
 

 



 

 مالعلیه الس کاظمشناخت مختصری از زندگی امام 
 .است السالمعليه صادق حضرت ششم  پيشواى پدرش و ،«حميده » بنام بافضيلت بانويى مادرش ،«كاظم » لقبش ،«موسى» او امن

 به(186 يا)  183  ساا   در و  گشاود  جهان به  چشام (  مدينه  اطراف  روساااهاى  ام يكى)  «ابوأ» سارممي   در هجرى 128 ساا  در  او
 .رسيد شهادت

 حضرت  معاصر خلفاى

 با  دوران اي   در  حضارت  آن.  گرديد آغام  كاظم   حضارت  امامت  دوران  رسايد، شاهادت به  الساالمعليه صاادق امام كه 148 ساا   ام
 :بود معاصر مير در شده  ياد خلفاى

 1(158-136) دوانيقى منصور

 (169-158) مهدى به معروف محمد

 (170-169)  هادى

 (193-170) هارون

 .بود تسلط و قدرت دراوج عباسى، سامگر و مشهور خليفه دوانيقى، منصور السالمعليه صادق امام شهادت  هنگام

 و فقها بلكه شايعيان، تنها نه  راه  اي  در  او.  رساانيد قال  به را  فراوانى  هاىانساان  خود،  حكومت  هاىپايه  براى كه  بود كساى منصاور
 جرم به  را «ابوحنيفه» چنانكه داد،مى  قرار  آمار مورد  ساصت  ورميدند،مى مصالفت  او با كه  نيز  را تسان  جهان  بزرگ هاىشاصصايت

  مندان به  و مد شاالق  بود، داده   فاوا(  عراق  در عباساى ضادّ قيام رهبر و  محض عبداهلل  پسار) «ابراهيم »  ام پشاايبانى به  او برضاد اينكه
 2!افكند

 به اساالمى  قلمرو منامع  بال حاكم  كه  گرديد  روبرو ساامگرى  ممامدار چني  با ساالگى بيسات سا   در  پدر، شاهادت  ام پس كاظم  امام
 .رفتمى شمار

 :نوشت وى به اىنامه طى شد، آگاه  صادق امام شهادت ام( مدينه فرماندار) «سليمان ب  محمد» توسط كه وقاى منصور

 !بزن را گردنش و ك  احضار را او داده، قرار خود جانشي  را شصصى محمد ب  جعفر اگر

 :رسيد بغداد به مضمون اي  به مدينه فرماندار گزارش كه نكشيد طولى

 :عبارتندام كه برگزيده  خود وصى عنوان به را نفر پنج خود، رسمى نامهوصيت ضم  محمد ب  جعفر

 !دوانيقى منصور وقت، خليفه-1

 (!دهنده  گزارش خود و مدينه فرماندار)سليمان ب  محمد-2

 (كاظم  امام بزرگ برادر)محمد ب  جعفر ب  عبداهلل-3

 السالمعليه جعفر ب  موسى-4

 (!حضرت آن همسر)حميده -5

 !برساند؟ قال به بايد افراد اي  ام يك كدام كه بود كرده  تكليف كسب نامه ذيل در فرماندار

 !كشت شودنمى را اينها: مد فرياد و گرديد خشمگي  العاده فوق شود، روبرو وضعى چني  با كردنمى تصور هرگز كه منصور
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 حضارت  يعنى  خود  واقعى  جانشاي  و  بعدى امام  قبالً  الساالمعليه صاادق امام  ميرا  بود؛  ساياساى  حركت يك امام  نامهوصايت اي  الباه
 داشات، آگاهى منصاور  خطرناك و  شاوم  هاىنقشاه  ام كه آنجا  ام ولى  بود  كرده   معرفى  علوى  خاندان و  خاص شايعيان به  را  كاظم 
 .بود نموده  وصياى چني  هفام  پيشواى جان حفظ براى

 پاسدار دانشگاه جعفری
 بدهد  نشاان حسااسايت  آن  روى آغام  ام منصاور حكومت كه  اىبرنامه و  حاد  اقدام  هرگونه كه دادمى  نشاان  احوا  و  اوضااع  بررساى
  تربيت به و  داد  تشكيل  جعفرى دانشگاه   وسعت به  نه اىحومه  و  گرفت  را  پدر  علمى  برنامه دنباله  كاظم  امام  رو ي ا  ام  نيست، صاال 

 .پرداخت فضيلت و علم  رجا  و بزرگ شاگردان

 آن محضار در هاشامى  خاندان رجا   و  الساالمعليه  كاظم  امام  خاص شايعيان  و ياران  ام  ميادى گروه   :نويسادمى «طاووس  ب  سايد»
 در كه حكمى هر  و  نمودندمى يادداشات  را حاضاران هاىپرساش به حضارت آن هاىپاساخ و  گهربار ساصنان و  آمدندمى گرد  حضارت
 1.كردندمى ضبط نمود،مى صادر آمدىپيش مورد

 :نويسدمى«اميرعلى سيد»

 رهبرى به بلكه  نشاد، تعطيل  او  علمى مكاب  خوشابصاانه  ولى  درگذشات مدينه  شاهر در  الساالمعليه صاادق  جعفر امام 148 ساا   در
 2.كرد حفظ را خود شكوفايى السالم،عليه كاظم  موسى فرمندش و جانشي 

 فضااا ل نظر  ام بلكه  بود، داده   قرار  الشااعاعتحت  را  روم آن  علمى رجا   و  دانشاامندان  تمام  علمى  نظر  ام تنها نه  جعفر ب  موسااى
 حضاارت آن  پرافاصار  مندگى با كه  دانشاامندانى  تمام  كه  طورى به  بود، عام و  خاص  مبانزد  نيز  انسااانى برجساااه صاافات  و  اخالقى
 .اندآورده  فرود تعظيم  سر وى اخالقى شصصيت عظمت برابر در دارند آشنايى

 :نويسدمى ، تسنّ جهان مشهور محدث و دانشمند ،«هيامى حجر اب »

 در) كه  اىالعاده فوق  بردبارى و  گذشات و  عفو  پرتو  در وى.  بود  او كما   و فضال  داراى و  پدر هاىدانش و  علوم  وارث  كاظم   موساى
 او  پااياه  باه  بصشاااش  و  دانش و الهىمعاارف  در  كسهيچ او  مماان  در  و ياافات لقاب  كااظم   داد، نشاااان  خود ام (ناادان  مردم  باا رفااار
 3.رسيدنمى

 السالمعلیه  کاظم امام  عصر در خالفت، سیاه  کارنامه

 عباسى مهدى-1

 ام پس  مردم و  رسايد  پايان به وى مرگ  با كرد،مى سانگينى  اساالمى  كشاور  ساراسار  در آن  شاوم ساايه كه منصاور  خالفت ساياه   دوران
 .كشيدند راحاى نفس فشار، و رنج تحمل سا  22

  ميرا  گرديد،  روبرو مردم  عموم  گرم اسااقبا  با  ابادأاً مهدى  ممامدارى. آمد  كار روى «مهدى» به  مشاهور  محمد  فرمندش وى  ام پس
  (ديگران  و  هاشام   بنى  ام اعم )  را ساياساى  مندانيان تمام  «عمومى عفو»  فرمان  اعالن با  و داد  نشاان مردم به  سابز باغ  در  نصسات وى
 منصاور   پدرش كه  را مردم منقو   غير و منقو   اموا  تمام  و بصشايد خاتمه  مردم آمار  و  شاكنجه و كشااار و  قال به و  سااخت آماد

 4.كرد تقسيم  مردم ميان در را الما بيت خزانه موجودى ام ميادى مقدار و داد تحويل آنها صاحبان به بود، كرده  ضبط و مصادره 
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  چهارصاد و درهم  ميليون  شاشاصاد  بر بالغ  بود، گرفاه  مردم  ام  بزور  منصاور كه  اموالى مجموع  مشاهور، مورخ ،«مساعودى»  نوشااه طبق
 و  1بود گرفاه  كشاااورمان  ام  خود  خالفت  ممان در  منصااور كه  بود  خراجهايى  و  اراضااى ماليات  ام غير  مبلغ اي  و!!  بود دينار  ميليون
 مالى هر صااحب نام و  شادمى  نگهدارى  مصصاوصاى محل در! «مظالم  الما   بيت»  عنوان به  اموا  اي  تمام  وى دسااور به  چون
 2.داد تحويل آنها وارث يا و اموا  صاحبان به نموده  تفكيك را آنها همه مهدى بود، شده  نوشاه آن روى

 وسايله به  علويان  اساابدادى ضاد هاىنهضات  و  هاجنبش آمد، كار  روى او كه  وقاى كه  بود اي  مهدى  اقدام  عوامل ام يكى  شاايد
 .بود شده  برقرار نسبى آرامش و شده  سركوب منصور

 شاريان  در اىتامه   خون و آورد  فراهم   را اجاماع مصالف هاىگروه   رضاايت موجبات اقاصاادى  رفاه  و امنيت  و آمادى اي  هرحا   در
 .انداخت جريان به اقاصادى و اجاماعى حيات

 خليفه و  شاد  عوض برنامه كه  نكشايد طولى ماأسافانه  ولى  آوردمى بار به  درخشاانى  ناايج و آثار  كردمى  پيدا  ادامه برنامه اي   اگر الباه
 ...گرديد آغام نو ام پيشي  خلفاى اسالمى ضد هاىبرنامه و ساخت آشكار را خود اصلى چهره  جديد

 فساد و عیاشى  کانون

 در  معموالً كه  را  آلوده   عناصار و  نديمان خيل  بود،  باصاالبت و خشاك مردى كه «منصاور»  ام  پيروى به  خالفت آغام در «مهدى»
 ساااا  يك ام بيش  ولى جسااات  دورى  نوش  و  عيش مجالس و  خوشاااگذرانى  ام و  نداد  راه   دربار به  كردند،مى  آرايىبزم  خلفأ  دربار

 هرچه و داد  قرار العاده فوق  توجه  مورد را  نديمان و  كرد  داير را  عياشااى و  خوشااگذرانى بساااط  و  داد  روش تغيير كه  بود نگذشاااه
 و  بگذرد  بزم در كه  اسات  خوش  دم  آن: »گفت  و  نداد  اثر  ترتيب  كردند،  گوشازد  را  كار اي   ناگوار  عواقب  نظربى  رجا  و  خيرانديشاان

 3!«نيست گوارا م  دركام نديمان بدون مندگى

 ،«داود ب  يعقوب»  خود،  باافضااايلات و خردمناد  ومير  انادرمهااى و نصاااايح  باه  گوش حاى  كاه  كردمى  افراط راه  اي  در قادرىباه وى
  اجرا مورد  به صااد  در صااد  را  او  هاىبرنامه  و  هانقشااه  و  كردنمى  عدو   يعقوب  نظريات  ام كشااورى  امور  در  هرگز  كه  او.  دادنمى
 .دادنمى اثر ترتيب او غرضانهبى و منطقى سصنان به آمد،مى ميان به نوش و عيش و بزم پاى وقاى گذاشت،مى

 قصاار  در مهدى  اطرافيان  كه  كردمى مشاااهده   وقاى برد،مى  رنج خليفه  بوالهوسااى و  خالفت  دربار آلودگى  و فساااد  ام كه  يعقوب
 :گفتمى اند،گسارده  ميگسارى بساط وى حضور در و! اسالمى خالفت

  نوبت  پنج  ام  بعد كه  اسات  صاحيح آيا اى؟كرده  منصاوب  سامت اي  به  مرا و  گذاشااه  م   عهده  به  را  ومارت كارها همي   براى  آيا»
 !«بنشينى؟ شراب سفره  سر بر جامع، مسجد در جماعت نمام اقامه

 تمسصر  باد به  را  يعقوب سصنان  بپردامند،  خوشگذرانى  به  روم  و  شب  مسلمانان،  الما بيت  با  بودند كرده   عادت كه  خليفه  نديمان  ولى
 :گفاندمى شعر مبان به گاهى و كردندمى تشويق گسارىباده  به را مهدى گرفاه

 النّشرِ طَيّبَ صَهبأَ عَلى جانِباًوَاَقبِله داوُدَ ب َ يَعقُوبَ عَنكَ فَدَع

 4!باش دمسام گوارا شراب با و ك  رها را او سصنان و يعقوب
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 انگيزهوس  و  پرده بى  هاىغز   و  اشااعار و  گرديد  اسااالمى جامعه در  الاُباليگرى و  آلودگى  دامنه  گسااارش  موجب  مهدى  روش اي 
 غيور  افراد و  بزرگان  اعاراض صاداى  و مد جامعه  پاكى و  عفت خرم   به  آتش و  گشات ده  به  ده  جا همه «بَشّاار» مثل  شُاعرايى

 1.شد بلند سو هر ام

  مأموران و  يافت  رواج  خوارى رشاوه   و فسااد نايجه در  و ماند  دور  مردم وضاع به  آگاهى  ام  بود،  خود  خوشاگذرانيهاى  سارگرم كه خليفه
  بغداد  بامارهاى بر مالياتهايى  بار نصساااي   براى و  گذاشاات  سااصاگيرى بناى نيز  وى خود.  گرفاند تنگ  مردم بر  را عرصااه ماليات
 3.آمدند ساوه  به سصاى و فشار شدت ام و گشت پريشان العاده فوق كشاورمان مندگانى و 2بست

 علويان به نسبت العادهفوق سختگیرى

 و سااصاگيرى آن و  بود  هم  مثل جهت  يك ام  دو، اي   روش  ولى  داشاات  فرق منصااور  پدرش با مصالف  جهات  ام مهدى  رفاار طرم
 حاى و  كردنمى  گذارى  فرو هاشام بنى به  نسابت  فشاار و ساصاگيرى  هرگونه ام  منصاور مثل نيز مهدى.  بود  علويان به  نسابت  فشاار
 همواره   دانسات،مى  خطرناك  خود حكومت  براى  را  الساالمعليه  على  فرمندان كه مهدى.  دادمى نشاان  خشاونت منصاور  ام بيش گاهى
  بشادت  علوى رهبران  با  همكارى  و تشايع  ساوى به گرايش  با  او.  شادمى رهبرى آنان طرف  ام كه  بود جنبشاى هر  كوبيدن صادد  در

 .كردمى مبارمه 

. فرساااد وى  نزد مهدى امضااى  براى و  نوشات  اىوصايانامه  خود مرگ  هنگام  «تميمى  مجاشاع  ب  قاسام : »نويساندمى  مورخان
 به  اقرار  ام پس  خود،  اساالمى عقايد بيان ضام  قاسام  كه رسايد  اىجمله به كه  همي   ولى شاد  وصايانامه  خواندن مشاغو  مهدى
 ،صاالا اهلل عليه وآله پيامبر جانشااي   و امام  عنوان به  را  السااالمعليه  على صاالا اهلل عليه وآله،  اسااالم پيامبر  نبوت و  خدا يگانگى
 4!نصواند آخر تا را آن و نمود پرت ممي  به را نامهوصيت بود، كرده  معرفى

 قرآن در  شراب تحريم

 يكى در.  داد رخ مدينه  در -  السالمعليه كاظم  امام و  او بي  كه  است  گفاگويى تشيع، مظاهر با مهدى  شديد مصالفت  ام ديگر  نمونه
 به آنكه براى و  كرد مالقات  الساالمعليه كاظم  امام باصالا اهلل عليه وآله  پيامبر  قبر  ميارت  ام پس و  شاد مدينه  وارد مهدى ساالها  ام

 :پرسيد و كشيد پيش را قرآن در( شراب) «خَمر» حرمت بحث! كند آممايش را حضرت آن علمى نظر ام خود گمان

 ولى شاده، نهى  شاراب  خوردن  ام  قرآن در كه  دانندمى  اغلب مردم:  كرد اضاافه  آنگاه  اسات؟ شاده  تحريم  مجيد  قرآن در  شاراب آيا-
 !است آن بودن حرام نهى، اي  معناى كه دانندنمى

 :فرمود امام

 است شده  بيان صريحاً مجيد قرآن در شراب حرمت بلى-

 قرآن؟ كجاى در-

 و( گناه ) «م اِث»  نيز و  پنهان چه و  آشاكار چه  مشات، كارهاى تنها  م ،  پروردگار بگو: »فرمايدمى(  پيامبر به  خطاب)  خداوند كه آنجا-
 5...«.است نموده  حرام را بناحق سام 

 :فرمود شده، تحريم  آيه اي  در كه ديگر موضوع چند بيان ام پس امام  آنگاه 

 :فرمايدمى ديگريى آيه در خدا ميرا است، شراب همان نموده، تحريم  را آن خداوند كه آيه اي  در «اثم » كلمه ام مقصود
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  بزرگار  ساودش  ام  گناهش  و هسات مردم  براى  ساودهايى(  بزرگ گناهى) «كبير اثم » آن  در بگو  پرساند،مى  قمار  و  شاراب  ام تو  ام»
 1.«است

 صاريحاً  شاراب  بنابراي   اسات، رفاه كار  به قمار  و  شاراب  مورد در بقره   ساوره   در شاده،  معرفى  حرام صاريحاً  اعراف  ساوره  در كه  اثم  و
 .است شده  معرفى حرام مجيد قرآن در

 اي   خدا به:  گفت و  كرد(  داشات  حضاور كه) «يقطي  ب   على» به  رو  اخاياربى و  گرفت  قرار امام  اساادال   تأثير  تحت  ساصت مهدى
 2.«است داده  قرار( ص) پيامبر خاندان شما در را علم  اي  كه را خدا شكر: »گفت يقطي  ب  على! است هاشمى فاواى فاوا،

 3!!«رافضى اى گويىمى راست:»گفت خورد،مى فرو بسصاى را خود خشم  كه حالى در و شد ناراحت پاسخ اي  ام مهدى

 عباسى  هادى-2

 مهدى» مرگ ام  پس  ساا   اي  در  ميرا بود،  انگيزغم  و تشانج  پر  و تاريك  و  بحرانى ساا  يك  اساالم  تاريخ در هجرى 169 ساا 
 تلصى  حوادث سارچشامه وى  حكومت و  رسايد  خالفت  به بود،  ناپصاه و  مغرور  و  خوشاگذران  جوانى كه  «هادى»  فرمندش «عباساى
 .شد تمام گران بسيار اسالمى جامعه براى كه گرديد

 رژيم  صورت به سامگر، خلفاى وسيله  به اسالمى  حكومت كه  بود هامدت  ميرا  نبود، اىتامه  مسالله  پدر، جاى به هادى نشاساا  الباه
 و  تلخ ساكوت با كه  راه  اي   ام  هاقدرت اناقا  و  گشاتمى  دسات به  دسات عباساى  و اموى  دودمان  ميان  در و  بود درآمده   موروثى
 .بود شده  عادى مسلله يك تقريباً بود، همراه  مردم اجبارى

 مثل   خوشاگذرانى  و  بوالهوس  صاالحيت،  فاقد ناپصاه،  جوانى  دسات به  مسالمانان  سارنوشات  شادن  ساپرده   داشات،  تامگى كه چيزى
 شاايسااگى وجه هيچ به اخالقى  جهات  ام و  4نداشات تمام ساا  25 هنوم  مد،  تكيه  خالفت مساند بر  وى  كه هنگامى  ميرا  بود،  هادى
 .نداشت را اسالمى جامعه ممامدارى و خالفت خطير مقام احرام

 حاى و  ننمود،  ترك  را خود  ساابق  اعما   خالفت، به  رسايدن  ام پس حاى كه طورى به  بود،  بار و  بندبى و  سابكسار ميگساار،  جوانى  او
 6.بود رفاار كج و سصاگير بدخوى، سنگد ، فردى او اي ، بر عالوه  5.كردنمى حفظ را خالفت ظاهرى شلون

 چني   با.  بود خورده   شااير  مورگويى  و سااامگر و  خواه   خود رژيم   چني   پساااان  ام و يافاه  تربيت عباسااى  دربار  آلوده  محيط  در  هادى
 هدف  خوشگذرانى و  هوسرانى جز كه  گرفتمى  قرار مغزى  تهى و  مورگو  جوانان جرگه  در  شد،نمى  وى نصيب  خالفت  اگر  پرورشى،
 .ندارد ديگرى

 !ننگین  هاىبزم

 شااد،مى  برگزار  اسااالم  الما بيت با كه  خود  اشاارافىبزم به  را  خوانندگان  ام  جمعى  هارون،  برادرش همراه   پدر،  خالفت  ممان در  او
 را  آن  مهادى پادرش گااهى  كاه  كردمى  افراط كاار  اي   در  آنچناان او.  پرداخاتمى  طرب  و  عيش و  ميگساااارى باه  و نمودمى دعوت
 ام  را ممان آن  مشاهور  خواننده  ،«موصالى ابراهيم » يكبار چنانكه! 7كردمى تنبيه را  او  عالقه  مورد  خوانانآوامه   و  نديمان نكرده  تحمل
 8!افكند مندان به را ابراهيم  نبود، برداردست هادى چون و كرد نهى او بزم در شركت
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 عياشى به  آمادانه  رسيد،  خالفت  به  آنكه  ام پس  شد،مى  روبرو  پدر مصالفت  با  خود مننده   رفاار  خاطر به گاهى  پدر،  ممان  در كه  هادى
 .كرد خود آلوده  نشينيهاى شب و شبانه بزمهاى صرف را مسلمانان عمومى اموا  و پرداخت

 د  او  به حدى به  و دادمى  گوش  او  آوام به هاسااااعت و  كردمى  دعوت  خالفت  دربار به  را «موصااالى  ابراهيم »او  مورخان، گفاه به
 دينار  هزار  پنجاه   و  يكصاد  به خليفه، ام  او  دريافاى مبلغ  روم يك كه طورى به بصشايد،مى  او به  ميادى  ثروت و  اموا  كه  بود بسااه
 1!«ساخايم مى نقره  و طال ام را مانخانه ديوارهاى حاى ما كرد،مى عمر اي  ام بيش هادى اگر» :گفتمى ابراهيم  پسر! گرديد بالغ

  خواسات  وى ام مكرر  و  كرد  تشاويق  را  او  هادى.  درآورد هيجان به  ساصت  را او  و  خواند وى  براى آوام  چند  «موصالى ابراهيم »  رومى
  قدر هر او تا  ببرد  الما  بيت  خزانه  به و بگيرد  را ابراهيم   دسات  داد دسااور  خود پيشاكاران  ام يكى به  بزم،  پايان در.  بصواند  مجدداً كه

 خزانه  وارد: »گويدمى ابراهيم !  بگاذارد آماد  را  او ببرد،  را  الماا بيات  تماام  خواسااات  اگر حاّى و  بردارد(  مسااالمي   اموا   ام)  خواسااات
 2!!«برداشام  دينار هزار پنجاه  فقط و شدم الما بيت

 در دليل،  همي  به آمد،  برنصواهد  اسااالمى جامعه  امور  اداره   ساانگي   مساالوليت  عهده  ام  او كه  بود  پيدا  روش،  و  رفاار طرم چني  با
 بر  بودند، مركزى  حكومت مطيع اصاطال   به  هااسااان  و  اياالت  همه  و  بود آرام نسابااً آغام  در كه اساالمى  كشاور  او،  خالفت  دروان
 .گشت پديدار عمومى نارضايى موج سو هر ام و گرديد تشنج و اضطراب دساصوش وى، مشت اعما  و مننده  رفاار اثر

 سااصاگيرى مد، دام  مردم خشاام  و نارضااايى به  هرچيز  ام بيش  كه  عاملى  ولى شااد وضااع  اي  پيدايش  موجب  مصالفى علل الباه
 و  گذاشات  فرسااطاقت فشاار  مير  را  هاشام   بنى و  ساادات  خالفت، آغام  ام  او.  بود  الساالمعليه  على  فرمندان و هاشام بنى به  نسابت  هادى
 در  شاديدى  وحشات و  رعب  آنان،  مداوم تعقيبب  با و  كرد قطع  شاد،مى  پرداخت  الما بيت  ام مهدى  خالفت ممان  ام كه را آنها  حق
 3.كردند بغداد روانه و نموده  داشت بام مصالف مناطق در را آنان داد دساور و آورد وجود به آنان ميان

 فخّ  سرزمین خونین فاجعه

 حكومت  آميزخشونت و  پى  در  پى  هاىيورش  برابر  در  مقاومت  به  را آنها  آورده  ساوده   به  را هاشم   بنى دلير  و  آماده   رجا  فشارها،  اي 
 ام يكى رهبرى به عباساى  حكومت  برابر در  مقاومت نهضات يك  نطفه  كم، كم   ها،بيدادگری همي   اثر در  و  واداشات عباساى ساامگر
 .گرديد منعقد 4«فخ صاحب حسي » بنام السالمعليه مجابى حس  امام نوادگان

  وقت  فرماندار  فرسااىطاقت  هاىساصاگيری  ولى  بود  نرسايده   فرا  بود، حج  موسام   كه آن  موعد  و نگرفاه شاكل  نهضات اي  هنوم الباه
 .شود ورشعله مودتر نهضت اي  آتش كه شد باعث مدينه،

 اثبات  منظور به  گويا و  خالفت  دسااگاه  به  خدماى  خوش  براى بود،صالا اهلل عليه وآله  پيامبر  خاندان  مصالفان  ام كه مدينه  فرماندار
 در  روم هر  سااختمى  مجبور  را آنها جمله،  ام.  كردمى  اذيت  را  هاشامى  بزرگ هاىشاصصايت و  رجا  اىبهانه  به  روم هر! خود  لياقت

  علت به  را يكى و  دادمى  قرار يكديگر  حضاور  ضاام   را آنها نكرده، اكافا  هم  اي  به  او  نمايند،  معرفى  را  خود شاده   حاضار  فرماندارى
 5!نمودمى بامداشت و مؤاخذه  ديگرى، غيبت
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 عنوان  به و  كرد مؤاخذه   ساصت  هاشام   بنى  بزرگان  ام يكى  غيبت خاطر به  را «عبداهلل ب  يحيى»  و «فخ  صااحب  حساي »  روم يك
  نهضات  گرديده  هاشاميان  انزجار  و خشام   انفجار  موجب  برساد،  باروتى  انبار به كه اىجرقه مثل  امر  همي  و  نمود  بامداشات  گروگان

 .گرديد ورشعله مدينه در جنگ آتش و انداخت جلو را آنها

 کیست؟ فخّ شهید

 ام يكى  او.  داشات عهده  به ،مجابى  حضارت  نواده  فخّ،  شاهيد به  مشاهور «على  ب  حساي » را  نهضات اي  رهبرى  شاد، اشااره  چنانكه
  انساانى، عالى صافات  نظر  ام  و  بود  بزرگوار و  بصشانده  و  وراسااه مردى  او.  بود هاشامى  عاليقدر و  شاهامت  و  بافضايلت برجسااه،  رجا 
 1.رفتمى شمار به مماام و معروف چهره  يك

 خانواده   در و آمده  دنيا به  بودند،  مشاهور «صاالح موج» به  خود  انساانى عالى  صافات  پرتو در كه  پاكدامنى و  فضايلت با  ومادر  پدر  ام  او
 .بود يافاه پرورش شهامت و تقوى و فضيلت

 و  بودند رسايده  شاهادت به  «دوانيقى منصاور» وسايله به  او، نزديكان  و خويشاان  ام ديگر  اىعده  و مادرى  عموى و  جد و  دايى  و  پدر
 فرو  عميقى  اندوه   و غم   در پيوساه  بود، داده   قربانى  اسالم  دشمنان با مبارمه   راه  در  را  خود  مردان  ام  نفر چندي  كه  بزرگ  خانواده  اي 
 2.بود رفاه

  فراموش «منصاور»  دژخيمان  دسات به  را  خود بسااگان  و  پدر  شاهادت  خاطره   هرگز  بود، يافاه  پرورش اىخانواده  چني   در كه حساي 
  علت به  ولى  ساخت،مى آمرده   سصت  بود، عباسى  ضد  احساسات  ام  لبريز كه  را  او  دلير و  پرشور  رو  آنان  شهادت  يادآورى و  كردنمى

 .بود آلودى درد سكوت ام ناگزير شرا ط، و اوضاع بودن نامساعد

 را  او  نموده  لبريز  را  صبرش كاسه مدينه،  حاكم  مصصوصاً  و عباسى هادى هاىبيدادگری  بود، شده   دارجريحه  احساساتش قبالً كه  او
 .برد پيش هادى حكومت ضدّ بر قيام سوى به

 نهضت شكست

 ام پس  و  پرداخاند  نبرد به هادى نيروهاى با  كرده   بيعت  او با مدينه  مردم و هاشيمان  ام ميادى عده   كرد، قيام حسي   آنكه  محض به
 اساافاده  با تا  كردند  حركت  مكه  ساوى به  قوانموده   تجهيز  روم، چند فاصاله  به  كردند،  نشاينىعقب به  مجبور را هادى  طرفداران  آنكه
 عده  اي   حركت  و مدينه جنگ  گزارش.  بدهند توساعه  را  نهضات دامنه داده   قرار پايگاه   را  مكه شاهر  حج، ايام  در مسالمانان  اجاماع  ام
 جنگ  و  رسايدند  هم  به  ساپاه   دو «فخ» سارممي   در. فرساااد آنان  جنگ به  را  ساپاهى هادى.  رسايد  هادى  اطالع به  مكه، ساوى به

 شدند  پراكنده   او ساپاه  بقيه و  رسايدند  شاهادت به هاشامى  بزرگان و رجا   ام ديگر  اىوعده  حساي   جنگ،  جريان در.  گرفت  در ساصاى
 .رسيدند قال به بغداد، به اناقا  ام پس شده  اسير نيز اىعده  و

  ناجوانمردانه  كرده   جدا  ت   ام  را  سرهايشان  و  نمودند  خوددارى  آنان  اجساد  دف   ام  نكرده   اكافا آنان  كشا   به هادى  حكومت  مزدوران
 3.بود صد ام ماجاوم آنها تعداد مورخان ام بعضى گفاه به كه فرساادند بغداد به عباسى هادى براى
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  ولى  دادند،  تشاكيل  توجهى قابل نيروى  و   پيوسااند  او  به  منطقه آن  مردم  و   پرداخت فعاليت به  آنجا در  و  رفت  «ديلم»  به گروهى  با«عبداهلل  ب  يحيى»  او، شاهادت  و  فخ، صااحب حساي 
 آورد خواهيم  «هارون نيرنگهاى» فصل در را  او  شهادت  مشرو . رسانيد قال به  فجيعى طرم  به  و  آورد بغداد به  را او   بادسا سى  هارون



 

 راصالا اهلل عليه وآله  پيامبر  خاندان  مصصاوصااً و شايعيان همه د  كه  بود دردآلودى  و  تلخ بسايار  فاجعه  فخ شاهيد  نهضات  شاكسات
 .كرد منده  خاطرها در را كربال جانگدام فاجعه خاطره  و آورد درد به سصت

 ام  بزرگار  ما  براى  اىفاجعه هيچ  كربال فاجعه  ام پس:  فرمودمى  جواد امام  بعد، هاسااا  كه  بود فجيع و  دلصراش  قدرى به  فاجعه اي 
 1.است نبوده  فخ فاجعه

 فخّ شهید و هفتم پیشواى

 بلكه  داشات، اطالع آن  ام  نهضات تشاكيل و  نضاج تا آغام  ام حضارت آن تنها نه  ميرا نبود،  هفام   پيشاواى  روش  با  ارتباطبى  حادثه اي 
 احسااس كه هنگامى ليك  كرد،مى بينى پيش را نهضات شاكسات هفام  پيشاواى گرچه.  بود  ارتباط و  تماس در  فخ شاهيد حساي  با

 :فرمود او به است، اساوار خود تصميم  در حسي  كرد

 در  ولى كنندمى  ايمان اظهار كه  بدكارند  و  پليد مردمى  گروه، اي   باش،  كوشاا پيكار و جهاد  در  بام ولى  شاد،  خواهى  شاهيد  تو »گرچه
 2.«خواهم مى بزرگ خداى ام را شما پاداش و اجر راه  اي  در م  ندارند، اعاقادى و ايمان باط 

 او  روش  ام  هاشام   بنى و  ساادات  و  اسات پيامبر  خاندان شاصصايت  بزرگاري  هفام  پيشاواى  دانساتمى كه عباساى هادى ديگر طرف  ام
 آن را  عمليات اي  رهبرى  جهاتى  ام پرده،  پشاات  در  داشاات  اعاقاد  ميرا  شااد، خشاامگي  سااصت  فخ، حادثه  ام پس  گيرند،مى الهام

 :گفت كرده  قال به تهديد را هفام  امام جهت همي  به است، داشاه عهده  به حضرت

 پيشواى  و  امام  ميرا  است،  نموده   پيروى  او  ام  و  كرده   قيام م   ضد  بر  جعفر  ب   موسى  دساور  به  ،(فخ  صاحب)  حسي   سوگند،  خدا به»
 3!!«بگذارم منده  را او اگر بكشد مرا خدا. نيست جعفر ب  موسى جز كسى خاندان اي 

 و شاايعيان  وصاالا اهلل عليه وآله   پيامبر  خاندان ميان  در  لك   شااد،  تلقى  خونسااردى با هفام   پيشااواى طرف  ام گرچه  تهديدها اي 
  عمرش طومار  گردد، خود  پليد  مقاصاد  اجراى به  موفق هادى  آنكه  ام پيش ولى  كرد  وحشات ايجاد  ساصت حضارت آن  مندانعالقه
 !برانگيصت مدينه در سرور و شادى ام موجى مرگش خبر و شد پيچيده  درهم 

 الرشیدهارون-3

 حكومت هاىپايه سااخا  اسااوار براى  كردند، حكومت  اساالمى جامعه  بر اساالم نام  به قرن  چندي  كه عباساى، و اموى  ممامداران
 مسااالمانان، تا  بودند مردم  احارام  و اعاماد  جلب و ها،د  در معنوى  نفوذ  كساااب  پى در  مردم، بر بيشاااار  تسااالط  منظور به و  خود

 كه   نيسات چيزى  قلبى اعاقاد كه آنجا  ام و!  بدانند  خود دينى  واجب  وظيفه  را آنان  ام اطاعت  پذيرفاه، د  و  جان ام  را آنان  ممامدارى
 معنوى نفوذ  كسااب  براى  مزورانه هاىنقشااه با شااده   وارد  فريبى  عوام  راه  ام  ناگزير  برود، بي   ام  مور با يا آيد  وجود به  قدرت  و  بامور
 .كردندمى تالش

 و  خويشااوندى ام  عبارت آن و  بودند آن  فاقد  امويان كه  داشااند  دسات در  اىبرنده   برگ ظاهر،  برحساب عباسايان  ممينه  اي  در الباه
 .بودندصلا اهلل عليه وآله  اسالم پيامبر خاندان با قرابت

  رسااالت  خاندان به  خود  اناساااب  ام  بودند،(  عبدالمطلب ب   عباس)  صاالا اهلل عليه وآله  اسااالم پيامبر  عموى نساال  ام كه  عباسبنى
 4.كردندمى معرفى خالفت وارث را خود نموده  تبليغاتى بردارىبهره 
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 جعل   ممينه در  معاويه مزورانه اقدامات.  بودند  عمومى  افكار در محبوبيت كسب صدد در  ديگرى  طرق به  اما نداشاند،  دست در  خالفت تصاحب  براى  دساااويزى  چني  اميهبنى گرچه  - 4

 رود.مى شمار به اميهبنى حكومت پرتزوير تالشهاى ام اىگوشه  مزدور، و  پردامدروغ  محدثان خريدن  و  خود،  نفع  به حديث



 

 مطر   وراثت  مساالله  خالفت، موضااوع  در  اوالً  ميرا  بود، كند شاايعه  بزرگ  پيشااوايان  برابر در آنان  تبليغاتى  حربه حا ، اي   با  لك 
 .است پيشوا و رهبر خود پاكى و عظمت و شايساگى است مهم  آنچه بلكه نيست،

  قرابت  ميرا  بودند، مقادم ديگران  بر  الساااالمعلياه اميرمؤمناان  فرمندان  بام باشاااد، دخيال مساااللاه اي   در  وارثت  اينكاه  فرض  بر ثانيااً
 .داشاندصلا اهلل عليه وآله  پيامبر با نزديكارى

 و  احارام  مورد همواره   داشااند،صالا اهلل عليه وآله   پيامبر به  نزديك  اناسااب  هم   و  شاصصاى شاايسااگى  هم  كه شايعه،  بزرگ  پيشاوايان
  تراموى كفه عمالً  بام  آوردند،مى  عمل به معنوى  نفوذ  كساب براى عباساى  و اموى  ممامداران كه تالشاى  باتمام و  بودند  مردم توجه

 .كردمى سنگينى دينى بزرگ پيشوايان نفع به عمومى، محبوبيت

 ها«دل» بر حكومت

 منطقاه توساااعاه  و  قدرت هماه  آن  با  كه  هارون  .بود  گرجلوه  هارون ممان  در  هماه،  ام بيش  عبااساااى، خلفااى مياان  در  موضاااوع اي 
 و  بردمى  رنج ساصت  امر اي   ام  اسات،  الساالمعليه «جعفر  ب  موساى»  هفام   پيشاواى با مردم هاىد  هنوم  كردمى احسااس  حكومت،

 .آمدمى بر امام معنوى نفوذ كردن خنثى صدد در اىمذبوحانه هاىتالش با

 و  پردامندمى  جعفر ب   موساى به مصفيانه  را خود  اساالمى ماليات مردم كه  كند  دريافت  گزارش  روم هر كه  نبود تحمل قابل  او  براى
 رومى كه  بود  اصال  همي   روى. كنندمى  تنفر  ابرام  عباساى  حكومت  ام  شاناخاه  رساميت به  را  او  حاكميت  واقع در  خود، عمل  اي  با

 :گفت او به ديد «كعبه» كنار را هفام  پيشواى كه وقاى هارون،

 «گزينند؟مى بر پيشوايى به را تو كرده  بيعت تو با پنهانى مردم كه هساى تو»

 1!هابدن و ها«ت » بر تو و كنم مى حكومت مردم قلوب و ها«د » بر م : فرمود امام

 فرزند پیامبر صلی اهلل علیه وآله کیست؟

  وارد  رومى وى.  كردمى مطر   را آن فرصااى هر  در  نموده   تكيه  رساالت مقام به  خود اناسااب  روى آشاكارا هارون  شاد، اشااره  چنانكه
صالا اهلل عليه وآله  پيامبر  حرم به كه  هنگامى.  گرديدصالا اهلل عليه وآله    اساالم پيامبر  مطهر قبر  ميارت  رهساپار و  شاد مدينه  شاهر
 :گفت نموده  پيامبر قبر به رو هارون. بودند آمده  گرد آنجا در ديگر قبا ل و قريش ام جمعيت انبوه  رسيد،

 را(  ص)  اساالم پيامبر با  خود  مادگى  عمو نسابت  مياد،  جمعيت آن  ميان  در  او.  2!«عمو پسار اى  تو بر  درود! خدا  پيامبر اى تو  بر  درود»
 !است پيامبر عموى پسر خليفه بدانند مردم تا نمودمى افاصار آن به عمداً و كشيدمى مردم رخ به

: گفت  بلند صااداى  با و  رفت پيامبر قبر  نزديك  شااده   آگاه  هارون  هدف ام  بود،  حاضاار  جمع  آن  در كه  هفام   پيشااواى  هنگام اي   در
 و  يافت تغيير صاورتش  رنگ كه طورى به شاد،  ناراحت  ساصت  ساص  اي   ام  هارون!«.  پدر اى  تو بر  درود! خدا  پيامبر اى تو  بر  درود»
 3.است افاصار اي  واقعاً: گفت اخاياربى

 اي   مادگى پيامبر  خواسااتمى  وسااا لى به بلكه بكشااد،  مردم رخ به  را رسااالت مقام به  خويش اناساااب  كردمى كوشااش تنها نه  او
 :گفت چني  هفام  پيشواى به رومى او. كند انكار نيز را بزرگ پيشوايان

 خود  پدرى  جد به هركس  ميرا هسااايد،  على  فرمندان  حقيقت در كه  درحالى هسااايد، پيامبر  فرمند كه كنيدمى  ادعا چگونه شااما»
 ام  و: »...فرمايدمى آن ضام   خداوند كه  نمود  قرأت  را  اىآيه  وى پاساخ  در الساالمعليه كاظم  امام! «مادرى جد نه  شاودمى منساوب
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  هدايت  شاااايسااااگانند، و نيكان  ام همگى كه را  الياس و عيساااى  و يحيى  و  مكريا(  نيز)  و...ايوب  و ساااليمان و  داود  ابراهيم،  نژاد
 1.«نموديم 

 طريق  ام تنها و  نداشات  پدر  او كه  صاورتى در  اسات شاده  شامرده  پيشاي   بزرگ  پيامبران  فرمندان  ام  عيساى  آيه، اي   در:  فرمود  آنگاه 
  واسااطهبه نيز ما.  شااوندمى  محسااوب  فرمند نيز  دخارى  فرمندان  آيه، حكم  به  بنابراي   رساااند،مى  پيامبران به  نساابت مريم   مادرش
 !نداشت اىچاره  سكوت جز ماي  اسادال  اي  برابر در هارون. 2شويم مى محسوب پيامبر فرمند ،«فاطمه» ماردمان

 رساو   فرمندان را  شاما چرا كه وى  ساؤا   پاساخ  در  داشات، هارون با  الساالمعليه  هفام  امام كه مهيجى  و  مفصال  و  مشاابه  مناظره   در
  ؟ السالمعليه على فرمندان نه نامند،مى خدا
 :فرمود-

 كنى؟مى تزويج پيامبر به را خود دخار آيا كند، خواساگارى خود براى را تو دخار و شود منده  صلا اهلل عليه وآله پيامبر اگر

 !كنم  افاصار عجم  و عرب تمام به وصلت اي  با بلكه كنم،مى تزويج تنها نه-

 او به  را  دخارم  م   نه و  كندمى  خواساااگارى  مرا  دخارصاالا اهلل عليه وآله   پيامبر نه نيساات،  صااادق م   مورد  در  مطلب اي   ولى-
 .نمايم مى تزويج

 چرا؟-

 .نيساى او نسل ام تو ولى است، حرام امدواج اي  و هسام  او نسل ام م  اينكه براى-

 3!است صحيح كامالً آفري ،-

 كيست؟ آن ام قصر اي 

 به بود،  حكومت و  قدرت  مسات كه هارون.  شاد  بغداد  در هارون باشاكوه   و عظيم   بسايار  هاىكاخ  ام يكى  وارد  هفام   پيشاواى  رومى
 :پرسيد تكبر و نصوت با كرده  اشاره  خود قصر

 كيست؟ آن ام قصر اي -

 و مرق  پر كاخ به اهمياى  كوچكاري   آنكه  بدون حضارت! بكشاد امام  رخ به  را خود  قدرت و  شاكوه  كه  بود آن  جمله اي   ام وى  نظر
 :فرمود صراحت كما  با بدهد، او برق

 :فرمايدمى آنان درباره  خداوند كه كسانى همان است؛ فاسقان خانه خانه، اي -

 ببينند را  كما  و  رشااد راه   اگر و  آورندنمى  ايمان ببينند  را  الهى آيات  هرگاه   و  ورمند،مى كبر  بناحق ممي  در كه  را كسااانى  بزودى»
 كرد، خواهم  منصااارف  خود  آيات(  درك و مطاالعاه)  ام كنناد،مى طى  را آن ببينناد  را گمراهى  راه   هرگاه  ولى  گيرندنمى پيش  در را آن
 4«اندورميده  غفلت آن ام نموده  تكذيب را ما آيات آنان ميرا

 :پرسيد الاهاب با كرد،مى پنهان بسصاى را خود خشم  كه حالى در و شد ناراحت سصت پاسخ، اي  ام هارون

 كيست؟ آن ام خانه اي  پس-

 :فرمود درنگبى امام
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 .اندنموده  تصاحب را آن قدرت، و بامور ديگران ولى است، ما پيروان و شيعيان آن ام خانه اي ( خواهىمى را حقيقت اگر)-

 سااند؟نمى بام را آن خانه، صاحب چرا پس است، شيعيان آنِ ام قصر اي  اگر-

  1.گرفت خواهد پس سامد، آباد را آن باواند وقت هر و است شده  گرفاه اصليش صاحب ام آبادى و عمران حا  در خانه اي -

 هارون؛ مرد چند شخصیتی
 يك ام وى،  خاص قيافه مثل او،  رفاار  و  اخالقى خصاوصايات  و  دارد مشاصصاى وضاع  اخالقى، صافات و تفكر  طرم  نظر ام  فردى هر

 و  روحى تضاااد  نوع يك  داراى ديگر، عوامل يا  تربياى  هاىنارسااايا  اثر در  افراد،  ام  بعضااى ولى  كندمى حكايت معي   شااصصاايت
 دو بلكه  نيسااند، شاصصايت يك  داراى  شاصصايت و منش  نظر  ام  افراد، اي . هسااند فكرى  ميربناى  و شاصصايت  در  ناهماهنگى
 شاگفت  موجب گاه   كه  مندمى سار آنان  ام ماضاادى  رفاار و  اعما  دليل  همي  به  و هسااند شاصصاياى چند گاه، حاى  و شاصصاياى

 .گرددمى

 چيزى چني  تنها نه كه گرددمى  روشا   بشار خصاوصايات به توجه  با ولى  اسات  دشاوار  قدرى  تضاادى چني   قبو   نظر،  بدو  در گرچه
 .هساند آن گرفاار افراد ام بسيارى بلكه است،  ممك 

 و  ناپايدار  هاىهوس  و دروغي   احسااساات  دسااصوش  اسات  ممك   ساهولته  ب  بشار»... كه  خوانيم مى  روانشاناساى  كاب  در  امروم
 را خويشاا   حاى  صافا، و  ريايىبى عي  در  و  دروغگو؛  صاداقت، عي   در  عاطفه؛بى  ساصت حسااسايت، عي  در  يعنى.  گردد  خود  آتشاي 
 رو  «ناآگاه » و «آگاه » بصش دو وجود  خصاوصايات  ام بلكه  اسات، ممك   بشار  در  آنها  جمع تنها نه كه  اسات  تضاادهايى اينها!  بفريبد
 2«است انسانى

 و «پرساااىتجمل» عي   در:  دارند ناماعاد   رفاارى  جهت  همي  به  و  هساااند  ماضاااد  و كاذب  احساااسااات  داراى  افراد،  گونه اي 
 ديگر نيم  و  اساات  دينى تعاليم   تأثير تحت آنان فكرى  فضاااى ام  نيمى  دارند،  صااوفيگرانه و  «ماهدانه» هاىگرايش گاه   اشاارافيت،
 لبى كنند  گذر  ميكده  به هرگاه  و  گيرندمى  قرار  عابدان  صااف در  بيفاد مسااجد به  گذارشااان  اگر. پرساااىماده   و  طلبىلذت جوالنگاه 
 !ريزندمى ترحم  اشك ديگر سوى ام و گذرانندمى حد ام را خشونت سو يك ام !كنند ترمى

 .است «الرشيدهارون» آنان ام يكى كه دارد خاطر به شصصياى چند افراد اي  ام هايىنمونه تاريخ،

 ساااوى باه  نيرومنادى كشاااش طبعااً بود،  خوگرفااه  خوشاااگاذرانى و عيش باا كوچكى،  ام و  آماده   دنياا باه  خالفات  درباار در كاه هاارون
 يك كه كردمى  ايجاب وى،  خود  موقعيت و  اساالمى  كشاور محيط ديگر ساوى  ام و  داشات اشارافيگرى  و  خوشاگذرانى و  طلبىلذت
 .بود ميبا و مشت و بد و خوب ام معجونى او وجود امينرو، باشد، اسالم آيي  مقررات به پايبند و مسلمانان فرد

 ساامگارى كفر، و  ايمان  خشاونت،  و رحم   عد ، و ظلم .  خوردمى چشام  به كساى  كمار در كه  داشات  ماضاادى و  عجيب  خصاوصايات  او
 گناه، بى  افراد  پاك هاىخون و  نداشات  باك  ساام   و ظلم  ام  ساو يك  ام  او.  بود  آميصاه بهم   او  وجود در  عجيبى طرم به ساصاگيرى، و

 وعظ پاى كه هنگامى ديگر ساوى  ام و  ريصتمى  باكانهبى  را صالا اهلل عليه وآله  اساالم پيامبر آماده  و  برومند  فرمندان مصصاوصااً
 و عيش و  ميگساارى به هم  و  خواندمى  نمام  هم   او!.  گريساتمى  ساصت  افااد،مى رساااخيز  روم ياد  به و  نشاساتمى  صااحبدالن و  علما
  خالفت تصات  بر  كه  وقاى  اما  كرد،مى  جلوه   ترايماان  با  و ماهدتر هماه ام  دانشااامنادان،  نصاااايح شااانيادن  هنگاام.  پرداختمى طرب
 !نبود كمار «چنگيز» و «نرون» ام پرداختمى كشور امور فاق و رتق به و نشستمى

 با فضايل.  رفت  روم، آن آماده  و آراسااه  و  وارسااه  مردان  ام يكى ،«عياض ب  فُضَايل»  ديدار به هارون  رومى:  نويساندمى  مورخان
 اي   وقاى هارون.  داد بيم   اسات، ساامگران  اناظار  در كه الهى  عذاب  ام را  وى و  پرداخت  او  نارواى  اعما  ام  اناقاد به  درشات ساصنان
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 با چندي .  نمايد  موعظه  را  او دوباره   خواسات  فضايل  ام آمد، هوش به  چون  و!  رفت هوش  ام كه  گريسات  قدرى به شانيد  را نصاايح
 .نمايد مصرف لزوم موارد در تا داد او به دينار هزار هارون سپس! گرديد تكرار هارون بيهوشى آن، دنبا  به و فضيل نصايح

 خدا  ترس  ام كه  بود  كافى او  نظر ام  گويى  ميرا  بود،  سااخاه  نمودار را شاصصايت  تضااد  و  دوگانگى ام  كاملى  نمونه  رفاار، اي   با هارون
 و  آوام مصصاوص آنان ام  نفر سايصاد  كه  داشات  كنيزك هزار  دو  او. بكند واهمه  بدون  بصواهد هرچه  بعد و  شاود  بيهوش و  كند گريه
 بار  و! شاود  نثار مجلس  سارحضاار بر  درم ميليون ساه  داد  دسااور  آمده   طرب به  بار يك وى كه كنندمى نقل  .1بودند خنياگرى  و  رقص
 2!!كنند مصر فرمانرواى بود، آورده  طرب به را او كه را خوانىآوامه  تا داد دساور آمد، طرب به كه ديگر

 شااب يك فقط  را  دومى اما  كرد،  خريدارى دينار  هزار شااش و سااى به  را ديگر  كنيزك و  دينار هزار يكصااد به  را  كنيزكى هارون
 3!داندمى خدا بود، چه بصشش اي  علت حاال! بصشيد خود درباريان ام يكى به را او ديگر، روم و نگاهداشت

 اصاطال  به  خالفت به  رسايدن  هنگام منصاور،  او، جد  ميرا كرد،مى  مسالمانان  الما بيت  ام  را هاولصرجا  اي  هارون كه  اسات  بديهى
 كه بود  بينوا  و  تنگدست مردم  و فقير  كشاورمان يمي   كَدّ  و جبي  عرق محصو   هاپو  آن  بنابراي .  نداشت سااره  يك آسمان نه  در
 همچون و!  ريصتمى تمساا  اشاك  عمومى،  اموا  به  خيانت  همه  اي  با  او اما ؛4رسايدمى مصارف به!  خداپساندانه  ترتيب اي  به

 !دانستمى پرهيزگار را خود پاك، مردان

 هارون حقیقى چهره

 ذكر  خوشااگذرانى  و عيش به(  او ممان  مردم  و) هارون  گرايش براى  علت دو آنكه ام پس  مصاارى، معاصاار  نويساانده  «امي   احمد»
  خوشااگذرانى به گرايش  قديم   ام وى گفاه به كه)  ايرانيان  نفوذ  را  دومى و وى  دوره  در  عمومى  رفاه  و  مندگى  توسااعه را  اولى  نموده،
 :نويسدمى كند،مى معرفى وى دربار در( داشاند

 كه طورى به نه ولى  بود  تند احسااساات  داراى  جوانى م  عقيده  به  او.  اسات  رشايد خود  سارشات و  تربيت طرم به  مربوط  ساوم،  علت
 بود،  نظامى  روحيه  داراى  تربيت، و  فطرت  نظر ام  او.  داشات  قوى  اىاراده  حا  عي  در بلكه  شاود، خود احسااساات تساليم  صاد  در صاد
 داده  او  به  گوناگونى  هاىچهره   جوانى،  جوشاش و  اراده   قدرت  و احسااساات تندى همي  ولى  كرد لشاگركشاى  غرب و شارق به  بارها و
 :بود

 پا  ام سار كه آمدمى طرب به چنان موسايقى  اسااماع  هنگام كرد،مى  بلند  گريه به صادا  و شادمى  ماأثر ساصت عظ،  و شانيدن  هنگام
 به چنان هارون  مد،مى دف «مَلْزَ »  و  نواختمى ساام «بَرْصاوما»  خواند،مى  آوام «موصالى ابراهيم » كه  وقاى  او  بزم در.  شاناختنمى
 :گفتمى آميزىجسارت طرم با كه آمدمى طرب

 5!«شدىمى خوشحا  دارند، شركت م  بزم در كسانى چه تو، فرمندان ام كه ديدىمى امروم اگر! آدم اى»

 در.  يافت  فزونى نيز  طرب و  آوام و ساام  به عالقه  و  هوسارانى  آن،  موامات به اما  كرد، رشاد  هارون در  دينى اصاطال  به احسااساات
 مصالف جهات به  او تند  احساسات.  آمدمى طرب به  و  كردمى  گوش  آوام و  شعر  و موسيقى به  مياد  هم   و  خواندمى  نمام  هم   او نايجه،
 .رسيدمى افراط حد به نيز جهت هر در و شدمى ماوجه

 غضاب  مورد  كه هنگامى ولى  بود، داده   قرار  دربار مقرّب  را آنان  و داشات  عالقه آنان به  العاده فوق  بود، خرساند برامكه  ام كه  هنگامى
 .ساخت نابود و محو را آنان كردند، تحريك برامكه ضد بر را او احساسات حاسدان، و گرفاند، قرار وى
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  پرسايدنمى  خود ام  وقت  هيچ  ولى  داد،مى  قرار  دربار  مقرب قضاات،  و  علما  مثل  را  او و  بردمى  لذت  ساصت  موصالى  ابراهيم  آوام  ام  او
 ريزد؟مى افراد گونه اي  جيب به را مسلمانان الما بيت مجومى چه به كه

 ترسايم  را  هارون عادى غير  شاصصايت  و  ماضااد  عواطف  وجهى بهاري  به آن، طى كه  دارد جالبى  جمله  «األغانى» كااب  نويسانده 
 نموده است:

 «!بود ظالمار همه ام تندى، و خشم  هنگام در و ريصتمى اشك بيشار همه ام وعظ شنيدن  هنگام هارون» 

 كوچكاري   بادون  و  گردد  خشااامگي   رومى  ولى بصواناد  ميااد  نماام  و  كناد  جلوه  دينادار  فرد  ياك  او  كاه  نبود  تعجاب  جااى  رو  ي ا  ام
 يك در آنها جمع كه  اساات صاافاتى اينها.  گردد  خودبا خود  ام كه آيد  طرب به چنان ديگر  روم  و  بريزد  را گناهانبى  خون مجومى،

 .1است تصور قابل سهولتهب فرد،

 او  حكومت و  رفاار طرم  و روحيه  بررساى  در  مورخان ام  بعضاى ماأسافانه.  گرديد  روشا  هارون ماهيت  و حقيقى چهره  گفايم،  آنچه  ام
 را ديگر  نيمرخ اما  اند،نموده  ترسيم   را  او چهره   روش   اصطال  به نيمرخ  تنها  ندانساه يا دانساه  و  نموده  كامان  را  حقايق(  او امثا   و)

 مورد  فرد  رفاار و  شااصصاايت  جوانب  تمام كه  اساات اي   بيطرفانه و تحقيقى  بررسااى يك الممه كه  حالى در  اند،داده  نشااان  وارونه
 .گيرد قرار بررسى

 ديندارى  به او تظاهر و  هارون  هاىنیرنگ

 و  خود، اصالى  محور  ام اساالمى  حكومت سااخا  منحرف در  عباساى و اموى  ممامداران  آنكه  با  گفايم  پيش  صافحه  چند در چنانكه
 دو يكى و  معاويه اسااثناى به - اموى  خلفاى كه  داشااند  را تفاوت اي   ولى  بودند، مشاارك باهم  پيامبر،  خاندان  برابر  در بندىجبهه
 كشور  مالى  امور به  بيشار بلكه  كردند،نمى  مداخله  مياد آنان  كار  در و  نداشاند  دينى  دانشمندان  و رجا   با  ارتباطى  چندان  - ديگر  نفر
 دينى وجهه  ام آنان  حكومت رو  ي ا  ام  گذاشااند،مى وا  خود حا  به  - غالباً را  اساالمى  دانشامندان و  علما  و  پرداخاندمى  اينها امثا  و
 .نبود دار خور بر

 :شد برعكس قضيه آمدند، كار روى عباسيان و شد برچيده  امويان حكومت بساط كه هنگامى ولى

 و  ديندارى به تظاهر  و  گرديد آغام  حكومت نفع به مذهبى  عوامل  ام  بردارىبهره   براى كوشااش  گرفت، خود  به دينى  رنگ  حكومت
 .يافت رواج عباسى، نصساي  خلفاى ممان در مصصوصاً اسالمى، دانشمندان و رجا  با تماس و ارتباط

 ممامدارى، عي   در  خواسااندمى بلكه  شاوند،  شاناخاه ساياساى  ممامدار  عنوان به تنها  خواسااندنمى  عباسايان كه  بود آن امر  اي   علت
 .2گردند دار خور بر عمومى افكار در احارام ام رهگذر، اي  ام تا بگيرند خود به نيز مذهبى رنگ و دينى وجهه

  مزورانه  هاىكوشاش گوياى كه  اسات  دسات در  مردم مذهبى عواطف  جلب  و  ديندارى به عباساى خلفاى  تظاهر  ام ميادى هاىنمونه
 .باشدمى دينى وجهه كسب جهت در آنان

 :نويسدمى «ميدان جرجى»

  پايدار مشاكالت  ام  بسايارى  برابر در  دينى،  رنگ  ام  برخودارى  علّت به  اندلس، اموى خلفاى  مصار، فاطمى خلفاى  عباساى، خلفاى»
 بوده  هاحكومت  ساااير  ام  بيش  بودند، يافاه  دينى  جنبه كه  عثمانى حكومت  مانند  غيرعرب هاىحكومت  دوام گونه، همي  به.  شاادند
 ...«است

 را  خود حكومات و خادا درگااه  مقرب بناده  را  خود برده  بااال را  خود  مقاام  دا مااً كنناد،  پيادا  محبوبيات عوام مردم  نظر در  آنكاه  براى ايناان
 .كردندمى معرفى خدا جانب ام مبعوث حكومت
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 :كندمى اضافه سصنان، اي  به مردم باور ميزان و عوام ميان در خلفا فريبنده  تبليغات نفوذ ممينه در «ميدان جرجى»

 آفااب شاود، منقرض  عباساى  خالفت  اگر  و آوردمى  دوام آسامان  ام مسايح آمدن تا عباسايان  خالفت: گفاندمى(  مردم) كه  آنجا  تا»...
 «!شودمى خشك گياه  و! باردنمى باران! كندمى غروب

  خالفت غاصاب  را غيره  و  عثمانى و عباساى  و اموى  و  ثالث خلفاى  ابادا  ام شايعيان  ميرا اسات، سانيان الباه  ميدان  جرجى مقصاود)
 (مارجم  نداشاند عقيده  آنان به و دانساندمى

 كرده   ترقى  اساالمى  فرهنگ او  ممان در  و  بود  فهمى چيز مرد كه  هارون حاى  پسانديدند،  خود به  را  هاگزافه اي   هم   عباساى خلفاى
 دوره  در كه  اسات  معلوم  باشاند،  پساند  تملق  قدر آن  خلفا  اساالم،  عظمت و  ترقى دوره   در  اگر و  ...آمدمى خوشاش  هاتملّق اي   ام  بود،

 عمل  ام بيش حرف،  ام پادشاااهان، و  فرمانروايان  و آيندمى پيش  چاپلوسااان  و ماملقان  و گيردمى  را  حقيقت  جاى  موهومات فساااد،
 و  خواندندمى(  اهلل ظل  حضاارتاعلا)  خداوند سااايه  را عباسااى «ماوكل»  چاپلوسااان،  همي  كه  اساات  رو آن  ام.  شااوندمى  خشاانود

 اب »  چاپلوس  دربارى  شااعر و!  اسات شاده   گساارده  آسامان طرف  ام گرما  ساومش  ام مردم  نگهدارى  براى  رحمت،  ساايه اي :  گفاندمى
 :ساايدمى چني  را فاطمى «المعز» ،«هانى

  تو  «قهاار واحاد»  كاه  ك  فرماانروايى  و  باده   فرماان  پس  كنناد، اراده   قادر  و  قضاااا  آنچاه  ناه پيونادد،مى وقوع  باه  كنى اراده   تو  آنچاه»
 (!!شاه  فرمان چه يزدان فرمان چه)  1!!«هساى

 تظاهرها اي  ام  او  اندامه   به كسااى  كمار و  كردمى  توجه  قساامت اي   به هارون  اندامه   به كسااى  كمار  شااايد عباساايان ميان در  ولى
 .نمودمى بردارىبهره 

 دينى  سرپوش  خود هاىعياشا و هاجنايت  تمام روى  او.  بدهد  دينى  رنگ  رفاارش  و اعما   تمام به كه  داشت عجيبى  اصرار هارون
 .كردمى قلمداد دينى موامي  مطابق توجيهات، سلسله يك با را همه و گذاشتمى

 ب  جبريل» خود، مساايحى  پزشااك براى  حج مراساام  انجام  اثناى در.  رفت  مكه به  خالفاش  هاىسااا   ام يكى  در  او:  گويندمى
 .كردمى بسيار دعاى ،«بصايشوع

 او  حق در  دعا و  نيسات  مسالمان و  اسات  ذمّى مرد، اي : كه آنان  اعاراض  برابر در  هارون.  شادند  ناراحت  موضاوع اي   ام  هاشام   بنى
 بنابراي ! م   تندرسااى  گرو  در  مسالمانان صاال   و  اسات  او  دسات در م   تندرسااى  و  ساالمت  ولى  اسات  درسات:  گفت  باشاد،نمى  جايز
 2!ندارد اشكالى او حق در دعا و است بساه او خوشى و عمر طو  بر مسلمانان صال  و خير

  بايستمى چيز همه  و  شدمى خالصه  او  وجود  در  اسالمى جامعه عالى مصالح  تمام  او  منطق طبق.  بود  عجيبى  منطق هارون،  منطق
 حياتى  ضاارورت  اسااالمى جامعه براى  او  وجود بلكه  نبود،  ممامدار يك تنها  او  اسااادال ، اي  طبق  ميرا  شااود،  او جان حفظ  فداى
 و  اسااصدام  با او  ولى  اسات،  دشاوارى كار دي ،  منطق با  هارون،  مثل  فردى  رفاار و  اعما  تمام توجيه كه  شاود  تصاور  شاايد!  داشات
 .بود كرده  هموار كامالً خود، اعما  توجيه براى را راه  روم، آن دنياپرست و مزدور فقهاى و قضات ام چند تنى خريدن
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 !قضائى  شوراى

 .است «عبداهلل ب  يحيى» قال و شهادت جريان ديندارى، به هارون تظاهر و فريبكارى بارم هاىنمونه ام يكى

 خاص  ياران  ام و  رفتمى شامار به اىبرجسااه  و مماام چهره  و هاشامى  خاندان  بزرگان  ام يكى  حسا ، امام  نواده   «عبداهلل ب  يحيى»
 .1بود حضرت آن توجه مورد و السالمعليه صادق امام

 او ساپاه  بزرگ  سارداران ام  و  داشات شاركت  او  ساپاه   در عباساى،  ساامگر  حكومت ضاد بر  «فخّ شاهيد  حساي » قيام  جريان  در يحيى
 به  منطقه آن مردم.  پرداخت  فعاليت به آنجا در  و  رفت «ديلم » به  گروهى با حساي ،  شاهادت  و  شاكسات  ام پس  او.  شادمى  محساوب

 .دادند تشكيل توجهى قابل نيروى و پيوساند او

 به را  مراساله  باب هارون  دسااور به  ديلم، به  ورود  ام پس فضال.  فرساااد  ديلم  به ساپاهى به  را «برمكى يحيى  ب  فضال» هارون
 خود  طرفدار نيروهاى فضال و  هارون  هاىتوطله  اثر  بر  كه  يحيى.  كرد امان پيشانهاد  او  و به و  داد شايري  هاىوعده  كرده   بام يحيى
 و  نوشاات او به  خود  خط به اىنامه امان هارون  آنكه  ام پس.  شااد امان قبو   به  راضااى  ناگزير  ديد،مى  پراكندگى و تفرق  حا  در  را

 .شد بغداد وارد يحيى داد، قرار شاهد را بزرگان ام گروهى

 سااخت ماهم   را او  و كشايد  را  او قال نقشاه  پنهانى  ولى  گذاشات،  او  اخايار در  فراوانى  اموا  و  كرد  رفاار او  با  مهربانى با  ابادأاً هارون
ه ب او قال  بود،  داده  او به  صاريحى  و مؤكّد نامهامان  چون امّا  اسات،  او  ضاد  بر قيام صادد  در كرده   جمع خود  دور  را  مردم  مصفيانه كه

 كند،  درسات! شارعى  مجوم  خود  اقدام  براى  گرفاه فقها  ام  فاوايى نامه،امان  نقض  براى  گرفت  تصاميم   رو  ي ا ام  نبود،  مقدور  ساهولت
 2«ابوالبَصْاَرى» و  ،«لؤلؤى مياد ب  حسا » ،«شايبانى  حسا   ب  محمد»  شاركت با قضاات  و هافق  ام  مركب  شاورايى  داد دسااور  لذا

 .3بدهند رأى نامهامان بطالن يا صحت مورد در تا گردد  تشكيل

 را  خود «يوساف  ابو»  اسااادش  مثل  و  بود اىآماده  نسابااً  دانشامند كه «حسا  ب  محمد»  ابادأاً شاد، تشاكيل  قضاا ى  شاوارى كه  همي 
 .5ندارد وجود آن نقض براى راهى هيچ و است مؤكدى و صحيح نامهامان: گفت و خواند را نامهامان ،4بود نفروخاه هارون به

 خون  و كرده  قيام  خليفه ضد  بر يحيى!  است  ارمشبى و باطل نامهامان  اي :  گفت و  انداخت آن به نگاهى و  گرفت  را آن  ابوالبصارى
 باطل نامهامان اگر:  گفت  و شاد  خوشاحا   العاده فوق  فاوا اي   ام هارون! م   گردن به خونش  بكشايد،  را  او  اسات، ريصاه  را اىعده 
 !كرد پاره  را آن و انداخت آن در دهان آب ابوالبصارى ك ، پاره  را آن خود، است،
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. است داده او   به  تندى پاسخ امام  و   داده قرار اناقاد مورد را  -  السالمعليه صادق امام  ارجمندش پدر  و  حضرت آن  روش  آن، در يحيى كه كندمى  نقل  -  السالمعليه  جعفر ب   موسى امام
 اي   مضامون  ولى اسات،  خدشاه قابل  غير روايت اي   ساند:  گويدمى  نامه اي  به  اشااره  با(يحيى ماده  ،3 ج  جهان، اناشاارات  تهران،  المقا ،  تنقيح) خود  كااب در  مامقانى  عالمه  مرحوم
  قابل  روايت اي  كه كندمى  اثبات «جعفر  ب   موساى  حياةاالًّمام»  كااب  مؤلف امّا(.  باشاد حديث راويان  ام  اشااباهى شاايد يعنى) داريم اطالع  يحيى درباره كه اسات  چيزى  مصالف روايت
 1390 مطبعةاآلداب،  نجف، ،2 ط  جعفر، ب   موسى  حياةاالًّمام) نيست  آنها ام اسمى رجا  كاب در و  اندناشناخاه كه  هساند  افرادى  آن  سند در ثانياً  و  است مرسل  اوالً ميرا نيست، اعاماد

 (99 ص  ،2 ج  ق،.'ه
  به مدينه در سپس و  بود ارتش دادرسيى قاضى مدتى  او طرف ام  عباسى، مهدى خالفت ممان  در و  داشت سكونت بغداد در كه است مدنى  قرشى ابوالبصارى وهب  ب  وهب وى - 2

  االًّعادا  ميزان محمد،  الذهبى،الدي شمس) است اعابار و ارمش فاقد حديث، علم بزرگان  نظر  ام وى احاديث و بود دروغگو و  منحرف و  آلوده فردى ابوالبصارى. داشت اشاغا  قضأ

 ( 278 ص ،3 ج ق، .'ه 1325 السعادة، مطبعة قاهره، ،1 ط الرجا ، نقد فى
 بودند. كرده تأييد را آن اعابار و  صحت  آنان و  بود كرده ارا ه روم آن فقهاى ام ديگر برخى  و  « انس ب  مالك» به را نامه امان قبالً عبداهلل ب  يحيى - 3
 203 ص  ،2 ج النهضةالمصرية، مكابة قاهره، ، 7 ط االًّسالم، ضحى احمد، امي ، - 4
 204 ص ، 2 ج كااب، همان امي ، - 5



 

 جرم به  را «حسا  ب   محمد» ولى  1!نمود  منصاوب  قضاأ  سِامَت به  را  او و  داد  انعام  او به( درهم )  هزار  شاشاصاد و  ميليون يك هارون
 .3رسانيد قال به را يحيى! قضا ى شوراى اي  اصطال  به اساناد به و 2ساخت ممنوع فاوا دادن ام هامدت رأى، اي 

 !مصلحتى فتواى

 مالمم هميشاه او.  بود 4«القضاات قاضاى»  هارون طرف  ام كه  بود «يوساف  ابو قاضاى»  فروخاه  خود قضاات  ام يكى شاد اشااره  چنانكه
 ساالسااله يك با  گذاشاااه  دينى  ساارپوش  هارون  نارواى اعما   روى  خود، عجيب  توجيهى  نيروى و  اسااادال   قدرت با  و  بود هارون

 :شودمى اشاره  نمونه دو به شاهد، عنوان به اينجا در. كردمى وانمود دينى موامي  با منطبق را آنها توجيهات،

 اي   ام:  گفت كنيز كرد،  عشاق  اظهار  او به كه  هنگامى.  شاد(  مهدى) خود  پدر كنيزان  ام يكى  عاشاق  خود،  خالفت  اوا ل در  هارون-1
 .(شوممى محسوب تو پدر من م  و)است شده  همبسار م  با پدرت ميرا ك ، صرفنظر كار

 او  ام و  گذاشات  ميان  در  او با  را  جريان نموده   احضاار  را  يوساف  ابو  دارد،  بر  او ام  دسات  توانساتنمى و  بود  شاده   او شايفاه كه هارون
 .كرد جويىچاره 

 كنيز او  ميرا  نك ،  او  حرف به  گوش  شااود؟  پذيرفاه  بايد كند،مى  كنيز يك كه  ادعايى هر  مگر:  داد  پاسااخ  خونسااردى با  يوسااف  ابو
 5!نيست راساگويى

 (است عمل مالك و قبو  مورد من خود اعاراف موارد، گونه اي  در اسالمى فقه موامي  اساس بر كه صورتى در)

 وجدان فريب

: گفت  «برمكى جعفر»  غذا، صارف  ام پس.  كند تهيه  جوان شاار  گوشات  ام  غذايى  خواسات  خود مصصاوص آشاپز ام  هارون  رومى-2
 داد توضايح  برمكى  جعفر كرد،  تعجب  اظهار  مطلب اي   ام هارون  وقاى!  شاودمى تمام درهم  هزار صاد  چهار  غذا اي   ام خليفه هرلقمه

 براى  جوان شااار يك  روم هر  تاريخ، آن  ام  بود، نشااده   تهيه  هنگام آن  در و  بود خواساااه  غذايى  چني   خليفه پيش، مدتى  چون كه
 !است درهم  هزار صد چهار بر بالغ كنون، تا آنها بهاى مجموع و شودمى كشاه خالفت دربار آبدارخانه

 و  ريصت و  اسراف همه آن  ام هرگز و  نمودمى خود  حساببى هاىپرسااتجمل و هاعياشا  صارف را  مسالمانان  الما بيت كه هارون
  مطلب اي   شانيدن  ام!  وجدان با  و  دلساوم  فرد يك نقش  در بار  اي   آورد،نمى  ابرو به خم  محماكش  و محروم  مسالمانان  اموا   پاش
 در! شاود تقسايم  صادقه  عنوان به  فقرا ميان( درهم )  ميليون چندي   كار، اي   جبران  براى اصاطال  به  داد دسااور  و كرد  ناراحاى اظهار
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 52 ص  نو، ماه مجله اناشارات
 (204 ص  ،1 ج  كااب، همان امي ،)كرد بركنار قضأ  سمت ام را او اي ، بر  عالوه 2
 (100 ص  ،2 ج كااب همان القرشى، شريف) است اخاالف مورد يحيى قال چگونگى  - 3

 نويسد:مى  «»يعقوبى

  گاهى  و  داشات قرار هم كنار در  ما، سالولهاى  و  بوديم  مندانى  محل يك در دو  هر  ما:  گويدمى  بوده  مندانى يحيى  با كه  كساانى ام يكى. ساپرد  جان  مندان در گرسانگى شادت  ام يحيى
  و شاد  وى سالو  وارد  او  ويژه  مأمور  دهم  روم! اندنداده  غذا و  آب  م  به كه  اسات روم  نُه  امروم:  گفت رومى.  كردمى گفاگو م   با بود، فاصاله  ما ميان كه كوتاهى  ديوار پشات  ام يحيى
 ام  گاهى يحيى گويا كه)  بودند ريصاه  روغ  آن داخل كه  كرد پيدا  نى چوبه  يك  او  لباساهاى مير ام كرد،  بدنى تفايش را  او   و  آورد در  تنش ام  را  او   لباساهاى  ساپس كرد، تفايش را  سالو 
  تساليم  آفري   جان به جان  و  شاد ممي   نقش  رمقبى يحيى  آن  دنبا   به و   گرفت، او   ام را  نى  مأمور،(. اسات كردهمى جوع سادّ  وسايله اي  به  و  مكيدهمى آن  ام مقدارى  گرسانگى شادت
 (145 ص  ،3 ج ق،.'ه 1384 المكابةالحيدرية،منشورات  نجف، يعقوبى، تاريخ!)كرد

  و ارتش، قضا ى پساهاى كشور، ديوان العمومى مدعى. داشت عالى ديوان رياست دادگسارى، ومارت  سمت امروم تعبير به كه بود  القضاتقاضى كسى  ممان آن در: گويندمى - 4
 اي  پيداست. گرددمى روش  بصوبى  هارون حكومت دساگاه در يوسف ابو قاضى اهميت مهم، و  حساس پساهاى اي  به باتوجه. داشت عهده به يكجا  را كيفر ديوان اناظامى محكمه
 كردند! نمى واگذار  كسى به  جهتبى را پساها و  اخايارات همه
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 مسالمانان ميان  در عادالنه  طور به  بايساتمى كه  بود  مسالمانان  الما بيت  ام بلكه  نبود،  او شاصصاى ما   ام نيز مبلغ  اي  كه حالى
 .باشد عملى چني  مجوم توانستنمى آن، امثا  و خليفه بصشش و صدقه عنوان هرگز و شود تقسيم 

 شاد،مى  گرجلوه  مواردى چني   در هارون، دسااگاه  در  او  وجودى  فلسافه كه يوساف  ابو.  رسايد  يوساف  ابو  گوش به خبر هرحا ،  در
 .پرسيد را او ناراحاى علت و رفت هارون نزد منظور همي  به و ريصت خليفه عمل توجيه براى جالبى طر 

 كردند؟مى صرف را آن مردم يا شدمى تلف شارها اي  گوشت آيا: پرسيد نموده  جعفر به رو يوسف ابو. كرد  تعريف  را  جريان هارون

 .كردندمى مصرف مردم: داد پاسخ( بود برده  پى يوسف ابو هدف به گويا كه) جعفر

 شاده  تهيه مدت اي   در كه  گوشااى همه اي   ميرا  اند،رسايده   بزرگى  ثواب به كه خليفه  بر باد مژده :  كرد  صادا  خوشاحالى با  يوساف  ابو
 1!است ساخاه فراهم  خليفه براى را بزرگ صدقه چني  انجام وسيله خداوند و رسيده  مسلمانان مصرف به

 چند به  احياناً  بريزند،  بغداد هاىساگ جلوى  و شاود  گنديده   آنكه  ام پيش و  شادمى  كشااه خليفه سافره   براى كه  شاارهايى  گوشات آرى
  اساراف نه  بود، نيك عمل  و  صادقه  بود، داده  انجام  هارون  آنچه  و!  شادمى  محساوب صادقه  يوساف  ابو  منطق در  دادند،مى گرسانه  نفر
 به باتوجه! آن و  اي  به ريصاه  روغ  بصشاايدن  و  «صاادقه»  عنوان  تحت  الما بيت  كردن خالى  و! مساالمانان ما   دادن هدر  به و

 با حضارت آن  ميرا  گردد،مى  روشا   بصوبى  الساالمعليه  جعفر ب   موساى  هفام   پيشاواى  كار  دشاوارى ميزان  شاد، گفاه كه حقايقى
 و  بود نموده   پنهان رياها و  هانيرنگ تظاهرها، سالساله يك  وراى در  را  خود اصالى چهره  كه  بود  مواجه هارون مثل فريبكارى خليفه
 .كردمى معرفى ايمان با و عاد  خليفه را خود

 تالش  ام  ناگزير  بدهد،  نشاان  همه به  را  او  پليد ماهيت نموده   پاره   را  نيرنگ  و تظاهر و حيله هاىپرده  اي  آنكه براى  هفام   پيشاواى
 چني  در  پيرومى نبود، هفام  پيشااواى  انكارناپذير  عظمت  و مماام شااصصاايت  اگر راساااىه  ب و  بود  امانبى تبليغ  و پيگير مبارمه  و

 .نمودمى ترديد مورد اىمبارمه 

 بن يقطین؛ کارگزار امام در دربار هارونعلی
 ام هفام  امام محضار در و  بود  گرانقدر  و پاك شاصصاى  على،.  بود  هفام  پيشاواى مماام  و برجسااه  شااگردان  ام يكى «يقطي  ب   على»

 .2است العاده فوق ارمش و احارام داراى تشيع جهان در او. بود خوردار بر اىويژه  موقعيت

 به بود،  عباسايان عمده   طرفداران  ام يقطي   او  پدر.  گشاود  جهان به چشام  «كوفه»  در اميه بنى  حكومت  اواخر  در 124 ساا   در  على
 .شد ماوارى او و كند، دساگير را او خواستمى( اموى وقت خليفه) «حمار مروان» جهت  همي 

 روى و اميه  بنى حكومت  ساقوط ام  پس.  برد مدينه به خويش همراه   را «عبيد» و  «على»  خود  فرمند  درو او،  غياب در يقطي   همسار
 .3گشت بر كوفه به فرمندان همراه  نيز او همسر. پيوست «سفا  ابوالعباس» به و گشت بام كوفه به يقطي  عباسيان، آمدن كار

 .گرفت قرار هفام  پيشواى شاگردان جرگه در و يافت پرورش كوفه در يقطي  ب  على بارى
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 يقطین  بن على علمى مقام

 هابهره  حضارت آن محضار  ام  و بوده   هفام   پيشاواى  برجسااه  شااگردان  و  ياران  ام  على مورخان،  و رجا   علم   دانشامندان  گواهى به
 .1است ننموده  نقل حديث يك جز السالمعليه صادق امام ام ولى است كرده  نقل فراوانى احاديث و برده 

  قرار به تأليفاتى  و  رفتمى  شامار به  خود ممان  علمى رجا   دانشامندان  ام يكى  هم   و  بود  اجاماعى  شاصصايت و  شاهرت  داراى  هم   او،
 :داشت مير

 2المالحم  م  السالمعليه  الصادق عنه ماسلل-1

 3بحضرته الشّاك  مناظرة -2

 .4بود گرفاه فرا - السالم عليه كاظم  امام محضر ام كه مسا لى-3

 خواهيم  چنانكه و بود  شايعه براى  اىارمنده   خدمات منشاأ  داشات، كه  ساياساى و  اجاماعى  موقعيت  و مقام ام اساافاده   با يقطي  ب   على
 .رفتمى شمار به شيعيان براى اساوارى  پناهگاه  گفت،

 شیعیان براى حمايتى چتر يقطین،  بن على  وزارت

 شاهادت  با و  گرديد  روبرو  شاكسات  با  هاشام   بنى و  علويان ماناوب  و  پى در  پى  مسالحانه  هاىقيام هارون،  و منصاور  حكومت ممان  در
 به محكوم مسالحانه و  حادّ  اقدام  هرگونه  شارا ط،  آن  در كه  شاد  ثابت  عمالً آنان،  طرفدار  نيروهاى  شاكسات و  هانهضات اي   رهبران
 .كرد شروع ديگرى طريق ام را مبارمه  بايد است شكست

 ماهيت   معرفى  افكار،  بيدارى  افراد،  سامندگى  به تنها  و  بود  پوشيده چشم   تند  و  حادّ  اقدامات به  مدن  دست  ام  هفام   پيشواى  نظر  اي   ام
 .انديشيدمى جامعه مصالف سطو  در تشيع افكار بيشار هرچه گسارش و عباسى حكومت پليد

 وسايله به مهم  مناصاب  اشااغا  با  اسااثنأاً  ساامگر، حكومت آن با همكارى  عمومى تحريم   وجود با امام كه  بود  برنامه  همي   براسااس
 ديگر ساوى  ام و  بود  حكومت  دسااگاه  در آنان  رخنه  موجب ساو يك  ام  كار اي   ميرا  كرد،نمى  مصالفت شايعه پاك  و  شاايسااه  رجا 
 .گيرند قرار آنان حمايت چار مير شيعيان بويژه  مردم شدمى باعث

 بنى  طرفداران  ام كه  پدرش،  برخالف  على.  بود برنامه  اي  ام  جز ى نيز  هارون حكومت  دسااگاه   در يقطي  ب   على  رسايدن  قدرت به
 شايعه يك بينش او بينش و  اسااوار  و  آگاه  شايعيان  ام  نداشات،(  تشايع ديدگاه   ام  امت رهبرى) امامت مسالله به اعاقادى  و  بود عباس

  مشاااروعيّت «نفى» آن المماه  كاه «عاد » و «حق»  حكومات  ظهور باه امياد  يعنى ،«اناظاار» مساااللاه كاه طورى  باه.  5بود راسااااي 
  بصوبى داد،  رخ  پدرش  و او ميان  رومى كه گفاگوهايى  ام معنا اي   .دادمى  تشااكيل  را  او فكرى  پايگاه   بود،  موجود سااامگر  حكومت
  عملى  همه  اند،كرده   پيشاگويى(  عباس بنى) ما  درباره  شاما  پيشاوايان  آنچه  چگونه:  گفت پسارش  به يقطي   رومى.  گرددمى روشا 
 است؟ نگرديده  عملى شده  گفاه( شما موعود حكومت پيرومى و شيعيان) شما درباره  آنچه ولى شد،

 جهت  اي  ام  اسات،  حاضار ممان  در شاما  حكومت چون مناها  اسات،  واحدى منبع  ام شاده،  گفاه ما  و شاما  درباره   آنچه:  داد  پاساخ  على
 ما موعود  حكومت  وقت هنوم  چون  ولى درآمد، آب  ام  درسات كه  ديديد و  اسات شاده   پيشاگويى  ابهام  بدون  و  روشانى  با شاما  درباره 

 ام پس مثالً صاالا اهلل عليه وآله پيامبر  خاندان  حكومت:  گفاندمى  ما  پيشااوايان  اگر  و داريم،  را آن آرموى  و اميد ما  اساات، نرساايده 
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 آن به  نسبت مردم  ايمان  ام  و  گرديدمى سصت(  مدت اي   بودن  طوالنى  واسطه  به) هاد  بسا چه  بود،  خواهد سا  سيصد  يا  دويست
 و  رسيد  خواهد مودى همي  به:  گفاند( نكرده  تعيي   را آن  وقت) ما  پيشوايان(  گردد  اساوار  مردم اميد اينكه  براى)  ولى شدمى كاساه

 .1نمودند معرفى نزديك را امام ظهور و فرج ساخاه اميدوار را مردم رهگذر اي  ام

 .گرددمى روش  بصوبى هارون حكومت دساگاه  در يقطي  ب  على رسيدن قدرت به اهميت سوابق، اي  به باتوجه

 امام  مشروط موافقت

 را  او امام  ولى  نمايد اسااعفا  بارخواسات چندي   نيز بعدها.  2پذيرفت  را هارون  ومارت الساالمعليه كاظم  امام  موافقت  با يقطي  ب   على
 .3كرد منصرف تصميم  اي  ام

 كاظم  امام. بود آنان  سارّى  نهضات به كمك و  شايعيان حقوق  و  ما   و جان حفظ  منصاب، اي  تصادى  به  على  تشاويق  ام امام هدف
 كدامند؟ آنها: پرسيد على كنم، تضمي  تو براى را چيز سه تا ك  تضمي  را چيز يك: فرمود وى به السالمعليه

 .نشوى كشاه( دشم  دست به و) شمشير با هرگز -1: كه است اي  كنم مى تضمي  تو براى كه چيزى سه: فرمود امام

 نگردى تهيدست هرگز-2

 نشوى مندانى هيچوقت-3

 انجام  باشاد،  داشااه نيامى و  كارى هر كرد،  مراجعه تو  به  ما  شايعيان  ام يكى  وقت هر كه  اسات  اي  كنى تضام   بايد  تو  آنچه  اما و
 .شوى قا ل احارام و عزت او براى و بدهى

 .4نمود تضمي  را باال شرا ط نيز امام كرد، قبو  يقطي  پسر

 و  جبران  را  هاشكساگا  تو وسيله  به  خداوند  است  اميد و  است تو  (شيعه)  برادران  عزت  مايه  تو، مقام:  فرمود  گفاگوها  اي  ضم  امام
 .سامد خاموش را مصالفان فانه  آتش

 براى مطمل  پناهگاهى و  اساااوار دژى  بود  ساامت اي   دارعهده  كه  مدتى تمام  در و  بود  وفادار  خود پيمان به يقطي   ب   على بارى
 ايفا  مؤثر نقشاى شايعيان، اسااقال   و حيات حفظ  براى  المم  اعابارات تأمي  در  دشاوار،  شارا ط آن  در و  رفتمى شامار به شايعيان

 .كردمى

 خطرناك سرّى  مأموريت يك

  خطرناك، و  باريك  شارا ط در گاهى  و فرسااادمى  هفام   پيشاواى  حضاور به  را خود  اموا  «خمس» سارّى  طور به يقطي  ب   على
 هايىنامه و اموا   و  كرد احضاار  را ما يقطي  ب   على  رومى كه كنندمى نقل  او  ياران  ام  نفر دو.  فرسااادمى حضارت آن  براى  اموالى
( كاظم  امام)  السااالمعليه الحساا   ابى امام به  را  هانامه و  اموا   اي  و  برويد بيراهه  ام و  بصريد  سااوارى  مركب  دو:  گفت و  داد ما به

 .نشود آگاه  شما وضع ام كسى كه طورى به برسانيد،

 سرممي  به آنكه تا  كرديم   حركت  بيراهه  ام  و  نموديم  تهيه  راه  توشه  و  خريديم   سوارى  مركب  و  آمديم   كوفه  به:  گويندمى  نفر دو  اي 
 همراه  اىساواره  هنگام اي  در.  نشاساايم   غذا  صارف براى  و گذاشاايم   علوفه آنها  براى  و بساايم  را  چهارپايان  و  رسايديم  «الرّمَه بط ُ»

 را هانامه و اموا   و كرديم   سالم برخاسااه جا  ام!  اسات  الساالمعليه كاظم  امام  ديديم  شاد،  نزديك  وقاى.  گرديد  نمايان ديگر،  شاصصاى
 .است شما هاىنامه جواب اينها: فرمود و داد ما به و آورد بيرون را هايىنامه امام هنگام اي  در داديم، تحويل
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 .نماييم  تهيه توشه هم  و كنيم  ميارت را پيامبر هم  تا برويم  مدينه به فرماييد اجامه  اگر است، شده  تمام ما توشه و غذا: گفايم 

 كوفه تا  را شااما اي :  فرمود و  كرد  رو و  مير  دساات با  را آن آورديم،  بيرون  را توشااه  بياوريد، مانده   باقى شااما توشااه  ام آنچه:  فرمود
 .رساندمى

 .1گرديد بر خدا پناه  در اينك ديديد، را پيامبر( واقع در) شما: فرمود و نداد تشصيص صال  مدينه به را ما رفا  امام

 شیعیان  اقتصادى بنیه تقويت

 هاىهدف پيشابرد جهت  خود، نيروهاى  بندىشاكل  و ساامماندهى  براى  دارند، مشااركى  هدف  كه  گروهى  و  جمعيت هر شاكبى
 اي   براسااس نيز شايعيان.  گرددمى  فلج  جنبشاى  و  فعاليت هرگونه مالى،  عوايد  قطع صاورت  در چه،  دارند، مالى منابع به  نيام مشاارك،
 ويژه ه ب  تاريخ  مصالف  ادوار  در  ولى  بودند  مالى  پشاوانه  نياممند  همواره   خود،  مقدس  هاىآرمان  تعقيب  و  حيات ادامه  براى  كلى، اصل

 ام  را آنان غالباً آنان، نيروهاى  تضاعيف  منظور به  وقت،  هاىحكومت  و  بردندسارمى  به  اقاصاادى فشاار  در  همواره  آنان مبارم نيروهاى
 .دانندمى قرار اقاصادى فشار در گوناگون  هاىراه 

 اقاصاادى تضاعيف آن ام هدف و  داشات ساياساى انگيزه  كه عليها اللّه  ساالم مهرا فاطمه  ام  «فدك» گرفا   بر عالوه  ممينه اي   در
 معاويه  روش آنها  ام يكى  كه  خوردمى  چشام  به  اساالم  تاريخ در  فراوانى هاىنمونه  بود،  هاشام  بنى  و الساالمعليه اميرمؤمنان موضاع

 براى «  الساالمعليه  على ب   حساي »  ام  بيعت  اخذ  منظور به  معاويه كه  هايىتاكايك  ام يكى.  بود  هاشام،  بنى بويژه  شايعيان قبا   در
 مدينه به وى سافر  جريان  در  الما بيت  ام  هاشام   بنى به عطيه  هرگونه  پرداخت  ام وى  خوددارى  شاد، ماوسال آن به  يزيد،  وليعهدى

 .2كند بيعت به وادار گذاشاه فشار مير را او وسيله بدي  تا بود

 ساامىفلج  و گرسانگى تحميل  ساياه   برنامه منصاور  بود( عباساى خليفه  دومي ) «منصاور جعفر  ابو» اقاصاادى  فشاار ديگر،  نمونه
 و  باشاند  او به  ماكى  و گرسانه  و  نياممند مردم، كه  بود اي   او هدف و  گذاشات  اجرا به  اىگساارده  و  وسايع  ساطح  در را  اقاصاادى
 ام  جمعى  حضاور  در رومى  او.  باشاند  نداشااه را  اجاماعى  بزرگ مساا ل  در  انديشاه مجا  بوده   خود  شاكم   كردن ساير فكر  در  هميشاه
 المثلضاارب  در  نشااي   چادر  عربهاى» :كرد  بيان  چني   مردم نگهداشااا  گرساانه  ام  را  خود انگيزه  اىمننده  بالح   درباريان  خواص
 3«!!بيايد تو دنبا  نان طمع به تا نگهدار گرسنه را خود سگ: كه اندگفاه خوب خود،

 ساامگر خلفاى با مبارمه  پيشااهنگ  و پيشاگام  هميشاه  آنان  ميرا  بود،  همه  ام بيش  علويان  و شايعيان ساهم  اقاصاادى  فشاار اي   در
 .بودند

 و هاهوسارانا  راه  در آن صارف و  مسالمانان  الما بيت  قبضاه  با او  ميرا نبود،  مسااثنا  كلى  برنامه اي   ام نيز  هارون  خالفت  دوران بارى
 را آنان نيروهاى  راه  اي   ام و  بود كرده   محروم  خود مشاروع  حقوق  ام را شايعيان  اطرافيانش، و  خود هاىپرساااتجمل  و  هابوالهوساا
 .كردمى تضعيف

  ومارت  و نموده   جلب را  هارون اعاماد شايعه، مصالفان  هاىكارشاكنا رغم   بر كه  هفام  پيشاواى  صاميمى و  وفادار يار  يقطي ،ب على
 كوشاشاى هر ام امكانات،  تمام  ام  اساافاده  با  و داشات  توجه  خوبىه ب  مطلب اي  به  بود، گرفاه  عهده  به اساالمى  پهناور  كشاور در  را  او
 جمعاً كه)  خود  اموا  «خمس»  رسااندن و شايعيان مالى بنيه  تقويت در  مصصاوصااً  ورميد؛نمى دريغ شايعيان  ام پشاايبانى و  حمايت  در
 دانيم مى و  كردمى كوشاش  هفام   پيشاواى به  4(شادمى درهم   هزار سايصاد تا  صاد بر  بالغ گاهى و  دادمى  تشاكيل  را  توجهى  قابل مبلغ
 .است اسالمى حكومت مالى پشاوانه واقع در خمس، كه
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  نوشتمى نامه  پدرم  به آمد،مى  پيش كه  مهمى  كار هر  يا  داشت  المم هرچيزى  السالمعليه  كاظم   امام:  گويدمى  يقطي  ب   على  پسر
 قياد و باده، انجاام «حكم  ب  هشاااام» وسااايلاه باه را كاار اي  ولى باده  انجاام را  كاار فالن  ياا  ك   خريادارى  م   براى را چيز  فالن كاه

 .1بود حساس و مهم  موارد در فقط هشام،  همكارى

 كه) بينيدمى  مرا حا  و وضاع آيا:  گفت  نموده   شاكوه  امام  به خود وضاع  ام  على  نمود،  عراق به  الساالمعليه  كاظم  امام كه سافرى  در
 به كه دارد  سااامگران ميان  در محبوبى  مردان  خداوند:  فرمود امام(  دارم؟  كار و  ساار مردمى چه  با و گرفاه  قرار  دساااگاهى چه  در

 2خدايى محبوب مردان آن ام تو و كندمى حمايت خود خوب بندگان ام آنان وسيله
 اي   ناگزيرى  اگر:  فرمود امام  نمود، تكليف كساب  الساالمعليه  هفام  پيشاواى  ام  عباس، بنى با همكارى  مورد در  على، كه ديگر  بار
 .باش شيعيان اموا  مواظب بدهى انجام را كار

 به مصفيانه ولى كردمى  وصاو   شايعيان ام ظاهر  برحساب  را  دولاى ماليات اصال،  همي   روى و  پذيرفت  را امام  فرمان  يقطي ب على
  واجب مسالمانان  بر آن  مقررات  رعايت كه  نبود  اساالمى حكومت يك  هارون حكومت كه  بود اي  آن  علت  و  3نمودمى مساارد آنان
 مساارد را شايعيان  امو   او دسااور  به يقطي  پسار كه  بود  - الساالمعليه  جعفر ب   موساى آن  ام  خدا طرف  ام  واليت و  حكومت.  باشاد
 .كردمى

 حجّ  نُوّاب

 و  فرسااادمى  خدا  خانهميارت به  خود، طرف  ام  نيابت به  را اىعده  سااله  همه كه  اسات  اي  تاريخ،  در يقطي  ب على  افاصارات  ام يكى
 .5شدمى نفر 300 يا و 250 بر بالغ گاهى و نفر 150 بر بالغ سا  در عده  اي  تعداد .4پرداختمى درهم  هزار بيست تا ده  هركدام به

 به  يقطي ب على ويژه   پارسااايى  و ايمان  نمودار شااك  بى  اسااالم،  آيي   در حج  عمل خاص  فضاايلت و  اهميت به باتوجه  عمل، اي 
 مسالله، پرداخاه،مى آنان به  على كه  هنگفاى مبالغ به نگرش  با نيز  و عده، اي   توجه قابل  تعداد گرفا   نظر  در با  ولى  رود،مى شامار
 .كندمى پيدا بيشارى عمق

 را  پرداخاى مبلغ و  ساا  در  نفر 200  را آنان  تعداد مثالً  و بگيريم   ميانگي   شاد،مى  پرداخت آنها به كه  مبلغى و  حج نايبان گروه   ام  اگر
 .دهدمى تشكيل را درهم  ميليون دو حدود در مبلغى جمعاً بگيريم، درهم  هزار ده 

 جارى هاىهزينه ماماد ام و يقطي   ب   على  سااليانه مصارج  ام اىگوشاه  مسالماً شاد،مى  پرداخت  ساا  هر  كه  مبلغ اي  ديگر، طرف  ام
 .است بوده  اينها امثا  و هابصشش و مساحبى صدقات ساير و خمس و مكات مثل مالى حقوق پرداخت باقيمانده  و

 بدهد؟ را مبالغ اي  كفاف تا باشد بايستمى مقدار چه يقطي  ب  على عوايد جمع تقريبى، حساب اي  با

 لطيف  نكاه او.  اسات كرده   پيدا  توجه مسالله اي   به كه  اسات  كساى نصسااي   «بها ى  شايخ مرحوم» ظاهراً شايعه  دانشامندان  ميان  در
 ب   على به  را  مسالمانان  الما بيت و  خراج  در تصارف  اجامه   الساالمعليه  كاظم  امام كنم مى  گمان:  كندمى بيان چني  را  مطلب اي 

 مصالفان دسات به  اعاراض  و  ايراد  براى اىبهانه تا  پرداختمى شايعيان  به حج،  اجرت  عنوان به  اموا ، اي   ام  على  و  بود داده  يقطي 
 اقاصااادى بنيه كار، اي  پوشااش  مير  على،  و  بود  منظم   و شااده  حساااب  برنامه يك  واقع در  حج،  نواب  اعزام  عمل  بنابراي .  6ندهد

 .نمودمى تقويت را شيعيان
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 يحيى ب  عباداهلل» و «حجااج ب  عبادالرحم » مثال  بزرگى هااىشاااصصااايات  حج،  نواب  مياان  در  كاه  اسااات اي   مطلاب  اي   مؤياد
 2!اممزايا محروم و حكومت دساگاه  مطرود طبعاً و بودند امام عالقه مورد و خاص ياران ام كه خوردندمى چشم  به 1«كاهلى

 حج  بزرگ كنگره  در آنان،  بزرگان  بصصاوص  شايعيان  دادن  شاركت  رساد،مى  نظر به يقطي  ب   على  برنامه اي   در كه  ديگرى نكاه
 .آورند وجود به شيعى فرهنگى موج يك و بپردامند ديگر هاىفرقه با مناظره  و بحث و شيعه چهره  معرفى به رهگذر اي  ام تا بود

 !نگهدار را لباس اين

 امام  تدبير  اثر در  بار  چندي  و  بود السااالمعليه كاظم  امام  دريغبى  حمايت  و  تأييد مورد  همواره  خدمات،  اي   پرتو  در يقطي  ب   على
 :است بوده  چني  آنها ام يكى كه يافت رهايى قطعى خطر ام

 لباس   نوع ام  مربفت  رنگ  مشااكى  خز لباس يك آنها ميان در كه  بصشاايد  على به  خلعت  عنوان به  لباس  تعدادى هارون سااا  يك
 كرد  اهدا  الساالمعليه  كاظم   امام به  بود، آنها جز  نيز  مربفت  گرانقيمت لباس كه  را هالباس  آن  اكثر  على.  خوردمى چشام  به  خلفا ويژه 
 .فرسااد امام محضر به بود، كرده  آماده  «خمس» عنوان به معمو  طبق قبالً كه نيز را اموالى هالباس همراه  و

 و  نگهدار  را لباس اي :  نوشات اىنامه طى و فرساااد  پس را  مصصاوص لباس يك  آن  ولى  پذيرفت  را هالباس و  اموا  همه حضارت
 .خوردمى دردت به آيدمى پيش برايت كه اىحادثه در ميرا مده، دست ام

 كوتاهى  علت به  را  خود خاص  خدماگزاران  ام يكى وى  رومى  اتفاقاً.  كرد حفظ  را آن ولى  نشد  آگاه   لباس  آن  رد  رام  ام  يقطي ب على
 براى  او كه  هدايايى و  اموا  و  السااالمعليه كاظم  امام با  على  ارتباط  ام كه شااصص آن.  كرد  بركنار  كار ام  و  تنبيه وظيفه، انجام  در

 خمس هرسااله و  اسات  جعفر ب   موساى امامت  به معاقد  او:  گفت و  كرد  ساعايت  هارون نزد  على ام  داشات،  آگاهى  فرساااد،مى  حضارت
 .فرسادمى او براى را خود اموا 

 جعفر ب   موساى به  بود، كرده   اهدا  او به  تاريخ  فالن در  خليفه  كه  را  مصصاوصاى لباس:  گفت و  آورد گواه   را  هالباس  داسااان  آنگاه 
  راسات  تو ادعاى  اگر و  بياورم  دسات  به بايد  را  جريان  حقيقت:  گفت و  شاد خشامگي   ساصت خبر اي   شانيدن  ام هارون.  اسات داده 

 بقچه يك در  را آن:  گفت وى.  نمود  پرسااش لباس آن  ام و  كرد  احضااار  را  على  بالفاصااله  آنگاه .  ريصت خواهم   را  او  خون  باشااد
 .است محفوظ اكنون و امگذاشاه

 !بياور را آن فوراً: گفت هارون

 را اطاق در  و بگير  صاندوقدار  ام  را  آن  كليد  و  برو ما خانه اطاق فالن  به:  گفت و  فرساااد  را خود  خدماگزاران  ام يكى  فورا يقطي   پسار
 .بياور اينجا به دارد كه مهرى همان با است آن داخل در كه را اىبقچه و ك  بام را صندوق فالن در سپس و ك  بام

 را آن مهر  داد  دساااور هارون.  نهاد هارون  برابر  در و  آورد  بود شااده  مهر  قبالً  كه شااكل همان به  را لباس  غالم،  كه  نكشاايد طولى
 !است مانده  باقى شده  تا عيناً كه است لباس همان ديد كردند بام را بقچه كه وقاى. كنند بام را سرآن و بشكنند
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  العظمى   اهلل  آية  مكابة منشااورات  الرواة، جامع  باشااند(اردبيلى،  تو مثل  افرادى شاايعه،  رجا   ميان در  دارم  دوساات م  ميرا بپردام،  علمى  بحث  و  گفاگو به مدينه  مردم  با عبدالرحم  اى
 442 ص كااب، همان  طوسى،  -447 ص  ،1 ج  النجفى،  المرعشى

  رومى   چنانكه  نمود،مى  سافارش يقطي  ب   على  به  او  مورد در بارها امام كه طورى  به بود، خوردار بر  -  الساالمعليه  كاظم امام  محضار در خاصاى  موقعيّت  ام نيز كاهلى يحيى  ب  عبداهلل
  و كاهلى  مندگى جهت هر ام امام  دسااور طبق نيز  على(  402 ص كااب، همان  طوساى،!)نمايم تضامي  تو براى را بهشات  تا ك  تضامي  را  او   خانواده  و  كاهلى رفاه تأمي : فرمود  وى به
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  دسااور  آنگاه  و  كرد نصواهم   باور  تو درباره   را اىكننده   ساعايت هيچ ساص   هرگز اي   ام  بعد:  گفت  على به  و  نشاسات  فرو  هارون خشام 
 1!كردند تنبيه سصت را كننده  سعايت شصص و دادند او به اىارمنده  جايزه  داد

 مبارزات منفی امام هفتم با حكومت هارون 

های مسلحانه پا درپا و ماناوب علويان و بنا هاشم با شكست رو به رو  چنان كه گذشت: در ممان حكومت منصور و هارون، قيام
يروهای طرفدار آنان، عمالً ثابت شد كه در آن شرايط، هرگونه اقدام حاد و  ها و شكست ن گرديد و با شهادت رهبران اي  نهضت

مسلحانه محكوم به شكست است و بايد مبارمه را ام طريق ديگری تعقيب كرد. ام اي  نظر پيشوای هفام ام دست مدن به اقدامات  
تر  ت پليد حكومت عباسا و گسارش هر چه بيشحاد و تند چشم پوشيده بود و تنها به سامندگا افراد، بيداری افكار، معرفا ماهي

 .پرداخت افكار تشيع در جامعه ما

های مبارمه با حكومت هارون را تحريم همكاری و هر نوع همياری شيعيان با دساگاه  بر اساس همي  برنامه بود كه يكا ام راه 
  مساقيم،   غير  صورت  به  عالوه بر اي ، امام در هر مناسباا،كرد.  ها در ارتباط بودند، توبيخ مادانست و كسانا را كه با آنحاكم ما
 جای   امام  اقدامات  گونه  اي   مجموع.  كردما  اتصاذ  معارضانه  موضع  مصالف،  هایشيوه   با  كرده   معرفا  نامشروع  را  هارون  حكومت
.  شناسدما  غاصبان  حكومت  را  عباسيان  حكومت  و  داند ما  مسلمانان  حقيقا  پيشوای  را   خود  او  كه  گذاشتنما   باقا   كسا   برای  شك
 :گذرانيم ما محارم  خوانندگان نظر ام را امام منفا مبارمه  ام هايانمونه  جا اي  در اينك

 !همكاری با هارون ممنوع .1

كاروانچا( ام  )شاردار و    2ا منع صفوان جمّ  عليه السالم  حكومت هارون ام ناحيه امام هفام   های تحريم همكاری باالف. ام نمونه
همكاری با هارون است. به امام گزارش رسيد كه صفوان با هارون قرارداد بساه است كه با كاروان شار خود، حمل و نقل وسا ل و  
اسباب سفر هارون را به حج، به عهده بگيرد. امام او را ام همكاری با هارون نها كرد و كار او را در مورد قرار حمل و نقل هارون و  

 .همراه او به مكه مورد اناقاد قرار داد، ميرا اي  كار صفوان به نوعا همكاری با هارون و مشروعيت دادن به حكومت او بود  كاروان

گاه كه صفوان خدمت امام رسيد آن حضرت به او فرمود: ای صفوان! همه كارهای تو نيكو و ميبا است جز يك كار. او  ام اي  رو، آن
دها. گفت: به خدا سوگند شارهايم را برای عياشا  چيست؟ فرمود: اي  كه شارهايت را به هارون كرايه ماگفت: فدايت شوم آن  

روم بلكه  ام، خود م  هم به همراه آن ها نماام، بلكه تنها برای سفر حج اي  كار را كرده و سرمساا و لهو و صيد به وی كرايه نداده 
  بعد است  قرار : گفام   بدهند؟  سفر   ام  بامگشت  ام  پس  است  اند يا قرارود: آيا كرايه تو را داده فرسام. امام فرمخدمت كارانم را با او ما

:  فرمود .  آری:  گفام   بمانند؟  منده   شارانت،  دادن  پس  و  كرايه  مدت  انقضای  تا  آنها  داری  دوست  آيا:  فرمود  امام  بدهند،  سفر  پايان  ام
  ام   پس:  گويد ما  صفوان.  شودما  جهنم   داخل  باشد،  آنها  ام   كس  هر  و   گيردما  قرار  آنان   صف  در  بمانند  منده   آنها  بصواهد  كس  هر
  چرا؟:  گفت  آری،:  گفام   ای؟فروخاه  را   شارانت   شنيدم   گفت  و   خواست  مرا  شد  خبردار   هارون.  فروخام   را  خود  شاران  تماما  و  رفام   آن

  دانم ما  هرگز،  هرگز،:  گفت   هارون.  كنندنما  رسيدگا  كار  اي   به  بايد،  كه  گونه  آن  هم   كارانم   خدمت  و  غالمان  ام،شده   پير  م :  گفام 
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 289  ص ،4  ج عالمه، اناشارات مؤسسه قم،  طالب، ابى آ  مناقب شهراشوب،  اب -218
 
 اي  ام  و  بود( الساالم  عليهما)كاظم امام  و  صاادق امام  شااگردان  ام او (  121 ص  ،9ج  الحديث،  رجا   معجم) باشاد  ما  شايعه  محدثان  بزرگان  ام كوفا،  اسادی جما   مهران  ب  صافوان  - 2

 ;4حديث احاسااباً،( الساالم  عليه)الحساي  مار م   فا  ،57باب الزيارات،  كامل  ;5حديث  بالقضاا،، الرضاا  باب  والكفر،  اإليمان كااب ،2ج  كافا، اصاو :  ك.ر)  اسات  كرده  نقل  رواياتا امام دو 
  اسات  شامرده اعاماد مورد و  شاايسااه  فقهای ام  و  رام اهل  و   او  نزديكان ام  و ( الساالم عليه)صاادق امام  اصاحاب  بزرگان ام  را او   مفيد  شايخ(.  890 حديث ،262  ص ،5ج األحكام، تهذيب

 .(216  ص  ،2ج اإلرشاد،)



 

 هارون   ،!كار؟  چه  جعفر  ب    موسا  با  مرا  گفام .  است  واداشاه  كار  اي   به  را  تو  جعفر  ب   موسا.  ایفروخاه  را  شارانت  كسا  چه  اشاره   به
 !1 كشام ما را تو نبود، تو  با محبت و صفا خاطر به  اگر  سوگند خدا به  بگذار، را هاحرف اي  گفت

ب. مورد ديگری كه بيانگر مبارمه منفا امام هفام با حكومت سامگر هارونا است منع و نكوهش »مياد ب  ابا سلمه« )يكا ديگر 
يد: خدمت امام هفام موسا ب   گوهارون است. مياد ب  ابا سلمه ما  ام ياران پيشوای هفام(، توسط آن حضرت ام خدمت در دولت

به  كنا؟ گفام: آری. فرمود: چرا؟ گفام م  مردی هسام كه مود: ای مياد! برای حكومت كار مارسيدم، به م  فر جعفرعليه السالم
ا هم بايد  ام ركار را ترك كنم. ام طرفا خانواده توانم اي   را عادت به اي  احسان دادم و نماها  قدری به مردم نيكا كردم كه آن

بلندی بيفاای هم  سرپرساا كنم و پشاوانه باالی كوه  ام  اگر  مياد  به م  فرمود: ای  امام  م و قطعه قطعه شوم، پيش م  ندارم. 
ها رفت و آمد و همكاری كنم( مگر  ارم )با آنها كاری را به عهده گيرم يا پا روی فرش شان بگذ تر ام اي  است كه برای اينمحبوب

رمود: مگر به خاطر رفع گرفااری و اندوه ام يك مؤم ، يا آمادی او در يك صورت، گفام: فدايت گردم، نما دانم در چه صورتا. ف
 .ام اسيری، يا پرداخت دي  او

  را  او  رسااخيز،  روم  در  كه   است  اي   كند،ما(  سامگران)  اينان  همكار  برای  خداوند  كه  عقوباا  كماري   ،!مياد  ای:  افزود  امام  گاه   آن
  آنان  طرف  ام  اگر  ،!مياد  ای.  برساند  پايان  به  را  خال ق  همه   اعما   محاسبه  خداوند  كه  هنگاما  تا  دهد،ما  قرار  آتش  ام  چادری  در

.  است  رفاارها  اي   ناظر خود،  خداوند  كند،  تالفا  را  ظالمان  با  همكاری  تا  ك  خدمت  خود مؤم   برادران  به  شدی،  منصبا  ماصدی
:  بگوييد او به شمارد، به يكسان  را آنان و شما گاه  آن و  شود، آنان ام يكا طرف ام منصبا ماصدی كه شما ام شصصا هر! مياد ای
 ...!2 هساا كذّاب و ای، بساه ما به را  خود دروغ، به تو

 سؤال 

شايد برای خواننده گراما با مروری بر آن چه درباره علا ب  يقطي  گذشت، اي  سؤا  پيش بيايد كه با توجه به اي  دو مورد كه  
كرد، پس چرا درباره علا ب  يقطي  به گونه  پيدا كردن و كار كردن با دساگاه سامگر را محكوم ماامام هفام، همكاری و تمايل  

ديگری برخورد كرد و حاّا ومارت او برای هارون را پذيرفت و بعدها كه چندي  بار خواست اساعفا كند، امام او را ام اي  تصميم 
چون هارون ام مصاديق تمايل و تكيه بر ظالم نيست كه خدا ام آن  منصرف كرد؟ آيا پذيرفا  ومرات در حكومت حاكم سامگری  

 :فرمايدنها كرده و ما

شود آتش شما را فرو گيرد و در آن حا  جز خدا هيچ ولاّ و سرپرساا نصواهيد داشت و  و تكيه بر ظالمان نكنيد كه موجب ما»
 .3«شويدياری نما

 دوساا و خيرخواها و اطاعت ام سامگران نيست؟ آيا اي ، به معنای همكاری و اظهار رضايت و 

 پاسخ 

  عليه السالم   تا آن جا كه امام صادق 4ترديد ام ديدگاه آيات و روايات راضا بودن، به منده ماندن ظالم و سامگر نكوهيده استبا
اورد و به او ببصشد، به  فرمود: كسا كه نزد حاكم سامگری برود و به مقدار ممانا كه سامگر دست در جيب كرده چيزی بيرون بي 

 .5 منده بودن او راضا باشد، ميل و تكيه بر ظالم كرده كه خدا آن را نها كرده است 
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 .است كرده  نقل باره اي  در را  رواياتا  و  آيات( الظالمي   إلا الركون  باب ،367ص العشره، كااب  ،72ج)  بحاراالنوار در مجلسا عالمه مرحوم  - 4
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كرد، ميرا اي  كار موجب نفوذ آنان  وسيله رجا  شايساه و پاك شيعه مصالفت نما  اما امام هفام اساثنا اً با تصدی مناصب مهم به 
ويژه شيعيان مير چار حمايت آنان قرار گيرند كه در شر  حا  علا ب     اي  راه، مردم بهشد ام  در دساگاه حكومت بود و باعث ما

 .نيز حضرت، به اي  گونه موارد اساثنايا اشاره كرده است يقطي  گذشت. در ذيلِ گفاوگوی امام با مياد ب  ابا سلمه

 !اين قصر، خانه فاسقان است. 2

های ها و اسراف كاریرجا  آمادمنش در برابر حكومت اسابدادی هارون و ريصت و پاش اگرچه مردم آن روم به اساثنای تنا چند ام  
گذاشت.  او ام ترس دژخيمان رشيد، لب ام اناقاد و اعاراض بساه بودند، ولا پيشوای هفام هرگز به اعما  ناروای رشيد صحه نما

كرد. در اي  جا برای آن كه گوشه ديگری  همواره مصالف روش هارون بود و ام رفاار ضد اسالما او اناقاد ما  عليه السالم  امام كاظم 
 :شودام مبارمه منفا آن حضرت با حكومت خودكامه هارون روش  شود، به يكا ام موارد برخورد صريح آن بزرگوار با وی اشاره ما

  به  بود، حكومت  و  قدرت  مست  كه  هارون  شد،  بغداد  در  هارون  شكوه   با  و  مجلل  بسيار  های  كاخ  ام  يكا  وارد  هفام   پيشوای  رومی
 :پرسيد تكبر و نصوت  با نموده  اشاره   خود قصر

اي  قصر ام آنِ كيست؟، نظر وی ام اي  جمله آن بود كه شكوه و قدرت خود را به رخ امام بكشد! حضرت بدون آن كه كوچك تري   
او قا ل شود با كما  صراحت فرمود: اي  خانه، خانه فاسقان است، همان كسانا كه خداوند درباره اهمياا برای كاخ پر مرق و برق 

ساميم )به طوری ورمند، ام ايمان به آيات خود منصرف مافرمايد: »به مودی كسانا را كه در روی ممي  به ناحق تكبر ماآنان ما
ها( به خاطر كنند )همه اينآورند و اگر راه هدايت را ببينند، آن راه را اناصاب نمااای را ببينند، به آن ايمان نمكه( اگر هر آيه و نشانه

هارون ام اي  پاسخ، سصت ناراحت شد و در حالا كه خشم خود را به  .«1 آن است كه آيات ما را تكذيب كردند و ام آن غافل بودند
خواها( اي  خانه ام آنِ  درنگ فرمود: )اگر حقيقت را ما كيست؟ امام باكرد، با الاهاب پرسيد: پس اي  خانه ام آنِ سصاا پنهان ما

اند. هارون گفت: اگر اي  قصر ام آن شيعيان است، پس  شيعيان و پيروان ما است، ولا ديگران با مور و قدرت آن را تصاحت نموده 
ادی ام صاحب اصليش گرفاه شده است و هر وقت  سااند؟ امام فرمود: اي  خانه در حا  عمران و آبچرا صاحب خانه، آن را بام نما

باواند آن را آباد سامد، پس خواهد گرفت. هارون گفت: پس شيعيانت كجا هساند؟ امام آيه او  سوره بيّنه را تالوت كرد كه خداوند  
هارون به   .2ها بيايد ای آنتا آن كه دليل روشنا بر داشاند فرمايد: كافران ام اهل كااب و مشركان دست ام آيي  خود برنمادر آن ما 

فرمايد: آيا نديدی كسانا را كه نعمت خدا را به كفر تبديل ايد كه خدا ما امام گفت پس ما ام كفار هسايم؟ فرمود: نه، اما همان گونه
 .4برخورد كرد در اي  هنگام هارون غضبناك شد و با تندی با امام  3و نابودی درآوردند؟  كردند و قوم خود را به سرای هالكت
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داران ناشايست فكر و فرهنگ در جامعه اسالما  های مندگا امامان، برخورد و مبارمه آنان با سررشاهيكا ام شورانگيزتري  بصش
های  م را به سود قدرتعصر خويش يعنا فقها، محدثان، مفسران، قرا، و قضات درباری است. اينان كسانا بودند كه فكر و ذه  مرد

دادند و نسبت  خواساند در جامعه حاكم باشد، عادت مادادند و آنان را با وضعا كه خلفای بنا اميه و بنا عباس ماجور جهت ما
كردند. چون خلفای سامگر ساخاند و ممينه فكری و ذهنا را برای پذيرش حكومت آنان فراهم مابه آن وضع، مطيع و تسليم ما

ای نداشاند جز اي  كه اعاقاد قلبا مردم  ما، برای آن كه باوانند بر مردما كه معاقد به اسالم بودند حكومت كنند، چاره و ضد اسال

 
  بانّهم ذلك سبيالً ياصذوه الغا سبيل يروا  ان و  سبيالً ياّصذوه ال الرشد سبيل يروا ان  و  بها يؤمنوا ال آيه  كل يروا  ان و الحق بغير األرض فا ياكبرون الذي  آياتا ع   سأصرف -7

 ( 146: اعراف. )غافلي  عنها  كانوا و  بآياتنا كذبوا

 .(1:بينه) البينه تأتيهم حاّا منفكي  المشركي  و الكااب أهل م   كفروا الذي  يك  لم  -8
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دادند، جلب كنند، ميرا آن رومها هنوم ممان ميادی ام صدر اسالم نگذشاه بود و ايمان قلبا  را نسبت به مشروعيت آن چه انجام ما
اند بيعت درساا نيست و آنان شايساه فهميدند كه بيعاا كه با آن ظالمان كرده باقا بود. اگر مردم مامردم به اسالم، به قوت خود 

شدند. اگر اي  معنا را درباره همه مردم نيز نپذيريم، مسلماً در جامعه اسالما  خالفت رسو  اهلل نيساند، بدون شك تسليم آنان نما 
كردند كه وضع كردند، يعنا تصور مااسالما دساگاه خلفا را ام روی ايمان قلبا تحمل ماآن روم افراد ميادی بودند كه وضع غير 

كردند كه  حاكم، وضع اسالما است. به همي  جهت بود كه خلفای سامگر، برای مشروع جلوه دادن حكومت خويش، كوشش ما
مينه ذهنا و فكری پذيرش حكوماشان را در جامعه  محدثان و علمای دينا را به دربار خود جذب كرده و آنان را وادار سامند تا م

عصر امام هفام نيز ام اي  قاعده مساثنا نبود و دربار عباسا گروها ام علما و فقها و قضات را جذب كرده بود تا در   .1آماده سامند
ان را ام نظر عوام تضمي   توجيه كارهای خود ام وجهه دينا آنان اسافاده كند. وجود اي  افراد در دساگاه خالفت، مشروعيت آن

كرد و به طور طبيعا عاملا در مقبوليت حكومت بود به همي  جهت چني  افرادی در دساگاه خالفت ام محبوبيت فراوانا نيز  ما
 .برخوردار بودند 

گونه خودفروخاگان و اجداد طاهرينش درباره مذمّت اي     صلا اهلل عليه وآله به اي  جهت امام هفام با بيان احاديثا ام پيامبر اكرم
های مبارمه منفا نان مراجعه نكنند و اي  ام جلوه به دنيا، با آنان مبارمه ما كرد و به مسلمانان هشدار ما داد كه در امور دينا به آ 

 :كنيم رود كه به عنوان نمونه به نقل يك حديث بسنده ماامام هفام با حكومت هارون به شمار ما 

اند )در تعلق  گاه كه داخل در دنياپرساا نشده فقيهان تا آنفرمود: ه نقل ام پدرانش فرمود: رسو  خدا صلا اهلل عليه وآله امام هفام ب
شوند. عرض كردند يا رسو  اهلل چه  داران انبيا و فرساادگان الها محسوب مااند( امانتخاطر و دلبساگا به دنيا غوطه ور نشده 

د، نسبت به دي  ود آنان به دنياپرساا است؟ فرمود: پيروی ام سالطي  و حكام. هنگاما كه چني  كننای نشانگر ورعالمت و نشانه
  .2ها برحذر باشيد و ام آنان بهراسيد و آيي  خود ام آن

 آرمان تشكیل حكومت اسالمی .4

دانست كه شد. او ماشيعيان، تهديد مابود كه ام ناحيه    اري  د  مشغولا هارون، حفظ حكومت و قدرت خويش ام خطرهايامهم
دانند كه با مور و قدرت، سرنوشت  دار سامگری ماو پيروانش، وی را غاصب خالفت پيامبر و ممام  موسا ب  جعفرعليه السالم

كرد   ای درنگ نصواهدمسلمانان را در دست گرفاه است و اگر رومی قدرت رمم با او را به دست آورد، در نابودی حكومت او لحظه
های مبارمات منفا پيشوای هفام با حكومت هارون بود. گفاوگوی مير كه ميان پيشوای هفام و هارون رخ داده، و اي  امر، ام جلوه 

 .به خوبا ام اهداف عالا امام در ممينه تشكيل حكومت اسالما و ام نيات پليد هارون پرده برما دارد

های پيشوای هفام(، به آن حضرت اعالم كرد كه حاضر است »فدك«  ها ام آرمانرومی هارون )شايد به منظور آممايش و كسب آگا
 .را به او برگرداند 

 !امام فرمود: در صورتا حاضرم فدك را تحويل بگيرم كه آن را با تمام حدود و مرمهايش پس بدها

 :هارون پرسيد: حدود و مرمهای آن كدام است

 .نصواها دادامام فرمود: اگر حدود آن را بگويم هرگز پس 

 :هارون اصرار كرد و سوگند ياد نمود كه اي  كار را انجام خواهد داد. امام ناگزير حدود آن را چني  تعيي  نمود 

 حد اولش عدن 
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 حد دوم سمرقند 

 .حد سوم آفريقاو حد چهارم مناطق ارمنيّه و بحر خزر است

شد، با شنيدن حدود چهارگانه، ناوانست خود را  شدت ناراحت ماداد و به  هارون كه با شنيدن هر يك ام اي  حدود، تغيير رنگ ما
 !ماندكنار  كند و با خشم و ناراحاّا گفت: با اي  ترتيب چيزی برای ما باقا نما

 .1 و به همي  دليل ام گفا  آن اماناع داشام. سپس هارون تصميم به قال حضرت گرفت دانسام كه نصواها پذيرفت  امام فرمود: ما

ه فدك را ام  و اصحاب سقيفه ك ام مجموع قلمرو حكومت اسالما استخواست به هارون بگويد: فدك رمزی  اي  پاسخ ما   امام با
حق حاكميت اهل بيت عصمت و طهارت  ای ام مصادره  گرفاند، اي  كار آنان در حقيقت جلوه دخار و داماد پيامبر عليهما السالم  

اجمعي  اخايار ما   بود. بنابراي  اگر   سالم اهلل عليهم  را در  قلمرو حكومت اسالما  بايد همه  به ما برگردانا،  را  قرار باشد حق ما 
 .بگذاری

 تشكیل صندوق بیت المال توسط امام هفتم. 5

ولا حكومت او فقط بر »ت «ها بود و در »د «های مردم جا نداشت، اما   ت و قدرت ظاهری در دست هارون بود گرچه حكوم
مبارم و  ها، ام آنِ پيشوای هفام بود و در پرتو محبوبيت گسارده آن حضرت در افكار عموما، مسلمانان  حكومت بر »د «ها و قلب
فرساادند برای آن كه به حجم وجوها الما  را به محضر آن حضرت ماو ديگر اموا  ماعلق به بيت روش  بي ، خمس اموا  خود

 :شد پا ببريم، كافا است به عنوان نمونه، به ارقام مير توجه كنيم كه ام نقاط مصالف به حضور امام ارسا  ما

مبلغ هفااد هزار دينار نزد »مياد ب  مروان قندی« و مبلغ سا هزار دينار در تحويل »علا ب     هنگام شهادت امام كاظم عليه السالم
 .ا حمزه« )دو نفر ام نمايندگان آن حضرت( بود اب

  .2ا رواسا« نماينده امام در مصر بود عالوه بر اي  ها مبلغ سا هزار دينار نيز در تحويل »عثمان ب  عيس

جاسوسان  بيت، به محضر امام هفام، بر هارون پوشيده نبود، ميرا او ام طريق  موضوع ارسا  وجوه شرعا و خمس، توسط پيروان اهل
كرد حاكا ام اي  كه ام چهار گوشه كشور پهناور اسالما، اموا  و وجوه شرعا به سوی موسا ب   هايا دريافت ماخويش گزارش
  .3الما  تشكيل داده است گردد، به طوری كه او صندوق بيت جعفر سرامير ما 

ه منظور آن كه قضيه را بزرگ جلوه دهند، مطالبا  و ب مااولا جاسوسان هارون برای خوش خد ها واقعيت داشتالباه اي  گزارش
كردند نظير اي  كه »موسا ب  جعفر« به قدری پولدار است كه ملكا را به مبلغ سا هزار دينار خريداری كرده هم ام خود اضافه ما

 .4و همه بهای آن را نقداً پرداخت كرده است 

 توطئه جنايتكارانه

السالم عليه  كاظم  امام  منفا  ارت  مبارمات  در  را  كه هارون  بود  آن حضرت مصمم سامدكافا  جنايت قال  توطله  كاب  و ولا  ها 
توان  تر ساخت، ام آن جمله ماها و مقاصد خاصا در جريان بود كه سرانجام وی را در اي  ممينه مصمم تحريكاتا نيز روی هدف

 
 .350، سبط اب  جومی، تذكره الصواص، ص 320، ص 4اب  شهرآشوب، مناقب اب  شهر آشوب، ج - 1
ا . در مورد اي  كه آيا اي  اموا  ماعلق به بيت الما  بود و چرا توميع نشده بود؟ مرحوم صدوق ما نويسد: موسا ب  جعفر)عليه السالم( كس43الغيبه، ص شيخ طوسا، كااب  - 2

ور نبود كه همه آن ها را در ميان مساحقان  نبود كه در بند جمع آوری اموا  باشد. اي  اموا  در ممان حكومت هارون و كثرت دشمنان امام جمع آوری شده بود و برای امام مقد 
. ام اي  رو، اي  اموا  جمع گرديد و امام  تقسيم كند، مگر در ميان تعداد اندكا كه مورد وثوق و رامدار بودند و خبر اي  قضيه ام طريق آن ها به دساگاه حكومت هارون درم نما كرد

نزد او و اي  كه مردم او را امام ما دانند و او مقدمات قيام برضد هارون را فراهم ما كند، تأييد شود و اگر اي   نما خواست گزارش های جاسوسان هارون در مورد حمل اموا 
مندان امام بود كه  ام آن ها( اهدايا عالقه  مشكل در كار نبود، امام همه آن ها را در حا  حيات خود تقسيم ما كرد. ام اي  گذشاه، همه اي  اموا ، ماعلق به فقرا نبود، بلكه )بصشا 
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های گوناگون، هارون را ام محبوبيت  های »يحيا ب  خالد برمكا« ومير هارون را نام برد. يحيا در فرصتتحريكات و سعايت
 .كردداشت و او را تشويق به شدت عمل مابرحذر ما افزايش پيروان امام موسا ب  جعفر عليه السالمرومافزون و 

وليعهد خود »محمد امي « را به »جعفر ب  محمد ب     انگيزه او در اي  كار اي  بود كه هارون، پرورش و نظارت بر تربيت پسر و
و اي  موضوع، موجب ناراحاّا يحيا شده بود، ميرا او بيم داشت كه اگر پس ام هارون، قدرت به محمد امي    1پرده بود اشعث« س

اناقا  يابد، طبعاً جعفر ب  محمد، ومير او خواهد بود و ممام امور حكومت به دست او خواهد افااد و در نايجه، سااره قدرت و نفوذ  
 .خواهد رفت يحيا و خاندان او رو به افو  

و اي  موضوع بر نگرانا    السالم است  عليهع دارد و ام پيروان موسا ب  جعفر  دانست كه جعفر گرايش به تشيام طرف ديگر يحيا ما
پنهانا سرگرم گردآوری مردم و بسيج نيرو  السالم عليهكرد كه موسا ب  جعفر ام اي  رو مرتباً به هارون گزارش ما .2افزوداو ما

ای ام رجا  سرشناس و ام آن جمله »جعفر ب  محمد ب  اشعث« با او همكاری دارند! و  به منظور برانداخا  حكومت اوست و عده 
 .3پردامند خمس اموا  خود را به او ما

ز ساخت و به دنبا  آن، هارون در سفری كه به مدينه اي  تحريكات، اثر خود را بصشيد و د  هارون را ام كينه پيشوای هفام لبري
بامداشت كنند، امام    را در مسجد و در كنار حرم پيامبر صلا اهلل عليه وآله  السالمعليه  ، با گسااخا دساور داد امام كاظم  كرده بود

 .4پس ام بامداشت، به بصره مناقل و در آن جا به مدت يك سا  مندانا گرديد 

 بغداد انتقال به زندان  

برد. پس ام يك سا ، هارون به »عيسا ب  جعفر« دساور داد امام را به قال  پيشوای هفام مدت يك سا  در مندان بصره به سر ما
هارون خودداری كرد و   برساند. عيسا كه در اي  مدت شيفاه و مجذوب عظمت و شصصيت واالی امام شده بود، ام اجرای دساور 

و گرنه او را آماد خواهد كرد. هارون پس ام دريافت اي  پيام، دساور  اد تا امام را ام او تحويل بگيرد  را بفرسبه او پيام فرسااد كه كسا  
س در مندان فضل ب   داد امام را تحويل گرفاه به بغداد مناقل نمايند. حضرت كاظم در بغداد مدتا در مندان فضل ب  ربيع و سپ 

 .5را به »سندی ب  شاهك« كه ام دژخيمان و سرسپردگان دربار وی بود، تحويل دادند   گاه به دساور هارون آن حضرتيحيا بود و آن

 شهادت جانگداز

كرد، ميرا او را نقطه اميد  برد، بام هارون ام ناحيه او احساس خطر مادر بامداشت به سرما  179با وجود آن كه پيشوای هفام ام سا   
ها و  و او تبلور آرمان  كشور اسالما به سوی او دوخاه شده دانست كه چشم مردم محروم و مساضعف، ام چهارگوشه  روشنا ما

 .افكار مسلمانان بود 

برد و در اي  مدت، هارون ام هرگونه فشار و تضييق نسبت به آن شصصيت مبارم فروگذار  در مندان بغداد به سر ما  183امام تا سا   
 .ود، حضرت را وادار به تسليم نمايد، ولا با مقاومت قهرمانانه امام رو به رو گرديد و ناكام ماندنكرد تا به پندار خ 

ديد، سرانجام در  و يا تسليم نمودن او، با اثر ما  ام نفوذ و قدرت پيشوای هفام های خود را به منظور كاسا   هارون كه تمام نقشه
سامگر و عوام فريب، كه دشمنان بزرگ خود را با وسايل ناجوانمردانه و پنهانا  داران  انگيز هميشگا ممامطبق روا  نفرت183سا   

ريزند!( مصفيانه دساور »مسموم كردن« امام را  كنند )و مزوّرانه در تشييع جنامه آنان حاضر شده اشك تمسا  ماسر به نيست ما
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ك« به مورد اجرا گذاشاه شد و پيشوای هفام با  صادر كرد. اي  دساور طبق مشهور توسط ر يس پليس بغداد يعنا »سندی ب  شاه
 .1بغداد به شهادت رسيد  وضع دلصراشا در مندان

 !تالش برای محو آثار جرم

شوند،  هارون و مزدوران او كه تصميم به قال ناجوانمردانه پيشوای هفام گرفاه بودند، آگاه بودند كه چه جنايت بزرگا را مرتكب ما 
ماند و مردم باالخره پا به اصل قضيه خواهند برد و ممك  ای به اي  عظمت، هرگز مصفا نمابودند كه فاجعهآنان به خوبا آگاه  

است اي  مسأله اسباب دردسر گردد، ام اي  رو پس ام مسموم كردن امام و ظرف دو سه رومی كه حضرت در آساانه شهادت قرار  
ده مقدمات محو آثار اي  جرم را فراهم كردند. ام آن جمله بنا به نقل »اب  پيچيد، دست به كار شگرفاه و ام شدت درد به خود ما

ها را جمع كرده به مندان برد تا ام نزديك وضع مندان و حا  امام را ببينند و  شهرآشوب«، »سندی« هشااد نفر ام رجا  و شصصيت
های  جراحت و مخما در او وجود ندارد! لك  امام نقشه  گونه آثاربرد! و هيچگواها بدهند كه امام در كما  رفاه! و آسايش به سر ما

شود و پس  ام، فردا بدنم كبود ماوسيله نُه دانه خرما مسموم شده   آنان را نقش بر آب كرد و به آن گروه فرمود: به شما بگويم م  به
 . 2...رومفردا ام دنيا ما

نبود، بلكه آخري  پرده اي  تراژدی، حكايت ام آشفاگا و وحشت مزدوران  در هر حا ، شهادت امام برای حكومت هارون پايان ماجرا  
كند، ميرا آنان پس ام شهادت امام نيز برای پوشاندن آثار  هارون و تالش مذبوحانه آنان برای ام بي  بردن آثار اي  جنايت بزرگ ما

  جعفر را خوب   به مندان برده گفاند: پيكر موسا ب اي  جنايت، گروها ام فقها و رجا  درباری بغداد را به عنوان گواهان عاد !  
و اي  نمايش را هنگام حمل جنامه   3ای نديده! و با مرگ طبيعا ام دنيا رفاه است اري  صدمه و ضربهببينيد و گواه باشيد كه او كوچك

 !4برای دف  نيز در حضور انبوه عابران تكرار كردند

بايست بدانند، دانساند كه جريان ام چه قرار بوده است، به دليل اي  كه هارون آنان كه ماثمر بود و  ها همه بااما گويا اي  تالش
به عموی خود »سليمان ب  ابا جعفر« كه جنامه آن حضرت را ام دست عمله ظلم هارون گرفاه با احارام به خاك سپرد، پيغام  

 :فرسااد كه

 !5«جامه م  انجام داده استخدا سندی ب  شاهك را لعنت كند، او اي  كار را بدون ا»
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