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 انيدر دستگاه خلفت عباس ؟ع؟کاظم یامام موس کارگزاران مخفی

1سومون تون
 

 چكيده
 نید یايلخ اویاز وظا یکیو  و زعامت امت یدارنحوه حکومت یمعنااسللللت بهيسلللل

 نشمان معصللللوم، ماما ان و یشللللوایاز پ یکی عنوانبه ؟ع؟کاظم یم موسلللل. امااسللللت
بهتر  یزمان ؟ع؟کاظمم اما یاسللليتفاوت منش سلللداشلللت.  یفردمنحصلللربه یاسللليسللل

 یفه عباسللليشلللان با حکومت چهار خلیمت ااما شلللود که دانسلللته شلللودیمشلللخص م
حکومت  ز یرا آنچه عامل تمایزمان اسلللت؛ ز هم و هارون ی، مهدیمنصلللور، هادیعنی، 
با  ین نکته اسللت که حکومت عباسللیا قبل از آن اسللت یهاحکومتر یاز سللا یعباسلل

 یآرا کردنمناظره، مکارانه قصللللد جمع هایهجلسلللل یو برگزار یک افکار عمومیحرت
شللود مطرا می سلللالاین  حال. را داشللتند ؟ع؟چهره ائمه اطهار  کردنخرابمردم و 
 ؟ع؟ماما یجه کارهايو نت داشللللت ییهاتين دوران چه فعالیا در  ؟ع؟م کاظمکه اما
در دستگاه  یاران نفوذی، داشتن یالت مخفيس تشکيتأس با ؟ع؟کاظمم اما .چه بود

ان یاز علو یت مالیان، حمايحکومت نامشروب عباس کردنحکومت، شجاعت در رسوا 
گردان بسلليالمال توسللط وکال و تربتيب یآورجمع باان يعيو شلل  یار، نقش مهميت شللا

کمال مذهب جعفر  داشت.  یاسالماست يس یايو اح یدر ابقا و ا

گان کليدی:  ظم؟ع؟مخفی، امام موسی کازاران اران، خالفت عباسی، کارگکارگز واژ
 مقدمه.1

 ماما هفتمين ،الحوائجباب و  ؟ع؟کاظم به ملقب و  ؟ع؟کاظم موسللللی ماما به معروف جعفر  بنموسللللی
 متولد عباسلليان به امویان از  قدرت انتقال با زمانق هم۱۲۸ سللال در  وی. اسللت امامیدوازده شلليعيان

 او  متاما ساله ۳۵ دوران. رسيد متاما به ؟ع؟صادق مپدرش اما شهادت از  پس ق۱۴۸ سال در  و  شد
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 وقتی خالفتش اوایل در  الرشلليدهارون. بود زمانهم عباسللی هارون و  مهدی هادی، منصللور، خالفت با
 در  ماما. داشت ؟ع؟جعفر  بنموسی با هم یداردی کرددار دی ؟ص؟ خدا پیامبر  حرم از  و  رفت حج سفر  به

 تو  بر  سللللالم» :گفت ایشللللان به خطاب هارون ؟ص؟ پیامبر  قبر  زیارت هنگام. بود هارون همراه نبوی حرم
 که مدینه همان در  و  آمد گران بسيار  هارون بر  ماما کالم این ،پدر  ای تو  بر  سالم :گفت ماما و  عموزاده ای
 نوب هر  از  گيریپیش برای. (193، ص1431الکورانی، ) «کرد صللللادر  را حضللللرت آن بازداشللللت دسللللتور  بود

 عنوانبه را خانه دو  تا داد دسللتور  خليفه هنگامشللب کردند بازداشللت را ؟ع؟امام وقتی بحران، و  شللورش
 و  محبوس خللانلله دو  آن از  یکی در  مامللا و  گمللاشللللتنللد مللأمورانی هر دو  بر  و  کردنللد دهآمللا بللازداشللللتگللاه

 با همراه مرکب دو  سلللپس (.2/82 ،1384 صلللدوق،شللليخ) شلللد سلللپرده سلللروی حسلللان به اشنگاهبانی
 مردم تا کرد حرکت بصلللره سلللمتبه دیگری و  کوفه سلللمتبه یکی که رفتند بيرون شلللهر  از  مأمور  تعدادی
 بردند. کجا به را ؟ع؟ماما ندانند

 در  و  کرد زندانی اتاقی در  را ؟ع؟ماما او . سپردند جعفر  بنعيسی دستبه و  بردند بصره به را ؟ع؟ماما 
 گونهبدین سلللالیک به نزدیک ؟ع؟ماما. شلللدمی باز  اتاق در  ضلللروری نيازهای هنگام تنها و  زد قفل راآن
 من»نوشللت:  هارون به بود خليفه محبوب و  هارون چشللم نور  که جعفر  بنعيسللی. بود زندانی بصللره در 
 گوش مخفيللانلله حتی. نللدیللدم او  از  خالفی و  داشللللتم نظر  زیر  و  اختيللار  در  را زنللدانی این مللدت، این در 
 او  حبس ادامه برای دليلی و  بهانه. نداشلللللت هم من به یا تو  به نفرینی حتی دعاهایش در . دادممی
. (23، ص1411طوسللللی، )« کرد خواهم آزادش یابگير  تحویل من از  را او  و  بفرسللللت را کسللللی یا بينمنمی

 جایگاه دليلبه جعفر  بنعيسللللی ولی کردند،می اعدامش نوشلللللت،می اینامه چنين دیگری هرکس
 بار چندین ؟ع؟م کاظمداد. اما خود به را نامه این نوشللللتن جرأت داشللللت، الرشلللليدهارون نزد که واالیی
 شللهادتبه شللاهک بنسللندی زندان در  ق۱۸۳ سللال در  و  شللد زندانی عباسللی هارون و  مهدی ازسللوی
 . رسيد
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 و برخی فرزندان ایشان ؟ع؟کاظمم .مختصری از زندگی اما2
. شد زاده( مدینه و  مکه بين محلی) ابواء در  قمری 128سال  صفر  ماه هفتم در  ؟ع؟جعفر  بنموسی ماما

 و  عبدصللللالحکاظم،  ،حضللللرت آن لقب. بود اندلس یا مغرب اهل از  بانویی حميده، حضللللرت آن مادر 
 ماملا حيلات درزملان (313، ص1401جوزی، ابن). اسلللللت ابوابراهيم و  ابوالحسللللن او  کنيله و  الحوائجبلاب

 ، اماشد خواهد ماما اسماعيل ،ایشان از  پس که بودند معتقد حضرت آن اصحاب از  کسانی ؟ع؟صادق
 .دانستند ماما همچنان را او  و  نکردند باور  را او  مرپ کسانی ولی ،رفت ازدنيا پدر  حيات درزمان اسماعيل

 محمدبن او  پسلللر  شلللدند مأیوس اسلللماعيل حيات از  چون ایعده ؟ع؟صلللادق حضلللرت وفات از  پس
 و  دانندمی ماما را او  پسللر  او  از  پس و  هسللتند عقيده این بر  امروز  اسللماعيليه و  دانسللتند ماما را اسللماعيل

 . است مذکور  اسماعيليه کتب در  که تفضيلی به و  ترتيببه طور همين
 عبدات را او  بعضللی که داشللت نام عبدات ایشللان فرزند ترینبزرپ ؟ع؟صللادق حضللرت وفات از  پس
 مفيد شلليخ قولبه و  نداشللت را ؟ع؟صللادق حضللرت دیگر  پسللران منزلت و  مقام عبدات دانند.میافطح 
 سللال و  سللن ازجهت برادر  ترینبزرپ چون و  اسللت مخالخ پدرش با اعتقادات در  که بود متهم ارشاااد در 
 او  از  روی دیدند را او  دانش و  دعوی ضللللعخ چون اما، کردند پیروی او  از  برخی .کرد متاما ادعای بود

 ؟ع؟کاظم موسللللی ماما دیگر  برادر . کردند پیروی او  از موسللللوم به فطيحه  قليلی عده فقط و  برتافتند
ب به بود حضرت آن تنی برادر  که قاسحا  ؟ع؟کاظم موسی برادرش اما، بود معروف اجتهاد و  صال  و  ور

 دیگر  برادر . اسللت کرده حضللرت آن متاما بر  تصللریح او  که کردمی روایت پدرش از  حتی و  داشللت قبول را
 در  ونمأم درزمان . او بود جارودیه زیدیه از  و  شللللجاع و  سللللخی مردی جعفر  محمدبن نامبه حضللللرت آن

 ؟ع؟کاظم موسللللی ماما وسلللليع دانش و  اخالق مکارم ،شللللأن علو  ،قدر  جاللتاما ، یافت وفات خراسللللان
ک ریت که بود روشللللن و  بارز  قدریهب  .گرویدند او  متاما به ؟ع؟صلللللادق ماما وفات از  پس شلللليعه ا

 ،جعفی عمر  بنمفضلللل مانند ؟ع؟صلللادق حضلللرت اصلللحاب خواص و  شللليوخ از  بسلللياری ،براینعالوه
 ماما از  را ؟ع؟کاظمال موسللللی ماما متاما صللللریح نص ،سللللراج یعقوب و  جمال صللللغوان ،ک ير  معاذین
 . شد مسجل شيعه بسياری از  درنظر  ایشان متاما، ترتيببدین و  کردند روایت ؟ع؟صادق
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 که داشلللت دختر  و  پسلللر  فرزند وهفتسلللی ؟ع؟کاظم موسلللی ماما، ارشااااد در  مفيد شللليخ گفته بنابه
 مشهور  فرزندان ازجمله .بود آنها افضل، هشتم ماما ؟ع؟الرضاموسی بنعلی .بودند پسر  آنها از  تنجدهه
 ،حضللرت آن دختران از  یکی. بودند موسللی بنابراهيم و  موسللیمحمدبن ،موسللیاحمدبن ،حضللرت آن

 حضرت آن اوالد عدد. است جهان شيعيان مزار  قم در  قبرش که است ؟اهع؟ معصومهبه  معروف فاطمه
 سالپنج بود خود بزرگوار  پدر  درکنار  که سالیبيست مجموب ؟ع؟کاظم ماما. اندگفته نيز  بيشتر  و  کمتر  را
 حکومت دوران در  را اندی و  سللللالنه و  سللللفا  روزگار  در  ماه شللللش و  سللللال چهار  امویان، روزگار  در  راآن

 35 حدود در  قمری 148 سللال در  بزرگوارش پدر  شللهادت از  پس ؟ع؟کاظم مگذراند. اما دوانيقی منصللور 
 با را روزگار  این از  سللللال ده حضللللرت آن. گرفت عهدهبه را مردم معنوی و  روحی زعامت و  متاما سللللال
 معروف لهادیاموسلی با سلال یک مهدی، به معروف منصلور  پسلر  محمدالمهدی با سلال یازده منصلور،

 25 در  سللرانجاموی  کرد. سللپری الرشلليدهارون با را خود عمر  دیگر  سللال سلليزده و  مهدی پسللر  هادی به
 زهر  وسلليلهبه هارون بانزندان شللاهک، بنسللندی دسللتبه و  هارون زندان در  قمری 183 سللال رجب
 (2/236، 1416رسيد. )مفيد،  شهادتبه

  ؟ع؟امام کاظم امامت هشرایط سياسی جامعه در دور.3

 کرددر آن زندگی می ؟ع؟کاظمم اما دورانی که شللللود،چند دوره تحليل  گر دوره حکومت عباسلللليان در ا 
ندی پس از آنکه زمام چ . آنها تاام عباسللللی بوداسللللتبداد و سللللتمگری حک سللللتين مرحلهمصللللادف با نخ
 . آنها وقتییان برخورد مالیمی داشللللتندبا علوویژه نام علویان دردسللللت گرفتند با مردم و بهحکومت را به

های طرف دیگر با بروز قياما مسللللتحکم کردند و ازی سلللللطه خود رهاو پایه نددر حکومت اسللللتقرار یافت
کنده و ند بنا را بر سللللتمگری گذاشللللتشللللدند و  پدید آمد سللللخت نگرانی از علویان دارای که به طرفپرا

در این دوره در مرکز این فشللارها قرار  ؟ع؟کاظمم . اماترین فشللارها قرار دادندمخالفان خود را زیر شللدید
گردانی که از دوره امام باقر  در این رابطه با ت ایشان آن بود کهرسال حال، ولی بااینداشت  ؟ع؟کمک شا

عباسيان هم  .زن فکری ميان شيعيان برقرار کنندتعادل و توا ینوع تربيت یافته بودند ؟ع؟م صادقاماو 
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دار ها را واترین عاملی بود که آنبپذیرند و این مهم ؟ع؟ماما نام شيعه را با رهبریتوانستند تشکلی بهنمی
 . را تحت فشار بگذارند ؟ع؟ماما کرد تا

کمان عباسی ؟ع؟مواضع و مبارزات سياسی امام کاظم.4  درمقابل حا
ک ،بر لزوم رعایت تقيه ؟ع؟به اینکه ائمه اطهار  هاتوجب کوشلللليدند تا تشللللکل شلللليعه و کردند و میيد میتأ

نویسلللان شللللد تا تاریخيت سللللبب میاین وضللللع کنند،طور پنهانی اداره و از خطرات حفظ را بهرهبری آن
گاهی داشللللته باشللللند ائمه؟مهع؟خوبی از حرکات سللللياسللللی به گونه مطالب نيز طرفی در نوشللللتن ایناز .آ
گاهی دقيق از مواضللللع سللللياسللللی  . بنابراین،انبداری حکومت برای آنها مهم بودج چند  ائمه؟مهع؟برای آ

کمان و دوماول درک درسللت شللرایط زما :عامل مهم اسللت گاهی و تحقيق دقيق  ،ن و رفتار حا مطالعه، آ
که  هرچند .الرشلليد بودبا هارون ؟ع؟امام هفتم گيریبرخورد و موضللع بيشللتر  .ائمه؟مهع؟و کامل از سلليره 

دربرابر  اما داشللللت، ود و برخوردهایی هم با سللللایر خلفاعباسللللی ب آن حضللللرت معاصللللر با چهار خليفه
تهدید  لعمل نشان داد و حتیافای وقت به اصول دین و سنت نبوی عکستوجهی خلوستم و بیظلم

 . به قتل شد و به زندان نيز افتاد
به درخواسلللت منصلللور در مجلسلللی که در روز عيد برگزار  ؟ع؟ماما در عصلللر خالفت منصلللور عباسلللی،

ل این عمل مقاب در  . او شد، حضور داشتذل و بخشش میها و اموالی بکرده بود و در آن مجلس هدیه
کيدکنندخششگونه بذل و باین درباره ؟ص؟ اترسول اخبار  من از » :فرمود عمل  هها چيزی نيافتم که تأ

که در مجطرف منصللللور مجبور میاز ؟ع؟. امامتو باشللللد  .لس نشللللسللللته و هدایای مردم را بگيردشللللود 
، اما مدارمن از مال دنيا چيزی ن ؟ص؟ات گوید: ای پسر دختر رسولشود و میحال مردی وارد میدراین
 ؟ع؟ماما .را بخوانمآنخواهم سروده است، می ؟ع؟بن علیسه بيت شعر در رثای جد تو حسين مجد

به آن را بود یشللان ا ختيار اموال زیادی که تحت ا ،اجازه داد که شللعر خوانده شللود و بعد از خواندن شللعر 
م املا هللدف و  نللام خواسلللللت ؟ع؟مامللا کلله اسلللللت این گر بيللان جمع آن در  عمللل این «.بخشلللللدمرد می
شللللرایط ترین سللللخت هم در  طاغوت بود زنده بماند آنکه هميشلللله قرین مبارزه با ظلم و  ؟ع؟حسللللين

گردانی مورد اعتماد و  ؟ع؟کاظمم اما .وجود آورده بودندخفقان سلللياسلللی که عباسللليان به با تربيت شلللا

https://www.tasnimnews.com/
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گاهوثوق  داشتن نگهسعی در زنده ائمه؟مهع؟انيت کردن مردم نسبت به حقو فرستادن آنها ميان مردم و آ
داد و با پاسخ می ،شدطرف خليفه و دیگران ایجاد میدربرابر شبهاتی که ازکرد و تشيع و گسترش آن می

 . کردگذرانی خليفه مخالفت میخوش
 ،نيامده اسلللت قرآنگفت حرمت شلللراب در به مهدی عباسلللی که می ؟ع؟ماما جواب ،در این رابطه

«  آورده اسللللت اثم عنواناعراف با را در سللللورهآنکرده و از حرمت خمر یاد قرآنخداوند در »: جالب اسللللت
بگو . دپرسشراب و قمار می هاز تو دربار پیغمبر »بقره نيز فرمود:  در سوره. که اثم حرام است( 33 )اعراف:
 در  اثم. «تر اسللتو سللودهایی برای مردم اسللت و گناهش از سللودش بزرپ (گناهی بزرپ؛ )اثم کبير  در آن
اسلللت.  رفته کار به قمار  و  شلللراب مورد در  بقره سلللوره در  و  شلللده معرفی حرام طور صلللریح،به اعراف سلللوره

 ؟ع؟ماما از  را کوبنده جواب این که مهدی. اسللللت شللللده معرفی حرام مجید قرآن در  شللللراب ،ابراینبن
 دربرابر  ؟ع؟ماما گيری دیگر موضللللع. «فتوای هاشللللمی اسللللت، به خدا این فتوا»: گفت اختيار بیشللللنيد 
 که کرد آشللللکار  را خليفه فریبیعوام آن، کردنمطرا با ؟ع؟ماما که اسللللت فدک قضلللليه دربارهمهدی 

 بودنغصللللبی و  شللللد باخبر  فدک حدود از  وقتی که هرچند دبو نشللللسللللته عام مأل در  مظالم رد عنوانبه
را  او  کردنهراسلللان شلللد دسلللتور زندانی ؟ع؟ماما وقتی مهدی از نفوذ. آن ابا کرد از رد را دانسلللت خالفت

حضللللرت در جواب . شللللوددنبال قيام نبوده از زندان آزاد می ؟ع؟ماما بعد از اینکه معلوم شللللد ، اماداد
به خدا سلللوگند قيام عليه شلللما اصلللاّل در شلللأن من نيسلللت تا بخواهم با شلللما مبارزه » :فرمایدهادی می

 . «کنم

 ؟ع؟امام کاظم هایفعاليت.5

 :انددانسته دسته دو  را ؟ع؟کاظم ماما ىهافعاليت
 و  هللابللدعللت و  نللادرسللللللت عقللایللد بللا رویللارویی براى جوییچللاره و  فکرى ،علمی ىهللافعللاليللت -
گردانی ؟ع؟ماما. هاگراییواپس  مردم ميان را شيعی و  دینی راستين هاىآموزه آنها واسطهبه تا پرورد شا

گردان. بگسللتراند  چون و  نشللسللتندمی ایشللان مجلس در  و  شللدندمی ابیشللرف ؟ع؟ماما محضللر  به شللا
  ؛کردندمی ثبت و  نوشتندمی شنيدند،می علمی کالمی یا فتوا
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 ؟ع؟ماما. بود خویش هواخواهان و  مردمی هاىپایگاه بر  نظارت و  هدایت ؟ع؟ماما دیگر  فعاليت -
 دربرابر  خود منفی موضلللع آنها هدایت و  شللليعيان با خویش رابطه حفظ بر  افزون کوشللليدمی گذر  این از 

 آشلللکار  را حکومت ارباب از  خویش نارضلللایتی همواره مسلللير،درهمين و  کند منتقل آنها به نيز  را حکومت
 ر مطه مرقد در  شليدالرهارون با ؟ع؟ماما آميز سلرزنش مناظره. شلمردمی حرام ها راآن با همکارى و  کردمی

 . شمرد هافعاليت گونهاین از  توانمی را لشکرى و  کشورى فرماندهان و  بزرگان پیش در  ؟ص؟ اسالم پیامبر 

 الرشيدهای هارونياستت و سامااقد دربرابر  ؟ع؟کاظمم اما مواضع.6
کمان موضع و شعار عباسيان در ظاهر، انتقام  .های خاصی درقبال ائمه داشتندسياست ،برخی از حا

 مواضع . بنابراین،برعکس رفتار کردند ،در عمل ، امابود ؟ص؟شهدای کربال و دعوت به رضایت آل محمد 
های قدرت ن با این جریانلی دیکردن خطوط اصلللن و جدا ائمه در این شلللرایط برای حفظ شللليعه، دی

مرار دهد حياتش را است ،کرد تا هم تشيع در مسير تاریخمینيز باید مواضعی اتخاذ  ؟ع؟کاظمم اما .بود
نيز علنی کند تا مردم بفهمند که راه اصلللی اسللالم  را ناانحراف عباسللي، و هم مکتب حفظ شللود و ازطرفی

تمام معامالت و رفتار خود را با خليفه و که کرد ارس میسللللف را ناشلللليعي ؟ع؟م. امارفتار آنان نيسلللللت
ال که یکی از جمچنانچه به صللللفوان .ونه تعاملی با آنها نداشللللته باشللللندگنيروهای آن قطع کنند و هيچ

کننده بر سللتمکار، تکيه» :شلليعيان اسللت و شللترهای خود را در سللفر حج به هارون کرایه داده بود، فرمود
گونه البته این. «د و هرگونه همکاری با سللتمکار حرام اسللت و نباید به آن اعتماد کردشللوگرفتار دوزخ می

 . شدموجب خشم هارون هم می ؟ع؟ماما گيریموضع
 هیافتاذ کرد این بود که توسللط افراد باایمان و پرورشهارون اتخ دربرابر م اما سللياسللت و موضللعی که

این اقدام از تصللللميمات درون  واسللللطهخالفت نفوذ کنند و بهرون دسللللتگاه به د ؟مهع؟بيتمکتب اهل
گاه شللوندخالفت عليه شلليعيان و خود حضللرت مطدسللتگاه  بن علی بارز این موضللع دربارهنمونه . لع و آ
 رسللليد. هم وزارت مقام به و  داشلللت نفوذ خالفت دسلللتگاه در  عباسلللی مهدی دوره از  که اسلللتیقطين 

خلفای معاصلللر  دربرابر  ؟ع؟کاظمم اما گيریموضلللع. دانسلللتمی شللليعيان يدام مایه را امر  این ؟ع؟ماما
 مسلللللحانه نبود بلکه عبارت بود از قيام  ،نوب مبارزه و مبارزه با آنها، اما خلفاخود عبارت بود از کوبيدن 
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 های دیگر که جامعه را ضللللدروشبودن خالفت آنها و  کردن باطل و علنی کردن مردم از خلفامنصللللرف
 ،داد و با رفتار، گفتار و عمل خویشاین روش را حتی در زندان هم ادامه می ؟ع؟م. امادادسوق می خلفا
م نيز طوری با مرد. ندشللدمی ؟ع؟ماما تی مریدنيز بعد از مد هاکرد و آنها را مجذوب خویش مینزندانبا

ورزیدند، حسلللادت می ؟ع؟ماما هخلفای عصلللر ب . بنابراین،دشلللدناخالقش می هکرد که شللليفترفتار می
اهر هيچ قيام و انقالبی م در ظاما با اینکه. دادندرا در تنگنا قرار می ؟ع؟ماما کردند و احسللللاس خطر می

 . ای داشتالعادهو نفوذ معنوی فوق های مردم را تسخير کرده بوداما دل ،کردنمی

  ؟ع؟کاظمم اما بررسی اوضاع فرهنگی و اجتماعی عصر .7

هایی که از دودمان اموی بيرون مصللادف اسللت با آخرین نفس ؟ع؟جعفر  بنموسللیم اما ياتدوران ح
اضمحالل  روبهاميه بنی سو کیزیرا از  ؛يعی است جامعه و عصر کودکی ایشان عصر بحران باشدطب. آمد

 ترینبزرپدر این کشمکش بود که ن. دار شدگرفتن و ریشهعباس درحال جانبنی دیگر ازسویاست و 
آن  يخ مفيد دربارهشلللل (113، ص1385پیشللللوایی، . )واقعه تاریخ فقه اسللللالم جان گرفت و اتفاق افتاد

کَرَمُهم نفسللاّ  ؟ع؟کاَن اُبوالحسللن ُموسللی» :گویدحضللرت می ّا و ا  ؛َاعَبَد َاهل  َزمان ه  و َافَقَهُهم و أسللخاُهم کف 
، 1416مفيد، )« ترین اهل زمان خود بودشخصيتترین و باسخی ،رینتپرستنده ؟ع؟ابوالحسن موسی

اس  عباَدّه  ؟ع؟جعفر  بنموسللیو کاَن » نویسللد:وی می رخ بزرپ دربارهمو یعقوبی. (2/231 د   الن  ن َاشللَ  ؛م 
 اندارمت خود با چهارتن از زماماما دوران در  ؟ع؟کاظمم اما «.عابدترین مردم زمان خود بوده اسللللت

ای امام درباره هریک موضللللع ویژه. دام بالی جان و آفت ایمان بودندمعاصللللر اسللللت که هرک اسعببنی
حدود ) سللال با منصللور  ۱۰پس از شللهادت پدر، حدود  ؟ع؟کاظمم اما: . آن چهار عبارت بودند از داشللت
ماه با هادی  ۳سللللال و  هجری(، حدود یک ۱۶۹حدود سللللال ) سللللال با مهدی عباسللللی ۱۰(، ۱۵۸سللللال 
هجری( را با هارون زندگی  ۱۸۵ی هاسالحدود ) سال ۱۴-۱۵هجری( و حدود  ۱۷۰حدود سال ) عباسی
 .(2/420، 1389یعقوبی، )« دگذران

جمعه د با زهر مسللموم شللد و شللهادت آن حضللرت را يالرشللدسللتور هارونهب ؟ع؟کاظم یم موسللاما
از  ؟ع؟کاظمم اما دوران. اندگفته سللالگی 55ق در  183رجب سللال  پنجموهفتم صللفر یا پنجم یا بيسللت
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هلای فکری و عقيلدتی در جلامعله و عصللللر برخورد هلا و انحرافدیلد فرهنگی، زملان ظهور و بروز مکتلب
گون و فلسلللفهاندیشللله در جامعه اسلللال بروز و ظهور فرصلللتی برای  های مختلخمی اسلللت و مکاتب گونا

که در پایان قرن اول و اوایل قرن یکی از موارد فرهنگی آن زمان، پیدایش چند فد. یافتن رقه فعال بود 
 هللا. هریللک از اینخوارج، مرجئلله، مهميلله و معتزللله مهمترین آنهللا بودنللد. دوم هجری شللللکللل گرفللت

وان گفت اینکه حکومت تآنچه می. ج آنها مشلللغول بودندیای خاص، عقایدی داشلللتند و به ترودرزمينه
که در چنان اسللللان با مهميه و مرجئه درگير بوددر خر و اشللللت ها توافقی ندیک از این گروهاموی با هيچ

معتزللله نيز جز در مواردی . مشللللغول نبردهللای سللللخللت بللا خوارج بود نواحی دوردسلللللت جنوب ایران
امویان و مذهب عثمانی ساخته  دربرابر ميان وضعيت شيعه نيز . دراینقدرت چندانی نيافتند ،محدود

شلللهاب آیینی بودند که افرادی همچون ابندنبال فرمانروایان خود به ردم به پیروی از م. روشلللن بود آنها
آنهللا . دادنللدبن جنللدب انتشلللللار میر و پیشللللتر از وی ابوهریره و عمرهبن زبيعروه ،زهری و پیش از آن

 (412، ص1381جعفریان، . )فریب دهند حدیثا م را بکردند باید مرداحساس می
 اهل حدیث ،این احادیث و به مضللللمونی دیگر  دربرابر مان شلللليعه این بود که اما هاییکی از اقدام

های ات را پاسخ داده و همچنين نادرستی برداشتيو جعل هاکه در موارد الزم تحریخطوریبه بایستند
 شخود ؟ع؟کاظمم اما. در تفسلللير برخی آیات متشلللابه و احادیث نشلللان دهند راها ظاهرانه آن عاميانه و 

. را در ميان مردم منتشلللر کنند بيت؟مهع؟اهل کرد تا نظر شلللد و هم اصلللحاب را تشلللویق میید بحث موار
 بيت؟مهع؟اهلهای برای انتقال دیدگاه ؟ع؟کاظمم اما م صادق و اما ترین اصحابحکم از قویبنهشام

کرد تشویق می را ابی که قدرت بحث و جدل داشتنداصح ؟ع؟کاظمم افزون بر این اما. به مخالفان بود
د. صورت محرف در دست بود، بيان کننکه گاه به بحث بپردازند و عقاید کالمی شيعه را با مخالفان بهکه 

ها سللللبب شلللللد عقاید وجود همه محدودیتبا هاامامان شلللليعه و اصللللحاب آن ازسللللویها این تالش
بيت وسلليله اهلبه ور از تحریخدبهرا تشللکيل داده و اسللالم درسللت و ياد فکری شلليعه بن بيت؟مهع؟اهل

 . باقی بماند
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 ؟ع؟امام موسی کاظم شيوه مبارزه و جهاد.8

یکی از  ؟ع؟جعفر  بنموسللی اماممت اما دوران ،یعنیهجری(  183تا  148از ) وپنج سللالهاین مقطع سللی
و منصلللور  عنی،ی عباسبنی مقتدرترین سلللالطيناز دو تن . اسلللت ائمه؟مهع؟نامه مهمترین مقاطع زندگی

هللا و بسللللی از قيللام. کردنللدمهللدی و هللادی در آن حکومللت می هللا یعنی،هللارون و دو تن از جبللارترین آن
 زیره موصل، در دیلمان و جرجان، شام، نصيبين، مصر،در ج فریقيهآگرها خراسان، شورشها و شورش

 یشرق و غرب و شمال قلمرو و در ناحيه شد قطاری دیگر سرکوب و منقادآذربایجان و ارمنستان و در ا
د. و اسللللتحکام تخت عباسلللليان افزوده بوبر قدرت  ر فتوحات تازه و غنایم و اموال وافوسلللليع اسللللالمی، 

ده شلللده و فضلللای ذهنی را از های فکری و عقيدتی در این دوران، برخی به اوج رسللليده و برخی زاجریان
ان و آفتی در هوشياری اسالمی و سياسی مردم گشته و رداای در دست قدرتمانباشته و حربهها تعارض
. معارف اصيل اسالمی و صاحبان دعوت علوی، تند و دشوار ساخته بود داران صحنهرا بر علم ناميد

ب در شللللعر و هنر، فقه و حدیث و حتی زهد و مکمل ابزار زر و زور آنان  خدمت ارباب قدرت درآمدهو ور
 عباسبنی اول دوران سالهاميه و نه همچون دهبنی نه مانند اواخر دوران ، دیگر در این دوران. بود شده

که در هریک، حکومت مسلللللط وقت و نه شللللبيه  شللللدنحوی تهدید میبه دوران پس از مرپ هارون 
 ؟مهع؟بيتاز جریان عميق و مستمر دعوت اهل لرزاند و خليفه رااه خالفت را نمیدستگ ،تهدیدی جدی

 د.کرغافل نمی
که می وراندر این د و یاران  بيت؟مهع؟اهلتوانسللللت مبارزه و حرکت فکری و سللللياسللللی تنها چيزی 

ن بزرگواران بود و توسل ناپذیر و جهاد خطير آرشد و استمرار بخشد، تالش خستگی مجال راها صدیق آن
 بنموسلللیت انگيز جهاد حضلللرآور و دهشلللتترتيب اسلللت که عظمت حيرتبدین .تقيه الهی به شللليوه
م اما که به فحص و شللرا زندگی گاهکه کاوشللگران تاریخ اسللالم، آن گفتباید . شللودآشللکار می ؟ع؟جعفر 
 نظير باید به حادثه عظيم و بی از توجه و تفطن را کهای اند سهم شایستهپرداخته ؟ع؟جعفر  بنموسی

جهاد خطير نتيجه از اختصاص نداده و درن آ هب یافتامام همام اختصاص می این هالمدحبس طویل
گون و بیامام عالی نامه آندر زندگی. اندآن بزرگوار غافل مانده ارتباط با مقام، سللللخن از حوادث گونا
کيد بر مقا و نقل قضایای خاندان و اصحاب  ؟ص؟ پیامبر  م علمی و معنوی و قدسی آن ساللهیکدیگر و تأ
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گردان و مباحثات علمی و کال که و شللللا همه عمر می و امثال آن، بدون توجه به خط جهاد مسللللتمری 
گوپنج ساله اماسی تشریح و تبيین این خط . ماندرفته بوده است، ناقص و ناتمام میمت آن بزرگوار را فرا

زد و تصللللویری واضللللح و متکامل و سللللادگی پرفيی را به یکدیگر مرتبط میاجزای این زن همهاسللللت که 
 .کندمیه ئو هر حادثه و هر حرکتی دار ای معنایی است، ارا هر پدیده دار که در آنجهت
به اشلللخاص مورد وثوق  مت این جوانک را فقطاما امر »فرماید: می مفضلللل به ؟ع؟م صلللادقاماچرا 

و به یاران  گوید: زره بر تن او راست آمده استمیجای تصریح به کنایه به بن حجاجعبدالرحمن و به بگو 
خود، نام  نامهچرا باالخره در وصيت «.کندمیاو را به عالمت و نشانه معرفی  جمالصفوان چوننزدیک 

و سلللپس  منصلللور عباسلللی هاآورد که نخسلللتين آنعنوان وصلللی پس از نام چهارتن دیگر میبهفرزندش را 
کم  بزرگان شلللليعه که پس از ارتحال آن حضللللرت، جمعی از مدینه و سللللپس نام دو زن اسللللت؛ چنانحا

با هارون که به او خطاب  وگو گفتچرا در . ساله استنشين آن بزرگوار، همين جوان بيستجا دانندمین
ر خطاب به د اما ابتدا ،گشللایدزبان به سللخن نرم و انکارآميز می «خليفتان یجبی اليهما الخراج» :کندمی

امام  گاه خود راکشللللاند و آنامام می معرفتسللللخن را به  بن عبداتحسللللن نامبه مرد زاهد نافذالکلمه
چرا به . کندمیعباسی در آن متمکن بود، معرفی  روز خليفه مقامی که آنیعنی، صاحب هالطاعمفترض

آميز را امام اسللت عملی تقيه دسللتگاه هارون و از شلليفتگان منصللب بلندپایهبن یقطين که صللاحبعلی
او را به قطع رابطه با و  کندمیال را بر خدمت همان دسللللتگاه شللللماتت جمصللللفواناما  ،هددفرمان می

ميان اسلللالم،  گسلللترده یمه پیوند و رابطه در قلمروه آن ایچگونه و با چه وسللليله .خواندخليفه فرامی
، مهدی ،منصور  چرا. سازدکه تا چين گسترده است، می ایآورد و شبکهمی دوستان و یاران خود پدید

که و چرا چنان دبندنبه قتل و حبس و تبعيد او میای از دوران خود، کمر کدام در برهههر هادی و  نهارو
سر برده و هدر اختفا ب وپنج سالهای از دوران سیشود آن حضرت در برههمیدانسته  هاروایتاز برخی 

وقت، مورد تعقيب قرار گرفته و به  خليفه ازسللللویدر قرای شللللام یا مناطقی از طبرسللللتان حضللللور یافته و 
گر خليفه دربار» اسللللت: سللللفارش کرده یاران خود شللللناسلللليم و ا نمیمن از شللللما پرسلللليد، بگویید او ر ها

 «.دانيم کجاستنمی
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یگری دستور حبس و در سفر د کندمیحد اعلی تجليل هارون در سفر حجی، آن حضرت را درچرا 
کلله وی روش مالیمللت و گللذشلللللت  دهللد و چرا آن حضللللرت در اوایللل خالفللت هللارونو تبعيللد او را می

همه کشور وسيع اسالمی که بر  کندمیتعریفی از فدک  ها آزاد کرده بوداز حبس را ناگرفته و علویدرپیش
چرا  «.درجای منبنشينپس برخيز و »: گویدمییی جا که خليفه به آن حضرت به تعرمنطبق است تا آن

شللود که آن حضللرت را به زندانی سللخت میچندان خشللن  خليفه مالیم، پس از چند سللالرفتار همان 
یللابللد و او را نی او را نيز بر خود دشللللوار میحبس، حتی تحمللل وجود زنللدا هللاسلللللالافکنللد و پس از می

ارتباط بی حالبرانگيز و پرمعنی و درعينو صدها حادثه توجه اینها. کندمیجنایتکارانه مسموم و شهيد 
گاه متناقی با یکدیگر در زندگی  که آن شللللود و ربط میمیهنگامی معنی  ؟ع؟جعفر  بنموسللللیو  یابد 

  شود.، دیده میامامت آن بزرگوار تا لحظه شهادتش ادامه داشت مستمری را که از آغاز  رشته
در وپنجاه سللاله و اسللت که در تمام دوران دویسللت ائمه؟مهع؟این رشللته، همان خط جهاد و مبارزه 

گون اسللتمرار داشللت و هدف از آن، شللکل  هئارا و  قرآنتفسللير صللحيح  ،تبيین اسللالم ناباول، های گونا
کميت سللياسللی در جامعه  ئلهتبيین مسلل دوم، وشللن از معرفت اسللالمی اسللت و تصللویری ر  امامت و حا
 بخشيدن به هدف پیامبر معظم اسالمکوشش برای تشکيل آن جامعه و تحقق، تالش و سوماسالمی و 

عدل و زدودن اندادات از صحنه حکومت و سپردن زمام اداره  قسط و  یعنی، اقامه همه پیامبرانو  ؟ص؟
را وقخ این  زندگی خود همهنيز  ؟ع؟جعفر  بنسللللیموم اما. دگان صللللالح خداوندبن ات و زندگی به خلفا

 ود.ث و تقيه و تربيتش در این جهت بدرس و تعليم و فقه و حدی و  جهاد مقدس ساخته بود

  ؟ع؟کاظمم اما رفتار خلفا با.9

که خلفای  شلللودشلللود، مشلللخص میمیبررسلللی  داز این بع ؟ع؟کاظمم موسلللی اما وقتی حيات پربرکت
های ها و حرکتگيریشدت از موضعبودند به ماما هادی و هارون که معاصر آن عباسی اعم از مهدی،

گاه ؟ع؟کاظمم اما .بردندسلللر میاضلللطراب و نگرانی بهدر  ؟ع؟ماما سلللياسلللی کردن از هر فرصلللتی برای آ
. کردم و سلللتم خاندان عباسلللی اسلللتفاده میسلللازی برای تشلللکيل حکومت و مبارزه با ظلمردم و زمينه

گاهی  ؟ع؟م حسللللن مجتبیاما و نبيره شللللهيد فخ معروف به علیبنایشللللان از قيام تاریخی حسللللين آ
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گرچه میوقتی ح .داشللللت دانسللللت در این راه شللللهيد ضللللرت از تصللللميم قاطع حسللللين مطمئن شللللد ا
 فخ سللرکوب وقتی قيام (48/161، 1385مجلسللی، ) .د و او را دعا کردکروی حمایت  از حرکت اما ،شللودمی

همراه تعدادی از اسلللرا نزد موسلللی، پسلللر را بهها سلللرهای آن شلللهادت رسللليدندشلللد و حسلللين و یارانش به
های حسين و پیروانش را بر ور داد تا اسرا را کشتند و جنازهاو دست. مهدی دومين خليفه عباسی آوردند

را برد و با خشللم گفت ؟ع؟کاظمم موسللی اما جمله. بعد موسللی نام دیگر علویان ازآویزان کردند دار چوبه 
را خدا م» گفت: وصی این خاندان است و  ؟ع؟کاظمکه حسين به دستور او قيام کرده است؛ زیرا موسی 

گر او را زنده نگه دارم   «.بکشد ا
ده بود که چنان صللریح و کوبن ؟ع؟کاظمم اما هایگيریتوان دریافت که موضللعاز منابع تاریخی می

 حتی در موردی. ره احضلللار کردندمااالآن حضلللرت را به دار ،بار برای بازجوییهخلفای عباسلللی بيش از د
دهد تا مأموریت می بن قحطبهحميد نامکه او به فردی بهشود چنان عرصه بر مهدی عباسی تند می

را دید که او را تهدید کرد و از  ؟ع؟م علیاما همان شللب، خليفه در عالم رؤیا اما ،قتل برسللاندامام را به فردا
( 204تا، صبیحجر هيتمی، ابن. )خليفه نيز از ترس، دسلللتور را پس گرفت. حذر داشلللترب عواقب آن کار 

باخبر شد و به او خبر دادند که  ؟ع؟کاظمم اما هارون خليفه عباسی وقتی از گرایش قابل توجه مردم به
درند فرستند، هراسيده و بیمخفيانه برای آن حضرت می خویش رامردم وجوه شرعی و ماليات ساالنه 

مردم در پشللت آیا این تو هسللتی که »: گویدمی ؟ع؟ماما خواند و خطاب بهماره فرامیالحضللرت را به دارا 
کميللت تو را میبنللپرده بللا تو ميثللاق می دربرابر هللارون شللللجللاعللانلله  ؟ع؟کللاظمم امللا «.پللذیرنللددنللد و حللا

من در اعماق وجود و  کنی، امادر ظاهر و بر جسللللم مردم حکومت می تو فقط» رماید:فایسللللتد و میمی
 «.مداردل و جان آنان جای 

و  و گاه به بصلللره تبعيدگاه به بغداد  را ناکرد و ایشلللمیپیوسلللته برای حضلللرت مزاحمت ایجاد هارون 
حضلللور مردم برای  در  بود ؟ص؟ ر هجری که در حرم پیامب 170که روزی در سلللال چنان کرد.گاه زندانی می

خللاطر تصللللميمی کلله در مورد ای پیللامبر خللدا! بلله» کرد و گفللت: ؟ص؟ توجيلله کللارش خطللاب بلله پیللامبر 
چون او مردم را به خود دعوت  دارم او را زندانی کنم نظر در .خواهمگرفتم از تو پوزش می جعفر  بنموسی
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گناهی ریخته ی شللود و خون بیاترسللم فتنهانداخته و من مین امت تو اختالف و با این کار ميا کندمی
 ؟ع؟کاظمم اما بيع دسللتور داد تا به خانهر بنهمان شللب به فضللل( 1، ج1384شلليخ صللدوق، )«. شللود
را در همان حال دستگير  ناایش اما، در محراب مشغول عبادت بود ؟ع؟م. وقتی فضل وارد شد امابرود

  د.آورکرد و به زندان هارون 

 نفوذ در حكومت عباسيان.10
ست و نهارا دوست داشته باشد از آ ناهرکس که همين اندازه، بودن ظالمان و ستمکار»حضرت فرمود: 

گاه شلل قتی صللفوانو«. تهرکس از آنان شللد اهل دوزخ اسلل همه شللترهایش را فروخت تا  داز وضللع خود آ
دانست سبب . هارون که میجای نگيردسبب از دست هارون خالص شود و در ردیخ ستمگران بدین

کسلللی شلللما را دسلللتور دانم چهمی»او را احضلللار کرد و سلللرزنش نمود و گفت:  این کار صلللفوان چيسلللت
گر بنموسللللیدهد و این کار می   .«کردمسللللابقه همکاری تو با ما نبود حتمّا تو را نابود میجعفر اسللللت و ا
ها خلفای در بيشللتر عرصلله ؟ع؟کاظمم موسللی اما دهد کهنشللان میخوبی های ظریخ تاریخی بهنکته

زیرک، هوشللللمنللد و  یفرد . بللا اینکلله هللارون خود راویژه هللارون را در تنگنللا قرار داده بودعبللاسللللی و بلله
کاری و نفاق، فریبیای هم چنين بود و در مردمدانسلللت و تا اندازهمی دار سلللياسلللتم مهارت عجيبی  ،ریا
را  ؟ع؟ماما سلللرانجام تصلللميم گرفت تا. شلللدسلللرافکنده می ؟ع؟کاظمم دربرابر اماميشللله ه اما داشلللت،

 شللهادت برسللاند و این جنایت بزرپ را مرتکب شللد و امت اسللالمی را از برکات وجود آنازميان بردارد و به
 .م بزرگوار محروم کرداما

 هارون دربار  در  ؟ع؟کاظم ماما کارگزار  ،یقطين بنعلی.11

گردان از  کیی نيقطی بنعلی  و  بود قدر گران و  پا  شخصی علی،. بود ؟ع؟کاظم ماما ممتاز  و  برجسته شا
 دارد. العادهفوق ارزش و  احترام ،عيتشلللل جهان در  او  داشلللللت. اىژهیو تيموقع هفتم ماما محضللللر  در 
. گشللود جهانبه چشللم کوفه در  هيامیبن حکومت اواخر  در  124 سللال در  لیع( 234ص، 1409طوسللی، )

( اموى وقللت فللهيخل) حمللار  مروان دليلللنيهمبللهبود  انيللعبللاسلللل عمللده اندارطرفلل از  نيقطی او  پللدر 
 ديعب و  علی خود فرزند دو  او  ابيغ در  نيقطی همسللللر . شللللد متوارى او  و  کند ر يدسللللتگ را او  خواسللللتمی
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 به نيقطی ان،يعباسلللل آمدن کار  روى و  هيامیبن حکومت سللللقوط از  پس. برد نهیمد به شیخو همراهرا
 به فرزندان همراه ز ين او  همسللر . وسللتیپ سللفا  ابوالعباس به ( و 234ص، 1409طوسللی، ) بازگشللت کوفه
گردان جرگه در  و  افتی پرورش کوفه در  نيقطی بنعلی. برگشلللت کوفه  به. گرفت قرار  هفتم شلللواىیپ شلللا
گردان و  ارانی از  علی مورخان، و  رجال علم دانشمندان گواهی  محضر  از  و  بود هفتم شواىیپ برجسته شا

 نقل ثیحد كی جز  ؟ع؟صللللادق ماما از  ولی ،اسللللت کرده نقل فراوانی ثیاحاد و برد  هابهره حضللللرت آن
 از  کیی هم و  داشلللللت اجتماعی تيشللللخصلللل و  شللللهرت هم . او (195صتا، بی نجاشللللی،) اسلللللت نکرده

 من ؟ع؟الصااااادقعنه ساااا ل ما  ازجمله: داشللللت فاتیيتأل و  بود خود زمان علمی رجال و  دانشللللمندان
 های آینده در پاسللللخ سلللللاالت اسللللت؛از حوادث و فتنه ؟ع؟م صللللادقاما هایگوییپیش که المالحم
ا  مناظره کان در حضللور اما بحضاارته الشااك  امام محضللر  از  که اسللت مسللائلی م و که مناظره با یکی از شللکا
گرفته ؟ع؟کاظم   (.234، ص1409شيخ طوسی، ) بود فرا

 پناهگاهو  ارزنده خدمات منشلللأ ،اسلللیيسللل و  اجتماعی تيموقع و  مقام از  بااسلللتفاده نيقطی بنعلی
شللليخ . )رفتیپذ را هارون وزارت ؟ع؟کاظم ماما موافقت با نيقطی بنعلی  بود. انيعيشللل براى اسلللتوارى
 ميتصللم نیا از  را او  ؟ع؟ماما ولی ،دهد اسللتعفا خواسللت بار نیچند ز ين ( بعدها433، ص1348طوسللی، 
 حفظ منصللب، نیا تصللدى به علی قیتشللو از  ؟ع؟ماما هدف .(48/158، 1385مجلسللی، ) کرد منصللرف

 را ز يچكی»: فرمود وى به ؟ع؟کاظم ماما. بود آنها ىسللر نهضللت به کمك و  انيعيشلل حقوق و  مال و  جان
 زىيچ سه: فرمود ؟ع؟مکدامند. اما آنها ديپرس ؟ع؟علی کنم. نيتضم تو  براى را ز يچسه تا کن نيتضم
 دسللتيته هرگز  -2 ؛نشللوى کشللته( دشللمن دسللتبه و ) ر يشللمشلل با هرگز  -1 :کنممی نيتضللم تو  براى که

 ما انيعيش از  کیی هروقت که است نیا کنی تضمين دیبا تو  آنچهو  نشوى زندانی وقتچيه -3 ؛نگردى
 پسللللر . «شللللوى قائل احترام و  عزت او  براى و  دهی انجام باشللللد، داشللللته ازىين و  کار  هر  کرد مراجعه تو  به
 در  ؟ع؟م. امللا(48/136، 1385مجلسللللی، ) کرد نيتضللللم را طشللللرای ز ين ؟ع؟مامللا کرد و  قبول نيقطی

 تو  لهيوسللللبه خداوند اسلللللت ديام و سلللللت تو( عهيشلللل) برادران عزت هیما تو  مقام»: فرمود هاوگوگفت
 . «دکن خاموش راان مخالف فتنه آتش و  جبران را هایشکستگ
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 و  استوار  دژى بود سمت نیا دار عهده که مدتی تمام در  و  بوددار وفا خود مانیپ به نيقطی بنعلی
 براى الزم اعتبارهای نيتأم در دشللوار  طشللرای آن در  و  رفتمی شللمار به انيعيشلل براى مطمئن پناهگاهی

 شللواىیپ میيصللم و دار وفا ار ی ن،يقطی بنعلی. کرد فایا یملثر نقش ان،يعيشلل اسللتقالل و  اتيح حفظ
 پهناور  کشلور  در  را او  وزارت و کرد  جلب را هارون اعتماد عه،يشل مخالفان هاىیکارشلکن باوجود که هفتم

 انيعيش از  بانیيپشت و  تیحما در  کوششی هر  از  امکانات تمام از  بااستفادهبود  گرفته عهدهبه اسالمی
 مبلغ جمعللاّ  کلله) خود اموال خمس رسلللللانللدن و  انيللعيشلللل مللالی هيللبن تیللتقو در ویژه بلله کردنمی غیدر 

 شواىیپ به (434، ص1348طوسی، ) شد(می درهم صدهزار يس تا صد بر  بالغ گاهی و  بود توجهیقابل
 کار  هر  ای داشللللت الزم زىيهرچ ؟ع؟کاظم ماما» :دیگومی نيقطی بنعلی پسللللر . کردمی کوشللللش هفتم
 انجام را کار  فالن ای کن ىداریخر من براى را ز يچ فالن که نوشتمی نامه پدرم به آمدمی شیپ که مهمی
 و  مهم موارد در  فقط هشللللام همکارى ديق و بده  انجام حکم بنهشللللام لهيوسللللبه را کار  نیا ولی ،بده

  .(269، ص1348طوسی، ) «بود حساس
 ایآ»: گفت کرد و  شلللکوه ؟ع؟ماما به خود وضلللع از  علی داشلللت عراق به ؟ع؟کاظم ماما سلللفری که در 
: فرمود ؟ع؟ماما دارم. سللللروکار  مردمی چه با و  قرارگرفته دسللللتگاهی چه در  که دينيبمی مرا حال و  وضللللع
 و  کندمی تیحما خود خوب دگانبن از  آنها لهيوسبه که ددار ستمگران انيدرم محبوبی مردان خداوند

 بللا همکللارى مورد در  علی کلله گر ید ( بللار 433، ص1348طوسللللی، )«. ییخللدا محبوب مردان آن از  تو 
گر »: فرمود ؟ع؟ماما کرد خيتکل کسللب ؟ع؟هفتم شللواىیپ از عباس یبن گز ا  بدهی انجام را کار  نیا رىینا

 اتيمال اصللللل، نيهم روى و  رفتیپذ را ؟ع؟ماما فرمان نيقطی بنعلی. «باش انيعيشلللل اموال مواظب
 نیا آن علت و  نمودمی مسللترد آنها به انهيمخف ولی کرد،می وصللول انيعيشلل از  ظاهر  برحسللب را دولتی
 حکومت. باشد واجب مسلمانان بر  آن ت مقرراتیرعا که نبود اسالمی یحکومت ،هارون حکومت که بود
 مسللترد را انيعيشلل امول او  دسللتور به نيقطی پسللر  که بود ؟ع؟جعفر  بنموسللی آن از  خدا ازطرف تیوال و 

 .(48/158، 1385مجلسی، ) کردمی
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 به خود ازطرف ابتين به را اىعده سالههمه که است نیا خیتار  در  نيقطی بنعلی افتخارات از  کیی
 سللللال در  عده نیا تعداد. رداختپمی درهم هزار سللللتيب تا ده هرکدام به و  فرسللللتادمی خدا خانه ارتیز 

 عمل خاص لتيفض و  تياهم به باتوجه عمل نیا. شدمی نفر  300 ای و  250 بر  بالغ گاهی و  نفر  150 بر  بالغ
 با ولی رود،می شللللمار به نيقطی بنعلی ژهیو ییپارسلللللا و  مانیادار نمو شلللللكبی اسللللالم، نییآ در  حج

 پرداخته استمی آنها به علی که هنگفتی مبالغ به نگرش با ز ين و  عده نیا توجه قابل تعداد درنظرگرفتن
گر . کندمی دایپ شللترىيب عمق مسللئله  نيانگيم شللدمی پرداخت آنها به که مبلغی و  حج بانینا گروه از  ا

 مبلغی جمعاّ یعنی،  درهم هزار ده پرداختی مبلغ و  سللللال در  نفر  200 راها آن تعداد برای مثال و  گرفته شللللود
شلللللد می پرداخت سلللللال هر  که مبلغ نیا گر یدازطرف. دهدمی ليتشللللک را درهم ونيليم دو  درحدود

 جارى هاىنهیهز مازاد از  و  نيقطی بنعلی انهيسال مخارج از  اىگوشه ( مسلماّ 434، ص1348طوسی، )
 امثال و  هابخشللش و  مسللتحبی صللدقات ر یسللا و  خمس و  زکات مثل مالی حقوق پرداخت ماندهیباق و 
 نیا کفاف تا باشللللد دار بایدمقچه نيقطی بنعلی دیعوا جمع بی،یتقر حسللللاب نیا با. اسللللت بوده نهایا

 مسئله نیا به که است کسی نينخست یبهای خيش مرحوم ،عهيش دانشمندان انيدرم بدهد. را مبالغ
 اجازه ؟ع؟کاظم ماما کنممی گمان»: کندمی انيب نيچن را مطلب نیا خيلط نکته او . اسلللت کرده توجه
 اجرت عنوانبه اموال نیا از  علی و  بود داده نيقطی بنعلی به را انمسللمان المالتيب و  خراج در  تصلرف
، 1392مامقانی، ) «ندهد مخالفان دستبه اعتراض و  رادیا براى اىبهانه تا پرداختمی انيعيش بهحج 
2/317).  

 کار، نیا پوشش ر یز  علی و  بود منظم و  شدهحساب ایبرنامه واقعدر  حج نواب اعزام عمل ،نیبنابرا
 حج، نواب انيللدرم کلله اسللللللت نیا مطلللب نیا دیللمل. کردمی تیللتقو راان يللعيشلللل اقتصللللللادى هيللبن

؛ 2/141، 1392مامقانی، ) کاهلی یيحی بنعبدات و  حجاج بنعبدالرحمن مثل بزرگی هاىتيشللللخصلللل
 دسلللتگاه مطرود و  ؟ع؟ماما عالقه مورد و  خاص ارانی از  که وردندخمی چشلللم( به65تا، صنجاشلللی، بی

 نيقطی بنعلی برنامه نیا در  که گرىید نکته .(435، ص1348طوسی، ) بودند ایمزا از  محروم و  حکومت
 معرفی به رهگذر  نیا از  تا بود حج بزرپ کنگره در  آنها بزرگانویژه به انيعيش دادنشرکت رسد،می نظر به
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 بنعلی. آورند وجودبه عیيش فرهنگی موج كی و  بپردازند گر ید هاىفرقه با مناظره و  بحث و  عهيش چهره
 در  بار نیچند و  بود ؟ع؟کاظم ماما غیدر بی تیحما و  دییتأ مورد همواره خدمات، نیا پرتو  در  نيقطی
 . افتی ییرها قطعی خطر  از  ؟ع؟ماما ر يتدب اثر 

 گيرینتيجه.12

 عباسلللی خليفه چهار  با زمانهم ؟ع؟ماما .بود خفقان دوران دیگر در  ماناما مثل ؟ع؟کاظم ماما عصلللر 
 را اسالم آشکار  که خود سلخ برخالف عباسی حکومت زیست.می عباسی هارون و  هادی، منصور  یعنی،
 این در . آمد کار  روی ؟ص؟ پیامبر  و  ؟ع؟بيتاهل به انتسللللاب دایه و  عمومی افکار  فریب با کردمی تحقير 

 یهابرنامه کرد. مقاومت حکومت ظلم و جور  عليه خود خاص هایبرنامه با ؟ع؟کاظم ماما ،موقعيت
 :بود از  عبارت ؟ع؟کاظم ماما

  ؛مخفی تشکيالت تأسيس. ۱
  ؛حکومت دستگاه در  نفوذی یاران پرورش. ۲
 ؛عباسيان مشروبنا حکومت ساختنرسوا در  اقدام. ۳
  ؛توسط وکال المالبيت آوریجمع با شيعيان و  علویان از  مالی حمایت. ۴
گردان تربيت. ۵ کمال و  ایقا در  مهمی نقش زیاد، شللللا  اسللللالمی سللللياسللللت حيای و  جعفری مذهب ا

 داشت.
 زندانی طوالنی یهاسلللال ،عباسللليان حکومت با شلللجاعانه مبارزهدليل هب ؟ع؟کاظم ماما، درنتيجه

 . رسيدشهادت شد و به تبعيد و  شکنجه

 فهرست منابع
 . البيتاهل ملسسه: بيروت .الخواصتذکره. (1401) جوزیابن .1

 القاهره. . قاهره: مکتبهصواعق المحرقهتا(. حجر هيتمی، احمدبن محمد )بیابن .2

  .دار العلم. قم: سیمای پیشوایان در آینه تاریخ(. 1385پیشوایی، مهدی ) .3

 . قم: ملسسه انصاریان. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه(. 1381جعفریان، رسول ) .4

کبر.، و مستفيد، حميدرضا. تهران: دار الکتب االسالميه. مترجم: غفاری، علی عیون اخبارالرضا.(. 1384شيخ صدوق ) .5  ا

 البيت. آل: قم .االرشاد(. 1416محمدبن نعمان ) مفيد، شيخ .6



 
   

 

67 

ظم
ی كا

موس
مام 

فی ا
مخ

ران 
رگزا

كا
؟ع؟د

سیان
 عبا

فت
خال

گاه 
دست

ر 
 

 معارف و  اتياله مشهد: دانشکده المصطفوى. حسن: محقق .الرجالمعرفه اریاخت(. 1348محمدبن حسن ) طوسی، .7
 اسالمی. 

 اسالمی.  معارف و  اتياله دانشکده مشهد: .الفهرست(. 1409محمدبن حسن ) طوسی، .8

 دار المعارف االسالمی.  .الغیبه(. 1411طوسی، محمدبن حسن ) .9

 .و دیگرانه المقدس هالحسيني هالعتبکربال:  .؟ع؟الکاظم االمام(. 1431الکورانی، علی ) .10

 البيت. آل قم: انتشارات .المقال فی علم الرجال حیتنق(. 1392مامقانی، عبدات ) .11

 ه. ياالسالم المکتبه تهران: .بحاراالنوار(. 1385محمدباقر ) مجلسی، .12

 الداورى.  مکتبه قم: .عهیالش مصنفی اسماء فهرستتا(. نجاشی )بی .13

 . تهران: انتشارات علمی فرهنگی. تاریخ یعقوبی(. 1389یعقوبی، احمدبن اسحاق ) .14

 


