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نجمه

چکیده
سیاست به معنای نحوه حکومتداری و زعامت امت معنا شده و یکی از وظیایف اولییای دیین نییز
همین زعامت و والیتِ مردم است .امام موسی کاظم(ع) بهعنوان یکی از پیشوایان و امامان معصوم،
منشِ سیاسی منحصربهفردی داشتند .نظر به اهمیت این موضوع و جایگاه کاربردی آن در هر برهه
زمانی مشابه ،این مقاله ابتدا به بررسی شرایط خاص حکومتی در زمان هر خلیفه همعصیر بیا امیام
موسی کاظم(ع) پرداخته است و سپس منش سیاسی و مقابله امام کاظم(ع) با خلفا را بیان کرده است.
نظر به تاریخی و اعتقادی بودن بحث ،روش پژوهش این مقاله کتابخانهای و با رویکرد توصییفی و
تحلیلی بوده است .تفاوت منش سیاسی امام کاظم(ع) زمانی بهتر مشخص میشود که دانسته شیود
امامت ایشان با حکومت چهار خلیفه عباسی (منصور ،هادی ،مهیدی و هیارون عباسیی) هیمزمیان
است؛ زیرا آنچه عامل تمایز ِحکومت عباسی از سایر حکومتهای قبل از آن است ،این نکته اسیت
که حکومت عباسی برخالف سلف خود که آشکارا اسالم را تحقیر میکرد ،با فریب افکار عمومی و
دایه انتساب به اهلبیت و پیامبر اکرم(ص) روی کار آمد .آنان با تحریک افکیار عمیومی و برگیزاری
جلسات مناظره ،مکارانه قصد جمع آرای مردم و خراب کردن چهره ائمه اطهیار (علییهمالسیالم) را
داشتند .در مقابل امام کاظم(ع) از طریق تأسیس تشکیالت مخفی ،داشتن یاران نفیوذی در دسیتگاه
حکومت ،شجاعت در رسوا ساختن حکومت نامشروع عباسیان ،حمایت مالی از علویان و شییعیان از
طریق جمعآوری بیتالمال توسط وکال و تربیت شیاگردان بسییار ،نقیش مهمیی در ابقیا و اکمیال
مذهب جعفری و احیا سیاست اسالمی داشیتند .از نشیانه بیارز مبیارزه ایشیان بیا خلفیای عباسیی،
سالهای متمادی زندان ،شکنجه و تبعیدهای متوالی اسیت چراکیه اگیر سیاکت و آرام مییبودنید
اینقدر مورد آزار قرار نمیگرفتند.
کلیدواژهها :موسی بن جعفر(ع)  -منش سیاسی -حکومت عباسی-سیاست اسالمی
 1این مقاله در همایش «مدیریت معنوی جامعه در سیره ائمه اطهار(ع)» ارائه شده است.
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مقدمه
شناخت و درک عمیق از بینش سیاسی و روش امامان معصیوم(ع) در برابیر خلفیای ظیالم و جبیار ،شییوه
صحیح زندگی و چگونگی برخورد با ستمگران را به ما میآموزد .بهعالوه دفاع از امام معصیوم(ع) در برابیر
شبهات امری مهم و خطیر است و تنها در سایهی فهمی عمیق میتوان به این امر پیی بیرد کیه امامیان
معصوم(ع) هیچکدام شخصیت تکبعدی نداشتهاند و همه آنها نوری واحدند که بهفرمیان خداونید ،هیدف
واحدی را دنبال میکنند گر چه تفاوتهایی در منش آنها دیده میشود.
تاکتیکها و روشهای متفاوت امام هفتم(ع) ازجمله توصیه به تقیه ،نفوذ در حکومت با اسیتفاده از عناصیر
اطالعاتی (مثل علی بن یقطین) ،رسوا ساختن حکومت در مراسم پرجمعیتی مثل حج ،از روشهای ایشان
در مقابله با ظلم بوده است ،که دانستن این مسائل در تقویت قوهی علمی و سیاسی شیعیان در برخورد با
ستمکاران و استعمارگران بسیار کمککننده و الزم است.
در این راستا این پژوهش در جهت شناخت بیشتر اوضاع سیاسی و اجتماعی عصر عباسیان مییکوشید و
واکنشهای سیاسی و درایت ویژه امام کاظم(ع) را که متناسب با این عصر و در جهت اثبات حقانیت اسالم
ناب محمدی(ص) است را معرفی میکند.
در این پژوهش سعی خواهد شد که نقش امام کاظم(ع) در سیر نزولی اقبال مردمی نسبت بیه عباسییان و
رسوا ساختن آنها نسبت به ادعای خویشاوندیشان با پییامبر (صیلیاهلل علییه وآلیه) کیه بسییار مهیم و
تأثیرگذار بوده است ،بیشتر روشن گردد؛ زیرا این رسوایی بهقدری برای خلفای عباسیی نیاگوار بیوده کیه
بارها امام کاظم(ع) را به زندان افکنده و به صورتهای گوناگون شکنجه میکردنید .حیال در ایین فضیای
اختناق و فشار پایدار نگهداشتن پایههای شیعه ،تربیت شاگردان ،حفظ جان شیعیان و دفاع از اسالم کاری
بسیار دشوار و صعب مینماید؛ اما امام هفتم ،امام کاظم(ع) با شجاعت هرچهتمامتیر بیه ایین مهیم دسیت
مییابد و راه پاک ائمه معصومین (علیهمالسالم) را از خالفت نامشروع عباسی جدا میسازند.
این مقاله ابتدا گذری بر زندگانی امام کاظم(ع) خواهد داشت و سپس سیاستهای امیام کیاظم(ع) در برخوردبیا
خلفای همعصر ایشان یعنی منصور دوانیقی ،مهدی ،هادی و هارون عباسی را بررسی خواهد کرد.

پیشینه تحقیق
شیعیان بهموازات سایر مسلمانان در تدوین دانشهای اسالمی کار خود را آغاز کردند .در رابطه بازنیدگانی
امامان معصوم(ع) ،کتابهایی باهدفهای متفیاوتی نوشتهشده است :برخی از کتیابهیای شیعه برای ثبت
معجزات امامان معصوم(ع) نگاشته شده اند که قدیمیترین آنها «دالیل االئمه» نوشتهی محمد بن مسعود
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عیاشی عالم شیعی قرن سیوم و اواییل چهارم است .برخی دیگر از این کتابها مربوط به ادلههیای عقلی
و نقلیی در میورد اثبیات امامیت است مثل «اثبات الوسیله» مسیعودی ییا کتییاب «االسییتغاثه» ابوالقاسم
کوفی را میتوان نام برد.
برخی دیگیر از کتابها مثیل بصیائر درجییات یییا عییییون اخبارالرضا(ع) از شیخ صدوق ،حییدیثی -تییاریخی
هسیتند .دستهی دیگر ازاینگونه کتابها ،تاریخهای دوازده امیام هسیتند کیه کهنتیرین آنهیا ،تاریخاالئمه یا
تاریخالموالید و فیات اهل بیت میباشد که منتسب به نصر بن علی جهضمی میباشد .اما کهیینتییرین اثری که
به تفضیل به زندگانی دوازده معصوم پرداخته است کتیاب «االرشیاد» شییخ مفید میباشد.
اما امروزه دانش تاریخ بیشتر موردتوجه قرار میگیرد و بهعنوان یک رشیتهی علمی محسوب مییشیود و
علت آن درگیر شدن علما با تحوالت سیاسی بوده است که تحلیل تاریخ را طلب میکرده است.
کتابهایی که در مورد حضرت موسی بن جعفر(ع) و منش سیاسی آن حضرت نگاشته شدهاند عبارتانید از
کتاب «ناسخ التواریخ» ،یک دوره کتاب ی یازدهجلییدی به قلم مرحوم حسی یینقلی خی یان سی یپهر« ،سی ییره
پیشیوایان» نوشیته مهدی پیشوایی« ،سیره سیاسی ائمه» نوشته جییواد محییدثی و «در مکتییب اسیوهی
صیییییییالبت و مقاومت» نوشته دکتر علی قائمی .کتاب حیات فکری ،سیاسی امامان شیعه به قلم رسول
جعفریان ازجمله کتب دیگر در رابطه بازنیدگی سیاسیی امامیان اسیت .این پژوهش با روشیی توصییفی و
کتابخانهای بهطور مستقل و مجزا به سیرهی سیاسی امام کاظم(ع) میپردازد؛ با مروری بیر پیژوهشهیای
پیشین به این نتیجه میرسیم که پژوهشی بهطور مستقل به آن نپرداخته است .این مقالیه در پی شناخت
روشها و منشهای سیاسی امام کاظم(ع) در برابر مقتضیات زمان خود آن حضرت است بهطیوریکیه هر
کس م ییتوانیید بییهراحت یی با مراجعه به سیره سیاسی آن حضرت ،الگوهی یای رفتی یاری مناسبی در جهت
سیاست و سیاسی گری را پیدا کند.

 .1گذری بر زندگانی امام كاظم (علیهالسالم)
-1-1از ويدت تا شهادت

حضرت موسی بن جعفر(ع) در هفت صفر سال ( 128هی .ق) در أبیوا (یکیی از روسیتاهای اطیراف مدینیه)
چشم به جهان گشود .پدر بزرگوارش حضرت جعفر بن محمد(ع) ،امام ششم شیعیان بود و مادر بافضیلتش
«حمیده» نام داشت.
زمان تولد ایشان مصادف با خلیفه اموی «میروان بین محمید» مشیهور بیه میروان حمیار بیود کیه بیین
مهرومومهای ( 126هی .ق) تا ( 132هی .ق) در بالد اسالمی ،حکومت میکرد و دودمان و سلسلهی خیود
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را به باد داد( .سپهر ،بیتا)20 :

امام از بدو تولد همچون امامان معصوم دیگر با نشانههای خاصِ امامت چشم به جهان گشود ،زهد ،تقوی
و عبادت و خداجویی از همان کودکی خصوصیات شاخص آن امام معصوم بود .این خصوصیات بیهقیدری
واضح و روشن بود که همه مردم حتی مخالفان هیم بیه آن اعتیراف کردنید؛ از آن جملیه داسیتانی کیه
«ابوعلی» پسر ابراهیم از اکابر مشایخ خراسان (نخستین کسی که طریقت و اصول تصوف را در آن نواحی
رواج داد) نقل میکند( :الهامی)1377 :387 ،

کرامات و فضایل اخالقی ایشان بسیار زیاد است اما ازآنجاکه زندگی ایشان بعد از به امامت رسیدن بیشتر
موردتوجه مورخین قرار گرفت فضایل آن بزرگوار در دوران امامت بیشتر نگاشته شده است؛ امیا آن امیام
همام حضرت امام موسی بن جعفر(ع) در سال ( 148هی .ق) در بیستسالگی به مقام الهی امامت برگزییده
شد .دوره سیوپنجساله پیشوایی وی با سالهای آخر خالفت منصور دوانیقی ( ،)148-158خالفت محمد
(مهدی عباسی) ( ،)169-158هادی ( )170-169و سیزده سیال فرمیانروایی هیارون رشیید ()183-170
مقارن بود( .نصیری رضی)1378 :242 ،
امام کاظم(ع) بعد از پدر و جد بزرگوارشان حضرت امام محمدباقر(ع) ،نهضت علمی آن بزرگیواران را ادامیه
داد .ایشان ضمن لزوم رعایت تقیه ،مسئولیت حفظ برتری علمی شیعیان و تقویت تشکل آنان را بر عهده
گرفت .آثار این نهضت تربیتی در جنبشهای شیعی آن زمان قابلمشاهده و ارزیابی است.
شهرت شماری از یاران امام کاظم و زندانی شدن بسیاری از آنان ،مبین زوایایی از حرکیت سیاسیی امیام
کاظم(ع) علیه خلفای عباسی است .چنانکه ظرافت بیهکاررفتیه در هیدایت دوسیتان اهیلبییت(ع) رهبیری
هوشمندانهی نیروهای فکری و فرهنگی و پاسداری از دانشگاه جعفری ،عامل مهم استواری شییعه در آن
روزگار شمرده میشود.
امام کاظم(ع) در برابر منصور و مهدی و هارون عباسی سیاستهای ویژه و مخصوص مقتضیات آن زمیان
از خود ارائه کردند که باعث رسوایی و نمایاندن چهرهی ضد اسالمی عباسیان به مردم شد.
از تقیه تا حمایت از جهاد حسین صاحب فخ و از مناظره علمی با هارون تا جمعآوری بیتالمال مسیلمانان
همه از سیاستهای هوشمندانهی امام بود که در مبارزه با ظلم انجام دادند.
مهمترین سند مبارزاتی امام ،سالهای متمادی زندان ایشیان و شیکنجه و میرارتهیایی اسیت کیه توسیط
دستگاه عباسی خصوصاً هارون بر وجود مبارک ایشان رو داشته مییشید .هیارونالرشیید همیواره در کمیین
حضرت موسی بن جعفر(ع) بود ،اما نمیتوانست بهصورت علنی به آن حضرت آسیبی برساند .شاید او از تیرس
اینکه مبادا سپاهیانش در صف یاران آن حضرت درآیند ،از فرستادن آنان برای دسیتگیری و شیهید کیردن

منش سیاسی امام کاظم(ع) در برخورد با خلفای همعصرشان55 

امام خودداری میورزید ،زیرا پنهانکاری که افراد مکتبی در اقدامات خود ملزم بدان بودند موجب شیده بیود
که دستگاه حکومت حتی به نزدیکترین افراد خود اعتماد نکند( .مدرسی)1380 :84 ،
هارون مرتباً زندانهای امام کاظم(ع) را تغییر میی داد و سیرانجام در زنیدان «سیندی بین شیاهک» (میرد
غیرمسلمان) ،سختترین مهرومومهای حبس خویش را گذرانید ولی حاضر شد یک عذرخواهی یا پیوزش
صوری بخواهد و سرانجام در همان زندان توسط هارون مسموم شد و بیه مقیام اعیالی شیهادت رسیید
(مطهری )1377 :17 ،و در سال ( 183هی .ق) در بیست و هشتم رجب در سن  54تیا  55سیالگی بیه اجیداد
معصوم و طاهرش پیوست و در قبرستان قریش در بغداد دفین گردیید( .حسینی )1382 :200 ،معصیومیت و
مظلومیت آن حضرت بهگونهای بود که حتی بعد از فوتشان نیز ،بیحرمتی به ایشان پایان نیافت و هارون
برای عوام فریبی ترتیب معاینه جسد مبارک حضرت را داد و گواهی طبیبان بر فقدان هرگونه اثر و دلیلیی
را مبنی بر عدم کشته شدن امام(ع) گرفت .این امر حکایت از آن دارد که خلیفه از اندیشهی میردم دربیاره
عِناد خویش با امام(ع) مطلع بود( .زرگری نژاد)1381 :203 ،
 .1-2سیاست امام صادق(ع) در معرفی امام هفتم

هنگامیکه امام صادق وفات یافت پنج نفر را بهعنوان جانشین خود معرفی کرد ،این پنج نفیر پسیرش عبیداهلل،
معروف به «افطح» ،پسر دیگرش موسی(ع) ،محمد بن سلیمان والی بنیعباس در مدینه ،همسرش حمییده و نفیر
پنجم خلیفهی وقت منصور عباسی معروف به دوانیقی بود( .مدرسی)1372 :181 ،

ترکیب عجیبی بود ولی بعداً اسبابی که موجب شده بود امام ،ایین پینج نفیر را بیهعنیوان جانشیین خیود
برگزیند ،روشن شد.
زمانی که منصور خبر وفات امام جعفر صادق(ع) را دریافت کرد بهسختی گریست و چنین گفت« :دیگر میا
نظیر جعفر صادق(ع) را در علم و عبادت و پاکدامنی و زهد کجا مییابیم» .ولی در همیین زمیان نامیهای
سفارشی به والی خود در مدینه «محمد بن سلیمان» نوشت .در ضمن این نامه چنین آمده بود« :اگیر امیام
فرد مشخصی را جانشین خود قرار داده است او را بخوان و گردنش را بزن»( .کلینی)1381 :310 ،

مقصود وی آن بود که وصی امام صادق(ع) به قتل برسد .سلیمان بعد از دریافت این نامه چنین پاسیخ داد:
«امام ،پنج جانشین دارد ،کدامیک از ایشان را باید بکشم؟» منصور چون نامهی سیلیمان را خوانید گفیت:
«نمیتوانم اینها را به قتل برسانم»( .کلینی)1381 :310 ،

امام(ع) بهوسیله ی این وصیت خردمندانه توانست وصی شرعی خود را از گزند منصور حفظ کند ولی افیراد
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مکتبی به این راز پی بردند .برای مثال ابوحمزه ثمالی یکیی از رهبیران مکتبیی کوفیه خبیر فیوت امیام
صادق(ع) را در خارج از کوفه ،در جمع برخی از یارانش (کنار قبر امام علی بن ابیطالب) شنید ،وی به دنبال
آنکه به وفات حضرت(ع) آگاهی یافت .فریادی کشید و از هوش رفت ،چون به هوش آمد گفت« :آیا امیام
کسی را بهعنوان جانشین برگزیده است»؟ عربی که خبر وفیات امیام را آورده بیود گفیت« :آری پسیرش
عبداهلل و پسر دیگرش موسی(ع) و ابوجعفر منصور (خلیفه عباسی) را جانشیین خیودکرده اسیت» .ابیوحمزه
لبخندی زد و گفت« :سپاس خدایی را که ما را بهسوی رشد هدایت کرد و فرزند بزر را برای ما شناساند
و بر فرزند کوچک داللت کرد و امری بزر را پنهان داشت» .مقصود او را از این سخنان پرسیدند .گفت:
«خداوند عیوب فرزند بزر را آشکار کرد و با افزودن فرزند کوچک به فرزند بزر ما را بیهسیوی فرزنید
کوچک داللت کرد» .امام وصیت خود را برای منصور پوشیده داشت زیرا اگر منصور از وصی امام پرسیش
میکرد گفته میشد :تو خود وصی امام هستی( .ابن شهرآشوب ،بیتا)434 :

امام برای جانشینی ،نام فرزند بزر تر خود (عبداهلل را که پس از مر اسماعیل بزر تیرین فرزنید امیام
بود) را همراه با فرزند کوچکتر یعنی امام موسی(ع) نام برده است ،اما فرزند بزر تر از عیب مبیرا نبیود و
شایستگی جانشینی امام را نداشت و مقصود امام از این عمل آن بوده است که موسی کاظم(ع) را بهعنوان
جانشین خود معرفی کند.
امام با این عمل جانشین حقیقی خود را بر منصور پوشیده داشت زیرا خود منصور را نیز در شمار جانشینان ذکیر
کرده بود .اگر قرار بود امامت به فرزند بزر تر منتقل شود بهطور طبیعی عبداهلل به امامت میرسید و نییازی بیه
تعیین جانشین نبود و از طرفی هم امکان نداشت که امام موسی بن جعفر(ع) و عبداهلل هر دو جانشین امام گردنید
پس این وصیت داللت بر جانشینی حقیقی حضرت امام موسی کاظم(ع) داشت.

 .2امام كاظم و منصور دوانیقی
-2-1دوران منصور دوانیقی

سال ( 136هی .ق) ابوالعباس سفاح از دنیا رفت و جهان را از شیر خیونریزیهیایش آسیوده سیاخت .او در
تحکیم موقعیت بنی عباس و باوراندن مردم به حقانیت سلسلهی حکومتی خود تالش بسیار کرده بیود تیا
حدی که جانشین او منصور در وضع و شرایط تثبیتشدهای استقرار یافت .حدود چهار سال از زندگی امام
موسی بن جعفر (سنین کودکی ایشان حدود  4تا  8و  9سالگی) در عصر ابوالعباس سفاح گذشت که او به
جهت قتل و خونریزی آنچنان پیش رفته بود که او را سفاح (خونریز) لقب دادند( .قائمی)1378 :241 ،
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اوایل حکومت منصور ،امام را دشواری ویژهای در رابطه با حکومت نبود؛ اما مسئله این شد که بنیعبیاس
شعار خود را که «رضای آل محمد(ص)» بود عمالً تغییر دادند و حتی سیردمداران نهضیت چیون ابومسیلم
خراسانی و ابوسلمه از کار و رأی خود پشیمان شدند و روی بهسوی امام صادق(ع) آوردند و امام به دالیلی
آنان را طرد کرد؛ اما منصور (ابوجعفر بن محمد بن علی بن عبداهلل بن عباس (منصور دوانیقیی)) دومیین
خلیفه عباسی (از سال  136تا  158هیی .ق) است که بعد از فوت برادرش سفاح به کمیک ابومسیلم خراسیانی
خلیفه عباسیان گشت( .دهخدا)1377 :1277 ،
منصور پس از استقرار در حکومت و کشتن ابومسلم ،دو رکن پدیدآورنده حکومت بنیعباس ،فکر بیشیاخ
و بر کردن درخت اهلبیت را کرد که تنه اصلی آن را در آن روزگار امام صادق(ع) تشکیل میداد.
فشارها بر علویون و بعدها بر امام صادق(ع) بسیار شد .چه بسیار علویون که بیگناه و محرمانیه بیه دسیت
منصور به شهادت رسیدند و چه بسیار از موارد که امام را در مدینه ،از طریق والی خود تحتفشار داده و یا
به دربار خود احضار می کرد و سرانجام پیشوای ششم شیعیان جهان را به شهادت رساند و توطئه قتل امام
کاظم را هم داشت که باتدبیر زیرکانه امام صادق(ع) در تعیین وصی ناکام ماند.
منصور شمار فراوانی از علویان را کشت و شمار بیشتری از آنان هم در زندانهای او درگذشتند( .جعفرییان،
)1379 :385

فشار سیاسی عباسیان در دوره ای آغاز شد که پیش از آن امام بیاقر و امیام صیادق(ع) باتربییت شیاگردان
فراوان بنیه ی علمی و حدیثی شیعه را تقویت کرده بودند و جنبشی عظیم در میان شیعه پدید آورده بودند.
امام کاظم(ع) پسازاین دوره در مرکز این فشارها قرار گرفت .درعینحال رسالت ایشان آن بود تیا در ایین
حرکت علمی ،توازن و تعادل فکری را میان شیعیان برقرار کند .طبعاً عباسیان نمیتوانستند تشکلی به نام
شیعه را با رهبری امام بپذیرند .این مهمترین عاملی بود کیه آنهیا را وادار کیرد تیا امیام را تحیتفشیار
بگذارند( .جعفریان)1379 :385 ،
منصور فردی است جنایتکار ،عقدهای ،کینهجو و فوقالعاده حسود ،نمیتواند فردی را باالی سر خود ببیند.
او از روی خدعه و فریب روی کار آمده و سعی داشت از طریق دوستی و انس دیگیران را بیه دام انیدازد.
(قائمی)1378 :77 ،

او دوست خود را از راه دوستی از میان میبرد و مذهب را از طریق مذهب نفی و خنثی میکرد .میکوشید
امامت را بر اساس قاعده وراثت اثبات کند .بدون اینکه نصی در این مورد داشته باشد و این خالف خیط
شیعه بود که میکوشید همهچیز را از راه نص رسولاهلل اثبات نماید.
او فردی حیلهگر بود و برای اینکه خود را فردی «محبوب المله» جا بزند نذر میکرد ،بیا پیای برهنیه بیه
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زیارت خانه خدا برود و این کار را در سال ( 141هی .ق) انجام داد ،درحالیکه از ریخیتن خیون مسیلمانان
باک نداشت و او در سال ( 146هی .ق) با پای برهنه به سوی بیتالمقدس و مسجداالقصی رفت که قبلیه
اولین مسلمین است.
او برای اثبات برتری خود بر اهلالبیت سعی داشت ثابت کند ،امامیان از نسیل دختیری پییامبر هسیتند و
حکومت به آنها نمیرسد .نمیتوانست و یا نمیخواست بفهمد که مقیام امامیت منصیبی الهیی اسیت و
اصوالً بحث از نسل پسری یا دختری نیست.
امام کاظم(ع) پس از شهادت پدرش در سال ( 148هی .ق) امامت را عهدهدار شد و ده سال از دوران امامت
خود را در عصر منصور گذراند .در سالهای اولیه امامت ایشان منصور دوانیقی هنیوز در دغدغیه شیهادت
امام صادق(ع) بود ،آری او امام صادق(ع) را به شهادت رسانده و منتظر بازتاب آن بود( .جعفریان)1379 :385 ،
به حقیقت باید گفت که بسیاری از مردم به او خوشبین بودند و باورشان نمیشد کیه منصیور بیاآنهمیه
ادعای حمایت از اهلالبیت دستش را به خون فرزند راستین اسالم و سمبل اهلالبیت آغشته باشید .امیام
صادق(ع) را شهید کرد ولی از آینده امر خوف داشت.
به همین خاطر درباره فرزندش امام کاظم(ع) راه مدارا و خاموش ماندن را در پیش گرفت و در سیالهیای
اول امامت معترض او نشد و امام کاظم(ع) توانست حوزه درسی پدر را سروسامان دهد و شاگردان پراکنیده
او را از نو جمع کند و به درس و بحث بپردازند.
اما هر مقدار که از زمان شهادت امام صادق(ع) فاصله بیشتر میشد اعمال فشار او بر امام و بر علویون نیز بیشیتر
میگشت .در طراحی قتل امام کاظم(ع) بود که اجل مهلتش نداد و پس از ده سالی که از امامت امام میگذشیت
او از دنیا رفت و بهظاهر امام کاظم(ع) از شر او و از مشکلآفرینیهایی او راحت و آسوده شد.
منصور دلی پر ز کین نسبت به خاندان پیامبر(ص) داشت .وجود آنهیا را سیدی در راه پیشیرفت خیود بیه
حساب میآورد ،در پی آن بود که قدرت و اقتدار آنها را از صحنه روزگار محو کند.
اگر جرأت و توان داشت امام کاظم را به مانند پدرش به شهادت میرساند ولی وحشت از آن داشیت کیه
توطئه قبلی او نیز با این شهادت آشکار گردد .به همین خاطر ظاهراً به امام کاظم(ع) متعرض نشد ولی بیه
علویون و دوستداران اهلبیت سخت گرفت.
او علویون را به بهانههای واهی دستگیر و شکنجه میکرد و به قتل میرساند حتی اجازه دفن آنها را هم
نمیداد .کار منصور زجر دادن و آزار رساندن بود .جوانانی را کشت و از میان برد که حتی خانوادههایشیان
از این امر خبر نداشتند و تا مدتها گمان داشتند که آنان از ترس منصور فراری و آواره بیابانها هستند.
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او تنها به جنایات خود درباره آل علی(ع) بسنده نکرد و پس از مرگش هم سفارشهایی به بازماندگان کرد
او به پسرش مهدی وصیتی را بدین شرح نوشت:
من از دنیا میروم و متذکر میشوم که تو پس از من با سه گروه مواجه خواهی بود:
 فقیری که جز به ثروت و غنای تو امیدوار نیست. افراد ترسویی که خواستار امنیت از سوی تو میباشند. افراد زندانی که آرزوی خالصی از سوی تو دارند و ...وقتی به حکومت رسیدی بکوش میردم را محتیاجخود نگهداری برای تو اموالی گرد آوردهام که هیچ خلیفهای قبل از من اینچنین گردآوری نکیرد و بیرای
تو شهری بنیان نهادم (بغداد) که در جهان اسالم بینظیر است( .ابن واضح)1366 :349 ،
-2-1-1درخواست منصور دوانیقی از امام کاظم(ع) و واکنش ایشان

منصور برای نزدیک کردن امام(ع) به خیود ،اسیتفاده از عنیوان و موقعییت او ،نشیان دادن بیه میردم کیه
رابطهاش با اهلبیت خود است و درعینحال تحتنظر و کنترل داشتن امام گاهگاهی میکوشید خود را به
او نزدیک نشان دهد و از او درخواستهای بهظاهر احترامآمیز داشت.
ازجمله منصور از امام(ع) خواست تا در عید نوروز بهجای او بر مسند بنشیند و تحف و هدایایی که از سیوی
ایرانیان (بر اساس رسمی که معاویه بنانهاده بود) برایش آورده میشد جمعآوری کرده و دریافت دارد ولی
امام بسی آگاه تر از آن بود که فریب او را بخورد و خود را مجری طرح و نقشه او قرار دهد.
در پاسخ منصور امام فرمود:
«إنی قد فشتت األَخبَار عَن جَدِی رَسوُل اب (صلی اب علیه و آله و سلم) فَلَم اَجِد لِهَذا العِید خَبَراً؛ إِنهُ سُینهُ
لِلفُرسِ محاهَا اإلسالمَ وَ مَعَاذَ اب أن نُحیِیَ ما مُحَاهُ اإلسلَامُ».

«من اخباری را که از جدم رسول اهلل(ص) وارد شده بررسی کردم و خبری در اینباره (عید) پییدا نکیردم .ایین
عید از سنن ایرانیان است که اسالم بر آن خط بطالن کشیده است .به خدا پناه میبرم از ایینکیه چییزی را
که اسالم آن را از میان بُرده ،دوباره آن را زنده کنم»( .ابن شهرآشوب ،بی تا)279 :
منصور در پاسخ گفت« :این کار را «سایسهً للجند» انجام میدهد» .چرا که بسیاری از لشیکریان منصیور و
حتی دهقانهای معروف آن نواحی ایرانی بودند و طبیعی بود که به مناسبت این عید ،هدایای زییادی بیه
منصور اهدا میکردند و بدین ترتیب وجوه زیادی به خزینه او -که به بخل شهرت داشت -افزوده میشد.
بههرحال منصور بر امام(ع) فشار آورده و او را مجبور به جلوس بر مسند در آن روز کیرد .هدییههیا بسییار
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آوردند و امام(ع) از منصور دربارهی مصرف آن کسب تکلیف میکرد و منصور اجازهی تصرف و مصرف آن
را به خود امام(ع) واگذار کرد .در این حال فردی به خدمت امام آمد و هدیهای نداشت که تقدیم محضیر او
کند پس سه بیت شعر در مرثیهی امام حسین(ع) سرود و آن را تقدیم امام کرد و امام هم بهعنوان سیپاس
کل هدایای آن روز را تقدیم او کرد( .ابن شهرآشوب ،بیتا)279 :
واکنش امام(ع) در برابر منصور درواقع یک تیر بود با چند نشیان چراکیه امیال روشین سیاخت کیه سینت
رسولاهلل غیرازآن چیزی است که منصور ادعای آن را دارد .ثانیاً :با کسب تکلیف از منصیور ،بیر همگیان
روشن ساخت که اجبار و فشار منصور باعث جلوس آن حضرت بر آن مسند است ثالثاً :با بخشییدن تمیام
هدایا به آن مرد شاعر نشان داد که مقام و مادیات دنیوی فقط برای عباسیان است که ارزشیمند اسیت و
اهل البیت کمترین نظری به مادیات و مال و منا را ندارند و هدف آنها تنها هدایت بشر بهسوی سیعادت
حقیقی است و با این کار نامشروعت نظام عباسی را به همگان اعالم داشتند.
زراندوزی منصور چیزی نبود که قابل کتمان باشد .او به بهانههای مختلف اموال میردم را مصیادره و وارد
خزانه میساخت اما آنچنان بخیل بود که حتی برای خود نه غذای درستی داشیت و نیه لبیاس مرتیب و
منظمی و خست را به منتها درجه رساند (مسعودی )1365 :308 ،و او از دنیا رفت درحالیکه  14میلیون دینار
(طال) و  600میلیون نقره از خود برای پسرش مهدی گذاشت.
(ع)

-2-2نگهداری و حف دانشگاه جعفری ،اولین و مهمترین اقدام سیاسی امام کاظم

بررسی اوضاعواحوال نشان می دهد که هرگونه اقدام حاد و برنامهای که حکومت منصور از آغاز ،روی آن
حساسیت نشان بدهد صالح نیست ،ازاینرو امام کاظم(ع) دنباله برنامه علمی پدر را گرفت و حوزهای -نیه
به وسعت دانشگاه جعفری -تشکیل داد و به تربیت شاگردان بیزر و رجیال علیم و فضییلت پرداخیت.
(پیشوایی)1380 :115 ،

«سید بن طاووس» مینویسد :گروه زیادی از یاران و شیعیان خاص امام کاظم(ع) و رجال خانیدان هاشیمی
در محضر آن حضرت گرد می آمدند و سخنان گهربار و پاسخهای آن حضرت به پرسشهای حاضیران را
یادداشت مینمودند و هر حکمی که در مورد هر پیشآمدی صادر مینمود ،ضبط میکردند.
«سید امیرعلی» یکی از دانشمندان نامدار معاصر ،مینویسد:
در سال ( 148هی .ق) امام جعفر صادق(ع) در شهر مدینیه درگذشیت ،ولیی خوشیبختانه مکتیب علمیی او
تعطیل نشد ،بلکه به رهبری جانشین و فرزندش موسی کاظم(ع) شکوفایی خود را حفظ کرد (مختصیر تیاریخ
العرب ،عفیف بعلبکی ،ص ( .)209قمی ،بیتا)170 :
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موسی بن جعفر(ع) نهتنها ازنظر علمی تمام دانشمندان و رجال علمی آن روز را تحتالشعاع قرار داده بیود،
بلکه ازنظر فضائل اخالقی و صفات برجسته ی انسانی نیز زبانزد خاص و عیام بیود ،بیهطیوریکیه تمیام
دانشمندان که بازندگی پرافتخار آن حضرت آشنایی دارند در برابیر عظمیت شخصییت اخالقیی وی سیر
تعظیم فرود آوردهاند.
(ع)

-2-2-1چند تن از شاگردان ممتاز امام کاظم

حضرت موسی بن جعفر(ع) به تأسی از پدر و جد بزرگوار خود در تربیت شاگردان همت بسیار نهاد و باوجود
خفقان و فشار زیادی که بر شیعیان از سوی دستگاه عباسی وارد میشد وظیفه تعلیم و تعلم را از یاد نبیرد
و باوجود سالهای متمادی زندان و تبعید ،شاگردان بسیاری تربیت کردند که هرکدام از آنها معرف شیعه
ناب و جعفری و مبلغ اسالم حقیقی بودند ازجملهی آنها:
صفوان بن مهران :صفوان از مردان پاک و موثقی بود که بزرگان و علماء به روایات او اهمیت میدهنید.
در اخالق و رفتار به مقامی رسیده بود که مورد تأیید امام واقع شد( .ارفع)1380 :28 ،
حماد بن عیسی :حماد بن عیسی کوفی از اصحاب اجماع است و زمان چهار امام را درک کرده و در ایام
حضرت جواد(ع) سال  209وفات یافت( .قمی ،بیتا)275 :
صفوان بن یحیی :وی از بزرگان اصحاب امام کاظم(ع) بود .شیخ طوسی مینویسید« :صیفوان نیزد اهیل
حدیث موثقترین مردم زمان و پارساترین آنان به شمار میرفت».
امام کاظم(ع) میفرمود« :ضرر دو گر درنده که باهم به جان گله گوسفند بیی چوپیان بیفتید بییش از حیبُ
ریاست نسبت به دین شخص مسلمان نیست و فرمود :اما این صفوان ریاستطلب نیست»( .ارفع)1380 :30 ،

عبداب بن جُندب :عبداهلل بجلی و کوفی است ،اوثقه ،دارای منزلتی بلنید و عابید بیود .از اصیحاب امیام
کاظم(ع) و رضا(ع) و وکیل آن بزرگواران بود.
«علی بن یقطین» :وی در سال ( 124هی .ق) در کوفه به دنیا آمد ،پدرش شیعه بود و برای امام

صیادق(ع)

از اموال خود میفرستاد ،مروان او را تعقیب کرد وی فراری شد و همسر و دو پسرش علیی و عبیداهلل بیه
مدینه رفتند .هنگامیکه دولت اموی از هم پاشید و حکومت عباسی تشکیل شد ،یقطین ظیاهر شید و بیا
همسر و دو فرزندش به کوفه برگشت.
علی بن یقطین با عباسیها کامالً ارتباط برقرار کرد و برخی از پستهیای مهیم دولتیی نصییبش شید و در آن
موقع پناهگاه شیعیان و کمککار آنان بود و ناراحتیهای آنان را برطرف مییکیرد .او شخصیی بسییار میلمن و
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متعهد بود تا جایی که حضرت موسی بن جعفر درباره او فرمودند :گواهی میدهم او «علی بین یقطیین» از اهیل
بهشت است( .مجلسی ،بیتا )136 :یا درجایی دیگر میفرمایند« :ضَمِنتُ لِعِلّی بن یَقطِین أَن لَاتَسَّمه النّارُ اَبَیداً» .مین
برای علی بن یقطین ضمانت کردم که هیچگاه به آتش دوزخ نسوزد؛ و باالخره علی بن یقطیین بیه سیال 182
هی .ق .زمانی که حضرت موسی بن جعفر(ع) در زندان بودند ،درگذشت (کشی ،بیتا)430 :
یونس بن عبدالرحمان :از بندهی صالح خدا و از اصحاب اجماع است .ایشان روایاتی از حضرت کیاظم و
حضرت رضا(ع) نقل نموده است .امام رضا(ع) سه بار بهشت را بیرای او ضیامن شیده اسیت و در میورد آن
بزرگوار فرمودند« :یونس در زمان خود مثل سلمان فارسی است»( .ارفع)1380 :541 ،

 .3امام كاظم (علیهالسالم) و مهدی عباسی
-3-1ویژگیهای عصر مهدی عباسی

روز پنجشنبه ششم ذیحجه سال ( 158هی .ق) منصور از دنیا رفت و پسرش مهدی بیه حکومیت رسیید.
مر او برای مردم چند سالی مایه نعمت بود ازآنجهت که میردم از شیر او و ظلیم و اجحیاف او آسیوده
شدند( .قائمی)1378 :82 ،
مهدی عباسی حدود ده سال و یک ماه و پانزده روز حکومت کرد و حدود سال  169هی .ق از دنیا رفت و
علت مر او را برخی «زهر دادن» نوشته اند و این به مناسبت عدم رضایت برخی از سران بنییعبیاس از
نحوه زمامداری او بود .زمان مر

چهلوسه سال داشت (ابن واضح)1366 :132 ،

او در آغاز کار عفو عمومی داد ،زندانیان سیاسی را آزاد کرد ،از قتل و کشتار میردم کیه در عصیر منصیور
امری جاری و عمومی بود خودداری کرد .اموال مصادر شده از مردم را که منصور آن را درجایی قرار داده
بود به صاحبانش رد کرد ،بیتالمال را بین مردم قسمت کرد.
البته اگر این برنامه ادامه پیدا میکرد آثار و نتایج درخشانی به بار میآورد ولی متأسفانه طولی نکشید کیه
برنامه عوض شد و خلیفه جدید چهره ی خود را آشکار ساخت و برنامههای ضد اسالمی خلفای پیشین ،از
نو آغاز گردید.
او بساط خوشگذرانی و عیاشی را دایر کرد و نیدیمان را کیه در ابتیدای خالفیت بیه دربیار راه نمییداد،
موردتوجه فوقالعاده قرار داد و هر چه خیراندیشان و رجال بی غرض عواقیب نیاگوار ایین کیار را گوشیزد
کردند ،ترتیب اثر نداد و گفت « :آن دم خوش است که در بزم بگذرد و زندگی بدون نیدیمان در کیام مین
گوارا نیست»( .سیوطی ،بی تا)277 :
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خلیفه که سرگرم خوشگذرانی خود بود ،از آگاهی به وضع مردم دور ماند و درنتیجه فساد و رشوهخیواری
رواج یافت و مأموران مالیات ،عرصه را بر مردم تنگ کردند .خود وی نیز بنای سختگیری گذاشت و برای
نخستین بار مالیاتهایی بر بازارهای بغداد بست و زندگی کشاورزان فوقالعاده پریشان گشیت و از شیدت
فشار و سختی به ستوه آمدند.
اما آنچه باعث میشود از مهدی عباسی بهعنوان خلیفهی آبادگر در بعضیی تیواریخ ییاد شیود عیزم او در
ظاهرسازی و تظاهر به دینداری بود او می کوشید خود را فردی پایبند به دین و مذهب نشان دهید .او در
سال ( 161هی .ق) به توسعه خانه ی کعبه پرداخت و در این زمینه فقهای زمان نظر خواست که پاسخ امام
کاظم(ع) به او پاسخی قابلتأمل است که بهزودی بررسی خواهد شد.
مهدی در سیاست عوامفریبانه خود در ابتدای کار آوازه خوانان و افراد آلوده را به دربار راه نداد که این خود
سبب جلب نظر م ردم و اطرافیان شد ولی پس از یک سال تغییر رویه داد و بساط عیش و خوشگذرانی را
چنان گسترانید که نمونهی آن حتی در دستگاه یزید هم دیده نشده بود .آنهمه ثروت پدر را در راه لهو و
لعب و عیاشی خرج کرد و بخل پدر را جبران نمود( .قائمی)1378 :84 ،
او برای ازدواج پسرش هارون با زبیده در آن روزگار حدود پنجاه میلیون درهم خرج کرد و از ماههیا قبیل
برنامه جشن را آغاز کرده بود .مطربیان ،رقاصیان ،آوازخوانیان و افیراد متملیق و چیاپلوس آنهمیه پیول
افشانیها شکمی از عزا درآوردند.
بدین ترتیب ثروت بادآوردهی پدر زود فانی شد و مهدی عباسی برای جبران آن دست به ستم اقتصیادی
گشود به حقوق مردم اجحاف کرد .از آنان مالیات های سنگین درخواست کیرد تیا حیدی کیه کمتیر فیرد
مغازهداری میتوانست از شر او در امان بماند.
مردم برای رهایی از این اجحاف میکوشیدند میأموران دولیت را ازخودراضیی داشیته و مالییات کمتیری
بپردازند و این امر خود سبب رواج فساد و رشوه در کنار حیفومیل اموال مسلمین شد و البته بیازار رشیوه
در برخی از مناطق دوردست مثل کشورهای آفریقائی و ازجمله کشور مصر بیشتر بود.
طرز رفتار مهدی گرچه از جهات مختلف با پدرش منصور فرق داشت ولی روش این دو ،از یکجهت مثل
هم بود و آن سختگیری فوقالعیاده نسیبت بیه «علوییان» بیود .مهیدی نییز ماننید منصیور از هرگونیه
سخت گیری و فشار نسبت به بنیهاشم فروگذاری نمیکرد و حتی گاهی بیش از منصور خشیونت نشیان
میداد .مهدی که فرزندان علی(ع) را برای حکومت خود خطرناک میدانست ،همواره درصدد کوبییدن هیر
جنبشی بود که از طرف آنان رهبری میشد .او با گرایش بهسیوی تشییع و همکیاری بیا رهبیران علیوی
بهشدت مبارزه میکرد( .پیشوایی)1380 :118 ،
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مورخان مینویسند« :قاسم بن مجاشع تمیمی» هنگام مر خود وصیتنامیهای نوشیت و بیرای امضیای
مهدی نزد وی فرستاد .مهدی مشغول خواندن وصیتنامه شد ،ولی همینکه به جملهای رسید کیه قاسیم
ضمن بیان عقاید اسالمی خود ،پس از اقرار به یگانگی خدا و نبوت پیامبر اسالم(ص) و علی(ع) را بیهعنیوان
امام و جانشین پیامبر(ص) معرفی کرده بود ،وصیتنامه را به زمین پرت نمود و آن را تا آخر نخواند( .ابن اثیر،
)1380 :84

بد نیست متذکر شد که این تنها مهدی عباسی نبود که بیه امیر رتیقوفتیق کشیور مشیغول بیود ،بلکیه
همسرش نیز در ادارهی امور کشور دخالت و رأی تامی داشت و چه بسیار از بال آفرینیهیا کیه توسیط او
صورت میگرفت.
-3-2بهرهگیری از فرصتها برای پیشرفت جامعهی اسالمی

گفته شد که مهدی عباسی در راستای سیاست عوامفریبانهی خود درصدد توسعهی خانه کعبه برآمید و از
همهی فقهای زمان خود نظر خواست.
آنها فتوا داده بودند که نمیتوان خانه مردم را متصرف شد و هم نمیتوان آنها را مجبور به فروش خانه
خود کرد .علی بن یقطین در این جلسه حضور داشت و به مهدی عباسی پیشنهاد کیرد مسیئله را از امیام
کاظم(ع) بپرسد .او هم طی نامهای به فرماندار مدینه نوشت مسئله را از امام بپرسد و جیواب آن را بیرایش
بفرستد.
امام کاظم(ع) در پاسخ او فرمودند« :اگر کعبه در سرزمین مردم بناشده باشید میردم اوالی بیه بنیای خیود
هستند و برای توسعه کعبه نمیتوان وارد سرای آنان شد و اگر مردم به حریم کعبه واردشدهاند بیه حیریم
خود اولی است و »...بر اساس این حکم ،مهدی عباسی مجبور شد خانیههیای میردم را مجیزا و آنهیا را
خراب کند و خانه کعبه را توسعه بخشد( .مجلسی ،بیتا )228

امام کاظم(ع) با پاسخی خردمندانه به مهدی عباسی ،اوالً حقانیت خود را بهعنوان عالمترین و شایستهترین
فرد برای منصب امامت و رهبری حکومت را به همگان نشان دادند و ثانیاً :فرصت آبادانی و توسعه کعبیه
را به وجود آوردند کاری که اجدادشان در ابتدا و قبل از ظهور اسالم بیه عهیده داشیتند و آنهیم وظیفیه
میزبانی و سقایت از زائرین خانه خدا میبوده است.
بحث بهرهگیری امام کاظم(ع) از فرصتها ،آنهم در آن روزگار خفقان ،تنها منحصیر در مسیائل میادی و
آبادانی نبود .امام از هر فرصتی برای بیان حقایق ناب اسالم و رفع شیبهات مییکوشییدند نمونیهی ایین
مسئله را در تمام دوران خلفای عباسی همعصر امام کاظم(ع) میتوان مشاهده کرد .ازجملهی این اتفاقیات
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مناظرهی امام کاظم(ع) با مهدی عباسی در مسئله تحریم شراب است:
دریکی از سالها ،مهدی وارد مدینه شد و پس از زیارت قبر پیامبر(ص) با امام کاظم(ع) مالقات کرد و برای
آنکه به گمان خود ازنظر علمی آن حضرت را آزمایش کند! (کلینی ،بیتا  )406بحث حرمت «خَمر» در قرآن
را پیش کشید و این پرسش و پاسخ بین او و امام صورت گرفت:
 آیا شراب در قرآن مجید تحریم شده است؟ آنگاه اضافه کرد :میردم اغلیب مییداننید کیه در قیرآن ازخوردن شراب نهی شده ،ولی نمیدانند که معنای این نهی ،حرام بودن آن است!
امام فرمودند :بلی حرمت شراب در قرآن مجید صریحاًَ بیانشده است.
 در کجای قرآن؟امام فرمودند :آنجا که خداوند (خطاب به پیامبر) میفرمایند« :قُ إنما حَرم َ رَبّیَ الفَوَاحِشَ مَاَظَهرَ مِنها وَ مَیا

بَطَنَ و اإلثمَ وَ البَعیَ بِغَیِرَ الحَ ( »...بگو پروردگار من ،تنها کارهای زشت ،چه آشیکار و چیه پنهیان و نییز
«اِثم» (گناه) و ستم به ناحق را حرام نموده است( )...سوره اعراف ،آیه )33

آن گاه امام پس از بیان چند موضوع دیگر که در این آیه تحریم شده ،فرمود :مقصود از کلمه «اثم» در این
آیه که خداوند آن را تحریم نموده ،همان شراب است ،زیرا خیدا در آییهی  219سیوره بقیره مییفرمایید:
«یسئَلُونَکَ عَنِ الخَمَرُ المیسرَ قُ فِیهَما إثمُ کَبیر وَ مَنَافِعُ لِلنّاسِ و إثمُهَا اَکبَرُ مِن نَفعِهِمَا( »...از تو از شراب و
قمار میپرسند ،بگو در آن «اثم کبیر» (گناهی بزر ) و سودهایی برای مردم هست و گناهش از سیودش
بزر تر است)
و اثم که در سورهی اعراف صریحاً حرام معرفی شده ،در سوره بقره در مورد شراب و قمار به کیار گرفتیه
است ،بنابراین شراب صریحاً در قرآن مجید حرام معرفی شده است.
مهدی سخت تحت تأثیر استدالل امام قرار گرفت و بیاختیار رو به «علی بن یقطین» (که حضور داشیت)
کرد و گفت :به خدا این فتوای ،فتوای هاشمی ،است .علی بن یقطین گفت« :شکر خدا را که این علیم را
در شما خاندان پیامبر(ص) قرار داده است» .مهدی که از این پاسخ ناراحت شده بود درحیالیکیه بیهسیختی
خشم خود را فرود میخورد ،گفت« :راست میگویی ای رافضی».
(توضیح بیشتر آنکه :در آن زمان بنیهاشم ،شامل بنیعباس نیز میشد و ایینکیه مهیدی گفیت :ایین
فتوای هاشمی است میخواست این افتخار را به بنی عباس نسبت دهد و گویا مقصود علی بن یقطین این
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بود که :به حکم قرابتی که میان بنیعباس و علویان هست ،علم و دانش امام کیاظم بیرای مهیدی نییز
موجب افتخار است) (پیشوایی)1380 :127 ،
به طور کل سیرهی ائمه معصوم(ع) ما همگی اینگونه بوده است که در شرایطی که خلفا بهاصطالح بیرای
خراب کردن وجههی آنها و عقایدشان اقدام کردهاند کامالً اوضاع به نفع امامان معصوم(ع) و به ضرر خلفا
و خراب شدن خودشان میانجامد و برعکس فرصتی می شود تا حقانیت امامان نزد میردم و علمیا بیشیتر
روشن شود.
-3-3رسوا ساختن حکومت نامشروع

وقتی امام کاظم(ع) پیش مهدی عباسی آمد و دید که او رد مظالم میکند ،به او فرمود :چرا آنچه را کیه از
راه ستم از ما گرفتهای ،برنمیگردانی؟ مهدی پرسید :به منظورتان چیست؟ امام فرمود :فدک را برگیردان
وقتی مهدی از حدود فدک از آن حضرت سلال کرد .امام موسی کاظم(ع) همهی منیاطقی کیه زییر نظیر
حکومت وی بود را برشمرد (کنایه از این که حکومت را به ما برگردان که تو غصب کیردهای) وی گفیت:
این مقدار زیاد است ،دربارهی آن فکر میکنم (دهقان)1380 :133 ،
طبیعی بود که مهدی چنین کاری را انجام ندهد؛ زیرا افزون بر آنکه او محکومیت کسانی را که میانع از
بازگرداندن فدک به اهلبیت شده بودند میپذیرفت -و در میان آنها اجداد خود او نیز بودنید -واگیذاری
آن می توانست امکانات مالی فراوانی را در اختیار امام قرار دهد که این به مصلحت حکومت نمیتوانسیت
باشد( .جعفریان)1379 :388 ،
اما واقعاً قصد امامان معصوم(ع) از طرح مسیئله فیدک چیه مییتوانید باشید؟ شخصییت ائمیه معصیومین
(علیهمالسالم) و عقایدشان بر همگان حتی خلفای جابر عباسی کامالً روشن بود که بییاعتنیا بیه دنییا و
مسائل مادی هستند اما آیا مقصود امام(ع) از طرح مسئله فدک ،معصیومیت ییا مظلومییت حضیرت زهیرا
(سالماهلل علیها) در قابل مسائل فدک است یا مقصود آنها حق امامت و جانشینی حضرت علیی(ع) اسیت
که امویان و عباسیان آن را غصب کردند یا موضوع فراتر از این حرفهاست و مسیئله ،مسیئله حکومیت
اسالمی است .آن آرمان تشکیل جامعه اسالمی و رعایت عدالت در همه شئون اسیت کیه البتیه بیه نظیر
میرسد این فرضیه آخر به حقیقت نزدیکتر باشد چنانچه امام کاظم(ع) در دوران هارونالرشید خلیفه دیگر
عباسی دوباره آن را مطرح میکند اما در حقیقت طرح مسئله فدک ،بیشتر از هر چیزی حکومت عباسی و
نامشروعت آن را اعالم میدارد چراکه حکومتی که ادعای خویشاوندی و نزدیکی به رسولاهلل و اهلبییت
را دارد و مهمترین پایگاه و ستون ماندگاریاش را در فرییب افکیار عمیومی در جهیت مشیروعیت خیود
می داند بسیار سخت خواهد بود که این پایگاه را از دست بدهید و امیام کیاظم(ع) بیااطالع کامیل از ایین
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موضوع ،مرتباً جدایی منش خود و ائمه معصومین(ع) را از رفتارهای عباسییان اعیالم مییدارد و بیا طیرح
مسئله فدک نهتنها مسئله خویشاوندی را منتفی میسازد بلکه بیه نامشیروعت حکومیت آنهیا و غصیبی
بودن خالفت آنها اشاره می کند و در مقاطع تاریخی گوناگون از هر فرصتی بیرای روشین کیردن افکیار
عمومی استفاده میکنند.
-3-4نقش مقدرات الهی در ثبوت امامت

مهدی عباسی در آغاز حکومت کاری به کار امام نداشت و ظاهراً علیه او اقدام نکرد اما بعدها متوجه شید
آوازه امام(ع) در همه سرزمینهای اسالمی پیچیده است و مردم قلباًَ متوجه او شدهاند .بدین خاطر نتوانست
خشم خود را نسبت به او پنهان دارد و سختگیریهای او نسبت به امام(ع) شروع شد.
اما از آنجا که تقدیر الهی بر این قرار گرفته بود که همچنان نعمت امامت بر سر شییعیان مسیتدام باشید
اتفاقی افتاد که نقشهی قتل امام کاظم(ع) که توسط مهدی ریخته شده بود ،بر هم بخورد ماجرا از این قرار
بود که مهدی عباسی پس از استقرار در حکومت ،امام(ع) را به بغداد آورد و وارد زنیدانش کیرد (قیانمی:86 ،
 )1378و تصمیم گرفت که ایشان را به قتل برساند؛ اما همان شب که قصد قتل امام کاظم (علیه السیالم)
را داشت در خواب دید که امیرالملمنین علی(ع) به او فرمود :آیا اگر قدرت را به دست آورید در زمین فسیاد
کرده و قطع رحم میکنید؟ و این آیه را برایش میخواند« :فه عبستم اِن توَّلَیتُم أن تُفسِدُوا فی ايرض و
تَقطعُوا اَرحَامَکَُم» (سوره محمد ،آیه )22

در همین لحظه او از شدت وحشت بیدار شد و همان شب فرمان آزادی امام را صیادر کیرد و بیه
پیشنهاد نمود میخواهی نزد ما بمان و میخواهی به مدینه برگرد و امام(ع) به مدینه بازگشتند.

امیام(ع)

با نگاهی گذرا به این ماجرا میتوان بهخوبی دریافت که امام(ع) تنها یک مقام و منصیب سیاسیی خیاص،
نمی تواند باشد که چندی والیت و سرپرستی مردم را با ریزبینیهای اجتماعی و نگاه عمیق به سیاست بر
عهده داشته باشد و بعد از مدتی هم یک نفر بهتر از او پیدا شود و جای خیود را بیه او بدهید (در معنیای
سیاست مثبت) (عبدوس و اشتهارودی )1372 :48 ،بلکه امامت یک انتصاب الهی برای هدایت بشیر بیهسیوی
سعادت است که این سعادت هم با خواست خود و مردم و ارادهی خودشان در قبول هدایت خاصه (مقیام
امامت) صورت میپذیرد.
با توجه به معنای سیاست که همان تدبیر هوشمندانه و جامع برای اجرای عدالت و حفظ کشور و افراد آن
از فروپاشی و بی نظمی و نابسامانی از جهت داخلی و خارجی است همواره امامان (علیهمالسالم) رهبیران
سیاست مدار بودند یعنی هرگز گول سیاستبازان را نخوردنید و بیهاصیطالح کیاله بیر سرشیان نرفیت و
می کوشیدند تا امور و شئون زندگی مردم را بر اساس سیاست هوشمندانه و عدالت و ارزشهیای اسیالمی
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تدبیر و اداره نمایند چنین سیاستی عین دین است و آنچنان با دستورات دینی آمیختیه اسیت کیه هرگیز
نمی توان آن را از دیین جیدا نمیود عالمیه طریحیی مییگویید :در وصیف امامیان(ع) گفتیهشیده« :شیما
سیاستمداران ،بندگان خدا هستید و سپس میگوید :در امور دین و ملت از جانب خدا به پیامبرش واگیذار
شد تا آن پیامبر(ص) بندگان خدا را بر اساس سیاست خود تربیت و اصالح کند .بهعبارتدیگر باوجود اینکه
سیاست مثبت طبق مسائل گفته مسئله ممدوح در نزد ائمه معصومین(ع) است؛ اما همیشه هم این سیاست
کاربرد نداشته است و چه بسیار از مواقع ،ائمه(ع) از علم غیب و امداد الهی در تیدبیر امیور مسیلمین سیود
میجستند؛ عواملی که هیچ سیاستمدار دنیوی ،هرگز نمیتواند از آنها بهیره ببیرد و روشهیای خلفیای
عباسی را کامالً متحیر و مستأصل میکرد( .عبدوس و اشتهارودی)1372 :55 ،

 .4امام كاظم (علیهالسالم) و هادی عباسی
-4-1ویژگیهای عصر هادی عباسی

حدود سال ( 170-169هی .ق) بود که مهدی عباسی با دنیایی از آلودگی و گناه درگذشت و پسرش هادی
بهجای او نشست .هادی در زمان رسیدن به حکومت جوانی بود در حدود بیستوچهارساله که تقریباً ییک
سال و سه ماه حکومت کرد و مرد( .مسعودی)1365 :323 ،
هادی جوانی بود مغرور ،بیتجربه و اهل عیش و فساد ،که از جهات اخالقی بههیچوجه شایسیتگی احیراز
مقام خطیر خالفت و زمامداری جامعهی اسالمی را نداشت .او جوانی میگسار ،سبکسر و بیبنیدوبار بیود.
مردم را در گناه و آلودگی آزاد میگذارد و به همین خاطر عیدهای بیهدوراز مسیئولیت ،سیرگرم عیاشیی و
خوشگذرانی شده و کاری به کار دستورات دینی نداشتند .در دوران خالفت او کشور اسالمی که در آغیاز
نسبتاً آرام بود و ایاالت داستانها بهاصطالح مطیع حکومت مرکزی بودند براثر رفتار زننده و اعمال زشت
وی دستخوش اضطراب و تشنج گردید .او ناپختگی بسیار داشت و بسیار تنیدخو و بیدگمان و در زنیدگی
فردی سنگدل بود؛ و صدالبته با کینه و عداوت نسبت به فرزندان علیی(ع) بیه حکومیت رسیید .او از آغیاز
خالفت ،سادات و بنیهاشم را زیر فشار طاقتفرسا گذاشت و حق آنها را که از زمان خالفیت مهیدی از
بیتالمال پرداخت میشد قطع کرد و با تعقیب مداوم آنها ،رعب و وحشت شیدیدی در مییان آنهیا بیه
وجود آورد و دستور داد آنان را در مناطق مختلف بازداشت نموده روانه بغداد کنند( .ابن واضح)1366 :142 ،
هادی بسیار اهل فسق و فجور بود و اموال بسیاری را در این راه مصرف کرد و در ایین راه مییخواسیت
شهرتی را نیز به هم رساند .موصلی (ابراهیم موصلی) آوازخوان معروف عصر او سه بیت شیعر را بیه غِنیا
خواند او پنجاههزار دینار به او صله داد و پسر ابراهیم میگفت :اگر هیادی چنید صیباحی بیشیتر زنیدگی
میکرد ،ما دیوار خانه خود را از خشتهای طال و نقره میساختیم (اغمانی ،بیتا.)140 :
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و تأسف در این بود که همه این اموال را از مردم مستمند و فقیر تحت عنوان مالیات ،دریافت میداشیتند
و در مواردی هم از راه مصادره بهپیش میرفت و درواقع این اموال مردم و بیتالمال آنها بیود کیه بایید
هزینه فسق و فجور و عیاشی او را بپردازد.
او اهل غرور بود و هوای جوانی او را مست و از خودبیخیود کیرده بیود .بیه هنگیامیکیه در خیابیان راه
میرفت شرطهها با شمشیرهای برهنه در برابرش راه میافتند تا ابهت سیلطنت و قیدرت او در دل میردم
جای گیرد .او نیز چون پدرش مهدی و اجدادش در پی آن بود که مجرمی را به دست آورد و او را بکشید
و همچون منصور «کاخ سر» داشته باشد و همهی اعدامها در حضیور او در آن کیاخ صیورت مییگرفیت.
هادی دستور قتل و خونریزی بیشتری داد که اجل مهلتش نداد( .قانمی)1378 :86 ،

او برای اعمال فشار در مدینه بر علویون و هم برای امام کاظم(ع) «اسحاق بن عیسی» را والی مدینه کرد و
او نیز نوهی عمر بن خطاب یعنی «عبدالعزیز بن عبداهلل» را قائممقام خود ساخت .این فرد شخصی بسییار
ظالم و فاسق و از سختترین دشمنان آل علی(ع) بود.
هادی عالقهی وافری به آدمکشی داشت و مدام در پی افراد بنیامیه و شیعیان بود تا آنها را به قتل برساند.
(ع)

-4-2قیام حسین صاحب و موضع امام

همانطور که گفته شد هادی سختتر از گذشته ،علویون را تحت فشار و آزار قرار میداد .او حتی شاعران
را صله میداد که ذم اهل بیت کنند و قبیحترین اشعار ،بیشترین صِله و جایزه را به خیود تعلیق مییداد و
این شاعران نابکار و افراد آلوده ،صرفاً برای دستیابی به پول و مال چه بسیار از حقوق اهیلبییت را کیه
پایمال کردند و چه بسیار از دوستداران اهلبیت را که تحقیر و یا به صورتهایی بدنام کردند.
هادی چه بسیار از جوانان ع لوی را که همه پاک و باصفا بودند از میان برد و چه بسیار از آنان که پیس از
کشته شدن درجایی مدفون گشتند و خانواده خویشان آنها جرئت نکردند از قبرشان خبرگیرند و یا بر سر
مزارشان بروند( .قانمی)1378 :86 ،
در چنین شرایطی بود که فرد به نام «حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابیطالب» که یکیی از رجیال
برجسته ،بافضیلت و شهامت و عالیقدر هاشمی بود و پدر ،دایی ،جد و عموی مادری دیگر از خویشیان و
نزدیکان وی توسط «منصور دوانیقی» به شهادت رسیده بودند تصیمیم بیه قییام گرفیت .در واقیع شیدت
فشارها بر علویون ،آن ها را به ستوه آورده بود و بر اثر همین بیدادگریها ،کمکم یک نهضت مقاومیت در
برابر حکومت عباسی به رهبری «حسین صاحب فخ» منعقد گردید( .پیشوایی)1380 :122 ،
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امام کاظم(ع) از آغاز تا نضج و تشکل نهضت از آن اطالع داشت بلکه با حسین صیاحب فیخ در تمیاس و
ارتباط بود گرچه پیشوای هفتم شکست نهضت را پیشبینی میکرد ،لییکن هنگیامی کیه احسیاس کیرد
حسین در تصمیم خود استوار است به او فرمود« :گرچه تو شهید خواهی شد ،ولیی بیاز در جهیاد و پیکیار
کوشا باش ،این گروه ،مردمی پلید و بدکارند که اظهار ایمان میکننید ولیی در بیاطن ایمیان و اعتقیادی
ندارند ،من در این راه اجر و پاداش شما را از خدای بزر میخواهم» (مجلسی ،بیتا)169 :
«حسین صاحب فخ» زمیانی را کیه بیرای قییام خیود در نظیر گرفتیه بیود اییام حیج بیود امیا بیه دلییل
سختگیریهای طاقتفرسای فرماندار وقت مدینه ،باعث شد که آتش این نهضیت زودتیر شیعلهور شید.
فرماندار مدینه که از مخالفان خاندان پیامبر(ص) بود ،برای خوشخدمتی به دستگاه خالفت و گویا بهمنظور
اثبات لیاقت خود! هرروز به بهانهای رجال و شخصیتهای بزر هاشمی را اذیت میکرد .ازجمله ،آنهیا
را مجبور میساخت هرروز در فرمانداری حاضرشده خود را معرفی نمایند .او به این هم اکتفا نکرده ،آنها
را ضامن حضور یکدیگر قرار میداد و یکی را به علت غیبت دیگری ،مواخذه و بازداشت مینمود! یک روز
«حسین صاحب فخ» و «یحیی بن عبداهلل» را به خاطر غیبت یکی از بزرگان بنیهاشم سخت ملاخذه کیرد
و بهعنوان گروگان بازداشت نمود و همین امر مثل جرقهای بود که به انبار باروتی برسید ،موجیب انفجیار
خشم و انزجار هاشمیان گردیده نهضت آنها را جلو انداخت و آتش جنگ در مدینه شعلهور گردید.
بهمحض اینکه حسین قیام کرد ،عده ی زیادی از هاشمیان و مردم مدینه با او بیعت کیرده بیا نیروهیای
هادی به نبرد پرداختند و پس از آنکه طرفداران هادی را مجبور به عقبنشینی کردند ،به فاصیلهی چنید
روز ،تجهیز قوا نموده بهسوی مکه حرکت کردند تا با استفاده از اجتماع مسلمانان در ایام حج ،شهر مکیه
را پایگاه قرار داده ،دامنهی نهضت را توسعه بدهند .هادی سپاهی را به جنگ آنان فرستاد .در سرزمین فخ
دو سپاه به هم رسیدند و جنگ سختی درگرفت .در جریان جنگ ،حسین وعدهای دیگر از رجال و بزرگان
هاشمی به شهادت رسیدند و بقیهی سپاه او پراکنده شدند وعدهای نیز اسیرشده پس از انتقال به بغداد ،به
قتل رسیدند.
مزدوران حکومت هادی به کشتن آنها اکتفا نکرده ،از دفن اجساد آنان خودداری نمودند و سرهایشیان را
از تن جدا کرده ناجوانمردانه برای هادی عباسی به بغداد فرستادند که به گفتهی بعضی از مورخان تعیداد
آنها متجاوز از صد بود( .ابن اثیر ،بیتا )93
شکست نهضت شهید فخ فاجعهی بسیار تلخ و دردآلودی بود که دل همهی شیعیان و مخصوصاً خانیدان
پیامبر(ص) را سخت به درد آورد و خاطرهی فاجعهی جانگداز کربال را در خاطرهها زنده کرد.
این فاجعه بهقدری دلخراش و فجیع بود که سالها بعد ،امام جواد(ع) میفرمود« :پیس از فاجعیهی کیربال
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هیچ فاجعهای برای ما بزر تر از فاجعهی فخ نبوده است» (مجلسی ،بیتا)165 :

در اینجا شاید این سلال به ذهنها خطور کند که قیامهای اینچنینی که شکست آن از قبل معلوم اسیت
بهطوریکه حتی امام کاظم(ع) وقوع شکست آنها را خبر میدهد چرا بازهم کسانی مثل حسیین صیاحب
فخ دست به چنین اقداماتی میزنند .در واقع پاسخ این سلال این است که:
افراد این حرکتها بهخوبی میدانستند که تالششان بهزودی با شکست روبهرو خواهید شید ولیی از دنییا
آن چنان بیزار شده بودند که دیگر تحمل شکیبایی نداشتند تا بتوانند فرصت کافی را برای برنامهرییزی در
اختیار خود بگذارند .این جماعت میشوریدند و درراه دفاع از محرومان ،خود را با مر روبهرو میکردند و
در حقیقت این علویون بهاصطالح دست به عملیات انتحاری میزدند( .مدرسی)1380 :208 ،
نکتهی دیگری که باید به آن توجه کرد این است که امام کاظم(ع) چرا خودشان دست به قیام نمیزننید و
در مقابل دستگیریها و زندانها ،فرمان جهاد صادر نمیکردند؟
پاسخ این است که امام کاظم(ع) در حقیقت خواهان برانگیختن روحیهی اسالمی در میان امت محروم بود
و با روش خلفا که در فکر تطمیع و رشوه دادن و خریدن مردم و تشکیل گروهی از متعصبان و میزدوران
بودند که پیرامون خودشان جمع کنند کامالً متفاوت بود و امام(ع) نمیخواست با همان شیوه خلفا ،قیامی را
علیه آنها سازمان دهد.
زیرا امام کاظم(ع) شخصیتی مکتبی بود که به اهداف الهی ایمان داشت و از اندیشه و طرح و برنامیههیای
خاصی بهره می جست که خواستار پیاده کردن آن در میان امت بود تا بدینوسییله سیتمدیدگان را ییاری
دهد این دشوارترین مرحله در تغییر و دگرگونی امت بود که ائمه(ع) ندای آن را سر میدادنید .ایین تغیییر،
یک دگرگونی حقیقی بود و تنها شعار دادن یا بازی با الفاظ نبود چراکه امام(ع) ندای انقالبی حقیقی را سیر
میدهد( .مدرسی)1380 :212 ،
امام(ع) و پیامهای آسمانی همگی خواهان آن بودند که امت را تدریجاً بهسوی تعالی و کمال سیوق دهنید،
بهگونهای که مردم خود بتوانند احکام و ارزشها را تطبیق دهند .امام(ع) نیز بهعنوان یک بشر ،نیرو و علم
و تقوی خود را برای امت محروم ،به کار میگرفت تا توانایی کیافی را در اختییار ایشیان بگیذارد و امیت
بتوانند بر طبق قوانین و شرایط طبیعی به پا خیزد و انقالبی را تدارک ببینند.
این است آن روشی که امام(ع) به آن ندا درمیداد ،روشیی کیه از قییام امیت بیهوسییلهی شیکوفا شیدن
تواناییهای درونی آن نشأت میگرفت .واقعیت این است که استمرار تسلط حاکمان سیرکش ،گیاهی بیه
سبب نبودن مردم در صحنه است ،اگر چه اختالف سردمداران حکومت طیاغوتی ،خیود موجیب تضیعیف
حکومت می شود زیرا حکومتی که بر دوش گروهی از فرمانداران نظامی و سیاسی و طرفداران سیودجوی
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حکومت و افراد هوسباز بنا شود ،پس از مدت کوتاهی منافع این عده با یکدیگر تعارض پیدا خواهد کرد.
برای درک این واقعیت ،باید جنگ های فراوانی که در زمیان عباسییان بیه وقیوع پیوسیته اسیت ،اعیم از
جنگهای عباسیان با یکدیگر یا برخوردهای ایشان با دشمنان خودشان را ازنظر بگذرانیم.
اما در مورد اینکه چرا ائمه انقالبهای محلی را کیه حیاکی از درد میردم منطقیه خاصیی بیود را تأییید
نمیکردند باید گفت که امامان معصوم(ع) خصوصاً امام کاظم(ع) در خصیوص قییام حسیین صیاحب فیخ و
ادارسه )1نمیخواستند حکومتهای منطقهای نظیر این حکومتها را تشکیل دهند چرا که آنهیا اهیدافی
بزر تری یعنی ،باال بردن سطح رشد و بینش امت و سازماندهی آنها را در نظر داشتند تا بیدینوسییله
شایستگی آزادگی را بیابند و آن را مراقبت کنند و نیز بر حکومت خود توانا باشند .امام موسی بن جعفیر(ع)
برای رسیدن به همین اهداف میکوشید و درراه همین اهداف به شهادت رسید .امام موسیی بین جعفیر(ع)
نمیخواست حتی حکومتی نظیر ادارسه تشکیل دهد ،بلکه هدف امام -متحول ساختن همه امیت اسیالم
بود و این هدف هم بدون تقویت محرومان و سازماندهی ایشان امکان نداشت ،امام میبایسیت آنهیا را
به ارزش های خاصی مجهز کند تا بتواند انقالبی بر ضد سلطهجویان طاغوتی و ستمگران برپا کند .وگرنه
بدون انقالب درونی ،فرد اگر به فرماندهی ارتش یا ریاست یک گروه برسید ،خلفیای عباسیی بیهراحتیی
میتوانستند فردی را به نزد او بفرستند تا او را به سازش وادارند و مال و مقام را بهعنوان رشوه تقدیم وی
کند تا این شخص به گروه محروم زیردست خود خیانت کند و در کنار هارون قرار گیرد.
امام(ع) نمیخواست چنین افرادی را در میان امت به وجود آورد بلکه ،طرح امام آن بود که گروهی از مردم
را به عقاید راسخ مجهز کند.
درواقع ابزار کار ائمه معصومین(ع) ،مردم و خواست آنها و تربیت ایشان است و قیرار نیسیت کیه امامیان
معصوم(ع) علیالخصوص حضرت موسی بن جعفر(ع) با کمک امداد غیبی و دعا ،بسیاط مهیدی و هیادی و
هارون و ...را براندازد نه اینکه نمیتوانستند بدینگونه اعمال اقدام کننید بلکیه ایشیان نمییخواسیتند از
طریق امور غیبی به اصالح امت بپردازند چرا که مسئله بدینصورت بسیار ساده بود .امام دست خود را به
دعا باال میبرد و از خدا میخواست که آن ها را نابود سازد و خداوند هم دعیای او را مسیتجاب مییکیرد.
بدین ترتیب امام بر مسند فرمانروایی تکیه میزد و به سادهترین شکل ،بیه حکومیت سیرزمین اسیالمی،
میپرداخت؛ اما مسئله غیرازاین است .امام(ع) هدایتگر مردم است.
« 1اَدارسه» :انقالبی است که به سرکردگی ادریس در زمان امام کاظم (علیهالسالم) صورت گرفت او از بازماندگان فاجعهی فیخ بیود کیه
ابتدا به مدینه گریخت و مخفی شد و سپس به اهواز رفت و ازآنجا راهی مصر شد و مخفیانیه بیه مغیرب عزیمیت کیرد و بربرهیا را
گردآورد و توانست حکومت ادارسه را تشکیل دهد و آنها حتی «هرثمه بن اعین» که سپاهی از جانب هیارون را گسییل داده بیود را
شکست دادند (مدرسی.)212:1380 ،
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-4-3خشم هادی بر امام کاظم(ع) و واکنش ایشان

بعد از شکست حسین فخ ،وقتی سر او را به نزد هادی عباسی آوردند ،او اشعاری چند بر زبان آورد و چون
میدانست پیشوای هفتم بزر ترین شخصیت خاندان پیامبر است و سادات و بنیهاشم از روش او الهیام
میگیرند ،پس از حادثهی فخ ،سخت خشمگین شد ،زیرا اعتقاد داشت در پشت پیرده ،از جهیاتی رهبیری
این عملیات را آن حضرت به عهده داشته است بدینجهت نگرانی شدید خیود را از موسیی بین جعفیر(ع)
اظهار نمود و قسم یادکرد که او را خواهد کشت« :به خدا سوگند ،حسین (صاحب فخ) به دستور موسی بن
جعفر(ع) بر ضد من قیام کرده و از او پیروی نموده است ،زیرا امام و پیشوای این خاندان کسی جز موسیی
بن جعفر نیست .خدا مرا بکشد اگر او را زنده بگذارم»! (مجلسی ،بیتا)151 :
قاضی ابویوسف که در مجلس حاضر بود او را آرام کرد و گفت :نه موسی بین جعفیر و نیه هییچکیدام از
فرزندان این خانواده اعتقاد به خروج علیه خلفا را ندارند.
بعد از رسیدن این خبر به حضرت موسی بن جعفر(ع) تاریخ دو گونه روایت میکند :اول آنکه این تهدیدها
با خونسردی امام(ع) روبرو شد اما در میان خاندان پیامبر و شیعیان و عالقهمندان آن حضرت سخت ایجیاد
وحشت کرد و امام(ع) هیچگونه عکسالعملی در این مسئله نشان ندادند (پیشوایی )1380 :123 ،و روایت دیگر
آنکه امام وقتی تهدیدهای او را شنید در حق وی نفرین کرد (دعای معروفی کیه امیام بیا رسییدن خبیر
تهدید از جانب خلیفه خوانده ،معروف به جوشن صغیر است که در کتیابهیای ادعییه آمیده اسیت)( .ابین
شهرآشوب ،بیتیا )370 :اما آنچه روشن است در مورد این دو روایت آن است که امام(ع) همچنان باصیالبت و
بدون هیچ ترسی ،با آگاهی از عاقبت هادی که چند صباحی بیشتر بیه آخیر حکومیت او بیاقی نمانیده بیا
خویشتن داری ،جان علویون و شیعیان را که سخت مورد آزار و شکنجه بودند را نجیات داد و تیاریخ هیم
همینگونه شهادت میدهد که هادی چندی از این واقعه نگذشت که مرد.
هادی فردی قدرت طلب بود و از ابراز قدرت خود لذت میبرد ،او در میورد جانشیینی خیود عالقیهای بیه
اعطای خالفت به برادر خود هارون را نداشت و دوست داشت فرزند خردسالش یعنی جعفر را به حکومیت
برساند در همین راستا خالد برمکی را که سعی داشت هارون را به خالفت نزدیک کند محبیوس سیاخت؛
اما تالش های مادر هادی یعنی خیزران که هادی سخت تحت تأثیر او بود باعث شد که هادی نسبت بیه
هارون نرمتر شود و با سفارش میادر ،هیارون هیم از هیر نیوع ارادتمنیدی و مرییدی نسیبت بیه هیادی
رویگردان نبود تمام این عوامل دستبهدست هم داد تا دوره جدییدی از سییاهتیرین روزگیار علییه امیام
معصوم(ع) شکل بگیرد و هارون این شخص کینهجو و عقدهای و شکنجهگر به مدت بیسیت و چنید سیال
خالفت جامعه اسالمی را بر عهده بگیرد( .قانمی)1378 :92 ،
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-5امام كاظم (علیهالسالم) و هارون عباسی
-5-1ویژگیهای عصر هارون

حدود سالهای ( 169تا  170هی .ق) بود که هادی نیز در سن پیایینی و در عیین جیوانی از دنییا رفیت و
برادرش هارون (پسر مهدی عباسی) در سن  21سالگی به حکومت رسید( .مسعودی)1365 :275 ،
هارون در دوران مهدی عباسی ولیعهد دوم بود که حتی مهدی قصد داشت به دلیل لیاقت او (نسیبت بیه
آنچه خود لیاقت میدانستند) او را ولیعهد اول کند که میر امیانش نیداد؛ امیا در زمیان حییات مهیدی،
فرماندهی جنگ با رومیان را بر عهده داشت و بالد مغرب را هم در کنترل خویش داشیت .میادر هیارون،
زنی پرنفوذ به نام خیزران بود و رابطهی نزدیکی با برمکیان ایران داشت بهطوریکه هارون را مادر فضل
بن یحیی برمکی شیر می داد و خیزران خودش ،فضل را شیر میداد (نقش آنها در به حکومیت رسییدن
هارون ،بسیار ملثر بود).
با رسیدن هارون به حکومت فضل پرماجرا و تلخی در تاریخ اسالم گشیوده شید کیه از جهیات مختلفیی
دارای اهمیت است .دروازه دیگری از رنجها و مصائب به روی خاندان علی(ع) باز شید کیه مهیمتیرین آن
شهادت امام موسی بن جعفر(ع) به دست هارون است( .ظهیری)1378 :145 ،
هارون در  18ربیعاالول سال ( 170هی .ق) به حکومت رسید و بیستوسه سیال و شیش میاه بیر مسیند
خالفت نشست .در آغاز حکومت او جوانی بود بسیار خام و بیتجربه ،مغرور و پرمدعا ،خطی ثابت و روش
خاص نداشت .بسیار منفعل بود گاه تحت تأثیر یک نصیحت ،شدیداً تحت تأثیر قرارگرفته و میگریست و
دقایقی بعد از شنیدن آوازی به شادی و طرب میپرداخت( .مسعودی)1365 :341 ،
فردی بود سختسر و سختگیر ،دارای روحیه نظامی ،اهل جنگ و لشکرکشی و دارای احساسیات تنید و
آتشین ،بسیار مکار و حیلهگر بود و سعی میکرد همهی رفتارها و عملکردهای خود را رنگ مذهبی دهد و
از این طریق مردم را به دفاع از خود وادارد ،درحالیکه فاسد و عیاش بوده و انسانیت و گذشتی از او دیده
نمیشد( .قانمی)1378 :95 ،
او فردی بود هوسران و بیبندوبار ،در حال عیش و فسق و فجور ،که چند قاضیی و فقییه فتیوا بیه میزد،
اعمال او را درست و مشروع جلوه می دادند و او هم به اتکای آبرو و فتوای آنها هر چیه را مییخواسیت
انجام میداد.
کینهای و انتقامجو بود .از اهل البیت دشمنی عمیقی در دل داشت و حتی حاضر نبود اثری از قبر آنهیا را
روی زمین ببیند .او نخستین کسی است که به تخریب قبیر حسیین بین علیی(ع) اقیدام کیرد .دسیتور داد
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درختانی را که در اطراف قبر بودند و بهعنوان سایبان زائران بهحساب میآمد ،قطیع کننید و مییخواسیت
احدی اسمی از حسین(ع) و قیام او را بر زبان نیاورد .نمونه دیگر کینه او را در برابر برامکیه مییبینییم کیه
دمار از روزگار آنها بر آورد و آنها را از هستی ساقط کرد برامکهای که نقش بسیار مهمی در به خالفیت
رسیدن عباسیان و خصوصاً هارون داشتند.
هارون به هنگامی قدرت را در دست گرفت که کشورش به علت وسعت بسیار از کنتیرل مرکیزی خیارج
شده و نارضایتی مردم زمینه را برای یک انقالب وسیع و همهجانبه فراهم میکرد و او از جهات مختلفیی
در تهدید بود که یک مورد آن از علویون بود و برای آسوده کردن خاطر خود تصمیم گرفت امام را که در
واقع رهبر علویون بود در زندان نگه دارد.
دامنهی حکومت در عصر او گسترده بود تا حدی که به اَبر میگفت« :هر جا خواهی برو و ببار کیه خیراج
توبه سوی من خواهد رسید» .بغداد مرکز این حکومت و قدرت بود و بین سالهای (از  150تیا ( 350هیی.
ق)) مهمترین جایگاه علم و سیاست بهحساب میآمد.
این شهر در سال ( 145هی .ق) به دستور منصور بنانهاده شد و روزبیهروز دامنیه و وسیعت و جمعییت آن
افزوده میشد و افراد خارجی ،از عالمان و تاجران و هنرمندان به این شهر آمد و شد یا مهاجرت و اقامیت
داشتند .در عصر هارون مساحت آن را  57/5جریب و دارای  43محله و  1/5میلیون جمعیت ذکر کردهاند
و این شهر پایتخت بنیعباس به حساب میآمد.
هارون به ناحق اموال مردم را مصادره میکرد و از محل آن سطح درآمد و موجیودی خیود را بیاال مییبیرد .او
اموال محمد بن سلیمان را در بصره ضبط کرد و از محل این ضبطها و مصادرههای ناحق رقم بیاالئی را بیرای
خویش فراهم آورد و درآمد روزانه او از اینگونه درآمدها حدود  100هزار درهم بود؛ و مردم در برابر امرونهیی او
مأمن جانی و مالی نداشتند و خوف و وحشت از او در تمام بالد اسالمی برقرار بود( .قانمی)1378 :95 ،
ازلحاظ اخالقی هم فساد جنسی حاکم بردبار ،چنان وقیحانه بود که قلم از بیان آن شرم دارد .صرف پیول
برای شعرای درباری ،سورچرانیها و ضیافت های مفصل دربیاری بیرای خریید کنییز ،جیواهرات و تهییه
موزهی اختصاصی جواهرات گرانبها و ...از موارد مصرف بیتالمال مسلمین بود.
از مشروبخواری دائمی و قمار و نردبازی در دربارش میورخین بیا صیراحت نمونیههیای فراوانیی نوشیتهانید و
هارونالرشید جامع تمام زشتیها ،غرورها ،ظلمها ،شهوتها و درندهخوئیها و ...استبداد بود( .محدثی)1377 :146 ،
(ع)

-5-2فرقه سازی هارون و موضع امام

دوران عباسی خصوصاً زمان هارون ،فرقهها و مکتبهای انحرافی و الحادی وافری با حمایت خلیفه روی
کار آمدند تا چهره اسالم و علویون ،بیش از بیش تضعیف شور و درواقع علویون سیرگرم بحیث و گیاهی
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هم مجادله شوند تا از فکر مبارزه و رفع فساد بزر یعنی خلفای ظیالم عباسیی بییرون بیاینید و بیا ایین
مکتبها و گروههای انحرافی سرگرم شوند.
از طرفی دیگر فشار و اختناق بر علویون وضع نقل حدیث امام کاظم(ع) و همچنیین زنیدانهیای متمیادی
امام(ع) و عدم ارتباط آسانِ شیعه و راویان حدیث با امام کاظم(ع) همگی آنها مزید بر علت شده بود تا این
مکتبها و فرق جایی را برای عرضه اندام خویش بیابند و تا میتوانند بتازند.
اما موضع امام موسی کاظم(ع) و دیگر اصحاب بزر وی( ،با توجه بیه رسیالتِ امامیت در وجیود مبیارک
حضرت موسی بن جعفر(ع) موضع نقد و بررسی و پاسخگویی علمی و دفیع شیبهات و روشینگری اذهیان
مردم بود .از همین رهگذر ،فکر شیعی و حرکت ائمه ،رونق و نفوذ بیشتری مییافت بهنحیویکیه گیاهی
مسئولین امور ،از ادامهی این مباحثات (که گاهی حتی خود تهیهکننیدهی آن مجلیس بودنید) جلیوگیری
میکردند( .محدثی)1377 :149 ،
این نشر فرقهها تنها به عقاید شیعه و سنی منحصر نمیشید بلکیه کسیانی هیم افکیار و آثیار «میانی» و
«مزدک» را به عربی ترجمه میکردند و منتشر میکردند .عدهای هم به تبلیغ دین زردشت میپرداختنید و
جالب این بود که عدهای هم فریفته و مجذوب این افکار میشدند و این بهوضوح نشاندهنده خأل فکری
و ایدئولوژیک آن دوره است و سطحی بودن بینش مردم را میرساند.
امام کاظم(ع) در همان عصر فشار و اختناق و عدم امکانات ،در حد امکیان بیه وظیفیه رهبیری مردمیی و
مکتبی میپرداخت و باالخره در عصر «سنگها بسته و سگها باز» امام(ع) ،هیم خیودش بیه پاسیداری از
مکتب میپردازد و هم شاگردان تربیتیافته و ممتازی را به این میدان میفرستد .وقتی قدرتهای حیاکم
شیوهی برخوردشان با موجهای فکری و گرایشهای الحادی و سردمداران آن دعوتها ،متکی به اعمیال
زور و خشونت و کشتن و تبعید بودند و حتی متهمین به اینگونه گیرایشهیا را هیم دسیتگیر کیرده آزار
میدادند ،امام(ع) ،ترجیح می داد با شرکت در بحث آزاد برخوردی علمی داشته باشد و بیدینوسییله منیافع
تغذیهی مکتبهای انحرافی را بخشکاند .زیرا بسیاری از این انحرافیات ،ریشیه در ضیعف اییدئولوژیک و
عدم شناخت روشن و صریح مکتب داشت.
این ،شیوهی امامان دیگر هم بود .چون میدانستند که پناه بردن به «فلسفه چماق» ناشی از ضعف منطق
علمی در بحث است و خلفا که به خشونت متوسل میشدند به خاطر ضعف از مقابلیهی منطقیی بیود .در
میدان بحث علمی ،ائمه پیروزیهای فراوانی کسب میکردند و درستتر اینکه همیشیه چهیرهی پییروز
این نبرد بودند و از سران یا طرفداران افکار مخالف ،از این طریق ،فراوان به «حق» گرویدند و پیش ائمیه
زانوی شاگردی زدند.
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امام کاظم(ع) سخنان و مباحثاتی در مورد مسائلی از قبیل :بطالن حرکت خدا ،نفی جسمیت از خدا ،معنیی
«اهلل» ،علم و ارادهی خدا ،مشیت اهلل ،ارادهی تکوینی و تشریعی و ...دارنید کیه در کتیب حیدیث و کیالم
ذکرشده است.
عالوه بر امام(ع) ،شاگردان آن حضرت در بحثهای علمی و کالمی شرکت میکردند ،از مهمتیرین مسیائلی
که در این مباحثات مطرح میشد ،آن روح بزر تشیع و استوانهی عظیم مکتب ،یعنی امامت بود.
شیعه هرگز از این تز انقالبی دستبردار نبود و بهعنوان پایه و اصلی در «فلسفه سیاسی اسیالم» روی آن
تکیه میکرد .مباحثات هشام بن حکم ،هشام بن سالم ،ملمن طاق ،در کتب احتجاج ،جای خاصی دارد.
تربیت شاگردان در این مسئله (مبارزه با فرق) نقش بسیار مهمی در مبارزه علیه خلفای عباسی بهحسیاب
میآمد و نقشههای آنها را نقش بر آب میکرد .شاگردانی که امام کاظم(ع) بیا توجیه بیه فضیای اختنیاق
تربیت کردند چه از جهت کمی و چه از جهت کیفی ،رقم بسیار خوبی است که در قسمتهای قبل به نام
و سابقهی بعضی از آنها اشاره شد.
-5-3تشکیالت مخفی در مقاب فضای خفقان

در دوران بیستوچندساله خالفت هارون ،فضای وحشت و خشونت و سرکوبی شیدیدی بیر تمیامی بیالد
اسالمی ،خصوصاً بر امام کاظم(ع) و یاران صدیقشان حکمفرما بود.
شیعه بنا بر محتوای انقالبی و ظلمستیزی و عدالتخواهی خویش ،که بر اصل «امامت» هیم معتقید بیود
همواره با جور عباسیان و استبدادشان درگیر بود .یکی از هدفهایی هم که در این رابطه تعقیب مییشید،
سلب مشروعیت تصدی حکومت از سوی خلفا بود .مبارزات علویون این احساس را در مردم ایجاد میکرد
که هرگونه پیوستن به قدرت خالفت و یاری و همکاری با آنان نوعی گناه و بیمبیاالتی در دیین اسیت.
(محدثی)1377 :154 ،

این موضعگیری ها راهگشای یک سلسله مبارزات بر ضد حکومت بود .زیرا اگر پایگاه مردمی را از دسیت
قدرتی بگیرند و تودههای مردم پشتیبانی و حمایت نکنند ،آسانتر میتوان به آن حمله بیرد .چیه میدرکی
روشنتر از دستههای متعدد فرزندان فاطمه (سالماهلل علیها) در زندانها ،برای محکومیت نظیام عباسیی؟
وقتی ما در زیارتنامهی امام هفتم حضرت موسی بن جعفر(ع) میخوانیم که:
«خدایا درود فرست بر آن پیشوای نیکان و آن امامی که به ستم او را مدفون کردند و با شکنجه بر او ظلم
کردند ،بر آن امامی که در قعر زندانها و تاریکنای بندهای هارونی ،عذاب شده اسیت و سیاقهیایش بیا
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حلقههای کُند و زنجیر کوفته شده است.»...
چه سندی رسواکنندهتر از این که چهرهی خشن حکومت هارونالرشید را روشن نموده و نامشیروع بیودن
قدرتش را میرساند؟
شیعه در آن اوایل عصر عباسی موفق به تشکیل گروههای مخفی و دستهها و هستهها پنهانی گشیت .در
رأس هر گروه و هستهی تشکیالتی ،کسی بود با عنوان «داعی» .این گروههیای سیازمانیافتیهی شییعی
حتی موفق به تأسیس دولتهایی در اطراف ممالک اسالمی میشیدند .میثالً در مغیرب ،مصیر ،بحیرین،
فارس ،دولت فاطمیون در مصر ،اولین ملسسه علمی شیعی آن زمان را به نیام «جیامعاالزهیر» بنیا نهیاد.
درجاهای متعددی ،قلعهها و دژهای مقاومت تشکیل داده بودند و با دولت مرکزی خالفت میجنگیدند.
مجموعهها و دفترهایی بود که نام اعضای این گروههای مخفی در آنها ثبت بود .یا نام «سیرگروههیا» و ییا
نام شیعیان نزد بعضی از اصحاب ائمه بود و رژیم خالفت هارونی چقدر تالش کیرد کیه آنهیا را بیه دسیت
آورد .تا آنجا که «محمد بن ابی عمیر» آن راوی بزر و صحابی ارزشمند و عابد را که از یاران امام کیاظم(ع)
بود را سالها به زندان افکندند و با دست و پای بسته بر او دویست ضربه شالق زدند تا نیام شییعیان را کیه
همگی نزد او بود ،فاش سازد ولی لب رازدار آن مرد نستوه ،خیانت نکرد! (محدثی)1377 :154 ،
عالوه بر این تشکیالت ،امام کاظم(ع) برای سامانبخشی بهنظام فرهنگیی ،اقتصیادی و اجتمیاعی جامعیه
شیعه و انسجام اسالمی ،وکال و کارگزارانی را در مناطق مختلف کشور پهناور اسالمی قیرار داده بیود تیا
جهان تشیع در زیر لوای سازماندهی واحد با امام(ع) در ارتباط باشند .این ارتباط موجب مییشید تیا امیام
بتوانند به سلاالت مستحدثه پاسخ گوید ،مسائل مالی چون پرداخت وجوهیات از طرییق وکیال بیهآسیانی
صورت پذیرد برخی از این وکال عبارتاند از :علی بن یقطین ،علی بن مهزیار ،اسامه بن حفص ،ایوب بن
نوح و( ....سیدکباری)1376 :28 ،
وسعت کار و نظام سازمان وکال به حدی بود که هارون را سیخت نگیران کیرده بیود و در طیی جلسیات
متعدد ،در اندیشه ،آگاهی از سیاست امام کاظم(ع) بود.
-5-4سفارش به تقیه در مقاب شکنجهها و تبعیدها

به خاطر اوجگیری گرایشهای مکتبی و افزون شدن احتماالت سقوط نظام عباسی ،هارونالرشیید دسیت
به اقدامات وحشتناک بی نظیری در تاریخ مبارزه و رویارویی میان دستگاه قدرت عباسی و ائمه(ع) اهلبیت،
زد( .مدرسی )1380 :29 ،داستان زیر برخی از دشواری های پییاپی و بزرگیی را کیه بیر خانیدان رسیول خیدا
(صلیاهلل علیه و اله و سلم) و فرزندان فاطمه(ع) گذشته است را بهخوبی بیان مییکنید کیه خالصیهی آن
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چنین است:
از عبیداهلل بزاز نیشابوری روایتشده که میان من و حمید بین قحطبیهی طیائی طوسیی معاملیهای بیود.
بهسوی او سفر کردم و وی در همان وقت که رسیدم مرا احضار کرد .آن هنگام ماه رمضان و موقع نمیاز
ظهر بود چون پیش او رفتم سفره غذا بگسترانید و من از یاد بردم که روزه هستم بعد کیه بیه ییاد آوردم
دست از خوردن کشیدم .حمید از من پرسید :چه شد؟ چیرا غیذا نمییخیوری؟ پاسیخ دادم :ای امییر! میاه
رمضان است و من عذری برای افطار روزهام ندارم .امیر پاسخ داد :من علت خاصیی بیرای افطیار و روزه
ندارم و از سالمت جسم هم برخوردارم سپس چشمهایش پر از اشک شد و گریست .از او علت گریستنش
را پرسیدم! او گفت :شبی مرا هارون خواسیت و از مین پرسیید از امیرالمیلمنین هیارون چگونیه اطاعیت
میکنی؟ گفتم :با جان و مال ...سپس به من اجازه بازگشت داد و دو بار دیگر به همین ترتییب نیزد مین
پیک فرستاد و مرا خواست و همین سلال را پرسید و من هم همان جواب را دادم .در مرتبه سیوم هیارون
خندید و آنگاه گفت :این شمشیر را بگیر و آنچه خادم میگوید انجام ده!
خادم شمشیر را گرفت و به من داد و مرا به خانهای برد با سه اتاق که همگی قفل بودند و چیاهی مییان
آن خانه بود .دریکی از اتاقها بیست تن پیر و جوان و کهنسال همگی به زنجییر بودنید .خیادم بیه مین
گفت :امیرالملمنین تو را به کشتن اینان که همگی علوی و از تبار فاطمیه و علیی(ع) هسیتند دسیتور داده
است .من گردن یکبهیک آنها را زدم و خادم آنها را در چاه میانداخت و تا اتاق سیوم شصیت نفیر را
گردن زدم تا به آخرین نفر رسیدم :پیرمردی بود که به من گفت :نفرین بیر تیو ای بیدبخت! روز قیامیت
هنگامیکه تو را نزد جد ما حضرت رسول خدا(ص) بیاورند چه عذری برای کشتن شصت نفر از فرزندان آن
حضرت داری؟ شانههایم به لرزه افتاد .خادم خشمناک به من نگریست و مرا از ترک وظیفهام منع کیرد و
آن پیرمرد را هم کشتم! اکنون با این وصف ،نماز و روزه برای من چه سیودی دارد تردیید نیدارم کیه در
آتش ،جاودان خواهم ماند( .مجلسی ،بیتا)176 :
روشن است که با چنین شرایطی ،توصیه به تقیه ،تنها راه نجات شیعیان از نسلکشیی و آزار اسیت ،امیام
کاظم(ع) با درایت ویژه نسبت به این مسئله ملمنین را توصیه به تقیه میفرمیود و درواقیع تقییه مبیارزهی
مخفی بود با رعایت مسائل امنیتی برای حفظ جان و ناموس شیعیان.
شدت فشارها به حدی بود که شیعیان هم برای حفظ جان امام(ع) بهسیختی تیالش مییکردنید و راوییان
احادیث در نقل حدیث از القاب آن حضرت استفاده میکردند .القابی چون «العبد الصالح» و «النفس الزکیه»
و «صابر» و ...همچنین تنوع کینههای آن حضرت ،بر سری بودن حرکت در دوران ایشان داللت میکنید.
شیعیان امام کاظم(ع) را با کینههای «ابوالحسن»« ،ابوعلی»« ،ابوابراهیم» و بنا بیر قیولی «ابواسیماعیل» نییز
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میخواندند( .مدرسی)1380 :25 ،

این سفارش به تقیه خصوصاً در مورد علی بن یقطین بیشتر در تاریخ آمده است چراکه او وزیر هارون بود
و یار امام(ع).
-5-5شجاعت در برخوردها

بیشک یکی از مهمترین خصوصیات یک رهبر سیاسی ،شیجاعت و دلییر بیودن در تصیمیمگییریهیا و
برخوردهاست .حضرت موسی بن جعفر(ع) هم بهعنوان یک امام(ع) و هیم بیهعنیوان ییک رهبیر سیاسیی،
هیچ گاه دست از مواضع بر حیق اسیالم و حقیوق سیایر ائمیه قبیل از ایشیان برنداشیتند و بیا شیجاعت
هرچهتمامتر در برابر تهمتها و آزارهای خلفای عباسی باألخص هارون ایستادند و جوابهیای منطقیی و
دندانشکنشان را با شجاعت مثالزدنی بیان نمودند .ازجمله این حوادث زمانی اسیت کیه هیارون بعید از
فراخواندن امام(ع) برای منزوی نشان دادن امام(ع) از ایشان میپرسد :این دنیا چیست؟ و برای چیه کسیانی
است؟ امام(ع) فرمود :آن برای شیعیان ما مایهی آرامش خاطر و برای دیگران مایهی آزمایش است .هارون
گفت :پس چرا صاحب آن ،آن را در اختیار خود نمیگیرد؟ امام(ع) جواب دادند :درحیالیکیه آبیاد بیود از او
گرفتهشده و وقتی آباد شد صاحب آن ،آن را در اختیار خود میگیرد .هارون گفت :شیعیان شیما کجاییید؟
امام در جواب ،این آیه را قرائت کرد« :کفار اهل کتاب و مشرکین از کفر خود دستبردار نبودند تیا آنکیه
برایشان دلیلی روشن از جانب خدا آمد» .هارون گفت :پس بدین ترتیب ما کافریم؟ فرمیود :نیه ولیی هیم
چنانید که خدا فرموده« :آیا نمی بینید کسانی را که نعمت خدا را تغییر داده و کفیر را پیشیه خیود سیاختند
چگونه مردم خود را به هالکت انداختند» .د ر این موقع هارون به خشم آمید و نسیبت بیه آن حضیرت بیا
تندی رفتار کرد .این است شجاعت یک رهبر شیعی ،که در فضای وحشتناک خفقان و تاریکی ،در مقابیل
اسطوره قساوت و ظلم می ایستد و آشکارا مواضع پلید و کفرشان را در جلوی دیدگان برمال میسازد یا در
موارد دیگر که هارون شدیداً سعی داشت خود را منتسب به رسول خدا(ص) کند و بدین ترتییب مشیروعیت
نظام خود را برای مردم ثابت سازد .امام کاظم(ع) با فراست و شجاعت فراوان بارها او را تحقیر مییکیرد و
هرگونه انتصاب و مشروعیت او را تکذیب مینمود( .جعفریان)1379 :393 ،
خیدا(ص)

در نقلی آمده :هارونالرشید از امام کاظم(ع) سلال کرد :چگونه شما میگویید میا از ذرییه رسیول
هستیم درحالیکه پیامبر فرزند ذکور نداشته و شما فرزندان دختر او هستید؟ زیرا هر کس بیه جید پیدری
خود منسوب میشود نه جد مادری!
امام کاظم(ع) در پاسخ وی آیه  85و  86انعام را تالوت فرمودند که خداوند ضمن آیه میفرماید ...:و از نژاد
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ابراهیم ،داود و سلیمان و ایوب و ...و (نیز) زکریا و یحییی و عیسیی و الییاس را کیه همگیی از نیکیان و
شایستگاناند ،هدایت نمودیم« .آنگاه فرمود :در این آیه عیسیی(ع) را از فرزنیدان پییامبران بیزر پیشیین
شمردهشده است .درصورتیکه او پدر نداشیت و تنهیا از طرییق میادرش میریم(س) نسیبش بیه پییامبران
میرسید .بنابراین بهحکم این آیه ،فرزندان دختری نیز فرزند محسیوب مییشیوند .میا نییز بیهواسیطهی
مادرمان «فاطمه(س)» فرزند پیامبر محسوب میشویم.
هارون در برابر این استدالل متین جز سکوت چارهای نداشت( .پیشوایی)1380 :126 ،

امام کاظم(ع) از هر فرصتی با شجاعت تمام ،برای رسوا ساختن حکومت عباسی استفاده میکردند چنانچیه
در مناظره مشابه و مفصل و مهیجی که امام کاظم(ع) با هارون داشت در پاسخ سلال هارون که چرا شمارا
فرزندان رسول خدا مینامند ،نه فرزندان علی(ع) ؟ درحالیکه ما ،فرزندان عباس عموی پیامبر و شیما هیم
فرزندان ابیطالب عموی پیامبر هسیتید! فرمودنید :اگیر پییامبر(ص) زنیده شیود و از دختیر تیو بیرای خیود
خواستگاری کند آیا دختر خود را به پیامبر تزویج میکنی؟
هارون پاسخ داد :نهتنها تزویج میکنم ،بلکه با این وصلت به تمام عرب و عجیم افتخیار مییکینم! امیام
کاظم(ع) در جواب فرمودند :ولی این مطلب در مورد من صادق نیست ،نه پیامبر(ص) دختر مرا خواسیتگاری
میکند و نه من دخترم را به او تزویج مینمایم.
هارون با تعجب پرسید چرا؟ امام(ع) فرمودند :برای این که من از نسل او هستم و ایین ازدواج حیرام اسیت
ولی تو از نسل او نیستی .هارون از پاسخ امام(ع) درماند و لب به تحسین گشود و گفیت :آفیرین بیر شیما،
کامالً صحیح است( .مجلسی ،بیتا)127 :
همچنین نقلشده است که هارونالرشید در مراسم حج ،شخصاً به مسجد رسول خدا(ص) رفت .شاید حضور
او مصادف با فرا رسیدن وقت نماز بوده که مردم و طبعاً امام موسی بن جعفر(ع) برای ادای نماز در مسیجد
حضورداشتهاند.
هارون رو بهسوی قبر پیامبر(ص) جلو آمد و گفت :السالم علیک یا رسولاهلل! ای پسرعمو .هیارون درواقیع
می خواست با این کار شرعی بودن جانشینی خود را اثبات کند و آن را علتی درست بیرای زنیدانی کیردن
امام کاظم(ع) جلوه دهد؛ اما امام(ع) این فرصت را از او گرفت و صفها را شکافت و بهطرف قبیر پییامبر(ص)
آمد و به آن قبر شریف روی کرد و در میان حیرت و خاموشیی میردم بانیگ بیرآورد :السیالم علییک ییا
رسولاهلل! السالم علیک یا جداه!
امام کاظم(ع) با این بیان میخواست بگوید :ای حاکم سیتمگر اگیر رسیول خیدا پسیرعموی توسیت و تیو
میخواهی بنابراین پیوند نسبی ،شرعی بودن حکومت خود را اثبات کنی باید بدانی که من بدو نزدیکترم
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و آن حضرت جد من است .بنابراین من از تو به جانشینی و خالفت آن بزرگوار شایستهترم.
هرچند حضرت موسی بن جعفر(ع) می دانست که این سخنان موجب به زندان افتادن و شکنجههای بسییار
خواهد شد اما با شجاعت همواره در برابر خلفا و عقاید نادرستشان میایستاد و با ظلم به هر صیورتی کیه
بود مبارزه میکرد( .مدرسی)1380 :703 ،
-5-6نفوذ در دستگاه حکومت

شاید یکی از روشنترین دالیل قدرت جنبش مکتبی در روزگار امام کاظم(ع) گسیترش نفیوذ عناصیر ایین
جنبش در دستگاه حکومت و برخی از نهادهای رسمی آن بوده است و بعید نیست کیه رأس نظیام نییز از
این حرکت و هواداری دستاندرکارانش از اهلبیت (علیهمالسالم) ولو بهطور اجمالی مطلع بوده است ،اما
به خاطر وجود علل و عواملی از کودتا علیه آنان احساس ناتوانی میکرده است.
یکی از افرادی که بهعنوان عنصر اطالعاتی و عامل نفوذی امام(ع) در دستگاه حکومت کار میکیرد .علیی
بن یقطین وزیر خلیفه بود که بر سرزمین پهناور اسالمی در آن روزگار اشراف و نظیارت داشیت( .مدرسیی،
)1380 :660

شاید نظر ائمه (علیهمالسالم) آن بوده است که جا دادن افراد خیود ،بیه هیر شیکل در مراکیز حکومیت،
بهترین وسیله برای اصالح وضع امت است .ازاینرو آنان نیازی به ایجاد تغییر سریع در رأس هرم قیدرت
و عهدهداری مستقیم مسئولیتهای حکومت احساس نمیکردند و از طرفیی تیا زمیانی کیه امیت ازنظیر
تربیتی به آن پختگیی الزم نرسیند نمییتواننید عهیدهدار نظیامی الهیی کیه میوردنظر ائمیه اهیلبییت
(علیهمالسالم) است ،باشد.
بهعبارتدیگر ،استراتژی در مخالفت با نظام حاکم از طریق نفوذ به مراکیز و نهادهیای حسیاس و سیلب
قدرت نظام از داخل از جانب مخالفان ،شاید در چنین شرایطی بهترین استراتژی به شمار آید.
در مورد علی بن یقطین آمده است که او اموال فراوانی را که شاید یکصد تا سیصد هزار بوده نیزد امیام
کاظم(ع) میبرده است و در هرسال کسانی را به نیابت خویش به حج میفرستاد .دریکی از سالها بنیا بیر
آماری که گرفته بودند  150تا  300نفر بهجای او حج بهجای میآوردند و او به برخی از اینان مثل کاهلی
و عبدالرحمن بن حجاج ده هزار و به برخی  20هزار درهم عطا میکرد و کمترین مبلغی که برای این کار
میپرداخت هزار درهم بود .او صاحب کتابهای هم نیز بود که فرزندش حسن و احمد بن هالل آنهیا را
از وی روایت کردند .او در سال (( 182هی .ق)) درزمانی که امام کاظم در زندان هارون در بغیداد بیه سیر
میبرد ،دنیا را بدرود گفت.
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ماجرای جُبه گران قدر و ارزشمندی که هارون به یقطین بخشید و یقطین هم به امام کاظم(ع) ،دسیسیهای
شد برای جاسوسان و خبرچینان هارون که موضوع را به او رسانیدند .هارون هم از یقطیین خواسیت کیه
جبه را به او نشان دهد و باکرامت حضرت موسی بن جعفر(ع) یقطین با تعجب جبه را دریافیت کیرد و بیه
هارون نشان داد تا عنصر اطالعاتی امام(ع) همچنان پابرجا باشد( .مدرسی)1380 :662 ،
یا ماجرای وضو گرفتن یقطین ،که جاسوسان هارون به او خبر دادند که او مانند شیعیان وضو میگییرد و
درست چند روز قبل یقطین از امام(ع) در مورد وضو سلال کرده بود و امام(ع) روش وضیوی اهیل تسینن را
برای او فرمان داده بود و این یار صدیق امام ،با فرمانبرداری کامل مانند اهل تسنن وضو میساخت کیه
هارون که مخفیانه او را تماشا میکرد را قانع کند که او شیعه نیست و بعد دوباره امام(ع) نامهای بهسوی او
نوشت و روش وضوی درست و حقیقی (مثل شیعیان) را برایش بازگو کرد.
این سیاست نفوذ در حکومت ،از جهات بسیاری برای شیعیان فرصت مغتنمی بهحسیاب مییآمید .چراکیه
جان بسیاری از آنها از این طریق حفظ شد و فشارهای اقتصادی که بهشدت کمر آنها را خم کرده بیود
را بدینوسیله کمی تسکین می داد و شیاید وجیود ایین عامیل نفیوذی ،سیاسیتی باشید در جهیت تعلییم
سیاستمداری به مسلمین برای تشکیل حکومت اسالمی ،چراکه خود امام(ع) عالم به غیب هستند و عامیل
اطالعاتی برای ایشان معنای خاصی ندارد( .مدرسی)1380 :664 ،

نتیجهگیری
حضرت موسی بن جعفر(ع) بعد از امام صادق(ع) در زمان تثبیت قدرت عباسیان کاری بسییار دشیوار داشیت
زیرا که باید هم نهضت جعفری پدر را پاسداری میکرد و هم خط حرکتی ائمه معصومین (علیهمالسیالم)
را از حکومت نامشروع عباسیان جدا می ساخت و وجدان مردم جامعه را بییدار و آگیاه مییسیاخت .در آن
فضای وحشتناک ،حفظ جان شیعیان یکی از وظایف مهم رهبری به شمار میرفت .امام کاظم(ع) با توجیه
به شرایط آن روزگار هم شجاعانه خلفای عباسی را رسوا میکرد و هم به علویون سفارش تقیه میکیرد و
درعینحال به پرورش عناصر اطالعاتی و راهنمایی آنها میپرداخت ایشان وجدان دینی و سیاسی میردم
را بیدار می ساخت و شاگردان زیادی را تربیت میکرد و پرورش میداد امام کاظم(ع) از هر فرصیتی بیرای
پیشرفت جامعه اسالمی استفاده میکرد و هیچگاه از هدف تمام ائمه معصومین (علیهمالسیالم) در جهیت
تشکیل حکومت اسالمی پا پس نمیکشید ،مدبرانه عمل میکرد و دلسوزانه امامت میکرد .بسیار زاهید و
پرهیزکار و درعینحال شجاع و باکیاست میبود .چهبسا اگر جهل مردم و دنیاطلبی آنها نمیبود ایشان با
رهبری شجاعانه ی خویش بساط سراسر ظلم عباسیان را برمیچیدند و زمینه را بیرای تشیکیل حکومیت
اسالمی و اجرای حق و عدالت همواره میکردند.
اما ازیکطرف روشن ساختن اذهان مردم جاهل و از طرف دیگر مقابله با زورگوییهای حیاکم جبیار و از

  84فصلنامهی رهیافت فرهنگ دینی ی سال اول ی شماره چهارم ی زمستان 1397

همه مهمتر مبارزه با دنیاطلبی مردم ،آنهم در یکزمان امکان مقابله مسلحانه را از امام(ع) میگرفت اما با
همه این سختیها امام(ع) رسالت خویش را در جهت رهبری امت اسالمی و حفیظ اسیالم نیاب محمیدی
(صلیاهللعلیهوآله) و رساندن آن به خلف صالح خویش امام علی بن موسیالرضا(ع) را بهخوبی انجام دادنید
تا الگوی حقیقی و عملی کاملی برای تمام شیعیان در طول تاریخ باشند.
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