى بنـى  وقتى خبر به حسین. فراتر رفت و دعوى نبوت و الوھیت كرد
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مه -اى كه پیرو شلمغانى بودند  قبیله -بسطام  اى  پیام فرستاد كه از او دورى كنند، سپس نا
سال  بنا بـر نظـر امامیـه در ذى. ھا نوشت و آنان را از پیروى شلمغانى نھى كرد به آن الحجـه 
مام  میالدى ، در حالى كه حسین 924/ قمرى  312 نب ا بن روح در زندان بـود، توقیعـى از جا

ى انحــراف شــلمغانى را،  انگــیزه) 27.(علیــه الســالم بــر ضــد شــلمغانى صــادر شــد دوازدھــم
حسادت) 28(دادند،  سودجويى و طمع در اموالى كه شیعه به عنوان سھم امام به نواب مى

ِ سیاسى و جاه) 29( ً زمینه دانسته)30(طلبى لو نـیز در  اند، ضمنا ى پذيرش عقايد حلولـى و غ
 .جامعه فراھم بود

 :نويسد در مورد قدرت يافتن شلمغانى و اقدامات محسن چنین مى) 31(ابن مسكويه
مارد محسن، ابوجعفر محمدبن على شلمغانى معروف به ابن ابى . العزاقر را بـه جـاى خـود گ

كه حـالج چنیـن ادعـايى كـرده  اين شخص مدعى بود كه الھوت در او حلول كرده است، چنان
بر عــده) شلمغانى(محسن به او . بود خود در برا اى از عـامالن  توجه داشت و او را جانشـین 

. ريـزى نداشـت محسن دوستى از اھل بصره داشت كه باكى از خون. دستگاه خلیفه ساخت
بن ماشاءاللَّه و  اى را به اين مرد بصرى سپرد كه در میان آنان نعمان عبداللَّه و عبدالوھاب عده

ير پیشـین[گزار حامد بـن عبـاس  مونس خدمت كرد اموالـى را كـه در ]  وز مأمور  بودنـد و او را 
اى  عـده. چـون گوسـفند سـربريدند پس از وصول اموال، آنان را ھم. دست آنان بود مطالبه كند

ھـا  اى نیكو نوشت تا بیرون آمدند، سـپس آن پس ابن الفرات به آنان نامه) 32(نیز پنھان بودند،
 .گیر و اموالشان را مصادره كردند را دست

بـن روح در روزگـار وزارت حامدبـن  كه، اگر حسـین يكى اين: شود جا سؤاالتى مطرح مى در اين
قدام  گیر شده بود، چرا زمانى كه ابن فرات وزير شد براى آزادى حسین عباس دست بن روح ا
بن  طور كه ذكر كرديم، اين خاندان به شیعه بودن مشھورند و اموالى را به حسین نكرد؟ ھمان

به ايـن. رساندند روح مى ياد بـود و در ھمیــن زمـان  با توجـه  بن فــرات بسـیار ز یارات ا كـه اخت
بن عیسى را، كه از افراد با نفوذ دربار بود و در حكومت مقتدر، سه بار به وزارت  توانست على

چینى، مـونس، فرمانـده سـپاه مقتـدر، را از  و نیز توانست با زمینه) 33(رسیده بود، تبعید كند
جه، قــدرت داشـت كـه حسـین) 34. (دربار خالفت دور كنـد ھم از زنـدان آزاد  در نتی بـن روح را 

 .سازد
ست سؤال دوم اين است كه اگر حسین یر  بن روح نوبختى در زمان وزارت حامدبن عبـاس د گ

يكى ديگر از افراد خانـدان نوبخـت كـه بـا  -بن على نوبختى  شده بود، چرا ابوسھل اسماعیل
يه حكومت ھمكارى مى او را آزاد ) 35(-ى وزرا شـمرده اسـت  كرد و نجاشى مقام او را ھم پا

مد از وزارت زنـده بـود  ابوسھل اسماعیل. نساخت تـا (بن على تا مدت كوتاھى بعد از خلع حا
یه ى صابى، از طرف ابن و بنا به نوشته) م923/ ق 311شوال  ى  الفرات مأموريت يافـت كـه بق

 )36.(بدھى حامدبن عباس را مطالبه كند
باس  شود كه حسین نمون مى اين دو سؤال ما را به اين موضوع ره مدبن ع بن روح در زمان حا

شده  دست فرات زنـدانى  گیر نشده، بلكه بعد از اين تاريخ، يعنى در اواخر وزارت سوم ابـن ال
رسد كه با توجه به انحرافاتى كه در شلمغانى پیش آمد و بـه غلـو گرايیـد،  به نظر مى. است

خود ھمـراه كردنـد و بـا تحريـك و تشـويق  الفرات نیز پیرو او شد، اين ابن ھا خلیفه مقتدر را با 
ين . كـرد بـه زنـدان انداختنـد بن روح را كه بر ضد شلمغانى فعالیت مى شلمغانى، حسین قرا

 :كند زير، اين فرض را تقويت مى
سن ھمـان) الف سوم ابوالح شد، در دوران  كر  بـن الفـرات، محسـن از شـلمغانى  طـور كـه ذ

بن روح او  درخواست ھمكارى نمود؛ و اين زمانى بود كه شلمغانى تغییر عقیده داده و حسین
طلبى شـلمغانى، طبیعـى بـود كـه وى بـا رسـیدن بـه  و با توجه به جاه) 37.(را طرد كرده بود

سن را بـه دسـت قدرت در صدد گرفتن انتقام از رقیب خود، حسین گـیرى  بن روح برآمده و مح
 .وى تشويق نمايد

بـن  پـدر ابوالحسـن علـى. كنـد ى خانوادگى ابن الفرات نیز اين مسئله را تأيید مى پیشینه) ب
صیر نمــیرى، يكـى ديگـر از غــالت،  محمدبن الفـرات، محمـدبن موسـى بـود كـه از محمـدبن ن

علیـه  محمـدبن نصـیر نمـیرى ابتــدا از پـیروان امـام حسـن عسـكرى) 38.(كـرد پشـتیبانى مـى
قد بـود روح خـدا در علـى و فاطمـه و . السالم بود كه بعد منحرف شد و به غلو گرايیــد او معت

به نقل شیخ طوسى، وى بعد از درگذشـت . علیھم السالم حلول كرده است حسن و حسین
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يب دوم  -علیه السالم ادعــاى مقـام ابـى جعفـر محمـدبن عثمـان  امام حسن عسكرى را  -نا
ندان فـرات  نمود و مدعى شد كه نايب امام دوازدھم با حمايـت خا علیه السالم است و چون 

قه شان بـه نمیريـة الفراتیـه مشـھور  توانست ادعاى خود را در بین امامیه نشر دھــد، فر ى اي
باس احمـد، كـه راوى و  گفته شده كه برادر ابوالحسـن) 39.(شد بـن فـرات وزيـر، يعـنى ابوالع

بود، به ھنگام مرگ محمدبن نصیر نمیرى به جانشینى او  صحابى امام عسكرى علیه السالم
 )40.(برگزيده شد

ھر دو، بعیـد  كر حلولـى و غـالى داشـتن  با توجه بـه نزديكــى آراى نمـیرى و شـلمغانى و تف
بر  به شلمغانى كمك كرده باشند تـا حسـین) آل فرات(نیست كه اين خانواده  بـن روح را كـه 

 .ضد اين عقايد برپا خاسته بود، از میدان علم دور كنند
میالدى  924/ قمرى  312بن روح را ھیچ يك از مآخذِ قبل از سال  گیرى حسین تاريخ دست) ج

سال   طور كـه گفتـه شـد، از ربیـع و ھمان)  41(اند ذكر نكرده میـالدى  923/ قمـرى  311االخـر 
بود تاريـخ . وزارت در دست ابن الفرات بود و حامدبن عباس در رمضان ھمان سال از دنیا رفته 

 .گیرى با دوران وزارت ابن الفرات مطابقت دارد دست
كه محسن، شلمغانى  كند بعد از اين ابن مسكويه، در مطلبى كه از او نقل كرديم، ذكر مى) د

ھا نوشت، وقتى  اى نیكو به آن اى پنھان بودند، ابن الفرات نامه را به ھمكارى دعوت كرد، عده
ظر . گــیر و اموالشـان را مصــادره كـرد از محـل اختفــاى خـود بـیرون آمدنـد، آنـان را دســت بـه ن

مدتى مخفـى  رسد كه اين حكم شامل حال حسین مى بن روح ھم شده باشد؛ زيرا وى نـیز 
 .بود

بــن روح در زمــان حامــدبن عبــاس  تــوان نتیجــه گرفــت كــه حســین از مطالــب ذكــر شــده، مــى
بن على نوبختى زنده بود، يعـنى تـا  گیر نشد، بلكه وى تا زمانى كه ابوسھل اسماعیل دست

در اين تاريخ حامدبن عباس از دنیا رفتـه بـود و . میالدى آزاد بود 923/ قمرى  311شوال سال 
بن روح در زمان وزارت حامدبن عبـاس، يعـنى قبـل از  حسین. وزارت به دست ابن الفرات افتاد

صدد  923/ قمرى  311االخر سال  ربیع میالدى ، به مبارزه با عقايد شلمغانى پرداخت و او در 
كه در زمان ابن الفرات قدرت يافـت و او و فرزنـدش  بن روح برآمد؛ تا اين گرفتن انتقام از حسین

گــیرى  در نتیجــه بعیــد نیســت كــه دســت. محســن، شــلمغانى را پشـتیبانى و تقويــت كردنــد
 .بن روح به تحريك شلمغانى صورت گرفته باشد حسین
بـن  گیرى حسـین ى عباسى ھم با دست جا اين سؤال مطرح است كه آيا مقتدر خلیفه در اين

آيـد كـه  العمل او چه بود؟ با مراجعه به منابع چنین به دست مـى روح موافق بود يا نه و عكس
ً بـه  مقتدر بیش يل بـود و بعـدا ضمن بـه تشـیع ھـم متما تر در فكر تحكیم قدرت خـود بـود، در 

شلمغانى گرايش پیدا كرد و به طور غیر مستقیم از او پشتیبانى نمود؛ به طورى كـه موجـب 
شود ته  داليـل چنــدى ايـن . شد خشم درباريان، كه به عقايد اھل سنت پايبند بودند برانگیخ

 :كند فرضیه را تقويت مى
ين كـار شـد ) 42.(يكى اين كه مقتدر مايل نبود كه ابن الفرات به قتل برسد، ولى مجبور بـه ا

ً در شورش سال  بن روح سـخن  میالدى ھنگامى كه با مقتدر از حسین 929/ قمرى  317ثانیا
طا كـارى او بـود«: گفتند، چنین گفت ) 43.(»او را رھا كنید كه ھر باليـى بـر ســر مـا آمـد از خ

مى ضیه معلـوم نشـد كـه حسـین: نويسـد عباس اقبال بعد از ذكر اين سـخن  ى  بـن روح در ق
در ) 44.(كنـد ھاى مقتدر چه دخالتى داشته است و خلیفه به چـه امـرى اشـاره مـى گرفتارى

اش از شلمغانى و موافقت با  توان حدس زد كه سبب گرفتارى مقتدر، پشتیبانى اين مورد مى
بن روح ، ارتداد شلمغانى را اعالم  بن روح باشد؛ زيرا نخستین بار حسین زندانى كردن حسین

جا كه شلمغانى مجبور شد  و بعدھا مخالفت اھل سنت با شلمغانى آغاز شد؛ تا آن) 45(كرد
سن ه حمدانـى  بعد از قتل ابن الفرات از بغداد بگريزد و به موصل، نزد ناصرالدوله ح بـن عبداللـَّ

 .پناه ببرد
یش یت ب فاع مقتـدر از حسـین بـن قاسـم بـن  دلیل سوم كـه از اھم تـرى برخـوردار اسـت، د

مى ھا  به وزارت  عبیداللَّه ، از پیروان شلمغانى، است؛ به طورى كه مقتـدر بار خواسـت او را 
میـالدى  930/ قمرى  318كه در سال  شد، تا اين رو مى برساند، ولى با مخالفت درباريان روبه

وقتى اين خبر به . او را به دربار خواند و به او خلعت بخشید و شب در سراى خود نگه داشت
گوش مونس، فرمانده سپاه مقتدر، رسید به مخالفت جدى با اين كار برخاست؛ زيـرا بـه نظـر 
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بـاالخره بـا مخالفـت مــونس و ديگـر درباريـان، ) 46.(ى وزارت نبود  بن قاسم شايسته او حسین
يوان حسین ھم را  بن قاسم در آن سال وزارت نیافت؛ ولى كمى بعد، خلیفه يكـى از د ھـاى م

سل بـه پیـش ھاى عـوام و سرانجام با طرح نقشه) 47(به او سپرد نام  فريبانـه و تو به  گويـى 
و چــون مــردم بــه عقايــد وى ) م 931/ ق  319(بــن قاســم بــه وزارت رســید  دانیــالى، حســین

بر ضـد او و مذھبــش  سلمان و متعھـد اسـت و ھـر چـه  مشكوك بودند، سوگند ياد كرد كه م
بن قاسم را به  ابن مسكويه روابط دوستانه و نزديك مقتدر با حسین) 48.(اند دروغ است گفته

خود  كند، تا آن خوبى بازگو مى غذاى مخصـوص  قب عمیدالدولـه بـدو داد و از  جا كه خلیفـه ل
رو شد و بركنار  بن قاسم دوام نیاورد و با مخالفت روبه البته وزارت حسین) 49.(برايش فرستاد

ــد ــن مســكويه . گردي ــب اب ــه نظــر مــى) م1030/ ق 421. د(از مطال ــن ب ــه وزارت  چنی رســد ك
میالدى بر ضد مقتدر ھــم  932/ قمرى  320بن قاسم، يار شلمغانى، در كودتاى سال  حسین

 .تأثیر داشته و سبب تحريك مونس و افراد ديگر به مخالفت با خلیفه گرديده است
ــاھر  ــه ق ــدر، خلیف ــه خاطــر  حســین) م932  - 93  4/ ق 320 - 322(بعــد از مقت ــن قاســم را ب ب

نى  وى ھم. پیوندش با شلمغانى، به شھر رقه در سوريه تبعید كرد به ويــژه ب چنین ياران او، 
ھـا تـا ھنگـام  گـیرى ايـن دسـت) 50.(ھـا را مصـادره نمـود گیر كرد و اموال آن بسطام، را دست

ادامه يافت، تا اين كه راضى شلمغانى را ھمراه ) م934 - 940/ ق 322 - 329(خالفت راضى 
بدوس دسـت بن ابى چون ابراھیم با چند تن از ديگر رھبران حركت، ھم یر  عون و احمـدبن ع گ

خلیفه از اين دو خواست تا از شلمغانى بـیزارى جوينـد و سـرانجام شـلمغانى را ھمـراه . كرد
حل  حسین) 51).(م934/ ق 322(عون اعدام كردند  ابن ابى بن قاسم نیز در ھمان سـال در م

 )52.(، به علت ھمكارى با شلمغانى اعدام شد)رقه(تبعیدش 

 :منابع

بـیروت، دار احیـاءالتراث (ابن اثیر، عزالدين على؛ الكامل فى التاريخ، تحقیـق علـى شـیرى،  -
 .5ج )م1989/ ق 1408العربى، 

ى علیرضا ذكـاوتى قـرا گزلـو  بن على، تلبیس ابلیس، ترجمه ابن جوزى، ابوالفرج عبدالرحمن -
 ).1368تھران، مركز نشر دانشگاھى، (
 .6و  5ج ) 1357الدكن، دايرةالمعارف العثمانیه، (؛ المنتظم فى تاريخ الملوك و االمم، - -
بن طباطبا؛ تاريخ فخرى در آداب ملكدارى و دولتھاى اســالمى،  ابن طقطقى، محمدبن على -

 ).1367تھران، علمى و فرھنگى، (ى محمد وحید گلپايگانى  ترجمه
پــور و  ى محمــدعلى تــاج ابــن العــبرى، غريغوريــوس ابوالفــرج؛ تــاريخ مختصــر الــدول، ترجمــه -

 ).1364تھران، اطالعات، (اللَّه رياضى  حشمت
بار القرامطـه، تحقیـق سـھیل زكـار  تاريخ اخ بـیروت، داراالمانـه، (ابن العديم، ثابت بن سنان؛ 

 ).م1971/ ق 1391
بار القرامطـه  ابن مالك، محمدبن مالك - سرار الباطنیـه و اخ مصـر، (بن ابى الفضائل؛ كشـف ا

 ).م1939ق، 1357
1333مصر، شركة التمدن الصـناعیه، (ابن مسكويه، ابو على احمدبن محمد؛ تجارب االمم،  -

 .الجزء االول ) م1914/ ق 
بــن اســماعیل؛ مقــاالت االســالمیین و اختــالف المصــلیین، تحقیــق محمــد  االشــعرى، علــى -

 .الجزء االول)م1950/ ق 1369القاھره، مكتبة النھضة المصرية، (الدين عبدالحمید  محیى
 ).1345تھران، ظھورى، (اقبال، عباس؛ خاندان نوبختى  -
ّاب  - تاب الـوزرا و الكت یة، (الجھشیارى، محمدبن عبـدوس؛ ك / ق  1357بغـداد، المكتبــة العرب

 ).م1938
ّـاب، ترجمــه - ى ابوالفضـل طباطبـايى،  جھشیارى، ابو عبداللَّه محمدبن عبـدوس؛ الـوزرا و الكت

 ).1348تھران، (ى زين العابدين راھنما،  مقدمه
ى محمـدتقى آيـت اللھـى  حسین، جاسـم؛ تـاريخ سیاسـى غیبـت امـام دوازدھــم، ترجمــه -
 ).1367تھران، امیركبیر، (
 ).تا تھران، رسا، بى(اى  حمیدى، جعفر؛ نھضت ابوسعید گناوه -
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تھــران، (زريــاب خويــى، عبــاس؛ بــزم آورد، شصــت مقالــه دربــاره تــاريخ و فرھنــگ و فلســفه  -
 ).1368علمى، 

حوادث و  - عالم  سالم و وفیـات المشـاھیر و اال مان؛ تـاريخ اال الذھبى، محمدبن احمدبن عث
1992/ ق 1413بیروت، دارالكتاب العربى، (، تحقیق عمر عبدالسالم تدمرى 330 - 321وفیات 

 ).م
 .الجزء الثانى ) 1961الكويت، (؛ العبر فى خبر من غبر، تحقیق فواد سید، - -
 .4، دايرة المعارف بزرگ اسالمى، ج »آل فرات«سجادى، صادق؛  -
سرخسى، ابو نصر زھیربن حسین؛ انباء االنبیاء، كتاب خطى آستان قـدس رضـوى، شـماره  -

4080. 
مراء فـى تـاريخ الـوزراء، تحقیــق  الحسن الھالل الصابى، ابى - بن المحسن الصائبى؛ تحفـة اال

 ).1958قاھره، داراحیاء الكتب العربیه، (عبدالستار احمد فراج 
 ).1362اصفھان، مكتبة امیرالمؤمنین، (الصدر، محمد؛ تاريخ الغیبه الصغرى  -
سیه  - الصولى، ابوبكر محمدبن يحیى؛ اخبار الراضى باللَّه و المتقى للَّه او تـاريخ الدولـه العبا

سة اللغـات (دن . من كتاب االوراق، تصحیح ج ھیورث 333الى سنه  322بین سنه  لندن، مدر
 ).م1953/ ق 1354الشرقیه، 

لى احمـد ناصـح  - َّه الطھرانـى و ع به، تحقیـق عبادالل تاب الغی الطوسى، محمدبن حسن؛ ك
 ).ق1411قم، مؤسسه المعارف االسالمیه، (
ــى، تصــحیح و تعلیــق حســن المصــطفوى - - ّ ــه الرجــال المعــروف برجــال الكش ؛ اختیــار معرف
 ).1348مشھد، دانشگاه، (
 ).م1966/ ق 1386بیروت، داراالندلس، (غالب الطويل، محمد امین؛ تاريخ العلويین  -
طبرى، ترجمــه - تاريخ  له  ھران، بنیــاد (ى ابوالقاسـم پاينــده  قرطبى، عريـب بـن سـعد؛ دنبا ت

 ).1354فرھنگ ايران، 
1985/ ق 1405بـیروت، الوفـاء، (قزوينى، محمدكاظم؛ االمام المھدى من المھد الى الظھور  -
 ).م
لتراث (مجلسى، محمدباقر؛ بحاراالنوار، الجامعه لدرراخبار االئمه االطھـار،  - بـیروت، داراحیـاء ا

  .51ج ) م1983/ ق 1403العربى، 
 ).ق1317بمبئى، (نجاشى، ابوالعباس احمدبن على؛ الرجال  -

 :ھا نوشت پى

 .عضو ھیأت علمى دانشگاه آزاد اسالمى واحد مشھد*) 
 .372الطوسى، الغیبة، ص . 1
 .364؛ ابن طقطقى، تاريخ فخرى، ص 14، ص 1ابن مسكويه، تجارب االمم، ج . 2
كنـد  ، از قول جھشیارى نقل مـى198؛ جاسم حسین در كتاب تاريخ سیاسى غیبت امام دوازدھم، ص 372الطوسى، ھمان، ص . 3

ى خلیفه بود؛ ولى با مراجعه به كتاب الوزرا و الكتـاب جھشـیارى چنیـن خـبرى ديــده  بن روح زمانى مسئول امالك خالصه كه حسین
ى ما چـاپ بغــداد بـود،  نیاز به ذكر است كه كتابِ مورد استفاده. در واقع كتاب جھشیارى به وزرا تا زمان مأمون پرداخته است. نشد

اى ھــم از ابوالفضـل طباطبــايى در  در ضــمن از ايــن كتــاب ترجمـه. ولى جاسم حسین از چاپ قاھره مطلب خود را نقل كرده اســت
 .چنین خبرى نبود دست است، اما در آن ھم

 .324و  303الطوسى، ھمان، ص . 4
 .307ھمان، . 5
 .191الذھبى، تاريخ االسالم، ص . 6
 .6926 ى تاريخ طبرى، ص قرطبى، دنباله. 7
 .191 الذھبى، ھمان، ص. 8
 .3، ص 1ابن مسكويه، تجارب االمم، ج . 9

 .42ھمان، ص . 10
 .42ھمان، ص . 11
 .73، 72ھمان، ص . 12
 .477 ، ص...؛ زرياب خويى، بزم آورد، شصت مقاله7؛ ابن العديم، تاريخ اخبار القرامطه، ص 83ابن جوزى، تلبیس ابلیس، ص . 13
 .111اى، ص  حمیدى، نھضت ابوسعید گناوه. 14
 .35 - 34ابن مالك، كشف اسرار الباطنیه و اخبار القرامطه، ص . 15
 .87الصولى، اخبار الراضى و المتقى للَّه، ص . 16
 .388الطوسى، ھمان، ص . 17
 .357، ص 51؛ مجلسى، بحاراالنوار، ج 384ھمان، ص . 18
 .386الطوسى، ھمان، ص . 19
 .391ھمان، ص . 20
 .6897بن سعد، ص  عريب. 21
 .82، ص 5؛ ابن اثیر، الكامل فى التاريخ، ج 126، ص 1 ابن مسكويه، ھمان، ج. 22
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 .99 اقبال، خاندان نوبختى، ص. 23
 .59،ص 1 ابن مسكويه، ھمان، ج. 24
 .99اقبال، ھمان، ص . 25
كنند كــه كفـر و  ، البته قول ديگرى در كتاب الغیبه وجود دارد كه شلمغانى را فقط فقیھى معرفى مى303 الطوسى، ھمان، ص. 26

 ).48ھمان، ص . (الحادش آشكار گشت و ھرگز سفیر نبود
 .411 - 410الطوسى، ھمان، ص . 27
 .200قزوينى، االمام المھدى من المھد الى الظھور، ص . 28
 .514؛ الصدر، تاريخ الغیبة الصغرى، ص 293نجاشى، الرجال، ص . 29
 .200جاسم حسین، تاريخ سیاسى غیبت امام دوازدھم، ص . 30
 .123،ص 1 ابن مسكويه، ھمان، ج. 31
 .بن روح نیز جزء اين عده بوده است بن روح در اين زمان سخن گفتیم، احتماالً حسین حسین» استتار«پیش از اين از . 32
 .78، ص 5 ؛ ابن اثیر، ھمان، ج113،ص 1 ابن مسكويه، ھمان، ج. 33
 .79، ص 5 ابن اثیر، ھمان، ج. 34
 .23نجاشى، ھمان، ص . 35
 .42 - 41الصابى، تحفة االمراء فى تاريخ الوزراء، ص . 36
 .281، ص 6و  5؛ ابن جوزى، المنتظم، ج 166، ص 5 ؛ ابن اثیر، ھمان، ج123، ص 1 ابن مسكويه، ھمان، ج. 37
 .521، ص )رجال الكشى(؛ الطوسى، اختیار معرفة الرجال 398الطوسى، ھمان، ص . 38
 .168جاسم حسین، ھمان، ص . 39
 .383، ص 4سجادى، دايرةالمعارف بزرگ اسالمى ، ج . 40
 .218؛ اقبال، ھمان، ص 305الطوسى، ھمان، ص . 41
 .137 - 136، ص 1 ابن مسكويه، ھمان، ج. 42
 .219 - 218؛ اقبال، ھمان، ص 191الذھبى، ھمان، ص . 43
 .219اقبال، ھمان، ص . 44
 .190، ص 2؛ الذھبى، العبر، ج 165، ص 5 ابن اثیر، ھمان، ج. 45
 .204، ص 1 ابن مسكويه، ھمان، ج. 46
 .212ھمان، ص . 47
 .218 - 217ھمان، ص . 48
 .223ھمان، ص . 49
 .267ھمان، ص . 50
 .253، ص 1؛ ياقوت الحموى، ج 191، ص 2 الذھبى، ھمان، ج. 51
 .192، ص 2 ؛ الذھبى، ھمان، ج)كتاب خطى(سرخسى، انباء االنبیاء . 52

  

 82بھار  -  13   فصلنامه تاريخ اسالم ـ شماره
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