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  اإلمام الصادق

وقتی خالفت عباسی تشکيل شد و امور دولت بەدست ايرانيان افتاد يکی از 

ن به نام حممد ابن عبداهللا ابن حسن ابن حسن ابن علی در نوادگان امام حس

 بر خويشنت مهدی نفس زکيه لقب  ومدينه با ادعای امامت شيعه قيام کرد

از مادرِ خودش فاطمه دختر امام حسين ابن حسن پدرش عبداهللا . هناد

حديثی را روايت کرد کە پيامرب گفته بود وقتی جهان را کفر و ستم فراگيرد 

فرزندان من کە نامش مهچون نامِ من و نامِ پدرش مهچون نام پدر من يکی از 

است قيام خواهد کرد و مهدی امت خواهد شد و جهان را پر از عدل و داد 

سراِن قبايل کوفه و بيشينۀ . شده است خواهد کرد مهچنان کە پر از ظلم و جور

ايندگاِن  من دسِتبرسران قبايل بصره امامتش را پذيرفتند و بيعتشان را 

  . برای او فرستادندخمفیِ او 

شيعيان  (زيدِيّهگرِ شيعی کە خود را  با قيام نفس زکيه جرياِن اعتراض

ناميدند در عراق نيروی  می) زيدی، منسوب بە امام زيد پسرِ زين العابدين

 مدينه و خ۱۴۰سازيها در اوائل سال   نفس زکيه پس از زمينه١.بسيار گرفت

                                                 
در زمان خالفت هشام عبدامللک  طالب بن علی ابن حسين ابن علی ابن ابیزيد ا. 1

 در سال  شيعياِن کوفه با او بيعت کردند، اوبەدعوِت شيعيان کوفه بەکوفه رفت،
 بەاو مهان خيانتی کردند کە  کوفهخ قيام ضِد اموی بەراه افکند، ولی شيعيان۱۱۷

امام زيد . ياور شده کشته شد یپيشتر بەحسين و خمتار ثقفی کرده بودند، و او ب
آهنا . علی، حسن، حسين، زيد: نزد شيعيان زيدی چهارمين امام شيعه مشرده شد

مشردند؛ زيرا امام زيد گفته بود کە پدر و  زين العابدين و باقر و صادق را امام منی
و او گفته بود کە کسی امام است کە مردم با او بيعت کنند . اند برادرِ من امام نبوده

پس  اين نظرِ او از آن. او برای بەدست گرفنتِ امامت و تشکيلِ حاکميْت قيام کند
 . اساس نظريۀ شيعياِن زيدی را تشکيل داد



  ۶

 و تشکيل خالفت داد؛ نيروئی را برای تصرف يمن  حجاز را گرفتمکه و

نفس  عرهبای بصره با .فرستاد بەبصره را نيز برادرش ابراهيم گسيل کرد، و

شيعيان کوفه نيز . بەدست شيعيان نفس زکيه افتاد بيعت کردند و بصره زکيه

  . آماده شده بودند کە هرگاه ابراهيم بەکوفه آيد بەاو بپيوندند

 و معتقد بەامامِت نفس زکيه، و زيدینۀ شيعياِن عراْق ي بيشزمان در اين

امام ( و معتقد بەامامت جعفر ابن حممد جعفریی از شيعياِن کوفه خبش

زيست، و چون نفس زکيه قيامِ   در مدينه میامام صادق. بودند) صادق

ا  تا او رکرد، نفس زکيه فرمود با نفس زکيه خمالفت او خويش را آغاز کرد

داستان . مالک و اموالش را مصادره کردند و ا بە زندان کردبازداشت کرده

  :اين موضوع را کلينی برای ما بازهناده است

 از او  ورفتالصادق نزد جعفر بەحسن ) پدرِ نفس زکيه(ابن عبداهللا 

 تا ديگران دربارۀ مهراهی با  دهد»امام مهدی« بەدست بيعت  کە خواست

اد کە بە عبداهللا هشدار د بەبا زبان ماليمابتدا جعفر  .افتند مهدی بەدودلی نه

رت بيرون کن؛ زيرا من از آن  از سی کە در سر داری راخدا پناه برب و اين فکر

 و امام ،تندزبانی اجناميد بە کار. شوی درِد سر و مشکالتگرفتار  کە ترسم می

  : گفت چنين او  بەگونه کە کلينی نوشته است۔  ۔آنصادق

پسر تو بيش از  کە واهللا. راهه افکنده است ەکجنفست تو را فريفته و ب

 حّتا قلمروش های مدينه را تسخير نتواند کرد، و درون دروازه

از خدا بترس و بەخودت و فرزندان . بەطائف نيز خنواهد رسيد

پسرِ تو . پدرت رحم کن کە اين کار سراجنامی خنواهد داشت

زنان هناده شده ئی است کە از پشت مردان بە زهداِن  ترين ختمه شوم

يعنی (عباس  شنوی بەپسرت بگو تا از بنی اگر سخن می …است

درخواست خبشايش کند شايد خدا برايش گشايشی ) خليفه منصور



  ۷

  . بفرستد

  راجعفرکسانی را فرستاد تا  نفس زکيهدهد کە  نيز کلينی بەما خرب می

 بازداشت آهنا او را. ندَر بنزد وی بە بازداشت کردهوادار بەبيعت کنند يا

  جعفر(*).»اَسِلم َتسلَم «:او گفته شد کرده بەنزد نفس زکيه بردند، و بە

 نفس »؟ای پس از حممد يک نبوت نوينی ايجاد کرده«: گفت نفسِ زکيهبە

؛ ولی جبنگیسالح برگيری و مهراه من  کە خواهم من از تو منی«: گفتزکيه 

من مرد «: گفتعفر ج. »بيعت کن تا جان و مال و اوالدت در امان مبانند

برای خودش درست کرده  کە مشکلی پدرت دربارۀ بە نيستم، وپيکارجنگ و 

   .»آيد هشدار سودمند خنواند بود ام؛ ولی وقتی تقدير می  هشدار دادهاست

او تشر زد کە يا بەدرستی بيعت کند يا با سرافکندگی   نفس زکيه بە

او را بە زندان خواهد و گفت کە اگر بيعت نکند . جمبور بەبيعت خواهد شد

 طرف رد و بدل شد ولی جعفر حاضر  دوميانآميزی   سخنان اهانت.افکند

بەنفس زکيه گفت ) نوادۀ امام حسن(عيسا ابن زيد ابن حسن . بيعت نشدبە

 کە تو کسی نيستی«: گفت جعفر بەخشم شده. کە بايد او را بە زندان اندازيم

 سرت اگر پشِت کە ی استن ترسوچيزی مشرده شوی؛ و چنا بەهنگامۀ نربددر 

 تبينم چنان می. گريزی  و میگيری  شترمرغ بال میمهچونَشَپکی بلند شود 

يعنی  (»شوی هنان فرو روی و در آن تاجويی  النۀ جانوری در زمين میکە 

او   بەانهگين خشمنفس زکيه . )شکست خواهی خورد و متواری خواهی شد

مردان نفس زکيه در . کنندن برده دربند او را بە زندا فرمود تا داد و پاسخ

نفس زکيه . زدند بەجلو رانده بە زندان بردند حالی کە او را از پشت سر می

 .فرمود تا هرچە جعفر در مدينه داشت ۔از مال و ملک۔ مصادره شد

بەنزد ) نوادۀ جعفر طيار(پيرمردی از آلِ ابوطالب بەنام سليمان ابن عبداهللا 

                                                 
 . است» مسلمان شو تا بەسالمت مبانی« معنای معمولی اين مجله (*)
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 کە دست از جلاجت بردارد و بيعت کند وگرنه او را گفتاو  جعفر رفته بە

ولی جعفر زير بار نرفت و گفت کە سوگند خورده . امروز يا فردا خواهند کشت

   ٢.کە با نفس زکيه سخن نگويد و هرچە بادا باد

کە جنبش ضد سلطۀ  جنبش شيعياِن عراق نه تنها جنبش ضد عباسی بل

بەمهِت .  در اختيار خويش داشتندايرانيان بود کە دستگاه سلطنت عباسی را

زباِن خراسانی، دستگاه  عرهبای پارسی بلنِد ايرانياِن دستگاه خالفت و

امامت نفس زکيه در حجاز و بصره در هم کوبيده شد، ابتدا نفس زکيه در 

مدينه در پيکار با سپاهياِن اعزامی خليفه کشته شد، سپس برادرش ابراهيم 

پايان سال (ی کە بەکوفه کرده بود۔ کشته شد ئ در کنار کوفه ۔در لشکرکشی

بەدنبالِ آن علوياِن حَسنی و سراِن شعيان زيدی در عراق مورد ). خ۱۴۱

رمحانه سرکوب و تار و مار شدند، بسياری از  جانبه قرار گرفته بی گرِد مهه پی

آهنا بازداشت و اعدام شدند، و بسياری بەزنداهنا افتادند و در مهان زنداهنا 

 بەديارهای  از بيم بازداشت يا کشته شدنها نيز  بسياری از حسنی٣.مردند

رسِ کارگزاران دولت عباسی گريختند و از مجله بەمشال آفريقا و  دور از دست

ل بدویِ يمن و کوهستاهنای ديلمستان متواری شدند و برخی نيز بەميان قباي

   .بياباهنای عربستان رفتند کە داستاِن درازی دارند

 شدِن نفس زکيه جعفر الصادق از زندان آزاد شد و امالک و  کشتهبا

خليفه بەپاس . اموالش نيز بەدستور خليفه منصور عباسی بەاو برگردانده شد

گونه آزادیِ فعاليت  خمالفتی کە او با نفس زکيه کرده بود شيعياِن او را از مهه

                                                 
  . ۳۶۴۔۳۵۸/ ۱اصول کافی، . 2
؛ ۴۵۱۔۴۴۹؛ ۴۳۳۔۴۱۳؛ ۴۰۹۔۴۰۲/ ۴تاريخ طربی، : تفصيل را، بنگر. 3

/ ۴؛ ۳۳۶؛ ۳۳۲۔۳۲۳؛ ۳۱۶۔۳۱۴/ ۳اَنساب األشراف، . ۴۷۶۔۴۶۶؛ ۴۶۳۔۴۶۱
؛ ۱۶۶۔۱۵۳ مقاتل الطالبيين،. ۱۲۴۔۱۲۱/ ۲۱اغانی اصفهانی، . ۲۶۱۔۲۵۶
 .۲۱۳۔۲۱۲؛ ۱۹۲؛ ۱۸۲
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کوب برخوردار کرد؛ زيرا بەدنبالِ شکست و نابود شدِن نفس زکيه و سر

شيعيانش ميان شيعيان زيدی و شيعيان جعفر اختالف شديدی افتاده بود 

شيعيان جعفر در عراق از آزادیِ . کردند چندان کە يکديگر را تکفير می

جانبه برای فعاليت تبليغیِ مذهبی برخوردار شدند چندان کە در کوفه و  مهه

گسترش دادِن دادند؛ و اين برای  بغداد جلسات مباحثه و مناظره تشکيل می

  و بومياِن روستاهای جنوبِ عراقشان در ميان قبايل عربِ عراق افکار مذهبی

 عراق  عربِحال بيشينۀ شيعياِن با اين. افتادبسيار مثرخبش و سودمند 

و منتظر ظهور و قيام امام از خاندان علی نشسته بودند کە قرار بود » زيدی«

  . داد کندتشکيل حاکميت دهد و جهان را پر از عدل و 

تبار اهل کوفه بەنام  پردازِ تشيعِ زيدی مردی يمنی ترين نظريه برجسته

پردازِ تشيع   تا پيش از قيام نفس زکيه نظريهابواجلاروداين .  بودابواجلارود

باقری و منايندۀ امامِ باقر در کوفه بود و برای امامت حممد الباقر تبليغ 

ر را نپذيرفت و بەزودی معتقد ولی پس از امام باقر امامت جعف. کرد می

 و امامت باقر را نيز نفی پردازِ مذهبِ زيدی شد بەامامت نفس زکيه و نظريه

.  بەاو دادندسرحوبشيعيان جعفری او را تکفير کردند و لقب . کرد

گفت کە  ابواجلارود می. خوار در درياها بود  آدمچشمِ  شيطاِن يکسرحوْب

مام شد و مردم با او بيعت کردند هرکە از وقتی يکی از علويان قيام کرد و ا

خانوادۀ علی در خانۀ خودش بنشيند و ادعای امامت کند کافر و مشرک 

پردازاِن بزرِگ مذهب زيدی دو فقيِه بزرِگ کوفه   ديگر از نظريه٤.است

  .  بودندابومحزه مثالیبەنامهای حسن ابن صاحل و 

 مُتَشِّيعه و رَوافِضا پيروان جعفر الصادق ر، و شيعهزيديه خودشان را 

شيعياِن  (جعفريهپيرواِن جعفر الصادق نيز . ناميدند می) مدعياِن تشيع(

                                                 
  .۳۱۱ فهرست ابن نديم، ۵۴۔۵۳ و ۲۰ فرق الشيعه، .۱۵۹۔۱۵۷شهرستانی، . 4
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ها و  از اين زمان اختالفاِت شديدی ميان جعفری. شدند ناميده می) جعفری

گاه کە زيديه بەدنبال  زيديها رخ داد کە برای بيش از دو سده ادامه يافت تا آن

اثر شدند، و جعفريه مذهبشان  راق متالشی و بیچندين قيام ضِد عباسی در ع

  . در قبايل کوفه و بومياِن جنوبِ عراق گسترش بسيار يافت

تباراِن بومیِ جنوبِ عراق  پردازاِن تشيع جعفری مشاری از آرامی نظريه

های سابقًا مسيحی بودند؛ برخی از اينها در کوفه و برخی در  از خانواده

گونه   از مهه بودند، وور ور و پيله  و پيشهبازاريزيستند، و عمدًتا  بغداد می

آزادی برای تبليغ مذهب برخوردار بودند، زيرا فعاليِت آهنا باعث تضعيف 

  . شد کە زيديه بودند شدِن تشيعِ مبارز می

ابواخلطّاب اسدی، جابر : پردازاِن تشيع جعفری عبارت بودند از نظريه

 زراره ابن اَعَين، ابوبصير اسدی، َمر،َجَعفی، بزيغ ابن موسا، ُمفَضَّل ابن ُع

 .، هشام ابن سامل) مؤمن الطاقمعروف بە( حممد ابن علی هشام ابن حکم،

 کە معنايش هنان  هناده شده بودتقيه بنياِد اعتقاِد مذهبی اينها بر اصلی بەنام

کرد کە شيعه  تقيه مقرر می. داشنت عقيده و مذهبِ خويش از ديگران بود

فت ظاهری با سلطۀ سياسیِ روز نکند و باورهای مذهبی گونه خمال هيچ

از زبان امام صاق . مذهباِن خودش بيان نکند خودش را برای کسی غير از هم

 دين نداشته باشدتقيه نود درصِد دين در تقيه است، و هرکە «گفتند کە  می

دين من و دين پدران من تقيه جزو «: گفته امام صادق گفتند کە میو . »ندارد

 امام صادق گفتند کە  می و٥.» ايمان نداردنداشته باشدتقيه  هرکە ، وستا

 و هرکە ،دهد می  اش عزتاهللامشا دينی داريد کە هرکە هنان بدارد  «:گفته

                                                 
 َو ال ِديَن ِلَمن ال ؛سَعةَ أعَشارِ الدِّينِ ِفي التَِّقيَِّةإنَّ ِت (۲، حديث ۲۱۷/ ۲اصول کافی، . 5

 َو ال ؛التَِّقيَّةُ ِمن ِدينِي َو ِدينِ آَباِئي (۱۲ حديث ،۲۱۹/ ۲اصول کافی، ). َتِقيَّةَ لَُه
   .)إَميانَ ِلَمن ال َتِقيَّةَ لَُه
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   ٦.»کند می  اش ذليلاهللاسازد  آشکار

ی ي بدگوآهناشدند و از و شيعيان جعفری  جعفر خمالف شيعيان زيدی

 کە  ِعجلیهارون ابن سعيدنام بە زيديه دارِ  ناموراِن سخنيکی از  .کردند می

 از دنيا رفت  چند سالی پس از نفس زکيهبود وکوفه  نامِ خوشپارساياِن از 

   :گونه بەباِد متسخر گرفت  اينهايش يکی از سرودهرا در  شيعياِن جعفری

شان دربارۀ جعفر  مهه و اند  شده تقسيم فرقه بەچندرافضيان کە بنگر

او خدا است و  کە دنگوي گروهی می. گويند  میستهناشايسخنان 

   .پيامرب پاکيزه است کە دنگوي گروهی می

 را فرَج] وجوِد[کسی کە م، و از  استمن از چرم َجفرشان در شگفت

گويند  می کە  چيزهابا اين اگر جعفر (*).برم خدا پناه می بەقبول دارد

از هر  .جويم می َتَبّریخدا از جعفر  بەتقربخاطر  بە است منموافق

خدا پناه  بە استنابينابر درِ کفر بينا است و بر درِ دين  کە ئی رافضی

جويند او بر آن بدعت  برم؛ زيرا وقتی اهل حق از بدعتی دوری می می

 بگويديکی اگر . گريزد روند او از آن می اه حقی می بە ررود، و اگر می

گْی سرخ است زن کە کنند، و اگر بگويد فيل خرس است باور میکە 

 وقتی رويش را استند کە روتر  نيز پسشتراز شاش . کنند باور می
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 کە  و علومِ غيبی امامتويژۀئی از علومِ   جمموعهانبانی از چرم گاو بود کە» َجفر «(*)
 ،ديد جفر را کسی جز امام منی. شد  داده بود در آن نگهداری میبەاماماهللا تعاىل 

، و رازهائی کە در آن بود را خواند و علومی کە در آن بود را کسی جز امام منی
بارۀ جفر يث بسياری دردر متون اساسی اماميه احاد. دانست کسی جز امام منی

از جفر در کنار صحيفه فاطمه و جامعه نام برده شده است، و دوتای . وجود دارد
اصول : برای برخی احاديثش، بنگر[اند  آخری نيز شبيه جفر و ويژۀ امام بوده

 ].۱۷۰۔۱۶۸ کتاب الغيبه،. ۲۴۱۔۲۳۹/ ۱کافی، 



  ۱۲

 )بەجعفر( او  کە بەاد قومیوروسياه ب. رود پشت می بەدهند جلو میبە

عيسا  بەاند مسيحی کە کسانی کە گونه اند مهان هتمت دروغ بسته

   ٧.هتمت دروغ بستند

 کە گفت  میابن جريرسليمان نام  بەزيدیبزرِگ  از فقيهاِنديگر يکی  

مهيشه ادعای برحق بودن کە   آنند و برایا راه گم ابن حممدشيعيان جعفر 

 و ديگری داءبَيکی  کە بکنند امامشان دوتا مقوله برايشان وضع کرده است

 گويند فتاد میا هر اتفاق ندهند اگ  آهنا وقتی چيزی را وعده می(*)؛ استتقيه

 تاکند  آهنا کمک می بە تقيه نيز؛ض کرد نظرش را عوخدا و رخ دادبداء کە 

بگويد کە چيزهائی  بەآهنا خواهد بگويند يا بکنند؛ و اگر کسیهرچە دلشان 

 گويند  و بطالنش آشکارا ثابت شد، می، نيستدرستکنند  گويند يا می میکە 

   ٨.را از روی تقيه گفتيم يا کرديم اينکە 

راه ناميدند و تکفير  و گمامام  شيعيان جعفری نيز متقابالً زيديه را بی

 و اثباِت  امامت نفس زکيهاثباِت دروغين بودِن ادعایبرای آهنا . کردند می

گفتند کە امام صادق  می. آوردند بطالن مذهب شيعيان زيدی روايتهائی می

 سلطنت  کەنامهای مهۀ پيامربان و پادشاهانی کە من دوتا کتاب دارم«: گفته

ام و نام حممد پسر عبداهللا  در آن نگريسته. خواهند کرد در آن نوشته است

من در مصحف فاطمه « :و گفته .»ام کدام نديده را در هيچ) يعنی نفس زکيه(

 برای فرزندان حسن در نظر گرفته  از امامتام؛ در آن هيچ سهمی نگريسته
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 پيشين تصميم نوين با تصميمِبەمعنای تغيير تصميمِ اهللا و جانشين کردِن » ءَبدا «(*)
ثی در متون اساسی اماميه آمده و مواردی کە اهللا بداء دربارۀ بداء نيز احادي. است

اند کە ازمجلۀ آهنا تغيير اراده و تصميمِ اهللا دربارۀ امامِت  کرده بوده را نيز آورده
 . ق استامساعيل پسر بزرِگ امام صاد

   .۱۵۹شهرستانی، . ۴۶۔۴۵فرق الشيعه، . 8



  ۱۳

هرکە با مششير بەمردم بزند و مردم را بەسوی خودش «:  و گفته٩.»نشده است

 و ١٠.»راه و زورگو است تر از او در مسلمانان باشد او گم کسی عاِلمفراخواَند و 

 دروغ بسته است و روز  بە اهللا ادعای امامت کند و امام نباشدهرکە: گفته

 ەو هرک.  علی و فاطمه باشدفرزنداِناگر از  حّتا قيامت رويش سياه خواهد بود

 شود و روز قيامت امام نباشد و ادعای امامت کند از دين بيرون شده کافر می

   ١١.اگر از اوالد علی و فاطمه باشد حّتا  دردناک دچار خواهد شدشکنجۀبە 
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  اإلمام الکاظم

اش حممد ابن   پسرش عبداهللا ابن جعفر و نوهچون امام صادق از دنيا رفت

؛ خبشی از شيعيان جعفر امساعيل مدعی جانشينیِ او و امامِت جعفريه شدند

کە  جعفر ابنموسا . عۀ حممد ابن امساعيل شدندشيعۀ عبداهللا و خبشی شي

امام برحق و منصوبِ حقيقیِ آمسان برای جانشينیِ امام صادق بود برای 

 و کسی از شيعياِن امام صادق از دربارۀ امامِت خودش سخنی نگفتمدتی 

 بەاو سفارش کرده بود کە  ۔امام صادق۔ زيرا پدرشامامِت او خرب نداشت؛

 و تو در ، خواهد شد برای خودشداهللا مدعی امامت عب برادرتپس از من

   .کن کە او چندان زنده خنواهد ماندبرابرِ او سکوت 

 معتقدان بەامامِت  واز دنيا رفتسال پس از پدرش  کمتر از يکعبداهللا 

، و او متوجه شدند کە امامِت او دروغين بوده است زيرا پسر و جانشين ندارد

 برخی از .ر نداشته باشد تا جانشينش بودشود کە امامی مبيرد و پس منی

 الِن او سخن از پسری گفتند کە بەدنيا آمده است و کسی از او خرب ندارد،يوک

   .ولی اينها کارشان نگرفت

برخی از آهنا نيز در سرگردانی افتادند کە از مجلۀ آهنا ُزراره ابن اَعَين 

بداهللا پس از عپيرمردی بود و زراره . ۔صحابیِ برجستۀ امام صادق۔ بود

  از دنيا رفتدو سال پس از امام صادقحدود  و ،بەامامِت کسی معتقد نشد

  . کە از امام بودِن موسا ابن جعفر خرب شده باشد آن بی

 زنده و قائم و کە برخی از شيعيان جعفر نيز گفتند کە جعفر منرده بل

  و بەزودی برخواهد گشت تا جهان را پر از عدل و داد کندمهدی است

   ١.مهچنان کە پر از ظلم و جور شده است
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 پس از درگذشِت شيعياِن جعفر کە شيعيان عبداهللا شده بودند ولی عموم

 منصوب اهللا تعاىل  رخ بەجانب موسا ابن جعفر کردند کە امامِ راستينِعبداهللا

  .  بود و اظهار نکرده را در تقيه داشتههنگام امامِت خويش بود و تا اين

  جعفری و انشعاب در آهناشيعيانِن اختالف و تفرقۀ داستاشيخ مفيد 

   :آورده استپس از امام صادق را چنين 

 کە  زنده است و تا زمانیکە بل منرده ]صادق[ابوعبداهللا  کە  گفتندبرخی

 کند قسط و عدلپر از ظلم و جور است پر از  کە گونه ظهور کند و زمين را مهان

 کە درآويختندحديثی  بە اينها. ستخنواهد مرد، زيرا او قائم و مهدی ا

اگر کسی « کە  از ابوعبداهللا روايت کرده بودُمصَعب ابن َعنَبَسهنام  بە مردی

مرا غسل داده و کفن و دفن کرده است سخنش را باور  کە مشا بگويد بە بيايد

اين عقيده را ابراز  کە  ناميدند، زيرا مردیناووسيهاين فرقه را . »مکنيد

   .ابن ناووس بودداشت عبداهللا 

 پسرش بە ابوعبداهللا درگذشته ولی امامت را:  ديگر گفتندبرخی

 مرگاينها . امساعيل داده است، و امساعيل پس از او قائم منتظر است

امساعيل منرده  کە امساعيل در زمان حيات ابوعبداهللا را انکار کردند و گفتند

 .شيده مانده استمردم پو دانسته امرش بر پدرش می کە سببی  بنابرولی

 مرگشامساعيل در حيات پدرش درگذشته ولی پيش از  کە  گفتندبرخی هم

جای خودش امامت داده است و حممد پس از پدرش  بەپسرش حممد را

نام  بە مردی بە  و منسوبناميدند مبارکيه  رااين فرقه. امساعيل امام است

حممد  کە  گفتندماما برخی ه. د کە موالی امساعيل ابن جعفر بومبارک شدند

ابن امساعيل را خوِد امام صادق امامت داد نه امساعيل، و اين بر امام صادق 
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ترين بود، و زيرا  واجب بود، زيرا حممد پس از پدرش برای امامت برحق

   .يابد برادر سريان منی امامْت پس از حسن و حسين در دو

ای امساعيل  امامت بر زيرا مدعیِناميدند امساعيليهرا  اين سه فرقه

 پسرگفتند امساعيل  می کە دليلِ اينها بر نص بر امساعيل اين بود. شدند

و . رگتر باشدز بپسرسی جز  بر کنص امامت کە  و جائز نيستبودبزرگتر جعفر 

گويند دربارۀ امساعيل بداء رخ داده است را قبول  گفتند ادعای کسانی کە می

   .نداريم

حممد ابن ] پسرش[ت و امامِ پس از او ابوعبداهللا درگذش کە  گفتندبرخی

اش  ابوعبداهللا در خانهآويختند و ادعا کردند کە حديثی  بە اينها. جعفر بود

. پا زد و با سر بر زمين افتاد کودک بود وارد شد و پيش کە نشسته بود و حممد

اش زدود و او را در آغوش  هابوعبداهللا برخاسته او را بوسيد و خاک از چهر

شبيه من  کە دنيا آمد بە  برايتپسریهرگاه  کە گفته بەمن پدرم«: گفت هگرفت

بر سنت او و اين پسر شبيه من و شبيه پيامرب و .  من را بر رويش بگذارنامِبود 

نام يحيا  بە مردی بە  ناميدند منسوبمشيطيهاين فرقه را . »علی استشبيه 

   .ابن ابی مشيط

 پسرش عبداهللا ابن جعفر امام پس از ابوعبداهللا:  ديگر گفتندبرخی

 ادعا کردند کە او پسرِ بزرگتر ابوعبداهللا بود، و کە است، و دليلشان اين بود

اين فرقه را . خنواهد بود  امام بزرگترِپسر جز بەامامت کە ابوعبداهللا گفته

   ٢. ناميدندهيّفَطحِ

پردازِ امامِت   نظريهترين صحابیِ امام صادق۔  ۔برجستهمفضل ابن عمر

پردازِ امامِت موسا ابن جعفر  ابن امساعيل، و هشام ابن حکم نظريهحممد 

  .  بودندپردازاِن امامت موسا از نظريههشام ابن سامل نيز و مؤمن الطاق . شد
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های تشيعِ جعفری فرقۀ ديگر را تکفير کرد، و در مواردی  هرکدام از فرقه

 موسا دربارۀ زراره کە مثالً، شيعياِن .شد اين تکفير شاملِ امامِ آن فرقه نيز می

   :صحابیِ بزرگ امام صادق بوده چنين گفتند

  . اهللا زراره را لعنت کناد: امام صادق گفته

سازد و  کند و دروغ می زراره احاديث از زبان من جعل می: و گفته

  . گذار است بدعت

  . راه از دنيا خواهد رفت زراره گم: و گفته

گذاری نکرده است، اهللا او را  کس بەاندازۀ زراره بدعت هيچ: و گفته

  . لعنت کناد

  . دهد زراره از مجله کسانی است کە خدا اعمالشان را برباد می: و گفته

بە برخی کسانْ ايمان عاريتی داده شده است سپس از آهنا : و گفته

  . بازگرفته خواهد شد، و يکی از اينها زراره است

ەعيادتش مرو، و اگر زراره اگر بيمار شد ب:  گفته بەيکی از اصحابشو

   ٣. اش حاضر مشو، زيرا او از يهود و نصارا بدتر است ُمرد بر جنازه

پردازِ امامت حممد ابن امساعيل شد  و دربارۀ مفضل ابن عمر کە نظريه

دست ! ای کافر، ای مشرک«گفتند کە امام صادق بە مفضل ابن عمر گفته  می

ای ! ای کافر«تاده بود کە و بەمفضل پيام فرس. »از پسرم ۔امساعيل۔ بردار

گفتند کە مفضل ابن عمر در زمان امام  و می» خواهی؟ از پسرم چە می! مشرک

فريفت و  ساخت و مردم را می صادق احاديث دروغ از زبان امام صادق می

جناشی نيز نوشته است کە مفضل ابن عمر مردی بدمذهب و  ٤.کرد گمراه می

  ٥.بدعقيده بود
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 جعفر روايت کردند يعياِن موسا در ختطئۀ پسراِنبرخی از احاديثی کە ش

  :نيز چنين بود

 او خواریِ باده شيعيانْ يکی از وبوده و فاسق  و فاجر خوار بادهامساعيل 

 جعفر بە چشم خودش ديده، و وقتی شکايت بەخواران بادهرا در مجعی از 

 ٦.شود  ظاهر میاوشکل  بە بر پسرم مسلط است ویشيطان کە  گفتهجعفربرده 

  :و روايتهائی کە هتمتهای بزرگی را متوجه امساعيل کردند چنين بود

او : حسن ابن راشد گفته از ابوعبداهللا دربارۀ امساعيل پرسيدم؛ گفت

  . نه شبيه من و نه شبيِه يکی از پدراِن من است

: عبيد ابن زراره گفته کە نزد ابوعبداهللا از امساعيل نام بردم؛ گفت

  .  من و نه شبيه يکی از پدراِن من استواهللا کە او نه شبيه

بيا تا آن مرد را بەتو «: وليد ابن صبيح گفته مردی بەنزدم آمد و گفت

من با او رفتم، و مرا بەنزد مجعی برد کە مشغول نوشيدن . »نشان دهم

گين بيرون رفتم، بەکنار  اندوه. بودند و امساعيل نيز در ميانشان بود

گريد و  ل بە پردۀ کعبه آويخته است و میکعبه رفتم و ديدم کە امساعي

بيرون رفتم و دويدم، و . پردۀ کعبه را با اشِک چشمانش تر کرده است

بازگشتم و ديدم کە بە پردۀ . ديدم کە او با آن مجاعت نشسته است

را  اين. کعبه آويخته است و پرده از اشک چشمانش تر شده است

پسرم گرفتار يک «: گفت. گفتم) امام صادق(برای ابوعبداهللا 

   ٧.»شود شيطانی است کە در چهرۀ او ظاهر می

او لعنت   بە! ای خدا«: عبداهللا گفتهپسرش و گفتند کە امام صادق دربارۀ 

آيد اهللا اراده کرده کە  حّتا اگر تو را خوش نه! ای فاجر«: او گفته و بە» !کن
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  ۱۹

کە مردم اهللا را خواهی  يعنی تو دمشنِ اهللا استی و منی(» مردم بندگیِ او کنند

عبداهللا بر عقيدۀ مشا نيست، من از او «و بەشيعيان گفته کە ). بندگی کنند

اهللا «: و موسا الکاظم گفته. »بيزار استم و اميدوارم کە اهللا نيز از او بيزار شود

دروغ بست و مدعی امری شد کە ] جعفر[بە عبداهللا لعنت کناد کە بر ابوعبداهللا 

   ٨.»ەخشم آمداهللا در آمسان از آن ب

پردازاِن امامِت موسا ابن جعفر پسراِن جعفر و بزرگاِن  چنين بود کە نظريه

  . رمحانه تکفير کردند تا امامت موسا را تثبيت کنند صحابیِ جعفر را بی

. ئی کە امام دارد  ناميدند، يعنی فرقهاماميهشيعياِن موسا خودشان را 

َمن ماَت َولَم َيعرِف امام «کە گفته حديثی را نيز از زبان پيامرب روايت کردند 

کرد کە هرکە معتقد بەامامِت  اين حديث اثبات می. »زمانِه ماَت ِميَتةً جاِهِلّيه

موسا الکاظم نيست کافر است، و شامل هر چهار فرقۀ ديگر شيعيان جعفری 

 نام گرفتند نيز مهين امساعيليهشيعياِن حممد ابن امساعيل کە . شد می

گرداندند و امام خودشان را تنها امام برحق  يان موسا برمیحديث را بەشيع

  . کردند مشردند و اماميه را تکفير می می

 و  بودندموسا ابن جعفر کە برادران و برادرزادگانش کذاب و بدمذهب

صحابياِن بزرِگ پدرش و خبش عمدۀ شيعياِن پدرش پس از پدرش از مشاری 

 سالی داشت و مادرش کنيزی از ۱۸کافر شده بودند در زمان درگذشِت پدرش 

اين دخترک در دهۀ ). بربرها سپيدپوستان مشال آفريقا بودند(قوم بربر بود 

دزداِن عرب ربوده شده سپس در مدينه وارد بازار حراجِ  خ توسط بچه۱۲۰

کنيزکان کرده شده بود و کسانی خريده و برای امام باقر برده بودند و امام باقر 

 دالل کنيزخرِ خويش راگفته شده کە امام باقر .  داده بوداو را بەپسرش جعفر

 خريده آوردهاز کنيزفروشان  دخترکی را  دالّلْبازار حراج کنيزان فرستاد وبە
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  ۲۰

نامم «: گفتدخترک و  پرسيد، نامش را دخترک ازامام باقر .  باقر دادبە امام

  . » استُحَميده

  » خورده؟ دوشيزه يا دست«: گفتامام 

  . »دوشيزه «:گفتدخترک 

 )فروشان برده( َنّخاسان ؟ای خنورده مانده  کە دستچه شده«: گفتامام 

  . »کنند میخراب را  افتدان شدستدخترکی کە بەهر 

نشيند خدا يک آمد تا در ميان پاهايم  کە می مهين«: گفتدخترک 

از من کرد کە  میزد و جمبور   میاو  بەفرستاد و ی را می سر و ريش سفيدپيرمرِد

  . »رخيزدب

  . »را برای خودت بردار اين«: ر گفتجعف بەامام باقر

ُحَميده مهاننِد مششِ «: در دنبال اين داستان آمده کە امام صادق گفت

اند تا  کرده طال است و از هرگونه آاليشی مّربا است؛ مالئکه از او نگهبانی می

 برای بەدست من سپرده شده است، و اين کرامتی از جانب اهللا برای من و

   ٩.»)يعنی موسا(حجِت پس از من است 

کە  زيست و زندگیِ آرامی داشت تا آن امام موسا الکاظم در مدينه می

بەسعايِت برادرش علی ابن جعفر و برادرزادگانش حممد و علی پسران 

 خليفه هارون الرشيد قرار گرفته بازداشت شد بدگمانی و خشمِامساعيل مورِد 

خ در مهان ۱۷۸اخی زير نظر قرار داده شد و در سال و بەعراق برده شده در ک

   ١٠. يا بەزهر از ميان برداشته شدکاخ از دنيا رفت

هشام بار گفته کە  گويد امام رضا يک روايتی را کشی آورده است کە می

بار گفته کە هشام ابن  و يک. بوده استباعث کشته شدِن پدرم  ابن حَکَم
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  ۲۱

يک روايِت ديگر کە او آورده است . دحکم اين بال را بر سرِ پدرم درآور

گويد کە امام کاظم بە هشام ابن حکم پيام فرستاده بوده کە دربارۀ او سخن  می

باز موسا بە او پيام فرستاده کە از . نگويد؛ ولی هشام بە اين پيام توجه نکرده

سخن گفنت خودداری کن وگرنه مرا بەکشنت خواهی داد؛ و باز هم هشام 

   ١١.کە موسا بازداشت و زندانی شده است آنسکوت نکرده تا 

گاه   او هيچ١٢. دختر داشت۲۳ پسر و ۱۸  روزی کە از دنيا رفتامام کاظم

 پرمشارِ او بودند کە در زِن عقدی نگرفته بود، و مهۀ فرزندانش از کنيزاِن

موضوعِ زِن عقدی نگرفنت .  برايش خريده شده بودندبازارهای حراجِ کنيزان

ظم از اسرار بزرِگ اٰلهیِ امامت است کە عقلِ ايمانیِ آدمِ مؤمن امام موسا الکا

  . آدم منافق هم بگذار کە هرچە دلش خواست بگويد. رسد بەآن منی

 دانست۔  ۔بەحکمتی کە خودش می دخترانش راامام موسا الکاظم

 دخترانشکدام از  بەشوهر نداده بود، و وصيت کرده بود کە پس از او نيز هيچ

 شوهر کرد ام  بعدهايعقوبی نوشته کە تنها دخترِ موسا کە. هر کندنبايد کە شو

 ابن جعفر۔ بەمصر رفت و سلمه بود کە مهراه پسرِ عمويش ۔قاسم ابن حممد

 درنتيجه، مشکالتی ميان اين قاسم و خويشانش پديد آمد، و او زن او شد؛

 و قصدش ، است و کتفش را هم نگشودهدختر نزده  سوگند خورد کە دست بە

يعنی دختر از مدينه با او بەحج  ١٣.آن بوده کە وی را با خودش بەحج بربد

  . رفته و از مکه مهراه او بەمصر رفته است

يک  مؤلف تاريخ قم در سدۀ چهارم هجری نوشته کە موسا ابن جعفر هيچ

 اين سنت در نوادگانش از فرزندان از دخترانش را بەشوهر نداد، و پس از او

کدام از آهنا دختران خود را بەشوهر نداده  فت؛ لذا هيچعلی الرضا ادامه يا
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  ۲۲

اند نيز دخترشان را   کە بەقم آمده از نبيرگاِن موسا آن عدهاو افزوده کە. است

   ١٤.دهند بەشوهر منی

امام کاظم مبالغ هنگفتی بەصورت زر و سيم و مشاری کنيز نزد نائبانش 

چون خربِ درگذشِت او . دکنيزان نيز کاالی فروختين پرهبا بودن. امانت داشت

منرده است و بەغيبت رفته  او کە کردندچند تن از نائبانش ادعا پخش شد 

روايتها و  و . و جهان را خواهد گرفتاست و بەزودی ظهور خواهد کرد

کرد موسا مهدی آخرالزمان  احاديثی را در اين زمينه ساختند کە اثبات می

   : استو احاديث چنين برخی از اين روايتها. است

بر محيده ] الصادق[ روزی کە موسا ابن جعفر بەدنيا آمد ابوعبداهللا -

ات  پادشاه در خانه! خوشا بەحالت«: بربريه مادرِ موسا وارد شد و بە او گفت

نامش مهچون تيغ «: از او دربارۀ نام قائم پرسيدند؛ گفت. »فرود آمده است

  ١٥).يعنی موسی(» خودتراشی است

از يک پيرمردی ) شام(در اَذُرعات : ر زبالی گفته امساعيل ابن منصو-

علی بر منرب کوفه ] امام[ سال داشت شنيدم کە گفت شنيدم کە ۱۲۰کە 

بينم کە جهان را پر از قسط و عدل کرده  انگاری پسر ُحَميده را می«: گفت می

: گفت] بە پيامرب[مردی برخاست و . »مهچنان کە پر از ظلم وجور شده است

   ١٦.»نه؛ او مردی از من است«: گفت» تو است يا از غيرِ تو؟آيا او از «

فدايت «: گفت] الباقر[ حممد ابن مروان گفته کە مردی بەابوجعفر -

روز  کنند کە اميراملؤمنين بر منرب کوفه گفته اگر بيش از يک روايت می! شوم

ی از هم از عمر دنيا منانده باشد اهللا آن روز را چندان دراز خواهد کرد تا مرد

من را برانگيزد کە جهان را پر از قسط و عدل کند مهچنان کە پر از ظلم و جور 
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  ۲۳

او مهنام «: گفت» آيا آن توئی؟«: گفت. »آری«: ابوجعفر گفت» شده است؟

  ١٧).يعنی موسا(» شکافندۀ دريا است

اهللا : گفت می] الباقر[از سامل اَشل شنيدم کە ابوجعفر :  زيد شحام گفته-

: موسا گفت. مد را بر موسا ابن عمران عرضه داشتصفت قائم آل حم

: گفت. »اين شدنی نيست«: گفت. »اسرائيل قرار بده او را از بنی! خدايا«

او را مهنام «: گفت. »اين شدنی نيست«: گفت. »مرا از ياورانش قرار بده«

   ١٨).يعنی نامش موسا خواهد بود(» اين يکی بەتو داده شد«: گفت. »من کن

انگاری پسر : گفت می] الصادق[فته شنيدم کە ابوعبداهللا  اصطخری گ-

نشسته و شرق و ) يعنی منرب کوفه(بينم کە بر فراز چوهبايش  را می ُحَميده

  ١٩.غرب جهان تسليمِ او شده است

اين پسرم ۔يعنی : گفت] الصادق[ حسن ابن هارون گفته کە ابوعبداهللا -

 است کە جهان را پر از او. ابواحلسن۔ قائم است و اين امری حتمی است

  ٢٠.گونه کە پر از ظلم و جور شده است عدل و داد خواهد کرد مهان

بودم کە العبد الصاحل ] الصادق[نزد ابوعبداهللا :  عبداهللا رجانی گفته-

صاحب اين امر ! عبداهللا«: گفت] بەمن[ابوعبداهللا … وارد شد] موسا[

جانش کنند اسم شود، و چون قصد  شود، حبسش طوالنی می بازداشت می

   ٢١.»رهاَند آوَرد و او را اسم اعظم از دسِت آهنا می اعظمِ اهللا را بر زبان می

] موسا[ابواحلسن : گفت] الصادق[ حديد ساباطی گفته کە ابوعبداهللا -

کشد تا  دارای دو غيبت خواهد بود، يکی کوتاه است و ديگری بەدرازا می
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  ۲۴

کنند کە وی مرده است و او وی را  آيند و ادعا می کە کسانی بەنزد مشا می آن

ولی او در آن ادعا . دفن کرده و خاک قربش را از دستش فشانده است

   ٢٢.گو است دروغ

صاحب اين امر دو : گفت] الصادق[کە ابوعبداهللا ] گفته[ ابوالعيزار -

بار بەعراق آورده خواهد شد؛ بارِ خنست آزاد خواهد شد و جائزه دريافت 

وم بە زندان خواهد افتاد و مدت زندانش طوالنی خواهد خواهد کرد، و بار د

   ٢٣.شد ولی بە زور از دستشان بيرون خواهد رفت

وارد ] موسا[بودم کە ابواحلسن نزد ابوعبداهللا : گفته] ابن عمر[ مفضل -

عباس او را خواهند گرفت و  او صاحبتان است، بنی:  ابوعبداهللا گفت…شد

 ، بە راهی از راهها او را خواهد رهاند اهللاواز دستشان سختی خواهد کشيد، 

سپس خربش از مردم پوشيده خواهد ماند تا چشمها بر او گريان و دهلا 

گونه کە کشتی در دريای خروشاِن طوفانی در  اش مضطرب شود آن درباره

آنگاه اهللا فرج در امرِ دين و دنيا را برای اين امت بر دست او . اضطراب شود

   ٢٤.خواهد آورد

الوليد طرائفی گفته کە شبی نزد ابوعبداهللا بودم؛ نوکرش را صدا  ابو-

چيزی ]. موسا[يعنی ابواحلسن » َسرَورِ فرزندامن را صدا بزن«: زد و گفت

دستش را بر راِن ] امام. [نگذشت کە او آمد و پيراهنی بدون رداء پوشيده بود

 سبز دارد بر بينم کە پرچمِ سياه کە خال انگار می! ابوالوليد«: من زده گفت

کە نشسته است در اهتزاز است و اصحابش با او استند و کوههای  فراز سرِ اين

: گفتم. »کَنند رسند از جا برمی کَنند و بە هرچە می آهنين را از جا برمی

او جهان را پر از قسط . اين! آری، ای ابولوليد«: گفت» اين؟! فدايت شوم«
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  ۲۵

در اهل قبله بر . ظلم و جور شده استگونه کە پر از  ن و عدل خواهد کرد مها

. »طالب خواهد رفت تا آنگاه کە اهللا را خشنود سازد اساس سيرۀ علی ابن ابی

کن، جانت  از او پيروی کن، تصديق اش«: گفت» اين؟! فدايت شوم«: گفتم

يعنی چندان (» تو او را درخواهی يافت. را با خشنودی در اختيارش بگذار

   ٢٥).قيام کند و جهان را بگيردزنده خواهی ماند تا او 

کرد کە ] موسا[ابوعبداهللا اشاره بە ابواحلسن :] غيض ابن خمتار گفته [-

اش خوابيد؛ و  او بر سينه. خوابيده بود، و او را بلند کرد و در آغوش گرفت

اين ۔َحقًّا۔ پسر من «: چون بيدار شد ابوعبداهللا بازويش را گرفت و گفت

کە   جهان را پر از قسط و عدل خواهد کرد پس از آناست؛ واهللا کە او است کە

: گفت» اين؟! فدايت شوم«: او گفت  قاسم بە. »پر از ظلم و جور شده است

از دنيا خنواهد رفت تا آنگاه اهللا بەتوسط او جهان . آری، واهللا، مهين پسرم«

 را سه بار اين. »را پر از قسط و عدل کند مهچنان کە پر از ظلم و جور شده است

   ٢٦.گفت و هر سه بار سوگند خورد

: شنيدم کە ابوعبداهللا از َبداء ياد کرده گفت:  عبداهللا ابن سنان گفته-

چە کە اهللا برای مالئکه آشکار کرده و مالئکه برای پيامربان آشکار  آن«

. اند بداء در آن رخ خنواهد داد اند و پيامربان برای آدميان آشکار کرده کرده

يعنی ارادۀ اهللا است کە  (٢٧.»ائم است امری حمتوم استکە اين پسرم ق اين

  ).  استم باشد و ارادۀ اهللا تغييرناپذيرموسا امامِ قائ

کشی نوشته کە وقتی موسا الکاظم از دنيا رفت اموال بسياری ازآِن او نزد 

کە ماهلا را برای خودشان نگاه دارند و بە  وکيالنش بود و آهنا برای آن

و . ه بە منردِن او و توقف بر امامِت او را درانداختندوارثانش ندهند عقيد
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  ۲۶

 از  برای او وکيالن او اموال زکات را نيزنوشته کە وقتی موسا در حبس بود

هزار  شان حيان َسّراج بود سی دوتا از آهنا کە يکی. گرفتند شيعيان حتويل می

زمين را بەکار انداختند و برای خودشان خانه و  دينار حتويل گرفتند و آن

خريدند، و چون موسا از دنيا رفت گفتند کە موسا منرده است و خنواهد ُمرد 

باره انتشار يافت و برخی از شيعيان  زيرا امام قائم است، و سخنشان در اين

   ٢٨.باور کردند

ديگر مؤلفان بزرِگ اماميه نيز دربارۀ باالکشيدِن ماهلای امام کاظم توسِط 

  : اند  او بودند چنين نوشته اصحاب برجستۀکەوکيالِن خودش 

اين عقيده را در آغاز علی ابن محزه بطائنی و زياد ابن مروان قندی و  -

آهنا دل در مال دنيا بستند و بە هيمۀ . عثمان ابن عيسا رواسی درانداختند

دنيا متمايل شدند و مجعی را بەخودشان جلب کرده خبشی از اموالی کە 

دند ازقبيل محزه ابن َبزيغ و ابن ُمکاری و کَّرام گرفتند را بەآهنا دا خائنانه می

هرکدام از نائبهای درگذشت ] موسا[چون ابوابراهيم … َخثَعمی و امثال آهنا

 کرده توقف ]بر امامِت او[ سبب شد کە طمعِ مال .او مال بسيار نزدش بود

، نزد زياد ابن مروان قندی بود] طال[هفتاد هزار دينار . مرگ او را انکار کنند

و پنج ] طال[سی هزار دينار … نزد علی ابن محزه بود،] طال[سی هزار دينار 

  ٢٩.کنيز نزد عثمان ابن عيسا رواسی بود

ابواحلسن … :يعقوب ابن يزيد انباری از زبان برخی از يارانش گفته -

پدرم کنيزاِن مال و اثاث و  کە هرچە نزدشان فرستاد بە کس]ابن موسا[علی 

م و ميراثش  استبر و جانشين او من ميراث کە يم بفرستيدنزد مشا است را برا

 پدرم کاالیمال و  کە هرچە توانيد ايم و مشا با هيچ عذری منی را تقسيم کرده
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 خودداری کرد و گفتاو  اقرار بەمحزه از  ابن ابی. نزدتان است را نگاه داريد

ن ابن عيسا عثما]. انکار کرد[گونه  زياد قندی هم مهين. هيچ نزد او نيستکە 

بگويد مرده  هرکە  و زنده و قائم است و استپدر تو منرده کە  نوشتاو   بەنيز

 گونه آنکە   آنفرض بە.)گوئی خود می يعنی تو بی (خود گفته است است بی

ن نداده کە چيزی را بەتو حتويل م بە باشد او دستوریُمرده گوئی تو میکە 

   ٣٠.ام و من با آهنا ازدواج کرده است بوده را نيز او آزاد کرده کنيزان. دهم

 نزد از دنيا رفتموسا ابن جعفر وقتی گفته کە يونس ابن عبدالرمحان  -

اموال را خودشان بردارند کە   آنطمع بەاينها.  داشتکالنی اموال وکيالنش

 نزد زياد ابن مروان قندی بود؛ ]طال [هزار دينار هفتاد. منکر وفات او شدند

را ديدم و حقيقت  من وقتی اين. نزد علی ابن محزه بود ]طال [سی هزار دينار

سخن گفنت پرداختم و  بەامر را درک کردم و موضوع ابواحلسن رضا را دانستم

: گفتندنزدم فرستادند و  بەآن دو نفر کسانی را. مفراخواندسوی او  بەمردم را

ياز ن خواهی ما تو را بی مال می کە کنی سبب می آن بەکارها را اگر تو اين«

.  بگيرم و سکوت کنمدرم هزار  کە دهمن پيشنهاد کردند بەآهنا. »خواهيم کرد

 )يعنی باقر و صادق(صاِدقَين برای ما از «: گفتمآهنا پاسخ رد دادم و  بەمن

وقتی بدعتها آشکار شود عاِلم بايد علمش را ابراز : اند گفته کە روايت شده

من در هيچ حالی . ه خواهد شدکند، و اگر چنين نکند نور ايمان از او گرفت

با من دمشنی  دو آن کە اين بود. »از دست خنواهم هنادجهاد و امر خدا را 

   ٣١.ورزيدند

و ) شهر بغداد؟(عثمان ابن عيسا رواسی يکی از وکيالن در شهر بود  -

کنيزان و «او پيام داد کە  ابواحلسن رضا بە. مال بسيار و شش کنيز نزدش بود
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  ۲۸

] رضا. [»پدرت منرده است«او بە وی نوشت کە . »فرستماهلا را برايم ب

ايم و خرب مرگش  پدرم مرده است و ما ميراثش را تقسيم کرده«او نوشت کە  بە

او بە وی نوشت کە اگر پدرت منرده . و داليلی برايش آورد» درست است

باشد تو را حقی در اينها نيست؛ و اگر مرده باشد او بەمن دستور نداده بوده 

  ٣٢.ام کنيزان را نيز آزاد کرده. يزی بەتو بدهمکە چ

 کە وکيلی بەنام امحد ابن بشر سراج نيز ده هزار دينار نوشتهشيخ طوسی 

. بوده را برای خودش باال کشيده بود از اموال امام کاظم کە نزدش امانت زر

   ٣٣.تِگ او برای دوستش بازگفز مراين راز را شوهر دخترِ او پس ا

اِن امامان صادق و کاظم کە بەخاطرِ باال کشيدِن ماهلا و يکی ديگر از نائب

مهچنان مال گرفنت از شيعيان موضوع زنده و غائب بودن موسا الکاظم را 

 حممد ابن بشير بود کە با ترفندهائی کە بەکار برد  پيرمردی بەنامِدرانداخت

 از امام پساند کە او  نوشته. پرداز قبوالند ادعايش را بەمشاری از شيعياِن مال

 بەکسانی از سراِن اماميه کە ادعای زنده بودِن امام و ارتباطش با حممد کاظم

  .  من امام را بەمشا نشان خواهم داد کەکردند گفت  را باور منیابن بشير

ئی از موسا الکاظم ساخته بود،  کشی نوشته کە حممد ابن بشير پيکره

قين کنيد کە کسی جز من در شيعيان را بە اطاقی ُبرد و گفت نيک بنگريد تا ي

اين اطاق نيست؛ امام بر مشا ظاهر خواهد شد، و فقط کسانی او را بەمهان 

. آاليش باشد اند خواهند ديد کە ايمانشان پاک و بی ديده گونه کە پيشتر می

ئی هنان  سپس بەپشت پرده رفت و در آن پيکرۀ در هم پيچيده کە در گوشه

گاه پرده را  در کنارِ او بەشکلِ ايستاده درآمد، آنکرده بود دميد و پرباد کرد تا 

روشنی نگريستند و امام را ديدند کە در  بەکنار زد و حاضران در آن تاريک
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کنار حممد ابن بشير ايستاده و انگار سرش را در کنار گوش او هناده است و 

ده باز پربارِ ديگر کە پرده را کشيد و بەپشت پرده رفت و . گويد چيزی بەاو می

  . ديدند کە امام غائب شده است شيعيان بەکنار زد،را

 . باال گرفتشيعيان امامی در عراق  خبشی ازکارِ حممد ابن بشير نزد

 او و .پيرواِن او در زمان امامِت امامان رضا و تقی و نقی نيز پرمشار بودند

 پيروانش گفتند کە علی پسر موسا الکاظم نيست، و دربارۀ او و امامان تقی و

کە  زاده نيستند، و چون نقی گفتند کە علوی نيستند و حّتا گفتند کە حالل

کنند کافر استند و هرکە امامت آهنا را قبول داشته باشد نيز  ادعای امامت می

  . کافر است

چون حممد ابن بشير از دنيا رفت پسرش مسيع جانشين او و نائب امام 

 پس از او اموال امام را حتويلِ شد، و شيعيانی کە مريِد حممد ابن بشير بودند

   ٣٤.دادند پسرش می

ی باال کشيدِن ماهلای انبوه امام کاظم توسط وکيالنش کە در گزارشها

 حکايِت درآمدهای کالن و ثروهتای انبوهی متون معتربِ اماميه آمده است

است کە اهللا تعاىل بە امام موسا الکاظم داده بوده و او در پشت سرِ خويش 

ئی معادل بيش از  کە فقط پنج تن از وکيالنش نقدينه  است، چنانهناده بوده

کە نزدشان ) هبا اينها نيز کاالی گران(هزار کيلوگرم طال و چندين کنيزک 

اموالی کە اينها باال کشيدند خبش کوچکی از . امانت بود را باال کشيدند

  . ه استثروِت امام موسا الکاظم بود

ند و  معتقد بەغيبِت او شد الکاظموسا خبشی از شيعيان مچنين بود کە

 رهايی زندانشگفتند کە او منرده و از  می؛ برخی بودند کە ظهور کندمنتظر 

گفتند کە ُمرده و دفن شده و سپس از   می بەغيبت رفته است؛ برخیيافته و
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 نيز دربارۀ مردن و منردِن او در برخی  برخاسته و بەغيبت رفته است؛گورش

 نام دادند يعنی کسانی کە بر امامِت هيواقف سه فرقه را اين. دو دلی بودند

  . پس از او کسی امام نيستکە موسا ايستادند و گفتند 

خبشی از شيعيان موسا نيز مرِگ او را باور کردند و منتظر ظهورِ يکی از 

شد؛ ولی برايشان معلوم نبود کە  پسرانش شدند کە امامِ جانشينِ او می

   ٣٥. نام گرفتندقطعيهاينها . امامِ جانشينِ او استيک از پسراِن او  کدام

   :شيخ مفيد دربارۀ انشعاب در شيعياِن امام الکاظم چنين نوشته است

مجاعتی از آهنا معتقد بە توقف بر ابواحلسن موسا شدند و گفتند کە  -

 نيز گفتند کە مرده و زنده شده است و مجعی. زنده است و مهدی منتظر است

] بە امامت[يه دربارۀ کسانی کە پس از ابواحلسن موسا واقف. قائم است

برخاستند اختالف يافتند؛ برخی گفتند کە اينها تا وقتی کە او خروج کند 

جانشينان و امرا و قاضياِن او استند ولی امام نيستند و ادعای امامت نيز 

ضا آهنا دربارۀ ر. گر ناميدند راه و خطاکار و ستم ديگران آهنا را گم. ندارند

سخنان بسيار ناروائی گفتند و زبان بە تکفيرِ او و تکفير کسانی گشودند کە 

ئی کە بر طريق حق بودند نيز از راه بەدر شدند و  و فرقه. پس از او برخاستند

را قبول نکردند و ادعا ] موسا[سخن بسيار زشتی گفتند و مرگ ابواحلسن 

 ادعا کردند کە او مهدی اند کە او مرده است؛ و منودند کە مردم خيال کرده

يعنی (اسد۔ را بر اين امر  است و گفتند کە حممد ابن بشير ۔از موالی بنی

 و اباحه شدند و عقيده بە غُلُوگماشته است؛ و معتقد بە ) نيابِت خودش

   ٣٦.تناسخ را ابراز داشتند
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  اإلمام الرضا

.  بوده استظمامامِ کا بود و مادرش يکی از کنيزاِن امام کاظمعلی پسرِ بزرِگ 

نه مشخص بوده کە او در چە ماه و سالی بەدنيا آمده بوده و نه مادرش شناخته 

گويا او حدود پنج سال پس .  بوده استامام کاظميک از کنيزاِن  بوده کە کدام

. خ۱۵۰۔۱۴۹از درگذشِت امام صادق بەدنيا آمده بود، يعنی در حوالی سال 

نامۀ شيرينی برای امام  هجری زندگیشيخ صدوق کە در نيمۀ دومِ سدۀ چهارم 

رضا تأليف کرده شش نامِ طاهره و َنجَمه و اَروى و َسکَن و ُتکَتم و َسمان برای 

مادرِ او آورده، و تاريخ تولِد او را نيز تعيين کرده و نوشته کە او روز پنجشنبه 

   ١. قمری بەدنيا آمده است۱۵۳ ربيع األول سال ۱۱

برادرانش  با شِت پدرش بر سر ميراث پدر پس از درگذش ابن موساعلی

ی ئ هنام وصيت او کە بينيم در روايتی کە کلينی آورده است می. اختالف يافت

سرپرسِت  او رااو خبشيده  را بە موالسوم امالک و ا پدرش يک کە بيرون آورد

کنيزانش بودند  کە  کرده امر سرپرستی مادران فرزندانش اموال و امالککليۀ

موسا در اين . است سپرده او بەرا   دخترانشسرپرستیِ کرده واگذار  واو  بەرا

 برادرشان علی باشند فرماِندر  کە  کرده بودسفارشفرزندانش  بەهنام وصيت

ه گردن ننهادند و نام  بەوصيتاما برادران علی. و از نظرهای او بيرون نشوند

.  شودهبرهشان اموال و امالک پدر کە با علی خمالفت کردند و خواستار شدند

ضور در حدر دادگاه ، دادگاِه مدينه کشيده شد بەقضيهاختالفها باال گرفت و 

ی  تالشها، ورد و بدل شد عباسبرادرش  علی و ميانقاضی سخنان تندی 

  .  و قضيه کش پيدا کردبەجائی نرسيد برادران

  : گفتچنين علی بەعباس کلينی نوشته کە 
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تو  هرچە ما در فرمانت باشيم و کە  استتو نداده بەخدا چنين حقی

برد و دربارۀ تو چيزی را مقرر  ما حسد می بەپدرمان. گفتی بپذيريم

خدا برايت  کە تو چيزی داد بەمورد رضای خدا نبود و کە کرد

خوب من صفوان ابن يحيا را  کە دانی تو می. خواست منی

من خوب … کنم و تو را خفه میرا  اگر زنده در رفتم او …شناسم می

   ٢. من رنگی نداردحنای تو پيشِ. شناسم  تو را میزباِن

در دنبالِ اين درگيريها بود کە علی ابن موسا بەدعوِت مأمون بەمرو رفت 

داستان اين موضوع چنان است کە يک ايرانیِ . عهِد خليفه شود تا ولی

َمزداَيسن از خاندان بزرگاِن سرخس کە از مردان برجستۀ فضل برمکی بود 

 از کودکی و از بود» َمراگُل« کە از يک مادرِ ايرانیِ مزداَيسن بەنامِ مأمون را

 عهِد دومِ زمان تولدش زير سرپرستیِ خويش پرورده بود، و وقتی مأمون ولی

او اندکی پيش از .  شد او مهچنان سرپرست و مربیِ مأمون بود هارونپدرش

.  خودش هناددرگذشِت هارون الرشيد مسلمان شد و نام فضل ابن سهل را بر

دوتا از عموزادگانش . برادرش نيز مسلمان شد و نام حسن ابن سهل گرفت

ابن الضحاک و ديگر هشام  ياراِن او بودند، يکی رجاء ابن ابی نيز از دست

مهۀ اينها بەضرورِت مقامهای بلندی کە در دولت داشتند در آن . فرخسرو

ِگ ايرانی پرورش يافته و مأمون نزد اينها با فرهن. اواخر مسلمان شده بودند

کرد کە  زبان شده بود، و فضل سرخسی او را آماده می خو و پارسی ايرانی

  . جانشين هارون الرشيد و خليفه شود

 را کە امينچون هارون الرشيد درگذشت فضل سرخسی در صدد شد کە 

در بغداد خليفه شده بود برکنار کند و مأمون را بەخالفت بنشاند؛ زيرا امين 

داستاِن اين قضيه دراز و . عراق پرورش يافته بود و خوی عربی داشتدر 
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 فضل  جواِنسراجناْم امين در لشکرکشیِ يکی از افسراِن. مفصل است

، مأمون  کشته شددر بغداد) يَنينطاهر ذوالَيم(سرخسی بەنامِ طاهر پوشنگی 

ش برادر، و کرد و در مرو نگاه داشت فضل سرخسی امام و اميراملؤمنين را

دارِ عراق و شام و   بەعنوان جانشينِ اميراملؤمنين و فرمانراحسن سرخسی 

  .  در بغداد مستقر شد حسن وفرستاد، بەبغدادمصر و حجاز و يمن 

ار آمده کە کليت دستگاه خالفت را در اختي عرهبای عراق از اوضاعِ پيش

اق  شوريدند، در عرحسن سرخسی برضد ايرانيان هناده بود بەخشم آمدند و

 در َمرو مهچون يک زندانی بە  جموسیشايع شد کە مأمون را فضل سرخسیِ

. کاره است کارۀ دولْت خوِد فضل است و مأمون هيچ زير نظر هناده است و مهه

عباسيان در بيم شدند کە فضل سرخسی در نظر دارد کە خالفت عباسی را 

رهبای شورشی با ععباسياِن بغداد . ن سپاردبراندازد و دولت را بەايرانيا

 در بغداد  عموی مأمون کە نامش ابراهيم ابن مهدی بود رامهنوايی کردند و

حسن سرخسی در شورش بزرِگ عرهبا از بغداد تارانده  .بەخالفت نشاندند

در مشال غربی عراق نيز . شد و امور دولِت بغداد بەدست شورشيان افتاد

و بانِگ احيای خالفت ُعقَيل وارد شورش ضد ايرانی شدند   بنی عربِقبايل

شيعيان کوفه نيز وارد شورش ضد عباسی شدند، و مردی . عباسی را دردادند

  را بە امامت نشانده با او بيعت کردندابن طباطبا بەنام علوياِن َحَسنیاز 

براهيم ابن حسن ابن حسن ابن احممد ابن ابراهيم ابن امساعيل ابن نامش (

فرمانده .  کوفه تشکيل خالفت علوی دادابن طباطبا در. )طالب علی ابن ابی

مجعی از شيعيان قم نيز با شنيدن .  بودراياابوالسّبەنامِ  سپاه او مردی شيبانی

  .  با ابن طباطبا بيعت کردندند واين خرب بەکوفه رفت

حديثی کە روزگاری شيعيان نفس زکيه بر زباهنا افکنده بودند کە وقتی 

د و جهان را فتنه گيرد مهدی آل حممد پرهای سياه از خراسان بيرون آي

منظورش پرهای (گران را برخواهد افکند  ظهور خواهد کرد و دولت ستم
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اکنون ) ابومسلم خراسانی و تشکيل دولت عباسی بر دسِت ايرانيان بود

 و بر اين زمان تطبيق داده ان کوفه بر سرِ زباهنا افتادديگرباره توسط شيعي

خراسان بەمهراه طاهر پوشنگی بەعراق آمده بود، و شد، زيرا پرهای سياِه 

  . گران نيز ايرانيان بودند کە قدرِت سياسی را قبضه کرده بودند ستم

: گفت از زبان امام صادق نيز حديثی بر سر زباهنای شيعيان بود کە می

 کە  خطبه خواهد کردمنرب کوفهدر ماه مجادی الثانی مردی از ما اهل بيت بر «

عرهبای خوزستان و پارس . » مباهات خواهد منوداو   بەبر مالئکهاهللا در برا

چند تن از پسران موسا ابن جعفر و برخی . نيز از ابن طباطبا هواداری کردند

بە زودی .  بەابن طباطبا پيوستنداز مدينه بەکوفه رفتند وديگر از علويان نيز 

بەدست  بعالوه غرب خوزستان ۔از مدائن تا بصره۔نيمۀ جنوبیِ عراق 

 عفر بە حاکميت بصره فرستاده شد،زيد پسر موسا ابن ج. شيعيان افتاد

، امساعيل پسر موسا برای تسخير يمن گسيل شد  ابن جعفرموساپسر ابراهيم 

  . ابن جعفر نيز برای تسخيرِ پارس گسيل شد

سپاهيان اعزامی حسن سرخسی در عراق چند شکست از ابوالسرايا 

بغداد و کە گسترش يافت کە چيزی منانده بود خطر شيعيان چنان  خورد، و

حممد ابن جعفر .  و خالفِت عباسی را وراندازندسراسر عراق را بگيرند

فرقۀ جعفريه  ( کە از ديرباز در کوفه شيعيانی داشت۔برادرِ موسا ابن جعفر۔

و در مدينه مانده بود نيز مدينه را گرفت و برای خودش تشکيل ) حممديه

 ناميد و در صدد اميراملؤمنين مهدی آل حممدشنت را  خويحاکميت داد و

  . تصرف حجاز و يمن برآمد

خطرِ شيعياِن عراق بەطور بسيار جدی خالفت عباسی را هتديد بە 

الزم بود کە سران دولِت مأمون کە عموًما ايرانی بودند . کرد براندازی می

ضِدايرانیِ دست بەيک اقدام باتدبيرانه و کارآمد بزنند و جنبشِ سراسریِ 

  . شيعيان را خاموش و خطرِ حتمیِ آهنا را از سرِ خالفت دور کند
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زيست، هم با قيام شيعيان کوفه   کە در مدينه می ابن جعفرعلی ابن موسا

و هم با قيام عمويش حممد ابن جعفر خمالف بود و از مهۀ اين رخدادها کناره 

کە مشورهتای   پس از آنفضل سرخسی. گرفته بود و زندگیِ آرامی داشت

اش رجاء ابن  عموزادهخويش را بە مأمون داد و موافقِت او را بەدست آورد 

 بەمدينه  از جانبِ مأمونالضحاک را در يک هيأت بلندپايه و در لشکری ابی

سره کند و هم از علی ابن  فرستاد تا هم کارِ امامِت حممد ابن جعفر را يک

.  شوداميراملؤمنين عهِد د و ولی دعوت کند کە بەخراسان برو ابن جعفرموسا

. عراق بە راه افتادشيعياِن داری در  برای اين اقدامِ خبردانه تبليغات دامنه

گفته شد کە مأمون تصميم گرفته کە خالفت را بە آلِ علی واگذارد و حق را 

  . دارش برگرداَند بەحق

 عهِد الضحاک بەخراسان رفت تا ولی علی ابن موسا مهراه رجاء ابن ابی

زباِن خراسانی بەنام َهرثََمه ابن اَعَين  افسری از عرهبای پارسی. خليفه شود

 کوفه بەپيکار شيعيان  بەفرمانی کە مأمون برايش فرستادکە در عراق بود

ئی کە در شيعياِن کوفه و جنوبِ عراق افتاده بود شيعيان را   تفرقه.گسيل شد

 شد، کوبيدهخونين در هم  قيام شيعيان پس از چند نربِد .تضعيف کرده بود

 کشته شد و دستگاه امامت علوی در کوفه در  ۔رهربِ قيام۔سراجناْم ابوالسرايا

  . هم پيچيده شد

ای  جشنهدرطی مراسم پرشکوهی علی ابن موسا کە بەمرو برده شده بود 

واليتعهدی مأمون  بە)ھ۲۰۱رمضان هفتۀ اولِ ماه (خ ۱۹۶نوروزی سال 

 پولروی  يک فرمان مأمون نامش را بر بەِت مأموندول خانۀ پولمنصوب شد و 

اَلرِّضا مِن اين مناسبت نوشت لقب  فصلی کە بەنامۀ م کمدر حمأمون . زدند

  .  داداو را بە آلِ حممد

گير کرده و  الضحاک در مدينه دست حممد ابن جعفر کە رجاء ابن ابی

دويت خودش بەمرو برده بود بەفرمان مأمون بەمنرب رفته ادعای امامت و مه
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را رًمسا و علًنا تکذيب کرد، احاديثی کە دربارۀ مهدويِت خودش از زبان 

او بەزودی . پيامرب بر سر زباهنا افکنده بود را نيز جعلی و دروغين اعالن کرد

  . سر و صدا۔ سربەنيست کرده شد ۔ بی

 علی ابن موسا ابراز خشنودی شدِنعهِد اميراملؤمنين  مهۀ علويان از ولی

) برادر علی الرضا(عباس ابن موسا .  و او را رضای آل حممد ناميدندکردند

 و برای آرام داشنت شيعيان کوفه گسيل در خدمت حسن سرخسی قرار گرفت

 جنبشِ ضِد عباسیِ شيعيان عراق بەکلی فروکش کرد و عراق گونه،  بەاين.دش

   ٣.آرام گرفت

عهد  ناسبت ولیخِط خودش بەم ئی کە امام رضا بەدست منت کامل بيانيه

در بيانيه از مأمون تشکر شده . شدنش نوشته بوده را شيخ صدوق آورده است

عباسيان (هاشْم  کە حرمت خاندان پيامرب را نگاه داشته و مياِن دو خانداِن بنی

مهدلی ايجاد کرده و آل علی را در حاکميت شريک کرده و ) و علويان

ۀ خودشان نشانده است؛ و از داراِن حاکميِت مسلمين را در جای شايست حق

فضل ابن سهل تشکر شده کە در راه شريک کردِن آل علی در حاکميِت اقدام 

منوده، و از حسن ابن سهل تشکر شده کە با تدبيرش عراق را آرام داشته 

   ٤.است) خ۱۹۶ فروردين ۱۳(ھ ۲۰۱ رمضان ۷تاريخ بيانيه روز . است

سفاح، منصور، (شد  مام می عباسی هشتمين ا در ترتيب امامِتامام رضا

 نزد  در نظريۀ امامت اتفاقًا،).مهدی، هادی، رشيد، امين، مأمون، رضا

علی، حسن، حسين، سجاد، باقر،  ( است علوی امامهشتمينرضا نيز اماميه 
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گويد کە امام هشتم بودِن او  البته عقيدۀ شيعۀ امامی می. )صادق، کاظم، رضا

 از ترتيبِ امامتش بوده کە اهللا تعاىل در لوح کە عهِد مأمون شدنش بل نه از ولی

های  اند؛ زيرا خليفه حمفوظ نوشته بوده است؛ و روايتهايش را مفصل آورده

اند  ناميده ناميده و مردم نيز ايشان را امام می عباسی اگرچە خود را امام می

  . اند بوده» اماماِن جور« بەايشان امامت نداده بوده است و ولی اهللا تعاىل

امام رضا وقتی در مرو مستقر شد دانست کە مهۀ امور کشور در دست 

 و مأمون گرچە لقب اميراملؤمنين و امام و ،فضل سرخسی و ايرانيان است

خليفه دارد ولی خالفتش در حِد امضاء و تنفيذ اراده و تصميم فضل سرخسی 

ضا اصفهانی نوشته کە ر. لذا کوشيد کە مأمون را از او در بيم دارد. است

کوشيد کە مأمون را از فضل سرخسی و برادرش حسن بدبين کند و دربارۀ  می

بار با  داشت؛ و يک گفت و مأمون را از آهنا برحذر می بديهای آهنا می

   ٥.نبايد کە شريک داشته باشداو فهماند کە خدا در جهان  ئی بە خواندِن آيه

راق در حوادث خطرناکی در ع کە مأمون گفت بەرضانوشته کە طربی 

 دربارۀ اوضاع عراق هرچە  ودارد  می از تو هنان سرخسیفضل  کە جريان است

 کە گويند  و بزرگان در عراق می کە عباسياناو گفت. گويد دروغ است تو میبە

 و او هيچ  استاش را سلب کرده جادو کرده و ارادهابن سهل مأمون را فضل 

چهار او . دَرَب سر می بەاش نه در خازندانيان ماننِداختياری از خودش ندارد و 

 در عراق کە مأمون معرفی کرد و گفت اينها خرب دارند بەراتن از افسراِن عرب 

  . گويند می چە دربارۀ تو)  و علويانعباسيانيعنی (هاشم  گذرد و بنی میچە 

از فضل  کە آهنا گفتند.  و از آهنا پرسش کردفراخواند را مأمون کساناين 

 سخن چە  کە چنانآهنا داده شود بەنامۀ کتبی واگر امانترسند  ابن سهل می

 خطر خنواهد افتاد و مأمون از آهنا محايت خواهد کرد، بەبگويند جانشان
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  . دانند را خواهند گفت میهرچە 

تا توانستند آهنا . آهنا داد بەمأمون برايشان امان نامه نوشته امضاء کرده

ا از فضل در بيم داشتند و او را از فضل و برادرش حسن بدگويی کرده مأمون ر

هائی  او فهماندند کە فضل سرخسی برنامه  های عراق دانستند و بە عامل فتنه

 با فضل و برادرش عباسيان گفتند کە مهۀ آهنا بەمأمون. برای خودش دارد

، و اگر اوضاع بر اين منوال بەپيش َرَود تابند  و وجوِد آهنا را برمنیاند خمالف

 کە مأمون مشورت دادند بەآهنا. ن عباسی بيرون خواهد شدخالفت از خاندا

صورت ارتش  در آن کە  اطمينان دادنداو   بە، وبرودعراق  بەايران را رها کرده

پايان خواهد رسيد و  بەاز او اطاعت خواهد کرد و کار ابراهيم مهدیدر عراق 

 . رضا نيز مهين پيشنهاد را بەمأمون کرد.موضع مأمون تقويت خواهد شد

 مرو را رها  کەمأمون با شنيدين اين موضوعها تصميم گرفت کە افزودهطربی 

   ٦.رَودبغداد  بەکند و

 کشوری و سران مشار بزرگی از با رضا اماممأمون و فضل سرخسی و 

ماهی ماندند و مراسم نوروز را برگزار  سرخس رفتند و يک بەلشکری از مرو

 آن گزارش را بەمأمون انْمرد فضل سرخسی وقتی خرب شد کە آن .کردند

رضا بەمأمون گفت کە . اند آهنا را گرفته تازيانه زد و سرهاشان را تراشيد داده

اينها نوشته داده بودی کە مورد تعرض فضل قرار نگيرند؛ و مأمون گفت   تو بە

   .کنم کە من با او در کارهايش مدارا می

ی برگزار  دختر حسن سرخسپورانزدی مأمون با   مراسم نامسرخسدر 

 نامزدیِبەنيز   کە از يکی از کنيزاِن مأمون بود ُخردسال مأمونِکشد، و دختر

   ٧. درآورده شدرضا
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 .ترور شدرخس فضل سرخسی  از سآستانۀ حرکت کاروان مأمون در

 مأمون گير کردند؛ قاتالن کە چهار تن بودند را افسران ايرانی يافته دست

برای حسن نامه  مهراه تعزيتشان را  سرها؛ و را گردن زدندآهنافرمود تا 

   ٨. بەعراق فرستادسرخسی

ی کە بيش از هر زمان ديگر بەياریِ و رهنموِد فضل مأمون در هنگام

گاه افشاء  راز ترور فضل سرخسی هيچ. سرخسی نياز داشت او را از دست داد

کە چنين ياور نيرومند و باتدبيری را از دست داده  ولی مأمون از اين. نشد

داستان اين اندوه در کتاهبا آمده است کە جای .  سخت در اندوه شداست

  . اش در اين دفتر نيست سخن درباره

توس  بە برای فضل، از سرخسسوگواریمأمون پس از برگزاری مراسم 

، سناباد از مأمون در آستانۀ حرکِت.  ماندچندی در روستای سنابادرفت و 

 کە  گفتند).خ۱۹۷شهريورماه  (گذشت درناگهان بيمار شد و روز بعد رضاامام 

 کە گفته نوشته يعقوبی. سببِ آن درگذشته است بەانگور بسيار خورده و

 و او را  خوراند رضا بە امامانار زهرآگينفرخسرو  هشام پسرعلی شد کە  می

   ٩.مسموم کرد

 بلندپايه بود، افسریاين علی ابن هشام از عموزادگان فضل سرخسی و 

دارِ خراسان و افسری بلندپاپه و  رو از خانداهنای ريشهو پدرش هشام فرخس

اگر اين روايِت يعقوبی درست باشد، توان پنداشت کە علی . نومسلمان بود

  . رضا حمرک ترور فضل سرخسی بوده استامام  کە پنداشتهابن هشام 

 رضا مشرده است نوشته کە مأمون وقتی کشندۀشيخ صدوق کە مأمون را 

 تدبير و کاردانی رضا شد بر او حسد ورزيد و کينه از او متوجه علم و فضل و
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  ۴۰

   ١٠.بەدل گرفت و او را بە زهر کشت

 در کنار هارون الرشيد مشهد هاروندر  در باغِ سنابادرضا را امام جسِد 

   .بەخاک سپردند

عهِد مأمون شد بيشينۀ شيعيان کوفه و بغداد زيدی،  زمانی کە رضا ولی

تا اين . کاظم بودندهم واقفياِن منتظرِ ظهورِ امام  خبشیخبشی امساعيلی و 

يعنی در ساهلای پس . کدام از پسران موسا ادعای امامت نکرده بود زمان هيچ

خاِئِف ( انتظار ظهورِ امامِ موجوِد در تقيه و استتار امام کاظماز درگذشِت 

انیِ آهنا در اين دوراِن سرگرد. در خبشی از شيعيان امامی مطرح بود) َمغمور

گفتند کە هرکە  امام منيرند و بەدوزخ نروند می کە بی درازمدت برای آن

جانشين امام است امام من است و هرگاه از تقيه بيرون آيد نامش شناخته 

عهِد مأمون شده بود، و بر  امامِت رضا زمانی آشکار شد کە ولی. شود می

مِ جانشينِ موسا بودند خبشی از شيعياِن موسا کە منتظر از پرده بيرون آمدِن اما

 کە او امام بوده و در تقيه و استتار بوده است؛ و اين در زمانی بود شدمعلوم 

  . کە او از دنيا رفته بود

شد کە در پرده و ناشناخته   گفته میشيعياِن امامیِ عراقاکنون در ميان 

 امام کاظمماندِن درازمدِت امامِت رضا بەسفارش پدرش بوده است؛ زيرا 

ی فرموده بوده کە چون او از دنيا برود تا هارون زنده است بەکسی از بەعل

شيعيان نگويد کە امام است، و تا چهار سال از درگذشِت هارون نگذشته 

 ونار َبعَد َموِت هإالَّو لَيَس لَُه أن َيَتكَلََّم (باشد امامت خويش را آشکار نکند 

   ١١).بِأرَبع ِسنني

مام رضا معلوم شد کە دوراِن استتارِ چنين بود کە پس از درگذشِت ا
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  ۴۱

خ ۱۷۸ در سال کاظم سال بەطول اجناميده بوده است؛ زيرا ۱۸امامِت رضا 

عهِد مأمون   آشکار شده بود کە ولیپس از زمانی امامتش رضادرگذشته بود و 

  . خ بود۱۹۶، و اين در سال شده بود

داد کە   خرب میالبته در آينده بزرگان اماميه احاديثی را روايت کردند کە

 پيش از درگذشتش علی را بەعنوان امام پس از خودش بەمشاری امام کاظم

 اصحابش پس از درگذشِت  اين عده از و استاز اصحابش معرفی کرده بوده

ی از اين شيخ صدوق مشار.  استجانشينِ او کە علی امام اند دانسته میاو 

دهد مهۀ شيعياِن  نشان میاند کە  احاديث را آورده است، و اين احاديث چنان

 در يکی از اين روايتها ١٢.اند موسا پس از او بە امامت علی ايمان آورده بوده

  :کند چنين آمده است کە امامِت علی در زمان پدرش را اثبات می

يکی از شيعياِن سرگشتۀ موسا پس از درگذشِت موسا بەنزد علی رفته و از 

. او پاسخ داده کە نشود» ام باشد؟ام آيا شود کە جهانْ بی«او پرسيده کە 

زمان وجود داشته باشند؟ او پاسخ داده  پرسيده کە آيا شود کە دو امام در يک

آن مرد . است) عهِد امام ولی(کە شود، زيرا يکی امام و ديگری صامت 

شود کە يک امامی  بەعلی گفته پس تو امام نيستی زيرا فرزند نداری، و منی

ه چيزی خنواهد گذشت کە از پشت من پسری بەدنيا علی گفت. فرزند باشد بی

بار نيز بەيکی از شيعيان گفته کە واقفيه  و يک ١٣.شودعهِد من  آيد کە ولی

   ١٤.ام و فرزندی ندارم کە جانشينم در اين امر شود پندارند کە من عقيم می

 بوده کە کسی امام کاظمگفتيم کە مادر امام رضا يکی از کنيزاِن زرخريِد 

نسته کدام کنيز بوده و چە نام داشته، و گفتيم کە شش نام برای مادرش دا منی

بەدست امام کاظم را آورده شيخ صدوق داستاِن رسيدِن اين کنيز . اند نوشته
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  ۴۲

  : چنين است، و کند  را بازگويی میکاظم يکی از معجزاِت امام است کە

کسی از آيا خرب نداری کە «: ابوزکريا واسطی گفته کە امام کاظم گفت -

آری، يک مرد «: گفت. »نه، خرب ندارم«: گفتم» مردم مغرب آمده باشد؟

او سوار شد و من نيز سوار شدم تا . »ئی آمده است؛ سوار شو تا برويم ُسرخه

. بەنزد آن مرد رفتيم و ديديم کە مردی از مردم مغرب است و َبردگانی دارد

بەما نشان داد و امام کاظم  کنيزک را ۹او . »بەما نشان بده«: امام بەمرد گفت

. »خواهم، يکی ديگر را نشان بده اين را منی«: گفت ديد می هرکدام را کە می

چرا او را نشان «: گفت. »يک کنيز ديگری دارم کە بيمار است«: مرد گفت

فردا امام مرا بەنزدش فرستاد و . مرد آن روز آن کنيز را نشان نداد» دهی؟ منی

، تو »فالن مبلغ«وقتی گفت » خواهی؟ لغ برايش میچە مب: او بگو  بە«: گفت

» اين بەچند است؟«: من رفتم و گفتم. »قبول کردم و او را خريدم«بگو 

مردی کە «: مرد گفت. »قبول دارم و خريدم«: گفتم. »بەفالن مبلغ«: گفت

کدام «: گفت. »هاشم است مردی از بنی«: گفتم» ديروز مهراهت بود کيست؟

. »خواهم کە بيشتر بدامن می«: گفت. »از کالنترانشان«: گفتم. »هاشم بنی

دربارۀ اين کنيزک بگويم «: گفت. »بيش از اين چيزی برايت ندارم«: گفتم

کە من او را از آخرين حد بالد مغرب خريدم، و زنی از اهل کتاب مرا ديد و 

او را برای خودم «: گفتم» اين کنيزِ کيست کە مهراِه تو است؟«: گفت

اين . چنين کنيزکی جايش نزد کسی چون تو نيست«: زن گفت. »ام خريده

زمانی نزد او  کە اندک کنيزک بايد کە نزد هبترين مردم جهان باشد؛ و مهين

باشد يک پسری برايش بەدنيا خواهد آورد کە شرق و غربِ جهان بەفرماِن او 

  آوردم و چيزی نگذشت]کاظم [ من کنيزک را برای امام(*).»درخواهند آمد

                                                 
 اهل يرا بوده است؛ زدیيهو گوی يش و پدان يب غيک» اهل کتاْب« زِن ينا (*)

 يمان را از کتابِ سليزها چيار بسيهودی يرزناِن پە کاند دانسته ی در کوفه ميعتش
 پيرزِن يهودی بە .کنند ی میساز  و طلسمی دارند و جادوگريباند و علمِ غ آموخته



  ۴۳

   ١٥.کە علی را برايش بەدنيا آورد

 داستاِن رسيدِن اين کنيزک  استدر روايِت ديگری کە شيخ مفيد آورده

در اين روايت گفته شده کە اين .  بەگونۀ ديگری آورده شده استبە امامِ کاظم

 دادهکنيزک برای مادرِ موسا خريده شده بوده سپس مادرِ موسا او را بەموسا 

ول۔ تأکيد شده کە کنيز وقتی بەموسا رسيده بکارتش البته ۔طبقِ معم. است

 کاظماين روايت کە از زباِن يک داللِ کنيزخرِ امام . دست خنورده بوده است

   :آورده شده کە نامش ميثم بوده چنين است

وقتی جنمه مادر رضا را : علی ابن ميثم از پدرش روايت کرد کە گفت

محيده گفت کە پيامرب را در برای ُحَميده مادرِ موسا ابن جعفر خريدم 

جنمه را بە پسرت موسا ! ای محيده«گفته  خواب ديده کە بەاو می

پس . »ببخش، زيرا هبترين مردم جهان را برای او بەدنيا خواهد آورد

او را بەوی خبشيد، و چون رضا را برايش زائيد او را طاهره ناميد، و 

روى و َسکَن و نامهای ديگری نيز داشت کە ازمجلۀ آهنا جنمه و اَ

پدرم : ثم گفتهمي. مسانه و ُتکَتم بود و اين آخرين نامهای او بود

  ١٦.»جنمه دوشيزه بود کە محيده او را خريد«: گفت می

                                                                                                        
ای فرزندی برای امام  داللِ کنيزخرِ امام کاظم خرب داده کە اين کنيزک کە خريده

 .واهد آورد کە پس از او امام خواهد شد و جهان را خواهد گرفتبەدنيا خ
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  اإلمام التقي

گاه زِن عقدی  پدرِ بزرگوارش۔ هيچحَسنۀ  بر سنِت ۔ ابن جعفرعلی ابن موسا

ز گرفتنهای او گذشته  سال بر کني۲۵بيش از .  خريدبسيارنگرفت ولی کنيزان 

 برادران و خويشانش و نشده بوداش حامله   در خانهکدام از کنيزان هيچو  بود

 سالگی رسيده بود پسرش را ۴۵وقتی بەسنِ کە   آن تاپنداشتند، او را عقيم می

ولی . ام نامش را حممد هنادهکە بە برادران و عموهايش نشان داد و گفت 

 بە اين بچهسيمای  کە گفتند و ، او باشدآِنر ازپس  کە ايننپذيرفتندبرادرانش 

 کە بايدو خواستند  از اآهنا او گفت کە پسرِ خودم استچون . رود علويان منی

 با بچهکف پاهای  کە  با تشاهبی آوردند، وشناس قيافه. نظر بدهدشناس  قيافه

  .  استپچه ازآِن او کە  داشت حکم داداوکف پاهای 

بزرگ و شوهرِ دخترِ مأمون و داماد دربارِ عباسی ساهلا بعد کە اين حممد 

اختالف دربارۀ يکی از علويها داستاِن جعفری بود شيعياِن يک فرقه از و امامِ 

   :آورد  را چنين بەياد میانتساب او بە امام رضا

علی ابن جعفر با حسن ابن حسين ابن  کە شنيدم: گفتنعمان صيرفی 

ابواحلسن رضا را اهللا  کە هللاوا«: گفتزد و  علی ابن حسين گپ می

 آری واهللا، قربانت شوم؛ برادرانش«: گفت او   بەحسن. »ياری کرد

 ما عموهايش نيز واهللا، آری«: علی ابن جعفر گفت. » گفتند زوراو بە

کرديد؟ زيرا من  چە فدايت شوم،«: گفتحسن . » زور گفتيماو بە

 و ما نيز  گفتنداو  بەبرادرانش«: گفت. »نبودم حاضر مشا مهراه

رضا . »رو باشد رنِگ بینبوده کە تا کنون در ميان ما امامی  کە گفتيم

 کە رسول اهللا حکم داده«: گفتندآهنا . »م است خوداو پسرِ«: گفت

شناسها بايد ميان ما و تو داوری  دهد؛ لذا قيافه نظر شناس بايد قيافه



  ۴۵

آهنا بە و. مشا آهنا را بطلبيد؛ من چنين خنواهم کرد«: گفت. »کنند

 هاتان در خانه کە و بايد. ايد از آهنا دعوت کرده چە برای کە مگوئيد

آمدند ما را در باغ نشاندند و عموها و ] شناسان قيافه[وقتی . »باشيد

نش  بر تبرادرانش صف بستند و رضا را گرفتند و جبۀ پشمينه

 و هنادنددوشش  سرش هنادند و بيلی بر پوشاندند و کاله پشمينه بر

سپس . »استیمشغولِ کار  کە وارد باغ شو و وامنود کن«: دگفتن

پدرش منسوب  بە اين بچه را گفتندرا آوردند و ) بچهيعنی (ابوجعفر 

در اينجا پدری ندارد، ولی اين عموی «: گفتند] شناسان قيافه[. کنيد

 اين عمويش است و اين  وپدرش است و اين عموی پدرش است

جا پدری داشته باشد آن باغبان است،  اگر در اين و اواش است؛ عمه

و . »شکل است  هم مرد با کِف پاهای آن بچهزيرا کف پاهای اين

   ١.»پدرِ او اين است«: گفتندچون ابواحلسن برگشت 

خبشی از روايِت نزاع بر سر بچه را هم مؤلِف نوادر املعجزات آورده 

کە اين بچه  ناو نوشته کە وقتی موضوع اختالف برادران علی بر سر اي. است

و نوشته کە گفتند بچۀ .  ماه داشت۲۵پسرِ او نيست بەپيش آمد پسرش حممد 

   ٢.، و گفتند کە بچۀ لؤلو است موالی او سعيد اسود است

شناسان تا   قيافه و ماه داشت۲۵ابن شهرآشوب نيز نوشته کە بچه 

 است و او افتاد بەسجده افتادند و گفتند اين بچه از تباری پاکيزه  چشمشان بە

  ٣.تواند کە از تباری جز تبارِ پيامرب و اميراملؤمنين بوده باشد چنين کسی منی

زمان  برادران و خواهران علی تا اينشود کە  از روايتهای باال معلوم می
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  ۴۶

، و او را اند کە علی دارای پسری است اند و خرب نداشته بچه را نديده بوده

  .اند پنداشته عقيم می

بەشهادت رسانده شد حممد شش سالی داشت و در روزی کە امام رضا 

امام رضا وقتی مهراه هيأِت ارسالیِ مأمون بەمرو رفته بود . زيست مدينه می

 ارادۀ اهللا تعاىل بر آن قرار گرفته .اش را با خودش نربده بود کسی از اهل خانه

 چون مأمون در بغداد استقرار يافت .بود کە اين بچه در ُخردسالی امام شود

مد بەبغداد آورده شد و موضوعِ امامِت او در ميان شيعياِن بغداد و کوفه حم

مأمون دخترکی . اکنون حممد بەسن هفت سالگی رسيده بود. درانداخته شد

کە از يکی از کنيزانش داشت را بەعقِد نکاحِ حممد درآورده بود و حممد 

  . شد داماِد خليفه و داماِد خانداِن سلطنتیِ عباسی مشرده می

امام در .  سر باز زدند امام رضااز پذيرشِ امامِت کودِک سراِن اماميه

گرفتند و داناترينِ  عقيدۀ اماميه کسی بود کە مردم امور دينشان را از او می

گاه  منداِن جهان مکلف بودند کە از پيش مردمِ روزگارِ خويش بود و مهۀ دانش

ا کە الزم دارند را از تعاليمِ او کسب علم و فيض کنند و هرچە از امور دين و دني

 کە بەسن بلوغ ئی بچهگفتند جائز نيست «سراِن اماميه . امامِ زمانشان آموزند

 طفل نابالغ صحيح باشد بايد د؛ زيرا اگر امامِت امام شواستنرسيده 

 طفل .ساالن دارای تکليف است پذيرفت کە هر طفل نابالغی مهچون بزرگ

 دربارۀ مردم کە  چيزی از قضاوت و اموری زيراتواند کە امام شود  منینابالغ

و گفتند کە رضا وقتی . »داند  منی راآن نياز دارند بەدين و دنيايشان

بەخراسان رفت پسرش چهار سال و چندماهه بود و پس از آن نيز نزد پدرش 

   ٤.نبود تا علم از او آموخته باشد

 امامت خمالفت باآيد کە حبثهای داغی بر سر موافقت و  از روايتها برمی
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در خبشی ديگر از روايِت اين حبثها گفته شده کە . حممد درگرفته است

   :خمالفاِن امامت کودک چنين گفتند

امامت در کسی کە بالغ نشده است جايز نيست؛ و اگر جايز بود کە اهللا 

فرمان بەاطاعت از غير بالغ بدهد جايز بود کە غير بالغ را ُمکَلَّف نيز 

کە خردپذير نيست کە کسی کە بالغ نيست مکلف باشد  و چنان. بکند

سان جايز نيست کە کسی امام شود کە توان قضاوت کردن در  بە مهان

ميان مردم را ندارد و امور مهم احکام و شرايع دين و چيزهائی کە 

پيامرب ۔صلی اهللا عليه وآله۔ آورده بوده است و چيزهائی کە مردم در 

اگر قرار . شناسد  قيامت الزم دارند را منیامر دين و دنياشان تا روز

تر از سن بلوغ است اينها را بداند  باشد کە کسی کە يک درجه پائين

جايز است کە گفته شود کسی کە دو درجه و سه درجه و چهار درجه 

داند و حّتا نوزاِد در گهواره و  تر از سن بلوغ است نيز اينها را می پائين

ولی اين نامعقول و نامتعارف . ها را بداندپيچه نيز جايز است کە اين

  ٥.است

 بسيار بەکار بردند تا بەشيعيان های نيز تالشموافقاِن امامِت کودک

بفهمانند کە علمِ امامت ربطی بە سن ندارد، زيرا امام مهچون مردمِ عادی 

برای . نيست، و علمش علم لَُدّنی است کە اهللا تعاىل در سينۀ او هناده است

چە  گفت چنان مت او احاديثی از زبان امام صادق روايت شد کە میتأييد اما

امام رضا از دنيا برود و يک بچۀ ُخردسال داشته باشد شيعيان بايد کە امامت 

در يکی . سال نباشند بچۀ ُخردسالِ او را بپذيرند و بەدنبالِ يافنتِ امام بزرگ

دق از دنيا رفته از اين احاديث از زبان يک مرد علوی کە در زمان امام صا

  : بوده است چنين آمده بود
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بەابوعبداهللا : طالب گفته عيسا ابن عبداهللا ابن عمر ابن علی ابن ابی

ئی رخ دهد ۔که اهللا بەمن نشان  اگر برای تو حادثه«: گفتم] صادق[

: گفتم. او اشاره بە پسرش موسا کرد» مدهاد۔ چە کسی را امام بدامن؟

» ی رخ دهد چە کسی را امام بدامن؟ئ چە برای موسا حادثه چنان«

ئی رخ دهد و  چە برای پسرش حادثه چنان«: گفتم. »پسرش را«: گفت

» برادر بزرگ و يک بچۀ کوچک داشت چە کسی را امام بدامن؟

   ٦.اش را بچه: گفت

کسانی نيز معجزاتی از حممِد کودک ديده بودند کە نشانۀ امامتش بود، 

ن بدانند کە حممد وقتی بەدنيا آمده برای و برای اماميه بازگفتند تا مهگا

ازمجله، مردی بەنامِ حممد ابن ميمون . امامت آفريده شده بوده است

ئی برای پسرش حممد  گفت کە کور بوده و در مکه بوده و امام رضا نامه می

او وارد مدينه شده و نامه را برده، و يک نوکری . او داده کە بەمدينه بربد بە

ه برداشته در بغل گرفته و بيرون آورده، حممد ابن ميمون نامه بچه را از گهوار

را گشوده و جلو چشمان  ، او آن»را باز کن آن«: او گفته او داده، بچه بە را بە

 و وقتی متوجه شده کە حممد ابن ميمون کور نامه را خوانده، گرفته، بچه بچه

   ٧.است دستی بر چشماِن او کشيده و او درجا بينا شده است

گيری کە برای پذيراندِن امامِت کودک بەکار برده  بە رغم تالشهای پی

کسانی . شد چند سال طول کشيد تا اماميه امامت حممد ابن علی را پذيرفتند

کە در ساهلای بعدی در اثر تالشها بەامامِت او ايمان آوردند باز اين موضوع 

 رفت و هنوز برايشان مطرح شد کە چەگونه شود کە او وقتی پدرش از دنيا

و اين پرسش برايشان بەپيش آمده کە !  بود بە امامت رسيده باشد؟خردسال
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کە مهگان  آيا او علم امامت را کجا و از چە کسی گرفته است؟ و چون

دانستند کە وقتی پدرش بەخراسان رفته او چهار سال و چند ماه داشته و  می

ت، تالش شد کە گيری نپرداخته اس پس از پدرش نيز نزِد کسی بەآموزش

او کە بەارادۀ اهللا تعاىل بوده است کشف  چەگونگیِ انتقال علمِ امامت بە

  : ابوحممد نوخبتی در اين باره چنين نوشته است. شود

سپس کسانی کە معتقد بە امامت ابوجعفر حممد ابن علی ابن موسا 

. شدند در کيفيِت علم او کە کودکی بود انواع اختالف نظرها يافتند

کسی امام است کە عامل باشد و «: از آهنا بەبرخی ديگر گفتندبرخی 

بالغ نشده بود کە پدرش ُمرد؛ پس چەگونه علم ] حممد[ابوجعفر 

  » آموخت و از کجا آموخت؟

جايز نيست کە علمش از نزد پدرش باشد، زيرا «: برخی از آهنا گفتند

؛ و وقتی پدرش بەخراسان برده شد او بچۀ چهار سال و چند ماهه بود

تواند کە علومِ پيچيدۀ دينی را  کس منی کسی کە در اين سن باشد هيچ

او بياموزد؛ ليکن وقتی او بالغ شده اهللا ۔َعزَّ َوَجلّ۔ اينها را بە  بە

او آموخته است از قبيل ِاهلام و   گر علم امام باشد بە راههائی کە نشان

ب و تلنگر در قلب و سرپنجه زدن در گوش و رؤيای صادقه در خوا

گو با او و انواعِ بلند کردن نشانه و ستون و چراغ در برابر  مالئکۀ سخن

و مهۀ اينها را اخبار درست و مستند . او  او و عرضه کردن اعمال بە

  . »توان نفی و انکار کرد رساَند، اخباری کە منی دربارۀ او بەاثبات می

ن معنا کە اي  او پيش از بالغ شدنش امام بود بە«: برخی از آهنا گفتند

اين امر ازآِن او است نه کسِ ديگری، تا آن هنگام کە بەسن بلوغ 

و وقتی بالغ شد دانست ولی نه از جهت اهلام و تلنگر و مالئکه . برسد

زيرا وحی پس از پيامرب . و نه از جهتهائی کە فرقۀ پيشينه گفته بود



  ۵۰

۔صلی اهللا عليه وآله۔ منقطع شده است و اين عقيدۀ امجاع امت 

ت؛ و زيرا اهلام چيزی است کە علم بەچيزی از امور سودمند در اس

اش شناختی  خاطر و فکرِ تو حاصل شود کە پيش از آن درباره

توان بەعلمِ  وسيلۀ اين چيز منی و بە. ای ای و اکنون بەياد آورده داشته

 اختالف و علل کە دارد رسيد؛ ولی مهه ايناحکام و شرايع دين با 

زيرا حّتا فکرمندترين . زی دربارۀ آهنا شنيده باشدبايد پيش از آن چي

ترين مردم نيز اگر نزد  خردترين و باتوفيق خاطرترين و روشن و روشن

خودشان بينديشند ولی نشنيده باشند کە مناز ظهر چهار رکعت و 

مغرب سه رکعت و صبح دو رکعت است اين چيزها را با انديشيدن 

نتوانند يافت و با استدالل عقلی درک نتوانند کرد و با فکر خويش در

خويش خنواهند شناخت و با توفيقِ عقل خويش پی بەآن نتوانند 

و خردپذير نيست کە اين چيزها بەجز از راه تعليم و مترين . برد

کە بگوئيم چيزی از اينها با اهلام و توفيق  پس اين. حاصل شده باشد

 ما ولی. شدنی است سخنمان باطل است و حضورِ ذهْن حاصل

گوئيم کە او علم بە اينها را پس از بالغ شدنش از کتاهبای پدرش و  می

علمی کە در آهنا بەميراث برده است و آنچە کە در اين کتاهبا از اصول 

  »…و فروع ترسيم شده بوده حاصل کرده است

. شود کە امام بالغ نباشد و عمرش کم باشد«: و برخی از آهنا گفتند

لوقان است، و شود کە علم داشته باشد حّتا زيرا او حجِت اهللا بر خم

ئی باشد؛ و شود کە اسبابی کە از اهلام و تلنگر و رؤيا و مالئکۀ  اگر بچه

سخن و بلند کردن آتش و ستون و عرضه کردن اعمال و اين چيزها  هم

گونه کە اسالِف او از حجتهای  کە ذکر کردی، مهه در او باشد مهان

يحيا ابن ذکريا را مثال آوردند کە  ين باره و در ا. پيشينۀ اهللا بودند

او حکم داد؛ و اسباب عيسا ابن مريم را، و  وقتی بچه بود اهللا بە



  ۵۱

داوری بچه در ميان يوسف ابن يعقوب و زن پادشاه، و علمِ قضاوِت 

، و جز اينها را مثال ]داشت[سليمان ابن داوود ] کە[بدوِن تعليم 

شته است ولی آهنا در نظر مردم آوردند کە در حجتهای اهللا وجود دا

   ٨.»اند نابالغ بوده

کە علمِ امام تقی از علم مهۀ فقيهاِن روزگار  در اين ميان برای اثبات آن

شد کە امام تقی در آن شرکت  بيشتر است جمالسی در کاخ مأمون برگزار می

شد کە تنها کسی پاسخِ آهنا را  ئی مطرح می کرد، و پرسشهای شرعی می

موضوع اين پرسشها و . داد کە امام باشد، و او بەمهه پاسخ میدانست  می

دربارۀ . شد تا دربارۀ امامِت او شک نکنند پاسخها در ميان شيعيان پخش می

  :خوانيم يکی از اين موارد چنين می

کسانی گفتند چەگونه شود کە يک بچۀ نابالغ کە هنوز چيزی خنوانده 

  است چنين باشد؟ 

  . ايش کنيداو را آزم: مأمون گفت

مندان و فقيهاِن بزرگ و قاضی القضاِت  پس جملس آراستند، دانش

 در جملس حاضر شدند، امام در باالی جملس دستگاِه خالفِت عباسی

حکمِ کسی کە در احرام است و در «: نشست؛ قاضی القضات از او پرسيد

  » َحَرمِ کعبه شکاری را بکُشد چيست؟

دانسته کە در احرام است يا  م؟ میدر ِحل کشته يا در حر«: حممد گفت

را کشته يا بەخطا؟ او کە در احرام بوده آزاده بوده يا  دانسته؟ عمدی آن منی

َبرده؟ بچه بوده يا َمرد؟ اين خنستين بار بوده کە کشته يا تکرار بوده؟ پرنده 

؟ شکارِ کوچک بوده يا بزرگ؟ از کاری کە کرده پشيمان  کشته يا چيز ديگری

گويد کە خطا نکرده است؟ شکار را در شب کشته يا در روز؟  است يا می
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  » احرام برای عمره بسته بوده يا برای حج؟

زد کە يک  قاضی القضات وقتی اينها را شنيد از شگفيت خشک اش

  ! مهه علم داشته باشد؟ ئی اين چنين بچه

  » کنی؟ رانی می آيا سخن! يا اباجعفر«: سپس مأمون بە حممد گفت

رانی غَرائی کرد کە مهه را در حيرت  ؛ و چنان سخن»آری«:  گفتامام

 بە پاسخ دادن پرداخت و مهۀ مسائلی کە قاضی امامپس از آن . فروبرد

القضات دولت عباسی داشت و خودش نتوانسته بود کە حل کند را پاسخ 

. اين پرسشها و پاسخها بەتفصيل آورده شده است. گفت و توضيح داد

کرد، و چون کسی پاسخش را  ی مطرح میخودش نيز پرسشهای شرع

پيچيدۀ يکی از پرسشهای . گفت  و پاسخ میداد يافت خودش توضيح می منی

  : علمی کە او مطرح کرد چنين بود

او برايش حرام  نگرد و نگريسنت بە مردی در آغاز روز بە زنی می

آيد آن زن برايش حالل است؛  گاه کە خورشيد بەباال می است؛ چاشت

گاه برسد   روز برسد آن زن برايش حرام است؛ چون پسينچون نيمۀ

آن زن برايش حالل است؛ چون خورشيد غروب کند آن زن برايش 

حرام است؛ چون هنگام خفنت شود آن زن برايش حالل است؛ چون 

نيمه شب شود آن زن برايش حرام است؛ چون سپيده بدمد آن زن 

  . برايش حالل است

پيچيدۀ علمی را ندانست و از امام تقی قاضی القضات حل اين مسألۀ 

  : خواهش کرد کە خودش تفسير کند؛ و امام تقی چنين توضيح داد

او نگريسته و   اين زنْ کنيزِ مردی است، يک بيگانه در آغاز روز بە

گاه او را خريده و برايش حالل  چاشت. او حرام بوده نگريستنش بە

عصر با او ازدواج . ظهر او را آزاد کرده و برايش حرام شده. شده



  ۵۳

گفته تو برايم (مغرب با او ُمظاَهَره کرده . کرده و برايش حالل شده 

اش  سرِ شب برای مظاهره. و برايش حرام شده ) مهچون مادرم استی

طالقه کرده و  شب او را يک نيمه. کَفّاره داده و برايش حالل شده

   ٩.شده استبامداد او را برگردانده و برايش حالل . برايش حرام شده

در روايت ديگری کە کلينی آورده است گفته شده کە امام تقی ده ساله 

بود و مجعی از شيعيان کە از مناطق گوناگون آمده بودند در جملسش حاضر 

هزار  شدند و سی هزار مسئله از او پرسيدند و او در مهان جملس بەمهۀ سی

 ِمن أهلِ النَّواِحي ِمَن الشِّيَعِة فَأِذنَ قَوٌملى أَبِي َجعفَرٍ اسَتأذَنَ َع: مسأله پاسخ داد

 َولَُه َعشُر جاَبأ فََسألوُه ِفي َمجِلسٍ َواِحٍد َعن ثَالِثَني ألَف َمسألٍَة فَ فََدخلوالَُهم

   ١٠.ِسنين

مأمون سالی يک ميليون زيست، و اميراملؤمنين  امام تقی در مدينه می

دل نگاه  علويان را خوش تا بەخويشانش خبشش کند و فرستاد  میشبراي درم

با در مراسمِ باشکوهی  رفت و بەبغداد رسيد  سالگی۲۰ سنِ بە او وقتی. دارد

 ، سپس کردعروسی اکنون بەسن بلوغ رسيده بود کە الفضل دختر مأمون ام

   ١١.برد بە مدينه شبا خودرا  زنش

 در اين .رفتبغداد بە  هايش خ با زن و بچه۲۱۳او در اواخرِ زمستان سال 

 ماه در بغداد بود، و ۱۰او حدود  .ان املعتصم ۔برادرِ مأمون۔ خليفه بودزم

) خ۲۱۴آذرماه (ھ ۲۲۰بيمار شد و در اواخر ذوالقعده يا اوائل ذواحلجه سال 

کە گورستاِن » مقابر قريش« او را در.  سالگی از دنيا رفت۲۵۔۲۴در سن 

  . کردند دفن الکاظمدر کنار جدش موسا هاشم بود  بنی
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هرآشوب نوشته کە دختر مأمون آلِت تناسلیِ امام را با پارچۀ ابن ش

رو مسموم کرد کە  و افزوده کە امام را دختر مأمون از آن. زهرآگين مسموم کرد

کرد و توجهش را بەکنيزانش  از او باردار نشده بود، و او بە وی توجه منی

   ١٢.داد زيرا از او باردار شده بودند می

آلت مون زهر در أالفضل دختر م  کە اميندگوە مؤلف تاريخ قم نوشته ک

   ١٣.د شيد شهدر اثر آن امام و ، کردامام تناسلی

  ١٤.حممدباقر جملسی نيز روايتهای يادشده را در بِحار آورده استمال 

اند تا يک معجزۀ امام تقی را نشان دهند؛ زيرا  اين روايتها را آورده

ریِ عفونیِ کُشنده را در آلِت الفضل بەنفرين او گرفتار شد و مهان بيما ام

  . تناسلیِ خودش گرفت

الفضل بەنفرينِ امام بەبيماریِ ناسور در  ابن شهرآشوب نوشته کە ام

فرجش مبتال شد و هيچ پزشکی نتوانست کە او را معاجله کند تا از دنيا 

   ١٥.رفت

ترين عضو بدنش يعنی در فرجش  الفضل در هنانی جملسی نوشته کە اّم

   ١٦.نشدنی گرفت، و درد کشيد تا از دنيا رفت ناسور درمان

چنين بود کە حضرِت امام بزرگوار و زنش، در اوج جوانی، بەبيماریِ 

وفا مسموم کرده بود،  الفضلِ بی امام را ام. مشاهبی بەدنبال هم از دنيا رفتند

 إنّ اَهللا. الفضل را اهللا تعاىل بەمهان درد مبتال کرد و درد کشيد تا از دنيا رفت ام

  . گير است اهللا فرادست و انتقام: َعزيٌز ذوانتقام
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امام زين  دودماِن از شيعياِن زيدی در عراق مردیرهربِ در اين ساهلا 

حممد ابن قاسم  ( و در کوفه جاگير بودبود حممد ابن قاسمنام  بە العابدين

او از جانب پدر و مادر ). طالب ابن عمر ابن علی ابن حسين ابن علی ابن ابی

او فعاليتی برای  در زمان مأمون .لوی بود، و مردی ُشهره بەپارسايی بودع

برای او مشکلی ، لذا پرداخت  و بەنشر علومِ دين میايجاِد تشکيالت نداشت

معتصم . ايجاد نکردند ولی او را زير نظر گرفته بودند تا دست بەکاری نزند

بەاو کرد و گويا بەخالفت نشست برای او تنگيهائی ايجاد پس از مأمون چون 

رسد کە او در اين زمان  بەنظر می. خواهد کرد او را بازداشت تشر فرستاد کە

   .در صدد ايجاد تشکيالت برای دست زدن بەکاری بوده است

 در  ورفتخراسان  بە اوچون زيسنت در کوفه برايش خطربار شده بود 

  .  طالقان فرود آمدنشينِ يکی از روستاهای عرب

جاهای طالقان و سرخس و طوس و  هرات و مرو و منطقۀ زمان در در آن

 کە در زيستند  می در روستاهای متعددیخراسان قبايل بسياری از عرهباديگرِ 

 عرهبای خراسانْ خبشی از .زمان اموی برای خودشان از ايرانيان گرفته بودند

زمان  عرهبای خراسان تا اين . شيعيان علوی بودندشيعيان عباسی و خبشی

شد، يعنی  بر آهنا اطالق می» اَبناء«زبان شده بودند و صفِت  ًما پارسیعمو

  ). زادگان عرب(فرزندان عرهبا 

  بەراه اندازد و و ضِد عباسی قيام علویحممد ابن قاسم بر آن شد کە

 در اين طاهریاميرِ . خراسان را بەنيروی عرهبای خراسان از طاهريان بگيرد

  ). طاهرِ ذواليمينينپسرِ (بود  زمان عبداهللا پسر طاهر پوشنگی

  بيعت کردندحممد ابن قاسم با شيعياِن بسياری از حِد طالقان تا سرخس

 يان سپاهپيکار باچند در  ولی . بەراه افکندخويش کارش باال گرفت و قيامِ و

 طاهر عبداهللا و  شدگير دست ، و سراجنام در سرخس يافتهائی شکستطاهری

  . )خ۲۱۲ پايان سال (اش تصميم بگيرد خليفه دربارهفرستاد تا  عراقبە را  او



  ۵۶

  و،او چند ماه در زندان بود. عتصم او را در سامرا بەزندان کردخليفه م

در  امامشايع شد کە  شدر شيعيان.  کە چە بر سرش آمدکس ندانستديگر 

چند  شيعيانش يک.  از زندان گريخته و متواری شده استشبِ عيِد رمضان

جهان «ناميدند کە قرار بود  ند و او را مهدی آخر الزمان میمنتظر ظهورش بود

   ١٧.»گونه کە پر از ظلم و جور شده است را پر از عدل و داد کند مهان
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  ياإلمام النق

 ُخردسالِ چهار ساله و سه ساله داشت کە يکی علی و ديگری امام تقی دو پسرِ

ويا گ. بوده خديجديگری  حکيمه و نيز داشت کە يکی دو دختر. موسا بود

ند  شدها بەمدينه بازفرستاده اين بچه. اند قی بودهمادراِن اينها کنيزاِن امام ت

 اٰلهی در لوحِ حمفوظ چنان ارادۀتا توسط عموهای پدرشان پرورده شوند؛ و 

نوشته شده بود کە علیِ چهار ساله امامِ جانشين پدر و رهربِ دين و دنيای 

  . شيعياِن امامی شود

کە علی جانشين پدر است يا موسا،  امام تقی بر سرِ اينت پس از درگذش

اند کە   نوشته.اندک اختالفی بروز کرد کە ديرپا نبوددر ميان سران اماميه 

برای پذيراندِن امامِت  ١. موسا را ديگربرخی را امام دانستند و علی برخی

 امام داد  شد کە نشان میبازگفته و روايتی ،تالشی بەکار برده شد علی اندک

اين . تقی بەشيعيان سفارش کرده کە امامِ پس از او پسرش علی است نه موسا

شنيده پردازِ مذهبِ امامی بەنامِ امساعيل ابن مهران   را يک نظريهحديث

تبارِ کوفه از  کشی دربارۀ اين امساعيل ابن مهران نوشته کە يمنی. بوده است

وسی نوشته کە پدرانش از بوده، و شيخ ط) شاخه از ِکنده يک(قبيلۀ َسکون 

يکی ديگر از مهگناِن او . اند و او َسکونی شده بوده است موالیِ َسکون بوده

بن علی ا. است علی ابن مهزيار بودپردازِ تشيع امامی  کە مهزمان با او نظريه

زيسته، و  دۀ مسيحی بوده کە در بغداد میتبار از يک خانوا مهزيار خوزی

رسد کە امساعيل   بەنظر می٢.ن و شيعه شده استگفته کە در نوجوانی مسلما

ابن مهران نيز از نوجوانی کە مسلمان و شيعه شده بوده در تقيه بوده و در 
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. پردازِ اماميه شده است زمان امام تقی مذهبش را آشکار کرده بوده و نظريه

امساعيل ابن مهران دربارۀ . اند هردوی اينها مورد عنايت دربار عباسی بوده

  :  نقی چنين گفته استامام

قصٍد بغداد  ۔عليه السالم۔ از مدينه بە) حممد التقی(وقتی ابوجعفر 

فدايت «: بيرون شد، و اين سفرِ خنسِت او بەبغداد بود، بەاو گفتم

شوم؛ من بيم دارم کە در اين سفر گزندی بەتو برسد؛ پس از تو اين 

:  و گفتاو لبخندزنان رو بەمن کرد» امر در چە کسی خواهد بود؟

  . »ای، غيبت در اين سال خنواهد بود گونه کە تو پنداشته آن«

بيرون برده شد ] از مدينه[بار دوم کە برای رفنت بەنزد معتصم 

روی؛ اين امر  فدايت شوم؛ تو داری بيرون می«: بەنزدش رفتم و گفتم

گريست تا ريشش تر شد، » پس از تو ازآِن چە کسی خواهد بود؟

. در اينجا است کە بايد بر من بيم داشت«: و گفتسپس رو بەمن کرد 

  ٣.»اين امر پس از من ازآِن پسرم علی است

روايات . امام نقی مورد عنايت و توجه معتصم و جانشينش متوکل بود

 نقی امامبا   متوکل اميراملؤمنين خرب از روابط نيکوی اماميه بزرِگمؤلفاِن

 دعوِت متوکلبە ) خ۲۳۶(ھ ۲۴۳ در سال امام نقی کە گفته شده .داده است

کە خليفه در نشيمن گرفت  و در سرائی سامرا رفت بە اش با مهۀ اعضای خانه

   .زمان پايتخت خالفت عباسی بود  سامرا در آن.اختيارش هناد

يحيا ابن ( يحيا ابن عمريکی از نوادگان امام زيد بەنام  در اين ماهها

کە امام )  احلسين ابن علیعمر ابن يحيا ابن حسين ابن زيد ابن علی ابن

 شيعيان زيدی بود در کوفه ۔هنانی و زيرزمينی۔ سرگرمِ متشکل کردن شيعيان

برای بەراه افکندن جنبش ضد عباسی بود؛ ولی امرش افشا شد و پيش از 
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   ٤. و زندانی شدبازداشتکە دست بەکاری زده باشد بەفرماِن خليفه  آن

 و با احترام و رًمسا را متوکل )یامام نق (علی ابن حممد کە نوشتهکلينی 

متوکل رمسی نامۀ  او منت دعوت. سامرا برود بە از مدينه کە عزت دعوت کرد

اميراملؤمنين قدر و منزلت تو را «در آن عبارهتای  کە را نيز آورده است

دارد، حق تو را برخود واجب  شناسد، خويشاوندیِ تو را پاس می می

امام  بە در مهين نامه متوکل. ته شده است نوشامام نقی بە خطاب» داند می

احترامی منوده   بیاو  بەنسبتکە   آنخاطر بەوالی مدينه را کە داده اطالع نقی

 کە شود دستور دارد فرستاده می کە ، و والی جديد استاز کار برکنار کرده

نيز .  طبق نظر او عمل کنددهد و اجنام او  بەمراتب احترام شايسته را نسبت

ديدار را با تو تازه کند و رويت  کە  استمشتاقاميراملؤمنين « کە ه آمدهدر نام

از اهل بيت و او و ماندن در کنار او گرفتی هرکە ديدار  بە اگر تصميم. را ببيند

 کە  اطالع دادهاو   بەو. » با خودت بياور رامايل باشی کە موالی و اطرافيانت

يحيا ابن هرمثه ابن اعين رياست  بە  بلندپايههيأتاگر مايل باشد، يک 

   ٥. شود تا او را از مدينه تا سامرا مهراهی کنند و طبق فرمان او عمل کنندگسيل

امام نقی برای يازده سالِ آينده با احترام و عزِت بسيار در سرای بزرگی 

او مهچون . کە خليفه در اختيارش هناده بود و نزديِک کاخ خليفه بود زيست

ياِن عراق بود و دربار عباسی امامِت او را تأييد پدرش آشکاره امامِ شيع

  .  داشتامام الرَّوافِضکرد، و لقبِ رمسیِ  می

 گونه ، و مهانبەديدارِ پروردگارش شتافتخ ۲۴۷ سال  تيرماه درامان نقی

 سرای ئی از  گوشهخاک سپرده شده بود او در بەپيامرب در خانۀ خودشکە 

ماه سال  در هبمن کە  باهللا بودعَتزملُا خليفه در اين زمان .شدخودش مدفون 
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  . خ بەخالفت رسيده بود۲۴۴

او دارای چهار . خريد گاه زِن عقدی نگرفت، و کنيزک می  هيچنقیامام 

پسرانش حممد و جعفر و حسن و حسين بودند، و . پسر و يک دختر شد

 خليفه متوکل نامِ عائشه زِن پيامرب را بسيار دوست ٦.دخترش عائشه بود

خوشیِ   نامِ عائشه را بەخاطر دلد کە امام نقیرس شت؛ لذا بەنظر میدا می

  .متوکل بر دخترش هناده بوده استاميراملؤمنين 

حممد و حسين پيش از پدرشان از دنيا رفتند؛ و جعفر و حسن زنده 

بودند، و پس از او در دو سرای بزرگ در سامرا زيستند و بر سر جانشينیِ او و 

کديگر وارد رقابت و درگيريهای جنجالیِ درازمدت امامِت شيعيان با ي

کە اين دو برادر برای مهيشه  بود؛ و چون» الَعسکر«سامرا نامِ ديگرش . شدند

شان در مدينه ايشان را عسکری ناميدند   عموزادگاِن علویماندنددر اين شهر 

  ).حسنِ عسکری، جعفر عسکری(
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  ياإلمام العسکر

 گفتند کە امامت بەپسر وکيالنش زامام نقی برخی اپس از درگذشت 

گفتند امامِ برحق  بزرگترش حممد رسيده است، و وکيل حممد شدند کە می

اين حممد در زمان پدرش در سامرا درگذشته بود ولی . است و در غيبت است

برخی از وکيالِن علی گفتند کە حممد منرده زيرا پدرش بە شيعيان خرب داده 

گويد و بداء نيز رخ نداده   است؛ امام دروغ منیبود کە حممد امامِ پس از او

است اما پدرش او را از بيم دمشنانْ هنان کرده بوده است و او مهدیِ قائم 

 حممديهدادند  اينها می شيعيانی کە اموالشان را برای امام غائب بە. است

  . ناميده شدند

.  پسرش جعفر استامام نقیجانشين  کە  گفتندبرخی از وکيالن نيز

ينها گفتند کە امام نقی پس از درگذشِت پسرش حممد او را بەعنوان امامِ ا

پس از خودش بەشيعيان معرفی کرده است؛ و وقتی حممد زنده بوده حممد را 

شيعيانی . معرفی کرده بوده تا خطرهای احتمالی را از جعفر دور کرده باشد

  .  ناميده شدندجعفريهدادند  کە مالِ امام بە وکيالن جعفر می

 منصوبِ اهللا و جانشين امامِپسرِ ديگرِ امام نقی گفتند کە حسن نيز  برخی

 .اينها وکيالن حسن برای گرفنت مال امام از شيعيان شدند.  استپدرش

 را برای خودشان اماميهداند نامِ  شيعيانی کە مالِ امام را بەوکيالن حسن می

  . حفظ کردند

وسط برخی از وکيالن امام نقی حممد پسرِ درگذشتۀ امام نقی کە اکنون ت

جعفر :  شد پنجمين امامِ غائبِ شيعياِن جعفری بودامامِ غائبِ ُمنَتظَر ناميده

الصادق، حممد ابن امساعيل، موسا الکاظم، حممد ابن جعفر، حممد ابن 

خ بود پنج فرقۀ جعفريه منتظر ظهورِ اماماِن ۲۴۷يعنی اکنون کە سال . علی



  ۶۲

 فرقه کە واقفۀ خنست بودند صفِت جعفری را شدۀ خويش بودند؛ يک غائب

فرقۀ  برای خويش حفظ کرده بودند، يک فرقه نيز امساعيليه بودند، و سه

تا کنون جمموعۀ بزرگی از احاديث از زبان پيامرب و . ديگر نامِ اماميه داشتند

کرد، و خرب از آن  اماماِن پيشينه ساخته شده بود کە غيبِت امام را اثبات می

زمان کە جهان را کفر و فساد و تباهی گيرد امام بەفرماِن اهللا  ال کە در آخرداد می

  . ظهور خواهد کرد

يک : چنين بود کە شيعيان امام نقی پس از درگذشِت او سه فرقه شدند

وکيالِن اين امامِ . فرقه معتقد بە امامت حممد پسر او شدند کە در غيبت بود

 مهدی آل حممد روايت شده و نام غائب مهۀ احاديثی کە پيشترها دربارۀ

مهدی را حممد معرفی کرده بود اينک برای اين حممد ابن علیِ خودشان 

يک فرقه معتقد بە امامت جعفر و يک فرقه معتقد بە امامت . مصادره کردند

هرکدام از سه فرقۀ شيعيان امام نقی دو فرقۀ ديگر را تکفير کرد؛ . حسن شدند

آهنا نيز اينها را . کردند حيه و واقفه را تکفير میشان امساعيليه و فط و هرسه

  . کردند يعنی مهۀ شيعيان جعفری يکديگر را تکفير می. کردند تکفير می

پيش از اين گفتيم کە پس از درگذشِت امام تقی کودِک دومش موسا کە 

زِد مقام امامت کرده شد؛ ولی ارادۀ اهللا بر آن قرار  سه سال داشت نيز نام

 و رفتبەکوفه   بعدهااين موسا. کە علیِ چهارساله امامِ برحق باشدگرفته بود 

گاه کە امام نقی درگذشت، و او بەقم رفت کە مرکز  ساهلا در کوفه زيست تا آن

کە  اين. شان شيعيان امامی بودند تبارِ اشعری بود و مهگی جتمعِ قبايل يمنی

مؤلف . اند نوشتهکسی در قم ادعای امامت او را پذيرفت يا نپذيرفت چيزی ن

 قم بە او از عرهباینوشته کە موسا ابن حممد بەقم آمد، و برخی » تاريخِ قم«

؛ ولی دوتا از سراِن نيرومنِد عربِ قم )خ۲۴۸سال (فشار آوردند کە از قم برود 

او احترام بسيار بگذارند؛   از او محايت کردند و عرهبای قم را واداشتند کە بە

 چند سهم زمينهای کشاورزیِ سه روستا کە ازآِن و برايش َسرائی خريدند و
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 بود را خريده بە او خبشيدند، و بيست هزار درم مالکانی از عرهبای اشعری

او را اعزاز و  و … شدُمَحقَّقمهت و اعتقاد ايشان «پول برايش گرد آوردند، و 

و …  شد مستغنیەک  گردانيدند چنانُمَرفّه و ُمَمتَّعاز دنيا را اکرام کردند و وی 

   ١.»قم امالک خريد و آب و زمين پيدا کردبە 

اين گزارش ما را بس است تا گمان کنيم کە او با ادعای امامت بەقم رفته 

است، و وکيالِن علی النقی کە اينک وکيالِن حسن عسکری شده بودند با 

اند، و او زيرِ فشار آهنا ادعای امامتش را  ادعای او بەخمالفت برخاسته

اين گمان کە او نزد مريدانش کە عموًما عربِ اشعریِ قم . ده استمسکوت هنا

توان کە از نظر دور  شده است را نيز منی بودند امامِ در تقيه شناخته می

داشت؛ زيرا مؤلف تاريخ قم کە نسلِ پس از او بوده و داستاِن او را از پدرِ 

اند و  داده میاو   دهد کە اموال بسيار بە خودش شنيده بوده است بەما خرب می

  . اند دارای امالک بسيار نيز شده است کە اشعريان برايش خريده

گراِن امامِت اين  گزارشی را نيز کشی آورده است کە شايد بتوان با تبليغ

مردی بەنام . موسا در ميان شيعياِن قم در زمان امام نقی در پيوند دانست

:  امام نقی بەمن گفتاسحاق انباری کە از اصحابِ امام نقی بوده گفته کە

اند، مردم  گر و ملعون بندند، فتنه  الزَّرقاء بر ما دروغ می ابوالسَّمَهری و ابن ابی

مرا از دستشان ! ای اسحاق. برند، و خونشان َهَدر است را از دين بيرون می

آسوده کن و هبشت را پاداش بگير، ولی مبادا ايشان را چنان بکُشی کە کسی 

. گيرند و نتوانی کە حجتی داشته باشی و تو را بازکُشندخرب شود و تو را ب

کس  ئی ترور کنيد کە هيچ ، يعنی بەگونه»َعلَيکُم بِاإلغتيال«: سپس گفت

  ٢.کشنده را نشناسد
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بعدها کە قم در احنصار شيعيان دوازده امامی درآمد کسی دربارۀ امامِت 

مؤلف . ستکە شيعيانش چە کسانی بودند سخنی نگفته ا اين موسا و اين

دهد کە موسا چند دهه با اجالل و احترامِ بسيار در قم  تاريخ قم بەما خرب می

خ در قم از دنيا رفت و در سرای خودش مدفون ۲۸۷زيست و در زمستان سال 

 بود و ميراثش ميان زنش و دو  از دنيافرزند او بی. گاه شد شد و قربش زيارت

   ٣.خواهرش هبره شد

 از دنيا رفت پسرانش حسن و جعفر بر سرِ بەهرحال، چون امام نقی

جانشينیِ او بەاختالف و درگيری افتادند، و از هرکدامشان مشاری از نائباِن 

وکيالن امام نقی کە اکنون در ميان اين دو امامِ . کردند امام نقی محايت می

تقسيم شده بودند ) حممد پسر امام نقی کە ُمرده بود(حاضر و يک امام غائب 

اموری  بە  امام طرف ديگر را متهمی سختی افتادند و هرکدام از آهنابەدرگير

گفتند   می جعفروکيالن. کرد تا ادعای امامت او را ابطال کند  میآميز اهانت

 آهنا زباِن اهانت و بدگويی گشودند و.  علمی ندارد وايم کە حسن را آزموده

وکيالِن حسن  ٤.ادند لقب دهحِماريّ حسن را شيعياِنشهرستانی نوشته کە آهنا 

. کند گفتند کە بەدروغ ادعای امامت می  ناميدند؛ زيرا میکذابنيز جعفر را 

  .  بودتکفيرِ جعفر  بەمثابۀچنين ادعائی ۔البته۔

 نائبان حسن . متقابل اجناميد بە تکفيرِدو برادر  نائباِن اختالفکارِ

 را جعفری کە ئباننا بە امام نقیداد  نشان می کە ئی بيرون آوردند نامه لعنت

جعفر ِفسق آشکار گفتند کە  میآهنا حّتا . است بوده  لعنت فرستادهامام بدانند

 ٥.مقداری است ارجِ بی و فاسد و َمرِد بیخواره   شرابکند، دارد، فجور می

نشينی  و کاخگفتند، زيرا آن درآمدهای انبوه و آن زندگی مرفه  راست هم می
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 ی بوده باشدران کاممهراه با  کە بايست م می البته هپايتخت کشور عباسیدر 

پيش از اين دربارۀ فسق و فجور  .بود» نوشی بادهفسق و فجور و «مهان کە 

  . امساعيل پسرِ بزرِگ امام صادق نيز روايِت مؤلفان اماميه را آورديم

دو برادر چندان در اختالف شدند کە با يکديگر قطعِ رابطۀ کلی کردند، 

علی ابن مهزيار کە پيش از اين  .د روی يکديگر را نديدندو تا حسن زنده بو

ئی بەاو کرديم در اين زمان از دنيا رفته بود و برادرش ابراهيم ابن  اشاره

مهزيار وکالت امام حسن عسکری را داشت؛ و عالوه بر او چندين وکيل ديگر 

مام گرفتند تا برای ا  از شيعيان حتويل میمالنشيْن  نيز در آباديهای شيعه

  . جعفر نيز دارای چنين وکيالنی بود. بفرستند و شيعيان را تطهير کنند

گرِ امامِت جعفر عسکری يکی از وکيالن امام نقی  ترين تبليغ زبردست

بەنام علی طاِحن َخّزاز بود؛ و يک وکيل ديگر بەنام فارس ابن حامت نيز 

 وکيالن امام هردوی اينها پيش از اين. کرد اسباب امامت جعفر را تقويت می

خواهرِ فارس ابن حامت نيز گواهی داد کە امام نقی وصيت کرده . نقی بودند

   ٦.است کە جعفر امام باشد

نامه دربارۀ فارس ابن حامت بيرون  نائباِن حسن گفتند کە امام نقی لعنت

کنم؛ و فارس  داده و گفته کە هرکە او را بکُشد من هبشت را برايش تضمين می

 از وکيالن برخیدر اين ميانه .  مردی بەنام ُجَنيد ترور شدابن حامت توسط

جعفر کە پيش از آن وکيالن امام نقی و برجستگان شيعه بودند بەدست 

دهد کە حسن مستمری ماهانه  کلينی بەما خرب می.  حسن ترور شدندمريدان

شان ابواحلسن بوده و  که نام يکی(برای ُجَنيد ۔قاتلِ فارس۔ و دو مرِد ديگر 

مقرر کرد و بەوکيلش فرمود کە بەآهنا ) ز ديگری نام برده نشده استا

جنيد اندکی پس . شد اين مستمری تا حسن زنده بود پرداخت می. بپردازد
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 از حسن از دنيا رفت و ابواحلسن و آن ديگری زنده بودند و وکيل امام غائب

مام غائب نامۀ ا داد؛ زيرا فرمان دو مستمری می  بەآن)وکيل امامِ دوازدهم(

   ٧.بيرون آمد کە آن مستمری ادامه يابد

پردازاِن امامت جعفرِ کذابِ فاسقِ فاجر، در اثبات امامت  توسط نظريه

اصل آن روايتها . او و بطالِن ادعای امامت حسن روايتهای چندی ساخته شد

. اند بەما نرسيده است ولی نقل آهنا را مؤلفان بزرگ اماميه برای ما بازهناده

 ابن علی حممدی از اينها گفته شده کە شيعيان جعفر ادعا کردند کە در يک

 بود و پدرش او را با نام و منتظر امامتسفارش پدرش  بە)پسرِ ُمردۀ امام نقی(

از ولی حممد در حيات پدرش . جانشينی خودش معرفی کرده بود بەنشان

ر د کە نام نفيس را بە و پيش از مرگش يکی از غالمان پدرشدنيا رفت

کتاب و علوم و سالح و «معرفی کرد و خودش عنوان وکيل  بەخدمتش بود

 ۔امام نقی۔هرگاه پدرش  کە  گفتاو   بە حتويل داد واو   بەرا» اسباب امامت

امام اما نفيس اين امانتها را در حيات . جعفر بسپارد بەوفات يابد اينها را

 و آن در عفر رسيدج بە گونه امامت از راه حممد اين حتويل جعفر داد، ونقی

   .را تأييد کرده بود زمان حيات پدرش بود، و پدرش نيز از آن خرب داشت و آن

او بود  اين نفيس کە شاهد زندۀ امامت جعفر و واسطۀ انتقال امامت بە

اند کە شبی  دربارۀ چەگونگیِ ترورِ او نوشته. داِن حسن ترور کردنديرا مر

و او را ) اش ريختند  رفته بەدرون خانهاز ديوار باال(اش محله بردند  بەخانه

   ٨.گرفته در حوض افکندند و غرق کردند

 برجستۀ امام نقی کە برای تثبيِت امامِت جعفرِ وکيالِنتا کنون دوتا از 

دان حسن ترور يکَذّابِ فاسقِ فاجر در ميان اماميه اثرگذار بودند توسط مر
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اند کە بر سر خواهرِ  وشتهنن. اند؛ يکی فارس ابن حامت و ديگر اين نفيس شده

  ! فارس ابن حامت چە آمد

زيستند، ازدواج نکرده بودند ولی کنيز  جعفر و حسن در سامرا می

 فرزند است، ولی جعفر کردند کە بی  مردم گمان می عسکریحسن. داشتند

روابط حسن و جعفر با دربار خليفه .  دارای سه پسر و دو دختر بودعسکری

  . بود و نزد درباريان خليفه احترام شاهانه داشتندروابطی بسيار استوار 

شيخ طوسی نوشته کە امام حسن عسکری هر روز دوشنبه و پنجشنبه در 

گذشتند  رفت، و از خياباهنائی کە می مجع بزرگی از سواران بەکاخ خليفه می

وقتی بەکاخ . کرد آمد و هياهو فضا را پر می راه آمد و شِد مردم بند می

شد و در جايگاهی کە ويژۀ خودش  نشست و او وارد می و فرومیرسيد هياه می

بانان بانگ  خواست کە از کاخ خارج شود دروازه وقتی می. نشست بود می

  ٩…شد و او سوار می» !اسپ ابوحممد را بياوريد«زدند کە  می

نيز، شيخ طوسی داستانی را از زبان يکی از بزرگاِن مهنشين حسن آورده 

شدن يکی از عوام مردمِ سامرا در يکی از خياباهنای حملِ است کە خربِ کشته 

شد تا بەکاخ  اين مرد گفته کە وقتی حسن سوار می. گذرِ امام عسکری است

شد  کە او سوار می ايستاد و مهين خليفه برود جوانی از عوام بر راهش می

حسن از کار اين . کرد اش شايع می کرد و چيزهائی درباره برايش دعا می

روز نيز ما مهراهش بوديم، و او سخت برافروخته بود،  آن. بەتنگ آمدجوان 

جوان بر راهش ايستاد و چيزهائی گفت و تکرار کرد تا حسن بەسرِ  و آن

جوان بەکناری رفت تا . دوراهه رسيد، و سوارانْ راِه آن جوان را تنگ کردند

. »برو شرش را از سرم کم کن«: حسن بەيکی از نوکرانش گفت. دور شود

حسن چون بە بازار رسيد و ما مهراهش بوديم استری . نوکر او را دنبال کرد
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   ١٠.آجنا بود و لگد بەآن جوان زده او را کشت

گويد جعفر  اند کە می روايتی را کلينی و شيخ صدوق و شيخ مفيد آورده

 کيلوگرم طال بەوزيرِ خليفه ۱۶۰پس از درگذشِت حسن حاضر شد کە ساالنه 

 پسرِ وزير اين روايت کە.  او بر شيعياِن امام نقی را تأييد کندبدهد تا امامِت

عياِن قم بازگفته شي وقتی بەقم رفته برای سران )عبيداهللانامش امحد ابن (

  : است چنين است

: چون حسن را دفن کردند جعفر ابن علی بەنزد پدرم آمد و گفت

تو مرتبۀ برادرم را بەمن بده و من سالی بيست هزار دينار بە«

دولت کوشيد کە کسانی کە ! امحق«او هنيب زد کە   پدرم بە. »دهم می

دانستند با مششير از آن عقيده برگرداَند و  پدر و برادر تو را امام می

دانند چە نيازی  اگر شيعيان پدر و برادرت تو را امام می. ياب نشد کام

   ١١» داری کە دولت يا غير دولت مرتبۀ آهنا را بەتو دهد؟

من اين گزارش، از روابط بسيار دوستانۀ پدرش در زمان امحد ض

شود کە وقتی حسن بەکاخ  دهد، و يادآور می  عسکری خرب میاماموزارتش با 

کرد کە از کمتر کسی از  آمد پدرش چنان با احترام از او پذيرايی می پدرش می

دهد کە حسن بيمار شد و پدرش  و خرب از آن می. کرد مردان عباسی می دولت

ند پزشک از پزشکان دربار را بەخانۀ حسن فرستاد تا او را معاجله کنند؛ و چ

امحد گفته کە وقتی خنستين بار . او سرکشی کنند بەآهنا گفت کە بام و شام بە

او   حسن را در کاخ پدرش ديده و متوجه احترام بسيار زياد پدرش نسبت بە

ی با او کردی و شده از پدرش پرسيده کە اين کی بود کە تو چنين برخورد

 اِمام الرافِضَهاو گفته کە او ابن الرضا و   بەاحترامش بر پا خاستی؟ و پدرش بە
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دهد کە  مهين گزارش خرب از آن می. است و شخصيتی بسيار حمترم است

وقتی حسن درگذشت چە مراسم باشکوهی برای سوگواری در سامرا برايش 

   ١٢!برگزار شد

مت در خالفِت املعتز آغاز شد و در درگيريهای حسن و جعفر بر سرِ اما

خ ۲۴۹املعتمد کە در تيرماه . خالفت املهتدی و املعتمد ادامه داشت

بەخالفت رسيده بود از آغاز خالفتش گرفتار درگيری با شورش بزرِگ ضِد 

اش در اين دفتر  شد کە جای سخن درباره» شورش زنگ«عباسی موسوم بە 

راه افتاد،    جنبش در جنوب عراق بەمهين اندازه اشاره کنم کە اين. نيست

اش بر َبردگاِن گريخته  کرد کە علوی و امام است و تکيۀ عمده رهربش ادعا می

از زمينهای اربابان در جنوبِ عراق بود و هزاران تن از آهنا بردگاِن سياه 

اين جنبْش سلطنت عباسی را با خطر بسيار جدی . بودند) زنگيان(آفريقايی 

ال ادامه يافت تا سراجنام دولت عباسی توانست کە با دادن  س۱۴مواجه کرد، 

  .را سرکوب کند دهها هزار تلفاِت انسانی و دهها ميليون درم هزينه آن

 سالگی در سامرا بەديدار ۲۷ بەسنِ خ۲۵۲ماه  دی در  عسکریحسنامام 

ظاهًرا بيمار . اند دربارۀ علِت درگذشِت او چيزی ننوشته. پروردگارش شتافت

گرِ  توان کە دستهای توطئه حال منی با اين.  بەمرِگ خودش ُمرده استشده و

منابع متأخرِ اماميه اشاره بەشهيد . دانش را نيز از نظر دور داشتيجعفر و مر

کنند، ولی دربارۀ علِت مرِگ او سخنی ندارند و هيچ نشانی از  شدِن حسن می

  . اند چەگونگیِ شهيد شدنش بەدست نداده

اش و نوکران و  حمرمانش و اصحاب برجستهمهۀ و  سنمادر و خواهر ح

،  استاز دنيا رفته فرزند  بیکردند کە او کنيزان و غالمانش مهگی گمان می
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کدام از کنيزانش را  گاه کسی هيچ زيرا گرچە کنيزان بسيار گرفته بود ولی هيچ

 گانمهرو  نديده بود کە آبسنت شده باشد يا فرزندی بەدنيا آورده باشد؛ از اين

  . آمده است کردند کە هيچ فرزندی از هيچ کنيزی برايش بەدنيا نه گمان می

 و دربارۀ  و جانشين نداردکردند کە او پسر مهۀ شيعيانش نيز گمان می

   .کە چە کسی پس از او امام خواهد شد هيچ سفارشی نکرده است اين

فرزنِد او کە دانستند کە اهللا تعاىل اراده کرده کە کسی دربارۀ  ولی آهنا منی

 و  معصومامامِ برحق و جانشينِ حقيقیِ پدر و آخرين امامِمنصوبِ آمسان و 

 اراده کرده  و،خالصۀ آفرينش و هدِف کلیِ آفرينش است خرب نداشته باشد

 در غيبت باشد تا  خودش و سپس از روز تولِدش مادر بارداریِ امام از روزِکە

 ايمان و اخالصشان در حمک هناده وسيله شيعيان آزموده شوند و ميزاِن بەآن

آوَرد مستحق  شود و هرکە وجوِد مبارِک او را باور نکند و بەامامِت او ايمان نه

 شود و در جهنْم جاويدان گردد؛ »عذاب اآلِخره« و سزاوار »خلود يف النار«

  .» ِاماَم َزمانِِه ماَت ِميَتةً جاِهِلّيهَمن ماَت َولَم َيعرِْف«زيرا 

  


