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مواضع سياسي امام كاظم (ع) در مقابل خلفاي عباسي
چكيده
اين مقاله تحليل مواضع سياسي امام كاظم (ع) در مقابل خلفاي عباسي و اثبات حق زمقام داري
ايشان در مقابل حاكمان وقت است .براي رسيدن به اين امر مهم ،براساس روش تحليلقي ،تقاري،ي،
در آغاز اصول كلي انديشه سياسي امامان شامل تربيت جامعه براي تشكيل حكومت ديني ،اعتقرا
به حكومتهاي زمانه ،كنارهگيري مدبرانه و در مواردي همكاري با خلفاي زمان بقراي حفقا اصقل
اسالم ،به عنوان پيش در آمد خط مشي سياسي امام كاظم (ع) تبيقين مقيشقود .در ادامقه ،مواضقع
سياسي حضرت در برابر خلفاي عباسي ،مانند موضقع آشقكار بقراي اثبقات حق زمقامداري خقود در
احتجاج با حاكمان عباسي ،توصيه شيعيان به قطع رابطه با حكومت و نفوذ دادن برخقي از يقاران در
بدنه حاكميت طرح ميگردد و سپس به سياستهاي ايشان در برابر فرققههقا و گقروههقاي سياسقي
شيعي مانند رهبري و نظارت مستقيم بقر امقور شقيعيان ،راهنمقايي آنقان از نظقر عقيقدتي ،فكقري،
سازماندهي برخي از گروههاي شيعه ،نظارت مستقيم بر پيروان خود و بيدار كردن وجقدان انقالبقي
امت ،پرداخته ميشود تا آنجا كه ات،اذ اين مواضع ،از داليل زنداني شدن حضقرت برشقمرده شقده
است.
كليد واژهها :امام كاظم (ع) ،خلفاي عباسي ،فرقههاي شيعي ،زمامداري.
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مقدمه
يكي از جنبههاي زندگاني امامان شيعي ،انديشه و مواضع سياسي آنان است كقه بقا وجقود همقه
مطالعات انجام شده چنان كه بايد و شايد درباره آنها صورت نگرفته است .در بررسي ايقن موضقوع،
ضروري است كه به زمانه ،وضعيت و مقتضيات سياسي دوره امامت امامان توجه گقردد .ايقن مقالقه،
اوضاع سياسي دوره امامت امام كاظم (ع) را بررسي مينمايد و مواضع ايشان متناسب با آن دوران را
تبيين مي كند تا آن جنبه از زندگي حضرت را آشكار سازد كه بقه زنقداني شقدن و شقهادت امقام(ع)
انجاميد .در اين دوره ،سلطه بالمنازع خالفت عباسيان بر جهان اسالم مقيباشقد .عباسقيان پقس از
منقر

ساختن امويقان در سقال  132هقق ،،.توانسقتند در دوره خالفقت سقفاح ()،132-136

مواضع خالفت خود هم چون ابوسلمه خالل ،ابو مسلم خراساني ،عبداهلل بن علي ،محمد نفس زكيقه
و ابراهيم قتيل با خمرا را از پيش پاي بردارند و سلطه خويش را تثبيت كنند .پس از مرگ منصور كه
پسرش مهدي به خالفت نشسقت ،دوره اقتقدار عباسقيان آغقاز مقيشقود و در دوره هقارون الرشقيد
( )،170-193به اوج ميرسد .دورهاي كه وضعيت براي م،الفان عباسيان به ويژه شيعيان بقه شقدت
خفقانآميز بود و امام كاظم (ع) در چنين اوضاع حيث سياسي ،عهقدهدار امقر امامقت و رهبقري شقيعيان
گرديد.

فضاي سياسي حاكم بر جامعه اسالمي در دوران امامت موسي بن جعفر (ع)
در اين پژوهش ،قبل از آنكه به "مواضع سياسي امام كاظم(ع) در مقابل خلفاي عباسي" بپردازيم.
مروري اجمالي به علل پيش آمدن چنين اوضاعي خواهيم داشت .بعداز رسقول خقدا ()) بقه جقاي
عمل به دستورها و سفارشهاي ايشان و آيات قرآن درباره واليت امام علي(ع) بقر جامعقه اسقالمي،
فرهنگ و مالحظات قبيلهاي ،حاكم گرديد 1و همين امر ،انحرافات بعدي را رقم زد .حاكم شدن ايقن
تفكر قبيلهاي درجريان سقيفه ،سلطه امويان در جامعه اسالمي را باعث گرديد كه خقود ايقن سقلطه،
آغاز بدعتهاي سياسي است؛ يعني ملوكيت به جاي اسالميت حاكم شد ،2حكومت مقوروثي گرديقد
جنگ مستمر قدرت در جامعه اسالمي شكل گرفت ،تبعيض قومي و قبيلهاي و تفكر برتري عقر و
غير عر و خفقان  92ساله سياسي در جامعه حاكميت يافقت .3ايقن اتفاققات باعقث شقد ضقرورت
تاري،ي تغيير سياسي در جامعه شكل گيرد .اما در دوران انتشار دعوت عباسي ( )،100-132قيام-
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هاي شيعي جديدي روي داد كه قيامهاي زيد بن علي در سقال  121يقا  122قمقري و فرزنقدش
يحيي بن زيد در سال  ،126و قيام عبداهلل بن معاويه بن عبدالملك بن جعفر بن ابيطالب در سال
 ،128برجستهترين آنها

بود4.

علويان وعباسيان در آن دوره پر حادثه ،روابقط متغيقري ،از گرمقي تقا سقردي و از همكقاري تقا
رويارويي را پشت سر گذاشتند .آنان در دشمني و مبارزه با دولت اموي هم داستان بودند .مدتي بعقد،
اوضاع دگرگون شد و جنگ و جهاد ثمر داد .دولت اموي سقوط كرد و بر خالف انتظار علويقان و بقا
فريب و سو استفاده از مجاهدت آنان ،خالفت عباسي برپا گرديد .پيامد اين امر ،برپايي نهضقتهقاي
انقالبي شيعي در عصر اول عباسي بود .در دوران خالفت منصور ( )،136-158اولين قيام علقوي
عليه دولت عباسي به وسيله جماعتي از علويان رخ داد .پرچم رهبري اين قيام را محمد نفس زكيه و
برادرش ،ابراهيم بر دوش ميكشيدند .اين دو ،فرزندان عبداهلل بن حسن بودند .بعدها نيقز فرزنقدان و
نوادگان او پرچم دار قيام عليه دولت عباسي شدند .امام صاد( ،ع) و محمد بقن عبقداهلل معقروف بقه
نفس زكيه رهبر علويان زيدي برجستهترين پيشوايان علويان در عهد خالفت منصور بودند ،اما امقام
چون وضعيت را مهيا نديدند ،سكوت و كنارهگيري از مطالبه خالفت را اختيار كردنقد .محمقد نفقس
زكيه ،به گمان مهيا بودن موقعيت ،بيشترين فعاليت را براي كسب خالفت داشت .او از اواخقر عصقر
اموي به خالفت نظر داشت ودر آن زمان ،بسياري از بنيهاشم ،از جمله منصقور ،بقا او بيعقت كقرده
بودند 5.وي در بيست و ششم يا بيست و هشتم جمادي الثاني سال 145هق ،.قيام كقرد و در عصقر
دوشنبه پانزده رمضان همان سال به همراه گروه اندكي كه با او مانده بودند ،كشته شد 6.ابراهيم بقن
عبداهلل برادر نفس زكيه ،در ابتدا به نام برادرش از مردم بيعت ميگرفت .وقتي بقرادرش بقه شقهادت
رسيد ،دعوت به خود را آغاز كرد .وي در همان سال در بصره قيام نمقود و در بيسقت و پقنجم ذي-
القعده در باخمرا ،در حالي كه دو ماه و بيست و پنج روز از قيام او گذشته بود ،كشته شد.
بنابراين منصور عباسي تمام رقباي سياسي خود را كنار زد و بر حسنيان غلبه و اقتدار بال منقازعي
يافت .در اين دوران امام صاد( ،ع) بر اينكه جانشينش مش،ص نشود ،افزون بقر دو فرزنقد خقود،
امام كاظم (ع) و عبداهلل افطح ،منصور را نيز وصي خود قرار دادند.
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رفتار سياسي امام كاظم(ع)
دوره  35ساله امامت ايشان كه با صرف نظر از امامت حضرت حجقت(عج) طقوالنيتقرين دوران
امامت به شمار ميرود ،از س،تترين دورههاي امامت نيز ميباشد .اين مقطع ،مصادف بقا حكومقت
خلفاي س،ت گيري همچون منصور ،مهدي ،هارون عباسي كه همگقي در برابقر امقام ،فعاليقتهقا و
ياران ايشان حساسيت فو ،العادهاي داشتند بود ،به گونهاي كقه برخقي از يقاران آن حضقرت ماننقد
محمد بن ابيعمير مدت طوالني زنداني شد 7.اختنا ،در اين دوره ،به قدري شديد بود كقه در آغقاز،
برخي از ياران نزديك امام صاد( ،ع) همانند هشام بن سالم و محمد بن نعمان از امامت ايشان خبر
نداشتند 8.اگرچه در روزگار خالفت مهدي عباسي ،او به برخي اصالحات مانند رد مظالم ،از بين بردن
برخي از زنادقه ،تقسيم گنجينههاي منصور عباسي ،گسترش مسجد الحرام و مسجد النبي ،برداشقتن
مقصورههاي مساجد ،كوتاه كردن منبرها ،ساخت بيمارستان و تعيين مقرري براي كوران و جقذاميان
و ناتوانان پرداخت ،در مجموع ،كارنامه خلفاي ياد شده ،كارنامهاي سياه و آلوده به فساد و سقتمگري
بود .امام كاظم (ع) ،شيعيان و علويان در هر عصر به نحوي در فشار و تنگنا بودند امام كاظم (ع) با
توجه به تالشهاي امامان پيش از خقود ،تحقرگ گقروههقاي م،تلقد دوران امقامتش و همچنقين
عملكرد خلفاي عباسي ،با وضعيت س،ت و ويژهاي در جامعه روبرو بودند .بنابراين ايشقان در امتقداد
حركت امامان پيش از خود ،خطمشي و اصل اساسي انديشه سياسي خويش را سازماندهي

كردند9.

مواضع سياسي امام در برابر خلفا و حاكميت عباسي
 -1كناره گيري از مطالبه حكومت
امام در دوره منصور عباسي ،از مطالبه حكومت كنارهگيري كردند و در برخي موارد نوعي تعامل با
حكومت برقرار ساختند؛ منصور دوانيقي در ايام نوروز از امقام كقاظم (ع) خواسقت كقه آن جنقا در
مجلس تهنيت بنشيند و مردم براي تبريك عيد و اهداي تحفقههقاي خقويش نقزد ايشقان بياينقد و
حضرت آنها را بگيرند .حضرت فرمود« :من در اخباري كقه از جقدم رسقول خقدا ()) وارد شقده،
درباره اين عيد چيزي نيافتم و اين عيد سنت ايرانيان بوده و اسالم آن را محو نموده و پناه ميبرم به
خدا از اينكه ب،واهم چيزي را كه اسالم محو ساخته ،احيا كنم ».منصور گفت« :ايقن كقار را بقراي
دلجويي و جذ سپاه ميكنم .شما را به خداوند عظيم سوگند ميدهم كه قبول كنقي و در مجلقس
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بنشيني» حضرت به ناچار در آنجا نشستند و مردم به ديدن ايشان آمدند و هر كس به انقدازه وسقع
خود تحفهاي آورد و آخر همه ،پيرمردي فقير آمد و عر

كرد« :من هديهاي ندارم جز سه بيت شعر

كه جدم در مرثيه جدت حضرت امام حسين (ع) سروده و آن را تقديم شما ميكنم».

عجبتُ لِمصقولٍ عالگ فِرندهُ

يوم الهياجٍ و قد عَالگ غُبارٌ

از آن دم تيغ كه برتو بلند شد عجب باد

روز پيكار كه بر روي تو غبارهم بنشسته

و السهُم نَفذتْكَ دونَ حرائرَ

يدوعونَ جدَئّكَ والدُّموعُ غِزارٌ

از آن تير كه در پيش زنان بر تو فرود آمد

انصار اشك ريزان از جدت استمداد طلبيدن

اَال تَقَضقَضَتِ السَّهام و عاقَها

عن جِسمِكَ االجاللُ و االِكبارُ

تير نشكست ونشد مانع آن

از تن تو هيبت و حشمت واجاللت اي ف،ر كبار

حضرت فرمود« :بنشين هديه تورا پذيرفتم ».آن مرد نشست ،حضرت نزد منصقور فرسقتادند كقه
اين هديه ها را چه بايد كرد .منصور همه آنها را به امام ب،شيد .حضرت هم تمام آن را بقه پيرمقردي
كه مرثيه خواند ،ب،شيدند! از آن جايي كه بسياري از لشگريان منصقور حتقي دهقانقان معقروف آن
نواحي ايرا ني بودند و طبيعي بود كه به مناسبت اين عيد هر سال هداياي زيادي به منصور اهدا مي-
كردند ،به اين ترتيب وجوه زيادي به خزانه او كه به ب،ل نيز شهرت داشت ،افزوده ميشد .بقه نظقر
مي رسد منصور در اين سال تصميم گرفته بود با اين حركت به ش،صيت امام خدشه وارد كنقد و بقه
عبا رت ديگر ،قصد داشت اين اقدام را به تهديدي براي موقعيقت اجتمقاعي امقام تبقديل نمايقد؛ امقا
برخورد حضرت با اين حركت منصور جالب بود زيرا امام از همين اقدام براي تكقريم منزلقت علقم و
شعر بهترين استفاده را نمودند .از سوي ديگر با ات،اذ اين روش ،هم به منصور و درباريانش فهماندند
كه به هدايا و زر ،و بر ،دنيا دل نبستهايم و هم پيرمرد شيعه نيازمندي كه خاطره امام حسقين (ع)
را تجديد نمود ،شاد كردند و به اين ترتيب امام در عيد نوروز ،آنان را محكوم نمودند و اين تهديقد را
به فرصتي در جهت نيل به اهداف خود تبديل

كردند10.
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 -2برخورد وموضع روشن امام(ع) در مورد غصب حكومت امامان شيعه
حضرت در مورد خالفت ،موضعي آشكار در احتجاج با خلفاي عباسي درباره اثبات ح خود مقي-
گرفتند ،بدين طري اعترا

خود را به غصب حكومت از طرف آنان اعالم مقيكردنقد ،يعنقي بيقان

ميداشتند كه بر همه مسلمانان در تصدي اين مقام برتري دارند براي نمونه چند مورد را ذكقر مقي-
كنيم:
الد) زماني كه امام كاظم (ع) بر مهدي عباسي وارد شدند و ديدند او رد مظالم ميكند پرسقيدند:
«چرا آنچه را كه از راه ستم از ما گرفته شده برنميگرداني؟» مهدي عباسي پرسيد« :آن چيست ؟»
فرمودند« :فدگ» گفت« :حدود آن را مش،ص كن تا برگردانم ».ايشان فرمودنقد« :يقك حقد كقوه
احد 11و حد ديگر آن عريش مصر ،12حد سوم سيد البحر 13و حد چهارم دومه الجندل »14وي گفت:
تمام اينها؟ امام فرمودند« :بلي تمام اين سرزمين از جاهايي است كه بدون جنگ و جدال وسقتيز بقراي
پيامبر اكرم ()) فتح شد ».مهدي عباسي گفت« :خيلي زياد است در اين مورد فكري

ميكنم»15.

) زماني ديگر هارون از امام راجع به فدگ پرسيد تا آن را به ايشان پس دهد امام از پس گرفتن
خودداري كرده ،فرمودند« :مگر اينكه حدود آن را نيز پس دهي ».رشيد پرسيد« :حدود آن چيست؟»
فرمودند« :اگر حدود آن را بگويم ،آن را باز پس ن،واهي داد» هارون اصرار كقرد تقا حقدود آن را
براي ايشان معلوم كند .فرمودند« :حد اول آن عدن »16چهره رشيد در هم كشيده شد .گفت« :بگو»
امام فرمود« :حددوم سمرقند .17رنگ صورتش برگشت فرمود« :حد سقوم آفريقيقه اسقت ».18چهقره
رشيد سياه شد ،باز گفت« :حد ديگر را بگو» فرمود« :حد چهارم سيد البحقر اسقت» گفقت« :ديگقر
براي ما چيزي باقي نميماند ».ايشان فرمود« :ميدانستم تو آن را پس ن،واهي

داد»19.

يكي از سياستهاي خلفاي عباسي ،مظلوم نمايي و عوام فريبي براي كسب مشقروعيت بقا شقعار
«حاكميت دين بر جامعه» بود كه در اين زمينه نظريه وراثت اعمام را براساس نظريه موروثي بقودن
خالفت ارائه كردند .درباره اين دو داستان به نظر ميرسد مهدي و هارون عباسقي بقا هقدف عقوام
فريبي ،آمادگي خود را براي پس دادن فدگ اعالم ميكنند كه خلفاي قبل آن را غصب كرده بودنقد.
امام (ع) از اي ن فرصت استفاده كردند و با روشن ساختن حدود فدگ ،به آن دو فهماندند كه خالفقت
ح ايشان است و عباسيان به ناح در اين جايگاه قرار گرفتهاند .طبيعي بود كه آن دو چنين كقاري
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را انجام ندهند؛ زيرا آنان براي حفا حاكميت خود هر ظلم و جنايتي را مرتكب ميشدند .مأمون نقل
ميكند« :در يكي از سفرهايي كه پدرم هارون به حج ميرفت ،به مدينه الرسول وارد شقد .همقه بقه
ويژه بزرگان شهر ،به اجبار ديدنش ميآمدند .روزي موسي بن جعفر (ع) نزد وي آمد و مورد احترام او
قرار گرفت ،هنگام رفتن به امر پدرم تا خانهاش ايشان را همراهي كرديم .مأمون ميگويقد :وقتقي از
پدرم علت اين احترام را پرسيدم ،گفت« :المُلك عقيمً؛ تو كه فرزند من هسقتي ،اگقر بقدانم در دلقت
خطور ميكند كه مدعي من بشوي ،سرت را از بدنت جدا ميكنم
ج) اعترا

!»20

ضمني ديگر امام در مرقد شريد رسول خدا ()) صورت گرفت آنجا كقه هقارون رو

به ضريح مقدس كرد و چنين سالم گفت« :درود بر تو اي پسر عمو !» وي از نسبت خود با نبياكرم
()) مفت،ر بود؛ زيرا ميخواست به مردم اين گونه القا كند كه نزديكي او با حضرت از اسبا نايقل
شدنش به مقام خالفت است .امام كه در آنجا حاضر بودند ،بر رسول خدا ()) چنين درود فرستادند:
«سالم بر تو باد اي پدر!» رشيد بسيار ناراحت شد ،زيرا ايشان در ف،قر و مجقد بقر او پيشقي گرفتقه
بودند .حضرت با اين برخورد ،اعترا
پسر عمو اعالم

ضمني خود را به هارون در انتصا رسول خدا ()) با عنوان

كردند21 .

فعاليت امام در برابر حكومت عباسي و فرقهها
نيروي فراواني از امامان شيعه(ع) صرف مبارزه با گروهها و فرقههاي زمانشان شدند كه اگقر ايقن
گروهها وجود نداشتند ،صرف امور فرهنگي ميشد و جامعه بشري ،از آن بهرهمند

ميگرديد22.

امام كاظم (ع) به دليل تالشهاي امامان قبل از خود ،تحرگ گروههاي م،تلد دوران امامتشقان
و همچنين عملكرد خلفاي عباسي ،با وضعيت س،ت و پيچيدهاي در جامعه روبرو بودند ،زيقرا تشقيع
گسترش يافته بود .گرچه پيروان ،سقمطيه ،مباركيقه ،اسقماعيليه فطحيقه ،زيديقه و بعضقي ديگقر از
شيعيان ،امامت حضرت را قبول نداشتند ،سعي امام بر اين بود كه جامعه را براي مقابلقه بقا حكومقت
مهيا سازند.
در روزگار حكومت هارون ،مبارزه ميان دستگاه عباسقي وعلويقان بقه اوج خقود رسقيد .بقا آنكقه
حاكميت عباسي در عصر طاليي خويش به سر ميبرد ،در سركو و نابودي كامقل ايقن حركقتهقا
توفي چنداني نيافت؛ زيرا شمار هواخواهان و ياوران علويان ،نه تنها در ميان مقردم رو بقه افقزايش
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گذارده بود ،بلكه اين موج به بزرگان دولت رسيده و دامن گير آنان نيز شده بود و بعضي از آنان هقم
به اين موضوع تمايل نشان ميدادند .فعاليتهاي امام كاظم (ع) در مقابل حاكمان عباسي عالوه بقر
اصل تقيه ،در دو محور صورت پذيرفت.
سازماندهي گروههاي شيعي
تهيه فهرستهاي خصوصي و سري از نامهاي شيعيان همراه بقا سقازماندهي برخقي گقروههقاي
شيعي ،به صورت پنهاني صورت ميپذيرفت؛ به طوري كه مأموران حكومقت ،تمقام تقالش خقود را
براي رسيدن به آن اسامي انجام ميدادم ولي در نهايت نميتوانستند به مقصود خود برسند 23.در هقر
صورت آن گروهها ،تشيع را در سراسر كشورهاي اسقالمي ،دور از چشقم حكومقت و مراقبقت آنقان
منتشر كردند ،تا جايي كه به صورت نيروي عظيمي درآمدند .از اين رو دشوار بود كه خالفت عباسي
بتواند آنها را به اطاعت وا دارد و سرانجام ،در عهد امام رضا (ع) مأمون ناچار شقد بنقا بقه مصقلحت
سياسي ،به آن حضرت پناه جويد و واليت عهدي را به ايشان واگذارد .امام كاظم (ع) بقا ايقن روش،
به ح خود در حكومت تاكيد مقي كردنقد و بقه نگهقداري يقاران و هقواداران خقود در آن وضقعيت
ميپرداختند .حضرت در نظارت ،برنامهريزي ،رشد و روشنگري و مدد رسانيدن به آنان با همه روش-
هاي مقاومت و هدايتشان تا سطح پيشتازي آگاهانه و آشنايي با زمان ،به وظايد مكتبي خقود عمقل
نمودند .شواهد ذيل مويد روش امام (ع) در اين سازماندهي

است24.

 -1تأييد جنبشهاي انقالبي و پشتيباني از وفاداران آنها كه انقالبيهاي خاندان او ،اين حركتها
را رهبري مي كردند و در اين جهت به امر به معقروف و نهقي از منكقر مقيپرداختنقد .بقراي نمونقه،
ابوالفرج اصفهاني مينويسد« :زماني كه سر حسين بن علي را بعد از «واقعه فخ» نزد حضرت آوردنقد
و از اين ايشان سوال كردند كه او را ميشناسيد؟ فرمود« :آري اين سر حسقين اسقت» او مسقلماني
صالح بو د كه مدام در حال قيام و قعود و روزه بود و در راه امر به معروف و نهي از منكر كشته شد و
در ميان اهل بيتم كسي همانند او وجود

نداشت25.

 -2به دست گرفتن رهبري ،نظارت مستقيم بر امور شيعيان و راهنمقايي آنقان از نظقر عقيقدتي،
فكري و رفتاري براي تقويت آنان و نفوذ دردرون امت ،تا اهداف حضرت به ثمر نشيند و انحرافات و
كج رويهاي امت اصالح گردد .از اين رو ،ايشقان و پقيش از او پقدران بزرگقوارش ،پيوسقته تحقت
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تعقيب ،مراقبت و اذيت و آزار قرار داشتند .شيعيان در آن روزگارِ سياه ،با س،تيهقا و گرفتقاريهقاي
بسياري روبرو بودند به گونهاي كه براي ابراز دردها و رساندن شكايتهاي خويش ،هقي راهقي جقز
نوشتن بر در و ديوار نداشتند .تا مردم را بر آن آگاه كنند و بدانند كه چه رنجهقا و شقكنجههقايي بقر
آنان وارد

ميشود26.

 -3ارتباط امام كاظم(ع) با شيعيان از طري وكاليي بود كه در نققاط م،تلقد حضقور داشقتند و
مسئول پاس،گويي و جمعآوري وجوه بودند؛ به گونهاي كقه درايقن دوره ،سيسقتم وكالقت و ارتبقاط
تشكيالتي امام با شيعيان منسجمتر شده بود.
احتجاج با زمامدار حكومت
كتب حديث و تاريخ ،برخوردهاي متعدد خلفاي عباسي با امام كاظم (ع) نقل كرده اند 27.بيشترين
برخوردها با هارون است كه ب ه چند مورد اشاره گرديده است؛ اما نكته مهم اين اسقت كقه عباسقيان
براي مشروعيت ب،شيدن به حكومت نامشروعشان ،مجبور بودند به نوعي خودشان را به رسول خقدا
()) منتسب كنند .از اين رو ،در زمان منصور بحث تقدم وراثت عمو بقر دختقر بقين بنقيعبقاس و
علويان بسيار جدي ميشد .عباسيان كه در روي كار آمدن خود و مبقارزه بقا بنقياميقه ،از شقعارهاي
علويان و پيروان آنها استفاده زيادي برده بودند و ابتدا مشروعيت حكومت خقود را از طريق وصقيت
ابوهاشم به حضرت علي( -ع) مي رساندند ،به تدريج از علويان فاصله گرفته و ادعقا كردنقد خالفقت،
ميراث عموي پيامبر ()) است آنها با تكيه براين اصل جاهلي كه دختر ارث نمي برد ،وارث ايشقان
را عباس تنها پسر عبدالمطلب معرفي كردند كه تا زمان رحلت حضرت زنده بود ايقن ادعقا در طقول
دوره خالفت مهدي عباسي نشر يافت كه عباس ،امام بر حق پقس از پيقامبر()) اسقت؛ بنقابراين،
امامت به خاندان او تعل دارد .در مقابل ،علويان به ويژه اهل بيت (ع) با استناد به آيات قرآنقي و احكقام
عقلي ،در صدد رد ادعاي عباسيان برآمدند و بدين گونه بحث وراثت اعمام و بنات مطرح شد.

28

زنداني شدن و شهادت امام (ع)
قبل از بيان برخوردهايي كه به زنداني شدن امام انجاميد ،يكي از داليل نفوذ علويان آن بود كقه
مردم آنان رابه چشم فرزندان رسول خدا ()) مينگريستند .حضرت نيز به اين منزلت بارهقا اشقاره
كردهاند 29.در مقابل ،امويان و عباسيان س،ت با آن مقابله مي كردند تا از احترام علويان بكاهنقد .از
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جمله معاويه اصرار داست كه مردم آنها را فرزندان حضرت علي (ع) بدانند نقه فرزنقدان رسقول خقدا
()) .عمرو عا) نيز ازاين مساله نفرت داشت 30.اين موضوع در برخوردهاي هارون بقا اهقل بيقت
(ع) ،به ويژه امام كاظم (ع) نيز مطرح بود و تأكيد امام (ع) بر اين مطلب ،يكي از علل زنداني شقدن
آن حضرت شمرده شده است .بنابراين هارون از امام كاظم (ع) سوال كرد« :چگونه شما ميگوييد از
ذريه رسول خدا ()) هستيم در حالي كه پيامبر فرزند پسر نداشته و شما فرزندان دختر او هستيد؟»
آن حضرت دو دليل از قرآن براي او ذكر فرمودند« :يكي آيقهاي كقه حضقرت عيسقي (ع) را فرزنقد
حضرت ابراهيم ميشمارد .دوم آيه مباهله كقه در آن ،امقام حسقن (ع) و امقام حسقين (ع) مصقدا،
«ابناءنا» دانسته

شدهاند31».

مورخان داليل زنداني شدن وبه شهادت رساندن امام كاظم (ع) به شرر ييرل
يكر كردهاند:
هارون در سال  179هق ،.در مسير حج به مدينه آمد و بعد از ورود به روضه النبي در سالم دادن
به آن حضرت خود را پسر عموي رسول مكرم اسالم ()) ناميد .امام هقم خقود را فرزنقد حضقرت
معرفي كرد ،برخي از مورخان اين روشنگري را به عنوان يكي از علقل زنقداني شقدن حضقرت ذكقر
كردهاند .زنداني شدن امام (ع) پس از اين واقعه ،نشان ميدهد كه اين عمل ايشان به لحاظ سياسقي
تهديدي جدي براي هارون

بود32.

علت ديگري كه براي زنداني شدن امام بر شمرده شده ،تقيه نكردن برخقي از شقيعيان اسقت .در
جوامع روايي شيعه ،بابي به عنوان «با تحريم اذاعه الح مع ال،وف به» 33وجود دارد كقه حقاوي
احاديث فراواني در زمينه لزوم تقيه در اين وضعيت است .از طرف ديگر ،رعايت اصقل تقيقه درميقان
شيعيان اماميه ،سبب ميشد تا دشمن تصور كند شيعيان كمترين اقدام سياسي را بر ضد آنان دارند و
امامان خود را تنها به عنوان امام فكري و معنوي ميپذيرند .به همين دليل ،خلفا به علويقان زيقدي
مذهب كه دائم در پي قيام سياسي بودند ،توصيه ميكردند كه همانند عموزادگان خقود (موسقي بقن
جعفر) باشند تا سالم بمانند .بنابراين شيعيان موظد بودند مطالب مربوط به امام و رهبقري را م،فقي
نگاه داشته و اسرار رهبري را افشا نكنند .طبيعي است آنگاه كه مطالبي درباره امامت موسي بن جعفر
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(ع) و واجب بودن اطاعت از ايشان در جايي مطرح ميشد ،مشكالتي را بقراي امقام و افقراد مطقرح
كننده به وجود

ميآورد34.

درباره داليل به شهادت رساندن امام كاظم (ع) به شواهد تاري،ي ذيل ميتوان اشاره نمود:
الد) آگاهي يافتن هارون از اعتقادات شيعيان به امامت امام ،زيرا او متوجه ارتباط مستمر شقيعيان
با امام شد و به سبب ترس از دست دادن سلطنتش ،آن حضرت را به شهادت رسقانيد 35.ايقن رابقط
مستمر با شواهد ذيل اثبات ميشود:
اتصال علما به امام (ع) و نقل روايت از ايشان .شيخ طوسي نام  245نفر و قرشي نام  320نفقر
از روات و اصحا حضرت را ذكر

نمودهاند36.

) سعايت علي بن اسماعيل به عنوان يكي ديگر از عوامل شهادت آن حضرت ذكر شقده اسقت.
يحيي بن خالد برمكي از اين كه هارون فرزند خود را به منظور تربيت نزد جعفر بن محمد بن اشقعث
گذاشته ،ناراحت بود و با خود ميگفت« :هرگاه فرزند هارون كه تحت سرپرستي نامبرده رشقد مقي-
كند ،به مقام خالفت نايل آيد ،وزارت را از من و فرزندان من ميگيرد و به جعفقر و كسقان او مقي-
سپارد ».به همين مناسبت ،درصدد حيله برآمد تا جعفر را از اين سمت عزل كند؛ زيرا وي موسي بقن
جعفر (ع) را امام ميدانست و به واليت وخالفت ايشان ايمان داشت .يحيي كه از روش او باخبر بود،
فرصت مناسبي به دست آورد و طرح دوستي تازه با وي برقرار نمود و پيوسته به خانه او رفت و آمقد
مي كرد تا كامالً از روش و مرام او باخبر شد .باالخره تمام اسرار اورا با اضقافاتي بقه عقر

هقارون

رسانيد كه به عزل او انجاميد .او براي انتقام از جعفر ،درصدد توطئه اي بر ضد امام كاظم(ع) بر آمقد.
ازاين رو ،در پي يافتن ش،صي از علويان براي سعايت نزد هارون بود .در نهايت ،با كمك مقالي بقه
علي بن اسماعيل كه فقير بود ،او را براي حضور در مجلس هارون تشوي كقرد تقا بقه وسقيله وي،
نقشه هاي خود را بر ضد حضرت عملي سازد .بعد از موافقت علي بن اسماعيل براي ايقن امقر ،امقام
تالش كردند تا با كمك مالي واداي دينش ،او را از اين كار منصرف سازند اما او نزد هقارون رفقت و
بر ضد امام س،ن گفت .شيخ مفيد در ادامه مينويسد:
«در همان سال (179هق )،.هارون به حج آمد و در مدينه ،دستور توقيد امام را صادر كرد.
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به نظر ميرسد دليل سعايت علي بن اسماعيل ،حسقادت او بقه جايگقاه امقام باشقد و احيانقاً او از
بعضي اسرار امام آگاه بوده است .اين احتمال از نوع برخورد امام و برحذر داشتن وي از اين كه مبقادا
اسبا يتيم شدن فرزندان حضرت را فراهم نمايد تقويت

ميشود37.

ج) فضل بن يحيي (زندانبان هارون در بغداد) بعد از تحويقل گقرفتن امقام و ديقدن عبقادتهقاي
ايشان بر خالف انتظار هارون ،حضرت را تكريم كرد .خبر اين موضوع به هارون رسيد و از عملكقرد
او خشمناگ شد و دستور داد تا امام را به شهادت برساند .اما او امتناع كرد و بقه سق،تي تنبيقه شقد.
زماني كه يحيي بن خالد پدر فضل از اين موضوع اطالع يافت ،خودرا به دربار هارون رسانيده؛ اظهار
داشت « :فضل جوان است و اگر نتوانسته خواسته امير را اجابت كند ،من آن را اجابت ميكنم ».بعداز
گرفتن فرمان شهادت امام به سرعت به طرف بغداد رهسپار گرديد و با ابالغ اين پيام به سندي بقن
شاهك ،حضرت را توسط او شهيد

نمود38.

با توجه به شواهد ذكر شده ،به نظر ميرسد ،امام كاظم(ع) در تمام ارتباطاتشقان ،تقيقه را رعايقت
ميكردند و كمترين بهانه را به حاكمان عباسي نميدادند ،اما در زمان هارون كم و بيش اخبقار ايقن
روابط و همچنين وجود تشكيالت وكالت ،به حاكم عباسي ميرسيد ،اما اثبقات ايقن امقور بقه دليقل
سياستهاي ح ضرت مشكل بود ،بنابراين با به وجود آمدن چند بهانه ،ايشان دستگير و روانقه زنقدان
شدند .مقام امامت آن حضرت حتي براي نزديكان ايشان آنگونه كه امروز براي شيعيان روشن اسقت
آشكار نبوده و شايد بتوان ادعا كرد كه نوعي حسادت به امام وجود داشته است ،لذا بقه داليلقي كقه
ذكر شد و همچنين احساس خطر هارون از حضور امام در جامعه و مواضع سياسي امام ،ايشان را بقه
زندان افكند و سرانجام امام كاظم(ع) در سال  183قمري در زندان سندي بن شاهك بقه شقهادت
رسيد39.

نتيجه
امام كاظم (ع) از يك طرف براي تبيين راه درست اسالم ،با افكار متناقض فرقههقا و گقروههقاي
سياسي روبرو شدند ،و ناگريز از پيمودن مسيري دشوار براي هدايت جامعقه شقيعه و پيقروان اماميقه
بودند و از طرف ديگر ،در مقابل حاكمان ظالم عباسي ،سياست ويژهاي را در پيش گرفتنقد .بقه نظقر
نگارنده ،تالش امامان پيش از حضرت ،متوجه برنامهريزي و به وجود آوردن گروهي بزرگ و متحقد
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از شيعيان شده بود تا به روش آنان تربيت شوند و آگاهي آنان باال رفته ،پايگقاههقاي مردمقي شقان
يكپارچه و چارچو فكري واجتماعي شان در جهان اسالم با برنامه عقيدتي آنان شكل بگيرد .از اين
رو ،امام با ات،اذ سياستهايي ويژه در مقابل حاكمان عباسقي ،درصقدد تبيقين حق حاكميقت امقام
معصوم و احياي نظريه امامت منصو) الهي بودند .به گونه اي كه حضرت ،مشروعيت حاكميقت را
از ناحيه خداوند مي دانستند .امام حاكميت منصو) الهي ،درصورت مقبوليت وبيعت عمومي تحقق
مي يابد .با توجه به اوضاع خا) زمانه امام ،راهبرد حضقرت ،بقه مبقارزه سياسقي و تغييقر حكومقت
معطوف بود كه در بررسيهاي صورت پذيرفته ،در نهايت ،سياستها و عملكرد امام در جهت اثبقات
ح حاكميت امام معصوم (ع) احياي نظر امامت منصو) الهي ارزيابي شد .امام كاظم (ع) در ادامقه
تالشهاي پدران خود دراثبات حاكميت امامان معصوم (ع) و نظريه امامت منصو) الهقي پيگيقري
كردند و طب شواهد تاري،ي در اين جهت را ميتوان چنين ارزيابي نمود:
 -1به دست گرفتن امامت و رهبري شيعيان و نظارت مستقيم بر امقور آنقان ،هقدايت عقيقدتي،
فكري و سازماندهي آنان؛
 -2تبيين خط مشي سياسي امامان توسط حضرت و شقاگردان ايشقان در جامعقه مبنقي بقر حق
تشكيل حكومت توسط امام معصوم(ع)؛
 -3نظارت مستقيم ،راهنمايي پيروان در ات،اذ مواضع سلبي و منفي در برابر خالفت عباسقي ،بقه
منظور اثبات نامشروع بودن آن؛
 -4نفوذ دادن برخي از ياران در بدنه تشكيالت خالفت عباسي؛
 -5آگاه نمودن جامعه و امت اسالمي با اسالم نا محمدي ())؛
 -6منسجم نمودن و هدايت تشكل همسوي و سازمان وكالت جهت ارتباط با شيعيان؛
 -7موضع آشكار امام(ع) براي اثبقات حقانيقت خقود در موضقوع خالفقت ،در احتجقاج باخلفقاي
عباسي؛
 -8با توجه به آنكه هارون پي به تحركات و اقدامات حضرت برده بود اما هارون نتوانست از ايقن
تحركات و اقدامات جلوگيري نمايد .بنابراين حضرت با اين تشكيالتي كه به وجود آوردند ،به دنبقال
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ايجاد انقالبي بودند كه يا در آن مقطع جوا ميداد يا در دورههاي بعد به نتيجه ميرسيد .لذا هارون
ايشان را به زندانهاي طوالني مدت محكوم كرد و سرانجام به شهادت رساند.
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