
گسترش اسالم کاظم؟ع؟ در  نقش مهاجرت فرزندان امام 
نسرین جعفری1 

چکیده
که فرزندان  پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی، به دنبال پاس���خ به این سؤال است 
گسترش تش���یع در مناطق مختلف داشتند و از چه  کاظم؟ع؟ چه نقش���ی در  امام موس���ی 
گسترش دین الهی و اثبات حقانیت شیعه استفاده می کردند. با بررسی  روش هایی برای 
گس���ترش  کلیدی در  کاظم؟ع؟ نقش  که فرزن���دان امام  مت���ون تاریخی، می ت���وان دریافت 
و تبلیغ دین اس���الم و حقانیت اهل بیت؟مهع؟ و ش���یعه داش���تند. آنها با هجرت به مناطق 
مختل���ف، قیام مس���لحانه علیه حکومت عباس���یان، بی���ان و نقل روای���ات اهل بیت؟مهع؟، 
گردانی معتقد و پایبند به اهداف اس���المی و همچنین با سیره، روش و اخالقی  تربیت ش���ا
نیکو و بر طبق س���نت پیامبر؟ص؟ و اهل بیت؟مهع؟ س���عی در جذب مردم و انتش���ار تشیع در 

مناطق مختلف داشتند. 
گس���ترش  کاظم؟ع؟، اهل  بیت؟مهع؟،  کاظ���م؟ع؟، فرزندان امام  کلیـــدی: امام  گان   واژ

تشیع، شیعه، قیام.

1. مقدمه
دوره ای که امام کاظم؟ع؟ و فرزندانش در آن می زیستند، به ویژه برای جامعه شیعه، اهمیت بسیاری 

داش���ت. در این دوره، ش���یعیان فعالیت هایی در عرصه های مختلف فرهنگی و سیاس���ی داش���تند و 

که مهمترین آنها قیام ابراهیم بن محمد  قیام های بسیاری بر ضد حکومت عباسی به وقوع پیوست 

کاظم؟ع؟ حضور داش���تند. در عرصه  معروف به ابن  طباطبا بود. در این قیام، برخی از فرزندان امام 

کاظم؟ع؟ ارتباط میان آن حضرت و ش���یعیان را  گس���تردگی ش���بکه وکالت در زمان امام  فرهنگی نیز 

کز شهرهای مختلف  آسان کرده بود. به همین دلیل حضور فرزندان امام؟ع؟ در دوره های بعد، در مرا

ایران و عراق، اهمیت بسیاری داشته و می توانست در رشد شیعیان مؤثر باشد. درباره فرزندان امام 

که مورد بحث در این مقاله نیس���ت، تحقیق  کاظ���م؟ع؟ ب���ه جز امام رضا؟ع؟ و حضرت معصومه؟اهع؟ 

چندانی انجام نگرفته و نقاط مبهم در زندگانی آنها فراوان است. برای مثال درباره تعداد فرزندان امام 

کستان. کارشناسی تاریخ اسالم، مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفی العالمیه، از پا 1 . دانش پژوه 

دوفصلنامه تخصصی تاریخنامه اسالم / سال اول/ شماره دوم/ بهار و تابستان 1398/ 24-7
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کاظم؟ع؟، مدفن آنها و مواردی مانند اینها، اختالفات فراوانی در منابع دیده می شود. برای حمزه بن 

که جای تحقیق و بررس���ی اس���ت. فرزندان  موس���ی؟ع؟ پنج بارگاه در نقاط مختلف ایران وجود دارد 

که بیشتر آنها از نظر تقوا، پرهیزکاری و فضایل انسانی، از برگزیدگان زمان خود بوده و  کاظم؟ع؟  امام 

در زمینه های مختلف سیاس���ی، اجتماعی و علمی، سرآمد روزگار خود بودند. برخی در راه خدا، نشر 

گذشتند و عده ای در عبادات خداوند متعال،  علوم اسالمی و احادیث اهل بیت؟مهع؟ از جان خویش 

کردند.  گوی سبقت را از دیگران ربوده و با خلق و خوی نیکو، مردم را مجذوب و شیفته مذهب تشیع 

کاظم؟ع؟ از منابع معتبر ذکر ش���ده و س���پس  در این تحقیق س���عی ش���ده تا ابتدا تعداد فرزندان امام 

گسترش اسالم بررسی شود. در بیشتر منابع تاریخی، نام فرزندان بالفصل امام  نقش آنان برای بقا و 

کردند. کنده بوده و به سمت ایران هجرت  کاظم؟ع؟ ذکر شده؛ زیرا در مناطق مختلف پرا

کاظم؟ع؟ و فرزندانش در آن می زیستند، به ویژه برای جامعه شیعه، دوره ای  که امام  دوره ای 

بس���یار مه���م بود؛ زی���را با وجود خالفت عباس���ی و س���تم های مکرر آنها ب���ر علویان و ش���یعیان، امام 

کاظم؟ع؟ به تبلیغ دین مش���غول بود. بعد از ش���هادت این بزرگوار، فرزندانش هدف امام؟ع؟ را در 

گرفتند و ب���رای تکمیل هدف، دو راه، یعن���ی قیام و مهاجرت به مناط���ق مختلف را انتخاب  پی���ش 

که بیشتر هجرت ها به مناطقی  که از این مهاجرت ها یافت می شود، این است  کردند. نکته  مهمی 

که  که عباس���یان در آنجا حکومت می کردند. این پژوهش به دنبال پاس���خ به این سؤال است  بوده 

چه چیزی باعث هجرت فرزندان امام؟ع؟ شد. 

کت���اب مهاجران  کاظم؟ع؟ و فرزندانش نوش���ته ش���ده مانند  کتاب ه���ای متع���ددی درباره امام 

کاظم؟ع؟ از سید یاسین زاهدی،  کتاب بررسی احوال فرزندان امام  موسوی از دکتر عرفان منش و 
کتابی یا مقاله ای یافت نشد. اما راجع به موضوع مورد نظر، 

2. مفهوم شناسی

2-1. نقش 

که  کش���یدن، صورت، ش���کل، تصویر و مسئولیتی  کس���ی یا چیزی را  نقش در لغت، به معنی ش���کل 

هنرپیشه یا بازیگر در صحنه نمایش به عهده دارد. )دهخدا، 1359، ذیل واژه(

که با آن، جایگاه و الگوهای رفتاری شخص  نقش در جامعه شناس���ی، عنوان یا برچسبی اس���ت 

ع، عرف و یا قانون تعیین شوند.  در بین جامعه تعیین می ش���ود. نقش ها ممکن اس���ت توسط ش���ر

در تعیین و تعریف نقش ها، توافق و تأیید جامعه ضروری اس���ت. آش���نایی با نقش و تمرین نقش، 

مراح���ل نقش پذیری هس���تند. مس���تحکم کردن زندگی اجتماع���ی، هماهنگی و نظم بخش���یدن به 
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که از هنگام تولد با انس���ان همراه  عمل، از پیامدهای نقش در زندگی اجتماعی اس���ت. نقش هایی 

که شخص در  بوده و حذف آن ممکن نیس���ت، نقش های انتس���ابی نامیده می ش���وند. نقش هایی 

طی زندگی اجتماعی، برای خود برگزیده و می تواند از پذیرش آن نقش ها انصراف دهد، نقش های 

که عدم ایفای درست  کتس���ابی هستند. عمل به نقش، با خش���نودی روانی همراه است در حالی  ا

کش���مکش ها و دش���منی ها در زندگی اجتماعی می ش���ود.  نقش، باعث اختالف ها، ناس���ازگاری ها، 

)رفیع پور، 1377، ص 278 – 289(

2-2. مهاجرت

هجرت، از ماده هجر و به معنای ترک و جدایی است. مهاجرت در اصل به معنای بریدن از دیگری 

و ترک وی است. )اصفهانی، بی تا، 536/1(

کفار و انتقال به داراالس���الم است. در مقابل تعرب،  مهاجرت در اصطالح مس���لمین، ترک وطن 

کفار  که قبل از فتح مکه به دست پیامبر؟ص؟ به معنی مهاجرت از منطقه اسالمی مدینه به منطقه 

قریش در مکه و آن نواحی بود. )دهخدا، 1359، ذیل واژه هجرت( 

که در آغاز اس���الم، اساس���ی ترین نق���ش را در پیروزی  هج���رت، یکی از مهمترین مس���ائلی اس���ت 

حکومت اس���المی داش���ت. هجرت در تمام زمان ها، اهمیت بس���یاری دارد. از یک سو مؤمنان را از 

تسلیم در برابر فشار و خفقان محیط باز داشته و از سوی دیگر، عامل صدور اسالم به نقاط مختلف 

جهان می شود. )شیرازی، 1374، ص402( 

کاظم؟ع؟ 3. زندگی  امام 
کاظم؟ع؟ در روز یکشنبه، هفتم ماه صفر سال 128 ه.ق در ابواء است. )قمی، 1389،  والدت امام 

ص215( برخالف دیگران، طبری تولد ایشان را در سال 127 می داند )طبری، 1408، ص144(. اسم 

کاظم، صابر، صالح و امین  کنیه اش ابوالحس���ن و ابوابراهیم اس���ت. القابش،  آن حضرت، موس���ی و 

که از اشراف اعاظم بود. حضرت امام صادق؟ع؟ فرموده: است. والده آن حضرت، حمیده است 

حمیده، یعنی تصفیه شده از هر دنس و چرکی، مانند شمش و طال. پیوسته مالئکه او را 
که از حق تعالی است برای  کرامتی  حراست و پاسبانی می کردند تا رسید به من، به سبب آن 

من و حجت بعد از من. )قمی، 1389، ص215(

کاظم؟ع؟ از بیست سالگی و بعد از شهادت امام صادق؟ع؟ آغاز شد. دوران  دوران امامت امام 

کاظم؟ع؟ مصادف ب���ا چهار خلفای عباس���ی، یعنی منصور، ه���ادی، مهدی و هارون  امام���ت ام���ام 

ب���ود. )خض���ری، 1389، ص109( هارون در اوای���ل حکومتش، چندان مزاحم امام نش���د، اما طولی 
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که به دلیل توجه ش���یعیان از یک سو و ارس���ال هدایا، خمس و زکات و مانند آن برای امام  نکش���ید 

کمیتش  کاظم؟ع؟ زمینه ساز حا که توجه به امام  گمان کرد  از سوی دیگر، هارون را به خشم آورد و 

گرفت. نخستین تاریخ ثبت شده از  خواهد بود. س���رانجام، تصمیم بر دستگیری و حبس امام؟ع؟ 

دستگیری امام؟ع؟ در زمان هارون در سال 179 ه  ق است. سرانجام هارون، امام؟ع؟ را در زندان 

توسط سندی بن شاهک ملعون به شهادت رساند )خضری، 1389، ص112(.

که آزاد بوده ، به ش���دت  کاظ���م؟ع؟ مدتی از عمر پربرکت���ش را در زندان بود. زمان هایی نیز  ام���ام 

کنترل می ش���د. به همین دلیل، بیش���تر ازدواج های ایش���ان، ب���ه صورت ازدواج موقت ی���ا ازدواج با 

کنیز  کتب تاریخ، به طور دقیق مش���خص نیس���ت، البته بیشتر همسران آن حضرت  کنیزان بود. در 

که امام؟ع؟ آنها را خریده، آزاد می کرد و سپس به ازدواج خود در می آورد.  بودند 

در منابع، از تعداد همسران امام؟ع؟ مطلبی وجود ندارد و فقط به تفاوت اقوال در مورد تعداد 

کاظم؟ع؟ اقتباس و نوشته  کتاب زندگانی حضرت امام موسی  فرزندان ایشان اشاره شده است. در 

کاظم؟ع؟  کسی از زنان امام  کتب تاریخ و انساب،  که در  عمادالدین حس���ین اصفهانی آمده اس���ت 

کمتر از 37 تا 60  که تعداد اوالد ایش���ان را  نامی نبرده و تعداد آنها معلوم نیس���ت، ولی بنا بر روایاتی 

کنیه بعضی از  که تعداد آنها بیش از ده زن باشد. نام یا  عدد نوشته اند، این گونه برداشت می شود 

همسران امام؟ع؟ عبارتند از ام  احمد، ام ولد، ام حسین، نجیه، ام فروه و تکتم )مادر امام رضا؟ع؟ 

کنیه ام البنین(. )کلینی، 1391، 402/2(  ملقب به نجمه خاتون و 

کاظ���م؟ع؟ هی���چ گاه از روی هوس نب���وده و به خاط���ر برخی  ازدواج ه���ای متع���دد ام���ام موس���ی 

که در زیر آمده است. مصلحت هایی بود 

الف( این امر در آن زمان امری رایج بود.

گسترش اسالم. ب( ایجاد رابطه خویشاوندی با قبایل مختلف و 

ج( الگودهی برای دیگران.

کناف جامعه آن روز. گسترش دین شیعه در اطراف و ا د( تربیت نسل برای 

ه( حفظ شخصیت زنان و تربیت آنها. )ر.ک.، آذری قمی، 1372، فصل اول(

در عصر معصومین؟مهع؟ در جنگ ها، عده ای از زنان اس���یر ش���ده و برده می ش���دند. برخی نیز با 

کشته شدن شوهران شان، بی سرپرست می شدند. در چنین شرایطی، شخصیت اجتماعی آنها به 

ش���دت تهدید می شد. امامان؟مهع؟ برای حفظ شخصیت زنان یا آزادشدن اسیران و بردگان، با آنها 

ک���رده و آنها را تربیت و س���پس آزاد می کردن���د. )ر.ک.، آذری قمی، 1372، فصل اول( به این  ازدواج 

ترتیب، شخصیت و آبروی زنان از دسترس هوسبازان حفظ می شد. 
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با نگاهی به شرایط تاریخی و اجتماعی دوران معصومین؟مهع؟ و ماهیت ازدواج  آنها، این نتیجه 

که ازدواج های مکرر و مجدد آنها، هیچ گاه از روی هوس و بدون دلیل نبوده، بلکه  به دست می آید 

گرفته و جنبه تربیتی و الگویی داشته است. گسترش اسالم صورت  در راه تبلیغ و 

کاظم؟ع؟ 4. فرزندان امام 
کی از  کاظم؟ع؟، حا اختالف ه���ای فاحش در اقوال تاریخی درباره تعداد فرزندان پس���ر و دختر امام 

گانه در منابع بیان ش���ده  کنیه و لقب یک فرزند، به عنوان س���ه فرزند، جدا گاهی نام،  که  آن اس���ت 

اس���ت. وقت���ی برخی 27، برخ���ی 37 و حتی برخی 59 فرزند را برای آن امام ذکر می کنند، مش���خص 

که تعداد  کرده اند، اما تردیدی نیست  که بسیاری، بر اقوال غیر مستند و ناموثق اس���تناد  می ش���ود 

فرزندان ایشان زیاد بوده است.

کاظم؟ع؟ اختالفات فاحش���ی  در می���ان علمای انس���اب و مورخین، درب���اره تعداد فرزندان امام 

که از این تعداد،  کرده  وجود دارد. صاحب المجدی فی االنساب برای آن حضرت شصت فرزند ذکر 

بیست وسه نفر پسر، و سی- و هفت نفر دختر هستند. )علوی، 1409، ص106(

کش���ف الغمه ف���ی معرفه االئمه و ابن جوزی در تذک���ره الخواص االئمه،  علی بن عیس���ی اربلی در 

که از این تعداد، بیست نفر پسر، و  کرده  کاظم؟ع؟ ذکر  تعداد س���ی و هش���ت فرزند برای امام موسی 

هج���ده نفر دختر هس���تند. همین تعداد را میرزا ملک الکتاب در ریاض االنس���اب و مجمع االعقاب 

آورده است. )عرفان منش، 1391، ص35(

که اوالد آن حضرت فقط س���ی نفر اس���ت. صاحب عم���ده الطالبیین،  اب���ن شهرآش���وب می گوید 

کرده اس���ت. س���ی وهفت نفر دختر، و بیست و سه نفر پسر. شیخ  ش���صت اوالد برای آن حضرت ذکر 

مفی���د فرموده: »آنها س���ی وهفت نفر بودن���د. هجده دختر و نوزده پس���ر«. )قم���ی، 1389، 259/2( 

کرده است.  کاظم؟ع؟ ذکر  عالمه مجلسی در تذکره االئمه و بحار االنوار، سی وهفت فرزند برای امام 

نعم���ت اهلل جزائ���ری در االنوار النعمانیه تعداد فرزندان ایش���ان را س���ی ودو نفر دانس���ته و یعقوبی در 

کرده اس���ت )عرفان منش، 1391، ص36(. در  تاریخ خود، چهل ودو تن )18 پس���ر و 23دختر( را ذکر 

کاظم؟ع؟ موارد زیر است. نتیجه، اختالف تعداد فرزندان امام 

کنیه و لقب نیز داشته اند. - هر فردی از اعراب به ویژه اشراف، عالوه بر نام، 

کنیه یا لقب بوده است. کاظم؟ع؟  گفته شده، برای فرزندان امام  - بسیاری از اسامی 

- ممکن است برخی از اسامی، به دلیل شباهتی که به هم داشتند، وارد فهرست اسامی شده است.

کاظم؟ع؟ به صورت دقیق امکان پذیر نیس���ت، اما می توان  مش���خص کردن تعداد فرزندان امام 
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کتاب االرشاد است. که جامع ترین فهرست نام ها، فهرست شیخ مفید در  گفت 

حض���رت عل���ی اب���ن موس���ی الرض���ا؟ع؟، ابراهی���م، اس���ماعیل، جعف���ر، قاس���م، هارون، حس���ن، 

احمد، محمد، حمزه، عبداهلل، اس���حاق، عبیداهلل، زید، حس���ین، فضل، س���لیمان، فاطمه کبری، 

کلثوم، ام جعفر،  لبانه، زینب، خدیجه، علیه،  فاطمه صغری، رقیه، حکیمه، ام ابیها، رقیه صغری، 

آمنه، حسنه، بریهه، عایشه، ام سلمه، میمونه، ام کلثوم. )قمی، 1389،  259/2(

کاظم؟ع؟ 4-1. مهاجرت فرزندان امام 

که در آغاز اسالم، اساسی ترین نقش را در برپایی حکومت  هجرت، یکی از مهمترین مس���ائلی است 

اسالمی داشت. از یک سو مؤمنان را از تسلیم در برابر فشار و خفقان محیط باز می داشته و از سوی 

دیگر، عامل صدور اسالم به نقاط مختلف جهان می شد.

که تن به ظلم داده و هجرت  در راستای اهمیت موضوع هجرت در مکتب اسالم، قرآن کسانی را 

نکردند، سرزنش می کند.

ا ُمْس���َتْضَعفیَن ِفی  ُکّنَ ُکْنُتْم قاُلوا  ْنُفِس���ِهْم قاُلوا فی���َم 
َ
اُه���ُم اْلَمالِئَکُة ظاِلمی  أ

َ
ذی���َن َتَوّف

َ
ِإّنَ اّل

ُم َو ساَءْت َمصیرا.  واُهْم َجَهّنَ
ْ
ولِئَک َمأ

ُ
ْرُض اهلِل واِسَعًة َفُتهاِجُروا فیها َفأ

َ
 َلْم َتُکْن أ

َ
ْرِض قاُلوا أ

َ ْ
ال

کرده بودند، به  گرفتند، در حالی که به خویشتن ستم  که فرش���تگان، روح آنها را  کس���انی 
کفار جای  گفتند ش���ما در چه حال���ی بودید؟ و چرا با این که مس���لمان بودی���د، در صف  آنه���ا 
گفتند  گفتند ما در سرزمین خود، تحت فشار و مستضعف بودیم. آنها )فرشتگان (  داشتید. 
خ  کنید. آنها عذری نداشتند و جایگاهشان دوز که مهاجرت  مگر س���رزمین خدا پهناور نبود 

است و سرانجام بدی دارند. )نساء: 97(

کریم در 24 مورد، از مسئله هجرت، با تعابیر مختلفی مانند مهاجرا، من یهاجر، من هاجر،  قرآن 
گفته است. الذین هاجروا سخن 

کند و به این منظور از  کس���ب خش���نودی خدا مهاجرت  کس در راه خدا و برای  هجرت، یعنی هر 

که هم از نظر اعتقادی و هم از نظر عملی پایبند به دین خدا باشد،  کاشانه اش چشم بپوشد  خانه و 

که موانع نمی گذارد  که در زمین، نقاط بس���یاری برای زندگی وجود دارد. هر نقط���ه ای را  خواه���د دید 

کند، می توان با مهاجرت به نقطه ای دیگر، این موانع را پش���ت س���ر  او در آن نقطه، دین خدا را اقامه 

گذاش���ت. مقام مهاجران در اسالم، مقام پرارجی اس���ت. هم خود پیامبر اسالم؟ص؟ و هم مسلمانان 

گس���ترش دعوت به اس���الم، به  بع���د، همگی برای مهاجران احترام خاصی قائل بودند؛ زیرا آنها برای 

کاظم؟ع؟ جان خود را به خطر  تم���ام زندگی خویش، پش���ت پا زدند و عده ای نیز مانند فرزندان ام���ام 

کنند. گسترش اسالم نقشی ایفا  کردند تا برای رشد و  انداخته و به مناطق مختلف هجرت 
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کاظم؟ع؟ 4-2. جغرافیای مهاجرت فرزندان امام 

کند. وجه  گس���ترش اسالم را در حوزه  عبادی آغاز  کربال، امام س���جاد؟ع؟ مجبور شد تا  بعد از واقعه 

که  کردند. با این تفاوت  که هر دو، از صفر ش���روع  مش���ترک امام س���جاد؟ع؟ و پیامبر؟ص؟ این است 

وقتی پیامبر؟ص؟ مبعوث شد، بشر دوران جاهلی را سپری می کرد. بنابراین، اسالم پیاده و منحرف 

گونه ای  کار امام س���جاد؟ع؟ دش���وارتر بود؛ زیرا دین اس���الم به   نش���ده بود، پس زود پذیرفته ش���د. 

کربال  که یزید خ���ودش را امیرالمؤمنین می نامید و فرزند رس���ول اهلل؟ص؟ را نیز در  مصادره ش���ده بود 

کند. بعد  به ش���هادت رسانده بودند. امام سجاد؟ع؟ در چنین شرایطی، می خواست اسالم را احیا 

از ایش���ان، امام باقر؟ع؟ به عنوان ش���کافنده  علم، دس���ت به تولید علم زد. سپس امام صادق؟ع؟ 

کرسی نظریه پردازی و آزاداندیشی  و با بنیان گذاری فقه  گرد در  بسط اسالم را با تربیت چهارهزار شا

کار  گر شیعه این گونه جلو برود،  که ا کردند  کرد. هارون الرشید و دیگران احساس خطر  جعفری آغاز 

کردند، اما به نتیجه  کرس���ی های نظریه پردازی موازی ایجاد  برای آنها دش���وار می ش���ود. در نتیجه 

کردند. آنها حتی  کاظم؟ع؟ را زندانی  نرس���یدند. در نهایت برای اینکه مانع آن ش���وند امام موس���ی 

کند، اما نتوانستند و آن خانم توبه  یک زن بدکاره را به س���لول امام؟ع؟ فرس���تادند تا ایش���ان را اغوا 

کرده و مسلمان شیعه شد و بازگشت. )ابن شهرآشوب، بی تا، 293/4( 

گفته مورخین، عصر اوج  که به  گذراند. عصری  کاظم؟ع؟ بیشتر عمرش را در زندان  امام موسی 

تمدن اسالمی ا ست، یعنی عصر هارون و پسرش مأمون، یکی از تاریک ترین دوره های تمدن اسالم 

گرفت. یکی اینکه  ک صورت  اس���ت. در زمان مأمون، یعنی اوج قدرت عباس���یان، دو حرکت خطرنا

گفت وگوی تمدن ه���ا را با نام دارالحکمه  مأم���ون عباس���ی در مقابله با نور حکمت ن���اب قرآنی، مرکز 

کرده و وارد  کرد. دو نفر به نام های جرجیس و حنین بن اسحاق، فلسفه یونان را ترجمه  راه اندازی 

کردند تا حکمت ائمه؟ع؟ به زاویه رانده ش���ود. مأمون بسیار حساب  شده سعی بر  جامعه  اس���المی 

که بر تفکر اصلی ائمه؟ع؟ سایه اندازد. کار بیاید  این داشت تا تفکری روی 

کاظم؟ع؟ 37 دختر  ک دیگر، اجبار امام رضا؟ع؟ در پذیرش والیتعهدی بود. امام  حرکت خطرنا

گر از باالترین مرقد مطهر ایشان تا پایین  ترین نقطه و از  و پس���ر داش���ت. نوزده دختر و هجده پسر. ا

کیلومتر ترس���یم  ش���رق تا غرب، دو خط افقی و عمودی به ش���کل به  عالوه، هر یک به طول س���یصد 

کاظم؟ع؟ در فالت ایران هزار و دویست سال  ش���ود، محدوده  مزار مطهر این34 فرزند امام موس���ی 

قبل است. به بیان عالمه عسگری این فرزندان امام، به صورت مستقیم به دنبال برادر بزرگوارشان 

گوش همه  ام���ام رضا؟ع؟ راهی طوس نش���دند، بلکه این گونه در جهان اس���الم توزیع ش���دند ت���ا به 

که امام رضا؟ع؟ به اجبار راهی طوس شده و والیتعهدی مأمون را نپذیرفته  است. ولی در  برسانند 



الم
 اس
مه
ــــا
خنـ
اری
ت

14

که مزارش، محل زیارت  کرد و س���الیان سال است  همان مناطق، یا به ش���هادت رس���یده و یا رحلت 

مردم این مناطق است. )عباسی، 1396، ص217(

کاظم؟ع؟ 5. نقش فرزندان امام 
کرد. به صورت���ی  که این 19  کاظ���م؟ع؟ طرحی اس���تراتژیک ریخته و ب���ه فرزندان خود منتق���ل  ام���ام 

گسترده نهضتی، در زمانی محدود، به  که همگی مجرد ماندند و 18 پس���ر ایش���ان، در حرکتی  دختر 

ح ریزی استراتژیک محیط مدار را برای شیعه ارمغان  ایران تا یمن سرازیر شدند و الگوی رویکرد طر

آوردند. از آن روز به بعد، ش���یعه در ایران نضج می گیرد. تش���یع در منطقه طبرستان تا بخش هایی 

از سیس���تان، ظهور و بروز داشت، اما تثبیت و شکل گیری ایران شیعی در دوره  امام هفتم؟ع؟ بود. 

که امام رضا؟ع؟ ب���ه اجبار، به والیتعهدی  کردند به این صورت  فرزندان ایش���ان، نهضتی را ش���روع 

انتخاب ش���ده و در ش���رایط اجباری وارد ایران ش���د و دیگر فرزندان به دنبال ایشان آمدند. این 36 

تن، همگی در یک جاده به دنبال امام رضا؟ع؟ نرفتند، بلکه در سراس���ر ایران توزیع ش���ده و تبلیغ 

که ضریب نفوذشان باال رفته و شهید شده یا از دنیا رفتند.  کردند تا آنجا 

کدام ، از بادکوبه در جمهوری آذربایجان تا رش���ت، تهران، قم، ش���یراز، مش���هد و غیره  مرق���د ه���ر 

کجا بودند، تش���یع را در  ک���دام هر  زیارت���گاه و عنص���ر قوام و دوام فرهنگ ایرانی و ش���یعی اس���ت. هر 

کندگی جمعیت این  کردند و امروز همچون س���تاره ای در آن منطقه می درخش���ند. پرا آنجا نهادینه 

کندگی  کندگی نهضتی ا ست. فرزندان امام هفتم؟ع؟ برای چنین پرا بزرگواران در ایران آن زمان، پرا

که تا امروز نیز پابرجا بوده و اثرات آن در قم، مش���هد، ش���یراز  گس���ترده خود  جمعیت و ضریب نفود 

کندگی، حدود سه هزار  گس���تره جغرافیایی این پرا کردند؟  و غیره اعجاب  آور اس���ت، چطور مطالعه 

کرده و توزیع ش���دند. امروز  کیلومتر اس���ت. آنها در وس���عتی به اندازه  نص���ف اروپا نفوذ  در س���ه  هزار 

کنار بارگاه این بزرگواران، به خصوص در مشهد است. عالوه بر آن،  بزرگ ترین تجمعات اس���المی در 

علم، تفکر، فقه، معماری، فرهنگ، معنویت، هنر و غیره به واس���طه این امام، در ایران بس���ط پیدا 

ک���رد. یک پدر، هزار س���ال قبل، فرزن���دان خود را به عنوان جنبش���ی چریکی این گون���ه آماده حرکتی 

کیلومتر توزیع شده و وارد ایران شدند، به صورت  نهضتی می کند تا در پهنای سه هزار در سه هزار 

کردند، مس���تقر ش���دند و محیط را برای  گس���ترش پیدا  قبیله ای در یک مکان توقف نکردند، بلکه 

کردند تا ضریب نفوذشان باالتر رفته و شهید  کردند، در آن مکان باقی مانده و تبلیغ  شیعه تثبیت 

شدند.

که هر یک همچون ستاره ای پرفروغ در آن مکان ها می درخشند. یکی از  بیش از هزار سال است 
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عوامل پیدایش انقالب اسالمی در ایران، این 37 خواهر و برادر هستند. )عباسی، 1396، ص217(

کاظم؟ع؟ 5-1. پسران قیام کننده امام 

5-1-1. قیام ابراهیم بن موسی و نقش او در مکه و یمن

کاظم؟ع؟ خبر داده  در فضایل ابراهیم بن موسی روایت شده است: »قبل از والدتش، امام موسی 

که در میان فرزندانم در س���خاوت و ش���جاعت و عبادت  ک���ه یکی از همس���رانم فرزن���دی خواهد آورد 

گرفت«. )خویی، 1403، 163/1(  کسی از او پیشی نخواهد 

بعد از قتل امین فرزند هارون در س���ال 198، خالفت عباس���ی به دس���ت برادرش مأمون رس���ید. 

گرفت. یکی از  کرده و قیام هایی صورت  در این میان علویان نیز از برخورد امین و مأمون اس���تفاده 

کشته شدن ابن  که پس از  کوفه در سال 199  آنها، قیام ابن طباطبا است با فرماندهی ابوالسرایا در 

طباطبا، ابراهیم بن موسی از جانب ابوالسرایا، والی یمن شد. )زاهدی، 1390، ص158(

ابراهیم بن موس���ی، شخصی دلیر، جوانمرد، بزرگوار، نجیب و دانش���مند و از علما و دانشمندان 

نام���ی عصر خود بود. برخ���ی از وی به عنوان یکی از رهبران زیدیه نام می برند. ابراهیم در مکه قیام 

گاه ش���د، از آنجا به یمن رفته و با اسحاق بن موسی بن عیسی،  کرد و پس از اینکه از قیام ابوالس���رایا آ

کرد و بر یمن تس���لط یافت. )عرفان منش، 1391، ص58( ش���یخ عباس  عامل مأمون در یمن، پیکار 

قمی در منتهی اآلمال می نویسد: 

ابراهیم المرتضی، سیدی جلیل و امیری نبیل و عالم و فاضل بود. روایت حدیث می کند 
گفته اند مردم  کرد بر آنجا در ایام ابوالس���رایا و بعضی  از پدرانش، رفت به س���وی یمن و غلبه 
را می خوان���د ب���ه امامت برادرش حضرت رضا؟ع؟. این خبر به مأمون رس���ید، پس ش���فاعت 

کردند برای او. مأمون پذیرفت شفاعت او و او را امان داد. )قمی، 1389، 259/2(

بعد از شکس���ت  ابو الس���رایا، ابراهیم از مأمون امان خواس���ت و مأمون او را امان داد. مس���عودی 

در مروج الذهب می نویس���د: »ابراهیم در س���ال 201 از س���وی مأمون، ساالری حج را عهده دار شد«. 

)عرفان منش، 1391، ص58( یعقوبی می نویسد: 

که مأمون فرمان بیعت امام رضا؟ع؟ را توس���ط عیسی جلودی به مکه فرستاد،  هنگامی 
ابراهیم بن موسی در مکه اقامت داشت و شهر به فرمان وی درآمده بود. جز اینکه او خود، 
ب���ه نام مأم���ون دعوت می ک���رد. وقتی جلودی ب���ا لباس س���بز و بیعت امام رضا؟ع؟ رس���ید، 
کردند و لباس سبز پوشیدند. )یعقوبی،  ابراهیم به اس���قبال او آمد و مردم مکه با رضا بیعت 

 )466/5 ،1366

کار ابراهیم بن موسی را قیام بر ضد مأمون به خاطر به شهادت رساندن  برخی از مورخان، پایان 
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کرده. مأمون،  کرده اند. وی در س���ال 202 مردم را به س���وی خود دعوت  برادرش امام رضا؟ع؟ ذکر 

گریخته و عالوه ب���ر امان گرفتن از  حمدوی���ه عل���ی را به س���وی وی فرس���تاد و ابراهیم به جانب ع���راق 

مأمون، توسط مأمون مسموم شد و در بغداد درگذشت. )ابن خلدون، 1391، 115/3؛ عرفان منش، 

1391، ص59( 

کردند، اما شیخ عباس  کاظمین دفن  کنار قبر پدر بزرگوارش در آستانه  او را در قبرستان قریش، 

که  قمی، مسموم ش���دن ابراهیم بن موس���ی توسط مأمون را ذکر نکرده اس���ت. ایشان معتقد است 

کرد و در بغداد در مقابر قریش دفن شد. )قمی،  بعد از امان دادن، مأمون متعرضش نشد و او وفات 

)259/2 ،1389

5-1-2. احمدبن موسی؟ع؟ معروف به شاه چراغ و نقش ایشان 

شیخ مفید فرمود: 

ع بوده و حضرت ابوالحس���ن  کری���م و جلیل و صاح���ب ور احمدبن موس���ی؟ع؟ س���یدی 
موس���ی؟ع؟ او را دوس���ت و مقدم می داش���ت. او قطعه زمینی با آب، معروف به یسیره، به او 
ک���رد. )قمی، 1389،  که احمد، ه���زار مملوک از م���ال خویش آزاد  بخش���یده بود. نقل ش���ده 

)269/2

او ش���خصی موث���ق و مورد اعتماد و راوی احادی���ث زیادی از پدر و اجداد مطهرش بود. او س���عی 

ک���رد برای برادرش امام رضا؟ع؟ از مردم مدینه بیعت بگیرد. )عرفان منش، 1392، ص81( هنگامی 

کاظم؟ع؟ در مدینه منتشر شد، مردم بر در خانه  احمد جمع شدند.  که خبر ش���هادت امام موسی 

گمان  آن گاه همراه با احمد بن موس���ی؟ع؟ به مس���جد آمدند و به س���بب ش���خصیت  واالی احمد، 

کاظم؟ع؟ وی جانش���ین و امام اس���ت. به همین دلیل، با وی بیعت  که بعد از ش���هادت امام  کردند 

کمال فصاحت و بالغت  گرفت. س���پس باالی منبر رفت و خطب���ه ای در  کردن���د و او نیز از آنها بیعت 

کرد و فرمود:  بیان 

کرده اید، بدانی���د من خود در  کنون تمامی ش���ما با من بیع���ت  ای م���ردم، همچنان ک���ه ا
بیع���ت برادرم علی بن موس���ی؟ع؟ می باش���م. او پ���س از پدرم، ام���ام و خلیفه ب���ه حق و ولی 

کنیم. خداست. از طرف خدا و رسولش بر من و شما واجب است از او اطاعت 

گفت و تمامی  پ���س از آن، احمدبن موس���ی؟ع؟ در فضایل برادرش علی بن موس���ی؟ع؟ س���خن 

حاضران تس���لیم او ش���ده و از مسجد بیرون آمدند در حالی که پیشاپیش آنها احمد ابن موسی؟ع؟ 

کردند. س���پس همگی با  ب���ود. آن گاه به بارگاه امام رضا؟ع؟ رس���یدند و به امامت آن بزرگوار اعتراف 

ک���رد: »همچنان که  ک���رده و امام رضا؟ع؟ درباره ب���رادرش احمد، این گونه دعا  ام���ام رضا؟ع؟ بیعت 
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حق را پنهان و ضایع نگذاشتی، خداوند در دنیا و آخرت تو را ضایع نگزارد«. )آل بحرالعلوم، 1401، 

27/2،. مجلسی، 1356، ص276(

5-1-2-1. قیام احمدبن موسی؟ع؟

در مورد قیام احمدبن موس���ی؟ع؟ بر ضد حکومت عباس���ی، در بعضی از منابع س���خن آمده است. 

کتاب،  کتابی ذکر ش���ده اس���ت. نویس���نده این  گزارش قیام احمدبن موس���ی؟ع؟ در  قدیمی تری���ن 

کیفیت ش���رکت را ذکر نمی کند.  کرده، اما  ش���رکت احمدبن موس���ی؟ع؟ را در قیام ابن طباطبا تأیید 

گزارش را س���ید محس���ن امین، از قول هارون موس���وی نیش���ابوری متوف���ای )558ه.ق( در  دومین 

لباب االنساب نقل می کند. )زاهدی، 1390، ص211( طبری در تاریخ طبری، یعقوبی در تاریخ خود 
و مس���عودی در مروج الذهب، ش���رکت احمدبن موس���ی؟ع؟ در قیام ابن طباطب���ا را تأیید می کنند، 

اما احمدبن موس���ی؟ع؟ همانند برادرانش، ابراهیم و زید، منصب خاصی نداش���تند )عرفان منش، 

1391، ص94(.

5-1-2-2. سفر به شیراز )ایران(

ک���ه حضرت امام علی بن موس���ی؟ع؟ ب���ا والیتعه���دی تحمیلی در طوس خراس���ان بود،   در زمان���ی 

احمدبن موس���ی؟ع؟ به اتفاق س���ید محمد عابد و س���ید عالءالدین حس���ین برادران خود و جمعی 

دیگر از برادرزادگان، اقارب و دوستان، به قصد زیارت آن حضرت، از حجاز به سمت خراسان حرکت 

ک���رد. در بین راه نیز جمع زیادی از ش���یعیان و عالقه مندان به خاندان رس���الت، به س���ادات معظم 

که رسیدند، قافله ای  که می نویسند به نزدیک شیراز  کردند تا جایی  ملحق شده و به اتفاق حرکت 

پانزده هزار نفری از زنان و مردان تشکیل شده بود. )سلطان الواعظین، 1372، ص117(

گر چنین جمیعتی از  که ا کاروان، به خلیفه وقت، یعنی مأمون رسید. او ترسید  خبر حرکت این 

بنی هاشم و دوستداران و فدائیان آنها به طوس برسند، اسباب تزلزل مقام خالفت شود. بنابراین، 

که در هر جا قافله بنی هاش���م رس���یدند، مانع از حرکت شوید  کرد به تمام حکام بالد  امریه ای صادر 

کرده بود  که این حکم رس���ید، قافله حرکت  و آنه���ا را به س���مت مدینه برگردانید. به تم���ام مناطقی 

کم شیراز مردی به نام قتلغ خان بود. وی با چهل هزار لشکر جرار، در خان زنیان در  مگر ش���یراز. حا

که از همین جا باید برگردید.  هشت فرسخی شیراز اردو زد و وقتی قافله بنی هاشم رسید، پیغام داد 

حضرت سید احمد فرمود: »ما قصدی از این مسافرت نداریم، جز دیدار برادر بزرگوارمان«، اما لشکر 

قتلغ خان راه را بس���تند و جنگ شدید خونینی ش���روع شد. لشکر در اثر فشار و شجاعت بنی هاشم 

کنده شدند. پرا
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که ولیعهد  لش���کر شکست خورده، تدبیری اندیشید. باالی بلندی ها فریاد زدند االن خبر رسید 

کرد. این خبر مانند برق، ارکان وجود مردمان سست  عنصر را تکان داده و از  امام هشتم؟ع؟ وفات 

اطراف امام زادگان متفرق ش���دند. جناب س���ید احمد، شبانه با برادران و اقارب، از بیراهه به شیراز 

کنده شدند. )عرفان منش، 1391، ص129(  رهسپار شده و با لباس مبدل، پرا

5-1-2-3. شهادت

گزن���د حکومت، به هم���راه ب���رادر خ���ود، مخفیانه به  حض���رت احمدب���ن موس���ی؟ع؟ ب���رای ام���ان از 

که مرقد ایشان در  ش���یراز رفت. س���ید احمد در شیراز، در منزل یکی از ش���یعیان در منطقه سردزک 

کن ش���د. در خانه این ش���خص مخفی شده و ش���ب و روز را به عبادت  این منطقه واقع اس���ت، س���ا

که از مناطق خود  که جاسوس���انی را برای شناس���ایی و دستگیری س���ادات  می گذرانید. قتلغ خان 

کرده بودند، قرار داده بود، مکان ایش���ان را بعد از یک س���ال یافت و او و همراهانش را محاصره  فرار 

ک���رد. نب���ردی بین آنها و مأموران حکومت درگرفت و س���ید احمد با ش���هامت و ش���جاعت، از خود و 

کرد. همراهانش دفاع 

هنگامی که قتلغ دانست که از طریق ستیز مسلحانه، قدرت از شکست آنها را ندارد، از طریق خانه 

که او برای استراحت و تجدید  که س���ید احمد در آن پناه برده بود. وقتی  همس���ایه، وارد خانه ای شد 

کرد.  قوا، پس از نبردی طوالنی به خانه رفته بود، هنگام خروج، با شمش���یری بر س���ر او ضربه ای وارد 

کرده و بدن مطهرش زیر توده های  سپس به دستور قتلغ خان، خانه را بر روی آن بدن شریف خراب 

کنون مرقد و بارگاه اوست، پنهان شد. )عرفان منش، 1391، ص137( که هم ا ک، در محلی  خا

5-1-3. زیدبن موسی؟ع؟

کرد،  زندگی سیاس���ی زید، بیش���تر از دیگر جنبه ها قابل بررس���ی اس���ت. زی���د، در زمان مأم���ون قیام 

گرفت. خانه ها و اموال آنها را آتش  علیه خالفت عباس���ی ش���ورید و علیه بنی عباس بس���یار س���خت 

کرد. به همین دلیل، به زیدالنار  که عالمت عباس���ی داشتند را صادر  کسانی  زد و دس���تور آتش زدن 

مع���روف ش���د و هم���ه مورخان مانند طب���ری، مس���عودی، یعقوبی و ش���هاب الدین، همی���ن لقب را 

آورده اند. )زاهدی، 1390، ص190(

زید، در قیام علویان مش���هور به طالبیون در س���ال 199 هجری شرکت داش���ت. این قیام را ابتدا 

محمدب���ن ابراهیم مش���هور ب���ه ابن طباطبا رهب���ری می کرد. س���پس از جانب ابوالس���رایا، محمدبن 

محمدب���ن زید به جای او نشس���ت. زیدبن موس���ی از جانب وی به امور والیت اهواز منصوب ش���د. 

کرد؛ زیرا  زید، به بصره رفته و در آنجا بنی عباس و طرفداران آنها را به ش���دیدترین وضع قلع و قمع 
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بنی عباس سرس���خت ترین دش���منان علویان بودند. آنان ظلم های فراوانی در حق علویان مرتکب 

کینه به دل داشت و می خواست انتقام سختی از عباسیان بگیرد، پس در  شده بودند و زید از آنها 

بصره به عباسیان تاخت. ابن مسکویه می گوید: 

زیدبن موس���ی، بر بصره دس���ت یافت، خانه ها و اموال بنی عباس و طرفداران آنها را آتش 
زد، ه���رگاه یکی از مس���وده را نزد زید می آوردند، در آتش س���وزانده می ش���د. تا اینکه علی بن 

کرد. )طبری، 1408، 127/5( ابی سعید زید را دستگیر و زندانی 

کرد.  گزارش  طبری برای بار دوم هم قیام زید را با همکاری برادر ابوالسرایا در منطقه انبار عراق، 

او برای بار دوم هم توسط علی بن ابی سعید دستگیر و زندانی شد. )طبری، 1408، 132/5(

شیخ صدوق در عیون االخبارالرضا می نویسد: 

کسی به او دست  کشته ش���دن ابوالس���رایا، زید نیز شکس���ت خورد و مخفی ش���د تا  پس از 
نیابد، اما حس���ن بن س���هل به جس���ت وجوی او پرداخت تا اینکه زید را یافت و در بغداد به 
گریخت و به مدینه رفت تا اینکه مأمون لشکری  کمک مردم از زندان  زندان انداخت. زید با 
گفت:  گرفتند و به مرو نزد مأمون آوردند. مأمون به امام رضا؟ع؟  را به مدینه فرستاد. زید را 
کرد، اما زید  کرد. پیش از این هم زیدبن علی قیام  برادرت بر علیه ما شورید و آنچه توانست 
گفت این زید را با  را به احترام تو عفو می کنم و به تو می بخش���م، اما امام رضا؟ع؟ به مأمون 
آن زی���د قی���اس مکن؛ زیرا آن زید از علمای آل محمد بود و برای دین خدا بر آش���فت و در راه 
خدا با دش���منان خدا جنگید تا به ش���هادت رس���ید. آن گاه امام رضا؟ع؟ دستور داد تا زید را 

کنند و قسم خورد تا آخر عمر با او سخن نگوید. )زاهدی، 1390، ص195( آزاد 

گسترش تشیع کاظم؟ع؟ و نقش آنان در  5-1-4. سایر فرزندان امام 

کاظم؟ع؟ در منابع تاریخی مفصل ذکر نش���ده و تنها ب���ه فرزندان معروف  درب���اره همه پس���ران امام 

کتب انساب و تک نگاری ها، اسمی از فرزندان دیگر هم برده اند. آن حضرت اشاره شده، ولی در 

کاظم؟ع؟ بعد از مهاجرت امام رضا؟ع؟ به س���مت خراس���ان، به مناطق مختلف  فرزن���دان امام 

مهاجرت کردند، اما آیا این مهاجرت ها به دنبال امام رضا؟ع؟ بوده یا اینکه حکمی از امام کاظم؟ع؟ 

کنند؟ نکته  کنده ش���وند و شعائر اسالم را زنده  گون پرا گونا کرده بودند تا در س���رزمین های  دریافت 

که مجبور  که ش���اید این مهاجرت ها به دلیل س���تم های عباس���یان به علویان بوده  بعد این اس���ت 

که شایس���ته آنان است، مستقر ش���وند و بعد از اینکه به  کنند و در س���رزمین هایی  ش���دند مهاجرت 

کردند، باز هم برخی از فرزندان امام هویت خودشان را مخفی نگه داشتند  مناطق مختلف هجرت 

و بعد از وفاتش���ان هویتش���ان آشکار شده و برایشان آرامگاه س���اختند. برخی از فرزندان امام؟ع؟ به 

گرفته و در آن مناطق، فعالیت های فرهنگی  که مورد تعظیم و اس���تقبال مردم قرار  مناطقی رفتند 
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اجتماعی داش���تند، مانند امام  رضا؟ع؟، احمدبن موس���ی، ابراهیم بن موس���ی و دیگر فرزندان امام 

کاظم؟ع؟.  موسی 

6. قاسم بن موسی؟ع؟
کاظم؟ع؟ به قاس���م بن موس���ی، عالقه خاصی داشت. وقتی هارون به جست وجوی علویان و  امام 

ج ش���ده  در محلی به نام س���وری در عراق مستقر  نابودی آنها برآمد، ایش���ان مخفیانه از مدینه خار

کرد مرگش حتمی اس���ت،  کس���ی نگفت تا اینکه احس���اس  ش���د و تا زمان ش���هادت، اس���م خود را به 

تس���لیم شد و به شهادت رسید. آرامگاهش به قاس���میه معروف بوده و در اطراف دیوار بابل است. 

)زاهدی، 1390، ص88-81(

7. حسین بن موسی؟ع؟
کنیز ب���ود. )عرفان من���ش، 1391، ص270( ایش���ان  حس���ین بن موس���ی؟ع؟ م���ادر بزرگوارش، ول���د یا 

که زندگی او از چند جهت قابل بررسی است. شخصی جلیل القدر و واال مقام بود 

کاظم؟ع؟، امام رضا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ 7-1. جایگاه او نزد امام 

کدام یک از عموهایت نس���بت به ش���ما نیکوترند، ایش���ان  که  کردند   وقتی از امام جواد؟ع؟ س���ؤال 

کرد. )قرشی، 1413، ص218( فرمود حسین، و امام رضا؟ع؟ هم تأیید 

الکاف���ی،  مانن���د  کتاب های���ی  در  ایش���ان،  روای���ت  و  موس���ی؟ع؟  حس���ین بن  روای���ی  جای���گاه 

تهذیب االحکام و من الیحضره الفقیه آمده است. )زاهدی، 1390، ص101( ایشان به همراه برادرش 
احمدبن موسی؟ع؟ وارد شیراز شد و بارگاهش همان جا معروف به سید عالء الدین حسین است. 

)عرفان منش، 1391، ص277(

7-2. جعفربن موسی؟ع؟

 ابوالحسن جعفربن موسی؟ع؟ معروف به خواری است. خود و فرزندانش، به خواریون و شجریون 

مشهورند. از وی 19 فرزند باقی مانده و مقبره وی در خوار مکه است. )عرفان منش، 1391، ص140(

کرد. درباره مدفن او بین س���اوه،  س���ایر فرزندان امام؟ع؟ مانند هارون بن موس���ی، به ایران هجرت 

اصفه���ان و طالق���ان اختالف نظر وج���ود دارد )عرفان منش، 1391، ص11(. ابراهیم بن موس���ی؟ع؟، 

کرده و در  که بیشترش���ان به ایران هج���رت  اس���ماعیل بن موس���ی؟ع؟ و دیگ���ر فرزندان آن حض���رت 

کاش���ان، س���اوه، شهریار، اس���دآباد، تهران، ری و به ویژه قم و مشهد مستقر  مناطق مختلف مانند 

کردند. آنها در جنبه های مختلف فعالیت داشتند  گسترش اس���الم تالش  ش���دند، تا حد توان برای 
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و مزارش���ان به مرور زمان، مانند س���تارگان آسمان درخشان تر شده و مردم از آنها بهره برده و ارتباط 

معنوی با این بزرگواران دارند. تأثیر این بزرگان بعد از مرگشان، چندین برابر از حیاتشان است.

کاظم؟ع؟ و نقش آنها 8. دختران امام 
کاظم؟ع؟ به جز حضرت معصومه؟اهع؟  کتب تاریخ و انساب، درباره تعداد و مدفن دختران امام  در 

ح حال آنها نامعلوم اس���ت. با وجود آنکه  که در ش���هر قم اس���ت، بس���یار اختالف وجود داشته و ش���ر

ح حالی از آنها در دست نبوده و مدفن آنها نیز مشخص  کمال داشته اند، ولی شر بیشتر آنها فضل و 

نسیت. )عرفان منش، 1391، ص236( 

کاظم؟ع؟ ب���ه دو علت هجرت  که دخت���ران امام  کتب مربوط، به نظر می رس���د  بع���د از مطالع���ه 

کرده اند.

کردند تا از  الف( ظلم و س���تم عباس���یان بر علویان. علویان به س���رزمین های مختلف مهاج���رت 

دست عباسیان در امان باشند.

که به امام داش���ته و  کاظم؟ع؟ بعد از هجرت امام رضا؟ع؟، عالقه ای  ب( فرزندان امام موس���ی 

کردند. نتوانستند در مدینه بمانند، پس به دنبال امام؟ع؟ به طرف ایران هجرت 

گر  که دختران امام؟ع؟ مانند پسران، به یک منطقه مهاجرت نکردند. ا مطلب مهم این اس���ت 

که امام؟ع؟ در آنجا زندگی  آنها به دنبال امام رضا؟ع؟ بودند، به صورت مستقیم به سمت خراسان 

کرده و در  گر به خاطر ظلم های عباس���یان بود، به منطق���ه  دورافتاده هجرت  می ک���رد، می رفتند یا ا

کردند در  آنج���ا مخفیان���ه زندگی می کردند. تک تک دخت���ران امام ؟ع؟ به مناطق مختل���ف هجرت 

که همه مجرد بودند. به یقین، آنها تنها س���فر نکردند، بلکه همراهان مورد اعتماد داشتند و  حالی 

کردند.  که داشتند، سفر  به دلیل هدف خاصی 

کتاب های تاریخ در این  کردند؟  که آنها چرا و چگونه همه مشکالت را تحمل  س���ؤال این اس���ت 

مورد به مطلب خاصی اش���اره نکردند، اما وقتی نحوه  مهاجرت آنها بررس���ی می ش���ود، این مطلب 

کنون باقی مان���ده و این نهضت محض،  ک���ه تا ا که ه���دف آنها ایجاد نهضتی بود  ب���ه دس���ت می آید 

کتب  کسانی بودند، در  اتفاقی نبوده، بلکه از قبل بررس���ی ش���ده بود. اینکه مجری این نهضت چه 

تاریخ مشخص نیست. در عین حال این برنامه ریزی، دقیق و منظم و مطابق با زمان و مکان بود. 

گرفت مانند ایران، اما در بعضی مناطق، به  دعوت آنها در برخی مناطق، مورد استقبال مردم قرار 

کرده و وظیفه خود را مخفیانه به پایان رس���اندند تا اینکه از  دلیل نفوذ عباس���یان، مخفیانه زندگی 

دنیا رفته و سال های بعد شناخته شدند.
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کاظم؟ع؟ در زمان حیاتشان 8-1. نقش دختران امام 

- پاسخ به مسائل شرعی زنان.

که مورد اطمینان  هستند. کردند  کاظم؟ع؟ و امام رضا؟ع؟ نقل  - برخی از آنها، احادیث را از امام 

- ایجاد نهضت موس���وی، مهاجرت به مناطق مختلف، خوش رفتاری با مردم بومی آن مناطق 

و جذب آنان به سمت اسالم.

بع���د از وف���ات این ب���زرگان، مزار آنها به عنوان ش���عائر الهی در جهان اس���الم معرفی می ش���دند و 

که بر مردم در حیاتش���ان داش���تند، بعد از وفات چندین برابر شد؛ زیرا در آن زمان، به خاطر  تأثیری 

گ���ذر زمان مردم  کم���ان جابر عباس���ی، بین این ب���زرگان و مردم فاصله ب���ود، اما وقتی با  ت���رس از حا

کردند و در هر مش���کلی به آنان متوس���ل ش���ده و حاجاتشان برآورده شد، تکریم  مقبره ها را زیارتگاه 

کشورها، برای زیارت  این زیارتگاه ها بیش���تر ش���د و نه فقط مردم بومی آن مناطق، بلکه مردم سایر 

این بزرگان آمده و از آنها فیض روحی و معنوی بردند. )ر.ک.، عرفان منش، 1391(

کردند که دختران امام؟ع؟  به آنجا مهاجرت  8-2. مناطق معروفی 

کرد.  کرده و در آنجا زندگی  - فاطمه بنت موس���ی، معروف به فاطمه س���تی، به اصفهان هجرت 

کنون در اصفهان است. بارگاهش ا

کو  ک���رده: »فاطمه صغرای مع���روف به بی بی هیبت، در ش���هر با - عالم���ه مجلس���ی در بح���ار ذکر 

پایتخت جمهوری آذربایجان مدفون است«.

که در ش���مار محدثه ه���ای مورد  کاظ���م؟ع؟ بوده  - حکیم���ه، یک���ی از دخت���ران ب���ا فضیلت امام 

اطمینان و ثقه آمده اس���ت. ایش���ان بانوی دانش���مند و صالح است. در مورد مدفن ایشان سه قول 

کرمان. گچساران و  کوه های مسیر بهبهان،  است. 

- زینب بنت موسی. شیخ عباس قمی مقبره زینب بنت موسی را در قریه ارزنان، یکی از روستای 

که امروزه معروف به زینبیه اصفهان است. اصفهان ذکر می کند 

کرده و به مصر  که بیشتر علمای انساب می گویند این بانو، از مدینه هجرت  - آمنه بنت موسی 

کرد. مقبره این بانو در مصر، بارگاه مختصری دارد و زیارتگاه مردم است. رفته و در آنجا و فات 

غیر از این مناطق، مناطق دیگری مانند قم، سبزوار، رشت و غیره در تاریخ ذکر شده  است.

9. نتیجه گیری
که هر فعلی از ام���ام معصوم؟ع؟  کت���ب تاریخی، این نتیجه به دس���ت می آی���د  پ���س از بررس���ی چند 

کل جهانیان از آن بی حس���اب به���ره می جویند،  ص���ادر می ش���ود، بی هدف و بی ثمر نیس���ت، بلکه 
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که ش���اید مردم آن زمان برداش���ت مناس���بی از ازدواج های  کاظم؟ع؟  مانند ازدواج های مکرر امام 

که داشتند،  کاظم؟ع؟ به خاطر هدف باالیی  که امام  گذر زمان متوجه شدند  امام نداشتند، اما با 

کم���ان بی انصاف و ظالم عباس���یان،  که به دلیل حا کردند. امام می دانس���ت  ازدواج ه���ای زی���ادی 

گسترش فرزندان خویش، به پایان  گسترش دهد. بنابراین، رس���الت خود را در  نمی تواند اس���الم را 

گس���ترش  که بعدها تک ت���ک فرزندانش، با راه های مختلف اس���الم را  رس���اند و نهضت���ی را بن���ا نهاد 

که از اندیش���مندان زمان خود ب���ود. برخی از وی ب���ه عنوان یکی از  دادن���د. ابراهیم بن موس���ی؟ع؟ 

گاه ش���د، از  کرد و پس از اینکه از قیام ابوالس���رایا آ رهب���ران زیدیه ن���ام می برند. ابراهیم در مکه قیام 

کرد و بر یمن تسلط  آنجا به یمن رفته و با اسحاق بن موسی بن عیسی، عامل مأمون در یمن، پیکار 

کاظم؟ع؟ مردی ش���جاع، س���خی و عبادت گذار ب���ود، مردم یمن  یاف���ت. چ���ون او طبق روایت امام 

اطراف او جمع شده و از او پیروی می کردند. 

کنده  کاظم؟ع؟ در مقابل ظلم های عباس���یان، در مناط���ق مختلف پرا برخ���ی از فرزندان ام���ام 

که بعد  ش���ده و به تبلیغ مخفیانه دین اس���الم در آن مناطق پرداختند. مانند احمد بن موسی؟ع؟ 

از انتقال امام رضا؟ع؟ به خراس���ان، به قصد زیارت آن حضرت، از حجاز به س���مت خراس���ان حرکت 

کرد. در بین راه نیز جمع زیادی از ش���یعیان و عالقه-مندان به خاندان رس���الت و سادات، به اتفاق 

که می نویسند:  کردند تا جایی  آنها حرکت 

که رس���یدند یک قافله پانزده هزار نفری از زنان و مردان تش���کیل شده  به نزدیک ش���یراز 
ک���ه با قلم خود، بس���یار قرآن نوش���ت و در زمان خود،  کس���ی بود  بود. احمدبن موس���ی؟ع؟ 

کرده و راوی مورد اعتماد و اطمینان بود. بسیاری از برده ها را آزاد 

 بعضی از فرزندان امام؟ع؟ در نقل احادیث، نقش مهمی داشتند مانند جایگاه روایی حسین بن 

کاظم؟ع؟، امام رضا؟ع؟ و امام جواد؟ع؟ اس���ت و  که مورد تأیید س���ه امام، یعنی امام  موس���ی؟ع؟ 

کتاب هایی مانند الکافی، تهذیب االحکام و من ال یحضره الفقیه آمده است. روایت ایشان در 
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