فصلنامه علمی و یژوهشی یژوه نامۀ تاریخ اسالم
سوال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰
صفحات 8۰ - 55

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

به کاشان و پیامدهای آن
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چکیده
هجرت آدمیان ب سرهمین دیگر ،با انگیزههایی مستنت صررت میگیرده اما در فره،ر
اسالمی بر دو ر،حر بیشتر تأکید شده اس ه آمرختن دانش و اصالح دامعر بیشرترین
هجرت پیشرایان و بزرگان مذهبی ،ب سائق دوم برده اس ه هرچ،د گریرز اه فشرارهای
سیاسی ادتماری یا پیداکردن مکانی بهتر و امنتر برای هندگی ،اه نظرر دور نیار در
میان هجرتهای تبنیغی نیز برخی د،بۀ مبارهه با اندیش ها یا اقدامات غیراسالمی را در
دسترر کار داشت اند ک اه ارهش بیشتری برخرردار اس مهادرت ابرالاان رنی ،فرهند
امام باقر ب کاشان ،اهدمن مهادرتهایی اس ک ب نظر میرسرد بیشرتر برا انگیرزۀ
اخیر رخ داده و تأثیری م،اسب در م،طق گذاشت اسر و اه ایرنرو ،شایارتۀ بررسری و
واکاوی اس وی ب درخراس مردم کاشان اه امرام براقر و بر ر،رران نمای،ردۀ آن
حضرت ،در دردۀ نسا برای ترویج اندیش های ب،یادین شیعی در م،طقرۀ هردف و در
مرتبۀ بعد ،دنرگیری اه پیشرف کار و نفرذ اندیش های بیگان در م،طق  ،هجررت کررد
البت بررسیها نشان میدهد ک اوضاع فره،گی و تمدنی کاشان در ایرن تحرمیمگیری
* این مقاله ،برگرفته از رسالۀ دکتری «علل ،انگیز ها و ییامدهای مهاجرت امامزادگان به ایران ،در قورون نخسوتین
اسالمی؛ از ابتدا تا یایان قرن ینجم هجری» است.
 .3استاد گرو تاریخ ،دانشگا آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی (عهد دار مکاتبات).

sepehran55@gmail.com

 .2دانشیار گرو هنر و تمدن اسالمی یژوهشگا علوم و فرهنگ اسالمی.
تاریخ دریافت 8۰/20/67 :تاریخ یذیرش8۰/27/68 :

vaseiali@yahoo.com
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 .1عضو هیئت علمی جامعۀالمصطفی و دانشجوی دکتری دانشگا مذاهب اسالمی.

fsalavi2014@gmail.com

بیتأثیر نبرده اس او در مایر تاق مأمرری  ،فعالی هایی قاب ترد انجام میدهرد
ک میتراند الگری هیا شیعی ب شمار آیده چ،انک مهادرتش چ در همان حیرات و
چ پس اه آن ،آثار و پیامدهایی درخررر داشرت اسر برر ایرن اسراس ،مارئنۀ اصرنی
پژوهش ،نشاندادن انگیزه و پیامد هجرت ابرالاان رنیبنمامد براقر بر کاشران
اس  ،با این فرضی ک هجرت وی ،در پی درخراس مرردم م،طقر اه یکسرر ،ودررد
باتر م،اسب اه سری دیگر و با انگیزه تررویج دیرن و مبرارهه برا بدکیشران اه دیگرسرر
برده اس
واژگان کلیدی
رنیبنمامد باقر

 ،امامهادگان ،مهادرت ،کاشان ،یهردیان

پیشینۀ تحقیق

به رغم اهمیتی که امامزادگان در ایران دارند ،مطالعۀ روشمند و یژوه

علمی دربار

آنان ،هم چنان در ابتدای مسیر قرار دارد .امامزاد علی نیز از این دست است .نگاهی بوه
آنچه تکلیف شد  ،در حد تکیید نسب و ذکر زیستنامۀ عمومی وی است .از جملۀ آنهوا
میتوان به کتابهای «تذکر سلطانعلی»« ،خورشید اردهال» و «سوفیر اردهوال» اشوار
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

کرد؛ اما واکاوی هدو و ییامدهای مهاجرت وی ،مورد توجه قورار نگرفتوه اسوت .ایون
نوشته میکوشد در حد توان و داد های تاریخی و کتب سیر و ...به این نکته بپردازد.
مقدمه

مهاجرت علیبنمحمد باقر

به کاشان ،نقطۀ عطفی در تاریخ این منطقه بوه شومار

میرود .مرقد این امامزاد  ،اموروز خاسوتگا عقیودتی و سیاسوی شویعیان اسوت و ایون
رویکرد ارادتمندانه ،هر سال در مراسم باشکو قالیشوویان ،در دوموین جمعوۀ مهرموا ،
متجلی میگردد .اخبار فراوانی از نسبت برخی مزارات کاشان با امامزادگوان وجوود دارد
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نوشتههای موجود ،نشان میدهد که در خصود ایشوان اثوری تحلیلوی یدیود نیامود و

که رسیدن به درستی برخی از آنها ،کمی دشوار موینمایود؛ بوا ایون حوال ،تردیودی در
حضور و اقامت و شهادت علیبنمحمد

در اردهال کاشان نیست؛ چنانچوه مرحووم

59

علیبنمحمد باقر

را سالم و باطراوت مشاهد

نمودند.

با توجه به اثرات مادی و معنوی که بور ایون واقعوه مترتوب اسوت ،سوؤال اصولی را
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آیوتاه مرعشووی نجفووی ،بووه سوورداب امووامزاد مشوورو شوودند و جنوواز یوواران شووهید

به کاشان چوه بوود

میتوان چنین مطرح نمود که انگیز مهاجرت علیبنمحمد باقر

است؟ در این یژوه  ،متون تاریخی به عنوان متون اصولی و منوابع روایوی ،حودیثی و
نسبنگاری ،به عنوان متون مرتبط با مویوع مقالوه ،بور اسوا

روش تحلیول تواریخی

مفهومی و متنی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتهاند توا انگیوز و ییامودهای مهواجرت
علیبنمحمد باقر

به کاشان ،به تصویر کشید

شود.

شخصیت و مهاجرت علیبنمحمد
شاید امروز یژوهند ای در نسب ابوالحسن علی و ییوندش بوه اموام محمود بواقر
تردیدی نداشته باشد؛ اما بر اسوا
باقر

مسوتندات تواریخی ،وی از فرزنودان بالفصول اموام

است .منوابع بسویاری بور ایون نکتوه تککیود کورد و بوه صوراحت بور انتسواب

بیواسطهاش به آن حضرت سخن گفتهاند 6.شیخ مفید ،وی را جزن فرزندان اموام یونجم
شیخ طوسی ،او را در شمار اصحاب امام صادق

دانسته است (شیخ طوسوی ،رجوال،

که در فرهنگ و محاور های اموروزی بوه سولطانعلی شوناخته

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

ابوالحسن علی نزد بزرگان فقه و حدیث تشیع و تسنن ،به عنوان یکی از اعاظم اوالد

به کاشان و ییامدهای آن

 .)000علیبنمحمد

میشود ،دارای نسلی ماندگار است .وی دختری به نام فاطمه داشت کوه موادرش امولود
بود و بعدها این دختر به همسری امام موسی کاظم  ،هفتموین ییشووای شویعه درآمود
(زبیری )۰0 ،که در باور شیعی ،چنین ییونودی اهمیوت ویوژ ای دارد .برخوی محققوان،
امامزاد احمد ،مدفون در محلۀ باغات اصفهان (بحرانی900 ،؛ حسینی زرباطی )609 ،را
که مورد توجه باورمندان مذهبی است ،فرزند دیگر وی دانستهاند.
امام باقر

(النمازی الشاهرودی )098-099 ،و صاحب کرامات آشکار و جامع فضواهل

(الشبستری )009/0 ،و نیز یکوی از رجوالیون عصور صوادقین
 .1کتاب «نسب قری » ،کتاب «جمهر االنساب العرب» ،کتاب «النق

بهشومار آمود اسوت

» ،کتاب «نهایوه االنسواب» ،کتواب «توذکر
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آورد است (شیخ مفید .)0۰0 ،اهمیت ایشان ،صرفا در امامزادگیاش خالصه نمیشوود.

االنساب» ،کتاب «لباب االنساب» ،کتاب «منتخوب التوواریخ» ،کتواب «عمود الطالوب الکبوری» ،کتواب «ریوا

االنوار» ،کتاب «نور باهر» و ...از کتابهایی هستند که نام و نسب این امامزاد جلیلالقدر در آنها ثبوت و یوبط
شد است (ر  :فرخیار.)69۰8 ،
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العلمان» ،کتاب «المجدی فی انساب الطالبیین» ،کتاب «مشجرات» ،کتاب «تاریخ قم» ،کتاب «مجالس الموؤمنین»،
کتاب «مزارات علویین» ،کتاب «غایه االختصار» ،کتاب «منتهی االموال» ،کتواب «جنوات الخلوود» ،کتواب «بحوار

(اردبیلی .)۰22/6 ،با جستوجو در کتب حدیثی ،نام او را در یار ای از روایات میتوان
دید؛ ازجمله:
أنووه سووئل عموا یقولووه النووا

«قود رو عوون علویبنمحمود البوواقر

أن أباطالووب

فی یحضاح من نار ،فقال لو ویع ایمان أب،طالب فی کفه میوزان وإیموان هوذا الخلو
فی الکفه األخر لرجح إیمانه .ثم قال :ألم تعلموا أن أمیر المؤمنین علیوا

کوان یوکمر

أن یحوج عون عبوداه وأبیوه أب،طالوب فوی حیاتوه ،ثووم أوصو ،فوی وصویته بووالحج» (
ابنأبیالحدید.)۰9/60 ،
همچنین در سلسله روایات دیگری ،نام وی دید میشوود کوه اثبوات انتسواب آنهوا،
نیازمند یژوهشی جداگانه است .برای نمونه در «الکافی» چنین آمد است:
«علیبنمحمد رفعه قال قیل ألبی عبداللَّه

لم صار الرجل ینحرو فوی الصوال إلو،

الیسار فقال ألن للکعبه سته حدود أربعه منها عل ،یسار واثنان منها عل ،یمینوک فمون
واژ «علیبنمحمد» بی
مشتر

از  722بار در اسانید روایات کافی ذکر شد است و عنووان

بین علیبنمحمدبنبندار و علیبنمحمدبنإبراهیم و علیبنمحمدبناالشوعث و

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

علیبنمحمدالحضووینی و علیبنمحموودالعلوی و علیبنمحمدالقاسووانی أو القاشووانی و
علیبنمحمدالهرمزانی و ...است و بهنظر میرسد تشخیص و تمیوز میوان آنهوا ،نیواز بوه
بررسی روایات و راویان آنها دارد (الغفاری.)089-085 ،
سلطانعلی بر اسا

اطالعات تاریخی ،به دیار کاشوان کوچیود و توا یایوان عمور در

آنجا زیست .در تذکر خطی مربوب به سوال . 899ق ،شورح آمودن وی بوه کاشوان و
توجه شیعیان به او تا چگونگی شهادت

آمد است؛ هرچند یی

از آن گزارش روشنی

در دست نیست 1.افرادی همچون خوانساری ،شوشتری ،بحرالعلوم ،شویخ عبوا

قموی

و ...برابر داد های ییشین ،به نام ابوالحسن علی و مدفن او در بارکر  0در ناحیۀ کاشان
 .1قدیمیترین تذکر موجود که شامل شرح حال امامزاد و یاران

است ،در سال . 899ق تکلیف شود اسوت و

از علمای کاشان ،با مقدمهای که بر آن نوشت ،به چاپ رساند است .این اثر بارهوا تجدیود چواپ شود اسوت
(ر  :مدنی.)6029 ،
 .3بارکرز ،بارکرسف یا بارکرسب نیز ذکر شد که همان «مشهد اردهال» کنونی است و صحیح آن« ،اردهار» است.
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در آستانۀ مقدسۀ امامزاد نگهداری میشود .این رساله را نخستینبار مالعبدالرسوول مودنی (. 69۰۰-6092ق)

92
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أجل ذلک وقع التحریف عل ،الیسار» ( کلینی)095/9 ،

اشار کرد اند (خوانساری060/0 ،؛ شوشوتری95/6 ،؛ آل بحرالعلووم الطباطبوایی62/0 ،؛
قمی ،الکنی و االلقاب7/0 ،؛ همو ،منتهی االمال .)500-509 ،عبدالرزاق کمونه در کتواب
«مشاهد العتر الطاهر واعیان الصحابه والتابعین» ،علمای دیگری را نیز نام برد است که
در آثار خود ،به شخصیت ابوالحسون علوی و فرزنودان

یرداختهانود (کمونوه حسوینی،

.)659-655
در تذکر امامزاد علی چنین آمد است که ایشان ابتدا در قریۀ جاسب فورود آمود و
یس از چند روز ،به قریۀ خاو رفت و بعد از گذشت یک ما  ،وارد شهر کاشان شود .او
مدت سه سال در منطقۀ کاشان و فین به امر ارشاد و حل مشکالت مردم مشوغول بوود.
اقامۀ نماز جمعه در مسجد جامع کاشان ،موجب تجمع مردم از اطوراو و اکنواو بورای
شنیدن خطبههای آن جناب میشد .او در فصل تابستان به دعوت اهالی خاو  ،به آنجوا
میرفت و به هدایت شیعیان مییرداخت .در این مدت ،مردم کاشوان ،قوم و دهوات آن،

جمعه ،آگا کردن مردم از امور اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی و اقتصوادی زمانوه اسوت کوه
وی نیز چنین میکرد و در نهایت ،آن جناب به دست دشمنان گرفتار آمد.
از عبارات تذکر امامزاد  ،چنین به برداشت میشود که سلطانعلی و همراهوان  ،در
روز  05جمادیالثانی سال . 66۰ق ،یس از اقامۀ نماز جمعه ،در نبردی نابرابر در دربند
ازناو به شهادت رسیدند .خبر جنگ امامزاد با اشرار ،موجب شد تا ش

هوزار نفور از

نجات وی نشدند .در نهایت یس از متواری کردن دشومنان ،بوه بوالین شوهیدان رفتوه و
عد ای را در محل قتلگا  ،عد ای را در خاو و عد ای را در کنار امامزاد (محل کنوونی
مزار که بنا به وصیت ایشان در نظر گرفته شد بوود) ،بوه خوا سوپردند .از آنجوا کوه
فاصلۀ دربند ازناو تا محل دفن ،طوالنی بود و ییکر بیسر و قطعهقطعه شود اموامزاد ،

به کاشان و ییامدهای آن

مردم چهل حصاران 1و فین ،به سوی اردهال روانه شد تا او را یاری کنند؛ اما موف بوه

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

خطی تذکر علیبنمحمد الباقر

. 899 ،ق) .وایح است که از وظایف مهم خطیوب

و در محل کنوونی بقعوه ،بوه خوا سوپردند (ر  :نسوخۀ خطوی توذکر علیبنمحمود
 .1نام قدیم کاشان.
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قابل حمل نبود ،مردم ییکر او را در یک قالی نهادند و به سوی محل دفن حرکت کردند
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همهروز و بهویژ جمعهها ،برای اقامۀ نماز جمعه با وی حضور مییافتند (ر  :نسوخۀ

الباقر

. 899 ،ق).

گذشته از نق

بیانشد  ،دو عامل دیگر در مهاجرت ابوالحسن علی قابول ییجوویی

است :ترویج اندیشههای بنیادین شیعی؛ و زمینۀ مساعد تاریخی -تمدنی کاشان.
الف) ترویج اندیشههای بنیادین شیعی

در آغاز دور امامت حضرت باقر  ،جامعوۀ اسوالمی در ویوع فرهنگوی -سیاسوی
نابسامانی بهسر میبرد .عرصۀ فرهنگی جامعۀ اسالمی ،درگیر چال های عمی عقیودتی
و تن های مختلف فقهی میان فرق اسالمی شود بوود .در عرصوۀ سیاسوی ،بسویاری از
دانشمندان ،مغلوب حاکمان سیاسی بنیامیه شود و از صوحنۀ سیاسوت کنوار کشوید و
عمد تالش خود را متوجه زمینههای مختلف علمی نمود بودند .اموام بواقر
تنگناهای سیاسی عصر خوی

دربوار

و لزوم احقاق ح والیت و خالفوت خوود و خانودان

میکشت و زنانشوان را زنود میگذاشوت( »...طوسو ،،األموالی .)670/6 ،آن حضورت،
به رغم شرایط نامساعد عصر ،آغازگر نهضت علمی بزرگی شد که یویایی و عظموت آن،
در دوران امام صادق

به اوج رسید .در این میان ،بررسی فهرست نام ایرانیان مرتبط با

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

مکتب امام باقر  ،بیانگر آن است که همۀ آنان شیعه نبود اند (ذهبی )600 ،و نیز مؤید
آن است که تشیع بهتدریج و با گذشت زمان از طری آموزشهای امام باقر  ،گفتمانی
مستقل برای اظهار آرمانها و عقاید خوی

در ایران به وجود آورد (مدرسی طباطبوایی،

 .)۰5از مهمترین آثار جهاد علمی و فرهنگی اموام محمود بواقر

در عصور اوجگیوری

فتنههای اموی و عباسی ،میتوان «احیای اندیشۀ مهدویت» و «خنثویسوازی توطئوههای
یهود» را برشمرد.
 .1احیای اندیشۀ مهدویت
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فرمود« :مَثَل ما در میان امت ،مانند بنیاسراهیل است که طاغی زمانشوان ،یسوران آنهوا را

یکی از مساهل مهم و یرروایت در جوامع روایی شیعه ،مقولۀ مهدویت اسوت .بسوامد
روایات در این خصود بسیار چشمگیر است .از امام باقر

نیز روایات زیادی در این
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خلیفه اموی (. 607 -627ق) امام باقر

را به شام احضار کرد ،امام در حضور خلیفوه

و جمع درباریان ،یوس از بیوان موقعیوت و ییشوینۀ خانودان

و نیکفرجوامی را خوود
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خصود نقل شد است (مؤسسه المعارو االسالمیه .)6009 ،وقتی هشوامبنعبدالملک،

فرمود ...« :خداوند گذشتگان شما را بهوسیلۀ ما هدایت نمود و به دسوت موا نیوز ،مُهور
یایان بر کار شما خواهد زد .اگر شما را امروز دولت مستعجل است ،ما را دولتی یایودار
خواهد بود و یس از دولت ما ،کسی را دولت نیست .ماییم اهول عاقبوت ،کوه خداونود
فرمود :عاقبت متعل به اهل تقوی است» (کلینی.)056/6 ،
نوید آیند دلخواهی که چنودان هوم دور نیسوت ،از مهمتورین شویو های امیودبخ
امووام بوواقر

بووود ...« :اگوور بوور ایوون انتظووار بمیووری ،بوور ییووامبر

حسین و علیبنالحسین

 ،علووی ،حسوون،

فرود میآیی ...و اگر زند بمانی ،در همین جهان روزگاری

را خواهی دید که چشم تو روشن شود و در آن روزگوار بوا موا و در کنوار موا برتورین
جایگا را خواهی ییمود( »...همو .)5۰/9 ،بیاناتی از این قبیل ،تشوکیل نظوام اسوالمی و
حکومت علوی را در آن محیط یر از اختناق ،به صورت آیند ای محتوم و تخلفنایوذیر

است ،در کالم امام تجلی بارزی داشته است؛ اموا انتقوال آن بوه سورزمینهای دیگور ،از
جمله ایران که زمینۀ مناسبی برای مهدویت داشت ،در اولویت بود .امام ،مهدویتگرایی
ایرانیان را به خوبی به تصویر میکشد که چگونه در یوی تحقو آن میکوشوند و حتوی
شمشیر به دست میگیرند ،قیام میکنند و تا شهادت یی

میرونود .سوپس مویفرمایود:

«هان آگا باشید! اگر من آن زمان را در کنم و زند باشم ،خودم را برای صاحب ایون
امر آماد میکنم و ابقا مینمایم» (نعمانی .)690 ،ایون زمینوه ،فرصوت مناسوبی را بورای
با توجه به ییشینۀ سوناستفاد از آموز مهدویت در فرقوۀ کیسوانیه (نووبختی )0۰ ،و
سپس در بین اوالد عبا بنعبدالمطلب (هموو )9۰-92،و همچنوین بعضوی از نوادگوان
امام مجتبی

در مقابله با عباسیان (البالذری59/9 ،؛ ابوالفرج االصفهانی ،)065 ،به نظور

به کاشان و ییامدهای آن

حضور سلطانعلی فراهم ساخت تا به ترویج بیشتر و صحیح اندیشۀ مهدویت بپردازد.

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

تککید بر تشکیل حکومت مهدوی که مایۀ امید و خوشبینی آدمیان به آینود زنودگی
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درآورد بود.

میرسد که حضور سلطانعلی به عنوان نمایند عصر صوادقین کوه آغوازگر آموز هوای
مهدوی و آخرالزمانی و زمینهسازی برای جلوگیری از آفات بحث مهدویت و ییشگیری
از ترویج انحرافات در فرهنگ شیعیان کاشان و حومه داشته است .قزوینی رازی ،موردم
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مهدویت در بین شیعیان بود انود (ر  :غنووی )6980 ،توکثیر نمایوانی در اراهوۀ معوارو

کاشان را شیعیانی ملتزم به فرهنوگ انتظوار توصویف مینمایود (قزوینوی رازی )056 ،و
یاقوت حموی ،به نقل از کتاب «فرق الشیعه» اثر احمدبنعلیبنبابوه کاشوی (از علموای
قرن ینجم و متوفی . 722ق) مینویسد« :درکاشان گروهی از خاندان علوی هسوتند کوه
به انتظار ظهور قاهم آل محمد

هر روز صوبح سووار بور اسوب شود بوا شمشویرهای

کشید از شهر بیرون میروند ،مثل اینکه خبر ورود امام به آنها رسوید اسوت؛ و چوون
آفتاب برآمد و از آمدن امام خبری نشد ،با اظهار تکسف بازمیگردنود توا روز دیگور کوه
دوبار بدین نحو قیام کنند (یاقوت حموی.)08۰/0 ،
 .2خنثینمودن توطئههای یهود

ابنحوقل بر اسا

داد های روایی اشار میکند که وقتی یهودیان در سال  795قبول

از میالد ،توسط بختالنصر از بیتالمقود

رفتند تا به شهر اصفهان درآمدند (ابنحوقل )662 ،و در ایون

شهر سکونت یافتند و نسل آنها در این منطقه  -که به نام خودشان ،یهودیه نامید شود
است -گسترش یافت .در عصر فتوحات ،با آنکه یهودیان مجبوور بوه یرداخوت بواج و
خراج به اعراب بودند؛ اما در قلمرو خالفت اسالمی ،در صلح و رفوا زنودگی کورد و
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

برای خود ،سازمان منظم و دادگا های مخصوصوی داشوتند و رشگالوتوا یوا سریرسوت
گالوتیان ،رهبری ایشان را برعهد داشت .آنان همانگونه که در اولین سالهای حکومت
ایرانیان زیسته بودند ،به صورت یک جامعۀ یهودی آزاد ،زنودگی میکردنود .در قلمورو
مسلمین ،موقعیت تاز ای برای عالم یهود به وجود آمد و اموور معنووی و موادی یهوود،
بسط و توسعه یافت (ر  :اباابان.)695-655 ،
شهر کاشان نیز به عنوان یکی از شهرهای مهم اصفهان ،از دیرباز یهودیان را در خوود
جای داد بود و قدمت حضور یهودیان در کاشان به یی

از اسالم میرسوید .البتوه ایون
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برداشتند و بیتوقف یی

رانود شودند ،بوا خوود کموی آب و خوا

حضور همرا با رفتوآمدهای گرو هایی از یهودیان برونمرزی و درونمرزی توأم بود
است .چنانکه به ادعای برخی علمای یهود (گوهل ،)00 ،کاشان با دربرداشتن شماری از
90

عنوان اورشلیم کوچک (بروشاالهیم قاطان) ،مورد استناد قورار میگرفتوه اسوت .حضوور
تعداد قابل توجه کنیسهها در جاهای مختلف محلۀ کلیمیوان کاشوان ،میتوانود نشوانگر
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مدار

علمیه (یشیوا) و مکتبهای سنتی الهیات یهود ،با مردمی بهشودت باورمنود ،بوه

حضور آنان در کاشان در طول زمان باشود ) .( Fischel , 2007 , vol.15, p.789تحقیقوات
جدید شهرشناسی نیز گویای قودمت تواریخی محلوۀ کلیمیوان کاشوان اسوت (بیرشوک،
 .)990/9در دهات اطراو ،کموبی  ،اکثریت با یهودیان بوود اسوت و فشوار ،تهدیود و
کشتار ،در نهایت منجر به تغییر اجباری دین شد است .گفته میشود بخ

عمد اهالی

کنووونی کاشووان و نووواحی اطووراو آن ،ماننوود بیوودگل ،آران ،نوشآبوواد ،ابیانووه ،بوورز و
بخ هایی از شهرستانهای نطنز و قم ،از جملۀ همان یهودیان هستند (گوهل.)77-70 ،
از سوی دیگر ،شواهد تاریخی گویای حضور «یهود مخفی» در کاشان است .خاخوام
یدیدیا شوفط 6چنین نقل کرد است که یدرش روزی به آران رفتوه و ییرمورد مسولمانی
که با او آشنایی داشته است ،در خانۀ خودش اظهار داشته« :ما اجدادمان یهودی بود انود
و باالی خانه ،اتاقی داریم کوه کتواب مقود

شوما ،طبو وصویتنامۀ اجودادی ،در آن

سارا ،فاطمه و مقابل شموهل ،9حسین و الی آخر (لوی.)706/9 ،

6. Yedidia Shofet.
 .3شاعر یهودی که تورات را به نظم درآورد است.
9. Shamuel.

به کاشان و ییامدهای آن

در ایووام خالفووت یزیدبنعبووودالملک (. 627-626ق) کووه محووودودیتهای دور
عمربنعبدالعزیز (. 626-88ق) بر یهودیان ادامه یافت ،یک نفور یهوودی اهول سووریه
موسوم به سرن 0که احسا میکورد یهودیوان از تجدیود اجورای مقوررات محودودیت
عمربنعبدالعزیز به تنگ آمد اند ،قیام نمود و عد زیادی از یهودیان را دور خود جموع
نمود و ادعا کرد یهودیه 7را مستقل و به حکومت یزید در آن ناحیه ،خاتمه خواهود داد.
سرن در بین یهودیانی که از حجاز بهیهودیه و اطراو ۰مهاجرت کرد بودند ،نفوذ یافوت
و چون مالحظه کرد اجرای مقوررات تلموودی موانع معاشورت یهودیوان بوا خارجیهوا

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

افتاد ،دربار والدت افراد خانواد  ،نوشتههایی دارد که هریک دو اسم دارند؛ مثال مقابول
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محفوظ و مورد احترام ماست» .در یشت کتاب «شاهین توورا» 0کوه بوه دسوت یهودیوان

0. Sérne.
داشتند.
 .6در آن زمان ،کاشان جزن اصفهان بود و با توجه به قدمت یهودیان در کاشان ،مهواجرت ایون دسوته از یهوود بوه
کاشان ،بعید نیست.
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 .5محلهای یهودینشین در اصفهان است که ساکنان آن در عصر بعثت ،سمت رهبوری معنووی یهودیوان جهوان را

میباشد و به این ترتیب نمیتوانند از تورات استدالل نمایند ،درصدد لغو تلمود برآمود.
به هر حال یزید دوم ،به سرن فرصت نداد و غاهله را ختم نمود.
یس از مرگ یزید دوم ،هشامبنعبدالملک زمام حکومتی را در دست گرفوت کوه بوه
واسطۀ منازعات خونین قبیلهای و اغتشاش و آشوب زیاد در داخل و خوارج ،ارکوان آن
متزلزل شد بود .طوایف ترکمان و خزر به طرو شمال هجوم آورد  ،متعصبین خووارج
با حس عدم ریایت به جوشوخروش درآمد و دعا و مبلغین عباسی از یشوت یورد
برای برانداختن خاندان اموی در مشرق با تمام قوا مشغول تبلیغ بودند (سید امیر علوی،
 )609و در ایران موفقیتهایی برای آنان حاصل شد بود؛ چراکه مردم ایران نظر مثبتوی
به خاندان اموی نداشتند و شقاوتهای یزیدبنمعاویوه و حجاجبنیوسوف را بوه خواطر
داشووتند .در ایوون زمووان کووه نشووانههای انحطوواب بنیامیووه آشووکار شوود بووود ،هشووام بووا
درنظر گرفتن آشفتگی اویاع ،مصلحت را در آن دیود کوه مقوررات عمربنعبودالعزیز را
مهم را با حقوق زیاد ،به یهودیان داد و این رویه را در تمامی قلمرو امپراطووری عورب
اجرا نمود (لوی .)99۰-997/0 ،از سوی دیگر ،هشوام بوه فرمانوداران خوود دسوتور داد
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

نسبت به شیعه سختگیری نمود و آنها را تحت فشار قرار دهید؛ آنان را زندانی نمود
و آثار ایشان را محو کنید؛ خون آنان را بریزید و از حقووق عموومی محرومشوان کنیود.
هشام به فرماندار مدینه دستور داد بنیهاشم را زندانی کند و آنان را از خارجشودن منوع
نمایوود (مغنیووه .)698 ،برایناسووا  ،اعمووال سیاسووتهای خشووونتآمیز از طوورو
خالدبنعبداه قسری (عامل هشام در شرق خالفت) ،جووّ اختنواق و رعوب و وحشوت
شدیدی را در عراق و ایران مرکزی ایجاد کرد بود.
فضای یرتن
منافع خوی

و یرآشوب اواخر عصر اموی که در آن هور فرقوه و گروهوی بوه فکور
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نسبت بهیهود لغو کند .به این منظور ،کنیسهها را به خرج خود مرموت نموود و مشواغل

بود ،موجب شد که یهودیان ایران نیز اید های جدیدی را با رهبران نویای

یهودی ابداع کنند؛ چنانکه در سال . 608ق همزمان با قیام عبداهبنمعاویوه ،ابوعیسوی

9۰

کرد که ماشیح است و ییروان زیادی در بین یهودیان ییدا کرد و مقلدین او تحت عنووان
6. Abu Isa Isaac ben Jacob al-Isfahani.

] [ DOR: 20.1001.1.22519726.1396.1.25.5.5

اسحاقبنیعقوب االصفهانی 6در اصفهان قیام نمود

(1999,P. 172

 .) Levy,ابوعیسی ادعا

«عیسویها» 1یا «اصفهانیها» 3تا قورن دهوم مویالدی فعوال بودنود

( Fischel & Netzer,

 2007, Vol.10, P.80).به ادعای صاحبنظران یهود ،فرماندار ری و اصفهان که طرفودار
عباسیان بود ،خواست که از وجود جمعیت کثیر یهودیان اصفهان ،اسوتفاد نمایود و بوه
ابوعیسی که مردی جسور و ورزید و آشوبطلب بود رو آورد و به او اطمینان داد کوه
در صورت موفقیت و فتح ،فلسطین را به وسیلۀ خلیفۀ جدیود ،وطون یهودیوان خواهود
کرد و آنها را در آنجا جمع مینماید و ابوعیسی را رهیس و ییشووای یهوود مویگردانود
(لوی.)998/0 ،
یس از شکست عبداهبنمعاویه از لشکریان شام و ینا بردن او به خراسوان و قتول او
به دست ابومسلم خراسانی ،ابوعیسی اصوفهانی نیوز در نبوردی بوا سوربازان ابوالعبوا
سفاح ،به هالکت رسید و این جنب

توسط یودقان همدانی 9در قرن هشتم ادامه یافوت.

ییشوای بزرگی بود و از تعالیم ابوعیسی اصفهانی اثر یذیرفته بود ،فرقۀ جدیدی بوه نوام
«قاراهیم» یا «قاراهیون» ۰ایجاد نمود (المسیری )978/7 ،کوه ماننود آتشفشوان از اصوفهان،
همدان ،نهاوند و قم ،به بصر  ،بغداد ،دمش  ،اورشلیم ،اشدود ،قواهر  ،ترکیوه و روسویه
گسترش یافت (.( Levy, 1999,P. 177
با توجه به آنچه ذکر شد ،دوستداران اهولبیوت

در کاشوان ،در اوایول قورن دوم

هجری با چند مسئله مواجه بودند :نخست یهودیانی که در یهودیه زنودگی میکردنود و
راهی برای اعاد آن مجد و عظمت دیرین بودند .حضور رهبری به نام سورن ،در جموع

6. Isavis.

به کاشان و ییامدهای آن

ظهور اسالم ،بزرگی و شوکت و قدرت ایشان را به خطر انداخته بود و چهبسا به دنبوال

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

باور داشتند که او ماشیح است .در این میان ،جنب

یدتلمودی عنانبنداوید 7که خوود
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یودقان یا یهودا 0نیز همچون استادش مدعی بود که ییامبر ییروان

اسوت و یودقوانیهوا

0. Isfahanis.
0. Yehuda.
7. Anan Ben David.
۰. Qaraiyyun.
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9. Yudghan of Hamadan.

یهودیان یهودیه و تالش برای نابودی خلیفۀ اسالم ،نشان از فعالیتهای ینهان و آشوکار
یهودیووان ایووران بووه منظووور برانوودازی نظووام اسووالمی اسووت .آنچووه در دور خالفووت
هشووامبنعبدالملک موجووب تشوودید نگرانووی شوویعیان منطقووۀ کاشووان گردیوود ،آزادی
بیحدوحصر یهودیان در جامعۀ اسالمی و به خصود در منطقۀ کاشان و اصوفهان بوود
که داعیهدار رهبری یهودیان جهان بوود .آزادی یهودیوان ،تهدیودی جودی بورای اسوالم
عقیدتی به شمار میرفت؛ تا حدی که یکی از جریانهای فکری و فرهنگی منحورو در
زمان امام باقر  ،فعالیتهای تخریبی یهودیوان در حووز اعتقوادات مسولمانان و نشور
اسراهیلیات بود که آثار آن در اندیشهها و نوشتههای تفسیری و تاریخی و ...بواقی مانود
است .فعالیتهای تبلیغی یهودیان تا آنجا ییشرفت کرد بود که حتی دوسوتان و یواران
حضرت باقر

نیز تحت تکثیر روایات اسراهیلی قرار میگرفتند (کلینی.)098/0 ،

بر اسا

کاوشهای باستانشناختی ،قدیمیترین محل سکونت بشری کوه در دشوت

شناخته شد است ،تپههای سیلک /سیلگ 1واقع در حاشیۀ جنووب غربوی شوهر کنوونی
کاشان است (گیرشمن .)68 ،تحقیقوات باستانشناسوی و زبانشناسوی جدیود در موورد
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

گزارش لشکرکشی اَسَرهدون آشوری (ح  ۰5۰ق.م) «در سرزمین مادهای دوردست ،بور
کرانۀ کویر نمک ،نزدیک کو الجورد بیگنی ،( Herzfeld, 1935, P.10) »...کو «بیگنی» را
همان «جبال کرکس کاشوان» دانسوته و «معودن الجوورد بیگنوی» را در «حودود قمصور
کاشان» ،منطب نمود است ( اذکایی 80،و .)680
شهر کاشان در سالهای  09و . 00ق ،همزمان با قم و اصفهان بوه دسوت مسولمانان
گشود شد .برخی گزارشهای متقدم از شروع صفآرایی ایرانیان در جنگ نهاوند ،بیان
میدارد که« :از مجموع صد و ینجا هزار تن لشکریان اردوگا ایران ،بیست و ینج هوزار
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زمینه مساعد تاریخی  -تمدنی کاشان

نفر آنها از سربازان خطۀ کاشان و قم بود انود» (ابناعوثم کووفی .)679/0 ،ایون مطلوب،
گویای اهمیت و آبادانی و جمعیت قابلتوجه کاشان در اواخور دور ساسوانی اسوت .از

6. Sialk.
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سوی دیگر ،مقاومت و ایستادگی مردم کاشوان 6در برابور سوپاهیان ابوموسوی اشوعری و
ینا بردن یزدگرد  -آخرین یادشا ساسانی -به منطقۀ کاشان ،0گوا متقنی است بر اینکه
در آن ایام ،جامعهای بزرگ و حکومتی نیرومند در نواحی کاشان مستقر بود است.
شواهد و قراهن تاریخی ،حاکی از حضور یویا و یرنشاب تشیع امامیوه در کاشوان ،در
قرون نخست هجری است .در اکتشافات سالهای اخیر در مویع قلعۀ ویگول ،9بقایوای
مسجدی نمایان شد است که محراب طالی آن در موز لوور یاریس نگهداری میشود
و سازند آن حسنبنعلیبناحمدبنبابویه الویدگلی بود است و نمونوۀ سواروجی ایون
محراب ،در بقعۀ امامزاد فضلبنموسی الکاظم

در شهر محالت ،اثور هموین هنرمنود

شیعه است که در چلیپای داخل و اطراو به نام مقد

خمسۀ طیبه اشار کورد اسوت.

تاریخ ساخت محراب ،به خط فارسی در قسمت زیر هاللی و چلیپا نوشوته شود « :فوی

اسم حسن و چهار اسم حسین

میباشد (هاشمیتبار بیدگلی .)98-95 ،حضوور ایون

مسجد با نمادهای شیعی در ویگل ،حاکی از یویایی تشیع در سد اول هجری در کاشان
و مناط اطراو آن است.
قرینۀ دیگر بر تشیع کاشان در سد اول هجری ،نسبت قاتل عمربنخطواب بوه شوهر
کاشان است .بنا به روایاتی که اطمینان به درستی آنها کمی دشوار است ،ابولؤلؤ یوس از
کشتن عمر ،به زادگا خود در کاشان گریخت (خواندمیر098 ،؛ شوشتری95/6 ،؛ کالنتر
قاتل عمربنخطاب -است؛ یا اینکه مردم کاشان عالقهمند بودنود کوه چنوین باشود؛ بوه
 .1گویند ابوموسی اشعری همین که در گرفتن کاشان به واسطۀ مقاومت سخت و دلیرانه مردم آنجا موکیو

شود،

دستور داد مقداری از عقربهای شهر نصیبین را که در کوز جای داد بودند به داخل شهر و میان مردم آن رها

به کاشان و ییامدهای آن

یرابی .)099 ،اگر بپذیریم که مقبر منسوب به ابولؤلؤ در کاشان ،متعلو بوه ابولؤلوؤ -

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

اسمان خمسه طیبه ،شامل چهار اسم محمد ،چهار اسم علی ،چهوار اسوم فاطموه ،چهوار
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ایام امیرالمؤمنین رییاه عنه سنه ثالثین» و در قسمت زیور آن چلیپوایی مربعشوکل از

کردند و اهالی از زحمت و گزند حشر موذی به جان آمد و تسلیم گردیدند (مقدسی.)790-796/0 ،

داشت ،از حلوان حرکت کرد و به سوی قم و کاشان شتافت» (دینوری.)606 ،
 .2قلعهای در نزدیکی کاشان که خوارزمشا به آن لشکرکشی نمود است (راوندی کاشانی.)90 ،
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 .3یس از شکست نهاوند «یارسیان بیآنکه در جایی درنگ کنند ،همینطور رو به فورار نهادنود توا در حلووان بوه
یزدگرد ییوستند .یزدگرد از شدت یریشانی ،درماند و سرانجام با کسان و نزدیکان و بستگان و آنچه در اختیار

هرحال تکریم و تعظیم ابولؤلؤ در منظر مردم کاشان و قدمت بیبدیل مقبر ابولؤلؤ  -به
عنوان اولین بنای یادبود برافراشتهشد در ایوران و در کاشوان (رجبوی -)۰9 ،بازتوابی از
تمایالت شیعی مردم این ناحیه ،از همان سد نخست هجری است.
از قراهن دیگر حضور تشیع در سد اول هجری در کاشان ،وجود کارگزاران شویعه و
دوستدار اهل بیت

در این ناحیه است .عمار یاسر که مدت کوتاهی کارگزار خلیفوۀ

دوم (عمربنالخطاب) در کوفه بود ،عرو بنزید طاهی را با عنوان کارگزار به ری و دیلوم
فرستاد و او یس از فتح مناطقی ،در قم و کاشان مقویم شود (ابناعوثم کووفی 920/0 ،و
969؛ ابنحزم .)020 ،به نقل بالذری در انساب االشوراو ،مالوک اشوتر یوس از اخوراج
سعیدبنعاد اموی  -کارگزار عثمان در کوفه -افرادی ازجمله عرو بنزید طواهی و از
ارادتمندان و صحابی امیرالموؤمنین

و یواور آن حضورت در نبورد صوفین (ابنحجور

برخی راویان حدیث کاشانی ،منسوب به سد اول هجری ،در گزارشات تواریخی ثبوت
شوود اسووت .فووردی بووه نووام یزدویهبنماهویووه در جریووان فتوحووات ،اسوویر و سووهم
عبداهبنعبا

شد و عبداه نام

را به وثواب تغییور داد .وثواب ،یوس از دو سوال بوه

سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

کاشان بازگشت و فرزندش یحیی ،در کوفوه اقاموت گزیود و از ییشووایان علوم قراهوت
گردید (سمعانی090/69 ،؛ ابوالشیخ 08۰/6 ،و .)999
از شواهد تاریخی حضور تفکر شیعی در کاشان در سد دوم هجوری ،آن اسوت کوه
مردم کاشان یس از امام سجاد  ،ییروی از فرزند ارشد او ،محمد بواقر

را برگزیدنود

و از وی تقایا نمودند نمایند ای از جانب خود برای رهبری و ییشوایی آنان به کاشوان
اعزام نماید (ر  :تذکر امامزاد . 899 ،ق).
با توجه به مطالب فوق و به یشتوانۀ دوستی و محبت کاشانیها نسبت بوه ییوامبر
و اهلبیت ایشان
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عسقالنی - )020/0 ،را به مناط یادشد فرستاد (البالذری .)797/7 ،از سوی دیگر ،نوام

و به دلیل خطر جدی که از ناحیۀ یهوود در منواط مرکوزی ایوران

و به خصود اصفهان و قم و کاشان ،موجودیت سیاسی -عقیدتی اسالم و به خصود

82

و ارشاد مردم و یاسخگویی به احساسات ارادتمندانۀ شیعیان به سواحت اهولبیوت
دفع خطر فتنههای یهود ،فرزند خود و علیبنمحمد باقر

و

و را به ایون منطقوه گسویل
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شیعیان را تهدید مینمود ،چنین استنباب میشوود کوه اموام بواقر

بورای تبلیوغ اسوالم

نمود است.
ب) پیامدهای مهاجرت علیبنمحمد باقر

به کاشان

شناسووایی ییاموودهای مهوواجرت و فعالیووت امووامزاد علووی ،در دو سووطح قابوول بیووان
است؛ یکی ییامدهای معطوو به حضور آن جناب و دیگری آنچه یس از درگذشتشوان
رخ نمود .اما در زمان حضور ،نق

تکثیرگوذار ایشوان در ایجواد وحودت بوین شویعیان

منطقوووه و حفوووظ ارزشهوووای اسوووالمی و خنثینموووودن فعالیتهوووای یداسوووالمی
برخی اقلیتهای دینی ،همچون یهود ،قابول ذکور اسوت .چنوانکوه بیوان شود ،در دور
حضور ایشان در کاشان ،یهودیان نتوانسوتند اقودام آشوکار سیاسوی و اجتمواعی داشوته
باشند؛ در حالی که قبل و بعد از او ،خیزشهای یهودی در اصفهان و قم ،آشوکارا دیود
میشود .شاید به دلیل همین نق

بازدارندگی بود که والی قم ،با ارسوال ناموهای ،ارقوم

تصمیمات گرفته شد  ،مطلع ساخته و باالخر دستور کشتن سلطانعلی را صوادر نموود
(ر  :تذکر امامزاد . 899 ،ق).
اما قتل سلطانعلی ،موجوب گردآمودن شویعیان منطقوه شود .آنوان هور سوال در روز
شهادت  ،در محل امامزاد تجمع نمود و مقوام وی را ارج مینهنود .برگوزاری مراسوم
آیینی قالیشویان در جوار امامزاد علیبنمحمد باقر

 ،از مهمترین ییامدهای فرهنگی

جمعۀ مهرما  ،با حضور هزاران نفر از ارادتمندان اهلبیت

از شهرهای مختلف ایوران

بریا میگردد ،قالی مخصود که نمادی از شهادت خونبار شهید دشت اردهال است ،بوا
ندای «یا حسین ،یا حسین» توسط جوانان ،به صورت نمادین شسوته میشوود و دوبوار

به کاشان و ییامدهای آن

اجتماعی مزار آن جناب در منطقۀ اردهال است .در این مراسوم کوه هرسواله در دوموین

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

نامهای جداگانه بوه کموک ارقوم شوامی فرسوتاد و زرینکفو  ،کوارگزار اردهوال را از
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شامی را فرماند لشکر ششصد نفوری قورار داد و از طورو دیگور کوارگزار نوراق را بوا

به آستانه امامزاد برگرداند میشود .طب تذکر موجود در زیارتگوا  ،شوباهت فراوانوی
اعالم براهت از قاتالن امامزاد  ،همرا با شور حسینی در قالیشویان و برگزاری مجلوس
سوگواری اباعبداه

در محل امامزاد  ،گوا نوعی همبستگی و وحدت شیعیان اسوت،

86
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بین واقعۀ شهادت این امامزاد و واقعۀ عاشورا و شهادت امام حسوین

وجوود دارد و

که گا تداعی وجهۀ سیاسی ،یعنی مبارز با ظلوم  -هیهوات منالذلوه  -میکنود کوه در
طول تاریخ استمرار داشته و دارد .اهمیت جهانی این مراسم درحدی است کوه یونسوکو
آن را در فهرست میرای فرهنگی ناملمو  ،ثبت نمود اسوت (حسوینی ،خیوزش قوالی
شورون .)7۰ ،بیگمان چنین آیینی ،بستری برای تورویج سونتهای شویعی و گسوترش
فرهنگ مذهبی فراهم میسازد؛ چنانکه فرصتی برای همگرایی بیشتر و تالهم اندیشوهای
یدید میآورد.
نتیجه

در یی یافتن ریشههای مهاجرت علیبنمحمد باقر

 ،دو قرینۀ «ترویج اندیشوههای

امام محمد باقر » و « زمینۀ مساعد تاریخی -تمدنی کاشان» مورد توجه قورار گرفوت.
آزادی بیحود و حصوور یهودی وان در اواخوور عصوور اموووی ،نتووایجی همچ وون گسووترش
جنب های سیاسی مذهبی یهود را در یی داشوت .از ییامودهای ایون جنوب

اسالمی ،گسترش شبهات و مناقشات فکری یهود علیه اسالم بود .در همین زمینه ،غلبوۀ
فکری یهود در مناط مرکزی ایران و کاشان ،زمینهای ایجاد نمود که یهودیان ،کاشوان را
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

اورشلیم دوم نامیدند .تغافول خلفوای امووی از خطور یهوود و شوبهات آنهوا در جامعوۀ
اسالمی ،امام باقر

را به اتخاذ رویکرد علمی و آغاز نهضوت فرهنگوی علیوه یهودیوان

واداشت .از سوی دیگر ،ییشینۀ فرهنگی مردم کاشان و عالقۀ وافر آنها به اهولبیوت

،

مراجعۀ ایشان به سوی امام و تقایای معرفی نمایند را دریی داشت.
در چنین فضای فرهنگی -اجتماعی -سیاسوی ،ابوالحسون علیبنمحمود بوا دعووت
اهالی کاشان ،از طرو امام باقر

برای ترویج اندیشۀ ایشان با رویکورد وحدتبخشوی

فعالیتهای عقیدتی -سیاسی شیعیان مُنتَظَر و دفع شوبهات یهوود ،مکموریوت یافوت .در
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در جامعوۀ

طول سه سوال حضوور اموامزاد علوی ،اسوتقبال موردم منطقوه و کاشوان از ارشوادات و
فعالیتهای تبلیغی ایشان ،عالو بر نگرانی یهودیوان منطقوه ،زمینوۀ همگرایوی حاکموان
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واقعه بهرغم خواست عامالن آن ،عالو بر تعمیو محبوت بوه اهولبیوت

 ،گسوترش

اندیشۀ تشیع و بالندگی عقیدتی -سیاسی شیعیان منطقه را در یی داشته است.
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اموی با آنها را ایجاد کرد و منجر به شهادت مظلومانوۀ ایشوان در اردهوال گردیود .ایون

منابع

و آلبحرالعلوم الطباطبایی ،جعفر ،تحف العالم فی شرح خطب المعالم ،ج ،0تهوران :مکتبوه
الصادق6062 ،ق.
و اباابان ،قوم من :تاریخ بنیاسرائیل ،تهران :یهودا بروخیم6979 ،ش.
و ابنأبیالحدید ،عبدالحمیدبنهبهاه ،شرح نه البالل  ،ج ،60تحقی  :محمود أبوالفضول
إبراهیم ،قم :مکتبه آیهاه المرعشی النجفی ،بیتا.
و ابناعثم کوفی ،احمدبناعثم ،الفتوح ،تحقیو علوی شویری ،طبعوه اولوی ،بیوروت :دار
االیوان6066 ،ق.
و ابنحجر عسقالنی ،احمدبنعلی ،االصاب فی تمییز الصحاب  ،ج ،0تحقی عوادل احمود
عبدالموجود و علی محمد معو

 ،طبعه االولی ،بیروت :دار الکتب العلمیه6067 ،ق.

و ابوالشیخ ،عبداهبنمحمد ،طبقات المحدثین باصنبهان و النواردین علیهنا ،ج ،6بیوروت:

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

و بحرانی اصفهانی ،عبداهبننوراه ،عنوالم العلنوم و المعنارف منن االینات و االخبنار و

به کاشان و ییامدهای آن

تهران :امیرکبیر69۰۰ ،ش.
مؤسسه الرساله ،بیتا.
و ابوالفرج االصفهانی ،علیبنالحسین ،مقاتل الطالبیین ،قم :دارالکتاب6997 ،ش.
و اذکایی ،یرویز ،درگزین تا کاشان ،چاپ دوم ،کاشان :سور تماشا6980 ،ش.
و اردبیلی ،محمدبنعلی ،جامع النرواه و ازاحن االشنتباهات عنن الطنرق و األسنناد ،ج،6
بیروت :دار االیوان ،بیتا.
االقوال :مستدرک سیده النسناء النی االمنام الجنواد ،تحقیو محمودباقر موحود ابطحوی
اصفهانی ،قم :مؤسسه االمام المهدی

6069 ،ق.

و البالذری ،احمدبنیحیی ،انسناب االشنراف ،ج  9و  ،7تحقیو سوهیل زکوار و ریوا
زرکلی ،طبعه االولی ،بیروت :دار الفکر6065 ،ق.
مجموع مقاالت کنگره معمناری و شهرسنازی ،ج ،9تهوران :سوازمان میورای فرهنگوی
کشور695۰ ،ش.
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و بیرشک ،ثریا« ،چگونگی روند توسعه و تکامل شوکلگیری کاشوان در بسوتر تواریخ»،
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و ابنحوقل ،محمدبنحوقل ،سفرنامۀ ابنحوقل :ایران در صنورة االر

 ،ترجموۀ شوعار،

و حسینی ،سیدمحمد ،خیزش قالی شورون ،چاپ دوم ،بیجا :مؤلف698۰ ،ش.

و حسینی زرباطی ،حسین ،بغی الحائر فی احوال اوالد االمام الباقر

 ،قم :مکتبوه آیوهاه

العظمی المرعشی النجفی606۰ ،ق.
و خواندمیر ،غیایالدینبنهمامالدین ،تاریخ حبیر السیر فی اخبار افنراد بشنر ،ج ،6زیور
نظر محمد دبیر سیاقی ،چاپ دوم ،تهران :کتابفروشی خیام6979 ،ش.
و خوانساری ،محمدباقر ،روضات الجننات فنی احنوال العلمناء و السنادات ،ج ،0تحقیو
اسداه اسماعیلیان ،قم :دهاقانی (اسماعیلیان) ،بیتا.
و دینوری ،احمدبنداوود ،اخبار الطوال ،ترجمه صادق نشکت ،تهران :بینا690۰ ،ش.
و ذهبی ،شمسالدین ،تذکره الحفاظ ،بیروت :دار احیان الترای العربی6950 ،ش.

و راوندی کاشانی ،فضلاهبنعلی ،دینوان السنید االمنام ضنیاءالدین ابنیالرضنا فضنلاهلل
الحسنی الراوندی القاسانی ،تصوحیح جواللالودین ارمووی ،تهوران :مطبعوه المجلوس،
و رجبی ،یرویز ،کاشان :نگین انگشتری تاریخ ایران ،تهران :یژوا کیوان6999 ،ش.
و زبیری ،مصعببنعبداه ،نسر قریش ،تصحیح لووی یرونسوال ،مصور :دار المعوارو،
685۰م.
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

و زجاجی مجرد ،مجید ،سفیر والیت :حضرت علیبنمحمد الباقر

را بیشنتر بشناسنیم

ب ضمیم گزارشی کوتاه پیرامون امامزادة واالمقام حضرت امنامزاده حسنین  ،تهوران:
سفیر اردهال6986 ،ش.
و سمعانی ،عبدالکریمبنمحمد ،االنساب ،ج ،69حیدرآباد :مطبعه مجلس6020 ،ق.
و الشبستری ،عبدالحسین ،الفائق فی رواه وأصحاب اإلمام الصنادق  ،ج ،0قوم :مؤسسوۀ
النشر اإلسالمی6069 ،ق.

و شوشتری ،نوراه ،مجال

المؤمنین ،ج ،6تهران :کتابفروشی اسالمیه6957 ،ش.
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6950ش.

و طوس ،،محمدبنحسن ،األمالی ،ج ،6قم :دار الثقافه6060 ،ق.
و طوسی ،محمدبنحسن ،رجال ،نجف :انتشارات حیدریه6996 ،ق.
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و عوواطفی ،افشووین ،تننذکره سننلطانعلی :دو رسننال در زننندگی و شننهادت حضننرت
سلطانعلیبنمحمد باقر

 ،تصحیح افشین عاطفی ،قم :نسیم حیات /تهوران :دعووت،
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و عابدینی اردهالی ،سیدحسین ،خورشید اردهال ،تهران :سفیر اردهال6999 ،ش.

6990ش.
و علی ،سیدامیر ،تاریخ عرب و اسالم ،ترجمه :محمودتقی فخور داعوی گیالنوی ،تهوران:
کمیسیون معارو6902 ،ش.
و الغفاری ،الشویخ عبدالرسوول ،الکلیننی و الکنافی ،طبعوه االولوی ،قوم :مؤسسوه النشور
االسالمی606۰ ،ق.
و غنوی ،امیر« ،طرح اندیشۀ مهدویت از سوی امام باقر » ،مشرق موعنود ،شومار ،09
.6980
و فوورخیووار ،حسووین ،مجموعنۀ تنناریخی مننذهبی مشننهد اردهننال ،تهووران :هیئوت امنووای
سلطانعلیبنمحمد باقر

69۰8 ،ش.

و قزوینی رازی ،عبدالجلیل ،نقض :معروف ب بعض مثالر النواصنر فنی نقنض « بعنض
فضائح الروافض» ،تصحیح میرجاللالدین محدی ،تهران :انجمن آثار ملی6979 ،ش.

و کالنتر یرابی ،عبدالرحیم ،تاریخ کاشان ،تهران :فرهنگ ایرانزمین6006 ،ش.
و کلینی ،محمدبنیعقوب ،الکنافی ،ج 6و  9و  0و  ، 9تصحیح علیاکبر غفواری ،تهوران:
دار الکتب االسالمیه6025 ،ق.
و کمونه حسینی ،عبدالرزاق ،مشاهد العتره الطاهره و اعیان الصنحاب و التنابعین ،بیوروت:
مؤسسه البال 6029 ،ق.
انتشارات بنیاد آموزشی خاخام یدیدیا شوفط0262 ،م.
و گیرشمن ،رومن ،تاریخ ایران ازآلاز تا اسالم ،ترجمۀ محمد معین ،چواپ دوم ،تهوران:
سروش گستر6980 ،ش.
و لوی ،حبیب ،تناریخ یهنود اینران ،ج 0و  ،9چواپ اول ،تهوران :کتابفروشوی بوروخیم،

به کاشان و ییامدهای آن

و گوهل ،کهن ،بر بال خرد :جامعۀ یهودیان ایران و هفتاد سنال رهبنری منذهبی ،کالیفرنیوا:

رازکاوی مهاجرت علیبنمحمد باقر

و قمی ،عبا  ،منتهی االمال :زندگی چهارده معصوم

 ،تهران :بهزاد6996 ،ش.
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و قمی ،عبا  ،الکنی و االلقاب ،ج ،0نجف :مطبعه الحیدریه695۰ ،ش.

6998ش.
المعارو االسالمیه6009 ،ق.
و مدرسی طباطبایی ،سیدحسین ،میراث مکتوب شیع  ،ترجمه سیدعلی قرایوی و رسوول
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و مؤسسه المعوارو االسوالمیه ،معجنم احادینا االمنام المهندی

 ،ج ،5قوم :مؤسسوه

جعفریان ،بیجا :بینا6999 ،ش.

و مدنی ،مال عبدالرسول ،زندگانی حضنرت سنلطانعلی

و نائنر خناص حضنرت امنام

محمدباقر  ،طبع سوم ،قم :چایخانه علمیه6029 ،ق.
و المسیری ،عبدالوهاب ،دایره المعارف یهود ،یهودیت و صهیونیسم ،ج ،7ترجمه مؤسسه
فرهنگی مطالعات و یژوه های تاریخ خاورمیانه ،تهران :کنفرانس بینالمللی حمایت
از انتفایه فلسطین6999 ،ش.
و مغنیه ،محمدجواد ،تاریخ خلفاء بنیامی و بنیعباس ،ترجموه مصوطفی زموانی ،مشوهد:
کتابفروشی جعفری6906 ،ش.
و مفید ،محمدبنمحمد ،ترجم ارشاد شیخ مفید ،ترجموه حسون موسووی مجواب ،قوم:
سرور6999 ،ش.
و مقدسی ،محمدبناحمد ،احسن التقاسنیم فنی معرفن االقنالیم ،ج ،0ترجموه علوینقوی
و نعمانی ،محمدبنابراهیمبنجعفر ،کتاب الغیب  ،چواپ اول ،بیوروت :مؤسسوه االعلموی
للمطبوعات6029 ،ق.
و النموازی الشواهرودی ،الشویخ علوی ،مسنتدرکات علنم رجنال الحندیا ،ج ، 7تهووران:
سال هفتم ،شمار بیست و ینجم ،بهار 698۰

و نوبختی ،حسنبنموسی ،فرق الشیع  ،بیروت :دار االیوان6020 ،ق.
و هاشمیتبار بیدگلی ،سیدحسین ،نگینی بنر انگشنتر کنویر ،چواپ اول ،آران و بیودگل:
یاران مهدی

6982 ،ش.

و حموی ،یاقوتبنعبداه ،معجم البلدان ،ج ،0طبعه الثانیه ،بیروت :دار صادر6887 ،م.
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8۰

حیدری6067 ،ق.
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منزوی ،چاپ اول ،تهران :شرکت مؤلفان و مترجمان ایران69۰6 ،ش.
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