
 

   (ع)چراغ شاههم تاريخي و وضعيت فرهنگي دوران احمدبن موسي الكاظم حوادث م
  1عليرضا بهادري جهرمي

  : چكيده
علويان در سراسر دوره خالفت عباسي در معادالت سياسي جامعه اسالمي و حكمـت   يها جنبش

تشيع در طول ادوار تاريخي راه مشخصي در پـيش گرفـت   . عباسيان همواره تأثيرگذار بوده است
علويان و شيعيان مراحلي از مبارزه با غاصـبين خالفـت را   . به تدريج توسعه و تكامل پيدا كرد كه

بـه ايـران نقطـه عطفـي در      (ع)با ورود امام رضـا . در پيش گرفتند و ظلم و ستم بر آنها بيشتر شد
بن تاريخ تشيع و تاريخ ايران آغاز شد كه به مهاجرت بسياري از علويان و سادات از جملـه احمـد  

هـا بتـدريج باعـث گسـترش     و برادران و كاروان همراه ايشان منجر شد و اين مهاجرت (ع)موسي
  . تشيع در پهنه ايران اسالمي گرديد

بررسي دوران اول عباسي و حوادث تاريخي سياسـي آن دوران و بررسـي سياسـت عباسـيان در     
اسـت كـه    مقابل علويان همچنـين بررسـي چگـونگي سياسـت مـأمون عباسـي نكـات مهمـي        

 تـر و حمايت ايشان از واليت را بر ما روشـن  (ع)ي قيام و شهادت احمدبن موسي الكاظمها انگيزه
و برادران بزرگوار ايشان در اين دوره واقـع   (ع)دوران پرحادثه عمر مبارك احمدبن موسي. سازد مي

دسـت بـه    اهـ  ي پرشمار شيعي در آن وجود دارد كه مأمون عباسي براي كنترل آنها شده و قيام
همچنين در اين دوران كه مصادف با حيات امـام موسـي   . زد (ع)طرح مسأله واليتعهدي امام رضا

دسـتگاه خالفـت عباسـي از لحـاظ فرهنگـي دچـار       . باشد مي) عليهماالسالم( الكاظم و امام رضا
  . داد مي هرزگي و بي بندوباري شده بود و آن را درميان مردم گسترش

ي فكري مختلفي شـكل  ها صر كه دوره اول عباسي و اقتدار آن است گروهاز طرفي نيز در اين ع
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نمايند كه بخشي از آنهـا درون دينـي و برخـي خـارج از     اند و فعاليت فكري و فرهنگي ميگرفته
هرچند خلفاي عباسي مخالفين خود را به زنديق بـودن يعنـي خـارج از ديـن بـودن      . اسالم است

ي متعددي نيز از درون اسالم ها فرقه، ي منحرفها وه بر گروهدر اين دوران عال. كردند مي متهم
معتزلـه و اهـل حـديث كـه     ، مرجئـه ، خوارج: مانند، شكل گرفته كه داراي عقايد انحرافي هستند
العمل نشان داده و دست به انشـعاب و تأسـيس فرقـه    برخي در مقابل تندروي گروه ديگر عكس

شـيعه   (ع)و حيات فرزند گرامي ايشان احمدبن موسي (ع)ظماز طرفي در زمان امام كا. اند جديد زده
، واقفيـه ، فطحيـه ، قرامطـه ، هاي مباركيـه ي متعددي شده بود كه ايجاد فرقهها نيز دچار انشعاب

لـذا بـه هـدف آگـاهي از وضـعيت      ، سبطيه و احمديه از جمله آنهاسـت ، قطعيه، خطابيه، ناووسيه
اينكه بيان شود وضعيت فرهنگي شـيعه و   ضرورت و به (ع)فرهنگي دوران احمدبن موسي الكاظم

مسلمانان در اين دوران مستعد فرقه سازي بوده و ايستادگي احمـدبن موسـي بـر امـر واليـت و      
پـردازيم تـا حيـات     مي به موضوع، چه نقش مهمي در اين دوران پيچيده دارد (ع)بيعت با امام رضا

  . آن بزرگوار بهتر تحليل شود
  وضعيت فرهنگي، عباسيان، (ع)واليتعهدي امام رضا، ن موسي الكاظمحمدبا: واژگان كليدي

  : مقدمه
ي علويان در سراسـر دوره خالفـت عباسـي در معـادالت سياسـي جامعـه اسـالمي و حكومـت         ها جنبش

رون عباسي كه خالفت با بحران عميقي ها اين نگاه به علويان پس از مرگ. عباسيان تأثيرگذار بوده است
  . به خود گرفته استاي  تازه روبرو گرديد شكل

علويان پيوسته معتقد بودند خالفت حق ايشان است و عباسيان به ناحق عنوان جانشيني پيامبر را برخـود  
كردنـد   مـي  از سوي ديگر عباسيان نيز با تعقيب و كشتار علويان از قدرت و حاكميت خود دفـاع . اندنهاده

  . سودي نداشت، تأثيرگذار بودندولي اين تالش آنها در آرام كردن علويان كه 
علويـان و  . تشيع در طول ادوار تاريخي راه مشخصي در پيش گرفت كه بتدريج توسـعه و تكامـل يافـت   

  . دچار شدند ها شيعيان مراحلي از پيكار و مبارزات را پشت سر گذاشتند و به انواع آزارها و ظلم
يع و تاريخ ايران آغاز گرديد كه به مهاجرت بسـياري  به ايران نقطه عطفي درتاريخ تش (ع)با ورود امام رضا

از علويان و سادات به ايران منجر شد و اين حركت به تدريج باعث گسترش تشيع در پهنه ايران اسالمي 
  . گرديده است

ي علويان در طول دوره عباسـي تـا اواخـر دوره مـأمون     ها مقاومتتر  شناسايي مطلوب، هدف اين نگارش
  . به ايران و واليتعهدي ايشان گرديده است (ع)نهايت منجر به دعوت علي بن موسي الرضا باشد كه درمي
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و برادران بزرگوار  چراغ شاهاين دوران پرحادثه كه همزمان با عمر مبارك احمدبن موسي الكاظم ملقب به 
كـاروان   باعث گرديده است كـه ايشـان و  ، ايشان مانند سيدميرمحمد و سيد عالءالدين حسين بوده است

و تجديد عهد و بيعت با ايشان رهسپار ايران گردنـد   (ع)همراه در جهت حمايت از واليت و امامت امام رضا
و جان عزيز خود را بر سر اين عهد و پيمان با واليت بگذارند و اين يك سفر عـادي و بـه صـرف ديـدار     

  . شخصي نبوده است
كـه در ابتـداي امامـت     (ع)شخصيت واالي احمدبن موسـي اين اقدام و انگيزه الهي دفاع از واليت در كنار 

سوق داد از ايشـان چهـره    (ع)مراجعه مردم مدينه در بيعت با خود را به بيعت با واليت امام رضا (ع)امام رضا
شاخص و تأثيرگذار در تشيع ساخته است؛ بعدها نيز مرقد مطهر ايشان در ادوار تاريخي ايـران و خصوصـاً   

ل آل بويه و صفويه به گسترش تشيع در ايران و فارس تأثيرگذار و مهم بوده است هاي شيعي مثحكومت
و همين مطلب مورد توجه رهبر معظم انقالب در معرفي شيراز به عنوان سومين حرم اهل بيت در ايـران  

  . گرديده است
ن احمدبن موسي لذا با توجه به گستردگي و اهميت موضوع ورود سادات و علويان به ايران از جمله كاروا

و كمبود انجام كارهاي مستقل پژوهشي در زمينه اين كاروان بر آن شديم تـا بـه ضـرورت پـرداختن بـه      
اي مراجعه اوضاع جهان اسالم به شكل عمومي و وضعيت شيعه در اين زمان به منابع تاريخي و كتابخانه

قيـام احمـدبن موسـي پاسـخ      ي روشـن در مـورد علـل   هـا  نمائيم و با مطالعه اطالعات تاريخي به پاسـخ 
  . تري بدهيم روشن

در جهـت علـل مهـاجرت     ها هرچند كارهاي خوبي در اين زمينه صورت پذيرفته ليكن بيشتر اين پژوهش
و  (ع)به ايران بوده است و به علل مهاجرت سادات و علويان خصوصاً احمـدبن موسـي الكـاظم    (ع)امام رضا

 هـا  گان كمتر از اوضاع زمان اين بزرگواران كـه سـبب قيـام آن   كاروان همراه كمتر توجه گرديده و خوانند
لـذا ايـن نوشـته    ، اند و اين خالء اميد است با كارهاي پژوهشي بيشتر برطـرف گـردد  بودند مطلع گرديده

گرديد تا آن را به دوران حيات و شهادت  (ع)درصدد عواملي است كه منجر به پذيرش واليتعهدي امام رضا
تعمـيم دهـيم و آنچـه در مـرو بـه عنـوان       ، اند زيسته مي نيز كه در همين دوران (ع)ماحمدبن موسي الكاظ

  . ي قيام و شهادت احمدبن موسي مطرح نمائيمها شد را به عنوان انگيزه مي پايتخت سياست

  اوضاع عمومي جهان اسالم
و بخشي از  (ع)ي آغازين خالفت مأمون عباسي كه مصادف بود با پنج سال آخر امامت امام رضاها در سال

ي سياسي و نظامي ها هاي اسالمي با بحرانسرزمين ،(ع)حيات پربركت برادر ايشان احمدبن موسي الكاظم
  . زيادي مواجه بود
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آنها از انتصـاب حسـن بـن    ، تغيير مركز خالفت از بغداد به مرو موجبات رنجش مردم عراق را فراهم آورد
و به بهانه اينكه مأمون خليفه قانوني را كشته به مخالفـت   سهل به عنوان فرمانرواي عراق ناراضي بودند

  1.پرداختند و منصوربن مهدي را به عنوان نائب و فرمانرواي عراق پذيرفتند
هـايي كـرده بودنـد درصـدد      هاي قبـل شـورش   مصر و شام نيز ناآرام بود و اعراب ساكن مصر كه از سال

  2.دبرآمدند مصر را از قلمرو حكومت عباسي خارج كنن
بعد از كشته شدن او در اطـراف حلـب شـورش كـرد و     ، نصربن شبث عقيلي كه از اعراب حامي امين بود

  3.مردم جزيزه و حرّان نيز از او حمايت كردند
  4.هجري در آذربايجان قيام كرد 201بابك خرمدين نيز در سال 

علويان . مأمون نيز ادامه داشت رون در سيستان آغاز شده بود در دورهها شورش خوارج كه از زمان خالفت
ي نظامي و سياسي بدست آورده بودنـد درصـدد برآمدنـد بـر پيكـره خالفـت       ها زيدي مذهب كه موفقيت
البته قيام . لذا با شعاري فراگير همه علويان را به مبارزه عليه مأمون دعوت كردند، عباسي ضربه وارد كنند

و بخشـي   (ع)ظم و پيروان محمد ديباج فرزند امـام صـادق  ها با بخشي از پيروان احمدبن موسي الكازيدي
وارد عمل شده بودند جبهـه متحـدي    (ع)ديگر از شيعه كه بدون دستوري مستقيم از علي بن موسي الرضا

  . عليه مأمون بوجود آورد

  سياست عباسيان در خصوص علويان
و حـوادث   (ع)هادت امام حسيندانستند و تحركات آنها پس از شعلويان هرگزخالفت را از خويش جدا نمي

  . كربال بيشتر شد
  . آمدند مي آمد علويان به ميدان مي در اين ميان هر گاه فرصتي براي قيام بدست

شـعار  » الرضـا مـن آل محمـد   «در اواخر دولت اموي زمينه براي دعوت به اهل بيت قوت گرفت و شعار 
علويان دريافتند ، دست خاندان عباس افتادمشترك علويان و عباسيان گرديد ولي از هنگامي كه خالفت ب

   5.كشيدند مي فريب خوردند و به تحصيل حق خويش برآمدند وهرجا فرصتي بود شمشير
كه مردم مشروعيت  )ص( هاي عباسيان براي مقابله با علويان اين بود كه سلسله وراثت پيامبريكي از شيوه
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 . 202ص، 2ج، تاريخ سياسي اسالم، حسن ابراهيم 2
 . 297ص، 6ج، الكامل، ابن اثير 3
 . 141ص ، 7ج، تاريخ طبري 4
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سـپس   (ع)كردند از طريـق محمـدبن حنفيـه فرزنـد علـي      مي دانستند تغيير دادند و ادعا مي خالفت را ازآن
  1.رسد مي ابوهاشم و بعد علي بن عباس و فرزندش محمدبن علي به ابراهيم امام و سپس برادرش سفاح

اند تصـميم  مهدويت نفس زكيه محمدبن عبداهللا را پذيرفته، ديد مردم بسياري مي منصور عباسي نيز چون
، لذا فرزند خود را مهدي لقب داد تا چون به خالفت برسد تكرار اين لقب ،گرفت اين پديده را پايمال كند

  2.كم كم ذهن مردم را از محمدبن عبداهللا دور كند
مثل مأمون براي پيشبرد سياست عباسيان وبا انگيـزه خـاص سياسـي از    اي  اين تمام مسأله نبود و خليفه

حال اينكـه ظـاهري و در تنگنـاي شـرائط      ،گفت مي مودت و دوستي علي بن ابيطالب و خاندان او سخن
  3.سياسي اين ادعا مطرح شد

خلفـاي عباسـي ايـن سياسـت را در پـيش      ، سخت عباسيان ضدعلوياندر مجموع پس از برخي اقدامات 
استدالل و مدارا را در برابر علويان نگشايند تا به علويان فرصـت اثبـات مزايـا و    گرفتند كه باب منطق و 

راه عمومي در مقابل علويان اين بود كه آنها را به شدت تحـت  ، مقابل مردم ندهند خصوصيات خود را در
اي ازآنان غافل نشوند اين شيوه از زمان سفاح شروع شد و خلفاي بعـدي نيـز تبعيـت    نظر بگيرند و لحظه

  . نمودند
ا را بـه وخامـت   هاي آنها پرداختند و اوضاع زنـدگي آنهـ  آنها به مصادره اموال علويان و خراب كردن خانه

  . گرفتند مي از يكديگر لباس قرض، كه زنان علوي براي نماز خواندن، كشاندند
گذاشتند كسي به آنها نزديك شود تا بتوانند زمينه شايعه سازي و  نمي حتي علويان را از مردم جدا كرده و
  4. دروغ پراكني عليه آنها فراهم كنند

ور بر شدت آن افـزوده شـد چنـان بـود كـه هـيچ راهـي جـز         اين اعمال فشار بر علويان كه درزمان منص
  5. مهاجرت براي سادات باقي نگذاشت

داشتند بسـي   مي يي كه عباسيان برايشان رواها اگرچه علويان و عباسيان خويشاوند يكديگر بودند اما ستم
  . هاي بني اميه بر آل علي بودبيشتر از ظلم

هاشـم از علـوي و   را بيعت بسـياري از اعيـان بنـي    (ع)بن عليبرخي رفتار ناپسند منصور با فرزندان حسن 

                                                            
 . 48ص، زندگي سياسي هشتمين امام، حسيني جعفر مرتضي 1
 . 50ص ، همان 2
 . 23ص ، جنبش علوي هجرت رضوي، مجيد، خالق نيا 3
  . 52ص ، زندگي سياسي هشتمين امام، جعفرمرتضي، حسيني 4
  . 233ص، تاريخ تشيع ازآغاز تا طلوع دولت صفوي، رسول، جعفريان 5
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و ايـن باعـث اوج گـرفتن     1داننـد عباسي با نفس زكيه در گردهمايي ابواء در اواخر حكومت بني اميه مـي 
ي علوي مخصوصاً بني الحسن در زمان منصور دواينقي بود كـه باعـث شـهادت جمـع كثيـري از      ها قيام

  2. يدسادات و علويان و شيعيان گرد
دي هـا  پس از منصور هم خلفاي ديگر عباسي به اين ظلم و فشارها بر علويان ادامه دادند چنانچه در مورد

داد آنان را در مناطق مختلف بازداشـت   مي عباسي هم نقل شده كه بسيار بر علويان سختگير بودو فرمان
آزرد و  مـي  ي علـوي را هـا  و شخصـيت رجال اي  فرماندار مدينه هر روز به بهانه، كنند و به بغداد بفرستند

ساخت هر روز در فرمانـداري حاضـر شـوند و خـود را      مي گاهي خروج آنها را از شهر ممنوع و مجبورشان
  3. داد مي ديگر قراراي  معرفي نمايند و زماني گروهي از آنان را ضامن حضور دسته

و احمدبن موسـي الكـاظم    (ع)امام رضا و فرزندانش از جمله (ع)هارون عباسي نيز كه هم زمان با امام كاظم
از جمله اينكـه  . داد مي كرد نسبت به علويان انجام مي ظلمي كه به ذهنش خطور كرد هر نوع مي حكومت

به مدينه رود  (ع)يكي از سردارانش به نام جلودي را مأمور كرد كه پس از شهادت حضرت موسي بن جعفر
ي آنان بود به غارت برد حتي به لباس زنـان نيـز   ها ه در خانههاي آل ابيطالب هجوم آورد و آنچو به خانه

  4.رحم نكردند

  ي دوره نخست عباسي قبل از مأمونها تحليل قيام
ي قـدرت  هـا  رون و متعاقـب آن درگيـري  ها با توجه به اختالفات بوجود آمده در مسأله واليتعهدي پس از

اي خالء قـدرت  به گونه، نصيب مأمون كردبراي كسب خالفت بين امين و مأمون كه در نهايت قدرت را 
ي گسترده در سراسر خالفت عباسي پديدار شد و متعاقبـاً  ها سياسي را در اين مقطع بوجود آورد كه ناامني

  . ي علويان بوجود آوردها بستر مناسبي با توجه به شرايط اجتماعي مطلوب براي جنبش
شتابزدگي بيش از حد سران جنـبش و همچنـين    ،شود مي ي علوي اين مقطع ديدهها آنچه در اكثرجنبش

  . حداقل امكانات در جهت تأمين تجهيزات و نيروي مقتدر نظامي است
بينـيم   مـي  در تحوالت تاريخ اسـالم . تأثيرگذار بوده است ها البته نگاه ضمني ائمه به برخي از اين جنبش

كردنـد و آن را  داشت پشتيباني ميهاي گوناگون از هر نهضتي كه رنگ تشيع هاي مسلمان به شيوهتوده
  . نمودندتأييد مي

                                                            
  . 221ص ، تاريخ فخري، ابن طقطقي 1
  . 611ص ، تاريخ تشيع در ايران، مشكوه كرماني 2
  . 244ص ، تاريخ تحليلي اسالم، حمدم، نصيري 3
 . 678ص ، تاريخ تشيع در ايران، مشكوه كرماني 4
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 هـاي اسـالمي را بـه   ها شكل انقالبي داشته است تا بتواند اصول و آموزههاي علوي در اكثر زمانجنبش
هاي خلفاي عباسي و ميـل  دهنده زنده بودن امت اسالمي در مقابل ظلم و ستماجرا بگذارد كه اين نشان
  1. هاي اصيل ديني براي دستيابي به يك زندگي عادالنه بوده استس آموزهبه تحول و بازسازي براسا

  ي علويانها اقدامات مأمون براي رهايي از مشكالت و انقالب
مأمون براي رهايي از اين مشكالت و موانعي كه براي حكومتش بوجود آمده بود و از سـويي بـه منظـور    

  : حفظ قدرت خود به چنين اقداماتي دست زد
 ي علويانها راي سركوب و فرونشاندن قيامتالش ب -1

از بين بردن محبت و احترامي كه علويان در جامعه داشتند و كاهش دادن نفوذ آنها و  -2
 تحقير كردن

 تالش براي جلب محبت و اعتماد اعراب به خويش -3

به منظور تداوم بخشـيدن بـه نظـام     (ع)روي آوردن به برخي علويان به ويژه امام رضا -4
 حكومتي خود 

أمون با اين سياست گرچه با مخالفت اعراب و عباسيان مواجه شد ليكن حكومت خـود را تثبيـت و دوام   م
  . بيشتري بخشيد

  2. در واقع مأمون تالش كرد علويان را از مردم جدا كرده و به عباسيان پيوند دهد

  مهمترين واقعه دوران حيات احمدبن موسي (ع)واليتعهدي امام رضا
ي آن و تأثير مسـتقيمي كـه در قيـام    ها و انگيزه (ع)وع سرانجام واليتعهدي امام رضابه دليل اهميت موض

و قيـام و شـهادت    هـا  احمدبن موسي و كاروان همراه داشت به آن پرداخته و سپس بـه انگيـزه و زمينـه   
  . پردازيماحمدبن موسي مي

   (ع)دالئل قبول واليتعهدي از سوي امام رضا
بر امام خرده گرفتنـد كـه   اي  پس از پذيرش واليتعهدي عده: ه قتلاجبار و ضرورت و تهديد ب -1

  چرا شما با توجه به زهد و پارسايي تان واليتعهدي مأمون را پذيرفتيد؟
ولي وقتي امر دائر شد ميان قبول ايـن  ، پسنديدم نمي داند كه تا چه حد اين كار را مي خدا: حضرت فرمود

                                                            
  . 89ص ، جنبش علوي هجرت رضوي، مجيد، خالق نيا 1
 . 102امام رضا و ايرانف ص ، سيد حسين حر 2
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دانند كه يوسف پيـامبر بـود و چـون     نمي گزيدم واي برايشان! آياآن را بر قتل نفس بر، امر و كشته شدن
مـرا هـم ضـرورت و ناچـاري بـا      » اجعلني علي خزائن االرض«: ضرورت اقتضا كرد به پادشاه مصر گفت

كمال اكراه و ناخشنودي بدين كار كشانيد و پس از اينكه مشرف بر هالك بودم آن را به اكراه پذيرفتم و 
برم و  مي شتم مگر مانند كسي كه از آن خارج شده باشد من شكايت خويش را به خدادر اين امر داخل نگ

  1.جويماز او ياري مي
  حفظ جامعه اسالمي از موج فكري و فرهنگي بيگانه -2

 –جان خويش را حفظ كند تا در آن شرايط بحراني جامعه ، مجبور بود با پذيرش واليتعهدي مأمون (ع)امام
امـت اسـالمي را از وجـود خـويش محـروم       -گي بيگانه بتدريج مستولي شده بـود كه موج فكري و فرهن

  ) . اثرات نهضت ترجمه بر فضاي فكري و فرهنگي و عقيدتي جامعه اثري عميق بود(. نسازد
  حضور اهل بيت در صحنه سياست -3

ت كـه  يكي از دالئل قبول واليتعهدي توسط امام اين بود كه زمينه حضور اهـل بيـت در صـحنه سياسـ    
شد تا در نتيجه مـردم گمـان نكننـد آنهـا فقـط عـالم و فقيهنـد و         مي فراهم، از آن محروم بودند ها سال
  . توانند حكومت و زمامداري كنند نمي

: پاسـخ دادنـد  » چه چيزي شما را مجبور به پذيرش واليتعهدي مـأمون كـرد  «امام در پاسخ ابن عرفه كه 
  2.داشت كه در شوراي شش نفري شركت نمايدهمان چيزي كه جدم اميرالمؤمنين را وا 

  شكستن انديشه جدايي دين از سياست -4
خواهنـد حاكميـت در    نمـي  برد كه ائمه مي پذيرفت امت اسالمي گمان نمي اگر امام واليتعهدي مأمون را

پنداشتند كه حكومت امري جـدا از ديـن اسـت و     مي مردم در آن صورت، به سخن ديگر، اختيار آنها باشد
  . ميختگي دين و سياست مورد پذيرش اسالم نيستآ

  3.امام در واقع برآن بود تا عمالً اين انديشه را درهم شكند
  خنثي كردن توطئه پيچيده مأمون -5

دار كردن وجهه ائمه و از سويي به بن بست كشاندن خواست قصد مأمون را مبني بر خدشه مي (ع)امام رضا
  . جنبش مكتبي خنثي كند

نكه مأمون براي رسيدن به هدف خود روش خاصي را در پيش گرفتـه بـود او قصـد داشـت بـا      توضيح اي

                                                            
 . 254و253ص ، االرشاد، شيخ مفيد 1
 . 315ص ، عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق 2
 . 264و263ص ، هاي مكتبي ه و جنبشامامان شيع، مدرسي 3
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كردنـد   نمـي  آوردن امام به خراسان به اهداف خود جامعه عمل بپوشاند اما چنين نشد و اگر حضرت قبول
يكي از فرزندان ائمه مانند علي بن اسماعيل يا محمدبن جعفر يا اسحاق بـن موسـي يـا فـرد ديگـري از      

-مـأمون حتـي مـي   ، داد مي آورد و منصب واليتعهدي را به او مي فرزندان علي بن ابيطالب را به خراسان

توانست يكي از طالبيان متملق و چاپلوس را نيز به واليتعهدي منصوب كند و بدين ترتيب جنبش مكتبي 
  1.را تضعيف كند اما به هر روي با پذيرش واليتعهدي از سوي امام چنين روي نداد

  ي قيام احمدبن موسيها پيش زمينه
بسيار كم است و آنچه داريم مربوط به بيعـت   (ع)ي قيام احمدبن موسيها اطالعات تاريخي در مورد زمينه
هجـري   183در سـال   (ع)بعد از انتشار خبـر شـهادت امـام موسـي كـاظم      (ع)مردم مدينه با احمدبن موسي

  . توسط احمدبن موسي است )(عوماجراي روشن واگذاري بيعت مردم به امام رضا
هـاي  هجـري گـزارش   199در قيام ابوالسرايا در سال  (ع)همچنين در برهه ديگر از شركت احمدبن موسي

  . اندكي داريم
ي سياسي به بررسي رخدادهاي زمان ايشـان بپـردازيم كـه    ها لذا الزم است در البالي حوادث و موقعيت

پذيري آن مـؤثر بودنـد   در ايجاد يا نقش (ع)كان امام رضابخصوص اصحاب و نزدي، جامعه علويان آن زمان
  . هاي قيام ايشان اشاره كنيمتا از مجموعه اين گزارشات بتوان به زمينه

بـه مدينـه آمدنـد     (ع)اين است كه هنگامي كه فرستادگان مأمون براي انتقال امام رضـا ، آنچه روشن است
  2. روم كه بازگشتي در آن نيست مي من به سفري حضرت خاندان و اهل بيت خود را فراخواند و فرمود

اين سخن را به كرّات قبل از عزيمت به مرو در مدينه بازگو و در طول سفر نيز هر جا فرصـت   (ع)امام رضا
  . يافت آن را تكرار نمود

  3:نويسد مي شيخ صدوق به نقل از محول سيستاني
كرد و بازمي گشت و هر دفعه  مي حضرت وداعهنگامي كه حضرت به مرو رفت چندين مرتبه با مرقد آن 

  . كرد مي آمد با صداي بلند گريه مي كه نزديك ضريح
. گفـتم ) پيشنهاد واليتعهدي به خراسـان تهنيـت  ( من به حضور حضرت رفتم و اورا به خاطر طلب مأمون

كنم و در كنـار   مي روم و در غربت رحلت مي حضرت فرمود مرا واگذاريد همانا از جوار جد بزرگوارم بيرون

                                                            
 . 265و 264ص، هاي مكتبي امامان شيعه و جنبش، مدرسي 1
  . 294ص، المناقب، ابن شهر آشوب 2
 . 464ص، 2ج، عيون اخبارالرضا، شيخ صدوق 3
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  . رون دفن خواهم شدها قبر
  . امام قبل از عزيمت به مرو به اصحاب و وكالي خود جانشيني فرزندش امام جواد را نيز سفارش كرد

ساخت كه واليتعهدي مأمون  مي برادران و اصحاب آن حضرت آشكار، شك براي نزديكاناين حوادث بي
مقاصد ديگري در پشت پرده پنهان كرده است كـه امـام از   يك پيشنهاد صادقانه نيست بلكه او اهداف و 

سازد و حضرت بدون همراه بودن اهل بيت و يا خويشاوندان  مي نزديكان خود را آگاه، سرانجام آن اهداف
  . عازم مرو شد

كه در مدينه بودند اززمان امامت حضرت علـي   (ع)احمدبن موسي و آن عده از خويشان و برادران امام رضا
احمدبن موسـي مـدتي   «: كند مي شيخ مفيد نقل. و از نزديك شاهد اين رويدادها بودند (ع)ي الرضابن موس

فرستاد و او را براي واليتعهدي از مدينـه بـه    (ع)در خدمت برادرش بود تا زماني كه مأمون در پي امام رضا
ضرت به مرو بـه  هجري كه آغاز عزيمت آن ح 200ي بعدي يعني از سال ها در سال 1». خراسان فرستاد

هجري كه پذيرش تحميلي واليتعهدي مأمون بود اين بحث در ميـان بـرادران    201رود تا سال شمار مي
  . شدو علويان و نزديكان حضرت و اهل بيت منتشر مي (ع)امام رضا

ماجراي استقبال باشكوه مردم نيشابور و ذكر حديث سلسله الذهب در نيشابور و ماجراي حـبس و زنـداني   
حوادث كم اهميتي نبودند كه دوري مسافت آن را ، حضرت در سرخس كه بازتاب بيانيه نيشابور بود شدن

  . دور نگهدارد (ع)از دوستان و شيعيان و خويشاوندان امام
  . روياند مي ي قيام علويان را در مدينهها ريشه، گذشتآنچه در مرو مي

پـس از   (ع)يتعهدي و تصميم بر قتـل حضـرت رضـا   هاي مأمون بعد از ناكام ماندن او در اهداف والتوطئه
ها آورده بود و به تمام فرمانداران خود در سراسر قلمـرو حكـومتي   ها و سكهاينكه نام حضرت را در خطبه

ي قيـام  هـا  بـي شـك جرقـه   ، دستور داده بود كه لباس عباسي را بگذارند و جامه سبز علوي بر تن كننـد 
چون اهداف واليتعهدي آن چنان كه مـأمون محاسـبه   . شكل داد احمدبن موسي و برادران آن حضرت را

كرده بود محقق نشد و حضرت موضعي اتخاذ نموده بود كه ضمن به هم زدن معادالت سياسي حكومـت  
بر اثبات حقانيت خاندان وحي افزوده بود و اين سبب رشد و گسترش تشيع در درون حكومـت عباسـي و   

شده بود مأمون در درون خاندان عباسي نيز جايگاه مستحكمي نداشت بروز مشكالت فراوان براي مأمون 
و حيات سياسي را در گرو حمايت از عنصر علوي ديده بود و برخالف شيوه خلفاي گذشته با تغيير گرايش 

و استفاده از عنصـر ايرانـي سـعي     (ع)به سوي علويان به شكل مبالغه آميز و طرح واليتعهدي حضرت رضا
  . عباسي خود را از صحنه سياست خارج كرده و به حكومت مشروعيت ببخشد كرده بود رقباي

                                                            
  . 326ص ، 2ج، االرشاد، شيخ مفيد 1



(ع)چراغ الكاظم شاه بن موسي حوادث مهم تاريخي و وضعيت دوران احمد
 59   

 

هاي علـوي و يـا اقـدامات خانـدان     ضربه گير قيام (ع)طولي نكشيد كه مأمون فهميد واليتعهدي امام رضا
حضرت ، در ميان جامعه و مردم و حتي مخالفان (ع)عباسي نيست و شخصيت معنوي و علمي حضرت رضا

ه به پيكره حكومت او تبديل كرده است بنابراين چاره كار را در بازگشت به شـيوه خلفـاي   را به ضربه زنند
لـذا تصـميم گيرفـت طـي     ، گذشته دربرخورد با شيعيان و امام شيعيان ديد تا عنصر عباسي را راضي كنـد 

  . توطئه قتل امام را طراحي كنداي  حادثه

  زمان قيام احمدبن موسي
  . دارد (ع)قيمي با علت قيام احمدبن موسيبررسي زمان قيام ارتباط مست

و  (ع)را دو مقطع متفاوت يعني در زمان حيـات امـام رضـا    (ع)هاي تاريخي زمان قيام احمدبن موسيگزارش
  . داند مي (ع)ديگري بعد از شهادت امام رضا

ز شـود يعنـي ا   مي هجري 203تا  201هاي براساس قول اول يعني قيام در زمان حيات حضرت بين سال
  . است (ع)هجري كه شهادت امام رضا 203آغاز واليتعهدي تا ماه صفر 

هجـري كـه تـاريخ     218تا  203هاي و براساس قول دوم كه قيام پس از شهادت امام رضاست بين سال
  . شودمي، وفات مأمون است

  هاي قيام احمدبن موسيانگيزه
و ياري كردن ايشـان در دفـع توطئـه     (ع)م رضاتوان آگاه شدن او از توطئه قتل امادر اولين مرحله مي -1

-دانسـته  (ع)تنها انگيزه ايشان را صرفاً ديدار با امام رضا، هاي متأخر به غلطالبته در كتاب. مأمون ذكر كرد
  . انداند و حتي مرگ او را در شيراز مرگ طبيعي گفته

خواهانه و يـا خـون   هاي عدالتجنبه ،(ع)انگيزه قيام ايشان در مرحله دوم يعني بعد از شهادت امام رضا -2
  . اندخواهي دانسته

را شنيد بسيار اندوهگين شـد و بسـيار    (ع)نويسند وقتي احمدبن موسي خبر شهادت امام رضا مي چناني كه
  . گريه كرد و براي خونخواهي خارج شد و به همراه او سه هزار نفر بودند كه قصد جنگ با مأمون داشت

نويسد احمد بن موسي به فرمانـدهي يـك سـپاه سـه هزارنفـري از علويـان و        مي عهصاحب كتاب اعيان الشي
  1. روانه ايران شدند (ع)فرزندان ائمه طاهرين و شيعيان آنها براي نبرد با مأمون الرشيد و انتقام خون امام رضا

د زمان ديگـري  انپرداخته (ع)در برخي از متون و منابعي كه با جزئيات بيشتري به شرح قيام احمدبن موسي
اسـت يعنـي    (ع)دهند كه آغازش در زمان حيات امـام رضـا  را براي قيام و حركت احمدبن موسي نشان مي
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از سر راه خود آگـاه شـد و قيـام زمـاني      (ع)هنگامي كه احمدبن موسي از توطئه مأمون براي برداشتن امام
احمـدبن موسـي   ، منتشر شـد  (ع)اشكل گرفت كه در ميانه راه در نزديكي شهر شيراز خبر شهادت امام رض

از مدينـه حركـت   ، با هفتصد تن از برادران و برادرزادگان و جمـع كثيـري از دوسـتان   . عزم خراسان نمود
مأمون نيـز كـه از   . به آن نواحي رسيد (ع)چون به دو فرسنگي شيراز رسيدند خبر شهادت امام رضا. نمودند

و عمال قلمرو خـود نوشـته بـود كـه در هـر كجـا آن        حركت امامزادگان اطالع يافته بود به جميع حكام
  1.را يافتند به قتل برسانيد) احمدبن موسي( ابوتراب

  : نويسد مي جعفر مرتضي به نقل از اعيان شيعه
. چون از حيله مأمون آگاه شد به همراه سه هزار تن و به روايتـي دو هـزارتن قيـام كـرد     (ع)احمدبن موسي

هايي هم نام قتلغ خان به امر خليفه با او به مقابله برخاست و پس از كشمكشكارگزار مأمون در شيراز به 
  2.او و هم برادرش محمد عابد و يارانشان را به شهادت رسانيد

نفـر از علويـان بـه     22رون بن موسي همـراه بـا   ها به نام (ع)نويسد در آن ايام برادر ديگر امام رضاوي مي
مـأمون بـه مـأموران    ، يعني حضرت فاطمه بـود  (ع)له خواهر امام رضابزرگ اين قاف، آمد مي سوي خراسان

رون بـن موسـي در   ها . آنها نيز همه را مجروح و پراكنده كردند، انتظامي خود دستور داد تا بر قافله بتازند
غـافلگير كـرده و بـه قتـل     ، اين نبرد مجروح شد و سپس او را در حالي كه بر سر سفره غذا نشسـته بـود  

  . رساندند
گويند به حضرت فاطمه معصومه نيز در ساوه زهر خورانيدند كه پس از چند روزي او هم بـه شـهادت   مي

يـابيم  رسيد و ديگر قربانيان مأمون برادر ديگر امام به نام حمزه بن موسي بود با توجه به اين وقايع در مي
  3.ن مردم شده بودكه مسأله شهادت امام به دست مأمون در همان ايام نيز امري شايع در ميا

  تغيير سياست مأمون عامل قيام
وقتي مأمون متوجه شد اهداف او در واليتعهدي با شكست مواجه شده است و مـوجي از اغتشـاش را بـه    

  . قصد براندازي او در بغداد دامن زده است تصميم گرفت مواضع خود را بتدريج تغيير دهد
  قتل فضل بن سهل -1

ي جاه طلبانه خود ها ضع قتل فضل بن سهل در حمام سرخس بود كه با سياستاولين نشانه اين تغيير مو
مأمون پس از قتل فضل بن سهل از بيم افشاي . خبر سازدكوشيده بود مأمون را از حوادث بغداد دور و بي
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  1. گردن زنند، سياست نوين خود دستور داد مجريان قتل كه از غالمان و خدم و حشم خود بودند
  . اعث خشنودي عباسيان بغداد شداين واقعه ب

   (ع)قتل علي بن موسي الرضا -2
هجـري در سـر راه روابطـش بـا      201گام بعدي برداشتن مانعي بود كه خود دو سال پيش از آن در سال 

بنابراين مأمون با يـك  ، عباسيان بغداد ايجاد كرده بود و آن ماجراي واليتعهدي علي بن موسي الرضا بود
  2.ا مسموم كردن انگور امام را بيمار كرد و سپس با آب انار زهرآلود وي را به شهادت رسانيدابتدا ب، برنامه

موجبـات  ، شـد بديهي است كه انعكاس اين تحوالت همچنان كه باعث خرسـندي خانـدان عباسـي مـي    
  . ساخت مي نگراني علويان نيز فراهم

هاي ظاهري مأمون نسبت ز تغيير سياسترسد قيام احمدبن موسي نيز زماني آغاز شد كه وي ابه نظر مي
قيـام خـود را    (ع)از اين رو احمدبن موسي براي حمايت و ياري امام رضـا . آگاه شد (ع)به علويان و امام رضا

از آنجا كه اين حركت ديدار  3. و فارس عازم خراسان شد) سوق االهواز( اهواز، آغاز كرد و از طريق بصره
بخصوص زماني كـه اطـالع يافـت كـاروان احمـدبن      ، مأمون دچار وحشت شدنبود  (ع)اي با امام رضاساده

بنابراين دسـتور داد از  . پيوندند مي گذرد جمع كثيري از شيعيان و علويان به آنموسي از هر دياري كه مي
  . را به قتل برسانند (ع)عزيمت كاروان جلوگيري كنند و برادران امام رضا

ر فارس دريافت كرد كه كاروان به حـوالي شـهر شـيراز رسـيده بـود و      اين پيام را هنگامي عامل مأمون د
احمد بـن موسـي   . منتشر شد (ع)خبر شهادت امام رضا، همزمان با لشكركشي قتلغ خان حكمفرماي فارس

با شورايي متشكل از برادرانش و ياران به بررسي حوادث و شرايط پرداختند و دريافتند تنهـا راه پـيش رو   
  . ستمبارزه و جهاد ا

  شروع قيام احمدبن موسي
و ) سـيدعالءالدين حسـين  ( ي سيدميرمحمد و حسينها احمدبن موسي به همراه دو تن از برادرانش به نام

خويشان و شيعيان بالغ بر دو يا سه هزار نفر از طريـق بصـره عـازم خراسـان     ، جمع كثيري از برادرزادگان
شد بـه طـوري كـه برخـي      مي همراهان ايشان افزودهگذشتند بر تعداد  مي شدندو از هر شهر و دياري كه

  . اند مبلغان حتي تعداد را به پانزده هزار نفر رسانيده
مأمون كه ورود برادران امام را بـه  . خبر حركت احمدبن موسي توسط كارگزاران حكومتي به مأمون رسيد
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برادران و شيعيان  ديد و از هم داستان شدن مي تهديدي جدي براي موقعيت حساس خود، مركز حكومت
شـم را يافتنـد   ها صادر كرد كه هرجا قافله بنياي  امام با وي هراسناك بود به تمامي حكمرانان خود امريه

  . مانع از حركت آنها شوند و آنها را به مدينه بازگردانند يا مقتول سازند
قبل از رسيدن كـاروان  مگر در شيراز كه ، رسيد كاروان ازآن شهر گذشته بود مي اين دستور به هر شهري

  . حكم به حاكم وقت رسيد، احمدبن موسي
حاكم فارس قتلغ خان كه مردي جدي و مقتدر بود با لشكري انبوه از شهر خارج شـد و در برابـر كـاروان    

  . اردو زد (ع)احمدبن موسي
  . در دو فرسنگي شيراز با قتلغ خان روبرو شد (ع)احمدبن موسي

كند كه قتلغ خان به كاروان پيام داد حسـب االمـر خليفـه     مي شاور اضافهي پيها سلطان الواعظين در شب
اوالً ما قصدي از اين مسافرت جـز  : حضرت سيداميراحمد فرمود. كاروان بايد از همين جا باز گردد، مأمون

ايم دهايم و از شخص خليفه استيذان نمواجازه نيامدهثانياً ما بي. نداريم (ع)ديدار برادر بزرگمان حضرت رضا
  . و به دستور خود او حركت كرديم

قلتغ خان گفت امر است كه من از حركت شما ممانعت كنم و ممكن است به اقتضاي وقـت امـر ثـانوي    
  . صادر شده است كه بايد اجرا گردد

  1. هيچ كس حاضر به مراجعت نشد، شم و دوستان شور نمودندها جناب سيداميراحمد با اخوان و ساير بني
در آنجا خبر شهادت برادرش علي ، ل احمدبن موسي در دو فرسنگي شيراز با قتلغ خان روبرو شددر هر حا

منتشر شد و به احمدبن موسي خبر دادند اگر قصد ديدار برادر خـود علـي بـن موسـي      (ع)بن موسي الرضا
  . بدانيد او فوت شده است، الرضا را داريد

  : هحضرت احمدبن موسي كه وضع را چنين ديد دانست ك
  . برادرش در طوس شهيد شده است: اوالً
  . برگشتن به مدينه يا غير آن ممكن نيست: ثانياً
  . اند اين جماعت به قصد مقاتله و پيكار در آنجا جمع شده: ثالثاً

قصـد اينهـا   : بنابراين اصحاب و ياران خود را خواست و جريان را به اطالع همگان رسانيده و اضافه نمود
دان علي بن ابيطالب است هر كس از شما مايل به بازگشت باشـد يـا راه فـراري بدانـد     ريختن خون فرزن

  . جز جهاد با اين اشرار ندارماي  تواند جان از مهلكه به در ببرد كه من چارهمي
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آن بزرگـوار در  . تمامي برداران و ياران احمدبن موسي عرض كردند كه مايلند در ركـاب وي جهـاد كننـد   
  1.پس براي جنگ خود را آماده سازيد: ر كرد و فرمودحق آنها دعاي خي

  شهادت احمدبن موسي
در نتيجـه  . صف آرايي كردند و جنگ نابرابري آغـاز شـد   (ع)سپاه قتلغ خان در مقابل ياران احمدبن موسي

ايـن جـدال در سـه    ، دشمن شكست خورد و عقب نشـيني كـرد  ، رشادت و فداكاري ياران احمدبن موسي
  . ند روز ادامه يافتنوبت و به مدت چ

قريه كشن تـا نزديـك   ، در پيكار سوم سپاهيان قتلغ خان به هزيمت رفتند و ناچار شدند از محل درگيري
برج و باروي شهر شيراز به مسافت سه فرسخ عقب نشيني كنند و از ترس به درون حصار شهر پناه برنـد  

خويش در قريه كشن نزديك ياران خويش احمدبن موسي به اردوگاه . هاي شهر را محكم بستندو دروازه
از امامزادگان و اصحاب احمدبن موسي مجروح و تعدادي قريب سيصد نفـر  اي  در اين نبرد عده. بازگشت

  2.به شهادت رسيدند

  حيله دشمن
قتلـغ خـان   . روز بعد احمدبن موسي ياران خود را پشت دروازه شهر شيراز منتقل كرد و همان جا خيمه زد

به پيكار با احمدبن موسي نيست و با وجود فداكاري كه در سپاه احمدبن موسي اسـت تـوان    كه ديد قادر
ريخت تا با ايـن روش بـر آنهـا    اي  از فرماندهان سپاه خود طرح حيلهاي  مقابله مردانه با آنها ندارد با عده

گريز به مصاف ياران از سپاهيان كارآزموده خود را با شيوه جنگ و اي  براساس اين نيرنگ عده. فائق آيند
فرستاد و به آنها دستور داد در اولين درگيري وانمود به عقب نشـيني كننـد و بـه سـوي      (ع)احمدبن موسي

ياران و برادران احمدبن موسي با اين خدعه وارد شهر شدند هنگامي كـه آنهـا   . هاي شهر بازگردنددروازه
هـاي شـهر   قتلغ خان كـه از قبـل در گـذرگاه   هاي شهر را بست و سپاهيان وارد شهر شدند دشمن دروازه

  3.كمين كرده بودند ياران احمدبن موسي را هر كدام به وضعي و در موضعي به شهادت رساندند

  زندگي مخفيانه و شهادت احمدبن موسي
نيـز كـه از   اي  بسياري از ياران احمدبن موسي به شهادت رسيدند و عـده ، در نتيجه طرح و توطئه دشمن

  . گريخته بودند در اطراف پراكنده شدند نيرنگ دشمن
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شـدگان ايـن   مورخان اتفاق نظر دارند كه غالب امامزادگان در فارس و سـاير شـهرهاي ايـران از متفـرق    
  . نهضت هستند

احمدبن موسي با چند نفر از برادران و ياران خويش تا مدتي زندگي مخفيانه داشتند و دشمن در گوشـه و  
حكمرانان فارس جاسوسان بسياري را براي يـافتن احمـدبن موسـي    . نها بودكنار به شدت در جستجوي آ

قتلغ خان با شمار زيادي از سپاهيان . سرانجام جاسوسان محل اختفاي ايشان و يارانش را يافتند، گماشت
  . موسي شجاعانه در مقابل دشمن پايداري كرد و به دفاع از خود پرداخت احمدبن. خود به آنها يورش برد

دشمن چـون ديـد از   . احمدبن موسي به تنهايي با جمع كثيري به نبرد پرداخت، نويسند مي از منابع برخي
كه محل استراحت او بود ايجاد كرد و از پشت اي  در ديوار خانهاي  روزنه، با ايجاد شكاف، عهده برنمي آيد

در محلي كـه هـم   ي خاك ها بر سرش شمشير زد و سپس خانه را خراب كردند و بدن مطهرش زير توده
  . اكنون مرقد اوست پنهان شد

  : نويسد مي مؤلف هديه احمديه
رسيدند و چـون بـه    مي كردند از دم تيغ به هالكت نمي مردان روباه صفت و نيرنگ باز كه از پيش او فرار

بر فرق همايونش زد كه تا دامنه ابرو را شكافت و چنـد زخـم   اي  محله دزدك رسيد ظالمي از عقب ضربه
ي ديگر از عقب سر بر بدن مباركش وارد ساخت تا حدي كه ضـعف فـوق العـاده بـر بـدن شـريفش       كار

بردند  مي مستولي گشت و در چنين احوال باز كفار بي رحمي را كه در كمال بي غيرتي به حضرتش حمله
عبـور  ) يسـمان بازار ر( نمود تا از بازار سوق المفازان مي مردانه با شجاعت از خود دفاع، از خود دور ساخته

از كثرت زخم و جراحات و خـون  . فرموده به همين موضع كه اكنون تربت مقدس آن بزگوار است رسيدند
ي مباركش بيرون شده بود با حالت ضعف از پاي درآمده و اشقياي كفار بر گردش مجتمـع و  ها كه از رگ

  1.آن حضرت را شهيد ساختند

  چراغ شاهلقب به م (ع)الكاظم وضعيت فرهنگي عصر احمدبن موسي
  وضعيت فرهنگي دستگاه خالفت عباسي -1

دچار انحطاط شده بود و هرزگي و بـي بنـدوباري بـه اوج    ، از نظر فرهنگي ها عصر عباسي در بيشتر دوره
رسيده بود ومردم در آن روزگار به لهو و لعب و كامجويي از تمامي انواع محرمات همچون شـرب خمـر و   

دستگاه حاكم نيز مشوق آنان . ن و غالمان و ديگر محرمات الهي پرداخته بودندقمار و همنشيني با كنيزكا
  2.زيرا خود بيشتر از ديگران آلوده اين امور بود، بود

                                                            
  . 17ص ، هديه احمديه، محمدجعفر شاملي 1
  . 154ص، 2ج، حياه االمام موسي بن جعفر 2
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رون ها در دربار. عالقه شديد برخي از حاكمان عباسي به كنيزكان و آوازخوانان خود دليلي براين مدعاست
-نقـل كـرده  . نان مخصوص آواز و رقص و خنياگري بودنددو هزار كنيزك وجود داشت كه سيصدتن از آ

رون يك بار به طرب آمد و دستور داد تا سه ميليون درهم بر سر حضار مجلس بريزند و يكبار ديگـر  ها اند
  1.فرمانرواي مصر كنند، به طرب آمد و دستور داد تا آوازخواني كه او را به طرب آورده بود

 نان خوشگذران بود و در ميگساري و مجالس لهـو و لعـب افـراط   هادي عباسي در زمان پدرش مهدي چ
  2.كرد كه پدرش مهدي آن را تحمل نكرد و نديمان و آوازه خوانان مورد عالقه او را تنبيه نمود مي
   (ع)فعاليت مكاتب فكري هم عصر با احمدبن موسي الكاظم -2

خـارج   ها تعدادي از اين گروه، داشتند ي منحرف بسياري فعاليتها گروه، ي اول خالفت عباسيها در دوره
به طور كلي برخـي فقهـا دربـاره    . نيز از درون دين اسالم بوجود آمده بودنداي  از دين اسالم بودند و عده
  3.خواندند مي بردند و آنها را زنادقهآنها كلمه زنديق بكار مي

خستين بار برماني اطالق شـده كـه از   واژه زنديق ن. زنادقه پيش از اسالم نيز بودند و منشأ آن ايران است
  4.زمان شاپور پسر اردشير ساساني ظهور كرد

كنند كه كلمه زندقه نخستين بار براي مـاني بكـار    مي مسعودي و بلخي از مورخان مسلمان نيز تأييد
  5.رفته است

  6.در عصر جاهليت نيز زندقه در ميان قريش وجود داشته و آن را از حيره گرفته بودند
تاريخ اسالم كاربرد زنديق وسعت زيادي يافته و ادوار مختلفي را طي نموده كه بررسي همه جانبـه آن   در

توان گفت كه زنديق مصاديق زيادي داشـته و عـالوه بـر     مي گنجد ولي به طور كلي نمي در اين مختصر
  7.شده است مي منحرفان از دين اسالم را نيز شامل، منحرفان خارج از دين اسالم

كلمه زنديق استفاده ابزاري نيز گرديده است و در مواردي خلفا مخالفان خود را به زنديق بـودن مـتهم    از
 خوانـد و آن را جـايز   نمـي  شريك بن عبداهللا قاضي به اينكه پشـت سـر مهـدي عباسـي نمـاز     . اند نموده
  8.دانست خليفه او را به زنديق بودن متهم كرد نمي

                                                            
 . 162ص، 5ج، تاريخ تمدن اسالمي 1
  . 19ص، 4ج، همان 2
 . 40ص، الفت عباسيتاريخ خ 3
 . 37ص، هاي نخستين زندقه در سده 4
 . 62ص، فارسنامه بلخي، 1ج، مروج الذهب 5
 . 37ص، هاي نخستين زندقه در سده 6
 . 308ص، المنجد 7
 . 210ص، هاي نخستين زندقه در سده 8
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  : تقسيم بندي زنادقه
 ينيزنادقه د -1

 زنادقه فرهنگي -2

 زنادقه اجتماعي -3

 زنادقه سياسي -4

است فارسي و به معنـاي پيـروان زنـد اسـت امـا در      اي  هرچند از لحاظ ديني زنديق معرب زند يك كلمه
  . كنند مي شود كه در باطن ايمان ندارند و به داشتن ايمان و اعتقاد تظاهر مي عربي به كساني گفته

از ايـن رو  . گرفتنـد زدند و اعتقادات آنانرا به باد تمسخر مي مي ران را طعنزنادقه منكر نبوت بودند و پيامب
  1.خواندند مي فقيهان چنين افرادي را كافر و زنديق

  . مبارزه شديدي عليه زنادقه صورت گرفت، در زمان مهدي عباسي
كشيدند و بـه   مي ريافتند به زنجي مي زنادقه تحت تعقيب دستگاه خالفت قرار گرفتند و در هر كجا آنان را

وي دستور داده بود تا زنداني مخصوص آنان بسازند و منصب خاصي را با عنوان صاحب ، رساندندقتل مي
  2.الزنادقه براي مبارزه و نابود كردنشان بوجود آوردند و اين سازمان تعداد زيادي از آنان را نابود كرد

امامت شيعيان را به عهده گرفت و از آنجا كه  (ع)در چنين وضعيتي پس از شهادت امام صادق (ع)امام كاظم
وي از هرگونه فعاليت سياسي بارز دست كشيد زيرا ايشان ، آغاز امامت ايشان با دوران منصور عباسي بود

ي سياسـي بـه شـدت    ها دي زير نظر قرار داشت و عرصه فعاليتها از همان ابتداي امامت تا پايان خالفت
  3.ز بارها بازداشت و زنداني شدرون نيها تنگ بود و در زمان
برنامه علمي پدر را ادامه داد و حوزه درسي تشكيل داد و به تربيـت رجـال علـم و     (ع)از اين رو امام كاظم

از  (ع)جمـاعتي از يـاران خـاص امـام كـاظم     : كند مي ابن طاووس نقل. فضيلت و شاگردان بزرگي پرداخت
 هنگـامي كـه امـام سـخن    ، قلم وكاغذ به همراه داشتندبستگان و شيعيانش در محضر او حاضر شدند كه 

مكتب علمي  (ع)بعد از امام صادق 4.نوشتند مي، شنيدند مي آنها آنچه را، داد مي اي فتوا گفت يا در مسأله مي
  . او تعطيل نگرديد بلكه فرزندش امام كاظم راه پدر را ادامه داد

  ي فكري اسالميها وضعيت فرهنگي گروه

                                                            
 . 561ص، 4ج، تاريخ طبري 1
 . 10ص، 4ج، الكامل في التاريخ 2
 . 47ص، تاريخ خالفت عباسيان 3
  . 289ص، انوار البهيه 4
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  1اسالمي ي فكريها گروه
آنها هـم داراي  ، يي هم از درون اسالم پديد آمدها فرقه، ي منحرفها افزون بر گروه (ع)در زمان امام كاظم
  . معتزله و اهل حديث، جهميه، مرجئه، يي مثل خوارجها فرقه. عقايد انحرافي بودند
  . زگاري نداشتمثل مرجئه عقايد خاصي داشتند كه با مباني اصيل اسالمي سا ها برخي از اين گروه

 مرجئه :  
مرجئه در ابتدا يك حركت سياسـي  . آنان معتقد بودند كه ايمان يك امر قلبي است و ربطي به عمل ندارد

ديدنـد كـه عمـل را بخـش      مـي  آنان خوارج را. اما بعدها پيروان آن به مسأله كفر و ايمان وارد شدند، بود
 شـود و  نمي د كه يكي از آن دو موجب بي نيازي از ديگريدانستند و معتقد بودن مي جدائي ناپذير از ايمان

  . شمرند مي كافر (ع)صحابه را به سبب ترك بيعت با علي، ديدند كه برخي از غاليان و شيعيان تندرو مي
همان تصديق قلبي است و هـر كـه قلبـاً ايمـان آورد     ، گفتند كه ايمان مي در مقابل برخي از مرجئه چنين

  . گفتند ايمان عبارتست از تصديق به قلب و اقرار به لسان مي نان نيزبرخي از آ. مؤمن است
اهل ايمـان  . يابدمرجئه ناب اتفاق داشتند كه عمل بعد از ايمان مطرح است و ايمان فزوني و كاستي نمي

 با اين ديدگاه به مخالفت برخاست و شديداً (ع)امام كاظم. كنند نمي در داشتن ايمان بر يكديگر برتري پيدا
آن را محكوم كرد و ديدگاه مرجئه را رد و نظر خود را مبني بر اينكه ايمان نيـاز بـه عمـل دارد بـه طـور      

  2.مستدل بيان فرمود
  پرداخت و عقايد صحيح اسالمي را بيـان   مي با مخالفان به بحث و گفتگو (ع)عالوه بر آنكه خود امام كاظم

داد تـا شـاگردان آن    مـي  دستور، شد مي منجراي  عدهفرمود كه در برخي موارد حتي به مسلمان شدن مي
به وي دستور  (ع)درباره محمدبن حكم نقل شده كه امام كاظم. حضرت هم با مخالفان بحث و گفتگو كنند

  3.داد تا در مسجد رسول خدا بنشيند و با مخالفان بحث و گفتگو كند
شدت تحت نظر بودند به فعاليـت فرهنگـي   دانست و چون به  نمي امام كاظم مبارزه نظامي را امكان پذير

 نفـر ذكـر   274در منابع تعداد شـاگردان حضـرت را حـدود    . پرداختند و شاگردان بسياري را تربيت كردند
  4.اند كرده

تاريخ و تفسير تخصص داشتند از جمله چند نفـر از آنـان   ، حديث، كالم، برخي از ياران وي در شاخه فقه

                                                            
 . 42ص، بررسي احوال فرزندان امام موسي الكاظم و نقش آنها در تاريخ تشيع، سيدياسين، زاهدي 1
  . 28ص، مرجئه و جهميه در خراسان عصر اموي، عطوان حسين 2
 . 449ص، رجال كشي 3
 . 331ص، رجال طوسي 4
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حسـين بـن   ، عبداهللا بـن مغيـره  ، محمدبن ابي عمير، صفوان بن يحيي، منيونس بن عبدالرح: عبارتند از
مقام ومنزلـت واالي علمـي داشـته اسـت     ، يونس بن عبدالرحمن 1.محبوب و احمدبن محمد بن ابي نصر
درباره او فرمـود يـونس سـلمان     (ع)امام رضا. هاي دين را از او بگيريددرباره وي گفته شده است كه نشانه

  2.باشد مي كالم و تفسير قرآن، حديث، اثر نام برده شده است كه در فقه 35ر منابع از يونس د، زمانش بود
   (ع)و هم عصر احمدبن موسي 3(ع)فرق شيعه در زمان امام كاظم

در اين دوران ما شـاهد پيـدايش عمـده    . زايش فرق وشعب ديني است، ي دوران عباسيها يكي از ويژگي
توان عباسيان را عامل پيـدايش ايـن    نمي اگرچه. هستيماي  اعتقادي ويژههاي شيعه و جنجال ترين فرقه

قلمداد كرد اما بي گمان نقش مؤثر اين خاندان در ايجاد شكاف وتفرقه در ميان شيعيان از سـوي   ها فرقه
، از دامـن زدن بـه اختالفـات عقيـدتي    ، هدف عمده عباسـيان . سياستگذارن عباسي را نبايد ناديده گرفت

  . امت و گسترش سلطه خالفت بودتضعيف ام
ي انقالبـي را  ها تشكل، عالوه بر تضعيف اقتدار سياسي امامت، پراكنده كردن مردم از اطراف امامان بحق

  . كرد مي ي مردم مسلمان عليه سلطه جابرانه عباسيان بودند در نطفه خفهها كه قادر به بسيج توده
اختالف افكني و ايجـاد  ، از اين رو. و حيله استوار بود ي مكرها همواره بر شالوده، فرهنگ سياسي عباسي

خـود موضـوعي   ، تفرقه در ميان شيعيان از سوي سياستگذاران عباسي به منظور حفـظ و اقتـدار خالفـت   
دسـت بـه چـه     هـا  اما اينكه خاندان عباسي در ايجاد يا تقويت اين فرقـه . چندان تازه و قابل بحث نيست

ي مختلـف ايـن اقـدامات را    هـا  به تحقيق مستقلي نيازمند است كه جنبه، زدند اي ميهاي آگاهانهكوشش
  . بررسي و تحليل كند
، ي هولنـاك هـا  اعمـال شـكنجه  ، سياست ايجاد رعب و ترس مخالفان سياسي حكومت، عالوه براين موضوع

قـايق و  تالش براي دور نگهداشتن ائمه از مردم و جلوگيري از بيـان ح ، ي انقالبيها سركوب وحشيانه خيزش
ي طويل المدت رهبران و پيشوايان دين ازجمله عـواملي بودنـد   ها حصر و زندان، اسرار امامت در ميان شيعيان

  . كردند مي كه حكمرانان عباسي به طور غيرمستقيم براي روند جدايي و انشعاب ميان شيعيان و ائمه اعمال
خـود  ، رونـد  مـي  اين اقدامات بـه شـمار   گرايش به تقيه كه از نتايج، ي سري و زيرزمينيها تشكيل هسته

  . كرد مي كمك ها عاملي بود كه تحت تأثير جو خفقان زاي عصر عباسيان به اين تفرقه افكني
ي شرك آلود و خودخواهي جاه طلبانه و جهل آميز كساني كه ها با اين وجود رواج عقايد الحادي و انديشه

                                                            
 . 1050شماره ، رجال كشي 1
 . 208ص، تاريخ امامت 2
 . 86ص، مهاجران موسوي، جليل، عرفان منش 3
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ي ها جمله عوامل مستقلي هستند كه بايد در ايجاد انشعاباز ، از حلقه اتصال واليت ائمه اطهار دور بودند
  . مذهبي از آنها نام برد

چنـدان   هـا  گرچه در صنوف شيعيان شكاف و چند دستگي ايجاد كرد اما اين اختالف ها پيدايش اين فرقه
به طـوري كـه   . پايدار نماند وتحت رهبري و روشنگري پيشوايان دين حقانيت امامت و واليت آشكار شد

 ها اين فرقه. تنها نامي در تاريخ مانده است ها از ساير فرقه، با پيروان اندك، مروز بجز معدودي فرق شيعها
اگرچه برخي از آنها منكر بديهيات دين شدند و راه بـدعت را در  . در تاريخ مذاهب به فرق شيعه مشهورند

  . المي ناميدتوان آنها را شيعي يا اس مي كه به دشوارياي  به گونه، پيش گرفتند
  1 (ع)ي شيعي در دوران حيات و رحلت امام كاظمها پيدايش فرقه

 ناووسيه :  
 6اختالف و چند دستگي بر سر امامت و جانشـيني آن حضـرت بـه پيـدايش      (ع)بعد از شهادت امام صادق

امـام   شدند و اعالم كردنـد كـه   (ع)منكر شهادت امام صادقاي  عده. فرقه عمده در ميان شيعيان منجر شد
اين فرقه به ناووسيه كه پيـروان  ، غيبت كرده است و در انتظار آن حضرت به عنوان مهدي موعود ماندند

  . مشهور شدند، عجالن بن ناووس بودند
 خطابيه :  

قايل شدندو به سبب آن كـه اسـماعيل در زمـان حيـات      (ع)فرزند ديگر امام صادق، گروه ديگر به امامت اسماعيل
گفتند كه او نمرده است و بازخواهد گشت و جهان را تحت امر خـويش درخواهـد آورد و او   ، بودپدرش فوت كرده 
  . نامند مي از اين رو اين فرقه را خطابيه، رهبر اين گروه ابي الخطاب محمد بود. همان مهدي است

 مباركيه :  
محمدبن اسماعيل منتقـل  ، اسماعيل اعالم كردند كه امامت به فرزند (ع)فرقه ديگر بعد از شهادت امام جعفر صادق

  . مبارك غالم اسماعيل بن جعفرصادق و رهبر اين فرقه بود. اين طائفه را مباركيه ناميدند، شده است
  

 قرامطه :  
بـه بـدن    (ع)گروهي از جماعت مباركيه و خطابيه به نوعي تناسخ معتقد شدند و گفتند كه روح امام صـادق 

ي هـا  اين فرقـه بعـدها منشـأ فرقـه    ، ن محمدبن اسماعيل منتقل شده استابي الخطاب و بعد از او به بد
اين طايفه را ، مختلف اسماعيليه شد كه در تاريخ مشهورند و چون رهبري اين گروه به دست قرمطيه بود

  . قرمطه گويند
                                                            

  . 87ص، مهاجران موسوي، جليل، عرفان منش 1
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 فطحيه :  
بن جعفر افطح معتقد  به امامت فرزند ديگر آن حضرت يعني عبداهللا ،(ع)فرقه ديگري بعد از شهادت امام صادق

علما و متكلمان شيعه  ،(ع)ولي خيل عظيم شيعيان كه متشكل از اصحاب امام صادق. شدند و فطحيه نام گرفتند
  : به امامت حضرت موسي بن جعفر معتقد شدند و از روي نص آن حضرت كه فرموده بود، بودند

به حلقـه واليـت امـام     1، تورات استسابع شما قائم و امام شماست و آگاه باشيد كه وي هم نام صاحب 
  . موسي كاظم درآمدند

   (ع)ي پس از شهادت امام كاظمها فرقه
دانـيم   نمي در امامت آن حضرت توقف كردند و در حيات و رحلت امام شك نمودند و گفتند كه مااي  عده

از آنجا بيرون نيامده  رون رفته وليها به زندان (ع)امام، رحلت كرده است يا در قيد حيات است (ع)امام كاظم
  . دهيم نمي به رحلت وي گواهي، است و در حيات وي ترديد داريم و تا زماني كه براين گمان باشيم

اين گروه از اين رو كه چشم به راه حضرت موسي بن جعفر بودند به موسـويه معـروف شـدند و برخـي از     
  3.اند آنها را ممطوره يا ممطوريه نيز ناميده 2،منابع
 واقفيه :  
و آن حضـرت را مهـدي ناميدنـد و سلسـله امامـت را در      انـد   را انكار كرده (ع)نيز رحلت امام كاظماي  عده

، اخـتالف نظـر ميـان واقفيـه    . از اين رو در تاريخ به واقفيه مشهورند، ختم كردند (ع)حضرت موسي الكاظم
  . ي مختلفي منشعب كردها را به گروه ها بعدها آن

از اي  زيرا كساني كه مـروج ايـن انديشـه بودنـد عـده     ، گرايش بيشتر جنبه مادي داشت انگيزه اصلي اين
  . خواستند بدين وسيله اموال امام را نزد خود نگهدارند مي كارگزاران مالي امام موسي بن جعفر بودند و

ودنـد كـه   ابن زياد بن مروان قندي و عثمان بن عيسي رواسي ب، از جمله رهبران واقفيه ابي حمزه بطائني
  4.نزد آنها جمعاً بالغ بر يكصدو سي هزار دينار موجود بود (ع)هنگام رحلت موسي بن جعفر

با رواج ايـن عقيـده    (ع)عثمان بن عيسي رواسي از بزرگان واقفيه براي نگاهداشتن اموال امام موسي كاظم
  . سرپيچي كند (ع)كرد تا از بازپس دادن اموال به امام رضا مي كه وي همچنان در حيات است تالش

                                                            
 . 234ص، 11ج، بحاراالنوار، مجلسي 1
 . 322ص، ترجمه محمدجوا مشكور، الفرق بين الفرق، عبدالقادر بغدادي 2
 . به آنها داده مي شدممطوره يعني سگ باران خورده كه از آن دوري مي كنند و اين لقب از طرف مخالفانشان  3
 . 112ص، 1ج، عيون اخبار الرضا، شيخ صدوق 4
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  : گويند مي در اين مورد 2و شيخ طوسي 1شيخ صدوق
عثمان بن عيسي از جمله كارگزاران موسي بن جعفر در مصر بود و اموال بسياري از جمله : گويد مي احمدبن حماد

  : در پاسخ نوشت. ابوالحسن الرضا درباره كنيزكان و اموال به او پيام فرستاد. شش كنيز در نزد او بود
اما بار ديگر به او نامه نوشت و صحت رحلت پدر بزرگوارشان را يـادآور شـدند و   ، پدرت از دنيا نرفته است

او نمرده و زنده و پاينده است و هر كس بگويـد مـرده   : بر رحلت وي دليل آوردند ولي او در جواب نوشت
  . است ياوه گفته است

  : نوشتعثمان در ادامه به امام رضا ، افزايد مي شيخ صدوق
او به مـن دسـتوري   ، گوئي مرده است مي تو را در اين اموال حقي نيست و اگر چنان كه، اگر پدر تو نمرده

  3.نداده كه چيزي از اين اموال به تو بدهم
 قطعيه :  

ايـن گـروه در تـاريخ مـذاهب بـه قطعيـه       ، گروهي نيز به رحلت آن حضرت اعتقاد و قطعيت پيدا كردنـد 
اثني عشريه و يـا اماميـه از شـهادت امـام موسـي      . شود مي ريه از اين گروه محسوبمشهورند و اثني عش

  4.به امامت حضرت علي بن موسي الرضا پيوستند (ع)الكاظم
، عباسـيه ، كيسـانيه ، خوارزمي از علماي قرن چهارم در مفاتيح العلوم در ذكر اسامي فـرق شـيعه از زيديـه   

، قطعيه، مفضليه، كند كه شامل ناووسيه مي ه را به چند دسته تقسيمبرد و فرقه امامي مي غاليه و اماميه نام
ايـن گـروه را بـه امامشـان     «: نويسد مي شود و درباره فرقه احمديه مي ممطوره و احمديه، واقفيه، شمطيه

  5.»اند احمدبن موسي بن جعفر منسوب كرده
بـا ايـن   ، ديني و فرقه گرايـي داد  ي شيعي جاي خود را به اختالفاتها قيام (ع)در زمان امامت حضرت رضا

ي سياسـي و اعتقـادي   هـا  و زيديه بيشترين نقش را در صحنه 6فرقه واقفيه، ي فعالها وجود از ميان فرقه
زيديه پيروان زيدبن علي بن الحسين بن علي بن ابيطالب هستند كـه در سـال   . اين دوره عهده دار بودند

باشد و غير از اوالد ) س(و پيشواي دين بايد از اوالد فاطمه آنها معتقدند امام. هجري به شهادت رسيد 121
شـجاعت و  ، زهـد ، آنها شروط ديگـر امامـت را علـم   . امامت در خاندان ديگري مفروض نيست) س( فاطمه

  . دانند و همچنين معتقدند كه امام بايد دعوي امامت و قيام مسلحانه كند مي سخاوت

                                                            
  . 113ص ، 1ج، همان 1
 . 47ص، كتاب غيبت، شيخ طوسي 2
 . 113ص، 1ج، عيون اخبارالرضا، شيخ صدوق 3
 . 23-18ص ، مقاالت االسالميين و اختالف المصلين، اشعري 4
 . 35-30ص ، مفاتيح العلوم، كاتب خوارزمي 5
  . 16ص، هاشمي ترجمله مصطفي، ترجمه ملل و نحل شهرستاني، لمللتوضيح ا 6
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بري محمدبن جعفرالصادق و مسأله جانبداري گروهـي از شـيعيان   عالوه براين فرقه نوظهور سبطيه به ره
بنابرگفتـه جاسـم   . شـود  مـي  محسوب (ع)از امامت احمدبن موسي از رخدادهاي دوران امامت حضرت رضا

امام رضا در اثبات حقوق براي امامـت خـود نـه    ، حسين به استناد روايتي از كشي در اختيار معرفه الرجال
بلكه از سوي كساني كه قائل به امامـت  ) ي واقفيه و موسويهها فرقه( جسته پدرشتنها از طرف پيروان بر

بودند نيز با مشكالت فراوان روبرو بود و بسـياري از اماميـه نسـبت بـه      (ع)برادرش احمدبن موسي الكاظم
نگرش تقيه آن حضرت راضي نبودند و خود را در گردونه فعاليت مخفـي انقالبيـون زيديـه قـرار دادنـد و      

  1.شدند ها مي حتماالً بدون اجازه حضرتش وارد اين فعاليتا
ي علويـان در  هـا  افزايد قيـام  مي وي در جاي ديگر با تكيه بر چند سند از جمله مسعودي در مروج الذهب

ايـن فـرق پيـروان    ، زمان مأمون كه نوعاً ماهيت زيدي داشت با حمايت برخي از فرق اماميه همـراه بـود  
 و سبطيه پيروان محمدبن جعفر همراه با برخي ديگر از جماعـت اماميـه را شـامل   احمدبن موسي الكاظم 

  . صورت گرفت (ع)شد كه بدون دستور مستقيم امام رضا مي
بدون دستور او در قيام ابوالسرايا شركت كردند  (ع)طبري معتقد است كه بخش عظيمي از پيروان امام رضا

از رهبران برجسته ايـن قيـام    (ع)بودند كه برادران امام رضا و علت شركت آنها اين بود كه آنها متوجه شده
  2.پشتيبان و حامي آنهاست (ع)كردند كه امام رضا مي اند و تصوربوده

   گيري جمع بندي و نتيجه
با توجه به وضعيت فرهنگي دستگاه خالفت عباسي كه حاكي از فساد و بي بنـدوباري اسـت و همچنـين    

ي مختلف اسالمي و غيراسالمي و انشـعابات متعـدد   ها و فرقه ها تي گروهي فكري عقيدها بررسي فعاليت
بوده  ها در بروز و ظهور فرقهاي  رسيم كه دوران حيات احمدبن موسي دوران ويژه مي شيعي به اين نتيجه

لـذا در  . سازد مي هاي متعدد در اين دوران آشناترهاي قيامو همين بررسي وضعيت فرهنگي ما را با انگيزه
كند پافشاري احمدبن موسي براصـل امامـت و واليـت امـام      مي اي به خود دعوتين دوران كه هر فرقها

 . سازد مي ترو حمايت و شهادت در اين راه پرافتخار ارزش قيام ايشان را برما روشن (ع)رضا

  منابع 
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