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ِحيم ْحَمِن الره ِ الره  بِْسِم اَّلله

  

 ((امامت   تاریخ   درس   تلخیص))

 مويد فر  استاد: حسن

  

  

 امير المومنين در نهج البالغه در مورد اهميت و نوع نگرش به تاريخ اينگونه می فرمايند:

))انی و ان لم اکن عمرت عمر من کان قبلی ، فقد نظرت فی اعمالهم ، وفکرت فی اخبارهم و سرت فی 
آثارهم ، حتی عدت کاحدهم ، بل کانی بما انتهی الی من امورهم قد عمرت مع اولهم و آخرهم(( )نامه 

 نهج البالغه(13

ل گذشتگان نظاره و در حوادث آنها تفکر )اگر چه به اندازه تمام گذشته تاريخ عمر نداشته ام، ولی در اعما
ز ا  کردم و در آثار باستاني وتاريخي آنها سير کردم ،تا اينکه به مانند يکی از آنها شدم. و در نهايت

 امورشان آنگونه به من رسيده که انگار با اولين و آخرين های تاريخ هم زندگی کرده ام.(

-------------------------------- 

اريخی دراسالم: ما در طول تاريخ اسالم شاهد سه خط سير تاريخی هستيم، که هر کدام با توجه خط سير ت
 به شرايط روزگار خود فراز ونشيب هايي داشته اند.اين خطوط تاريخی عبارتند از:

امامت: عبارت است از دوران پيامبر)ص( و زندگی ائمه دوازده گانه )ع( که تا آخر الزمان هم     (3
      ادامه می يابد.

طرفداران اهلبيت)ع( را شامل می شود که دارای فرقه های متعدد و عقايد گوناگون شده و   تشيع:    (2
ر مقابل برخی از ائمه موضع گاهی به امامان نزديکتر و گاهی حاکمان زمان خود بوده و حتی د

    گرفته اند.

( حاکمان: که شامل تمامی حکومتهای دوران مختلف تاريخ اسالم بوده.گاهي هم امامان اين منصب 1     
 را داشتند وگاهي حاكماني ائمه را به شهادت رساندند..آنها معموال صاحبان قدرت و ثروت بودند.

----------------------------------- 

 منابعی که در پژوهشهای تاريخ امامت کاربرد دارند عبارتند از:

 اخبار و حديث: االرشاد شيخ ، مفيد اصول کافی کلينی.     -3
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 رجال و انساب: طبقات الکبری محمد بن سعد، انساب االشراف بالذری.    -2

 ه.ق(.292فتوح و جنگها: الفتوح ابن اثم کوفی ، فتوح البلدان بالذری)    -1

 تاريخ عمومی: تاريخ يعقوبی ، اخبار الطوال دنيوری ، تاريخ الرسل و االمم و الملوک طبری    -4

 خراج و موال: الخراج ابويوسف.    -5

 جغرافيايی: معجم البلدان ياقوت حموی.    -6

منابع اختصاصی: مناقب آل ابی طالب )ابن شهر آشوب( ، وقعه الصفين نصر بن مزاحم منقری،     -2
 ثار سيد جعفر مرتضی عاملی و رسول جعفريان.آ

 کالمی: کفاية المومنين )قطب الدين راوندی(.    -8

  

-------------------------------------------------- 

  

امام در لغت به معنای: پيشوا و رهبر که در قرآن نسبت به رهبری حضرت ابراهيم )ع(بدين گونه ياد شده 
 : )قال انَی جاعلک للنَاس اماماً(

واليت )  -1     رهبری سياسی و اجتماعی جامعه -2     مرجعيت دينی -3شئون و مراتب امامت: 
 ولی به معنای انسان کامل(.

نشينی است و علما اهل سنت با تجارب تاريخی به اين نظريات در انتخاب خليفه خالفت: به معنای جا
 رسيدند:

     نظريه استخالف )نصب و جانشينی خليفه دوم(-2    اهل حل و عقد )سقيفه بنی ساعده(    -3

 .وراثت )واليتعهدی(-5      استيال : قهر و غلبه -4     نفره برای خليفه سوم( 6نظرشورا )شورای -1

--------------------------------    

 تفاوتهای انديشه سياسی امامت از خالفت:

الف . در انتخاب خليفه تاَخر نظريه سياسی از عمل سياسی وجود دارد، بر خالف امامت که امامان معصوم 
 از جانب خداوند نصب و به وسيله رسولش به مردم اعالم شدند.

 ب . نوع نگاه شيعه و اهل سنت در صحابه ناميدن افراد متفاوت است:

 سخن ابن حجر عقالنی )از علما اهل سنت( راجع به صحابي:

 صحابی يعني مالقات کننده پيامبر)ص(،که به او ايمان آورده و با اسالم از دنيا رفته باشد، خواه :

   مدتي طوالنی يا کوتاه در نزدش بوده باشد.    -3
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   ازپيامبر نقل روايت کرده يا نکرده باشد.    -2

 با او جنگ رفته يا نرفته ، حتی اگر هم نابينا باشد.    -1

بود. تمامی صحابی  صحابی بودپيامبر را مالقات كرده، پس طايف در مکه و هر کسی در سال دهم هجری
 عادل بوده و معارف و احکام دينی را می توان از آنان اخذ نمود.

از نظر شيعه صحابی کسی است که: مالزم و معاشر پيامبر بوده و با ايشان همراهی زيادی داشته. مثل 
صرف صحابی بودن از ديدگاه شيعه داللت   حواريون برای عيسی )ع(که در قرآن از آنها ياد شده است ؛

 بر عدالت ندارد.

 پيامد تاخير نظريه سياسی از عمل سياسی:

 ريه ها.تعدد و تنوع نظ    -3

 تاثير مقتضيات خاص مثل صاحبان قدرت و نخبگان برانتخاب خليفه.    -2

 تاثير شرايط و عوامل سياسی. -1    

------------------------------------------------ 

احاديثی که مورد پذيرش همه مسلمانان بوده و بر جانشينی بعد از پيامبر)ص( و تحقق انديشه 
 داللت دارند عبارتند از:  امامت

 زمينه ساز برای تحقق انديشه امامت    حديث يوم االنذار: -3

 حديث منزلت: ))انت منی بمنزله هارون من موسی اال انه ال نبی بعدی(( -2

 حديث غدير: نصب امامت يا توصيه به محبت؟    -1

داليلی که بر نصب امامت داللت دارند: الف( موقعيت زمانی و مکانی در غدير. ب( خطبه پيامبر 
کم )النبی اولی ب  ج( محتوای خطبه: الست اولی بکم من انفسکم    واکنش طبيعی به سواالت مردم

 من انفسکم(.

  

 امامت و والیت در مکتب تشیع      

 خاص معنای -2         معنای عام -3امامت: 

)قال انی جاعلک لناس اماما (  344بقره   معنای عام: پيامبران الهی و ائمه را در بر می گيرد. -3
         خطاب به حضرت ابراهيم.

 معنای خاص: جانشينان پيامبر )ص( را گويند. -2

------------------------------------------------------------ 
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 ع امام علی)ع(:دوران سه خليفه اول و مواض

موضع امام نسبت به فتوحات: عدم تاييد و دست يازی به آن در زمان خلفا و دوره حکومت خود.همچنين 
موضع ايشان نسبت به مشکالت حادث در مسير حکومت خلفا بر نقد سازنده و گاهی هم تاييد بر کمک 

سيختگی و ياران ايشان نسبت به حکومت در جهت حفظ قوام جامعه اسالمی و دوری از هرگونه از هم گ
 وحدت اسالمی بود.

 دور افتاده از سنت نبوی و ارزشهای اسالمی -3جامعه در دوره حکومت حضرت: 

گستردگی سرزمين های فتح شده  -1و دينی شد ؛   دچارتبعيض ، نابسامانيهای اقتصادی ، سياسی    -2
های تازه فتح  عدم اهتمام به انتشار معارف دينی در سرزمين-4و اسرار فرماندهان برگسترش ؛ 

 شده.

--------------------------------------------------------------------------------. 

 فصل سوم } حکومت امام علی {

 عام الفيل )ده سال پيش از بعثت (بود. 13رجب سال  31تولد ايشان بنا برقول مشهوردر 

 هجری در کوفه 43رمضان سال  23شهادت:

 پدر ايشان ابوطالب و مادرشان فاطمه بنت اسد بن هاشم بن مناف می باشد.

بيعت عمومی در مسجد مدينه رخ داد و بيشتر انصار و قاريان و نمايندگان مردم عراق و مصر حضور 
 داشتند.

 اولين بيعت کننده: طلحه

 نکاتی چند در مورد بيعت:

رت علی)ع( نبود . برخی بدليل )امام معصوم همگرايی خاصی در ميان بيعت کنندگان بر سر حض  -3
بودنش( و برخی هم به دليل اينکه ايشان تنها قدرت حاضر جهت اداره حکومت بودند و به مانند 
پذيرش خلفای ديگر ايشان را هم پذيرفتند. وبرخی هم امثال خوارج که تنها به دليل هدف مشترک 

ايشان بيعت کردند وگروه ديگرعزلت طلبان در مخالفت و نابودی دشمن مشترکی مثل معاويه با 
 انتخاب خليفه قائل نبودند و راضی به وضع موجود بودند.  بودند که تفاوتی در

بيعت به اجبار در باره هيچکس از امام سر نزد.)برخالف آنچه كه طلحه وزبير جهت ايجاد جنگ  -2
 جمل مدعي شدند. (

ين نخبگان. ناکثين: )پيمان شکنان( يعنی طلحه و صف بندی گروه ها و تحوالت بعد بيعت در ب  -4
، و گروهی به عزلت طلبی روی آوردند ودر   زبير .قاسطين: خارجين از مسير حق مثل معاويه

 مقابل درگيری ها سکوت کردند که ابوموسی اشعری و سعد بن ابی وقاص از اين جمله اند.

-------------------------------------- 

 مشکالت فراروی امام:
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 دور افتادگی از سنت نبوی و ارزش های اسالمی و آميختگی با گناه.    -3

 وسعت و گستردگی سرزمين های تازه فتح شده و توقف حضرت در امر جنگ.    -2

 و َعلَم شد.  پيراهن خليفه سوم که توسط مروان بن حکم به شام برده    -1

 بب تضعيف آرمانهای دينی شده بود.رفاه گرايی شديد مردم که س    -4

----------------------- 

امی چهره نظ  بدست سعد بن ابی وقاص و به دستور خليفه دوم ساخته شد و بيشتر 32شهر کوفه: در سال 
نزديکی به مناطق بحران زده در نزديکی  -3داشت.داليل مرکزيت قرار گرفتن کوفه در دوران علی)ع(: 

چون جمعيت کم مدينه  -4امکانات مالی و اقتصادی اش ، -1می و امکانات نظامی ، موقعيت نظا -2شام ، 
 پاسخگوی سپاه شام در نبردها نبود .كوفه تا پايان نيمه اول قرن هفتم از مراكز مهم حكومتي بود.

--------------------------------------------- 

 جریان اموی در مقابل اسالم علوی

هيچگاه و  ، آزاد شده ها ( خطاب شدند  جريان ابوسفيان که در فتح مکه توسط پيامبر )ص( به )انتم الطلقاء
قلبا به خدا و پيامبر ايمان نداشتند، وحزب طلقاء ناميده شدند،هميشه بدنبال محوريت خود در قدرت و 

 حکومت بودند.

 د از :از جمله فعاليتهای حزب طلقا در زمان امامت حضرت عبارتن

ماجرای قتل خليفه سوم و بهانه خونخواهی اودر ايجاد جنگ  -2   نشاندن عايشه بر مسند ام المومنين. -3
 قتل خليفه سوم از جانب سران بنی اميه.  دخالت در -1   جمل.

 نبرد جمل:

 هجری اتفاق افتاد و نخستين جنگ داخلی ميان مسلمانان بود. 16در سال

بيعت اجباری با امام در مدينه وعدم  -2خليفه سوم مظلوم کشته شد.  -3جنگ : بهانه پيمان شکنان برای 
 مشروعيت امام در اين بيعت )تشکيل شورا و انتخاب خليفه توسط آن رامطرح کردند(

حاکم بصره در اين زمان عثمان بن حنيف بود که با وجود پيمان با او مبنی بر عدم تجاوز به بصره تا زمان 
 نه به بصره حمله و وی را دستگير و آزار دادند.حضور امام ،شبا

وحدت با جمليان ، ولی نتيجه ای حاصل نشد و نبرد در دهم جمادی االولی رخ   با همه تالشهای امام برای
 داد .

 پس از نبرد هم امام دستور به عدم جمع آوری غنيمت و باز گرداندن عايشه به مدينه داد.

  

--------------------------------------------------- 
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 نبرد صفين :

ابتدا نامه نگاری ها با موضوع واگذاری حکومت شام توسط حضرت به معاويه از جانب معاويه انجام  -3 
 و حضرت نپذيرفتند.

عمار به شهادت رسيد،  -2ه.ق ( درمنطقه صفين دو سپاه روبروی هم قرار گرفتند.  12)در اول صفر 
 شهادت  حديث پيامبر در مورد عمار که: )) تو بدست فرقه ای تجاوزگر کشته خواهی شد.(( باعث شدكه

 سپاه معاويه. مسئله بستن شريعه فرات توسط -1     عمار معياری برای حقانيت يکی از دو سپاه باشد.

----------------------- 

مسئله حکميت: ابتدا عبدهللا بن عباس و سپس ابوموسی اشعری انتخاب شد. )ابوموسی ، خلع امام و معاويه 
 ولی عمرعاص تنها خلع امام را اعالم کرد.( را اعالم

 دختر حرة بن غالب تميمی. جروه دختر عماره همدانی، سوده حضور زنان در سپاه امام:

--------------------------------------- 

 از امام جدا شدند.  در منطقه حروراء  ال حکم اال هلل  جريان خوارج: بعد صفين با شعار

ب( چرا امام راضی       پرسش های اساسی خوارج : الف ( رضايت امام به دخالت ديگران در کار دين
 )حذف رسول هللا در صلح حديبيه(. ج( چرا غنايم تقسيم نشد.  ين در بيعت شد.به حذف لقب اميرالمومن

  

از ديدگاه خوارج پذيرش حاکميت برابر با کفر بود و از امام می خواستند که بر کفر خودش شهادت داده و 
 توبه کند.

آشنا به  نفی حکومت از مردم و اختصاص آن به خداوند) افرادی جاهل مسلک و نا -3ادعای خوارج: 
 فرهنگ اسالمی بودند.(

 هر مسلمانی ، بر خالف عقايد خودشان را به کفر متهم می کردند.    -2

را بعنوان رهبر انتخاب  عبدهللا بن وهب راسبی نظرخودشان بر اختصاص حكومت به خدا،  آنها بر خالف
آرايی کرده و عده زيادی امام در مقابل آنان صف  18صفر سال  9و با هم به نهروان رفتند. در   کردند

 ازآنان کشته و عده ای فرارکردند.

حضور خوارج تا قرن سوم ادامه يافت و در نبرد امام حسن و معاويه و حادثه کربال و نهضت عباسيان 
 عليه امويان نقش بسزايی داشتند.

----------------------------------- 
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به نواحی تحت حاکميت او موجب شهادت شيعيان و  سياست معاويه در قبال حکومت علی )ع(: با تجاوز
به  43( ، درست در زمان تصميم امام برای حمله به شام در رمضان سال غاراتياران آن حضرت شد)

 شهادت رسيدند.

 در زمان غارات به مدينه و يمن و مکه تاخت.  بسر بن ارطاه ، خشن ترين چهره شام

--------------------------------------- 

 اصول و سيره حکومت علی )ع(:

 به آن اشاره شده است. 42خدا محوری و دين باوری: در نهج البالغه نامه     -3

 حفظ کرامت انسانی: بخاطر خضوعش از احترام نابجای مردم به خودش ناراحت می شد.    -2

 عدالت: او را امير عدل خواندند.    -1

------------------------------ 

 اقدامات امام در راستای عدالت:

الف( الغای امتيازات سياسی و حکومتی مثل: عدم تقسيم عادالنه غنايم، امتياز خواهی بنی اميه و فرزندان 
 ابوسفيان در دوره خليفه سوم، تفاخر نژادی )عجم خواندن ايرانيان(.

 ر می گردانم(.ب( استرداد اموال عمومی از متجاوزان )فرمود اگر مهريه زنان هم باشد ب

 ج( اصالح نگاه اجتماعی به ارزش ها: ) امتياز و برتری طلبی انصار و مهاجررا کمرنگ کرد(.

 درآميختگی اخالق با سياست. -4

 مدارا بامردم. -5

 اهتمام به امر آموزش و تربيت مردم. -6

  

---------------------------------------- 

 سال سوم هجری در مدينه متولد شد.امام حسن )ع(: در پانزدهم رمضان، 

 ه.ق. در آخرين روزهای ماه صفر به شهادت رسيد. 49و در سال 

 آيه قرآن ) انما يريد هللا ليذهب عنکم الرجس اهل البيت...( در منقبت ايشان هم بوده است.

ين برای )جايگاه امامت امام حسن در اقامتگاه حاضرين در بازگشت از صف 43امامت او: از رمضان سال 
 تمام مردم توسط علی )ع( ترسيم شد.(

 امرحکومت به او سپرده شده است.  امام حسن )ع( به معاويه هم می نويسد که
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دعوت کنندگان به بيعت با حسن: عبدهللا بن عباس و قيس بن سعد. قيس بن سعد بن عباده انصاری که خود 
 ؛ اولين کسی بودند که با امام حسن بيعت کردند.از ياران باوفای حضرت علی، و فرمانده سپاه ايشان بودند

تنها  -2امامت او يعنی ادامه راه علی )ع( و نفی حکومت شام.  -3گرايش های متفاوت در بيعت با ايشان: 
 شايسته حکومت بر مبنای اصول اسالمی.

رار می ق بيعت گيرندگان نقش نزديکی و قرابت او با پيامبر)ص( و امام علی )ع( را مستمسک در بيعت
 دادند.

  

امام برای مشروعيت حکومت خود به احاديث نبوی و آيات قرآن ) که در باره منزلت اهل بيت ، 
حقوقی و اجتماعی به اهل بيت و اولی االمر است(   وجوب اطاعت اولی االمر و ارجاع منازعات

 استفاده کردند.

در زمانی که ايشان به حکومت رسيدند، اوضاع سياسی و امنيتی جامعه دچار آشفتگی شده بود. از جمله 
مشکالت آن زمان به راه انداختن جنگ روانی بر عليه مسلمانان توسط معاويه بود که از روزهای پايانی 

نابسامان، سپاهی به عمر امام علی آغاز شده بود. در نتيجه امام برای پايان بخشيدن به اين اوضاع 
برای مقابله با سپاه معاويه روانه کرد. از سوی ديگر سپاه معاويه عازم مدائن  عبدهللا بن عباس فرماندهی

 بودند و امام نيز سوی مدائن راهی شدند.

  

پيشنهاد صلح با امام به رهبری مغيرة بن شعبة و عبدهللا بن عامر از طرف معاويه انجام شد و بدون نتيجه 
امام و مجروح   ند ، ولی در راه برگشت به دروغ خبر صلح را منتشر کردند و باعث درگيری در سپاهما

 توسط نيروهای خوارج شدند.  امام  شدن

مردم عراق هم بدليل احتمال پيروزی معاويه حاضر به همراهی با امام نشدند و به سپاه معاويه پيوستند. 
ويه را خورد و شبانه به او پيوست اما تالش معاويه برای فريب درنتيجه عبدهللا بن عباس نيز فريب معا

قيس بن سعد بی نتيجه ماند و با سپاه شام درگير شد که باعث کشته شدن عده ای از سپاهيان ايشان 
 گشت.

معاويه به امام، سرانجام هنگامی که امام وضعيت   با توجه به اوضاع پيش آمده و نامه های مکرر از سوی
 اه و ناپايداری عراقيان و خيانت اشراف را مشاهده نمود، حاضر به پذيرفتن صلح شدند.بحرانی سپ

 در نهايت:

منجر به پذيرش   ترديد برخی افراد -4خيانت اشراف  -1ناپايداری عراقيان   -2وضعيت بحرانی سپاه -3
 صلح شد.

  

 علل صلح امام حسن)ع(:

www.bjozve.ir
www.bjozve.ir


از آنجايی که بسياری از شهر ها در تصرف ( عدم حضور و رقبت مردم به جنگ با سپاه شام: 3
معاويه بود و تعرض سپاه معاويه به فارس و يمن و ...... باعث مشغول شدن نيروها گشته بود و مردم 
عراق که هنوز خاطره خوارج را فراموش نکرده بودند؛ تمايلی به جنگ نداشته واندکی به امام پيوستند 

 که پس از مدتی متزلزل گشتند.

سپاه: بسياری از سپاهيان به دليل حوادث صفين و عدم اطمينان به اشراف و بزرگان، بی  ( سستی2
 هيچ پايداری يا تسليم شدند يا کنار کشيدند.

( حضور خوارج در سپاه: بسياری از خوارج نيز فقط به انگيزه انتقام گيری به امام پيوستند و چندان 1
 از امام تبعيت نمی کردند.

عی: از آنجا که بسياری از بزرگان اسالم و شيعه در نبردهای مختلف به شهادت ( حفظ نخبگان شي4
 رسيده بودند، ترس از شهادت اندک نخبگان باقی مانده باعث شد که امام به صلح رضايت دهد.

( جايگاه معاويه در نگاه نومسلمانان: معاويه توانسته بود با فريب و تبليغات خودش را ازصحابی پيامبر 5
کند و در افکار عمومی تاثير مثبتی نهاده و باعث شده بود او را از حاميان اسالم بدانند. در اين  معرفی

زمان صلح امام حسن می توانست به افشای چهره حقيقی معاويه کمک کند و او خود اعالم می دارد که 
صلح با معاويه  اين کار به هيچ وجه به حکومت معاويه مشروعيت نمی بخشد و بنابر درخواست مردم به

 تن در می دهد و شرايط ايشان مورد موافقت قرار نمی گيرد.

  

 شرايط صلح امام حسن با معاويه :

 کسی را بعنوان وليعهد خود انتخاب نکند و کار خالفت را به شورا واگذارد.  -ب

 مسلمانان به طور عموم در هر کجا که باشند از او در امان باشند.    -5

 به هيچ دليلی به اهل بيت در نهان و آشکار بدی نکند و ايشان در امنيت باشند.  -ب

  

 جريان های فکری و سياسی در عصر امام حسن)ع(:

 اين جريانات به دو بخش عمده تقسيم می شوند: جريان شيعی و غير شيعی.

ان و ياران امام الف( جريان شيعی : اين جريان در شهر های عراق و بصره و حجاز بود که از شاگرد
حمق  عمرو بن و  حجر بن عدی علی و صحابه پيامبر بودند. اينان با صلح مخالف بودند از جمله

. اينان به مبارزات قهر آميز خود ادامه دادند، به همين دليل معاويه آنان را به قتل رساند. عده خزاعی
را بنيان نهاده بودند.   کری و فرهنگیای ديگر با امام حسن و امام حسين به مدينه آمده و جريان های ف

 .میثم تمار و مسلم بن عقیل مانند

 ب( جريان ها ی غيرشيعی:
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اين جريانات بعد از حاکميت يافتن بنی اميه برسرزمين اسالمی به وجود آمد که به سه جريان عمده 
 فکری وسياسی می توان اشاره کرد:

ن در قيامی عمومی به وجود آمد. اينان از بيعت با امام عثمانيه: اين جريان بعد از کشته شدن عثما    -3
خودداری کردند. عده ای از آنان نيز در سپاه شام بودند که که به عثمانی شهرت داشتند. اينان در 

 ترويج انديشه ها و تبليغات ضد اهل بيت و جريان شيعی فعال بودند.

  

 خوارج:    -2

بقايای خوارج با جذب عناصر جديد در عصر امام حسن به يکی از جريانهای سياسی و فکری تبديل شدند. 
آنان نبرد با معاويه را ضروری می دانستند و از طرف ديگر به دليل مخالفتی که با امام علی داشتند با امام 

ند و در فروپاشی سپاه امام نقش حسن نيز بيعت نکردند و به منظور انتقام از معاويه وارد سپاه امام شد
مهمی ايفا کردند و معاويه بعد از صلح به سرکوبی آنها پرداخت و گروهی از شيعيان نيز بر خالف نظر 

 امام در سرکوبی خوارج با معاويه همراه شدند.

م ومرجئه: از کلمه ارجاء گرفته شده و به دو معناست: يکی انجام دادن کاری پس از کار ديگر و د    -1
 اميد داشتن به آينده.

 -2   نيت و عقيده را اصل شمردند و کردار را بی اهميت دانستند. -3علل نامگذاری اين فرقه: 
 -1         همانطور که عبادت کردن با کفر سودی ندارد گناه کردن نيز چيزی از ايمان نمی کاهد.

ای شهادتين از طريق ايمان نوميد نمی به معنی اميدوار کردن است. اينان اهل گناهان کبيره را با اد
 ساختند و انان را کافر نمی شمردند.

  

 تنوع انديشه مرجئه باعث شد به چندين گروه تقسيم شوند:

گروهی بعد از قتل عثمان پديد آمدند. گروهی از مردم از آنان حمايت کردندو بعد از کشته شدن     -3
 عثمان در خونخواهيش با معاويه همراه شدند.

عقايد مرجئه: اين گروه بر اين بود که برای ايجاد وحدت در جامعه بايد در مورد حق و باطل بودن عثمان 
را متاخر از رتبه ايمان می دانستند و معتقد بودند که   و علی را به قيامت واگذار کرد. همچنين رتبه اعمال

 گناهان کبيره به ايمان انسان ضرری نمی رساند.

ان سياسی بودند و بعد ها به جريان کالمی کشيده شدند و در توجيه خالفت معاويه به او آنان ابتدا يک جري
 کمک بسياری نمودند.

  

باب امام حسن: امامان شيعه با توجه به اوضاع جامعه سعی نمودند تشکيالت منسجمی را بنا کنند که به 
ه شيعيان با امامت بپردازند که ب انتشار و توسعه و بالندگی انديشه شيعه و حفظ روابط عاطفی و معنوی

 .میثم تمار و باب باب سفیه آنان باب می گفتند و امام حسن دوباب داشتند:
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رابطه امام با شيعيان: بعد از صلح ، معاويه از هر روشی برای جلوگيری از هر گونه شورشی عليه 
را از شهر کوفه تبعيد کرد.  حکومت استفاده می کرد از جمله اينکه بسياری از حاميان و هواداران امام

امام نيز به مدينه رفت و بطور غير علنی هدايت شيعيان را به عهده گرفتند در نتيجه معاويه برای عملی 
نمودن اهداف خود، امام را به شهادت رساندند و بعد از آن فرزندش يزيد را به واليتعهدی خود منصوب 

 کرد.

  

 تاریخ و امامت امام حسین:

به شهادت رسيدند. بعد از امام حسن  63محرم سال  33هجری بدنيا آمده و در 4وم شعبان سال ايشان در س
)ع( امام حسين )ع( امامت شيعيان را بر عهده گرفتند. ايشان نيزبا توجه به اوضاع سياسی انزوا و کناره 

 -2  لعن امام علی دستور سب و -3  گيری از صحنه سياسی را ترجيح دادند. اقدامات معاويه در اين دوره:
اما امام در اين زمان به تقيه رو آوردند و شيعيان   احاديث بسياری را جعل نمود.-1  قتل و آزار شيعيان

 به طور مخفی با امام ارتباط برقرار می کردند.

قتل حجربن عدی و عمرو بن حمق که ترس  -4از:   که سرکوبگرانه بودند عبارتند  اقدامات ديگرمعاويه
از ديگر اقدامات معاويه موروثی نمودن حکومت و تعيين  -5و هراس را بر جامعه شيعيان حاکم کرد. 

 يزيد به عنوان واليتعهدی خود بود که اين اقدامات باعث برانگيخته شدن احساسات شيعيان بود.

------------------------------- 

 ين و بحران حاکميت سياسی مسلمانان:امام حس

هجری پسرش يزيد به خالفت رسيد. او که رفتاری ضد اسالمی داشت  63بعد از مرگ معاويه در سال 
تن از رهبران مخالف در حجاز بود. حتی در صورت امتناء دستور قتل  4اولين اقدامش گرفتن بيعت از 

شکارا به مبارزه با اسالم پرداخته بود، امام نيزبه ناچار آنها را نيز صادر کرده بود. از آنجايی که يزيد آ
 را پيش گرفت. مبارزه عملی راه

------------------------------ 

 حرکت جهادی امام حسين )ع(:

ماه( به مکه رفت و بعد  4امام بعد از آگاهی از نامه يزيد به فرماندار مدينه به همراه خانواده خود )حدود 
طئه ای عليه امام از مکه خارج شد و به سوی عراق راه افتاد. چرا که بسياری از رهبران از برمال شدن تو
و ... در آنجا حضور داشتند. اين رهبران بر عزيمت  حبیب بن مظاهر ، سلیمان بن صردمعتبر شيعی چون

عراق دعوت  و قيام عليه يزيد و با اصرار، نامه های متعددی به امام نوشتند و او را به  امام به عراق
 نمودند.

----------------------- 

 اعزام نماينده به کانون بحران و تحوالت:

را به آنجا اعزام نمودند. از داليلی  مسلم بن عقیل امام برای آگاهی از وضعيت عراق، پسر عموی خود
که امام مسلم را برای اين امر انتخاب کرد: اين بود که مسلم مورد قبول و احترام کوفيان بود و مدتی نيز 
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در آنجا زندگی می کرده است. و از طرف ديگر ايشان تنها شخصی بود که می توانست پيام امام را بخوبی 
 به مردم و شيعيان ابالغ کند.

و   لم به کوفه رفت و در منزل يکی از رهبران شيعه سکونت گزيد. ايشان با برگزاری جلسات متعددمس
 اقبال عمومی مردم کوفه نامه ای به امام نوشت و ايشان را برای ورود به کوفه دعوت کرد.

 ا بهحضور مسلم در کوفه، يزيد و امويان را به وحشت انداخت و يزيد يکی از فرماندهان مستبد خود ر
سياست تبليغی و تهديد و  -3آنجا فرستاد. از جمله داليلی که باعث شد فضای کوفه بر ضد مسلم شود: 

حضور مهاجران  -1مردم استبداد زده از بحران های سياسی،  -2ارعاب امويان و ابن زياد در کوفه ، 
امام در بين راه از شهادت . درنتيجه مسلم بن عقيل دستگير و به شهادت رسيد.   متنوع و گوناگون و ...

 مسلم آگاه شد و اين برای امام پيام آور نبردی بود اجتناب ناپذير.

------------------------------ 

 عزيمت امام به سمت عراق:

به کوفه اعزام کرد، اما او نيز توسط ابن زياد به  قیس بن مسهر امام برای بار دوم نماينده ديگری به نام
نطقه ای به نام شراف با سپاه حر روبرو شد و عبيدهللا به حر دستور توقف امام را در شهادت رسيد در م

کربال داد. از روز دوم تا روز عاشورا جنگ ادامه يافت و در روز عاشورا بيش از هفتاد تن از ياران امام 
 به شهادت رسيدند و بسياری از خاندان او از جمله امام سجاد به اسارت رفتند.

------------------------ 

 اهداف نهضت امام حسين:

امام هدف نهضت خود را اصالح جامعه تباه گشته می دانست و فساد را در بين مسلمانان، سبب قيام و 
نهضت خود می داند و راه نجات آن را نيز اصالح امور مسلمانان می داند و حضرت فساد جامعه را ناشی 

ندی به ارزش های عدم پايب-1مصلحت طلبی نخبگان جامعه  -2حاکميت يزيد و بی مسئوليتی او ، -3از: 
 دينی و رسالت انسانی می داند.

ايشان جامعه ای را که به ارزش ها پشت کرده و دنيا گرايی را به جای دين مداری نشانده اند ، تحمل ناپذير 
می خواند؛ شهادت را تنها راه خروج از اين بن بست اعالم می کند. ايشان مرگ در راه خدا و شهادت را 

 بيان می کند: مرگ بر فرزندان آدم همانند گردنبند بر گردن دختران است.برای ياران اينگونه 

------------------------------ 

 پیامدهای نهضت عاشورا:

 نهضت عاشورا پيامدهای گوناگونی درعرصه های سياسی واجتماعی واخالقی ومعنوی داشته است:

خط اسالم اصيل ازخط نفاق ونيرنگ، هجری، روشن شدن 61پايان يافتن حکومت سفيانيان درسال   -3
تغييردرمبارزات امام سجاد و پيام رسانی نهضت عاشورا ازسوی امام سجاد و زينب کبری )س( 

 و قيام توابين.

www.bjozve.ir
www.bjozve.ir


بعد ازحضرت علی، مرجعيت علمی ودينی اهل بيت وامامان شيعه درحال فراموشی بود اما نهضت   -2
سجاد به بعد هر يک از امامان شيعه دارای يک حوزه  عاشورا اين جايگاه را احيا نمود. و از امام

علمی، فقهی و تربيتی بزرگی شدند که صدها عالم فرهيخته و نخبه علمی و دينی و سياسی را 
 پرورش دادند.

از ديگر پيامدهای اين نهضت؛ ايجاد حماسه غيرت ، حميت و شجاعت در ميان مسلمانان بود.     -1
عال حضرت زينب در روز عاشورا و بعد از آن ، باعث شد که همچنين سخنرانی ها و حضور ف

عاشورا تاثير سازنده ای بر جامعه آن روز بگذارد و حادثه عاشورا را در اذهان عموم ماندگار 
 سازد.

---------------------------------------------------------------------------- 

  

 ویت حقوقی شیعهبنیانگذاری نهضت فرهنگی و تدوین ه

هجری در مدينه متولد شد. مادر  18تاريخ امامت امام سجاد:امام علی بن حسين روز پنجم شعبان سال 
سال امامت بدست  14هجری پس از  95ايشان شهر بانو دختر يزدگرد سوم پادشاه ايران است. در سال 

 عمال حکومت به شهادت رسيد.

 موی و مروانی همراه بوده است.امامت ايشان با حاکميت پنج حاکم ظالم ا

----------------------- 

 امام سجاد روايتگر و ادامه دهنده نهضت حسينی:

امام سجاد در واقعه عاشورا به سختی بيمار بودند اما بعد از آن با استفاده از ظرفيتهای معنوی و دينی 
نهضت عاشورا فرصت يافتند چهره واقعی اسالم را به مردم نشان دهند.اولين گام ايشان سرزنش کوفيان 

د لين رويارويی ايشان بععهدشکن بود. ايشان همچنين به سرزنش دستگاه حاکميت اموی نيز پرداختند. او
 از واقعه کربال ، با يزيد و حاکم کوفه بود.

امام و ديگر اسيران راهی دمشق که مرکز حکومت يزيد بود شدند. امام در مجلس يزيد او را وادار ساخت 
 که به او اجازه دهد تا به مدينه باز گردد.

--------------------------------------- 

 واقعه حره

در   ردم مدينه از واقعه کربال، باعث شد که کينه و نفرت از حکومت اموی در دل مردم بيشتر شود.آگاهی م
که از هر فرصتی استفاده می کرد که به قدرت برسد پاسخ  عبدهللا بن زبیر نتيجه مردم مدينه به دعوت

را مامور سرکوبی مردم  مسلم بن عقبه برضد حاکم مدينه قيام کردند. يزيد، 61مثبت دادند و در سال 
مدينه کرد و بسياری از بزرگان مدينه بجز زن ها و بچه ها به قتل رسيدند و مدينه به مدت سه روز غارت 

 شد.
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امام به همراه خانواده و مقداری از مردم مدينه به بيرون شهر در منطقه )ينبع( رفته و ايشان شفاعت 
ستار شدند که مسلم به آن پاسخ مثبت داد. و زمانی که يزيد بسياری از مردم مدينه را از مسلم بن عقبه خوا

قصد داشت ابن سعد را زمامدار مدينه کند، زنان در مسجد تجمع کردند و مردان نيز با آنان همراه شدند و 
 حکومت از اين تصميم منصرف شد.

--------------------------------------- 

 قیام توابین

کيل می تش شیعیان کوفه بود که هسته رهبری آن را جنبش توابین مام حسينيکی از بازتاب های نهضت ا
 دادند. اساس اين قيام بر بازگشت از گناه و توبه قرار داشت و به همين دليل آن را توابين ناميدند.

سخنان آتشين حضرت زينب و خطبه -1اسارت خاندان ايشان،  -2شهادت امام حسين -3عواملی چون : 
 کوفه در برانگيختن احساس گناه در آنان موثر بود. امام سجاد در

ن مسیب ب ،سلیمان بن صرد خزاعی اين جنبش به رهبری پنج تن از رهبران شيعه کوفه تشکيل شد:
 .رفاعة بن شداد ،عبدهللا بن دال ،عبدهللا بن سعد ،نجبه

دا بدليل سخت گيری های به سازماندهی و فراهم کردن تجهيزات نظامی پرداختند اما ابت 63آنان از سال 
حکومت، فعاليتها مخفيانه انجام می گرفت. و سليمان در طی نامه های متعدد به سران کوفه و ديگر شهر 

، توابين از سليمان 64ها ازآنان خواست تا در اين قيام او را همراهی کنند. بعد از مرگ يزيد در سال 
شورش کنند، اما سليمان آنها را از عجله باز  زیادعبید هللا بن  جانشينعمروبن حریث خواستند تا عليه

داشت و طی نامه ای به رهبران شيعه در بصره و مداين نظر آنها را برای قيام خواستار شد. که همگی 
مختار  پاسخ مثبت دادند. بعد از کناره گيری معاويه پسر يزيد از حکومت امويان ضعيف شدند، با جنبش

 پيوستند.عبدهللا بن زبیر به هراس افتادند و بهبسياری از اشراف کوفه  سقفی

، توابين عليه حکومت شام قيام مسلحانه خود را آغاز کردند. آنها نخيله حرکت کردند  65سرانجام در سال 
و پس از زيارت مرقد امام حسين به سوی شام روانه شدند.اختالف داخلی مروانيان باعث هموار شدن 

 کشته شدند. رفاعه در نبرد بسياری از توابين و سران آنها بجزسيرحرکت توابين شد. سرانجام 

  

 از داليل شکست قيام توابين می توان به موارد زير اشاره کرد:

 اختالفات داخلی و نابرابری سپاه آنان.    -3

نگاه خاص رهبران و اعضای آنها به مشارکت در اين جنبش بود. آنان بيشتر در انديشه توبه و     -2
 شهادت بودند و مبارزاتشان جنبه بيرونی داشت.

----------------------------------------- 

 قیام مختار ثقفی
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د.جنبش د اعالم وفاداری کردنباقيماندگان قيام توابين به کوفه بازگشتند و به مختار ثقفی که در زندان بو
توابين و قيام مختار هر دو به خونخواهی امام حسين بود، اما تفاوتی که داشتند اين بود که جنبش مختار 
عالوه بر انتقام از قاتالن امام حسين در حادثه کربال، اهداف سياسی ديگری نيز داشت. مختار يک سال 

هللا بن زبير را از آنجا بيرون کرد. او همه فرماندهانی را که پس از قيام توابين به کوفه حمله کرد و عبد
در کربالبر عليه امام شرکت داشتند به هالکت رساند. او ابتدا سعی کرد، قيام خود را به امام سجاد مرتبط 
کند، اما امام نپذيرفت و بعد از آن به سراغ محمد حنفيه رفت. او نيز به دليل شرايط خاص سياسی به تاييد 

شيعيان و غافالن سياسی به سمت محمد حنفيه جلب شدند و او را   لی اکتفا کرد. وبه اين دليل بسياری ازک
جاد بود که به امام سمالک اشتربه مقام رهبری شيعه پذيرفتند.اما از جمله مخالفان محمد حنفيه، ابراهيم بن
قاتالن امام حسين همکاری می  گرايش داشت، ازطرف ديگر در عراق بسياری از نمايندگان بنی زبير با

کردند که اين باعث افزايش نفرت مردم از حکومت می شد. مختار بعد از تسلط بر کوفه بسياری از عامالن 
و قاتالن امام حسين را به قتل رساند. اما قيام مختار با دسيسه و همکاری زبيريان و فشار نظامی حکومت 

 مروانيان شکست خورد.

------------- 

 موالی در جنبش مختار:نقش 

يکی از بازتابهای جنبش مختار حضور گسترده موالی در اين جنبش و سپس در حکومت وی بود. ايرانيان 
در سرکوبی شورش اشراف عليه مختار موثر بودند و در دوره معاويه نيز تعداد آنها فزونی يافت، در واقع 

اق بود ک باعث افزايش حضور آنها در امور قوی شدن نيروی موالی در عر  يکی از اثرات حرکت مختار
 اجتماعی و سياسی شد.

------------------------------------------ 

  

 فرقه کیسانیه و امامت امام سجاد:

يکی از پيامد های قيام مختار، نفوذ محمد حنفيه، فرزند امام علی، در ميان شيعيان بود. زيرا مختار خود 
را نماينده ايشان می دانست. به همين دليل برخی امامت را بعد از امام حسين ، از آن محمد حنفيه می دانند، 

متکار امام علی که در خدمت محمد حنفيه ، خد کیسان که به آنها کيسانيه ميگويند. زيرا برخی آنها را به
 بود، منتسب می کنند و عده ای هم نيز کيسان را لقب مختار ميدانند.

------------------------ 

  

 : سیاست تقیه

امامان شيعه به دليل فشار و استبداد حاکم بر جامعه، کمتر می توانستند انديشه های شيعی خود را بازگو 
 ر اموی و عباسی روشی را برگزيدند که به آن تقيه می گويند.عص  درنتيجه در کنند،
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تقيه در لغت عرب به معنای محافظت از خويش است و انواعی دارد 
 .مداراتی و کتمانیه ،خوفیه ،اکراهیه مانند:

است. يعنی عمل کردن بر اساس و دستورهای حاکمی ظالم است، آن هم به هنگام  اکراهیه نوع شديد تقيه
 ضرورت.

تقيه خوفيه: عبارت است از احتياط کامل اقليت شيعه در شيوه زندگی و معامله با اکثريت برای حفظ و 
 حمايت خود و هم مذهبان خويش.

 تقيه کتمانيه: پنهان داشتن ايمان خويش است برای جلوگيری از آزارو اذيت و تعقيب دشمن.

همان رعايت قوانين همزيستی با بيشتر اهل  تقيه مداراتی: نيز که بيشتر ناظر به امور اجتماعی است که
 سنت و شرکت عبادی و اجتماعی آنها برای حفظ و حرمت اسالمی در جامعه است.

به اين صورت امامان شيعه از جمله امام سجاد با بکاربستن تقيه بعنوان يک خط مشی مبارزاتی از يک 
به تبليغ غير علنی و سازمان يافته  سو، اندک نخبگان را از هجوم حکومت حفظ نمودند و از ديگر سو

عقايد شيعی پرداخت و ايشان همواره بر دو اصل پايبند بودند. شکيبايی و رازداری و پرهيز از افشای 
 اسرار.

است که مجموعه ای از بينات و مناجات های ايشان است  صحیفه سجادیه از آثار گرانبهای امام سجاد ،
 شد.که با ظاهر کامال غير سياسی می با

------------------------------------------------------------------ 

  

 تاریخ امام باقر)ع(:

به شهادت  332ذيحجة سال 2ه.ق. متولد شد و در  52امام باقر فرزند ارشد امام سجاد در سوم صفر 
شد.  ملقب به باقر رسيد. امامت ايشان مصادف با خلفای مروانی بود. ايشان بخاطر فضل و دانش بيکرانش

يعنی مردی که شکافنده ميباشد و ژرفای علم را دريافته و بررسی می کند. دوران امامت ايشان نيز با فشار 
از سوی خلفای بنی اميه و حکام آنها و شکل گيری قيام ها و جريانهای سياسی و فقهی و کالمی همراه 

ه فعاليت های خود در زمينه های علمی و فرهنگی بود، به همين خاطر ايشان نيز به تقيه روی آوردند و ب
 در حوزه های فقهی، کالمی و حقوقی ادامه می دادند.

------------------------------- 

 جریان ها و مسلک های فقهی ، تفسیری و حدیثی :

دوران امامت امام محمد باقر مصادف با اوجگيری مسلک های فقهی، تفسيری و حديثی است. بزرگانی 
هجری فعاليت داشته اند و  334تا  95در بين سالهای  هشام بن عروه ،قتاده ،ابن شهاب زهری ونچ

 برخی از اينان به دستگاه حکومت وابستگی شديدی داشتند تا جايی که امام گاهی از آنان شکوه می کنند.

 اره کرد:از جمله جريانهايی که در دوران امام محمد باقر بوجودآمد به موارد زيرمی توان اش
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 جریان مرجئه یا توجیه گرا: 

" به  قدریه ، حرکتی توجيه گرا بود که در زمان امام محمد باقر )ع( درکنار گروه "مرجئه جنبش
 بنيانگذاری ومبلغ انديشه های دينی شد. حسن بصری رهبری

  

 والبته امام در دو عرصه ايجابی و سلبی با اين انديشه های شبهه آلود و سطحی برخورد نمودند.

 الف( فعاليتهای امام درعرصه ايجابی:

مربوط به فعاليتهای علمی وفرهنگی امام ميشود که با تاسيس مدرسه فقه، حديث و کالم و تربيت که توسط 
به رشد و بالندگی رسيده بود، صدها نخبه و فرهيخته را  امام سجاد بنا شد با فعاليت های امام باقر

 در جهان اسالم تربيت نمود.

 کالم  از مهمترين آثار و خدمات بر جای مانده از نقش فعال امام در اين عرصه: هزاران حديث در علوم فقه،
 و اعتقادات، تاريخ، تفسير و علوم اخالقی است.

 از جمله تربيت تمار شیعی شاعر نامدار و بن زید اسدی کمیت ،ابو بصیر فقیه بزرگ بزرگانی چون
 يافتگان امامند.

  

  

 ب( فعاليت های امام در عرصه سلبی :

شامل کليه فعاليت هايی می شود که امام در برابر بسياری از جريانات انجام می دادند. ايشان در مقابل  
ضع موجود دعوت می کردند. ايستاد گروه توجيه گرا اعم ازقدريه ومرجئه که مردم را به پذيرش و

و برای بازشناسی آنها به تدوين اصول پرداخت. در واقع ايشان با تکيه بر روش اصول تقيه برای 
 کردند.مي  احيای انديشه و تفکر اسالمی و فرهنگی شيعی سبب نياز و ضرورت فرهنگی فعاالنه

------------------------- 

 ت:مواضع سیاسی امام وبرخورد حکوم

امام باقر نيز مانند پدرخود اصل تقيه را برای امنيت شيعيان ورهبران آنها به کاربرد و در برابر حکومت 
و مظالم آنها سکوت نکرد و با تبيين خط امامت مشروعيت حاکميت را زير سوال برد و نخبگان را به 

ر بود و پيوسته ايشان را زي اعتراض عليه حاکمان تشويق می کرد. در نتيجه حکومت هميشه به امام بدبين
نظر داشتند تا اينکه هشام به اجبار امام و فرزندانش را در دمشق نگاه داشتند و برای تحقير ايشان مناظره 
ای با رهبران مسيحی تشکيل دادند که باعث سرافرازی امام شد و بعد ايشان را به مدينه باز گرداندند و در 

 نهايت امام را به شهادت رساندند.

------------------------------------------------------------------------------------ 
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 تاريخ امامت امام صادق :

هجری متولد شدند. ايشان در بحرانی ترين اوضاع جهان اسالم امامت شيعيان را  81امام صادق در سال 
باسيان و سقوط دولت امويان. بر عهده گرفتند. دورانی که مصادف بود با شکل گيری جنبش ع

شيعه بودند. ايشان در زمينه های علوم حديث و فقه   ايشان بنيانگذار مکتب جامع حقوقی و فقهی
 و علمی و سياسی معارف ارزشمندی به يادگار گذاشتند.

از نظر سياسی ، اين دوره همراه با  -3دوره ايشان از نظر سياسی و فرهنگی بسيار مورد توجه بود. 
از نظر فرهنگی نيز دورانی بود که بيشتر علوم اسالمی از جمله فقه -2مت بنی عباس بود. حکو

 و حديث، تدوين و منتشر شد و علم کالم مجال بروز يافت.

امام صادق برای انتشار علوم اهل بيت و در دفاع از مذهب شيعه در برابر ساير فرق مسلمانان و نيز 
 حمالت ملحدان بسيار کوشيد.

---------------------------- 

 نهضت علمی و فرهنگی در عصر امام صادق)ع(:

و علت آنها   اين دوران را می توان دوران اوجگيری فرقه های مذهبی و تکوين نحله های فکری دانست.
 را ميتوان دوری جستن خلفا و حکومت های بعدی از آموزه ها و انديشه های دينی دانست.

ردم سرزمين های فتح شده با نوعی تغيير در ترکيب جمعيتی مواجه گشته بودند و در اين دوران که م
رهبران نمی توانستند به درستی و به صورت جامع دين را عرضه کنند. از اين رو مردانی در 
سرزمين های دوردست و به دور از ياران پيامبر فقط شعارهای عدالت، صلح و برادری را شنيده 

آرا و آيين اديان و مذاهب ديگروارد اسالم شد و هر يک خود را مکتب و فرقه  و به تدريج عقايد و
 مذهبی اسالم می ناميدند.

امام صادق )ع( در چنين شرايطی با پشتوانه غنی از ذخاير معنوی و دينی به تکميل و تحکيم پايه های 
مدرسه فقهی  علمی و حقوقی و فرهنگی تشيع پرداخت و آن را بارور ساخت و ايشان با تاسيس

 بقاء استمرار شيعه را تضمين نمود.

)زراره( در مقام مرجع علمی و فقهی به امام کمک بسيار  ابوالحسن بن اعین يکی از شاگردان امام به نام
شناخته می شدند و فعاليت های او و  التمیمیة يا الزراریه نيز به نام زراره نمود. و شاگردان

 ادق)ع( و امام کاظم )ع( کردند.شاگردانش کمک بسياری به امام ص

----------------------------- 

 امام صادق)ع( و نظریه امامت:

پيدايش انديشه های زيديه، کيسانيه و رواج جنبش های مدعی مهدويت و قيام عباسيان باعث شد درمورد 
اوليه مفهوم رسالت و نظريه امامت ابهامات و ترديدهای گوناگونی به وجود آيد. و امام با تمسک به مبادی 

امامت به شرح و گسترش قواعد و اصول امامت می پرداخت و بيشتر معطوف به دو اصل مهم و بنيادی 
 در امامت شيعی بود:
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امامت موهبتی است ازسوی خداوند به شخص برگزيده ای از خاندان پيامبر  نص در تعیین امام:    -3
بعدی منتقل می کند. بنابر نص امامت در تمام شرايط  و امام قبل از رحلتش، امامت خود را به امام

سياسی به فردی از اعقاب فاطمه و علی )ع( محدود می شود و پيامبرامامت را به حضرت علی و 
وسپس نسل های بعدی منتقل شد و اين امر مهمترين وجه تمايز عقيدتی  بعد از ايشان به فرزنداو

 اين گروه از شيعيان اماميه بود.

امامت يعنی احاديثی که به انتقال علم ازلی به گونه ای انحصاری به امامان خاص الهی از خاندان  " نص در
 پيامبر و از نسل علی اشاره دارند "

بهترين حديثی که شيعه برای علم امام که بدان تمسک می کنند، حديثی است که همه  علم امام:    -2
 آن را نقل می کنند: " من شهر علم هستم و علی دروازه آن شهر است. " فرق اسالمی

همه منابع اهل سنت و شيعه گزارش می دهند که امام صادق)ع( در مسائل مذهبی، علوم، و معارف از 
دانشی بيکران و علمی سرشار برخوردار بوده اند و دانش امامان از علوم معارف اسالمی و اسرار هستی 

 ممتاز و حتمی آنان است. از ويژگی های

--------------------------------- 

 پایه گذاری فرهنگ مکتوب:

امام صادق به منظور ماندگاری و تعالی در علوم اسالمی، در فرصتی که در اختيار شيعه و انديشمندان 
ر براث اسالمی قرار گرفت به فرهنگ سازی دينی و انتقال مواريث اسالمی به نسل های بعدی پرداخت.

همين تالش امام صادق بود که عالمانی از شاگردان او به تدوين رساله ها و کتب در مسائل مختلف علوم 
اسالمی پرداختند. امام با تمسک به آموزه های نبوی به شاگردان و فرهيختگان شيعی اش توصيه می کرد 

 که علم را مکتوب و تدوين نمايند.

----------------------------------- 

 جنبش های شیعی در عصر امام صادق :

اين جنبش بخاطر اينکه رهبر آن زيد فرزند امام سجاد )ع( بود به زيديه معروف  جنبش زیدیه:    -3
با نظام های حکومتی، سازش ناپذيری آنان در برخورد خشونت آميز با   شد و بدليل عدم همکاری

 بدست آوردند.حاکمان و حکومت ها شهرت فراوان در جهان اسالم 

هجری مبارزات خود را با تکيه به امر  322زيد برعليه هشام بن عبد الملک قيام کرد و در سال     -2
به معروف و نهی از منکر و خونخواهی امام حسين آغاز نمود ولی شکست خوردند و زيد دستگير 
شد و به شهادت رسيد. اين قيام زمينه ساز جنبشی فراگير عليه حکومت ها شد و از نظر فکری 

پيدايش انديشه زيديه گرديد. زيديه با اعتقاد به اصل امامت به شيعه اثنی عشريه و گرايش  باعث
 فقهی به فقه حنفی تا حدودی به اين مذهب نزديک شدند.

  

 مهمترین اصول اعتقادی زیدیه:
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 تاکيد بر فاطمی نسب بودن امام و حصر امامت در فرزندان آن حضرت.    -3

 افضليت امام علی بر ساير صحابه در خالفت و در عين حال جواز تقدم مفضول بر فاضل.    -2

 پذيرش و جواز وجود دو امام در يک زمان در دو منطقه.    -1

 قيام مسلحانه در برابر ظلم.    -4

 مشروعيت امام مشروط به دعوت آشکار به خود و قيام عليه ظالمان است.    -5

----------------- 

يی فرزند زيد در نواحی مشرق جهان اسالم قيام پدر را ادامه داد و به مدت سه سال قيام خونينی را در يح
 هجری به شهادت رسيد. 325خراسان عليه امويان رهبری کرد و سر انجام در سال 

--------------------------- 

 قیام محمد نفس زکیه :    -3

موی ضديت داشتند و بعد ها نيز در زمان عباسيان به مخالفت های اينان همواره با حکومت های ستم پيشه ا
خود ادامه دادند. چرا که عباسيان از ابتدا حکومت خود راحکومتی شيعه می دانستند و از همکاری فرزندان 
امام حسن استقبال می کردند. اما بعد از تثبيت حکومت به تدريج علويان را از حکومت خود جدا کردند 

علويان روش خود را تغيير  منصور واره با علويان به ستم رفتار می نمودند تا اينکه در زمانهم  وآنان
 و برادرش نفس زکیه معروف به مثنی محمد بن عبدهللا بن حسن داده، به مبارزه روی آوردند. در نتيجه

. محمد بن عبدهللا ابراهيم در برابر عباسيان قيام کردند و در شهر های مختلف هوادارانی را بدست آوردند
حکومت منصور قيام کنند اما ابراهيم   در مدينه و برادرش ابراهيم در بصره تصميم گرفتند هم زمان عليه

بيمار شد و هر دو قيام جداگانه صورت گرفت و حکومت هر دوی آنها را شکست داد .اين قيام شديد ترين 
 دهه نخست بود. و گسترده ترين قيام مسلحانه عليه حکومت عباسيان در دو

قيام مخالف بود و بيان داشتند که اين حرکت مورد حمايت مردم نيست و در نتيجه   امام صادق)ع( با اين
 محمد بن عبدهللا در همان روز های اول جنگ کشته شد .

------------------------------ 

  

 امام صادق )ع( و اندیشه های غلو :

اين انديشه به زمان بعد از شهادت امام حسين و قيام مختار باز می گردد. پيروان اين انديشه مسلمانانی 
و دورمانده از آموزه های اسالم بودند. آنان به اولوهيت و حلول نور الهی در امامان، بداء،   سطحی نگر

ی دادند. اينان خود را به هيچ تناسخ، تشبيه و رجعت معتقد بودند و گاهی به آنان رنگ و بوی سياسی م
تکليف شرعی ملتزم نمی دانستند و جوهر دين را محبت به امامان می پنداشتند و بی قيدی آنها نسبت به 
شريعت باعث تنزل منزلت امامان شيعه بود و خطری برای شيعه محسوب می شدند وامام صادق به شدت 

 به مبارزه با اين جريان انحرافی پرداختند.
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توصيه اکيد ايشان مبنی بر اجتناب از تماس و رابطه  -3امات عملی امام در مبارزه با اين گروه ها : از اقد
امام نشانه شيعه را عمل به شريعت و منزه دانستن امام از الوهيت و تقوا پيشگی می دانست  -2با آنان بود.

حذر داشت. اقدامات امام باعث دور  و نمادين کردن مفاهيم دينی بر  مردم را از اقدامات تاويل گرايانه -1
 کردن و نجات يافتن شيعيان از جريان غلو شد.

----------------------------- 

 مواضع سیاسی امام صادق در مقابل حکومت :

تقيه: ادعای رهبری مسلمانان و وحقانيت بی دليل عباسيان و قبل ازآنها امويان وبرخی رهبران فرق 
وهمچنين درک نکردن معانی دينی ازسوی عالمان سطحی نگر و کج انديش ازداليل اصلی اتخاذ سياست 

 تقيه ازسوی امام)ع( بود.

يت شيعی، نيازمند ايمن سازی شيعيان بود درواقع اصل تقيه اززمان امام چهارم به بعد جهت بازسازی هو
و متناسب با علم الهی امامان نيز هست. ابتدا تنها افرادی خاص ظرفيت عمل و ادراک حفظ اسرار وعلوم 
الهی را داشتند و امام تقيه را جهت حفظ اسرارضروری می دانستند و آنرا به شيعيان نيز توصيه می 

   کردند.

ان کاری را بعنوان اصل مسلم آموزش داد تا کامال تثبيت گردد. بگونه ای که اين احتياط و پنه امام صادق
می دانند. برهمين اساس امام با روشی هوشمندانه و در پوشش  بنیانگذار آئین تقیه در شیعه و اسالمامام را

مت وهای مختلف به تبيين انديشه سياسی شيعه و امامت الهی پرداخت و به گونه غير مستقيم مشروعيت حک
 سياسی را بی اعتبار می ساخت.

  

  

اين سازمان از زمان امام صادق آغاز به کار کرد و وظايف و مشخصات ويژه ای داشت،  سازمان وکالت:
 از جمله:

 -1      از طريق شبکه ارتباطی خاص.  معرفی وکيالن به جامعه شيعی -2    تعيين و عزل وکيالن. -3
ابله با جريان ها و اشخاص کاذب که خود را به امامان منتسب می مق -4     نظارت بر کار وکيالن.

 تامين مالی سازمان و فعاليت های فرهنگی و علمی و مبارزاتی شيعيان. -5    کردند.

 شيعيان با امام با مشکل مواجه شده بود.  سازمان وکالت از اين رو شکل گرفت که ارتباط گسترده و علنی

ی ارتباط شيعيان را با امامان حفظ می کرد و در دوران امامان بعدی نيز استمرار اين شبکه به گونه ای پنهان
 يافت.

در انتخاب وکيالن وثاقت، امانتداری، درستکاری، رازداری، هوشمندی، نظم و کاردانی آنان مورد نظر 
 امامان بود.

--------------------------------- 

 امام صادق و قیام عباسیان :
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دعوت خود را آغاز  ابو مسلم خراسانی و ابو سلمه خالل با رهبری  عباسيان ابتدا به صورت مخفيانه
کردند. آنها ابتدا فعاليت خود را به اسم خاندان پيامبر و با شعار هواداری از آنان آغاز کردند. آنان نخستين 

ران مبارزات، موضع امام در آغاز کردند و به پيروزی رسيدند. در همه دو 329قيام خود را در سال 
برابر دعوت و مبارزات عباسيان با احتياط و نارضايتی همراه بود و بعد از تثبيت امام در شهرت و علم، 
نسبت به عباسيان اعالم نارضايتی کرد. به ويژه در دوران حکومت منصور، موضع گيری امام اعالم 

و نا مشروع دانستن حکومت عباسی، به قرآن و  نارضايتی ايشان از حکومت بود. در به رسميت نشناختن
روايات استناد می کردند. و به همين خاطربود که منصور عباسی، طرح شهادت امام و حذف آن حضرت 

 را در سر پروراند تا اينکه سرانجام چنين شد.

  

  

-------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 عصر تکثروسازماندهی شیعه

 تاریخ امامت امام کاظم:

به دنيا آمد.او را به دليل برخورداری ازحلم وشکيبايی درقبال مخالفان و  328امام موسی بن جعفردرسال 
فرونشاندن خشم درمقابل دشمنان به کاظم ملقب گرديد. سالهای امامت ايشان مقارن باحکومت چهارخليفه 

 مهدی، هادی، هارون الرشيد( بود. عباسی )منصور،

دوران امامت ايشان همراه با تثبيت حاکميت عباسی و قيام های متعدد عليه عباسيان است. به همين دليل 
ايشان نيز سياست تقيه را در پيش گرفتند و از آشکار نمودن آئين و امور عبادی و مذهبی شيعه سخت 

ان وکالت پرداختند. ايشان همچنين با نفوذ دادن عناصر جلوگيری می نمودند و همچنين به گسترش سازم
کليدی از نخبگان شيعه، شيعيان را از خطر های ناشی از حکومت حفظ می کردند و همچنين مدرسه و 

شهید  علمی امام صادق را استمرار بخشيدند و سعی کردند از قيام های افراد پاک چون-مکتب فقهی
 حمايت کنند. فخ

------------------- 

 قیام شهید فخ :

يکی از علويانی بود که در دوره عباسيان به دليل ظلم و ستم دست به قيام زد. او تعداد  حسین بن علی
اندکی را در حجاز جمع کرد و با سپاه هادی عباسی در سرزمين فخ روبرو شد و بعد از درگيری به شهادت 

او در مقابل عباسيان حمايت می کرد. به همين  رسيد. اگر چه امام خود در اين قيام شرکت نداشت اما از
دليل عباسيان امام را متهم کردند که قيام به دستور ايشان صورت گرفته و تصميم گرفتند امام را به قتل 

 برساند، اما قبل از آن مرد.

---------------------- 
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 امام کاظم واسماعیلیه :

اختالفاتی پيش آمد. چرا که عده ای   بعد از رحلت امام صادق در مورد امامت امام کاظم در بين شيعيان به
پسر ارشد امام بودند. اما اسماعيل پيش از شهادت امام صادق از دنيا رفت و امام  اسماعیل معتقد به امامت

بسيار تالش نمودند که مرگ او را بر همگان آشکار کنند. اما با اين حال ، عده ای با ادعای زنده بودن او 
 را مهدی خواندند و عده ای مرگ او را پذيرفتند اما فرزند او محمد را امام ناميدند.

را اسماعيليه ناميدند که بيشتر به قيام های مسلحانه مشهورند. انديشه مهدويت در نزد اسماعيليه امری  آنها
ضروری بود، ولی امام کاظم به شدت به رد و نفی آنها در اسالم پرداخت. از جمله زمينه هايی که باعث 

ی خود د. امام سه نفر را وصپيدايش فرقه ديگر شيعی گرديده شيوه وصيت امام صادق در تعيين جانشين بو
کرد. خليفه و دو فرزند خود به نام عبدهللا و امام موسی کاظم. عبداله بعد از رحلت امام صادق از طرف 

 ناميده شدند. اما بتدريج معلوم شد که او امام نيست. فطحیه گروهی از شيعيان بعنوان امام شناخته شد. اينان

---------------------------- 

 کاظم و حکومت عباسیان:امام 

دوران امامت امام کاظم با اوايل شکل گيری حکومت عباسيان همزمان است در دوران منصور سخت 
گيری نسبت به شيعه بسيار بود اما امام در زمان مهدی عباسی به بغداد تبعيد شد اما بعد از مدتی آزاد شد 

 و به مدينه بازگشت.

سختگيری عباسيان نسبت به علويان زياد شد و در زمان هارون الرشيد  درواقع بعد از قيام شهيد فخ بود که
به اوج خود رسيد امام به شدت تقيه را پيشنهاد می کرد . امام در ميان مردم نفوذ بسياری داشت بطوری 
که معتقد بودند دو خليفه وجود دارد، يکی هارون و ديگری موسی بن جعفر به همين خاطر هارون دستور 

 در بغداد به شهادت رسيد. 381ردن و قتل امام را صادر کرد و امام در سال زندانی ک

------------------------ 

 امام کاظم و معتزله :

از زمان امام صادق )ع( جريانهايی در جامعه پيش آمد از جمله معتزله که يک جنبش عقل گرا بودند. اينان 
 ردند و مورد انتقاد امامان شيعه قرار گرفتند.به توجيه گزاره های دينی در پرتو عقل توجه می ک

مهمترين مسائل مورد اعتنا و بحث انگيز در مذهب اعتزال صفات خدا و برخی مباحث پايه در معرفت 
 دينی بود و امام در برابر آن ها به تبيين عقالنی بنيان های دينی در چارچوب شرع و قرآن پرداخت.

---------------------------------------------------------------------------------- 

 تاریخ امامت امام رضا )ع( :

 233متولد شد. به مدت بيست سال امامت شيعيان را برعهده داشت. ايشان ازسال  348امام رضا در سال 
 و عهده دار منصب واليتعهدی مامون عباسی  به مدت دو سال در مرو و در دارالخالفه سکونت داشتند

ده نامي واقفیه بودند. اما عده ای که مرگ امام کاظم را باور نداشتند از ايشان به نام مهدی ياد می کردند که
باعث انحراف در شيعه شدند. اينان به دليل عدم رهبری سرگردان بودند و اين سرگردانی   می شدند و

 که به حلول و تناسخ معتقد بودند.شکل گرفت  ممطوره باعث سوء استفاده عده ای گرديد و فرقه ای به نام
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دوران امام رضا مصادف با سالهای پايانی حکومت هارون الرشيد بود و بعد از آن امين ومامون حکومت 
را بدست گرفتند و مامون برای اينکه بتواند به حکومت خود مشروعيت بخشد به هواداری از شيعيان 

ن حکومت مامون دوره جديد قيام های علويان بود از پرداخت و سياسيت مدارا پيشه کرد و در واقع دورا
 عموی امام رضا معروف به ابن طبا طبا علوی و ديگر قيام های شيعيان . محمد بن جعفر جمله قيام

در دوران امامت امام رضا به دليل توسعه فرهنگ و انديشه شيعی انحراف عقيدتی و فرقه ای در شيعه 
درميان شيعيان به ظهور رسيدند. اين بزرگان فرهنگ حديثی را به کمک بسيار اندک بود و عالمان بسياری 

 اصول تاليف شده حفظ کردند تا به دوران غيبت رساندند.

 امام را  در برابر قيام هايی که در گوشه و کنار صورت می گرفت مامون برای فرو نشاندن اين قيام ها
اض و قيام علويان جلوگيری کند و هم حمايت تحت الحفظ به مرو محل حکومت خود آورد تا هم از اعتر

 را داشته باشد .  امام

---------------------- 

 امام رضا و مامون عباسی :

از مهمترين بخش های زندگی امام رضا )ع( حضور ايشان در مرو و بر عهده داشتن واليتعهدی مامون 
 عباسی است .

فعاليت  -1تبليغ و نشر انديشه های شيعی  -2و حجاز  قيام های متعدد در عراق  -3مامون به داليلی چون:
های سياسی و فرهنگی علويان و شيعيان در نواحی مرکزی و شرق جهان اسالم مجبور شد که با تظاهر 
به دوستی با امام و نيز برتر دانستن ايشان، امام را به مرو فرا خواند تا بدين وسيله بتواند حکومت خود را 

کنترل آن حضرت و از بين بردن استقالل  -4ديگر مامون از انتقال امام به مرو، مشروعيت بخشد. هدف 
ايشان بود و هم چنين بتواند از قدر و منزلت امام در پذيرش واليتعهدی بکاهد و سعی کرد تقدس امام را 

 متهم کند . دنیا طلبی در ميان مردم از بين ببرد و ايشان را به

------------------------- 

 اضع امام در مقابل مامون عباسی :مو

ا در پيش گرفته بودند، اما در برابر اصل امامت و دين تقیه ر امام رضا که همچون امامان ديگر سياست
تن به تقيه ندادند. ايشان از همان ابتدا سعی کردند که مخالفت خودرا با انتقال به مرو نشان دهند و با وجود 
تمام مخالفت های امام، ايشان بعد از دو ماه به مرو منتقل شدند. امام تالش بسيار نمود تا مامون به اهداف 

ازعباسيان مبنی بر بحق بودن اهل بيت برای امامت اعتراف گرفت اين  -3نرسد از جمله اينکه:  خود
همچنين ايشان عدم ميل خود را در پذيرفتن واليتعهدی در پی  -2  درست بر خالف خواسته مامون بود

هيچ گونه  همچنين شرط کردند که هيچ عزل و نصبی انجام نخواهند داد و-1  جلسات بسيار بيان نمودند
 مداخله ای در امور سياسی و جاری نخواهد داشت.

----------------------------------- 

 سیاست مامون در تضعیف موقعیت امام :
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در مقابل تالشهای امام رضا در حقانيت امامت خود، مامون سعی کرد تا شيعيان و مسلمانان را نسبت به 
علم امام دچار ترديد کند و ايشان را در برابر هجوم انديشه های هندی و يونانی قرار می داد و مجلس 

عقالنی از دين برخاست و  مناظره بر پا می کرد. اما امام با گرد آوردن دانشمندان و متکلمان به دفاع
مامون به اصحاب اعتزال روی آورد که البته خود به گرايش عقل گرايی متمايل بودند. اما مامون به اين 
نتيجه رسيد که جلسات مناظره نه نتها امام را محور توجه همه دانشمندان قرار می دهد بلکه اعتبار ويژه 

سعی کرد امام را کنترل کند و روابط  پس ت ايشان است،ای برای امام و فرضيه ای برای عيان شدن امام
او را محدود سازد از طرف ديگر مامون اقامه نماز عيد فطر را به امام سپرد تا به مردم نشان دهد که 
ايشان در عرصه حکومتی فعال است، اما اين اقدام نيز اشتباه بود چرا که با استقبال قابل توجهی از سوی 

امون ناچار شد امام را باز گرداند از سوی ديگر امام در مسئله هجوم به ممالک شرقی مردم روبرو شد و م
به عباسيان اعتراض کرد و مامون که می ديد امام همه سياست های ايشان را خنثی می کند ناگزير شد ابتدا 

 در توس به شهادت رساند. 231و سپس امام را در اوايل سال  فضل بن سهل وزير خود

--------------------------------------------------------------------------------- 

 تاریخ امامت امام محمد تقی )ع( :

هجری متولد شدند، دوران امامت ايشان همزمان با حکومت دو خليفه  395امام محمد بن علی در سال 
 عباسی مامون و معتصم بود.

 223تا  231ی به امر خداوند به امامت منصوب شدند و از سال ايشان اولين امامی بودند که در سن کودک
 می باشد. جواد و تقی عهده دار امامت الهی شيعيان شدند و القاب مشهور ايشان

-------------------- 

 امام جواد و خلفای عباسی :

با خود و مامون عباسی برای رهايی خويش از اتهام به قتل رساندن امام رضا و همراه نمودن شيعيان 
همچنين به داليل شخصی عالقه به مباحث علمی، مجالس مناظره را با حضور امام جواد تشکيل می داد و 

 از دانشمندان نامدار آن زمان بود. یحیی بن اکثم مهمترين اين مجالس مناظره امام با

بگيرد و فعاليت مامون سعی می نمود که امام را به اين مباحث علمی مشغول دارد و ايشان را زير نظر 
را نيز به عقد ايشان در  ام فضل های سياسی و فرهنگی ايشان را کنترل نمايد، به همين خاطر دختر خود

يت بود و هدا تقیه آورد که ابتدا موجب خشم عباسيان شد . سياست امام جواد در مقابل خالفت همان سياست
مخالفان امام سعی می کردند با برپا نمودن و رهبری شيعيان از طريق سازمان وکالت بود. از طرف ديگر 

جلسات مناظره عقايد امام را آشکار سازند و ايشان را در برابر مذاهب مختلف مردم سرزمين های عربی 
که بيشتر پيرو خلفا بودند قرار دهند. و پرسش هايی را در جمع عالمان و مردم مطرح می کردند تا با 

 او را منزوی و مورد بغض عوام قرار دهند.آشکار ساختن عقايد و ديدگاهشان ، 

 25پس ازمامون معتصم عباسی در اولين سال حکومت خود امام را به بغداد فرا خواندند و ايشان را در  
 سالگی به شهادت رساندند.
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 والسالم علیکم ورحمة هللا و برکاته

  

h.m.f1358@gmail.com    :ایمیل استاد 
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