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  فصلنامه تاريخ اسالم
   50، شماره مسلسل 1391 شماره دوم، تابستان، سيزدهمسال 

  
   با فرقه زيديهتعامل امام رضا

  
 18/5/91: تاريخ تأييد    24/2/91 :تاريخ دريافت

  ∗اهللا صفري فروشانينعمتدكتر 
  ∗∗زهرا بختياري

. ردگيـ هاي مهم شيعي، از قيام زيدبن علي سرچـشمه مـي  زيديه يكي از فرقه   
تـرين   يكـي از مهـم     و و عقايد خاصـي داشـتند        ءزيديان درباره امام و امامت آرا     

در . شرايط امام از نظر آنان، دعوت مردم به امامت خويش و قيام با شمشير بـود               
 شـاهد برخوردهـايي ميـان زيديـه و اماميـه شـيعه              :طول تاريخ حضور ائمه   

 با  له امام هشتم   از جم  :شناخت چگونگي تعامل هر كدام از ائمه      . هستيم
اي هاي تاريخي در اين زمينه و آشنا شدن با پاره         آنان، عالوه بر افزودن بر آگاهي     

هاي مختلف در جوامـع كنـوني       به چگونگي برخورد با گروه     :از مشكالت ائمه  
 شود كه آن حـضرت  با زيديان، مشاهده مي   در تعامل امام رضا   . كندكمك مي 

-كردند ولي در رفتار كلي ايشان، نوعي بي        قيام نهي مي   در مواردي قيام كنندگان را از     

 فقط در برخورد بـا بـرادر خـود، زيـد     شود و اماماعتنايي همراه با مدارا ديده مي    
دهد كه افكـار و      نشان مي  دقت در انتقادات امام   . النار به شدت از او انتقاد كردند      

  . قرار گرفته استرفتار نامناسب زيد مورد نكوهش آن حضرت

                                           
 . المصطفي العالميه، گروه تاريخ اسالمجامعةاستاديار  ∗

 . ارشد تاريخ اسالمكارشناسي ∗∗
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  .، فرقه شيعه، اماميهبا شمشير، زيديه، قيام  امام رضا،:هاي كليديواژه
  

  مقدمه
شـكل گرفتنـد و     )  ق 122. م (زيديه گروهي بودند كه پس از قيام زيـد بـن علـي            

كه به امور فرهنگي و اعتقادي بپردازند بـه      بيش از آن   ،حداقل تا زمان امامت امام رضا     
-شـدند، قيـام   چه كه بدان شناخته مي     اصلي آنها و آن    مشخصة. كارهاي سياسي رو آوردند   

آنها قيام و جهاد را نه به جهت مبارزه با حاكم جائر، بلكه به اين جهـت كـه        . هاي آنان بود  
اي دانستند، واجب دانسته و در راه رسيدن به آن، لحظـه    حكومت را حقّ علويان فاطمي مي     

  . كردنددرنگ نمي
 بودند كـه بـه جـاي    )الم اهللا عليهاس(نداني از نسل حضرت فاطمه زيديان، معتقد به امامت فرز    

به همين سبب، اينـان     . كنند و مردم را به امامت خويش دعوت نمايند        قيام  تقيه، با شمشير    
 دچار مشكالت ،در سير تاريخي خود، در مواجهه و رويارويي با ائمة پس از امام حسين           

  . و تناقضاتي در عقيده و عمل گرديدند
 و مواضع و برخوردهـاي      كوشيم برخوردهاي زيديه با امام رضا     ين پژوهش مي  در ا 

 را با آنان مورد بررسي و كنكاش قرار دهيم و بـراي نيـل بـه ايـن مقـصود،                     امام رضا 
عهدي و پس از آن، تقـسيم        با زيديه را به دو مرحلة پيش از واليت         تعامالت امام رضا  

  .ردازيمپايم كه در ادامه به آن ميبندي كرده
  

  عهدي با زيديه پيش از واليتتعامل امام رضا
عهدي قرار دارد كـه      در دوران پيش از واليت     ،حدود هفده سال از امامت امام رضا      
  .شودها تقسيم ميهاي علويان و دوره قيامبراي بررسي بهتر، به دورة پيش از قيام
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  هاي علوياندورة پيش از قيام) الف
و پـنج  ) ق . ه193 ـ  170( سال آن، هم زمان با حكومت هـارون  در اين دوران كه ده

بـود، برخوردهـاي زيـادي ميـان     ) ق .  ه198 ـ  193(زمان با حكومت امـين  سال آن، هم
فقـط در يـك مـورد، برخـورد نامناسـب بـرادران آن            .  مشاهده نـشد   زيديه و امام رضا   

، بـراي   عفـر بينيم كه پس از شهادت پدرشـان، امـام موسـي بـن ج              را مي  حضرت
 دارنـد و در مقابـل، آن        رسيدن به مال و ارث، رفتار زشت و ناشايـستي بـا امـام رضـا               

  .كند با كمال بردباري و شكيبايي، با آنان برخورد ميحضرت
 از دنيـا رفـت، بـرادران امـام          شود زماني كه امام موسي كاظم      بيان مي  ،بارهدر اين 

 و عبـاس بـن موسـي، بـرادر          نـد ن طلحـي برد   ، او را به نزد قاضي مدينه، ابوعمرا       رضا
  : به قاضي گفتامام

خواهد آن را از ما پنهان كنـد و          پدرم، گنجي است كه او مي       نامة در وصيت 
نوا رها  چيز و بي  پدرم همه چيز را به اختيار او گذاشته و ما را بي           . خودش بردارد 

  ١.كرده است
نوشته را بخواند امـا قاضـي از        سپس از قاضي خواست كه مهر وصيت نامه را بردارد و            

 دربـاره وصـيت نامـه خـويش     الزم به توضيح است كه امام كاظم   . اين كار امتناع كرد   
  : فرموده بود

هيچ كس حقّ باز كردن و شكستن مهر آن را ندارد و هر كه آن را بـاز كنـد،            
 رسـوالن و مؤمنـان از       همـة هاي مقـرّب،    لعنت و خشم خدا، لعنت العنين، فرشته      

  ٢.نان بر او بادمسلما
آن شد كه مهر وصيت نامه      پس از امتناع قاضي از گشودن وصيت نامه، عباس خود بر            

بردارد و وقتي اين كار را كرد و وصيت نامه را خواندند، ديدند كه در آن، مطالبي دربـاره                   را  
كه آنها چه بخواهند و چه نخواهند تحـت واليـت        اخراج برادران از وصيت آمده است و اين       

بدين ترتيـب، بـاز كـردن وصـيت      .  هستند و حق تصرّف در عايدات را ندارند        ام رضا ام
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  . گرديدنامه موجب بال، رسوايي و خواري آنها و خير و سرافرازي امام رضا
 بـه او    آن حـضرت   ،احترامي عباس نسبت به بـرادرش، امـام رضـا         با همة بي  

  :فرمود
شما فشار آورده و شـما را بـه         ها و ديون، به     دانم كه بدهكاري  مي! اي برادر 

  ٣.اين كار و كشمكش وا داشته است
  :هايشان را داد و فرمود دستور پرداخت بدهيسپس امام

تا وقتي كه زنده باشم از همراهي با شـما و احـسان بـه شـما                 ! به خدا سوگند  
  ٤.خواهيد بگوييدكنم و شما هر چه ميكوتاهي نمي

 و محبتي كه نسبت به برادرانش ابـراز داشـت،   با وجود اخالق و رفتار شايستة امام     
  ٥: گفتعباس در پاسخ آن حضرت

هر چه به ما بدهي، از زيادي مال خـود ماسـت و مـال مـا نـزد تـو بـيش از                        
  ٦.اينهاست

  : با كمال بردباري و شفقت، به او پاسخ داد و فرمودامام
كه ز آن از روزي كه پدر شما وفات كرده، چيزي به دست نياوردم، ج           ! به خدا 

  ٧.ايددانيد و ديدهدر مصارفي خرج كردم كه شما خودتان مي
 تو را بر مـا  ،به خدا چنين نيست و خدا     : ، عباس برآشفت و گفت    با اين سخنان امام   

صاحب اختيار نكرده ولي پدر ما، بر ما حسد برده و آن چيزي را خواسته كه خدا بـراي او و                     
   ٨.براي تو روا ندانسته است

سير مـ ه اين گفتة عباس بن موسي، شايد بتوان گفت كه وي ديـدگاهي جـز                با توجه ب  

شايان ذكر است صراحتي دربـاره زيـدي بـودن بـرادران امـام              .  داشته است  :اهل بيت 
توان آنها را جزء زيديـه قـرار داد امـا بـه دليـل نحـوة                  وجود ندارد و با يقين، نمي      رضا

 و نيز شركت گستردة چند تن از آنها در           كه يك نمونة آن بيان شد      برخورد آنها با امام   
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  .ايمهاي زيديان، آنها را جزء زيديه آوردهقيام
  
  هادر زمان قيام) ب

، مربـوط بـه   )ق .  ه201 ـ  199( بـا زيديـه در ايـن دوران كوتـاه     تعامل امام رضا
هاي علويان است كه با توجه به عقايد زيديه دربـاره            نسبت به قيام   مواضع آن حضرت  

هـايي از ايـشان ماننـد        و گـروه   ٩چنـين حـضور گـستردة زيديـه        امام و امامت و هم     شرايط
. هاي زيدي دانـست   ها را قيام  توان برخي از اين قيام    ها، مي  در برخي از اين قيام     ١٠جاروديه

هاي اين دوره، فردي از علويان به نام محمد بن ابراهيم بن اسماعيل، معـروف               آغازگر قيام 
وي به تحريك شخصي از اهالي جزيره بـه         قيام  كه گفته شده،    ه چنان به ابن طباطبا بود ك    

هاي بعدي منـشعب از آن       در ادامه به اين قيام مهم و قيام        ١١.نام نصر بن شبيب بوده است     
  .در اين مدت، پرداخته خواهد شد

  
  قيام ابن طباطبا. 1

ق در كوفه   .   ه199 كه در سال     ١٢محمد بن ابراهيم طباطبا يكي از امامان زيديه است        

 فرمانـدهي   ١٣.و عمل به كتـاب و سـنّت، قيـام كـرد           » 6الرضا من آل محمد   «با شعار   
 ماجراي پيوستن ايـن فـرد غيـر       ١٤.نظامي اين قيام بر عهدة ابوالسرايا سري بن منصور بود         

در دست گرفتن رهبري نظامي قيام، از اين قرار است كه در زمـان           و  علوي به قيام علويان     
أمون، ابوالسرايا كه به شجاعت و دليري مـشهور بـود بـه درخواسـت               جنگ ميان امين و م    

 بن اعين به سپاه وي پيوست ولي پس از قتل امين، هرثمه از مواجـب او و يـارانش         ثمةهر

پـس از  .  و اين امر موجب جدا شدن ابوالسرايا از سپاه هرثمه و درگيري با وي شد    ١٥كاست
رفت  تبديل شد و به هر شهر و دياري كه مي          گران حكومتي آن، ابوالسرايا به يكي از آشوب     

   ١٦.آوردشد و مال و اموالي به دست ميجا درگير ميبا حاكم آن
زماني كه او با ابن طباطبا آشنا شد به وي پيوست و اين دو، قرار مالقات و آغـاز قيـام                     

يا،  به اين ترتيب ابن طباطبا، رهبـري معنـوي قيـام و ابوالـسرا              ١٧.خود را در كوفه گذاشتند    
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هـاي  قيام ابن طباطبا و ابوالـسرايا در ابتـدا پيـروزي          . رهبري نظامي آن را بر عهده گرفتند      
داراي آرا و عقايـد خاصـي       ) ابـن طباطبـا   (گيري به دست آورد اما محمد بن ابـراهيم          چشم

كـرد  هـايي مـي   و در اين راستا به ابوالسرايا سفارش       ١٨درباره جنگ و شروع و انجام آن بود       
 ولي پس از مدتي، اختالف عقيده در ايـن زمينـه            ١٩پذيرفت ابوالسرايا آنها را مي    كه در ابتدا  

  ٢٠.سبب ايجاد كدورت بين آنها شد
 ولي برخـي    ٢١داند، مرگ محمد بن ابراهيم را در اثر بيماري مي         مقاتل الطالبيين صاحب  

به او داده   منابع، مرگ ناگهاني و زود هنگام محمد بن ابراهيم را در اثر زهري كه ابوالسرايا                
- ابن اثير درباره علت قتل محمد بن ابراهيم به دست ابوالسرايا چنين مـي              ٢٢.دانندبود، مي 
  :نويسد

ابوالسرايا دانست كه با بودن محمد قدرتي نخواهد داشت، بنابراين او را زهر             
  ٢٣.داد و كشت

 بـود،   ابوالسرايا پس از وفات ابن طباطبا، محمد بن محمد بن زيد را كه در اوان جـواني                
 و  ٢٤به عنوان رهبر معنوي قيام انتخاب كرد و در واقـع، خـود قـدرت را در دسـت گرفـت                    

  ٢٥.لشكريانش را به سوي بصره، واسط و اطراف آن دو فرستاد
حاكماني كه بـراي شـهرهاي مختلـف انتخـاب و فرسـتاده شـدند، بيـشتر علـوي و از            

لـي نـامي از امـام     بودنـد و  يعنـي بـرادران امـام رضـا     ؛فرزندان امام موسي كاظم   
  .شود در ميان آنان ديده نميرضا

هاي مختلف كه تعدادي از آنها از       در منابع، نام حاكمان تعيين شده براي حكومت ايالت        
ابراهيم ، اسـماعيل و زيـد از فرزنـدان          :  بودند، بدين گونه آمده است     برادران امام رضا  

ت يمن، فارس و اهواز انتخاب       به ترتيب براي حكومت بر سه ايال       امام موسي بن جعفر   
هاي عباس بن محمد،    شدند و به نواحي بصره، مكه و مدائن به ترتيب سه فرد علوي با نام              

  ٢٦.حسين بن حسن و محمد بن سليمان انتخاب و فرستاده شدند
حاكمان منصوب به محل حكومت خود رفتنـد و بـر حاكمـان عباسـي غلبـه كردنـد و                    
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آوازة اين فتوحات به ساير مناطق رسيد و مـردم          . رفتندحكومت نواحي مذكور را در دست گ      
اي به محمد بن محمد، رهبر معنوي قيام نوشـتند و اعـالم كردنـد كـه                 شام و جزيره، نامه   

هايي كـه    در نتيجة اين امور و شكست      .منتظر رسول و حاكمي براي اطاعت از وي هستند        
 حسن بن سـهل بـه       ،رايا خوردند فرمانداران حسن بن سهل از سپاهيان و فرمانداران ابوالس        

 بـن اعـين را بـه مبـارزه بـا ابوالـسرايا              ثمـة اي براي اين مشكل عظيم، هر     دنبال راه چاره  

   ٢٧.فراخواند
 بن اعين كه روزي به جاي حسن بن سهل، فرماندة مقتـدر و والـي                ثمةبه هر حال، هر   

شفتگي كـرده    اكنون كه ضعف و ناتواني حسن بن سهل، عراق را چنان دچار آ              و عراق بود 
بود كه با بيچارگي و درماندگي، دست نياز به سوي وي دراز كرده و از او تقاضـاي كمـك                    

 به مقابله با ابوالسرايا پرداخت و حكومت عباسي را از خطـري جـدي و عظـيم           ٢٨نموده بود 
  .رهانيد

هـا و   در جنگي طاقت فرسا كه ميان علويان و عباسيان برپا شده بود، بـه سـبب حيلـه                 
بست، ابوالسرايا شكست خورد و به همراه محمد بن محمد          يي كه هرثمه به كار مي     تزويرها

كه سـرانجام   تا اين . اي ديگر، شبانه كوفه را ترك كردند و آوارة شهرها شدند          بن زيد و عده   
بود و بـه آنهـا      » برقانا«اي به نام    به دست فردي به نام حماد كندغوش كه فرماندار دهكده         

حسن كه در ابتدا    . ، اسير گشتند و به نزد حسن بن سهل فرستاده شدند          وعدة امان داده بود   
ابوالـسرايا و محمـد بـن محمـد داشـت، پـس از              يعني  تصميم به كشتن هر دو رهبر قيام؛        

اي از يارانش، از كشتن محمد منصرف شـد و وي را بـه نـزد مـأمون                  شنيدن نصيحت عده  
رده بـود پـس از چهـل روز او را           مأمون كه از سن كم و جواني محمد، تعجـب كـ           . فرستاد

ترين قيام علويان در زمان مأمون بـا كـشته شـدن دو              و به اين ترتيب، مهم     ٢٩مسموم كرد 
  .رهبر اصلي قيام به پايان رسيد
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   با قيام ابن طباطباتعامل امام رضا
 بـا ايـن      با قيام ابن طباطبا و نحوة برخورد آن حـضرت           تعامل امام رضا   هدربار

براساس . دوشك گزارش كه ناقل آن محمد بن اثرم است در منابع مشاهده مي            قيام، تنها ي  
 ٣٠اين روايت، زماني كه محمد بن سليمان علوي از سوي ابوالسرايا، حاكم مدينه شده بـود               

 نيـز،   خاندانش و ديگر قريشيان با او بيعت كردند و به او گفتند كـه اگـر از امـام رضـا                    
بنـابراين پيـشنهاد، محمـد بـن        . شـود شد، امر ما يكي مي    بيعت گرفته شود و او هم با ما با        

ق شـدن بـه     حـ  به مل   براي دعوت آن حضرت    سليمان پيكي را به سوي امام رضا      
پـس از  :  اين امر را موكول به گذشت بيـست روز كـرد و فرمـود      آنان فرستاد ولي امام   

يان جلـودي   هجده روز پس از اين تاريخ، سـپاه       . گذشت بيست روز به نزد شما خواهم آمد       
كه براي سركوب اين قيام به مدينه فرستاده شده بودند، قيام گران مدينه را شكـست داده                 

 ناقل اين روايـت كـه همـان پيـك و            ،به طوري كه محمدبن اثرم    . و مجبور به فرار كردند    
گويد در حال فرار بوده است كه        بود، مي  فرستادة محمد بن سليمان به سوي امام رضا       

  ٣١!بيست روز گذشت يا نه؟: فرمود متوجه ايشان شده كه به او ميبا صداي امام
گـويي  اين گزارش در صورت صحت، نـشان دهنـده تيزبينـي و پـيش بينـي يـا پـيش                   

هـاي زيديـه،     در برابر قيام    در واقع، موضع امام    ٣٢. نسبت به نتيجة قيام است     امام
ل ايشان اين بـود كـه ايـن         همان موضع پدران گراميشان بود؛ يعني اطالع غيبي و يا تحلي          

  ٣٣.نتيجه استها، نافرجام و بيها و قيامنوع حركت
هـاي علويـان     و موضع ايشان در برابر قيـام       محقّقان معاصر درباره نقش امام رضا     

  :رت است ازباها عكنند كه برخي از اين ديدگاههاي متفاوتي را ارائه مي، ديدگاه)زيديه(
دهند و معتقدنـد كـه آن        رأي مي  ها از جانب امام   ياماي بر عدم تأييد اين ق     عده. 1

  ٣٤.اندها موافق نبوده با اين قيامحضرت
 درباره اصل قيـام و انقـالب عليـه ظلـم و طغيـان               اي معتقدند، موضع امام   عده. 2

 از قيـام كننـدگان عليـه ظلـم و باطـل كـه            ايشان نيز، مانند ديگر امامـان     . منفي نبود 
شدند به گرمـي اسـتقبال      ع بود، حتي اگر از نظر نظامي موفق نمي        قيامشان در محدودة شر   
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كردند؛ زيرا حداقل نتيجة آنها رسواسازي و بر مال ساختن چهرة كريه حكام وقت بود و                مي

 رهبـري قيـام را بـه دسـت          :كه امامـان  علت اين . چنين آثار ديگري را در برداشت     هم
ها به سبب عدم اساس و پاية       ع اين قيام  گرفتند، اين بوده است كه آنها از شكست سري        نمي

 به هر حـال موضـع       ٣٥.ريزي شده كه ضامن موفقيت قيام باشد، آگاه بودند        صحيح و برنامه  
، تأييد صريح   هاي علويان از جمله قيام زيد بن علي        نسبت به بيشتر قيام    امام رضا 

نقالبـش بـر حكومـت       به اصل قيام و ا      زيدالنّار، و آشكار است و حتي درباره قيام برادرشان       
فرمايد، بلكه انتقاداتش را در افعال و كارهاي زشـتي كـه وي در ايـن                اي نمي مأمون اشاره 

  ٣٦.نمايدقيام انجام داده، محصور مي
 و پدرانش در پنهان كاري و خفاي كامل، تمام          ديدگاه سوم بر آن است كه امام      . 3

ا بـه بـرادران و عموزادگـان    خطوط عمليات را زير نظر داشـتند امـا رهبـري مـستقيم آن ر     
  ٣٧.خويش سپرده بودند تا به صورت مستقيم وارد ميدان رويارويي با حكومت نشوند

 را به   داند، بلكه امام   مي  امام دها را مورد تأيي   در واقع، اين نظر نه تنها اين قيام       
شـده  صاحبان اين عقيده، گزارش بيـان   . كندها معرفي مي  عنوان رهبر اصلي و نامرئي قيام     

درباره ماجراي بيعت با محمد بن سليمان علوي را به عنوان گواه و شاهدي بـراي ديـدگاه                  
كه در اين ديدگاه،    هايي وارد است از جمله اين     بر اين ديدگاه، نقدها و اشكال     . آورندخود مي 

شود كه به صورت نامرئي و در خفا رهبـري قيـام را برعهـده                رهبري توصيف مي   امام
  :به عنوان مثال در قسمتي از اين نظر آمده است.  نظر در امان بمانددارد تا از هر

يكي ديگر از مزاياي رهبري غير مستقيم در رويارويي با حاكميت ايـن بـود               
-كه اشتباهات و اقداماتي كه در دوران انقالب و قيام از سوي انقالبيون رخ مـي               

 رهبـر مـستقيم   شد بلكه مسئوليت آن، متوجـه  گذاشته نميداد به حساب امام 
   ٣٨.بودكه بر خط نظامي اشراف داشت، مي

 كه همواره در پي ارشاد و هدايت مـردم          اين نظر، به دور از انصاف است؛ زيرا امام        
آمدهاي منفي آن، نه    است، حاكم و رهبر قيامي باشد و به خاطر در امان ماندن از آثار و پي               
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شود تا آثار منفي قيام بـه حـساب ايـشان       كنندگان را ارشاد نكند بلكه خود مخفي        تنها قيام 
 چرا دعوت به بيعـت و قيـام   ، رهبر قيام بوده است  كه، اگر امام  ديگر اين . گذاشته نشود 

فرمايد كه پس از گذشـت       رهبر اصلي قيام بوده است، چرا مي       ، و نيز اگر امام    ؟شودمي
هبـر قيـام     ر پـس امـام   . فرمود كه شكست، خواهيد خـورد     بيست روز خواهم آمد و مي     

  .نبوده است
 اصـل  از جملـه هاي زيديه بـا اماميـه     هاي جوهري ديدگاه   تفاوت در اين زمينه توجه به    

 كـه در روايتـي از امـام رضـا    چنان. استراهگش و اصل تقيه در اماميه  ٣٩قيام در زيديه  
 ما، تقيـه را تـرك كنـد از مـا نيـست و       شود كه هر كس قبل از خروج و قيام قائم         بيان مي 

 چهارمين نسل از فرزندانش را به       ، سؤال شد، امام   ي درباره قائم از آن حضرت     وقت

   ٤٠.معرفي فرمود) 4(عنوان قائم
 بـه تثبيـت فرهنگـي       چون اهميت دادن ائمه اطهار    در اين راستا، بيان مواردي هم     

- بر اين مبنا قرار گرفته بـود و هـم          كه استراتژي آنها پس از قيام امام حسين       طوريبه
نهايي را از آن آخرالزمان      شد حكومت ن توجه به آموزة مهدويت در اماميه كه باعث مي         چني

 و با توجه به شرايط خفقان جامعه، تقيه پيشه كنند و بـه امـور فرهنگـي بپردازنـد،        ٤١بدانند
  .حائز اهميت فراوان است

ن چون شرايط اجتماعي موجود در زمان حـضور امامـا         كه در اين بحث، اموري هم     چنان
 داراي نيروي الزم براي قيام نبود و افراد شـركت كننـده در            كه امام  و اين  معصوم

 وارد   و يا اگر هم امامي بودند، بدون اجازه امام         ٤٢هاي زيديه بيشتر غير امامي بوده     قيام
  .  بايد مورد توجه و دقت قرار گيرند٤٣قيام شده بودند

كـه  همان زمان اعالم نكرد؟ و يـا ايـن         نتيجة قيام را     كه چرا امام  درباره داليل اين  
رسـد كـه يكـي از    چرا بيعت خود را به گذشت بيست روز ديگر موكول كرد؟ بـه نظـر مـي             

 به علت عدم برخورد و مواجهة نامناسب با قيام كنندگان،           داليل آن، اين است كه امام     
ود؛ زيـرا   اين مطلب را عنوان كرده است تا موجب دلخوري، كينه و مشاجرة بيشتر آنها نـش               
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 توجـه نداشـتند بلكـه چـه بـسا ماننـد دوران امـام                معموالً آنها نه تنها به هشدار امام      
  ٤٤.كردند مي اين هشدار را حمل بر حسادت امامصادق

  
  قيام محمد ديباج. 2

 بود كه به علت زيبايي، جمال و كمـالش بـه            محمد ديباج، فرزند امام جعفر صادق     
- بود كه گفته مـي     ٤٨ و سخي  ٤٧ شجاع ٤٦،ي عابد، فاضل   وي فرد  ٤٥.ديباج مشهور شده بود   

   ٤٩.شود درباره خروج و قيام با شمشير با زيديه هم رأي بوده است
 اين برداشت از گزارش      است هاي وي اعتماد نداشته    به روايات  رسد امام به نظر مي  

 درباره عمـويش     بوده و امام   كند، نزد امام رضا   آيد كه نقل مي   عمير بن يزيد برمي   
  :فرمايدحمد ميم

  ٥٠.اي بر من و او سايه نيندازدام كه سقف خانهمن بر خود قرار داده
، مـا را  گويد كه پس از شنيدن اين مطلب، با خودم گفتم كه امام    عمير در ادامه مي   

به محـض گذشـت ايـن    . گويدكند و درباره عمويش چنين ميامر به نيكي و صله رحم مي    
  :فرمايد نگاه كرده و مي به اوخيال از فكر وي، امام

اين هم از احسان وصله است؛ زيرا هرگاه عمويم نزد من آيد و بر مـن داخـل       
كننـد  شود، پس از آن درباره من، هر چه به مردم بگويد، مردم او را تصديق مـي                

ولي اگر بر من داخل نشود و من هم بر او داخل نشوم، اگر چيزي در مـورد مـن                    
  ٥١.شودمردم واقع نمياش مورد قبول بگويد، گفته

ق در مكـه    .   ه199شود كه او در سـال       گفته مي ) ديباج(در مورد قيام محمد بن جعفر       
شـود وي در     گفتـه مـي    ٥٢.قيام كرد و زيدية جاروديه، او را همراهي كرده و به او پيوسـتند             

 دربـاره علـت ورودش بـه        ٥٣.ابتدا، فردي عزلت نشين بود كه بـا سياسـت كـاري نداشـت             
جـا مجـال بحـث       كه در ايـن    ٥٤مشير بستنش، داليل متفاوتي بيان شده است      سياست و ش  

  .درباره آنها نيست
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-ابـن (بنا به نقل برخي منابع، او در آغاز قيامش، مردم را به امامت محمد بـن ابـراهيم       
ق .   ه200 و در سـال      ٥٥كرد و پس از وفات او، خود دعوي امامت نمود         دعوت مي ) طباطبا

 مدت چنداني از بيعت با او نگذشـته بـود كـه در              ٥٦.لمؤمنين بيعت شد  با وي به عنوان اميرا    
نبردي كه ميان سپاه عباسي به فرماندهي اسحاق بن موسي و ورقاء بـن جميـل بـا سـپاه                    
محمد بن جعفر رخ داد، محمد و يارانش از سپاه عباسي شكست خوردنـد و از آنـان، امـان                    

عباسيان با ايـن خواسـتة آنـان موافقـت          . ندخواهند برو خواستند تا از مكّه به هر جا كه مي        
كردند و سه روز به آنها مهلت دادند و آنها نيز طي اين سه روز از مكه پراكنده شدند و هـر                      

  . پس از آن، ورقاء از طرف جلودي، والي مكه شد.گروه به سمتي رفتند
 مسيب،  هارون بن . كردجا براي خود، نيرو فراهم مي     محمد به ديار جهينه رفت و در آن       

والي مدينه از اين اقدام وي آگاه شد و در نبردي كه ميان ايشان درگرفت، محمد بن جعفر                  
پس از آن، وي مدتي در انتظار مراسم حج         . شكست خورد و بسياري از يارانش كشته شدند       

او بـا  . در اقامتگاهش ماند ولي افرادي كه به وي، وعدة ياري داده بودند به نـزدش نرفتنـد              
تن موسم حج و ديدن اين وضعيت، از جلودي و رجاء، پسر عموي فضل بن سهل                پايان ياف 

امان خواست و در همان محلي كه با وي به خالفت بيعت شده بود، خود را از خالفت خلع                   
 مـأمون او را گرامـي       ٥٧.پس از آن، محمد بن جعفر به نزد مأمون در مرو فرستاده شد            . كرد

  ٥٩.ر جرجان وفات يافتق د.   ه203كه در سال  تا آن٥٨داشت
  

   با قيام محمد ديباج، فرزند امام جعفر صادقتعامل امام رضا
 با قيام عمويش محمد بن جعفر، چند روايت         درباره مواضع و برخوردهاي امام رضا     

علي رغم نهي مستقيم    .  با اين قيام است    نشان دهنده عدم موافقت امام    كه  وجود دارد   
 بـه وسـيله يكـي از        هي غير مـستقيم آن حـضرت       به عمويش محمد و نيز ن      امام

- شكـست مـي    دهد و طبق پيش بيني امام     يارانش، محمد به قيام و جنگش ادامه مي       
  .چنين استهاي موجود در اين زمينه روايت. شوندخورد و يارانش كشته مي

هنگامي كه محمد بن جعفر در مكه قيام كرد و مردم را به سوي خود دعوت كـرد و            . 1
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  : به او فرمودمؤمنين ناميده شد و با او به خالفت بيعت شد امام رضااميرال
  ٦٠.شودپدر و برادر خود را تكذيب مكن كه اين امر تمام نمي! اي عمو

، محمد بـن جعفـر قيـام كـرد و پـس از مـدت كوتـاهي،                  ولي با وجود توصية امام    
اس سـياه   محمد بن جعفر پـس از شكـست، امـان خواسـت، لبـ             . جلودي او را شكست داد    

  :هاي پيشين خود را تكذيب كرد و گفتپوشيد، به منبر رفت و خود را خلع كرد و گفته
  ٦١.خالفت از آن مأمون است و من در آن حقي ندارم

 بـه روشـني وي را از قيـام برحـذر داشـت و               شود، امام رضـا   كه مالحظه مي  چنان
 امـام  ،خـالف رويـة پـدرش   ناكامي و تمام نشدن آن را به او گوشزد نمود و ايـن رويـه را م         

  ٦٢. اعالم كرد و برادرش، امام كاظمصادق
در جنگي كه ميان محمد بن جعفـر و هـارون بـن مـسيب درگرفـت هـارون، امـام                     . 2
 را به عنوان ميانجي به سوي عمويش، محمد فرستاد ولي محمد، اين وسـاطت را           رضا

خورد و محمد به نزد هارون      نتيجة جنگ به سود هارون رقم       . نپذيرفت و جنگ را ادامه داد     
  ٦٣.رفت و از وي براي خود و يارانش امان خواست

شود هنگامي كه هارون بن مسيب قـصد         روايت مي   امام رضا  ٦٤از يكي از ياران   . 3
 به او فرمود به نزد محمد بن جعفـر     جنگ و نبرد با محمد بن جعفر را داشت، امام رضا          

خـورد و يـارانش     زيرا در صورت قيام، شكـست مـي       برود و به او بگويد كه فردا قيام نكند؛          
آن شخص، اين مطلب را به عرض محمد رساند ولي بـا جـواب نامناسـب                . شوندكشته مي 

 قيـام كـرد، شكـست خـورد و يـارانش            رغم فرمايش امام  وي مواجه شد و محمد علي     
  ٦٥.كشته شدند

فرمايـد   به محمد بن جعفـر مـي       برخي محققان معاصر، اين مطلب را كه امام رضا        
شـوند، دليـل و     فردا قيام مكن كه اگر قيام كني شكست خواهي خورد و يارانت كشته مـي              

 امـا   ٦٦داننـد  بر رويـدادهاي انقالبـي مـي       اهي بر نظارت و رهبري غير مستقيم امام       وگ
شود كه  بر اين اساس پرسشي مطرح مي     . دهدادامة ماجرا، خبر از قيام و شكست محمد مي        
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 چگونـه   ،دهد كه محمد فردا قيام نكند     م بوده است، وقتي دستور مي     ، رهبر قيا  اگر امام 
  !؟كندعت نميازيردستش از مافوق اط

 و هشدارهاي آنان    هاي ديگري در طول تاريخ حضور ائمه      اين ماجرا، يادآور جريان   
چنين اين ماجرا، يادآور جريان نهي زيد از        هم. هاي ناروا است   شنيدن پاسخ  ،به زيديه و گاه   

 هرگونه نهي را دليلـي      ،توان پس نمي  ٦٧. است  و امام صادق   ، توسط امام باقر   قيام
توان آن را دليـل، شـاهد و گـواهي          شد، مي بر رهبري قيام دانست بلكه اگر امر به قيام مي         

  :قابل توجه است كه در برخي منابع آمده است .براي رهبري قيام دانست
: نود و خوشحال شد و گفت     اي به چشم محمد بن جعفر رسيد و او خش         عارضه

ام كه يكـي از چـشمان مهـدي         اميدوارم كه مهدي موعود، من باشم؛ چون شنيده       
  ٦٨.پذيردامر خالفت را با كراهت مي) مهدي(چنين او عارضه ديده است، هم

هـاي آغـاز حكـومتش، دليـل        سخني از مأمون درباره اوضاع نابـسامان و آشـفتة سـال           
  :گويد است، وي ميديگري بر مهدي ناميده شدن محمد

 يعني زماني كه محمد بـن       ٦٩؛و في المسمي بالمهدي محمد بن جعفر الطالبي       
  .جعفر، مهدي ناميده شد

-ها، انحراف قيام محمد بن جعفر را بهتـر نمايـان مـي            ها و گزارش  دقت در اين روايت   
ميـده  ، رهبر اين قيام بود، هيچ گاه محمد، مهدي موعود نا          در واقع، اگر امام رضا    . سازد
رسيدند كه حتي تصور كند كه وي مهدي        شد و محمد و پيروانش به اين گمراهي نمي        نمي
زدگـي ايـن    برنامه بودن و شتاب   به سبب انحرافات، نامنظم بودن، بي     رسد  يبه نظر م  . است

ها كه بر پايه و اساس محكمي بنا نشده بودنـد و منجـر بـه كـشته شـدن افـراد                      گونه قيام 

يا حداقل با شيوة آنها مخالف بودند و سران ايـن  و ها  با اين قيام  :شد، ائمه بسياري مي 
  .كردندها را از انجام آن، نهي ميقيام
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  قيام حسين بن حسن افطس. 3
ق از جانـب    .   ه199 بـود در سـال       حسين بن حسن كه از نوادگـان امـام سـجاد          

 وي بدون درگيـري و بـه راحتـي    ٧٠.ابوالسرايا به عنوان اميرالحاج و حاكم مكه انتخاب شد      
 اما بنابر گفتة برخي منابع، به خاطر اقدامات ناشايست او و يارانش،             ٧١وارد شهر مكه گرديد   

  .گردان شده و از رفتارش به ستوه آمدندمردم از وي روي
نارضايتي مردم و اطالع وي از خبر قتل ابوالسرايا باعث شد كـه او و يـارانش بـه نـزد                     

ـ                 ) باجدي(محمد بن جعفر      كرفته و او را كه نزد مردم، محترم و آبرودار بـود بـه قيـام تحري
كرد اما با اصرار فرزنـدش، علـي و حـسين بـن     محمد در ابتدا با ايشان مخالفت مي  . نمايند

  . و بدين ترتيب، حسين به قيام محمد پيوست٧٢حسن افطس به بيعت راضي شد
  
   فرزند امام موسي بن جعفر٧٣قيام ابراهيم. 4

بر نقل برخي منابع، ابراهيم فردي شجاع و بخشنده بود كه در زمان مأمون از طـرف                 بنا
ابونـصر بخـاري، او را       ٧٤.كـرد  در يمن حكومت مـي     محمد بن زيد بن علي بن حسين      

 ولي گزارشي از علي بـن اسـباط وجـود دارد كـه احتمـال                ٧٥داند،يكي از امامان زيديه مي    
  :زارش به شرح زير است اين گ.كندواقفي بودن وي را مطرح مي

 مـردي از    : عـرض كـردم    كند كه بـه امـام رضـا       علي بن اسباط نقل مي    
برادرت، ابراهيم در مورد پدرت سؤال كرد و او گفت كه پـدرت در قيـد حيـات                  

 6سبحان اهللا، رسـول خـدا     :  فرمود امام. است و شما هم مانند او خبرداري      
سوگند كـه پـدرم از دنيـا        به خدا   . كند وفات نمي  كند، ولي موسي  وفات مي 

  . از دنيا رفت6رفت همان گونه كه رسول خدا
  : در ادامه پس از ذكر مطالبي فرمودامام

را پرداخت كـردم، زمـاني      ) ابراهيم(من در ماه ذي حجه، هزار دينار بدهي او          
اي وليكن شنيده . كه حاضر شده بود زنانش را طالق دهد و بردگانش را آزاد كند            
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  ٧٦. برادران خود چه كشيدكه يوسف از دست
 بـا آن     محتمـل اسـت كـه عمـده بـرادران امـام            با توجه به اين سـخن امـام       

برخـي  . اي از قيام ابوالسرايا بـود      شاخه ،قيام ابراهيم بن موسي   . اند همراه نبوده  حضرت
 و برخي   ٧٧راني بر يمن مأمور كرد    اند ابراهيم را محمد بن محمد بن زيد به حكم         منابع گفته 

  ٧٨.اند كه ابوالسرايا، وي را به آن ديار فرستادگفته
به هر حال، مسلم است كه در قيام مشترك ابن طباطبا و ابوالسرايا، محمد بـن محمـد                  

، رهبر معنـوي قيـام بـوده اسـت و در            )ابن طباطبا (بن زيد پس از وفات محمد بن ابراهيم         
 كـه بـر طبـق برخـي         هرچند. آمده است واقع، وي دومين رهبر روحاني قيام به حساب مي        

منابع، وجود وي كه در آن زمان، جواني كم سن و سال بود، فقط حالت تشريفاتي داشت و                  
  ٧٩.قدرت اصلي در دست ابوالسرايا بود

ق، مكه را به قصد يمن ترك كرد        .   ه200اي از يارانش در سال      ابراهيم به همراه عده   
مون، اسحاق بن موسي بـود كـه        در آن زمان، والي يمن از طرف مأ       . و راهي آن سامان شد    

جا بيرون رفت و يمـن را       با اطالع از خبر نزديك شدن ابراهيم به صنعا از راه نجديه، از آن             
 بدين ترتيب، شهر بدون جنگ و درگيري در اختيار ابـراهيم            ٨٠.براي ابراهيم خالي گذاشت   

  . قرار گرفت
عباسـي بـراي    بن علي بن عيسي بن ماهان از طـرف حكومـت    ةيمدتي، حمدو  پس از 

مقابله با ابراهيم عازم يمن شد و ابراهيم و يارانش به جنـگ بـا وي پرداختنـد و نبردهـاي                   
سرانجام ابراهيم از يمن به جانب مكه حركت كرد و يزيـد بـن              . سختي ميان آنها روي داد    

محمد، جانشين حمدويه در مكه در رويارويي با وي شكست خورد و ابراهيم وارد مكه شـد                 
   ٨١.لبه يافتو بر آن غ

 را بـا عيـسي      ، مأمون فرمان بيعـت امـام رضـا        عهدي امام رضا  پس از واليت  
در اين زمان، ابراهيم بن موسي در مكـه اقامـت داشـت و بـه نـام           . جلودي به مكه فرستاد   

از طـرف ديگـر     . كرد و با ورود جلودي به مكه بـه اسـتقبال وي شـتافت             مأمون دعوت مي  
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مان شده بود، پس مأمون فرمـان حكومـت يمـن را بـراي      حمدويه، حاكم عباسي يمن نافر    
ابراهيم نوشت و ابراهيم به فرمان مأمون، راهي يمن شد و در مقابله با پسر حمدويـه، وي                  
را شكست داد و راهي صنعا شد ولي در جنـگ سـختي كـه ميـان او و حمدويـه روي داد،                    

  ٨٢.ابراهيم شكست خورد و به طرف مكه فراركرد
  
  ند امام موسي بن جعفرقيام زيد فرز. 5

رانـي اهـواز فرسـتاده       بود كه از سوي ابوالسرايا به حكـم        زيد، ديگر برادر امام رضا    
 وي به همراه عباس بن محمد جعفري كه از طرف ابوالسرايا براي حكومت بر بصره                ٨٣.شد

 و يكي ديگر از علويان با حسن بن علي مأموني كه والي بنـي عبـاس                 ٨٤فرستاده شده بود  
  ٨٥.وي را شكست دادند و بصره را به تصرف درآورند. ره بود، پيكار كردندبر بص

 ٨٦.هاي بني عباس را به آتش كـشيد و بـه زيـدالنار شـهرت يافـت                زيد در بصره، خانه   
جلودي، فرماندة عباسي براي سركوبي زيد راهي بصره شد و پس از يك روز نبـرد، زيـد را                   

  ٨٧. فرستادشكست داد و او را اسير كرد و به نزد مأمون
  

  عهدي با زيديه، پس از واليتتعامل امام رضا
عهدي ايشان قـرار دارد      در دوران پس از واليت     حدود سه سال از امامت امام رضا      

عهـدي   با قيام زيدالنار و نيز آثار واليـت        كه براي بررسي آن، به دو مبحث تعامل امام        
  .پردازيم بر فرقة زيديه ميآن حضرت

  
   با قيام زيد النارام رضاتعامل ام) الف

عهدي  با قيام برادرش، زيد به زمان پس از واليت         مواضع و نحوة برخورد امام رضا     
 سـركوب شـد   عهدي امـام رضـا  قيام ابن طباطبا و ابوالسرايا قبل از واليت       . گرددبرمي

دي عهـ پس از واليت  . عهدي ادامه داشت  ها، انشعابات و آثار آن تا پس از واليت        ولي شعله 
، زيد را كه به دست جلودي دستگير گرديده و به نزد مـأمون فرسـتاده شـده                  امام رضا 
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 ماجراي پس از دستگيري زيد و تعامل        ٨٩. فرستادند  به دستور مأمون به نزد امام      ٨٨بود،
 نسبت بـه ايـن قيـام، از دو           با اين قيام و در واقع ديدگاه امام        و نحوة برخورد امام   

  . با زيد قابل بررسي استبا مأمون و گفت وگوي امام زاوية گفت وگوي امام
  
   با مأمونگفتگوي امام. 1

 داشت كه زيـد را بـا وجـود اعمـال ناشايـستش، بـه خـاطر امـام           مأمون اظهار مي  
- مـي مأمون بـه امـام  . داد را آزار مي   هايش، امام بخشيده است و با گوشه و كنايه      

اين اعمال ناشايست را انجام داده اسـت، پـيش از     گفت كه اگر اين زيد، امروز قيام كرده و          
كـه  او زيد بن علي هم قيام كرده و كشته شده است و دليل كشته نشدن اين زيد را با ايـن        

  .كندبيان مي) مأمون( نزد خودش عملش كوچك نبوده است مقام و منزلت امام
زيـد بـن   كنـد و   با پاسخي محكم، ايـن مقايـسة مـأمون را رد مـي           در مقابل، امام  

نمايد كه براي خـدا جهـاد كـرد و در راه             معرفي مي  6 را از علماي آل محمد     علي

 به اين مضمون نقـل      6 در ادامه، روايتي را از امام جعفر صادق        امام. خدا كشته شد  
شـد بـه    كرد و اگر پيروز مي    دعوت مي » الرضا من آل محمد   «نمايد كه زيد، مردم را به       مي
چنين ادعاي امامـت زيـد را        هم امام. نمودكرد، وفا مي  ت مي چه مردم را به آن دعو     آن

 ٩٠»ى هـواجتَبكُم  وجهِدواْ فى اللَّه حـقَّ جِهـاده  «كند و زيد را از مخاطبان آية شريفه  رد مي 
  ٩١.خواندمي

  :هاي مهمي است كه عبارت اند از با مأمون، حاوي نكتهگفت و گوي امام
  . كند در حضور مأمون كه مخالف علويان است بيان مي را٩٢ آن سخنان،امام. 1
كند و زيـد     آن همه، تمجيد از زيد بن علي را در مقايسة با زيدالنار بيان مي              امام. 2

 در مقايسه با زيـد بـن        ٩٣شدبن علي را كه فردي عالم و دانشمند و حليف قرآن خوانده مي            
ن اعمـال ناشايـست را در ضـمن          و آ  ٩٤سواد، تندرو و پـر مـدعا بـوده        موسي كه فردي بي   

دهد خواند و او را مورد تمجيد قرار مي        مي 6قيامش انجام داده بود از علماي آل محمد       



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
 

 50، شماره مسلسل 1391سيزدهم، شماره دوم، تابستان           سال 

 

 
 
 
 

101

  .كندو مقايسة مأمون را اشتباه خوانده و آن را رد مي
دهـد و امامـت و       را مـورد تمجيـد قـرار مـي          زيد بن علي   ،هاي امام عبارت. 3

خوانـد كـه هـدفش      را جهادي در راه خـدا مـي        و قيامش كند  ادعاي امامت را از او نفي مي      
 ابطـالي بـزرگ بـر فرقـة         در واقع، سخنان امام رضـا     . رضاي خداوند متعال بوده است    

كـرده اسـت،    آيد؛ چرا كه اين مطلب را كه زيد به امامت خود دعوت مي            زيديه به شمار مي   
كه پيش از ايـن گفتـه شـد،         انچن. داندچنين قيام او را جهاد در راه خدا مي        هم. نمايدرد مي 

 بـا   ٩٥.بود) قيام مسلحانه (شمشير   برخي شرايط امامت از نظر زيديه، دعوي امامت و قيام با          
 قيام زيد، قيامي براي دعوت بـه خـود و امامـت خـودش نبـوده                 توجه به سخنان امام   

  . اصل و مبناي امامت قرار گيرد، چه رسد به اين كه بخواهد قيام با شمشير،است
الرضـا  «زيـد بـه     : فرمايدكند، مي  نقل مي   در روايتي كه از امام صادق      امام. 4

چه كه مردم را بـه آن       اش و آن  شد، به وعده  كرد و اگر پيروز مي    دعوت مي » من آل محمد  
  . كردخواند، وفا ميفرا مي

جا آمـده كـه زيـد بـه         در اين . اين روايت، روايتي قابل تأمل و داراي نكات مهمي است         

 و نـه بـه طـور        6٩٦كرد؛ يعني منتخبي از آل محمـد      دعوت مي » ضا من آل محمد   الر«
الرضـا مـن آل   «آن چنان كه گفته شده مراد از    . دقيق و مشخص، شخص امام صادق     

 بوده است كه مردم يا بزرگان هاشمي و علـوي و            6، شخصي از خاندان پيامبر    »محمد
شـد   هر فردي كـه انتخـاب مـي      .ي شوند كنند و به او راض    يا بزرگان بالد بر گرد او اجتماع        

   ٩٧.شخص معين و مشخصي، مراد نبوده است» الرضا«بود؛ يعني از » الرضا«
شد، بهتـر از     پيروز مي  نكتة اخير، به عالوة توجه به اين مطلب كه اگر زيدبن علي           

 كرد، ما را به عمق سخنان امـام       اميه بود؛ چرا كه او به كتاب خدا و سنت عمل مي           بني
  . كندر نزديك ميبيشت
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   با زيدگفت و گوي امام. 2
- اعمال، رفتار و افكار برادرش، زيد را به شدت مورد نكوهش و انتقاد قرار مي               امام

كه خداوند آتـش جهـنم را بـر         فرمايد كه اگر گفتار برخي كوفيان، مبني بر اين         و مي  ٩٨دهد
را مغرور ساخته بايـد بدانـد كـه ايـن      حرام كرده است، او )سالم اهللا عليها (فرزندان حضرت فاطمه  

. شـود  و شامل حال او نمي     ٩٩ است  و امام حسين   شأن، فقط مخصوص امام حسن    
، سـوگند يـاد     ١٠٠هاي بسيار امام موسي بن جعفـر       در ادامه با يادآوري عبارت     امام
كند كه شرط رسيدن به پاداش نيكويي كه در نزد خداسـت، همانـا اطاعـت از خداونـد                   مي

رسـد، سـخت در اشـتباه       پندارد كه با معصيتش به اجر و پاداش مي        مي) زيد( او   است و اگر  
  ١٠١.است

مـن بـرادر تـو و پـسر پـدر تـو             «:  عـرض كـرد    در اين هنگام، زيد به آن حضرت      
تو وقتي بـرادر مـن هـستي كـه خـدا را             :  در پاسخش فرمود    و آن حضرت   ١٠٢»هستم

 سـپس   ١٠٤.تـو بـرادري نيـست      و اگر خدا را نافرماني كنـي، بـين مـن و              ١٠٣اطاعت نمايي 
اي استناد نمود كه در آن آيه، خداوند متعال، پسر نـوح را بـه خـاطر                  به آية شريفه   امام

  ١٠٥.سازدمعصيت و عمل ناشايستش از اهل نوح خارج مي
هـاي  كند و افكار و انديشه     افكار غلط زيد را رد مي      شود، امام كه مالحظه مي  چنان

  . داندو شرط برادري زيد را با خود، اطاعت از خدا مينمايد گزين آن ميصحيح را جاي
  

   بر فرقة زيديه عهدي امام رضاآثار واليت) ب
تـوان در خـاموش شـدن     بر زيديان را مي    عهدي امام رضا  تأثير مهم و كلّي واليت    

هايـشان،  هـاي اصـلي قيـام      زيديان كه يكي از علت     ١٠٦.هاي آنان در آن زمان دانست     قيام
بـود، هنگـامي كـه ديدنـد         )سـالم اهللا عليهـا    (ت به يكي از فرزندان حضرت فاطمه      واگذاري حكوم 

 واگذار شده است، ديگر دليلي      عهدي به يكي از علويان فاطمي؛ يعني امام رضا        واليت
هـاي مـأمون بـا عباسـيان و         براي قيام نداشتند و شايد با توجه بـه مـشكالت و درگيـري             

كردنـد كـه خالفـت از عباسـيان بـه           ، گمان مـي   عهدي به يكي از علويان    واگذاري واليت 
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از اين رو، نه تنها دست از قيام كشيدند بلكه به يـاري حكومـت               . علويان منتقل خواهد شد   
  .مأمون شتافتند

 دستور داده شد كه ابتدا بـراي مـأمون و           ١٠٧بن موسي به عنوان نمونه، وقتي به عباس       
 او طبق دستور عمل كرد ولي بـا      ، مردم را دعوت نمايد،    سپس براي برادرش، امام رضا    

بـن  شـايد بتـوان عبـاس      ١٠٨.نارضايتي و عدم موافقت عدة زيادي از شيعيان روبـه رو شـد            
موسي و امثال او را از افرادي دانست كه بنا بر گفتة برخي منابع، به دنبـال جـاه و مقـام و                       

   ١٠٩. جمع شده بودندرسيدن به اهداف دنيوي، اطراف امام
 سـبب شـد كـه گروهـي از زيـديان،            عهدي امـام  سئله واليت ولي به طور كلّي، م    
 بـه امامـت ايـشان رو آورنـد و مطيـع آن              عهـدي آن حـضرت    حداقل در زمان واليت   

عهدي بر بسياري از زيديان جديد، اين است كـه آنـان از      آثار واليت  ١١٠. شوند حضرت
فهرسـت اسـامي    كنند و نـام ايـشان را در          به عنوان يكي از ائمة خود ياد مي        امام رضا 

 به  آورند و استداللشان براي پذيرش امامت ايشان، ورود آن حضرت         امامان خويش مي  
عهـدي و ورود بـه عرصـة         با پـذيرش واليـت      به نظر آنان، امام    .عرصة سياست است  

سياست، شرط آنان براي امامت را دارا بوده؛ زيرا قيام با شمشير را اعم از شمشير كـشيدن                  
-شمـشير مـي   ورود به عرصة سياست را بـه عنـوان نـوعي از قيـام بـا               دانند و   ظاهري مي 

   ١١١.پذيرند
  

  گيري نتيجه
 به وجود آمـد از قيـام زيـد سرچـشمه            فرقة زيديه كه پس از شهادت زيد بن علي        

دانستند و بـا الهـام از قيـام او،     را يكي از ائمة خود مي     بن علي زيد   ،زيديان. گرفته بود 
آنان بـا   . دانستندترين شرط امامت را قيام و خروج با شمشير مي         يكي از شرايط و البته مهم     

-مـي  )سـالم اهللا عليهـا  (جا كه خالفت را حق فرزندان حـضرت فاطمـه     چنين از آن  اين تفكر و هم   
پرداختند و به محـض يـافتن فرصـت و زمـاني            هاي وقت به مقابله مي    دانستند با حكومت  
  . كردندمناسب، قيام مي
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كه معتقد به مبارزه با ظلم و ستم بودنـد ولـي             با آن  :مان معصوم از طرف ديگر، اما   
به داليلي مانند فراهم نبودن شرايط، نرسيدن موعد مقرر قيام، كمبود يـاران چـه از لحـاظ         

هاي عجوالنه كه شكست و از دسـت دادن يارانـشان   كمي و چه كيفي و نتيجة واضح قيام      
كردند ولي معموالً بـا     غلب، آنها را از قيام نهي مي      پسنديدند و ا  ها را نمي  بود، اين گونه قيام   

  . شدندبرخوردهاي نامناسب قيام كنندگان مواجه مي
 با آنها، به اين نتيجـه        و تعامل امام   بررسي رفتار زيديه در زمان امامت امام رضا       در  

-يـت هـا و فعال    قيـام  ،جا كه مشخصة اصلي فرقة زيديه حداقل تا زمان مورد بحـث           رسيديم از آن  
 يعنـي حـدود     ؛كه بيـشتر دوران امامـت امـام رضـا          بوده است و با توجه به اين       هاي سياسي 

هـا  هاي علويان بـود، در نتيجـه در ايـن سـال           پانزده سال آن، معاصر با دوران فترت و ركود قيام         
  . شوددر منابع مورد بررسي، درگيري و اختالفي مشاهده نمي) پانزده سال مذكور(

هـاي   شـاهد دو واقعـة مهـم تـاريخي؛ يعنـي قيـام             ياني امامت امام رضا   هاي پا اما سال 
هاي علويان زيدي در اين دوره، بـسيار وسـيع   قيام.  است عهدي امام علويان و جريان واليت   

  و ديگر بـستگان نزديـك آن حـضرت       و شامل حضور گسترده و فعال برادران امام رضا        
  .بود

هـا، هـر چنـد در مـواردي قيـام      ها و قيـام  اين گروه  در تعامل با     رسد كه امام  نظر مي به  
اند، ولي به طور كلي جانب مدارا را در پيش گرفته و برخورد جـدي               كنندگان را از قيام نهي كرده     

) زيـدالنار (اند و فقط در برخورد با برادر خود، زيـد           و درگيري قابل توجهي با قيام كنندگان نداشته       
دهـد كـه    نـشان مـي  اند كه البته دقت در انتقادهاي امـام ادهبه شدت او را مورد انتقاد قرار د       

  . واقع شده استافكار، اعمال و رفتار نامناسب زيد مورد نكوهش و انتقاد امام
هـاي زيـديان داشـت و تعـداد      تأثير مهمي بر قيـام    ،عهدي امام رضا  جريان واليت 

-چنـين مـسئله واليـت     هم.  جمع كرد و مطيع ايشان نمود      زيادي از زيديه را گرد امام     
 را يكي از ائمـة   سبب شد تا بسياري از زيديان جديد، امام رضاعهدي آن حضرت  

  . را در شمار امامان خويش بياورندخود بدانند و نام آن حضرت
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