
  

  

  با رويكردي سياسي (ع)تأملي در قيام احمدبن موسي
  1لبنين چابكي ا ام    

  2فاطمه خادمي 

  چكيده
در ، ترين تحركات مسلحانة شيعيان عليه نظام جـور به عنوان يكي از مهم ،(ع)قيام احمدبن موسي

گري به تحليـل ابعـاد ايـن قيـام پرداختـه      تاريخ اسالم و شيعه مظلوم واقع شده و كمتر پژوهش
در ، صورت گرفت (ع)خواهي از امام رضاكه به قصد خون، (ع)در حالي كه قيام احمدبن موسي. است

ضرورت انجام مطالعه در اين خصوص را ، همين امر. تاريخ شيعه از اهميت خاصي برخوردار است
درصدد است تا ضمن توضـيح نظـري در زمينـة    ، از اين رو مقالة حاضر. دهدمورد تأكيد قرار مي

عليـه   (ع)حليل قيـام احمـدبن موسـي   به تجزيه و ت، هاي برخورد با نظام جور درانديشة شيعيرويه
به روش كيفي انجام شده و اطالعات مورد نيـاز  ، اين پژوهش توصيفي و تحليلي. مأمون بپردازد

نتايج نشان داد . ها و مقاالت گردآوري شده استآن با استفاده از اسناد و مدارك موجود در كتاب
  . ا نظام جور بوده استبراي حفظ اسالم معتقد به قيام مسلحانه ب (ع)احمدبن موسي

  مأمون، تقيه، قيام مسلحانه ،(ع)احمدبن موسي: ها كليدواژه
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  مقدمه
طبقـات فرودسـت    رنگ استبداد به خـود گرفتـه و سـتم بـه    هرگاه حكومت ، سالم شيعيتاريخ اطول در 

با نظام  مقابلهو براي احقاق حق و استقرار عدالت به  مردم به مراجع ديني متوسل شده، يافتهگسترش مي
هـاي علويـان از   جنـبش . انـد هاي مردمي و خودجوش شـكل داده ها و جنبشو به شورش برخاسته حاكم
 و بـه اوج خـود رسـيد   ، مونأهايي كه پـس از درگيـري امـين و مـ    جنبش. است ها بودهاين جنبش جمله

از قلمـرو حكومـت   و جنوب ايران را ، يمن، حجاز، )به جز بغداد( بسياري از مناطق اسالمي همچون عراق
هاي شـيعيان عليـه خالفـت    ترين قياميكي از شاخص. )102: 1395، باراني و قانوني( ردعباسيان خارج ك

علل و چگونگي اين رخـداد  . عليه مأمون خليفة عباسي بوده است (ع)قيام شجاعانة احمدبن موسي، عباسي
در حـالي كـه قيـام عليـه حكومـت      ، ههمچنان براي شيعيان ناگفته ماند، هابا وجود گذشت قرن، تاريخي

حركتي نيست كه بتوان به سادگي از آن عبور كرد؛ چرا كه از زواياي مختلف قابل بحـث  ، قدرتمند مأمون
اما در خصوص قيـام آن  ، هايي منتشر شدهمقاالت و كتاب (ع)اگرچه در مورد احمدبن موسي. و تأمل است

توان به اطالعات جـامعي در ايـن   ر است كه نمينظبه قدري اندك و دستخوش اختالف مطالب، حضرت
، اين غفلت در مورد شخصيتي كه يكي از سه زيارتگاه مهم كشور ما منتسب به اوست. زمينه دست يافت
و فرزندان آنان از آن رو براي ما عزيز و قابل اكرام  (ع)با توجه به اين كه امامان معصوم. قابل درك نيست

اند؛ كافي نيست كه به ذكر مصـيبت و يـا   عدالتي و ظلم بودهردم در برابر بيگاه مهستند كه همواره تكيه
تعامالت آنان بـا  ، سبك زندگي، بلكه الزم است سجاياي اخالقي، تاريخ نگاري در مورد ايشان اكتفا شود

هاي مبارزاتي آنان مورد واكاوي قـرار گيـرد تـا    و همچنين روش) اعم از مردم عادي و اهل علم( ديگران
اين مقاله در نظر دارد بـا  . توان براساس آن الگويي براي يك زندگي سالم و پويا در عصر حاضر ارائه دادب

و پيام آن در كربال متوقـف نشـد و    (ع)نشان دهد كه قيام خونين امام حسين ،(ع)تحليل قيام احمدبن موسي
  . اي ديگر تكرار شدها بعد در سرزمين ايران به گونهقرن
 سياسي روية، اما در آنها، ها و مقاالتي هر چند اندك نوشته شده است كتاب ،(ع)احمدبن موسي با ارتباط در

به مسايلي غيـر  ، هابيشترين حجم اين نوشته. است نگرفته مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار آن حضرت
فـن آن  ها بيشتر بـه چگـونگي كشـف محـل د    به عنوان مثال اين پژوهش. شوداز قيام ايشان مربوط مي

: برخي از ايـن منـابع عبارتنـد از   . اندپرداخته و سير تحول آن در طول تاريخ چراغ شاهحضرت و بناي بقعة 
 مـنش و كتاب چلچراغ شيراز نوشتة جليـل عرفـان  ، )1390( كتاب آفتاب شيراز نوشتة علي اكبر كالنتري

در پـژوهش خـود بـا    ، )1390( تيجر راسها . از اين دو كتاب در بيشتر مقاالت استفاده شده است. )1391(
به علـل و آثـار هجـرت حضـرت     ، »به شيراز چراغ شاهعلل و آثار هجرت حضرت احمدبن موسي «عنوان 

بـه مـرو سـادات فراوانـي بـه ايـران        (ع)پرداخته و به اين نتيجه دست يافته كه در پي مهاجرت امام رضـا 
هاي مختلف بـه  بودند كه در كاروان (ع)جعفر بناز جمله اين مهاجران فرزندان امام موسي. مهاجرت كردند
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با كارواني  (ع)يكي از اين سادات است كه براي ياري امام رضا (ع)احمدبن موسي. سوي ايران رهسپار شدند
از خاندان خود از مدينه به ايران هجرت كرد و در نهايت در شهر شيراز توسط حـاكم شـيراز بـه شـهادت     

 بـاراني و همكـارش  » (ع)شرح حال پـنج تـن از فرزنـدان امـام كـاظم     «در پژوهشي ديگر با عنوان . رسيد
رون و حسـين بـن   هـا  ، حمزه، (ع)مانند احمدبن موسي (ع)شرح حال پنج تن از فرزندان امام كاظم، )1390(

همچنين در . اندهايي كه در ايران و عراق و جاهاي ديگر بدانها منسوبند را بررسي كردهو بارگاه ،(ع)موسي
هـايي بـا    مقاله، برگزار شد 1394كه در سال  (ع)مايش علمي و پژوهشي سومين حرم اهل بيتنخستين ه

در  ايشـان مدفن و هجرت ، زندگي، آن حضرتروايات واحاديث  ،(ع)محوريت سيره حضرت احمدبن موسي
ز در بر فرهنگ شيرا (ع)چراغ شاهثير حضرت أدر ثبات تشيع امامي و توي پذيري و نقش  واليت، آيينه تاريخ

را در  چـراغ  شـاه نقش حرم ) 1394( شده است؛ به عنوان نمونه اخوان مقدم و همكارانش طول تاريخ ارائه
در ) 1394( پوراحمـدي و همكـارانش  . انـد گسترش فرهنگ شيعي در عصر صفوي مورد مطالعه قرار داده

ـ  چـراغ  شاهبه نقش ، اي با بررسي چگونگي ورود و گسترش تشيع در فارسمقاله ن خصـوص اشـاره   در اي
را بررسـي   ،(ع)اي ابعاد سياسي قيـام احمـد بـن موسـي    در مقاله) 1394( حاجيان پور و همكارش. اندكرده
  . اندكرده
 هايو سجاياي اخالقي ايشان و نيز روايت (ع)موسي احمدبن سيماي بررسي هاي باال در مجموع بهنوشته

اند و كمتر به ماهيـت قيـام آن   كرده شارها، تاريخي متون حضرت در آن مدفن مختلف در خصوص كشف
هـاي  از اين رو مقاله حاضر در صدد است تا با پاسخ به پرسـش . اندحضرت با رويكرد سياسي توجه داشته

  : به اين موضوع بپردازد، زير
  اي صورت گرفت؟ عليه حكومت عباسي با چه انگيزه (ع)قيام احمدبن موسي. 1
  چه بود؟، براي مقابله با مأمون )(عتاكتيك سياسي احمدبن موسي. 2 

 مطالعـة  بـا  آن نيـاز  مـورد  اطالعـات . اسـت  تحليلي – و توصيفي شده انجام كيفي روش به پژوهش اين
 خصـوص  ايـن  در موجـود  اسـناد  بررسـي  و (ع)مرتبط با موضوع قيـام احمـدبن موسـي    مقاالت و ها كتاب

  . است شده گردآوري

  بحث نظري -1
 دو، مسلمين جوامع بر حاكم استبدادي هاينظام با برخورد چگونگي با رتباطدر ا، اسالم سياسي انديشة در

بـراي ارايـة معنـايي    . است »مسلحانه قيام« دوم روية و »تقيه«روية اول . خوردبه چشم مي اساسي رويِة
هـاي  رويـه . هاي حاكم بر سياست در عصر حاضر اشاره شودالزم است به رويه، تر از اين مفاهيمملموس
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هـاي  از تاكتيـك ، سياسـي  هريك از اين دو استراتژي. 2گراييو آرمان 1گراييأت گرفته از مكاتب واقعنش
هاي موجـود  گرا با توجه به امكانات و محدوديتبدين معنا كه سياستمدار واقع. خاص خود برخوردار است

ي تحقق عدالت و مبارزه با گرايي كه در پكند بيشترين منافع را به دست آورد؛ در حالي كه آرمانسعي مي
و همـين   هسـتند  گـرا مـادي  مكتـب  هردو. اغلب مستلزم واكنش در برابر شرايط موجود است، ظلم است

 توجـه  اخالقيـات  و ارزشـي  مسايل به، اين مكتب ها با مكتب اسالم است؛ زيرا درنقطة تمايز آن، ويژگي
 بـراي  بلكـه  سياسـي  قـدرت  بـه  رسيدن يبرا نه حكومت تأسيس اسالم در رو اين از. است شده ايويژه

  .  )1389، خاني( است اخالقي ضوابط بر مبتني ايجامعه تشكيل
هاي امامان و امامزادگان براي مبارزه با ظلم و استقرار حكومـت اسـالمي را مـورد    اگر از اين منظر تالش

به دليل تالششـان بـراي   ، رسيم كه استراتژي و راهبرد آنانبه اين نتيجه مي، تجزيه و تحليل قرار دهيم
انـد متفـاوت   هايي كه به كار گرفتهگرايانه بوده است؛ اما در تاكتيكبه ميزان زيادي آرمان، برپايي عدالت
 امكـان  عـدم  و خفقـان  زمـان  در مبـارزه  مخفيانـه  روش يا »تقيه«، هااين تاكتيك از يكي. اندعمل كرده

 از پرهيـز  منظـور  بـه ، كـرد مـي  ايجاب مسلمين مصلحت كه صورتي در روش اين. مسلحانه است مبارزه
-مـي  خود به مخفيانه يا و غيرمستقيم شكل، مبارزه، »تقيه« در. شدمي گرفته كار به خونريزي و خشونت

 در مبـارزه  روش ايـن . شـود  مـى  محسوب خاص شرايط در مبارزه شكل تغيير نوع يك حقيقت در گيرد و
 هـاي حكومـت  كـردن  واژگـون  بـراى  مبـارزان ، ر دوران معاصردر د عنوان مثالبه و دارد وجود دنيا همة

، چابكي و همكـاران ( كنند  فعاليت زيرزميني شكل به و كرده استفاده "استتار"روش  ممكن است از خودكامه
، بـه پـرورش شـاگردان ممتـاز    ، در شرايط تقيه نيز امامان با درك عميق نسبت به وضـعيت زمانـه  . )1395

پرداختند و براي اين منظـور از ابزارهـاي گونـاگوني    ن احكام اصيل اسالمي ميآموزش مباني دين و تبيي
بـه   »قيـام « در مقابـل  »نـرم  جنگ نوعي«اين تاكتيك را ، اغماض اندكي با بتوان شايد. گرفتندبهره مي

  . نيز به شمار آورد دشمن عليه نظامي رويارويي يا »سخت جنگ«عنوان 
طرفداران . تفاوت دارد، يابدقابليت تبيين مي» استيال«چارچوب رويكرد با پذيرش استبداد كه در ، »تقيه« 

شود و امنيت مردم بـه   منجر به هرج و مرج مي، نظرية استيال با اين استدالل كه نبود يا تضعيف حكومت
هستند كه بتواند اين امنيـت   -نظر از ماهيت آن صرف -خواهان حكومتي قوي و قدرتمند ، افتدخطر مي

توان بـه  در اين راستا مي. مسألة امنيت از اولويت برخوردار است، براي طرفداران اين نظريه. رار كندرا برق
هايي حتي در آثار فقها اشاره كرد كه از استبداد به عنوان شَر كمتر در مقايسه با هرج و مرج دفاع برداشت

اين در حالي اسـت  . )36و  35: 1365، ايتعن( كنند؛ اگرچه بر استفادة استثنايي از استبداد اشاره شده استمي
برپايي حكومت عادالنه را با دعوت از امام و در صـورت نيـاز   ، هاي اسالمي از جمله زيديهكه برخي فرقه

                                                            
1 realism 
2 Idealism 



    79، با رويكردي سياسي(ع)بن موسي تأملي در قيام احمد 

 

ها به ويژه اگر جنبة اعتقـادي  دفاع از آرمان. )54و  44: 1378، قـادري ( اندقيام با شمشير مورد تأكيد قرار داده
 ،(ع)قيـام امـام حسـين   . داردبه واكنش عليه هر آنچه كه مانع از تحقق آن شود وا مي افراد را، داشته باشد

هاي اسالمي بود كه حتي حضور زنان و كودكان نتوانست مـانع  اي بارز از تالش براي تحقق آرماننمونه
تيـك بـه كـار    را با تأكيد بـر تاك  (ع)قيام احمدبن موسي، مقالة حاضر در نظر دارد، با اين مقدمه. از آن شود

  . مورد بررسي قرار دهد، گرفته شده در آن

  هاي تحقيق يافته -2
هاي شخصيتي احمد ابـن  الزم است با ويژگي، )ماهيت قيام احمدبن موسي( پيش از ورود به بحث اصلي

، ها بدون آگاهي از اين موضوع. ه شويمسياسي دوران خالفت مأمون آگا –و نيز شرايط اجتماعي  (ع)موسي
پس بايد دانست . پذير نيستماند؛ زيرا قيام مردمي بدون حضور مردم امكانام آن حضرت ابتر ميبحث قي

  . كه مردم چرا و تحت چه شرايطي تا حد فدا كردن جان خود حاضر به همراهي با آن حضرت شدند
   (ع)هاي شخصيتي احمد ابن موسيويژگي. 1. 2

 امـام  حضـرت  پـدرش . )18/6/92، ه اطالع رساني حـوزه پايگا( نيست مشخص ،(ع)احمدبن موسي والدت تاريخ
براسـاس منـابع    احمـد  ام. دارد شـهرت ) س( احمـد ام  به او مادر و است شيعيان هفتم امام (ع)جعفر بن موسي
از جايگاه و منزلتي ويـژه برخـوردار    (ع)رفته و نزد امام كاظمبه شمار مي خود دوران فاضله زنان از، مختلف

در پـي اجبـار خليفـة     خاص وي نزد آن حضرت هنگـامي كـه امـام    موقعيت و احترامبه دليل . بوده است
 بـراي  فقـط  را امامت رازهاي و )13: همان، كالنتري( هاي امامت را به او سپردوديعه، عباسي عازم بغداد شد

. شـد  (ع)كـاظم  امـام  شـهادت  متوجه كه تا زماني داشت؛ مخفي را حضرت رازهاي هااو سال. كرد بيان او
  . ها آموختدر دامان چنين زني رشد پيدا كرد و از مكتب پدر درس (ع)احمد ابن موسي

شخصيتي  ،(ع)در ميان فرزندان امام موسي كاظم (ع)آيد كه احمدبن موسيهاي عالمان چنين برمياز نوشته
او هزار  در كرامت و سخاوت وي همين بس كه. سرآمد همة آنان بوده است (ع)اگرچه امام رضا، واال داشته

اي عمل كرد كه پدر گفتـه  در واليتمداري و دفاع از امامت نيز به گونه. برده را در راه خدا آزاد كرده است
با وجود اين كه مردم مدينه براي عرض تسليت به خانـة  ، پس از شهادت پدر. بود و رضاي خدا در آن بود

بـن  كردند؛ امـا او از آنـان بـراي بـرادرش علـي      بيعت (ع)عنوان جانشيني امام هفتممادر او آمدند و با او به
ايشـان بـه دليـل آگـاهي از امامـت بـرادر        ،(ع)پس از شـهادت امـام موسـي كـاظم    . بيعت گرفت (ع)موسي

 (ع)گروهي را كه با وي بيعت كرده بودند را بـه بيعـت بـا امـام رضـا      ،(ع)علي بن موسي الرضا، بزرگوارشان

 هر او در و كردند بيعت امام عنوان به وي با دوبار مردم، حياتش طول در. )15: همـان ، عرفان منش( فراخواند
، (ع)هاي اخالقي و شخصيتي احمد ابـن موسـي  از ديگر ويژگي. كرد هدايت درست مسير به را مردم بار دو
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هـاي  شجاعت و عبادت و پرهيزگاري ايشان اشاره كـرد كـه در كتـاب   ، بالغت در سخن، دانش و آگاهي
نـزد پـدر بـر كسـي      (ع)محبوبيت احمدبن موسـي . )26-30: همـان ، كالنتري( اره شده استمختلف به آنها اش

ها سبب همة اين. داشت و مزرعة خود را به وي بخشيده بودامام وي را بر ديگران مقدم مي. پوشيده نبود
ته پس از الب. گروهي از شيعيان با او به عنوان امام بيعت كنند، (ع)شد كه پس از شهادت امام موسي كاظم

بـا  ، ايمـان داشـتند   (ع)شيعياني كه به صداقت و راستگويي احمدبن موسي (ع)اظهار بيعت ايشان با امام رضا
  . را نپذيرفتند (ع)اي امامت امام رضااما عده. بيعت كردند (ع)امام رضا

  اوضاع سياسي در دوران خالفت مأمون. 2. 2
اي كـه در پـي پيـروزي بـر بـرادرش      خليفـه . كـرد  در زمان مأمون خليفة عباسـي قيـام   (ع)احمدبن موسي

رون الرشـيد  هـا  ق به جاي پدرش. ه 193محمدامين كه در سال . بر تخت خالفت نشسته بود، محمدامين
از ، برادرش را كه در خراسـان اقامـت داشـت   ، رونها ق برخالف وصيت. ه 194در سال ، به خالفت رسيد

عرفـان  ( دانسـتند عبداهللا مأمون را كنيـززاده و غيراصـيل مـي    ،عهدي بركنار كرد زيرا عباسيانمقام واليت
گرمي بزرگان ايراني از فرمان محمدامين سرپيچيد و با وي بـه مبـارزه   اما مأمون با پشت. )52: همان، منش

اي زيـرك  خليفـه ، مأمون. )446-460: 2ج، 1366، يعقـوبي ( ق به تخت نشست. ه 198در  پرداخت و سرانجام
زمامـداري كـه از منظـر او    . هاي يك زمامدار موفـق در انديشـة ماكيـاولي   ي واجد ويژگيسياستمدار. بود

بـه منظـور كسـب    ، از اين رو با آگاهي از عالقة مـردم ايـران بـه علويـان    . كردوسيله را توجيه مي، هدف
او كه  بدين ترتيب. عهدي برگزيندرا به واليت (ع)درصدد برآمد تا امام رضا، مشروعيت و جلب حمايت آنان

 از را خـود  حكومـت ، در مردم (ع)تالش كرد با سوء استفاده از نفوذ معنوي حضرت رضا بود در هراس از علويان
 هجـري  200 سـال  در بـاطني خـود   ميل برخالف، در اجراي اين نقشه. دارد نگه امان در خطر تهديد علويان

عنوان جانشين خود بيعت كرد س با ايشان بهسپ. كند هجرت مرو به مدينه از تا كرد را مجبور (ع)امام رضا قمري
  . )465: همان، يعقوبي( و دستور داد تا خطبه به نام آن حضرت بخوانند و سكه به نام ايشان زنند

بـه اميـد شكسـت خـوردن آن حضـرت در ايـن        (ع)حيلة ديگر مأمون برپايي جلسات مناظره با امـام رضـا  
 دينـي  بـرون  و دينـي  درون مختلـف  هـاي  فرقـه  سـران  با اظرهمن و مقابله به زماني ،(ع)امام. مناظرات بود

 و عقايـد  كـردن  تئوريزه حال در مأمون توسط شده ايجاد  باز فضاي از استفاده با ها  آن بيشتر كه پرداختند
 باورهاي و التقاط، ها  انحراف گسترش موجب شرايطي چنين. )98: 1392، ميرحسيني( بودند باورهايشان تبليغ
 ،(ع)اخبارالرضـا  عيـون  در، صـدوق  شـيخ . )189: 1391، حسـيني  و درخشـه ( بـود  شده مسلمانان نميا در باطل

مـأمون ايجـاد   ، در واقـع در ايـن دوران  . )132-153: 1ج، همان، بابويه ابن( است آورده را حضرت آن مناظرات
را بـه   (ع)ل بيتها و انشعابات گوناگون در ميان پيروان اهشكاف در صفوف شيعيان و به وجود آوردن فرقه

ايجـاد تفرقـه   . دانستنددشمن اصلي خود را امامان شيعه مي، عباسيان. ديدنفع حكومت خلفاي عباسي مي
با توجه بـه  . )43: همان، كالنتري( كردها عليه حكومت عباسي جلوگيري مياز قيام متمركز آن، بين شيعيان
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-راه را براي گروه ماجراجوي زيديه باز مي، يعيانبايد گفت كه فراهم بودن زمينة انشعاب در ش، موارد باال

سـابقة حضـور در    (ع)موسـي  از آن جا كه احمدبن. گروهي كه منكر تقيه و مروج قيام مسلحانه بودند. كرد
ايـن امـر در كنـار سـجاياي     . هاي امامت بودبراي گروه زيديه داراي ويژگي، هاي مسلحانه را داشتقيام

   )41: همان، عرفان منش( دادوه زيديه جهت بيعت در اولويت قرار مياخالقي ايشان وي را براي گر
 عمـوم ، در خراسـان  (ع)و حضـور امـام رضـا   ، نكتة ديگر آن كه فضاي به ظاهر باز سياسي در زمان مأمون

 هجـرت  سـيل  شـد  روانة اين خطـه كـرد و سـبب   ، اطالع بودند رابي مأمون باطني را كه از نيت شيعيان
. تـر از ديگـران بودنـد   كاروان مهم دو، هادر بين اين كاروان. شود سرازير ايران سوي هب علويان و سادات
 از زيـادي  كـارواني متشـكل از تعـداد    و بـود ) س( معصـومه  حضـرت  عهـده  بـه  آن سرپرستي كه كارواني

 تعـداد . شـد  عـازم ايـران   (ع)موسـي  احمـدبن  كاروانسـاالري  به، هشتم امام نزديكان و سادات، امامزادگان
  . )45: همان، كالنتري( اندذكر كرده نفر هزار پانزده را برخي تا (ع)موسي احمدبن كاروان معيتج

. را تـاب آورد  (ع)مأمون نتوانست حضور امام رضـا ، هاي سياسيها و بازيكارگيري همة دسيسهبا وجود به
. تصميم بر قتل امـام واداشـت  او را به ، داشت (ع)ناكامي او از اهدافي كه در ارتباط با واليتعهدي امام رضا

بلكه موجي از اغتشاشات براي براندازي ، چرا كه متوجه شد نه تنها واليتعهدي امام از خطر او را نرهانيده
  . )64: همان، عرفان منش( او در بغداد دامن زده است

   (ع)موسي احمدبن تأملي در علل قيام. 3. 2
در اين رابطه . وجود ندارد، رد توافق مورخين اسالمي باشدتاريخ دقيقي كه مو ،(ع)براي قيام احمدبن موسي

ق اسـت؛ يعنـي از آغـاز پـذيرش     . ه 203تـا   201يكي مقطع زماني : به دو مقطع زماني اشاره شده است
 203و ديگري مقطع زماني  )؛در آن رخ داده است (ع)كه شهادت امام رضا( 203واليتعهدي تا قبل از صفر 

  . )113: ، عرفان منش( و تاريخ وفات مأمون (ع)ماني تاريخ شهادت امام رضايعني در فاصلة ز 218تا 
برخـي از محققـان   . هاي مختلف بيان شده اسـت علت اصلي اين سفر نيز چندان روشن نيست و به شكل

بـه   (ع)موسـي  از علل سفر احمدبن (ع)هاي مأمون براي امام رضااز توطئه (ع)اند آگاهي احمدبن موسينوشته
فراتر از ديدار و به قصد ياري رساني بـه امـام در مقابـل    ، و انگيزة ايشان از سفر به خراسان بوده خراسان
قبل از عزيمت به ايران خويشان خود را در جريـان نقشـة    (ع)چون امام رضا. هاي مأمون بوده استدسيسه

  . )44: همان، كالنتري( مأمون قرار داده بود
و حتـي بـراي ايـن سـفر از     ، گيزة ايشان در اين سفر ديدار با برادر بـوده برخي ديگر بر اين اعتقادند كه ان

 ديگـر  و (ع)موسـي  احمـدبن : در ايـن رابطـه نوشـته اسـت     الـواعظين  سـلطان . مأمون استيذان كرده است
 44: همـان ، كالنتـري ( بودند شده ايران عازم، برادر ديدار قصد به و مأمون از قبلي اجازة كسب با زادگان امام
بـراي احمـدبن    بـرادر  فـراق  تحمل از اين منظر چون. )115: پيشاور هاي شب، الواعظين شيرازي ل از سلطانبه نق
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شد؛ اما وقتي به شيراز رسيده و خبر شهادت امام را از قتلـغ   ايران راهي كثير جمعي با، بود ناگوار (ع)موسي
 (ع)هجرت احمدبن موسي، ن اساسبر اي. تصميم به خونخواهي برادر گرفته است، خان حاكم شيراز شنيده

خبـر شـهادت   ، نبوده و آن حضـرت زمـاني كـه وارد ايـران شـده      (ع)پس از شهادت حضرت رضا، به ايران
بـا شـورايي    (ع)موسـي  در واقع پس از شنيدن خبر شهادت برادر بوده كه احمـدبن . برادرش را شنيده است

خته و به اين نتيجه رسيده كه تنها راه پـيش  متشكل از برادران و يارانش به بررسي حوادث و شرايط پردا
 از پس و مأمون هايگريحيله با، به وقوع پيوسته شيراز نزديكي اين مبارزه كه در. روي آنان مبارزه است

آغـاز ايـن سـفر را پـس از آگـاهي احمـدبن       ، گروه سوم. ايشان شده است شهادت منجر به نابرابر نبردي
ايشـان پـس از   ، از نظـر ايـن محققـان   . انديزة خونخواهي از برادر دانستهاز شهادت امام و به انگ (ع)موسي

، هايي كه در قبال علويان اتخاذ كـرده بـود  هاي مأمون نسبت به برادر خود و سياستهايآگاهي از توطئه
در لبـاب االنسـاب   . خونخواهي بوده اسـت ، تصميم گرفت به ايران عزيمت كند و قصد ايشان از اين سفر

زماني كه قضيه شهادت حضرت . در دارالسالم بغداد سكونت داشت (ع)حضرت احمدبن موسي«: آمده است
آنگاه از بغداد به قصد خونخواهي حركت كرد و با سه . را شنيد بسيار محزون شد و گريه بسيار كرد (ع)رضا

  .  )1341 ،ابي القاسم بن علي ابوالحسن( »هزار نفر از امامزادگان به قصد جنگ با مأمون حركت كرد
در آن زمان  موجود خفقان. است شيراز در (ع)موسي احمدبن مدفن كه معتقدند مورخان اتفاق به قريب اكثر

 پي در و »ديلمي عضدالدوله« زمان در كه اين تا. بماند مخفي شيعيان بر مقبرة ايشان هاسال سبب شد تا
 آن شـدن  آشـكار  چگـونگي  و ايشـان  مدفن با ارتباط در البته. شد آشكار بزرگوار آن قبر شگفت ايواقعه
  . هاستآن ترينمعروف از يكي ديلمي عضدالدوله روايت كه دارد وجود گوناگوني هايروايت

 به ورود از پس ايشان رسدمي نظر به، دانندبا توجه به اين كه بيشترين مورخان مدفن ايشان را شيراز مي
: گويـد مـي  كـه  نقلي آن و از اين رو است شنيده را رشبراد شهادت خبر شيراز نزديكي به رسيدن و ايران
 دليلـي  صـورت  ايـن  در چـون . رسدنمي نظر به درست، شد ايران عازم خونخواهي قصد به بغداد از ايشان
 بـود  نزديكتر راه هم، مركزي ناحيه از. شود ايران عازم، داشت كمتري شيعيان كه جنوبي ناحيه از، نداشت

  . بخواهد كمك آنان از توانستمي ايشان است و بوده نشينيشيعه شهرهاي مسير در هم و
اغلب بر اين باورند كه ايشان از ابتدا به ، اندرا كثير ذكر كرده (ع)اما آنان كه شمار همراهان احمدبن موسي

  . با مأمون گرد آورده است را براي جدال جماعت اين قصد خونخواهي برادر از بغداد حركت كرده و
درمقابله با مأمون اقدام بـه   ،(ع)احمدبن موسي ن چه بر سر آن توافق وجود دارد اين است كهدر هر حال آ

هـاي  در آثار العجم و شب. مبارزة مسلحانه كرده؛ اما در چگونگي مرگ ايشان نيز اختالف نظر وجود دارد
ان بـه شـهادت   سرانجام به دست سپاهيان قتلغ خـ ، پيشاور آمده است كه او پس از مدتي زندگي در اختفا

وي مـدتي مخفـي شـده و سـپس بـه      ، در حالي كه به گفتة بحرالعلوم. است )93: همان، منشعرفان( رسيده
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 مـأمون  قصد، رسدوي پس از اين كه به اين نتيجه مي. )تابي، ابن بطوطه( مرگ طبيعي وفات يافته است
 بازگشـت  بـه  مايل شما از كس به همراهان خود گفت هر، است (ع)طالب ابىبنعلى فرزندان خون ريختن
 و بـرادران  تمامى. ندارم اشرار اين با جهاد جز اىچاره من كه برد سالمت به مهلكه از جان تواندمي باشد
 دعـاى  هاآن حق در بزرگوار آن. كنند جهاد وى ركاب در اندمايل كه كردند عرض (ع)موسى احمدبن ياران
تداوم قيام كربال را ، اين كلمات و تبادالت كالمي. سازيد آماده خود را مبارزه براى پس: فرمود و كرد خير

شب قبل از شروع جنگ نابرابر با لشكريان يزيد خطاب  (ع)كلماتي كه امام حسين. كنددر اذهان تداعي مي
  . به ياران خود بيان فرموده بود

   (ع)رويكردي سياسي به قيام احمدبن موسي. 4. 2
چه كه باشد و تصميم به انجام آن در هر زماني از مهاجرت ايشـان اتخـاذ   هر  (ع)علل قيام احمدبن موسي

، از آنجا كه استراتژي و راهبـرد اساسـي ايشـان   . كنددر تحليل ماهيت قيام تغييري ايجاد نمي، شده باشد
اي شفاف جانشـين واقعـي ايشـان را بـه     گونهصادقانه و به، آگاهانه، پس از شهادت پدر، ترويج اسالم بود

توانست منجر بـه ماجراهـاي   اگرچه هرگز نمي، (ع)موضوع جانشيني امام موسي كاظم. يان معرفي كردشيع
گوياي اين واقعيت اسـت كـه بـا وجـود آگـاهي       (ع)اما اين اقدام احمدبن موسي، محمدامين و مأمون شود

تـدبيري  ت بـي اي فائق آيد كه در صـور وي توانست بر مسأله، ايشان از اهميت جايگاه امامت نزد شيعيان
افكني بين شـيعيان قـرار گيـرد و منجـر بـه      ممكن بود مورد سوء استفادة برخي از معاندان جهت اختالف

به پذيرش لفظي امامـت بـرادر و دعـوت    ، از واليت (ع)حمايت احمدبن موسي. نوعي بحران جانشيني شود
آگـاه   (ع)مأمون عليه امـام رضـا  هاي بلكه ايشان هنگامي كه از دسيسه، مردم براي بيعت با او محدود نشد

به ياري و در نهايت خونخواهي او شتافت و براي اين منظور تنهـا مبـارزة   ، با جمع كثيري از مريدان، شد
ناگفته نماند كه هر . را در پيش گرفت» تقيه«برخالف برادر كه براي مقابله با مأمون . مسلحانه را برگزيد

گرفتند و در اين خصـوص اشـتراك   هاي اسالمي بهره ميج آرماناز راهبردي يكسان براي تروي، دو برادر
تفاوت اساسـي وجـود   ، هاي اتخاذ شده توسط آنان براي مقابله با حكومت جوراما در تاكتيك، نظر داشتند

در ، ايشان قبل از قيام براي خونخواهي برادر. قيام مسلحانه بود، (ع)تاكتيك سياسي احمدبن موسي. داشت
 (ع)رضا امام جانشيني از پيش ق. ه 199 سال در، جنبش اين. ن طباطبا نيز شركت كرده بودقيام معروف اب

 و بـاراني ( داد رخ حجـاز  و عـراق  در اشايراني كارگزاران و هاايراني به مأمون نزديكي به اعتراض پي در و
دانسـتن ايشـان   اصرار بـر امـام   » زيديه«سبب شد كه فرقة  (ع)همين موضع احمدبن موسي. )همـان ، قانوني

هر كسي از فرزندان ، (ع)و حسنين (ع)علي ماساس اعتقادي مذهب زيديه اين بود كه پس از اما. داشته باشد
بايـد خـودش قـادر بـه      ماما، بر اين اساس. است ماما، كند مكه پارسا و عادل باشد و با شمشير قيا (ع)علي

مشي تقيه براساس مصـلحت بـوده   ، قه مخالف اتخاذاين فر. )109: همان، باراني و قانوني( جنگ يا دفاع باشد
اي كـه  مبـارزه . روداي مبارزه بـه شـمار مـي   نوبة خود گونهنيز به (ع)اين در حالي است كه تقيه ائمه. است
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شود و مبتني بر كار فرهنگي بـا هـدف تأثيرگـذاري بـر افكـار      از آن ياد مي» جنگ نرم«امروزه با عنوان 
مشي تقيـه يـا قيـام در تـاريخ اسـالم شـيعي       ، به مقتضيات و شرايط جامعه در هر حال بنا. عمومي است

  . از ماهيت جنگ مسلحانه برخوردار بوده است ،(ع)مسبوق به سابقه است و حركت احمدبن موسي

   نتيجه گيري. 3
، آن عليه خليفة عباسي با تأكيد بر تاكتيك به كار رفته در (ع)با هدف تحليل قيام احمدبن موسي، اين مقاله

هاي وي براي دور سـاختن مـردم از امـام    نخست به تبيين اوضاع و احوال سياسي زمان مأمون و دسيسه
اي به تالش مأمون براي ايجاد شكاف بين شيعيان در چـارچوب فضـاي بـه    سپس اشاره. پرداخت (ع)رضا

هاي متعـدد و  هتوانست شيعيان را به سمت تشكيل فرقشكافي كه مي. ظاهر باز سياسي اين دوران داشت
هاي انساني و اخالقي در عالم خالفت و عـالم  ويژگي همچنين تفاوت، در اين مطالعه. ناهمسو سوق دهد

بـراي بـه دسـت    ) مـأمون و محمـدامين  ( نزاع دو برادر. امامت به شكل تلويحي مورد مقايسه قرار گرفت
در ارتبـاط بـا منصـب    )  (ع)ن موسيباحمدبن موسي و علي( آوردن مقام خالفت و روابط خدامحور دو برادر

موضوعي كه تالش براي كسب قدرت را در عالم خالفت از يك سو و خلوص نيت براي سـپردن  . امامت
در يك جا نزاع . كشدامامت به امام برحق و برقراري عدالت را در عالم امامت از سوي ديگر به تصوير مي

براي امامت و فراخواندن پيـروان خـود بـه بيعـت بـا      و حيله و برادركشي و در جاي ديگر حمايت از برادر 
گرايي در قيـام  اوج اين عمل. حمايتي كه از حد كالم فراتر رفت و در عمل نيز خود را آشكار ساخت. برادر

، اي كه صورت گرفتـه باشـد  به ايران با هر انگيزه (ع)عزيمت احمدبن موسي. عليه مأمون به نمايش درآمد
دهـد  نشان مي (ع)واكاوي قيام احمدبن موسي. ي خونخواهي از برادر ختم شده استدر نهايت به قيامي برا
بـه  . اي نابرابر عليه حكومت جور و قيامي از جـنس قيـام كـربال بـوده اسـت     مبارزه، اين حركت مسلحانه

و الگويي براي مقابله با معاندان اسالم پـيش ر ، كارگيري تاكتيك رويارويي نظامي با دشمن در قيام كربال
امـام   قيامپس از . تواند از كارايي الزم برخوردار باشداي بنا بر مصلحت مينهد كه در هر عصر و زمانهمي

قيـام  كـه   شـكل گرفـت  سـتمگر   حكاممبارزه با  و هاي شيعي مختلفي براي خونخواهيجنبش، (ع)حسين
متأسـفانه پيرامـون ايـن قيـام     . رودهاي تأثيرگذار در اين رابطه به شمار مياز جمله قيام (ع)احمدبن موسي

آن  -نگـاري  هاي موجود به وقايعمطالعة جامعي دست كم به زبان فارسي صورت نگرفته است و پژوهش
رود بـه ابعـاد   از اين رو از محققان اسالمي و تاريخ اسالم انتظار مـي . اندبسنده كرده -هم با اختالف نظر

  . سياسي شيعه اهتمام ورزند مختلف اين قيام از منظر تأثيرگذاري آن در حيات
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