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بررسی رویکردهای سياسی و معنوی امامت شيعه
در زندگی امام کاظم
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تاریخ تأیید39/3/2 :

محمدعلی چلونگر
محمدسعید نجاتی

در اين مقاله ،پس از ارائه تحلیلی درباره پیوستگی تالش پیگیر سیاسی اماا
کاظم

 ،با اهتما به شئون معنوی امامت که احیاناً با امور فوق عاادی براری

همراه است ،انگاره تکامل تدريجی مذهب در دوره آن حضرت نقد شده اسات
بخش اوّل مقاله که ويژه تبیین فعالیتهای سیاسای اماا هفاتم

اسات ،ايان

فعالیتها را با روش تحلیل تاريخی و به کمک يافتههای رجالی و حاديیی ياک
سیاست تهاجمی و تالش جدی برای انقالب و قیا عماومی تحلیال مایکناد و
بخش دو  ،به اهتما اما

برای تبیین جايگاه معنوی امامت شیعه با تکیاه بار

منابعی که متهم به غلو نیستند ،اختصاص يافته است بخش پايانی اين نوشتار نیز
بههمپیوستگی اين دو شأن را در نگاهی شیعی ترسیم مایکناد و باه اساتناد آن،
تکامل تدريجی و يا حرکات امامات از رهباری سیاسای باه رهباری معناوی و
* دانشيار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان.
** دانشآموخته سطح چهار حوزه و دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان.
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فرابرری را نفی مینمايد

كليدواژگان :امام کاظم


 ،امامت ،شأن سیاسی امامت ،شأن معنوي امامت ،تحول

گفتمان امامت.
مقدمه

تنوع رفتارهایی که از امامان شیعه در طول تااریخ دیادم مایشاود ،ااثاش شادم کاه
تحلیلگران اه صورتهاي مختلفی اه اررسی رفتار ایشان اپردازند .اسیاري از چهارمهااي
انام معاصر ،این تنوع رفتار را ار اساس مبنایی واحد میدانند که اه تناسب شرایط مختلف،
جلومهایی گوناگون داشته است .اا توجه اه این دیادگام ،اماماان معواوم چوناان انساانی
اودماند که دویستوپنجام سال ثمر کردم و شرایط مختلفی را تجرااه نماودم ،ضامن دارا
اودن اصولی ثاات و استوار ،اا توجه اه این شرایط مختلف ،رفتارهاي متفاوتی از خود اروز
دادم است.
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در مقاال این نگام ،ارخی پژوهشگران این تنوع رفتار را شاهدي ار تغییر و تحولهایی
انیادین در اندیشه شیعه امامی و تکامل تدریجی آن از مسیر یک انشعاب سیاسی ،اه یک
مذهب و نحله فکري و فقهی دانستهاند 2.طرفداران این نظریه ،معتقدند تشیع که از ااتدا
خاستگاهی سیاسی داشته و داثیهدار حکومت ار مسلمانان اودم ،پا از ناکاامیدر واقعاه
ثاشورا ،اه سوي ناامیدي از تشکیل حکومت رفت و اراي جباران جااي خاالی مساتولیت
رهبري سیاسی در شتون امامت ،اا تأثیرپذیري از مذاهب دیگري چون ناووسیه 9،مسااللی
مانند :ثومت ،مرجعیت ثلمی و ثلم غیب امام ،و مستله متکیاودن اقاي خلقت اه وجود
امام را جایگزین شأن رهبري سیاسی جامعه اراي امام کرد.
ار اساس این دیدگام ،المه از گرفتن خم اه دلیل اینکه آن را مالی میدیدند که ااید
در اختیار رهبر سیاسی جامعه ااشد ،خودداري میکردند؛ اماا از زماان اماام کااظم و اماام
رضا

 ،تالش دواارماي اراي شکل دهی حکومت سیاسی آغاز شد و ااا هماین هادف،
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دریافت خم
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و اه تبع آن ،شبکه وکالت ،در میان شیعه امامیه توسعه یافت .این دیادگام،

ظهور واقفه را تحت تأثیر اندیشه قیامگري و قالماودن امام کاظم

میداند؛ اما ناکامی

این دو امام ازرگوار از تشکیل حکومت ،ااثش شد تا اماماان اعادي ضامن حفا مساتله
اهثنوان یک حق شخوی و ملک المه ،اار جایگاام فاوش اشاري آناان و

دریافت خم

امامت کودکان خردسال صحّه اگذارند و ادین صورت ،تعالیم غالیان میانهرو وارد معتقدات
شیعه گردد.

3

اه اذثان نویسندم ،شتون سیاسی امامت اا محوریات مشاروثیت انحوااري حکومات
سیاسی جامعه مسلمانان اراي امام معووم پ

از پیامبر و تالش اراي اازپ گیاري ایان

حق غوبشدم تعریف شدم است؛ آن هم اه صورت تالشهاي کوتاممدت اراي دساتیاای
اه حکومت در ثور امام و تالشهاي الندمدت اراي زمینهسازي جهت تشکیل حکومات
جهانی اهل ایت

یا انجام موازي این دو تالش اا یکدیگر.

شتون معنوي امام ،تمام امور خارشالعادماي است که امام اه دلیل مقام واالي قدسی و
مدد الهی ،از آن ارخوردار است و شامل والیت تکوینی در جهاان و ثلام نامحادود الهای
دراارم هستی و هرآنچه در آن است ،میشود .گرچه این امور ااالتر از افق درک و توانایی
انسانهاي ثادي است ،اما پذیرش آن اراي امام معووم یا هر ولیّ خداي دیگر ،مالزم ااا
غلو دراارم امام یا اثتقاد شرکآمیز نیست؛ هرچند غلو و اثتقاادات کفرآمیاز درااارم الماه،
مالزم اثتقاد اه امور فوش اشري دراارم آنان است.
نوشتار حاضر ،در اخش نخست اه اررسی رویکرد سیاسای اماام کااظم

در دوران

امامت خود پرداخته و اه این سؤال پاسخ میدهد کاه آیاا اماام در ثوار خاود ارناماهاي
کوتاممدت اراي قیام داشت یا خیر؟ در اخاش دوم و پا

از پاساخ ااه ساؤال اول ،ایان

پرسش مطرح می شود که اا توجه اه رویکرد سیاسی امام ،آیا ایشان اه شتون و جنبههاي
معنویی و ملکوتی امامت شیعه پرداختند یا خیر؟ الکه اا توجه اه رویکرد سیاسای خاود ،از
دامن زدن و ادثاي شتون فرااشري خودداري کردند؟
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نگاهی دیگر به تالش سياسی امام کاظم

ارخی معتقدند که امام کاظم

درصدد قیام نبود و راهبرد ایشاان تقیاه و مادارا ااا

سلطه وقت و ارنامهریزي درازمدت اراي رهبري سیاسای جامعاه ااود 4.طارفداران ایان
دیدگام ،ناگزیرند رفتارهاي تند و خارج از مداراي امام اا زمامداران را اا توجیههایی پُرتکلف
چون استفادم امام از ثلم خاص خود در مورد این رفتارها یا ار اساس دستور خاصی که اه
هرکدام از المه رسیدم ،تبیین نمایند .این در حالی است کاه ااه گماان نویساندم ،شاواهد
اسیاري وجود دارد که سیاست امام و الکه سیاست امام صادش

را سیاستی تهااجمی و

تالشی جدي اراي انقالب و قیام ثمومی ترسیم میکند .این تحلیال ،مایتواناد زوایااي
مخفی از سیرم آن حضرت را ادون ایان تکلافهاا تبیاین نمایاد؛ از جملاه ایان شاواهد،
ثبارتاند از:
 .1معرفی امام کاظم

از دوران امام صادق

بهعنوان قائم اهل بيت

روایت هاي متعددي از قیامگر ااودن اماام کااظم

حکایات دارد .اار اسااس ایان

گزارشها ،او امامی است که اگر تنها یک روز از دنیا ماندم ااشد ،خداوناد آن روز را چناان
طوالنی میکند که وي که همنام شکافندم دریا ،موسای کلایماهلل اسات ،جهاان را پُار از
ثدلوداد میکند 5و فرج و گشایش دین و دنیاي ایان امات ااه دسات اوسات 6.خداوناد
همچنانکه انیاسرالیل را اا موسی ان ثمران از چنگال فرثون نجات داد ،این امت را نیز
اا همنام او ،از چنگ فرثون نجات میاخشد 7.خداوند انیثباس را که چوناان فرثونیاان
سیام می پوشند ،اا همنام موساي پیامبر ،هالک خواهد کارد 8و اماام کااظم

صااحب

شمشیر است و دشمنان خدا را میکشد 9و او ،هفتمین امامی است که پادشاهی و حکومت
و ملک و فرج و گشایش در مورد او مقدر شدم است.

10

شیخ طوسی (متوفاي061ه.ش) که از ارجستهترین فقیهان و محدثان شیعه است ،ادون
نقد سند و تردید وارد کردن در نسبت این روایات اه امام صادش

 ،تنها اا توجه اه اینکه

در روایات متعددي ،همه امامان شیعه قالم ،اه معناي ارپادارندم فرمان الهی ،هستند 11،این
روایات را در مورد امام کاظم

اه همین معنا یا از آن جهت که قالم از جملاه فرزنادان
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اوست ،تفسیر کردم است؛ درحالیکه اه نظر میرسد ،صراحت موجود در ایان روایاات کاه
امام را نه قالم اه معناي ثام آن ،الکه کسی که قیام نظامی میکناد و درثمال ثادلوداد
ارپا میکند ،اا این تفسیر سازگار نیست .از طرف دیگر ،حمال ایان روایاات اار اینکاه او
پدرازرگ کسی است که این اقدامات را انجام میدهد نیز حملای اعیاد و دور از دساترس
میااشد؛ هرچند احتمال جعل ارخی از این روایات ااهوسایله راویاان واقفای ااراي تأییاد
مذهب خود وجود دارد؛ اما فراوانی این روایات و سندهایی که اه واقفاه نمایرساد ،دلیال
محکمی اراي قطعیاودن صدور این مضمون از روایات مذکور است.
انااراین ،اه نظر می رسد که اهترین توجیه در مورد این روایتها ،پاذیرش ایان نکتاه
پیشواي جامعه شیعه درصدد زمینهساازي ااراي قیاام و

ااشد که در ثور امام صادش

یک نهضت ثمومی اود و اهتدریج رهبر این نهضت را اه جامعه شایعه معرفای مایکارد؛
هرچند اه جهت هماهنگنشدن شرایط و کوتاهی پیشآمدم از سوي جامعه شیعه ،در ایان
امر ادا حاصل شد و قیام ثمومی شیعه اه وقت نامعلومی تأخیر افتاد .این مستله اا روایاتی
ثاات میشود که ایان میکنند فرج امت پیامبر و گشایش شیعیان ،زمانی پیشتر مقرر شدم
اود؛ ولی اه دلیل رثایتنکردن اصول امنیتی حف اطالثات و آشکارسازي اسرار المه کاه
قاثدتاً مراوط اه جزلیات مقدماتی قیام اود ،این تقدیر مشروط الهی محقق نشد و قیام ااه
وقتی نامشخص اه تعویق افتاد؛ چنانکه در مقاال ،دلیل موفقیت انیثباس ،رثایت همین
نکات امنیتی و حف اسرار اود.

12

این موج آنچنان قدرت داشت که تا چندي اهانهاي شد ااراي رفتاار فرقاه انحرافای
واقفیه که اا وجود نووص فراوان اراي امامت امام رضا
کاظم
اهلایت

و شواهد روشن ار وفات امام

 ،وفات آن حضرت را انکاار کاردم ،ااا اساتفادم از روایاتهااي غیبات مهادي
 ،مدثی غیبت آن حضرت شدند؛ البته اراي این ادثا ،دالیلی چاون :احضاار

گروهی از مؤمنان ثادل کرخ (محله شیعیان اغداد) اراي گواهیدادن اه وفات امام توساط
سندي ان شاهک 13و قراردادن جنازم مطهر امام کاظم

اار روي پال اغاداد از ساوي

یحیی ان خالد ارمکی و معرفی آن حضرت اهثنوان امام رافضیان کاه وفاات کاردم نیاز
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12
دخیل اود.

14

قرار دادمشدن جنازم مطهر امام کاظم

ار مکانی ثمومی چون پل اغاداد ،احتماال

این مستله را ضعیف میکند که شیعیان امکان اطمینانیافتن اه وفات آن حضرت و کشف
حقیقت را نداشتند 15.تذکر این نکته مناساب اسات کاه اگرچاه معرفای اماام کااظم
اهثنوان قیامگر اهل ایت

پیش از امامات آن حضارت و ااهوسایله اماماان پیشاین،

اهخووص پدر گرامی اش انجام شدم ،اما سکوت همرام اا تأیید امام کااظم

و تاالش

محتمل آن حضرت اراي تحقق این آرمان کوتاممدت ،ااثش میشود که اتوان این مستله
را در رویکرد سیرم سیاسی آن حضرت ارزیاای کرد.
 .2تشکيل یا توسعه شبکه مخفيانه و گسترده وکالت در سرزمينهای اسالمی

شبکه وکالت ،شبکهاي هرمیشکل اراي تبادل اطالثات و اموال میان شیعیان اود که
در رأس آن ،امام و ردمهاي اعدي سروکیالن مناطق مختلف ،و سپ

وکاالي شاهرهاي

گوناگون قرار داشت و در پهناي سرزمینهاي اسالمی انتشار مییافت .این شبکه دوسویه،
کارکردهاي مهمی چون تأمین پل ارتباطی مطمتن میان امام و پیاروانش در اقواینقااط
سرزمینهاي اسالمی و نیز رساندن پیام مکتب تشیع اه دوردستها را ار ثهدم داشت و از
طرف دیگر ،منااع مالی الزم جهت فعالیاتهااي مختلاف سیاسای ا اجتمااثی را فاراهم
میکرد و استر مناسبی اراي توزیع این منااع اه شاخههاي مورد نیاز شیعه در گسترم ایان
سرزمین اه شمار میرفت .اهمیت شبکه وکالت و درجه حساسیت ثباسیان اه این شبکه را
وقتی میتوان دریافت که یادآور شویم شبکه یادشادم ،اسایار ااه شابکه داثیاان ثباسای
شباهت دارد که پیش از سال  38تا 192ه.ش توانسات ااا یاک کاار تشاکیالتی نظاامی،
فرهنگی منسجم در سراسر جهان اسالم تشکیل دادم ،اهوسیله آن اه ساماندهای نیارو و
در نهایت ،قیام مسلحانه ثلیه انیامیه اپردازد .ادیهی اسات کاه خلفااي ثباسای پا

از

اطالعیافتن از حضور وکیلی از امام در نقطه دوردست کشور پهنااور اساالمی ،نسابت ااه
حیات حکومت خود احساس خطر کنند و امامان شیعه را در تادارک قیاامی چوناان قیاام
ثباسیان ار ضد خود ادانند .البته دراارم فعالیت سازمان وکالت در دورم امام کاظم

 ،دو
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دیدگام وجود دارد؛ ثدماي این دورم را سرآغاز فعالیتهاي این شبکه میدانند و ارخی نیاز
آغاز ایان فعالیاتهاا را از زماان اماام صاادش

و گساترش وسایع آن را از ایان دورم

میشمارند که پراکندگی و وسعت شیعیان اثتقادي نسبت اه ساااق ،اسایار توساعه یافتاه
اود 16.این نظام ،خدماتش را همزمان اه اشخاص و مناطق مختلف اراله میداد؛ همچاون
خم

شطیطه نیشااوري اراي امام کاظم

اندک مالش را فرستاد و امام تنها مال او را

در میان اموال فرستادمشدم از نیشااور ،اه جهت اثتقاد صحیحش ،قبول نمود و وثادم داد
که در مراسم دفنش شرکت کند 17.همچنین ،میتوان اه ثلای اان یقاین ،وزیار درااار و
صاحب البريد (متوفاي 182ه.ش) 18و جعفر ان محمد ان اشعش (زنادم در 171ه.ش) ،13از
درااریان پُرنفوذ هارون اشارم کرد.
این سایطرم و نفاوذ ،در زماانی اسات کاه آن را دورم اوج شاکوم و اقتادار ثباسایان
می خوانند و دستگام ثباسی توانسته یکی از پهناورترین ممالک جهاان را مادیریت و ادارم
کند .وجوهی که توسط این شبکه اه خدمت امام میرسید ،داراي ثناوین متعددي از جمله:
هدیه ،خم  ،زکات ،نذورات و درآمد موقوفات اود 21کاه ااا توجاه ااه ماهیات همگاانی
خم  ،ایشترین قسمت آن ااید اا این ثنوان و یکپنجم اضاافه درآماد سااالنه ااشاد و
روایات مختلف نیز میتواند شاهدي ار آن ااشد .یکی از موارف اصالی درآماد حاصاله از
شبکه وکالت را میتوان تأمین هزینههاي قیام و زمینهسازي اراي آن ،اهخووص در میان
مردم مدینه دانست که نقش حامیان اصلی را در قیام ثلیه ثباسیان در این ارهه ایفا کردم،
از سوي آنان در تنگناي اقتوادي شدیدي اودند؛ اهگونهايکه مورخان گفتاهاناد :منواور
مدینه را اه نهایت ضاعف کشااند و آن را خاالی از ماال و ساالح کارد 21.هاارون ،خاود
اهصراحت از این خطر آگام اود و ار فقر و تنگدستی امام و پیروانش اصرار داشت و معتقد
اود که اگر نیازهاي اقتوادي امام تاأمین ااشاد ،او ااا صادهزار شمشایرزن از شایعیان و
موالیانش در اراارش خواهد ایستاد.

22
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10

 .3سخنان و رفتار تحریکآميز امام

در سیرم امام کاظم

با خلفای عباسی

اه سخنان و رفتار مبارزمطلبانهاي ارمایخاوریم کاه اایش از

آنکه اتوان آن را اا سیاش کلی تقیه و مخفیکاري توجیاه کارد ،مایتاوان آن را در یاک
منظومه رفتارهاي هشداردهندم و حماسهارانگیز تفسیر نمود که از طرفای ،تبلیغاات رییام
غاصب ثباسی را خنثا میکرد و از سوي دیگر ،ضمن اراله هادف و دورنمااي حاق اهال
ایت

در محفلهاي ثمومی ،نداي مظلومیت و غوب حق اهلایت

را اه گاوش

ثالقهمندان میرساند .رفتارهایی چون درخواست اازپ دادن فدک از مهدي کاه مادثی
اقامه ثدل شدم اود و وقتی مهدي ثباسی (حکومت  158ا 163ه.ش) محدودم فادک را از
آن حضرت پرسید ،آن حضرت کوم احد و ثریش مور و سیفالبحر و دومةالجندل ،یعنی
سرزمینهایی را که ادون قدرت نظامی در اختیار ساپام اساالم قارار گرفتاه ااود ،از خاود
دانست 29.آن حضرت در مقاال هارون (حکومت  171ا 139ه.ش) محدودم ایان قلمارو را
ثدن (یمن) ،سیفالبحر (خزر) ،افریقیه و شمال افریقا و سمرقند معرفی کردم اود و اینهاا
همگی پیامی روشن داشت که اه موجب آن ،هارون اا رنگ پریدم و حالتی ثوبی و لحنی
اثتراضآمیز اه امام گفت« :دیگر چیزي اراي ما نماندم .پ

ایا و ار مسند من انشین!»

20

استدالل اه نزدیکتر اودن اه پیامبراکرم ار اساس آیات قرآن از جمله آیات مباهله،
مشروثیت انیثباس را که ار ارثاري خالفت از سوي جدشان ثباس و سزاوارتر اودن
ارثاري ثمو نسبت اه پسرثمو استوار اود 25،اهروشنی زیر سؤال میارد.
یکی از ارخوردهایی که اهروشنی نشاندهندم این موضعگیري تند و صریح و ارخالف
تقیه از امام کاظم

است ،در سفر هارون اه مدینه احتماالً در سال 173ه.ش خودنمایی
 ،ااراي

میکند .انا ار منااع مختلف ،هارون در زیارت رسمیاش از قبار پیاامبر اکارم
تأکید ار مستله انتساب و ارثاري از آن حضرت و افتخار ااه آن 26،پیاامبر خادا

را ااا

صداي الند اهثنوان پسرثمو مورد خطاب و سالم قرار داد و گفت« :اَلسَّالمُ ثَلَیاکَ یَااانَ
العَمّ ».در همین حالت که هارون میخواست اهترین اهرمارداري را از این خطاب و قراات
داشته ااشد ،امام کاظم

پیش آمد و ااثنوان «اي پدر» ،اه رسول خادا

ساالم داد؛
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«اَلسَّالمُ ثَلَیکَ یا أاَه ».این اقدام ،واکنش صریح هارون را در پی داشت و او را خشمگین
ساخت و رنگش را دگرگون کرد؛ اهگونهايکه در کمال شرمندگی اظهار کارد« :هاذا هُاوَ
الفَخر؛ این ،مایه افتخار واقعی است ».انا ار گزارشی ،همانجا دساتور دساتگیري اماام را
صادر نمود.

27

اسااتدالل امااام در پاسااخ اااه هااارون اااه آیااه مباهلااه کااه حساانین را پسااران
رسولخدا

میخواند و نیز آیه  70ساورم انعاام کاه حضارت ثیسای

حضرت ااراهیم

را از خانادان

میداند ،اااینکه رااطه نسبی آنان از طریق مادر است ،منطق دیگاري

اراي زیر سؤ ال اردن مشاروثیت دروغاین ثباسایان اسات کاه اار آن تاکیاد داشاتند.

28

همچنین ،زیر سؤال اردن شایستگی هارون اراي خالفت ،اا طرح پرسشی کاه هاارون از
جواب آن درماند و نیز نقل این روایت که امام هر قوم ،ااید داناترین آنها ااشد.

23

گفتوگوي امام ااا هاارون ،هنگاام زنادانیشادن در اغاداد کاه ااثاش شاد خشام و
سختگیري و جسارت هارون ار امام ایشتر شود .هارون از امام درااارم کااخ و تشاریفات
خود پرسید و حضرت آن را خانه فاسقانی دانست که اهناحق تکبر میکنناد و رام هادایت
نمیپویند .آنگام شایستگان واقعی این خانه را شیعیان خود دانست .وقتی هارون اه کنایه
پرسید« :چرا صاحبان خانه ،حق خود را پ

نمیگیرند؟» ،امام اا اشارم اه این مطلب کاه

این خانه مقام ،اه صورت آااد از شیعیان گرفته شدم و آنان نیز تاا آاااد نشاود ،آن را پا
نمیگیرند ،اه تالش پنهان شیعه اراي اازپ گیري آن اشارم کردناد .همچناین ،اماام در
پاسخ اه سؤال هارون که شیعیانش چه کسانیاند ،اا تالوت آیهاي پاسخ دادند که تا اینه و
حجت روشن نیامدم ،شیعیان و گمراهان در کنار یکدیگرناد .شایخ مفیاد (م 019ه.ش) ااا
استشهاد اه این روایت ،از این نظر حمایت میکند که ایشان در موضاع خاوف و تقیاه در
اراار هارون نبودند.

91

 .4واکنشهای امنيتی خلفای عباسی در برابر امام کاظم

ثباسیان که اا شعار خونخواهی اهل ایت پیامبر
میدانستند که مقااله اا اهل ایت

ار سرکار آمدم اودناد ،ااهخاوای

و ارخورد تناد ااا آناان ،تاأثیر منفای شادیدي اار

16
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محبوایت اجتماثی آنها دارد .ار همین اساس است که میاینایم ،یکای از وصایتهااي
ثملنشدم خلفاي ثباسی ،خودداري از ریختن خون ثلویان است؛ زیرا آن را ثامل اصالی
سقوط زودهنگام انیامیه میدانستند؛ در ثین حال ،رفتارهاي امنیتی و خشنی که حکومت
ثباسی در قبال امام کاظم

مرتکب شدم ،نشان از این دارد که حاکمان ثباسی اا وجود

درک حساسیت ارخورد اا امام ،خطر رها اودن و ارخورد نکردن اا آن حضارت را شادیدتر
میدیدند و حاضر اه تحمل ثواقب آن اودند .در ادامه ،اه ارخای از ایان شاواهد تااریخی
اشارم میکنیم:
* زندانیکردنهاي متعدد امام کاظم

در دورمهاي مهادي و هاارون ثباسای کاه

گاهی اسایار طاوالنی مایشاد ،از جملاه ایان ارخاوردهاسات .خلفاا ااراي کمترکاردن
حساسیتهاي مردمی ،چنین کارهایی را انجام میدادند.
انا ار گزارشهاي موجود ،آن حضرت یک ااار در دوران خالفات مهادي ثباسای ،در
اغداد میان سالهاي  158ا 163ه.ش و دستکم دواار در زمان هارونالرشید زندانی شاد؛
دستگیري اوّل ایشان ،در ااتداي خالفت هارون اود 91و دیگري ،پ
ثمرم در سال 173ه.ش.

از اازگشت هارون از

92

هارون اراي دستگیري امام کاظم

 ،اه گونهاي فریبکارانه زمینهسازي میکند .او در

میان جمع ،هنگامی که قبر پیامبر اکرم

را زیارت مینمایاد ،از آن حضارت ااه جهات

زندانیکردن ایشان ثذرخواهی کردم ،دلیل آن را جلوگیري از خونریزي و اختالف میاان
امت پیامبر ثنوان میکند.

99

* دستگیري ثلنی امام ،هنگامی که در مسجد پیامبر

در حال نماز ااود و شاکایت

حضرت اه درگام پیامبر که گریه و ضجه مردم را اه دنبال داشت ،اهروشنی شاتابزدگای
حکومت ثباسی را در خاموشکردن صداي امام نشان میدهد.

90

مخفینگهداشتن مسیر انتقال امام اه ثراش اا استفادم از دو کاروان که یکی اه اورم و
دیگري اه کوفه میرفت 95،نشاندهندم ایم هارون از واکنش مردم و احتمال اقادام آناان
جهت فراريدادن امام است .این اقدام ،کاري ایسااقه است که در مورد امامان و خلفااي
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دیگر ،گزارش نشدم است.
* هارون اه زندانیکردن امام اسندم نکرد؛ الکه تالش داشت اا شکنجه و ترفنادهاي
دیگر ،امام
امام

را اه زاناو درآورد و دساتورهاي ویاژماي ااراي ساختگیاري و شاکنجه

در زندان صادر کرد؛ هرچند مستوالن زندانِ امام

اودند ،تحت تأثیر رفتار و خلوص امام

که از سران درااار هاارون

قرارمیگرفتند و اوامر هارون را در مورد ایشاان

اه طور کامل اجرا نمایکردناد؛ ااهثناوان نموناه ،فضال اان یحیای ارمکای ااه دلیال
خوشرفتاري اا امام ،اه دستور هارون شالش خورد و در دراار هارون لعنت شد.

96

* گزارش ها حکایت از این دارند که هاارون ،تنهاا از ترفنا شد فشاار اار اماام اساتفادم
نمی کرد؛ الکه اا فرستادن کنیزي زیبارو سعی در اغواي امام داشت .مخالفت اماام
این کار و پیام هارون اراي امام

ااا

که ما نه اا رضایتت تو را اه زندان انداختیم و ناه ااا

رضایتت اه تو خدمت میکنیم و نیز اازگرداندن اجباري کنیز 97،روشنگر نیت سوء هاارون
از این قضیه است.
* تومیم اه قتل حضرت توسط هادي ثباسی؛ اهگونهايکه سوگند خورد آن حضرت
را اه شهادت ارساند.
* شهادت آن حضرت اه فرمان هارون ثباسی؛ در فضایی که هاارون احتمااالً ااراي
تبرله خود مخفیانه اه گماشتگانش اراي این کار فرمان میداد و در شارایطی کاه از اایم
واکنشها اراي سالمتاودن آن حضرت در زندان سندي ،جمعی از ازرگان اغداد را دثوت
کرد که اه االین آن حضرت روند و سالمت ایشان را گواهی کنند 98و پ

از وفاات اماام

نیز جمعی دیگر سالمتی جنازم مطهرش را از هرگونه ضراه و اثر ضارب و جارح گاواهی
نمایند و آنگام جنازم ایشان را ار پل اغداد نهاد 93.اینها ،همگی نشان از احساس خطري
اودم که هارون از امام

داشاته و موجاب شادم تاا او هماه ایان ساختیهاا را ااراي

آسیبرساندن اه امام اپذیرد.
شواهدي که گذشت ،همه از یک اقدام سیاسی حساس و مهم از سوي امام کاظم
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خبر میدهد که البته گویاي ناکامماندن آن است .زمان دقیق این خیازش سیاسای کاه از
سوي امام پیشاینی میشد ،مشخص نیست؛ اما شاید اتوان اا توجه اه مناسباودن نسبی
شرایط دورم حکومت هادي ثباسی اراي قیام ،زمان تقریبی این خیزش را همزمان اا قیام
شهید فخ ،حسین ان ثلی حسنی (متوفاي 163ه.ش) در ذيالقعدم سال  163در ایان دورم
دانست.
از تسامح و گشایشی اود که مهدي در حکومت خود اراي جبران چهرم

این دورم ،پ

خشن خالفت پدرش ،منوور ،از خود نشان داد و فرصت ایشتري را اه مردم مدینه و مکه،
اراي قیام و انقالب داد 40.اه قدرت رسیدن خلیفه جدید که تا پیش از آن ،تجراه حکمرانی
چندانی نداشت ،مناسباودن زمان قیام را ایشتر جلوم میداد.
اا توجه اه واکنش شدید هادي ثباسی ار ضد امام کاظم

و سوگندش نسابت ااه

قتل امام 41در پی قیام حسین ان ثلی حسنی ،میتوان احتمال داد قیامی کاه در روایاات
وثدم دادم شدم اود ،در ثور امام کاظم
جهانی اهل ایت

اتفاش ایفتد و اه شورش سراسري و حکومات

منجر شود .ناکامی اهل ایت

در این قیام ،اه تغییر روش ایشان

در این ارهه از زمان انجامید .حمایت و تأیید ثمل حسین ان ثلی حسنی (شاهید فاخ) از
سوي امام 42و امامان اعدي 43و نیز گزارش هاي حاکی از تغییر سیاست اماام ،تاییدکننادم
این گمانهزنی است .این قیام ،دستکم اا یک سال ارنامهریزي انجام شادم ،مقادمات آن،
اهخوای فراهم آمدم اود؛ چنانکه تعداد حاجیانی که پیش از شروع اثمال حج اه زیارت قبر
پیامبر اکرم

آمدم اودند ،اسیار اود و شمار قاال مالحظهاي از آنان ،ثراقای و طارفدار

طالبیان اودند؛ 44اما اه جهت درگیري حاکم مدینه اا سران حسنیان مدینه و تحات فشاار
قرار دادن آنان ،45شروثی زودهنگام داشت و از قضا اارخالف تواور هرسااله ،نیروهااي
ثباسی موجود در حرمین در موسم حج ،ایشتر از سالهااي گذشاته ااود؛ ااهگوناهايکاه
قدرتنمایی ثباسیان ااثش ترس همراهان قیام و کنارکشیدن آنان شد و ااا وجاود حادود
چهار هزار نفر نیرو اهسرکردگی اسیاري از ازرگان انیهاشم ،این قیام اا یکود تن کشته
که اسیاري از آنان ثلوي اودند ،شکست خورد 46.در این قیام ،ثالوم اار ساادات حسانی،
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تنی چند از چهرمهاي حسینی نیز شرکت داشتند 47.در طی این جریان ،خلیفه ثباسای در
اقدامی کمسااقه و آشکار ،امام را اه اثدام محکوم کرد.
پ

48

از شکست این قیام و اا سیاست خشونتاار هارون ثباسی ،امام

روش مبارزم

را تغییر دادند و از اینکه خودشان را همان قیامکنندم اخوانند ،پرهیز کردند و زماان اعادي
قیام را نامعلوم دانستند .ایشان دلیل این مخفیکاري را زندمنگهداشتن امید در میان شیعه
ارشمردند که هنوز توانایی الزم تشکیالتی و معنوي را اراي شکلدادن اه قیام همهجانبه
نداشتند 03.امام نتیجه همراهینکردن شیعه اا قیام 51یا افشاي اسرار آن از سوي شایعه را،
سبب خشم و غضب خدا ار آنان 51دانستند و اینکه خداوند متعال ارادم کرد تاا آناان را ااا
کشتار ثمومی یا جدایی از امام و پیشوایشان ،ثذاب کند .و ایانگوناه ،اماام
فداي شیعیانش نمود.

 ،خاود را
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تأکيدهای امام کاظم

بر شئون خاص امامت

اشارم شد که طرف داران نظریه تکاملی مکتب تشیع ،شتون معنوي الماه چاون :ثلام
غیب الهی 53،قدرتهاي فوش اشري المه 54مانند توانایی اار ساخنگفاتن ااا حیواناات و
پرندگان 55یا تورف در کالنات 56،مستله مرجعیت ثلمی ،امامت کاودک خردساال و ایان
اثتقاد کاه «ل َوالَالحُجَّ َُلا َت اَاضُ َُأهلِها َ» را از جملاه ماوارد غلاوآمیز در ماورد
اهلایت

میشمارند .اه اثتقاد اینان ،این روایتها اهوسیله راویان غالی شایعه مانناد:

مفضل ان ثمر (متوفاي پیش از 189ه.ش) ،محمد ان سنان (متوفاي 221ه.ش) و جاار ان
یزید (متوفاي 127 /128ه.ش) و یارانشان ،پ

از ناامیدي از رهبري سیاسی المه ،اااوجود

جلوگیري مکتب قم از این نوع اندیشهها ،در میان شیعه رواج پیدا کردم است.
ایان شواهدي از این گونه امور خارشالعادم در مورد امام کاظم

57

 ،از راویان و منااعی

که در اثتبار و دوریشان از غلو تردیدي نیست 58،استداللی ار اطالن این نظریه است.
گفتنی است ،غالیدانستن افرادي چون محمد ان سنان و مفضال اان ثمار ،یاا کناار
گذاشتن احادیش این کتاب ها اه صرف اینک مؤلفان ااه صاحت ساند روایاات آن تأکیاد
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نکردماند ،مورد پذیرش نبودم و سخنگفتن از آن مجالی دیگر میطلبد.
اهثنوان مقدمه ،ااید یادآور شد کاه انکاار مسااللی کاه قارآن کاریم مانناد آنهاا را
اهصراحت در مورد انبیا و اولیاي گذشته ایان فرمودم ،مخالفت اا میثاش مشترک و پذیرفته
همه مسلمانان است و نمیتوان اشراودن اماماان

یاا پیاامبر نبودنشاان را دلیلای اار

ناممکن اودن انجام این امور از آنان دانست .اا استناد اه احادیش و جایگاهی که مقام امام
معووم را تبیین میکند ،میتوان این مستله را از اصول پذیرفته غالب شیعه دانست.

59

آیات فراوانی از قرآن کریم ،اهگونهايکاه شاالبه هایا تااویلی در آن نمایرود ،تماام
صفاتى را که این افراد اهثنوان صفات فوش اشرى یاد مىکند ،اه اعضى انبیا یاا غیرانبیاا
نسبت دادم است .این آیات ثاات میکند که فوش اشر دانستن یک انسان ،اگر ااه معنااي
اثبات صفت مخووص اه خداوند اراي یک اشر ااشد که او را از دایارم مخلوقیات خاارج
کند و ااالتر ابرد ،مردود خواهد اود؛ اما اثبات صفاتی کاه ممکان اسات اشاري را داراي
قدرتهایی ارتر از اشر هاي دیگر نشان دهد ،هرچند این قدرت در اسایاري از انساانهاا
نباشد ،قاال انکار نیست.
اینک اه اراله نمونههایی از سیرم امام کاظم

در مورد امور غیرثاادي کاه نشاانگر

قسمتی از شتون معنوي امام است ،میپردازیم .از جملاه راویاان گازارشهاایی کاه نقال
میکنیم ،ارخی محدثان مکتب قم هستند که اه تعوب و مبارزم اا غلاو مشاهورند؛ مانناد
محمد ان حسن ان ولید (متوفاي 909ه.ش) که اه نقل صدوش (متوفااي 971ه.ش) ،نفای
سهو از پیامبر اکرم

را اوّلین درجه غلو میدانست 61.این گونه روایاات را مایتاوان در

ثناوین ذیل دستهاندي کرد:
 .1دانستن زبانهای مختلف

ار اساس گزارشی که در کتاب حمیري قمی ،اا سندي ادون افراد متهم اه غلو نقل
شدم ،امام در اراار تعجب ثلی ان اایحمزم که دید آن حضرت اا غالمان حبشی خود،
اه زاان خودشان سخن گفت ،توانایی سخنگفتن خویش اا زاانهاي مختلف را نسبت اه
سایر تواناییها و ثلوم امام معووم ،قطرماي از دریا دانست؛ 61چنانکه قرآن کریم شبیه
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این مطلب را در سطح ااالتر در مورد حضرت سلیمان اهصراحت خبر دادم است؛ یعنی
سخنگفتن آن پیامبر الهی اا هدهد ،دانش سخنگفتن اا پرندگان و فهمیدن سخنان
مورچه ( .نمل ،آیه )16
 .2زمين از زمان خلقت آدم بدون حجت نمانده

این روایت ،از لحاظ اار معنایی ،هموزن حدیش «لَولَا الحُجَّه» است .راویان ساند ایان
حدیش ،قمیها هساتند و شایخ صادوش نیاز آن را روایات کاردم اسات .در ایان حادیش
میخوانیم« :این ،حقی است ار خداوند متعال از اندگان که هیاگام زمین را از اماامی کاه
اهوسیله او مردمان اه سوي خداوند هدایت شوند و حجت ار اندگان وجاود داشاته ااشاد،
خالی نکردم است؛ امامیکه هرکه او را رها کند ،گمرام میشود و هرکه اا او همارام شاود،
نجات مییااد».

62

 .3اطالعدادن از زمان مرگ افراد متعدد

این مطلب ،در روایات متعدد اا اسنادي که شامل موارد فوش نیست ،آمدم است .از
معروفترین این موارد ،اطالعدادن و پیشاینی مرگ ناگهانی خلفاي ثباسی ،منوور و
هادي ،است 69.از دیگر موارد آن که شامل نکته راهگشایی در این اارم است ،از سیف ان
مرگ کسی را از
ثمیرم (زندم در 161ه.ش) نقل شدم که پ از شنیدن اینکه امام
نیز
پیش خبر میدهد ،تعجب نمودم است و در درون خود ،این امر را انکار کردم ،امام
او را نسبت اه این انکار توایخ میکند؛ اا این استدالل که چنین مستلهاي ارگرفته از ثلم
منایا و االیاست 60و فردي ثادي چون رشید هجري( 65متوفاي 61ه.ش) نیز از آن
ارخوردار اود و امام معووم نسبت اه داشتن این ثلم ،ار امثال رشید که از معارف اهل
نیز اه اندازم کافی اهرم نبردم و مستضعف اودم ،اولویت دارد.
ایت
در کتابهاي أصَئرَالدُجَت و کَفي ،احادیش متعددي اا این موضاوع در ماورد خبار
مرگ افراد مختلف آمدم 66و در ارخی ،ایانی شبیه همین استدالل نیز مطارح شادم اسات.
این امر ،نشاندهندم آن است که امام تحت شرایطی قرار گرفته اود که الزم مایدانسات
این توانایی المه

را اراي شیعیان روشن نماید.
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 .4زندهکردن گاو خانوادهای تهيدست

ار اساس این گزارش که اا سندي استوار و اه دور از افراد متهم ااه غلاو نقال شادم،
در صحراي منا زنی را دید که اا اچه هاي یتیمش پیرامون گاو شیردمش مردمشاان

امام

گریه میکردند .امام وقتی این منظرم را دید ،اظهار کردند که میتوانند گاو را زنادم کنناد.
آنگام دو رکعت نماز خواندم ،دثایی کردند و پ
کردند .حضرت پ

از آن ،اا اشارم پاا ااه گااو ،آن را زنادم

از ااراز شگفتی زن و اینکه سوگند خاورد ثیسااي مسایح اااز آمادم،

خویشتن را در میان شلوغی جمعیت پنهان نمود.

67

 .5جانبخشيدن به تصویر شيری که افسونگر را از هم درید

این گزارش را شیخ صدوش اهتفویل از اساتید سختگیر قمایاش چاون محماد اان
حسن ولید در دو اثر خویش نقل کردم است .اه ثقیدم ثلی ان یقطین ،راوي این حادیش،
که جایگام ویژماي در دراار هارون داشت ،تأثیر این حادثه در تومیم هاارون ااراي قتال
اسیار اودم است.

امام

68

ااید اه این نکته توجه داشت که ناسازگاري یک خبر اا شرایط و زندگی ثادي اشري،
اگر از مجرا و مسیر مورد اثتماد نقل شدم ااشد ،نمیتواند دلیل نادرستی آن ااشد؛ هرچناد
معموالً پذیرش آن دشوار است.
یادآور میشویم که نظیر این مطلاب ،در قارآن کاریم ااهصاراحت در ماورد حضارت
ثیسی

آمدم است؛ مانند جاناخشیدن اه مجسمه گلی و آفریدن پرندم واقعی (مالادم،

آیه  )111و زندمکردن مردگان اه اذن الهی (آل ثمران ،آیه .)03
 .6علم امام در کودکی

تالوت آیات قرآن در ادو تولد و الهاام الهای ااه اماام از هماان هنگاام و شایساتگی
پیداکردن اراي دریافت ثلم اوّلین و آخرین؛ 69چنانکه قرآن کریم اهصراحت سخنگفاتن
ثیسی مسیح

را زمانی که در گهوارم اود ،مطرح میکند( .مریم ،آیه  23ا )92

 .7موارد دیگر

مستجابالدثوم اودن ،دانستن ضمیر پنهان و خوردن غذاي اهشتی ،از دیگري مواردي

سال شانزدهم ،شماره اول ،بهار  ،4931شماره مسلسل 14
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است که افرادي چون شقیق ان ااراهیم الخی (متوفاي 130ه.ش) در ماجراي هامسافري
خود اا آن امام کاظم

 ،از ایشان نقل میکند .شایان توجه است که این روایت را اهال

سنّت نقل نمودماند و نه شیعه.

70

نتيجه

در این نوشتار تالش شد اا هماهنگ نشاندادن شاتون فاوش اشاري و اُعاد سیاسای
امامت و نیز توجه امام کاظم

اه هر دو جنبه ،پیوستگی این دو اُعد در سیرم ایان اماام

همام ثاات شود و اا ایان شواهدي چناد ،نشاان دهایم کاه آن حضارت از فرصاتهااي
پدیدآمدم اراي اهدستگرفتن قدرت ،غافل نبود و تشکیل حکومت را وظیفه انحواري امام
دوازدهم نمیدید؛ هرچند حوادث پیشآمدم مانع تحقق یافتن ایان هادف شاد .ااازخوانی
شواهد تالش سیاسی امام

 ،اندیشه اازایستادن امام از تالش اراي رهبري سیاسای در

این ارهه اه صورت کوتاممدت را نفی نمود.
شواهد تأییدکنندم این تحلیل ،از این قرار است :معرفی روشن امام کاظم
قالم و قیامگر اهل ایت

از دوران امام صادش

اهثنوان

 ،تشکیل یا توسعه شبکه مخفیانه و

گستردم وکالت در پهناي دولت اسالمی ،ارخورد ها و سخنان تند امام اا خلفا ثباسی و نیز
واکنشهاي شدید و امنیتی خلفاي ثباسی در اراار امام کاظم
پ

.

از آن ،شواهدي از سیرم آن حضرت در مورد تأکید ار شاتون معناوي اماام مانناد

مستله ثلم غیب و تواناییهاي فراانسانی و فرامادي امام ،این ااور را نفی میکند که افول
اندیشه رهبري سیاسی جامعه ،ااثش توجه شیعه اه این موارد شدم ااشد.
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پینوشتها:


 .1مرتضی مطهرى ،سيرى در سيره ائمه اطهار
ص 72؛ محمدباقر الصدر ،أئمّة أهل البيت

 ،چاپ چهارم ،انتشارات صدرا1131 ،ش،
ودورهم في تحصين الرسالة اإلسالميّة ،موسوعة

الشهيد الصدر ،ج  ،72الطبعة الثانية ،قم :مرکز األبحاث والدراسات التخصّصيّة للشهيد الصدر،
1317ق ،ص 31؛ سيد علی خامنهای ،انسان 752ساله (بيانات مقام معظم رهبری) ،چاپ
چهارم ،تهران :مرکز صبا1132 ،ش ،ص 73؛ مهدی پيشوایی ،سيره پيشوایان ،پنجم ،قم :مؤسسه
1121 ،ش ،ص .71

تحقيقاتی و تعليماتی امام صادق

 .7سيد حسين مدرسی طباطبایی ،مکتب در فرایند تکامل نظری بر تطور مبانی فکری تشيع در
سه قرن نخست ،ترجمه هاشم ایزدپناه ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات کویر1131 ،ش ،ص 13؛
احمد الکاتب ،التشيع السياسی والتشيع الدینی ،اوّل ،لبنان :مؤسسة االنتشار العربی7223 ،م ،ص
 53و 31؛ هالم هاینس ،تاریخ تشيع ،ترجمه محمدتقی اکبری ،اوّل ،قم :نشر ادیان1135 ،ش،
ص  33و 112؛ اتان کلبرگ« ،از اماميه تا اثناعشریه» ،ترجمه محسن الویری خندا ،فصلنامه
پژوهشی دانشگاه امام صادق

 ،ش  ،7زمستان 1123ش.

 .1مدرسی ،پيشين ،ص  11ـ  .31

 .3پيشوایی ،پيشين؛ سبحانی ،پيشين ،ص  .71
 .5محمد بن حسن (شيخ طوسى) ،كتاب الغيبة للحجة ،چاپ اوّل ،قم1311 :ق ،ص  33و  .31
 .1همان ،ص  .53
 .2همان ،ص  .35
 .3همان ،ص  .32
 .3همان ،ص  .33

 .12همان ،ص  .11
 .11کلينی ،یک باب مستقل از کتاب شریف کافی را به همين مسئله و با همين عنوان
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اختصاص داده است( .نک :محمد بن یعقوب کلينی ،الکافی ،چاپ چهارم ،تهران :االسالمية،
 1322ق ،ج  ،1ص  )511

 .17حسن بن سليمان بن محمد حلی ،مختصر البصائر ،چاپ اوّل ،قم1371 :ق ،ص 723؛
کلينی ،پيشين ،ج  ،1ص 113؛ محمدباقر مجلسی ،بحار األنوار ،چاپ دوم ،بيروت1321 :ق،
ص  ،25ص  .733

 .11احمد بن على خطيب بغدادى ،تاریخ بغداد ،چاپ اوّل ،بيروت1312 :ق ،ج  ،11ص

 .11

 .13محمد بن محمد (شيخ مفيد) ،اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،چاپ اوّل ،قم:

1311ق ،ج  ،7ص  .731

 .15مدرسی ،پيشين ،ص  .171

 .11همان ،ص 72؛ محمدرضا جباری ،سازمان وکالت و نقش آن در عصر ائمه

مؤسسه امام خمينی1137 ،ش ،ج  ،1ص  .51

 ،اوّل ،قم:

 .12قبر شطيطه ،امروزه در نيشابور زیارتگاه است( .سعيد بن هبةاهلل قطبالدین راوندى،
الخرائج والجرائح ،چاپ اوّل ،قم1323 :ق ،ج  ،1ص 173؛ محمد بن على (ابن شهرآشوب

مازندرانى) ،مناقب آل ابیطالب

 ،چاپ اوّل ،قم1123 :ق ،.ج  ،3ص .731

 .13ابوجعفر محمد بن جریر طبری ،تاریخ األمم والملوك ،تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم،
الطبعة الثانية ،بيروت :دار التراث1132 ،ق1312 /م ،ج  ،3ص 133؛ محمد بن على بن محمد
(ابن العمرانى) ،اإلنباء فى تاریخ الخلفاء ،تحقيق قاسم السامرائى ،الطبعة األولي ،القاهرة :دار
اآلفاق العربية1371 ،ق ،ص  .23

 .13طبری ،پيشين ،ج  ،3ص 715؛ شيخ مفيد ،پيشين ،ج  ،7ص 712؛ شيخ صدوق ،عيون
أخبار الرضا

 ،چاپ اوّل ،تهران1123 :ق ،ج  ،1ص  .22

 .72جباری ،پيشين ،ج  ،1ص  .732

 .71شمسالدین محمد بن احمد الذهبى ،تاریخ االسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،تحقيق
عمر عبدالسالم تدمرى ،الطبعة الثانية ،بيروت :دار الکتاب العربى1311 ،ق1331 /م ،ج  ،12ص
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 .77احمد بن على طبرسى ،اإلحتجاج على أهل اللجاج ،چاپ اوّل ،مشهد1321 :ق ،ج  ،7ص
131؛ یوسف بن حاتم شامی ،الدر النظيم في مناقب األئمة اللهاميم ،چاپ اوّل ،قم1372 :ق ،ص

151؛ شيخ صدوق ،عيون أخبار الرضا
 .71کلينی ،پيشين ،ج  ،1ص  .531

 ،پيشين ،ج  ،1ص  .37

 .73ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج  ،3ص 171؛ ابوالقاسم محمود بن عمر زمخشری ،ربيع
األبرار ونصوص األخيار ،چاپ اوّل ،بيروت1317 :ق1333 /م ،ج  ،1ص 712؛ محمد بن
حسن بن محمد بن علی (ابن حمدون) ،التذكرة الحمدونية ،چاپ اوّل ،بيروت1331 :م ،ج

 ،3ص  .733

 .75برای این استدالل عباسيان ،نک :تاریخ الطبری ،ج  ،2ص  512و ج  ،3ص  .711
 .71خطيب بغدادی ،پيشين ،ج  ،11ص  .17

 .72جمالالدین شبراوى ،اإلتحاف بحب األشراف ،چاپ اوّل ،قم :دار الکتاب1371 ،ق ،ص

 .122

 .73محمد بن محمد (شيخ مفيد) ،اإلختصاص ،چاپ اوّل ،قم1311 :ق ،ص 51؛ شيخ صدوق،

عيون أخبار الرضا

 ،پيشين ،ج  ،1ص  .33

 .73ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج  ،3ص  .117
 .12شيخ مفيد ،االختصاص ،ص  .711

 .11ابن کثير دمشقى ،البداية والنهاية ،بيروت :دار الفکر[ ،بىتا] ،ج  ،12ص  .131
 .17خطيب بغدادی ،پيشين ،ج  ،11ص  .73

 .11شيخ صدوق ،عيون أخبار الرضا

 ،پيشين ،ج  ،1ص 23؛ شيخ مفيد ،پيشين ،ج  ،7ص

713؛ نعمتاهلل بن عبداهلل جزائرى ،رياض األبرار في مناقب األئمة األطهار ،چاپ اوّل ،بيروت:
1372ق7221 /م ،ج  ،7ص  .172

 .13شيخ صدوق ،عيون أخبار الرضا
آلابیطالب

 ،ج  ،3ص  .172

 ،پيشين ،ج  ،1ص 35؛ ابن شهرآشوب ،مناقب
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 .15شيخ مفيد ،پيشين ،ج  ،7ص 172؛ محمد بن احمد فتال نيشابورى ،روضة الواعظين وبصيرة
المتعظين ،چاپ اوّل ،قم1125 :ش ،ج  ،1ص 713؛ ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج  ،3ص  .172
 .11شيخ مفيد ،پيشين ،ج  ،7ص 731؛ فتال نيشابوری ،پيشين ،ج  ،1ص  .772
 .12ابن شهرآشوب ،پيشين ،ج  ،3ص  .733

 .13شيخ صدوق ،عيون أخبار الرضا

 ،پيشين ،ج  ،1ص  .32

 .13ابوالفرج على بن الحسين األصفهانى ،مقاتل الطالبيين ،تحقيق سيد احمد صقر ،بيروت :دار
المعرفه[ ،بىتا] ،ص 312؛ شيخ مفيد ،اإلرشاد في معرفة حجج اهلل على العباد ،ج  ،7ص 737؛

خطيب بغدادی ،پيشين ،ج  ،11ص  .11

 .32محمد سهيل طقوش ،دولت عباسيان ،ترجمه حجتاهلل جودکی و اضافات رسول جعفریان،

چاپ چهارم ،قم :انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم1123 ،ش ،ص  21و  .35

 .31شيخ صدوق ،عيون أخبار الرضا

 ،پيشين ،ج  ،1ص  .23

 .37ابوالفرج على بن الحسين األصفهانى ،پيشين ،ص  .125
 .31ابینصر البخاری ،سر السلسلة العلوية ،تحقيق وتقدیم وتعليق السيد محمدصادق بحرالعلوم،

األولى[ ،بیجا]1311 :ق1121 /ش؛ همان ،ص 15؛ ابن عنبه حسنى ،عمدة الطالب في انساب آل
ابيطالب ،قم :انتشارات انصاریان1312 ،ق ،ص  .113
 .33طبری ،پيشين ،ج  ،3ص  .722

 .35همان ،ص 131؛ ابوالفرج األصفهانی ،پيشين ،ص  .121
 .31ابوالحسن على بن الحسين بن على المسعودی ،مروج الذهب ومعادن الجوهر ،تحقيق اسعد

داغر ،چاپ دوم ،قم :دار الهجره1323 ،ق ،ج  ،1ص  .172

 .32ابوالفرج على بن الحسين االصفهانى ،پيشين ،ص  .125

 .33شيخ صدوق ،عيون أخبار الرضا

 .33کلينی ،پيشين ،ج  ،1ص  .113

 ،پيشين ،ج  ،1ص  .23

 .52محمد صالح بن احمد مازندرانى ،شرح الكافي األصول والروضة ،چاپ اوّل ،تهران:

1137ق ،ج  ،1ص  .12
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 .51محمدباقر مجلسى ،مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ،چاپ دوم تهران1323 :ق ،ج ،1

ص  .171

 .57کلينی ،پيشين ،ج  ،1ص  .712

 .51مدرسی ،پيشين ،ص  17و  .22
 .53همان ،ص  .11

 .55همان ،ص  32و  .31
 .51همان ،ص  .17

 .52همان ،ص  11ـ  .31
 .53همان ،ص  .127

 .53جعفر سبحانى ،رسائل و مقاالت ،چاپ دوم ،قم :انتشارات امام صادق

ص  .172

1375 :ق ،ج ،1

 .12شيخ صدوق ،کتاب من ال یحضره الفقيه ،چاپ دوم ،قم1311 :ق ،ج  ،1ص  .112
 .11عبداهلل بن جعفر حميرى ،قرب اإلسناد ،چاپ اوّل ،قم1311 :ق ،ص  .111

 .17شيخ صدوق ،كمال الدين وتمام النعمة ،چاپ دوم ،تهران1135 :ق ،ج  ،1ص  .771

 .11کلينی،پيشين ،ج  ،1ص 333؛ محمد بن حسن صفار ،بصائر الدرجات فی فضائل آل

محمّد(ص) ،چاپ دوم ،قم1323 :ق ،ج  ،1ص  .715

 .13دانش پيشگویی بالها و نوع مرگها که از اشخاصی گرفته شده که خداوند آنها را با غيب

آشنا کرده است( .تعلم من ذی علم) 
 .15از اصحاب پيامبر

و یاران خاص امير مؤمنان و حسنين

( .نک :أسد الغابة ،ج ،7

ص 22؛ أعيان الشيعة ،ج  ،2ص 1؛ فهرس التراث ،ج  ،1ص  )11
 .11حميری ،پيشين ،ص 112؛ اربلی ،پيشين ،ج  ،7ص 735؛ شيخ صدوق ،األمالی ،چاپ

ششم ،تهران1121 :ش ،ص 122؛ همان1123 ،ش ،ج  ،1ص  .23

 .12کلينی ،پيشين ،ج  ،1ص 333؛ محمد بن حسن صفار ،پيشين ،ج  ،1ص  .727

 .13شيخ صدوق ،األمالی ،پيشين ،ص 133؛ همو ،عيون االخبار ،پيشين ،ج  ،1ص  .35
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 .13کلينی ،پيشين ،ج  ،1ص  .131
 .22عبدالرحمن بن علی بن محمد ابوالفرج (ابن جوزی) ،صفة الصفوة ،تحقيق محمود
فاخوری و د.محمد رواس قلعهجی ،الطبعة الثانية ،بيروت :دار المعرفه1133 ،ق1323 /م ،ج
 ،7ص  .133

