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 فصلنامه تاريخ اسالم

 شماره دوم، تابستان، سیزدهمسال 

  05، شماره مسلسل 3813

 

 با فرقه زیدیه تعامل امام رضا

 

 33/0/13تاريخ تأيید:   42/4/13 تاريخ دريافت:

 هللا صفری فروشانینعمتدکتر 

 زهرا بختیاری

های مهم شیعی، از قیام زيديه يکی از فرقه

رد. زيديان دربااره گیزيدبن علی سرچشمه می

 وو عقايد خاصی داشتند  ءامام و امامت آرا

ترين شرايط امام از نظر آناان، يکی از مهم

دعوت مردم به امامت خويش و قیام با شمشیر 

شاااهد  بااود. در لااول تاااريخ ئمااور ا مااه

برخوردهايی میاان زيدياه و امامیاه شایعه 

هستیم. شناخت چگونگی تعامال هار اادام از 

با آناان، عاالوه  له امام هشتماز جم ا مه

هاای تااري ی در ايان بر افزودن بر آگااهی

ای از مشاکالت زمینه و آشنا شادن باا رااره

های م تلف در به چگونگی برخورد با گروه ا مه

 اند. در تعامل امام رضااجوامع انونی امک می

در  شاود ااه آن ئمارتبا زيديان، مشاهده مای

اردند قیام نهی می مواردی قیام انندگان را از

اعتناايی ولی در رفتار الی ايشاان، ناوعی بای

فقاط در  شود و اماامهمراه با مدارا ديده می

برخورد با برادر خود، زيد النار باه شادت از 

 او انتقاد اردناد. دقات در انتقاادات اماام

                                           

  المصطفی العالمیه، گروه تاريخ  جامعةاستاديار

 اسالم.

 ارشد تاريخ اسالم. اارشناسی 
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دهد اه افکار و رفتاار نامناساز زياد نشان می

 .قرار گرفته است مورد نکوهش آن ئمرت

، زيديه، قیاام امام رضا، های کلیدی:واژه

 ، فرقه شیعه، امامیه.با شمشیر

 

 مقدمه

زيديه گروهی بودند اه رس از قیام زيد بن 

ق( شکل گرفتناد و ئاداقل تاا  344)م.  علی

ااه باه بایش از آن ،زمان امامت امام رضاا

امور فرهنگی و اعتقادی بپردازند به اارهای 

چاه اصلی آنها و آن سیاسی رو آوردند. مش صۀ

های آنان بود. شدند، قیاماه بدان شناخته می

آنها قیام و جهاد را نه به جهت مبارزه باا 

ئاام جا ر، بلکه به اين جهت ااه ئکومات را 

دانستند، واجز دانسته و ئّق علويان فالمی می

-ای درنا  نمایدر راه رسیدن باه آن، لظظاه

 اردند. 

ندانی از نسل زيديان، معتقد به امامتِ فرز

بودند اه به جای تقیاه،  الم هللا علیها(س)ئمرت فالمه

كنند و ماردم را باه امامات قیام با شمشیر 

خويش دعوت نمايند. به همین سبز، ايناان در 

سیر تاري ی خود، در مواجهه و رويارويی باا 

دچاار مشاکالت و  ،ا مۀ راس از اماام ئساین

 تناقماتی در عقیده و عمل گرديدند. 

اوشیم برخوردهاای زيدياه ين رژوهش میدر ا

و مواضاع و برخوردهاای اماام  با امام رضا

را با آنان مورد بررسی و انکاش قارار  رضا

دهیم و برای نیل باه ايان مقصاود، تعاامالت 

با زيديه را به دو مرئلۀ ریش از  امام رضا
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ايام عهدی و رس از آن، تقسیم بندی اردهواليت

 ردازيم.راه در ادامه به آن می

 

 عهدیبا زیدیه پیش از والیت تعامل امام رضا

در  ،ئدود هفده سال از امامت اماام رضاا

عهدی قرار دارد اه بارای دوران ریش از واليت

هااای بررساای بهتاار، بااه دورا راایش از قیااام

 شود.ها تقسیم ميعلويان و دوره قیام
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 های علویانالف( دورۀ پیش از قیام

سال آن، هم زمان باا  در اين دوران اه ده

ق( و ران  ساال  . ه318ا  375ئکومت هارون )

 . ه 313ا  318زمان با ئکومت اماین )آن، هم

ق( بود، برخوردهاای زياادی میاان زيدياه و 

مشاهده نشد. فقاط در ياک ماورد،  امام رضا

-را مای برخورد نامناسز برادران آن ئمارت

بینیم اه رس از شهادت ردرشان، اماام موسای 

، برای رسیدن به مال و ارث، رفتار عفربن ج

دارناد و در  زشت و ناشايستی با امام رضاا

بااا امااال بردباااری و  مقاباال، آن ئماارت

 كند.شکیبايی، با آنان برخورد می

شود زماني كاه اماام بیان مي ،بارهدر اين

از دنیاا رفات، بارادران اماام  موسی ااظم

ن ، او را به نزد قاضی مدينه، اباوعمرارضا

 و عباس بن موسی، بارادر اماام ندللظی برد

 به قاضی گفت:

-پدرم، گنجی است که او می نامۀ در وصیت

خواهددد  ن را از مددا پنهددان کنددد و خددود  

بردارد. پدرم همه چید  را بده اختیدار او 

نوا رهدا کدرده چی  و بیگذاشته و ما را بی

 1است.

سپس از قاضی خواست اه مهر وصیت ناماه را 

نوشته را ب واند اما قاضی از اين بردارد و 

اار امتناع ارد. الزم به توضیح است اه امام 

 درباره وصیت نامه خويش فرموده بود:  ااظم

هیچ کس حّق باز کردن و شکستن مهدر  ن را 

ندارد و هر که  ن را باز کند، لعنت و خشم 

 همدۀهدای مقدّر ، خدا، لعنت العنین، فرشدته
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 2نان بر او باد.رسوالن و مؤمنان از مسلما

رس از امتناع قاضی از گشودن وصیت ناماه، 

آن شد اه مهار وصایت ناماه را عباس خود بر 

بردارد و وقتی اين اار را ارد و وصیت نامه 

را خواندنااد، ديدنااد اااه در آن، مطااالبي 

درباره اخراج برادران از وصیت آمده اسات و 

اه آنها چه ب واهند و چه ن واهناد تظات اين

هستند و ئق تصّرف در عايدات  ام رضاواليت ام

را ندارند. بدين ترتیاز، بااز ااردن وصایت 

نامه موجز بال، رسوايی و خواری آنها و خیار 

 گرديد. و سرافرازی امام رضا

ائترامی عباس نسبت به بارادرش، با همۀ بی

 به او فرمود: آن ئمرت ،امام رضا

ها و دیون، دانم که بدهکاریای برادر! می

شما فشار  ورده و شما را به این کار و به 

 3کشمکش وا داشته است.

هايشاان را دستور ررداخت بادهی سپس امام

 داد و فرمود:

به خدا سوگند! تا وقتی که زنده باشم از 

همراهی با شما و احسدان بده شدما کوتداهی 

 4خواهید بگویید.کنم و شما هر چه مینمی

و  با وجود اخالق و رفتاار شايساتۀ اماام

مظبتی اه نسبت به بارادرانش اباراز داشات، 

 5گفت: عباس در راسخ آن ئمرت

هر چه به ما بدهی، از زیدادی مداخ خدود 

 6ماست و ماخ ما ن د تو بیش از اینهاست.

با امال بردبااری و شافقت، باه او  امام

 راسخ داد و فرمود:

به خدا! از روزی که پدر شما وفات کرده، 
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که در مصدارفی    نچی ی به دست نیاوردم، ج

-دانید و دیددهخرج کردم که شما خودتان می

 7اید.

، عباس برآشفت و گفت: با اين س نان امام

تو را بر ما صائز  ،به خدا چنین نیست و خدا

اختیار نکرده ولی ردر ما، بر ما ئسد بارده 

و آن چیزی را خواساته ااه خادا بارای او و 

  8برای تو روا ندانسته است.

ه اين گفتة عباس بن موسی، شايد با توجه ب

 سیر اهل بیاتمبتوان گفت اه وی ديدگاهی جز 

داشته است. شايان ذار است صارائتی دربااره 

وجود ندارد و  زيدی بودن برادران امام رضا

توان آنها را جزء زيديه قارار با يقین، نمی

داد اما به دلیال نظاوا برخاورد آنهاا باا 

و نیز شارات  اه يک نمونۀ آن بیان شد امام

های زيديان، گستردا چند تن از آنها در قیام

 ايم.آنها را جزء زيديه آورده

 

 ها ( در زمان قیام

با زيديه در ايان دوران  تعامل امام رضا

ق(، مربوط باه مواضاع  . ه 453ا  311اوتاه )

های علويان اسات ااه نسبت به قیام آن ئمرت

امام  با توجه به عقايد زيديه درباره شرايط

و  9چناین ئماور گساتردا زيدياهو امامت و هم

در برخی  10هايي از ايشان مانند جاروديهگروه

ها توان برخی از اين قیامها، میاز اين قیام

هاای های زيدی دانست. آغاازگر قیاامرا قیام

اين دوره، فردی از علويان به نام مظمد بان 

ابراهیم بن اسماعیل، معروف به ابن لبالباا 
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وی به تظريک قیام اه گفته شده، ه چنانبود ا

ش صی از اهالی جزيره به نام نصر بان شابیز 

در ادامه به ايان قیاام مهام و  11بوده است.

های بعادی منشاعز از آن در ايان مادت، قیام

 ررداخته خواهد شد.

 

 . قیام ابن طباطبا1

مظمد بن ابراهیم لبالبا يکای از اماماان 

ق در اوفه با .  ه 311اه در سال  12زيديه است

و عمل به اتاب و « الرضا من آل مظمد»شعار 

فرماندهی نظامی اين قیاام  13سّنت، قیام ارد.

 14بر عهدا ابوالسرايا سری بان منصاور باود.

ماجرای ریوستن اين فرد غیر علوی باه قیاام 

در دست گرفتن رهبری نظامی قیاام، و علويان 

از اين قرار است اه در زمان جن  میان امین 

أمون، ابوالسرايا اه به شجاعت و دلیاری و م

بان اعاین باه  ثمةمشهور بود به درخواست هر

سپاه وی ریوست ولی رس از قتل امین، هرثماه 

مر  15از مواجز او و ياارانش ااسات و ايان ا

موجز جدا شدن ابوالسرايا از سپاه هرثماه و 

درگیری با وی شد. رس از آن، ابوالسرايا به 

تبديل شد و به هار  گران ئکومتیيکی از آشوب

جا درگیار رفت با ئاام آنشهر و دياری اه می

  16آورد.شد و مال و اموالی به دست میمي

زماني كه او با ابن لبالبا آشنا شاد باه 

وي ریوست و اياان دو، قارار مالقاات و آغااز 

باه ايان  17قیام خود را در اوفاه گااشاتند.

ترتیز ابن لبالباا، رهباری معناوی قیاام و 

يا، رهبری نظاامی آن را بار عهاده ابوالسرا
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گرفتند. قیام ابن لبالبا و ابوالسارايا در 

گیری به دست آورد اماا های چشمابتدا ریروزی

مظمد بن ابراهیم )ابن لبالبا( دارای آرا و 

عقايد خاصی درباره جن  و شروع و انجاام آن 

-و در اين راستا به ابوالسرايا سفارش 18بود

ابوالسارايا آنهاا  ارد اه در ابتداهايي می

ولی رس از مدتی، اختالف عقیده  19رايرفترا مي

در اين زمینه سبز ايجاد اادورت باین آنهاا 

 20شد.

، ماارم مظمااد باان مقاتددل اللددالبیینصااائز 

ولای  21دانادابراهیم را در اثر بیمااری مای

برخی منابع، مرم ناگهانی و زود هنگام مظمد 

بن ابراهیم را در اثر زهری اه ابوالسارايا 

اباان اثیاار  22داننااد.بااه او داده بااود، ماای

درباره علت قتل مظمد بن اباراهیم باه دسات 

 نويسد:ابوالسرايا چنین می

ابوالسرایا دانسدت کده بدا بدودن م مدد 

قدرتی نخواهد داشت، بندابراین او را زهدر 

 23داد و کشت.

ابوالسرايا رس از وفات ابن لبالبا، مظمد 

باود،  بن مظمد بن زيد را اه در اوان جوانی

به عنوان رهبر معنوی قیام انت اب ارد و در 

و  24واقااع، خااود قاادرت را در دساات گرفاات

لشکريانش را به سوی بصره، واسط و الراف آن 

 25دو فرستاد.

ئاامانی اه برای شهرهای م تلف انت ااب و 

فرستاده شدند، بیشاتر علاوی و از فرزنادان 

 يعنی برادران امام رضاا ؛امام موسی ااظم

در میان آنان  لی نامی از امام رضابودند و
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 شود.ديده نمی

در منابع، نام ئاامان تعیاین شاده بارای 

هاي م تلف اه تعادادی از آنهاا ئکومت ايالت

بودناد، بادين گوناه  از برادران امام رضا

آمده اسات: اباراهیم ، اساماعیل و زياد از 

به ترتیز برای  فرزندان امام موسی بن جعفر

ت يمان، فاارس و اهاواز ئکومت بر ساه ايالا

انت اب شدند و به نوائی بصره، مکه و مدا ن 

های عبااس بان به ترتیز سه فرد علوی با نام

مظمد، ئساین بان ئسان و مظماد بان سالیمان 

 26انت اب و فرستاده شدند.

ئاامان منصوب به مظل ئکومت خود رفتناد و 

بر ئاامان عباسی غلبه كردند و ئکومت نوائی 

رفتند. آوازا اين فتوئات مااور را در دست گ

به ساير منالق رسید و مردم شااام و جزياره، 

اي به مظمد بن مظمد، رهبر معنوی قیاام نامه

نوشتند و اعاالم كردناد كاه منتظار رساول و 

در نتیجاۀ  .ئاامی برای الاعت از وي هساتند

هايی اه فرمانداران ئسن بن اين امور و شکست

رايا سهل از سپاهیان و فرماناداران ابوالسا

ای ئسن بن سهل به دنباال راه چااره ،خوردند

بن اعین را باه  ثمةبرای اين مشکل عظیم، هر

  27مبارزه با ابوالسرايا فراخواند.

بن اعاین ااه روزی باه  ثمةبه هر ئال، هر

جای ئسن بن ساهل، فرمانادا مقتادر و والای 

اكنون كه ضعف و ناتوانی ئسن بن  و عراق بود

شفتگی اارده باود سهل، عراق را چنان دچار آ

اه با بیچارگی و درماندگی، دسات نیااز باه 

سااوی وي دراز ااارده و از او تقاضااای امااک 
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بااه مقابلااه بااا ابوالساارايا  28نمااوده بااود

ررداخت و ئکومت عباسای را از خطاري جادی و 

 عظیم رهانید.

در جنگی لاقت فرساا ااه میاان علوياان و 

هاا و عباسیان بررا شده بود، به سابز ئیلاه

بساات، يی اااه هرثمااه بااه اااار ماایتزويرهااا

ابوالسرايا شکست خورد و به همراه مظمد بان 

ای ديگر، شبانه اوفاه را مظمد بن زيد و عده

ااه ترک كردند و آوارا شهرها شدند. تا ايان

سرانجام به دست فردی به نام ئمااد انادغوش 

باود « برقانا»ای به نام اه فرماندار دهکده

، اسیر گشتند و به آنها وعدا امان داده بود

و به نزد ئسن بن سهل فرستاده شدند. ئسن اه 

در ابتدا تصمیم به اشتن هر دو رهبر قیاام؛ 

ابوالسرايا و مظمد بن مظمد داشت، راس يعنی 

ای از يارانش، از اشاتن از شنیدن نصیظت عده

مظمااد منصاارف شااد و وی را بااه ناازد مااأمون 

فرستاد. مأمون اه از سن ام و جوانی مظماد، 

رده بود رس از چهل روز او را مساموم تعجز ا

ترين قیام علويان و به اين ترتیز، مهم 29ارد

در زمان مأمون با اشته شدن دو رهبار اصالی 

 قیام به رايان رسید.
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 با قیام ابن طباطبا تعامل امام رضا

باا قیاام ابان  تعامل امام رضاا هدربار

باا ايان  لبالبا و نظوا برخاورد آن ئمارت

ک گزارش اه ناقل آن مظماد بان قیام، تنها ي

د. براسااس وشااثرم است در منابع مشاهده مي

اين روايت، زمانی اه مظمد بن سلیمان علاوی 

 30از سوی ابوالسرايا، ئاام مدينه شاده باود

خاندانش و ديگر قريشیان با او بیعت اردناد 

نیاز،  و به او گفتند اه اگر از امام رضاا

شاد، امار بیعت گرفته شود و او هم با ما با

شود. بنابراين ریشنهاد، مظمد بان ما يکی می

بارای  سلیمان ریکی را به ساوی اماام رضاا

ق شدن به آنان فرستاد ظبه مل دعوت آن ئمرت

اين امر را مواول به گاشت بیسات  ولی امام

روز كرد و فرمود: رس از گاشت بیست روز باه 

نزد شما خواهم آمد. هجاده روز راس از ايان 

یان جلودی اه برای ساراوب ايان تاريخ، سپاه

قیام به مدينه فرستاده شاده بودناد، قیاام 

گران مدينه را شکست داده و مجبور به فارار 

ناقل ايان  ،اردند. به لوری اه مظمدبن اثرم

روايت اه هماان ریاک و فرساتادا مظماد بان 

گوياد در بود، مای سلیمان به سوی امام رضا

متوجه  ئال فرار بوده است اه با صدای امام

فرماود: بیسات روز ايشان شده اه باه او ماي

 31گاشت يا نه؟!

اين گازارش در صاورت صاّظت، نشاان دهناده 

نسبت  گويی امامتیزبینی و ریش بینی يا ریش

 در واقع، موضع اماام 32به نتیجۀ قیام است.
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های زيديه، همان موضع رادران در برابر قیام

ل گرامیشان بود؛ يعنی الالع غیبی و يا تظلیا

-ها و قیاامايشان اين بود اه اين نوع ئرات

 33نتیجه است.ها، نافرجام و بی

و  مظّققان معاصر درباره نقاش اماام رضاا

هااای علويااان موضااع ايشااان در براباار قیااام

-های متفاوتی را ارا ه ماي)زيديه(، ديدگاه

رت اسات بااها عكنند كه برخي از اين ديدگاه

 از:

هاا از یاامای بر عدم تأيید ايان ق. عده3

دهناد و معتقدناد ااه آن رأی مي جانز امام

 34اند.ها موافق نبودهبا اين قیام ئمرت

دربااره  ای معتقدند، موضاع اماام. عده4

اصل قیام و انقالب علیه ظلم و لغیاان منفای 

از  نبود. ايشان نیز، مانند ديگار اماماان

قیام انندگان علیه ظلم و بالل اه قیامشاان 

ع بود، ئتی اگر از نظر نظاامی در مظدودا شر

اردناد؛ شدند به گرمی اساتقبال مایموفق نمی

زيرا ئداقل نتیجۀ آنها رسواسازی و بار ماال 

چناین ساختن چهرا اريه ئکام وقت باود و هام

كااه آثااار ديگااری را در برداشاات. علاات اياان

گرفتناد، رهبري قیام را به دست نماي امامان

ع ايان اين بوده است اه آنها از شکساات ساري

ها به سبز عادم اسااس و راياۀ صاظیح و قیام

ريزی شده اه ضامن موفقیت قیام باشد، برنامه

 به هر ئال موضاع اماام رضاا 35آگاه بودند.

هاای علوياان از جملاه نسبت به بیشتر قیاام

، تأيید صريح و آشکار است قیام زيد بن علی
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باه  زيدالّنار، و ئتی درباره قیام برادرشان

ای نقالبش بر ئکومت مأمون اشارهاصل قیام و ا

فرمايد، بلکه انتقاداتش را در افعاال و نمی

اارهای زشاتی ااه وی در ايان قیاام انجاام 

 36نمايد.داده، مظصور می

و  . ديدگاه سوم بار آن اسات ااه اماام8

ردرانش در رنهان ااری و خفای اامال، تماام 

خطوط عملیات را زير نظر داشتند اما رهباری 

ا به برادران و عموزادگان خويش مستقیم آن ر

سپرده بودند تا به صورت مستقیم وارد میدان 

 37رويارويی با ئكومت نشوند.

ها را در واقع، اين نظر نه تنها اين قیام

را  داند، بلكاه امااممي امام دمورد تأيی

ها معرفي به عنوان رهبر اصلي و نامر ي قیام

شاده كند. صائبان اين عقیده، گزارش بیان مي

درباره ماجرای بیعت باا مظماد بان سالیمان 

علااوی را بااه عنااوان گااواه و شاااهدي بااراي 

آورند. بر اين ديدگاه، نقدها ديدگاه خود مي

ااه در هايي وارد است از جملاه ايانو اشکال

شاود ااه رهبری توصیف مي اين ديدگاه، امام

به صورت نامر ی و در خفاا رهباری قیاام را 

نظر در امان بماناد.  برعهده دارد تا از هر

به عنوان مثال در قسمتی از اين نظار آماده 

 است:

یکی دیگر از م ایای رهبری غیدر مسدتقیم 

در رویددارویی بددا حاکمیددت ایددن بددود کدده 

اشتباهات و اقداماتی که در دوران انقال  و 

داد بده حسدا  قیام از سوی انقالبیون رخ می

شدد بلکده مسدیولیت  ن، گذاشته نمدی امام
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رهبر مستقیم که بر خط نظامی اشدرا   متوجه

  38بود.داشت، می

اين نظر، باه دور از انصااف اسات؛ زيارا 

كه همواره در ری ارشاد و هدايت مردم  امام

است، ئاام و رهبر قیامی باشد و به خالر در 

آمادهای منفای آن، امان ماندن از آثار و ری

كنندگان را ارشاد نکناد بلکاه نه تنها قیام

شود تا آثار منفي قیام باه ئسااب خود م فی 

 اه، اگر امامايشان گااشته نشود. ديگر اين

چرا دعوت باه بیعات و  ،رهبر قیام بوده است

رهبار اصالی  ،و نیز اگر امام ؟شودقیام مي

فرماياد ااه راس از قیام بوده است، چرا ماي

فرماود ااه گاشت بیست روز خواهم آماد و مای

هبار قیاام ر شکست، خواهید خورد. رس اماام

 نبوده است.

هاای جاوهری تفااوت در اين زمینه توجه به

اصال  از جملاههای زيديه با امامیاه ديدگاه

و اصاال تقیااه در امامّیااه  39قیااام در زيديااه

 اه در روايتی از امام رضاااست. چنانراهگش

شود اه هر اس قبل از خاروج و قیاام بیان مي

ما، تقیه را ترک اناد از ماا نیسات و  قا م

سااال شاد،  ی درباره قا م از آن ئمارتوقت

چهاارمین نسال از فرزنادانش را باه  ،امام

  40( معرفی فرمود.عنوان قا م)

چون اهمیات در اين راستا، بیان مواردی هم

-لوریبه تثبیت فرهنگی به دادن ا ّمه الهار

 اه استراتژی آنها رس از قیام اماام ئساین

ن توّجه چنیبر اين مبنا قرار گرفته بود و هم
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شاد به آموزا مهدويت در امامیه اه باعث مای

و  41نهايی را از آن آخرالزمان بدانند ئکومت

با توجه به شرايط خفقان جامعه، تقیه ریشاه 

انند و به اماور فرهنگای بپردازناد، ئاا ز 

 اهمیت فراوان است.

چاون شارايط اه در اين بظث، اموری همچنان

 ن معصوماجتماعی موجود در زمان ئمور اماما

دارای نیروي الزم برای قیاام  اه امامو اين

های زيديه نبود و افراد شرات اننده در قیام

و يا اگر هم اماامی  42بیشتر غیر امامی بوده

وارد قیاام شاده  بودند، بدون اجازه اماام

 بايد مورد توجه و دقت قرار گیرند.  43بودند

نتیجة قیام  اه چرا امامدرباره داليل اين

ااه چارا همان زمان اعالم نکرد؟ و يا اينرا 

بیعت خود را به گاشت بیست روز ديگر موااول 

رسد اه يکی از داليل آن، اين ارد؟ به نظر می

به علت عدم برخورد و مواجهاۀ  است اه امام

یام كننادگان، ايان مطلاز را  نامناسز با ق

عنوان ارده است تا موجاز دل اوری، ایناه و 

ود؛ زيرا معموالً آنهاا مشاجرا بیشتر آنها نش

توجه نداشتند بلکه  نه تنها به هشدار امام

اين هشادار  چه بسا مانند دوران امام صادق

 44اردند.می را ئمل بر ئسادت امام

 

 . قیام م مد دیباج2

باود  مظمد ديباج، فرزند امام جعفر صادق

اه به علت زيبايی، جمال و امالش به ديبااج 

 46،ی عاباد، فاضالوی فارد 45مشهور شده باود.
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شاود دربااره بود اه گفته ماي 48و س ی 47شجاع

خروج و قیام با شمشایر باا زيدياه هام رأی 

  49بوده است.

هااي وي باه رواياات رسد اماامبه نظر می

ايان برداشات از گازارش  است اعتماد نداشته

اناد، نازد آيد اه نقل میعمیر بن يزيد برمی

ظمد درباره عمويش م بوده و امام امام رضا

 فرمايد:مي

ای ام که سدقف خاندهمن بر خود قرار داده

 50بر من و او سایه نیندازد.

گويد ااه راس از شانیدن عمیر در ادامه می

، ماا را اين مطلز، با خودم گفتم اه اماام

اناد و دربااره امر به نیکی و صله رئام مای

گويد. به مظض گاشت اين خیاال عمويش چنین می

-نگاه اارده و مای به او از فکر وی، امام

 فرمايد:

این هم از احسان وصله است؛ زیرا هرگداه 

عمویم ن د من  ید و بر من داخل شددود، پدس 

از  ن درباره من، هر چه به مدردم بگویدد، 

کنند ولی اگر بدر مدن مردم او را تصدیق می

داخل نشود و من هم بر او داخل نشوم، اگدر 

ا  مورد قبوخ چی ی در مورد من بگوید، گفته

 51شود.مردم واقع نمی

در مورد قیام مظمد بن جعفر )ديباج( گفته 

. ق در مکه قیام  ه 311شود اه او در سال مي

ارد و زيديۀ جاروديه، او را همراهی ارده و 

شود وي در ابتادا، گفته مي 52به او ریوستند.

فردی عزلت نشین باود ااه باا سیاسات اااری 

درباااره علاات ورودش بااه سیاساات و  53نداشاات.

ستش  54مشیر بستنش، داليل متفاوتی بیان شده ا
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 جا مجال بظث درباره آنها نیست.اه در اين

بنا باه نقال برخای مناابع، او در آغااز 

قیامش، مردم را به امامت مظمد بن اباراهیم 

ارد و رس از وفاات او، لبالبا( دعوت می)ابن

. ق  ه 455و در ساال  55خود دعوی امامت نمود

 56لماامنین بیعات شاد.با وی به عنوان امیرا

مدت چندانی از بیعت با او نگاشته باود ااه 

در نبردی اه میان سپاه عباسی به فرمانادهی 

اسظاق بن موسی و ورقاء بن جمیال باا ساپاه 

مظمد بن جعفار ر  داد، مظماد و ياارانش از 

سپاه عباسی شکست خوردند و از آناان، اماان 

خواهناد خواستند تا از مّکه به هر جا اه مای

ند. عباسیان با اين خواستۀ آنان موافقت برو

كردند و سه روز به آنها مهلت دادند و آنها 

نیز لی اين سه روز از مکه رراانده شادند و 

راس از آن، ورقااء  .هر گروه به سمتی رفتند

 از لرف جلودی، والی مکه شد.

جا بارای مظمد به ديار جهینه رفت و در آن

مسایز،  ارد. هاارون بانخود، نیرو فراهم می

والی مدينه از اين اقدام وي آگاه شاد و در 

نبردی اه میان ايشان درگرفت، مظمد بن جعفر 

شکست خورد و بسیاری از يارانش اشته شادند. 

رس از آن، وی مدتی در انتظار مراسم ئا  در 

اقامتگاهش ماند ولی افرادي اه به وی، وعدا 

ياری داده بودند به نازدش نرفتناد. او باا 

تن موسم ئ  و ديدن اين وضعیت، از رايان ياف

جلودی و رجاء، رسر عموی فمل بن ساهل اماان 

خواست و در همان مظلی اه باا وی باه خالفات 

بیعت شده بود، خود را از خالفت خلع ارد. رس 
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از آن، مظمد بن جعفر به نزد مأمون در مارو 

تا  58مأمون او را گرامی داشت 57فرستاده شد.

ر جرجااان وفااات . ق د ه 458اااه در سااال آن

 59يافت.

 

با قیام م مد دیباج، فرزند امدام  تعامل امام رضا

 جعفر صادق

باا  درباره مواضع و برخوردهای امام رضا

قیام عمويش مظمد بن جعفر، چند روايت وجاود 

باا  نشان دهنده عدم موافقت امااماه دارد 

 اين قیام است. علی رغم نهی مساتقیم اماام

های غیاار مساتقیم آن به عمويش مظمد و نیز ن

به وسیله يکی از ياارانش، مظماد باه  ئمرت

دهد و لبق رایش بینای قیام و جنگش ادامه می

شاوند. خورد و يارانش اشته میشکست مي امام

 .چنین استهاي موجود در اين زمینه روايت

. هنگامی اه مظمد بن جعفر در مکه قیاام 3

ارد و مردم را باه ساوی خاود دعاوت اارد و 

مامنین نامیده شد و با او باه خالفات امیرال

 به او فرمود: بیعت شد امام رضا

ای عمو! پدر و برادر خود را تکذیب مکدن 

 60شود.که این امر تمام نمی

، مظمد بن جعفار ولی با وجود توصیۀ امام

قیام ارد و رس از مدت اوتاهی، جلودی او را 

شکست داد. مظمد بن جعفر رس از شكست، اماان 

اس سیاه روشید، باه منبار رفات و خواست، لب

هاای ریشاین خاود را خود را خلع ارد و گفته

 تکايز ارد و گفت:

خالفت از  ن مأمون است و مدن در  ن حقدی 
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 61ندارم.

به روشني  شود، امام رضااه مالئظه میچنان

وي را از قیام برئار داشت و نااامی و تمام 

نشدن آن را به او گوشزد نمود و ايان روياه 

و برادرش،  امام صادق ، الف رويۀ ردرشرا م

 62اعالم كرد. امام ااظم

. در جنگی ااه میاان مظماد بان جعفار و 4

را  هارون بن مسّیز درگرفت هارون، امام رضا

به عناوان میاانجی باه ساوی عماويش، مظماد 

فرستاد ولی مظمد، اين وسالت را نپاايرفت و 

جن  را ادامه داد. نتیجۀ جن  به سود هارون 

خورد و مظمد به نزد هارون رفت و از وی رقم 

 63برای خود و يارانش امان خواست.

-روايت مي امام رضا 64. از يکی از ياران8

شود هنگامی اه هارون بن مساّیز قصاد جنا  و 

 نبرد با مظمد بن جعفر را داشت، امام رضاا

به او فرمود به نزد مظمد بن جعفار بارود و 

زيارا در به او بگويد اه فردا قیام نکناد؛ 

-خورد و يارانش اشته میصورت قیام، شکست مي

شوند. آن ش ص، اين مطلز را بااه عارح مظماد 

رساند ولی با جواب نامناسز وی مواجه شاد و 

قیام ارد، شکسات  رغم فرمايش اماممظمد علی

 65خورد و يارانش اشته شدند.

برخی مظققان معاصر، اين مطلز را اه امام 

فرمايد فردا قیاام به مظمد بن جعفر مي رضا

مکن اه اگر قیام انی شکسات خااواهی خاورد و 

اهي بار وشاوند، دلیال و گايارانت اشته مای

باار  نظااارت و رهبااری غیاار مسااتقیم امااام
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اماا اداماۀ  66داننادرويدادهای انقالبای مای

دهد. بر ماجرا، خبر از قیام و شکست مظمد می

، شود اه اگر امااماين اساس ررسشي مطرح مي

دهد كاه م بوده است، وقتي دستور ميرهبر قیا

چگوناه زيردساتش از  ،مظمد فردا قیام نكناد

 ؟!كندعت نميامافوق ال

هاای ديگاری در اين ماجرا، يادآور جرياان

و هشدارهای آنان باه  لول تاريخ ئمور ا مه

هاای نااروا اسات. شنیدن راسخ ،زيديه و گاه

چنین اين ماجرا، يادآور جريان نهای زياد هم

 و اماام صاادق ، توسط امام بااقراز قیام

هرگونه نهی را دلیلي بر  ،توانرس نمی 67است.

رهبری قیام دانست بلکه اگر امار باه قیاام 

توان آن را دلیال، شااهد و گاواهي شد، میمی

قابل توجه است ااه  براي رهبری قیام دانست.

 در برخی منابع آمده است:

ای به چشم م مد بن جعفر رسید و او عارضه

نود و خوش اخ شد و گفدت: امیددوارم کده خش

ام که یکی مهدی موعود، من باشم؛ چون شنیده

چنین او از چشمان مهدی عارضه دیده است، هم

 68پذیرد.)مهدی( امر خالفت را با کراهت می

س ني از مأمون درباره اوضاع نابساامان و 

های آغاز ئکومتش، دلیل ديگری بار آشفتۀ سال

 گويد:است، وي مي مهدی نامیده شدن مظمد

و فی المسدمی بالمهددی م مدد بدن جعفدر 

یعنی زمانی که م مد بدن جعفدر،  69؛اللالبی

 مهدی نامیده شد.

هاا، انظاراف ها و گزارشدقت در اين روايت

سازد. قیام مظمد بن جعفر را بهتر نمايان می

، رهبار ايان قیاام در واقع، اگر امام رضا
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میاده بود، هیچ گاه مظماد، مهادی موعاود نا

شد و مظمد و ریاروانش باه ايان گمراهای نمی

رسیدند اه ئتی تصاور اناد ااه وی مهادی نمی

باه سابز انظرافاات، رساد یبه نظار مااست. 

زدگاي برنامه باودن و شاتابنامنظم بودن، بي

ها كه بر رايه و اساس مظكماي اين گونه قیام

بنا نشده بودند و منجر به كشته شدن افاراد 

ياا و هاا با ايان قیاام شد، ا مهبسیاري مي

ئداقل با شیوا آنها م االف بودناد و ساران 

 اردند.ها را از انجام آن، نهی میاين قیام
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 . قیام حسین بن حسن افلس3

 ئسین بن ئسن اه از نوادگان اماام ساجاد

. ق از جانز ابوالسارايا  ه 311بود در سال 

به عنوان امیرالظااج و ئااام مکاه انت ااب 

وی بدون درگیری و به رائتی وارد شاهر  70شد.

اما بنابر گفتۀ برخی منابع، به  71مکه گرديد

يارانش، ماردم  خالر اقدامات ناشايست او و 

گردان شده و از رفتارش باه ساتوه از وی روی

 آمدند.

نارضايتی ماردم و الاالع وی از خبار قتال 

ابوالسرايا باعث شد اه او و يارانش به نزد 

باج( رفته و او را اه نزد مظمد بن جعفر )دي

 کمردم، مظترم و آبرودار بود به قیام تظريا

نمايند. مظمد در ابتدا باا ايشاان م الفات 

ارد اما با اصرار فرزندش، علی و ئسین بن می

و بدين ترتیاز،  72ئسن افطس به بیعت راضي شد

 ئسین به قیام مظمد ریوست.

 

 فرزند امام موسی بن جعفر 73. قیام ابراهیم4

بر نقل برخای مناابع، اباراهیم فاردی بنا

شجاع و ب شنده بود ااه در زمااان ماأمون از 

در يمان  لرف مظمد بن زيد بن علی بن ئساین

ابونصر ب اری، او را يکی از  74ارد.ئکومت می

ولی گزارشی از علای  75داند،امامان زيديه مي

بن اسباط وجود دارد اه ائتمال واقفی باودن 

زارش به شارح زيار اين گ .كندوی را مطرح می

 است:

کندد کده بده امدام علی بن اسباط نقل می

مردی از برادرت، ابدراهیم  :عرض کردم رضا

در مورد پدرت سؤاخ کرد و او گفت که پددرت 
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در قیددد حیددات اسددت و شددما هددم ماننددد او 

فرمدود: سدب ان هللا، رسدوخ  خبرداری. امدام

کند. وفات نمی کند، ولی موسیوفات می خدا

فت همدان به خدا  سوگند که پدرم از دنیا ر

 از دنیا رفت. گونه که رسوخ خدا

 در ادامه رس از ذار مطالبی فرمود: امام

من در ماه ذی حجه، ه ار دینار بددهی او 

)ابراهیم( را پرداخت کردم، زمانی که حاضر 

شده بود زنانش را طالق دهدد و بردگدانش را 

 ای که یوسف از دسدت زاد کند. ولیکن شنیده

 76برادران خود چه کشید.

مظتمل است ااه  با توجه به اين س ن امام

هماراه  باا آن ئمارت عمده برادران اماام

ای شااخه ،اند. قیام ابراهیم بن موساينبوده

-از قیام ابوالسرايا بود. برخی منابع گفته

اند ابراهیم را مظمد بن مظمد بان زياد باه 

اند و برخی گفته 77رانی بر يمن مأمور كردئکم

 78اه ابوالسرايا، وی را به آن ديار فرستاد.

به هر ئال، مسلم است اه در قیاام مشاترک 

ابن لبالبا و ابوالسرايا، مظمد بن مظمد بن 

زيد رس از وفاات مظماد بان اباراهیم )ابان 

لبالبا(، رهبر معنوی قیام باوده اسات و در 

واقع، وی دومین رهبر روئانی قیام به ئسااب 

اه بر لبق برخی مناابع،  آمده است. هرچندمی

وجود وی اه در آن زمان، جوانی ام سن و سال 

بود، فقط ئالت تشريفاتی داشت و قدرت اصالی 

 79در دست ابوالسرايا بود.

ای از ياارانش در ابراهیم به هماراه عاده

. ق، مکه را به قصد يمن ترک كرد  ه 455سال 

و راهی آن سامان شد. در آن زمان، والی يمن 
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مون، اسظاق بن موسی باود ااه باا از لرف مأ

الالع از خبر نزديک شدن ابراهیم به صنعا از 

جا بیارون رفات و يمان را راه نجديه، از آن

بادين ترتیاز،  80برای ابراهیم خالی گااشات.

شهر بدون جن  و درگیری در اختیار اباراهیم 

 قرار گرفت. 

بن علی بن عیسای بان  ةيمدتی، ئمدو رس از

عباسی برای مقابله باا ماهان از لرف ئکومت 

ابراهیم عازم يمن شد و اباراهیم و ياارانش 

به جن  باا وی ررداختناد و نبردهاای سا تی 

میان آنهاا روی داد. سارانجام اباراهیم از 

يمن به جانز مکه ئرات ارد و يزيد بن مظمد، 

جانشین ئمدويه در مکه در روياارويي باا وي 

شکست خورد و ابراهیم وارد مکه شد و بار آن 

  81لبه يافت.غ

، مأمون فرماان عهدی امام رضارس از واليت

را با عیسی جلودی باه مکاه  بیعت امام رضا

فرستاد. در اين زمان، ابراهیم بن موسای در 

ارد مکه اقامت داشت و به نام مأمون دعوت می

و با ورود جلودی باه مکاه باه اساتقبال وی 

شتافت. از لرف ديگر ئمدوياه، ئااام عباسای 

شده باود، راس ماأمون فرماان يمن نافر مان 

ئکومت يمن را برای ابراهیم نوشت و ابراهیم 

به فرمان مأمون، راهی يمن شد و در مقابلاه 

با رسار ئمدويااه، وی را شکسات داد و راهای 

اه میاان او و  صنعا شد ولی در جنا  سا تی 

ئمدويه روی داد، ابراهیم شکست خاورد و باه 

 82لرف مکه فرارارد.
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 ند امام موسی بن جعفر. قیام زید فرز5

باود ااه از  زيد، ديگر برادر امام رضاا

رانی اهواز فرساتاده سوی ابوالسرايا به ئکم

وی به همراه عباس بن مظمد جعفاری ااه  83شد.

از لرف ابوالسرايا بارای ئکومات بار بصاره 

و يکی ديگر از علويان با  84فرستاده شده بود

ئسن بن علی مأمونی اه والی بنای عبااس بار 

ره بود، ریکار اردند. وی را شکست دادناد بص

 85و بصره را به تصرف درآورند.

های بنای عبااس را باه زيد در بصره، خانه

 86آتااش اشااید و بااه زياادالنار شااهرت يافاات.

جلودی، فرماندة عباسای بارای ساراوبی زياد 

راهی بصره شد و رس از يک روز نبرد، زيد را 

 شکست داد و او را اسیر ارد و به نزد مأمون

 87فرستاد.

 

 عهدیبا زیدیه، پس از والیت تعامل امام رضا

در  ئدود ساه ساال از امامات اماام رضاا

عهدی ايشان قرار دارد ااه دوران رس از واليت

با  برای بررسی آن، به دو مبظث تعامل امام

عهادی آن قیام زيدالنار و نیاز آثاار واليات

 رردازيم.بر فرقۀ زيديه مي ئمرت

 

 با قیام زید النار ام رضاالف( تعامل ام

با قیاام  مواضع و نظوة برخورد امام رضا

-عهدی برمیبرادرش، زيد به زمان رس از واليت

گردد. قیام ابن لبالبا و ابوالسارايا قبال 

-سراوب شد ولی شعله عهدی امام رضااز واليت

عهدی ها، انشعابات و آثار آن تا رس از واليت
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، دی اماام رضااعهاادامه داشت. رس از واليت

زيد را اه به دست جلودی دساتگیر گردياده و 

به دساتور  88به نزد مأمون فرستاده شده بود،

ماجرای راس  89فرستادند. مأمون به نزد امام

از دستگیری زياد و تعامال و نظاوة برخاورد 

 با اين قیام و در واقع ديدگاه امام امام

نسبت به اين قیام، از دو زاويۀ گفات وگاوی 

باا زياد  با مأمون و گفت وگوی امام امام

 قابل بررسی است.

 

 با مأمون . گفتگوی امام1

داشت اه زيد را باا وجاود مأمون اظهار می

ب شیده است  اعمال ناشايستش، به خالر امام

-را آزار می هايش، امامو با گوشه و انايه

گفات ااه اگار ايان می داد. مأمون به امام

اين اعمال ناشايست زيد، امروز قیام ارده و 

را انجام داده است، ریش از او زيد بن علای 

هم قیام ارده و اشته شده است و دلیل اشاته 

اه عملش اوچک نبوده نشدن اين زيد را با اين

نزد خودش )ماأمون(  است مقام و منزلت امام

 اند.بیان می

باا راسا ی مظکام، ايان  در مقابل، امام

 زيد بان علایكند و مقايسة مأمون را رد مي

نماياد ااه معرفی مای را از علمای آل مظمد

برای خدا جهاد ارد و در راه خدا اشته شاد. 

در ادامه، روايتی را از اماام جعفار  امام

نمايد ااه زياد، به اين مممون نقل می صادق

ارد دعوت می« الرضا من آل مظمد»مردم را به 
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چه ماردم را باه آن شد به آنو اگر ریروز می

چناین هام نماود. اماامارد، وفا میت میدعو

كند و زياد را از ادعای امامت زيد را رد مي

َوَجِهااداواف ِفااه اَحِ َئااقَ »م البااان آيااة شااريفه 

 91خواند.مي 90«ى هاَواجفَتَبكامف جَِهاِدهِ 

هاي با مأمون، ئاوي نكته گفت و گوي امام

 مهمي است كه عبارت اند از:

در ئمور مأمون اه  را 92آن س نان ،. امام3

 اند. م الف علويان است بیان می

آن همه، تمجید از زيد بان علای  . امام4

اناد و را در مقايسۀ با زيدالنار بیاان مای

زيد بن علی را اه فردی عاالم و دانشامند و 

در مقايسه با زياد  93شدئلیف قرآن خوانده می

سواد، تندرو و رر ماّدعا بن موسی اه فردی بی

ن اعمال ناشايست را در ضمن قیامش و آ 94بوده

خواند مي انجام داده بود از علمای آل مظمد

دهاد و مقايساۀ و او را مورد تمجید قرار مي

 كند.مأمون را اشتباه خوانده و آن را رد مي

را مورد  زيد بن علي ،هاي امام. عبارت8

دهد و امامت و ادعاای امامات تمجید قرار مي

را جهاادي در  و قیاامشكند را از او نفی مي

خواناد ااه هادفش رضاای خداوناد راه خدا مي

 متعال بوده است. در واقع، س نان امام رضا

آيد؛ ابطالی بزرم بر فرقة زيديه به شمار می

چرا اه اين مطلز را كه زيد به امامات خاود 

چنین قیام نمايد. همارده است، رد ميدعوت می

كه ریش انداند. چناو را جهاد در راه خدا مي

از اين گفته شد، برخی شرايط امامت از نظار 
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شمشیر )قیاام  زيديه، دعوی امامت و قیام با

 با توجه باه سا نان اماام 95مسلظانه( بود.

قیام زيد، قیامی برای دعوت به خود و امامت 

چه رسد به اين كه ب واهاد  ،خودش نبوده است

اصل و مبناای امامات قارار  ،قیام با شمشیر

 گیرد.

 در روايتی ااه از اماام صاادق امام. 2

الرضا من آل »فرمايد: زيد به كند، مینقل می

شاد، باه ارد و اگر ریروز مایدعوت می« مظمد

-چه اه مردم را به آن فارا مایاش و آنوعده

 ارد. خواند، وفا می

اين روايت، روايتای قابال تأمال و داراي 

جا آمده كه زياد باه نكات مهمي است. در اين

اارد؛ يعنای دعاوت مای« ضا من آل مظمادالر»

و نه به لاور دقیاق و  96منت بی از آل مظمد

. آن چناان كاه گفتاه مش ص، ش ص امام صادق

، ش صای از «الرضا من آل مظمد»شده مراد از 

باوده اسات ااه ماردم ياا  خاندان ریاامبر

بزرگان هاشمی و علوی و يا بزرگان باالد بار 

هر  .ی شوندكنند و به او راضگرد او اجتماع 

بود؛ يعنی از « الرضا»شد فردی اه انت اب می

ش ص معاین و مش صای، ماراد نباوده « الرضا»

  97است.

نکتۀ اخیر، به عالوا توجه به اين مطلز اه 

-شد، بهتر از بنایریروز می اگر زيدبن علی

امیه بود؛ چرا اه او به اتااب خادا و سانت 

 ارد، ماا را باه عماق سا نان اماامعمل می

 كند. ر نزديک میبیشت
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 با زید . گفت و گوی امام2

اعمال، رفتار و افکار برادرش، زيد  امام

-را به شدت مورد نکوهش و انتقاد قارار ماي

فرمايااد اااه اگاار گفتااار برخاای و ماای 98دهااد

اه خداوند آتش جهنم را اوفیان، مبنی بر اين

ئارام كارده  )سالم هللا علیها(بر فرزندان ئمرت فالمه

را مغرور ساخته بايد بداند اه اين  است، او

 و اماام ئساین شأن، فقط م صوص امام ئسان

در  شاود. اماامو شاامل ئاال او نمای 99است

هااي بسایار اماام ادامه با يادآوری عباارت

اند ااه شارط ، سوگند ياد می100موسی بن جعفر

رسیدن به راداش نیکويی اه در نازد خداسات، 

او )زيد(  همانا الاعت از خداوند است و اگر

-رندارد اه با معصیتش به اجر و راداش میمی

 101رسد، س ت در اشتباه است.

عرح ارد:  در اين هنگام، زيد به آن ئمرت

و آن  102«من برادر تو و رسر رادر تاو هساتم»

در راس ش فرمود: تو وقتی بارادر مان  ئمرت

و اگر خدا را  103هستی اه خدا را الاعت نمايی

 104تو برادری نیسات.نافرمانی انی، بین من و 

ای استناد نمود ااه به آية شريفه سپس امام

در آن آيه، خداوند متعال، رسر ناوح را باه 

خالر معصیت و عمال ناشايساتش از اهال ناوح 

 105سازد.خارج مي

افکاار غلاط  شود، امااماه مالئظه میچنان

های صظیح كند و افکار و انديشهزيد را رد مي

و شرط بارادری زياد نمايد گزين آن میرا جای

 داند. را با خود، الاعت از خدا می
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 بر فرقۀ زیدیه  عهدی امام رضا (  ثار والیت

بار  عهدی امام رضاتأثیر مهم و اّلی واليت

هاای توان در خاموش شادن قیاامزيديان را می

زيديان اه يکی از  106آنان در آن زمان دانست.

ت به هايشان، واگااری ئکومهای اصلی قیامعلت

باود،  )ساالم هللا علیهاا(يکی از فرزندان ئمرت فالمه

عهادی باه يکای از هنگامي كاه ديدناد واليات

واگاار شاده  علويان فالمی؛ يعنی امام رضا

است، ديگر دلیلی برای قیام نداشتند و شايد 

هاای ماأمون باا با توجه به مشکالت و درگیری

عهادی باه يکای از عباسیان و واگااری واليات

اردند اه خالفت از عباسایان ، گمان میعلويان

به علويان منتقل خواهد شد. از اين رو، ناه 

تنها دست از قیام اشایدند بلکاه باه يااری 

 ئکومت مأمون شتافتند.

 107بن موسایبه عنوان نمونه، وقتی به عباس 

دستور داده شد اه ابتدا برای مأمون و ساپس 

، ماردم را دعاوت برای برادرش، اماام رضاا

او لباق دساتور عمال اارد ولای باا  نمايد،

نارضااايتی و عاادم موافقاات عاادا زيااادی از 

بان شايد بتاوان عبااس 108شیعیان روبه رو شد.

موسی و امثال او را از افارادی دانسات ااه 

بنا بر گفتۀ برخی منابع، به دنباال جااه و 

 مقام و رسیدن به اهداف دنیوی، الراف امام

  109جمع شده بودند.

 عهادی اماامسئله واليتولی به لور اّلی، م

سبز شد اه گروهی از زيديان، ئداقل در زمان 
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باه امامات ايشاان رو  عهادی آن ئمارتواليت

-آثار واليات 110شوند. آورند و مطیع آن ئمرت

عهدی بر بسیاری از زيديان جديد، ايان اسات 

باه عناوان يکای از  اه آنان از امام رضاا

انناد و ناام ايشاان را در ا مۀ خود ياد می

آورنااد و فهرساات اسااامی امامااان خااويش ماای

استداللشان برای رايرش امامات ايشاان، ورود 

به نظر آنان،  .به عرصۀ سیاست است آن ئمرت

عهدی و ورود باه عرصاۀ با رايرش واليت امام

سیاست، شرط آنان برای امامت را دارا بوده؛ 

زيرا قیام با شمشیر را اعم از شمشیر اشیدن 

ورود به عرصۀ سیاست را به دانند و ظاهری مي

  111رايرند.شمشیر مي عنوان نوعی از قیام با

 

 گیری نتیجه

 فرقة زيديه اه رس از شهادت زيد بن علای

به وجود آمد از قیاام زياد سرچشامه گرفتاه 

را يکی از ا ماة  بن علیزيد  ،بود. زيديان

دانستند و با الهام از قیام او، يکی خود می

تارين شارط امامات را از شرايط و البته مهم

دانستند. آنان باا قیام و خروج با شمشیر می

جا اه خالفت را ئاق چنین از آناين تفکر و هم

دانساتند باا می )سالم هللا علیها(فرزندان ئمرت فالمه

ررداختناد و باه های وقت به مقابله ميئکومت

-مظض يافتن فرصت و زمانی مناسز، قیاام مای

 اردند. 

ااه باا آن ماان معصاوماز لرف ديگار، اما

معتقد به مبارزه با ظلم و ستم بودناد ولای 
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به داليلی مانند فراهم نبودن شرايط، نرسیدن 

موعد مقرر قیام، امبود ياران چاه از لظاا  

هاای امی و چاه ایفای و نتیجاة واضاح قیاام

عجوالنه اه شکسات و از دسات دادن يارانشاان 

رسانديدند و هاا را نمایبود، اين گونه قیام

اردناد ولای غلز، آنها را از قیام نهی مایا

معموالً با برخوردهای نامناسز قیام اننادگان 

 شدند. مواجه می

بررسی رفتار زيديه در زمان امامت اماام در 

با آنها، به ايان نتیجاه  و تعامل امام رضا

جا اه مش صة اصالی فرقاة زيدياه رسیديم از آن

های یتها و فعالقیام ،ئداقل تا زمان مورد بظث

ااه بیشاتر بوده است و با توجه به ايان سیاسی

يعنای ئادود راانزده  ؛دوران امامت امام رضا

های سال آن، معاصر با دوران فترت و راود قیام

ها )راانزده علويان بود، در نتیجه در اين سال

سال مااور( در منابع مورد بررساای، درگیاری و 

 شود. اختالفی مشاهده نمي

شااهد  يانی امامت اماام رضااهای رااما سال

های علويان و دو واقعة مهم تاري ی؛ يعنی قیام

هاای علوياان است. قیام عهدی امامجريان واليت

زيدی در اين دوره، بسیار وسیع و شاامل ئمااور 

و ديگار  گسترده و فعال بارادران اماام رضاا

 بود. بستگان نزديک آن ئمرت

ايان در تعامال باا  رسد اه امامنظر میبه 

ها، هار چناد در ماواردی قیاام ها و قیامگروه

اند، ولی به لور انندگان را از قیام نهی ارده

الی جانز مدارا را در راایش گرفتاه و برخااورد 
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جدی و درگیری قابل توجهی بااا قیاام انناادگان 

اند و فقط در برخورد باا بارادر خاود، نداشته

زيد )زيدالنار( به شاادت او را ماورد انتقاااد 

اند ااه البتاه دقات در انتقادهااي ادهقرار د

دهد اه افکار، اعماال و رفتاار نشان می امام

واقع  نامناسز زيد مورد نکوهش و انتقاد امام

 شده است.

تاأثیر مهماي  ،عهدی امام رضاجريان واليت

های زيديان داشت و تعداد زياادی از بر قیام

جمع ارد و مطیع ايشاان  زيديه را گرد امام

سبز  عهدی آن ئمرتچنین مسئله واليتنمود. هم

 شد تا بسیاری از زيديان جديد، اماام رضاا

 را يکی از ا مۀ خود بدانند و نام آن ئمرت

 را در شمار امامان خويش بیاورند.
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 هانوشتپی

                                           

جعفار . برای آگاهی تفصیلی از مااجرا ر. ک: ابي

تظقیق علي  االصوخ من الكافي،ني، مظمد بن يعقوب كلی

الطبعاة الرابعاة، تهاران: دارالكتاز اكبر غفاري، 

؛ ر.ک: مظمادبن علای 83ا  8، ص ، ج811، االسالمیة

 ،عیون اخبارالرضدابن بابويه معروف به شیخ صدوق، 
االولای، بیاروت:  الطبعاة تظقیق شیخ ئساین اعلمای،

، ج م31ه/4االعلمای للمطبوعاات،  سسةمنشورات ما

.ا  2، ص 2

.همان. 2

.همان. 8

 .همان.

 .همان.

 .همان.

 .همان.

 .همان. 1

باره ر. ک: اباوالفرج علاي . برای نمونه در اين3

تظقیاق ساید  ، مقاتدل اللدالبیین،بن ئسین اصفهاني

2، 84.تا، ص ، بيفةائمد صقر، بیروت: دارالمعر

4 .،ص  همان83بن مظمد بن نعمان عبدهللا مظمد ؛ ابي

 االرشاد في معرفة حجج هللا علدي العبداد،)شیخ مفید(، 

آل البیاات لتظقیااق التااراث، قاام:  ماسسااةتظقیااق 

22.، ص2تا، ج دارالمفید، بي

 ،ص  پیشین،. اصفهانی2.

2 ،ر.ک: علی بن عبادالکريم فمایل شارف الادين .

بیاروت:  الطبعة الثانیاة، نظریۀ و تلبیق، ةال یدی

ناژاد، ؛ موسوی3م، ص  33ه /  2لظديث، العصر ا

، 14راايیز  هفدت  سدمان، نشدریة آشنايی با زيديه،

1.ص
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8 عزالدين ابوالظسن علي بن ابای الکارم )ابان .

دار  –بیروت: دار صادر  الكامل في التاریخ،اثیر(، 

.842، ص، ج81بیروت، 

 ،تداریخ اممدم و . ابوجعفر مظمد بن جرير لبری

الطبعاۀ تظقیق مظماد ابوالفمال اباراهیم،  الملوک،

، 1م، ج 3ق/ه. 81بیروت: دارالتاراث،  الثانیۀ،

21.ص

 ،848ص  پیشین،. ابن اثیر.

 .،84ا  848ص  همان.

 .،84ص  همان ،ص  پیشین،؛ اصفهانی2.

1 :ص  همان،. ر. ک23  و8.

3 .،ص  همان23.

84.ص  پیشین،؛ ابن اثیر، 8ص  همان،. 24

2 ،ص  همان،. اصفهانی23  و8.

84.ص  پیشین،لبری،  پیشین،. ابن اثیر، 22

.همان. ابن اثیر، 28

2 .ص  پیشین،لبری،  همان؛23  ا84.

2 ،همان. ابن اثیر.

2 .همان.

2 ،ص  پیشین،. اصفهانی8  ا8.

84.ص  پیشین،؛ لبری، 8ا  8ص  همان،. 21

.ا  ص  همان،. اصفهانی، 23

تر نقل شد اه وی برای ئکومات بار مادا ن . ریش84

انت اب و فرستاده شد اه ائتماالً اختالف زمانی وجاود 

داشته است.

8 ،ج  پیشین،. صدوق 22، ص .22.

چاا  اول،  خورشید شب،. نعمت هللا صفري فروشاني، 82

.، ص 81مشهد: انتشارات قدس رضوي، 

شیوه برخاورد میزگا. جمعی از اارشناساان، 88 رد 

)ويژه  اندیشه نو های درون شیعی،با فرقه امام رضا

1.، ص 81، آذر ، ش نامه امام رضا

8 ،امام رضا. ر. ک: داود الهامی  خالفت  دورادر
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4.، ص 82، تیر ، ش 88سال  مکتب اسالم، ،امین

8 برای آگاهی بیشتر از اين ديدگاه ر. ک: هاشم .

منشاورات  ة االئمدة االثندی عشدر،سیرمعروف الظسنی، 

 83، ص 2م، ج  31ه./  4الشريف الرضی، بیاروت: 

4.ا 

8 ،قددرا ة فددی فکددر ا مددام . مظماادباقر ناصااری

العاالمی  اللجنة الثقافیة للمااتمرمشهد:  ،الرضا

1- 3.، ص  ه  ،4لإلمام الرضا

8 ،ثامن امئمدۀ ریشوايان هدايت،. گروه مالفان ،

ترجمه سید ئسین اساالمی اردااانی،  ،ام رضاحضرت ام

.، ص 81چا  اول، قم: مجمع جهانی اهل بیت، 

.همان. 81

. باارای نمونااه ر.ک: ابومظمااد ئساان باان موسااي 83

تصظیح و تعلیق سید مظمد صادق  فرق الشیعة،نوب تي، 

. ، ص8 بظرالعلوم، نجف: المكتبة المرتموية،آل 

.

4لي بان ئساین بان بابوياه جعفر مظمد بن ع. ابي

تصاظیح و كماخ الدین و تمام النعمدة، )شیخ صدوق(، 

 تعلیق علي اكبر غفاري، قم: ماسسة النشار االساالمي،

4  8ق، ص .82.

باره، قابال توجاه اسات ااه زياديان، . در اين

افراد زيادی از جمله نفس زایه را به عناوان مهادی 

فرج اصافهانی، اعالم اردند )برای نمونه ر.ک: اباوال

مهدويت را منظصار در ( اما امامیه، 24-2ص پیشین،

هاای بسایاری در دانند و روايتامام دوازدهم)ع ( می

انند. )برای نمونه ر.ک: ابی جعفر اين رابطه نقل می

تظقیق عباادهللا لهرانای و  الغیبۀ،مظمدبن ئسن لوسی، 

علی ائمد ناصح، الطبعۀ االولی، قم: ماسسۀ المعاارف 

بابويااه قماای، ؛ اباان 81- ، ص ه السااالمیۀ، ا

قام: تظقیاق و نشار  االمامۀ و التبصرۀ من ال یدرۀ،

4-4.)تا، ص ، بیاالمام المهدی سۀمدر

2 ،2ص ریشین،االرشاد، . برای نمونه ر.ک: مفید2.

8 ،تداریخ سیاسدی غیبدت امدام . ر.ک: جاسم ئسین
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اللهی، چاا  ترجمه سید مظمد تقی آيت  ،«عج»دوازدهم

2-8.، ص 8دوم، تهران: امیرابیر، 

 ،ص  پیشین،. ر.ک: اصفهانی1.

 ،مروج الذهب و . أبوالظسن علی بن ئسین مسعودی

الطبعة الثانیاة، تظقیق اسعد داغر،  معادن الجوهر،

83.، ص 8، ج  ه43 قم: دارالهجرة،

 ،ص  پیشین،. اصفهانی83.

تداریخ بغدداد  و ی، . أئمدبن علی خطیز بغاداد

 الطبعاةتظقیق مصطفی عبدالقادر عطا،  مدینة السالم،

م،  33ه /  ، العلمیةدارالکتز بیروت: االولی، 

2.، ص 2ج  پیشین،؛ مفید، 2، ص 2ج 

1 ،همان.. مفید

3 .همان.

4 ،عیدون اخبدار الرضدا. صدوق، ،22ص  ریشاین .

علای نفسای انی جعلت »عربی عبارت مااور چنین است: 

«.أن ال يظلنی و إياه سقف بیت

 .همان.

2 ،2ص  پیشین،. مفید2.

8 ،ص  پیشین،. اصفهانی83.

 برای آگاهی از برخی داليل قیام مظماد ديبااج .

؛ اباان اثیاار، 8ص  پیشددین،لبااری،  همددان؛ر. ک: 

83.ص  پیشین،؛ مسعودی، 8ص  پیشین،

 ،شعري ت مقداال. ابوالظسن علاي بان اساماعیل ا

ترجمة مظسن مايدي، چا   االسالمیین و اختال  المصلین،

؛ ر.ک: ، ص82اول، تهران: انتشاارات امیركبیار، 

السلسالۀ العلوياۀ، تعلیاق ساید نصر ب اری، سّر ابی

مظمااد صااادق بظرالعلااوم، نجااف: منشااورات المطبعااۀ 

.، صه81 الظیدريۀ،

،پیشین . ابن اثیر.

 ،ص  پیشین،. لبری81  ا4.

1 ،2ص  پیشین،. مفید2.

3 ،ص  پیشددین،. خطیااز بغاادادی ،؛ اباان اثیاار
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8.ص  پیشین،

4 .همان.

 ،کشدف الغمدة فدی معرفدة . علی بن عیسی اربلی

ه  4بیروت: داراالضواء،  الطبعة الثانیة،االئمة، 

 /31  3ا  38، ص 8م، ج ،ج پیشین،؛ صدوق22، ص.

2تظلیلی بر قیام وشانی، . ر. ک: نعمت هللا صفری فر

و ارتبااط آن باا  های علويان در دوران امام رضاا

، تابساتان 2سال هفاتم، ش  شیعه شناسی، واليتعهدی،

811 ص ،3.

8 ،ص  پیشین،. ر. ک: اصفهانی4  ا.

 اين روايت از مسافر نقل شاده  اشف الغمه،. در

و در مناقز از هشام نقل شاده اسات. ر. ک: اربلای، 

مناقدب  خ ؛ مظمدبن علی بن شهر آشاوب، ص  ین،پیش

تصظیح و تعلیق سید هاشم رساولی مظالتای،  ابی طالب،

.883، ص تا، ج قم: موسسه انتشارات عالمه، بی

 :همان. ر. ک.

 ،ص  پیشین،. گروه مالفان.

 ،ج  پیشدین،. برای نمونه ر. ک: الینی 8، ص 

81.ا 

1 ،ص  پیشین،. اصفهانی4 گفته شده اه مظمادبن .

جعفر، خالفت را با اصرار الرافیان و ااراه رايرفته 

بود و شايد استناد او به اين مطلز، به همین خاالر 

8.ص  پیشین،بوده است. ر. ک: ابن اثیر، 

3 ،عیون اخبدار الرضدا. صدوق، ،ج  ریشاین ص ،

1.

4 ،84ص  پیشین،. ابن اثیر.

 .،84ص  همان.

2 .،8ص  همان  8ا2.

8اند اه امام اااظم. برخی گفته  دو فرزناد باه

نام ابراهیم داشته است ااه يکای اباراهیم اابار و 

ديگری ابراهیم اصغر نامیده شده است. ابراهیم اابر 

در زمان مأمون در يمن قیام ارد. )ر. ک: ابای نصار 
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؛ ائمدبن علای معاروف باه 81ا  8ص  پیشین،ب اری، 

 لالب فدی انسدا   خ ابدی طالدب،عمدة الابن عنبه، 

الطبعة االولی، قام: مکتباة تظقیق سّید مهدی رجا ی، 

 244ق/  2العظمی المرعشی النجفای،  سمائة آية هللا

(. گويا ابراهیم اصغر، ابراهیم مجاب، جاّد 2م، ص 

اوالد و سید مرتمی و سید رضی است. )عزيزهللا عطااردی، 

ساومین انگاره  مجموعاه آثاار ،برادران امام کاظم

، مشاهد: ماسساه چاا  و انتشاارات جهانی ئمرت رضا

(.288، ص 2، ج84آستان قدس رضوی، 

 ،2ص  پیشین،. مفید .2.

 ،81ص پیشین،. ابی نصر ب اری.

 ،ج  پیشین،. الینی 81ا  814، ص .

 ،ص  پیشین،. اصفهانی8 ،2ص  پیشدین،؛ مفید 

جای مظمد بن مظماد بان . البته در ارشاد، به 2ا 

زيد، مظمد بن زيد آمده است. 

1 ،84ص  پیشین،. ابن اثیر .

3 :همان. ر.ک .

8 .ص  پیشین،. لبری، 14

1 ،تداریخ . ائمد بن ابی يعقوب معروف به يعقوبی

1 .، ص 2تا، ج بیروت: دار صادر، بی الیعقوبی،

3 .ا  1ص  همان،. 12

. پیشین. ابن اثیر، 18

1 .نهما .

1 ،ص  پیشین،. اصفهانی8 .

1 .همان .

1 ،ص  پیشین،. يعقوبی3 .

. همان. 11

4 .ص  پیشین،. اربلی، 13

؛ يعنی در راه خادا چناان ااه 1( آيه 22. ئ  )34

شايستة اوست، جهاد انید. او شما را برگزيد. 

3 ،عیون اخبار الرضا. صدوق ،،22، ص 2ج  ریشین 

22 .ا 
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. همانر.ک:  اامل از س نان امام. برای آگاهی 32

-2 .، ص 2ج ریشین،االرشاد، . ر.ک: مفید، 38

3اين استنباط، از س نان امام .  در گفات و گاو

گاو باا ماأمون و نیاز در با زيد الناار و در گفات

آياد. مقايسة زيد النار با زيد بن علی به دسات مای

، ج پیشین،ر.ک: صدوق،  برای آگاهی از س نان امام

22-22 .، ص 2؛ ج23و  2ص 

3.  ،مظمد بن مظمد بن نعمان ملقز به شایخ مفیاد

تظقیاق اوائل المقاالت فددي المدذاهب و المختدارات، 

مهاادي مظّقااق، چااا  اول، تهااران: انتشااارات ماسسااة 

؛ سعد بن عبادهللا ابای خلاف ص ش،82مطالعات اسالمي، 

لیاق تصظیح و تع كتا  المقاالت و الفرق،اشعري قمي، 

مظمدجواد مشاكور، تهاران: مركاز انتشاارت علماي و 

 .، ص8فرهنگي، 

3 ر.ک: مظمد « الرضا من آل مظمد». درباره معنای

ساال  تداریخ اسدالم،، الرضا من  خ م مددهللا اابری، 

. 82، ص 814، زمستان 1دوم، ش

3 .،81ص همان.

، 2، ص ج  پیشدین،. برای نمونه ر.ک: صادوق، 31

23ص  پیشین،ی، ؛ اربل4.

. همان؛ 23ص  همان،. 33

44 ،2ص  همان،. صدوق ،23 .

4 .،2ص  همان3 .

42 .همان .

48 .8ص  پیشین،ابن شهرآشوب،  همان؛ .

4 ،همان. ابن شهر آشوب .

4 ،2ص  پیشین،. صدوق3  2ا4 .

4هاای علوياان و . برای آگاهی از رابطاة قیاام

ص  پیشدین،ری فروشانی، ر.ک: صف عهدی امام رضاواليت

4-8.

4بان ای از ریشاینۀ عبااس. برای آگاهی از گوشه

هااای موساای ر.ک: رااژوهش ئاضاار، دورة راایش از قیااام
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.8-2علويان، ص 

41 ،ص  پیشین،. ر.ک: لبری3-4 .

43 ،1ص پیشددین،. ر.ک: نااوب تی ،؛ اشااعری قماای

3 .ص پیشین،

4 .همان .

 موسوی ناژاد، . ر.ک: مهدی فرمانیان، سید علی

چا  دوم، قام: نشار  تاریخ و عقاید زیدیه، مۀدرسنا

؛ جمعای از اارشناساان، میزگارد 3، ص 813اديان، 

هاای درون شایعی، باا فرقاه شیوه برخورد امام رضا

3 .ص پیشین،


