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  فصلنامه تاريخ اسالم
   48، شماره مسلسل1390، زمستانچهارمشماره ، دوازدهمسال 

  
  

   سياسي –شناسي كالمي جريان
  ) ق) 183-203عصر امامت امام رضا

  
 20/10/90: تاريخ تأييد  16/8/90: تاريخ دريافت

  ∗اهللا شفاييامان
يي هـا   بايـد جريـان   »  سياسـي  -شناسـي كالمـي     جريان«در پژوهشي با عنوان     

، پشتوانه كالمي و هم، كنش سياسـي داشـته و چـشم بـه                 شناسايي شوند كه هم   
تـوان   اي را كه براي تاريخ اسالم فرض بگيريم، مي        هر دوره . قدرت دوخته باشند  

هـا از     شناخت اين جريان  .  سياسي را در آن دوره رصد نمود       -هاي كالمي   جريان
كننـد، بـسيار موجـه         مـي  آن رو كه فضايي از شرايط سياسي آن دوره را ترسـيم           

تمركز اين نوشتار، بر مقطعي از تاريخ اسـالم اسـت كـه در آن بـه مـدت                   . است
 هدايت معنوي و سياسي جريان موسـوم بـه شـيعيان            بيست سال، امام رضا   

هاي سياسي ايـن جريـان        در حقيقت، بررسي كنش   . عشري را بر عهده داشتند      اثنا
جريـان  «: انـد از    هـا عبـارت     ترين آن   همهاي آن روزگار كه م      در كنار ساير جريان   

، »جريـان خـوارج   «و  » هـاي نژادپرسـتانه     جريـان «،  »هاي علـوي    جريان«،  »عباسي
هـاي سياسـي      فضاي بازتري را در شناخت خاستگاه، بسترها، رويكردها و كنش         

اين نوشتار خاسـتگاه، مبـاني كالمـي و         . گشايد  هاي موجود مي    هر يك از جريان   

                                           
  .          آموخته حوزه علميه قم و كارشناس ارشد فلسفه سياسي دانش∗



 
 
 
  
 

  
  
  

  )ق )183 -203  سياسي عصر امامت امام رضا–شناسي كالمي جريان
 

 
 
 
 

8 

-) 183 سياسي دوران امامت امام رضا     -هاي كالمي   كرد سياسي جريان    عمل
  .نمايد را بررسي و تحليل مي) ق203

  
ـ    -كالمـي هـاي   ، جريـان   امام رضـا   :هاي كليدي   واژه ، خـوارج،   ان سياسـي، علوي

  .عباسيان، جريان نژادپرستانه
  

  مقدمه
 آغاز شد    هجري با شهادت امام كاظم     183، از ماه رجب سال      امامت امام رضا  

.  به شهادت رسـيد، بـه طـول انجاميـد       هجري كه آن حضرت    203 صفر سال    28و تا   
، )ق ه 193 ـ  183( با دوران خالفت هارون الرشـيد  عصر بيست ساله امامت امام رضا

امامـت امــام  . مقـارن بـود  ) قه 203 ـ  198(و مـأمون عباسـي   ) قه 198 ـ  193(امـين  
توار گشته بود و خلفاي اين      هاي حكومت عباسيان اس      در عصري واقع شد كه پايه      رضا

هـاي    بايد گفت كه مانند تمام نظـام      . كردند  سلسله به عنوان حاكمان اسالمي، حكومت مي      
گر در دوران عباسيان نيز وجود داشتند، تا جايي كه هـر              هاي مخالف چالش    سياسي، جريان 

كردنـد و     سـازي مـي     شان، مـشروعيت    يك مدعي حكومت بودند و از رهگذر مباني كالمي        
  .دانستند ريان حاكم عباسي را غاصب حكومت ميج

شناسـي   اين نوشتار در نظر دارد قلمرو موضوعي خود را با نگـاهي تـاريخي بـر جريـان           
هـايي در فهرسـت ايـن         جريـان »  سياسـي  -كالمي«با قيد   .  سياسي متمركز كند   -كالمي

بازي سياسـت  مندي بوده و وارد فضاي       گيرند كه داراي فكر و انديشه نظام        نوشتار جاي مي  
 و هاي كالمي موجود در زمـان امامـت امـام رضـا     بنابراين جريان. و قدرت شده باشند 

منـد در     ها و احزابي كه براي منافع شخصي و بدون مبـاني كالمـي نظـام                همين طور گروه  
اين نوشـتار،   . شوند  زدند، از قلمرو اين نوشتار خارج مي        اي از اوقات دست به شورش مي        پاره

را در  ) قه ) 183-203مرو زماني، زمان امامت امام علي بن موسـي الرضـا          از لحاظ قل  
 سياسي مهم قبل و بعـد       -هاي كالمي   بديهي است بررسي بسياري از جريان     . گيرد  نظر مي 
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هـايي را در      قلمرو مكاني اين پژوهش، جريان    . افتد   از قلم مي   از دوران امامت امام رضا    
ي آن روزگـار حـضور داشـتند، بنـابراين حتـي            گيرد كـه در گـستره خالفـت اسـالم           بر مي 
) اعتقـادي (كه در قلمرو خالفت، شاكله كالمي       ) مانند نژادپرستانه (هاي غيراسالمي     جريان

  .گيرند  سياسي داشتند، در حيطه اين نوشتار قرار مي-
هاي سياسي در هر عصري، فضاي سياسي حـاكم بـر آن               به طور كلي، شناخت جريان    

كنـد و انديـشه و تعـامالت سياسـي ميـان دارنـدگان و                 ادي روشن مـي   دوره را تا حدود زي    
بر اين اساس، همـه چيـز در ايـن          . نمايد    اي قابل فهم مي     مدعيان قدرت را به نحو شايسته     

 كـدام   تحقيق بر محور پاسخ به اين سؤال خواهد بود كه در دوران امامـت امـام رضـا                 
در صـحنه سياسـي آن دوران ايفـا          سياسي حضور داشتند و چه نقشي        -هاي كالمي   جريان

 توصـيفي، آن خواهـد      –اين نوشتار با روش تحقيق تـاريخي      ) فرضيه(بيني  نمودند؟ پيش   مي
وجود داشتند كـه    » هاي خارج از حاكميت     جريان«و  » جريان حاكم «بود كه در اين دوران،      

اولي براي حفظ وضع موجود و بقيـه بـراي تغييـر، دسـت بـه مبناسـازي كالمـي و اقـدام                   
  .زدند مي) نظامي(ياسيس

  
  مفاهيم و كليات

  شناسي جريان. 1
به معناي روان بودن، روان شـدن، گـردش و جـاري گـشتن و               » جريان«از نظر لغوي،    

 و در اصـطالح، جريـان عبـارت اسـت از تـشكل،           ١ها به معناي وقايع روزمره اسـت        جريان
رفتار ويـژه اجتمـاعي     جمعيت و گروه اجتماعي معيني كه عالوه بر مباني كالمي، از نوعي             

گيـري،    بر شناخت منظومه و گفتمـان، چگـونگي شـكل         » شناسي  جريان «٢.برخوردار است 
هاي كالمي، فرهنگـي، سياسـي و         هاي علمي و تأثيرگذار در گروه       معرفي مؤسسان و چهره   

اي  در واقع، هر جريان اجتماعي به لحـاظ كالمـي داراي انديـشه   . شود اقتصادي اطالق مي  
شناختي و غيره اسـت و بـه لحـاظ            شناختي، معرفت   شناختي، انسان    هستي خاص در عرصه  

اي كه جمعي از مردم،       اجتماعي داراي مرجعيت اجتماعي و اثرگذار در جامعه است؛ به گونه          
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 امروزه استفاده از اصطالح جريان، فراواني بسيار يافته است و           ٣.آيند  پيروان آن به شمار مي    
رود و به طور عمده ناظر به حوزه سياست و قـدرت در   ار ميبه ك» شناسي«بيشتر با پسوند   

شناخت صحيح مسائل كالمـي، سياسـي، فرهنگـي و ماننـد آن در هـر                . متن اجتماع است  
 سياسـي در آن     -هاي كالمي   جامعه و تحليل درست از وقايع، بدون شناخت ماهيت جريان         

ز شـناخت بـسترها و      شناسـي عبـارت اسـت ا        بنابراين اعتبـار جريـان    . جامعه ناممكن است  
در بـستر اعتقـادات، سياسـت، اجتمـاع،         [هـا و احـزاب        ها، گروه   گيري جناح   چگونگي شكل 

همراه با تعامالت و مناقشات ميان آنها كه پيش از آن نيز آشـنايي بـا                ] فرهنگ و مانند آن   
   ٤.مباني كالمي هر يك از آنها ضروري است

  
   سياسي-جريان كالمي. 2

 به معناي يك طيف گسترده كالمـي، اعتقـادي، سياسـي و          » سياسي -جريان كالمي «
به عبارت ديگر، يك جريان سياسي شامل چندين گروه، حزب، جنـاح و             . ايدئولوژيك است 

هـاي مبـارزه      تشكل است كه از نظر اعتقادي، كالمي، سياسي، ايدئولوژي، اهـداف و روش            
هاي سياسي مهم ممكـن       هاي قدرت و تحول     هايي دارند و در بزنگاه      سياسي با هم اشتراك   

 سياسي داراي مبدأ، منشأ، مسير يا بستر و مقـصد           -جريان كالمي . گيري كنند   است موضع 
هاي يك جريان، تسلط بر حاكميـت سياسـي           هدف. و يا هدفي است كه در آن روان است        

  ٥.هاي سياسي مورد نظر است ها و نظام در جامعه و استقرار ارزش
آفـرين در تـاريخ       اي بسيار مهـم و نقـش         سياسي، پديده  هاي   بايد تأكيد كرد كه جريان    

مقصود از جريان سياسي، يك حركـت سياسـي         . آيند  سياسي و تحوالت جامعه به شمار مي      
هاي كالمي درونـي بـه        پويا و زنده است كه با برخورداري از ايدئولوژي مشخص و گرايش           
گـذارد و جبهـه، جنـاح،         سود رهبران خود بر نظام سياسي و اقشار مختلف جامعه تأثير مـي            

 -هاي كالمـي    هدف نهايي جريان  . نهد  حزب، سازمان يا نهاد و گروه ويژه خود را بنيان مي          
سياسي، حفظ وضع موجود يا كسب قدرت و استقرار نظام سياسي مورد نظر است كه آن را                 

   ٦.گيرند  از طريق راهبردها و راهكارهاي مختلف پي مي
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  م رضاشرايط سياسي عصر امامت اما. 3
ق در  183 در سـال      پس از شهادت پدرشان، امام موسـي بـن جعفـر           امام رضا 

او از  . الرشيد پس از يك دهه خالفت، در اوج اقتدار بود           دوراني به امامت رسيدند كه هارون     
يك طرف، مدعيان قدرت در حلقه عباسيان را با تهديـد و تطميـع كنتـرل كـرده بـود و از              

گـر عباسـيان    تـرين جريـان چـالش    د عليه علويان ـ كه مهـم  طرف ديگر با گفتمان استبدا
در . المقدور تا پايـان عمـرش تـضمين نمـوده بـود      شدند ـ بقاي خالفت را حتي  شمرده مي

 در زندان به شـهادت رسـيد و فـضاي           بن جعفر   چنين شرايطي بود كه حضرت موسي       
 تــرين شخــصيت علويــان بــيش از پــيش بــر رعــب و وحــشت هــارون بــا شــهادت مهــم

 كـه از سياسـت خـشن عباسـيان     شهادت موسي بن جعفر. سايه افكند ] س[فاطمه  بني
كرد، موجب شد كه توجه افكار عمـومي، بـه ويـژه شـيعيان بـه ايـن موضـوع                      حكايت مي 

. هاي بسياري را در رابطه با مشروعيت خالفت هارون ايجـاد نمايـد              معطوف شود و پرسش   
كردند، در قبـال رژيـم        بيني مي   يگران پيش  بر خالف آن چه د     از اين رهگذر، امام رضا    

عباسي، سياستي را در پـيش گرفتنـد كـه برخـي از انديـشمندان، آن را در ذيـل گفتمـان                      
گيري مقام امامت، آشـكارا نـشان          از ابتداي بر عهده     حضرت ٧.دهند  قرار مي » اصالح«

انـد،     گرفتـه  كردند، امامان شيعي از سياست كنـاره        دادند كه بر خالف بسياري كه تصور مي       
اي   مـراودات گـسترده   . برنـد   هر دو جنبه مقام معنوي و سياسي امامت را با هم به پيش مي             

 با شيعيان در پيش گرفتند و نمايندگاني كه به ديگر مناطق اسالمي اعزام              كه حضرت 
  .نمود كردند، از اين امر حكايت مي

  
   سياسي عصر امام رضا-هاي كالمي  جريان

 هماننـد امامـان    سياسي زمان امامت حضرت رضا     -اي كالمي ه  در حقيقت، جريان  
هـاي مخـالف اهـل        محور نخست، جريـان   . گرفت  پيش از ايشان، حول دو محور شكل مي       

ها جريان بزرگ اجتماعي بود كه با سرنگوني خاندان امـوي   ترين آن   بود كه عمده   بيت
منـدترين جريـان، عنـوان       ق استقرار يافته بود و تا آن هنگام به منزله قـدرت           132در سال   
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هـاي    از اين جريان كالن كه در درون خـود جريـان          . كشيد  خالفت اسالمي را به دوش مي     
  . نام برد» جريان حاكم عباسي«توان با عنوان  پروراند، مي خُردتري را مي

گـر حـزب عباسـي بـه شـمار             سياسي است كه چالش    -هاي كالمي   محور دوم، جريان  
اين جريـان   .  پديدار شد   جرياني است كه با تالش اهل بيت       ترين آنها   رفتند و عمده    مي

 در  شد و يا اين كه الاقل با ائمـه           هدايت مي  يا به طور مستقيم از سوي اهل بيت       
  .هاي عملي هم افق بود بسياري از مباني نظري و كنش

هاي ديگري نيز وجود داشت كه طيفي از آنها بر اسـاس    در كنار اين دو جريان، جريان     
ايـن  . ، حـق آنـان اسـت      )سـلطنت (هاي تاريخي و نژادي معتقد بودند خالفـت           طلبي  قتفو

ها كه گاه در متن دستگاه خالفت عباسي هم نفوذ داشتند، از اين جهت كه انديـشه                   جريان
هاي سياسي قرار داده بودند، از دو جريـان ديگـر           جويي نژادي را محور كنش      و آمال برتري  

» امامـت «و يـا  » خالفـت «شان را مباني كالمي       ي سياسي مش  كه خط ) عباسيان و علويان  (
  . شدند نمود، به طور كامل متمايز مي مشخص مي

توان از كنار جرياني به نام خوارج به آساني گذشـت كـه در دوران                 ها نمي   عالوه بر اين  
 به حاشيه رانده شده بودند، اما از آن جـا كـه داراي مبـاني كالمـي                  امامت امام هشتم  

تاريخي بوده و سابقه طوالني در رقابت قدرت داشتند، در نوع خود جريـاني مهـم                دار    ريشه
، چهـار   بندي كالن در دوران امامت امام رضا        بنابراين در يك دسته   . آمدند  به شمار مي  

، »هـاي علـوي     جريـان «،  »جريان عباسي «: توان رصد نمود     سياسي را مي   -جريان كالمي 
  .»خوارججريان «و » هاي نژادپرستانه جريان«

  
  جريان عباسي

تـرين جريـان       به عنوان جريان حاكم، نيرومنـد      عباسيان در دوران امامت امام رضا     
 ق اداره   132اين جريان كه پـس از سـقوط خالفـت امويـان در سـال                . شدند  محسوب مي 

. هاي اسالمي را به دست گرفت، از لحاظ مباني كالمي منتسب به اهل حديث بود              سرزمين
ايـن  . وارد رقابت سياسي شـدند   » الرضا من آل محمد   «همانند علويان با شعار     آنان در ابتدا    
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هاشـم، بـه نـوعي         و خانـدان بنـي     رسـاني بـه عبـاس عمـوي پيـامبر           مسئله و نـسب   
هم چنين عباسيان با اتكا به مبـاني كالمـي          . آمد  تراشي براي آنان به حساب مي       مشروعيت

سازي به حـساب    هاي مشروعيت   ي از اهرم  اهل سنت در رابطه با خالفت، قهر و غلبه را يك          
  .آوردند مي

انقـالب عباسـيان عليـه    . در خالفت عباسيان از آغاز، ايدئولوژي نقش پررنگـي داشـت         
دومين سلسله اسالمي، دست    . امويان به نام بازگردانيدن اسالم، ديانت و عدالت برپا گرديد         

. س اصول كالم اسـالمي شـد      اي بر اسا    كم در تبليغات نخستينش، مدعي برپايي نظام تازه       
شـان    خلفاي عباسي از نمادهاي ديني استفاده نمايشي كردند، اما در اصل براي فرمانروايي            

اي از حكومت ديني       در واقع، دربار عباسيان در هاله      ٨.جوياي مباني ديني نيرومندتري بودند    
نان بـا قـرآن و      هايي برداشتند تا به جامعه اطمينان دهد كه حكومت آ           آنان قدم . قرار داشت 

بيشتر خلفاي عباسي، مشروعيت خود را بر اين قرار دادند          .  سازگاري دارد  6سنت پيامبر 
هـاي مـذهبي، اختيـار و از عالمـان دينـي حمايـت             همه آنان عنوان  . اند  كه از خاندان نبوت   

  ٩.كردند و شريعت اسالم را به منزله تنها هنجار دولت شناختند
ــسئله حــائز اهميــت اســت از منظــر كالمــي در دوره عباســي ــدوين و : ان، دو م اول ت

بندي آراي مربوط به خالفت كه در اساس بر سيره خلفـاي نخـست و نيـز خلفـاي                     صورت
هاي   نشيني خالفت از موضع بالمعارض اداره و تسلط سرزمين          اموي استوار بود و دوم عقب     

از آن ياد   » سلطنت«آميز نهاد     اسالمي و تقسيم قدرت با آن چه كه با عنوان كلي و تسامح            
نويسان، نقطه آغاز تكوين اين امر را با قضيه منازعه ميان مأمون و               شود كه عموم تاريخ     مي

 از اين پس، خالفت، راه سلطنت را در پيش گرفت و تأكيد مـأمون               ١٠.دانند  امين مرتبط مي  
  .توان تفسير نمود عهدي را در اين راستا مي عباسي بر تعيين منصب واليت

 مقارن با سـه خليفـه عباسـي و در واقـع بـا اوج اقتـدار عباسـيان                    م رضا امامت اما 
ق مصادف با دوره ميانـه خالفـت   183 در سال آغاز امامت امام رضا   . مصادف شده بود  

كـرد    الرشيد، خليفه مقتدري بود كه عالوه بر ايـن كـه سـعي مـي                هارون. الرشيد بود   هارون
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جريان را در برابر خطرهـايي كـه هـر روز در            انسجام جريان عباسيان را حفظ نموده و اين         
كوشـيد بـراي آينـده        آمد، حفظ نمايد، مي     اي از امپراتوري بزرگ عباسي به وجود مي         گوشه

از ايـن رو او     . اين جريان، ميراثي بر جاي بگذارد كه حداقل منجر به تضعيف خالفت نشود            
 قاسم تقـسيم كـرد و       عهدي را ميان سه فرزندش امين، مأمون و         در زمان زندگيش، واليت   

هاي مغرب به امين واگذار كرد و واليت همدان را تا             واليت عراق و شام را تا انتهاي زمين       
هاي مشرق به مأمون و جزاير عربستان و ديگر اقاليم را به قاسم كـه او را                   انتهاي سرزمين 

  ١١.ناميد، واگذار نمود) دار امانت(مؤتمن 
بر . قدرت ميان مدعيان خالفت باال گرفت     ق، جنگ   193 پس از مرگ هارون در سال       

رو امين، اهتمام زيادي بـه  از اين. شد اساس وصيت هارون، پس از وي امين جانشين او مي     
خرج داد تا اين موضوع را بر ديگر مدعيان خالفت، به خـصوص بـرادرش مـأمون كـه در                    

  ا در آينـده   عهدي پسرش موسي ر     كرد، بقبوالند و عالوه بر آن واليت        خراسان حكومت مي  
عهدي پـسرش     بنابراين، او در تمام مجالس و منابر براي واليت        . اين جريان تحكيم بخشد   

 امـا مـأمون   ،كرد و حتي از مأمون نيز خواست كه با اين قضيه خود را وفـق دهـد        تبليغ مي 
همين مسئله سبب شد كه ميان دو برادر، پس از كش           . خود را از بيعت برادرش آزاد ساخت      

 زياد، جنگ خونيني در بگيرد كه در نهايت با پيروزي مـأمون و كـشته شـدن                  هاي  و قوس 
  .ق پايان پذيرفت198امين در سال 

ها را درون جريان عباسي كه ارتباط مستقيمي بـا امامـت امـام                 اگر بخواهيم اين اتفاق   
يابي كنيم بايد گفت كه منازعه امـين و مـأمون، بازگـشت بـه                 كند، ريشه    پيدا مي  رضا
هاشم بـود،     از خاندان بني  » زبيده«در يك طرف، امين كه مادرش       . ناسي اين دو دارد   تبارش

در طرف مقابل،   . خواند  دانست؛ زيرا خود را فردي تمام هاشمي مي         خود را اليق خالفت مي    
ولد بودن مادرش داشت، از تيزهوشي و درايت          مأمون با وجود نسب فروتري كه به دليل ام        

ن آن كه وزرا و دبيران ايراني كه در زمان خالفت هـارون نقـش               ضم. برتري برخوردار بود  
در . مهمي در دستگاه خالفت پيدا كرده بودند، در اين مناقـشه نقـش مهمـي ايفـا نمودنـد                  

طيف اول، اعرابي بودنـد كـه در        . منازعه ميان امين و مأمون، دو طيف نقش مهمي داشتند         



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 48، شماره مسلسل 1390 زمستان شماره چهارم، دوازدهم،          سال 

 

 
 
 
 

15

 امـين را مـشروعيت بخـشيده و        كوشـيدند خالفـت     بغداد به سردستگي فضل بن ربيع مـي       
تبـار قـرار      در مقابل اين طيف، فضل بن سهل ايرانـي        . مأمون را به اين موضوع قانع سازند      

ديد كه مأمون از پذيرش رسمي خالفت امين سرباز زدنـد             داشت كه مصلحت را در آن مي      
رحلـه اول،   م. باالخره نزاع ميان مدعيان خالفت، دو مرحله را گذرانـد         . و به بغداد باز نگردد    

نتيجه پايان يافـت و مرحلـه         ق بي 195آميز است كه در سال        وگوهاي مسالمت   مرحله گفت 
 بـه سـرانجام     198ساز نظامي بود، با كشته شـدن امـين در سـال               دوم كه مرحله سرنوشت   

  ١٢.رسيد
پس از كـشته شـدن امـين،        . پيروزي مأمون، پايان كشمكش ميان خاندان عباسي نبود       

نگريـست و   ادر امين كه همواره مأمون را به عنوان يك كنيززاده مـي          هاي زبيده، م    تحريك
ديـد و     با به خالفت رسيدن مأمون، او را به چشم غاصب پيروز و قاتل فرزنـد خـويش مـي                  

آنها دست بيعت   . تالش ساير عباسيان متعصب، نزديك بود مأمون را از خالفت بركنار كند           
 اما منصور، بيعت آنها را واگذاشت و        ١٣ندبه سوي منصور بن مهدي عموي مأمون دراز كرد        

گر به سمت ابراهيم بـن مهـدي          سرانجام عباسيانِ توطئه  . دار شد   داري بغداد را عهده     فرمان
 در چنين شرايطي مـأمون، حيـات سياسـي خـود را در گـرو                ١٤.آمدند و با وي بيعت كردند     

گـرايش  حمايت از عناصر علوي يافت و بـر خـالف اسـالف خـويش بـا تغييـر موضـع و                      
 را بـه طـور جـدي        الرضـا   عهدي علـي بـن موسـي        آميز به علويان، طرح واليت      مبالغه
، رقباي عباسي خود را از صحنه سياست بيرون كند و بـا          »عنصر سوم «گرفت تا با ورود       پي

بنـابراين  .  حكومت خود را مشروعيت بخشد     بن ابي طالب    نزديك شدن به خاندان علي    
  . توان تفسير كرد  را در همين راستا ميعهدي امام رضا ماجراي واليت

  
  هاي علوي جريان

توان آنـان را از آن روي   هايي وجود داشت كه مي       جريان در دوران امامت امام رضا    
به ميدان آمـده بودنـد و خـود را شايـسته رهبـري دينـي و سياسـي                   » امامت«كه با اصل    

 تـاريخ اسـالم بـه عنـوان         علويـان در  . ناميـد » هاي علـوي    جريان«دانستند،    مسلمانان مي 
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بـسياري از فرزنـدان     . داري برخوردار بودنـد     هاي ريشه   جماعت اسالمي، از اصول و آموزش     
دودمان علوي به خالفت چشم دوخته و معتقد بودند آن حـق شـرعي كـه عباسـيان آن را            

هاي شيعي، چه آنهـا كـه نسبـشان بـه تيـره               اين جريان . اند، بايد به علويان باز گردد       ربوده
 متعلـق بودنـد، در      رسيد و چه آنها كه به تيره برادرش حـسين            مي سن بن علي  ح

هدف براندازي حكومت عباسيان و انتقال خالفت بـه اعـضاي دودمـان علـوي هماهنـگ                 
هاي گوناگون    هاي فرقه   ها همگي در واقع نمود عملي و عيني آرا و آموزه            اين جنبش . بودند

ديگر مشترك بودند امـا در جزئيـات و           المي با يك  شيعه هستند كه در جوهر آرا و مباني ك        
   ١٥.در عمل، با هم اختالف داشتند

جـا   هايي به نام هواداران شيعي در اين ، حركت در دوره امامت بيست ساله امام رضا      
كـه بـه سـرحد        ها يا جنبه شخصي داشت و يا آن         گرفت، كه اين حركت     جا صورت مي    و آن 

منـد    هـاي نظـام       بنابراين مقصود  اين پژوهش، جريان     .  سياسي نرسيده بود   -جريان كالمي 
منسوب به علوي است كه هر كدام در قدم اول، مدعي امامت معنوي شـيعيان بودنـد و در                   

هايي كه با انديـشه كالمـي         اگر بخواهيم جريان  . گام بعدي، سوداي حكومت در سر داشتند      
 حـاكم عباسـي شـدند را         وارد كارزار قدرت با جريـان      علوي در دوران امامت امام رضا     

 و طباطبا ـ ابوالسرايا، قيام محمد بن جعفر الـصادق   شناسايي كنيم، سه جريان قيام ابن
هـاي كالمـي ـ سياسـي، شـاخص        با توجه به معيارهاي جريـان قيام احمد بن موسي

  .هستند
  

  ابوالسرايا-قيام ابن طباطبا
دچار خمود شده بودند، پس     هاي علوي كه در زمان هارون به نوعي           در حقيقت، جريان  
ثباتي سياسي خالفت عباسي كـه        علويان با استفاده از بي    . اي گرفتند   از مرگ وي جان تازه    

هايي مخـالف در عـراق، حجـاز و يمـن             نتيجة درگيري ميان امين و مأمون بود، به حركت        
د باشـ ) سري بن منصور شـيباني    (ترين آنها، حركت ابوالسرايا       دست زدند كه شايد خطرناك    

 رهبـري   ١٦.طباطبا به وقوع پيوست     ق در كوفه به دستور ابن     199الثاني    كه در اواخر جمادي   
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 معـروف بـه     معنوي اين جريان را محمد بن ابراهيم بن حـسن بـن حـسن بـن علـي                 
ابوالـسرايا شخـصيتي    . طباطبا بر عهده داشت و فرماندهي نظامي بر عهده ابوالسرايا بود            ابن

ني علويان بود، اما تعهد وي در سرسپردگي به فردي از خانـدان  بود كه خارج از حلقه دودما   
. هاي علوي قرار دهنـد        علوي، مورخان را مجاب كرده است كه حركت او را در زمره جريان            

  .رفت هاي علوي زيدي به شمار مي در واقع، اين جنبش در زنجيره جنبش
يان بر بصره، حجاز و يمن      طباطبا و ابوالسرايا در كوفه، اين جر         پس از تثبيت قدرت ابن    

تسلط يافت و سپاهيان عباسي را كه حسن بن سهل براي مقابله با ايشان اعزام كرده بـود،      
طباطبا پـس از ايـن پيـروزي،        طباطبا و ابوالسرايا با مرگ ابن       اتحاد ابن . شكست سختي داد  

بـود كـه ايـن      ابوالسرايا آگاه   . گسست و ابوالسرايا به تنهايي رهبري قيام را به دست گرفت          
جنبش بدون نام فردي علوي مشروعيت چنداني كسب نخواهد كرد، از ايـن رو بـه دنبـال                  

براي اين هدف، نوجوان    . علوي ديگري بود كه نقش رهبري معنوي اين جريان را ايفا كند           
اي مانند محمد بن محمد بن زيد علوي بهترين گزينه ممكن براي ابوالسرايا بـود                 تجربه  كم

 حركـت   ١٧. با وي بيعت كرد و سپس ديگران را نيز به بيعت با او تشويق نمود               كه ابتدا خود  
 ق ادامه يافت تا اين كه در اين سال پـس از چنـد بـار پيـروزي بـر                     200ابوالسرايا تا سال    

، در نهايت در مقابل آنان شكـست خـورد و سـر او را               »واسط«نيروهاي مأمون از جمله در      
بـا مـرگ او     .  بر فـراز پلـي برافراشـتند       ددش را در بغدا   براي مأمون به مرو فرستادند و جس      

 . ابوالسرايا به پايان رسيد-طباطبا جريان ابن
توان گفت كه ابوالسرايا، اين جريان را بـا اتحـاد بـا        در تحليل و بررسي اين جريان مي      

 علويان، به راه انداخت، اما در همان زمان، بسياري از علويان، به ويژه آنـاني كـه در بيعـت                   
به همين سـبب، بـسياري از       .  قرار داشتند، در نيت او ترديد داشتند       عاطفي با امام رضا   

 شيعيان، شتابان به جرگه پشتيباني از ديگر رهبران علوي كه محمد بن جعفر الـصادق              
در صف مقدم آنان بود، پيوستند و اين امر به پراكندگي شيعيان و دو دستگي آنان در ياري                  

افزون بـر  . يا و حمايت از ديگر رهبران برخاسته از خاندان علوي انجاميد      رساندن به ابوالسرا  
انگيخـت؛ زيـرا او در        ها و ترديدهايي را در آن زمـان بـر مـي             اين، پيشينه ابوالسرايا پرسش   
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 بن اعين سردار عباسي بود و اگر به سـبب ديـر رسـيدن               هرثمة از مردان سرسپرده      گذشته
از ايـن   . داد  ده بود، به وفاداري خود به عباسيان ادامه مي        هايش از هرثمه به خشم نيام       جيره

هاي علوي به حسن نيت او كه تا ديروز هـوادار خانـدان               رو بسياري از شيعيان و شخصيت     
  ١٨.عباسي بود، اطمينان نداشتند

ترين انقالب عليـه خالفـت عباسـي در            ابوالسرايا سخت  -طباطبا  به هرحال، انقالب ابن   
شد؛ زيرا بيـشترين نيـروي خـود را در جهـت               محسوب مي  ادوران امامت حضرت رض   

اين قيام كه در حدود ده ماه بـه طـول انجاميـد، در              . نابودي اين حكومت به كار گرفته بود      
هاي اسـالمي عليـه حاكمـان         هاي مختلفي را در ساير سرزمين       رويارويي با حكومت، جبهه   

 علـوي بـر عهـده داشـتند كـه           هـاي   ها را نيـز چهـره       عباسي گشود كه فرماندهي اين قيام     
  :ها عبارت بودند از ترين آن مهم

 كه از سوي ابوالسرايا به فرماندهي بصره منصوب شـده  زيد بن موسي بن جعفر  . 1
هايـشان را   بود، برضد عباسيان قيام كرد و آنان و هوادارانشان را از شهر بيرون راند و خانـه             

  ١٩.ب گشتملق» زيدالنار«به آتش كشيد و به همين سبب به 
هـاي    ه  ق در يمـن قيـام نمـود و گـرو          200 در سال    ابراهيم بن موسي بن جعفر    . 2

وي پس از تسلط بر يمن، طرفداران عباسي را تار و مار كـرد              . زيادي را گرد خود جمع كرد     
  ٢٠.و گروهي از آنان را كشت و اموالشان را ضبط نمود

ومت مكه گمـارده شـده      حسين بن حسن افطس علوي كه از سوي ابوالسرايا به حك          . 3
وي پس از كشته شـدن      .  ق در اين شهر قيام كرد و بر اوضاع مسلط شد           200بود، در سال    

  . پيوست و با او بيعت كردابوالسرايا به محمد بن جعفر، برادر امام كاظم
  

 قيام محمد بن جعفر الصادق
ه قيام كنندگان مكه تحت رهبري حسين بن حسن افطس كه بر حجاز و يمـن سـيطر                

كامل داشتند، با شنيدن شكست نظامي ياران خود در جبهه عراق پس از مـرگ ابوالـسرايا،         
ق، او خـود را     200الثـاني      را به امامت برگزيدند و در ششم ربيع        محمد بن جعفر صادق   
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  :  به گفته مسعودي٢١.اميرالمؤمنين ناميد و علويان با همين عنوان با وي بيعت كردند
اند، پيش    كساني كه براي اقامه حق به پا خواسته        6در ميان خاندان محمد   

شود كه خود را      از وي و پس از وي از پيشينيان و پسينيان جز او كسي پيدا نمي              
او چند ماهي زيست و از كار خالفت جز نامي بـرايش            . اميرالمؤمنين ناميده باشد  

   ٢٢.نبود
يـن حركـت توجـه      در اين زمان، حكومت عباسي در بحران داخلي فرو رفته بود و بـه ا              

جدي نشان نداد و قيام وي حركتي خطرناك توصيف نشد؛ زيرا اين قيام به مكـه منحـصر                  
مأمون، بالفاصـله   . بود و همين مسئله به خالفت فرصت داد كه به آساني بر آن چيره شود              

. سپاهي به فرماندهي عيسي بن زيد جلودي براي سركوب اين حركـت بـه حجـاز فرسـتاد           
اي كوچك داشت، باالخره به اردوي جلودي رفـت        مال بزرگ، اما اراده   محمد بن جعفر كه آ    

جا او را مجبـور       جلودي، او را به مكه برد و در آن        . نامه دريافت كرد    و تسليم وي شد و امان     
   ٢٣.كرد كه خود را از خالفت عزل كند و او نيز چنين كرد و به خالفت مأمون اقرار نمود

 
  قيام احمد بن موسي

 كه بسياري از مورخان وي را همان احمـد بـن موسـي              حمد بن موسي  زمان قيام ا  
يكي در زمان حيات برادرش علي      : دانند در دو مقطع زماني بيان شده است         مي» چراغ  شاه«

چـه قـول اول را        چنـان .  و ديگـري پـس از شـهادت امـام رضـا            بن موسي الرضا  
كـه دوران اقامـت امـام       ق  203 تـا  201هـاي     بپذيريم، زمان قيام احمد بن موسي بين سال       

 در مرو است، واقع شده است و بر اساس قول دوم، زمان قيام احمـد بـن موسـي                    رضا
آناني كه قيام احمد بـن موسـي را در مقطـع            .  ق رخ داده است    218تا  203هاي        بين سال 

 و يـاري    كنند، انگيزه قيام او را در آگاه شدن وي از توطئه قتل امام رضـا                اول بيان مي  
اما انگيزه قيام احمـد بـن موسـي در    . دانند  در دفع توطئه مأمون مي  ن حضرت كردن آ 

هـاي     داراي جنبـه   مرحله دوم؛ يعني پـس از شـهادت امـام علـي بـن موسـي الرضـا                 
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   ٢٤.خواهي است خواهانه و يا خون عدالت
هـاي    بنابر فرض نخست، قيام احمد بن موسي، زماني آغاز شد كه وي از تغيير سياست              

از ايـن رو احمـد بـراي        .  آگاه شد   به علويان و امام علي بن موسي الرضا        مأمون نسبت 
، قيام خود را آغاز كـرد و از طريـق بـصره، اهـواز و فـارس عـازم                    حمايت و ياري امام   

بـه  . اي نبود، مأمون دچار وحشت شـد        جا كه اين حركت، مسافرت ساده       از آن . خراسان شد 
ان و علويان از هر دياري كه كاروان احمد بـن           ويژه هنگامي كه فهميد عده زيادي از شيعي       

پيوندند، به همين سبب دستور داد از عزيمت كـاروان جلـوگيري        گذرد، به آن مي     موسي مي 
 اين پيام را هنگامي عامل مأمون در فـارس، دريافـت            ٢٥. را بكشند  كنند و برادران امام   

ران   حكـم » فتلغ خان «ي  زمان با لشكركش    كرد كه كاروان به حوالي شيراز رسيده بود و هم         
احمـد بـن موسـي بـا شـورايي متـشكل از             .  منتشر شـد   فارس، خبر شهادت امام رضا    

برادران و يارانش به بررسي حوادث و شرايط پرداختند و دريافتنـد تنهـا راهـي كـه مانـده،                    
خـواهي از     بنابراين، آنان در جنگي نابرابر با حاكم فارس، جانـشان را در خـون             . مبارزه است 

  . فدا نمودندن در رابطه با شهادت امام رضامأمو
 

  جريان امام رضا
كنيم، به دليل مباني كالمـي        ياد مي » جريان امام رضا  «جرياني كه از آن با عنوان       

 امـام رضـا   . هاي علوي قابل طرح و تحليل اسـت         ، در گستره جريان   حضرت رضا 
مبناي كالمـي و گفتمـان      . دبو» نصب امام «هاي علوي معتقد به نظريه        مانند ساير جريان  
 در متن گفتمان كالن امامت قرار داشـت كـه ايـن گفتمـان حـاوي                 سياسي امام رضا  

اگـر بخـواهيم ادوار تـاريخي       . پـذير اسـت     مباني واحد و در بردارنـده راهبردهـاي انعطـاف         
بنـدي     دوره عشري را تا زمان امام رضا        سياسي شيعيان اثنا   -گيري جريان كالمي    شكل

  :توان چهار دوره را برشمرد كنيم، مي
هـا و   هـا، نامـه      آغاز شد و نماد آن خطبه      اي كه با اميرالمؤمنين امام علي       دوره) الف

در اين دوره، رئوس كلـي      . البالغه گردآوري شده است     اي است كه در نهج      سخنان برگزيده 
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 ينو اصلي عقيدتي تشيع و نظام سياسي، اخالقي و حقوقي در كالم و سيره اميرالمؤمن          
  .شود بيان مي
 شكل گرفته است و مفهوم امامت با        اي كه با حركت تاريخي امام حسين        دوره) ب

  .خوردگفتمان انقالب پيوند مي
در ايـن   . گيـرد    نـضج مـي     فرهنگي امـام صـادق     -اي كه با نهضت علمي      دوره) ج

  .شود دوران، قدرت از امويان به عباسيان منتقل مي
تشيع در اين مقطع تاريخي به عنوان يك        . شود   آغاز مي  اي كه با امام رضا      دوره) د

وگو و    به نوعي كه خالفت وارد گفت     . شود  جريان سياسي و كالمي بسيار پرقدرت ظاهر مي       
شود تـا مـشروعيت خـود را از خطـري كـه او را تهديـد                    و شيعيان مي   مصالحه با امام  

شـود تـشيع را بـه عنـوان          تا جايي كه قدرت سياسي حاكم مجبور مي       . كند، حفظ نمايد    مي
هـاي سياسـي و       تـشيع بـه لحـاظ كالمـي، حركـت         . جرياني مذهبي به رسـميت بـشناسد      

 الزم  اي رسيده بود كه امام رضا       هاي مردمي در اين دوره به چنان رشد و توسعه           پايگاه
  .ريزي نمايد هاي كالمي و سياسي طرح دهي حركت بيند شيوه جديدي را براي سازمان مي

، زماني كه در مدينـه بودنـد، پـس از شـهادت امـام موسـي كـاظم            امام رضا 
ايـشان در ابتـدا   .  در پيش گرفتنـد رويكرد سياسي متفاوت از پدرشان، موسي بن جعفر      

اي به مبارزه عليه خالفت هارون ندارند، اما بعد معلوم شد كه              چنان وانمود كردند كه عالقه    
در . انـد   الرشـيد برخاسـته     ت هـارون  گري عليه حكوم     با راهبرد اصالح و روشن     حضرت

 پـس از رحلـت پدرشـان مطـالبي          كند كه امام رضا     روايتي، صفوان بن يحيي نقل مي     
مطلب مهـم و بزرگـي را آشـكار         : گفتند كه ما بر جانش ترسيديم و به او عرض كرديم            مي

هـر چـه   :  فرمودنـد امـا امـام  . بر جان شما بيمنـاكيم ) هارون(گر ما از اين ستم  . نمودي
 آگـاه بودنـد كـه        گويـا حـضرت    ٢٦.خواهـد تـالش كنـد، او بـر مـن راهـي نـدارد                يم

 آغـشته شـده اسـت،       الرشيد كه به تازگي دستش به خون پاك موسي بن جعفر            هارون
  . بيند  را به مصلحت حكومت خود نميآميز با آن حضرت برخورد تند و خشونت

اني دادند و نمايندگاني را      مراوده با شيعيان را شكلي سازم       پس از چندي، امام رضا    
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. به برخي از مناطق اعزام نمودند تا ارتباط جريان امامت را بـا پيروانـشان مـستحكم كننـد                  
 بـه مـرو آمدنـد، و تحـت نظـر بودنـد، بـا تمـام تـوان                    همين طور، زماني كه حضرت    

كوشيدند از موقعيت به نحوي بهره ببرند تا بيشترين سود سياسـي را بـراي شـيعيان در               مي
  تحميـل شـد، حـضرت      عهدي بر امام    از اين رو زماني كه واليت     . ي داشته باشد  پ

گاه در متن جريان سياسي دستگاه مأمون قرار نگرفتند و در آن شـرايط سـخت، خـط                    هيچ
از ايـن رو هـم      . داد، متمـايز بـود      چه دستگاه خالفت انجام مـي       كالمي و رفتار ايشان با آن     

را در پوشـش    » امامـت « جريـان    حـضرت رضـا   مأمون به اين حقيقت آگـاه بـود كـه           
دانـستند كـه      كند و هم كساني كه از بيرون شاهد وقايع بودند، مي            عهدي تعقيب مي    واليت

از ايـن رو،  . گذرد، جداست چه در دستگاه خالفت مي     از آن  الرضا  حساب علي بن موسي   
ا كـه   با مباني كالمي مأمون عباسي تفـاوت داشـت؛ چـر           جريان و خط مشي امام رضا     

 سياسـي خاصـي داشـت،       -كه اقتضائات كالمي  » امامت« در حلقه اصل     حضرت رضا 
كـه آن را بـه دوران پـس از رحلـت      » خالفت«كه مأمون با گفتمان       قرار داشتند و حال آن    

  .گر مشروعيت حكومت خويش بود داد، توجيه  پيوند مي6پيامبر
اي   ي علـوي تـا انـدازه      هـا    با ساير جريان    از سوي ديگر، گرچه مبناي كالمي امام      

.  با آنان در بسياري از مسائل و وقايع متفاوت بود          مشترك بود، رويكرد و شيوه حضرت     
 با راهبرد انقالبِ علويـان در       ترين تمايز ايشان با ساير علويان در اين بود كه امام            مهم

ال و  دادند، اما خودشان انقالب را به مـصلحت حـ           برابر عباسيان، مخالفت جدي نشان نمي     
 فرهنگـي و تعميـق      -دانستند و چارة كار شـيعيان را در اصـالحات علمـي             آينده تشيع نمي  

  . دانستند مباني كالمي جامعه بر اساس اقتضائات گفتمان اصالح و يا تقيه مي
  

  پرستانه هاي نژاد جريان
هـاي درون     گـري   تا پيش از پيدايش رژيم عباسي، جامعه اسـالمي بـه رغـم ناهمـساز              

گرد، شـكنجه     پارچه داشت، ولي با برقراري حكومت عباسيان و پي          ي نسبتاً يك  مرزي، حالت 
پارچگي سياسـي     و كشتار وابستگان به دستگاه حاكم پيشين، راه براي ايجاد شكاف در يك            
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الرشـيد، تركيبـي از خانـدان         تركيب خالفت عباسيان در زمان هـارون      . جامعه هموار گرديد  
 موضوع پس از مرگ هـارون بـه موضـوعي نـژادي             عرب و نخبگان فارس بود، اما همين      

مـدار    در اين ميان، فضل بن سهل، دبيـر سياسـت         . ميان هواداران امين و مأمون تبديل شد      
كرد و فـضل بـن ربيـع كـه            مأمون كه نژادپرستي ايراني را در اداره عباسيان نمايندگي مي         

  .هاي عربي بود، نقش مهمي ايفا نمودند نماينده آرمان
وشيد به دليل اصالت ايراني مادر مأمون، حق او را در خالفت حفظ كند و از                ك   اولي مي 

امـا فـضل بـن ربيـع بـا توجـه بـه              . او در مقابل استبداد برادر و اطرافيانش حمايت نماينـد         
بـدين گونـه موضـوع، شـكل        . جايگاهي كه در نزد هارون داشت، جانـب امـين را گرفـت            

اعراب، پشت سر امـين قـرار گرفتنـد و          . يدا كرد جويي نژادي ميان اعراب و پارسيان پ        تفوق
 از سـوي ديگـر بـه دليـل توسـعه        ٢٧.شـان مـأمون شـتافتند       ها به يـاري خـواهرزاده       ايراني

هاي اسالمي و به ويژه ممزوج شدن برخي از نخبگان ايراني با خالفت عباسـيان،                 سرزمين
كردنـد در دوران     هاي نژادپرستانه ديگري كه از حاكميت اعراب احساس حقارت مي         جريان

ها با توجه بـه تعارضـات فرهنگـي و تـاريخي              اين جريان .  سربرآوردند امامت امام رضا  
 ايرانـي متـضرر     -كردنـد كـه در تركيـب حكومـت عربـي            ميان عرب و عجم، احساس مي     

هـاي نژادپرسـتانه عربـي و         ، جريان به طور كلي در دوران امامت امام هشتم       . اند  گشته
 خواهي نژادي و تاريخي، وارد عرصه قـدرت و سياسـت شـدند از               ايراني كه با عقايد برتري    

  .هاي برجسته اين عصر هستند جريان
  

  جريان نژادپرستانه عربي
سيادت و سروري اعراب پس از اسالم بر دو امپراتـوري ايـران و روم، در روح اعـراب،                   

كردنـد كـه نـژاد آنهـا،          اندازه ايجاد نموده بود، به طوري كه تصور مـي           يغرور و خودبيني ب   
از ايـن رو خـود را   . تر از خون ايراني و رومي هـستند  نژادي ممتاز است و داراي خوني پاك     

 اعراب، خود را از نژاد      ٢٨.خواندند  آقا و سرور حقيقي عالم و غير عرب را بندگان و موالي مي            
بودنـد ـ متمـايز و    ) هند و اروپايي(ها ـ كه از نژاد آريايي   يرانيسامي به حساب آورده و از ا
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 تالش بسياري كرد تا اين روحيه عـصر جاهليـت را از             6پيامبر اسالم . دانستند  برتر مي 
و » تقـوي «،  »جهـاد «چـون     هاي ديگري هم    بين برد و به جاي آن اصل مساوات و مالك         

، نژادپرسـتان عـرب از لفـظ    6 خدارا مالك برتري قرار دهد،  اما پس از رسول » علم«
اي كـه     هاي نژادپرسـتانه    ديدگاه. نمودند  براي غير اعراب استفاده مي    » موالي«و يا   » عجم«

عباس رايج كردند و براي اعراب نسبت بـه غيـر             اميه و خلفاي نسل نخست بني       خلفاي بني 
يم اسـالم كـه تـا       ها و تعـال     دهد كه با وجود فعاليت      هايي قائل شدند، نشان مي      اعراب امتياز 

گرايي عربي،      هاي قوم   چنان ديدگاه   گرايانه اعراب كاسته بود، هم    حدود زيادي از نگرش قوم    
  ٢٩.از قوت و نفوذ در ميان بخش زيادي از اعراب برخوردار بود

الرشـيد و پـيش از او،         با نفوذ گسترده رجال ايراني در دستگاه خالفت در زمـان هـارون            
بي در سطوح جامعه عرب مهيـا شـده بـود، امـا تـا دوران حيـات          هاي نژادپرستانه عر    زمينه

پـس از   . هارون، جرياني كه در پي اعاده قدرت مطلقه عربي باشد، هنوز شكل نگرفته بـود              
مرگ هارون و كشمكش قدرت ميان امين و مأمون، اين زخم كهنه سرباز كرد و در قامـت    

تـوان    بنابراين، مـي  . را نشان داد  نفوذ عرب، خود      گرايي زايدالوصف برخي از رجال ذي       عرب
هاي كالمي به اصولي مانند خالفت و امامـت           جويي عربي از نگرش     گفت كه پندارة برتري   

گيرد، بلكه معيـار ميـراث    جا اصول اعتقادي چندان معيار عمل قرار نمي        فراتر رفته و در اين    
انان غيرعـرب   آميز اعراب مسلمان بر بالد مـسلم        تاريخي نزديك به دو سده حكومت تفوق      

 آنـان را در جايگـاه برتـري         6است كه در باور آنان خاستگاه رسالت با عربيـت پيـامبر           
  . داد ها قرار مي نسبت به عجم

هايي با حكومت وي مخالف بودنـد؛ از           پيش از به خالفت رسيدن مأمون، افراد و گروه        
ي برمكي، فضل   هاي امين، برمكيان به ويژه فضل بن يحي         جمله زبيده همسر هارون، دايي    

كينـه و   . هايي كه ميراث عربي بودن حكومت اسالمي را داشتند          بن ربيع و بسياري از عرب     
توزانـه و   برخـورد كينـه  . عداوت اين افراد نسبت به مأمون پس از قتل امـين شـدت يافـت             

 كـه همـه از عباسـيان و عـرب           -آميز مأمون با سر بريده امين و كشتن طرفداران او           اهانت
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شمشير پارسيان و مسلط كـردن ايرانيـان بـر مقـدرات كـشور حتـي در منـاطق                    با   -بودند
تر، انتقال مركز خالفت از بغداد به مـرو و تخريـب شـهر بغـداد،                  نشين و از همه مهم      عرب

هـا از    عـرب . كرد  عواملي بودند كه اعراب را نسبت به حكومت مأمون و آينده آن بدبين مي             
هـا    ه امپراتوري پارسي تبديل گردد و ايرانيان بر عرب        اين بيم داشتند كه امپراتوري عربي ب      

مأمون به حدي مورد خشم و نفرت اعراب بود كه بـه هنگـام عـزم سـفر بـه                    . مسلط شوند 
  :بغداد، فضل بن سهل او را از تصميمش بازداشت و گفت

تــو ديــروز بــرادرت را كــشتي و خالفــت را از چــنگش در آوردي، اينــك 
   ٣٠.و عرب همه دشمن تواندات  فرزندان پدرت و خانواده

ترين حركت نژادپرسـتانه عربـي توسـط نـصربن            ترين و جدي     در اين ميان، شايد مهم    
از [عقيل بـود كـه در كيـسوم           وي از رهبران عرب و از طايفه بني       . شبث شكل گرفته باشد   

در شمال حلب سكونت داشت و از طرفداران متعصب امين محـسوب            ] روستاهاي سميساط 
كرد و در مقابـل او مـأمون قـرار            از ديد او، امين عنصر عربيت را نمايندگي مي        شد؛ زيرا     مي

داشت كه او نيز فرزند هارون بود، اما به دليل ايراني بودن مادرش تا درجه بااليي خلـوص                  
ق در شـامات شـورش      198در اواخر سال    بن شيث   نصر  . عربي بودنش را از دست داده بود      

ها او    ط شد و سميساط را تصاحب كرد و بسياري از عرب          هاي مجاور مسل    كرد و بر سرزمين   
 در حقيقت، حركت او در برابر حكومت عباسي نبـود، بلكـه قيـامي در                ٣١.را همراهي كردند  
 هنگامي كه طاهر بن     ٣٢.هايي بود كه امور خالفت را در چنگ خود داشتند           برابر نفوذ ايراني  

فرسـتاد و طـاهر را   » رقـه «نـصر بـه   حسين بر امين پيروز شد، مأمون، او را براي جنگ با       
ايـن اقـدام، طـاهر را       . دار موصل، جزيره، شام و مغرب كرد و عراق را از او جدا نمود               استان

نگران كرد، از اين رو در جنگ با نصر سستي نمود و با اين كار، فرصتي به نصر داد كه بـر               
انه عربـي نـصر بـن     حركت نژادپرست٣٣.سپاه عباسي چيره شده، حران را نيز محاصره نمايد     

هـاي بـاالي دسـتگاه خالفـت          هـا را در رده      شبث براي بسياري از اعراب كه نفـوذ ايرانـي         
گـري عربـي،    از اين رو، ابن شبث موفق شد با افراطي    . تابيدند، جذابيت زيادي داشت     برنمي
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ها در منطقه شامات،      هاي عربي با خود همراه كند و تا مدت        هواداران بسياري را از سرزمين    
  . اقتدار جريان حاكم را به چالش بكشد

  
  جريان نژادپرستانه ايراني

، گرايش به اخـتالف نـژادي و جـدايي     رضا از جمله مسائل مهم دوران امامت امام    
ها آغـاز     راني اموي   هاي حكم   در حقيقت، اين موضوع از واپسين دهه      . عرب و غير عرب بود    

نژادي و قومي رو به گسترش نهاد كـه در          هاي عقيدتي،     شد كه در نتيجه، نطفه ناسازگاري     
ايـن جنـبش كـه واكـنش فراگيـر و           . شهرت يافته است  » جنبش شعوبي «تاريخ اسالم به    

ها بود، تا چند سـده        جويي عرب   ديرپاي ايرانيان و ديگر مسلمانان غير عرب در برابر برتري         
امعـه اسـالمي    به درازا كشيد و آثار ژرفي در باورهاي مذهبي، امور اجتمـاعي و سياسـي ج               

گذاشــت و ناهمــسازگري مــسلمانان را بــيش از پــيش دامــن زد، تــا جــايي كــه برخــي از 
هـا و     هاي ضد خالفت مركزي را زاييده آموزش        ها و خيزش    نويسندگان، بسياري از شورش   

  ٣٤.دانند ها مي باورهاي شعوبي
 در مرو، خراسـان بـزرگ در اوايـل قـرن سـوم هجـري از                 مقارن حضور امام رضا   

به ويژه كيش زرتشتي در     . هاي نگهباني از باورهاي كهن ايراني بوده است         ترين كانون  مهم
هاي دوم و سوم هجـري،        هاي محكمي داشت و موبدان زرتشتي در سده         اين منطقه، ريشه  

كوشـيدند بـا طـرح        پرداختند و مي    آشكارا به مناظره با اديان ديگر، به ويژه با مسلمانان مي          
كـه  » شكندگمانيك ويچـار  «رساله  .  برتر از اديان ديگر نشان دهند      ايرادهايي، دين خود را   

شـود، يادگـار      در آن، پنج دين زرتشتي، مانوي، مسيحي، يهودي و اسالم نقد و بررسي مي             
 در  آفرينـي امـام رضـا       دهد كه نقش    اين امر به خودي خود نشان مي      . اين دوران است  

منـد    ان زرتشتي، بسيار حياتي و ارزش     كانون مهمي چون خراسان بزرگ، در مناظره با موبد        
   ٣٥.بوده است

 جايگاهي كه خراسان در آن مقطع تاريخي در حوزه خالفت اسالمي پيدا كرده بـود، از     
به خصوص پس از انتقـال      . كرد   حكايت مي   نقش برجسته تمدني ايران در خالفت اسالمي      
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برتـري جـويي      وحيـه مركز خالفت به مرو و نفوذ رجال سياسي ايراني در امـور خالفـت، ر              
. گرديد، زنـده شـد      ها از سوي اعراب اموي و عباسي سركوب مي          ها كه مدت    تاريخي ايراني 

شدند، اما به جايگاه برابر با آنـان راضـي نبودنـد،              آنان شريك حكومت اعراب محسوب مي     
در . كه به حكومتي كه در رأس آن يك عرب قرار داشته باشد، تن در دهند                چه رسد به اين   

 -، به دنبال امتزاج مفهوم ايرانـي      ، نژادپرستان ايراني در دوران امامت امام رضا       حقيقت
در ايـن ميـان، دو حركـت        . گرفتنـد   اسالمي بودنـد و يـا الاقـل جبهـه ضداسـالمي نمـي             

نژادپرستانه بابك خرّم دين و برمكيان شاخص هستند كه اولي خارج از چارچوب خالفت و               
  .بردند هايشان را پيش مي ديگري در درون جريان حاكم برنامه

  
  دين جريان بابك خرّم
 جنبـشي بـود كـه بـا          سياسـي دوران امـام رضـا       -هـاي كالمـي      يكي از جريـان   

ق؛ 201كسي كه اين جنبش را در سال        .  نيست  شباهت  هاي سوسياليستي كنوني بي     جنبش
نـام  » ديـن   بابـك خـرّم   «كـرد      به مرو منتقل شد، رهبري مـي       يعني سالي كه اما رضا    

گويند كـه بـا پيـروي از عقايـد اپيكـور،              مي» خرّميه«دينان را به اين مناسبت        خرّم. اشتد
 ابن نـديم، خرّميـه را اتبـاع مـزدك     ٣٦.وجوي لذّت و خرّمي بودند فيلسوف يوناني در جست  

  : گويد كه داند و مي مي
جوي لذّت باشـند  و مزدك به پيروان خود دستور داده بود كه هميشه در جست         

دوسـتي و يـاري را پيـشه        . دن و نوشيدن بر خـود سـختي روا ندارنـد          و در خور  
  ٣٧.سازند و با استبداد مبارزه كنند

ها بر اساس اصول خرّميه به اصل تناسخ و رجعت اعتقـاد              از لحاظ مباني كالمي، بابكي    
يابد و جان يكي است و همه پيـامبران           خرّميه معتقد بودند كه نام و جسم تغيير مي        . داشتند
. شـود   گـاه وحـي قطـع نمـي         م اختالف آيين و دينشان، روح واحدي دارنـد و هـيچ           رغ  علي

كردنـد مـشكل تفـاوت در         آنها تالش مـي   . گفتند  ها از اشتراكيات و اباحيه سخن مي        بابكي
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توزيع ثروت ميان مالكان بزرگ و كشاورزان را حـل كننـد و ايـن كـار بـه شـكل گـرفتن                       
 در رابطه با خانوداه نيز،      ٣٨.اورزان صورت گرفت  زارها از مالكان و تقسيم آن ميان كش         كشت

هـاي    از نظر آنان اشتراكي شدن زنان ميان مـردان زمينـه          . معتقد به خانواده اشتراكي بودند    
برد، البته در صورتي كه آن جامعه بر ايـن مـسئله توافـق      اختالف ميان جامعه را از بين مي      

جا رسـيد كـه وي از بـسياري از            به آن گري بالقيد بابك       اشتراكيات افراطي و اباحي    ٣٩.كند
اش تبـديل بـه جنبـشي      نژادپرسـتانه  دينان نيـز تجـاوز كـرد و حركـت     اصول ممنوعه خرّم 

بـه گفتـه    . داد  مـسلكانش را بازتـاب مـي        هاي فروخورده او و هـم       پيشه شد كه عقده     جنايت
و در  گري بابك به جـايي رسـيد كـه او ادعـاي خـدايي كـرد                   ، اباحي الفهرست نديم در   ابن

مذهب او كشتن و ربودن و تصرف اموال ديگران و مثله كردن روا بود، در حالي كه پـيش                   
   ٤٠.از او خرّميان به چنين كارهايي آلودگي نداشتند

گر روحيه نارضايتي برخـي از ايرانيـاني بـود كـه               از نظر نژادپرستي، حركت بابك بيان     
اينان باور داشتند كه اسالم،     . ه بود هاي آنان را بر ضد دين اسالم و عرب پر كرد            نفرت، دل 

در واقع، آغاز   . عرب را واداشت بر امپراتوري ايراني چيره شود و حكومت آنان را از بين ببرد              
آميز نيمه مخفي بود كه        ق، ادامه دهنده يك نهضت مقاومت      201قيام بابك در حدود سال      

ربايجان و جبال رهبـري     ها پيش به وسيله جاويدان بن سهل و ديگران در حدود آذ             از مدت 
دين كه يك نوع نهضت انقالبي اشتراكي را در شرايط و احوال ناشـي از                 بابك خرّم . شد  مي

كـه بقايـاي    كـرد، بـه ظـاهر بـراي آن     تسلط بيگانگان بر اراضي بوميان ايراني، رهبري مي      
هد هواخواهان ابومسلم را با بقاياي مزدك كه نهضت وي ادامه دهنده انقالب بود، آشتي د              

و نهضت خود را به كلي از رنگ اسالمي عاري نشان دهـد، خويـشتن را مظهـر و تجـسم                     
گاه نواده ابومسلم معرفي      سازان وي را گه     مزدك و ابومسلم خواند و حتي اجازه داد تا شايعه         

   ٤١.كنند
او از شرايط سختي كه حكومـت عباسـي         .  بابك به داشتن مهارت سياسي معروف بود      

ان امين و مأمون، گرفتار آن شده بود، استفاده كرد و حركت خـصمانه       در نتيجه درگيري مي   
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ق در مناطق شمالي؛ يعني مناطقي كه از سلطه حكومت بـه دور بـود،               201خود را در سال     
بـه نقـل    .  بـود  ٤٢»بـذ «هاي آذربايجان و اران قلمرو اين حركت و مركز آن             كوه. آغاز نمود 

ب پيـروانش پيـشه كـرد و توانـست همـه            ، بابك سياستي حكيمانـه در جـذ       تاريخ يعقوبي 

دعوت او با موفقيت بـسياري در منطقـه جبـال،           . هاي آذربايجان را به هم پيوند دهد        بخش
گروهـي از كردهـاي جبـال و بخـش          . رو شـد    همدان، اصفهان، ماسبذان و مهرجان روبـه      

 و  بسياري از ديلم به او پيوستند و اين دعوت در طبرسـتان، گرگـان، ارمنـستان، خراسـان                 
 اين در حالي بود كه عباسـيان مـشغول          ٤٣.هاي غير عرب نيز گسترش يافت       ديگر سرزمين 

هـا   هاي خصمانه در مصر، شام، عراق و جنگ با رومي      هاي داخلي، سركوب حركت     درگيري
دينان، سپاهي به فرماندهي محمد بن حميد طـايي را            مأمون عباسي براي مهار خرّم    . بودند

ها در آن مناطق      اين سپاه، كاري از پيش نبرد و بابك براي سال         به جنگ بابك فرستاد، اما      
   ٤٤.بخشيد  ايراني را تحكيم مي تفكر اصالت نژاد

  
  جريان برمكيان

برمكيان كه بدون ترديد ايراني بودند، بين ساكنان مـاوراءالنهر قبـل از تـسلط اسـالم،                 
ه نسبشان به سالطين ايران     آنان از بزرگان و اشراف بودند ك      . اند  مقام و مرتبتي عالي داشته    

كه اسالم را بپذيرند، آيين و كيش آنها پرستش اصنام بـود و برمـك،                 پيش از آن  . رسيد  مي
 خانـدان برمكـي پـس از        ٤٥.پدر خالد در زمان عثمان بن عفان به دين اسالم متمايل شـد            

آنـان كـه در حقيقـت، رجـال     . قبول اسالم، از لحاظ كالم اسالمي مبنـاي ثـابتي نداشـتند        
سياسي بودند تا رجال ديني، چه در زمان حكومت امويان و چه در دوران عباسـيان كـه در                   
. دستگاه خالفت مناصب مهمي يافتند، انديشه كالمي سواي انديشه جريان حاكم نداشـتند            

 هارون بـا دسـتگاه       برمكيان كه در فرازهاي مهم تاريخ عباسيان به ويژه در زمان حكومت           
  گرا بودند و اعـاده نظـام سـلطنت ايرانـي را چـاره                سخت سنت  خالفت ممزوج شده بودند،   
خـواهي ابومـسلم خراسـاني و         از اين رو، انديشه خـون     . دانستند  رهايي از سيطره اعراب مي    

نژادپرسـتان  .  در اوج خود بـود     رسيدن به آرزوهاي سياسي او در زمان امامت امام رضا         
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. دانـستند   اعاده سلطنت ايراني مي   برمكي، برچيدن خالفت عباسي را پيش شرط رسيدن به          
از ايـن رو،    . نيافتني اسـت    اما آنها به زودي دريافتند كه اين آمال، حداقل در آن دوره دست            
  .شيوه نفوذ در حكومت و ضربه زدن از درون را در پيش گرفتند

 بـود،   زمـان بـا نيمـه اول امامـت امـام رضـا              هارون در نيمه دوم خالفتش كه هم      
 هـارون در     شدت حساسيت . ن، خطر واقعي براي حكومت او خواهند بود       دريافت كه برمكيا  

هاي برمكيان و انحصاري كردن كارها بدون توجه به خليفـه، بـراي هـارون                 مقابل فعاليت 
ترين آنها    ، مهم »علي عبدالرحمن «اين تصور علل متعدد داشت كه به گفته         . پذيرفتني نبود 

 برمكيان، ناسيوناليسم ايراني را بر هارون       ٤٦.ي بود تمايل آشكار برمكيان به نژادپرستي ايران     
از ايـن   . اي تحميل كرده بودند؛ كه دست عباسيان از امور حكومت كوتاه شده بـود               به گونه 

رو آنان در دايره خالفت، دشمنان عرب زيادي براي خود تراشيده بودند تا جايي كه اعراب                
هـاي آنـان      ني در خـصوص فعاليـت     افك  از هر فرصتي براي ضربه زدن به برمكيان و شبهه         

ق، يحيي برمكـي و خانـدانش را بـه زنـدان            187 بنابراين هارون در سال      ٤٧.استفاده كردند 
هـاي روابـط      فرجام برمكيان با هارون، يكي از فـصل       . انداخت و اموال آنان را مصادره كرد      

بـر  هـاي سياسـي مبتنـي       داشت  دهد كه چشم    ميان عباسيان و عناصر ايراني را تشكيل مي       
  ٤٨.پرستي بر آن سايه افكنده بود نژاد

جا    پس از خالفت هارون، زماني كه مأمون قدرت را در خراسان در دست گرفت، از آن               
تبار، وزارت مأمون را در دست داشت، بار ديگر خورشيد برمكيـان              كه فضل بن سهلِ ايراني    

ان آنـان را آزاد     هاي نژادي برمكيان پاسـخ گفـت و زنـداني           مأمون به گرايش  . تابيدن گرفت 
هـاي    تا جايي كه به پيشنهاد فضل بن سهل، دو تن از نوادگان يحيي بن خالد به نـام                 . كرد

را بـسيار تكـريم نمـود و بـه          » احمد بن محمد بن يحيي    «و  » عباس بن فضل بن يحيي    «
 در واقع، جريان نژادپرستانه خانـدان برمكـي در خراسـان بـه منزلـه                ٤٩.آنان خلعت پوشاند  

شد كه در شامات به دست نصر بن شـبث            اي محسوب مي    يان نژادپرستانه عربي  تز جر   آنتي
برمكيان با بازگشت به پيـشينه تـاريخي        . و ديگر بالد عربي عليه پارسيان شكل گرفته بود        

داري، بـا مـأمون    هاي ايراني قبل از اسالم و ادعـاي تجربـه در حكومـت     خويش در سلسله  
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نمودند و خالفت مـأمون را كـه تركيبـي از              مي عباسي از حيث تبارشناسي احساس همدلي     
  . دادند  عربي بود را بر حاكميت خالص عربي ترجيح مي-نخبگان ايراني

  
  خوارج

گيري نسبت به ضرورت حكومـت،        نظران تاريخ اسالم، خوارج را از جهت موضع         صاحب
ومـت  خوارج اوليه در مجموع، مخالف امـر حك       . كنند  تقسيم مي ) محكمه(به دو گروه اصلي     

هـا همـان      ايـن . نمودنـد   االنحالل تفـسير مـي    بودند و نهاد حكومت را به مثابه نهادي دائم        
با گذشت زمان و با ماليم شدن مواضع خوارج و كسب تجربيـاتي             . هستند» محكمه اولي «

هـاي حكـومتي در       هاي وقت به دست آمد، به تـدريج پايبنـدي           كه در مبارزه عليه حكومت    
پيدايش تحول مـذكور در ميـان خـوارج سـبب آن شـد كـه                . د شد ميان طيفي از آنان ايجا    

محكمه «معتقدان به اين دگرگوني و تحول در تاريخ سياسي اسالم به خوارج دسته دوم يا                
  ٥٠.مشهور شوند» دوم

تـرين و     توان گفت كه جريان خوارج در كنـار جريـان علـوي از قـديم                به طور كلي مي   
گر امويان و عباسيان به شـمار         و اجتماعي چالش  هاي كالمي، سياسي      دارترين جريان   ريشه
اين جريان كه پس از جنگ صفين و ماجراي حكميـت ميـان سـپاه اميرالمـؤمنين                 . آمد  مي

خوارج كه به دليـل   . ها حيات خود را حفظ كرد        و معاويه شكل گرفت، تا قرن      امام علي 
ش متحمـل   خشونت زايدالوصف امويان و عباسيان ضربات سختي را در طول حيـات خـوي             

 از متن به حاشيه رانـده شـده بودنـد، بـر اسـاس      رضا شده بودند و در زمان امامت امام    
شان، خلفاي عباسي را از آن رو كه با ظلـم و سـتم مرتكـب گنـاه كبيـره                      اعتقادات كالمي 

در واقع، قيام آنان همواره از اين رهگذر و آرمان اقامه عـدالت و  . دانستند شوند، كافر مي    مي
شـناس    شرق» يوليوس و لهوزن  «. شد  هاي اسالمي مبناسازي مي     ر سطح سرزمين  انصاف د 

  : گويد مشهور آلماني دربارة آنان مي
فرق خوارج با ديگران    . خوارج در فهم ماهيت دين، با ديگر مردم فرق داشتند         

در مقدم داشتن دين بر هر ارزش و اعتبار ديگري بود، به طوري كه در تصلب به                 
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را بـه   » دولـت «آنـان   . كردنـد   اي را تحمل نمي     انگاري  ن سهل تري  ، كوچك »دين«
گذاشتند؛ زيرا دولتي را كه مبرّاي از خطا نبـود، بـه رسـميت                نمي» دين«حساب  

  ٥١.شناختند نمي
هـاي خـشن آنـان نـسبت بـه       الرشيد و خلفاي پيشين به دليل سياسـت      در زمان هارون  

ي بيرون رانده شـدند و بـه سـمت          هاي عرب مخالفان، خوارج رفته رفته از محدوده سرزمين      
مرزهاي ايران گريختند و در برخـي شـهرها از جملـه سيـستان و كرمـان موقعيـت نـسبتاً          

آنهـا  . كه سيستان در زمان هارون و پـس از وي پايگـاه خـوارج شـد                 تا اين . پايداري يافتند 
يي كه  تا جا . بردند  كردند و حتي به سرزمين خراسان نيز يورش مي          پيوسته آشوب ايجاد مي   

 در  منـصور ، والـي    )ق ه 151م   (»معن بـن زائـده شـيباني      «پس از مدتي خوارج سيستان،      
   ٥٢.اش به قتل رساندند جا را در خانه آن

. هاي سيستان، شورشي بود كه از سوي نوح خارجي صورت گرفت            ترين شورش    از مهم 
سيـستان  مدتي بعد، خارجي ديگري به نام حصين كه اهـل اوق بـود، سـپاه عباسـي را در                    

عمرو بن مروان نيز كه از خـوارج        . شكست داد و بادغيس، پوشنگ و هرات را تسخير نمود         
  . بود، از اين سو اوضاع خراسان را آشفته كرده بود

چه خراسان و سيستان را آشـفته كـرده بـود،             ، آن  در اوايل دوران امامت امام رضا     
حمزة « در نواحي سيستان     ق،193-191هاي    در حد فاصل سال   . عصيان حمزه خارجي بود   

الرشـيد    قيام كرد و مردم آن سامان را از پرداخت خراج بـه كـارگزاران هـارون               » بن عبداهللا 
دهـي نمـود و       وي بيش از سي هزار نيرو گرد آورد و آنان را در چند تيپ سازمان              . بازداشت

 اي از خـاك خراسـان يـورش بـرده و هـر كجـا بـا عمـال                    هر تيپ را مأمور كرد به منطقه      
   ٥٣.حكومت برخوردند، آنان را بكشند و اموالشان را به غنيمت گيرند
الرشيد را    هاي آنان، هارون    فعاليت خوارج در سيستان و خراسان به حدي بود كه شورش          

اي  هارون سعي نمود ابتدا از در سازش با آنـان در آيـد و در نامـه   . در بغداد نگران كرده بود    
آمده است، با لحني ملتمسانه از حمزه خواسـت         » انتاريخ سيست «مفصل كه در متن كتاب      
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نامه او را رد كرد و خروج خود را           اما حمزه، امان  . نامه با او بيعت كند      تا در ازاي دريافت امان    
جهاد در راه خداوند دانست و خود را اميرالمؤمنين خواند و بدين گونه هـارون را از خالفـت      

عهـد مـأمون در منطقـه سـند و هنـد تاخـت و          حمزه پس از هارون و در اوايـل         . خلع كرد 
  ٥٤.ق كشته شد213كه سرانجام در سال  تازهايي كرد تا اين

  
   سياسي-هاي كالمي  در برابر جريانرضا  موضع امام

 پيش از به خالفت رسـيدن مـأمون و در زمـاني كـه در                گفتمان سياسي امام رضا   
س از شـهادت پدرشـان بـا         پ حضرت. گري بود   مدينه بودند، مبتني بر اصالح و روشن      

اي را در ميـان       هاي داخلـي، شـبكه گـسترده        توجه به ضعف خالفت هارون در اثر اختالف       
 بـا  حـضرت . شيعيان مناطق به وجـود آورده و امـور امامـت آنـان را برعهـده گرفتنـد              

 بـا   امـام . هاي خويش را آغـاز كردنـد        صراحت، امامت خويش را اعالم نموده و فعاليت       
هايـشان را ارسـال        پيروانشان در نقاط گوناگون ارتباط برقرار نموده و پيام         مناطق مختلف و  

در اين زمان، امام از فرصت نسبتاً مساعدي كه پس از شهادت پدرشان حاصـل               . كردند  مي
شده بود، استفاده كردند و كوشش نمودند كه سطح آگـاهي و بيـنش مـردم را نـسبت بـه                     

  .دهندمسائل خالفت و عدم مشروعيت آن افزايش 
 بـه خراسـان،      پس از منتقل شدن پايتخت خالفت به مرو و انتقال حـضرت رضـا             

جويانـه و گفتمـان اسـتبداد          براي حفظ اساس مكتب شيعه از گزند سياست سلطه         امام
. مأمون عباسي، شيوه تقيه را در پيش گرفتند و شـيعيان را بـه ايـن راهبـرد فـرا خواندنـد                     

رت شديد دسـتگاه خالفـت مـأمون و عنـوان            در ضمن اين گفتمان تحت نظا      حضرت
. هاي مأمون حفظ كننـد      جويي  كوشيدند تا اساس تشيع را از خطر كينه         مي» عهدي  واليت«

شـوند، غلظـت گفتمـان تقيـه           هرچه به پايان عمرشان نزديك مي      در اين مقطع، امام   
  ٥٥.شود گردد و به تبع آن از غلظت گفتمان اصالح كم مي بيشتر مي

 سياسي عـصرشان مبتنـي بـر        -هاي كالمي    در برابر ساير جريان    رضا راهبرد امام   
هـا و     در اين دوران عالوه بر جريان حـاكم عباسـي، احـزاب، گـروه             . بود» اصالح«گفتمان  
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هاي نژادپرستانه عربي و ايراني نيـز وجـود           هاي شيعي و علوي و همين طور جريان         جنبش
 هم افق بودند، اما     سيان با امام  داشت كه در هدف؛ يعني به چالش كشيدن خالفت عبا         

در .  فاصـله بـسيار داشـتند   گيري از ابزارها با انديشه امام رضـا   در مباني كالمي و بهره    
 سياسـي دورانـشان در دو سـطح         -هـاي كالمـي      بـا جريـان    حقيقت، ديدگاه حـضرت   

هـاي     در خصوص جنـبش    امام. قابل تحليل است  » غيرعلوي«و  » علوي«هاي    جنبش
ها را از آن رو كه موجب تـضعيف           ايشان اصل اين جنبش   . ه مشخصي داشتند  علوي، ديدگا 

. ها مالحظاتي داشتند كردند، اما در شيوه كُنش اين جنبش    شد، تأييد مي    دستگاه خالفت مي  
  :نويسد اهللا در اين رابطه مي محمد جواد فضل

خواست بـه     مخالفتي نداشت، لكن مي   ) علويان(ها   با اصل اين جنبش     امام
اندركاران آن، اين نكته را گوشزد و تأكيـد فرمايـد كـه قيـامي كـه بـراي                     دست

پيروزي آن هيچ گونه تضميني وجود ندارد، ممكن نيست در ايجاد آن مـشاركت              
كند؛ زيرا براي حضرت با توجه عميقي كه به حـوادث داشـت، آشـكار بـود كـه                   

، پايـان آن بـه      آيد  هايي كه ناگهان و بدون تدارك مقدمات الزم به وجود مي            قيام
از اين رو همكاري با قيـام ابوالـسرايا را بـه            . ناچار جز نابودي و شكست نيست     

دانـست در خـالل       كه مـي    براي اين . گذشت بيست روز از آن تاريخ موكول نمود       
اين مدت، حركت مخالف از جانب عباسيان آغاز و معلوم خواهد شد كـه تـا چـه                  

 اين روش محتاطانـه امـام بـه منظـور           شك،  بي. حد اين قيام امكان پيروزي دارد     
فرار از مشاركت در يك حركت انقالبي نبوده است، بلكه نتيجه طبيعي و حاصل              

هايي است كه در امتداد حكومت عباسيان و پـيش از آنهـا               قهري رويدادها و قيام   
  ٥٦ .در دوران امويان اتفاق افتاده است

 سياسـي غيرعلويـان،     -المـي هاي ك    در قبال جريان   گيري امام    در رابطه با موضع   
 -بايد گفت كه اسناد چنداني در اين خصوص در دست نيست، اما بر اساس مبـاني كالمـي     
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هاي غير اسـالمي ماننـد خـوارج و يـا             توانستند جنبش    نمي سياسي اسالم، آن حضرت   
ها   هاي عربي و ايراني را تأييد كنند؛ چرا كه اين جريان            هاي نژادپرستانه نظير جريان   جنبش

جا كه برخالف مباني عقيدتي ديني و گاه متضاد با آن است، حتي اگر موجب تضعيف                  ز آن ا
گرايـي   در واقـع باسـتان  . تواند مورد تأييد حـضرت باشـد   خالفت غاصب عباسي گردد؛ نمي 

هاي ديـن     گرايي برخي اعراب و بعضي از ايرانيان، منافي با آموزه           برمكيان و بابكيان و ملي    
  . اسالم است
هاي سياسـي كوچـك و پراكنـده          توان گفت كه در اين دوران حركت        ر كلي مي   به طو 

كه جنبه شخصي     ها يا آن    آمد، اما اين حركت     بسياري در قلمرو دستگاه خالفت به وجود مي       
منـدي نبودنـد و يـا آن كـه از صـحنه سياسـي                 داشتند و مبتنـي بـر بنيـان فكـري نظـام           

 بـه  مدت، رقيبي براي جريان امام رضـا  هاي اسالمي فاصله داشته و در كوتاه          سرزمين
هـاي منـاظرات و مباحـث علمـي            با استفاده از فرصت    رو امام از اين . آمدند  حساب نمي 

ميان علماي فرق و اديان در كنار تحكيم و ترويج مباني و تعاليم مكتـب علـوي، رويكـرد                   
هـايي       شاخه ،)دوران هارون و امين   (هاي سياسي همانند عباسيان     اصالحي نسبت به جريان   

البته اسناد معتبري در رابطـه بـا        . هاي نژادپرستانه پيشه نمودند     از علويان، خوارج، و جريان    
هاي به ويژه نژادپرستان در دست نيست، اما اصـول             با برخي جريان   تعامل فكري امام  
جــا كــه مبتنــي بــر  هــايي از آن دهــد كــه چنــين جريــان  نــشان مــيراهبــردي امــام

استاني و باورهاي عصر جاهليت هـستند، ضداسـالمي بـوده و انحرافـي              هاي ب   جويي  برتري
هـاي   ه هاي اسالمي به ويـژه گـروه خـوارج در منظومـه منـاظر      ساير جريان. شوند  تلقي مي 
هـاي   هايي از ايـن كـنش   اند و تاريخ، نمونه   با نمايندگان و علماي آنها گنجيده      حضرت
  . گرانه را ثبت كرده است روشن
  
  نتيجه

ها و    نظر از قيام    توان نتيجه گرفت كه صرف      چه در اين نوشتار گذشت، مي       وع آن از مجم 
هـاي اسـالمي عليـه خالفـت عباسـي            هاي بسياري كه در نقاط مختلف سـرزمين         شورش
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هاي علـوي،     هايي مانند جريان    گرفت و بيشتر هم صبغه شخصي داشت، جريان           صورت مي 
هـاي كالمـي ـ سياسـي را      هـاي جريـان   جريان خوارج و جريان بابك خرّم دين، شاخـصه  

داشتند و هر كدام داراي اصول نظري و كالمي خاصي بودنـد كـه از رهگـذر آن، جريـان                     
كردند و در مسير اهدافشان در به كـارگيري خـشونت ابـايي               حاكم را غير مشروع تلقي مي     

الش ها سعي بسياري نمودند تا اقتدار جريـان حـاكم عباسـي را بـه چـ                  اين جريان . نداشتند
در اين ميان، جريـان عربـي و        . بكشند و نظام سياسي بديل خالفت عباسيان را ايجاد كنند         

جريان برمكيان ايراني از حيث باورهاي كالمي، منظومه مستقلي نداشتند و به طور عمـده               
طرفداران اين دو جريان كـه معتقـد بـه    . گرفتند در ذيل كالم جريان حاكم عباسي قرار مي    

هاي ديني و باورهاي باسـتاني نيـز تقويـت     دند و گاه اين موضوع را با آموزه      امتياز نژادي بو  
از نفوذ رجال غير عرب در دستگاه خالفت بـه شـدت ناراضـي              ) اعراب(كردند، گروهي     مي

از دو قرن اسـتيالي اعـراب بـر سـرزمين ايرانيـان، كينـه               ) بابكيان(بودند و گروهي ديگر     
  .تاريخي به دل داشتند

اي از جريان علوي كه به زعامت و هدايت معنوي و سياسـي امـام                 شاخهدر اين ميان،    
اي   وفادار ماندند، در ضمن گفتمان اصالح و يا تقيه        » نصب امام « بر اساس نظريه     رضا

 در دو مقطع زماني در پيش گرفته بودند، ضمن استوار نمـودن مبـاني    كه حضرت رضا  
 را تا حـدود زيـادي از گزنـد گفتمـان     فقهي ـ كالمي جريان علوي اثنا عشري، اين جريان 

هـاي    تفاوت مهم اين جريان بـا سـاير جريـان         . استبداد خلفاي عباسي در امان نگاه داشتند      
هـا كـه مـشي        معارض جريان عباسي در آن است كه اين جريـان بـرخالف سـاير جريـان               

ه انقالبي را پيشه نموده بودند، رويكرد اصالح فرهنگي و نهضت علمـي را در پـيش گرفتـ                 
  .بود
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