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 : امام عیل علیه السالم از تولد تا خالفت فصل یکم

 

 امام عیل )علیه السالم( در دوران رسول  خدا )صیل هللا علیه و آله( 

رجب سال یس عام الفیل، در خانه کعبه، از فاطمه دختر أسد بن    ۱۳عیل بن ابی طالب )ع( در روز   

ت ابوالحسن بود اما بعدها   رسول هللا )ص( وی را ابوتراب کنیه داد. از هاشم زاده شد. کنیه آن حضر

به   را  وی  )ص(  خدا  رسول  است.  حیدر  و  اسدهللا  فاروق، صدیق،  )ع(،  هادی   ، مرتضر وی  القاب 

ر مردی بود که اسالم  ر ملقب کرد. او از کودیک در خانه پیامتی )ص( پرورش یافت و نخستیر مؤمنان نتر امتر

  )ص( )ص( هنگام دعوت خویشان خود درباره وی فرمود: آورد و با رسول خدا )ص( نماز خواند. پیامتی 

 و وصیر و خلیفیر فیکم فاسمعوا له وأطيعوا: این برادر و ویص و خلیفه من در 
 إن هذا اخر

 میان شماست. پس از وی بشنوید و فرمانش را اطاعت کنید. 

ابوطالب، از رسول امام عیل )ع( در تمایم ساعات هولناک شبانه روز و حمالت ناگهابر قریش در دره  

ت در بستر ایشان خوابید  هللا مراقبت میکرد. وی در شب هجرت رسول خدا )ص( به دستور آن حضر

 عیل    بعثتو به این مناسبت شب اول ربیع االول سال چهاردهم  
ی

را به پاس فداکاری و از جان گذشتگ

یه از قرآن را فداکاری عیل)ع( علیه السالم «لیلة المبیت» یم خوانند. برخر از مفرسان شأن نزول این آ 
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ر بندگابر  از مردم کسابر هستند که از جان خود در راه رضا)ع(ی حق در گذرند و خدا )ص( دوستدار چنیر

 است. 

ر    عیل علیه السالم پس از سه روز به همراه مادرش و فاطمه زهرا عازم مدینه شد و رسول خدا )ص( نتر

چهار روز در قبا در انتظار عیل علیه السالم ماندند. در جریان عقد اخوت میان مسلمانان، رسول خدا 

  )ص( عیل علیه السالم را برادر خود خواند و فرمود: «أنت أخر فر الدنیا واآلخرة» فداکاری و از جان

 وی در راه اسالم چنان بود که  
ی

کان در پیکار بدر به دست وی کشته شده    ۲  ۲یا    ۱۸گذشتگ نفر از مرسر

ئیل به پیامتی )ص( گفت این است جانبازی»  در غزوه أحد پس از دفاع عیل علیه السالم از رسول هللا جتی

ر پاسخ داد: «عیل علیه السالم از من است و من از او هستم.» جتی  ت نتر ئیل گفت: «من از هر آن حضر

اال   «ال سیف  میشد که  شنیده  أحد  در  زمان صدابی  این  در  روایات،  از  برخر  اساس  بر  دو هستم.» 

د خندق هنگایم که پهلوان قریش عمربن عبدود به دست عیل علیه   ذوالفقار، الفیر اال عیل « در نتی

 السالم کشته شد، رسول هللا فرسود 

بة عیلی يوم الخندق أفضل من عبا
ر ضر  دة الثقلیر

اسالم  در جریان جنگ خیتی هنگایم که سپاه  و  بود  قرارداد صلح  پیمان صلح حدیبیه، کاتب  در  وی 

نتوانست یگ از قلعه های خیتی را فتح کند، رسول هللا فرمود: «فردا پرچم را به دست کیس خواهم داد 

ت میدارد و خدا )ص(وند  که خدا )ص( و رسولش او را دوست دارند و او هم خدا )ص( و رسولش را دوس 

وزی را نصیب ما خواهد کرد.» فردای آن روزء رسول خدا )ص( پرچم را به دست   به دست وی فتح و پتر
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عیل علیه السالم داد و مرحب، پهلوان یهودی به دست وی به هالکت رسید و آن قلعه گشوده شد. در  

دا )ص( عیل علیه السالم را مامور فتح مکه وقیر سعد بن عباده گفت امروز روز انتقام است، رسول خ

ر  ر نتر کرد تا پرچم سعد را گرفته و بگوید: «امروز روز مرحمت است» عیل علیه السالم در پیکار خونیر

کان را کشت و از رسول خدا )ص( دفاع کرد.    سخیر نمود و برخر از مرسر
ی

پس از فرار مسلمانان، ایستادیک

هللا بود، مگر در غزوه تبوک که یامتی )ص( وی را به    عیل علیه السالم در تمایم غزوات همراه رسول

 جانشییر خود بر شهر و خانواده خویش گمارد. 

در این زمان منافقان بدگوبی کردند و گفتند: «رسول هللا از عیل علیه السالم افرسده خاطر و به وی بی  

 اعتنا 

ت را از گفت ار آنان باختی ساخت. رسول  شده است.» عیل )ع( خود را به پیامتی )ص( رساند و آن حضر

 خدا )ص( فرمود: 

آیا خشنود نیسیر که نسبت به من همان مقام را داشته بایسر که هارون نسبت به مویس )ع( داشت؟ 

 مگر آنکه پس از من پیامتی )ص(ی نخواهد بود. 

رسول خدا )ص( در سال نهم و دهم چندین کار مهم به عیل علیه السالم واگذار کرد که از آن جمله  

کان در عید قربان سال نهم هجری بود. وی در سال دهم هجری برای  ماموریت ابالغ آیات برائت از مرسر

 آنان را به اسالم خواند؛ به  
ی

ر یمن اعزام شد و به شایستگ دعوت قبیله همدان و سپس مذج به رسزمیر

 در یک روز ایمان آوردند هنگایم که رسول خدا )ص( ب
ی

ا نامه عیل علیه گونه ای که بزرگان همدان همگ

بر   درود  بر همدان  «درود  فرمود:  و  افتاد  به سجده  آگاه شد،  قبیله همدان  آوردن  اسالم  از  السالم 

همدان» امام عیل علیه السالم پس از جمع آوری صدقات مسلمانان و جزیه مسیحیان نجران به دستور 

 رسول هللا از یمن بازگشت و در مراسم 

آن حضر  و  کت کرد  الوداع رسر روز حجة  در  )ص(  یک ساخت. رسول خدا  قربابر خود رسر در  را  او  ت 

هجدهم ذیحجه سال دهم هجری در غدیر خم حدیث غدیر را درباره امام عیل علیه السالم بیان فرمود 

و او را به جانشییر خود منصوب کرد. پیامتی )ص( پس از بازگشت به مدینه بیمار شد و در لحظات  

 ع( تکیه زد و با او سخن گفت و در آغوش وی از دنیا رحلت نمود. پایابر عمر خود بر سینه عیل ) 

افزون بر آنچه گفته شد، فضایل امام عیل علیه السالم در منابع شیعه و اهل سنت بسیار است که در 

اینجا تنها به بیان دو نمونه بسنده میکنیم، رسول هللا فرمود عیل علیه السالم همراه با قرآن و قرآن با 

 السالم است و میان این دو جدابی نیست تا هنگایم که بر حوض کوثر بر من وارد شوید. عیل علیه 

ر رسول خدا )ص( فرمود:   همچنیر

د و در بهشت برییر که پروردگارم   کند و مانند من بمتر
ی

 هر که خوش دارد، مانند من زندیک

تداران او را دوست بدارد  آماده کرده ساکن شود، پس والیت عیل علیه السالم را پس از من بپذیرد و دوس

ت من هستند و از خاک و كل من   وی کند؛ زیرا که آنان عتر و به اهل بیتم پس از من بپیوندد و از آنها پتر

آفریده شدهاند و فهم و علم من به آنان تزریق شده است. پس وای بر کسابر از افت من که فضیلت  

ند و رحم مرا به جای وصل، قطع ک ن ند. خدا )ص(وند از شفاعت من، آنان را بهره آنان را نادیده بگتر

 مند نسازد. 
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 حیات امام عیل )ع( پس از رحلت رسول خدا )ص( 

 حادثه سقیفه 

پس از رحلت پیامتی )ص( اسالم حادثه ای اتفاق افتاد که به نام محل وقوع آن، سقیفه بیر ساعده  

ر حدود میان مذا  برای تعییر
هب اسالیم و زمینهای بر پیدایش  خوانده شده است. این واقعه نقطه عطفر

مبابر اعتقادی گوناگون گردید. هر یک از فرق اسالیم توجیه و تفستر این حادثه و روال پیش آمده در 

ر ارزشهای مبابر خود به شمار آورده اند.   سقیفه را زمینهای برای تعییر

افتادن موقعیت خود   به خطر  از  به دلیل ترس  انصار  بیانگر آن است که  در مسئله جانشییر  تاری    خ 

رسول خدا )ص( بدون هیچگونه برنامه مدون قبیل، خارج از مسجد در «سقیفه بیر ساعده» گرد آمدند 

و بر امارت سعد بن عباده اتفاق کردند، ویل گرویه از آنان گفتند: «یک امتر از ما و یک امتر از مهاجران 

ن قرییسر رفتند و به آنها گفتند: «اگر شما انتخاب شود.» در این حال دو نفر از انصار به نزد مهاجرا

د، خود را به آنها برسانید.»  خواهان خالفت هستید، پیش از آنکه کار انصار رس بگتر

یافتند.  انتظار داشتند انصار بدون حضور آنان کاری انجام دهند، در سقیفه حضور  ر که  نتر پرد آنان 

افت قریش   در میان عرب و خویشاوندی با رسول هللا و سبقت  ابوبکر در سخنان خود، میان انصار بر رسر

اف به همرایه انصار با   قوم خویش در اسالم تأکید کرد و حق امارت را از آن قریش دانست. أو با اعتر

رسول هللا أنان را به تسلیم در برابر امر خدا )ص( دعوت نمود و برای انصار پست وزارت را پیشنهاد کرد 

وزیر.» در این حال، میان سخنگوی انصار و مهاجران مجادله ای درگرفت که  و گفت: «منا امتر و منکم 

ناگهان بشتر بن سعد خزرخی با ابوبکر و سپس اوسیها به سبب اختالف قبیله ای که از پیش از اسالم با  

خزرجیها داشتند، بیعت کرد گفتند: «اگر امارت به سعد بن عباده برسد، هیچگاه بهره ای از آن نصیب 

خواهد شد.» و با ابوبکر بیعت کردند. در این میان، فریاد مخالفت گرویه از انصار که گفتند:  اوس ن

ر که بیعت نکرد، با خشونیر   «ما جز با عیل )ع( بیعت نخواهیم کرد.» به جابی نرسید و سعد بن عباده نتر

لیفه رسول هللا  تمام رانده شد. فردای سقیفه صبح روز سه شنبه در مسجد النیی با ابوبکر در مقام خ

ابر خود گفت من بر شما امارت پیدا کردم، ویل از شما بهتر نیستم.   بیعت شد. او در سختر

بدین سان انصار دانه ای کاشتند که محصول آن را مهاجران قرییسر درو کردند. به این ترتیب مدیریت 

ی  سیایس نوییر در اسالم به نام خالفت شکل گرفت شکست انصار نتیجه سسیر رای،   عدم تصمیم گتر

 در گفتار و کردار و اختالف قبیله ای و خویشاوندی در میان آنها بود که به ناگاه آنان  
ی

واحد، ناهماهنگ

اکت در آن رایصر کرد.   را از ادعای خالفت، به رسر

وزی مهاجران باید گفت کهولت سن، آرامش، متانت، مدیریت، کاردابر و هدف داری ابوبکر  درباره پتر

های تثبیت موقعیت وی در سقیفه بود، اما ابوبکر بیش از همه بر قرییسر بودن خود تاکید داشت؛ زمینه  

 قریش نسبت به دیگر قبایل از اقتدار، انسجام اجتمایع، عصبیت و  
ی

زیرا جایگاه مایل، سیایس و فرهنگ

ی خالفت و تحکیم موقعیت ابوبکر  را بیش از   پیوندهای دروبر قوی تری برخوردار بود. برخر شکل گتر

همه، نتیجه طرح از پیش برنامه ریزی شده مهاجران قریش قبل از رحلت رسول هللا دانسته و در این  

ر پوشیده نمانده تضی    ح کردهاند.  قان نتر  باب به شواهد بسیاری که بر محققان اهل سنت و مسترسر

ر یم نماید که تشکیل سقیفه از سوی انصار با شتاب و عجله و بدون برنامه   ریزی و هدف مشخص،  چنیر

برای خنیی سازی این طرح بوده است تا موقعیت خود را از دست ندهند. از سوی دیگر پس از اجتماع  
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سقیفه، برخر از اصحاب کبار و گرانمایه رسول هللا با تشکیل اجتمایع شبانه در محله بیر بیاضه، برای 

اف قریش مانع از اقدام عمیل تثبیت موقعیت اهل بیت تالش کردند، ویل فشار نظایم قبیله اسل  م و ارسر

دند، عبارت بودند از: خزیمة بن  آنان شد. پاره ای دیگر از انصار که در حمایت از اهل بیت پای فرسر

ی بن كعب، شهر بن ُحنیف، عثمان بن حنیف، ابو الهیثم بن  ، حذیفه بن یمان، أبی
ر ثابت ذوالشهادتیر

 براء بن عازب وأبو أيوب خالد بن زید انصاری التیهان، عبادة بن صامت، فیس بن سعد بن عبادة

ر هواداران عیل )ع(، از این قرارند: عبدهللا بن مسعود، خالد بن سعید اموی، بریدة  از میان مهاجران نتر

ابوذر  ابولهب،  بن  بن عبدالمطلب و پرسانش، عتبة  ، عباس  بن وهب جهیر بن حصیب اسلیم، زید 

و، عمار بن یارس و بود زیرا آنان جایگاه واالبی در میان صحابه  غفاری (جندب بن جناده)، مقداد بن عمر 

به دلیل دفاع   نفر  این چهار  بود.  را ستوده  آنان  ایمابر  و  بارها رسول خدا )ص( مقام دییر  و  داشتند 

از اهل بیت و عیل علیه السالم «از زمان رسول هللا به دوسیر عیل )ع(  رسسختانه عقیدبر و عمیل 

دار بودند و  از دیگران گسسته و به وی پیوستند و او را پیشوا و راهنمای خود ساختند و در تشیع   نامتی

اسالم پیشگام بودند.» در هر حال پس از واقعه سقیفه، مسلمانان به دو گروه تقسیم شدند: گرویه 

هوادار نظریه خالفت قرییسر بودند. که در قرن دوم اهل سنت نامیده شدند، و گرویه طرفدار نظریه  

امت الیه اهل بیت ، که در حوادث گوناگون از دوران خالفت عثمان تا قیام مختار با نام دوستدار ام

عیل علیه السالم، بر دین عیل علیه السالم، اصحاب عیل علیه السالم، شیعه عیل )ع(، حزب عیل علیه 

ر و شیعه او خواند المومنیر ر یاران امتر ه میشدند و دشمنان السالم، شیعه شیعه خاندان پیامتی )ص( و نتر

ر خود را شیعه عثمان و خونخواه وی،“ بر دین عثمان و خونخواهان عثمان معرفر میکردند.   اینان نتر

 معنای اصطالخ شیعه 

شیعه در استعمال غلبه دارد بر «کیس که دوست دار عیل علیه السالم و خاندان او رضوان هللا علیهم  

 باشد؛ تا جابی که نام اختصایص آنا
ر وان اجمعیر ن گردیده است.» شیعه در لغت به معنای همراهان و پتر

وان عیل علیه السالم و فرزندانش را شیعه یم گویند.» در   است و فقها و متکلمان اصطالحا یاران و پتر

او را بر دیگر صحابه پیامتی )ص(  جابی دیگر آمده است آن گروه از دوستداران عیل علیه السالم که 

 ه برتری داده اند، شیع

دار شدهاند.   نامتی

نوبخیر درباره شیعه یم نویسد پس از رحلت پیامتی )ص( گرویه شیعه نامیده شدند و ایشان هواخواه  

وی از وی را شیوه خود ساخته و به کس دیگر گرویدند.   عیل علیه السالم بن ابی طالب بودند که پتر

وی مرتضر عیل ع  هستند که پتر
ر یم نویسد شیعه آنابر  نتر

لیه السالم م کردند و به امامت و شهرستابر

 خالفت وی قائل شدند که به نص روشن یا به وصیت ثابت است. 

وان عیل علیه السالم و فرزندانش را شیعه یم نامند.   بر این اساس از دیدگاه دانشمندان سیر و شیعه، پتر

آنها شیع ین  به فرقه های گوناگوبر اطالق گردید که مهمتر به مرور زمان  یا لفظ شیعه  ی  اثیر عرسر ه 

دوازده امایم، شیعه زیدی و شیعه اسماعییل بودند، ویل امروزه اطالق نام شيعه ویژه شیعه امامیه است 

 و زیدیه و اسماعیلیه بدون پیشوند کلمه شیعه شناخته میشوند. 

 زمینه پیدایش تشیع 
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ت عیل )ع( و یارانش ب  ه کار برده عبدهللا بن رسول هللا در دوران حیات خود کلمه شیعه را در باره حضر

 مسعود میگوید دست خود را بر دوش عیل علیه السالم زد و فرمود: این و شیعیانش رستگاران اند. 

وان تو حزب هللا هستند و تو و   ر از رسول هللا روایت شده که فرمود یا عیل علیه السالم پتر همچنیر

لذین آرا و عملوا الصالحات أولئك  یارانت دادگستر و دادگر هستید رسول خدا )ص( مصداق آیه «إن ا

ر کیس که   یه را عیل علیه السالم و شیعیانش دانسته است بدین سان روشن یم گردد اولیر هم ختر التی

کلمه شیعه را مطرح کرد و یاران عیل علیه السالم را شیعه نامید، رسول گرایم اسالم بوده است. دیگران 

ر از پیامتی )ص( )ص( آموختند که یاران ع یل علیه السالم را شیعه بنامند؛ آن گونه که ام سلمه یم  نتر

 گوید شیعیان عیل علیه السالم در روز قیامت رستگار هستند. 

 و سیایس خود پیوسته بر اصل عدالت و نفر ستم و  
ی

شایان ذکر است شیعه در طول تاری    خ فرهنگ

د ه و جریابر پویا و آرمابر را  سلطه و جهاد با جریان باطل در تمایم عرصه های حیات اجتمایع پای فرسر

وان خود عرضه نموده است. در فرهنگ جهادی )ع( شیعه، شهادث ارزیسر مقدس برای نفر ظلم   به پتر

 این فرهنگ. 
ی

 است و شهید مایه بالندیک

 معنای امامت 

و آویند. ه در اصطالح در بیان و و کیس است که گرویه پتر  امام در لغت به معنای پیشواء پیرسر

گفته اند: « ؛ امامت ریاست عمویم در امور دین و دنیاست.» امام کیس است که در کارهای مفهوم امام  

ر رسول خدا )ص( بوده و داشته باشد. امام رضا)ع( یم فرماید:   دییر و دنیوی جانشیر

ریاست عمویم امامت از منازل انبیا و امام وارث اوصیاست. امامت خالفت خدا )ص(وند و رسول اکرم 

 و

ر و صالح دنیا و عزت امتر مؤمن ر ا است. امامت زمام دین و نظام المسلمیر اث حسن و حسیر ان ا و متر

ر و ریشه اسالم و شاخه بلند اسالم است.   مومنیر

یعت و مصونیت از تفرقه امت میشود  ر یم فرماید امامت ما اهل بیت موجب نظم رسر ت زهرا نتر  حضر

 بدین سان، امامت در سه معنا تجیل یم یابد 

ی دین حفاظ   1.  ت و رهتی

ی اجتماع مسلمانان و اداره حکومت آنان  ۲.  رهتی

ر خایل از آن3 ر است و هیچگاه زمیر  . والیت انسان کامل که حجت خدا )ص(وند بر زمیر

 نخواهد بود. 

ر است؛ به گونه ای که  ر و کنار هم بودن دو چتر
والیت از والء و والء به معنای بی دربی یکدیگر قرار گرفیر

ر تجیل والیت، دوسیر و صداقت است.  هیچ عامیل این   دو را از هم جدا نکند. ساده ترین و نخستیر

وقیر دو نفر از بن جان با هم دوست هستند، میگویند موالی یکدیگر هستند قرآن یم فرماید مردان و 

 زنان مؤمن اولیای یکدیگر هستند. 
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 اجتمایع و جام
ی

ک در زندیک ر یعیر وجود رسنوشت مشتر عه، و حکومت اسالیم باید  والیت اجتمایع نتر

 بی نیاز نیست و 
حافظ و نگهبان حقوق مسلمانان باشد. بدین سان، هیچ اجتمایع از والیت و رسپرسیر

 انسان اداره کننده و رسپرست میخواهد، از بدیهیات فطری است. والیت  
ی

اینکه جهان اجتمایع زندیک

آن هدایت تکوییر در موجودات و   خدا )ص(وند نایسر از مالکیت حقیفر و حاکمیت اوست که نتیجه

ییع در انسان هاست. در سایه والیت خدا )ص(وند، نور الیه در جان نمود یم یابد؛ آن   هدایت ترسر

گونه که میفرماید خدا )ص(وند ویل مؤمنان است و آنان را از تاریگ به سوی نور برد و آنان که کفر  

تور به سوی تاریگ های گمرایه درافکند. اینان اهل ورزیدند، یاور ایشان طاغوت است. آنها را از عالم  

ر  اری جسیر ر دوزخ و در آن مخلد خواهند بود. والیت به صورت تویل، در برابر کلمه برائت به معنای بتر

قرار دارد که حایک از پیوند عمیق مؤمنان با خدا )ص(وند است. والیت خدا )ص(وند در وجود رسول  

ر یافت که در دوران بیشتر به شکل عشق و محبت و دوسیر متجیل بود، ویل در   بعثت  خدا )ص( تعیر

دوران هجرت که نظام اجتمایع برپا شد، با نزول آیات «اطیعوالرسول» والیت پیامتی )ص( به معنای 

رسپرست و زمامدار واجب االطاعه تبدیل شد؛ آن گونه که در آیه «پیامتی )ص( به مؤمنان از خودشان  

اوارتر و نزدیکتر اس ت»، به نهایت خود رسید رسول خدا )ص( این والیت را در غدیر خم به عیل )ع( رسر

یافت. بر اساس آیه  انتقال داد و بدین ترتیب والدت پیامتی )ص( به شکل امامت در عیل )ع( تجیل 

ت (شخص صدقه دهنده) در راستای والیت رسول هللا و خدا )ص(وند قرار   ر والیت آن حضر والیت نتر

، است و امام در کنار هم به یکدیگر پیوسته اند و والیت مائدهای روحابر است که گرفت بدین سان

روایات  و  قرآن  آیات  در  تحقیق  دارد.   
ی

بستگ بدان  معنوی  و  مادی  نعمتهای  اتمام همه  و  دین  اکمال 

یعت از   ر نشان میدهد دین در تمام ادیان الیه به ویژه ابراهییم واحد است، ویل تکامل رسر معصومیر

د  ابتدا فتهای اجتمایع شکل میگتر ی رسالت همه پیامتی )ص(آن وجود داشته که به تدری    ج بر اساس پیرسر

یعیر کامل تر از آن نباشد. بدین ترتیب پدیده خاتمیت رخ  سد، تا آنجا که رسر و به آخرین درجه کمال متر

یع یعت است. رسر ث راه و عقل  میدهد که ختم رسوالن و بلوغ عقالبر برسر در استفاده از کامل ترین رسر

چراغ است. چنانچه رایه به مقصد کمال نباشد، ضف وجود عقل بی معناست. بنابراین انسان، هم به 

یعت قانونمند است که خدا )ص(وند آن را با نظم خایص در   عقل نیاز دارد و هم به راه و راه همان رسر

 قالب وخ تجیل کرده است. 

 وصایت و جانشییر انبیا در قرآن 

ی امامت شیعه مبتیر بر برنامه جانشییر پیامتی )ص(آن در قرآن میباشد که خدا )ص(وند بن مایه فکر 

آن را در یگ از فرزندان بالفصل ذکور و یا برادر قرار داده است. اهل بیت پیامتی )ص(آن گذشته، معموال  

اث مادی ر وارث متر و معنوی آنها؛   یاور پیامتی )ص(آن در برابر مخالفان آنان بودند و پس از مرگشان نتر

آنگونه که قرآن درباره نوح و ابراهیم یم فرماید البته ما نوح و ابراهیم را فرستادیم و در میان فرزندانشان 

نبوت و کتاب آسمابر قرار دادیم. پس آنها برخر به راه حق هدایت یافت ند و بسیاری به فسق و بدکاری  

ر یم فرماید و ما اسحاق و فرزند زاده اش یعقوب را به او عطا کردیم و در خاندانش مقام   شتافتند. نتر

نبوت و کتاب آسمابر برقرار نمودیم و در دنیا هم به نعمت فرزندان صالح و نام نیکو و سایر نعم الیه  

بان خواهد بود.' ر وی در صف صالحان و هم رتبه متر ر  اجر او را دادیم و در آخرت نتر

 و  
ی

اتصال نسل انبیا را به یکدیگر مطرح کرده و آنان را نسبت به سایر قرآن کریم در این آیات پیوستگ

مردم م متمایز قرار داده است. قرآن در جای دیگری یم فرماید اینان همان رسوالبر هستند که ما از میان  

همه اوالد آدم و اوالد آنان که با نوح در کشیر نشاندیم و اوالد ابراهیم و یعقوب و دیگر کسان که هدایت  
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ر در این آیه ما به ابراهیم، اسحاق  کرده و برگزیدیم آنها را به لطف و انعام خود مخصوص گردانیدیم.' نتر

ر پیش از ابراهیم، و فرزندانش داود و   و یعقوب را عطا کردیم و همه را به راه راست بداشتیم و نوح رانتر

ت مویس )ع( از پروردگار میخواهد   سلیمان و ایوب و یوسف و مویس )ع( و هارون هدایت نمودیم" حضر

که او را از کمک برادرش هارون بهره مند سازد از اهل بیتم یگ را وزیر و معاون من فرما. برادرم هارون را  

ر دیگر آمده    نتر
یک ساز در آیابر وزیر من گردان و به او پشت من محکم کن و او را در امر رسالت با من رسر

ر است: خدا )ص(وند به داود پیامتی )ص(   ، سلیمان را عطا کرد و سلیمان نتر ر و خلیفه خود بر روی زمیر

ر زکریا از خدا )ص(وند تقاضا کرد:   وارت داود شد همچنیر

بارالها من از این وارثان کنوبر بیمناکم و زوجه من هم نازاست. تو از لطف خاص خود فرزندی صالح و 

وب باشد بر تو ای خدا )ص(! او را  جانشییر شایسته به من عطا فرما، که او وارث من و همه آل یعق

ت زکریا از خدا )ص(وند ذریه ی   واربی پسندیده و صالح مقرر فرما در جای دیگری یم خوانیم که حضر

ر درخواست او را اجابت نمود و فرشتگان هنگایم که زکریا در  پاک رسشت تقاضا کرد و خدا )ص(وند نتر

دند که خدا )ص(وند تو را بشارت میدهد به یحیر در محراب عبادت به نماز ایستاده بود، به وی ندا دا

ی از شایستگان است.   ۵حایل که او به کلمه خدا )ص( گوایه دهد و او خود پیشوا و پارسا و پیغمتی

بدین سان از قرآن بریم آید که مسئله جانشییر پیامتی )ص(آن در خاندان آنان قرار داده شده و یگ از  

پیامتی )ص(، وارث ملک، حکم، حکمت، کتاب و امامت آنان اند و این  فرزندان یا خویشاوندان نسیی  

 اخالفر و مقام عصمت داشته و آگاه ترین فرد جامعه خود باشد؛ چنان که درباره 
ی

ر باید شایستگ جانشیر

نوح یم فرماید نوح به درگاه خدا )ص( عرض کرد: بار پروردگارا فرزند من از اهل بیت من است و وعده  

، خدا )ص(وند خطاب کرد که فرزند تو هرگز با عذاب تو هم   حتیم است که قادرترین حکم فرمایابر

ی تقاضا نکن که از آن آگاه نیسیر  ر  تو اهلیت ندارد زیرا او عمیل ناصالح است. پس تو از من چتر

ر یم فرماید هنگایم که خدا )ص(وند ابراهیم را به اموری چند امتحان فرمود و  ت ابراهیم نتر درباره حضر

او همه را به جای آورد، خدا )ص( به او گفت: من تو را به پیشوای ی خلق برگزیدم. ابراهیم گفت: از 

 خاندانم چطور؟ خدا )ص(وند گفت عهد من به ستمکاران نخواهد رسید. 

ت ابراهیم از خدا )ص(وند امامت را برای خاندانش میخواهد، خدا )ص(وند آن  در این آیه وقیر حضر

ر خدا )ص(وند در آیابر از سوره بقره به بیر ارسائیل را عهد خود یم خ واند که به ستمگران نیم رسد و نتر

  ۱۵۰یم فرماید: «به شما نعمت دادم» که این نعمت به معنای امامت است. مقایسه این آیات با آیه  

ر  یم  سوره بقره و آیه سوم و ششم سوره مائده روشن یم سازد که خدا )ص(وند به پیامتی )ص(ان پیشیر

فرماید: به شما نعمت دادیم.» ویل خطاب به رسول خدا )ص( یم فرماید نعمت خود را بر شما تمام 

کردم.» و چنان که میدانیم، نعمت به ایشان با معرفر عیل علیه السالم در غدیر به امامت، اکمال و 

 اتمام یافت. 

ر و   خاندان رسول خدا )ص(، جایگاه ممتاز اهل بیت از تشابه مقام واالی خاندان و فرزندان انبیای پیشیر

ء مایل که مسلمانان بدون جنگ     ۶در قرآن روشن یم شود؛ زیرا بخیسر از خمس و غنایم و قسمیر از فر

ه   ر ند به خاندان رسول هللا اختصاص یافته است و خدا )ص(وند آنان را از هر پلیدی پاکتر از کفار یم گتر

ر می خواهد که رجس هر آالیش را از شما خانوادة نبوت ب برد و شما  گردانیده است خدا )ص(وند چنیر

ر به مسلمانان دستور داده به جای مزد رسالت پیامتی )ص(   ه گرداند. همچنیر ر
را از هر عیب پاک و متر
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ر روی، امامت و جانشییر خاندان رسول هللا شالوده اعتقادی  خاندان او را دوست داشته باشند. از همیر

 است.  شیعیان قرار گرفته

 نظام امامت از دیدگاه شیعه 

و هجرت، پیامتی )ص( اسالم   بعثتسال دوران    ۲۳دانشمندان کالم شیعه مذهب معتقدند در طول  

فرصت کافر برای بیان تمام احکام اسالم را داشت. از این رو، وجود کارشنایس آگاه و به دور از اشتباه و 

وری است تا اسالم را به مردم بشناساند.   ر روی، پیامتی )ص( اکرم تمام حقایق اسالم را  خطا ضر به همیر

 برای عیل علیه السالم بیان فرمود . 

ر در باره دانش خود فرمود:   عیل علیه السالم نتر

سید، پیش از آنکه مرا نیابید   از من بتی

ر گفت   همچنیر

ى 
ِ
 نخدر عیل )ع( الشیل و أل یرفر یل

کن ندهای در فضای علم و دانش به اوج رفعت   دانش از رسچشمه فیض من رسازیر میشود و هیچ پرواز 

سد.   من نمتر

بدین سان بنابر عقیده شیعه، علم امام ریشه اکتسابی ندارد و لدبر و افاضه ای است و فراتر از آموخته  

های مکتب میباشد و نسبت به معاضان خود اعلمیت دارد و برخوردار از همه فضایل انسابر است.  

ین   ر بنابراین امام آگاهتر یعت، کانون شناسابی اسالم و هادی )ع( و اسوه زیسیر مردم، حافظ و نگهبان رسر

 امت است. 

 امامت منصویص 

 یگ دیگر از آموزه های شیعیان درباره امامت، معصوم بودن امام است، از این رو امام باید از 

ر شده باشد؛ چراکه امام معصوم را کیس جز پیامتی )ص( نیم تو  اند بشناسد؛  جانب خدا )ص(وند تعییر

 چنان که رسول اکرم فرمود 

ر   األمر إیل هللا یضعه حیث یشاء این کار به دست خدا )ص(است؛ هرکه را بخواهد، جانشیر

 خواهد کرد. 

اث خود را   رسول خدا )ص( با فرمانها و روایات متعدد که از ایشان نقل شده، جانشینان و حامالن متر

ر امایم قدرت انحصاری خود را با دعاوی سیایس به دست نیم آورد،   به مردم معرفر کرده است. چنیر

از رحلت،   پیش  میبایست  امایم  ر هر  نتر از وی  از طریق نص رسول هللا است و پس  او  انتخاب  بلکه 

ر خود را معرفر و منصوب کند. در حدیث لوح و حدیث جابر نام امامان آمده است و از رسول  جانشیر

 خدا )ص( روایت شده که فرمود 

 أولهم عیلی )ع( وآخرهم ولدي أن خلفاب  
 و اوصیاب  و حج ال له عیل )ع( الخلق بعدي االثنا عرسر
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 النهدی

ر فرمود:   نتر

 آنان از قریش هستند 
ی

 جانشینان من دوازده نفرند که همگ

 نکته قابل توجه این است که هیچ یک از سلسله خلفای اموی و عبایس جز امامان شیعه، 

 ست نظریه انتصاب به شکل نص در میان فرق گوناگون همچون دوازده نفر نبودند. شایان توجه ا 

ر بر حقوق الیه اهل بیت تاکید داشته   ر نتر کیسانیه وجود داشته و رسول خدا )ص( و امامان نخستیر

 اند، اما امام باقر )ع( نظریه نص را به شکل پیوسته و منسجم تری مطرح کرد. 

 امامت در قرآن

 چندین آیه از قرآن استناد میکنند شیعیان درباره امامت به 

َها ِمْن  
ُ
 َبْعض

ً
یة رِّ

ُ
ََ ذ ِمی 

َ
َعال

ْ
 عیل )ع( ال

َ
ِإْبَراِهیَم َوآَل ِعْمَران وًحا َوآَل 

ُ
َون َم 

َ
ٰ آد

َ
َف

َ
َ اْصط

ه
 اَّلل

َّ
۞ ِإن

ُ َسِمیٌع   
ه

 َبْعٍض ۗ َواَّلل

گزید. آنان فرزندابر به حقیقت، خدا )ص(وند آدم و نوح و خانواده ابراهیم و عمران را بر جهانیان بر 

 هستند برخر از نسل برخر دیگر و خدا )ص(وند شنوا و داناست. 

 نسیل 
ی

در این آیه، خدا )ص(وند به وراثت مقام الیه پیامتی )ص(آن در خاندان آنان اشاره دارد و پیوستگ

ر در آبهای دیگر از خصلت موروبی امامت سخن رفته است: «آنان   که  انبیا را روشن میسازد. همچنیر

 ۲پیوند خوبر با یکدیگر دارند، در کتاب خدا )ص( برخر بر برخر دیگر مقدم شده اند». 

ْم َراِكعُ 
ُ
 َوه

َ
اة
َ
ك  الزَّ

َ
ون

ُ
ت
ْ
 َویؤ

َ
ة
َ
َل  الصَّ

َ
ِذیَن یِقیُمون

ه
وا ال

ُ
ِذیَن آَمن

ه
 َوال

ُ
ه
ُ
ُ َوَرُسول

ه
ُم اَّلل

ُ
َما َوِلیك

َّ
 ِإن

َ
  ون

ان در جز این نیست که ویل شما، خدا )ص( و رسول و آن    هستند که نماز برپا داشته و به فقتر
مومنابر

 حال رکوع زکات میدهند. 

دانشمندان شیعه و برخر علمای اهل سنت شان نزول این آیه را درباره عیل )ع(  میدانند. گفتیر است 

در این آیه، همان والییر که خدا )ص( و رسولش نسبت به مردم دارند، همان والیت را شخص صدقه  

حال رکوع دارد و چون والیت، منحض به خدا )ص( و رسولش و شخص صدقه دهنده شده دهنده در 

و لفظ انما نشانه حض است، والیت در این آیه به معنای اویل به تضف میباشد. این آیه به سب ب  

ر گاه خود    تکریم، خطاب جمع دارد، اما تنها به امام عیل علیه السالم ع اطالق یم گردد. خدا )ص(وند نتر

ر در این آیه به صورت شخص واحد آمده، نه   را به صورت جمع آورده است؛ ضمن آنکه واژه «ویل» نتر

 به شكل جمع (اولیاء)۔ 

ْم 
ُ
ك
ْ
ْمِر ِمن

َ ْ
وِِل اْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َ َوأ

ه
ِطیُعوا اَّلل

َ
وا أ

ُ
ِذیَن آَمن

ه
یَها ال

َ
  ۖ  یا أ

 صاحبان امر از طرف خدا )ص( و رسول را اطاعت کنید. ای اهل ایمان فرمان خدا )ص( و رسول و 
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از آنان فرمان داده  به اطاعت  اند که خدا )ص(وند  امامان  این آیه  به عقیده شیعیان، اویل االمر در 

 است. 

  جانشییر امام عیل علیه السالم از دیدگاه پیامتی )ص(

والیت عیل علیه السالم پس از  اسالم شیعیان چندین روایت متواتر از رسول خدا )ص( را داللت بر  

ایشان یم دانند. برخر از این روایات عبارت است از: حدیث یوم االنذار، حدیث متواتر غدیر خم، روایت 

، حدیث سفینه نوح شیعیان درباره اهل بیت یم گویند: رسول  ر بریده بن حصیب، حدیث متواتر ثقلیر

ر را   " و آیه مودت  هللا عیل علیه السالم و همرس و دو فرزندش حسیر خاندان خود و مصداق آیه تطهتر

ر آنان همچون سلمان، ابوذر، مقداد و عقار تأکید  ر رو امامان و یاران نخستیر معرفر کرده است. به همیر

داشتند که خالفت از آن خاندان رسول هللا است. امام عیل )ع( در این باره یم فرماید: ای گروه مهاجران 

ید. به خدا )ص( ای مهاجران ما به خالفت  حکومت محمد را از خاندانش ب ه کنج خانه های خود نتی

اوار تریم؟ زیرا ما اهل بیت هستیم و ما به آن شایسته تر از شما هستیم. در جابی دیگر یم فرماید:   رسر

 نحن آل الرسول وأحق باألمر. 

ت یم فرماید: به درسیر که پیشوایان از قریش هستند که در ن سل هاشم قرار در بیان دیگری آن حضر

 ندارند. 
ی

اوار نیست و خلفای غتر آنان شایستگ  داده شده است و امامت بر غتر ایشان رسر

ر خطاب به گرویه از قریش فرمود من اگر حق خود را میخواهم، خدا )ص( و رسول مرا به این  همچنیر

ر من و خالفت فاصله یم انداز  یم. بار خدا )ص(یا! مقام برگزیده اند. شما مرا از آن محروم یم کنید و بیر

مرا بر قریش باری کن؛ زیرا آنان رحم مرا قطع کردند و حقم را پایمال کردند و مقام بزرگ مرا تحقتر کردند 

 و در نزاع و جنگ با من متحد شدند. آنها مقایم را که شایسته من بود، از من گرفتند. 

کسابر که در ربودن حق ما بر ما یورش امام حسن مجتیی در نامهای به معاویه یم نویسد ما به راسیر از  

 بردند، در شگفتیما زیرا خالفت رسول هللا را که حق مسلم ماست، از چنگ ما ربودند. 

ر در نامهای به بزرگان بضه یم نویسد ما خاندان رسالت جانشینان رسول خدا )ص( و   ر نتر امام حسیر

 ریم.' وارثان وی بودیم و از همه مردم نسبت به جایگاه وی شایسته ت 

بدین سان، نظریه امامت الیه شیعه در شکل امامت و جانشییر پیامتی )ص(، از عیل علیه السالم به دو  

ر انتقال یم یابد.  ر از نسل فاطمه زهران و سپس به دیگر امامان از نسل حسیر فرزندش حسن و حسیر

این است که در امامت اضار بر محوریت عصمت و ع امام  تفاوت میان امامت و خالفت در  دالت 

است. از منظر شیعه، امام حاکم بر جریان امور و تابع والی محبت است. با اصل تویل (محبت) که  

ین امتیاز شیعه است، امام عبد صالح و مطیع فرمانهای خدا )ص(وند است و او را دوست دارد و   بزرگتر

ر رو به دور از وسواس شیطابر گام بریم دارد،   بنابراین امام، انسان کامل و به او عشق میورزد و از همیر

الگو قرار  با  و  را دوست میدارد  او  ر سبب امت  به همیر بر مردم است و  نمایندة حکومت خدا )ص( 

دادنش، در نفر ظلم و پلیدی میکشد و به سوی عدالت و اخالق کریمانه حرکت میکند. اما در نظام  

که در کار گره گشابی امور   خالفت، اصل عدالت و عصمت محور نیست و اهل حل و عقد و کسابر 

اوار مقام خالفت است، انتخاب میکنند و چون عدالت را مبنا  مسلمانان وارد میشوند فردی را که رسر

یعت نیست. از  ی طبقه ای خاص فراهم یم گردد که پای بند اصول رسر قرار میدهند، زمینه شکل گتر
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ر نگرش است نتیجه همیر اموی و عبایس  تاسیس خالفت   ، تاریخر از اصول    نظر  که دور شدن خلفا 

، تبعیض و فساد اجتمایع نتیجه آن بود.  ، ستمگری، نژادپرسیر
ی

یعت و رفاه زدیک  رسر

 چرا نام امامان در قرآن نیامده است؟ 

ی از تحریف آن، نام هیچ یک از صحابه مگر زید بن حارثه نیامده  در قرآن مجید، شاید برای جلوگتر

سول خدا )ص( بود اما اصل امامت در قرآن مطرح شده و مصادیق  است که آن هم در ارتباط با ازدواج ر 

ر نموده است؛ آن گونه که ابوبصتر از شاگردان امام صادق )ع( گوید: از  ر رسول خدا )ص( تعییر آن را نتر

ْمِر مِ آیه  امام پرسیدم:  
َ ْ
وِِل اْل

ُ
ُسوَل َوأ ِطیُعوا الرَّ

َ
َ َوأ

ه
ِطیُعوا اَّلل

َ
وا أ

ُ
ِذیَن آَمن

ه
یَها ال

َ
أ ْم  یا 

ُ
ك
ْ
درباره     ۖ ن

ر است. گفتم: مردم میگویند چرا نام آنان  ت پاسخ داد درباره عیل علیه السالم و حسنیر کیست؟ حضر

در قرآن برده نشده است. فرمود: در قرآن دستور نماز نازل شده، ویل در آن نگفته سه رکعت یا چهار  

ور حج نازل شده، ویل به مردم  رکعت، تا اینکه رسول خدا )ص( برای مردم بیان کردند. در قران دست

ح داد. این آیه در باره امامت عیل علیه  نفرموده هفت دور طواف کنید، تا اینکه رسول هللا آن را رسر

ر نازل شده و رسول خدا )ص( درباره عیل علیه السالم فرمود: من كنت مواله،   السالم و حسن و حسیر

 فعیل )ع( مواله 

 موضع امام عیل )ع( در خالفت ابوبكر

امام عیل علیه السالم پس از حادثه سقیفه، از مبارزه سیایس برای کسب قدرت دنیوی خود داری کرد  

و خالفت ظاهری خود را فدای اسالم و حفظ و بقای امت اسالیم نمود و در فضابی آرام و به دور از  

ر پرداخت. امام که حامل نور نبوت بود،   ، به تربیت هواداران راستیر
ی

به دلیل وحدت  هرگونه دو دستگ

ثابت نمود که   نابودی اسالم سکوت اختیار کرد و در عمل  از  ی   جامعه اسالیم و جلوگتر
ی

و همبستگ

ین منادی وحدت اسالیم است، اما با این همه، از ادعای اولویت خویش برای خالفت خود داری   بزرگتر

 تقسیم کرد نکرد. دوران خالفت دو سال و چهار ماه ه ابوبکر را یم توان به دو دوره 

 . دوره آشوب  های داخیل؛

فر و دولت ساسابر  اتوری روم رسر  . دوره فتوحات خارخی در مرزهای امتی

نییم از ایام خالفت ابوبکر به پیکار با پیامتی )ص( نمایان و مرتدان گذشت. با رسکوبی پیامتی )ص(ان 

ر که عموما کاهنان قبایل عرب بودند و بازگشتگان از دین، قوای اسال  م به سوی مرزهای دولت  دروغیر

ساسابر نزدیک شد و بدین رو آرامیسر نسیی برای ایجاد وحدت و هویت تاریخر عرب فراهم گردید. پس 

از آن بود که خلیفه برای کاهش مشکالت سیایس، اجتمایع و اقتصادی خود، فتوحات خارخی را در 

 و شمایل شبه جزیره عربی آغاز کرد. امام عیل علیه الس
فر الم در هیچ یک از حوادث جنگهای مناطق رسر

کت نکرد. وی در این جنگها موضع بی طرفانه گرفت و به  داخیل و فتوحات خارخی در دوره خلفا رسر

دلیل مسئولییر که نسبت به حفظ اسالم و مسلمانان داشت، به گونه ای غتر مستقیم خلفا را در این  

کت   میکرد و صادق )ع(انه رای و نظر مشاوران پیکارها راهنمابی میکرد و در مجالس مشوربر آنان رسر

خود را به خلفا اعالم یم کرد؛ آنگونه که وقیر ابوبکر برای فرستادن سپاه به شام با صحابه مشورت 

ت فرمود: «اگر خلیفه خود حرکت کند و یا لشکری را از جانب خود بفرستد، در هر حال  کرد، آن حضر

)ص( بارها شنیدم که دین اسالم بر جمله ادیان غالب خواهد فتح و ظفر روی یم نماید؛ زیرا از پیامتی  
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شد. پس ای خلیفه! بشتاب و فرصت را دریاب و در این کار ثابت قدم باش.» ابوبکر گفت ای مسلمانان 

این مرد وارث علم پیغمتی است. هرکه در صدق او شک کند، منافق است. سخن او مرا در جهاد با روم 

ت در فتوحات، خواسته قلیی   تحریض کرد و دل من بسیار  شاد شد. شایان ذکر است حضور آن حضر

ر رو،   ت بر سپاه و نفوذ او احساس خطر میکردند. به همیر خلفا نبود؛ زیرا آنان از فرماندیه آن حضر

ون کردند   موت به شدت نا آرام شد و ماموران خلیفه را بتر هنگایم که اوضاع منطقه قبیله کنده در حضر

ر کنده اعزام کند،  و خواهان امامت   ی اهل بیت شدند، ابوبکر تصمیم گرفت عیل )ع( را به رسزمیر و رهتی

ر ناگفته نماند که خلفا در برابر تقاضای برخر از صحابه  ویل عمر او را از این کار باز داشت. البته این نتر

واست قلیی که از عیل علیه السالم در امور سیایس و نظایم استفاده شود، پیشنهادهای ی را بدون خ

ت یم دادند که از سوی عیل علیه السالم پذیرفته نیم شد؛ زیرا پذیرش آن موجب  خود به آن حضر

یعت و حل مشکالت   وعیت خلفا میشد و حضور وی در مدینه برای «حراست از اسالم و بیان رسر مرسر

یعت راه نیابد.» ب  ر روی  و بیان معضالت و مالزمت روضه نبوی بر وی واجب بود تا خلیل به رسر ه همیر

عیل علیه السالم پس از رحلت رسول خدا )ص(، قسم یاد کرد ردا بر دوشم میندازم و از خانه خارج 

 نشوم تا قرآن را جمع آوری کنم. 

افزون بر این، عیل علیه السالم در نشستهای خصویص خود با صحابه، برای آنان تفستر قرآن میگفت 

و   بیان یم کرد  را  احادیث رسول خدا )ص(   و 
ی

نمود. وی در زندیک تقویت یم  را  آنان  بنیانهای معرفیر 

داخت و از راه فعالیتهای کشاورزی در  ر به تربیت فرزندان و اداره خانواده خود میتی  خود نتر
ی

خانوادیک

ت در دوران خلفا با حضوری اثربخش  زمینهای خود در مدینه و ینبع امرار معاش میکرد. بی گمان أن حضر

ی و فکری مسلمانان را برعهده داشت؛ به گونه ای که پایه گذاری بسیاری از  در جامعه، هدایت معنو 

کت فعال امام  ت است. به هر روی، رسر علوم اسالیم همچون فقه و حدیث و تفستر و نحو و از آن حضر

 وی در عض خلفا خود 
ی

عیل علیه السالم در امور جامعه در عهد رسول هللا و عدم دخالت و بی عالقگ

هاست. بیانگر از  ر  بیس چتر

 امام عیل )ع( در روزگار خالفت عمر 

ده هجری از دنیا رحلت کرد و بنا بر وصیت وی، عمر بن    ۲  ۲خلیفه اول در   ر  سال ستر
جمادی الثابر

خطاب به خالفت رسید. در این دوره، فتوحات اسالیم در داخل متضفات دولت روم و ساسابر به  

ر رو آینده  ش یافت، و از همیر  داشت. در شدت گستر
ی

دولت اسالیم و مسلمانان به این فتوحات بستگ

ش آن  اث نبوی بود و یط سالهای بسیار برای اعتالی اسالم و گستر این میان، عیل )ع( که حافظ متر

مال   و  و جان  به رسنوشت دولت اسالیم  توانست نسبت  بود، نیم  نموده  بسیار  فداکاری  و  کوشش 

ش فتوحات، نقش راهنمابی و هدایت شهسوار اسالم را بیشتر مسلمانان بی توجه باشد. در واقع گستر 

ت با دلسوزی تمام،  نمودار کرد. از این روی، هرگاه خلیفه دوم نظر مشوربر وی را جویا یم شد، آن حضر

وزی مسلمانان بیان میکرد. برای مثال، هنگایم که أبو عبیدة بن جراح   دیدگاه خود را برای موفقیت و پتر

فر قرار گرفت، از مدینه تقاضای کمک کرد. خلیفه دوم با عیل  در یرموک در بر  ابر سپاه بزرگ روم رسر

ت فرمود: «رسول خدا )ص( این واقعه را برای او بیان  علیه السالم در این باره مشورت کرد، آن حضر

 کرده و آن را میدان هالکت کسابر قرار داده که به خدا )ص( کفر ورزیده اند.» آنگاه به خلیفه گفت 

وزی   نامهای به ابوعبیده بنویس تا مقاومت کند که یاری خدا )ص(وند بهتر از یاری و کمک ماست و پتر

 نصیب مسلمانان خواهد شد. 
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ت فرمود به ابوعبیده بنویس   ر عمر در باره فتح بیت المقدس با عیل )ع( مشورت کرد. آن حضر همچنیر

ین کار خواهد بود و پس  از فتح بیت المقدس به سوی قیساریه برود.  که آن را محاضه کند که این بهتر

عمر در پاسخ ابوعبیده نوشت: «پرس عموی رسول هللا پیشنهاد کرده که به سوی بیت المقدس بروی  

ر شهر را محاضه کرد ویل بزرگان شهر جز با   تا خدا )ص(وند آن را به دست تو فتح کند.» ابوعبیده نتر

ر قرار  داد صلح نشدند. ابوعبیده موضوع را به خلیفه نوشت.  حضور خلیفه مسلمانان، حاضر به بسیر

عمر در این باره با صحابه مشورت کرد. عیل علیه السالم برخالف نظر دیگران به وی گفت: «آنان از 

وزی به دنبال خواهد داشت. اکنون سپاهیان اسالم به  تو تقاضای ی کردهاند که برای مسلمانان پتر

شهر در تنگنا قرار دارند. اگر توبه نزد آنان برای، خدا )ص(وند این  خاطر رسما و طوالبر شدن محاضه  

ر امنیت   شهر را به وسیله تو فتح خواهد کرد و پادایسر بزرگ نصیب تو خواهد شد و برای مسلمانان نتر

وزی خواهد بود.» عمر از مشورت با عیل علیه السالم خوشحال شد و به صحابه گفت  و سالمیر و پتر

 عیل )ع( عمل نخواهم کرد و او را ستوده و پیشابر اش را مبارک میبینم من جز به مشورت 

 نقش مشوربر عیل علیه السالم در فتح ایران 

عیل علیه السالم نظر مشوربر خود را درباره فتح ایران همچون شام با خلوص تمام در اختیار خلیفه 

از اصفهان مردانشاه ذوالحاجب را قرار میداد. برای مثال، هنگایم که یزدگرد سوم آخرین شاه ساسابر  

با شصت هزار نفر برای مقابله با تهاجم اعراب به نهاوند فرستاد، عمار وایل کوفه، خلیفه را از حرکت 

ر با صحابه مشورت کرد. برخر از آنان معتقد بودند خلیفه باید از شام و یمن و   آنان آگاه کرد. خلیفه نتر

ر   با مردم مدینه حرکت کند، ویل عیل علیه السالم برخالف آنان بضه سپاهیان را فراخواند و خود نتر

فرمود: «اگر خلیفه همه سپاهیان را از این مناطق فرا خواند، دشمنان اسالم از فرصت استفاده کرده، 

ر ما حمله خواهند کرد و اگر خلیفه خود در جنگ با ایرانیان حضور یابد، آنان در پیکار   به آن رسزمیر

گید.» عیل )ع( پیشنهاد کرد خلیفه خود در مدینه بماند و به مردم شام بنویسد سخت تر خواهند جن 

در سوم آنان در شام بمان ند و یک سوم حرکت کنند سپس به خلیفه گفت: «به مردم بضه و کوفه  

ر بنویس دو سوم آنان در شهرهای خود بمان ند و یک سوم به سوی دشمن حرکت کنند. عمر به  نتر

السالم ع نعمان بن مقرن مزبر را فرمانده سپاهیان اسالم قرار داد. از دیگر مشاوره    پیشنهاد عیل علیه

های عیل علیه السالم به خلیفه دوم تشویق وی به فتح خراسان بزرگ بود بدین سان، عیل علیه السالم 

ول  همواره با بزرگواری برای حراست از کیان دین و جامعه اسالیم و ماهیت جهان شمول اسالم که رس

هللا در جنگ خندق پیشگوبی کرده بود در فتوحات، راهنما و هدایتگر بود و هر کجا مسلمانان برای 

ین   د اسالم گرفتار مانیع میشدند عیل علیه السالم در نهایت خلوص آنان را هدایت میکرد و بزرگتر پیشتی

ر نصیب مسلمانان میگردید البته ناگفته نماند یاران و شیعیان آ وزی  ها نتر ت با فداکاری و از جان  پتر ن حضر

کت میکردند. مثال سلمان فاریس در فتح عراق، راهنما و   عیل )ع(¥ در فتوحات رسر
ی

 با هماهنگ
ی

گذشتگ

مبلغ بود و به راهنمابی وی شهر مداین، پایتخت دولت ساسابر با پیمان صلح به تضف مسلمانان درآمد 

ر مسلمان  و مرزبانان شهر نزد سلیمان آمدند و اسالم آوردند   و همراه آنان هزاران نفر از مردم تیسفون نتر

شدند. حذیفة بن یمان اردبیل، عبدهللا بن بدیل خزایع اصفهان و براء بن عازب ابهر و قزوین را به صلح 

گشودند و به راهنمابی براء مردم قزوین یکرسه اسالم آوردند. افزون بر این افراد، شیعیان دیگری همچون  

، فضل  مالک اشتر نخیع، هاشم بن عتبة بن ابی وقاص، عبادة بن صامت انصاری، عدی بن حاتم طابی

کت داشتند.  ر در فتوحات رسر  بن عباس، حجربن عدی کندی و عمار بن یارس نتر
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ر همچون عمار بن یارس و سلمان فاریس سمت فرمانداری کوفه و مدائن را پذیرفتند  پارهای از شیعیان نتر

ر مانند حذیفة بن   یمان و عثمان بن حنیف انصاری مامور خراج عراق، عبدهللا بن مسعود  و برخر نتر

ر خزایع مامور عیل علیه السالم قرآن و فقه به مردم بضه گردیدند.  خزانه دار کوفه و عمران بن حصیر

نیک روشن است که حضور شیعیان در امور نظایم، سیایس و اقتصادی دستگاه خالفت، بدون اجازه 

وده است و بیشک اینان در تروی    ج و تثبیت معرفت اسالیم و هواداری اهل بیت  عیل علیه السالم نب

 مؤثر بودند. 

 و قضابی 
 نقش امام عیل علیه السالم در امور دیوابر

 رسزمینهای خالفت اسالیم و مشکالت بسیار اداری آن، خلیفه را ناگزیر یم ساخت تا برای حل 
ی

دیک گستر

صحابه مشورتهای موردی انجام میداد و بیش از همه از دانش و آنها با صحابه مشورت نماید. عمر با  

آگایه عیل علیه السالم درباره فتوح و امور قضابی و اداری سود یم جست. برخر از پیشنهادهای عیل  

 علیه السالم به خلیفه عبارت است از: 

ر النهرین -1 ر خراج برای زمینهای بیر  : تعییر

ر خلیفه دوم درباره تقسیم زمینهای سوا د یا بافر ماندن آنها در دست صاحبان و کشاورزان قبیل و یا گرفیر

ت پیشنهاد کرد خلیفه از واگذاری این زمینها به  خراج از آنها، با عیل علیه السالم مشورت کرد. آن حضر

 فاتحان خود داری کند و 

ر نظر عیل علیه د. خلیفه نتر ، خراج و برای جان آنان جزیه بگتر ر السالم را پذیرفت    از صاحبانش برای زمیر

 و دو نفر از شیعیان وی حذیفه بن یمان و عثمان بن ُحنیف را مأمور مساخ و اخذ خراج سواد کرد. 

عمر هنگایم که در محرم سال بیست هجری در صدد تاسیس دیوان برآمد، با عیل   :دیوان  تأسیس  2.  

ت به وی گفت: «هر سال هر آنچه از اموال به ن زد تو یم رسد، میان مردم )ع( مشورت کرد. آن حضر

ی را از آنان دری    غ مدار.» عمر دستور تأسیس دیوان را صادر کرد، ویل برخالف رویه  ر تقسیم کن و چتر

 ابوبکر و توصیه امام عیل علیه السالم، برتری قائل شد 

ر   3 .  رسول هللا با ورود به مدینه دستور به برقراری تاری    خ داد. آنان گاه   :مبدأ تاری    خ اسالم  تعییر

دند، ویل کاربرد تاری    خ هجری عمومیت نیافت تا اینکه در سال   در عهدنامه ها تاری    خ هجری را به کار میتی

هفده هجری، عمر در این باره با صحابه مشورت کرد. عیل )ع( بن ابی طالب فرمود: «هجرت رسول  

ت ر پیشنهاد آن حضر ک برون شد، مبدا تاری    خ قرار ده. عمر نتر را پذیرفت و تاری    خ را    هللا را که از دیار رسر

از محرم گرفتند که دو ماه و دوازده روز زودتر از ورود رسول هللا به مدینه بود؛ زیرا یم خواستند مبدا  

 تاری    خ از آغاز سال باشد. 

 امام عیل )ع( در روزگار خالفت عثمان 

 بسیار داشت  
ی

و آل امیه به عثمان از مسلمانان دوران دعوت مخفیانه بود. وی به خاندان خود دلبستگ

عثمان چنان دلبسته بودند که ابوسفیان در آغاز حکمرابر وی به آنان گفت ای بیر امیه خالفت را مانند  

گوی دست به دست گردانید. من پیوسته امید داشتم خالفت به شما برسد و میان فرزندان شما موروبی  

ش مروان بن حکم،تبعیدی  گردد عثمان در عمل به سفارش وی، عموی خود حكم بن ابوالعاص و پرس 
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رسول هللا به طائف را به مدینه فرا خواند و دختر خود را به تزوی    ج مروان درآورد و دست او را در تمام  

 امور خالفت باز گذارد

در شش سال نخست خالفت عثمان، مردم بر کارهایش خرده نگرفتند و قریش وی ر بیشتر از عمر  

 میکرد، ویل در دوره دوم خالفتش   دوست یم داشتند؛ زیرا عثمان با آنان
ی

مدارا و به احوالشان رسیدیک

به تحریک   رابر کارها گمارده عثمان  نزدیکان و خانواده خود   نیم کرد و 
ی

به کارهای مردم رسیدیک دیگر 

اتژیک را یگ پس از دیگری به خاندان   مروان به آرایم استانداران عمر را عزل کرد و استانهای مهم و استر

 ر نمود. خود واگذا

اف اموی،  ت طلیی و لذت جوبی ارسر اشغال مصادر سیایس خالفت اسالیم به وسیله آزادشدگان، عرسر

، گرابر و رکود اقتصادی و   رفتار ناشایست کارگزاران عثمان، غارت اموال عمویم، تبعیض و بی عدالیر

ر رویگردابر از قرآن و سنت رسول هللا و  ،    ظهور یک طبقه زراندوز و برده دار و نتر ر ه خلفای پیشیر ستر

اض کنند.   سبب شد عدهای از صحابه به عثمان اعتر

اض کرد، ویل خلیفه او را به دمشق تبعید   ابوذر غفاری از رفتار عثمان سخت برآشفت و به شدت اعتر

ر نتوانست صدای عدالتخوایه ابوذر را تحمل کند، از این رو او را عثمان به مدینه باز  نمود. معاویه نتر

اض ابوذر خاموش نشد، به ربذه تبعید کرد. رسانجام این صحابی بزرگ در سال  آورد و چو  ن فریاد اعتر

 هجری به تنهابی در زیذه از دنیا رفت.  ۳۲

صحابی دیگر عبدهللا بن مسعود بود که رسپرسیر بیت المال کوفه را رها کرد؛ چرا که ولیعهد حاضر به 

ا به مدینه احضار کرد و دستور داد غالمانش او را از  پرداخت بدهکاری خود به خزانه نبود. عثمان وی ر 

ب و شتم قرار دهند. ابن مسعود بیهوش شد و او را به خانه بردند. هنگایم  مسجد اخراج کنند و مورد ضر

که عثمان به عیادت او رفت، به وی گفت: «اکنون برای قصاص آمدهام.» ابن مسعود گفت: «من  

بگشایم» عثمان گفت این مقرری توسط.» عبدهللا گفت: «وقیر    کیس نیستم که در قصاص را بر خلفا 

؟! من به آن نیازی   به آن نیاز داشتم، از من دری    غ داشیر و اکنون که نیازی به آن ندارم، به من یم بخیسر

ر بود، تا اینکه بر اثر   ندارم.» عثمان از نزد وی بازگشت، در حایل که عبدهللا بن مسعود از وی خشمگیر

 نیا رفت. بیماری از د

اض به سیاست مایل و بذل و   ض)عنه به عثمان، عمار بود. وی و شماری از صحابه در اعتر از دیگر معتر

ر شد، از این رو به   ر نامه به شدت خشمگیر بخششهای عثمان، نامهای به وی نگاشتند. عثمان از میر

وب کردند که بیهوش گردید در بی آن، همرسان رسول   خدا )ص( و مردم دستور وی عقار را چنان مضر

ر از این واقعه برآشفتند. بدین سان با نفوذ آل امیه در دستگاه خالفت عثمان، وی با یاران عیل علیه  نتر

ر تبعید کرد، ویل  ب و شتم قرار داد و عدهای از آنان را نتر السالم با خشونت رفتار کرد و آنان را مورد ضر

ش نهاد؛ به گونه ای که در کوفه   با این حال روند گرایش به عیل )ع( و تشیع در دوره عثمان رو به گستر

ی مالک اشتر و کمیل بن زیاد   ر جنبش شیعه به رهتی ت هواخوایه میکردند و نخستیر آشکارا از آن حضر

 نخیع در این شهر شکل گرفت. 

ی از انحراف خالفت   تالش امام عیل علیه السالم برای جلوگتر

اسالیم بود، برای اجرای حدود آن ناچار خود اقدام کرد    عیل علیه السالم که خواهان حاکمیت ارزشهای

ابخوار بر ولید بن عقبه طفره رفت، عیل علیه السالم از خود   تا جای ی که وقیر عثمان از اجرای حد رسر
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ر هنگایم که عثمان قصاص عبیدهللا بن عمر قاتل  تازیانه به دست گرفت و ولیعهد را شالق زد. همچنیر

اض نمود و آن را ستمکاری و پامال   هرمزان (ایرابر مسلمان شده) را تعطیل کرد، به شدت به وی اعتر

کردن خون و تباه کردن حق خدا )ص(بی دانست. عیل علیه السالم نسبت به دخالت آل امیه در امور  

اض کرد مگر عمر به تو وصیت نکرد   دولت اسالیم و دستیابی آنان به استانداری، به عثمان سخت اعتر

؟ که آل ابی م  عیط و بیر امیه را بر مردم مسلط نکیر

ین بندگان نزد خدا )ص(، پیشوای   عیل )ع( بار دیگر به مالقات عثمان رفت و به وی گفت بدان بهتر

عادل و درستکاری است که هدایت شده و سنت رسول هللا را بر پا دارد و بدعت و باطل و نادرست را 

اند و بدترین مردم نزد خدا )ص( پیشوای س  تمکاری است که گمراه باشد و دیگران هم به وسیله او بمتر

گمراه شوند، و از رسول خدا )ص( شنیدم که فرمود: «در روز قیامت پیشوای ستمکار را یم آورند که با  

او عذرخوایه و یاری کن ندهای نیست و در آتش دوزخ انداخته میشود و در آن مثل آسیا میگردد. عیل  

ت )ع( بارها عثمان را نصیحت   کرد و از او خواهان عدالت و اجرای اسالم و حدود آن شد. آن حضر

ی و تحریک مردم علیه   ر عوامل مشکالت عثمان را مردان یم دانست؛ چرا که وی جز آشوب و فتنه انگتر

ر رو، عیل علیه السالم را به نزد عثمان رفت و گفت مروان تورا از  عثمان هدف دیگری نداشت. به همیر

ی رام که صاحبش هرجا که میخواهد او را میکشد منحرف میکند. به راه دین و مستر ع قل بسان شتر

خدا )ص( قسم که مروان، نه در دین صاحب رای است و نه در باره خودش به خدا )ص( قسم میبینم  

ی از شورش بر ضد   د اه کوششهای عیل علیه السالم برای جلوگتر که تو را به زیر میآورد و نه آنکه باال بتی

آن خالف امیه تالشهای  بیر  و  و مروان  نرسید  به جابی  در مدینه  آرامش  ایجاد  و  ت و شخص عثمان 

ت را بی اثر ساختند. 
 حضر

ش یافت که مردم در مسجد به عثمان ریگ زدند و او بیهوش   به تدری    ج مخالفت با عثمان چندان گستر

نارایصر در دسته های گوناگون از   شد و از منتی افتاد و او را با همان حال به خانه اش بردند. گروه های

مض و کوفه و بضه به همرایه برخر از صحابه در مدینه جمع شدند و عثمان را محاضه کردند. به 

هنگام محاضه، طلحه آنان را تحریک کرد تا آب را بر روی عثمان بندند. عیل علیه السالم به ناگزیر سه 

اض طلحه   مواجه شد. در این میان، مردان از روی بام به محاضه  مشک آب برای وی فرستاد، اما با اعتر

ر کرد. ناگهان ختی رسید که معاویه سپایه چهار هزار نفری را به فرماندیه یزید بن اسید  کنندگان توهیر

ر در خانه عثمان را آتش زدند. امام عیل علیه  برای کمک به عثمان فرستاده است. محاضه کنندگان نتر

ی از قتل عثمان کوشش بسیاری کرد؛ تا آنجا که فرزندانش  السالم با شباهت و بزر  گواری، برای جلوگتر

ر عمدا سپاه خود را  را بر در خانه عثمان قرار داد تا مانع ورود ناراضیان به خانه عثمان شوند. معاویه نتر

به   روز محاضه، شماری از ناراضیان از خانه های انصار   ۴۹به یاری عثمان نفرستاد. رسانجام پس از  

 هجری وی را به قتل رساندند  ۳۵داخل خانه عثمان رفتند و عض روز هجدهم ذیحجه سال 

مومنان عیل علیه السالم فصل دوم    روزگار خالفت امتر

مؤمنان عیل علیه السالم    بیعت با امتر

اشتیاق  مهاجران و انصار و مردیم که از شهرهای دیگر به مدینه آمده بودند، پس از کشته شدن عثمان با  

تمام به عیل )ع( روی آوردند و به وی گفتند مردم به پیشوا نیازمندند و کیس را به امامت شایسته تر از  

ت در پاسخ   تو نیم دانیم؛ زیرا سابق دات در دین بیشتر و به رسول خدا )ص( نزدیک تر هسیر آن حضر
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ته گردیده است. من وزیر باشم، گفت همانا، کران تا کران را ابرهای فتنه پوشانده و راه درست ناشناخ

بهتر است که امتر باشم. مردم گفتند به خدا )ص( جز تو را انتخاب نخواهیم کرد پس از چند روز رفت  

و آمد مردم، عیل علیه السالم در روز پنج شنبه خطاب به آنان فرمود بیعت با من باید پنهابر باشد و 

انجام گ مسلمانان  رضا)ع(یت  با  و  مسجد  در  جمعه  باید  روز  صبح  د  در   ۲۵تر )ع(  عیل  حجه  ذی 

مسجدالنیی به منتی رفت و گفت: «ای مردم! دیروز از هم جدا شدیم، در حایل که من از حکومت بر 

د. آگاه باشید کلید اموال   شما کراهت داشتم، ویل اضار کردید که جز من کیس حکومت را به دست نگتر

آری عیل علیه السالم فرمود: «خدا )ص(یا تو از شما  شما با من است و من حق ندارم جدای گفتند:  

 درهیم از آن بردارم، آیا رضا)ع(یت میدهند؟» مردم شاهد باش» آنگاه از آنان بیعت گرفت. 

مهاجران و انصار و مردیم که از کوفه، مض و بضه در مدینه بودند، با عیل )ع( این بیعت نموداری از 

 علیه السالم بوده زیرا او را بر دیگران مقدم میدانستند. اشتیاق مردم به خالفت عیل 

ت بر کتاب خدا )ص( و سنت رسول هللا بیعت نمودند و شیعیان وی که از   گرویه از مردم با آن حضر

جایگاه امامت الیه و منصوص وی آگایه داشتند، بر دوسیر با دوستان وی و دشمیر با دشمنانش بیعت  

ابر خود گفت ای مردم! عیل )ع( ویص اوصیا و وارث علم انبیاست.  کردند؛ از جمله مالک اشتر د ر سختر

ر گفت عیل )ع( ویص رسول خدا )ص( و رسور همه آدمیان  زادان فرخ دهقان (کدخدا )ص() انبار نتر

 ۵است. 

 ویژگیهای بیعت با عیل علیه السالم 

کت همه خاندان بیر هاشم و مهاجران   مؤمنان با رسر با امتر و انصار و نمایندگابر از  بدین سان، بیعت 

ر که در آن هنگام در مدینه حضور داشتند پایان یافت. ویژگیهای  مض، کوفه و بضه از صحابه و تابعیر

ر برشمرد. بیعت با عیل علیه السالم به صورت پیشنهاد عمویم بود  ت را یم توان چنیر بیعت با آن حضر

، ع ت همچون عمارو مالک اشتر موم مردم به گونه ای خودانگیخته در و با کوش ش شیعیان آن حضر

کت کردند؛ چنان که عیل علیه السالم یم فرماید به سوی من روی آوردید و پیابی فریاد کشیدید،  بیعت رسر

البیع البیت من دستان خویش فرو بستم، اما شما آن را گشودید. از دست باز کردن رس باز زدم، ویل 

 شما

را وادار به قبول خالفت کردند. مردم در بیعت با عیل علیه السالم    آن را کشیدید این گونه مردم عیل )ع( 

آزاد بودند و فرصت انتخاب داشتند.بیعت با شور و اشتیاق مردم همراه بود، به آن گونه که عیل علیه  

ده مرا احاطه کردند و حسن و حسینم پایمال شدند و دو  السالم یم فرماید ناگهان مردم به شکل فرسر

ر در   طرف جا موهام بر اثر ازدحام جمعیت پاره شد. مردم مانند گله بدون شبان به من رو آوردند. و نتر

جابی دیگر یم فرماید رسور و خوشحایل مردم به سبب بیعت با من، چنان شدت گرفت که کودکان به 

ان با پای لرزان خود به راه افتاده بودند.بیعت مخفیانه نبود و بر اساس سنت جاه یل و وجد آمده و پتر

 قبیله ای، خارج از مسجد شکل نگرفت، بلکه بر پایه سنت رسول هللا در مسجد انجام شد. 

 چون سعد بن ابی وقاص، عبدهللا بن عمر، مروان بن حکم،  
اسامة بن زید،در بیعت با عیل )ع( مخالفابر

علیه السالم  ولید بن عقبه و سعید بن عاص وادار به بیعت نشدند و حیر هنگایم که مالک اشتر از عیل  

ت با بزرگواری فرمود: او را رها   اجازه خواست تا گردن عبدهللا را به خاطر عدم بیعت بزند، آن حضر

، گفت: «ای ابوالحسن  کنید من کفیل او هستم سعد در پاسخ عیل علیه السالم که چرا بیعت نمیکیر
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یل )ع(ة فرمود: «ابواسحاق  هنگایم که جز من کیس برای بیعت بافر نماند، با تو بیعت خواهم کرد.» ع

 را رها کنید. 

اف داشتند، ویل أنان از یاری عیل علیه السالم در جنگها  در اخباری آمده است که قاعدین به بیعت اعتر

ر از رسان این گروه بود که حیر مردم کوفه را از همرایه با خلیفه  خودداری کردند ابومویس )ع( اشعری نتر

 ( درباره ایمان فرمود انتخابی مردم بازداشت. عیل )ع

ر یاری نرساندند."   آنان گرویه هستند که حق را یاری نکردند و باطل را نتر

این گروه، از نخبگان و صحابه کبار رسول هللا بودند که به دلیل حسادت و دشمیر با عیل علیه السالم 

اجتمایع و دییر خود،    از در حیله و تزویر در آمدند تا به اهداف و منافع خود برسند. اینان با جایگاه

ت را تضعیف نمودند. آنان با  مردم را نسبت به عیل علیه السالم به تردید انداختند و جبهه آن حضر

ده   ه کردند و این خود بازتاب منفر گستر ر ی خود، عموم مردم را نسبت به اهداف علل بی انگتر کناره گتر

خطرناکتر بود و سسیر کوفیان در برابر عیل  ای در جامعه داشت. در واقع رفتار آنان از جنگ رو در رو  

 بی تأثتر از رفتار آنها نبود. 
ر ت و پیدایش خوارج نتر  علیه السالم د در اواخر خالفت آن حضر

مؤمنان عیل )ع( ع  اصالحات امتر

افر جاهیل و برخر انحرافها از اصول قرآبر و  عیل علیه السالم پس از یک دوره بازگشت به سنتهای ارسر

ات بنیادی و  سنت نبوی،   ، به خالفت رسید. از این رو، ایشان ناگزیر به ایجاد تغیتر
ی

تبعیض و رفاه زدیک

اصالح واقیع ساختار نظام خالفت اسالیم بود؛ زیرا از یک سو گفتمان و دیدگاه معرفیر عیل )ع( این 

خواهان این   دگرگوبر اسایس را اقتضا میکرد و از سوی دیگر کسابر که او را به قبول خالفت واداشتند،

 اصالح بنیادین بودند. 

ر رو، عیل علیه السالم در خطبه ای فرمود خدا )ص(یا! تو میدابر هدف ما از حکومت به دست  به همیر

بازگردانیم و   تو را در جایگاه خویش  بلکه یم خواهیم نشانه های دین  نبود،  آوردن سلطنت و ثروت 

 کن ند و دستورهای شهرهای تو را اصالح و سامان ببخشیم تا بندگان ست
ی

مدیده در امنیت و آسایش زندیک

سیایس،   ابعاد  در  بنیادین  اصالحات  السالم  علیه  عیل  امام  سان،  بدین  برپا گردد  تو  شده  فراموش 

 را در جامعه اسالیم آغاز نمود. 
ی

 اجتمایع، اقتصادی و فرهنگ

 الف) اصالحات سیایس

و نهادهای وابسته به آن در جامعه به وجود عیل )ع( اصالح اسایس در کاربرد قدرت از سوی خلیفه  

ده  وعیت دییر و مقام ارتباط گستر  آورد. وی درباره مفهوم امامت و خالفت هیچگونه تردیدی در مرسر

ت امام را  د. آن حضر و پیوند محکم رسالت و امامت پای الیه و منصویص خود نداشت و بر یم فرسر

وان ویص را فراتر از خلیفه به رسمیت میشناخت، اما وارث انبیا و حامل نور نبوت معرفر میکرد و عن 

چون به وصایت ذهنیت و رسایت معتقد نبود، انتخاب و به جز اجرای حکم خدا )ص(وند، مشورت با 

 مردم را از وظایف حاکم را به رضا)ع(یت مردم یم دانست حاکم اسالیم یم دانست، آن گونه که فرمود 

ع بی مشورت با شم
 ا انجام ندهم. کاری را جز حکم رسر
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بنابراین حاکم باید با رضا)ع(یت مردم بر آنان حکومت کند و بیعت به اختیار است و کیس را نباید به  

 آن وادار کرد. وی در نامهای به کارگزاران خراج یم نویسد 

 ائكم خزان الرعية ووكالء األئمة و شقراء األم، شما خزانه داران مردم و نمایندگان ملت 

ان پیشو   ایان خود هستید. و سفتر

، علم و آگایه کامل و مقبولیت قائل بود آن گونه که علت   وعیت دییر امتر مومنان برای خلیفه، مرسر

ر بیان میکند:   پذیرش خالفت را چنیر

ده مردم که حجت را بر وی تمام کردند؛  یک. حضور گستر

  
ی

باریک شکم  برابر  در  تا  است  دانشمندان گرفته  از  )ص(وند  خدا  پیمابر که    دو. 
ی

و گرسنگ ستمگران 

 ستمدیدگان ساکت نباشند. 

وعیت حاکم  سه. بر این اساس مردم در تحقق حکومت و انتخاب مدیریت آن نقش دارند، ویل در مرسر

 مشارکت نخواهند داشت. 

 . کارگزاران امام عیل )ع( 1

بزرگمنش خواه،  پوزش  بردبار،  پاکدامن،  افرادی  باید  اسالیم  دولت  بود کارگزاران  معتقد  ت  ، حضر

جوانمرد، بخشنده، عالم، خردمند و اهل سیاست، توانمند و دارای خاندابر پارسا و سابقه نیکو باشند. 

ر سبب، وی تمایم عناض حزب انحصارگر اموی را کنار نهاد و افرادی شایسته و الیق را از میان  به همیر

ر و موایل بر کارها گمارد.   بیر هاشم، مهاجران و انصار، تابعیر

 و به عیل علیه این کارگزا
ی

ران در همه حال تحت نظارت و بازریس قرار داشتند و کارهای آنان رسیدیک

 فرمود کارگزاران را با مشورت و آزمون به کار گتر و رفتار  
السالم گزارش میشد؛ چنان که به مالک اشتر

اری و مالیمت با  آنان را با دیده بانان صداقت پیشه و وفادار مخفیانه واریس کنا زیرا نتیجه آن امانتد

ت بازرسان گوناگون برای برریس اوضاع و احوال شهرها یم فرستاد. مثألوی  شهروندان است آن حضر

 کعب بن مالک را برای نظارت بر کارگزاران منطقه سواد به آنجا گسیل داشت. 

ده بود؛ تا جابی که در نامهای شدیداللحن، عثمان بن حنیف 
ت بر کارگزاران گستر  نظارت حضر

ر به عرویس جوابر ثروتمند که در آن مهمابر خورش های رنگارنگ آورده بودند توبیخ  را   به خاطر رفیر

ت کارگزاران خیانت پیشه را عزل و آنان را تنبیه میکرد؛ چنان که منذر بن جارود  ر أن حضر میکند. همچنیر

م بر بضه عثمان بن  عبدی، فرماندار اصطخر را عزل و زندابر کرد از جمله استانداران عیل علیه السال 

 محمد بن ابی  
ر حنیف انصاری، عبدهللا بن عباس، زیاد بن سمیه ثقفر و ابواالسود دوئیل و بر مض نتر

حذیفه، قیس بن سعد بن عباده، محمد بن ابی یکر و مالک اشتر بودند که مالک به مض نرسید و در 

اداری عیل )ع( ماموران بیت المال،   «قلزم» به شهادت رسید. به جز والیان و فرمانداران در تشکیالت

وی   طة الخمیس یا نتر ماموران خراج، کاتبان، قضات، بازرسان ویژه، ماموران اطالعابر و کسب ختی و رسر

ت بود که امور انتظایم شهرها   طة الخمیس از ابداعات آن حضر ر وجود داشتند. تشکیالت رسر انتظایم نتر

 اصبغ بن نباته از جمله فرماندهان این تشکیالت بودند. را برعهده داشتند. مالک بن حبیب یربویع و 

 . نقش اصالخ عیل علیه السالم در انتقال مرکز خالفت به کوفه2
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امام عیل علیه السالم پس از جنگ جمل مرکز خالفت را به کوفه انتقال داد و روز دوازدهم رجب  

 عوامل این انتخاب از این قرار است . وارد آن شهر شد و تا هنگام شهادت در آنجا بود  36سال 

: هنگایم که عیل علیه السالم از مدینه عازم عراق بود، گرویه از انصار مائع أن  شورش معاریه--یک

ت شدند و گفتند:اشخایص را برای جنگ با شامیها بفرست. عیل علیه السالم فرمود اموال و  حضر

ر سهل مردان در عراق هستند و مردم شام در حال شورش، دوس ت میدارم نزدیک آنان باشم معاویه نتر

بن حنیف انصاری، استاندار منصوبی عیل علیه السالم بر شام را از تبوک بازگردانید و بدین رو آشکارا 

ت اعالم کرد. معاویه با جسارت تمام قصد داشت عیل علیه السالمه   مخالفت خود را با آن حضر

ت   مقابله با وی را پیدا خلیفه انتخابی مسلمانان بخورد و آن حضر
ی

وی کافر آمادیک ر یم بایست با نتر نتر

 میکرد . 

مدینه منابع انسابر و اقتصادی کافر و راه های ارتبایط مناسب   منابع انسابر و اقتصادی کوفه : -دو

ت را  برای لشکرکیسر عظیم به شام را نداشت و در جنگ جمل از این شهر تنها هفتصد نفر آن حضر

ات کافر همرایه کردند در ح ر وی نظایم و تجهتر  روخ نتر
ی

ایل که کوفه هجرت گاه مسلمانان بود و آمادیک

د جمل از این شهر دوازده هزار نفر عیل علیه السالم را یاری   برای جنگ با معاویه را داشت و در نتی

ر عراق با پیشینه تمدبر بسیار کهن دارای منابع رسشار کشاورزی و  دادند. از نظر اقتصادی، رسزمیر

ر نبود.   مایل بود، اما مدینه این چنیر

 شهر کوفه و عراق در مرکز جهان اسالم بود و راه های مواصالبر کافر  سه. مرکزیت کوفه: 

 را برای نظارت و اداره ممالک اسالیم داشت. 

 کوفه
ی

  چهار. آمادیک
ی

ر و هوادار عثمان و بیر امیه بود و آمادیک ر حجاز پایگاه قریش و شیخیر : رسزمیر

ت گرایش داشت و اصالحات عیل  علیه السالم را داشت؛ در حایل که فضای فکری کوفه به آن حضر

 هواداران عقیدبر و سیایس بسیاری اصالحات وی را به خوبی پذیرا بودند. 

وی انسابر  : امام عیل علیه السالم که در صدد اصالح ساختار خالفت پنج. کادرسازی و تربیت نتر

ر و معتقد در راه اهداف خود تربیت یم کرد تا بتوانند بازوان اسالیم بود، یم بایست پیشتازابر  راستیر

گ   ه عمیل و دانش بیکران خود مردابر گرانمایه و ستر ت با ستر استواری برای اهداف او باشند. آن حضر

همچون مالک بن حارث، حجر بن عدی، کمیل بن زیاد نخیع و عدی حاتم طابی تربیت کرد. این  

 مرگ همواره در خدمت و حمایت از عیل علیه السالم بافر ماندند.  مردان کارآمد تا هنگام

یستند. عیل )ع( برخالف   شش، ارتباط با ایرانیان:  ر در عراق بسیاری از ایرانیان تحت عنوان موایل متر

ر برقرار کرد و با اصالحات اجتمایع و  ر با آنان ارتبایط نزدیک و بسیار محبت آمتر خلفای پیشیر

وسیر خاندان رسول هللا را در دل آنان افکند؛ چنان که میثم تمار، آزاد شده آن مساوات نژادی بذر د

ت به مقام مصاحبت و دوسیر عیل )ع( دست یافت، تا اینکه در سال  هجری به دستور   ۶۰حضر

عبیدهللا بن زیاد دست و پای او را قطع کردند و در کوفه به دار کشیدند. نمونه دیگر، رشید هجری از 

ک و بلندمرتبه عیل علیه السالم بود که در دینداری، از برگزیدگان شیعه گردید. وی جان یاران نزدی

 خود را در راه دفاع و حمایت از خاندان رسول هللا نهاد و به دستور زیاد مثله و به دار کشیده شد. 

 ب) اصالحات اجتمایع
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و برپابی قسط و عدل است.  یگ از مهم ترین اهداف انبیا ایجاد حکومت اسالیم  . عدالت اجتمایع1

ر رو، یگ از   ر اسالم موجب برپابی عدل و داد در جامعه یم گردد. به همیر بی گمان اجرای قوانیر

ی را در   ر ر از ستمگری است. عدل هر چتر ی و بازداشیر مسئولیتهای اسایس حاکم اسالیم عدالت گستر

اصالحات بنیادین امام عیل   جای خود قرار میدهد و هر حفر را به صاحب حق خود یم رساند یگ از 

ت در خطبه ها و نامه های خود به کارگزارانش به   علیه السالم اجرای عدالت اجتمایع بود. آن حضر

ر نموده؛ به گونه ای که در هیچ سند تاریخر   این موضوع را به خوبی تبییر
ویژه در نامه به مالک اشتر

بابی و ضاحت بیان نشده است. عیل )ع(  مفهوم عدالت اجتمایع و نهادی )ع(نه کردن آن، بدین زی

 به خوبی نمایاند چنان که میفرماید داد خدا )ص(وند و  
ر این مفهوم و سیاستگذاری آن را در عمل نتر

مردم را از جانب خود و خویشاوندان نزدیک خود بده و نسبت به آن عده از مردمان که آنان را 

 و دادریس ننمابی ستمکار خوایه بود.' دوست داری، دادریس نما که اگر حق آنها را بدهد 

، میانه روی در حق است و همگابر کردن آن در   کاری که باید بیش از هر امری دوست داشته بایسر

یفتر و برتر از بخشش  ت عدالت را رسر برابری و دادگری، سبب خشنودی مردم یم گردد. آن حضر

 ه خایص را شامل میشود. میدانست عدالت تدبتر عمویم مردم است؛ در حایل که بخشش گرو 

ر حقوق مساوی برای آحاد ملت 2  . تضمیر

رکن اسایس عدالت اجتمایع امام عیل مساوات کامل میان افراد جامعه است؛ آن گونه که در روز 

ذی حجه در مسجدالنیی یط خطیهای فرمود شما بندگان خدا )ص( و مال هم، از آن خدا   ۲۶شنبه 

قسیم میشود و در این باره هیچ کس را بر دیگری مزییر  )ص(است و میان شما به طور مساوی ت

نیست و ان شاءهللا فردا نزد من آیید تا مایل را که نزد ماست، میان شما قسمت کنم در روز یکشنبه، 

ت پویل را که در بیت المال مانده بود، سه دینار سه دینار  عبیدهللا بن ابی رافع به دستور آن حضر

اض کردند، فرمود میان عرب و عجم به طور م  ساوی تقسیم کرد هنگایم که عدهای به او اعتر

اگر این مال هم از آن خودم یم بود آن را مساوی میان شما تقسیم میکردم عیل علیه السالم در دوران 

اف قبایل خط بطالن کشید و  خالفت خود بر همه تبعیض ها و انحصارطلیی های باند اموی و ارسر

مسلمانان روشن ساخت. او مردم را در عطایا برای نهاد و کیس را بر   بدین سان نور امیدی در دل

ر همچون اعراب عطا کرده روزی به یگ از زنان عرب و زبر از موایل،   دیگری برتری ندارد و به موایل نتر

ت فرمود من میان   ۲۵به تساوی،  اض کرد. آن حضر درهم و مقداری گندم داد. زن عرب به او اعتر

و اسحاق فرفر مشاهده نمیکنم عیل علیه السالم در تقسیم عطایا هیچگونه مزییر  فرزندان اسماعیل

 « برای خود قائل نبود و سهم خود را از عطایا همچون دیگر مسلمانان میگرفت. مثال وقیر «قنتی

ت جداگانه پنهان کرده بود، هنگایم که آن ظروف را به  ظروفر از سکه های طال و نقره برای آن حضر

ل من کنید .» سپس دستور عیل )ع(  ر ت گفت: «شما دوست دارید آتش وارد متر نشان داد، آن حضر

 داد همه را تقسیم کردند و فرمود 

 .  ای سفیدها و ای زردها کیس جز مرا بفرییی

ر با تبعیض ها و امتیاز خوایه 3  . ستتر

ی امام عیل علیه السالم چنان شکوهمند است که یم ر  فرمود اگر  رفتار عدالت خواهانه و تبعیض ستتر

با غل و زنجتر به این سو و آن سو کشیده شوم، خوشتر دارم تا خدا )ص( و رسولش را در روز قیامت 
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ی از اموال عمویم را غصب کرده باشم آن   ر در حایل مالقات کنم که به برخر از بندگان ستم و چتر

ت حیر میان برادرش عقیل و دیگران تفاوبر قائل نیم شد: آن هنگام که عق   حضر
ی

یل به دلیل گرسنگ

ی از گندم بیت المال طلب کرد، عیل علیه السالم در حایل که  ، سهم بیشتر فرزندانش و تنگدسیر

میدانست از سخیر فقر، رنگ فرزندان برادرش نیلگون شده، آهن گداخته را به بدن او نزدیک کرد و 

 فرمود 

اره آتش  مادران داغدیده در سوگ تو مویه کن ند! ای عقیل! تو از آهن گدا خته یم نایل، ویل من از رسر

 دوزخ ن نالم. 

ت هنگایم که به خالفت رسید، زمینهای ی را که عثمان به تیول داده بود، باز پس  أن حضر

 گرفت و فرمود: 

ر   به خدا )ص( سوگند، هر مایل تاراج شده ای را بیابم، به صاحبان آن باز میگردانم، گرچه به کابیر

ر کابر خری  ده باشند زیرا در عدالت گشایش برای همه است و آن کس که زنان داده یا کنتر

 عدالت در اکران ابد، تحمل ستم برای او سخت تر است. 

 . فقر زدابی 4

ر سبب، از  یگ از ابزارهای ایجاد عدالت اجتمایع و اقتصادی، زدودن آثار فقر از جامعه است. به همیر

ر نیازهای اولیه  دیدگاه عیل علیه السالم تمایم افراد جامعه اعم از م مسلمان باید در تأمیر سلمان و غتر

افت و کرامت انسابر خود باشند و رفاه  معیشت خویش در وضعیت اقتصادی مطلوب و مناسب رسر

ده ای را با فقر آغاز کرد. او خود  عمویم در جامعه برقرار گردد. از این رو، عیل علیه السالم مبارزه گستر

رویم را با بی نیازی نگهدار و با تنگدسیر شخصیت مرا لکه دار مفرما  درباره فقر میفرمود خدا )ص(یا آب

ر به فرزندش محمد بن حنفیه فرمود   ایل المؤنث االنب فقر مرگ بزرگ است. همچنیر

سم. از فقر به خدا )ص( پناه بتی که همانا فقر، دین انسان را  ای فرزندان من از دیو پلید فقر بر تو میتر

 رسگردان و عامل دشمیر است. ناقص و عقل را 

ر فقر و محرومیت زدابی را در برنامه اصالحات اجتمایع خود   عیل )ع( نه تنها در گفتار، که در عمل نتر

ر برد؛ آن سان که یم فرمود کیس در کوفه نیست که در رفاه  قرارداد و آثار مخرب آن را در جامعه از بیر

ر نان گندم یم خور  د. حیر طبقات پاییر  ند و رسپناه دارند. به رس نتی

فقرزدابی نه تنها به مرکز خالفت اختصاص داشت، بلکه عیل علیه السالم به همه فرمانداران خود  

دستور داده بود از اموال بیت المال در اختیار عالقه مندان و نیازمندان و تهیدستان قرار دهند و 

ر  ت در نامهای چنیر ت بفرستندا حضر نوشت خدا )ص( را درباره طبقه  اضافه آن را به نزد آن حضر

ان که در میان آنان هم افراد قانع و هم سائل  ر گتر محروم از تنگدستان و نیازمندان و بینوایان و زمیر

ده است، بخیسر از بیت   هست پاسدار. حفر را که خدا )ص(وند برای آنان نگهبابر اش را به تو ستی

ر در نع مت، تو را از آنان باز دارد.‘ بدین سان، عیل علیه المال را به آنان اختصاص بده. مبادا فرورفیر

ر توازن اقتصادی و عدم تمرکز ثروت،  السالم عدالت اقتصادی را با ایجاد رفاه عمویم و فقرزدابی و نتر

 در دوران خالفت خود برقرار کرد. 
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 . آزادی اجتمایع ۵

ای اجتمایع را زیر پا عیل علیه السالم در میدان سیاست و حکمرابر هیچگاه اصول و ضوابط آزادیه

نهاد و حقوق اجتمایع آحاد جامعه و مخالفان و حیر معاندان را نادیده نگرفت. وی اصول آزادی  

اندیشه و بیان را در پشت کلمات آرمابر ظاهر فریم، بیان نیم کرد، بلکه آن را در روزگار خالفت خود، 

ر نشان داد. وی با بزرگواری ب ه نزد آنان در «حروراء» رفت و با آنها  به مخالفان به ویژه خوارج نتر

ت با آنان مدارا کرد تا بسیاری از آنها را به راه هدایت بازا آورد. امام  گفتگو کرد و اجازه سخن داد. حضر

ر و نهروان با ارسال سفتر و نامه و  یر
ّ
عیل )ع( پیش از پیکار با معاندان خود در جنگهای جمل، صف

جت میکرد تا بلکه آنها از مخالفت و خونریزی دست بردارند؛ تا جابی  مذاکره و گفتگو با آنان اتمام ح

ت  که حیر در پیکار با پیمان شکنان پس از ارسال چند سفتر و نامه های ی به نزد آنان، خود آن حضر

، آزادی   به نزد ژبتر رفت و با او اتمام حجت کرده یگ از عایل ترین نمودهای آزادی در طول تاری    خ برسر

ه عمیل عیل علیه السالم است؛ آنجا که یم فرماید: اجتمایع د  ر دیدگاه و ستر

ك وقد جعلك هللا حرا،   وال تكن عبد غتر

 برده دیگری نباش که خدا )ص( تو را آزاد آفریده است. 

ی داشت  ر به نو مسلمانان ایرابر توجه بیشتر ت در دوران خالفت خود برخالف خلفای پیشیر آن حضر

ر رو در نماز جم اف قبایل قرار گرفت. ایشان نژادپرسیر را نفر کرد و برای و از همیر اض ارسر عه مورد اعتر

 غتر مسلمان خلخال و 
وان دیگر ادیان حق کرامت و آزادی قائل شد؛ تا آنجا که به شهر انبار از زبر پتر

گوشواره ربوده بودند، خطاب به کوفیان گفت اگر مسلمابر از غصه این ماجرا جان از قالب تیه کند، 

 مورد رسزنش من نخواهد بود. 

 ممتاز آزادی در دیدگاه عیل )ع( ، آزادی همراه با مهرورزی و محبت برای آحاد ملت بود. وی به 
ی

ویژیک

مالک اشتر سفارش کرد با مردم دوست و مهربان باش، مبادا همچون حیوان درنده بایسر که خوردن 

 برادر دییر تو و دسته دیگر مانند تو در  آنان را غنیمت بدانید؛ زیرا مردم دو دسته اند: دسته ای

 آفرینش میباشند. 

ر چنان تربیت میکرد که در نهاد آنان رحمت، وصفات   بدین سان، عیل علیه السالم کارگزاران خود را نتر

 ناپسند جاه طلب .، خشونت و ستمگری خشکیده شود. مهربابر و مدارا بروید . 

 ج) اصالحات اقتصادی

ی از فساد اقتصادی و ایجاد رفاه اقتصادی برای یگ از برنامه های اصال  خ عیل علیه السالم جلوگتر

ت برای توسعه و شکوفابی اقتصادی شهرهای تحت تابعیت خود، 
آحاد جامعه اسالیم بود. آن حضر

 برنامه های اجرای ی گوناگوبر را نهادی )عنه کرده بود که به برخر از آنها یم پردازیم 

 . آبادابر شهرها1

 کار و تالش در آموزه های عایل برای سامان بخیسر و عمران و آبادی جامعه و رفاه  فرهنگ

ت کارگزاران خود را به آبادابر شهرها و توجه به   اقتصادى أن جایگاه ویژهای داشت. آن حضر
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رفاه مردم ملزم یم کرد؛ چنان که در عهدنامه مالک اشتر آمده است خراخ بدون آبادابر به دست بیاید 

ر جستجو کند، شهرها را ویران سازد و بندگان را به هالکت اندازد و  و کیس    زمیر
که آن را بدون آبادابر

د. اگر از سنگییر مالیات یا آفت و خشکسایل و سیل شکایت کردند، بار آنان  کارش جز اندیک ثبات نگتر

و بازدهند، و خرابی را سبک گردان؛ زیرا آن اندوختهای میگردد که با آبادابر شهرها و آرایش الیت به ت

ر هنگایم است که زمامداران به   رسزمینها از تنگدسیر صاحبان آنهاست و تنگدسیر صاحبان زمیر

ی اموال برای رفاه و  گردآوری اموال خوکن ند.امام عیل علیه السالم برای رونق اقتصادی و به کارگتر

زهای جمعه بیت المال را پاک  آسایش مردم، از جمع أورى آنها در خزانه دولت خودداری یم کرد و رو 

میکرد و آن را با آب میشست و سپس دو رکعت نماز در آن یم گذارد و یم گفت روز قیامت برای من  

 گوایه دهید. 

 . توسعه تجارت و صنعت 2

 عیل )ع( توسعه اقتصادی جامعه را در گرو توسعه صنعیر و رشد تجارت میدانست و به فرمانداران 

نعتگران و تجار سفارش یم کرد. ایشان به مالک اشتر یم فرماید سفارش مرا خود درباره کشاورزان، ص 

 و آسایش و آورندگان 
ی

در باره صاحبان صنایع و بازرگانان بپذیره زیرا آنان پدیدآورندگان وسایل زندیک

ر  ت بر کاهش مالیات زمیر ر آن حضر  از نقاط دوردست و دشوار یم باشد. همچنیر
ی

وسایل زندیک

ر به توسعه کشاورزی توجه بسیار داشت و حیر در نواخ ینبع  کشاورزان تأکید  داشت. او خود نتر

ت در آنها چشمه های ی ایجاد  ر خریداری میکرد و یا خلفا به وی واگذار میکردند. و آن حضر زمیر

ر وقف یم  میکرد که آب فراوان داشتند و پس از آباد کردن، آنها را در راه خدا )ص( برای فقرا و مساکیر

 کرد. 

 . مبارزه با احتکار و گران فرویسر 3

 عیل علیه السالم احتکار و گرانفرویسر را موجب رکود و بی نظیم اقتصادی میدانست و به مالک اشتر 

 و 
ی

ی یم کرد. خرید و فروش باید به سادیک ی کن که رسول هللا از آن جلوگتر یم فرمود از احتکار جلوگتر

د و با نرخ های ی    که به فروشنده و خریدار زیابر نرساند. با موازین عدالت انجام گتر

 
ی

 د) اصالحات فرهنگ

 خود را با بازگرداندن 
ی

 امام عیل علیه السالم هنگایم که قدرت سیایس یافت، اصالحات عمیق فرهنگ

ر قرآبر و سنت رسول هللا آغاز کرد. برخر از این  نشانه های دین در قالب احیای سیر

 اصالحات عبارت است از: 

 . تفستر قرآن 1

امام عیل علیه السالم برای تربیت و اصالح مسلمان در خطبه های بسیار خود بر نقش تربییر قرآن 

ر روزهای خالفت خود   تاکید میکرد و تفستر درسیر از آن به دست میداد؛ آن گونه که در نخستیر

پس فرمود قرآن هدایت کننده ای است که گمراه نیم سازد؛ سخنگوبی است که هرگز دروغ نیم گوید. 

ین بیماری  ها، یعیر   درمان خود را از آن بخواهید و در سختیها از قرآن یاری طلبید که در آن درمان بزرگتر

، بهار دل و   کفر و نفاق، رسکیسر و گمرایه است. همانا قرآن ریسمان استوار خدا )ص( و وسیله ایمیر
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یاهای علوم، چشمه های دانش است قرآن معدن ایمان و اصل آن است؛ چشمه های دانش و در 

مؤمنان برخالف  رسچشمه عدالت و نهر جاری عدل، پایه های اسالم و ستونهای محکم آن است امتر

ی یم کردند و آن را یم سوزاندند. به احیا و نقل حدیث رسول   ر که از نقل حدیث جلوگتر خلفای پیشیر

ت را در خطبه های خود بیان یم نمود.  ه آن حضر  هللا یم پرداخت، و سخنان و ستر

 . تربیت اخالفر جامعه 2

ر خالفت خود، برای اصالح فساد اجتمایع کوش ش وسییع  عیل علیه السالم از همان روزهای نخستیر

رکاری،  آنان را به اطاعت از دستورهای الیه و عمل صالح، آینده نگری، استقامت، بردباری، پرهتر

ر راه یاران  ل زبان و خودسازی تشویق یم کرد. وی از همیر
بسیاری همچون مالک اشتر و کمیل بن کنتر

، که بازوان توانای آن  ر زیاد نخیع تربیت کرد را در تربیت مردم آغاز کرد و با ترسیم سیمای متقیر

ت بودند.   حضر

 . مبارزه با عصبیت جاهیل و فساد 3

عیل علیه السالم ا در یط دوران خالفت خود به شدت با غرور، خودپسندی و تعصب جاهیل مبارزه 

اردهای کینه های جاهیل را تکتی و خودپرسیر میدانست و آن را از آفتهای شیطان کرد  ایشان رسر

افیت قبیله ای گذشته گرابی و تفاخرات  ر رو تالش وسییع را برای رسکوب ارسر  میکرد و به همیر
معرفر

وی بزرگانتان آنان که به اصل و نسب خود یم  نازند  جاهیل آغاز نمود؛ آن سان که فرمود و زنهار از پتر

و خود را باالتر از همه یم پندارند و نعمتهای خدا )ص( را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهیل و  

وی شیطان و هوای نفس و  ت مردم را از پتر های تفاخر جاهلیت هستند' آن حضر ستونهای و شمشتر

ر اطاعت از فرومایگان باز یم داشت و با رسکشان تجاوزکار، پیمان شکنان و فس اد کنندگان در زمیر

 سخت مبارزه کرده 

 . توسعه آموزش و پرورش ۴

عیل )ع( در دوران خالفت خود برای آموزش جامعه و مبارزه با جهالت و نادابر بسیار کوشید. او به  

ر گفتگو و مناظره علیم با   فرمانداران خود دستور یم داد کالسهای آموزش و پاسخ به سؤاالت و نتر

ت معتقد بود برای رسیدن به جامعه ای الیه، آگاه، متمدن و   دانشمندان و کما برپا  کن ند. آن حضر

ی مقدم است. ایشان یم دانست   ر  و تعایل علیه السال و تربیت مردم بر هر چتر
ی

مرفه، توسعه فرهنگ

ی است که آن را  ر  به اندازه چتر
دانش و حکمت را بنیان کامیابیهای مادی و معنوی ارزش هر انسابر

ید. هرچند در دست منافق باشد. این کلمات  نیکو میداند  و حکمت گمشده مؤمن است آن را فراگتر

حایک از آگایه آن اقیانوس بیکران دانش است که «هیچ پرواز کنندهای به اوج رفعت علیم او نخواهد 

 رسید.» 

ر پایه های نظام فکری و معرفیر مسلمانان ۵  . تبییر

ر یم کرد و از عیل )ع( در خطبه ها، نامه ها و حکمتهای خو   مسلمانان را تبییر
د نظام فکری و عقیدبر

مسائل بسیاری درباره توحید و اصول و قواعد علم خدا )ص(شنایس سخن یم گفت. با مطالعه کلمات 

ت بسیاری از علوم اسالیم را بنیان نهاد؛  قصار و خطبه های امام عیل )ع( آشکار یم کرد د آن حضر

ت در مثال یگ از یارانش به نام ابوا السود دوئیل را راهنمابی کرد تا علم نحو را تدوین کننده آن حضر

ر درباره حرکت   خطبه ای از اقسام راویان حدیث سخن گفت و زمینه علم رجال را فراهم کرد و همچنیر
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ر را به سب  ر سخن گفت. ایشان در خطبه ای مشهور به اشباع یم فرماید خدا )ص( حرکات زمیر زمیر

ز سنگ سخت است، تعدیل کرد.» امام عیل علیه السالم هنگایم که ب کوه های ثابت که ا

یولوژی گوش   ر شگفتیهای انسان را بریم شمارد، یم فرماید انسان با استخوان یم شنود که این از فتر

 میابر حکایت دارد که از سه قطعه استخوان کوچک تشکیل شده است. 

 پیکار معاندان با عیل علیه السالم 

عیل علیه السالم در ابعاد گوناگون حیات اجتمایع و مبارزه با فساد اجتمایع و اصالحات بنیادین 

ت گردید. نیک روشن است  اقتصادی در جامعه اسالیم، سبب پیدایش مخالفتها و دشمیر با آن حضر

افیت قبیله ای  که گردانندگان و مدیران رژیم رجعت گرا به عض جاهیل که متگ بر ساختارهای ارسر

روی عدالت اجتمایع و اصالحات عیل علیه السالم را برنتافتند؛ چرا که اساسا گفتمان و  بود، به هیچ

دیدگاه های فکری آنان بر پایه حسادت، کینه توزی و عصبیت قبیله ای، تعصب نژادی و تحجر،  

ر رو رسانجام با عیل علیه السال  ، دنیاگرابی و انحراف، جهالت، فساد و فتنه بود و از همیر م قدرت طلیی

د پرداختند. عیل علیه السالم خود یم فرماید قفل نهضت باالثر نكن طائفة ومرقت أخرى قط  به نتی

 آخرون هنگایم که خالفت 

وی حق رس باز زدند.   را پذیرفتم، گرویه پیمان شکستند. گرویه از دین خارج شدند و برخر از پتر

ر به عیل علیه السالم فرموده ب  ود با این سه گروه بجنگد: البته گفتیر است رسول هللا نتر

ر در برابر عیل )ع(   الف) ناکثیر

این گروه، پیمان شکنابر بودند که پیمان خود را با عیل علیه السالم برای خونخوایه خوبر که خود  

ر فتنه خونخوایه عثمان را با برهم زدن امنیت جامعه اسالیم، در  ریخته بودند. شکستند. رسان ناکثیر

یل )ع( به راه انداختند طلحه و بتر هنگایم که از کسب استانداری بضه و طلیعه خالفت نوبنیاد ع

کوفه ناامید و از مخالفت عایشه در مکه آگاه شدند، به سوی آن شهر رفتند و هسته های مقاومت 

بر ضد عیل علیه السالم را تشکیل دادند. در آغاز أم سلمه، عایشه را از مخالفت با عیل علیه السالم 

ر با همرایه و تنورک مایل بیر امیه بازداشت،  ویل طلحه و زبتر وی را بر خروج وادار کردند کاروان ناکثیر

با نهصد نفر از مردم حجاز به سوی بضه حرکت کرد. عهد شکنان در میان راه به آبی رسیدند که 

» گفت سگهای آنجا بر ایشان فریاد زدند. عایشه پرسید: «این چه آبی است؟» گفتند: «ماء الحوأب. 

انا هلل وانا الیه راجعون مرا باز گردانید مرا باز گردانید زیرا رسول هللا به من فرموده بود: و آن زن نباش 

 که سگهای خواب بر تو فریاد زنند. 

ر پنجاه نفر از بیر عامر را واداشت تا به دروغ سوگند بخورند که اینجا خواب نیست.   عبدهللا بن زبتر نتر

گایم که به مزبد بضه رسید، سه هزار نفر بودند. عثمان بن حنیف انصاری، کاروان عهد شکنان هن

ی کرد و با آنان پیمابر  وایل عیل )ع( با مشورت و همرایه مردم بضه از ورود آنان به شهر جلوگتر

بست که تا رسیدن عیل )ع( هر دو گروه در امان باشند و دست به کاری نزنند، ویل عهدشکنان بار  

خود را شکستند و در یک شب بارابر به داراالماره و بیت المال حمله بردند و محافظان  دیگر پیمان 

آنها را کشتند و آنچه در خزانه بود، غارت نمودند و موهای صورت عثمان بن حنیف را کندند و او را  

 زندابر کردند. 
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 قیام شیعیان بضه

و بزرگان بضه به همراه هفتصد   با سقوط شهر به دست عهدشکنان، كیم بن جبله عبدی از شیعیان

نفر از قبیله عبدالقیس قیام کرد، اما با کشته شدن وی و سه برادر و هفتاد نفر از قومش، قیام 

هجری به  ۳۶شیعیان بضه در حمایت عیل )ع( رسکوب شد امایم عیل )ع( اواخر ماه ربیع االول سال 

رای تعقیب عهدشکنان از مدینه خارج شد.  همرایه چهارصد نفر از مهاجران و انصار و صحابه بدر ب

در ذوقار فرزندش حسن را برای فراهم آوردن لشکر به کوفه فرستاد. هنگایم که از مخالفت ابومویس  

)ع( اشعری از بسیج مردم کوفه آگاه شد، مالک اشتر نخیع را بدانجا فرستاد تا کوش ش ابومویس )ع( 

ت در  را خنیی کند. رسانجام از کوفه دوازده هزار  نفر در ذوقار به عیل علیه السالم پیوستند. أن حضر

میان راه دو سفتر به نزد عهدشکنان فرستاد تا آنان را از مخالفت باز دارند، ویل تالش سفرا سودی  

نبخشید. عیل )ع( چون به محل زاویه بضه رسید، نامه های ی جداگانه به طلحه و بتر و عایشه 

ی از  نوشت و از آنان خواست دست از  ت برای جلوگتر مخالفت بردارند اقدامات مسلحانه آن حضر

خونریزی سودی نبخشید و مردم شهر دو گروه شدند. با تالش عایشه کعب بن سور آزادی، قایصر  

ر شد. عیل علیه السالم صبح روز جمعه دهم  بضه، برخالف میل خود ناگزیر به همرایه با ناکثیر

 هجری سپاه خود  ۳۶جمادی الثابر سال 

راآرایش داد و به آنان گفت شما آغازگر جنگ نباشید؛ زخیم و استر و فراری را نکشید و کیس را مثله  

ی از جنگ و خونریزی، قرآبر را به جوابر به   نکنید. امام عیل )ع( در ادامه تالشهای خود برای جلوگتر

ر او را کشتند.  نام مسلم داد تا به نزد عهدشکنان برد و آنان را به فرمان قرآن دعوت کند،  ویل ناکثیر

 سپس عمار بن یارس را برای مذاکره نزد رسان پیمان شکنان فرستاد که او 

باران کردند.ه  ر تتر  را نتر

ی از جنگ باز نایستاد و به نزد ژبتر میان دو سپاه رفت و به وی  امام عیل )ع( از کوشش برای جلوگتر

.»   این سخن رسول هللا را که «تو با عیل علیه السالم جنگ خوایه کرد، در حایل که به او ظلم میکیر

ر بازگشت، ویل یگ از بضی  ها او را کشت. عیل سپس به طلحه گفت: آیا از رسول   یادآور شد. ژبتر نتر

هللا نشنیدی که فرمود: «خدا )ص(یا! دوسیر کن با هرکه با عیل علیه السالم دوسیر و دشمن بدار هر  

، مگر  که با او دشمیر کند؟» تو اول کیس بو  دی که با من بیعت کردی و سپس بیعت خود را شکسیر

ر خود شکسته است؟ طلحه گفت:   خدا )ص(وند نیم فرماید هر که پیمان شکیر کند، به ضر

ی کشت. کندو خالف کوششهای عیل علیه  «استغفرهللا!» و بازگشت، ویل مروان بن کم او را با تتر

د، عهد شکنان جنگ را با شعارهای خونخواهان عثمان» آغاز   السالم برای خاموش کردن شعله نتی

کردند. پیکار در اطراف شتر عایشه به گونه ای سخت شد که صدها نفر از قبیله ازد و بیر ضبه بضه 

کشته شدند. یاران عیل علیه السالم با شعار «ما بر دین عیل علیه السالم هستیم.» به سخیر بر  

شته شد. عیل علیه السالم چون پایداری و مقاومت سپاه مدافعان شتر حمله بردند تا كعب بن شور ک

ر را در اطراف شتر عایشه که مهار آن در دست عبدهللا بن زبتر بود مشاهده کرد، به برخر از  ناکثیر

، عدی بن حاتم و عمار بن یارس دستور داد به شتر حمله برند در این  شیعیان خود همچون مالک اشتر

ر بن ضب ر افتاد عیل علیه السالم میان، شتر به دست اعیر یعه داریم از پای درآمد و هودج عایشه بر زمیر

ا با بزرگواری به محمدبن ابی بکر فرمود خواهرت را به بضه به خانه عبدهللا بن خلف خزایع ب بر تا 

در کار او اندیشه کنم.» پس از چند روز عیل علیه السالم به نزد عایشه رفت و به وی گفت: «مگر 
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؟ سپس برای جنگ خارج شدی؟! آیا یم خوایه خدا )ص(ون د نفرموده بود در خانه بنشییر

ام همرس رسول هللا را   بازگردی؟» عایشه گفت: «باز میگردم. عیل علیه السالم با بزرگواری تمام، احتر

نگاه داشت و فرمان داد چهل نفر از زنان در لباس مردان شمشتر بندند و عایشه را تا مدینه همرایه 

عایشه هنگایم که فهمید همراهان او زن بودهاند، گفت خدا )ص(وند جزای پرس ابوطالب را  کنند. 

 بهشت قرار دهد. 

د، بر کشته ها افسوس بسیار  وزی او را فراگتر پس از اتمام جنگ، عیل علیه السالم بی آنکه غرور پتر

ید؛ زیرا آنان با مقام خورد و درباره شهدای لشکر خود فرمود کشتگان ما را با جامه خودشان دفن کن 

 شهادت محشور میشوند ومن گواه آنان هستم. 

 را به مسجد جامع فرستاد و به همراه موجودی بیت المال میان یاران خود تقسیم  
ی

سپس غنایم جنگ

کرد و پس از نصب عبدهللا بن عباس به والیت بضه، عازم کوفه شد بدین سان، جنگ جمل با 

ده هزار نفر  ر ر ستر از عهد شکنان و پنج هزار نفر از یاران عیل علیه السالم به پایان آمد.  تلفات سنگیر

، به ایجاد شکاف و از میان   ر و عایشه به همراه رسان حزب طلقاء علیه خلیفه انتخابی پیکار رسان ناکثیر

مؤمنان سسیر ایجاد کرد. پیکار جمل  ر وحدت و امنیت جامعه منجر شد و در بنیان خالفت امتر رفیر

ر در برابر  جبهه مخال  فان عیل علیه السالم به ویژه معاویه را تقویت کرد و به او جرات داد تا در صفیر

ر مردم و بازیگری   ت بایستد. طلحه و زبتر به نام خونخوایه عثمان که خود در برانگیخیر آن حضر

 را به راه انداختند که هزاران نفر از مسلمانان در آن جان باخ
ی

تند برضد وی سخت کوش بودند۔ جنگ

د جمل ایستادن و نظاره گر کشته شدن فرزندان خود گردید. او  ر همچون فرماندهان در نتی و عایشه نتر

 دیگری را میان مسلمانان گشود. 
ی

ی کرد که باب جنگهای خانگ  را رهتی
ی

 جنگ

 ورود امام عیل علیه السالم به کوفه 

سکولت در کاخ شهر را هجری وارد کوفه شد. او  ۳۶عیل علیه السالم روز دوازدهم رجه سال 

ر نماز جمعه را روز شانزدهم رجب در مسجد   نپذیرفت و در محله «رحبه» سکونت گزید و نخستیر

ت پس از استقرار در کوفه، کارگزاران خود را به شهرها فرستاد از جمله مالک  کوفه اقامه کرد. آن حضر

ر جزیره گمارد و جریر بن عبدهللا بجیل را از قن ر از اشتر را بر رسزمیر دان و أشعث بن قیس را نتر

ت بدین روی بود که حاکمیت کامل عیل علیه السالم با  آذربایجان عزل کرد. عزل و نصبهای آن حضر

مؤمنان که در صدد تغیتر بنیادی خالفت    میشد. بی گمان جایگاه امتر
ر وهای دستگاه اجرابی تأمیر نتر

ر میشد که از نظر فکری و  وهابی تضمیر ت را پذیرا  اسالیم بود، با نتر ، اهداف و میسر آن حضر عقیدبر

وهای ی را که نیم توانستند با اصالحات او  ر سبب عیل علیه السالم ناگزیر نتر باشند. به همیر

ت  هماهنگ شوند، و یا مخالف شیوه حکومیر وی بودند، از ساختار سیایس خود حذف کرد آن حضر

ه وی نمیتوانست با اهداف و آرمانهای  ناچار بود معاویه را از حکومت شام عزل کند؛ زیرا هیچگا

متعایل امام عیل )ع( همسو شود. وی در طول هجده سال اسباب حکومیر مستقل به سبک 

ر هیچگونه نظارت مستمری بر شام نداشتند و در  اتوری روم را برای خود فراهم کرده بود و خلفا نتر امتی

ر سهل انگاری و نازپروری، قدرت وی روزافزون شد  ر که حاکیم جز یزید و نتیجه همیر ه بود مردم شام نتر

ه رسول هللا و اهل بیت و شیوه های عدالت خواهانه و مساوات  معاویه بر خود ندیده بودند، با ستر

ی معاویه هیچ نفوذی نداشت؛ چرا که   طلبانه عیل )ع( آشنابی داشتند. امام در جامعه تحت رهتی

ت بودا معاویه شام را معاویه با رسول هللا و خاندانش دشمیر داشت و د ر صدد نابودی نام آن حضر
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 کرده بود و اجازه نمیداد اسالم نبوی به وسیله صحابه در آن راه یابد و مانع ارتباط 
ی

انحصار فرهنگ

ر مقدس و  شامیها با حجاز و عراق میشد. وی برای تهیج شامیها اسطوره سازی میکرد و آنجا را رسزمیر

ر خون شما قرارگاه انبیا و صالحان معرفر  مینمود. معاویه به دروغ به شامیها گفت عیل )ع( قصد ریخیر

ون کند. معاویه چنان شخصیت عیل علیه السالم را  و تضف رسزمینتان را دارد تا شما را از آن بتر

ر گفت به ما گفته شده شما و پیشوایان نماز نیم   تخریب کرده بود که جوابر غشابر در جنگ صفیر

ر عثمان همرایه کردید معاویه خود را خونخواه خلیفه مظلوم، عثمان، یم  خوانید و شما او را  در کشیر

دانست و عیل علیه السالم را قاتل او معرفر میکرد و مدیع بود که استحقاق خالفت را داراست. به  

ر سب ب، عیل علیه السالم او را عزل کرد   همیر

 خالفت و امامت ندارند و طرف  شد و یط نامهای خواستار بیعت وی تو از آزادشدگابر که شای
ی

ستگ

ند معاویه پس از آگایه از نامه عیل )ع( با بزرگان خاندان خود و عمرو بن عاص  مشورت هم قرار میگتر

حبیل بن سمط کندی، بزرگ شامیها را به نزد خود فراخواند و به او  مشورت کرد به راهنمابی وی، رسر

حبیل به شهرهای شام رفت و آنان را  قبوالند که عیل )ع( عثمان را کشته است. به دس تور معاویه، رسر

 به خونخوایه عثمان و جنگ با عیل علیه السالم دعوت کرد. معاویه پس از اطمینان از بیعت 

ر نوشت شامیها با تو خواهند  شامیها با خود، در نامهای به عیل علیه السالم اعالن جنگ داد و چنیر

ویل دیه، سپس خلیفه مسلمانان با شورای آنان انتخاب  جنگید، مگر قاتالن عثمان را به آنها تح

 خواهد شد. 

ر در برابر امام عیل )ع(  ب) قاسطیر

عیل علیه السالم پس از دریافت پاسخ معاویه با یارانش مشورت کرد. سهل بن حنیف انصاری گفت 

، با او بر رس صلح هستیم و با هرکه در جنگ  ، خواهیم ای امتر مؤمنان! با هرکه در صلح بایسر بایسر

جنگید.» عیل )ع( فرمود به سوی دشمنان خدا )ص( و قرآن و سنت و باقیمانده احزاب و قاتالن  

 مهاجران و انصار حرکت کنید. 

ر نمود و روز پنجم شوال از  ت سپاه خود را به هفت لشکر تقسیم کرد و فرماندهان آن را تعییر آن حضر

ر حرکت کرد  ، معاویه تنها آبشخور فرات را اردوگاه نظایم کوفه به سوی صفیر ر . پس از ورود به صفیر

ر به مالک اشتر و اشعث بن  تضف کرد و اجازه نمیداد عراقیها از فرات آب بردارند. عیل علیه السالم نتر

ت پس از آزادسازی آب راه فرات، برخالف اقدام بی  ند. آن حضر قیس دستور داد آبشخور را بازپس گتر

ر آ مانه معاویه در بسیر ب، با بزرگواری و گذشت دستور داد تا مانع شامیان نشوند. سپس عیل علیه رسر

ر به جماعت و ادوارد،   السالم سفرا و نامه هابی به نزد معاویه ارسال کرد تا وی را به اطاعت و پیوسیر

 ویل معاویه با خشونت تمام گفت میان من و شما جز شمشتر نخواهد بود. 

نده میان دو سپاه در گرفت، ویل در آغاز ماه محرم توافق کردند رسارس ماه ذی حجه برخوردهای پراک

د پس از اتمام مهلت ترک مخاصمه، در روز چهارشنبه اول صفر،   تا پایان این ماه متارکه صورت گتر

ر درگرفت. یط هشت روز اول ماه، فرماندهابر از هر دو سوی به مقابله هم یم شتافتند و  پیکار صفیر

جایگاه خود باز یم گشتند، تا اینکه پیکار در روز نهم صفر بسیار سخت شد؛ پس از پیکاری سخت به 

به گونه ای که سپاه عراق عقب نشییر کرد، ویل با حضور عیل )ع( و فرزندانش در جناح چپ و مالک 

اشتر در جناح راست فراریان بازگشتند آنان با سخنان مهیج مالک به شامیها حمله کردند و آنان را تا 

ه معاویه عقب راندند؛ آن سان که وی رو به گریز نهاد و به یگ از پناهگاه های لشکر شام پناه  قرارگا
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برد. رسانجام با فداکاری بسیاری از یاران عیل علیه السالم و به ویژه قبیله همدان و مذحج، یگ از  

وزی جبهه عراق به پایان آمد. در این جنگ برخر از ی اران امام عیل علیه  هولناک ترین پیکان ها با پتر

ر به شهادت رسیدند  السالم همچون عقاب، هاشم بن عتبه، خزیمة بن ثابت و ابوالهیثم بن تیهان نتر

عمار برخالف کهولت سن که حدود نود سال داشت، همچون جوابر خروشان و پرشور و رسشار از 

نم. به خدا )ص( ما عشق به شهادت رجز میخواند و میگفت امروز محمد و دوستان وی را دیدار میک

هاست. خطاب به شامیها گفت ما   ه و بهشت زیر شمشتر ر بر حق و آنان بر باطل هستند مرگ زیر نتر

نیم.  ر پس از شهادت عمار، امام عیل  ۵شما را بر رس فرود آمدن قرآن زدیم و امروز بر رس تأویل آن متر

ر وی حضور یافت و فرمود بهشت بر او گوارا باد ا او با حق و حق با او بود و  علیه السالم بر بالیر

 همیشه حق با او خواهد بود. کشنده و رسزنشگر عقار در دوزخ است. 

شهادت غفار و یاران رسول هللا از یک سو گواه حقانیت عیل علیه السالم در برابر معاویه و اهداف 

خ فرصت  باطل وی بود، ویل از سوی دیگر موقعیت عیل علیه السالم را تضعیف و راه را برای شیو 

طلب قبایل همچون اشعث بن قیس هموار کرد. در بی شکستهای معاویه و فرار وی از رساپرده خود، 

هنگایم که دانست شکست در یک قدیم وی قرار دارد، به حیله و تزویر متوسل شد و برادرش عتبه را  

یدار کرد و از وی  شبانه به نزد اشعث فرستاد و احساس خودبزرگ بییر و ریاست بر عراقیها را در وی ب

ی کند. در این میان، عیل علیه السالم به   خواست جنگ را به پایان رساند و از نابودی دو سپاه جلوگتر

یاران خود گفت امشب بسیار قرآن بخوانید و خدا )ص( را یاد کنید و از او کمک بخواهید. من 

کشانم ناگهان اشعث بن    صبحگاه بر ایشان هجوم یم برم و نزد خدا )ص(ی عز و جل به داوری یم

قیس در میان یاران خود گفت اگر ما فردا از پیکار باز نایستیم، نسل عرب یکرسه نابود شود. اگر فردا 

 ۳همه نابود شویم، چه پر رسفرزندان ما خواهد آمد؟

سخنان اشعث تأثتر خود را بر جای نهاد و هنگایم که عراقیها کشته های بسیار داده بودند آنان را به  

راحت طلیی و دنیاخوایه دعوت کرد تا از ادامه پیکار و مقاومت منضف شوند بدین سان، گفتگوی  

مخفیانه عتبة بن ابوسفیان و اشعث و نامه های ی که معاویه و یاران اوه برای اشعث فرستادند، مؤثر  

ر کوفر ها به اجرا درآمد و ش امیان به  افتاد و طرح هماهنگ آنان برای ایجاد شکاف و اختالف بیر

ه کردند و فریاد زدند ر  پیشنهاد عمرو بن عاص صبحگاه روز دهم صفر پانصد قرآن بر رس نتر

خدا )ص( را درباره دینتان این کتاب خدا )ص( میان ما و شما داور است ناگهان گرویه از یاران عیل  

نیست.» اشعث علیه السالم گفتند: «اینک که ما را به داوری قرآن خوانده اند، برای ما جنگ روا 

 را دوست دارند و از  
ی

اوارترین، مردم زندیک گفت: «داوری کتاب خدا )ص( را بپذیر؛ زیرا تو به قرآن رسر

ارند.» عیل علیه السالم فرمود: «این فریبکاری است و یم خواهند شما را از خودشان باز  ر جنگ بتر

و اشعث و شیوخ جویای نام و  دارند.» در این هنگام در سپاه امام عیل علیه السالم اختالف افتاد 

ریاست، زاهدان کج فهم و قاریان ساده اندیش و عابدان بی معرفت را به دنبال خودکشاند و فتنه و  

مؤمنان پست ترین مردم به مقام بلندترین مردم دست باید.» عیل  فساد به وجود آورد که به قول امتر

د. اینان بدترین کودکان و بدترین مردان هستند.  )ع( در باره آنان فرمود اینان یاران دین و قرآن نیستن

نگ، به قصد خوار کردن آن برافراشته اند. ساعیر جمجمه   به درسیر که قرآنها را از روی خدعه و نتر

ی نمانده ستمکاران شکسته شوند در این حال که مالک اشتر   ر های خود را به من امانت دهید که چتر

وزی عیل )ع( را قطیع و منافع به قلب سپاهیان شام یورش برده بود،  افیت قبیله ای که پتر ناگهان ارسر

خود را در خطر یم دیدند، قاریان عبادت پیشه و ساده لوح و نادان را تحریک کردند تا با بیست هزار 
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نفر زره پوش با رنولت تمام عیل علیه السالم را محاضه کنند و از وی بخواهند دعوت معاویه را پاسخ  

 علیه السالم گفت:  دهد. امام عیل

وای بر شما من با آنان یم جنگم تا از فرمان قرآن اطاعت کنند؛ زیرا از فرمان خدا )ص( رسپیخی کرده و 

پیمان او را شکسته و کتابش را خوار کرده اند اما آنها گفتند به دنبال اشتر بفرست تا بازگردد. عیل )ع( 

ر به ناگزیر و با اندوه فراوان دستور داد مال وزی باز گرد د. نتر  ک اشتر از یک قدیم پتر

ر   پذیرش پیمان حکمیت و صلح صفیر

بازگشت مالک اشتر راه را برای دخالت نخبگان قبیلهای هموار کرد و بدین ترتیب اشعث بن قیس  

ی کوفیان گردید و  ایط حساس به دست گرفت و مرجع تصمیم گتر حرکت اجتمایع کوفر ها را در رسر

ر سیب بدون اجازه   مستقیم عیل علیه السالم ا نزد معاویه رفت. او پیشنهاد کرد هر دو سو یک به همیر

ایط  حکم را برگزینند تا بر اساس کتاب خدا )ص( عمل نمایند و از أن تجاوز نکنند. اشعث در أن رسر

چنان بر امواج احساسات و عواطف کوفیها سوار بود که حیر اجازه نداد امام عیل علیه السالم خود 

ت را کم مورد نظ رش عبدهللا بن عباس و یا مالک اشتر را انتخاب کند. اشعث و هوادارانش آن حضر

وادار به پذیرش داور مورد رضا)ع(یت خودشان، ابومویس )ع( اشعری، کردند؛ در حایل که روی 

ر در روز هفدهم صفر بسته  ی منفر در برابر عیل )ع( داشت. بدین ترتیب پیمان صلح صفیر موضع گتر

ر  مقرر گردید حکمیت، ابومویس )ع( و عمرو بن عاص هستند و جان و مالشان در امان شد و چنیر

 است. 

 . حکمها و همه مسلمانان باید تسلیم کم خدا )ص(وند در قرآن و سنت باشند. 

 . جان و مال و خانواده مسلمانان از هر دو سوی در امان است. 

 ار است . تا زمان اعالم حکم داوران در ماه رمضان، آتش بس برقر 

 . داوران در نقطهای میان شام و عراق داوری کنند. ۵

 . اگر داوران تا زمان مقرر بر پایه قرآن و سنت کم نکردند، دو طرف مجازند به حال 

 نخست بازگردند. 

 علل پیمان حکمیت 

، کشته های بسیار به ویژه یاران فداکار عیل علیه السالم همچون  ر  شدن پیکار صفیر
با طوالبر

افیت قبیله ای، کج فهیم و ساده اندییسر قاریان که عیل علیه السالم را عمار،دنیا طلیی و خیانت ارسر

ه کردن، توافق اشعث و معاویه در ایجاد اختالف  ر محاضه کردند، فریبکاری معاویه و قرآن بر رس نتر

وزی امام عیل علیه السالم، حسادت اشعث به مالک اشتر و احت ی از پتر  ها و جلوگتر
مال   میان کوفر

کشته شدن عیل )ع( و همه شیعیان وی، از جمله عوامل پذیرش پیمان حکمیت از سوی امتر مؤمنان  

بود بر خالف نظر مخالفان ادامه جنگ، حدود چهار هزار نفر از یاران امام عیل علیه السالم از وی  

ینید و شما کم  تقاضا کردند به جنگ باز گردد، ویل عیل علیه السالم گفت مخالفت یارانتان را یم ب

شمار هستند. به خدا )ص( به این کار رایصر نبودم ویل نظر عموم مردم را پذیرفتم زیرا از نابودی شما 

ر عهدنامه را بر قبایل عرضه داشت، اما ناگهان  یم ترسیدم.' پس از امضای پیمان حکمیت، اشعث میر

دان فریاد برآوردند: «ال حكم اال هلل»  از میان لشکر امام عیل علیه السالم دو برادر به نامهای جعد و مع
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و به رساپرده معاویه حمله کردند و کشته شدند. پس از آن از هر سو بانگ برآمد هیچ حکیم جز خدا 

)ص( را نشاید در این میان، برخر به عیل )ع( چه گفتند: «وقیر به انتصاب داوران رضا)ع( دادیم، 

ر مانند ما برگرد، وگرنه گرفتار خطا و لغزش شدیم و اینک توبه کرده ا یم و از آن رای برگشته ایم. تو نتر

اری یم جوییم.» امام عیل علیه السالم فرمود پس از اعالم رضا)ع(یت برگردم؟ ر مگر خدا   ۱از تو بتر

اری جستند و به  ۲)ص(وند نفرموده به میثاق خود وفادار باشید؟ ر اما این مردم از عیل علیه السالم بتر

ک او شهادت دادند  . این گروه به جای مالمت خود و احساس گناه و ندامت، عیل )ع( را گناهکار  رسر

افیت   و بی ثبابر فکری تحت تأثتر حیات بدوی و ارسر
ی

ر و او را رسزنش کردند. بی گمان این آشفتگ دانسیر

 قبیله ای بود. 

ر   ج) پیدایش مارقیر

گ فرمان کوچ داد، ویل در  امام عیل علیه السالم پس از ظهور اختالف در میان لشکریانش، بی درن

ت به کوفه دوازده هزار نفر از سپاه    چنان شدت گرفت که پیش از ورود آن حضر
ی

مستر کوفه دو دستگ

ویل جدا شدند و به ریاست شبث بن ربیع و به امامت عبدهللا بن گزاء به روستای خرو راء در جنوب  

ر به نزد آنان رفت و با گف تگو با حرورائیان و تأکید بر اینکه خود آنان  کوفه رفتند. عیل علیه السالم نتر

 وی را به پذیرش حکمیت وادار کردند. آنها را به کوفه بازا آورد 

 گفتگوی داوران در دومة الجندل و پیامد آن 

مذاکره دو کم در ماه رمضان در دو قمة الجندل آغاز شد و دو ماه به درازا کشید. هر دو داور از وظیفه 

ر برای آنان مقرر شده بود، تجاوز کردند و ابومویس )ع(، عبدهللا بن عمر   ای که در پیمان صلح صفیر

ر بر معاویه اضار داشت. رسانجام هردو به خلع عیل   را برای خالفت پیشنهاد کرد و عمرو بن عاص نتر

علیه السالم و واگذاری خالفت به شورای مسلمانان رای دادند، ویل عمرو بن عاص به ابومویس )ع(  

نگ  زد و پس از اعالم نظر وی، عیل )ع(ا را خلع و معاویه را بر خالفت نصب کرد. بدین سان، پس نتر

مؤمنان وارد شد. پس از اعالم رای   به بر حاکمیت سیایس امتر ین ضر نگ عمرو بن عاص بزرگتر از نتر

ر عیل علیه السالم را کافر خواندند و در خانه عبدهللا بن وهب راسیی گرد آمد  ند و او را  داوران، مارقیر

وان خود از بضه به   به ریاست انتخاب کردند و علیه عیل علیه السالم خروج کردند و به همرایه پتر

فر بغداد رفتند. عیل علیه السالم یط نامه ای به رسان خوارج، آنان را برای جنگ  نهروان در جنوب رسر

، در کار تو  با معاویه دعوت کرد، اما آنان در پاسخ وی نوشتند اگر به کفر خود ش هادت دیه و توبه کیر

 و خودمان بنگریم، وگرنه به تو اعالم پیکار میکنیم که خدا )ص( جنایتکاران را دوست ندارد. 

د با معاویه فراخواند و به آنان فرمود ما داوران رابرگزیدیم تا براساس   عیل علیه السالم کوفیان را به نتی

)ص( و سنت کم کردند. به خدا )ص( سوگند با آنان  قرآن حکم کنند، ویل آنان برخالف کتاب خدا 

خواهم جنگید سپس در نخیله به یاران خود گفت به سوی گرویه بروید که با شما میجنگند تا 

 پادشاهان ستمگر را حاکم و بندگان خدا )ص( را بنده خود کنند 

 پیکار خوارج با امام عیل )ع( 

نفر از اعراب و موایل آنان عازم شام گردید، ویل در  هزار  ۶۸عیل علیه السالم از اردوگاه نخیله با 

ت رسید: آنان دست به غارت زده بودند و زنان و   راه اخبار ناخوشایندی از خوارج به آن حضر مستر

ت را یم کشتند؛ از جمله عبدهللا بن باب بن آرت، پرس صحابه رسول هللا و  مردان هوادار آن حضر
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ر او را درآوردند. عیل علیه همرس حامله اش را چون گوسفند رس بر  یدند و شکمش را دریده و جنیر

اث مانده بود   السالم برای تحقیق درباره وحشیگری خوارج که از خشونت بیابان گردی در آنان به متر

ت  ر سبب، مردم از آن حضر ی به سوی خوارج فرستاد، اما آنان سفتر وی را کشتند. به همیر سفتر

ر دعوت آنان را پذیرفت و تقاضا کردند پیش از پیکار با مع اویه، فتنه خوارج را خاموش کند. عیل )ع( نتر

به سوی نهروان،محل تجمع خوارج حرکت کرد هنگایم که به نزد آنان رسید، پیغام فرستاد: 

«کشندگان برادران ما را نزد ما بفرستید تا به قصاص آنان را بکشم و من دست از شما یم دارم تا با  

 شاید خدا )ص(وند شامیها چیکار کنیم. 

قلبهای شما را هدایت کند.» اما آنان در پاسخ به مدارای عیل علیه السالم با خشونت پیغام دادند 

همه ما قاتالن آنها هستیم.»امتر مؤمنان ال پس از ارسال سفرای ی به سوی خوارج، خود به نزد آنان  

عه خواهان داوری هستند،  رفت و فرمودمن مخالف حکمیت بودم و به شما گفتم آنان از روی خد

، از ما کناره  ر بر حال نخست خود هستیم.» خوارج گفتند: اگر توبه نکیر ویل رس پیخی کردید. اکنون نتر

ی کن.» عیل علیه السالم گفت آیا پس از ایمان به رسول هللا و هجرت با وی و جهاد در راه خدا  گتر

نزد خوارج بازگشت و سپاه خود را آرایش داد و  )ص( به کفر خویش اقرار کنم امام عیل علیه السالم از 

پرچم امان را به ابوایوب انصاری داد تا فریاد زند: «هرکس از شما زیر این پرچم رود و کیس را نکشته  

باشد، در امان است هر که به کوفه یا مداین رود، در امان خواهد بود. ما قاتالن برادران خود را 

ر  خون شما نداریم» پس از سخنان ابو ایوب، از چهار هزار نفر قصاص میکنیم و نیازی به ریخیر

ر متواری و یا به سپاه عیل علیه السالم   خوارج، هزار و هشتصد نفر مقاومت کردند و دیگران نتر

هجری خوارج به سپاه عیل علیه السالم هجویم سخت  ۳۸پیوستند. رسانجام روز نهم صفر سال 

ت شد، اما یاران امام پایداری کردند و با  بردند به گونه ای که موجب عقب نشییر  لشکریان آن حضر

رشادت به خوارج حمله کردند و در زمابر حدود دو ساعت همه آنان مگر کمتر از ده نفر کشته شدند و 

ر کمتر از ده نفر به شهادت رسیدند. عیل )ع( پس از خاتمه جنگ فرمان داد: بدون   از یاران عیل )ع( نتر

 سپاه گفت: ما را به   درنگ برای پیکار با 
ی

ر آماده شوند ویل اشعث بن قیس به بهانه خستگ قاسطیر

ین ساز و برگ آماده جنگ شویم، عیل )ع( به ناچار بازگشت و بدین ترتیب   کوفه بازگردان تا با بهتر

افیت قبیله ای بار دیگر در برابر اهداف امام عیل علیه السالم ایستاد و موقعیت وی را تضعیف  ارسر

ض بودند،  کرد. بد ر گرویه از قاریان ساده لوح که به پیمان حکمیت معتر ین سان در پایان پیکار صفیر

پس از اعالم رای داوران بر عیل علیه السالم خروج کردند و فرقه ای با نام خوارج به وجود آوردند که 

ت شاخه های گوناگون یافت. آنان د ر روزگار  در پیکار نهروان نابود شد، ویل پس از خالفت آن حضر

ر بقایای آنان در کشور   خلفای بیر امیه و بیر عباس در نقاط گوناگون شورش میکردند و هم اکنون نتر

 میکنند. اما حال پرسیدبر است  
ی

الجزایر و عمان با مکتب فقیه و کالیم مخصوص به خود زندیک

ز حیات آن سال ا ۱۴۰ ۰چگونه ناگهان یک فرقه در جهان اسالم متولد شد که تاکنون نزدیک به 

 میگذرد؟

 علل و عوامل پیدایش خوارج 

 فکری خوارج که تحت تأثتر حیات بدوی شکل گرفته بود؛ 
ی

 . تردید و آشفتگ

 
ی

 . خشونت سخت و شجاعت خوارج که نایسر از روحیه جنگاوری و غارتگری زندیک

 بدوی بود؛ 
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ر حرمت اهل بیت و   عیل )ع(. گفتمان سقیفه که نقش آشکاری در ایجاد تردید و شکسیر

 داشت، بعدها زمینه فکری خوارج گردید؛ 

ر و جنگهای رده پس از سقیفه، زمینه ساز پیدایش جریانهای  . ظهور پیامتی )ص(ان دروغیر

 فکری گوناگون شد؛ 

ش داد، ویل از درون هیچگونه اصالح۵ ، از نظر طویل اسالم را گستر  . فتوحات خارخی

 در رسزمینهای تازه مسلمان صورت 
ی

 نگرفت. بی توجیه به تربیت اسالیم عاملفرهنگ

 عصبیت جاهیل، خودپسندی و غرور در فاتحان عرب گردید. 

 ناهمکون و افکار و ساختار نژادی۶
ی

 . کوفه مسکن خوارج، شهری نوخاسته با فرهنگ

ض خلفا بود   گوناگون، همواره معتر

ر سبب . قاریان کوفه و بضه، مردیم ساده لوح و دچار نوسان فکری بودند و ب  ه همیر

ر مزید افتخارات خود میدانستند.   بدون تعمق قران میخواندند و این را نتر

 و شورش عیل علیه السالمه خلیفه بر حق مسلمانان را فراهم  
ی

. جنگ جمل زمینه اختالف و دودستگ

 کرد. 

ی منفر خود در برابر عیل )ع( ا، با مو  قعیت  . حزب قاعدین به ویژه ابومویس )ع( اشعری با موضع گتر

مومنان را   ی حرکتهای مخالف خالفت امتر اجتمایع و مقام دییر خود در میان کوفیان، زمینه شکل گتر

 فراهم کرد. 

. از آنجا که خوارج معرفت و درک عمیفر نسبت به دین نداشتند، نتوانستند جایگاه الیه و علیم ۱۰

عث در آنان اثر نهاد و رهنمودهای  عیل علیه السالم را بشناسند؛ به گونه ای که فریبکاری معاویه و اش

ر در آنان سودی نبخشید.   هدایتگر امتر مومنان نتر

 پیامدهای جنگ نهروان

 و شمار بسیار  
ی

. پیکار نهروان هرچند با رسکوبی خوارج پایان یافت، اما به سبب ایجاد دو دستگ

 عراقیها، اندویه عمیق در میان مردم کوفه بر جای نهاد و خان
ی

وادة کشته شدگان را کشتگان و خستگ

ر کرد.  ر نسبت به عیل علیه السالم بدبیر  نتر

. شیوخ قبایل با بازگرداندن سپاه به کوفه به بهانه های وایه، موقعیت خود را تحکیم بخشیدند و این 

ت پس از بازگشت سپاه به   سبب شد که رسپیخی و عصیان در برابر عیل )ع( فزوبر یابد. آن حضر

ر راه ممکن مردم را به جهاد با معاویه تشویق کند و فرمود به سوی دشمیر که  کوفه تالش نمود تا از ه

پیکار با او موجب تقرب به خدا )ص(است آماده شوید، گرویه که در کار حق رسگردان و از کتاب خدا 

و و اسب  )ص( به دور و از دین وامانده اند و در کوری و گمرایه فرو رفته اند، هرچه میتوانید از نتر

علیه السالمه آنان مهیا کنید و به خدا )ص( توکل کنید.' کوفر ها در برابر این سوز و گداز هیچ  عیل

 از خود نشان ندادند. بار دیگر عیل علیه السالم به کوفر ها فرمود بندگان خدا )ص( چرا 
ی

گونه آمادیک
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 دنیا دل خوش  
ی

ر میچسبید؟ مگر به جای آخرت به زندیک کرده ایم و به  هرگاه فرمان میدهم، به زمیر

د دا   تن داده اید؟! چرا وقیر به جهاد دعوتتون میکنم، چشمانتان یم گتر
جای عزت به ذلت و زبوبر

ان بیشه آید، ویل وقیر به جنگ  گوبی به حال مرگ هستید. وای بر شما که به هنگام فراغت، شتر

تمادی ندارم. طرح فراخوانده یم شویم، همچون روب  هان گریزان هستید به خدا )ص( من به شما اع

براندازی و جنگ و گریزهای معاویه عیل علیه السالمه حاکمیت عیل علیه السالم : پس از اعالم رای  

ت به وجود آورد. وی بر آن بود تا  داوران و پیکار نهروان، معاویه مشکالت بسیاری را برای آن حضر

ر  وهای نفوذی خود در رسزمیر مض و شهرهای مکه و بضه   خالفت عیل علیه السالم را به کمک نتر

براندازد. او نامه های ی همراه با هدایا برای رسان کوفه همچون اشعث بن قیس ارسال کرد و آنان را از 

 بی رنج و  
ر ر سبب معاویه یم گفت پس از پیکار صفیر همرایه با عیل علیه السالم بازداشت. به همیر

، با عیل علیه السالم جنگیدم مع ر طرح های  مشقت و بدون لشکرکیسر اویه پس از جنگ صفیر

ح عملکرد   براندازی حاکمیت سیایس عیل علیه السالم را بدین رسر

پس از اعالم رای داوران در ماجرای حکمیت، شامیها با  جدابی مض از حاکمیت عیل علیه السالم: -1

ر با  ومندی وی گردید این در حایل بود که عراقیها نتر ر باعث نتر عیل علیه  معاویه بیعت کردند و همیر

ر روی معاویه مصم م به تضف مض شد   السالم بنای ناسازگاری و مخالفت گذاشتند، و از همیر

ر مض از نظر سیایس و اقتصادی از اهمیت ویژهای برخوردار بود. معاویه نخست هواداران  رسزمیر

مض  خود را در مض به شورش و داشت و سپس عمرو بن عاص را همراه با شش هزار نفر مامور فتح

کرد. در این میان، اخبار مض به عیل علیه السالم رسید، از این رو برای اصالح امور آنجا مالک اشتر را 

ر نوشت من یگ از بندگان خدا  به حکمرابر مض فرستاد و در نامهای به مردم مض درباره مالک چنیر

ود و از دشم نان دوری میکند و بر آنان )ص( را به سوی شما فرستادم. وی در هنگام ترس به خواب متر

وز یم شود. همواره به پیش یم تازد و سسیر یم کند و با اراده یم باشد. او از همه بندگان خدا )ص(   پتر

 و ن نگ از همه  
ی

یفتر است. وی بر بدکاران از آتش سوزنده تر و از آلودیک ومندتر و از همگان رسر نتر

ر یم باشد؛ در ک ش برنده و نتر ارها حلیم و بردبار در جنگ ثابت و استوار است،  دورتر میباشد. شمشتر

وی کنید و به سخنانش گوش دهید.   صاحب رای اصیل و صتی جمیل است. از او پتر

 معاویه هنگایم که از مأموریت مالک اشتر آگاه شد، مامور خراج قلزم به نام «جایستار» را

بت عسل آغشته به سم مسموم سازد.بدین سان  مالک اشتر پس  بفریفت تا وی را با رسر
ی

، فرجام زندیک

از یک عمر مجاهدت در راه اسالم و دفاع از عیل )ع( با خط رسخ شهادت به پایان آمد. امام عیل  

علیه السالم در سوگ مالک فرمود پاداش مالک با خدا )ص( بادا چه مالکیا به خدا )ص( اگر از کوه 

ه خدا )ص( مرگت جهابر را خرد و جهابر  بود، بی همتا بود و اگر از سنگ بود رسسخت و محکم بودا ب

 را شادمان کرد باید زنان 

 داغ دیده بر مالک بگریند. آیا همانند مالک یافت یم شود؟ مرگ وی از مصائب بزرگ است. 

خدا )ص( رحمت کند مالک را که به عهد خود وفا کرد و جانش را داد و به پروردگارش رسید پس از 

رای کمک به محمد بن ابوبکر، وایل مض از کوفیان یاری خواست، شهادت مالک، عیل علیه السالم ب

ر شمار کم را به   ویل با بیش از یک ماه تالش، تنها دو هزار نفر بسیج شدند. عیل )ع( ناگزیر همیر

فرماندیه کعب بن مالک ارحیی به مض فرستاد. در این میان، عمروعاص به مض لشکر کشید و با 

ر فرار کرد، اما دستگتر شد و به دستور یگ از  کمک هواداران معاویه بر م  ض دست یافت. محمد نتر
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یاران معاویه به طرز فجییع جسدش را سوزاندند. عیل علیه السالم چون از شهادت محمد آگاه شد،  

ر گشت و کوفیان را نکوهش کرد و دستور داد سپاه اعزایم بازگردد.   به شدت اندوهگیر

ه توسط یگ از هواداران خود شوریسر بزرگ به نام خونخوایه عثمان  معاوی . طرح براندازی در بضه: 2

ر نتوانست آن را خاموش کند.  ر ابن عباس نتر در بضه راه انداخت؛ تا جابی که زیاد بن سمیه، جانشیر

ر بن بقیه تمییم را به بضه فرستاد، ویل عثمانیان بیر تمیم او را کشتند   عیل علیه السالم به ناچار اعیر

ت یگ از یاران خود به نام جاریة بن قدامه سعدی را به بضه فرستاد. وی با کمک بار دیگر  آن حضر

ه شکست   شیعیان بضه و قبیله ازد مقاومت شوریسر ها را درهم شد و بر شهر چتر

سپاه اعزایم معاویه به فرماندیه یزید بن شجره زهاوی در روز هفتم   . طرح براندازی در مکه: 3

ارد مکه شد، اما با وساطت قریش و انصار، میان قثم عباس وایل عیل علیه هجری و  ۳۹ذیحجه سال 

السالم و یزید صلح برقرار گشت. پس از پایان مراسم حج، عالال از کوفه سپایه را به فرماندیه معقل  

بن قیس ریاخ به مکه فرستاد. از این رو یزید به رسعت از مکه گریخت بدین سان توطئه معاویه برای 

 که خنیی گردید. تضف م 

معاویه افزون بر طرحهای پیش گفته، سپاهیان خود را مخفیانه   غارتهای معاویه علیه امتر مؤمنان : -4

به رسزمینهای تحت حاکمیت عیل )ع( یم فرستاد تا این منطقه را غارت کنند که از آن جمله یم توان 

ی آنها اشاره کرد. وی فرماندار به حمله سفیان بن عوف غامدی به شهرهای هیت و انبار و پادگانها

ر از کوفر ها برای دفع شفیعیان کمک خواست، ویل کوفه  انبار و یاران او را کشت. عیل علیه السالم نتر

ت نداد. امام که سسیر کوفیان را مشاهده کرد، خود عازم اردوگاه  ساکت و خاموش پاسخر به أن حضر

ت ر  ا بازگرداندند. عیل )ع( سعید بن قیس همدابر را با نظایم نخیله شد، اما گرویه از یارانش آن حضر

ر وی را تعقیب کرد و او را متواری ساخت.   هشت هزار نفر به مقابله سفیان فرستاد. سعید نتر

ر بود و چند روزی بیمار شد، به گونه ای که نمیتوانست خطبه  عیل )ع( تا بازگشت سعید اندوهگیر

ر سبب در نامهای به مردم ک  وفه نوشت جهاد دری از درهای بهشت است که خدا  بخواند. به همیر

 )ص(وند آن را برای بندگان برگزیده اش باز کرده است. 

رکاری و زره محکم خدا )ص(وند است. هر که جهاد را ترک کند، خدا )ص(وند لباس  جهاد جامه پرهتر

و خوار و لگد کوب خواری به او یم پوشاند و او را گرفتار بال یم کند و در دلش شبهات ایجاد یم گردد 

یم شود. اگر جهاد را از دست بدهید، سخیر رو یم آورد و حق و داد رخت بر میبندد. ننگ بر شما که  

رس دشمن قرار داده اید شما را غارت میکنند، ویل حمله نمیکنیده با شما   ر خود را در تتر این چنیر

ند، ویل شما رضا)ع(یت میدهند.  میجنگند، ویل با آنان پیکار نمیکنیده خدا )ص( را معصیت یم نمای

ر است کاسه های  ای مرد نمایان نامرد ای کودک صفتان بی خرد که عقل شما بسان عروسان پرده نشیر

 غم و اندوه را جرعه جرعه به من نوشاندند و با نافرمابر و ذلت پذیری، رای و تدبتر مرا تباه کردید. 

 را نشانه ذلت و  بدین سان، عیل علیه السالم جهاد و استقامت را کل
ی

وزی و سیر و عدم آمادیک ید پتر

االیمان»،   ر خواری در برابر دشمن دانسته است. به راسیر چرا شهری که عیل علیه السالم آن را «کتر

د؟ این   ت قرار میگتر ر مورد نکوهش آن حضر «جمجمه االسالم» و «سیف هللا لقب داده بود این چنیر

وبر بو   و بتر
ات نتیجه عوامل دروبر نگهاء تبلیغات  تغیتر د. کوفه از برون مورد هجوم توطنه ها، نتر

 متاثر از عوامل دیگری بود که در بی 
ر مسموم و تحریكات جاسوسان معاویه قرار داشت و از درون نتر

 یم آید. 
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  عوامل دروبر سسیر کوفر ها در برابر عیل )ع( 

شمایل و جنوبی و موایل شکل گرفته . بافت نژادی گوناگون و سنتهای ناهمگون کوفه که از اعراب  

ی  های اجتمایع بود. به سبب دنیاخوایه و   افیت قبیله ای کوفه که مرجع تصمیم گتر بود؛. خیانت ارسر

ریاست طلیی و وعده ها و هدایای معاویه؛ . شهادت بزرگان و نخبگان همچون عمار بن یارس و مالک  

اف فرصت طلب کوفه ه ارسر موار کرد و فردی چون اشعث حرکت اجتمایع  اشتر راه را برای نفوذ بیشتر

اف،   ده ای در ارزشهای حاکم بر جامعه به وجود آورد. این ارسر کوفه را به دست گرفت و تغیتر گستر

سنتهای قبیله ای و رفاه طلیی را به جای ارزشهای الیه و معنوی چون شهادت خوایه و ایثار  

 نشاندند. 

 ه وصایت و امامت الیه عیل علیه السالم؛. عدم درک درست کوفیان از مفهوم و جایگا

 از سه جنگ داخیل و داغداری آنها از تلفات بی شمار؛۵
ی

 . خستگ

. غارتهای معاویه به ویژه یورش ُبرس بن ارطاة؛ گرویه از هواداران عثمان در شهرهای جند و صنعا به 

 بی درنگ ب
ر رس بن أرطاة قرییسر را که تحریک معاویه به نام خونخوایه عثمان شورش کردند. معاویه نتر

مردی خونریز و بی رحم بود به حجاز و یمن گسیل داشت. رس شهرهای مدینه و مکه را تضف کرد و 

ر   از سوی خود کایم را بر آنها گمارد. سپس به سوی یمن لشکر کشید و شهرهای نجران، صنعا، رسزمیر

یل علیه السالم به راه انداخت.  هندان، مارب و جیشان را تضف نمود و کشتار فجییع از شیعیان ع

موت لشکر کشید. برس بن  وی سپس به صنعا بازگشت و یکصد نفر از ابناء ایرابر را کشت و به حضر

 أرطاة در حمالت خود یس هزار نفر از شیعیان را کشت و خانه های آنان را آتش زد 

ر عیل علیه السالم از طریق مامور اطالعابر خود در شام از حمله پرس به ح جاز و یمن آگاه شد، از همیر

ر موفق شد   رو جاریة بن قدامة یگ از شیعیان خود را با چهار هزار نفر به تعقیب رس فرستاد. جاریة نتر

 وی را از یمن اخراج کند. 

 هداف معاویه از غارت ها ا

ر طرح های گوناگوبر برای براندازی حاکمیت عیل علیه السالم به  اجرا  معاویه پس از پیکار صفیر

 درآورد. 

هر چند این غارت ها با فداکاری برخر از یاران عیل علیه السالم رسکوب شد، اما بازتابی منفر بر 

ر در آن نهفته بود. آثار منفر این غارتها بدین  حاکمیت عیل علیه السالم داشت که اهداف معاویه نتر

 قرار است 

وی نظایم امام ها به دلیل کشتار شیع1 ت؛ . تضعیف و کاهش نتر  یان و حامیان آن حضر

ر وانمود شود که آن 2 . برهم زدن امنیت و آسایش مردم تحت حاکمیت عیل علیه السالم تا چنیر

ت توان برقراری آرامش در شهرها را ندارد و عموم مردم مشتاق کیس شوند که بتواند برای آنان   حضر

 امنیت آورد 

ان قبایل و افراد تر 3 ه تا از عیل )ع( روی برتابند و به . ایجاد رعب و وحشت در میان رهتی ر سو و بی انگتر

 سوی معاویه جذب شوند؛ 
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ر عیل )ع( به خوابانیدن شورشها و دفع حمالت تا نتواند سپایه عیل علیه 4 . مشغول نگه داشیر

 السالمه شام بسیج کند 

 . تضعیف بنیه اقتصادی خالفت عیل علیه السالم بابا تخریب خانه ها و غارت اموال مردم؛ ۵

این غارت ها و کشتارهای فجیع از یک سو موجب سسیر و نافرمابر کوفیان گردید و از دیگر  . ۶

ت را فراهم کرد و بدین ترتیب در سوبی برنامه های توسعه   اسباب حزن و اندوه و بیماری آن حضر

 و اصالحات اجتمایع و اقتصادی ایشان خل ل وارد شد. 
ی

 فرهنگ

 آخرین تالش 

مؤمنان که به خوبی   از اهداف تهاجمات و لشکرکیسر های پراکنده معاویه آگایه داشت، برای   امتر

ت برای مردم کوفه  ی از این شورش ها تالش وسییع را آغاز کرد. آن حضر رسکوبی کامل وی و جلوگتر

تهای آموزنده از نابودی گردنکشان تاری    خ، فرمود ابر کرد و پس از بیان عتی  سختر

ر ریخت و امروز زنده نیستند؟ کجا هستند برادران چه زیابر بردند برادران ما که خون هایشان در صفیر

من که در راه حق سوار شده و به راسیر و درسیر گذشتند؟ کجاست عقار؟ کجاست ابن تیهان و 

؟ کجا هستند دیگر برادران مانند ایشان که با هم بر مرگ پیمان بستند؟ ر  ذوالشهادتیر

ر گفت دریغا بر برادران من که قرآن را خواندند و آن را سپس با حالت حزن و اندوه و با گریه بسیا

استوار کردندا سنت را زنده کرده، بدعت را یم راندند؛ به جهاد که فراخوانده شدند، پذیرفتند و به  

وی کردند. سپس با فریاد بلند گفت: ای بندگان خدا )ص(  پیشوای خود اعتماد داشتند و از او پتر

ر به سوی خدا )ص( دارد،  جهادا جهادا آگاه باشید م ر امروز لشکر یم آرایما هر که هوس رفیر ن همیر

 کامل کردند. از این روی، عیل )ع( معقل بن قیس  
ی

ت اعالم آمادیک باید برود رسانجام شیعیان آن حضر

ر برای قیس بن سعد بن عباده،فرمانروای  و به شهرهای اطراف فرستاد و نامهای نتر را برای گردآوری نتر

ارسال کرد تا هرچه زودتر به کوفه آید. عیل )ع(ا با پشتکار تمام موفق به تغیتر روخ آذربایجان 

ر بن عیل )ع(،  کوفیان شد و لشکری حدود چهل هزار نفر فراهم کرد: ده هزار نفر به فرماندیه حسیر

فراد ده هزار نفر به فرماندیه قیس بن سعد بن عباده، ده هزار نفر به فرماندیه ابو ایوب انصاری و ا

ر فرمانده قرار داد بدین ترتیب عیل )ع( در ماه رمضان سال چهلم هجری در ادامه  دیگری را نتر

اصالحات خود با کوشش هرچه تمام تر لشکر خود را بسیج کرد. امام ا در ماه رمضان گاه در خانه  

ر افطار یم کرد و بیش از سه لقمه نمیخورد. وقیر علت را از وی پرسیدند،  حسن و گاه در خانه حسیر

فرمودمرگ به رساغ من خواهد آمد. میخواهم در آن حالت شکم م تیه باشد.عیل )ع( تمام شب 

جمعه نوزدهم رمضان را بیدار بود و به خواندن قرآن و عبادت به پایان برد، وی خود در نقیل میگوید 

فتم: چه بسیار پس از نیمه شب خواب به چشمانم مسلط شد و رسول هللا را در خواب دیدم. به او گ

ین  ناراسیر و دشمیر از امت تو دیدما فرمود: آنان را نفرین کن. گفتم: خدا )ص( به جای ایشان بهتر

 اشخاص را به من بدهد و به جای من بدترین کس را بر آنان بگمارد. 

ت برای نماز صبح به مسجد کوفه رفت، ویل هنگام نماز به دست عبدالرحمن بن ملجم   آن حضر

بت خورد. عیل علیه السالم در حایل که در خون خود غوطه ور بود،وصایای خود را بیان  مرادی ضر

رکاری، دشمیر با ستمگران و یاری محرومان، ایجاد  وان خود را به ترس از خدا )ص( و پرهتر کرد. او پتر

 به یتیمان،نماز، روزه، زکات، قرآن، حج، 
ی

دوسیر میان مردم، خوش رفتاری با همسایگان، رسیدیک
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، امر به معروف و نیه از منکر و  خا
ی

ندان رسول هللا ، جهاد با اموال و جان و زبان، اتحاد و پیوستگ

ر از قطعه قطعه کردن قاتل خود، سفارش کرد.   پرهتر

ت  ۶۳رمضان سال چهلم هجری در حایل که   ۲۱رسانجام در روز    سال از عمر با برکت آن حضر

 علیه السالم رهسپار شد امام عیل )ع( در ایام  میگذشت روح مطهرش از این جهان به ملکوت اعیل

ر صدقه  یفش هرگز لباس نو نپوشید و مایل نیندوخت، مگر آنچه در یبع داشت که آن را نتر عمر رسر

اب  گرانبها از معارف الیه، دانش، ادب    نهاد متر
داده و وقف کرده بود. او تنها گنجینهای که از خود بافر

ت در یط چهار سال و نه ماه و بالغت شامل چهارصد و هشتاد  و چند خطبه بود آری، آن حضر

حاکمیت سیایس، هیچگاه خواهان کاخ های زورمداران، گردنکیسر ستمگران، شادخواری های مرسفان 

 و خوان رنگارنگ چپاولگران نبود وهمواره با فقرا و بی پناهان و محرومان هم دردی یم کرد. 

 تشیع در روزگار خالفت امام عیل )ع( 

، همچون قیس بن سعد بن عباده عیل ر  از صحابه و تابعیر
وع خالفت خود کارگزارابر  علیه السالم با رسر

عثمان بن حنیف، کمیل بن زیاد، مالک اشتر نخیع و عبدهللا بن عباس را بر والیات و شهرهای تابع  

علیه خالفت اسالیم گمارد. اینان در محل ماموریت خود بذر دوسیر اهل بیت و همرایه با عیل 

ر و نهروان و غارتگری  های سپاهیان معاویه، از بن جان با  السالم را افشاندند و در جنگهای جمل، صفیر

ت همکاری کردند؛ تا آنجا که برخر از صحابه همچون عمار بن یارس، خزیمة بن ثابت و  آن حضر

 هاشم مرقال و. در این راه جان باختند. اینان از نظر اعتقادی و. . . 

یثاق خود پایبند بودند، در برابر ایشان، شیعیان سیایس قرار داشتند، مانند بسیاری از  و عمیل بر م

ی خاندان   معرفیر تشیع اعتقادی داشتند و یا از آن آگاه نبودند. آنها از رهتی
مردم کوفه که به مبابر

ظلم  نه به عنوان منصوب از سوی خدا )ص( حمایت یم نمودند و همراه آنان علیه -رسول خدا )ص( 

و ستم خلفا قیام میکردند و همسو با آنان بودند.» ویل در مواقع رسنوشت سازه اهل بیت و علویان را 

رها یم کردند و از حمایت آنان دست یم کشیدند که از آن جمله یم توان به رفتار کوفر ها در پیکار  

، در خالفت امام حسن، در واقعه عاشورا و یا در قیام مختار اشاره کر  ر  د. صفیر

ت نفوذ و قدربر بسیار یافتند و بدین روی  یط دوران خالفت امام عیل علیه السالم هواداران آن حضر

ت بهره های بسیار بردند. با انتقال مرکز خالفت به کوفه و  ه و سخنان آن حضر مسلمانان از ستر

ش اصالحات اجتمایع عیل علیه السالم و تساوی همه نژادها، گروه بیشماری از تاز  ه مسلمانان گستر

ر در این شهر تربیت   ت شدند و نخبگان پرشماری از عرب وغتر عرب نتر شیفته رفتار و منش آن حضر

شدند؛ آنگونه که یم توان گفت دستاوردهای فکری و ادبی اصیل شیعه غالبا از کوفه بوده است.  

یم رود، از   بیشتر خطبه های نهج البالغه که پس از قرآن عظیم ترین کتاب معرفیر شیعه به شمار 

ت خطیهای مشهور به اشباح را در مسجد کوفه در حایل   منتی مسجد کوفه بیان شده است. آن حضر

ر و مالئکه، و خطبه قاصعه را  که از جمعیت پر بود، در ستایش خدا )ص(وند، آفرینش آسمان و زمیر

ت از گذشتگان و توصیف دوران جاهل  و عتی
ر از رذایل اخالفر یت بیان فرمود. در مذمت شیطان و پرهتر

ایشان در باره اهل بیت و فضایل آنان در خطبه ها ونامه های خود، مبابر تئوریک امامت و والیت  

اث گرانبهای ی برای پشتوانه فکری و  آنان را به دست داد. بی گمان این خطبه ها ونامه ها همواره متر

 معرفیر و اخالفر شیعه و مسلمانان بوده است. 
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ر )ع(دوران امامفصل سوم  حسن بن عیل )ع( و دوران امامت آن ت حسنیر

ت   حضر
 حسن بن عیل )ع( ه در روزگار رسول هللا 

حسن بن عیل علیه السالم در نیمه رمضان سال سوم هجری در مدینه به دنیا آمد. مادرش فاطمه  

را به  سپس زهرا ع در روز هفتم تولدش موهای رس او را تراشید و هم وزن آنها نقره صدقه داد. وی 

ت در گوش او اذان گفت و او را حسن نامید و برای وی گوسفندی عقیقه  نزد رسول هللا برد و آن حضر

افت  ت ابو محمد و شبیه ترین مردم به رسول هللا در آفرینش و اخالق و رفتار و رسر کرد. کنیه آن حضر

 هللا شبیه تر نبود.  بود. از انس بن مالک روایت شده هیچ کس از حسن بن عیل علیه السالم به رسول

ت عالقه وافری به وی  حدود هفت سال از حیات امام حسن در روزگار رسول هللا گذشت. آن حضر

داشت و او را بر شانه های خود یم نشاند و یم فرمود خدا )ص(یا من او را دوست میدارم، پس تو هم  

 او را دوست بدار، و دوست بدار هر که او را دوست بدارد.'

 پیامتی )ص( شخصا به کار ت عیل علیه السالم و تربیت نوادهاش پرداخت و درباره وی فرمود

ر  ر را دوست بدارد، مرا دوست داشته و هر که آن دو را غضبناک کند.مرا خشمگیر هرکه این دو = حسیر

 کرده است. 

 خود را با حضور در مباهله ا
ی

ر فعالیت سیایس و فرهنگ  نخستیر
ی
نجام داد: امام حسن در شش سالگ

 مسیحیان نجران به مدینه آمدند، رسول هللا به آنها پیشنهاد مباهله داد و  
ی

هنگایم که هیئت نمایندیک

ر   ر پذیرفتند، ویل هنگایم که امتر آنان مشاهده کرد رسول هللا به اتفاق عیل علیه السالم، حسنیر آنان نتر

 ارداد جزیه بستند. و فاطمه ه برای مباهله آمد، از انجام آن خودداری کردند و قر 

 جد گرایم و مادر 
ی
ر حوادث روبرو شد و در هفت سالگ او هنوز کودیک بیش نبود که با طوفان سهمگیر

 خود را از دست داد. وی در تمام دوران سکوت پدر گرایم اش با او همراه بود. 

 .حسن بن عیل )ع( در روزگار خلفا

 با مبارزه سیا 
ی

ر زندیک یس آشنا شد و با شجاعت در برابر خلیفه اول امام حسن در همان ده ه نخستیر

ی پدرش شد. او به خلیفه گفت: «از منتی پدرم، فرود آی!»   ایستاد و خواهان بازگرداندن امامت و رهتی

! این منتی پدر توسط.» عیل علیه السالم به ابوبکر گفت ما او را فرمان  ابوبکر گفت: «راست گفیر

! ما تو را متهم نیم کنیم.«امام حسن در روزگار خلفا  ندادیم.» ابوبکر گفت: «به خدا )ص( ر  است گفیر

ت در فتوحات   کت نداشت، اگرچه برخر گزارشها از حضور آن حضر در فعالیتهای سیایس و نظایم رسر

ر در فتح گرگان در سال بیست و نه   حکایت دارد، چنان که در گزاریسر آمده است گویند حسن و حسیر

 زاریسر دیگر آمده است: همراه سعید بن عاص بودند.در گ 

ت عازم جرجان بود، وارد اصفهان شد خلفا نسبت بیشک نیم توان به این گونه   هنگایم که آن حضر

گزارشها چندان اعتماد کرد؛ چرا که از یک سو به حضور اهل بیت در فعالیتهای نظایم حساسیت  

 به خوبی یم دانستند حضور آنان در فت
ر وعیت  داشتند و از دیگر سو اهل بیت نتر وحات موجب مرسر

کت در امور نظایم خودداری یم کردند.  ر رو از رسر  خلفا خواهد بود، به همیر
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 نقش امام حسن در خالفت امام عیل )ع( 

امام عیل علیه السالم هنگایم که عازم جنگ جمل بود، فرزندش حسن را به همرایه چند نفر از 

خواست تا عیل علیه السالمه پیمان شکنان صحابه خود با نامهای به نزد کوفیان فرستاد و از آنان 

ابر کرد و پس از بیان فضایل پدرش و پیشینه   حرکت کنند. امام حسن در مسجد کوفه برای مردم سختر

ر فرمود خوشا به حال    اش برای خالفت، چنیر
ی

او در اسالم و قرابت با رسول خدا )ص( و شایستگ

که جهاد در رکاب او چون جهاد در ركاب رسول   کیس که سبکبار در رکاب عیل علیه السالم جهاد کند 

هللا است!» رسانجام حسن بن عیل علیه السالم با همکاری عمار و مالک اشتر موفق شد کوفیها را  

ر همراه پدر  کت داشت و پس از پایان جنگ نتر د جمل رسر بسیج کند. حسن بن عیل علیه السالم در نتی

ر با پدرش همراه بود. او به کوفه آمد و در آن شهر ساکن شد. امام حس ر و نهروان نتر ن در پیکار صفیر

ابر کرد و آنان را به پایداری و مقاومت دعوت نمود تا خدا   ر برای مردم کوفه سختر هنگام پیکار صفیر

د و به سوی نشانه های دین هدایتشان کند.   را از آنان برگتر
 )ص(وند ضعف و ناتوابر

کت کرد و دعوت عبیدهللا بن عمر مبیر بر انجام سیس همراه امام عیل علیه السالم در آن ج نگ رسر

نگ زنان شایم  ر به شدت رد کرد و به وی گفت: «به خوی و نتر کودتا عیل علیه السالمه پدرش را نتر

درآمدهای؟! خدا )ص(وند به زودی تو را از پای درآورد و رخسارت را بر خاک هالکت افکنده» و 

ر عبدهللا بن،  فردای آن روز نتر

کت داشت. روزی عیل علیه السالم کشته   ر رسر د صفیر شد عمرامام حسن در همه صحنه های نتی

 درباره او که

ر  شتابان عازم پیکار بود، فرمود این جوان را نگه دارید تا پشت مرا نشکند، که دریغم آید، مرگ حسنیر

ود.  ر متر  را دریابید؛ زیرا با مرگ آنها نسل رسول هللا از بیر

ر وصیت نامه ای طوالبر برای فرزندش حسن بن عیل   امام عیل علیه السالم پس از بازگشت از صفیر

ر فرزندش حسن را در اموال و   )ع( نوشت و او را نصایح بسیار نموده و در وصیت نامهای دیگر نتر

بت خورد، وصیت نامه ای با   ت از ابن ملجم ضر موقوفات خود ویص قرار داد. هنگایم که آن حضر

ت را ویص بر دستان مبارک خود برای ا مام حسن و همه فرزندان و خاندانش نگاشت و آن حضر

 خاندان و فرزندان و یاران خود قرار داد. 

 خالفت امام حسن 

رمضان سال چهلم هجری حسن بن  ۲۱پس از شهادت و خاکسپاری عیل علیه السالم در روز جمعه 

ر این شب مردی از دنیا رفت عیل علیه السالم به مسجد کوفه آمد و در جمع مردم فرمود به راسیر د

ر در کردار به او نرسند. او به همراه رسول خدا   که پیشینیان در کردار بر او پییسر نجستند و آیندگان نتر

ت دفاع نمود. هنگایم که رسول هللا او را به جنگ یم  )ص( جهاد کرد و با جان خویش از آن حضر

ئیل و   فرستاد، جتی

وزی دهد. ای میکائیل او را در میان یم گرفتند  و از جنگ باز یم گشت تا خدا )ص(وند به وسیله او پتر

مردما من حسن بن عیل علیه السالم فرزند بشتر و نذیر و چراغ تابناك هدایت هستم، من از خاندابر  

   هستم، که خدا )ص(وند دوسیر ایشان را در کتاب خویش واجب دانسته است و یم فرماید: «
َ
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کردن نیگ، دوسیر ما خاندان است پس از سخنان امام حسن ، عبیدهللا بن عباس به پا خواست و 

 با او بیعت کنید.  گفت ای مردم این فرزند پیامتی )ص( شما رو یم امامتان یم باشد 

اوار خالفت است.   ر اطاعت کردند و گفتند چقدر حسن بن عیل )ع( نزد ما محبوب و رسر  مردم نتر

ر به توصیف جایگاه حسن بن   قیس بن سعد، از شیعیان فداکار و استاندار باوفای عیل علیه السالم نتر

 وی برای خالفت، پرداخت
ی

وی  عیل )ع( نزد رسول هللا و ارجمندی و زیبندیک و مردم را به بیعت و پتر

ت بیعت کردند. امام حسن با این  از امام حسن را تشویق کرد. مردیم که در کوفه بودند، با آن حضر

ایط از آنان بیعت یم گرفت با هر که با او در جنگ باشم، بجنگید و با هرکس که در صلح باشم، در  رسر

وی یم کنیم و امتثال فرمانت میکنیم.» سازش باشید. بیعت کنندگان میگفتند: «یم شنویم و پتر 

ر با جاریة بن  خالفت امام حسن از سوی مردم یمن و بضه مورد پذیرش قرار گرفت و مردم حجاز نتر

ت بیعت کردند.   از آن حضر
ی

 قدامه به نمایندیک

ر معاویه با امام حسن   ستتر

ر رو هنوز بیش از پنج  بود. از همیر
ی

 اه روز از خالفت اعالم بیعت برای معاویه زنگ خطر بزریک

ت نگذشته بود که به توطئه عیل علیه السالمه امام حسن ال پرداخت و جاسوسابر را برای  آن حضر

ش اقتدار  ت، از گستر ایجاداغتشاش به بضه و کوفه فرستاد تا پیش از استحکام خالفت آن حضر

ی کنند.   اوجلوگتر

اد دو نفر از جاسوسان معاویه را گردن امام حسن با قدرت در برابر اهداف معاویه ایستاد و دستور د

ر  زدند. او در نامهای به معاویه نوشت ای معاویه مخفیانه مردان را به سوی من یم فرسیر گویا رس ستتر

ر در آن تردیدی ندارم. چشم به راه آن باش، اگر خدا )ص( بخواهد.   2و جنگ داریا من نتر

ر   امام حسن در نامه دیگری به معاویه، پس از اشاره به بحران زمامداری پس از رحلت رسول هللا چنیر

ر خالفت بر شما یورش آوردند و حکومت رسول خدا )ص(   نوشت ما در شگفتیم از کسابر که در گرفیر

ر و احزاب وسیله ای برای خرابکاری  را از ما ربودند و اگرچه دارای سابقه بودند، ما برای اینکه منافقیر

 در دین به دست بیاورند، سکوت کردی 
ی

م، ویل شگفتا ای معاویه تو به کاری دست زدهای که شایستگ

، تو  آن را نداری زیرانه به فضیلیر در دین معروف هسیر و نه در اسالم دارای اثری پسندیده میبایسر

پرس دشمن ترین قریش نسبت به رسول هللا یم بایسر من تو را دعوت میکنم همانند مردیم که با من  

ر بیع   معاویه را برای حکومت نشان بیعت کردهاند، تونتر
ی

ت کیر چنان که پیداست، این نامه ناشایستگ

ت گستاخانه نوشت اگر میدانستم که تو برای نگهبابر از مردم  ر در پاسخ آن حضر میدهد. معاویه نتر

 من بیشتر  
ی

تواناتری و در برابر دشمن نقشهات بهتر است،دعوت تو را میپذیرفتم، ویل میبییر شایستگ

میدابر من بیشتر حکومت کرده ام و تجرب  هام در کار امت بیش از تو و سیاستمدارتر و مسن  است؛ زیرا 

اوارتری که آنچه مرا بدان خواننده های، بپذیری، پس در اطاعت من وارد شو  تر از تو یم باشم و تو رسر

 و بعد از من خالفت برای تو خواهد بود. 

وهای خود را جمع کنند. آنگاه ضحاک بن قیس فهری را به  معاویه سپس از کارگزاران خود خواست  نتر

نیابت خود بر شام گذاشت و با شصت هزار نفر به سوی عراق حرکت کرده امام حسن پس از 

دریافت پاسخ معاویه و آگایه از طغیان و حرکت وی به سوی عراق،حجر بن عدی کندی را که از 

ی از ورود  بزرگان شیعه در کوفه بود، برای جمع آوری نتر  و به نزد کارگزاران خود فرستاد و برای جلوگتر
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معاویه به عراق، دو لشکر چهار هزار نفری را بی دربی برای مقابله با وی به شهر انبار فرستاد، ویل 

معاویه با وعده پول و حکومت آنان را فریفت و به نزد خویش آورد و بدین سان راه خود را برای ورود  

ت. از سوی دیگر،امام حسن در مسجد کوفه مردم را به جهاد و حرکت به سوی  به عراق هموار ساخ

لشکرگاه دعوت کرد، اما کیس پاسخ وی را نداد. بدین سبب عدی بن حاتم از بزرگان شیعیان گفت این  

 پیامتی )ص( )ص(ان پاسخ نیم گوید کجا هستند 
سیر چقدر زشت است آیا به امامان و پرس دختر

 در هنگام خویسر و آسایش، زبابر بزان و کوبنده چون تازیانه مردان این شهر که 

و چون جنگ به سخیر یم کشید، همچون روب  هان میگریختند آیا از خشم خدا )ص(وند نیم ترسید و 

 خاطر از ننگ و عار آن، آسوده میدارید؟! 

میکنیم. اینک من به  سپس رو به جانب امام حسن کرد و گفت ما فرمانت را شنیدیم و از آن اطاعت 

وم. هرکس میخواهد، خودش را به من برساند.   لشکرگاه متر

این گونه برخالف سیر کوفیان، با کوش ش یاران خاص امام حسن سپایه چهل هزار شدند. امام 

حسن پس از خروج از کوفه، دوازده هزار نفر از شجاعان و نفری از کوفه بسیج قاریان کوفه و یاران 

ر قیس بن مورد اعتماد خو  د را به فرماندیه عبیدهللا بن عباس به مشکن فرستاد و معاونت وی را نتر

یگ از شیعیان مورد اعتماد خود قرار داد. عبیدهللا بی درنگ خود را به اختتانیه برای مقابله با  -سعد 

هیان معاویه رسانید. امام حسن خود به سوی مداین رفت؛ زیرا باختی شده بود معاویه شماری از سپا

ت در ساباط مدائن فرود آمد و برای آزمودن   خود را مامور کرده تا به مداین حمله کنند آن حضر

همراهانش به آنان گفت:همرایم با اجتماع، بهتر از تفرقه است، اگرچه شما آن را ناخوش دارید. آگاه  

 من مخالفت نکنید.  باشید من درباره شما بهتر از خودتان یم اندیشم. از فرماتم رس باز نزنید و با 

در این هنگام عدهای از مردم نادان کوفه گفتند گمان میکنیم در اندیشه سازش با معاویه و واگذاری 

 خالفت به اوست. به خدا )ص( این مرد کافر شد. 

 توطئه های معاویه عیل علیه السالمه امام حسن

 بی ریزی کرد معاویه برای ایجاد آشوب و فتنه در سپاه امام حسن ، توطئه های گو 
 ناگوبر

ر  . در ساباط جاسوسان معاویه فریاد زدند آگاه باشید قیس بن سعد کشته شدن فرار کنید در همیر

حال عده ای به چادر امام حسن اا ریختند و آن را غارت کردند و به وی حمله بردند، ویل شیعیان  

ت از قبیله حمدان و ربیعه، مهاجمان را پراکنده کردند و امام حس ن را در پناه خود گرفتند. در  حضر

ت   ر مردی از خوارج خشک مقدس به نام جراح بن بینان اسدی، ذهنه اسب آن حضر مظلم ساباط نتر

ک شد!» و با  ک شدی، آن گونه که پدرت پیش از این مرسر ! ای حسن! مرسر را گرفت و گفت: «هللا اکتی

 اد. خنجری به ران امام زد که به استخوان رسید و از اسب به زیر افت

. معاویه هنگایم که در برابر عبدهللا بن عباس به أخنونیه رسید، در راستای بازی  های سیایس خود و  

برای انهدام و شکست کوفیان، با زیریک خیانتکاران های یگ از خویشاوندان خود را به نزد عبدهللا 

از او درخواست صلح  فرستاد تا به دروغ به وی بگوید امام حسن و نامهای برای معاویه فرستاده و 

کرده است، بار نخست وی مقاومت کرد، ویل بار دوم که پیک معاویه به وی وعده پرداخت یک 

ر مقدم او را گرایم داشت و مبلیعر را که به  میلیون درهم داد، شبانه به اردوی شام گریخت و معاویه نتر

ه عبیدهللا با آنان نماز  وی وعده داده بود، پرداخت کرد.بامداد هرچه لشکریان منتظر ماندند ک
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ی نشد. به ناچار قیس بن سعد به جای وی نماز خواند و سپاهیان بدو گفتند:  بخواند، از وی ختی

ون برد. تو اکنون ما را به جنگ با دشمن بر.» پس از  «سپاس خدا )ص( را که وی را از میان ما بتر

 یاران قیس، به دستور معاویه، برس بن أرطاة به فیس و 
ی

یارانش حمله برد. در روز نخست قیس آمادیک

مغلوب شد، ویل در روز دوم شامیها شکست خوردند. معاویه چون از راه نظایم توفیفر نیافت، به  

 قیس پیشنهاد رشوه داد، اما این قهرمان شجاع، با صالبت پیشنهاد معاویه را رد کرد و در پاسخ به

از احزاب شیطان و دشمن خدا )ص( و   وی نوشت تو با خدا )ص( و رسولش در جنگ و جزو حزبی 

 رسول و 

ر بودی به هر روی، اتفاقات هماهنگ در مسکن و ساباط گویای عمق توطئه معاویه عیل علیه   مؤمنیر

 السالمه 

 حسن بن عیل علیه السالم است. 

اف قبیله ای جویای قدرت را توسط هواداران و جاسوسان خود در کوفه   . معاویه برخر از بزرگان و ارسر

وی خود را از معاویه اعالم داشتند. آنها بفر  ر مخفیانه نامه های ی به وی نوشتند و پتر یفت و آنان نتر

معاویه را به آمدن به کوفه برانگیختند و متعهد شدند هنگام رویاروبی سپاه شام و کوفه، امام حسن را 

ر به امام حسن  تسلیم معاویه کنند و یا ناگهابر او را به قتل رساندند. در این میان، برخر  اف قبایل نتر ارسر

 خیانت کردند و به نزد معاویه رفتند و با او بیعت نمودند 

 پیمان صلح امام حسن با معاویه 

معاویه پس از ایجاد اغتشاش و اختالف در میان سپاهیان امام حسن نامهای را با دو نفر از خویشان 

ت فرستاده و همراه آن، نامه های برخر یاران سست عهد امام  خود برای برقراری صلح به نزد آن حضر

ت را تسلیم و یا ترور خواهند نمود، ارسال کرد. پس از گفتگوی  را که به وی نوشته بودند آن حضر

ت پیمان صلح را پذیرفت و نمایندگابر به نزد معاویه فرستاد.   نمایندگان معاویه با امام حسن آن حضر

یط که خالفت پس از من، از  معاویه در نامهای برای امام حسن نوشت: «من ب ا تو صلح میکنم، به رسر

آن تو باشد و سوگند یاد کرد که کیس را نیازارد و به گذشته مؤاخذه نکند و سایل یک میلیون درهم از 

دازد و خراج فسا و داراب جرد از آن وی باشد.» امام حسن پیشنهاد معاویه را  بیت المال به حسن بتی

هد مرا در امری تطمیع کند که اگر آن را طالب بودم، با وی صلح نیم  نپذیرفت و فرمود: «او میخوا

کردم.» سپس یگ از خویشان خود را نزد معاویه فرستاد و به وی گفت: «به معاویه بگو اگر آسایش و 

ر نامهای سفید و مهر شده نزد امام حسن  ، با تو صلح میکنم» معاویه نتر ر میکیر ایمیر مردم را تامیر

ر در آن نامه نوشت فرستاد وگفت:  ت نتر  «هرچه میل دارد، در آن بنویسد» آن حضر

ط که به   حسن بن عیل علیه السالم با معاویه صلح میکند و خالفت را به وی وامیگذارد، به این رسر

ر برای خود   ه خلفای صالح عمل کند. معاویه نباید جانشیر کتاب خدا )ص( و سنت رسول هللا و ستر

ه شورا خواهد بود و مردم بر جان و مال و خانواده خود در امان مشخص کند و انتخاب خلیفه ب

هستند و معاویه نباید در نهان و آشکارا، شورش و آشوب برای حسن بن عیل علیه السالم برپاکند و 

 یاران او را نیازارد. 

ت به کوفه رفت و به قیس بن سعد نوشت   ر نوشته امام حسن را تایید کرد. سپس آن حضر معاویه نتر

ر به خیله (اردوگاه نظایم کوفه) آمد و کوفیان با وی بیعت کردند.  تا  ر از مشکیر  به کوفه بیاید. معاویه نتر
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معاویه در نخیله خطبه ای خواند و در آن پیمان خود را شکست و گفت: «هر وعدهای که به حسن 

من با شما بن عیل )ع( دادم، همه را زیر پا نهادم و به هیچ یک وفا نخواهم کرد.» سپس گفت: «

ید و حج به جا آورید و زکات بدهید. من با شما نجنگیدم که بر  نجنگیدم که نماز بخوانید و روزه بگتر

شما حکومت کنم.» پس از آن به کوفه رفت و در خطبه ای به امام عیل علیه السالم و امام حسن 

ا گفت. حسن بن عیل علیه السالم برخاست و با شجاعت در برابر معاویه   گفت منم حسن و پدرم نارسر

عیل علیه السالم است. تو معاویه هسیر و پدرت صخر است. مادر من فاطمه و مادرتو هند است.  

جد من رسول هللا وجد تو حرب، جده من خدیجه و جذه توفتیله است. پس خدا )ص( لعنت کند از 

فاق او بیشتر بوده  ما دو نفر کیس را که نامش پلید و حسب و نسبش پست و سابقه اش بد و کفر و ن

ر ام و خاندانش و قیس بن سعد به  .سپس امام حسن به همراه برادرش حسیر ر است مردم گفتند: آمیر

 مدینه بازگشتند. 

 علل صلح امام حسن 

ی  های  ، نخبگان و قهرمانان نقش آفرین بوده اند، ویل تصمیم گتر  بی شک در طول حیات برسر

ایط اجتمایع و سیایس حا  ر محدود به رسر  کم بر جامعه آنان بوده و پر واضح است که آنان نتر

ر از این قانون جدا نبودهاند.  ان الیه نتر  رهتی

اث نبوی و حامل نور نبوت بود، نیم توانست برای خالفت و حاکمیت   ر که وارث متر امام حسن نتر

د. خود، اصول و مبادی اسالیم را همچون معاویه زیر پا نهد و جامعه را برخالف میلشان به کاری وادار 

ایط اجتمایع و سیایس جامعه و اصول اسالیم بود.   ت محدود به رسر ی آن حضر از این رو، تصمیم گتر

ح بیان کرد:   بر این پایه میتوان علل صلح امام حسن را بدین رسر

ر عبارت بود از:  . ناهمگوبر سپاه امام حسن : 1 بندی آنان نتر  بیشتر سپاه امام از کوفیان بودند. قرسر

یه السالم بن ابی طالب که همراه با نخبگان خود از هیچ کوشیسر در راه اهداف  . شیعیان عیل علیک

 امام حسن ب کوتایه نکردند؛

 . خوارج که هدفشان تنها جنگ با معاویه بود؛ دو 

 . طمع کارابر که تنها به دنبال غنیمت بودند؛ سه 

ت نداشتندهچهار   ۱. شکاکان که عقیده محکیم در باره آن حضر

که از روی عصبیت قویم و رقابتهای منطقه ای، به شکل عرافر علیه شایم یم   قومیت گراها  پنج. 

 جنگیدند. 

ر روزهای حرکت سپاه از  . دنیاگرابی و سسیر کوفر ها: 2 عموم کوفیان در جنگ با معاویه، از نخستیر

ت به آنان گفت   خود سسیر نشان دادند و موضع استواری در همرایه با امام حسن نداشتند أن حضر

ر که یم رفتید، دینتان پیشاپیش دنیایتان بود، ویل اکنون دنیایتان پیشاپیش دینتان قرار به  راه صفیر

 دارد. 
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ی دعوت میکند که در آن  ر ر پیمان صلح به کوفیان گفت ای مردم معاویه ما را به چتر امام پیش از بسیر

یگردانیم و اگر خواهان فه عزت است و نه عدالت. اگر شما خواهان مرگ باشید، دعوتش را به او باز م

 باشید، آنجه میخواهد، یم پذیریم و خشنودی شما را فراهم میکنیم. 
ی

 زندیک

ر عموم کوفر ها مشتاقانه با    صلح را تمام کنا پس از پیمان صلح نتر
ی

 زندیک
ی

ر فریاد برآوردند زندیک مردم نتر

ر صلح نداشت؛ ز  ر رو،امام حسن چاره ای جز پذیرفیر امون او معاویه بیعت کردند. به همیر یرا پتر

 مردمابر ست عنض و کم عقیده بودند.» 

افیت قبیله ای: 3 ی اعضای قبیله به   . نقش منفر ارسر در جامعه قبیله ای، شیوخ قبایل در تصمیم گتر

ر رو با معاویه مکانبه داشتند و  ، جویای نام و قدرت بودند و به همیر
اف کوفر شدت موثرند، بیشتر ارسر

گفتند: «حسن بن عیل )ع( را خواهند کشت.»معاویه برای برخر از حیر برای خوش خدمیر به وی  

بزرگان کوفه، جاسوسابر گمارده و به آنان وعده داده بود در صورت به قتل رساندن حسن بن عیل  

ر سب ب امام حسن به   علیه السالم به آنان دویست هزار درهم و مقام فرماندیه خواهد داد به همیر

اف  آنان گفت آنچه باید از شما  بدانم، فهمیدم. مرا در باره دینم و جانم فریب ندهید.بدین سان، ارسر

ر وی به صلح با معاویه بودند.   قبایل عامل مهیم در تضعیف موقعیت امام حسن و ناگزیر ساخیر

یگ از وظایف پیشوای امت، اداره امور جامعه و حراست از  . حفظ خون مسلمانان و بقای تشیع: 4

ر وظیفه بود که امام حسن ناگزیر به پیمان صلح با جان و مال  مسلمانان است. در راستای همیر

معاویه شد: آن گونه که در پاسخ یگ از یارانش فرمود من از صلح با معاویه نیست جز دور کردن  

کشتار از میان شما نداشتم و دیدم باران من برای جنگ و پیکار سسیر نشان میدهند و به خدا )ص(  

فتیم، باز چارهای از واگذاری این کار به او نبود.'و به  سوگند!  اگر با کوه ها و درختها هم به جنگ او متر

ر فرمود دوست نیم دارم مردم را به کاری که ناخوش دارند، مجبور کنم، و برای آن   حجر بن عدی نتر

 صلح کردم که شیعیان مخصوص ما از کشته شدن محفوظ بمانند. 

  36عبیدهللا چندین سال تجربه استانداری یمن را داشت و در سال  باس: . قرار عبید ل له بن ع ۵

الحاج بود. او به علت کشته شدن دو فرزندش به دست برس بن أرطاة کینه سخیر از  هجری امتر

معاویه به دل داشت، ویل با این همه، ترسوی ی و دنیا طلیی وی را تسلیم معاویه کرد و به موقعیت  

به سخیر و   ارد کرد. امام حسن ضر

 تشیع در دوران امامت حسن بن عیل )ع( 

ر به این شهر انتقال یافت، ویل همچنان کوفه  ی تشیع نتر با بازگشت امام حسن ال به مدینه، کانون رهتی

اض  که شیعیان آن نسبت به دیگر مناطق بیشتر بودند نقش کانون مبارزابر خود را به شکل اعتر

ظلم و جور معاویه حفظ کرد.با سیطره معاویه بر جهان   شورش و قیام عیل علیه السالمه دستگاه

اتوری روم و ایران به دور از سنتهای اسالیم و بازگشت به آداب  اسالم، حکومیر پادشایه بر اساس امتی

و رسوم جاهیل بنیان گرفت. معاویه روح برادری و جامعه اسالیم را در دولت اسالیم خفه کرد و آن را 

 لطه و رسکوب اجتمایع و استثمار و وحشت نظایم به کار گرفت.  به صورت ابزاری برای س

ده ای را به صورت شکنجه، مسموم کردن و کشتار شیعیان آغاز کرد و رسم  معاویه مبارزه گستر
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ان   ا به عیل علیه السالم را در تمام دوران خالفت خود معمول داشت. بدین ترتیب سختر ناپسند نارسر

، عیل علیه السالم ر  ی یم جستند و به او و افراد خاندانش دشنام بر منتی ا لعنت یم کردند و از او تتی

 میدادند. 

 در این دوره، شیعیان در رنج و بالی بسیار بودند؛ چنان که معاویه در بخشنامهای به حكام

خود نوشته بود هرکس از دوستان عیل علیه السالم و اهل بیت وی بود، نام او را از دفاتر کارمندان 

 حذف و دولیر 

حقوق و مزایای آنان را قطع کنیده خانهاش را خراب کنید و آنان را مورد عقوبت و خواری و ذلیل و  

ر با وجود دستگاه جاسویس معاویه، جلسات مخفیانه ای در  ناتوان سازی قرار دهید شیعیان کوفه نتر

ضعضعه در دفاع از  بیان فضایل عیل علیه السالم و اهل بیت و تعریض به آل امیه برقرار میکردند. 

 اهل بیت چنان 

استوار بود که معاویه دستور داد وی و برخر از شیعیان را به زندان افکند. روزی معاویه به دیدار آنان 

رفت و به وی گفت: مرا چگونه خلیفه ای میدانید؟» ضعضع گفت تو آزاد شده، پرس آزادشده ای و 

ان شیعه کوفر با مدینه ارتباط تشکیالبر داشتند و چگونه آزاد شده، شایسته خالفت تواند بود. بزرگ

برای اظهار دوسیر و کسب تکلیف از امام حسن به آن شهر یم رفتند مثال سلیمان بن ضد خزایع از  

ت خواست پیمان   اصحاب رسول هللا همراه با عدهای از بزرگان شیعه به مدینه آمد و از آن حضر

 دهد 
ی

ون کند و پس از آزادسازی شهر، صلح را برهم زند و به وی نمایندیک تا وایل معاویه را از کوفه بتر

 امام به آنان بپیوندد. امام حسن ریاست سلیمان را بر شیعیان کوفه رد نکرد، ویل به آنان گفت 

تسلیم امر خدا )ص( شوید و به خانه های خود باز گردید و دست نگه دارید تا نیکوکاران در آسایش 

 باشند. 

شهادت پدرش و بازگشت به مدینه به راهنمابی و هدایت مسلمانان و شیعیان یم  امام حسن پس از 

ت نقل شده و از آن جمله فرموده است مکارم  پرداخت. احادیث و روایات گوناگوبر از آن حضر

، بخشش به مسائل خوشخوی ی، 
ی

ر است: راستگوی ی زبان، راستگوبی در مردانگ  ده چتر
اخالفر

 حق همراه. پذیرابی مهمان و پاداش نیکیها، صله رحم، ن 
ر گهداری حقوق و حرمت همسایه، شناخیر

ر فرمود  حیا رسآمد آنهاست نتر

 اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل ألخرتك كأنك تموت غدا ر 

برای امور دنیا چنان عمل کن که گوبی برای همیشه در جهان خوایه زیست و برای آخرت خود چنان   

 اقدام کن که گوبی فردا از ج
ی

هان رخت بر میبندد امام حسن در دوران حیات خود با جود و کرم زندیک

 کرد و پانزده بار پیاده حج گذارد و سه بار دارابی خود را میان مردم تقسیم کرد. 

ر معرفر کند،  معاویه برخالف پیمانش که با حسن بن عیل علیه السالم که پس از خود کیس را جانشیر

د اما در برابرش مانیع جز امام حسن ال و سعد بن تصمیم گرفت برای فرزندش یزید  از مردم بیعت بگتر

ابی وقاص وجود نداشت. معاویه توسط عوامل نفوذی خود بارها حسن بن عیل )ع( را مسموم 

ت اثر نکرد، تا اینکه معاویه جعده دختر اشعث بن قیس، همرس امام  ساخت، ویل هیچگاه بر آن حضر
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ت ر  ا مسموم کند معاویه به او وعده همرسی با پرسش یزید و مبلغ صد حسن ع را فریفت تا آن حضر

 هزار درهم را داده بود. 

 امام حسن مدبر به شدت مسموم بود تا رسانجام در روز بیست و هشتم صفر سال پنجاه هجری در 

 به شهادت رسید. پس از آن معاویه یکصد هزار درهم برای جغده فرستاد،ویل او را به   ۳۸سن 
ی
سالگ

ر مسموم شد و از دنیا رفت. همرس  ی یزید در نیاورد. به فاصله چند روز بعد، سعد بن ابی وقاص نتر

ر وصیت کرد مرا با رسول خدا )ص( دفن   بیماری بود، به برادرش حسیر
امام حسن هنگایم که در بستر

ی شوی که اوارتر از من نیست، مگر آنکه از این کار جلوگتر در آن  کن؛ زیرا هیچ کس به نزدیگ او رسر

 صورت نباید به اندازه حجامیر خونریزی شود. 

ر جنازه برادرش را به قصد دفن در کنار مرقد رسول هللا برد،مروان بن حکم و  هنگام که امام حسیر

ر   ی کردند. به همیر سعید بن عاص با عایشه هم داستان شدند و از دفن جنازه امام حسن جلوگتر

ر و جنازه برادرش را در بق یع نزد جدش فاطمه بنت اسد دفن کرد و اینگونه از نزاع و سبب امام حسیر

 اختالف دوری نمود. 

ت ر بن عیل )ع( و دوران امامت آن حضر  حسیر

ر در سوم شعبان سال چهارم هجری در مدینه به دنیا آمد. جد بزرگوارش درگوش اواذان گفت و  حسیر

ر نامید و برای وی گوسفندی عقیقه کرد و به ر را  در روز هفتم او را حسیر مادرش فرمود موی رس حسیر

ت ابوعبدهللا واز لقبهای مشهور وی سید،  اشد و هم وزن أن نقره صدقه بدهد. کنیه آن حضر بتر

 طیب، سبط و مبارک است. 

ت عالقهای  ر بن عیل )ع( حدود شش سال از حیات خود را در دوران رسول هللا گذراند.آن حضر حسیر

پاهای خود نشانده،بر پشت خود سوار میکرد و او را به سینه   بسیار به وی داشت و او را بر شانه ها و 

 یم فشارد و یم بوسید. رسول هللا درباره وی و برادرش فرمود: 

ر رسور جوانان بهشت هستند.  ر سیدا شباب اهل الجنة حسن و حسیر  الحسن و الحسیر

ر ریحانتای من هذه االمه این دو، گلهای خوشبوی امت من هستند.   الحسن و الحسیر

ر کوشش بسیار داشت و درباره او فرمود:   رسول هللا در تعایل علیه السال و تربیت امام حسیر

ر از من و من از او هستم. خدا )ص(وند دوست   ی وأنا منه، أحب هللا من أحب حسينا: حسیر
ر میر حسیر

ر را دوست بدارد   میدارد هر که حسیر

ر تجربه سیایس مذهیی خود را با حضور   نخستیر
ی
در مباهله با مسیحیان نجران به  وی در پنج سالگ

 دست آورد. 

ر بن عیل علیه السالم در روزگار خلفا   حسیر

ر ع از همان کودیک شجاعت حیدری در سیما و رفتارش نمایان بود؛ آن گونه که در   امام حسیر

 روزگار خالفت عمر، روزی در حایل که خلیفه دوم در مسجدالنیی مشغول خطبه بود، به وی
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ر بیا و بر منتی پدرت فرود آی» وی چندان بر خلیفه اضار ورزید که گفت: «از منتی پد  رم پاییر

ت گفت: «چه کیس این را به تو یاد داده بود؟»   خلیفه ناگزیر شد از منتی فرود آید و به آن حضر

ر فرمود: «هیچ کس.» ر در فتوحات  ۳امام حسیر پیش تر گفتیم که برخر از گزارشها از حضور حسنیر

هجری که عثمان جمیع از صحابه مانند ابن    ۲۶مله هنگام فتح افریقیه در سال حکایت دارد؛ از ج

ر را به کمک عبدهللا بن ابی رسح وایل مض فرستاد. پذیرش این ختی   ،ابن عمر و حسنیر عباس، ابن زبتر

ر اسالیم نیامده و  ی غتر مستند است که در فتوحات قرون نخستیر  محل تردید است؛ زیرا ختی

 گار عثمان با نفوذی که آل امیه در دستگاه خالفت داشتند، بسیار بعید است که از سوی ی در روز 

کت داشته باشند.   آنان اجازه داده باشند اهل بیت در فعالیتهای سیایس و نظایم رسر

ر در خالفت عیل )ع(  نقش امام حسیر

ت به کوف  کت داشت و با آن حضر ر بن عیل علیه السالم همراه با پدرش در جنگ جمل رسر ه آمد  حسیر

ابر کرد و مردم را به  ت هنگام بسیج سپاه، در مسجد کوفه سختر و در آن شهر ساکن شد. آن حضر

ر حضور داشت و همانند دیگر برادرانش خود را ستی   ر و نهروان نتر حرکت تشویق کرد. او در پیکار صفیر

 جان پدر یم ساخت. 

ر بن عیل و همرایه با امام حسن   حسیر

ر بن عیل )ع( همواره در کنار برادرش بود و او را همرایه ودر ایام خالفت امام حسن، حس  یر

ر درباره صلح امام حسن به گرویه از  از وی اطاعت میکرد؛ به گونه ای که امام حسیر

شیعیان کوفه فرمودمن صلح با معاویه را سخت ناگوار میدانستم و شیوه نیکو را روش پدر یم 

برادرم به صلح با معاویه تن در داد و من از او فرمان بردم، در حایل دانستم، اما کار به جابی رسید که 

ند و او دردها را به جان بخرد. و   که بسیار افرسده بودم و همانند آدیم بودم که بییر اش را با تیغ بتی

ی را که شما ناگوار شمارید، ویل ختر و صالح شما در آن بوده و  ر خدا(وند یم فرماید: «چه بسیار چتر

ی هستید که رسر و فساد شما در آن است و خدا )ص(وند به مصالح امور چه ب ر سیار که دوستدار چتر

' پس از پیمان صلح با معاویه، بار دیگر گرویه از شیعیان اظهار  ۲۱۶): ۲داناست و شما بدانید. بقره( 

 . آنان نزد پشیمابر کردند و از امام حسن خواهان نقض پیمان شدند، ویل امام تقاضای أنان را رد کرد 

ر فرمود پیمان صلح بسته شده و راه  ر آمدند و همان خواسته را مطرح کردند. امام حسیر امام حسیر

گریزی از آن نیست، اگرچه آن برای ما ناگوار بود، ویل تا معاویه زنده است، ما منتظر خواهیم ماند و 

 اگر به هالکت رسید، نظرمان را اعالم میکنیم.' 

ر بن عیل علیه السال  م پس از پیمان صلح با معاویه به همراه برادرش به مدینه آمد و تا هنگایم که حسیر

ت به شهادت رسید، مطیع برادرش بود.   آن حضر

ر بن عیل )ع(  آغاز امامت حسیر
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ر  ت، آغاز گردید. از همان نخستیر ر بن عیل علیه السالم با وصیت برادرش به آن حضر امامت حسیر

وع امامت ایشان، شیعیان   کوفه به جنبش آمدند و به او نوشتند این مصیبت بر شما روزهای رسر

ر قرار داده و ما شیعیان توایم که به سوگواری تو سوگوار  ین جانشیر
تعزیت بادا خدا )ص(وند تو را بهتر

ر و به شادی تو شادمان و در انتظار فرمان تو هستیم امام در پاسخ آنان نوشت   و به اندوه تو اندوهگیر

رکت باز ایستید و ارسار خود را مخفر نگه دارید و اگر برای معاویه اتفافر افتاد و هند زنده است، از ح

 من زنده بودم، نظرم را به آگایه شما خواهم رساند. 

هجری تحریک نوین به خود گرفت. دوستداران   ۶۰تا  ۵۰تا زمابر که پرسه جنبش شیعیان یط سالهای 

ت در رفت  ر از کوفه و حجاز با آن حضر و آمد بودند و او را گرایم یم داشتند و به فضایل  امام حسیر

ت بیشتر شد،  اف داشته، او را به سوی خود فرا میخواندند. هنگایم که ارتباط مردم با آن حضر وی اعتر

ر به امام   اض آمتر ر رو، وی نامهای اعتر ت به معاویه شکایت کرد. به همیر مروان بن حکم از آن حضر

ر به شدت  ت نتر ر نوشت. آن حضر پاسخ وی را داد وهرگونه اتهایم را نسبت به خود رد کرد. امام  حسیر

ایصر یاران خود را  ر در این دهه به هدایت و تربیت مسلمانان و شیعیان پرداخت و حرکتهای اعتر حسیر

ی کرد. افزون بر این، امام به فعالیتهای  سازماندیه و رهتی

 ه نوشته اند در دوران حیات خود اجتمایع، اقتصادی و عبادی در حجاز ادامه میداد؛ آنگونه ک 

 بار پیاده سفر حج   25انجام داد روایت شده روزی مردی بدوی به مسجدالنیی آمد و نزد 

 عتبه بن ابوسفیان و عبدهللا بن زبتر رفت و گفت: من پرس عموی خود را کشته ام و باید دیه او

به وی دادند، ویل آن مرد بدوی  را پرداخت کنم؛ آیا به من کمک میکنید؟ أن دو هر کدام یکصد درهم

ت پرسید: «راه رستگاری چیست؟»   ر رفت و تقاضای کمک کرد. آن حضر نپذیرفت و نزد امام حسیر

ر به او ده هزار درهم بابت دیه و ده هزار درهم   گفت: امیدواری به خدا )ص(ی عزوجل.» امام حسیر

 داد. مرد بدوی ناگهان در اشعاری گفت شمای خ
ی

اندان رسول هللا در اقدام به برای مخارج زندیک

کارهای بلندمرتبه از همه کس گوی سبقت ربود هاید و خدا )ص(ی یگانه به وسیله شما راه هدایت را  

، نمودار مهربابر و لطف بیکران   بی نظتر
گشوده و راه فساد را بسته است این بخشش و بزرگ منیسر

ر به بینوایان و محرومان است.   امام حسیر

نگباز و هم زمان با شهاد ة بن شعبه وایل معاویه در کوفه، مرد.وی مردی بود نتر ت امام حسن مغتر

ر سبب در ایام او کوفه در آرامش بود. پس از مرگ وی، معاویه افزون بر بضه، کوفه  محتاط و به همیر

ر پس از ورود به کوفه، برای نظارت بر رفتار قبایل دگرگونیهابی  د. او نتر ر به زیاد بن سمیه ستی  در را نتر

بافت قبیله ای شهر ایجاد کرد. وی قبایل را به چهار گروه تقسیم کرد و بر هر کدام والیابر گمارد که از  

اف هوادار رسسخت آل امیه بودند. زیاد که از دوران عیل )ع( شیعیان بضه و کوفه را به خوبی یم   ارسر

عاویه که به او نوشته بود:  شناخت، با تعقیب به شکنجه، حبس و قتل آنان پرداخت. وی به دستور م

ر نقص  «هر که را بر دین عیل علیه السالم است بکش.» شماری از شیعیان را کشت و عدهای را نتر

عضو کرد. در روزگار حکومت زیاد، بر شیعیان عراق چنان سخت گذشت که تنها سمرة بن جندب 

ر زیاد در بضه، هشت هزار نفر را کشت.   فزاری جانشیر

ی حجربن عدی قیام   شیعیان کوفه به رهتی
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حجر از شیعیان باوفا و فرماندهان شجاع عیل علیه السالم و از قبیله کنده بود. او به صلح امام حسن 

اض داشت، اما همواره مدافع و مشتاق اهل بیت و امام حسن بود. شور و هیجان  و معاویه اعتر

 و    مبارزابر و احساس قوی دییر حجر، او را محبوب شیعیان
ی

کوفه ساخت؛ تا جابی که وی را به بزریک

ی مبارزه با آل امیه قبول داشتند.   رهتی

ة بن شعبه، زیاد بن سمیه وایل کوفه شد و شش ماه در آنجا و شش ماه در بضه بود. ابن  با مرگ مغتر

در  زیاد، حجر را به خود نزدیک ساخت و او را گرایم داشت، ویل هنگایم که به بضه یم رفت، به حجر 

امون جر گرد آیند. هنگایم   ر زیاد به بضه، شیعیان فرصت یافتند تا پتر باره رفتارش نصیحت کرد. با رفیر

اض کرد، وی را سنگسار کرده، به قض راندند و بر شهر   ر زیاد به آنان اعتر که عمرو بن حریث جانشیر

ر پس ا ر اوضاع شهر را به آگایه زیاد رسانید و او نتر ه شدند. عمرو نتر ز چند روز به کوفه آمد و با چتر

اف کوفه دستور داد هر کدام افراد قبیله خود را از همرایه با خنجر باز دارند.   احضار بزرگان و ارسر

ر آرام آرام یاران جر و قاریان قرآن را از همرایه با وی بازداشتند ویل هنوز  نخبگان قبیله های کوفه نتر

اف یمیر شهر را واداشت بسیاری همراه اوبودند. زیاد که میدانست تو  انابی مبارزه با حجر را ندارد، ارسر

ی از اختالف میان   ر به ناگزیر برای جلوگتر وهای قبایل خود به جر و یارانش حمله کنند. حجر نتر تا با نتر

ر مدبر در پناه   و نابودی شیعیان، دستور داد یارانش پراکنده شدند و خود نتر
ی

مردم شهر و جنگ خانگ

شیعه کوفه همان ند عبدهللا بن حارث، برادر مالک اشتر نخیع ماند. زیاد که از  برخر از بزرگان

اف شهر متوسل شد و از محمد اشعث کندی خواست   ی خنجر ناامید شده بود، دوباره به ارسر دستگتر

ر به وی پیغام داد در صوربر که زیاد به او امان دهد و به نزد معاویه   حجر را دستگتر کند. حجر نتر

ر پذیرفت که به وی امان دهد. بدین ترتیب خنجر خود بفرستند  ، خود را تسلیم خواهد کرد.ه زیاد نتر

ر   ده نفر از یاران او را نتر ر اف کوفه ستر را تسلیم کرد و زیاد وی را زندابر نمود و با همکاری برخر از ارسر

عمرو بن حمق دستگتر کرد. از میان یاران حجر تنها سه نفر موفق به فرار شدند که یگ از آنان،  

 خزایع از صحابه رسول هللا بود. 

 وی به موصل فرار کرد، ویل ماموران وایل شهر او را دستگتر کردند و به دستور معاویه به 

 شهادت رساندند زیاد بن سمیه با فریبکاری برخالف وعده خود به حجر خیانت کرد و به رسان چهار

ر برای خطام دنیا ناحیه کوفه دستور داد شهادت نامهای علیه جر و ی ارانش به معاویه بنویسند آنان نتر

صداقت و راسیر را زیر پا نهادند و برخالف عصبیت قبیله ای به دروغ شهادت دادند که «حجر و 

یارانش، خلیفه را خلع کرده و از مردم جدا شده و آنان را به جنگ دعوت نموده و به خدا )ص( کفر 

ر را گوایه کردند که از جمله آنان ابوزدة بن  ورزیده اند.» هفتاد نفر از رسان کوف  ه این شهادت دروغیر

ابومویس )ع( اشعری و محمد بن اشعث بودند. رسانجام زیاد، جر و یارانش را به غل و زنجتر کشید و 

ر دستور داد آنان را در مرج عذرا نگه دارند. در  اف کوفه نزد معاویه فرستاد. وی نتر همراه با برخر ارسر

، برخر بنابر احساسات قبیلهای خواستار عفو یاران حجر شدند. معاویه وساطت آنان مجلس معاویه 

اری جویند، آزاد  ر را جز برای جر پذیرفت و دستور داد بقیه یاران حجر اگر از عیل علیه السالم بتر

گردند. پنج نفر از یارانش این خفت را نپذیرفتند و شهادت را با آغوش باز پذیرا شدند. هنگایم که  

عایشه ختی کشته شدن حجر را شنید، گفت رسول هللا فرمود: در مزج عذرا عدهای کشته میشوند که  

 خدا )ص( و اهل آسمان ناراحت میگردند. 
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اف کوفه و اقدامات زیاد بن سمیه رسکوب شد. علل شکست قیام  بدین سان، قیام حجر با خیانت ارسر

 از این قرار است

 الزم در میا
ی

 ن شیعیان کوفه از سوی جر؛. فراهم نکردن آمادیک

اف کوفه؛   . خیانت ارسر

؛  وی کافر ر امکانات مایل و نتر ایط زمابر برای این قیام و نداشیر  . مساعد بودن رسر

ی در میان شیعیان کوفه، تا جابی که به دو جناح تقسیم شده بودند   . اختالف در تصمیم گتر

 هتی خود میدانستند؛ یک. گرویه که بر این قیام اضار بسیار داشتند و حجر را ر 

ایط را برای قیام مساعد نیم دیدند و وان سلیمان بن ضد، شیخ شیعیان که رسر  دو. گروه پتر

ر آنان را به آرامش دعوت کرده بود. در منابع نام شماری از بزرگان شیعه  ر نتر  امام حسیر

 برده شده که با جر همکاری مستقیم نداشتند. 

 عربی و انحراف از دستورها و معارف قرآن و زیربنای نظام اموی، مبتیر بر عصبیت 
 موروب 

ر را فراهم کرد، به  ر نظایم که زمینه های نهضت امام حسیر عدول از سنت نبوی بود. آثار و نتایج چنیر

ح است   این رسر

ر )ع(   زمینه های نهضت امام حسیر

اث و امامت الیه خاندان رسول هللا : ۱  ص( و سنتبا برکناری آگاهان به کتاب خدا )   . غصب متر

ر امر سبب شد بسیاری   نبوی، رسنوشت امت اسالیم به دست افرادی ناشایست افتاد و همیر

ش یابد.   از انحرافات در جامعه اسالیم گستر

ش تبعیض، ظلم و جور و بی عدالیر در جامعه اسالیم: 2 برای مثال، معاویه هیچ گونه حقوق  . گستر

شماره آنها فزوبر یافت، تصمیم گرفت گرویه از آنان را  انسابر برای ایرانیان قائل نبود و هنگایم که 

ر به راهسازی و ادوارد، اما احنف بن قیس او را از این کار باز داشت. این در حایل بود   بکشد و بقیه را نتر

 که قرآن و سنت نبوی هرگونه تبعیض نژادی را رد کرده و رسول هللا فرموده بود 

رکاری برتری نیست معاویه خود را مجاز به هیچ عربی را بر عجم هیچ عجیم را بر  عربی جز پرهتر

ر متعلق به خدا )ص(ست و  هرگونه دخل و تضف در اموال عمویم و مردم یم دانست و یم گفت زمیر

م، متعلق به من است و هرچه را واگذارم،   من خلیفه خدا )ص( هستم و هرچه از مال خدا )ص( برگتر

 رواست. 

ر را یکسان و مساوی بنابراین یم توان گفت حکومت  بیر امیه یک حکومت اسالیم نبود که مسلمیر

 بداند. دردوران آنان تعصب جاهیل و توحش به جای اسالم حکومت میکرد. 

در ضمتر معاویه چنان خوی توحش علیه داشت که   . نابودی آزادی امت اسالیم و کشتار شیعیان: 3

میکرد؛ کسابر همچون حجر بن عدی، عمرو بن  به راحیر فرمان قتل و یا قطع عضو شیعیان را صادر 

ر ع در نامه ای به معاویه سخت به  ر سبب،امام حسیر خلیق، سعد بن ابی وقاص و امام حسن. به همیر
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اض کرد فتنه و آشوب ی برای این امت بدتر از فرمانروای ی تو بر آنان نمیبینم. بزرگ ترین   وی اعتر

ر کاری کردم، به خدا   اندیشه من برای دین خودم و است جرم آن است ر کنم. اگر چنیر که با تو ستتر

 )ص( 

نزدیک خواهم شد و اگر از انجام آن اجتناب ورزید، باید به درگاه خدا )ص(وند استغفار کنم ای 

معاویه! مگر تو آن نیسیر که خنجر و یارانش را به ناروا شهید کردی؟ همان انسانهای نمازگزار که با 

ر بودند امر ب ه معروف یم کردند و نیه از منکر یم نمودند و از رسزنش کنندگان هرایس به  بیداد در ستتر

دل راه نیم دادند. مگر تو به زیاد ننوشیر که «هر کس بر دین عیل علیه السالم است را بکش»، در  

 حایل که دین عیل علیه السالم دین محمد است . 

ش فساد و انحراف در جامعه اسالیم: 4  پس از رحلت رسول هللا  انحراف سیایس که . گستر

 شکل گرفت، به آرایم سب ب فساد اقتصادی و اجتمایع در جامعه گردید. با حاکمیت حزب 

ش یافت که   انحصارگر اموی در خالفت عثمان، چنان تبعیض و فساد در جامعه اسالیم گستر

ت و   میگساری مشغول استاندار کوفه ولید بن عقبه، شبها با رقاصه ها و خوانندگان به عرسر

 بود و حیر یک روز در حال مسیر به مسجد آمد. رسانجام فساد اجتمایع به جابی رسید که 

 در روزگار یزید غنا در مکه و مدینه رواج یافت و لوازم لهو و لعب به کار رفت و مردم آشکارا

اب مینوشیدند.   رسر

ر بردن قرآن و سنت نبوی: ۵  ز سال هجدهم هجریمعاویه ا . بدعتهای معاویه برای از بیر

 با رومیها از قدرت زیادی برخوردار شد و به دور از 
ی

 استاندار شام گردید و به علت همسایگ

 نظارت خلفا اسباب دولیر مستقیل برای خود فراهم کرد. وی در ایام محاضه عثمان درصدد 

وی را به تاختر   کودتا عیل علیه السالم اسالم بر آمد، ویل بیعت با عیل )ع( حدود پنج سال برنامه

 انداخت. 

 اما او با جسارت، پشتکار و فریبکاری پس از صلح با امام حسن موفق شد کودتای خود را به 

اتوری روم یک  انجام رساند و بر کریس خالفت اسالیم تکیه زند و نوزده سال به شیوه امتی

ت نبوی بدعته
ّ
 ای ی را در حکومت پادشایه موروبی برپا کند. وی برخالف فرهنگ قرآن و سن

 جامعه اسالیم به وجود آورد که به آنها یم پردازیم: 

هجری زیاد بن سمیه را برادر خود خواند. ابن زیاد که از مردم ثقيف الطائف  ۴ ۴یک. معاویه در سال 

ر سواد به  ة بن شعبه وایل بضه به سب ب کفایت و زیریک و داشیر ر بار از سوی مغتر بود، نخستیر

ر به سمت فرمانداری  سمت كاتب وایل بضه  منصوب شد. در روزگار خالفت امام عیل علیه السالم نتر

ر استاندار بضه انتخاب شد. هنگایم که معاویه به خالفت رسید، به قلعه اصطخر   فارس و جانشیر

ه نزد وی رفت و او را به سمت معاویه کشانید. معاویه از فرط عالقهای که به جذب   پناه برد، ویل مغتر

ر مسجد او را برادر خود خواند. از آن پس زیاد را به نام زیاد بن ابی سفیان نامیدند. این  وی داشت، د
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ر ع در این باره به  ر را بسیاری از شعرا نکوهیده اند امام حسیر ع شکیر نفرت انگتر رسم نامیمون و رسر

خانه  معاویه نوشت تو زیاد را در حریم اسالم به پدرت ابوسفیان نسبت دادی در حایل که او در 

 بردهای ثقفر به دنیا آمد. تو او را پرس ابوسفیان و برادر خود خواندی در صوربر که رسول هللا 

فرمود: «فرزند متعلق به صاحب بستر است و زناکار سنگسار یم گردد.، تو عمدأ با سنت رسول هللا 

سلط کردی تا دست  مخالفت کردی و این کار تو از روی دنیاطلیی بود. سیس زیاد را بر بضه و کوفه م 

د و به چشمانشان یم کشد و بر شاخه های درخت خرما به دار آویزید گویا خودت را از  مسلمانان را بتی

 این امت نیم دابر و یم پنداری با تو پیوندی ندارند 

ة بن شعبه در صدد برآمد تا یزید را به جانشییر خود منصوب کند. وی  دو. معاویه به سفارش مغتر

ینه والیت عهدی یزید را فراهم کرد و موانع را از رس راه خود برداشت، تا اینکه پس از چندین سال زم

 امام حسن و سعد بن ابی وقاص و پس از مرگ زیاد که با والیتعهدی او مخالف بود،  
ر مسموم ساخیر

ر بیعت از مردم حجاز به بهانه عمره رایه ۵۶در سال  ر خود کرد. وی برای گرفیر   هجری یزید را جانشیر

مکه شد. او در مدینه یزید را شایسته خالفت و او را عالم به قرآن و سنت، حلیم و بردبار و اهل دانش  

ر در پاسخ وی فرمود ای معاویه تو بعد از رسول هللا راه    کرد امام حسیر
و فضیلت و سیاست معرفر

همگان ظاهر شده  خالف پیش گرفیر و از بیعت با امام برحق رس باز زدی، اکنون مکر و حیله تو نزد 

است. تو در حق یزید افراط کردی و در تفضیل او زیاده روی نمودی و از اظهار حق بخل ورزیدند و از 

حق تجاوز کردی و درباره حقیقت ستم نمودی ای معاویه! تو اکنون با بودن اصحاب و خویشاوندان  

ت راه ارساف را در پیش  رسول هللا خالفت را به دست کیس یم سیاری که در گناه و ارتکاب منهیا

 گرفته و در فتنه و آشوب فرورفته است. 

ده ای برای مبارزه با  سه. معاویه با جذب راویان مزدور همچون ابوهریره و کعب االحبار کوشش گستر

، از یک سو  ر سنت فرهنگ سازی باب طبع خود آغاز کرد. وی تالش کرد با احادیث و روایات دروغیر

وی را مخدوش و از سوی دیگر فضایل و مناقب برای خلفا و معاویه جعل    چهره رسول هللا و خاندان

کند؛ از جمله در فضیلت معاویه گفتند از عبادة بن صامت نقل شده: خدا )ص(وند به پیامتی )ص( 

ر است.   وخ نمود معاویه را کان خود قرار بده زیرا او امیر

برآمد. رسانجام معاویه در نیمه رجب سال کار معاویه به جابی رسید که در صدد حذف نام رسول هللا 

ابخوار، عیاش و سگ باز   ۶۰ ر او شد. وی مردی رسر هجری از دنیا رفت و بنابر وصیت وی یزید جانشیر

ر از   و میمون باز بود. هنگایم که به خالفت رسید، روش فرعوبر پیش گرفت و یاران و کارگزارانش نتر

وی کردند.ه یزید چون مردی عجول ب ود، نصایح پدرش را فراموش کرد و فورا کینه های فسق او پتر

جاهیل را آشکار نمود و به انکار وخ پرداخت. مثال میگفت: بیر هاشم حکومت را دستاویز خود قرار 

ی یزید به ولید بن عتبه بن   دادند، از این رو نه وخ از جانب خدا )ص(وند نازل شده است و نه ختی

د. هنگایم که وایل ابوسفیان، عامل خود در مدینه نوش  ر بن عیل علیه السالم بیعت بگتر ت از حسیر

ت نهضت خود را آغاز کرد. وی در حضور وایل   ر را برای بیعت احضار کرد، آن حضر مدینه امام حسیر

 یزید را برای خالفت زیر سؤال برد و به او گفت ما خاندان نبوت و معدن پیام آوری و  
ی

مدینه شایستگ

ابخوار و قاتل انسانهای   محل رفت و آمد مالئکه و  رحمت الیه هستیم . ویزید مردی بدکار و رسر

ی   ر در این بیان، خالفت و رهتی بزرگوار است و همچون من با مثل او بیعت نخواهد کرد.امام حسیر

ت شب  هجری با خاندان خود   ۶۰ماه رجب سال  ۲۷جامعه اسالیم را زیبنده خود دانست.آن حضر

 شد. جز محمد بن حنفیه عازم مکه 
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ان شیعه کوفه برای قیام   کوشش رهتی

 از 
ی

 پس از مرگ معاویه، شیعیان کوفه در خانه سلیمان بن ضد خزایع گرد آمدند و به نمایندیک

ر ل نوشتند سپاس خدا )ص(بی را که دشمن رسکش تو را نابود کرد کیس که بر   مردم کوفه به امام حسیر

)ص( را به ناحق گرفت و بدون رضا)ع(یت این امت هجوم برد و خالفت را غصب کرد و مال خدا 

امت حکومت کرد و برگزیدگانش را کشت. اکنون ما را پیشوابی نیست. به سوی ماپیا، شاید خدا 

ر رسید.   ۶۰)ص(وند به وسیله تو ما را گرد هم آورد.این نامه روز دوازدهم رمضان سال  به امام حسیر

ت ر نامه های ی از کوفیان به حضر رسید؛ از جمله پنج نفر از رسان کوفه به امام   در روزهای بعد نتر

ر نوشتند   حسیر

ر شده، میوه ها رسیده و چاه ها پر آب شده. اگر میخوایه، بیا که سپاه تو آمده است و  همه جا رسستی

ر در پاسخ به نامه های کوفیان نوشت من برادر، پرسعمو و فرد مورد   سالم بر تو بادا امام حسیر

 ه سوی شما فرستادم تا مرا از حال و نظر شما باختی سازد. اطمینان از خاندانم را ب

سپس مسلم بن عقیل را به کوفه فرستاد. مسلم چون به کوفه آمد، در خانه مختار بن ابوعبید ثقفر  

ر با وی رفت وآمد یم کردند ختی تجمع شیعیان نزد مسلم، عناض اموی شهر را   ساکن شد و شیعیان نتر

ای به یزید نوشتند و خواهان تعویض نعمان بن بشتر انصاری، فرماندار به وحشت انداخت. آنان نامه

کوفه شدند. هنگایم که یزید از اوضاع کوفه آگاه شده عبیدهللا بن زیاد، وایل بضه را به کوفه فرستاد. 

ی از   را برای پیشگتر
یک بن اعور حاربی عبیدهللا هنگام عزیمت از بضه به کوفه، رهتی شیعیان بضه رسر

 ونه حرکت احتمایل با خود به همراه برد. هرگ

 قیام مسلم بن عقیل در کوفه 

عبیدهللا بن زیاد هنگایم که وارد کوفه شد، در خطبهای به تهدید مردم پرداخت و بر اوضاع شهر 

ل هابر بن عروه  ر ایط سیایس جدید شهر، مسلم را ناگزیر کرد از خانه مختار به متر مسلط شد. رسر

شیعه برود. مسلم در آنجا به سازماندیه شیعیان پرداخت و مخفیانه از آنان   مرادی، یگ از بزرگان

پیمان وفاداری گرفت. هنگایم که حدود هجده هزار نفر با وی بیعت کردند، بیعت کوفیان را به آگایه 

ت خواست به کوفه ایده مسلم به کمک برخر از بزرگان شیعه اعانه  ر رسانید و از آن حضر امام حسیر

 الزم، تصمیم گرفت به های شیعی
ی

ات نظایم خریداری نمود. او پس از آمادیک ر ان را گردآورد و تجهتر

 عبیدهللا حمله کند، ویل هابر بن عروه او را از این کار بازداشت. 

فعالیتهای مسلم و شیعیان، عبیدهللا را بر آن داشت تا غالم خود مفقل را به خانه دهد و ارسار مهیم 

ی شیعیا ی از فعالیتهای  از پایگاه رهتی  بن عروه نفوذ برای جلوگتر
ر هابر ن کوفه به دست آورد. همچنیر

 مسلم، هابر را به قض خود دعوت کرد و او را محبوس نمود. 

ی هابر به یاران خود دستور داد با شعار «یا منصور آیت.» (= ای یاری شده!   مسلم پس از دستگتر

.) مردم را فراخواند. وی فرماندها ر کرد و با شمار زیادی به محاضه قض عبیدهللا جانش را بگتر  تعییر
بر

ر افزوده یم شد.   پرداخت. در این حال، مسجد و بازار از جمعیت پر بود و پیوسته بر تعداد آنان نتر

اوضاع بحرابر شهر، عبیدهللا را در تنگنای سخیر قرار داد، ویل وی با حوصله و پشتکار و زیریک و با  

ایط محییط و روا اف قبایل را بفریفت و آنان را به میان مردم فرستاد تا خوبشان خود درک رسر ، ارسر بر

را از اطراف مسلم پراکنده کنند. وی دستور داد هم زمان از باالی قض مردم را به قطع عطایا تهدید 
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ات   کنند و به دروغ بگویند به زودی سپاه یزید برای رسکوبی آنان از شام خواهد رسید. ناگهان تغیتر

مایع و روابر وسییع ایجاد شد و حرکت تاریخر کوفه یط چند ساعت دگرگون گردید. بدین رو، اجت

ده مردم را از   ی کوفیان شد و توانست سیل گستر اف خیانتکار، مرجع تصمیم گتر عبیدهللا به کمک ارسر

اکند؛ به گونه ای که تنها یس نفر با مسلم نماز مغرب گزاردند. مسلم وقیر  امون مسلم بتی از مسجد  پتر

ر پراکنده شدند. در این میان، حیر  ون آمد، تنها چند نفر او را همرایه میکردند که آنان نتر کوفه بتر

 شیعیان فداکار و فرماندهان مسلم نتوانستند او را یاری دهند. 

اف خیانتکار   مسلم به ناگزیر به خانه زبر به نام طوعه پناه برد، ویل توسط محمد بن اشعث، از ارسر

ر بود دستگتر و به دستور عبیدهللا کشته شد و هابر بن عروه را   کوفه که از دعوت کنندگان امام حسیر

ر به بازار کوفه بردند و دست بسته، گردنش را زدند.   ۵نتر

ر علیه السالم   نهضت امام حسیر

ر بن عیل علیه السالم پس از دریافت نامه مسلم مبیر بر بیعت فراگتر کوفیان، روز سه شنبه   حسیر

ت به مصلحت اندییسر ابن عباس و عبدهللا بن   هشتم ذی حجه از مکه عازم کوفه شد. آن حضر

ر  جعفر)ع( که هر کدام وی را بیم دادند توجه نکرد و به یارانش فرمود به خدا )ص( اگر در دهلتر

ر در پاسخ ابن عباس که به و  ونم یم کشند تا کار خودشان را به انجام برساند نتر ی خزندگان باشم، بتر

گفت به سوی مردیم یم روی که پدرت را کشتند، فرمود این نامه های کوفیان و این نامه مسلم» در  

 امیه بی تردید امام 
هایشان با بیر راه عراق فرزدق شاعر به وی گفت دلهای مردم با توست و شمشتر

ایط اجتمایع و روانکاوی کوفیان آگاه بود، اما اعالم حض ر بیشتر از اینان به رسر ور کوفر ها و از  حسیر

سوی ی اقتضای رسالت الیه وی برای اصالح امت و استواری برمیثاق و هدف قدیس، او را بر آن  

ت چنان با قدرت در این  داشت تا با صالبت هرچه تمام تر مستر نهضت خود را ادامه دهد. أن حضر

ل حاجز،  راه گام برداشت که کاروان هدایای وایل یمن برای یزید را در حوایل تنعیم ت ر ضف کرد. در متر

قیس بن مسهر صیداوی را به نزد کوفیان فرستاد تا در راه نهضت و احیای حقوق اهل بیت کوشش  

ل  ر کننده سپس عبدهللا بن یقطر را که از کودیک هم بازی و همراه وی بود، به کوفه فرستاد امام در متر

ر  انش آگایه یافت، از همیر  و سفتر
رو برای آزمودن همراهانش گفت:  باله از شهادت مسلم و هابر

«شیعیان ما را تنها گذاشتند؛ هرکس یم خواهد، بازگردد.» در این هنگام، مردیم که هدف دنیوی 

ل و خسم، حر بن یزید ریاخ با   ر ر و استوار وی بافر ماندند در متر داشتند، پراکنده شدند و یاران راستیر

ر فرمود ا ت آمد. امام حسیر ی مردم ما خاندان رسول خدا )ص( به کار خالفت هزار نفر به مقابله حضر

شما از این مدعیان ناحق که با شما رفتار ستمگرانه دارند شایسته تریم. مگر نیم بینید که به حق عمل 

نیم کنند و از باطل باز نیم دارند؟ به راسیر مؤمن باید مشتاق دیدار خدا )ص( باشد. من مرگ را جز  

 نیکخرجایم 

 ب
ی

ر نظام اموی را ستمگر، فاسد و نمیدانم و زندیک استمگران را جز ذلت نیم بینم بدین سان، امام حسیر

غاصب دولت اسالیم و اهل بیت را شایسته خالفت بر مسلمانان معرفر کرد. به هر روی، حضور  

ر در تصمیم وی اثری نداشت و به راه خود ادامه داد.   سپاه هزار نفری خر نتر

ت پیوستند.  در غذیب چهار نفر از شیعیان کوف  ه به همرایه طرقه پرس عدی بن حاتم به آن حضر

ر یط برود تا بیست هزار نفر از مردان یط وی را یاری   ر تقاضا کرد به رسزمیر طرماح از امام حسیر

ت این پیشنهاد غتر عمیل را نپذیرفت و فرمود: «خدا )ص(وند پاداش ختر به تو و  دهند، اما آن حضر
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ح به بهانه رساندن خارخی و آذوقه به خانواده اش بازگشت و معلوم  قومت بدهدا» در این حال طرما 

ر از عبیدهللا بن حر جعفر یگ از  شد حیر طرماح در پیشنهاد خود استوار نبود. در قض ابن مقاتل نتر

بزرگان کوفه درخواست کرد وی را همرایه کند، ویل وی نپذیرفت. پس از این مالقات، عبیدهللا 

ارت ر فرار، در فرات غرق   ۶۸و رسقت گذراند تا رسانجام در سال  چندین سال به رسر هجری در حیر

 شد. 

ت از  ر آن حضر ر ع از قض ابن مقاتل، فرمان عبیدهللا مبیر بر باز داشیر پس از حرکت امام حسیر

ر  ر به ناچار در روز پنج شنبه دوم محرم در رسزمیر ر بن عیل علیه السالم نتر حرکت، به آخر رسید. حسیر

 ۵فر فرود آمد. نینوا در ع

ر   بسیج کوفیان برای پیکار با امام حسیر

 عبدهللا بن زیاد پس از فرستادن خر، در کوفه حکومت نظایم اعالم کرد و همه راه های اطراف

اف کوفه را واداشت ل شدید سپاهیان خود قرار داد و ارسر  شهر را با نصب پاسگاه ها تحت کنتر

 حرکت دهند. عبدهللا، عمر بن سعد را با چهار هزار نفر تا قبایل خود را با وعده افزودن مقری 

ر فرستاد و دستور داد مردم کوفه در گروه های هزار نفری به فرماندیه یگ از  به مقابله با امام حسیر

اف ست پیمان شهر به عمر بن سعد بپیوندند، اما در میان راه بیشتر آنان فرار میکردند و تنها  ارسر

هزار نفر به عمر بن سعد  ۲ ۲عمر بن سعد ملحق یم شوند. از کوفه حدود سیصد یا چهارصد نفر به 

پیوستند، ویل با توجه به فرار عدهای از آنان یم توان شمار لشکریان عمر بن سعد را دوازده هزار نفر 

اف شهر، رعب و وحشت از تهدیدهای عبیدهللا،   ر زد. اینان همه کوفر بودند که با تشویق ارسر تخمیر

 به
ی

ی واحد میان شیعیان، در خدمت   دلبستگ  و تصمیم گتر
ی

دنیا و ترس از قطع مقرری و نبود هماهنگ

اهداف رژیم ستمگر بیر امیه قرار گرفتند. مردیم که نواده رسول هللا را با اشتیاق دعوت کردند ویل در 

ر آب از فرات او را باز داشتند، آن گونه که یک شدند و از حفر چاه آب و برداشیر عمرو بن  قتل وی رسر

ر و یارانش بست.  ۵۰ ۰حجاج در روز هشتم محرم با   سوار آب را بر روی امام حسیر

 واقعه روز عاشورا 

ر ع را صادر کرد. آن  عض روز پنجشنبه نهم محرم، عمر بن سعد فرمان حمله به خیمه گاه امام حسیر

ت به برادرش ابوالفضل فرمود آنان برو و امشب را مهلت بگتر و جنگ را به فردا موکول کن تا  حضر

دازیم؛ زیرا خدا )ص( یم داند من به  امشب را به نماز و به سوی استغفار و مناجات با پروردگار را بتی

 نماز و قرائت قرآن و طلب مغفرت و مناجات با خدا )ص( بسیار عالقه مندم. 

ت ر با تقاضای آن حضر موافقت  عباس بن عیل علیه السالم به نزد کوفیان رفت و عمر بن سعد نتر

ر یارانش را گرد آورد و به آنان فرمود من یارابر بهتر از شما رساغ ندارم و   کرده پس از آن امام حسیر

خاندابر نیکوکارتر و مهربان تر از شما ندیده ام. خدا )ص(وند به شما جزای ختر دهد من دیگر گمان  

ر میدهم؛ همه شما  آزاد هستید و بیعیر از من بر  یاری از این مردم ندارم. من به همه شما اجازه رفیر

 گردن شما نیست. از تاریگ شب استفاده کنید و به هر سو که خواهید، بروید. 
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هرگز خدا  ۱خاندان وی پاسخ دادند برای چه این کار را انجام دهیم؟ برای اینکه پس از تو زنده باشیم؟

ر سخنابر  ر گفتند و )ص(وند آن روز را برای ما پیش نیاوردن برخر از یارانش نتر در حمایت از حسیر

 آخرین آزمون خود را با موفقیت گذراندند. 

 داد. آنان اطراف خیمه ها خندفر 
ی

ر صبح روز جمعه دهم محرم یارانش را آرایش جنگ امام حسیر

ت   ۳۲کندند و آن را پر از بر و چوب کردند و خیمه ها را پشت رس خود قرار دادند یاران آن حضر

ر بجیل را در طرف راست و حبیب بن مظاهر را در طرف سوار و چهل نفر پیاده ب ودند. زهتر بن قیر

ر سپاه خود را آرایش داد و   دند عمر بن سعد نتر ر به دست ابوالفضل ستی چپ قرار دادند و پرچم را نتر

ر برای هدایت و راهنمابی و اتمام حجت کوفیان ره  ر کرد. در این هنگام امام حسیر فرماندهان آن را تعیر

است مرا بکشید و حرمتم را تباه کنید؟ آیا من پرس دختر  گم کرده ب ا صدای بلند به آنان گفت آیا رسر

پیامتی )ص( )ص(ان و پرس ویص و عموزاده اش که پیش از همه به خدا )ص( ایمان آورد و پیامتی 

)ص(ش را تصدیق کرد نیستم؟ آیا شما نشنیده اید که رسول هللا درباره من و برادرم فرمود این دو 

 پیامتی )ص( )ص(آن هستم؟ به خدا )ص(  
آقای جوانان بهشت اند؟ آیا تردید دارید که من پرس دختر

 پیامتی )ص( 
ق تا مغرب به جز من برای پیامتی )ص( )ص( سبیط وجود ندارد تنها من پرس دختر از مرسر

مام )ص(آن یم باشم در این حال قیس بن اشعث گفت: «چرا به حکم عموزادگان تسلیم نمیشوی؟» ا

فرمود: «نه! به خدا )ص( مانند خوارشدگان و بردگان تسلیم نیم شوم» گوی ی کوفیان کر بودند و 

ر خطاب به   سخنان روشنگرانه نواده رسول هللا و مهمان خود را نمیشنیدند. در این هنگام امام حسیر

اف کوفه چون شبث بن ربیع فرمود آیا شما به من ننوشتید که میوه ها رس یده، درختان ما  برخر از ارسر

ر و خرم شده، چاه ها پر آب شده و لشکریان مجهز و آماده در اختیار توست؟  رسستی

ی از حمله ناگهابر به یارانش، آنان را یک به یک به مقابله با کوفیان فرستاد و   ر برای جلوگتر امام حسیر

ت هنگام نماز ظهر به آنان پیشنها د آتش بس داد تا تا ظهر شماری از آنان به شهادت رسیدند. حضر

باران دشمن به نماز  ر بدون توجه به تتر ر آن رس باز زدند، اما امام حسیر نماز بگذارد، ویل آنان از پذیرفیر

ر خود را ستی امام قرار دادند و بر اثر   نتر
ایستاد و تیر چند از یارانش از جمله سعید بن عبدهللا حنفر

ها به شهادت رسیدند.   اصابت تتر

 به بعد از ظهر روز عا
ی
ر جملگ شورا که آفتاب به شدت یم تابید، یاران و مردان خاندان امام حسیر

ت به تنهابی حمالت کوفیان را دفع یم کرد و آنان را متفرق مینمود، تا 
شهادت رسیدند و آن حضر

ت با   اینکه از حمله بازایستاد. شمر به کوفر ها دستور داد به خیمه گاه امام حمله کنند، اما أن حضر

   شجاعت
ی

حمله آنان را سد کرد و فرمود وای بر شما اگر دین ندارید و از روز جزا نیم ترسید در زندیک

ف خود را نگه دارید. اینو باش و بی خردان را از خیمه گاه و  آزاده باشید و به نیاکان خود بیندیشید و رسر

 خاندان من بازدارید. 

ر را در میان گرفتند.  ناگهان پرسی به نام عبدهللا بن حسن به سوی عاقبت شمر با پیادگان، امام حسیر

بت به امام   ت ایستاد. هنگایم که یگ از کوفیان در صدد زدن ضر عموی خود دوید و در کنار آن حضر

، بند بود.  ر بود، آن پرس دست خود را حایل شمشتر کرد، اما دستش قطع شد و تنها به پوسیر حسیر

ر او را به سینه خود چسباند و گفت اکنون خدا )ص(وند تو را به پیش نیا كانت رسول هللا ، عیل  حسیر

د.   علیه السالم حمزه، جعفر)ع( و حسن بن عیل علیه السالم میتی
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ر در حایل که  سال از عمرش گذشته بود، با شجاعت و صالبت تمام حمالت کوفیان را  ۵۶امام حسیر

!» عمر گریه  درهم شکست. ناگاه زینب به عمر بن سعد گفت: «اباعبدهللا را میکشند  و تو نگاه میکیر

ا کوفر ها را وادار به حمله کرد و آنان با  ر نارسر کرد و روی از زینب برگردانید. در این حال شمر با گفیر

ت زدند تا بیفتاد. سپس سنان بن أنس نخیع از اسب فرود  بات سخیر به آن حضر ه و شمشتر ضر ر نتر

ید و جدا کرد و به خویل ستی  ر و آمد و رس مبارکش را بتی د حادثه هولناک و اسفبار شهادت امام حسیر

دی نابرابر در روز دهم محرم سال  امون وی به   ۶۱یارانش در نتی  که در پتر
هجری اتفاق افتاد. فرزانگابر

ر از شیعیان بودند.  ۵۲پرواز ملکوبر درآمدند، بیست نفرشان از بیر هاشم و   نفرشان نتر

ی و عزت و گنجینه های ارزشمند فرهنگ و هویت شیعه این حماسه آفرینان، قهرمانان پرچمدار آزاد

ر و روشن کردن است؛ حل شدن و جذب شدن در جامعه برای احیای آن  هستند. منطق آنان سوخیر

 است. شهادت آنان تزریق خون است به پیکر اجتماع، و این شهدا هستند که به رگها و پیکر 

ر به همان روزهای نخست پس اجتماع خون تازه وارد میکنند تاری    خ سوگواری و عزاد اری بر امام حسیر

ر را از کربال حرکت   از واقعه عاشورا باز یم گردد: زیرا هنگایم که کوفر ها ارسای خاندان امام حسیر

دادند، چون آنان را از کنار جنازه شهدا عبور دادند، آنها به شدت گریستند و یگ از آنان با فریاد یا  

ر است که جن ازه او در این صحرا آغشته به خون افتاده و خاندان و زنان او را  محمد» گفت این حسیر

 به اسارت گرفته اند. 

ر   ر عبیدهللا را مشاهده کرد که بر لبان امام حسیر پس از آن در کوفه، زید بن ارقم وقیر عمل ن نگیر

د!» آنگاه گریست و ا ر ند، گفت: «به خدا )ص( قسم دیدم رسول هللا بر لبان وی بوسه متر ر ز چوب متر

ر رس داد و گفت پرس   اض خود را نسبت به شهادت حسیر ر فریاد اعتر نزد عبیدهللا رفت و نخستیر

فاطمه را کشتید و پرس مرجانه را امارت دادید تا نیکانتان را بکشند؛ به ذلت رضا)ع( دادید، پس ملعون  

ر سه روز عزا ر زنان خاندان امام حسیر  داری کردند. باد کیس که به خواری رضا)ع(یت دهد در دمشق نتر

ر به آن شهر رسید. در این هنگام ام لقمان  پیش از بازگشت ارسا به مدینه، ختی شهادت امام حسیر

دختر عقیل به همرایه خواهرانش در کوچه های مدینه به سوگواری پرداختند و از زبان رسول هللا  

ر من چه کردید؟ گرویه را استر  ت و خاندان من پس از رفیر ر رسودند با عتر و گرویه را به خون چنیر

آغشته گردید. پاداش نصیحتهای من این نبود که با نزدیکانم به بدی رفتار کنید. مردم مدینه در جای  

ر در خانه های خود به  ر و نوحه رسابی و شیون و زاری یم کردند و بیر هاشم نتر جای شهر بر حسیر

ر ایام شعرای ی همچون ابواالسود دوئیل  ت مرثیه های سخیر یم گریستند. در همیر ر برای آن حضر نتر

ر در سال  ر از سوی توابیر ر سوگواری جمیع برای امام حسیر هجری بر رس مزار   ۶۵ی رسودنده نخستیر

ت انجام گرفت و از آن پس شیعیان در هر کجا که بودند، مراسم عزاداری و  آن حضر

)ع( اهل خانه خود را   مصیبت خوابر را در سالگرد واقعه عاشورا برگزار میکردند؛ چنان که امام صادق

ر برای وی برساید. رسانجام در  ی شاعر میخواست تا ذکر مصیبیر از حسیر جمع میکرد و از سید حمتر

هجری دستور داد در روز    35دوران دولت آل بویه، احمد معزالدوله پس از تضف بغداد به سال 

زاداری مردان و زنان در شهر به عاشورا بازارها بسته شود و علم و نشان سیاه بیاویزند و دسته های ع

ر بن عیل علیه السالم سوگواری کنند. سالها بعد فاطمیان اسماعییل   راه افتند و برای شهادت حسیر

هجری بازارها    ۳۶۳مذهب در مض این سنت را شایع کردند؛ آن گونه که در روز عاشورای سال 

ه نفیسه، دختر زید بن  عیل علیه السالم جمع شدند و به  تعطیل شد و بسیاری از شیعیان در مقتی
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ر گریستند. این در حایل است که حیر در قرن  اتفاق سواران و پیادگان مغربی با گریه و ناله بر حسیر

 ششم هجری حنفیها و

شافعیها روز عاشورا عزاداری یم کردند. این رسم تاکنون در محافل شیعه بافر مانده و شیعیان به یاد  

ر در راه نجات دین، رخت سیاه بر تن میکنند بیشک فرهنگ عاشورا جانبازی و فداکاری امام ح  سیر

مندان و ادیبان و شاعران و مورخان آثار گرانقدر و  سهم عظییم در تاری    خ و هویت تشیع دارد و هتر

ر ، اثر ابومخنف (  ق)، حماسه  ۱۵۷جاودانهای در این باره خلق کرده اند؛ همچون مقتل الحسیر

، مرثیه رسابی و. عاشورا در هتر تعزیه، پر   کاری، فلزکاری، اشیای چوبی
، نقایسر خطایط، کایسر ده خوابر

ر تجیل داشته است.   . از روزگار صفویه تا کنون نتر

 نهضت عاشورا 
ی

 علل جاودانگ

ر چه بود که این سان بر تارک تاری    خ یم درخشد و شعاع نورانیت  عناض ماندگاری نهضت امام حسیر

خشد؟ رژیم سفاک اموی گمان کرد با فاجعه کربال قادر خواهد بود آن تا افقهای بیکران روشیر میب

پیام عاشورا را خاموش کند، اما نیم دانست پیام حماسه کربال در تاری    خ پایدار خواهد ماند. علل 

ح دانست،   این نهضت را یم توان بدین رسر
ی

 جاودانگ

 درس  شهادت، تا نهیمد  از نهضت  طول در نیحس امام: نرفتن ذلت  بار ر یز وی آزادگ1- 

 آگاه فرمود  عاشورا روز در و آموخت  انیآدم همه به را فاسقان و ستمگران برابر در ی آزادگ

 داده قراری خوار و خفت  و دهیکش ریشمش نیب  مرا ه،یفروما فرزند  ه،یفروما نیا د یباش

 نید  اگر خواست  انیکوف از عاشورا عصر در او میبرو ذلت بار ریز که هات یه و است 

 وی جانباز ،ی آزادگ با اسالم نید  دانست یم کین نیحس .د یباش آزاده  کم دست  د،یندار

 .است  مانده محفوظی فداکار

ر که پیام او را جاودابر و جهابر کرده است، مبارزه   . مبارزه با ستمگران: 2 یگ دیگر از اهداف امام حسیر

 با ستمگران را جز ن نگ  با ستمگر و اجرای مساوات، عدالت و قسط بود؛ آن گونه که 
ی

فرمود: «زندیک

ر یم فرمود: «من برای رسکیسر و رسپیخی و ظلم حرکت نمیکنم.»  نمیدانم.» و نتر

گفتمان و رفتار آل امیه بر پایه سنتهای جاهیل، بدعت و انحراف از قرآن و   . اصالح امت محمدی: 3

ر مبارزه با اهل بیت همراه با تبعیض و بی عدالیر ب ر که برای سامان سنت نبوی و نتر ود امام حسیر

ر رو در آغاز حرکت از مدینه به برادرش  ر جامعه ای مسئولییر الیه داشت، به همیر بخشیدن به چنیر

وزی و رستگاری و سامان بخشیدن به امت جدم   محمد بن حنفیه وصیت کرد نهضت من برای پتر

 نیوی و حکومت حرکت محمد است. وی هیچ هدفر جز اصالح امت نداشت، زیرا اگر برای ریاست د

د   میکرد زنان و اطفال را همراه خود نمیتی

ان الیه و آگاهان هر جامعه،مبارزه با مظاهر  . مبارزه با فساد اجتمایع: 4 یگ از وظایف بنیادین رهتی

ر درباره وضع موجود و نهضت خود فرمود ای مردم   فساد در اشکال گوناگون آن است. امام حسیر

حاکم ستمگری را ببیند که محرمات را حالل و پیمان خدا )ص( را بشکند و  رسول هللا فرموده هر کس 

با سنت نبوی مخالفت کند و در میان بندگان خدا )ص( با گناه و تعدی عمل کند و با گفتار و کردار 

د. بدانید که اینان از   اض نکند، بر خدا )ص( فرض باشد که او را به جای ی که شایسته اوست، بتی اعتر

وی میکنند و اطاعت از خدا )ص( را ترک گفته و فساد را آشکار کرده و حدود الیه را  شیطان پتر 
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تعطیل کرده و اموال عمویم را مخصوص خود گردانیده حرام خدا )ص( را حالل و حالل خدا )ص( را  

ر در وصیت خود فرمود من اراده   حرام شمرده اند و من شایسته ترین فرد به تغیتر این وضع هستم نتر

 به معروف و نیه از منکر کرده ام  امر 

ر همچون انبیا هیچگاه از وظیفه آگایه بخیسر خود کوتایه  . گفتگو برای هدایت گمراهان: 5 امام حسیر

ر بجیل را که از  ل به هدایت مخالفان خود یم پرداخت؛ آن سان که زهتر بن قیر ر نکرد و در هر متر

ر گفت به خدا )ص( دوست دارم هزار بار  عثمانیان بود، هدایت کرد. او در شب عاشورا به امام   حسیر

کشته شوم و دوباره زنده شوم و سپس کشته شوم تا خدا )ص( مرگ را از تو و خاندانت دور کند امام 

ر خود داری کرد و به یارانش فرمود ما آغازگر جنگ نخواهیم بود.  ر از هرگونه جنگ افروزی نتر  حسیر

ت حیر صبح عاشورا از گفتگو با کوفیا  ر فرزانگابر بودند آن حضر ت نتر ن خودداری نکرد. باران آن حضر

ر به   وی از پیشوای خود، از راه گفتگو سیع در هدایت کوفیان داشتند چنان که هتر بن فیر که به پتر

آنان گفت: «فرزند فاطمه به نضت و یاری شایسته تر از ابن زیاد است.» و شمر که سخنان او را 

ی پرتا ; حبیب بن مظاهر نیاز به موعظه کوفیان  برنیم تافت به سوی وی تتر ب کرد. بریر بن خضتر

 ۵پرداختند. 

ر در عایل ترین   . عاشورا، تجیل گاه ادب و اخالق: 6 ر سمبل اخالق انسابر بود و یارانش نتر امام حسیر

ر برادرش را با عبارت «جانم فدای تو باد»، صدا میکرد.    بودند؛ تا جابی که امام حسیر
درجات اخالفر

ت ر در نهایت ادب رفتار   آن حضر ر با امام حسیر ام بسیاری قائل بود و متقابال آنان نتر
برای یارانش احتر

یم کردند و او را با عبارت «جانم فدای تو باد»،خطاب میکردند. مثال هنگایم که خر در روز عاشورا به 

ر گفت فدایت شوم! من همان کیس هستم که اجازه ندادم بازگردی  ت پیوست، چنیر و بر تو آن حضر

ر فرمود: «بله، خدا )ص(وند توبه تو را یم  سخت گرفتم. آیا خدا )ص( توبه مرا یم پذیرد؟» امام حسیر

ر  پذیرد.» سپس به میدان جنگ رفت و دستهای از شجاعان سپاه عمر بن سعد را کشت و خودش نتر

ر خاکهای چهره این قهرمان را پاک کرد و فرمود تو آزاد ه ، همان گونه به شهادت رسید امام حسیر سیر

که مادرت تو را آزاد نامید. تو در دنیا و آخرت خر هسیر در برابر امام حیس ال و یارانش، کوفیان و 

ت و یارانش سخن یم گفتند؛ آن گونه  یزیدیان مردیم پست و زشت خو بودند و با بی ادبی با آن حضر

ر قرار گرفت، گ  ! بشارت باد بر تو  که عبدهللا بن حوزه هنگایم که در برابر امام حسیر ر فت: «ای حسیر

ر نیست من به سوی پروردگار بخشنده ام خواهم رفت. خدا   ت گفت: «چنیر آتش دوزخ!» آن حضر

)ص(یا! او را به سوی آتش بکش» ناگهان اسب او زم کرد و او را به زیر انداخت، ویل پای چپش در 

 رکاب گتر کرد و رس او به سنگها یم خورد، تا کشته شد 

ی را گویند که اثر آن در خانواده،   مهرورزی:  . محبت و 7 ر محبت، دوسیر و کشش به سوی چتر

 و انسجام. پیامد محبت در افراد،وفاداری و فداکاری، 
ی

ر موجب پیوستگ خونگریم است و در اجتماع نتر

ر و یارانش سمبل مهرورزی   جوانمردی و گذشت و عشق و مهرورزی به یکدیگر خواهد بود.امام حسیر

ل دوسم سپاه خر را در بودند و عایل ر ت هنگایم که در متر  ترین مظهر محبت را به نمایش گزاردند. حضر

ر آب دهید.»   اب کنید و به اسبانشان نتر آن بیابان سوزان مشاهده کرد، به جوانان فرمود «ایمان را ستر

اب کردند. عیل علیه السالم بن طغان گوید من  عقب  آنان همه افراد سپاه خر و اسب انسان را ستر

اب کرد.  ر ستر ر خودش مشگ آورد و برای من گرفت تا از آن نوشیدم و اسبم را نتر  سپاه بودم. حسیر
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ر و یارانش چندان محكم بود که سعید بن عبدهللا حنفر گفت به خدا   رابطه عاشقانه میان امام حسیر

م را ب ر باد دهند، از تو  )ص( اگر هفتاد بار کشته شوم و سپس زنده گردم و زندة مرا بسوزانند و خاکستر

جدا نمیشوم تا پیش تو کشته شوم از این سو، مردیم زشت خو، پست و خشن بودند که از ترس 

افت انسابر خود را زیر پا نهادند و به فرمان عمر بن   بیشتر در دنیا، رسر
ی

جانشان و برای چند روز زندیک

و زنان و بچه های خاندان سعد بر جنازه شهدای کربال اسب راندند و به دستور شمر به خیمه ها 

رسول هللا حمله کردند. آنان خیمه ها را آتش زدند و به غارت بردند و آن چنان پسیر از خود نشان 

دادند که لباس زنان را به زور از تنشان کشیدند. سپس به دستور عبیدهللا زنان و کودکان استر را در 

ه ها در جلوی کاروان  شهرها برای تماشای مردم به شام روانه کردند و رسهای ر شهیدان را بر فراز نتر

ان حرکت دادند.   استر

ت: 8 ر ا مبتیر بر شناخت، درک و خودآگایه   . بینش و آگایه و بصتر حماسه فداکاری یاران امام حسیر

ر را همرایه   ت بود. شهدای عاشورا با انتخابی آگاهانه حسیر
عمیق نسبت به اسالم و جایگاه آن حضر

سوی شهادت رفتند. آنان در تمام شب عاشورا به راز و نیاز و عبادت پرداختند و کردند و عاشقانه به 

 بصتر بودند؛ به  
ر ل خردمندابر برای آنچه فردا در انتظارشان بود، لحظه شماری یم کردند. یاران حسیر

گونه ای که وقیر شمر برای ابوالفضل و برادرانش امان نامه آورد، آنان گفتند لعنت خدا )ص( بر تو 

 امان نامه تو آیا ما در امان باشیم و برای پرس رسول هللا ت امنییر نباشد 

 در راه هدف: 9
ی

ر نه تنها خود، بلکه همه خاندان خود از خردسال و  . از جان گذشتگ امام حسیر

نوجوان و جوان و پتر و زنان را فدای اسالم کرد. بی گمان این فداکاری، اندیشه و خاطر هر فرد منصفر 

 و بیدار میکند.  را متاثر 

 زنان در کربال نه تنها به پرستاری و دلداری مردان و تشویق  . نقش آفرییر زنان در کربال: ۱۰

آنان به مبارزه و شهادت مشغول بودند، بلکه خود در میدان کارزار مجاهدت یم کردند که از جمله  

و همرسش به کربال آمدند.   آنان ام وهب، همرس عبدهللا بن عمتر کلیی بود. عبدهللا به همرایه مادر 

ر او را به شهادت در راه خاندان پاک   در روز عاشورا هنگایم که عبدهللا مبارزه یم کرد، ام وهب نتر

رسول هللا ترغیب یم نمود. عبدهللا از همرسش تقاضا کرد باز گردد، ویل او گفت: «تو را رها نخواهم 

ر فریاد برآور  د: خدا )ص( تو را از جانب اهل بیت پاداش نیکو کرد تا همراه تو کشته شوم.» امام حسیر

 دهد به طرف زنان برگرد؛ جهاد بر زنان واجب نیست. 

بدین سان، آرمانهای عاشورا ماهیت ربابر و انسابر دارد و بر فطرت عایل همه انسانها منطبق است.  

است و روی گفتمان عاشورا دو روی سکه تاری    خ برسر و انبیای الیه است که یک روی آن همه خوبیه

ر رو، شعائر و انوار عاشورا مورد توجه مصلحان بزرگ بوده است تا آنجا  دیگرش همه پلیدیها. به همیر

ر آن شهید بزرگ اسالم را به دقت   امام حسیر
ی

که مهاتما گاندی رهتی فقید هند گفته است من زندیک

اگر هندوستان   خوانده ام و توجه کافر به صفحات کربال نموده ام. بر من روشن شده است که

وی کند.  ر ظ پتر وز گردد، بایسیر از امام حسیر  بخواهد یک کشور پتر

 دوران امام سجاد )ع( و پیامدهای واقعه عاشورافصل چهارم 

ر زین العابدین )ع(  دوران امامت عیل علیه السالم بن الحسیر
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ر در پنجم شعبان سال  مادرش غزاله یا شهربانو به  هجری در مدینه از  ۳۸عیل علیه السالم بن الحسیر

ر زین العابدین، سید العابدین سجاد  ت ابو محمد و ابا الحسن و از القاب او نتر دنیا آمد. کنیه آن حضر

ت عبادت و سجده های طوالبر به وی داده شده است   )ع( و والبنات است. این القاب به سبب کتی

پنج ماه از نعمت پدر برخوردار بود و در   سال و  ۲ ۲چرا که در شبانه روز بسیار نماز میخواند. وی 

ر بازماند. هنگایم که شمر  ر حضور داشت، ویل به سبب بیماری از همرایه امام حسیر حادثه عاشورا نتر

ت را بکشند، ویل یگ از همراهانش   به خیمه گاه خاندان رسول هللا حمله کرد، دستور داد آن حضر

؟!» عمر بن سعد نزدیک آمد و گفت:  گفت: «سبحان هللا آیا این جوان نونهال مریض را یم کیسر

 ۵«متعرض زنان و این مریض نشوید.»

بدین سان، امام سجاد )ع( از مرگ رهابی یافت و امامت وی آغاز گردید. رسول خدا )ص( در حدیث  

ت وصیت کرد و  ر به آن حضر ر نتر جابر، بر امامت امام سجاد )ع( تضی    ح کرده است. امام حسیر

ر   را نتر
ر در اختیار  امانابر د تا فرزندش از وی طلب کند. از دیگر نصوص امامت وی نتر به ام سلمه ستی

ر شمشتر و زره رسول هللا بود. 
 داشیر

 فضایل و مناقب امام زین العابدین)ع(

ر ، برخالف فشارها و مشکالبر که در پیش روی آن  ۳۴در طول  سال دوران امامت عیل بن الحسیر

ت قرار داشت، آوازه علیم و  رکارترین و فقیه حضر ی در همه جا پیچید: به گونهای که راویان، او را پرهتر

ترین افراد دانسته اند. محمد بن مسلم زهری میگوید در میان بیر هاشم، فاضل تر از عیل علیه 

ر احادیث بسیاری نقل شده و او را ثقه و بلند  ت در منابع نتر ر ندیده ام از آن حضر السالم بن الحسیر

اند. فرزدق شاعر، در برابر هشام بن عبدالملک در مکه هنگایم که هنوز به خالفت   مرتبه نشناخته

ر است این مرد کیس است   ت، اشعاری رسود که ترجمه دو بیت آن چنیر نرسیده بود، درباره آن حضر

ین   که دره مکه جای پای او را میشناسد؛ خانه کعبه و حرم و خارج آن، او را میشناسند، این فرزند بهتر

ه و پایک است که نمونه استه امام سجاد )ع(   همة ر رکار و پاکتر بندگان خدا )ص(ست. این مرد پرهتر

ی به   ر اتوری روم نامه تهدید آمتر داناترین و عالم ترین فرد زمان خود بود: تا جابی که وقیر امتی

اتور را ب ت خواست پاسخ امتی  ۶دهدعبدالملک بن مروان نگاشت، وی از پاسخ آن درماند و از آن حضر

امام زین العابدین ، در کمک به فقرا، گوی سبقت را از همه اهل زمانش ربوده بود. او شبها مخفیانه بر  

ر خانواده های محروم مدینه پخش یم نمود. هنگایم که آن   شانه خود مواد غذابی حمل یم کرد و بیر

ر روا ت از دنیا رفت، معلوم گردید این فقرا یکصد خانوار بودهاند.همچنیر یت شده هنگایم که زید  حضر

بن اسامة بن زید به شدت ناراحت بود، امام سجاد )ع( علت را از وی پرسش نمودند و او گفت:  

ر به وی فرمود: «گریه مکن من بدیه تو را پرداخت خواهم   ت نتر پانزده هزار دینار بدیه دارم. آن حضر

 کرد.» 

 پیام آور واقعه عاشورا 

ان و امام زین العابدین هنگایم که کاروان ارسای خاندان رس ول هللا شامل کودکان خردسال، زنان، دختر

روز دوازدهم محرم عازم کوفه بود، یزیدیان آنان را از کنار اجساد شهدای کربال عبور دادند تا داغ آنان 

را بیشتر کنند. منظره دلخرایسر بود، آه و فغان آنان بلند شد و با سنگدیل تمام به سوی کوفه رانده  

ان! شما شدند.  ون شهر آمده بودند، چون ارسا را مشاهده کردند، گفتند: «ای استر مردم کوفه که بتر
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ان آل محمد هستیم.» ناگاه صدای شیون و زاری از مردم برخاست.   کیستید؟» پاسخ دادند: «ما استر

ما را   در این هنگام، امام سجاد )ع( فرمود: «آیا شما نوحه رس یم دهید و گریه میکنید؟! پس چه کیس

ت زینب فرمود آیا گریه و زاری میکنید؟! آری به خدا )ص( سوگند باید بسیار  کشت؟!»سپس حضر

 آلوده شده که هرگز نیم توانید آن را پاک کنید 
ی

گریه کنید و کمتر بخندیده زیرا دامن شمابه من نگ

اه نیکانان از دامن چگونه یم توانید خون پرس خاتم انبیا و معدن رسالت و آقای جوانان بهشت و پناهگ

 ۲خود پاک کنید؟

ت زینب، امام سجاد )ع( فرمود من پرس کیس هستم که حرمت او را شکستید؛  پس از سخنان حضر

اموالش را گرفتید و خاندان او را استر کردید. من پرس کیس هستم که او در کنار شط فرات، بی سابقه  

پدرم نامه ها نوشتید و در این کارتان خدعه و دشمیر و کینه رس بریده شد. آیا شما نبودید که برای 

نگ نمودید؟ شما با او پیمان بستید، اما به جنگ او برخاستید. پس ننگ بر نظرتان باد. چگونه  نتر

ت مرا   سد شما از امت من نیستید؟ زیرا عتر میتوانید به رسول هللا نگاه کنید، آن گاه که از شما بتی

 کشتید و حرمت مرا شکستند. 

 سخنان ا
ی

مام سجاد )ع( در مردم کوفه شوری ایجاد کرد و گفتند: «ای پرس رسول خدا )ص(! ما همگ

ت   گوش به فرمان و مطیع تو هستیم؛ با دشمن تو یم جنگیم و با دوستان تو صلح یم کنیم.» آن حضر

 فرمود 

ر فریب دهید؟! هنوز داغ مصیبت رسول هللا و پدر و پرسان پدرم به فرا مویسر  آیا میخواهید مرا نتر

ده شده است.   ستی

ان کربال در کوفه و شام   سفتر

ت زینب گفت: «این زن  پس از ورود ارسا به ساختمان حکومیر عبیدهللا وی با اشاره به حضر

 عیل بن ابی طالب است.» خطاب به وی گفت رفتار خدا )ص( را با  
کیست؟» گفتند: «زینب دختر

 خاندانت چگونه دیدی؟ 

ت زینب پاسخ داد جز  ر دیگری ندیدم. خدا )ص(وند شهادت را برایشان نوشته بود و حضر زیبابی چتر

آنان به سوی آرامگاه ابدی خود شتافتند و به زودی خدا )ص( میان ما و تو و آنان را جمع خواهد 

کرد.ابن زیاد گفت: «شکر خدا )ص(ی را که شما را کشت و دروغ شما را ثابت کرد.» زینب فرمود 

ه قرار داد»سپس عبیدهللا شکر خدا )ص(ی را که  ر ما را به وسیله محمد گرایم داشت و ما را پاک و پاکتر

بن زیاد به امام سجاد )ع( گفت: «اسم تو چیست؟» پاسخ داد: «عیل علیه السالم بن 

ت پاسخ داد: «من برادر  .»گفت: «مگر خدا )ص( عیل علیه السالم را نکشت؟» أن حضر ر الحسیر

ی به نام عیل علیه الس الم داشتم که مردم او را کشن ند.» عبیدهللا گفت: «بلکه خدا )ص( او را  بزرگتر

ت  د.» عبیدهللا از پاسخ آن حضر کشت.» پاسخ داد: «خدا )ص(وند جوانها را هنگام مرگ میگتر

ت زینب شجاعانه بر عبیدهللا فریاد زد: «خونهابی که  عصبابر شد و دستور داد او را بکشند، اما حضر

 نیست؟!  از ما ریخیر کافر 

ر دستور رهای ی او  ر همراه او بکش» عبیدهللا نتر ، مرا نتر
 اگر میخوایه او را به قتل برسابر
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ر زد. زید بن أرقم و أنس بن مالک  را داد. سپس عبیدهللا با چوب دسیر خود بر لبان مبارک امام حسیر

اض کردند و هر یک به او گفتند خود شاهد بودم ک ه رسول هللا بر  دو صحابی رسول هللا به وی اعتر

ان را به همراه   د.' رسانجام پس از چند روز عبیدهللا دستور داد استر ر موضع چوب دسیر تو بوسه متر

ر که به زنجتر کشیده شده بود، روانه شام کنند. هنگایم که ارسا به شهر  عیل علیه السالم بن الحسیر

جلس کنند. امام سجاد )ع(  دمشق رسیدند، یزید دستور داد آنان را در حضور بزرگان شام وارد م

ان را از بند آزاد  فرمود: «اگر رسول هللا مارا با این وضعیت میدید، چه میکرد؟» یزید دستور داد استر

کن ند، ویل اشعاری در نفر رسالت و وخ و انتقام از خاندان رسول هللا به جای کشتگان جنگ بدر 

 رسود و

یم تمام با چوب دسیر خود بر لبا ر زد. أبو برزة األسلیمی صحابه  سپس با بی رسر ن مبارک امام حسیر

ر و  رسول هللا که در مجلس یزید بود، گفت من شاهد بودم که رسول خدا )ص( لب و دندان حسیر

برادرش را میبوسید و میگفت: شما دو نفر جوانان اهل بهشت هستید. خدا )ص(وند قاتل شما را  

ر  بکشد و لعنت کند و جهنم را برای وی آماده کنده  ای یزید شفیع تو در قیامت ابن زیاد و شفیع حسیر

 محمد است. 

ت زینب   ون کردند. در این حال حضر یزید نتوانست این سخنان را برتابد، از این رو دستور داد وی را بتر

به پا خاست و خطبهای کوبنده در مذمت یزید و اعمالش خواند: چه بسیار جای شگفیر است که 

)ص( در جنگ با گروه شیطان که بردگابر آزاد شده بودند به شهادت نجیب زادگان و مردان خدا  

سند. دستانت به خون ما آغشته و دهانت را از گوشت ما خاندان بر کردهای و پیکرهای پاک به  متر

وسیله گرگهای درنده تو پاره پاره شدند و در زیر چنگال بچه گفتارها به خاک آلوده شدند. آیا نمیبییر 

فرمانروابی تو کوتاه و جمع تو از هم پاشید؟ روزی فرا خواهد رسید که منادی فریاد رای تو باطل و 

برآورد: آگاه باشید که لعنت خدا )ص(وند بر ستمگران است سپس امام سجاد )ع( با شجاعت و  

صالبت در حضور یزید فرمود وای بر تو اگر میفهمیدی که با پدر و برادر و عموها و خاندان من چه  

 به کوه ها یم گذاشیر و بر بیابانها یم خفیر و نیسیر برای خود آرزو میکردی. آیا میدابر رس  کردی، رس 

، پرس عیل علیه السالم و فاطمه بر دروازه شهر آویزان است، در حایل که امانت رسول هللا در   ر حسیر

 و رسوابی در روز قیامت باش بر منتی رود و به دا
 دمیان شماست؟ پس چشم به راه پشیمابر

ا گوید. آن   ر و پدرش نارسر روزی یزید در حضور بزرگان دمشق به یگ از خطبای خود دستور امام حسیر

ر را به سخیر نکوهش کرد و معاویه و یزید را بسیار ستود.   ر عیل علیه السالم و امام حسیر خطیب نتر

دگان  امام سجاد )ع( سخت برآشفت و فرمود ای خیط با خشم خدا )ص(وند را برای رضا)ع(یت بن

خریدی و جایگاه خود را در آتش مهیا کردی سپس از یزید اجازه خواست پاسخ وی را بدهد، ویل یزید  

ان مجلس، امام زین العابدین بر منتی رفت و پس از حمد و سپاس خدا   اجازه نداد. با اضار حاضر

رزند فاطمه زهرا )ص(وند، خود را فرزند مکه و میر و زمزم و صفا و فرزند کیس که به معراج رفت و ف

معرفر کرد و چنان خطبه ای خواند که صدای گریه و شیون مردم بلند شد.   -رسور زنان عالم 

ر بار پس از فتح دمشق،  اینگونه،امام سجاد )ع( به خوبی پیام کربال را ابالغ کرد. مردم برای نخستیر

آشنامیشوند. یزید ترسید  سخنان یگ از اهل بیت را میشنیدند و با خاندان رسول هللا و مقام آنان

ر امام سجاد )ع( شورش برپا کند، از این رو به مؤذن خود دستور داد اذان بگوید.   سخنان شورانگتر

ت فرمود: «محمد جد من است یا  هنگایم که مؤذن به «أشهد أن محتدأ رسول هللا» رسید، آن حضر
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من است، چرا خاندان او را   جد تو؟ اگر گمان کیر جد توست که دروغ گفیر و کافر شدی و اگر جد 

؟» یزید بیش از این تحمل نکرد و به نماز ایستاد.   کشیر

ان را در خانه ای نزدیک قض خود سکونت   ر و دیگر استر سپس دستور داد عیل علیه السالم بن الحسیر

ر در روزهای اقامت خود پیوسته در حال گریه و زاری بودند.   بادند. ارسا نتر

ر و تأثتر پیام آوران نهضت حسییر در  یزید که از ارتباط مردم دمشق با عیل علیه السالم بن الحسیر

ت خلوت کرد و گفت: خدا )ص( لعنت کند پرس مرجانه را! اگر من با   شام وحشت داشت، با آن حضر

ر مقدر کرده بود که   پدرت برخورد کرده بودم، مرگ را از او باز یم داشتم، ویل خدا )ص( چنیر

ام تا مدینه همرایه حرکت   دیدی.سپس به نعمان بن ان را با احتر بشتر انصاری دستور داد دیگر استر

 کردند. 

امام سجاد )ع( در نزدیگ مدینه توقف کرد و بشتر بن جذلم را به شهر فرستاد تا مردم را از بازگشت 

به   ارسا با ختی کند. هنگایم که اهل مدینه از بازگشت خاندان رسول هللا آگاه شدند،رساسیمه خود را 

کاروان رساندند. امام در میان مردم مدینه خطبه ای خواند و مصیبت دردناک و داغ جانسوز خود را 

ر باز گفت ای مردم اباعبدهللا را به همراه خاندانش کشتند و زنان و کودکانش را به اسارت بردند و  چنیر

ه در شهرها گردانیدند و این مصیبیر است که  ر مانند ندارد. وه که این  رس بریده اش را بر باالی نتر

مصیبت چه اندازه بزرگ و تلخ است تمایم این مصائیی را که به ما رسیده است، به حساب خدا )ص( 

 یم گذاریم؛ زیرا او صاحب عزت و انتقام است 

 پیامدهای واقعه عاشورا

ر ع و یارانش، اسارت خاندان رسول هللا وافشاگری   های  فاجعه هولناک کربال و کشته شدن امام حسیر

ر و زینب در کوفه، دمشق، مدینه و در مستر حرکت   ان عاشورا، عیل علیه السالم بن الحسیر سفتر

ت زینب و  ر حضر انیهای آتشیر
کاروان، موجب بیداری مردم و بی بردن به عمق جنایات یزید شد. سختر

دهای گذاشت. مردیم که از همرایه خاندان رسو  ل هللا امام سجاد )ع( تأثتر روابر و اجتمایع گستر

ودداری کرده بودند، با مشاهده مصیبتهای آنان، دچار عذاب وجدان شدند و در بی انتقام برآمدند. به  

ش یافت و در شهرهای عراق و حجاز فریاد  ر در همه جا گستر ر سبب امواج انقالب امام حسیر همیر

قابر همچون یولیوس، فله ر بر مسترسر اض و قیام بلند شد.بازتاب قیام امام حسیر وزن و هاینس اعتر

ت عض نوییر را برای شیعه گشود  ر پوشیده نمانده و آنان تأکید دارند که شهادت آن حضر  هالم نتر

 . قیام عبدال له بن عفیف ازدی 1

اض را عبدهللا بن عفیف آزادی رسدار. وی از دالور مردابر بود که در پیکار ر فریاد اعتر  نخستیر

ر علت نابین ر حضور داشت و به همیر ا شده بود. هنگایم که در مسجد کوفه عبدهللا بن جمل و صفیر

زیاد گفت: «سپاس خدا )ص(بی را که دروغگو پرس دروغگو و شیعیانش را کشت.» وی برآشفت و 

 گفت 

دروغگو پرس دروغگو، تو و پدرت و کیس که تو را امارت داد و پدرش میباشید. ای پرس مرجانه فرزندان  

یان را میگوی یابن زیاد گفت: «این سخنان که بود؟» عبدهللا  پیامتی )ص(آن را میکیسر و سخن راستگو 

پاسخ داد: «من بودم ای دشمن خدا )ص(! آیا خاندان پایک را که خدا )ص( در کتابش گفته پلیدی را از 
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آنان یم برد میکشید و گمان میکنید مسلمانید و یاور اسالم هستید؟! کجایند فرزندان مهاجران و 

ند؟!» ابن زیاد دستور داد او را دستگتر کنند،  انصار که از این رسکش ملعون پرس ملعون انتقام میگتر

ابر  ویل ایزدیها عبدهللا را نجات دادند و او را مخفر کردند. شهر کوفه که پس از حضور ارسا و سختر

اف کوفه فری ت زینب آماده قیام بود، با عبدهللا همرایه کردند، اما عبیدهللا به کمک ارسر اد پرشور حضر

اض شیعیان را در دم خفه کرد و با خیانت آنان عبدهللا دستگتر و گردن زده شد   اعتر

ی عبدال له بن حنظله 2  . قیام حره به رهتی

اض مردم  مصائب خاندان رسول هللا و عزاداری  ها و نوحه رسابی های آنان بر کشتگان کربال، فریاد اعتر

خت درآمد زمینهابی که معاویه از آنان به غصب مدینه را دربی داشت و حیر گرویه از آنان از پردا

گرفته بود، خودداری کردند. وایل مدینه، عثمان بن محمد بن ابی سفیان برای آرام کردن اوضاع شهر،  

ر با وجود   ۶۳هیئیر از بزرگان انصار و قریش را در اوایل سال  هجری به نزد یزید فرستاد. آنان نتر

به مدینه، رفتار زشت و فساد یزید را برای مردم بازگو کردند و  هدایای ی که گرفتند، پس از بازگشت

گفتند شاهد باشید ما او را از خالفت خلع کرد هایم یزید پس از آگایه از اوضاع مدینه، سپایه را به 

فرماندیه یگ از رسان خونریز خود به نام مسلم بن عقبه مشهور به مضف، به مدینه فرستاد. مردم  

ر خندق ر  ا ترمیم کردند و به حفاظت از شهر پرداختند. عبدهللا بن حنظله، فرمانده انتخابی شهر نتر

مردم مدینه به یارانش گفت شما برای برپابی دین خروج کرده اید. در راه خدا )ص( امتحان نیک را 

 تحمل کنید تا بهشت و بخشش الیه شامل شما شود. 

مروان بن حکم یگ از طوایف شهر را بفریفت و  سپاه شام با مقاومت مردم روبه رو شد، ویل رسانجام

هجری به مدینه حمله کرد. و انصار سخت مقاومت   ۶۳مضف روز بیست و هشتم ذیحجه سال 

کردند تا حنظله قریشیها و فرماندهشان گریختند، ویل عبدهللا بن کشته شدند. پس از کشته شدن 

ر به غ  ارت اموال و تجاوز به زنان پرداختند.ه سپاه  وی، شامیان از به کشتار مردم شهر، و سه روز نتر

 بی سابقه هفتصد نفر از قریش و انصار و ده هزار نفر از بقیه مردم شهر را کشتند و 
شام در جناییر

ر با یزید بیعت کردند.   که جان سالم به در بردند نتر
 کسابر

ر ، عیل علیه السالم ه ستمگری و فساد بدین سان، قیام مردم مدینه، تحت تأثتر نهضت امام حسیر

ی قیام، خیانت یگ از طوایف شهر،  اجتمایع رژیم اموی شکل گرفت، اما به دلیل اختالف در رهتی

وی انسابر شکست خورد.  ر کمبود نتر ایط اجتمایع و نتر  فراهم نبودن رسر

ی سلیمان بن ضد 3 ر به رهتی  . قیام توابیر

ر به کوفه ا  حساس گناه و پشیمابر به وجود واقعه عاشورا، در میان دعوت کنندگان امام حسیر

ت سیر کرده بودند. گرویه از شیعیان کوفه برای  آورد؛ زیرا آنها در همرایه با آن حضر

ر  ند. آنان بر همیر ان گناه خود، در اندیشه انتقام بودند تا مورد بخشش خدا )ص(وند قرار گتر  جتی

ر نامیدند.   اساس خود را توابیر

ی سلیمان بن  ر به رهتی ان  قیام توابیر رذ خزایع رهتی شیعیان در دو دهه گذشته و چهار نفر دیگر از رهتی

سنیر شیعه کوفه و به همرایه یاران وفادار عیل )ع( شكل گرفت. پس از واقعه عاشورا یکصد نفر از 

که از بلوغ اندیشه شییع آنان -شیعیان در خانه سلیمان گرد آمدند و با شور و شوق عمیق دییر 
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ر اشاره کردند و بر خونخوایه شهیدان  حکایت داشت به سسیر  خود و دو روی ایشان با امام حسیر

ان آنان تجاوز از شصت سال بود.   کربال و شهادت در این راه تاکید نمودند. گفتیر است سخن رهتی

ر امکانات و تدارک سالح برای پیکار بودند. یزید در  ر به آرایم و مخفیانه در کار فراهم ساخیر توابیر

هجری مرد، از این رو سلیمان با خردمندی کار قیام را به تعویق انداخت  ۶۴ع االول سال چهاردهم ربی

در   ۶۵و نامه های ی به شیعیان بضه و مدائن نوشت و از آنان خواست در ماه ربیع االخر سال 

» (= ای خونخواهان ر  اردوگاه نظایم کوفه گرد آیند. سلیمان دعوت خود را با شعار «یا لثارات الحسیر

وع کرد، ویل از شانزده هزار نفر بیعت کننده با وی،تنها چهار هزار نفر به وی پیوستند.  ) رسر ر  حسیر

 سلیمان در جمع یاران خود هرگونه دنیاطلیی را در قیام خود رد کرد و هدف خود را رضا)ع(یت

ر پروردگار دانست. سپس در پنج ربیع اآلخر از نخیله حرکت کرد و به سوی مرقد مطهر  امام حسیر

رفت و پس از یک شبانه روز سوگواری و طلب بخشش از خدا )ص(وند به سوی شام به قصد پیکار با 

ر ، روانه شد. تو این رس راه خود به فزفر سینا رفتند. حاكم شهر تدارکات، شتر و  قاتالن امام حسیر

ر الورده براندو  ر قرار داد و از سلیمان خواست به عیر در عرصه باز و با گروه های   آذوقه در اختیار توابیر

 ۶سواره پراکنده به شایم ها حمله کنند. 

ر شتابان بدان سو رفتند و روز چهارشنبه  ر نتر  جمادی االخر با سپاه عبیدهللا روبه رو  ۲ ۲توابیر

ر خواست اطاعت از عبدالملک را بپذیرند، ویل آنان خلع وی از خالفت  شدند. ابن زیاد از توابیر

ر ابن   زیاد و قصاص او را خواستار شدند. سلیمان در منشور خود، واگناریو تحویل گرفیر

ر که شمارشان  فاند آورده بود. توابیر   ۳ ۳۰ ۰حکومت به خاندان رسول هللا را که صاحبان نعمت و رسر

نفر بود، در پیکاری نابرابر با شامیان که بیست هزار نفر بودند، با شعار بهشت، بهشت ای باقیمانده 

ب ! ابو ترابیان! بهشت، بهشت.» یط دو روز به سپاه اموی حمله بردند و بسیاری از آنان یاران أبو توا

ر را به  وز آمدند و رؤسای توابیر ر پتر وهای شایم با حمله رسارسی بر توابیر را کشتند، ویل در روز سوم نتر

ن یاران خود را جز رفاعة بن شداد کشتند. رفاعه که ادامه پیکار را بی ثمر یم دانست، با اضار فراوا

جمع کرد و به سوی کوفه بازگشت. آنان در راه، به شیعیان بضه و مداین که برای کمک به سوی آنان  

 یم آمدند، برخوردند و یکدیگر را در آغوش کشیدند و بر شهادت یاران خود گریستند. 

ی یگ از قراء کوفه به نام سلیمان بن رود شکل گر  ر به رهتی فت. تمام رؤسا و بدین سان، جنبش توابیر

ر بر بازگشت از گناه، خونخوایه خاندان رسول هللا ، دوری   عناض این قیام عرب بودند و بنیان آن نتر

از تمایم مظاهر دنیوی و شهادت در راه خدا )ص( بود، از این رو میتوان آن را یگ از ناب ترین 

ن رسول هللا و معتقد به  قیامهای شییع قرن اول هجری دانست. سلیمان خود را دوستدار خاندا 

ر گفت خدا )ص(یا ما تو را   ر چنیر ه امام حسیر امامت الیه آنان میدانست، تا جای ی که بر رس مقتی

یم که بر دین آنان هستیم و دشمن قاتالن اهل بیت و دوست دوستداران ایشان  شاهد یم گتر

 . قیام مختار بن ابوعبیده بن مسعود ثقفر 4

ر و بازگشت با ده ای یافت و خشم و نفرت قتل عام توابیر  قیمانده قیام آنها در کوفه، بازتاب گستر

اف   ی شهر با ارسر شیعیان و خانواده شهدای این واقعه را برانگیخت. از سوی ی همکاری وایل زبتر

ان  ر موجب نفرت کوفیان از دستگاه عبدهللا بن بتر گردید. در این میان کشته شدن رهتی هوادار اموی نتر
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ر می ین شکل سود برد.  شیعه شهر نتر دان را برای مختار خایل کرد تا او از اوضاع بحرابر کوفه به بهتر

، صحابه و رسدار شهید جنگ جرس(سال  هجری) بود و   ۱۳مختار فرزند ابو عبیدة بن مسعود ثقفر

ر   -تحت رسپرسیر عموی خود سعد وایل عیل علیه السالم در مدائن بزرگ شد. مسلم سفتر امام حسیر

ه مختار سکونت داشت. او در جریان قیام مسلم، بر آن بود تا وی را همرایه کند، ویل مدبر در خان 

یگ از عناض اموی مائع او شد. پس از شهادت مسلم، ابن زیاد او را به زندان افکند، اما با وساطت  

به  شوهر خواهرش عبدهللا،آزاد شد و به مکه نزد عبدهللا بن بتر رفت. از آنجا که عبدهللا مقایم 

مختار واگذار نکرد، به خلیفه دوم پرس نزد محمد بن حنفیه فرزند امام عیل علیه السالم رفت و به وی 

ر پشتیبابر شما قیام کنم. نظر شما چیست؟»   گفت: «من تصمیم دارم به خونخوایه ونداد و به همیر

 محمد پاسخ روشیر به وی سبب عازم عراق شد. 

 فه شد و مردم را به سوی خود دعوت کرد و گفت هجری وارد کو  ۶۴مختار در رمضان سال 

مهدی، محمد بن عیل علیه السالم مرا به سوی شما فرستاده که من مورد اعتماد و وزیر و برگزیده و 

امتر او هستم و به من فرمان داده که بابی دینان بجنگم و به خونخوایه خاندان وی و دفاع از  

 محرومان قیام کنم. 

لیمان بن ضد برخاست، ویل شیعیان همچنان از سلیمان حمایت یم کردند  مختار به مخالفت با س

اف هوادار امویان به زندان افتاد. پس از  ر از کوفه به تحریک ارسر ر توابیر
ون رفیر مختار پس از بتر

ان سنیر شیعه کوفه   ، او بار دیگر با وساطت عبدهللا بن عمر آزاد شد. وی از خال رهتی ر بازگشت توابیر

ه سازماندیه شیعیان و فراهم آوردن زمینه قیام خود پرداخت. در این میان، گرویه از سود جست و ب

بزرگان شیعه به نزد محمد بن حنفیه در حجاز رفتند و به وی گفتند: «مختار از سوی شما ما را به 

ر با او بیعت کرده   کتاب خدا )ص( و سنت پیامتی )ص(ش و خونخوایه خاندان وی دعوت کرده و ما نتر

وی کنیم.» محمد در پاسخ آنان گفت به خدا )ص( دوست دارم خدا  ای م اگر فرمان دیه، از او پتر

د.   )ص(وند به دست هر کدام از بندگانش که صالح بداند، انتقام ما را از دشمنانمان بگتر

ر   اینان به کوفه بازگشتند و گفتند: «محمد بن حنفیه به ما دستور داد مختار را همرایه کنیم.» از همیر

امون مختار گرد آمدند. مختار به هر صورت ممکن توانست ابراهیم پرس مالک  روی، شیعیان کوفه پتر

 « ر ، فرد پرنفوذ و سلحشور شهر را به سوی خود کشاند و قیام خود را با شعار «یا لثارات الحسیر اشتر

ی شهر ناگزیر به فرار شد. مخ  تار در مسجد کوفه  آغاز کرد. بدین رو عبدهللا بن مطیع عدوی وایل زبتر

خطبه خواند و به مردم گفت: «با من بر کتاب خدا )ص( و سنت پیامتی )ص(ش و خونخوایه خاندان  

ر با وی بیعت کردند و   رسول هللا و جهاد با منحرفان و دفاع از ضعیفان بیعت کنید.» مردم نتر

ب و خاندان وی بیعیر مختار در باره بیعت خود گفت مردم پس از بیعت عیل علیه السالم بن ابی طال

  ۶ ۶هدایت افزا تر از این نکرده اند. حکومت مختار در روز چهارشنبه دوازدهم ربیع االول سال 

 هجری آغاز شد. وی پس از سلطه بر کوفه استاندارابر را بر شمال عراق و آذربایجان گمارد. 

اف کوفه عیل علیه السالمه مختار   کودتای ارسر

 یعیان، دفاع از محرومان و موایل و ترس از خونخوایه خاندان حاکمیت مختار، نفوذ قدرت ش

ر رو، آنان از غیبت ابراهیم بن مالک اف کوفه را به وحشت انداخت. به همیر  رسول هللا ، ارسر

 سود جستند و مختار را در قض کوفه محاضه کردند. 
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واست و دستور داد به کوفه  مختار فورا از ابراهیم که به مقابله با عبیدهللا بن زیاد رفته بود، کمک خ

اف قبایل را رسکوب کرد و کوفه را از  وی ارسر بازگردد. بدین ترتیب وی با کمک هواداران مختار، نتر

اف کوفه، به خونخوایه خاندان رسول خدا   دست آنان خارج نمود. مختار پس از رسکوبی قیام ارسر

روز عاشورا دست داشتند، دستگتر )ص( پرداخت و به یاران خود دستور داد کسابر را که در کشتار 

ر به محرومان و ایرانیابر که در خدمت یک   کنند و به قتل رساندند و اموال و مستمری کشتگان را نتر

بودند، ببخشند;مختار رس های شمر، عمر بن سعد و خویل بن ی را همراه با یس هزار دینار برای 

 اگوبی مختار پرداخت. محمد بن حنفیه فرستاد. و او پس از مشاهده آنها به دع

مختار پس از آن سبایه بزرگ متشکل از ایرانیان و اعراب را به فرماندیه ابراهیم بن مالک به مقابله با 

عبیدهللا بن زیاد فرستاد ابراهیم در حوایل موصل سپاه شام را شکست داد که یط آن فرماندهان آن  

ر کشته شدند. ابراهیم رسهای فرماندهان سپاه شام را  ر آنها را به حجاز  نتر به نزد مختار، و وی نتر

ر از دیدن رسها خوشحال شد و به همراه خاندان رسول   فرستاد. که امام عیل علیه السالم بن الحسیر

 هللا از لباس عزا خارج شدند و بیر هاشم به ستایش و دعاگوی ی مختار پرداختند. 

اف کوفه به نزد مصعب  بن بتر در بضه شد و بدین ترتیب اقدامات مختار سبب فرار شماری از ارسر

جبهه متحد عیل علیه السالمه مختار تشکیل گردید. رسانجام ائتالف بضه به سوی کوفه حرکت کرد. 

مصعب بن بتر به همراه فراریان کوفر یط دو جنگ سپاهیان مختار را شکست داد و چون وارد شهر  

ه برخر از یاران آمد و جنگید تا کشته شد.  شد، مختار به قض پناه برد، اما پس از چند روز به همرا

ون داخل قض متحصن شدند و زنان  شش هزار نفر از همراهان مختار چند ماه در مخلص خود بتر

ساندند.ه رسانجام مصعب یا وعده و وعید آنان را  ر به مسجد، به قض آب و غذا متر آنها به بهانه رفیر

اف کوفه ه ون کشید و به تحریک ارسر مه را گردن زد به کار بردن عبارت شکست برای قیام فریفت و بتر

مختار چندان مناسب نیست، زیرا وی به یگ از اهداف اسایس خود، یعیر خونخوایه خاندان رسول 

ر و یارانش، وی را ستایش کرد  ر قاتالن امام حسیر
ر پس از کشیر هللا دست یافت و امام سجاد )ع( نتر

چندین بار هدایای ی برای محمد بن حنفیه فرستاد تا  مختار در دوران حکومت شانزده ماهه خود 

میدان بیر هاشم تقسیم کند. وی از محمد بن حنفیه حمایت میکرد؛ تا جابی که وقیر عبدهللا بن بتر 

وی را در بند کشیده بود، سپایه برای رهای ی محمد به مکه فرستاد. مختار در محییط شییع رشد و 

ر شناخت داشت. هواداران مختار او را دوستدار خاندان رسالت  تربیت یافت و نسبت به اهل بیت  ا نتر

ر او را دروغگو یم خوانند. در واقع حکومت وی  میدانستند و دشمنانش نتر

ده ای در تاری    خ تشیع داشت.   مستعجل بود، اما بازتاب گستر

 علل شکست قیام مختار

ر برشمرد از برریس حوادث حکومت کوتاه مدت مختار میتوان علل شکست قیام   وی را چنیر

د و در برابر دشمنانش  ر . مختار در رفتار سیایس و تصمیمهای خودگاه به مالحظات دییر پشت پا متر

 قول و عملش متفاوت بود. 

د؛ چنان که گفته اند یک چهار پایه حریربسته را به   ر . برخوردهای عوامانه و ظاهر فریبانه از او رس متر

اری و جدابی  عنوان کریس امام عیل علیه 
ر السالم در جلو لشکریانش حرکت میداد. این رفتارها سبب بتر

 عدی بن حاتم طابی به وی  
ابراهیم بن مالک. نعمان بن شهبان و رفاعة بن شداد از وی شد و حیر



3 

ی برخر بزرگان شیعه از مختار، موجب تضعیف موقعیت او گردید؛ آن گونه   توجیه نداشت. کناره گتر

 هنگایم که ابراهیم بن مالک وی را یاری نرساند، شکستهایش آغاز شد.  که یم توان گفت از 

اف قبایل کوفه به مختار مانند شبث بن ربیع که در کودتا عیل علیه السالمه وی و   . خیانت ارسر

 تحریک مصعب بن بتر در حمله به کوفه دست داشتند. 

ر رو از طرح یک  . مختار در دوران حکومت مستعجل خود درگتر جنگ با دشمنان خود بو  د، و به همیر

 برنامه اجتمایع و اصالخ و سازماندیه تشکیالبر منظم و منسجم بازماند. 

ر یم نماید که مختار در امور نظایم توانای ی الزم را نداشت و نتوانست از افراد توانمند نظایم ۵ . چنیر

 کوفه همچون ابراهیم بن مالک به خوبی استفاده برد. 

 ایرانیان پیامد جنبش مختار بر 

 یگ از برنامه های اجتمایع مختار دفاع از محرومان و ایرانیان بود. هرچه زمان میگذشت 

 حضور ایرانیان در قیام مختار بیشتر میشد؛ از جمله بیشتر سپاه ابراهیم بن مالک در برابر 

 ۰بودند، عبیدانه از ایرانیان مقیم کوفه بودند و از شش هزار نفری که با وی در قض کوفه متحصن 

ده شان در دوران معاویه مورد اذیت و آزار   ۵۳۰ وی گستر  بودند. ایرانیان با وجود نتر
نفرشان ایرابر

اف قبایل عرب، ایرانیان را به سوی مختار  شدید قرار داشتند. برخوردهای ناروای آل امیه و ارسر

میگفت: «شما آزاده و بزرگوار کشانید؛ چرا که رسلوحه برنامه وی دفاع از محرومان بود. او به ایرانیها 

اض سخت   هستید.» و «شما از من و من از شما هستم.»مختار ایرانیان را چنان گرایم داشت که اعتر

اف کوفه را در پیآورد و آنان به یکدیگر یم گفتند: «به خدا )ص( این مرد آزادشدگان ما را گرایم   ارسر

»ه مختار در پاسخ آنان گفت: «این ایرانیان داشت و بر مرکب نشانید و غنیمت ما را به آنان داد! 

اض   نسبت به من از شما مطیع و وفادارترند و هرچه بخواهم، بی درنگ انجام میدهند.» مختار به اعتر

ر میکرد و آنها را در مجالس  اف کوفه هیچ توجیه نداشت و برای آنان و فرزندانشان مستمری تعییر ارسر

سوی مختار سبب شد آنان وی را همرایه کن ند و اموال خود جای میدهد بزرگداشت ایرانیان از 

فراوابر از عراق، ری، اصفهان و آذربایجان برای او بفرستند. روابط صمیمانه مختار و ایرانیان، به  

همرایه و همدیل ایرانیان با خاندان رسول هللا و دشمیر رسسخت آنان با آل امیه منجر شد و در شکل 

 
ی

ی هویت تاریخر فرهنگ ایرانیان تاثتر نهاد؛ به گونه ای که آنان همواره هوادار اهل بیت بودند و گتر

، گرایش عمیفر به خاندان رسالت  حیر محافل عرفان ایرابر

 یافتند. البته روابط نزدیک موایل با این خاندان، پیش از قیام مختار برقرار شده بود و بسیاری

اف عرب رااز ایرانیان با عیل علیه السالم مرتبط بودند و  اض ارسر ر اعتر ت به ایرانیان نتر  محبت آن حضر

 داشت. 

ا  ت نارسر  عربی به آن حضر
ر عالقه شدیدی داشتند؛ چنان که وقیر ر نتر موایل به امام عیل )ع( بن الحسیر

گفت، موایل بر او هجوم بردند، ویل امام فرمود: «او را آزاد در بی گذارید.» عالقه و محبت متقابل 

اک مواضع آنان در مبارزه با امویان انجامید و اذیت و آزار و کشتار  خاندان رسالت و ایر  انیان، به اشتر

از سوی آل امیه، آنان را به یکدیگر نزدیک ساخت. مثال در مورد ایرانیان پس از حادثه عاشورا، 
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محقفر به نام نیکلسون یم نویسد حادثه کربال مایه پشیمابر و تاسف امویان شد؛ زیرا این واقعه 

ر هم صدا شدند و صدای آنها در همه جا و مخصوصا به نزد  شی عیان را متحد کرد و برای انتقام حسیر

 ایرانیان که میخواستند از نفوذ عرب آزاد شوند. انعکاس یافت. 

ر پایگاه تشیع ایران   قم، نخستیر

یوسف، با کشتار وحشیانه ایرانیان به دست مصعب بن زبتر و جنایات و مظالم آل امیه و حجاج بن 

 کنند. از آن جمله، 
ی

برخر شیعیان کوفه ناگزیر به مهاجرات شوند تا بتوانند با آرامش در رسزمییر زندیک

بودند که از کوفه به ایران مهاجرت کردند و -فرزندان سائب بن مالک اشعری یگ از همراهان مختار 

بود، از سوی حجاج مامور  در قم ساکن شدند؛ زیرا محمد بن سائب که یگ از شجاعان پیمان ند کوفه

ر وظیفه خود، حجاج به او  سامان دادن اوضاع منطقه قزوین شد، ویل پس از انجام موفقیت آمتر

خیانت کرد و گردنش را زد. پس از مهاجرت خاندان سائب، عموزادگان آنان، فرزندان سعد بن مالک  

هجری به قصد   ۸۵سال اشعری با اقوام و وابستگان خود که مجموعا هفتاد سوار بودند حدود 

 اصفهان حرکت کردند، ویل در قم سکونت گزیدند و در آن شهر عزت و شوکت یافتند. 

اشعریان که به قم مهاجرت کردند، دوستدار اهل بیت بودند. مویس )ع( بن عبدهللا بن سعد اشعری 

وی وی مذهب شیعه را  اختیار  در این شهر مذهب شیعه را احضار کرد و از آن پس اهل قم به پتر

 نمودند. از مفاخر اشعر ان زکریا بن آدم بن عبدهللا بن سعد بود که امام رضا)ع( درباره وی فرمود

 حق سبحانه و تعایل به سبب وجودی بال را از اهل قم گردانیده، همچنان که بال را از اهل 

 بغداد برای مویس )ع( بن جعفر)ع(م دور گردانید. 

ی از قبایل مذحج به قم مهاجرت کردند بدین سان،مذهب تشیع  همراه با اشعریان، گروه های دیگر 

ر کانون و پایگاه تشیع ایران شد و  پس از مهاجرت اشعریان به قم، به این شهر راه یافت و قم نخستیر

سپس تشیع از این شهر به شهرهای اطراف، یعیر کاشان، اوه، ری،تفرش و سپس به شمال ایران راه 

عه بودند و این شهر سالهای بسیار پناهگاه علویان بود؛ به گونه ای که  یافت. ساكنان قم همواره شی

 نفر دانسته اند.  ۳ ۳۱هجری  ۳۷۱شمار علویان و سادات قم، کاشان و خون زن را در حدود سال 

ت فاطمه معصومه به سال  هجری به ایران، وی در ساوه مریض شد و به  201پس از مهاجرت حضر

ت را به  خادم خود فرمود مرا به قم  به خانه مویس )ع( خزرج بن سعد اشعری ب برید. وقیر آن حضر

 قم بردند، از دنیا رفت و در زمییر که مویس )ع( در بابالن داشت، وی را دفن کردند. 

۴ 

به مرور زمان تشیع از قم به کاشان راه یافت. جغرافیدانان در قرن چهارم، مذهب مردم کاشان را مانند  

 شیعه امامیه بودند و هر روز صبح در   مردم قم، شیعه دانسته
ی
اند.ه مردم کاشان در قرن هفتم جملگ

ر اطراف قم، آوه  ت مهدی (عج) مراسیم برگزار یم کردند. از دیگر مراکز شیعه نشیر انتظار ظهور حضر

ی  ر ساکنانش شیعه اثیر عرسر ر تفرش ب میان ساوه و اراک امروزی نتر در میان قم و ساوه بود و همچنیر

 بودند. 

اث علیم امام سجاد )ع( م  تر
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اث عظییم برای تشییع بافر نهاد و شیعه را از یگ از   ۳۴امام در طول  ، متر
ی

سال فعالیت علیم و فرهنگ

سخت ترین دوران های حیات خویش عبور تبایه، بحران اجتمایع و ظلم همه جا را فرا گرفته بود و 

الیم دستخوش تغیتر شده بودند، حرم  همه ارزشهای دییر و مظاهر در روزگاری که فساد وداد اس

هجری   ۶۴رسول هللا و مدینه مورد تجاوز قرار گرفت و حریم مکه شکسته شد؛ خانه کعبه را در سال 

هجری به أم القری حمله شد و بدین ترتیب حجاج بن یوسف   ۷۳آتش زدند و بار دیگر به سال 

ر کشتار و حبس و شکنجه  امنیت حرم را از میان برد. در دوران امامت عیل علیه السال  م بن الحسیر

مسلمانان آزاده ادامه یافت. در این روزگار حجاج سه سال بر حجاز و یمن و بیست سال بر کوفه، 

بضه و ایران حکومت راند و تنها به جز لشکر کشیها و جنگهایش دوازده هزار نفر را گردن زد هنگام  

 حبوس بودند. مرگ وی پنجاه هزار مرد و یس هزار زن در زندان م

 شاگردان امام سجاد )ع( 

امام سجاد )ع( در این ایام سخت و بحرابر فعالیت علیم خود را در مسجد النیی آغاز کرد و زمینه  

های احیا و ترفر علیم شیبیان را با تربیت شاگردابر فراهم ساخت. به رغم آزارهای هشام بن اسماعیل 

شیده شدن به دستور عبدالملک بن مروان، آوازه علیم  مخزویم، وایل مدینه و احضارها و به زنجتر ک

اتوری  امام ل همه جا را فرا گرفت؛ به گونه ای که عبدالملک بن مروان برای پاسخگوبی به تهدید امتی

ر بیانگر مرتبط   ت نتر ت راهنمابی خواست. و مراجعات علیم فقهای مدینه به آن حضر
روم از آن حضر

ر روی، افرادی از خراسان و کابل همچون ابوخالد کابیل به حوزه علیم امام سجاد  علیم اوست. از همیر

ده بهره ها بردند و به افتخار شاگردی و مصاحبت وی دست یافتند.   )ع( آمدند و از این خوان گستر

ت ا یم توان بدین افراد اشاره کرد  از جمله شاگردان حضر

ت کرد و از طرفداران محمد بن حنفیه به  وی از اهایل کابل بود که به حجاز مسافر  ابوخالد کابیل:  1.

ت رسید و شیفته وی شد و به  شمار یم رفت، ویل با راهنمابی یحیر بن ام طویل خدمت آن حضر

اف کرد  ت اعتر  امامت آن حضر

وی از حواریون امام سجاد )ع( به شمار یم رفت. یخ ی که از مخالفان آل  . یحیر بن ام طویل: 2

همرایه با کسابر که بندگان شایسته خدا )ص( را طرد یم کردند، برحذر یم   امیه بود، مردم کوفه را از 

 داشت. وی به دستور حجاج دستگتر شد و به قتل رسید. 

ر امام سجاد )ع( بود. . محمد بن جبتر بن مطیم 3  : او از قریش و یگ از پنج یار نخستیر

.4  : ، فقها، قاریان و مفرسان قرن  سعید بن جبتر ر بود. سعید به همراه قاریان قرآن، در قیام وی از تابعیر

کت داشت و به   ۸۳عبدالرحمن بن محمد بن اشعث در سال  هجری عیل علیه السالمه حجاج رسر

ر به مکه رفت و   نتر
ر سبب به اصفهان گریخت و در قریه بوالن سکونت گزید و پس از مدبر همیر

 واسط به شهادت رسید هجری در شهر  ۹۴رسانجام به دستور حجاج دستگتر شد و در سال 

وى از راویان موثق و مفرسان شیعه بوده و روایات بسیاری از امام   ابوحمزه ثمایل ثابت بن دینار: .5 

سجاد )ع( همچون دعای سحر و رساله حقوق نقل کرده است. وی محضر محمد باقر )ع( جعفر)ع(  

کرده است. تفستر قرآن و   صادق )ع( و مویس )ع( بن جعفر)ع( را درک نموده و از آنان روایت نقل

 ۵هجری درگذشت.  ۱۵۰نوادر از کتابهای وی است. ابوحمزه در سال 
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 آثار امام سجاد )ع( 

ت است   آثاری که از امام سجاد )ع( بافر مانده، نمودار جایگاه واالی علیم آن حضر

 از امام سجاد )ع( حدود سیصد حدیث در کتب اربعه شیعه آمده است.  . روایات: 1

ر این رساله از قول ابو حمزه ثمایل در منابع شیعه آمده است همچون تحف   رساله حقوق: . 2 میر

(  ۳۸۱العقول عن آل الرسول أثر حسن بن عیل )ع( بن شعبه حرابر (   ۳۸۱ق)، خصال شیخ صدوفر

ق)، مباحث این رساله پنجاه حق درباره تکالیف و حقوق  ۱ ۱ ۱۰ق) و بحاراالنوار عالمه مجلیس ( 

 برای اصالح بحرانها و آسیبهای   خصویص و 
ی

اجتمایع مسلمانان در عرصه های گوناگون زندیک

اجتمایع است. در این رساله حق خدا )ص(وند، اعضا و جوارح، عبادات، معلم و مردم، والدین، 

 همرس و فرزند، همسایه و دوست، بزرگساالن و خردساالن، هم کیشان و اهل ذمه آمده است. 

این دعا را امام زین العابدین در سحرهای ماه رمضان یم  ه ابوحمزه ثمایل: دعای سحر مشهور ب 3.

ر آن گویای مقامات معنوی و عرفان واالی اوست.   خواند که میر

ر هللا 4. لت :زیارت امیر ر  این زیارت نامه با بیان فصیح و بلیغ امام سجاد )ع( درباره مقام و متر

 با خدا )ص(وند است. امام عیل علیه السالم و مناجات و راز و نیاز 

دعای أن   ۲۱دعا بوده، ویل به مرور زمان  ۷۵صحیفه سجاد )ع(به شامل  . صحیفه سجاد )ع(یه: ۵

دعاست. این مجموعه، دعاهابی است که امام سجاد )ع( برای  ۵۴مفقود شده و هم کنون شامل 

بن عیل علیه السالم   فرزندانش زید و محمد باقر )ع( امال کرده و اسناد آن از دو طریق یحیر بن زید 

ر کتاب  وجعفر)ع(بن محمد بن عیل علیه السالم روایت شده است. این نیایش نامه بزرگ، سومیر

ر آن را  مقدس شیعیان است؛ تا جابی که امام باقر )ع( این مجموعه را الکامل و امام صادق )ع( نتر

، الدعاء الكامل، دعاء الصحیفة و الصحیفة  ر ر  الدعاء خوانده و بعدها نتر الكاملة نام گرفته و در بیر

دانشمندان اسالیم به زبور آل محمد و انجیل اهل بیت مشهور شده است: زیرا دارای بالغت و 

، تربییر و اعتقادی است. امام سجاد )ع( با حفظ روحیه مبارزه با  ر عایل اخالفر فصاحت و مضامیر

 دست یازید و از طریق دعا و ر 
ی

از و نیاز به اصالح مردم و ستمگران، به یک حرکت عمیق فرهنگ

ین برنامه تربییر را برای مبارزه با فساد  جامعه پرداخت. وی بهتر

سیایس، اجتمایع و اخالفر که بر اثر حاکمیت آل امیه دامنگتر جامعه اسالیم شده بود در قالب این 

، اعتقادی و سیایس در قلمرو فرد، خانواده و  دعاها مدون کرد. دعاهای صحیفه درباره مسائل اخالفر

اجتماع است و موضوعابر همچون حمد و سپاس خدا )ص(وند، ودرود برپیامتی )ص( اسالم و  

، طلب روزی، مرزداران اسالم، ماه رمضان، روز عرفه، عید قربان، روز جمعه و   فرشتگان، مکارم اخالفر

د.   دفع هم و غم را دربر میگتر

وک شدن کتاب خدا امام سجاد )ع( در میان دعاهای گوناگون، به تعطییل  فرمان خدا )ص(وند و متر

)ص( و سنتهای رسول هللا اشاره دارد و از خدا )ص(وند میخواهد بر دشمنان امت اسالیم لعنت و بر 

ر احساس  روان محمد و خاندانش درود فرست هتر واالی امام در بیداری وجدان جامعه و برانگیخیر

ت در دعای گناه و ندامت در مردم است تا بیشتر به حقوق  الیه خاندان رسالت آشنا گردند. آن حضر

 عرفه، اندیشه 
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ر بیان فرموده است پروردگارا! بر پا کان اهل بیت رحمت   سیایس شیعه را درباره اداره جامعه چنیر

فرست که آنان را برای امر خودت برگزیدی و کلیدداران خزائن علم تو و نگهبانان دین و خلفای تو در 

ر و حجتهای فروزان تو بر بندگان تو باشند. تو آنان را از پلیدیها برکنار داشتهای و مقرر  روی زمیر

 فرموده ای که میان تو و بندگان تو وسیلهای باشند و به سوی بهشت تو راه بنمایند. 

ت در دعای عید قربان و نماز جمعه، اقامه و خواندن خطبه این دو نماز را حق خلفای  آن حضر

ر مغلوب  برگزیده و امنای واالم رتبه دانسته که ستمگران آن را به زور غصب کرده و خلفای الیه را نتر

 مسموم ،امام سجاد )ع( در سال  ۵۷نمودهاند به دستور ولید بن عبدالملک در 
ی
 هجری ۹۵سالگ

ستان بقیع کنار قتی عموی خود حسن بن عیل )ع( مدفون گردید. از آن   شدو از دنیا رفت و در قتی

ت یازده پرس و  چهار دختر بافر مانده و مشهورترین پرسانش محمد بن عیل علیه السالم با زید بن حضر

 عیل علیه السالم بودند. 

 امامت فصل پنجم : 
ی

 دوران شکوفابی فرهنگ

 دوران امامت محمد بن عیل )ع(

هجری در مدینه از ام عبدهللا دختر امام حسن به دنیا آمد. وی  ۵۷امام باقر )ع( در سوم صفر سال 

ر و  نخست  سد؛ زیرا پدرش از نسل امام حسیر ر کیس است که از دو سوی، نسبش به امام عیل متر یر

ر اا برخوردار گشت و  سال از   ۳۸مادرش از نسل امام حسن بود. چهار سال از محبت جدش حسیر

ت در حادثه عاشورا حضور   ر نوزده سال بود. آن حضر حیات خود را با پدر گذرانید و دوران امامتش نتر

ر را از نزدیک مشاهده کرد و هنگایم که ابن زیاد داشت و  حوادث واقعه عاشورا و شهادت امام حسیر

خاندان رسالت را به اسارت به دمشق فرستاد، در آن مصیبتها با آنان همراه بود. وی در این باره  

ر کشته شد و شهادت وی و آنچه در آن وقت به ما   فرمود من چهار ساله بودم که جدم حسیر

 یاد دارم  رسید، به

 مناقب امام محمد باقر)ع( 

ر هادی )ع( و شاکر و مشهورترین آنها باقر )ع( است؛    ت ابوجعفر)ع( و القاب وی نتر کنیه آن حضر

ر و رؤسای فقهای مسلمانان  چه آنکه شکافنده علوم انبیا بود و «بازماندگان صحابه و بزرگان تابعیر

 معالم و احکام دین را از آن بزرگوار روای
ی

ت کردهاند. در فضیلت و دانش و زهد و بزرگواری در  همگ

خاندان خود برتری داشت.» از جابر بن عبدهللا انصاری روایت شده که رسول خدا )ص( او را  

بافرالعلوم نام نهاد و درباره او فرمود از همه مردم به من شبیه تر و نامش مانند نام من است. پس  

در تفستر قرآن، کالم، احکام و حالل و حرام و فتوا رسآمد روزگار   امام باقر )ع(  ۱سالم مرا به او برسان

ه و جنگهای رسول هللا روایابر نقل یم نمود و با اهل ادیان  ت از پیشینیان و انبیا، ستر خود بود آن حضر

 و مذاهب گوناگون مناظره میکرد . 

 

ه امام محمد باقر )ع(   ستر
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انسان در برخورد و فدا کارترین ایشان در بذل جان بود  او راستگوترین مردم در گفتار، خوش رو ترین  

ت روزی در زیر آفتاب داغ کشاورزی میکرد. در این حال مردی به وی گفت: در این هوای   آن حضر

ون آمدهای؟ اگر در این حال مرگ تو فرا رسد، چه خوایه کرد؟ امام باقر )ع(   گرم برای طلب دنیا بتر

داری و اطاعت خدا )ص(وند هستم؛ زیرا  فرمود: «اگر در این حال مرگ من  فرا رسیده در حال فرمانتی

ت بسیار ذکر یم گفت و حیر به هنگام  به این وسیله نیازمندی خود را از مردم دور میسازم.» آن حضر

ر و غذا خوردن یاد خدا )ص( یم کرد و هیچ گاه از آن باز نیم ماند. وی در بخشش و سخاوت   راه رفیر

ر آوازهای بلند داشت. نزد خاص و عام زبان  زد بود و در جود و کرم نتر

ر شد.   ر و ویص پدرش عیل علیه السالم بن الحسیر امام باقر )ع( از میان برادران خود، جانشیر

ئیل حدیث لوح را به پیامتی   ت یم دانند. جتی دانشمندان شیعه حدیث لوح را از دالیل امامت آن حضر

د که ر به فاطمه ستی ت نتر در آن، نام امامان روایت شده و پس از عیل علیه  )ص(اسالم و آن حضر

ر یگ دیگر از دالیل امامت آن   ر نام محمد بن عیل آمده است.به روایت جابر نتر السالم بن الحسیر

ت است که رسول هللا به وی فرمود: «تو زنده خوایه بود تا فرزندی از و علم و دین را فرزندان  حضر

ر است، دیدار کیر  که نامش محمد است به خوبی یم شکافد.» دلیل دیگر امامت   مرا که از نسل حسیر

ت، برتری علیم اوست؛ چرا که در فضل و دانش رسآمد دانشمندان روزگار خود بود. جابر بن   آن حضر

ر   ت نتر ت را وصن اوصیا و وارث علوم انبیا معرفر میکرد؛ چنان که خود حضر یزید جعفر أن حضر

 فرمود: ما وارث رسول خدا )ص( و 

 جمیع پیامتی )ص(آن هستیم.' 

 اوضاع سیایس عض امام باقر )ع( 

سیم:   امام در دوران امامت خود مشکالبر در پیش روی داشت که پاره ای از آنها را بر متر

ر  فساد سیایس:  1.  حاکمیت و مدیریت سیایس آل مروان بر جامعه اسالیم، نظایم متگ بر آداب و سیر

 جاهیل ایجاد کرده بود. 

2 . :
ی

ده ای به وجودآوردند. آنان از  انحرافات فرهنگ  گستر
ی

آل مروان در جامعه اسالیم فساد فرهنگ

 امت اسالیم یم شوند و از سوی دیگر به رشد جریانهای 
ی

 و بالندیک
ی

یک سو مانع رشد فکری و فرهنگ

ر سبب فرقه های گوناگون انحرافر ه ر کمک یم کردند. به همیر مچون  انحرافر در برابر اهل بیت نتر

 خوارج، مرجئه، قدریه، کیسانیه و گروه های ی از غالت مشغول فعالیت بودند. 

، جهالت و نادابر و فساد   فساد اجتمایع:  3. حاکمیت سیایس آل مروان سب ب تبعیض، بی عدالیر

، در جامعه شده بود. در روزگار سلیمان و یزید، عیایسر و خوشگذرابر و فساد اجتمایع در همه   اخالفر

رکان آوازه  جا راه یافته بود دو شهر مکه و مدینه به مراکز تجمل پرسیر تبدیل شده بود و در آنها کنتر

خوان از رسزمینهای مفتوحه بسیار بود و رسگرمیهای ی همچون شطرنج، تخته نرد. تاس بازی و 

ابخواری و قمار بازی جزو تفریحات درباریان و مردم شده بود و اشعار شهوابر جون اشعار عم ربن رسر

ابی ربیعه در مکه و جمیل در مدینه رواج گرفت امام باقر )ع( در طیی نوزده سال امامت خود، با 

و.) هشام   ۱۰۵ق.)، یزید بن عبدالملک، (  ۱۰۱ق.عمر بن عبدالعزیز، (  ۹  ۹سلیمان بن عبدالملک، ( 

شان ق.)همزمان بود. بر اساس منابع تاریخر در ده سال نخست امامت ای ۱۲۵بن عبدالملک، ( 

ت فراهم یم کردند؛ به ویژه در دوره عمر بن عبدالعزیز،   خلفای مروابر مشکالت سخیر برای آن حضر
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ا بر   خلیفه نیکوکار اموی که با اهل بیت به مهربابر رفتار یم کرد، تا آنجا که دستور داده بود لعن و نارسر

 بدهند و فدک راکعیل علیه السالم را از خطبه های جمعه حذف کنند؛ خمس را به بیر هاشم 

ر به راه اندازی نهضت علیم جمع   معاویه تیول مروان ساخته بود، به اهل بیت بازگردان ند. او همچنیر

و تدوین حدیث، پس از ممنوعیت آن کمک کرد. وی به امام باقر )ع( توجه بسیار داشت؛ به گونه ای 

 د. که میگفت:خدا )ص(وند اهل این خانه را از بزرگواری خایل نیم گذار 

ق)   ۱۲۵-۱۰۵نه سال دیگر از دوران امامت امام باقر )ع( همزمان با خالفت هشام بن عبدالملک( 

بود. وی مردی دور اندیش، سخت دل، ستمگر، بخیل و درشت خو بود. امام در این دوره سختیهای 

ت را به دمشق احضار کرد و به باد رسزنش گرفت. هنگایم که اما م بسیار کشید. یک بار هشام حضر

ت در زندان  ت را به زندان انداختند. حضر باقر )ع( پاسخ گفت، وی ناراحت شد و دستور داد آن حضر

ر از این مسئله وحشت کرد و دستور بازگشت   با رفتارش توجه بسیاری را به خود جلب کرد. هشام نتر

 وی به مدینه را صادر نمود. 

تشیع را از حوادث هولناک به ساحل نجات  امام باقر )ع( با اتخاذ شیوه تقیه در برابر خلفای اموی،

 رهنمون شد؛ آن گونه که میفرمود تقیه از دین من و پدران من است. هر که تقیه نکند، دین ندارد. 

ر رو برادرش زیدرا از قیام   ش تشیع پرداخت و به همیر ت در سایه تقته به بازسازی و گستر آن حضر

س درباره خودت که فردا در کناسه کوفه به دار آویخته شوی آن   بازداشت و فرمود از خدا )ص( بتر

ایط خفقان و وحشت، اصالحات   ت با حفظ موضع تقته به تربیت شیعیان یم پرداخت و در رسر حضر

ر   را مقدم بر مبارزه بی حاصل میدانست، ویل هیچگاه از ادعای پیشوای ی جامعه اسالیم نتر
ی

فرهنگ

ان که فرمود ما خلیفه خدا )ص(، نگهدارنده علم دست نشست و حقوق الیه خود را بیان یم کرد؛ چن

وی از ما واجب و دوسیر  خدا )ص(وند، وارثان وخ خدا )ص( و حامالن کتاب خدا )ص( هستیم پتر

ما ایمان و کینه نسبت به ما کفر است. دوستدار ما در بهشت و غضب کننده به ما در دوزخ است. 

 رفت و آمد مالئکه و پایگاه وخ الیه هستیم.  ماخاندان رحمت، شاخه نبوت و معدن دانش و محل

امام باقر )ع( همچون جدشان عیل علیه السالم گاه برای حفظ اسالم و حدود آن در برابر دشمنان  

، عبدالملک بن مروان را تهدید کرد که اگر   فر اتور روم رسر اسالم، خلفا را راهنمابی میکرد. مثال وقیر امتی

حذف نکیر و به روال گذشته بر نگردان، دستور خواهم داد بر روی   نقوش اسالیم را از روی سکه ها 

ب نمایند. عبدالملک پس از مشورت،با مشاوران خود،  ا به پیامتی )ص( شما ضر سکه ها کلمات نارسر

ر پیشنهاد کرد   اتور روم را به آگایه یم رساند. امام نتر امام باقر )ع(نا را از مدینه احضار کرد و تهدید امتی

ب کنند و در یک طرف آن سوره توحید و در طرف دیگر نام رسول  سکه های  ی از درهم و دینار ضر

ب میشود و تاری    خ ساخت آن منقوش گرد د  هللا را و در گرداگرد آن نام شهری که سکه در آن ضر

اتوری روم خنیی گردید.  ت را پذیرفت و بدین سان تهدید امتی  عبدالملک پیشنهاد آن حضر

 امام ب
ی

 اقر )ع( نهضت فرهنگ

ر در حلقه های گوناگون دریس، به عیل علیه السالم قرآن،   پس از رسول خدا )ص( صحابه و تابعیر

 احکام فقه 

ه و مغازی و حدیث نبوی و تفستر قرآن پرداختند از جمله امام سجاد )ع( پس از حادثه عاشورا در  ستر

)ع( با آموزشهای خود در این   مسجد النیی حلقه های یعیل علیه السالم تشکیل داد و سپس امام باقر 
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مسجد، جویندگان علم را از دور و نزدیک به سوی خود کشاند. بدین ترتیب بازماندگان صحابه و  

امون وی گرد یم آمدند و آثار و نشانه های دین را یم آموختند؛ چنان که   ر و رؤسای مذاهب، پتر تابعیر

ت به شماری از اهل خراسان و دیگر ممالک، مناس  ک حج را ت عیل علیه السالم یم داد. مثال حضر

 امام باقر )ع( با برگزاری جلسات عیل علیه السالم، مقام علیم اهل بیت را نیی ین نمود و حدیث، کالم 

ت برای پراید ریزی فقه. .و تفستر شیعه و  بنیانهای فکری مکتب تشیع را پایه گذاری کرد. آن حضر

ه و مغازی رسول هللا تالش بسیار نمود ا مام محمد بن عیل علیه السالم احادییر را قبول داشت که  ستر

از اهل بیت روایت شده باشد و این رهیافیر بود که فقه و كالم شیعه از آن رس برآورد و به نام مذهب 

اهل بیت خوانده یم شد و در آن، آرای فقیه متماین درباره بسیاری از وجوه فقه وجود داشت. به  

ت را پدر  ر سبب آن حضر فقه شیعه میدانند امام باقر )ع( با استناد به رواییر از رسول خدا )ص(  همیر

د، به جاهلیت مرده است.» وجوب اعتقاد به امامت را مورد تاکید  که فرمود: «هرکس بدون امام بمتر

 قرار میداد. 

ر  عقیده به امامت از دیدگاه امام محمد باقر )ع( مبتیر بر علم است، نه بر قدرت سیایس هرچند آن  نتر

حق امامان میباشد. امامت یگ از ستونهای عمده اسالم و محوری است که ستونهای دیگر برگرد آن  

هستند امامان حافظان و هادی )ع( مؤمنان اند و اطاعت آنان واجب است. آنان اهل ذکر و خزائن 

ابی یم علم الیه و نوری هستند که مؤمنان را به راه راست هدایت میکند و دلهای آنان را روشن

اث داده شده و آنها مفرسان وخ و راسخان در علم اند. از آنان باید   بخشند. قرآن به آنان به متر

تفستر و تأویل قرآن را پرسید. خدا )ص(ی تعایل به لطف و کرم خویش نور و حکمت به آنان ارزابر  

 داشته 

ش اند که دوسیر آنان بر م ر  ومنان واجب شده است. است. اینان افراد پاک و مصون از گناه و لتر

 شیعه، با جریانهای فکری و مذهیی انحرافر مواجه 
ی

امام باقر )ع( در راه احیای نهضت علیم و فرهنگ

 بود که برخر از آنها بدین قرار است

 و علیم یهودیان: 1
ی

یهودیان و اهل کتاب تازه مسلمان برای انحراف در مبابر اصیل  . فعالیتهای فرهنگ

ة رسول هللا و احکام  اسالیم بسیار میکشی  در باره انبیای الیه،ستر
ی

ر و ساختگ دند. آنان روایات دروغیر

ر  و شعائر اسالیم را در محافل علیم مسلمانان شیوع میدادند و برخر محافل علیم ناآگاه و ساده لوح نتر

در این روایات را در آثار خود یم نوشتند؛ به گونه ای که كعب األحبار میگفت: «هر صبحگاه کعبه 

برابر بیت المقدس سجده یم کند.» امام باقر )ع( سخن او را تکذیب کرد و فرمود خدا )ص(وند بقعه 

ر نیافریده است.   ای محبوب تر از کعبه روی زمیر

 غالت: 2
ی

امام باقر )ع( در دوران امامت خود با فرصت طلبابر روبه رو بود که با  . فعالیتهای فرهنگ

ش یم دادند. آنان به   سوء استفاده از روایات امامان، ر را در جامعه گستر  غلوآمتر
ی

احادیث ساختگ

ی از انحراف در   الوهیت افراد و انتقال روح از جسد مردگان به زنده ها قائل بودند. امام برای جلوگتر

ده ای با غالت داشت و حیر آنان را لعن میکرد.   جامعه اسالیم به ویژه در میان شیعیان، مبارزه گستر

: کلمه مرچنه از ارجاء به معنای تعویق و تأختر است و مرجئه گرویه بودند که  رافر مرجئهعقاید انح3،

درباره گناهکاران مسلمان حکیم نمیدادند و حكم آن را به روز جزا موکول یم داشتند و هیچ مسلمابر را  

 شوند  یمبه سبب گناهابر که کرده بود، محکوم یم کردند. اینان به آیه ای از سوره توبه متوسل 
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ُ علیٌم َحِكیٌم 
ه

وُب علیِهْم ۗ َواَّلل
ُ
ا یت ُبُهْم َوِإمَّ

ِّ
ا یَعذ ِ ِإمَّ

ه
ْمِر اَّلل

َ
 ِْل

َ
 ُمْرَجْون

َ
ُرون

َ
برخر دیگر،  وَوآخ

 آنهابی هستند که کارشان با خدا )ص(است که آنان را عذاب کند و یا از گناهانشان درگذرد. 

واجبات عمیل اسالم را تحقتر میکرد.عقاید وی با جهم بن صفوان یگ از پیشوایان مرجع بود که 

 امویان همسو بود. امام باقر )ع(ا به شدت با این گروه مبارزه یم کرد و بر آنها لعنت 
ی

سیاست فرهنگ

 میفرستند و آنان را کافر و دشمن اهل بیت میدانست 

ه السالم در خوارج گرویه مقدس مآب نادان بودند که پس از شهادت عیل علی :عقاید خوارج 4.

دنیای اسالم فتنه های بسیار به پا کردند. امام باقر )ع(ا با آنها مناظره و گفتگو یم کرد و آنان را رسوا 

یم نمود آن گونه که با نافع بن ازرق، رهتی خوارج ازارقه، با استناد به قرآن انتخاب حكم از سوی عیل 

 علیه السالم را تایید یم نمود. 

وان محمد بن حنفیه و پرسش ابوهاشم به شمار یم رفتند نام خود را از   اینان که . کیسانه: ۵ پتر

وان   وی انتظایم مختار و رئیس بن حنفیه پتر ابوعمره کیسان برگرفته بودند که فرمانده محافظان و نتر

مختار که به کیسانته مشهور بودند، ابوهاشم پرس موایل بود. با رحلت محمد را به پیشوای ی 

ر برابر امام باقر )ع( مردم را به سوی ابوهاشم دعوت کردند، ویل شیعیان بیشتر با امام  پذیرفتند و د

در رفت و آمد بودند. این امر موجب حسادت ابوهاشم گردید، از این رو روزی در مسجدالنیی به 

ت رسید و گفت: شما به دروغ و تزویر مدیع وصایت رسول خدا )ص( هستید. امام  حضور آن حضر

» مردم   باقر )ع(  فرمود: «چه هدفر داری؟ من فرزند فاطمه هستم و تو فرزند محمد بن حنفیه هسیر

ون کردند. امام باقر )ع( با این گروه ها مناظره و گفتگو   ر به ابوهاشم حمله بردند و او را از مسجد بتر نتر

ر یم نمود و انحراف ی، کالیم و فقیه مكتب اهل بیت را تبییر دیگر مذاهب  میکرد و دیدگاه های تفستر

 وِفرق را آشکار یم ساخت. 

ر توجه بسیار داشت.   و دییر جامعه نتر
ت برای اصالح فساد اجتمایع به تربیت اخالفر  آن حضر

ر   وی راستیر ش علوم خاندان رسالت، به آماده سازی یک نتر امام باقر )ع( به منظور تثبیت و گستر

بیل برحذر یم داشت از تنبیل و بی  مدافع حقوق اهل بیت یم پرداخت و آنان را از کسالت و تن

ی است. آدم کسل هیچ حفر را ادا نمیکند و کم حوصله بر  ید که این دو کلید هر رسر ر هتر  بتی
ی
حوصلگ

وی او را پیشه   سند و پتر
هیچ حفر ثابت نیم ماند. شیعیان ما نیستند، مگر کسابر که از خدا )ص( بتر

(وند و امانت داری و زیادی یاد خدا )ص( و روزه و  خود قرار دهند و آنها به فروتیر و ترس از خدا )ص

 نماز و نیگ به پدر و 

 به همسایگان محروم و وام داران و یتیمان و راستگوبی و خواندن قرآن و زبان از عیوب 
ی

مادر و رسیدیک

ر های ملت خود هستند.بدین سان امام باقر )ع( یارابر   ر شناخته یم شوند و اینان امیر
مردم بازداشیر

ع را برای آینده دشوار تشیع تربیت کردند. صالح   و شیعیابر استوار و مترسر

 شاگردان امام باقر )ع(

، اسایم   گ تربیت نمود که در منابع تاریخر  بتر
 خود، شاگردابر

ی
امام در دوران نوزده ساله نهضت فرهنگ

مصائب آن  نفر از آنان آمده است، از میان آنها چند نفر مشهورترند که از اصحاب رس و  ۴۶۷

، ابوبصتر مرادی، یزید بن معاویه عجیل و محمد بن مسلم ثقفر   ر ت بودند: از جمله زرارة بن اعیر حضر
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که امام صادق )ع( در باره آنان فرمود هیچ کس جز این چهار نفر یاد ما و احادیث پدرم را زنده نکرد و 

 َوالسَّ اینان از کسابر هستند که خدا )ص(وند در باره شان فرموده: 
َ
ٰ ِئك

َ
ول
ُ
أ
َ
ون
ُ
اِبق  السَّ

َ
ون

ُ
اِبق

 
َ
ُبون رَّ

َ
ُمق

ْ
 ۱ ۱و۱۰):  ۵۶.» لواقعه ( ال

ت فضیل بن یسار، جابر بن یزید جعفر)ع( وعبد هللا بن میمون   از دیگر یاران معروف آن حضر

 قداح بودند. 

 دارند.  
ی

ر شیبابر و برادرانش در حدیث و فقه شیعه سهم بزریک ت، زرارة بن اعیر در میان شاگردان حضر

ین خاندان، اهل کوفه بودند که یگ از مراکز مهم فقه و حدیث شیعه بود و نسل در نسل در کار  ا

. راه محله، فقیه،متکلم، ادیب و نویسنده بود و در   ر آموزش و نرسر حدیث و فقه شیعه فعالیت داشیر

اند. او روایات علم کالم و استدالل بسیار توانمند بود و کتابی به نام االستطاعة والجتی از او برجای م

ر به شمار  بسیاری از امام باقر )ع( نقل کرده است. ناگفته نماند که وی از شاگردان امام صادق )ع( نتر

 یم رود. 

ر از فقها و محدثان و ادبا و شاگردان صادق  ، عبدالملک و عبدالرحمن نتر برادران وی حفران و بگتر

ر )ع(ین فت بودند. امام صادق )ع( این خاندان را از اصح اب پدرش و گزاره را از پیشوایان و ارکان زمیر

 و نشانه های دین معرفر کرده است. 

 (آثار علیم امام باقر )ع

ت عبارت است از   برخر آثار برجای مانده از آن حضر

امام روایابر را یم پذیرفت که از اهل بیت روایت شده باشد. در منابع حدییی اهل سنت  الر روایات -1

ی أصول الفقه امام شافیع، موطأ مالک بن انس، تاری    خ و  همچون مسند 
احمد بن حنبل، الرسالة فر

ت نقل شده است.  ی و در کتب اربعه شیعه، روایات بسیاری از آن حضر  تفستر طتر

ت به نام ابوالجارود زیاد بن منذر نقل کرده   کتاب تفستر -2  این کتاب را یگ از یاران کوفر آن حضر

 است. 

یف وی  ۵۷هجری درحایل که  ۱ ۱۴انجام در هفتم ذیحجه سال امام باقر )ع( رس  سال از عمر رسر

ستان بقیع در کنار پدر   گذشته بود، به دستور هشام بن عبدالملک مسموم شد و از دنیا رفت و در قتی

ت هفت فرزند داشت که پنج تن از آنان به نامهای جعفر)ع(،  بزرگوارش مدفون گردید. آن حضر

 السالم، زینب و ام سلمه پس از پدر به حیات خود ادامه دادند.  عبدهللا، عیل علیه

 دوران امامت صادق )ع( آل محمد)ص(

هجری از أم فروه، دختر قاسم بن محمد بن ابوبکر  ۸۳جعفر)ع( بن محمد در هفده ربیع االول سال 

الم ل بود که به  در مدینه به دنیا آمد. پدر أم قزوه از فقها و محدثان و جدش از یاران عیل علیه الس

دست یاران معاویه در مض شهید شد. از القاب وی صادق )ع(، فاضل و طاهر و کنیه اش ابوعبدهللا 

است. امام صادق )ع( دوازده سال تحت تربیت و هدایت جدش امام سجاد )ع( قرار داشت و نوزده  

ر در دوران امامت پدرش امام باقر )ع( گذشت. وی از نزد یک شاهد گفتگوهای سال از حیات وی نتر

 علیم پدرش و شکوفابی دانش در مدینه بود. 
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دالیل امامت وی عالوه بر حدیث اوصیاب  االثیر عرسر و لوح، وصیت آشکار امام باقر )ع( ع درباره  

ت بودم، هنگایم  امامت یک بود. از طاهر یگ از یاران امام محمد باقر )ع( روایت شده که نزد آن حضر

ین مردم است.» و از جابر جعفر نقل شده که  که فرزندش جعفر)ع( و  ارد شد، وی فرمود: «این بهتر

ت به فرزندش جعفر)ع( اشاره کرد که   ت باقر )ع( در مورد امام پس از وی سؤال شد آن حضر از حضر

 این امام شماست. 

 اوضاع سیایس دوران امامت جعفر)ع( بن محمد 

 از پرآشوب ترین ادوار امامت شیعه و از سوبی  ساله امام صادق )ع( اال یگ ۳۴دوران طوالبر امامت 

 شکوفاترین روزگار علیم آن است. حال به ویژگیهای این دوره یم پردازیم. 

 انحطاط خالفت اموی .1 

ر وی   ۱۲۵با مرگ هشام بن عبدالملک در سال   رو به انحطاط نهاد. جانشیر
هجری خالفت مروابر

 ابخوار بود. وی رشته اتحاد خاندان اموی را ازولیعهد بن یزید بن عبدالملک، مردی عیاش و رسر 

ر مختل نمود خالفت او بیش از  و به اختالفات قبیله ای بزاری و قحطابر دامن زد و امور خالفت را نتر

ر پس   یک سال طول نکشید و به دست یزید سوم (یزید بن ولید بن عبدالملک) کشته شد. یزید دوم نتر

ر او ابرا هیم بن ولید نتوانست امور خالفت گسست هم را سامان  از شش ماه درگذشت و جانشیر

بخشید و پس از دو ماه، مروان بن محمد، نواده مروان با لشکری به سوی دمشق رفت و پایتخت را 

 های بی حاصل او به جاهیل از خراسان  
تضف کرد. وی اگرچه کاردان و کارآزموده بود، لشکرکیسر

ا اختالفات قبیله ای همچون عض .تا اندلس همه جا را شهرهای شام و عراق نتیجهای نبخشید؛ زیر 

ده داعیان عبایس در خراسان و  فرا گرفته بود: خوارج در عراق، شورش در خراسان، تبلیغات گستر

سپس لشکرکیسر ابو مسلم از خراسان به سوی عراق، رسانجام ابومسلم به همراه لشکریان خراسابر  

، در جمادی االخر سال خود در کنار رودخانه زاب بزرگ در شما فر کشور عراق کنوبر   ۱۳۲ل رسر

هجری مروان بن محمد را شکست سخیر داد و خالفت اموی پس از نود و یک سال وهفت ماه به  

ر شمس در مض رفتند و در حایل که در   پایان رسید. لشکریان عبایس به تعقیب مروان به شهر عیر

 کنیسه های مخفر شده بود، او را کشتند. 

ی خالفت عباسیان . شکل  ۲  گتر

ر مدیع قدرت سیایس در خاندان عباس عموی رسول  محمد بن عیل )ع( بن عبدهللا بن عباس نخستیر

خدا )ص(، بود که پدرش ابوهاشم، امام کیسانته را واداشت تا محمد را ویص خود قرار دهد. بدین 

م را همراه با ادعاهای  سان، محمد بن عیل علیه السالم وارد جریانهای سیایس شد و سازمان ابوهاش

سیایس وی به ارث برد. از آن پس محمد دعوتگران خود را به نواخ گوناگون به ویژه خراسان فرستاد؛ 

ایط سیایس و اجتمایع اماده پذیرای ی دعوت عباسیان بود.   چرا که در آنجا رسر

ی  های قبیلهای اعراب، ظل م وستم والیان  ضعف کارگزاران اموی، قیامها و شورشهای گوناگون، درگتر

اموی به خراسانیهاء دوری خراسان از دمشق مرکز خالفت اموی، عصبیت شدید اموی  ها در خوار  

ر هواداری خراسانیها از خاندان رسول هللا از عوامیل بود که خراسانیان را به سوی  کردن ایرانیان و نتر

ا به خراسان فرستاد و عباسیان کشاند. محمد بن عیل علیه السالم، امام عبایس دعوتگران خود ر 

ند، مردم را به شعار «الرضا)ع( من آل محمد» دعوت کن ند و از  دستور داد بی آنکه نام کیس را بتی
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مناقب خاندان رسالت و مظلومیت آنان و اینکه اسالم حقیفر نزد آنان است،سخن گویند. محمد در 

ر وی گردید.  ۱۲۸سال   هجری رحلت کرد و فرزندش ابراهیم جانشیر

ایط چنان فراهم بود که   ابو  مسلم خراسابر از سوی ابراهیم، به خراسان اعزام شد. در خراسان رسر

انبویه از خراسانیها با ابومسلم بیعت کردند و به او دوسیر و محبت عمیفر نشان دادند شایان توجه  

نبودند. به است خراسانیها به طور کیل از خاندان رسالت هواداری میکردند و تفاوبر میان آنان قائل 

اف کرد در دل خراسانیان محبت آل عیل  ر سبب منصور دوانیفر نزد یگ از خویشاوندان خود اعتر همیر

 علیه السالم با دوسیر ما درهم آمیخته است. 

ر رو ابومسلم به سفارش امام عبایس، خراسابر ها را «به سوی یگ از بیر هاشم»دعوت کرد   از همیر

ایط اجتمایع و سی ایس خراسان سود جست و هنگایم که نض بن سیار،کارگزار اموی ابومسلم از رسر

خراسان مشغول رسکوبی شورش یگ از خوارج بود، فعالیت خود را آغاز کرد. در این هنگام یگ از  

ی در مراکز  لشکریان نض به نام جدیع بن عیل علیه السالم کرمابر بر ارباب خود در مرو شورید و درگتر

ی ایط را برای ابومسلم فراهم کرد، از این رو با یاران و هواداران آل محمد وارد اداری خراسان، بهتر ن رسر

مرو شد و نض گریخت. ابومسلم به دنبال او شهرها را یگ پس از دیگری فتح کرد و لشکریان خراسابر  

هجری مرد و خراسانیها با لشکری بیش از  131خود را به تعقیب نض فرستاد. نض در ساوه به سال

 یس هزار نفر، پس از تضف همدان به سوی کوفه حرکت کردند و وارد این شهر شدند. 

هنگایم که اخبار خراسان به مروان بن محمد رسید، دستور داد ابراهیم امام عبایس را دستگتر کرده، به  

ر از قیمه تبعیدگاه ابراهیم مخفیانه خود  را به   قتل رساندند. ابوالعباس و منصور، برادران ابراهیم نتر

ر ابوالعباس  کوفه نزد ابوسلمه خالل، مشهور به وزیر آل محمد رس دعوتگر کوفه رساندند. ابوسلمه نتر

و برادرش منصور را در خانهای سکونت داد و حضور آنان را در کوفه مخفر داشت و چون یم ترسید  

ل ابوطالب کار وی پس از مرگ ابراهیم آشفته شود، درصدد برآمد از دعوت عباسیان به سوی آ

بازگرد د. بدین منظور نامهای به امام صادق )ع( و عبدهللا بن حسن بن حسن نوشه ور هر یک را به  

کوفه دعوت کرد. امام نامه ابوسلمه را در مقابل قاصد وی روی چراغ گرفت تا بسوخت و به پیک 

ت به نزد عبدهللا  بن حسن رفت  ابوسلمه گفت: «آنچه دیدی، به رفیقت بگو.» قاصد از نزد آن حضر

و نامه را بدو داد. عبدهللا پس از خواندن آن خشنود شد و به نزد امام صادق )ع( رفت و نامه 

 ابوسلمه را به وی نشان داد. 

آنگاه امام فرمود: «مگر تو ابو مسلم را به خراسان فرستادی؟ آیا کسابر را که به عراق آمده اند،  

د، گفت: «مخالفت تو از روی حسد است.» بدین سان، میشنایس؟» عبدهللا چون از پاسخ عاجز مان 

ایط اجتمایع آگاه بود، از نامه مکارانه ابوسلمه، فریب نخورد و   امام صادق )ع( که به خوبی از رسر

مصلحانه عبدهللا و فرزندش را از دخالت در این حوادث باز داشت. چند روز پس از ورود خراسانیها 

هجری ابوسلمه به مسجد کوفه رفت و  ۱۳۲ع االول سال به کوفه، در روز جمعه دوازده ربی

ر   ر نتر  کرد و کوفیر
تش عدل است، به خالفت معرفر ابوالعباس را به عنوان کیس که نسبش پاک و ستر

رضا)ع(یت خود را اعالم داشتند. بدین سان، فرزندان عباس عموی رسول خدا )ص( یک قرن پس از 

لعباس از ابوسلمه شکایت کرد. ابومسلم که از ابوسلمه دل  رحلت او به خالفت رسیدند. مدبر بعد ابوا

ر شایع کردند که خوارج او  ر او به کوفه فرستاد. پس از مرگ وی نتر خویسر نداشت، فردی را برای کشیر

 را کشتهاند. 
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ی بود که هجری به دنیا آمد.  ۸۰زید حدود سال  یک. قیام زید بن عیل علیه السالم :  ر مادرش کنتر

ر فرستاد. وی پانزده سال تحت ارشاد و هدایت پدرش قرار  مختار برای امام عیل )ع( بن الحسیر

یف ترین و بزرگوارترین فرزند بود. وی در عبادت،  داشت؛ تا جابی که پس از برادرش امام باقر )ع( رسر

ی و فقاهت بی همتا بود.وی د  و دلتر
ی

، قرائت قرآن، بخشندیک ر برابر مفاسد اجتمایع و پارسابی

اض   اض میکرد چند بار به شام رفت و اعتر ستمگری کارگزاران اموی به شدت یم ایستاد و به آنان اعتر

خود را نسبت به مظالم آل امیه به آگایه خلیفه اموی، هشام بن عبدالملک، رسانید وی خلیفه را به  

د راند. ناگفته نماند که پیشگوییهای ی از  تقوا و ترس از خدا )ص( سفارش کرد ویل هشام او را از خو 

 او شهادت خواهد بود.  
ی

ر رسیده است که فرجام زندیک رسول خدا )ص( عیل علیه السالم بن الحسیر

ت او را از   زید در روزگار امامت برادرش محمد بن عیل علیه السالم در صدد قیام بر آمد، اما آن حضر

را به خدا )ص( که تو همان به دار آویخته در كناسة و  این کار بازداشت و فرمود: «پناه یم دهم تو 

!» سیاست تقیه و سکوت امام باقر )ع( و فرزندشان موجب شد کوفر ها و عناض عمل   کوفه بایسر

گرای شیعه به سوی زید کشیده شوند. در یگ از مسافرتهای زید به کوفه، کوفیان با وعده های بسیار 

زن در رکا ب تو از کوفه و بضه و خراسان خواهند بود وی را به فریفتند و او که یکصد هزار مرد شمشتر

ر پیمانهای محکم با آنان همرایه کرد.   ۵پس از گرفیر

زید بیش از ده ماه در کوفه و دو ماه در بضه مخفیانه مردم را برای قیام دعوت نمود. شیعیان و برخر 

ر به او پیوستند و بدین ترتیب از  مردم کوفه پانزده هزار نفر با او همراه شدند. وی افراد دیگر فرق نتر

دعوتگران خود را به شهرهای دیگر فرستاد و مردم را به بیعت با خود دعوت کرد. بسیاری از شیعیان 

، به زید پیوستند. او مردم را به «الرضا)ع( من آل محمد »  به سب ب اعتقاد وی به خروج با شمشتر

سوی خود نخواند و هرگز ادعای امامت در برابر محمد باقر )ع( و  دعوت میکرد و هیچگاه کیس را به 

جعفر)ع( صادق )ع( نداشت؛ تا جابی که از فرزندش یحیر نقل شده که از پدرم تعداد امامان را 

پرسیدم و او گفت: «چهار نفر گذشتگان و هشت نفر بافر هستند.» سپس هر دوازده نفر را نام برد.  

؟ فرمود: «عهدی بود از  گفتم: آیا تو از آنان هسیر  ؟ گفت: نه. گفتم: پس نام آنها را از کجا دانسیر

 ۱رسول خدا )ص( که به ما رسیده است.»

اف داشت و هنگایم که هشام بن عبدالملک برادرش را با لقب  وی به مقام شامخ علیم برادر خود اعتر

( که او را باقر )ع( نامیده «البقره» یاد کرد، زید هشام را رسزنش کرد و گفت با سخن رسول خدا )ص

است، مخالفت نکن، در روز قیامت هنگایم که او به بهشت رود و تو به دوزخ، رسول خدا )ص( پاسخ 

مخالفت تو را خواهد داد. زید بن عیل علیه السالم برای امر به معروف و نیه از منکر و خونخوایه  

ر رو گروه های گوناگون ر با شمشتر خروج کرد و به همیر له و برخر  حسیر ر وان معتر شییع و غتر شییع، پتر

از محدثان و فقهای کوفه همچون ابوحنیفه و یحیر بن دینار از او حمایت کردند. زید برای به دست 

آوردن حمایت عمویم مسلمانان، خالفت ابوبکر و عمر را پذیرفته بود، اما هنگایم که بزرگان کوفه نظر  

ر پر سیدند. وی پاس ین بندگان برای جانشییر رسول  وی را درباره شیخیر خ روشیر نداد و گفت: «ما بهتر

هللا بودیم و آن را از دست ما گرفتند.» از این رو آنان زید را ترک کردند و از بیعت وی رس باز زدند و  

گفتند: «ابوجعفر)ع( محمد باقر )ع( شایسته امامت است و جعفر)ع( بن محمد پیشوای ما پس از 

ر آنان را «رافضه» نامید و میگفت: «شما   پدرش میباشد و او به امامت شایسته تر از زید است. زید نتر

مرا رها کردهاید، همانگونه که خوارج عیل علیه السالم را ترک کردند.» از آن هنگام برخر از اهل  
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» یم نامند. زید در اول ماه صفر  و صادق )ع(ین را «رافضر هجری قیام خود  ۱۲ ۲سنت، شیعیان پتر

شعار «یا منصور آمت» آغاز کرد و در بیعت با مردم گفت من شما را به کتاب خدا )ص( و سنت را با 

ر حقوق محرومان و تقسیم   پیامتی )ص(ش و جهاد با ستمگران و همرایه با ضعیف شدگان و پرداخیر

 اموال دولیر به مستحق آن و یاری رساندن به ما اهل بیت در برابر کسابر که با مایم جنگند، دعوت

اف این شهر روبه رو شد و جز چهارصد نفر،   میکنم زید همچون دیگر قیامهای کوفه با خیانت ارسر

هجری   ۱۲ ۲کیس وی را یاری نکرد، اما با این همه. دو روز مقاومت کرد و رسانجام در دوم صفر سال 

 به شهادت رسید. یارانش جنازه وی را در جوی آبی دفن کردند ویل یوس
ی
ف بن در چهل و دو سالگ

عمر ثقفر وایل شهر، أن را پیدا کرد و در گناوه کوفه به دار کشید، تا اینکه . از سه سال به دستور ولید 

ش را در آب فرات ریختند  ر آوردند و آتش زدند وخاکستر  بن یزید خلیفه اموی جنازه او را پاییر

ر شد و ی ک هزار دینار میان امام صادق )ع( هنگایم که ختی شهادت زید را شنید، بسیار اندوهگیر

 خانواده کسابر که همراه زید کشته شده بودند، پخش کرد. 

 پس از شهادت زید در کوفه مردی از بیر اسد به یحیر بن زید گفت  دو. قیام یحیر بن زید: 

ر به اتفاق برخر از هواداران پدر  خراسانیها شیعیان شما هستند؛ بهتر است نزد ایشان بروی یحیر نتر

امون  خود به خراسان  و شهرهای بیهق، نیشابور و رسخس رفت بدین ترتیب بسیاری از شیعیان، پتر

وی گرد آمدند و با وایل نیشابور جنگیدند و او را کشتند. سپس یحیر رهسپار بلخ شد، ویل سپاهیان 

های اصابت کرد و کشته   ر وایل خراسان در جوزجانان راه را بر او بستند. در هنگامه جنگ به یخ ی نتر

 جسد یحیر را فرود آورد و در رس پل در   شد و 
جسد وی را به دار آویختند، تا اینکه ابومسلم خراسابر

 نزدیگ بلخ دفن کرد. مردم خراسان هفت روز عزاداری کردند و چنان از کشته شدن وی

ر شدند که در آن سال هرچه نوزاد پرس به دنیا آمد، آنان را زید و یحیر نام نهادند که این   اندوهگیر

 بیانگر محبت خراسانیها به خاندان رسالت است. 

 وی که از نوادگان جعفر)ع( طیار بود، در کوفه یاران زید را به دور خود سه. قیام عبدهللا بن معاویه: 

هجری خروج کرد، اما شکست خورد و به ایران گریخت.سپس بر  ۱۲۷جمع نمود و در محرم سال  

یافت و اصفهان را مرکز حکومت خود قرار داد. پس  اصفهان و فارس و ری و همدان و قومس دست 

از حدود دو سال از حکومت وی، چون سسیر یاران خود را در برابر سپاه مروان بن محمد آخرین  

ر که    پناه برد. ابومسلم نتر
خلیفه اموی دید، اصفهان را رها کرد و به خراسان نزد ابومسلم خراسابر

 هجری به قتل رسانند.  ۱۳۱دید، دستور داد وی را در سال هرگونه رقییی را برای عباسیان نیم پسن 

محمد بن عبدهللا از نوادگان امام حسن بود که پدرش از  چهار. قیام محمد بن عبدهللا بن حسن: 

کودیک وی را برای ایفای نقش مهدی به خاندانش معرفر کرده بود. او را به سبب عبادت و زهد 

ز مرگ ولید بن یزید، پدر محمد خویشاوندان و یاران خود را بسیارش «نفس زکیه» یم خواندند. پس ا

ر مکه و مدینه گرویه از بیر هاشم و بیر عباس  در مراسم حج به سوی پرسش دعوت کرد و در ابواء بیر

را فراخواند تا با محمد بیعت کنند. نفوذ عبدهللا حسن در میان بیر هاشم موقعیت فرزندش را تحکیم  

 از بیر عباس به ویژه منصور و دو برادرش ابراهیم و ابوالعباس حضور کرد و در این جلسه برخر 

لیان و از اصحاب عمرو بن عبید بود.  ر و معتر  پتر
داشتند و با نفس زکیه بیعت نمودند؛ چرا که در جوابر

در این جلسه جعفر)ع( بن محمد به شدت مخالفت کرد و فرمود: «این کار را نکنید؛ زیرا زمان ظهور 
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ر نیست» عبدهللا  مهدی نرسی ده است. ای عبدهللا! اگر تو گمان کردهای که پرست مهدی است، چنیر

ر شد و گفت: حسودی که نسبت به پرس من داری، شما را به این سخن وادار کرده است.   خشمگیر

سند، نه  ر نیست، بلکه نه این مرد و برادران و فرزندانشان به خالفت متر امام صادق )ع( فرمود: «چنیر

س دست مبارک خود را به پشت ابوالعباس زد و گفت به خدا )ص( منصب خالفت به تو و شما. سپ 

سد و پرسان تو مقتول خواهند شد.   فرزندانت نخواهد رسید بلکه این منصب به آنان متر

ایط آگاه بود مسلحانه عبدهللا بن حسن را از ادعاهای   امام صادق )ع( که به خوبی از اوضاع و رسر

یل او نپذیرفت و ادعای مهدویت پرس خود را دنبال کرد. در واقع وجود روایات  سیایس بازداشت، و

ایط اجتمایع جامعه اسالیم، گرایش به مهدی را در میان مردم به وجود  اسالیم در باب مهدی و رسر

آورده و زمینه قیام نفس زکیه را فراهم کرده بود، اما برخالف محبوبیت نفس زکیه و پدرش عبدهللا،  

ند. اینان هیچ کدا م «با قدرت عمل نکردند و به عباسیان اجازه دادند تا این کار عمل را در دست گتر

تماشاگر انفعایل تحول بزرگ و سقوط بیر امیه بودند در حقیقت همه عناض الزم برای انقالبی 

د، جایز  ر به نخست را متر به و عمل اول بود و هر کس ضر ر وجود داشت و تنها مسئله، ضر ه  موفقیت آمتر

ر محمد بن  د.» در این میان، منصور وارد عمل شد و چون به خالفت رسید، هدفر جز یافیر را میتی

عبدهللا نداشت. وی جاسوسابر براین پدر و پرس گمارد و از یک یک بیر هاشم از احوال آن دو ختی  

ی محمد  بن عبدهللا   میگرفت. او حیر چندین بار کارگزاران خود بر مدینه را به دلیل کوتایه در دستگتر

عزل کرد. نفس زکیه در حجاز متواری بود و کیس به او دست نیم یافت، تا اینکه منصور دستور  

ده نفر دیگر را صادر کرد و آنان را زیر شکنجه قرار داد، ویل این   ر ی عبدهللا بن حسن و ستر دستگتر

ر انداز گردید. در حجاز   جز اندیک همهتالشها بی ثمر بود. در همه جا آوازه نفس زکیه طنیر

مشتاق قیام وی بودند. مالک بن انس، رئیس مذهب مالگ مردم را به حمایت از نفس زکیه فراخواند  

ر اعالم همکاری کردند. رسانجام نفس زکیه در ماه جمادی االخر سال   له کوفه و بضه نتر ر و زیدیه و معتر

گ با وی بیعت کردند منصور  هجری مردم مدینه را به سوی خود فرا خواند و مردم حجاز بی درن ۱۴۵

ر وی بر آمد، اما وعده های او   نامهای به بی نوشت و با وعده امان و یک میلیون درهم در صدد فریفیر

د شدیدی میان هواداران محمد و ۱۴۵کارساز نبود. به هر روی، در چهارده رمضان سال  هجری نتی

ر پیکرکشته شد و بدین ترتی  ب پیش بییر امام صادق )ع( به  سپاه عبایس در گرفت و محمد در حیر

 وقوع پیوست. 

یل و زیدی بضه و کوفه  ر ر قیام نفس زکیه را برادرش ابراهیم هدایت میکرد. محافل معتر در بضه نتر

همراه با فقهای بزرگ عراق همچون ابوحنیفه، با صدور فتوای دییر از ابراهیم حمایت کردند. ابراهیم 

و در هواداران خود را به سوی کوفه حرکت دا د، ویل در میان راه در بنا خفری با قوای عبایس در گتر

بیست و پنجم ذی حجه همان سال کشته شد. شکست نظایم قیام نفس زکیه و برادرش نایسر از این 

 در آغاز قیام در مدینه و بضه، شتاب بیجا و فراگتر بودن  
ی

عوامل بود: عدم سازماندیه و ناهماهنگ

اسوسان عبایس در میان لشکریان نفس زکیه و رسعت عمل لشکریان قیام در نواخ دیگر، نفوذ ج

ی  ها میان دو دسته از خاندان هاشم روی داد: یگ از خاندان عباس عموی   عبایس بدین سان، این درگتر

وعیت خود را از جانب رسول   رسول خدا )ص( و دیگری از خاندان عیل )ع( و فاطمه هر دو گروه مرسر

ر در میان فرزندان هللا میدانستند. از سوی  ی شیعه نتر  ی بر رس امامت و رهتی
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ر و  عیل علیه السالم اختالف افتاد و آنان به سه گروه تقسیم شدند: نسل امام حسن، نسل امام حسیر

نسل محمد بن حنفیه. هر سه گروه نظریات گوناگوبر در توجیه دعاوی خود گفتند تنها پرسان عیل 

 علیه السالم از فاطمه ، حق 

گرویه معتقد به نظریه نص بودند و جانشییر دارند. از این رو بنابر نص امام حسن  برادرش  داشتند:  

ر امامت در خاندان وی است. گروه دیگر، فرزندان امام  ر نتر به جانشییر او رسید و پس از امام حسیر

ر و حسن نا بودند که اعتقاد داشتند هر کدام از اعقاب فرزندان عیل علیه السالم از نسل امام ح سیر

 امام حسن، 

وان زید بن عیل علیه السالم و نفس   ط قیام دارا هستند. این گروه شامل پتر  امامت را به رسر
ی

شایستگ

زکیه اند، گروه سوم، کیسانیه و هواداران محمد بن حنفیه بودند که اعتقاد داشتند فرزندان عیل )ع( 

ر اختالف ی در میان حیر از زنان دیگر، برای امامت محق اند. به سب ب همیر ات در باب امامت و رهتی

شیعیان بود که امام صادق )ع( به تیی ین هرچه بهتر نظریه نص و علم امام پرداخت و برای ممانعت  

ر بیشتر  ، به توضیح و تبییر
وان خود در دام شیعیان افرایط و عمل زده زیدی وکیسابر از افتادن پتر

ت در آشفته بازاری ک  ر امامت ظهور یم کردند،  نظریه تقیه روی آورد. آن حضر ه که گاه مدعیان دروغیر

د، به مرگ   شناسابی امام را بر هر مومیر واجب دانست جاهلیه هر که امام خود را نشناخته بمتر

 جاهلیت مرده است. 

ایط سخت اجتمایع نیازمند تقیه   بدین سان، هر مؤمیر وظیفه دارد امام خود را بشناسد، ویل در رسر

ایط اجتمایع بتواند نسبت به جایگاه خود وامام شناخت بیاید: آن  است تا در پاسخ به نیا ز زمان و رسر

گونه که امام صادق )ع( عیل علیه السالم بن خیس را از فاش کردن ارسار خود بر حذر داشت و به او 

فرمود هرکس از فاش کردن ارسار ما خود داری کند، خدا )ص(وند نوری میان چشمانش قرار میدهد 

ر فرمود  ی جامعه نتر ت از ادعای امامت و رهتی هر که تقیه ندارد ایمان ندارد با این همه، آن حضر

اسالیم دست نشست؛ چنان که در مراسم عرفه از امامت رسول هللا و اجدادش سخن گفت و خود را 

ر آنان معرفر کرد.   جانشیر

یک بن شیخ مهری:  یک از اعراب شیعه ساکن بخارا بود. وی در سا پنج. قیام رسر هجری به ۱۳۲ل رسر

تایس از قیام یحیر بن زید، تنها یک سال پس از آغاز خالفت عبایس مردم شهر خود را به خالفت  

یک یم گفت اکنون که از رنج آل مروان خالیص یافته  فرزندان امام عیل علیه السالم دعوت کرد. رسر

 خال
ی

 ; quotفت وی را دارند.& ایم، نباید رنج آل عباس را تحمل کنیم، و فرزندان پیامتی )ص( شایستگ

یک به رسعت فراگتر و دامنه آن به شهرهای سمرقند و خوارزم کشیده شد. در بخارا یس هزار   قیام رسر

نفر با وی بیعت کردند. رسانجام ابومسلم لشکری ده هزار نفری به بخارا فرستاد و با خشونت هرچه  

ق اسالیم که تمامتر شهر را به آتش کشید و قیام را رسکوب کرد. بدین ترتی ب قیام شیعیان بخارا و رسر

انقالب عباسیان از آن برخاسته بود، به دست ابومسلم به خاک و خون کشیده شد، اما پیامد آن  

ر پهناور خراسان بزرگ بود. خراسانیها مشتاقانه علویان را  پدیدار شدن جوانه های تشیع در رسزمیر

ر از شیعیان راست ر امامان بودند؛ آن سان که تشیع در نیشابور و بیهق  یاری رساندند و برخر از آنان نتر یر

ده یافت و شیعیان نیشابور خمس و صدقات خود را برای امامان شیعه از جمله مویس )ع(   نفوذ گستر

ر خراسان چنان آماده دعوت امامان بود که «مردی از کوفه به   بن جعفر)ع( ارسال یم کردند. رسزمیر
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عفر)ع( بن محمد دعوت کرد.» سادات و علویان بسیاری به  خراسان آمد و مردم را به والیت ج

 نیشابور و 

ر بودند که   بیهق مهاجرت کردند که از آن جمله سادات حسییر آل زباره از نسل امام عیل )ع( الحسیر

ر دست یافتند.   به مقام نقیب سادات خراسان نتر

  نهضت علیم امام جعفر)ع( صادق )ع( 

 از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ چرا که در این دوران امام صادق )ع( ¥ به لحاظ س
ی

یایس و فرهنگ

ی این دو خاندان فرصت ارزشمندی را در  دوران افول بیر امیه و ظهور عباسیان آغاز شده بود و درگتر

ش دهد و به آماده سازی شیعیان آگاه،   اختیار امام صادق )ع( نهاد تا نهضت علیم تشیع را گستر

داز  ع بتی د. روزگار امام یگ از شکوفاترین اعصار هیات علیم مسلمانان است؛ بدین بیان استوار و مترسر

که در سده دوم نهضت علیم جمع و تدوین حدیث که با همکاری و مساعدت عمر بن عبدالعزیز در 

ی تداوم یافت. سده دوم  شام و به نهضت امام باقر )ع( در مدینه آغاز شده بود، با قوت بیشتر

ی مکاتب  هجری در زمینه شک وفابی انوار معرفت اسالیم و علوم گوناگون، دوره تدوین و شکل گتر

ی  گوناگون علیم و فکری بود. در عض امام صادق )ع( مذاهب فقیه اهل سنت در حال شکل گتر

ق) بنیانگذار مکتب فقیه مالکیت و صاحب کتاب موطا که از کهن ترین   ۱۷۹بود. مالك بن انس ( 

است با امام صادق )ع(ا پیوندی نزدیک داشت و از خوان علیم وی بهره   مجامع حدییی جهان اسالم

د.ابوحنیفه نعمان بن ثابت (  ر گاه در مناظره   ۱۵۰میتی  و مفیر عراق نتر
ق.) موسس مذهب فقیه حنفر

کت یم جست. و از پاسخ باز یم ماند و سکوت میکرد محمد بن اسحاق (  ت رسر ق.)  ۱۵۱با آن حضر

ة النبو  ه خود نقل کرده است. سفیان ثوری صاحب کتاب الستر یة اخباری از امام صادق )ع( در ستر

ت بیان کرده است شاگردان آن  ۱۶۱(  ق) از محدثان و فقهای بزرگ، روایات بسیاری از آن حضر

، که در رشته های گوناگون علوم به راهنمابی امام صادق )ع( به تحقیق 
ت نه تنها در علوم دییر حضر

مثال أبو اسحاق ابراهیم بن حبیب فزاری از دانشمندان نجوم که در جداول   و پژوهش یم پرداختند؛

ر کیس است که اسطرالب (آیینه ستاره) را ساخت. یگ از   دارد و نخستیر
نجویم به نتی و نظم تالیفابر

تالیفات او کتاب تسطیح الكره است که منجمان اسالیم از آن بهره بردهاند. از دیگر شاگردان آن 

ت جابر  بن حیان بن عبدهللا کوفر است که از مفاخر بزرگ علیم شیعه به شمار یم رود و آثار و   حضر

منطق نگاشته است. شایان بسیاری در شییم، ریاضیات، كیمیا، مکانیک، طب، فلسفه توجه است 

ر را مطرح کرد نهضت ترجمه علوم  ر بار پس از امام عیل )ع( حرکت زمیر امام صادق )ع( برای نخستیر

عربی مرحله مقدمابر را پشت رس نهاده بود با ورود ایرانیها به تشکیالت اداری دستگاه خالفت   به زبان

ر این نهضت شکل گرفت و برخر متون علیم و ادبی از  عبایس به ویژه در دوران منصور، مرحله نخستیر

الحسن زبان پهلوی و سانسکریت هندی به زبان عربی ترجمه شد. مثال كتاب زی    ج شهریار از سوی ابو 

عیل علیه السالم بن زیاد تمییم و برخر آثار مانویان و دهریان و برخر کتب طیی و فلسفر و کلیله و 

دمنه به دست عبدهللا بن مقفع به عربی ترجمه شد. ابن ابی العوجاء و یحیر بن زیاد و حماد عجرد در  

ش عقاید آنان در میان مسلمانان شد.ه   تایید مذهب مانوی کتیی موجب گستر

تالیف کردند که هنگایم که امام صادق )ع( به امامت رسید، حرکت علیم شیعه به همت امام باقر 

 )ع( در

ت بر شالوده بنابی که پدرانشان بنیان نهاده 
 فرآیند توسعه و شکوفابی قرار گرفته بود. آن حضر
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)ع( در   بودند، نهضت علیم خود را بی ریزی کرد. حلقه های دریس گوناگون زیر نظر امام صادق

ت را بالغ بر چهار  ش یافت که اصحاب حدیث، اسایم ثقات از راویان آن حضر مسجدالنیی چنان گستر

 هزار تن نوشته اند. 

وان دیگر مذاهب اسالیم، ناگزیر بود به پرسشها و   امام صادق )ع( افزون بر پاسخگوبی به شبهات پتر

ر پاسخ گ ر رو، وی برای حراست فکری  اشکاالت مسیحیان، یهودیان، دهریان و مانویان نتر وید. به همیر

 در مدینه بی ریخت که 
ی

 از اسالم و هویت اصیل تشیع، نهضت آموزیسر و پژوهیسر بزریک
ی

و فرهنگ

عناض آن از تمایم فرق و مذاهب و از رستارس جهان اسالم به ویژه کوفه، به آموزش و تألیف و تحقیق 

ت گواه این مدعاست. مشغول بودند. نگایه به فهرست آثار شاگردان آن ح   ضر

 روش آموزیسر و پژوهیسر امام صادق )ع(

جعفر)ع( بن محمد به پرورش شاگردان دانش پژوه اهتمام ویژه ای داشت. شاگردان ایشان تالیفات  

ر تصحیح و یا تایید یم نمود. برای مثال، عبیدهللا بن  ت نتر خود را بر وی عرضه یم داشتند و آن حضر

ر آن را صحیح دانست. روش  عیل علیه السالم حلیی کتا  ب خود را عرضه کرد و امام صادق )ع( نتر

ت با شاگردانش به گونه ای بود که شکوفه های دانش در آنان جوانه زند و دریچه  تدریس آن حضر

های اجتهاد بر روی آنها باز شود و در شاخه های علوم صاحب نظر شوند. امام دستور یم داد در 

ر نظرهای اجتهادی )ع( آنان را رد ویا تایید میکرد. ایشان  مسجدالنیی حلقه فتوا تشکیل دهند و او نتر

سید از من، پیش   برای تفهیم بهتر مسائل علیم، بر پرسش تأکید داشت و به شاگردانش میفرمود: «بتی

 از آنکه مرا از دست بدهید.»

ت بنیان علیم یارانش را استوار یم ساخت تا بتوانند در برابر   بایستند آن حضر
ی

ر فرهنگ امواج سهمگیر

ر آنان را وامیداشت تا حلقه های گوناگون دریس برقرار کنند و برای ایجاد   و شبهات را پاسخ گویند. نتر

روح خودباوری و استقالل علیم و اعتماد به نفس در آنان، پاسخ به سواالت علیم را به شاگردانش 

ر با استدالل  قوی به آنها آموزش یم داد در عض امام صادق )ع( از  وایم نهاد و پاسخ های تکمییل را نتر

سوی ارباب ملل و نحل و فرق و مذاهب گوناگون پرسشها و شبهات مختلفر درباره اسالم در میان  

ر شاگردان خود را موظف یم کرد این گونه سواالت را از طریق مناظره   شیعیان شیوع یافت. امام نتر

له، مرجئه و خوارج را ابطال کنند. امام  های علیم پاسخ گویند و نظرها و افکا ر ر غتر علیم ملحدان، معتر

صادق )ع( از شاگردان متخصص خود برای این گفتگوهای علیم سود یم جست و در موارد الزم خود  

کت میکرد و به آرایم و با استدالل عقاید انحرافر مخالفان را رد یم کرد؛ آنگونه که با   در مناظرات رسر

 شستهای علیم گوناگوبر داشت. ابن ابی العوجه ن

بدین سان، آوازه علیم و نفوذ معنوی و روحابر امام صادق )ع( همه جا را فرا گرفت و علم حدیث، 

کالم، تاری    خ، تفستر و قرائت شکوفا شد. ایشان فقه آل محمد را تدوین نمود وبسیاری از ابواب فقه و 

ر روی، فقه ش یعه امایم را فقه جعفر)ع(ی یم گویند. مقام احکام فقیه شیعه را بنیان نهاد. از همیر

علیم امام صادق )ع( چنان بود که بسیاری از دانشمندان و محدثان بزرگ اهل سنت همچون مالک 

بن انس، ابوحنیفه و سفیان ثوری به محضر او یم آمدند و به جمع آوری و روایت حدیث یم 

ر از جعفر)ع( بن محمد ندیده ام.» مالک پرداختند؛ چنان که ابوحنیفه درباره وی میگفت: «عالم ت

ر یم گفت   بن انس نتر
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هیچ چشیم ندیده و هیچ گویسر نشنیده و در خاطر هیچ کس خطور نکرده که در علم و فضل و ورع  

ت یم نویسد مقام  و عبادت، کیس بر جعفر)ع( بن محمد مقدم باشد. ابن خلکان درباره آن حضر

 ست که حاجت به بیان باشد فضل جعفر)ع( صادق )ع( مشهورتر از آن ا

اث علیم امام جعفر)ع( صادق )ع(   متر

سال امامت طوالبر خود ابواب علم را بر روی شاگردان و دانشمندان اسالیم گشود و  ۳۴امام در طول 

ات   مرجع دییر و علیم شیعیان گردید. وی با قدرت هرچه تمام تر نهضت بزرگ علیم برپا کرد و متر

 برای جهان
ی

یک ت عبارت است از:  عظیم و ستر  اسالم و تشیع بافر نهاد. برخر از آثار أن حضر

از امام هزاران روایت در کتب اربعه شیعه و برخر از صحاح ششگانه و کتب تاریخر و کالیم   . روایات: 1

ت  اهل سنت و تشیع آمده است. شمار بسیار این روایات بیانگر عظمت نهضت علیم آن حضر

 است. 

ت ب  :. نامه ها2 ه یارانش نامه های ی نگاشته که از آن جمله پاسخ به سؤاالت احمد بن عیل  آن حضر

، وایل اهواز است.   علیه السالم نجایسر

 : این کتاب منسوب به امام صادق )ع( است. . کتاب االمامة3

ت است.  . کتاب الفضائل: 4 ر منسوب به آن حضر  این کتاب نتر

بر رد ملحدان نگاشته و در اثبات صانع میباشد و آن : امام صادق )ع( این رساله را . رساله االهلیلجة۵

 را مفضل بن عمر روایت کرده است. 

: امام صادق )ع( این رساله را برای مفضل بن عمر جعفر انشاء کردند که شامل . توحید مفضل6

 اثبات صانع شگفتیهای آفرینش و رد دیدگاه های مادیون است. 

 درباره مسائل دییر برای یارانش نگاشته است. : امام این رساله را . رساله به یارانش7

این رسائل را جابر بن حیان، شاگرد امام صادق )ع( درباره شییم و کیمیا و  . رسائل جابر بن حیان: 8

شاگردان امام  علوم گوناگون از روی رسائل امام نگاشت که دارای هزار ورق و شامل پانصد رساله بوده  

  صادق )ع( 

شکوفابی نهضت علیم امام صادق )ع(، طالبان علم و دانش را از رسارس جهان   همانگونه که بیان شد،

ت تا چهار هزار نفر  ت کشاند. در منابع، شمار شاگردان آن حضر اسالم به ویژه کوفه به سوى أن حضر

نفر از شاگردان ایشان را نام برده که   ۲۳۸هزار و   ۳ذكر شده، ویل شیخ طویس در رجال خود نام 

 آنان از زنان اند. برخر از مشهورترین آنان عبارتند از: دوازده نفر 

شش نفر از اصحاب امام صادق )ع( ، به اصحاب سته معروف اند و همة   . اصحاب ششگانه: 1

حدیث شناسان و رجال شناسان شیعه آنان را مورد وثوق دانسته اند و به جاللت قدر آن اذعان  

دراج، عبدهللا بن مسكان، عبدهللا بن بختر حماد بن  دارند. نام آنان از این قرار است: جمیل بن 

 عییس، حماد بن عثمان و أبان بن عثمان بن أحمر. 

وی اهل کوفه بود و افتخار خدمت و مصاحبت با امام صادق )ع( را داشته  . معیل )ع( بن خیس: 2

ت و نام شیع یانش را فاش داود بن عیل علیه السالم، وایل مدینه وی را احضار کرد تا أرسار آن حضر
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کند. وای از آن کار خودداری نمود و در پاسخ تهدید به قتل وی گفت: «اگر مرا بکیسر رستگار خواهم 

کشت و تو بدبخت خوایه شد.» رسانجام وایل مدینه دستور داد: تا او را به قتل رسانند و امام صادق  

ر کرد.  ر بهشت را برای وی تضمیر  )ع( نتر

ین یاران امام صادق )ع( به شمار یم رفت و ساکن کوفه بود. هشام وی از بزرگتر  . هشام بن حکم: 3

احادیث بسیاری در باب امامت و فقه نقل کرده است. وی اهل کالم بود و در کتاب اصول کافر و 

منابع رجایل مناظرات بسیاری در باب توحید و امامت از وی نقل شده است.وی کتابی به نام الفاظ در  

که امالی امام صادق )ع( بود. نجایسر وی راصاحب یس اثر دانسته که بیشتر  باره علم اصول نگاشت  

آنها در باره علم کالم بود. هشام به کار تجارت مشغول بود و در اواخر عمر در بغداد ساکن شد و در 

 هجری از دنیا رفت.  ۱۷۹سال 

، ساکن کوفه و  . مؤمن الطاق: 4 متکلیم حاذق بود و در نام وی محمد بن عیل )ع( نعمان، ایرابر

له و خوارج مناظره داشت واز قدمای   ر  میکرد. وی با أبوحنیفه و رؤسای معتر
ی

اواسط قرن سوم زندیک

متکلمان شیعه به شمار یم رود. او کتابهای ی در اثبات مذهب شیعه و امامت عیل علیه السالم و رد  

له نگاشته است.  ر  خوارج و معتر

 شهادت امام صادق )ع(

ت گمارده  امام در اوا خر حیات خود از سوی منصور به شدت تحت نظر بود و جاسوسابر بر آن حضر

 وی مانع از آن بود که کارگزاران منصور بتوانند از ایشان 
ی

بودند، ویل سیاست تقیه و مراقبت همیشگ

بهانه ای به دست آورند. منصور در دوران خالفت خود با علویان به دشمیر پرداخت؛ به گونه ای که  

ر هنگایم که محمد بن عبدهللا  شم اری از آنها را به کوفه آورد و در زندان هاشمیه محبوس کرد. همچنیر

و برادرش قیام کردند، وی چند نفر از آنان را کشت. منصور پس از رسکوبی مدعیان و رقبای خود چون 

ین پیشوای علیم و فکری مسلمانان است، او را به عر  اق احضار کرد. یم دانست امام صادق )ع( بزرگتر

.» را بخواند و  ت به نزد وی رفت، دعای «یا عدبر عند شدبر و یا غوبی عند کربیر هنگایم که آن حضر

 به نزد منصور رفت. خلیفه عبایس پس از دیدن امام ما گفت 

امام صادق )ع(  ۱خدا )ص( بکشد مرا اگر تو را نکشم آیا تو در باره سلطنت من به جدال پرداختهای

از خود نفر کرد و به مدینه بازگشت. منصور بار دیگر به وایل خود در مدینه که یگ از اتهامات را 

ت را آتش زد، ویل امام   ر خانه آن حضر علویان بود دستور داد خانه امام صادق )ع( را آتش زند. وی نتر

به   از میان آتش نجات یافت و فرمود: «منم پرس ابراهیم خلیل خدا )ص(.» رسانجام امام صادق )ع( 

 هجری شد.  ۱۳۸دستور منصور عبایس در بیست و پنجم شوال سال 

ستان بقیع در کنار پدر و جدش به خاک از میان  ده مسموم شد و به شهادت رسید و در قتی ستی

هجری از دنیا رفت و   ۱۳۸فرزندان امام صادق )ع( اسماعیل ده سال پیش از رحلت پدر در سال 

دند. امام جنازه وی را از روستای عریض در شم  مدینه به بقیع آوردند و در آنجا به خاک ستی
فر ال رسر

صادق )ع( از آن رو که اسماعیل فرزند بزرگ ترشان بود، وی را بسیار دوست یم داشتند، از این روی  

ر  ر دستور دادند جنازه اش را چندین بار بر زمیر در فوت او بسیار بیتابی نمودند و در تشییع وی نتر

ت این بود به کسابر که گمان امامت بگذارند و در هر ب ت به روی او نگاه میکرد هدف آن حضر ار حضر

 و جانشییر او را داشتند، نشان دهد که اسماعیل از دنیا رفته است. 
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 پس از رحلت امام صادق )ع( شیعیان شش گروه شدند: 

وان مویس )ع( بن جعفر)ع(  1. یس )ع( بن بیشتر شیعیان امام صادق )ع( معتقد به امامت مو  :پتر

جعفر)ع( بودند. بسیاری از یاران امام صادق )ع( همچون هشام بن سالم،ومؤمن الطاق، أبان بن 

 تغلب و هشام بن حکم به مویس )ع( بن جعفر)ع( گرویدند 

گرویه از شیعیان به امامت عبدهللا بن جعفر)ع( معتقد شدند؛ چرا که وی   . شیعیان فطحیه: 2

ت مدعای خود به بزرگتر بودنش از امام کاظم استدالل نمود. عبدهللا ادعای امامت کرد و برای اثبا

 پس از هفتاد روز از دنیا رفت و چون فرزندی نداشت، فرقه منسوب به وی به آرایم منقرض شد. 

این گروه معتقد بودند اسماعیل فرزند امام صادق )ع( نمرده و پس از  . شیعیان اسماعییل ویژه: 3

د مرد و او مهدی قائم میباشد. اینتان اسماعیلیان ویژه ماند که در زمان شیخ پدرش امام است و نخواه

 مفید بسیار اندک بودند 

گرویه از شیعیان اسماعییل عقیده دارند پس از امام صادق )ع( نواده محمد بن اسماعیل  . مبارکیه: 4

ر خود ساخت. اینان به  نام مبارک، غالم امام است و هنگایم که اسماعیل درگذشت، پرسش را جانشیر

اسماعیل، مبارکیه خوانده میشوند. این گروه بر آن اند که امامت در خاندان وی نسل اندر نسل 

میگرد د. اکنون اسماعیلیها در هندوستان، افغانستان،تاجیکستان، انگلستان و برخر از روستاهای  

 خراسان سکونت دارند. 

ق )ع( پرسش محمد امام است. اینان را به نام  : این گروه معتقد بودند پس از امام صاد. سمیطیه۵

 پیشوایان یحیر بن ابی سمیته، سمیطیه یم خوانند. 

: اینان یم گفتند جعفر)ع( بن محمد نمرده و زنده است و او مهدی قائم میباشد. این گروه  . ناووسیه6

 به نام پیشوایان ناووس خوانده میشوند. 

 امام رضا)ع( علیه السالم دوران امامت امام کاظم و فصل ششم 

 دوران امامت مویس )ع( بن جعفر)ع(علیه السالم 

هجری از میده بربری در ابواء به دنیا آمد. وی به سبب   ۱۲۸امام کاظم )ع( در هفتم صفر سال 

بسیاری عبادت و زهد، به عبد صالح و به جهت حلم و فرو خوردن خشم و پایداری بر مشکالت به 

او ابوالحسن و ابوابراهیم بود امام بیست سال از حیات خود را در دوران   کاظم مشهور است. کنیه

امامت پدرش گذراند و تحت هدایت و تربیت او بزرگ شد و از نزدیک شاهد مناظرات و حلقه های 

علیم پدر بود. شان واال و مکارم اخالفر و زهد و دانش بیکران وی از روزگار امام صادق )ع( ل زبانزد  

رحلت امام صادق )ع( بسیاری از یاران خاص پدرش به مویس )ع( بن جعفر)ع( گرویدند؛   بود. پس از 

زیرا امام صادق )ع( به نص ضی    ح وی را به امامت برگزیده بود؛ از جمله مفضل بن عمر جعفر گوید: 

ت به من گفت: «مقامش را رعایت کن و جریان امامت او را به هر کدام از یاران که رازدار و   آن حضر

مورد اطمینان هستند، اظهار کن»امام صادق )ع( در جمع یارانش فرمود پس از من همراه این فرزندم  

باشید؛ زیرا به خدا )ص( پس از من امام شماست نقل نصوص امامت مویس )ع( بن جعفر)ع( از  

ت را فراگتر کرد و  ، امامت آن حضر ر سوی یاران پدرش، جاللت علیم وی و رسوا شدن مدعیان دروغیر

 بیشتر شیعیان امامت او را پذیرا شدند. 
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 بی نظتر بود و نسبت به بداندیشان با عفو و احسان و 
ی

وی در علم، تواضع، مکارم اخالفر و بخشندیک

گذشت برخورد میکرد و آنان را هدایت مینمود. شبها به شکل ناشناس در کوچه های مدینه یم گشت 

د. او مبالغ نقدی را از صد تا سیصد دینار در کیسه  و کیسه بر دوش، به محرومان و فقرا کمک یم نمو 

 های ی که در مدینه به کیسه های مویس )ع( مشهور بود یم ریخت و به مستمندان یم رساند. 

ت از همه کس به کتاب خدا )ص( آشناتر و در خواندن آن از همگان خوش صداتر بود. وی  آن حضر

 ترین مردم زمان خود بود. او نافله های شب را به نماز عابدترین، فقیه ترین، باسخاوت ترین و عالم 

صبح متصل یم نمود و بسیار دعا یم کرد؛» مردم از تالوت قرآن وی میگریستند و او را «زینة  

ون مدینه کار میکرد.  ر بود و در مزرعه خود در بتر ت کوشاترین مردم نتر  المتهجدین» مینامیدند. حضر

 ر)ع()ع(اوضاع سیایس عض مویس )ع( بن جعف

ت، ده سال در روزگار خالفت منصور گذشت. منصور در تمام  ۳۵دوران   ساله امامت آن حضر

ایام خالفتش از تعقیب و تهدید علویان و آزار و حبس و قتل مخالفان خود پروابی نداشت. او در سال 

شدت   هجری ابومسلم را کشت و جنبشهای ی را که به خونخوایه او به پا خواسته بودند، به ۱۳۷

رسکوب کرد. وی در حایل که مشغول جنگهای خارخی و داخیل با خوارج بود،از کشورداری غفلت 

هجری بغداد را مهندسان ایرابر به سبک تیسفون بنیان نهادند. منصور   ۱۴۵نداشت. در سال 

ید  ایرانیهای کارآمد همچون خاندان برمگ را به کار گرفت و آنان به سبک ساسانیان ادارات منظم پد

ر وی گردید. یازده سال از دوران  ۱۵۸آوردند. با مرگ منصور در سال  هجری پرسش مهدی جانشیر

  ۱۶۹امامت مویس )ابن جعفر)ع( همزمان با خالفت مهدی عبایس بود. او پیش از مرگ خود در سال 

عبایس  هجری زنادقه و مانویان را به شدت تعقیب کرد و مورد آزار قرار داده پس از مهدی، هادی )ع( 

ر وی هارون با کمک یحیر برمگ بر  ۱۷۰پانزده ماه خالفت کرد و در سال  هجری کشته شد. جانشیر

ر سبب یحیر برمگ و  تخت خالفت نشست. وی اهل بزم و داستانهای هزار و یک  شب بود و به همیر

ر پهناور خالفت عبایس را با تدبتر و کاردابر اداره میکردند. رسانجام در    ۱۸۷سال پرسانش رسزمیر

هجری به تحریک رقیبان، برمکیها از کار برکنار شدند و اموال آنان ضبط گردید. پس از آنها، کارها  

مختل شد؛ به ویژه در خراسان وسیستان که خوارج مشکالت بسیاری برای هارون به وجود آوردند. از 

ر در سال   این رو، وی ناگزیر شد برای آرام کردن خراسان و سیستان به آن دیار برود و  ر سفر نتر در همیر

 از دنیا رفت.  ۱۹۳

 قیامهای علویان 

ر بن عیل علیه السالم شهید فخ: 1 ر بن عیل علیه السالم فخ از نسل امام حسن بود.   . قیام حسیر حسیر

، سخاوت 
ی

 پدر و مادرش، آنان را به «زوج الصالح» مشهور ساخت. بخشندیک
ی

عبادت و بندیک

 و اوصاف پسندید
ی

ی  مندی،عبادت پیشه یک ه وی، موجب شد علویان و مردم حجاز وی را برای رهتی

ر بیان کرد   قیام بپذیرند.علل قیام وی را یم توان چنیر

ر در میان  یک ر فخ نتر  که پدر و بسیاری از اقوام حسیر
. کشتار سخت علویان به دست منصور دوانیفر

 این کشته شدگان بودند؛ 

ی  ها و آزارهای ی که هادی )ع( عبایس نسدو   بت به علویان روا یم داشت؛ . سخت گتر
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. محدودیتها و رفتار ناپسند کارگزار خلیفه عبایس هادی )ع( در مدینه نسبت به خاندان ابوطالب؛  سه 

 تا جای ی که وی هر روز آنان را به دارالحکومه احضار و رسشماری یم کرد. 

ر موجب نارضا)ع(ییر مردچهار   م این منطقه بود. . ظلم و ستم و فساد کارگزاران عبایس در حجاز نتر

 با نواخ دیگر، عیل علیه السالم خالفت 
ی

ر فخ بدون هیچگونه برنامه ریزی و هماهنگ قیام حسیر

ر فخ مردم را به کتاب خدا )ص(، سنت رسول خدا )ص( و رضا)ع(یت از   عبایس آغاز گردید. حسیر

کرد. برخورد یاران خاندان عبارت ال خ عیل علیه السالم ختر العمل» شعار شیعه را در اذان وارد  

ر فخ با رسبازان وایل شهر موجب فرار کارگزاران عبایس شد و بدین ترتیب شهر به دست او و   حسیر

 
ی

یارانش افتاد. امام مویس )ع( بن جعفر)ع( با وی بیعت نکرد، ویل او را به دقت عمل و آمادیک

ر از  فراخواند و از اعتماد به مردم فاسق و منافق برحذر داشت و ختی شهادتش  ر به وی داد حسیر را نتر

مدینه تنها با سیصد نفر به سوی مکه حرکت کرد. ارتش عبایس در محل فخ راه را بر او و یارانش  

ر  ۱۶۹بستند. پیکار در صبح روز هشتم ذیحجه سال  هجری از سوی سپاهیان عبایس آغاز شد. حسیر

انه از دو سوی مورد حمله قرار گ  غافل گتر
رفتند. رهتی قیام و یارانش با صالبت  فخ و یارانش در عملیابر

ر   و استواری تمام کارزار کردند، ویل سپاه بزرگ عبایس و بار دیگر شدند آنان را در میان گرفت و حسیر

فخ و بسیاری از یارانش کشته و زخیم حادثه کربال تکرار شد: رسهای شهدا را بریدند و برای سه روز 

ر بافر  ر فخ به شکست انجامید، پیامد آن  جنازه شهدای واقعه فخ بر روی زمیر ماند. اگرچه قیام حسیر

 در دو قیام دیگر که 

 در بی خواهد فخ 
ر آمد تبلور یافت. امام مویس )ابن جعفر)ع( در برابر فرماندهان عبایس از حسیر

دفاع کرد و فرمود از این جهان رفت، در حایل که مسلمان، صالح و روزه دار بود و امر به معروف و 

 نکر میکرد و در میان خاندان ما همان ندش نبود. نیه از م

ادریس بن عبدهللا بن حسن بن حسن برادر نفس زکیه یگ از  در مغرب:  عبدهللابن  ادریس. قیام 2

زخمیهای واقعه فخ، بود. وی پس از مراسم حج، به همراه حجاج مض و افریقیه از راه دریا به سوی 

هجری از قبیله بربر اوربه برای  ۱۷۲ق شد در رمضان سال مغرب رفت و با کمک راشد غالم خود موف

د. وی در خطبه بیعت خود، بر عمل به کتاب خدا )ص( و سنت رسول هللا، برقراری   خود، بیعت بگتر

عدالت و مساوات، جهاد با دشمنان خدا )ص( و گناهکاران و امر به معروف و نیه از منکر تاکید کرد.  

الت و مساوات به سبب نیاز اجتمایع بربرها بود؛ زیرا آنان از ستمگری  پافشاری آدریس در برقراری عد

و تعصب و تبعیضات والیان عرب به شدت نارایصر و آماده مخالفت بودند. آدریس با همکاری قبایل  

) دست یافت.   بربر، بر شهرهای مغرب اقض تا اقیانوس اطلس (حدود مراکش کنوبر

ی دولت ادریس به هارون رسید، با یحیر برمگ مشورت کرد.یحیر پیشنهاد  هنگایم که اخبار شکلگتر

کرد یگ از متکلمان و فقهای زیدی به نام سلیمان بن جریر مشهور به شقاق را به عنوان طبیب به نزد 

ر با وعده پادایسر بزرگ، سلیمان را به نزد ادریس  ادریس بفرستد تا وی را مسموم کند. هارون نتر

  ۱۷ ۷ب یافت، تا اینکه روزی به دور از چشم راشد، در ربیع االول سال فرستاد. وی نزد ادریس تقر 

هجری وی را مسموم کرد و گریخت. راشد با کمک رؤسای قبایل بریر اداره دولت ادریسیان را بر عهده  

 رسید. در این هنگام با توطئه کارگزاران عبایس در 
ی
داشت. تا هنگایم که پرس ادریس به سن یازده سالگ

  ۲۱۳هجری ادریس دوم راه پدر را ادامه داد. او در سال  ۱۸ ۸راشد به قتل رسید و از سال آفریقا 

 هجری بر مغرب حکومت کردند.  ۳۶۳هجری از دنیا رفت و فرزندان او نسل اندر نسل تا سال 
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ش اسالم و  بدین سان با فرار ادریس به مغرب، دولت ادریسیان شکل گرفت و آنان موجبات گستر

ر سلسله شییع در جهان اسالم را پس از دولت رونق اقتصاد ی مسلمانان بربر را فراهم آورده، نخستیر

مستعجل دو ساله عبدهللا بن معاویه تشکیل دادند. ادریسیان تمدن اسالیم را در این منطقه با 

ر مساجد بسیار،ه شکوفا نمودند.   تاسیس شهرهای ی همچون فاس و ساخیر

یحیر بن عبدهللا بن حسن بن حسن، یگ از یاران و راویان امام   : . قیام یحیر بن عبدهللا در دیلم3

ر مردی خوش عقیده بود. وی در قیام فخ زخیم و متواری شد و  صادق )ع( و از نظر مذهیی نتر

ر دیلم در شمال قزوین رفت. یحیر در سال  هجری با کمک پادشاه جستابر   ۱۷۶رسانجام به رسزمیر

ز به وی گرویدند و چنان دامنه قیام  منطقه دیلم قیام کرد. مردم شهرها  و والیات شمال و جنوب التی

ش یافت که هارون، فضل بن یحیر برمگ را به این منطقه فرستاد تا به هر شکل ممکن، این   او گستر

 برای دلجوبی از وی نامه ای به او نوشت و او را به آرامش دعوت  
ر شورش را فرو خواباند. فضل نتر

ر چون پرا    و اختالف میان یاران خود را مشاهده کرد، دعوت فضل را پذیرفت، اما به  کرد. او نتر
ی

کندیک

یط که هارون به خط خویش امان نامهای با گوایه فقیهان و قاضیان بغداد برایش بفرستد هارون  رسر

ر پذیرفت و امان نامهای برای وی فرستاد. یحیر به همرایه فضل به بغداد رفت و هارون هنایابی به   نتر

ر فضل او را رها ساخت ویخ ی به حجاز بازگشت. اما چندی نگذشت که  وی دا  نتر
د و پس از مدبر

هارون یحیر بن عبدهللا را از حجاز طلبید و او را به زندان افکند و بر او چنان سخت گرفت تا از دنیا 

وان بسیاری یافت و با عالمابر که همراه وی بودند، اسال  م را در این رفت یحیر بن عبدهللا در دیلم پتر

ر مهاجرت کردند و به تروی    ج تشیع همت   ش داد. پس از آن علویان به این رسزمیر منطقه گستر

گماردند. با والیت عهدی امام رضا)ع( سادات علوی به نواخ ری و عراق وقومس رفتند، اما با 

ستان متواری گردیدند و برخر شهید شد  ت، به کوهستانهای ری و دیلم و طتی ند و شهادت آن حضر

ستان پس از  ر در این مناطق سکونت اختیار کردند. مهاجرت دیگر سادات به دیلم و طتی پارهای نتر

ر گریختند و بسیاری از  بدرفتاری و خشونت متوكل عبایس نسبت به علویان بود. آنان به این رسزمیر

یچ وقیر جز امایم آنگونه که اولیاء هللا آمیل یم گوید این سادات ه ۲آنها در این مناطق مقیم شدند. 

المذهب نبودهاند و سادات را در این ملک مقام بیشتر از جاهای دیگر بودی امام مویس( کاظم در 

ر در تداوم سیاست    امام کاظم نتر
طول ده سال خالفت منصور به شدت تحت نظر بود و جاسوسابر

ل ت را کنتر و یاران او را شناسابی   تقیه پدرش، از افشای ارسار امامت در مدینه رفت و آمدهای آن حضر

 و دستگتر یم کردند. 

و اخبار خود و یارانش  خودداری یم کرد و با پیکهای ویژهای دستورهای خود را به آنان ابالغ یم نمود.  

ت به حدی شدید بود که حیر یک بار به غاری در یگ از روستاهای شام پناه برد.' در   ل آن حضر کنتر

 رها و سخیر ها از علویان و خاندان رسالت برداشته دوران یازده سال خالفت مهدی فشا

شد؛ چرا که سیاست او تعدیل رفتار پدرش نسبت به علویان بود و واقع نشدن قیایم از طرف علویان 

و آزاد شدن آنان از زندانها گویای این تغیتر نگرش خلیفه عبایس است. امام مویس )ع( بن جعفر)ع( 

کرد و به بازپروری و ساماندیه شیعیان پرداخت. برخالف سیاست  در روزگار مهدی از فرصت استفاده  

 اش برای 
ی

ش فعالیتهای فرهنگ نرمش مهدی نسبت به علویان، هارون امام کاظم را به سبب گستر

ر او را به زندان افکند، ویل در خواب عیل علیه السالم را دید   بازجوبی به بغداد احضار کرد و چندی نتر

ام به مدینه   که به وی گفت: «تو قطع ر سبب مجد دا او را با احتر رحم کردی.» به همیر

بازگرداند.هایشان در چهارده سال پایابر دوران امامت خود همواره تحت نظر بود و هارون اگرچه گاه 
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ر نسبت به ارتباطات ایشان حساسیت نشان یم داد؛ تا  ت اظهار ارادت یم کرد، به شدت نتر به آن حضر

ر را امتحان کرد تا بلکه از رابطه وی با امام کاظم ا رس نخر به دست   جابی که چندین بار عیل بن یقطیر

ر داده بود،   ت و دستورهای ی که به عیل )ع( بن یقطیر آورد، ویل به یس ب دقت و توجه آن حضر

 نتوانست مدریک از ارتباط آن دو بیاید. 

 داعیه مویس )ع( بن جعفر)ع()ع( برای خالفت: 

ع مناسب حقانیت خود و غاصب بودن خلفا را با بیابر مستدل و آرام مطرح  امام کاظم )ع( در مواق 

میکرد. برای مثال، روزی هارون هنگام زیارت مرقد رسول هللا گفت: «درود بر تو ای رسول خدا )ص(! 

 درود بر تو ای پرس عموا» امام کاظم پیش آمد و فرمود: «درود بر تو ای 

ت عوام فرییی هارون را خنیی کرد و رسول خدا )ص(! درود بر تو ای پدر  !» بدین سان، آن حضر

ازخشم وی نهراسید و ادعای باطل وی را مبیر بر حقانیت خالفت عبایس به سبب انتسابش به عباس  

عموی رسول خدا )ص( را باطل نمود و برتری خود را برای مقام خالفت از طریق وراثت اثبات کرد 

اث فاطمه زهرا بود. روزی  مورد دیگر ادعای امام کاظم برای ا مامت و خالفت، از طریق فدک و متر

ت گفت: «حدود فدک را مشخص کن تا آن را به تو برگردانم.» مویس )ع( بن  هارون به آن حضر

، باید با محدوده  ت فرمود اگر برمیگردابر جعفر)ع( امتناع کرد. وقیر هارون اضار نمود، حضر

ر پذی .» هارون نتر
رفت. امام کاظم فرمود: «یک سوی آن عدد است.» رنگ هارون واقعیاش را برگردابر

ه شد. امام  ت گفت سوی دیگر أن سمرقند است.» رنگ هارون تتر تغیتر کرد و گفت: «اوه!» آن حضر

فرمود: «مرز دوم أن افریقیه = شمال آفریقا است.» صورت هارون از خشم سیاه شد و گفت:  

 «عجب!» رسانجام

ر خالفت عبایس است.»  مویس )ع( بن جعفر)ع()ع(  فرمود: «حد چهارم آن ارمنستان = تمام رسزمیر

!»امام کاظم فرمود:  ر ر بر رس جای من بنشیر  نماند. برختر
ی برای ما بافر ر هارون با عصبانیت گفت: «چتر

ر ادعای خالفت بر   «به تو گفتم اگر تو را از مرزهای فدک آگاه کنم، آن را برنخوایه گرداند!» همیر

ر   جهان اسالم بود  ت را فراهم کرد.پس از این گفتگو هارون به دنبال گرفیر که موجبات قتل آن حضر

ت بود تا تصمیم خود را عمیل سازد. یحیر برمگ هدیه ای برای محمد بن اسماعیل  بهانه از آن حضر

که نسبت به عموی خود رشک یم ورزید فرستاد تا از مویس )ع( بن جعفر)ع( نزد هارون بدگوبی  

ت هدیهای به وی داد و به او فرمود: «من تو را کند. هنگایم   که محمد عازم بغداد بود، آن حضر

ید درباره خون من.» اما برخالف سفارش وی، محمد نزد هارون  ر هتر سفارش میکنم که از خدا )ص( بتی

، دو خلیفه باشد، اینکه تا دیدم به عمویم مویس )ع( بن  ر رفت و گفت من گمان نیم کردم در زمیر

ر سالم به خالفت میدهند. جعفر)ع( ن  تر

اث علیم مویس )ع( بن جعفر)ع(  متر

مویس )ع( بن جعفر)ع( با وجود رنج و زحمت های بسیار و انتقال از این زندان به زندان دیگر، از 

ر  فعالیت علیم دست نکشید و همواره با شاگردان پدرش به گونه ای رسی مرتبط بود و خود نتر

مناظرات با اهل کتاب داشت که در برخر موارد موفق میشد آنان را مسلمان  شاگردابر تربیت کرد. وی 

ین وسیله تقرب به خدا )ص( پس از   ت در برنامه تربییر خود به یارانش یم فرمود بهتر کند. آن حضر

ر حسده خودبییر و فخرفرویسر است. هر آنچه از علم  معرفت، نماز، نیگ به پدر و مادر و کنار گذاشیر

، فر  ه مکن؛  نمیدابر ر ام کن و با او ستتر
، به جاهل بیاموز؛ عالم را برای علمش احتر اگتر و از آنچه میدابر
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جاهل را برای جهالتش کوچک شمار، ویل او را فراخوان و عیل علیه السالم مش کن از تکتی بر دوستان  

ر تا مبادا خدا )ص( بر تو غضب کند و با خشم او دنیا  هتر و آخرت ت به  من و بالیدن به علم خویش بتی

 تو سودی نبخشد. 

خواه، میمون و مبارک و رشد   ف دنیا و آخرت است. مشورت با خردمند ختر همنشییر با اهل دین، رسر

و توفیق خدا )ص(بی است. هرآنچه عاقل ناصح اشارت کند، خالف نکن که مایه هالک است. عقل  

ت را حدود و سپاه عقل و جهل و سپاهش را بشناس تا از راه یافتگان بایسر در م نابع، شاگردان آن حضر

نفر برشمرده اند. برخر از یاران وی در فقه کالم، حدیث، تاری    خ و تفستر تخصص داشتند؛ از  ۲۷۴

جمله شش نفر آنان که از نظر جاللت علیم و وثاقت مورد تایید علمای شیعه اند: یونس بن  

، محمد بن ابی عمتر عبدهللا بن مغتر  ه، حسن بن محبوب و احمد بن عبدالرحمن، صفوان بن یحیر

ر   ر و حسن بن عیل علیه السالم بن فضال نتر محمد بن ابی نض. به جز این شش نفر عیل )ع( بن یقطیر

ت بودند. امام کاظم در طول دوران امامت خود با وجود تاسیس بغداد در  از یاران مشهور آن حضر

ن و محدثان مدینه به آن شهر،  هجری و مهاجرت بسیاری از دانشمندان و فقها و مورخا ۱۴۵سال 

 و سیایس 
ی

 گرایید. برای آشنابی با فعالیت فرهنگ
نگذاشت چراغ علم و دانش در مدینه به خامویسر

ت به معرفر دو نفر از آنان یم پردازیم   شاگردان آن حضر

ر بود که حدود سال  یونس بن عبدالرحمن 1.  وی از وابستگان قبیله اسد و از موایل عیل )ع( بن یقطیر

لت علیم وی را بسیار ستوده و درباره   ۲۰۸هجری متولد شد و در سال  ۱۲۰ ر از دنیا رفت. مقام و متر

ید.»امام رضا)ع(نا درباره وی فرمود: «یونس، سلمان  وی گفته اند: «نشانه های دین را از یونس بگتر

ر فرمود  این کتاب بر  زمانش بود.»امام عیل علیه السالم بن محمد درباره کتاب یوم ولیله وی چنیر

اثر برای وی ثبت شده که در  ۳۵اساس دین من، و پدران من، و همه مطالب آن حق است.در منابع 

 باره فقه، حدیث، کالم و تفستر قرآن است. 

2 : ر ر بن مویس )ع(   . عیل )ع( بن یقطیر اصل او از کوفه و از موایل قبیله اسد بود. پدرش یقطیر

ر در سال ازداعیابر بود که مروان بن محمد در ج هجری به   ۱۲۴ستجوی وی بود. عیل )ع( بن یقطیر

هجری  ۱۸۲دنیا آمد. وی پس از کوفه در بغداد سکونت گزید و در دستگاه هارون راه یافت و در سال 

ر در همان جا از دنیا رفت. از جمله آثار وی کتاب مائل است.وی مردی بخشنده و سخاوتمند بود و  نتر

برخوردار یم شوند. امام کاظم بارها او را دعا کردند و شهادت دادند که  نفر از عطایای او  ۱۵۰هر سال 

 وی اهل بهشت است. 

 آثار امام مویس )ع( بن جعفر)ع( 

 از آن امام همام صدها روایت در کتب اربعه شیعه آمده است.  . روایات: 1

کم آن را به این رساله در باره عقل و صفات آن است و هشام بن ح . وصیت امام به هشام بن حکم: 2

ر است خدا )ص(وند بر مردم دو   دیگر یاران امام کاظم میداد تا از آن سود برند. بخیسر از آن چنیر

حجت دارد: حجت آشکار و حجت نهان. حجت آشکار، پیامتی )ص(ان و امامان هستند و حجت  

 نهان، عمل است. 

 شهادت امام مویس ) 
ی

 جعفر)ع(  ابنچگونگ
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هارون به ویژه در چهار سال پایابر حیات خود، رنج بسیار برد.اخبار امام مویس )ع( کاظم در دوران 

نادرسیر که دستگاه جاسویس عباسیان از مویس )ع( بن جعفر)ع( ارسال یم کرد، تحریکات یحیر بن 

ت در باره فدک،  خالد برمگ، سعایت محمد بن اسماعیل از امام کاظم و مذاکره هارون با آن حضر

هجری دستور  ۱۷۹فراهم کرد. رسانجام هارون در سفر به مدینه در سال زمینه شهادت ایشان را 

ت را صادر کرد و فرمان داد او را در بضه حبس کنند. عییس بن جعفر)ع( بن   ی آن حضر دستگتر

ت   منصور، فرماندار آن شهر پس از یک سال به سبب عظمت مقام معنوی و عبادابر که از آن حضر

ودداری کرد. سپس هارون دستور داد امام کاظم را به بغداد اوردند و او  دیده بود، از ادامه حبس وی خ

د. فضل برمگ که از  ر به فضل بن یحیر برمگ ستی  نتر
را مدبر به فضل بن ربیع، حاجب خود و مدبر

ت را نپذیرفت. هارون امام را   ر آن حضر ر علویان دوری میکرد، فرمان هارون مبیر بر کشیر آزار و کشیر

ر یحیر برمگ، داروغه را واداشت تا  به زندان سندی  نتر
بن شاهک، داروغه بغداد فرستاد و پس از مدبر

ت پس از  سال امامت در بیست و شد)   ۳۵مویس )ع( بن جعفر)ع( را مسموم کند. رسانجام آن حضر

ده شد  ۱۸۳پنجم ماه رجب سال   هجری به شهادت رسید و در مقابر قریش به خاک . ستی

 السالم بن مویس )ع(  دوران امامت عیل علیه

هجری به دنیا آمد. مادرش نجمه یا تكتم نام داشت. کنیه   ۱۴۸امام رضا)ع( ع در یازده ذیقعده سال 

ر رضا)ع(ست  ، صدیق و فاضل و مشهورترین لقبش نتر ، وفر   ۳۵اش ابوالحسن و از القاب وی ریصر

ر دو  ت در ایام امامت پدرش گذشت و مدت بیست سال نتر ران امامت یک بود.  سال از حیات آن حضر

ت، وصیت امام کاظم به عدهای از یارانشان بر جانشییر   از جمله نصوص و دالیل امامت آن حضر

فرزند خود عیل علیه السالم بن مویس )ع( است. امام مویس )ع( بن جعفر)ع( در میان علویان و  

ر   ۵من میباشد. یارانشان فرمودشاهد باشید که این فرزندم ویص و متصدی امر امامت و جانشیر

ین، برگزیده ترین و محبوب ترین فرزند مویس )ع( بن جعفر)ع(  عیل علیه السالم بن مویس )ع( بزرگتر

 بود شد شیعیان 

، زهد و اخالق عیل علیه السالم بن مویس )ع( سبب امامت آن  شخصیت علیم و مقام شامخ ملکوبر

ت را مشتاقانه بپذیرند و در رسارس دنیای اسالم او را بز  ین پیشوا و هادی )ع( دین بدانند و نام حضر رگتر

ت به گونهای شهرة آفاق گردیده بود که علما و  ام و تکریم یاد کنند. جاللت علیم أن حضر او را با احتر

دانشمندان نیشابور از وی خواستند برای آسان رواییر نقل کند و او حدیث سلسلة الذهب را از طریق  

خدا )ص(وند روایت کرد کلمه توحید دژ من است هرکس در آن   اجدادشان، از رسول هللا ، از قول

 وارد شود، از عذاب در امان خواهد بود. 

وطهاء کلمه توحید  وطها آنا من رسر ت حرکت کرد، در ادامه فرمود برسر اما هنگایم که مرکب آن حضر

وط هستم بدین ترتیب امام رضا)ع( این مسئله مه ویط دارد ومن = امامت یگ از این رسر م را برای رسر

ر کرد که توحید با امامت برگزیدگان خدا )ص(وند که خلیفة هللا و معدن ارسار الیه هستند   مردم تبییر

در پیوند است؛ چرا که تجیل اسما و صفات خدا )ص( در وجود امام شایسته است و از سوی ی  

ر در کلمه توحید و امامت میباشد.   وحدت کلمه و اتحاد مسلمانان نتر

از شهادت امام مویس )ع( بن جعفر)ع( به پنج گروه تقسیم شدند که مشهورترین این  شیعیان پس 

 گروه ها قطعیه و واقفیه هستند 
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بسیاری از شیعیان، رحلت مویس )ع( بن جعفر)ع( و پیشوای ی عیل علیه السالم بن  یک. قطعیه: 

ر رو قطعیه نامیده شدند   مویس )ع( راپذیرفتند و به همیر

وه اقلییر از شیعیان به انکار امامت عیل علیه السالم بن مویس )ع( پرداختند. این  گر   دو. فرقه راقیه: 

گروه به دلیل دنیاطلیی و انحراف فکری قبیل، بر امامت مویس )ع( بن جعفر)ع( توقف کردند و 

اعتقاد به مهدویت امام کاظم را مطرح نمودند و گفتند: «وی نمرده و در غیبت میباشد و قیام خواهد 

» برخر دیگر از ایمان میگفتند اگرچه امام مویس )ع( بن جعفر)ع( غ مرده، ویل بار دیگر باز گردد  کرد. 

 و قیام کند و گییر ستم و بیداد 

ت واقفیه مینامند. از جمله آنان،  گرفته را پر از دادکند.اینان را به جهت توقف بر امامت آن حضر

ر از  حیان رساج،وکیل مویس )ع( بن جعفر)ع( به همرایه و  کیل دیگری در کوفه بودند. آنها همچنیر

 فرصت 

ت سوء استفاده کرده، یس هزار دینار صدقابر را که نزد آنان جمع شده بود،  محبوس شدن آن حضر

 بستند. هنگایم که ختی شهادت  
تضف نمودند و با این مبلغ خانه و غالت خریدند و عقد معامالبر

ت به آنان رسید، آن را انکار نمودند و  شایع کردند امام کاظم نمرده؛ زیرا او قائم آل محمد است   حضر

یگ دیگر از اینان محمد بن بشتر بود که امام کاظم را خدا )ص( یم دانست و ادعای پیامتی )ص(ی کرد 

ر علیه امام رضا)ع( فعالیت میکردند. بدین   وان او نتر و با فن شعبده بازی بسیاری را گمراه نمود. پتر

ی فرقه جدیدی در میان شیعیان گردید که سان دنیا طلیی و ا نحراف فکری و غلو، زمینه ساز شکل گتر

، مدبر بعد منقرض شدند.   پس از رسوابی

 امامت عیل علیه السالم بن مویس )ع(   اوضاع سیایس عض

 

ده سال از دوران امامت عیل علیه السالم بن مویس )ع( در روزگار خالفت هارون گذشت. هارون پس  

یس )ابن جعفر)ع( در مستر خالفت خود به ویژه در خراسان با مشکالبر روبرو شد غزل از شهادت مو 

ر شورش مردم   ی حمزه آذرک ونتر برامکه کارها را مختل کرد و شورش بزرگ خوارج در سیستان به رهتی

ی رافع بن لیث، اوضاع خراسان را بر هم  خراسان عیل علیه السالمه ظلم و ستم وایل هارون به رهتی

ر سفر  ریخت  . از این روی، هارون ناگزیر شد خود برای آرام کردن اوضاع به خراسان رود که در همیر

ر در سال  ر دربغداد به خالفت نشست و بر خالف  ۱۹۳نتر هجری مرد. با مرگ هارون پرسش امیر

ر و مامون   وصیت هارون، نام پرسش را به عنوان ولیعهد وارد خطبه کرد. بدین ترتیب جنگ میان امیر

ر را در سال در گ ر به بغداد لشکر کشید و امیر ر مشهور به ذوالیمینیر رفت. رسدار مامون، طاهر بن حسیر

 هجری به قتل رسانید.  ۱۹۷

ی  های داخیل عباسیان، ظلم و ستم والیان و مختل شدن اوضاع رسزمینهای اسالیم سبب شکل  درگتر

، امام رض
ی

ده سال دوره آشفتگ ر ی قیام های علویان گردید. یط ستر ا)ع( در مدینه به کار هدایت و گتر

 ارشاد شیعیان مشغول بود. 

 قیامهای علویان 
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وی به همرایه رسی بن منصور (ابوالرسایا) و یارانشان بر رس  . قیام محمد بن ابراهیم ابن طباطبا: 1

ر آنان به کوفه   اث پدرش و برپا داشیر ر ع پیمان بستند تا برای انتقام خون ایشان و متر مزار امام حسیر

  ۱۹ ۹ند. مردم کوفه و شیعیان از آنان طرفداری کردند و قیام دین خدا )ص( قیام کند آنها به سال رفت

هجری فراگتر گشت و دامنه آن به بضه، اهواز، یمن و مکه کشیده شد. بدین ترتیب کارگزاران ابن  

وهای عبا یس و هواداران ابن  طباطبا به اداره این مناطق پرداختند. رسانجام در یگ از بیکارها میان نتر

طباطبا، رهتی قیام مجروح و کشته شد. از این رو فرمانده نظایم قیام، نوجوابر از علویان را که نواده 

 زید شهید بود به جای وی انتخاب کرد. 

وهای مأمون و ابوالرسایا، با شکست مأمون همراه بود. در این هنگام هرثمه  ی  های بی دربی میان نتر درگتر

نگ متوسل شد و کوفر ها را از همرایه با ابوالرسایا بازداشت و بدین رو قیام وی   فرمانده عبایس به نتر

ر دستگتر و به نزد مامون به خراسان فرستاده شد و به دستور خلیفه   خاتمه یافت. علوی نوجوان نتر

 پس از مدبر او را مسموم کردند.' 

با به حکومت یمن منصوب شد. او وی از سوی ابن طباط . قیام ابراهیم بن مویس بن جعفر)ع( : 2

پس از رسکوبی قیام ابن طباطبا به مکه رفت و هم:زمان با والیت عهدی امام رضا)ع( ع برای آن 

ر بپوشند.ابراهیم پس از والیتعهدی امام  ت از مردم مکه بیعت گرفت و دستور داد لباس ستی حضر

وب شد، اما پس از شهادت به حکومت یمن منص ۲۰۲رضا)ع( به اطاعت مامون درآمد و در سال 

 امام رضا)ع( دستگتر گردید. 

ر با  ۲۰  ۰ی وی در سال  . قیام محمد بن جعفر صادق )ع( 3 هجری قیام کرد و مردم مدینه و حجاز نتر

وهای عبایس با او جنگیدند و    نتر
ر خواند. پس از مدبر المومنیر وی بیعت کردند. وی خود را امتر

محمد را دستگتر کردند و نزد مامون فرستادند. او پس از شهادت امام بسیاری از یارانش را کشتند و 

 رضا)ع( در خراسان از دنیا رفت. 

هجری از سوی ابن طباطبا به حکومت   ۱۹ ۹وی در سال  . قیام زید بن مویس بن جعفر)ع(: 4

خوزستان و اهواز منصوب شد و پس از مدبر بر بضه دست یافت و دستور داد خانه های از چندی  

وهای ر نتر  نتر

ر سبب به زیدالنار مشهور شد.& ;پس عبایس او را دستگتر کردند  quotبیر عباس را بسوزانند، به همیر

و نزد مامون فرستادند. این قیامها مشکالت بسیاری برای دولت عبایس به وجود آورد و مأمون را در  

ی را مییر بر والیت  تنگنای سخیر قرار داد. خلیفه ایرابر خود فضل بن سهل رسخیس، راه حل و 

ر مشکالت خالفت پذیرفت.   عهدی امام رضا)ع( برای از مشورت با وزیر از میان برداشیر

 والیت عهدی امام رضا)ع( 

قیامهای علویان، تشکیل دولت ادریسیان در شمال آفریقا، قیام حمزه آذرک رهتی خوارج در سیستان و 

ی قیام بابک خرمدین در آذربایجان، مشکالت س همگییر برای خالفت عبایس بود. مأمون  شکل گتر

تنها راه حل این مشکالت را نظارت بر علویان میدانست. وی چاره ای اندیشید که اگر بزرگ و آقای  

وعیت حکومت خود را تثبیت کند و  ل کند و مرسر علویان را به نزد خود آورد میتواند این قیامها را کنتر

ر او را به قتل رسان د. مامون پس از تحقیق و برریس متوجه شد که شیمیان،  پس از آرامش اوضاع نتر

امام زمان خود را عیل علیه السالم بن مویس )ع( بن جعفر)ع( میدانند. از این رو پس از مشورت با 
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ت نوشت و او   فضل بن سهل تصمیم گرفت امام رضا)ع( را به مرو فراخواند. وی نامهای به آن حضر

ر برخالف میل خود دعوت او را پذیرفت. را به مرو دعوت کرد و عیل علیه ال  سالم بن مویس )ع( نتر

هجری امام رضا)ع( را از طریق بضه،خرمشهر، بهبهان،    ۲۰ ۰ماموران خلیفه عبایس، در اواخر سال 

نگ زد و واگذاری خالفت را به   فارس، ابرقو، طبس، نیشابور و رسخس به مرو بردند. مامون ابتدا نتر

ت فرمود: اگر خالفت به شما تعلق دارد و خدا )ص(وند، آن منصب را وی پیشنهاد کرد، اما آن  حضر

ون آوری و  مخصوص شما قرار داده، جایز نیست لبایس را که خدا )ص(وند بر شما پوشانده، از تن بتر

ی را که مال تو نیست، به  ر به دیگران بپوشابر و اگر خالفت متعلق به شما نیست، حق نداری چتر

ت نپذیرفت. مامون به خشم آمد و  دیگری واگذار کیر س پس پیشنهاد والیت عهدی را داد، اما حضر

 مامون و

 امام را تهدید نمود که اگر امتناع کنید، شما را وادار خواهم کرد و اگر باز هم خود داری کنید، شما

ت ناچار شد والیتعهدی را بپذیرد و فرمود خدا )ص(وند  ر سبب آن حضر مرا را خواهم کشت. به همیر

از اینکه با دست خویش، خود را به هالکت افکنم، باز داشته است. اگر این کار بر این منوال باشد،  

ر نوشت: «من   ر چنیر ت نتر اییط یم پذیرم.» مأمون گفت: بنویسید.» آن حضر والیتعهدی را به رسر

یط یم پذیرم که هیچ امری و نیه نکنم؛ هیچ قضاوبر ن نمایم؛ هیچ  ر را تغیتر  والیت عهدی را به رسر چتر

ندهم کیس را به کاری نگذارم؛ کیس را عزل کنم و رسویم را که معمول است، نقض نکنم و مرا از این 

ایط امام رضا)ع( را پذیرفت و دستور داد مراسم عمویم بیعت در   امور معاف داری.» مامون رسر

ت تقاضا کرد برای مردم خ  د. مأمون از آن حضر طبهای بخواند. وی حضور لشکریان و مردم انجام گتر

ر به خاطر رسول خدا  ر پذیرفت و فرمود ما را به واسطه رسول هللا بر شما حفر است و شما را نتر نتر

دازیم ر واجب است حق شما را بتی  )ص( بر ما حفر است. هرگاه شما حق ما را پرداختید، بر ما نتر

ری پذیرفت. بی گمان اکراه  هج ۲۰۱بدین سان، امام رضا)ع( برخالف میل خود، والیتعهدی را در سال 

ت گویای آن است که مامون در پیشنهاد خود هیچ گونه صداقیر نداشته و تنها برای منافع و  آن حضر

حل مشکالت خود، امام رضا)ع( را به قبول والیت عهدی واداشته است. طبییع است مامون که برای  

ر را کشته بود رایصر نمیشد به راحیر   خالفت را به امام رضا)ع( بسیارد.  رسیدن به خالفت برادرش امیر

ر واقعیت است که مأمون مسئله والیت عهدی را  ت در مراسم بیعت گویای همیر سخنان آن حضر

ابزاری میدانست تا دو مشکل را از رس راه خود بردارد: یگ آرام کردن رسزمینهای خالفت و رسکوبی 

ت برای قیام علویان و دیگری نظارت بر امام رضا)ع( و دفع خطر با لقوه ای که از ناحیه آن حضر

د و خود را به رسول هللا منتسب  خالفت خود احساس یم کرد. امام در خطبه خود از مامون نایم نتی

کرد و به حقوق الیه خود اشاره نمود. او در این بیان خالفت عبایس را زیر سوال برد و مقام برتر خود  

اد نام امام رضا)ع( را در سکه ها و ترازها (نقش و نگار  را به اثبات رساند. پس از آن مامون دستور د

 حاشیه جامه) وارد کردند. 

 تاثتر حضور امام رضا)ع( در ایران 

عیل علیه السالم بن مویس )ع( یط دوران اقامت خود در مرو، مرکز علیم و اداری خراسان، برای ترفر  

ه های علیم با اهل کتاب و نحله  اندیشه و اعتقادات مردم خراسان کوشش بسیار نمود و با مناظر 

های فکری گوناگون، موجبات اعتالی معرفت و بینش دییر مردم این منطقه را فراهم آورد. آن 
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ت با تشکیل محافل علیم و کالیم و حدییی به دفاع از اصول اسالم و فرهنگ اهل بیت پرداخت  حضر

ر پاسخ داد و بدین ترتیب بر نفو  ذ شخصیت علیم و معنوی خود افزود. و به ایرادات و شبهات فرق نتر

ر   شمار مناظرات امام رضا)ع( با اهل کتاب و نمایندگان مسیحیان، یهودیان، مانویان، زرتشتیان، صابئیر

و فرق اسالیم، بسیار است. برای نمونه،روزی مأمون رسان ادیان و مذاهب زمان را گرد آورد و از امام  

ت گفت: «شما و همه رضا)ع( دعوت نمود تا با آنان مناظره کند  . نخست جاثلیق مسیخ به آن حضر

ت عییس و کتاب انجیل را قبول داریم، ویل نبوت پیغمتی  مسلمانان و تمایم ما مسیحیان نبوت حضر

ر و  ت عیسیر شما مشکوک است؛ زیرا تنها شما او را قبول دارید.» امام رضا)ع( فرمودما مسلمانان حضر

به پیامتی )ص( آخرالزمان صداقیر نداشته و تنها برای منافع و حل انجییل را قبول داریم که اسمش را 

مشکالت خود، امام رضا)ع( را به قبول والیت عهدی واداشته است. طبییع است مامون که برای  

ر را کشته بود رایصر نمیشد به راحیر خالفت را به امام رضا)ع( بسیارد.   رسیدن به خالفت برادرش امیر

ت در مراس ر واقعیت است که مأمون مسئله والیت عهدی را سخنان آن حضر م بیعت گویای همیر

ابزاری میدانست تا دو مشکل را از رس راه خود بردارد: یگ آرام کردن رسزمینهای خالفت و رسکوبی 

ت برای  قیام علویان و دیگری نظارت بر امام رضا)ع( و دفع خطر بالقوه ای که از ناحیه آن حضر

د و خود را به رسول هللا منتسب خالفت خود احساس یم کرد  . امام در خطبه خود از مامون نایم نتی

کرد و به حقوق الیه خود اشاره نمود. او در این بیان خالفت عبایس را زیر سوال برد و مقام برتر خود  

 را

به اثبات رساند. پس از آن مامون دستور داد نام امام رضا)ع( را در سکه ها و ترازها (نقش و نگار  

 شیه جامه) وارد کردند. حا

 تاثتر حضور امام رضا)ع( در ایران 

عیل علیه السالم بن مویس )ع( یط دوران اقامت خود در مرو، مرکز علیم و اداری خراسان، برای ترفر  

اندیشه و اعتقادات مردم خراسان کوشش بسیار نمود و با مناظره های علیم با اهل کتاب و نحله  

اعتالی معرفت و بینش دییر مردم این منطقه را فراهم آورد. آن های فکری گوناگون، موجبات 

ت با تشکیل محافل علیم و کالیم و حدییی به دفاع از اصول اسالم و فرهنگ اهل بیت پرداخت  حضر

ر پاسخ داد و بدین ترتیب بر نفوذ شخصیت علیم و معنوی خود افزود.  و به ایرادات و شبهات فرق نتر

ر  شمار مناظرات امام رضا)ع ( با اهل کتاب و نمایندگان مسیحیان، یهودیان، مانویان، زرتشتیان، صابئیر

و فرق اسالیم، بسیار است. برای نمونه،روزی مأمون رسان ادیان و مذاهب زمان را گرد آورد و از امام  

ت گفت: «شما و همه  رضا)ع( دعوت نمود تا با آنان مناظره کند. نخست جاثلیق مسیخ به آن حضر

ت عییس و کتاب انجیل را قبول داریم، ویل نبوت پیغمتی  مسلمانان و تمایم ما مسیحیان نبوت حضر

ر  ت عیسیر شما مشکوک است؛ زیرا تنها شما او را قبول دارید.» امام رضا)ع( فرمود ما مسلمانان حضر

به  و انجییل را قبول داریم که اسمش را به پیامتی )ص( آخرالزمان بشارت داده است و حواریون عییس 

ی را که بشارت داده اند،   آن اقرار کردهاند. پس چرا مخالفت پیامتی )ص( و کتاب خود میکیر و پیغمتی

 امام رضا)ع( با عمران صابی منظره های طوالبر درباره توحید ذات و صفات و 
ر  نمیپذیری همچنیر

 خدا )ص(وند آن گ
ی

ونه که امام پیامتی )ص(ان داشته است. در پایان گفتگو، عمران صابی به یگانگ

اف کرد و به رسالت رسول خدا )ص( شهادت داد و روی به  رضا)ع( حق تعایل را به وی شناسانید اعتر

ت   آن حضر
ی

قبله سجده کرد و مسلمان شد. اینگونه مناظرات گویای حرکت عمیق علیم و فرهنگ
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ان، توحید،  است. مباحث این گفتگوها که به آرایم و صمیمانه برگزار میشد، در باره آفرینش جه

صفات خدا )ص(وند، انبیای الیه و عصمت آنان، جتر و اختیار، امامت،تفستر آیات گوناگون قرآن،  

 فضایل اهل بیت احادیث، دعا و احکام دین بود. 

ل خود و مسجد مرو بود حضور شیعیان آن  ر از دیگر فعالیتهای امام رضا)ع( تشکیل حوزه علیم در متر

ت چنان چشمگتر بود که مأم  ون به حاجب خود دستور داد شاگردان وی را پراکنده کند. امام  حضر

ر نژاد مأمون رفت و با ناراحیر و صالبت به وی گفت از خدا )ص(وند حق مصطفر و   رضا)ع( ال نتر

ر را طلب میکنم؛ چرا اینان را طرد نمیکیر که یاران خاص و عام مرا خوار   مرتضر و سیده نساء العالمیر

دو رکعت نماز خواند و گفت امام رضا)ع( سپس خدا )ص(یا این مرد به من   کرد. به خانه بازگشت و 

ستم کرد و مرا خوار و ذلیل کرد و شیعیان مرا از در خانه من دور کرد. خدا )ص(یا انتقام مرا از وی  

م کشاند و   بگتر

جا را   عظمت علیم و مقام معنوی و اخالق عمیل امام رضا)ع( مردم را به سوی وی آوازه علیم او همه

ه رسول هللا بهره برد تا  ت از هر فرصیر برای عمیل کردن سنتهای الیه و ستر فرا گرفت. آن حضر

ت نماز عید را با مردم بخواند.  انحرافات جامعه را اصالح کند. برای مثال، مامون دستور داد آن حضر

یط  نماز میخوانم که  امام رضا)ع( ابتدا نپذیرفت، ویل چون مامون اضار کرد، امام فرمود: «به رسر

ت با پای  اجازه دیه به مانند رسول هللا و عیل علیه السالم نماز بخوانم.» مامون پذیرفت و آن حضر

 برهنه، پیاده همراه با شیعیان خود به راه افتاد. 

وی چنان تکبتر رس داد که گوبی همه عالم با او هم آواست. صدای تکبتر در شهر پیچید و شهر به لرزه 

ت به راه افتاد. فضل بن سهل احساس خطر کرد و از مأمون  درآمد و  جمعیت زیادی با آن حضر

ر دستور مامون برای بازگشت امام از نیمه  خواست دستور بازگشت امام رضا)ع( را صادر کند.ا همیر

راه، دلیل دیگری بر بی صداقیر مامون در پیشنهاد والیت عهدی است.از دیگر نتایج پربار اقامت عیل  

ش تشیع در خراسان بود. مردم  علیه  السالم بن مویس )ع( در مورد، فراهم کردن موجبات رشد و گستر

ت عالقه و محبتشان به  خراسان که از پیش دوستدار خاندان رسالت بودند، پس از حضور آن حضر

 شد؛ تا جابی که بعدها مدفن امام رضا)ع( یگ از پایگاه های مهم تشیع در 
 اهل بیت و علویان بیشتر

 و اقتصاد ایران و تشیع تاثتر عمیفر نهاد. 
 طول تاری    خ تبدیل شد و بر تاری    خ فرهنگ و هتر

ر بود و در مدینه   ر قیام محمد بن قاسم است. وی از نسل امام حسیر یگ از نتایح زودرس این دوران نتر

ز مردم  سکونت داشت. او به دعوت یگ از خراسانیها به همراه عدهای به مرو رفت و چهل هزار نفر ا

شهر باوی بیعت کردند. محمد در یگ از روستاهای شییع ساکن و در طالقان قیام کرد، اما پس از  

وهای عبدهللا بن طاهر امتر طاهری شکست خورد و در شهر نساء مخفر شد. رسانجام  چندی، از نتر

را شبانه به  وی را دستگتر و مدبر در نیشابور محبوس کردند و به دلیل نفوذ تشیع در این شهر، او 

بغداد فرستادند. محمد بن قاسم موفق شد از زندان بغداد فرار کند، ویل در واسط از دنیا رفت. از این  

 گزارش، نفوذ علویان و تشیع در شهرهای خراسان روشن یم گردد. 

ر گفتیم، والیت عهدی امام رضا)ع(ن زمینه مساعدی برای مهاجرت  از سوی دیگر چنان که پیش تر نتر

ت از سادات حسییر  سادات و علویان به ایران فراهم نمود و تعدادی از برادران و عموزادگان آن حضر

 و حسیر به آنجا آمدند. 
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ستان بردند و  ت رضا)ع( را شنیدند، پناه به کوهستان دیلم و طتی چون سادات ختی غدر مأمون با حضر

چون اسپهبدان مازندران در  بعضر بدانجا شهید گشتند و مزار و مرقد ایشان مشهور و معروف است

اوایل که اسالم قبول کردند، شیعه بودند و با اوالد رسول .حسن اعتقاد داشتند، سادات را در این 

;مامون پس از آنکه به اهداف خود رسید، در حایل که عازم بغداد  quotملک، مقام آسان تر بود.& 

د طوس در بیست و نهم صفر  بود، در رسخس فضل بن سهل وزیر خود را کشت و سپس در سنابا

ت را در قریه  ۲۰۳سال  هجری امام رضا)ع( را مسموم ساخت. سپس دستور داد جنازه آن حضر

 نوغان 

 پیش روی قتی هارون دفن کنند. 

هنگایم که ختی شهادت امام رضا)ع( در خراسان و دیگر شهرها پیچید، علویان و سادات و یا در خفا  

 خود ادامه دادند و یا  
ی

گرفتار کارگزاران مامون متواری و پراکنده شدند. از جمله آنان احمد بن به زندیک

ه های محمد بن مویس )ع(  مویس )ع( بود که قتلغ خان با وی جنگید و او را به شهادت رساند.' مقتی

از،زیارتگاه هستند.   بن جعفر)ع( و عیل علیه السالم بن حمزة بن مویس )ع( بن جعفر)ع( در شتر

ر امام رضا)ع( به کاشان آمد و در این شهر از دنیا رفت شهادتگاه و آرامگاه فرزندان  هارون برادر دیگ

ه حمزه بن مویس )ع( بن   ر مقتی ر در أوه است.»ه در ری نتر امام مویس )ع( کاظم فضل و سلیمان نتر

جعفر)ع( قرار دارد و زیارتگاه مردم است. این مقابر به مرور زمان مورد توجه شیعیان و دوستداران  

ش فرهنگ تشیع در این مرز و بوم مؤثر افتاد.   اهل بیت قرار گرفت و در گستر

 امام رضا)ع(
ی

اث فرهنگ  متر

ت یط هجده سال دوران امامت خود در مدینه و دو سال در ایران با کوشش بسیار موفق  آن حضر

، آنان را  ردان مشهور نفر برشمردند از شاگ ۳۱۸شد شاگردان بسیاری تربیت کنند که در منابع تاریخر

ر فرزندان سعید اهوازی،  ت اینان اند: ابوعبدهللا محمد بن خالد برفر قیم، حسن و حسیر آن حضر

، أحمد بن محمد بزنیط، عبدهللا بن مبارک  زکریا بن آدم بن عبدهللا اشعری قیم، صفوان بن یحیر

 نهاوندی و عبدالسالم بن صالح ابو صلت هروی

 :  وی از اهایل روستای بزق رود قم بود و به افتخار شاگردی. ابوعبدهللا محمد بن خالد برفر

ر از ادبا و فقها بودند. محمد بن خالد مردی   امام رضا)ع( ال و فرزندشان درآمد. دو برادر وی نتر

 ادیب و مورخ و آگاه به علوم بود. نام هشت اثر از وی در منابع ثبت است. 

ر بن سعید اهوازی: اصل أنان از   اهواز بوده و وثوق علیم آنان مورد تأیید . حسن و حسیر

ر بود که به دست آن   قرار گرفته است جد دوم آنان مهران از موایل عیل علیه السالم بن الحسیر

ت   حضر

اثر را به وی منسوب کردهاند که بیشتر آنها در باره فقه، مکاسب و تفستر قرآن آزاد شل یس است.  

ر پنجاه اثر د  آنها در تفستر قرآن است. این خاندان  مکتوبات حسن بن سعید را نتر
انسته اند که بیشتر

ابی داشتند.   در شکوفابی و رشد مكتب اهل بیت تأثتر برسر
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. عبدالسالم بن صالح ابو صلت هروی: وی از همراهان امام رضا)ع( است و افتخار مصاحبت با آن  

ت را داشت. از او کتابی به نام وفات الرضا)ع( ع نقل شده و شیخ صد وق در عیون اخبار حضر

ت را از قول او نقل کرده است. اباصلت را ثقه صحیح الحدیث   الرضا)ع( داستان شهادت آن حضر

دانسته و او را خادم الرضا)ع( و محب خاندان رسول هللا ت معرفر کردهاند و وی روایات بسیاری به 

 ویژه از مالقاتهای امام رضا)ع( نقل کرده است. 

 آثار علیم امام رضا)ع( 

ح حال امام و حدود  . مسند امام رضا)ع(: 1 کتاب    36حدیث رضوی از  ۴۳۵هزار و  ۲در این کتاب رسر

جمع آوری شده، ویل جامع احادیث رضوی نیست، بلکه بیشتر آن را شامل میشود.این کتاب روایات 

وک را در بردارد و بسیاری از آنها با سند  صحیح، موثق، حسن، ضعیف و متر

 ذکر شده است.  یا تمام سلسله سند 

ابه  . فقه الرضا)ع( : 2 کتابی است منسوب به امام رضا)ع( که گرویه از محققان این کتاب را با رسر

عیل علیه السالم بن مویس )ع( بن بابویه قیم و كتاب التكليف محمد بن عیل علیه السالم شلمغابر 

 یگ دانسته اند 

ت با . مناظرات3 صاحبان ادیان و مذاهب گوناگون که شیخ  : بسیاری از گفتگوهای علیم آن حضر

صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا)ع( گردآوری کرده است. این مناظره ها در شکوفابی و رشد علوم 

ر به ویژه نیشابور از مراکز علیم  دییر و عقیل در خراسان بسیار مؤثر افتاد و از آن پس این رسزمیر

 جهان اسالم گردید. 

منسوب به امام رضا)ع( است که ایشان درباره بهداشت و صحت مزاج،   رساله ای . طب الرضا)ع(: 4

 فواید غذاها و بدن انسان برای مامون نوشت. 

 دوران وکالت و سفارت فصل هفتم 
  دوران امامت محمد بن عیل)جواد )ع(االئمه(علیه السالم

ا آمد. نام مادرش  هجری به دنی ۱۹۵امام جواد )ع( در دهم رجب و به قویل در نوزده ماه رمضان سال 

، جواد )ع(، قانع، زیک،منتجب و  ران نامید. القاب وی تفر ر شیی که نوبیه بود. امام رضا)ع( او را ختر

مرتضر و کنیه اش ابو جعفر)ع( ثابر است. درباره دالیل امامت وی افزون بر حدیث لوح، نصویص 

ت سوال است که در منابع آمده؛ از جمله صفوان بن یحیر از یاران امام رضا)  ع( یم گوید از آن حضر

یم؟» با دست خود به ابا جعفر)ع(  کرد اگر برای شما حادثه ای پیش آمد، به چه کیس باید پناه بتی

اشاره کرد. به وی گفتم: «این که سه سال از عمرش گذشته است!» فرمود: «چه زیابر به امامت او 

)ص(ی و حجت الیه قیام کرد.»   خواهد زد؟ همانا عییس کمتر از سه سال داشت که به پیامتی 

ر ابو یحیر صنعابر میگوید: خدمت امام رضا)ع( بودم که ابا جعفر)ع( را به نزدش آوردند.   همچنیر

 فرمود این است آن مولودی که مبارک تر از او برای شیعیان ما زاییده نشده است. 

ت را برخالف عادت میدانستند. گروه دیگری ا ز شیعیان پاسخ دادند برخر از شیعیان سن کم آن حضر

ت یحیر بن  ر را میداند حضر ط امامت نیست؛ زیرا وی حجت خداست و از کودیک همه چتر بلوغ رسر
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ی

زکریا و عییس بن مریم در کودیک برانگیخته شدند و سلیمان بن داود درس ناخوانده بود که فرزانگ

فر ممتاز بود. او زبابر  یافت. امام جواد )ع( در علم و حلم و فصاحت و عبادت و سایر فضایل اخال

بلیغ و گویا داشت و با وجود کیم سن در علوم و قرآن و سنت همانندی نداشت. در کودیک به سال  

از مدینه به خراسان و از راه طبس به بیهق روستای ششتمد و از آنجا به زیارت پدر خود رفت و  ۲۰۲

ر  او حضور یافت و سپس به مدینه  آن گونه که اباصلت روایت کرده، هنگام شهادت پدرش بر بالیر

 بازگشت. 

 دوران امامت امام 
ی

 جواد )ع( اوضاع سیایس و فرهنگ

دوران امامت محمد بن عیل )ع( هفده سال به طول انجامید که همزمان با خالفت مامون و معتصم  

هجری، بیت الحکمه و رصدخانه شماسیه   ۲۰۴عبایس بود. مامون پس از ورود به بغداد به سال 

جمان دربار بغداد  را بنیان نهاد وی برای بیت الحکمه کتابخانه ای عظیم تاسیس کرد و هیابر از متر

 و طیی را با خود به بغداد 
، فلسفر انس فرستاد تا کتاب ریایصر ر عبایس را به مراکز علیم تحت تضف بتر

جمان را واداشت تا كتب جمع آوری شده ایرابر یونابر و هندی را ترج مه کنند.  آورند. او سپس متر

بدین ترتیب بیت الحکمه وارت مراکز علیم جندی شاپور و اسکندریه شد. مامون به گفتگوی علیم با 

مذاهب و نحله ها و ادیان گوناگون عالقه مند بود و مجالس مناظره تشکیل میداد تا رؤسای این گروه 

دازند. مأمون به له گرایش داشت و  ها همچون زمان امام رضا)ع( در مرو به بحث و استدالل بتی ر معتر

وانش به  عقیده آنان را درباره خلق قرآن پذیرفته بود، ویل محدثان بغداد به ویژه احمد بن حنبل و پتر

ر روی، عباسیان بر آنان سخت   شدت با این دیدگاه مخالف بودند و آن را بدعت میدانستند. از همیر

ان انداختند در بغداد کار به شورش کشید؛ تا  گرفتند و حیر احمد بن حنبل را به تازیانه بستند و به زند

ر در سال  هجری قائل به    ۲۱۲جابی که حنابله، این ایام را «دوره محنه» نامیدند. مامون همچنیر

ت برترین مردم پس از رسول هللا است.   تفصیل عیل علیه السالم شد و گفت آن حضر

انس لشکر کشید، اما ام ۲۱۵مامون به سال  ر ر بتر فر تقاضای صلح کرد. هجری به رسزمیر اتور روم رسر تی

ر وی گردید. او که به ایرانیان و   ۲۱۸وی رسانجام در سال  هجری درگذشت و برادرش معتصم جانشیر

اعراب و شیعیان بی اعتماد شده بود، به استخدا )ص(م ترکان متعصب پرداخت و از آنان لشکریابر 

هجری ناگزیر به  ۲ ۲۰ز این رو معتصم در سال منظم ترتیب داد. مردم بغداد از ترکان به ستوه آمدند ا

له بسیار  ر تأسیس شهر سامرا شد و پایتخت را به آن شهر منتقل کرد در این ایام، نهضت کالیم معتر

ر دست   ومند شد و چالشهای فکری خطرنایک برای شیعه به وجود آورد. خردسایل امام جواد )ع( نتر نتر

ند؛ به ویژه این مسئله در محیط عربی موجب شد آویزی شد تا آنان از مبابر عقیدبر شیعه  خرده گتر

که حیر به اصل امامت شیعه که سبب استحکام تشیع بود بتازند. امام محمد تفر ع که مرجعیت  

علیم جامعه خود را بر عهده داشت، در پاسخ آنان با بیابر مستدل توطئه آنان را خنیی یم کرد و هرگاه 

ار شیعیانش را در این باره پاسخ یم داد، در حایل که هنوز بیش از فرصیر دست میداد. پرسشهای بسی

ده سال نداشت. بدین سان، اماما بر بنیه فکری یارانش یم افزود و اندیشه آنان را ترفر میداد تا در 

، خود را حفظ کنند.   برابر انحرافات فکری و معرفیر

 روابط مامون با امام جواد )ع(

  با استقرار کامل امامت محم 
ی

ت و شیفتگ د بن عیل علیه السالم و فراگتر شدن آوازه علیم آن حضر

 مردم نسبت به او، مأمون احساس خطر کرد از این رو برای مقابله با هر رویداد ناگهابر چاره ای 
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ت را هنگایم که به سن بلوغ رسید، از مدینه به بغداد احضار کرد و ازدواج   اندیشید و آن حضر

ش ام فضل را به او  ر برشمرد:  دختر  پیشنهاد داد. اهداف مامون را در این کار یم توان چنیر

ر راه هرگونه خطر احتمایل از جانب امام؛ ۱.  نظارت بر امام جواد )ع( و بسیر

وانش 2 ت با پتر  . محدود و مسدود کردن روابط آن حضر

ش جاللت علیم و علو شان و مقام معنوی امام جواد )ع(؛ .3 ی از گستر  جلوگتر

پیوند ازدواج پیشوای ی از خاندان رسالت با یک نفر از خاندان عبایس، در ظاهر به معنای خاتمه  . 4

وعیت برای مامون. در  ر به معنای کسب مرسر دشمنیها و تسلیم شدن خاندان رسالت بود و در باطن نتر

 میان. مسلمانان؛ 

ود منحرف کند و به دنیاگرابی  . شاید مامون گمان میکرد میتواند امام جواد )ع( را از مستر معنوی خ۵

  
ی

و لذتهای دنیوی بکشاند؛ چنان که روزی در کاخش یگ از آوازخوانان و مطربان را واداشت با نوازندیک

 از خود صداهای عجیب درآورد تا امام را تحت تاثتر قرار دهد، ویل هرچه کوشش کرد موفق نشد. 

ش را به ازدواج امام جواد )ع( درآورد، بیر عباس وخویشاوندان  هنگایم که مامون تصمیم گرفت دختر

نزدیک وی ناراحت شدند و ترسیدند مبادا داستان والیت عهدی امام رضا)ع( تکرار شود و به سب ب  

این ازدواج، خالفت عبایس از دست آنان خارج شود. مامون به آنان گفت: «دشمیر میان شما و آل 

انصاف میدادید، آنان به خالفت از شما اویل و اصلح   عیل علیه السالم را خودتان مقض بوده اید. اگر 

بودند. من از ولیعهد کردن رضا)ع( پشیمان نیستم و میخواستم خالفت را به او واگذار کنم، اما وی 

نپذیرفت و آنچه مقدر بود پیش آمد. پرس او ابوجعفر)ع( با آنکه هنوز نوجوابر بیش نیست، در علم  

عباسیان گفتند: «ما او هنوز نوجوان است و از دانش و فقه بهرهای و دانش بر دیگران مقدم است.»  

د، آنگاه آنچه میخوایه، به او بده.» مامون   ندارد از این رو باید صتی کرد تا علم و ادب و فقه فراگتر

گفت من او را میشناسم و میدانم که از خاندان علم و فضل است و ماده علم او از انعام الیه است.  

 ا باور دارید، او را بیازمایید. اگر سخن مر 

آنان یحیر بن اکثم قایصر القضات را برای این کار مامور کردند. او در حضور بزرگان خالفت عبایس با 

ت پرسید: «حکم کیس که در حال احرام صید را بکشد،   کسب اجازه از ماهسون، از آن حضر

ون حرم؟به عمد کشته یا به سهو؟  چیست؟» امام جواد )ع( فرمود: «آیا صید را در حرم کشته،  یا بتر

؟ أن  اگر از روی سهو بوده، به مسئله آگایه داشته است یا نه؟ آزاد بوده، یا بنده؟ صغتر بوده، یا كبتر

صید پرنده بوده، یا غتر آن؟ آیا قتل در شب بوده یا در روز، وقاتل احرام عمره داشته، یا حج تمتع؟»  

ت این پرسشها را مطرح کرد،یحیر بن اکثم از پاسخ بازماند و مامون گفت: «آیا دانستید    چون آن حضر

ش خواستگاری کند و ام فضل را به  آنچه نیم پذیرفتید؟» پس از آن دستور داد امام جواد )ع( از دختر

ت درآورد. امام جواد )ع( هنگایم که مامون در سال  هجری عازم جنگ با رومیها   ۲۱۵عقد آن حضر

وعییر   بود. از وی اجازه سفر  حج خواست و به حجاز بازگشت تا خالفت عبایس از این ازدواج، مرسر

 به  
ی

، کشاورزی و رسیدیک
ی

 خانوادیک
ی

کسب نکند وی تا خالفت معتصم در مدینه ساکن بود و به زندیک

 امور شیعیان و ارشاد و راهنمابی آنان پرداخت. 

مون از طرح مسئله ازدواج خنیی  بدین سان با بازگشت امام جواد )ع( به مدینه سوء استفاده های مأ

ت احساس نگرابر کرد، از این  شد. اما هنگایم که معتصم عبایس به خالفت رسید، از جانب آن حضر
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رو به وایل مدینه دستور داد امام جواد )ع( و همرسش ام الفضل را به بغداد اعزام کند. با ورود امام  

ر عیل علیه  به بغداد، معتصم به جو  ۲ ۲۰محمد تفر در محرم سال  سازی و تحریک و شهادت دروغیر

ت پرداخت. او همچون برادرش مامون بزرگان مذاهب گوناگون را به مناظره و  السالمه آن حضر

مجادله با امام جواد )ع( دعوت میکرد تا شاید در این گفتگوها لغزیسر از امام بیش آید، اما عظمت  

ت موجب اعتبار بیشتر ایشان شد.   علیم آن حضر

ت را تخریب کند، معتصم  هنگایم که نتوانست با توسل به راه های گوناگون شخصیت آن حضر

تصمیم گرفت وی را به قتل رساند. بدین منظور ام فضل دختر مأمون را مامور این کار کرد. ام فضل 

ت داشت و نه میانه خوبی با او، اضار عمو و برادر خود را پذیرفت و امام ر که نه فرزندی از آن حضر  نتر

ت در بیست و نهم ذیقعده سال  هجریه جنازه  ۲ ۲۰جواد )ع( را مسموم کرد. پس از شهادت آن حضر

ت دو پرس به نامهای لیال و   وی را در جانب غربی بغداد در گورستان قریش پشت قتی دند. از آن حضر

د و دو دختر به نامهای فاطمه و امام بافر   مویس )ع( جدش مویس )ع( بن جعفر)ع( به خاک ستی

 ماند. 

اث علیم امام جواد )ع(    متر

امام محمد تفر یط هفده سال دوران امامت خود برای تعایل اندیشه و معرفت دییر مسلمانان و 

کت در گفتگوهای علیم، دیدگاه های مدعیان  را باطل یم کرد و   شیعیان کوشش بسیار نمود. او با رسر

ت آثاری چند بافر مانده است عقاید و تعالیم شیعه را برای یاران خود بیان یم داش   ت. از آن حضر

ت در پاسخ به سواالت یارانش روایابر را بیان کرده که شمارشان به  . روایات: 1 سد.  250آن حضر  متر

 از امام جواد )ع( چندین رساله و پاسخ نامه به مسائل دییر شیعیان بافر مانده است.  ها:  رساله .

)ع(  شاگردان امام محمد تفر

 امام جواد )ع( تربیت شاگردان و یارابر استوار بود که در منابع یگ از مهم ت
ی

 رین اقدامات فرهنگ

نفر از آنان آمده است از جمله شاذان بن خلیل نیشابوری، نوح بن شعیب بغدادی،داود بن   ۱ ۱۳نام 

، ابوالقاسم ادریس قیم، عیل علیه السالم بن محمد بن   هاشم جعفر)ع(ى، ابویحیر جرجابر

اق بن اسماعیل نیشابوری، ریان بن شبیب، یحیر بن حبیب زیات و عیل علیه السالم بن هارون،اسح

ت عبارتند از:   حسن پدر ناض حسن بن عیل علیه السالم برخر از یاران مشهور آن حضر

وی از اصحاب امام جواد )ع(، امام هادی )ع( و امام عسکری  . ابوهاشم داود بن قاسم جعفری: 1

  ۲۶۱بن ابی طالب بود. او مدت نه سال در سامرا محبوس بود و در سال  )ع( از نسل جعفر)ع( 

 هجری از دنیا رفت. 

رکاری . نوح بن شعیب بغدادی: 2  وی از فقهای بزرگ شیعه است که در زهد و عبادت و پرهتر

 ۵به چنان درجهای رسید که به او لقب صالح دادند. 

 امام دهم ا بود. او و برادرانش از وی از اصحاب امام هشتم تا   . عیل بن مهزیار اهوازی: 3
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داشتند. عیل علیه السالم از راویان ثقه و شیعیان بلندمرتبه و دانشمند بودند که در تاری    خ تشیع نقش  

 مهیم 

 کتاب در ابواب فقه و تفستر و عقاید از او به جا مانده است.   ۳۵صحیح االعتقاد بوده و حدود 

 ۲۱۴ادی )ع()امام هادی )ع( در پانزده ذیحجه سال دوران امامت عیل علیه السالم بن محمد(ه

هجری در مدینه به دنیا آمد. مادرش سمانه نوبیه نام داشت. از القاب وی ناصح، متوکل، مرتضر و 

ت از دیدگاه شیعه بر  مشهورترین أنها هادی )ع( و نفر و کنیه اش ابوالحسن ثالث است. آن حضر

در باره جانشییر وی بیان فرمود، به امامت رسید؛ از  اساس حدیث لوح و نصویص که پدر بزرگوارش

 جمله اسماعیل بن مهران 

میگوید: «بار دوم که معتصم امام جواد )ع( را احضار کرد، از وی سؤال کردم امام بعد شما کیست؟» 

ت فرمود این مسافرت برایم خطر دارد و امامت پس از من در دست پرسم عیل علیه السالم  آن حضر

 . خواهد بود 

وم و امر امامت به فرزندم عیل علیه السالم  ت روایت شده است من از دنیا متر ر از آن حضر همچنیر

منتقل خواهد شد. او پس از من بر شما همان حفر را دارد که من پس از پدرم بر شما داشتم از محمد 

ر روایت شده که امام جواد )ع( به من فرمود امر امامت به  سد در حایل بن اسماعیل نتر ابوالحسن متر

که هفت ساله است. دوباره فرمود به کمتر از هفت سال هم میشود؛ چنانچه عییس بن مریم ا به  

 مقام نبوت رسید.' 

امام هادی )ع( در علم و حلم و زهد و عبادت و مکارم اخالفر و در سخاوت و احسان بیکران به فقرا و 

ر  با عفو و نیگ رفتار میکرد. وی در نخلستانهای خود در  محرومان پیمان ند بود و با بداندیشان نتر

مدینه کشاورزی یم کرد و از کار و کوشش ابابی نداشت عظمت و جاللت علیم و معنوی وی به جای  

ت نگردید و او تنها شخض بود که به اتفاق،   ی رسید که با وجود سن کم، کیس مدیع امامت آن حضر

 بزرگان شیعه پذیرای امامت وی شدند. 

 اوضاع سیایس دوران امام هادی )ع( 

هفت سال از دوران امام عیل )ع( النفر با خالفت معتصم عبایس همزمان بود. در این سالها آن  

ی یم شد؛ تا  ت در مدینه به شدت تحت نظر بود و از حضور و رفت و آمد مردم با وی جلوگتر حضر

بت از او در محیل به نام بضیا گمارده جابی که به دستور معتصم فردی را به عنوان معلم برای مراق

بودند. شیعیان در سامرا و بغداد تحت مراقبت کامل بودند و در نهایت است تار و تقیه با یکدیگر 

هجری خالفت به پرسش واثق رسید. وی   ۲ ۲۷رفت و آمد یم کردند. پس از مرگ معتصم به سال 

هجری به تحریک دو تن از  232اما در سال رفتار مامون را در طلب علم و بحث و مناظره میگرفت، 

رسداران ترک کشته شد آنان برادرش جعفر)ع( را با نام متوکل به خالفت رساندند. وی فردی بود 

له که به خلق قرآن اعتقاد داشتند به شدت مخالف بود  ر ابخوار، تندخو و متعصب که با عقیده معتر رسر

ان احمد بن حنبل و اهل حدیث را تقویت کرد. متوكل و آن را کافر میدانست، از این رو در برابر آن

 ورزید؛ تا جابی که  
سب عیل )ع( و لعن او را دوباره برقرار نمود و سخت با علویان و شیعیان دشمیر

ر را تخریب کنند. در این   ۲۳۵زیارت عتبات را ممنوع کرد و دستور داد در سال  ه امام حسیر هجری مقتی
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ر حبس و شکنجه شدند و یا به قتل رسیدند. رسانجام متوکل در سال ایام بسیاری از شیعیان گرفتا

 هجری به ۲۴۷

ر نواده   ر بیش از شش ماه خالفت نکرد و مستعیر دستور پرسش منتض به دست ترکان کشته شد، او نتر

ر او گردید. در این دوران خالفت بازیچه دست رسداران ترک شده و آشوب و ستم،   معتصم جانشیر

غارت، بی نظیم، خرید و فروش مقامات خشونت همه جا را فرا گرفته بود. در این فقر و محرومیت، 

اب در دربار خلفا و   عض فساد اجتمایع و اقتصادی فراگتر شد و مجالس طرب و نغمه خوابر و رسر

رکان برای رقص و آواز خرید و فروش میشدند. گویند خود متوكل  آمرای آنان رونفر تمام یافت. کنتر

ون رفت و چهار هزار ک ر داشت و اختناق و مض و خراسان و سیستان از دست خلفای عبایس بتر نتر

ر را برکنار کردند و به  ، مستعیر یعقوب لیث صفاری درسیستان رس برآورد. در بغداد رسداران شوریسر

ر بر رس کشاکش قدرت میان رسداران ترک،  252جای او در سال  ر عبایس را گماردند. وی نتر هجری معتر

 هجری جای خود را به محمد مهتدی، پرس واثق داد.  ۲۵ ۵در سال 

د، از نزدیک   در ایام فتنه و آشوب خالفت عبایس، امام عیل علیه السالم النفر که در سامرا به رس میتی

ت را در سال  هجری به دستور متوكل به سامرا آوردند   ۲۳ ۳شاهد این اوضاع وحشتناک بود. آن حضر

ر چرا که کارگزار وی در مدین ه از امام هادی )ع( سعایت کرد و به متوکل نوشت اگر احتیاج به حرمیر

داری، یم بایست عیل علیه السالم بن محمد را از آن جدا سازی زیرا او مردم را به سوی خود فرا یم  

 خواند و عده زیادی به او گرویده اند. 

اشاره کرد و از خود دفاع نمود امام هادی )ع( ضمن نامهای به متوكل، به اذیت و آزارهای کارگزار وی  

ت دستور داد کارگزار مدینه را عزل کنند، ویل   و دروغ عامل مدینه را افشا کرد متوکل در پاسخ آن حضر

سید، از وی خواست به سامرا نزد وی برود. بدین سان، امام   چون از نفوذ علیم و معنوی آن امام میتر

ت   ۲۱دت عیل علیه السالم بن محمد تا هنگام شهادت به م سال در سامرا سکونت داشت. آن حضر

ر از  در این ایام به شدت تحت مراقبت بود و به سخیر با یارانش ارتباط برقرار میکرد. رژیم عبایس نتر

ت   ین بدگوبی حسودان، آن حضر
ت دری    غ نداشت و با کوچکتر ای ناروا به أن حضر هرگونه تهمت و افتر

، گزارش دروغییر عیل علیه  را تحت بازجوبی قرار میداد؛ چنان که بطح ابی یگ از علویان حسیر

ر شبانه دستور داد  السالمه او به متوکل داد که برای وی اسلحه و اموال فرستاده میشود. متوکل نتر

ت   ت را بازریس کنند و او را به نزد خلیفه آورند. متوگل حیر از تهدید و ارعاب آن حضر خانه آن حضر

وزی در مراسم رژه در برابر امام عیل علیه السالم بن محمد، به ایشان ابابی نداشت؛ به گونه ای که ر 

.» هدف او ایجاد ترس در وجود  ات آنها تماشا کیر ر گفت: «تو را احضار کردم تا لشکریان ما را با تجهتر

 امام بود تا مبادا یگ از شیعیان و خاندانش به حمایت وی خروج کنند.   

ام ا مام هادی )ع( را به جای آورد، ویل در خفا توطئه های بسیاری عیل  متوکل در ظاهر یم کوشد احتر

ت طراخ یم کرد و از هر کوشیسر برای بدنام کردن ایشان دری    غ نیم ورزد. او   علیه السالمه آن حضر

اب بیاشامد،  اب بکشاند، موفق نشد. روزی از وی تقاضا کرد رسر هرچه تالش کرد امام را به مجلس رسر

ت فرمود ت  اب آلوده نشده است حیر متوکل تالش کرد برادر ویل آن حضر اکنون گوشت و خونم به رسر

ت تمام شود، ویل اجل به وی مهلت نداد. متوکل   البایل وی مویس )ع( را آلوده کند تا به نام آن حضر

ت برگزید، اما ناکام ماند. رسانجام امام هادی )ع( را به دست   راه های گوناگوبر برای مبارزه با آن حضر

د و دستور داد او را به قتل رساند، ویل با مرگ متوکل به دستور فرزندش، امام هادی حاج ب خود ستی

 )ع( نجات یافت. 
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  قیامهای علویان در عض امام هادی )ع( 

ش قیامهای علویان است که علت   یگ از ویژگیهای بارز عض امام عیل علیه السالم النفر گستر

د، ستم و بی عدالیر و سیاست خصمانه خلفای عبایس  آن،ضعف دستگاه خالفت، ناامیر و فسا

نسبت به علویان بود. این قیامها در ایام متوكل با شدت هرچه تمام ادامه داشت و تنها در ایام کوتاه 

ر تداوم یافت. علویان و مخالفان  منتض وقفهای در آن ایجاد شد، اما دوباره با خالفت مستعیر

صد فرصت بودند، هنگا یم که رسداران عبایس در مرکز خالفت به خلیفه کیسر روی حکومت که متر

هجری قیام های متعددی را در عراق و به ویژه ایران شکل   ۲۵۲تا  ۲۴۸آوردند، یط فاصله سالهای 

ر و ستمگرانه متوکل، از حجاز و عراق   بودند به دلیل فضای اختناق آمتر
دادند. اینان علویان و سادابر

 ه بودند و چون فرصیر دست داد، قیامهای خود را آغاز کردند. به مرکز ایران مهاجرت نمود

ستان  تشکیل دولت علویان طتی

ستان در نیمه قرن سوم هجری از ظلم و ستم والیان طاهری به حسن بن زید علوی، ساکن  مردم طتی

ت رسول خدا )ص( و عیل )ع( برپا کند. حسن بن   در ری متوسل شدند تا وی حکومیر بر مینای ستر

ستان رفت و مردم شمال ایران با  ۲۵۰زید در سال  هجری به همراه نمایندگان مردم آمل از ری به طتی

ستان حکومت کرد و مردم را به  » بیست سال بر طتی وی بیعت کردند. وی مشهور به «دایع کبتر

را کتاب خدا )ص( و سنت رسول هللا و روایات صحیح از امتر مؤمنان (در باب اصول و فروع دین) ف

خواند و بار دیگر در اذان عبارت «خ عیل علیه السالم ختر العمل» را گنجاند. با تشکیل حکومت  

علویان بسیاری از آنها به خدمت حسن بن زید درآمدند؛ به گونه ای که همراه او سیصد سید یم  

هد که جنگیدند. ابوالفرج اصفهابر از حضور شش نفر از علویان در جنگ با یعقوب لیث گزارش مید

ر در زندان نیشابور درگذشت. همرایه حسن بن زید با علویان   پنج نفر آنان کشته شدند و دیگری نتر

چنان بر آنها تاثتر نهاد که ابتدا دو نفر از آنان در ری قیام کردند و مردم را به «الرضا)ع( من آل 

ر بن محمد بن حمزه مشهور ب ۲۵۱محمد» دعوت نمودند و سپس در سال  ه کوکیی از  هجری حسیر

 سالله امام حسن در 

،مهتدی و معتمد در ری، قزوین و آوه شوریدند، اما   ر ر در ایام خالفت معتر . پنج نفر دیگر از علویان نتر

ر حسن بن زید   به دست عمال عبایس کشته شدند رسید قزوین و زنجان قیام کرد و به قتل جانشیر

ست ۲۸۷برادرش محمد بن زید بود که تا سال  ان حکومت کرد. وی ادیب، شاعر، عادل،  هجری بر طتی

ت رسول و سادات   سخاوتمند و بلند همت بود و هر سال کمکهای بسیاری برای معتبات، حرم حضر

ر را که به دستور متوکل تخریب  ر بار حرم مطهر امام حسیر حجاز و کوفه یم فرستاد. وی برای نخستیر

 شده بود، بازسازی کرد. 

ر وی ابومحمد حسن   رسانجام محمد بن زید در جنگ با  سپاهیان اعزایم ساسانیان کشته شد. جانشیر

) بود. او به   »جد مادری سید مرتضر ر معروف به «ناض کبتر بن عیل علیه السالم از نوادگان امام حسیر

گیالن رفت و چهارده سال در آن دیار به تدریس و تعایل علیه السال و تبلیغ مبابر اسالم مشغول شد و  

موفق شد أمل را تضف و دوباره دولت علویان را برپا کند. ابومحمد در آمل  هجری  ۲۰۱به سال 

ر مدرسه علیم در ایران است و خود به تدریس فقه و حدیث و  مدرسه ای ساخت که ظاهرا نخستیر

ستان   ۳۰۴شعر و ادبیات در آن پرداخت و رسانجام در سال  هجری از دنیا رفت. تا آن روزگار مردم طتی

ر حق، کیس را همانند ناض کبتر ندیدند.» او مساجدی در دیلم  «به عدالت و حس ن رفتار و به پاداشیر
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ستان ساخت وبسیاری از زرتشتیان را به اسالم دعوت کرد پس از فوت ابومحمد، دامادش   و طتی

 حسن بن قاسم 

ر دولت شییع در جهان  ستان، دومیر ر وی دولت علویان طتی » جانشیر شد معروف به «دایع صغتر

ود که در شمال ایران در برابر دولت عبایس با شعار «الرضا)ع( من آل محمد» شکل گرفت.  اسالم ب

ر گام این سلسله، از علویان دانشمند و فقیه بودند که تمایالت زیادی داشتند، ویل   دو نفر از نخستیر

ر نفر از عل  دولت خود، با شیعیان امایم همرایه میکردند. ناض کبتر سومیر
ی

ویان  برای حفظ همبستگ

ستان  از شیعیان دوازده امایم بود چنان که پدرش عیل علیه السالم بن حسن از یاران امام جواد   -طتی

 )ع( به شمار

ر وی را شیعه امایم معرفر کرده و آثاری همچون انساب االئمه را از  یم رفت. منابع رجایل نتر

ر به ضاحت آمده اس  ت که امایم المذهب بود نتایج  او دانسته اند. در باره فرزندش احمد بن حسن نتر

ر برشمرد:   پربار دولت علویان برای تاری    خ تشیع را یم توان چنیر

ش اسالم در مناطق شمایل ایران؛ 1  . گستر

ی یک دولت شییع در برابر خالفت عبایس 2  . شکل گتر

ستان و دیلم از قیامهای علویان و سادات؛ 3 ده مردم طتی
 . حمایت گستر

 علویان حجاز و عتبات و مشارکت در ساخت حرم ائمه درارسال کمک به سادات و  .4

 بقیع، نجف و کربال؛ 

ر الهادی  5 . کمک به تشکیل سلسله شیعیان زیدی در یمن، دولت زیدیان یمن به همت یحیر بن حسیر

هجری به دنیا آمد و در حجاز تربیت یافت و در شعر،  ۲۴۵)ع( ایل الحق شکل گرفت. وی در سال 

ستان نزد علویان رفت، ویل به دلیل برخر فقه و ادب، زهد و ت  به طتی
قوا رسآمد روزگار خود بود. مدبر

اختالفات با حكام علوی، با مریدان خود به حجاز بازگشت و به دعوت یگ از بزرگان یمیر با کمک 

هجری با   ۲۸۴برخر از قبایل یمیر در شمال یمن در شهر صعده خروج کرد و مردم این شهر در سال 

 کردند.   وی بیعت

ر دوازده سال بر قسمتهای ی از یمن حکومت کرد. در این ایام، برخر از فرمانداران وی  یحیر بن حسیر

ستان بودند که این خود گویای حمایت علویان آن دیار از اوست   اهل طتی

 امام هادی )ع(  
ی

  حرکت فرهنگ

 ن علم برای حلعظمت شان و مقام علیم و معنوی امام هادی )ع( موجب شد بسیاری از طالبا

ت روی آورند. امام هادی )ع( در یط  سال امامت خود   ۳۴مسائل و مشکالت علیم خود به آن حضر

 امت اسالیم از هیچ کوشیسر دری    غ نداشت و به رغم مراقبتهای ویژه از آن 
ی

ی فکری و فرهنگ برای رهتی

ت، از طریق نامه به ارشاد و تربیت یاران خود یم پرداخت. وی در مناظره کت یم  حضر های علیم رسر

کرد و مسائل پیچیده و دشوار را حل یم نمود. گاه متوكل مناظره های علیم تشکیل میداد تا شاید  

وز بود. به عنوان   ت را زیر سوال برد، ویل همواره در میدان مباحثه و گفتگو پتر عظمت علیم آن حضر

ت مسائل دشواری را که ابن سکیت به دستور متوکل از او  پرسید، به خوبی پاسخ داد.  مثال، حضر
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ر به   ی، کتبأ از امام هادی )ع( مطالیی را پرسیده بود، و ایشان نتر ر یحیر بن اکثم برای خرده گتر همچنیر

ر سبب یحیر بن اکثم به متوکل گفت از این پس دوست ندارم از این مرد   تفصیل پاسخ داده به همیر

ی پرسیده شود؛ زیرا وقیر دانش وی آشکار گردد رافض ر  یان تقویت خواهند شد. چتر

افزون بر این، هرگاه خلفا در مسائل قضابی با مشکالبر روبرو میشدند، برای حل آن به امام هادی )ع(  

ت ارسال یم کردند و   ر مشکالت علیم خود را یط نامه های  برای آن حضر روی یم آورند. شیعیان نتر

 امام هادی )ع( پاسخ یم دادند. 

ی از انحراف در میان شیعیان با جریان غلو به شدت برخورد کرد و  امام هادی )ع( برای جلوگتر

شیعیانش را از زشیر رفتار و عقاید آنان آگاه ساخت. از آن جمله، عیل علیه السالم بن حسکه قیم، از 

ت است و امام هادی )ع(ة او را به نبوت منصوب   ت بود که ادعا کرد با آن حضر ر آن حضر یاران پیشیر

ر نوشت: «این گونه تأویالت در دین ما نیست؛ کرده است. ایشان  ر در پاسخ به شیعیان خود چنیر نتر

ر ارتباط عیل علیه السالم بن حسکه با خاندان رسالت را انکار کرد و   ید.» ایشان همچنیر ر هتر از آن بتی

ر باطل دانست و شیعیان خود را از وی برحذر داشت. درباره دو نفر از به نامهای حسن  سخنان او را نتر

اری یم  ب ر ی، به شیعیان نوشت الت دیگر ،من از آن دو بتر ن محمد بابای قیم و محمد بن نصتر نمتر

جویم و شیعیان را از فتنه آنان برحذر یم دارم و آن دو را لعن میکنم این دو نفر مال مردم را به نام ما 

ر و مزاحم هستند، خدا )ص(وند آنان را عذاب کند این باب ا گمان برده که من او را یم خورند و فتنه انگتر

ی از  ت برای جلوگتر به نبوت برانگیخته ام و او باب من است خدا )ص(وند او را لعنت کند آن حضر

 انحرافات فکری اهل جتی و تفویض در نامهای به شیعیان خود، عقیده باطل أنان را اینگونه بیان کرد 

ن میکند. اینان حد. حاکیم ستمگر : خدا )ص(ی عزوجل بندگان را بر گناه مجبور و سپس عقوبتشا

ساخته کرده و سخنش را رد کرده  -دانسته و او را تکذیب معتقدان به جتی کسابر هستند که میدانند 

اند زیرا خدا )ص(وند یم فرماید: پروردگار به هیچ کس ستم نیم کند، بلکه این مردم هستند که به 

وان تفویض کسابر هستند   که یم پندارند خدا )ص(وند کار تکلیف را به خود ظلم یم کنند.» اما پتر

مردم واگذار کرده تا هر عمیل را انجام دهند بپذیرد و بر آن ثواب دهد و هرچه انجام دادند، کیفرشان  

ندهد. در این صورت، یا بندگان خدا )ص( را به پذیرش عقاید خود مجبور کرده اند که این مستلزم  

ر قدربر ندارد که آنها را به اطاعت خود سسیر در قدرت خدا )ص(وند است و یا  خدا )ص(وند چنیر

وادارد و به جهت ناتوابر اختیار کفر و ایمانشان را به آنها واگذار کرده است. اما عقیده صحیح آن  

است که صادق )ع( فرمود: نه جتی است و نه تفویض، بلکه مرتبهای میان این دو است.» و آیات  

ت و خاندانش آن را تایید میکند و خدا )ص(وند عادل تر از آن است قرآن و سخنان محکم رسول هللا 

 که کند و مقتدرتر از آن است که کار را به بندگانش واگذار کند. 

 آثار علیم امام هادی )ع(

 . روایات: از امام هادی )ع( در منابع شیعه احادیث بسیاری موجود است. 1

پرسشهای یاران و مخالفان خود پاسخهای بسیاری داده است؛ . پاسخنامه ها: امام هادی )ع( به 2

مانند پاسخ به یحیر بن اکثم و یا پاسخنامه های ی که به شیعیان خود درباره جریان غلو،جتی و 

 تفویض، اثبات عدل و جز اینها نگاشته است. 

 حیر بن اکثم. . مناظره های علیم: از امام گفتگوهای ی علیم نقل شده است؛ از جمله مناظره با ی3
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وخ  ۴ ، رساله های علیم: امام هادی )ع( در پاسخ به سواالت یاران خود و مخالفان، پاسخهای مرسر

 ۵یم نگاشتند که چندین رساله و نامه از این دست برجای مانده است. 

ت ۵ ترین زیارات شیعه است که آن حضر ه: یگ از مشهورترین و معتتی  . زیارت جامعه کبتر

 بدهللا آموخت. به مویس )ع( بن ع

  یاران امام هادی )ع(

امام هادی )ع( در ایام سکونت خود در مدینه و سامرا به رغم محدودیتهای بسیار، از هدایت و ارشاد  

نفر  ۱۸۵سال امامت خود یارابر را تربیت کرد که منابع شمار آنها را  ۳۴یاران خود بازنماند و در طول 

سعید عمری، جعفر)ع( بن سهیل، یعقوب بن یزید كاتب، سلیمان ثبت کردهاند از جمله عثمان بن 

،  برسر بن بشار نیشابوری،  بن جعفر)ع( مزوزی، أحمد بن حمزة بن الیسع، صالح بن محمد همدابر

، ابراهیم بن مهزیار اهوازی و فضل بن شاذان نیشابوری. سه تن از مشهورترین  معاویه بن حکیم کوفر

ت عبارتند از:   یاران آن حضر

وی از اصحاب امام رضا)ع(، امام جواد )ع( و امام هادی )ع(، از فقها و   . ابراهیم بن مهزیار اهوازی: 1

محدثان بزرگ شیعه و از وکالی امام هادی )ع( در ایران بود و اموال شیعیان را جمع آوری یم کرد و به 

ت یم فرستاد. وی دارای یس کتاب از جمله کت اب بشارات بود. کمک پرسش محمد به نزد آن حضر

 خاندان مهزیار اهوازی از بزرگان و افتخارات تاری    خ شیعه اند. 

ین فقها و متکلمان شیعه و از یاران امام جواد )ع( تا امام   فضل بن شاذان نیشابوری:  -2 او یگ از بزرگتر

 جال دانستهاند که  ۱۸۰هجری از دنیا رفت. شمار تألیفات وی را  ۲۶۰عسکری )ع( بود که در سال 

شامل مطالیی درباره عبادات، عقاید، کالم، سن ن و ردیه هابی بر مخالفان است. کتاب االیضاح وی 

س است.   درباره مسئله امامت در دستر

3 : او یگ از محدثان و مورخان ثقه و از یاران امام نهم ودهم بود. وی  . احمد بن محمد بن خالد برفر

جلد برشمرده اند که از  ۹۰دنیا رفت. آثار او را بیش از  هجری از   ۲۸۰از اهایل قم بود که حدود سال 

آن جمله كتاب المحاسن،ه یگ از مجموعه های حدییی امامان شیعه درباره مسائل اعتقادی، فقیه و 

یع حیات جامعه شیعه است.   رسر

 شهادت امام هادی )ع( 

 وران چهار نفر از خلفاامام عیل علیه السالم النفر پس از مرگ متوکل عبایس، حدود هفت سال را در د

ت بحرانهای بسیاری را پشت رس نهاد و رسانجام در سوم رجب سال   ۲۵۴گذراند. آن حضر

ر مسموم شد و به شهادت رسید. در تشییع پیکر   و در ایام خالفت معتر
ی
 هجری در چهل سالگ

 پارک وی، دیوانهای دولیر و مراکز تجاری سامرا تعطیل شد و بزرگان کشوری و لشگری

ت دول ر گریه و زاری بسیار کردند. تشییع جنازه آن حضر  ت عبایس حضور یافتند و مردم نتر

 چنان باشکوه برگزار شد که سامرا هرگز نمونه آن را ندیده بود. پس از مراسم، جنازه امام را
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، ر ت چهار پرس به نامهای حسن بن عیل )ع( ، حسیر ل خودش دفن کردند. از آن حضر ر  در متر

 یک دختر به نام عایشه بافر ماند. محمد و جعفر)ع( و 

خانه امام هادی )ع( در حلقه پادگانهای نظایم قرار داشت و آن را از یک مسیخ خریداری کرده بود.  

 کند. در سال 
ی

ر کرد تا به آن رسیدیک ر خادیم را تعییر یف پدرش نتر ه رسر   ۳ ۳امام عسکری )ع( ا برای مقتی

ای حرم بنا کرد و مهمانرسای ی برای زائران ساخت. در  هجری امتر ناضالدوله حمدابر قاب های بر  ۳

ی    ح   دوران آل بویه، معزالدوله و سپس عضدالدوله امارات و تاسیسابر برای حرم ساختند و گنبد و ضر

ر حرم عسکری )ع(ین همواره مورد توجه بود، تا اینکه در  مرقد را بازسازی کردند. در ادوار گوناگون نتر

مندان ۱۳ ۳۵سال  ی    ح بسیار زیبای ی از طال و نقره بر چهار قتی مطهر نصب  شمیس هتر اصفهابر ضر

 کردند. 

 دوران امامت حسن بن عیل عسکری )ع(

هجری در مدینه به دنیا آمد. مادرش  ۲۳۲حسن بن عیل علیه السالم در هشتم ماه ربیع االخر سال 

ر صامت، زیک، شافر  و مشهورترین آنها خدیث نام داشت. کنیه او ابومحمد است و القاب وی نتر

 یم کرد. از دالییل که شیعیان برای امامت 
ی

عسکری )ع( است؛ زیرا در پادگان نظایم شهر سامرا زندیک

امام عسکری )ع( مطرح میکنند، افزون بر حدیث لوح، نصویص است که پدر بزرگوارش در باره 

ت امامت وی فرموده است. برای مثال، عیل علیه السالم بن مهزیار روایت کرد  ه است: «از حضر

یم؟ فرمود: عهد من برای  هادی )ع( پرسیدم اگر برای شما پیش آمدی شد، ما به چه کیس پناه بتی

ر از یحیر بن یسار روایت شده امام هادی )ع( چهار ماه  ین فرزندم ابومحمد است.» همچنیر بزرگتر

 اه بر آن گرفت. پیش از مرگ خود به فرزندش حسن وصیت کرد و مرا با جمیع از دوستدارانش گو 

برای امام عسکری )ع( قامیر معتدل، چشمابر درشت، چهرهای زیبا و اندایم نیکو و با جاللت ترسیم  

کردهاند. او در علم، عبادت، زهد، کمال، دوری از پلیدیها، شجاعت، کرم سخاوت و سایر مکارم 

ام امام رضا)ع ( به این الرضا)ع(  اخالفر بر همگان پییسر داشت. وی همچون پدر و جدش، به احتر

 مشهور بود دوست و دشمن او را به نیگ یاد میکردند و مقام ارجمند او را گرایم یم داشتند. 

ر آن   مستقیم جانشیر
 میکرد، مانع از معرفر

ی
ر سامرا که امام هادی )ع( در آن زندیک ایط اختناق آمتر رسر

ت بود و وی در ماه های پایابر حیات خود، امام عسکری )ع( را تن ها به یاران نزدیکش معرفر  حضر

ر رو، پس از رحلت امام هادی )ع( ا شمار اندیک از شیعیان به برادرش جعفر)ع( بن  میکرد. به همیر

ت در همه جا پیچید و مقام امامت  عیل علیه السالم گرویدند، ویل عظمت علیم و معنوی آن حضر

ن گمان میکردند امامت، در وی در میان شیعیان تثبیت گردید. شایان ذکر است گرویه از شیعیا

محمد فرزند دیگر امام هادی )ع( است، اما وی پیش از رحلت پدرش از دنیا رفت و امام هادی )ع(  

 تالش تازهای در تثبیت موقعیت امام عسکری )ع( به عمل آورد. 

 اوضاع سیایس دوران امامت حسن بن عیل علیه السالم 

 اماما در دوران دو تن از خلفای عبایس
ی

، مهتدی خلیفه شد که به متوکل   زندیک ر گذشت. پس از معتر

ر نوشته برخر مورخان، همانند عمر بن عبدالعزیز بود. پس از أن معتمد، پرسوی گردید. او به  جانشیر

ر رو امور مملکت مختل شد و برادرش موفق، اداره امور  رسگریم و لذت جوی ی مشغول بود و به همیر
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اگرفت و یعقوب لیث صفاری از سیستان به فارس آمد و عازم را به دست گرفت. شورش همه جا را فر 

بغداد شد. در بضه مردی به نام عیل علیه السالم بن محمد مشهور به صاحب الزنج، غالمان و 

ش داد. بیشک اوضاع ناگوار اجتمایع و فقر   را به دور خود جمع کرد و قدرت خود را گستر
ی

بردگان زندیک

نان با وی شده بود. صاحب الزنج چند بار موفق شد قوای عبایس را  و فالکت بردگان سبب همرایه آ

شکست دهد. او چهارده سال در بضه و اطراف آن حکومت کرد. امام عسکری )ع( درباره وی فرمود:  

 ۲«صاحب الزنج از ما اهل بیت نیست.»

ر در کوفه قیام ر از نوادگان امام حسیر کرد و گرویه از    در این ایام عیل علیه السالم بن زید بن حسیر

وز شد، ویل مردم کوفه از همرایه   ر به او پیوستند. وی در مصاف با قوای عبایس پتر مردم این شهر نتر

ر علوی بودن وی   با وی خودداری کردند، از این رو به نزد صاحب الزنج رفت، اما چون ادعای دروغیر

وت کند، ویل به دست  بر او معلوم شد، در صدد برآمد فرماندهان لشکرش را به سوی خود دع

 صاحب الزنج کشته شد. 

امام عسکری )ع( در یط شش سال امامت خود، همواره تحت مراقبت بود و او را چندین بار نزد 

ت شد زندانبان از  سخت ترین دشمنان اهل بیتا محبوس کردند. نفوذ کالم و معنویت آن حضر

دند تا در حبس بر او سخت ستایشگران وی گردد. بار دیگر عباسیان وی را به یگ از رس  داران ترک ستی

اض عباسیان که چرا براو سخت نگرفته است، گفت: «این مرد  د، اما پس از مدبر در پاسخ به اعتر گتر

ر رسافکنده   روزها روزه دار و شبها به عبادت ایستاده و رسگریم جز عبادت ندارد.» عباسیان نتر

 بایس از امام عسکری )ع( به دالیل ذیل بود بازگشتند. ترس و وحشت و مراقبت دستگاه خالفت ع 

وی عظیم و سازمان یافته شیعیان بود.   . امام راهنما و مرشد نتر

. دستگاه جاسویس عبایس بر اساس اخبار و روایات مربوط به قائم آل محمد یم دانستند که مهدی از 

 نسل او خواهد بود. 

ده بودند تا هر دوشنبه و پنجشنبه در  نگرابر دستگاه خالفت عبایس چنان بود که وی ناگزیر کر 

ت به دارالخالفه،  دارالخالفه حاضر شود. برخر گزارشها نشان یم دهد در مستر رفت و آمد آن حضر

شیعیان و انبوه مردم سامرا تجمع یم کردند تا امام را ببیند و ازمعنویت وی بهره برند که این خود 

ت است. در مقابل این م  راقبتهای سخت، امام به ناچار تقیه را پیشه کرد و بیانگر محبوبیت آن حضر

گاه به شیعیان یم نوشت در مستر راه بر من سالم و حیر اشاره نکنید: زیرا در امان نیستید. روزی یگ  

از شیعیان قصد داشت فریاد برآورد آی مردم! این ابومحمد حجت خدا )ص(است. امام عسکری )ع(  

کوت دعوت کرد و به وی فرمود باید رازداری کنید، وگرنه کشته یم با اشاره انگشت سبابه او را به س 

ت چنان وحشت داشت که همواره از  شوید؛ پس خود را به خطر نیندازید معتمد عبایس از آن حضر

ت دائما در حال روزه و عبادت  ت را میگرفت و چون از وی شنید که آن حضر زندانبان ختی آن حضر

هجری از زندان آزاد سازند. رسانجام آن امام همام در   ۲۶۰صفر است، دستور داد وی را در ماه 

 از دنیا رحلت کرد و یط مراسم باشکویه،  ۲۸هجری در  ۲۶۰هشتم ماه ربیع االول سال 
ی
 سالگ

بیر هاشم و رسان سپاه و نویسندگان و معتمدان شهر سامرا جنازه او را تشییع کردند. در آن روز شهر 

ر گردید. جنازه آن یکپارچه شیون و زاری بود  و بازارها تعطیل کشت و سامرا همچون روز رستاختر

ت را در کنار مرقد پدر گرایم اش دفن کردند. بر اساس دالیل متعددی است   حضر
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رسیده رحلت امام عسکری )ع( طبییع نبوده و ایشان بر اثر مسمومیت به شهادت خلفای عبایس -1

ت پیوسته او را تحت  مراقبت و درداشتند.   یط شش سال امامت آن حضر

ت برآمد اما اجل به او مهلت نداد. 2  . پیش از معتمد، مهتدی درصد د قتل آن حضر

. اضار دستگاه خالفت عبایس برای نشان دادن سالم بودن جنازه در مألعام؛ آن گونه که برادر  3

هاشم و بزرگان و رسان سپاه و خلیفه در میان مردم کفن را از روی چهره امام را کنار زد و علویان و بیر 

 ۵قضات را شاهد گرفت که جنازه سالم است. 

هجری به من اذییر خواهد رسید  ۲۶۰. بیان امام عسکری )ع( به مادر خود که فرموده بود در سال 4

سم مرا دچار رنج و مشقت نماید.   که میتر

، آن هم   ۲۸. کوتایه عمر اماما و رحلت ناگهابر وی در سن ۵
ی
بدون سابقه بیماری و فاصله سالگ

ت از زندان تا رحلت وی که کمتر از یک ماه بود،نشان دهنده توطئه دستگاه   کوتاه رهای ی آن حضر

 خالفت عبایس در به شهادت رساندن ایشان است. 

 امام حسن عسکری )ع(
ی

  فعالیتهای فرهنگ

ت یط  امام ا برای دفاع از عقیده اسالیم و اصول اعتقادی شیعه بسیار کوشید  . به عنوان مثال حضر

نامه ای به اسحاق بن اسماعیل نیشابوری، وی را از کوتایه در دین و آخرت بازداشت و شیعیانش را 

،ادای امانت، سجده  به پروای از خدا )ص(، پارسابی در دین، کوشش در راه خدا )ص(، راستگوبی

، نیگ با همسایه، احسان و محبت به خویشاوندان و خوش اخ الفر دعوت نمود و به آنان  طوالبر

سفارش کرد زینت ما باشید، نه ننگ ما. وی با پاسخ به اشکاالت یاران خود، دسیسه های اهل غلو و  

مخالفان را خنیی یم کرد و انحرافات فرقه های اسالیم را تصحیح یم نمود؛ آن گونه که اعتقاد اهل  

ر   حدیث را درباره غتر مخلوق بودن قرآن ابطال کرد و فرمود  خدا )ص(وند خالق و آفریدگار همه چتر

 است و غتر از او هرچه هست، مخلوق و آفریده است. 

ر امامت به هدایت شیعیان خودیم پرداخت.   غلو و مدعیان دروغیر
ت در برابر جریان انحرافر أن حضر

ر حال مر  های باطل برحذر یم داشت و در عیر  از قرآن و تفستر
اقب  وی یارانش را از برداشتهای انحرافر

 بود کسابی زمینه انحراف عقیدبر مسلمانان را فراهم نکنند. 

برای نمونه، هنگایم که فیلسوف عرب، یعقوب بن اسحاق کندی کتابی درباره تناقض گوبی قرآن  

ت برای یگ از شاگردان کندی استدالل کرد که شاید گوینده قرآن غتر از آنچه او  نگاشت، آن حضر

ر دیگری اراده داش  ته و الفاظ را برای غتر معابر خودش وضع کرده است. فهمیده، چتر

ت را مطرح کرد. وی فورا دانست که این سخن از  شاگرد کندی نزد استاد خود استدالل آن حضر

ر استدالیل را به  شاگردش نیست. رسانجام شاگرد در برابر اضار کندی گفت: «امام عسکری )ع( چنیر

ر  ر نظری جز از این خاندان صادر من یعیل علیه السالم داده است.» کندی نتر اف کرد چنیر ر اعتر  چنیر

 نمیشود. 

 امام عسکری )ع( آماده سازی اذهان عمویم برای مسئله غیبت فرزندش 
ی

از دیگر فعالیتهای فرهنگ

ر امری باشند و   پذیرای چنیر
ت مهدی (عج) بود. وی باید یارابر تربیت یم کرد تا از نظر عقیدبر حضر

وزه های غیبت را برای روند تاریخر تشیع بپذیرند، هر چند پیشتر رسول هللا مسئولیتهای مربوط به آم
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ر مسئله مهیم آماده شده   و ائمه احادیث مربوط به مهدی را مطرح کرده و آرام آرام شیعیان برای چنیر

بودند. امام عسکری )ع( با گفتار و رفتار خود این پدیده نوین را برای شیعیان تیی ین میکرد و حیر از 

ون یم آمد.  ر به دارالخالفه بتر
پشت برده با خواص و دیگران سخن یم گفت، مگر هنگایم که برای رفیر

این عمل،مقدمه غایب شدن امام زمان را فراهم میکرد تا شیعیان با این موضوع مانوس شوند و منکر 

ت مهدی(عج) را برای یاران خاص خ ود غیبت ایشان نشوند. امام عسکری )ع( وجود مبارک حضر

ثابت یم کرد و یط نامه های ی تولد وی و مسئله جانشییر اش را به اطالع آنان یم رساند؛ از جمله 

محمد بن عیل علیه السالم بن بالل میگوید امام عسکری )ع( یک بار یک سال پیش از وفات خود و  

ر خود را به من گزارش داده بود.   بار دیگر سه روز پیش از وفات خود جانشیر

ی )ع( پیش از وفات، یاران خاص خود را چنان با مسئله غیبت آشنا ساخت که وقیر امام عسکر 

ر قرار داده که همو امام است و به مردم یم   اتفاق داشتند که او فرزندی را جانشیر
ی
رحلت کرد، جملگ

ید و آن را از دشمنان پنهان دارید.   گفتند اسم از او متی

 تربیت شاگردان 

تایه دوران امامتش و حبس و تحت نظر بودن، به ارشاد شیعیان خویش  امام عسکری )ع( با وجود کو 

و یاران پدرش یم پرداخت و یط جلسات حضوری و با نامه های کتیی آنان را هدایت میکرد. یاران امام 

،محمد بن حسن صفار، رسی بن   ۱۰۲حسن عسکری )ع( را  تن برشمرده اند. اسحاق بن ربیع کوفر

ع( قیم، ابوهاشم داود بن قاسم جعفر)ع(ی که  از یاران پنج امام بود، سالمه، عیل )ع( بن جعفر) 

ا، أبو عمرو عثمان بن سعید عمری،محمد بن احمد بن جعفر)ع(ی قیم،   عبدهللا بن جعفر)ع( جمتر

ر بن اشکیب و هارون بن مسلم. برخر از یاران امام عسکری )ع(  ، حسیر عبدالعظیم بن عبدهللا حسیر

 مشهورترین آنها عبارتند از: ع بودند که دو تن از 

ر بن اشکیب مروزی: 1 وی از اصحاب امام هادی )ع( و امام عسکری )ع( ی و از متکلمان،  . حسیر

محدثان و نویسندگان بزرگ شیعه است. و از اهایل مرو بود، ویل مدبر ساکن سمرقند و شهرکش و 

ه فاطمه معصومه شد. وی را ثقه دانسته ان د و محدثان بزرگ به روایت او سپس مقیم قم و خادم مقتی

ر هست.   داشته و رأوی صحیفه سجاد )ع(یه نتر
 اعتماد دارند. او تاألیفابر

اصل وی از انبار، ساکن سامرا و از اصحاب امام هادی )ع( و امام عسکری )ع(  . هارون بن مسلم: 2

 ۳بود. وی را از محدثان و مورخان ثقه و صاحب تالیف دانسته اند. 

هجری در  ۲۹۰وی از محدثان گرانقدر و ثقه شیعه است که در سال  بن فرخ قار:  . محمد بن حسن3

یع و آداب اجتمایع و  ۳۸شهر قم وفات یافت. او دارای بیش از  اثر در باره اعتقادات و مسائل رسر

 روزانه شیعیان است از آثار بافر مانده ی کتاب بصائر الدرجات است که شامل احادییی است  
ی

زندیک

 ئل اعتقادی و مناقب و علوم اهل بیت . درباره مسا

 آثار علیم امام حسن عسکری )ع(

 در کتابهای حدییی شیعه به ویژه کتب اربعه روایات بسیاری از ایشان نقل شده است.  . روایات: 1

 این کتاب درباره مسائل حالل و حرام بوده است.  . رسالة المنقبة: 2
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به شبهات و اشکاالت اصحاب و یارانش نگاشته که از   امام نامه های بسیاری برای پاسخ . نامه ها: 3

 آن جمله، نامه به اهایل قم و آوه است. 

 سازمان وکالت در نظام امامت 

  تعریف وکالت: 

، قائم مقام، کفیل،  ر این کلمه از وکیل گرفته شده و به معنای نگاهبان، خلیفه، کاردان، نایب، جانشیر

، معاون و کیس است که کاری را بر ع ر هده وی گذراند. وكالت به معنای اجرای کاری از جانب امیر

کیس، تفویض کردن تضف در مال به وکیل، یا کس دیگری را در تضفات معلوم به جای خود قرار 

ر میکند که خود به دالییل قادر به انجام مستقیم کاری نباشد،  دادن است. موکل هنگایم وکیل تعییر

امامان شیعه هنگایم که به طور مستقیم و از روشهای  گرچه در انجام آن صاحب اختیار است. 

 از خود بر آن 
ی

طبییع قادر به ارتباط با جوامع شییع در نواخ دوردست نبودند، افرادی را به نمایندیک

مناطق میگمارند. اصطالح وکالت در منابع رجایل و تاریخر مربوط به دوران ائمه و عض غیبت صغر  

قرآن است و در برخر از آیات به معنای حافظ، نگهبان، پناه و کفیل  است. این اصطالح برگرفته از 

 است. 

ر برخر از استانداران خود همانند مالک اشتر و قیس بن سعد را با اختیار تام به   عیل علیه السالم نتر

ت از کارگزاران مایل با عنوان   ایالتهای بزرگ یم فرستاد و به آنان در همه امور وکالت میداد. آن حضر

 و شقراء األئمة «
ى
 بی آنکه اسنادی محکم به دست دهد، معتقد   ۴وكالء األثتة

نام برده است. الالبر

وانش در ارتباط باشد.ه در  ت با پتر است سازمابر از شیعیان امام باقر )ع( وجود داشته تا آن حضر

ش تشیع در نواخ دوردست، انتصاب وکالی ی از سوى آ ن  عض امام صادق )ع( به دلیل گستر

وری یم نمود، از این رو امام نمایندگابر برای برخر شهرها   به امور شیعیان ضر
ی

ت برای رسیدیک حضر

منصوب کرد که در منابع نام دو نفر از آنان آمده است. در دوران امام کاظم که دستگاه جاسویس 

ش یافت. در عض امام جواد )  ت بود، نهاد وکالت گستر ع(، امام  خالفت عبایس کامال مراقب آن حضر

ش پیدا کرد و نهادی )ع(نه شد؛  هادی )ع( و امام عسکری )ع( فعالیت این سازمان به طور کامل گستر

ر رو برای ارتباط با جوامع شییع   زیرا آنان تحت مراقبت و یا در اقامت اجباری قرار داشتند و به همیر

اند.   ناگزیر بودند سازمان وکالت را بگستر

ش سازما ی و گستر  ن وکالت علل شکل گتر

 امامان شیعه از طریق تعالیم قرآن و اجدادشان سازمان وکالت را براساس این دالیل تاسیس کردند 

وانش در ارتباط  . ارتباط میان امام و شیعیان: 1 هر پیشوای ی برای اداره جامعه خود یم باید با پتر

ر برای هدایت و ارشاد، تداوم حیات شیعیان و تبلیغ  ر تشیع، به  باشد. امامان شیعه نتر ش آییر
و گستر

وانشان باشند.   وکالبی نیازمند بودند تا رابط میان خود و پتر

 جغرافیابی شیعه: 2
ی

ش مراکز    . پراکندیک ر تا آندلس و گستر  جهان اسالم از مرزهای چیر
ی

دیک گستر

ورت انتخاب وکالی ی برای این مناطق دوردست را بیشتر مینمود.   شیعیان، ضر

ل ائمه : خلفای. سیاست خلفای عبایس در ک3  را برای   نتر
ی

جبار عبایس هرگونه رقیب سیایس و فرهنگ

دستگاه خود بر نیم تافتند، از این رو امامان شیعه را تحت نظارت قرار یم دادند و یا به زندان یم 
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ر فضای خشونت باری حفظ موجودیت  امام و شیعیان، یگ دیگر از  افکندند. لزوم مبارزه با چنیر

ی   این نهاد بود. دالیل شکل گتر

ایط جدیدی که برای پیشوایان شیعه یط   . آماده سازی شیعیان برای ورود به عض غیبت: 4 رسر

هجری به وجود آمد، زمینه ورود به عض غیبت بود و شیعیان جز از طریق  ۲۶۰تا  ۲۰۳سالهای 

ی شیعه ارتباط بیابند؛ تا جابی که هرچه  شیعه به عض غیبت  صفرا و وکالی امام میتوانستند با رهتی

ر نهاد وکالت تقویت میشد.   نزدیک میشد، راه ارتباط مستقیم با امام محدودتر یم گشت و از این سو نتر

 و اجتمایع شیعیان: ۵
ی

ورت حل مشکالت فرهنگ عدم حضور مستقیم امام و سپس غیبت وی،   . ضر

ش این سازمان را بیشتر کرد تا به کمک وكال و سفرا، هم  ورت گستر مشکالت شیعیان مرتفع شود و ضر

ر تداوم یابد.  ی گرد د و حرکت تاریخر شیعه نتر  هم از نابودی آنان جلوگتر

 سلسله مراتب وكال

یس جاسوسان عبایس به آن  یگ از ویژگیهای سازمان وکالت، وجود سلسله مراتب در آن بود تا از دستر

ی شود. بدین سان، برخر شهرها و نواخ ر دارای وکیل جزء بودند  و نابودی سازمان جلوگتر  شیعه نشیر

و این وکال زیر نظر وکیل ایاالت مأموریت خود را انجام میدادند و سیس وکالی ایالت که منصوب از 

طرف امام بودند، وظایف خود را زیر نظر رئیس الوكال یا باب امام و یا سفتر خاص انجام میدادند.  

 نهاد وکالت را تحت نظارت امام بر عهده داشت.  رئیس الوکال از سوی امام منصوب یم شد و ریاست

 محدوده جغرافیابی سازمان 

ده بود، ویل مراکز تجمع شیعه در شهرهای  دامنه حضور شیعیان در تمایم رسزمینهای اسالیم گستر

خایص واقع بود که دارای وکیل بودند و در ارتباط با وکیل ایاالت، انجام وظیفه یم کردند. محدوده 

ح دانست: نهاد وکالت   را یم توان بدین رسر

 . ایالت عراق شامل شهرهای بغداد، مداین، واسط، کوفه و سامرا1

ر (کرمانشاه)، دیوار،همدان، آوه، 2 . ایالت عراق عجم به مرکزیت ری و قم، که شهرهای قرمیسیر

ستان، دیلم، آذربایجان و ایران را دربر یم گرفت؛   طتی

 رس؛ . ایالت بضه شامل بضه، اهواز و فا3

 . ایالتهای حجاز که مدینه و مکه، یمن و مض تا مغرب و اندلس را شامل میشد؛4

 . ایالت خراسان شامل بیهق، نیشابور، مرو، بلخ و سمرقند. ۵

 وظایف سازمان وکالت

ی تا پایان آن در سال   هجری (همزمان ۳۲۹منابع نشان میدهد نهاد وکالت از آغاز شکل گتر

 علیه السالم بن محمد شمری) دارای این وظایف و اختیارات بود با رحلت سفتر چهارم، عیل 

ی شیعیان و اداره امور آنان در محدوده ماموریت وکیل؛1  . هدایت و رهتی
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ی 2 ر تصحیح اعتقادات شیعیان و جلوگتر . عیل علیه السالم آموزه های دییر و فرهنگ اهل بیت و نتر

 از انحراف آنان؛ 

 و تعمیق نقش امام در میان جوامع شییع؛  . پاسخگوبی به اشکاالت شیعیان3

ر حقانیت امام جدید و مسئله غیبت برای شیعیان4  . تبییر

 به امور اوقاف ائمه او شیعیان همچون موقوفات قم ۵
ی

 . رسیدیک

 . جمع آوری خمس، صدقات، نذورات و هدایای شیعیان و ارسال برای رئیس الكال؛6

 ر منطقه ماموریت وکیل. . کمک و امداد به شیعیان فقتر و محروم د7

 ارتباط ائمه با سازمان وکالت 
ی

 چگونگ

 در این دوران امامان با شیوه های گوناگون با سازمان وکالت ارتباط داشتند 

 . ارتباط با وکالی ایاالت با نامه و پیک؛1

هجری برای عیل  ۲۳۲. عزل وکالی خطاکار و نصب وکالی جدید؛ چنان که امام هادی )ع( در سال 2

 ه السالم بن بالل نامهای نگاشت و او را عزل کرد علی

 . صدور توقیعات در قالب دستورالعملها، رسید وجوهات و پاسخگوبی به سواالت؛ 3

ی از اختالف میان وکال برای تحکیم جایگاه نهاد وکالت؛4  . جلوگتر

 به امور مایل وکالی ایاالت؛ آن گونه که امام هادی )ع( به ابوه۵
ی

اشم جعفر)ع(ی . حمایت و رسیدیک

 نوشت 

م نکن، آن را تقاضا کن. ان شاء هللا آنچه را دوست داری، به تو خواهد رسید.   هرگاه حاجیر داری، رسر

ت مهدی )عج( در عض غیبت صغرا   دوران امامت حضر

ت مهدی (عج) در پانزده شعبان سال  هجری از نرجس به دنیا آمد. نام و کنیه وی همانند  ۲۵ ۵حضر

اسالم است و با القابی چون بقیة هللا، حجة هللا، مهدی، قائم منتظر، خلف صالح، امام  پیامتی )ص( 

ت پنج سال تحت تربیت پدر قرار   زمان، صاحب زمان، ویل عض و امام عض از او یاد میشود. حضر

داشت و تنها برخر از شیعیان توفیق دیدار وی را داشتند و آخرین زمابر که در جمع مردم دیده شد،  

ر از همان هنگام آغاز شد. ه نگام خواندن نماز بر جنازه پدر گرایم اش بود و دوران غیبت وی  نتر

نصوص امامت وی از زبان رسول هللا ، عیل علیه السالم و فرزندانش یگ پس از دیگری رسیده است  

ن و که به امامت و ظهورش ختی داده اند. پدر بزرگوارش چند روز پیش از وفات، در میان معتمدا

نزدیکان خود به امامت او تضی    ح فرمود و در حضور محمد بن عثمان عمری و چهل نفر از شیعیان در 

ر گفت این فرزند پس از من امام و پیشوا و خلیفه من است. او را فرمان برید و پس از   رسای خود چنیر

 من پراکنده نشوید که نابود شوید و پس از این دیگر او را نخواهید دید." 

ر ایشان قائم آنان است و از  ، نه تن امام هستند که نهمیر ر امام باقر )ع( روایت شده پس از حسیر

ر از احمد بن اسحاق اشعری روایت شده:   همچنیر
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ت به داخل رسداب رفت و  به امام عسکری )ع( گفتم: امام و خلیفه پس از شما کیست؟ أن حضر

مانند ماه شب چهارده یم درخشید.  سپس برگشت و کودیک سه ساله بر شانه اش بود که چهره اش 

ر را پر از   فرمود ای احمد بن اسحاق او هم نام وهم کنیه رسول خدا )ص( است و کیس است که زمیر

ر روایت میکند امام  ر چنیر  که پر از ستم و جور شده باشد. عمرو اهوازی نتر
عدل و داد یم کند، زمابر

است صاحب و امام شما پس از من با وجود عسکری )ع( فرزندش را به من نشان داد و فرمود؛ این 

این نصوص آشکار، عموی حسود و مال پرست وی ادعای امامت کرد و عدهای را به سوی خود 

کشاند. جعفر)ع( بن عیل علیه السالم آن چنان کوته فکر و نا آگاه بود که گمان کرد این مقام خریدبر  

رفت و با وعده پول و رشوه،خواستار تفویض مقام   است و یک بار به نزد وزیر و بار دیگر به نزد خلیفه

ر خییل  امامت به خود شد. وزیر و خلیفه، هر دو او را مسخره کردند و از خود راندند و نزد شیعیان نتر

ر سبب وی را جعفر)ع( کذاب نامیدند.   زود رسوا شد. به همیر

ت مهدی (عج) فرموده م  یخواهیم بر آنان که در بنابر باور شیعیان، خدا )ص(وند درباره قیام حضر

ر ناتوان شمرده شدهاند، منت بگذاریم و آنان را پیشوایان وار شجرندگان برگردانیم.   زمیر

ی را به  در این آیه، خدا )ص(وند استقرار نظام عدل جهابر در فراسوی حرکت تمدبر جامعه برسر

آینه در زبور پس از   صورت قانوبر کیل به همه آدمیان وعده میدهد و در آیهای دیگر یم فرماید هر 

ر را بندگان شایسته من به ارث برند. رواییر مشهور در میان شیعه و سیر از رسول  ذکر نوشتیم که زمیر

ر را پر از   هللا است که فرمود مردی در آخرالزمان از خاندانم هم نام و کنیه من خروج خواهد کرد و زمیر

 عدل و داد کند، چنانچه پر از ظلم و ستم شده باشد.' 

ر را پر از عدل و داد کند،  مهدی از نسل من میباشد و برای او غیبیر است هنگایم که ظهور کند. زمیر

همچنان که پر از ظلم و ستم شده باشد بدین سان، شیعه با آرمان مهدویت، امید میدهد که جهان  

، اجتمایع و سیایس بر 
ی

داشته شود  دارای حکومیر واحد خواهد شد با محوریت هللا، تا مرزهای فرهنگ

و عدالت و مساوات برپا گردد و هر کیس بر اساس استعداد ذابر و اعتباری خود از نعمتهای طبییع و  

ر اصل عدالت، آزادی، دین، اخالق و نوع دوسیر   مادی بی هیچ مانیع برخوردار شود. در پایان جهان نتر

ر غالب میشود و بیدادگری و جنگ و  یعت کامل اسالم بر همه چتر ر  بر اساس رسر چپاول و استثمار نتر

ر روست که شیعه همواره آرمان خواه، عدالت جو و شهادت طلب بوده  برچیده یم گردد. از همیر

 است. 

 دوران سفارت و غیبت صغری 

ت مهدی (عج) پیش از قیام، دارای دو غیبت است: یگ دوران غیبت   بنابر اعتقاد شیعیان، حضر

ت و شیعیان  ۲۶۰کوتاه که از آغاز امامتش در سال   هجری تا پایان نیابت خاصه میان آن حضر

ر اوست و در پایان  ۳۲۹در سال  هجری ادامه یافت و دیگری غیبت طوالبر که پس از غیبت نخستیر

آن قیام خواهد کرد. در دوران غیبت کوتاه سفرا و نواب خاص، او را یم دیدند اما در دوران غیبت 

ی، سفتر مشخض ندارد و علما و راوی ان حدیث نایبان عام آویند. بر اساس منابع تاریخر بیش از  کتی

ل و مراقبت و حبس و رنج بوده  نیم قرن دوران چهار امام آخرین شیعیان، عض اختناق، فشار، کنتر

است. کوتایه عمر امام جواد )ع(، امام هادی )ع( و امام عسکری )ع( گویای آن است که امام زمان  

 سیار بوده است. (عج) در معرض خطرهای جابر ب
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ستان و ادریسیان در   ایط ناگوار اجتمایع و اقتصادی، شورش صاحب الزنج، قیام علویان در طتی رسر

 از خالفت است و بی تردید این 
ی

 بیانگر رسخوردیک
ی
شمال آفریقا و مبارزه یعقوب لیث صفاری، جملگ

ین خطر برای عباسیان،  خلفا برای حفظ قدرت خود از هر ابزاری استفاده میکردند. در این ایام بز  رگتر

ر رو خلفای عبایس  وعیت دییر و معنوی و مرجعیت علیم داشتند. به همیر امامان شیعه بودند که مرسر

ایط حساس اگر دستگاه   ل امامان شیعه را در راس برنامه های خود قرار داده بودند. در آن رسر کنتر

د، بیشک در صدد   برای بوبی میتی
ر ی و به شهادت رساندن   جاسویس عبایس از وجود جانشیر دستگتر

ت امام عسکری )ع( بر یم آمد. بدین سان، دوران غیبت آغاز شد تا جان امام زمان(عج) از   آن حضر

ت تداوم یابد.  ی آن حضر  هرگونه خطری مصون ماند و حرکت تاریخر شیعه با رهتی

د و پذیرش قطع  دوران غیبت صغری زمینه ساز غیبت بزرگ بود؛ زیرا شیعیان با غیبت انیس نداشتن

ارتباط با امام و پیشوای جامعه برای زمابر طوالبر غریب و نامانوس یم نمود و موجب انحراف یم 

گردد. از این رو چنان که پیش تر گفتیم، پیامتی )ص( اسالم و ائمه اطهار افکار را برای پذیرش غیبت 

اییط را ش ر با رفتارشان رسر به غیبت فراهم نمودند. بدین ترتیب آماده کردند و امامان دهم و یازدهم نتر

د.  ی گردید تا وجود امام زمان(عج) مورد غفلت و فرامویسر قرار نگتر  غیبت صغری مقدمه غیبت کتر

سال دوران امامت از نزدیک و یا از طریق نهاد وکالت، با امام خود در ارتباط   ۲۵۰شیعیان که یط 

نیم دانستند چگونه باید با ایشان در ارتباط  بودند، ناگهان با مسئله غیبت امام روبه رو شدند و 

ابر بود که در درون نظام وکالت تربیت شده بودند. این  باشند؟ راه حل امام زمان (عج) انتخاب سفتر

ان پیش از مقام کارگزاری در سازمان وکالت، با عنوان وکیل ارشد، باب امام ویا وكيل الوكال   سفتر

اخالفر داشتند. مرکز استقرار این سفرا در دوران غیبت   مشغول خدمت بودند و مقبولیت دییر و 

 و چهار راه ارتبایط جهان اسالم بود. 
ی

صغری شهر بغداد مرکز خالفت. کانون حوادث سیایس و فرهنگ

سفرا از میان افرادی انتخاب شده بودند که نسبت به أنان حساسییر وجود نداشت و از سادات و  

ر نبودند؛ چرا که دستگ اه جاسویس عباسیان به شدت مراقب اعمال و رفتار آنان بود. سفرا  علویان نتر

نگهای دستگاه  میبایست قدرت اداره شیعیان و توانابی باالی پنهان کاری را یم داشتند تا بتوانند نتر

جاسویس عباسیان را خنیی کنند؛چنان که مثال سفتر دوم پس از ابالغ توقیع امام زمان (عج) به 

 ن مثیل در یگ از خرابه های بغداد، نامه را پاره کرد تا به دست مخالفان نیفتد. جعفر)ع( بن محمد ب

وسیله ارتبایط شیعیان با امام زمان (عج) در دوران غیبت توقیع بود. هنگایم که صفرا نامه های 

ر کاشت و صفرا نیاز به   ساندند، ایشان در ذیل یا البالی سطور پاسخ رامیر ت متر شیعیان را به حضر

ر توقیع مستقیم از سوی امام زمان (عج) برای افراد صادر یم شد صاحب ان آنها منتقل یم کردند. گاه نتر

ساندند. با نگایه به توقیع های صادر شده که شیخ صدوق آنها را در کتاب  ر به آنان متر ان نتر و سفتر

: ابالغ کمال الدین گرد آورده بر ما آشکار میشود که مطالب آنها شامل این موارد بوده است

دستورالعمل به سفرا و وکال، عزل وکالی خیانتکار، حل مشکالت افراد، مسائل مایل مربوط به صدقات  

ر سفارت، حل اختالفات و پاسخ به سواالت   ر بر مدعیان دروغیر و اوقاف، نصب، وکال و سفرا، لیر

 فقیه  

 سفرای چهارگانه یا نواب خاص 

ی سازمان وکالت و نیابت جوامع سفرا یا نواب اربعه با همکاری وکالی ایاالت  ، هدایت و رهتی

ح حال آنان یم پردازیم   شییع را برعهده داشتند. اکنون به بیان نام و رسر
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 . عثمان بن سعید عطری 1

 وی وکیل، خادم و باب امام هادی )ع( بود که امام زمان (عج) مسئولیت سفارت را بر عهده وی

 مردی گرانقدر و بلند مرتبه و مورد اطمینان بود.  نهاد. او که به کار روغن فرویسر یم پرداخت،

ر عهده دار بود و در  عثمان بن سعید ریاست سازمان وکالت را در زمان امام عسکری )ع( نتر

ر حضور داشت. مراسم غسل و دفن ر خود نتر  جانشیر
ت برای معرفر  جلسه خصویص آن حضر

ر بر عهده او بود. وی به دستور امام زمان  به بغداد رفت و در محله گزخ  امام عسکری )ع( نتر

 اقامت گزید و رهتی شیعیان آنجا شد. بسیاری از توقیعات امام عض(عج) به او یم رسید و 

ت در حق او دعا یم نمود و راسیر گفتار و اعمال وی را تایید یم نمود. عثمان بن سعید   حضر

ی سازمان تشیع چند وکیل داشت. از جمله، احمد بن اسحاق، وک  یل اوقاف در قمبرای رهتی

 هجری از دنیا رفت و در محلة  ۲۶۵که وی را به بغداد فراخواند. عثمان بن سعید در حدود سال 

ق بغداد مدفون شد   رصافه در رسر

 . محمد بن عثمان بن سعید عمری 2

 هنگایم که امام زمان (عج) وی را به این مقام برگزیده، پدرش در میان بزرگان شیمه او را معرفر 

ت در یگ از توقیعهای خود فرمود نمود.  محمد نزد امام زمان (عج) مقایم شایسته داشت و آن حضر

وی مورد اطمینان من، و نامه او نامه من است وی توقیعهای بسیاری از امام عض(عج) دریافت کرد.  

ه محمد بن عثمان طوالبر ترین دوران سفارت را به مدت چهل سال برعهده داشت و در این ایام جامع

ی و مشکالت آنان را با همکاری وکالی تحت نظر خود حل نمود. او همچون  شیعه را به نیگ رهتی

پدرش روغن فروش بود و نامه ها را در مشکهای روغن جای میداد. وی دو ماه پیش از مرگ خود زمان 

ی حفر کرد و در بستر بیماری به   فوتش را دانست، از این رو برای خود قتی

 د مئیل گفت: جعفر)ع( بن محم 

ر بن روح وصیت کنم' وی رسانجام در حدود سال    ۳۰۵به من دستور داده اند که به ابوالقاسم حسیر

 هجری از دنیا رفت و در جوار پدرش مدفون گردید 

ر بن روح نوبخیر 3  . حسیر

ر فرد این   خاندان نوبخت یگ از مشهورترین خاندانهای دانشمند ایرابر است. نخستیر

کت داشت. این خاندان خاندان، نوبخت اختر   شناس از مردم اهواز بود که در تأسیس بغداد رسر

جمان در شاخه نجوم، فلسفه، کالم و فقه و حدیث  ین دانشمندان و متر  یط دو قرن از بزرگتر

 و کالم شیعه از این خاندان، حسن بن مویس )ع( نوبخیر بودند. یگ از برترین دانشمندان فلسفه . 
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ر سفتر امام زمان (عج)  است. از دیگر بزرگان ای ، دومیر ر بن روح نوبخیر ن خاندان، ابوالقاسم حسیر

است. نوبخیر از فقیهان و محدثان نام آور است و به دلیل موقعیت خاندانش،دارای اعتبار و شهرت  

ر از امام عسکری )ع( و امام زمان (عج)روایابر نقل کرده است. او باب   و اقتدار بسیار بود. وی همچنیر

ی )ع( بود و چندین سال با سفتر دوم همکاری داشت و مدت بیست سال مقام سفارت را امام عسکر 

هجری عهده دار بود. نوبخیر به سبب نفوذ و وزارت خاندان ابن فرات شییع، در نزد  ۳۲۶تا سال 

ام بود، ویل در سال  هجری وزیر جدید وی، حامد بن عباس وی را به    ۳۱۲مقتدر عبایس مورد احتر

هجری از حبس آزاد شد. بدین ترتیب نفوذ و اقتدار ۳۱۷د، اما با عزل مقتدر در سال زندان افکن

ر در دستگاه خالفت نزد قاهر عبایس تقرب یافتند و خانه او محل  نوبخیر فزوبر یافت و خاندان وی نتر

رفت و آمد وزرا و رجال دولت عبایس شد. در ایام او یگ از وکالی وی به نام محمد بن عیل علیه  

ر بن ا ر مقایم بلند نزد حسیر
 معروف به ابن ابی العزاقر ادعای سفارت کرد. وی با داشیر

لسالم شلمغابر

 روح، نسبت به 

موالی خود حسادت ورزید و قائل به تناسخ و حلول شد. او معتقد بود روح عیل علیه السالم به بدن  

ر بن روح عیل ع ر بن روح حلول کرده است. با وجود افشاگری  های حسیر لیه السالمه شلمغابر و حسیر

ر خود دست بر نداشت، تا اینکه به دستور  توقیع امام زمان مبیر بر لعن وی، او از ادعای دروغیر

ر   ۳۲۳خلیفه عبایس الرایصر در سال  هجری کشته شد. اگر نبود کاردابر و نفوذ علیم و اجتمایع حسیر

ی  بن روح، بیشک شلمغابر مشکالت بسیاری برای شیعیان فراهم نموده  بود با مدیریت و رهتی

ی یافت. وی به شدت  ش بیشتر ر بن روح، شیعه نسبت به دوران پیش، قدرت و گستر شایسته حسیر

ون راند.   به تقیه معتقد بود؛ تا جابی که وقیر یگ از خادمان وی معاویه را لعنت کرده بود، او را بتر

ق بغداد   هجری از دنیا رفت و در  ۲ ۲۶نوبخیر رسانجام در هجده شعبان سال  محله رصافه در رسر

مدفون گردید و بنا به وصیت وی و دستور امام مهدی (عج) مقام سفارت و نیابت خاص را به عیل 

د   )ع( بن محمد سمری ستی

 . ابوالحسن عیل بن محمد سمری 4

 شمری از یک خاندان شییع مشهور، به یاران امام عسکری )ع( پیوست. در روزگار نیابت وی، 

فت اسالیم به شدت آشفته شد و هرج و مرج، خرید و فروش مقامات و کشتارهای  وضع دستگاه خال

ر به نام امر به معروف و نیه  بی حاصل رسداران، همه جا را فرا گرفته بود و برب  هاری، رئیس حنابله، نتر

از منکر غوغای ی سخت در بغداد به راه انداخت. شمری به ناگزیر خود را از این حوادث کنار کشید؛ 

 آنکه تالش وی در این بحران اجتمایع تاثتر چندابر نداشت.  چه

ه و تار بود. مدت سفارت  ر حوادث تتر شاید یگ از علل خاتمه سازمان وکالت خاص یا سفارت، همیر

شمری بیش از سه سال طول کشید و رسانجام شش روز پیش از رحلت وی نامهای از ناحیه مقدسه 

ر نامه امام  به دستش رسید که بر اساس آن روند ت اری    خ تشیع به گونه ای دیگر است ترسیم گردید. میر

ر به نام خدا )ص(وند بخشنده مهربان   زمان (عج) خطاب به عیل علیه السالم بن محمد شمری چنیر

ای عیل علیه السالم بن محمد خدا )ص( پاداش برادرانت را در سوگ تو افزون سازدا تو شش روز 

ست، کارهایت را فراهم ساز و احدی را به جانشییر خویش وصیت دیگر از این جهان رخت برخوایه پ

مکن که غیبت تامه فرا رسیده است. دیگر تا روزی که خدا )ص( بخواهد، ظهوری نخواهد بود و آن 

ر پر از ستم خواهد شد. در این دوران  مدبر بس دراز است که دلها را قضاوت خواهد گرفت و زمیر
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خواهند کرد. بدانید هر کس پیش از خروج سفیابر ادعای مشاهده  برخر از شیعیانم ادعای مشاهده 

 کند، دروغ زن اوا

 ال حول و ال قوة إال باهلل العیل العظیمیاوه گوست. 

ر  ر سبب هنگایم که ابوعبدهللا صفوابر از او درباره جانشینش پرسید، چنیر  به همیر

 خن را گفت و جان به گفت: «خدا )ص(وند را امری است که خود رسان نده آن است.» این س 

 جان آفرین تسلیم کرد. 

ه کلییر رازی   ۳۲۹شمری روز پانزده شعبان سال   -هجری از دنیا رفت و در بغداد کنار مقتی

ی  صاحب اصول کافر در نزدیگ جرس الشهداء مدفون شد و از آن پس دوران غیبت کتی

یآغاز گردید. بدین سان، سازمان سفارت و نیابت با استفاده از   تجربیات نهاد وکالت، به رهتی

ت بقیة هللا و شیعیان برقرار   شیعیان امایم پرداخت و پل ارتبایط اطمینان بخیسر میان حضر

 کرد و جوامع شییع را از بحرانهای سیایس و اجتمایع مصون داشت و کارنامه ای درخشان از 

 در ری قیام کرد وهجری  ۲۷۵خود به یادگار نهاد؛ چنان که أحمد بن حسن مادرابر به سال 

ده  ه جغرافیای عالم اسالم و حضور گستر  تشیع را رسمیت بخشید و شمار شیعیان در گستر

 آن دوران، گواه این ادعاست. با آغاز دوران غیبت، 
ی

 آنان در فعالیتهای اجتمایع و فرهنگ

 دوازده امایم راشیعیابر را که به امامت دوازده امام قائل شدند، شیعیان امایم خواندند و شیعه 

ر امامیه نامیدند.   ۴نتر

ی آماده نمود؛ عضی که در آن  سازمان سفارت، شیعیان را برای ورود به عض غیبت کتی

ت مهدی (عج) ارتباط مستقیم ندارند و عالمان و فقها و راویان حدیث   شیعیان با حضر

ر فرمود در وق ت به شیعیان چنیر ایع اتفاقیه به راویان اهل بیت نایبان عام اند؛ چنان که آن حضر

ر حجت خدا )ص( بر آنها هستم بر  حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما هستند و من نتر

گان احادیث و فقه اهل بیت این است که مسائل مستحدثه را  اساس این روایت کار اسایس فقها و ختی

 مورد توجه قرار دهند و حکم آن را بیان دارند. 

ی در هر دورهای نو میشود و این امام زمان (عج) در ا ین حدیث اشاره دارند مشکالت جامعه برسر

ی جز پدیده های نوظهور نیست که حل آنها  ر مشکالت راه حل نو میخواهد و الحوادث الواقعه، چتر

ورت تقلید و رجوع   ورت وجود مجتهد در هر دوره و ضر بر عهده حامالن معارف اسالیم است ورس ضر

ر ا ست، وگرنه در یک سلسله مسائل استاندارد شده میان تقلید از زنده و مرده  به مجتهد زنده همیر

 فرفر نیست.' 

وان همه ادیان است: یهودیان در انتظار ظهور مسیحا،هندوها در انتظار   انتظار، کلمه ای آشنا برای پتر

ر در انتظار مهدی (عج) به رس  ند.  کلگ، مسیحیان در انتظار بازگشت عییس مسیح و مسلمانان نتر میتی
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شیعیان انتظار فرج را تکلیف یم دانند و منتظر هدف نهابی خدا )ص(وند برای ایجاد حیابر عادالنه به 

یعت و زنده کردن قرآن  ، بازگرداندن رسر ر ه الیه برای تجدید واجبات و سیر ی او هستند تا آن ذختر رهتی

ر متجاوزان وستمکاران و رسکشان ظهور کند  ر در هم شکسیر انتظار، رکیر اسایس از   و حدود آن و نتر

، حرکت و جنبش و خروش و از سوبی موجب   آموزه های شیعه است که سبب شادابی و پویابی

وی ایمان و فراهم کردن زمینه و مقدمات ظهور است. اصل  ، تربیت و تهذیب، تقویت نتر
ی

سازندیک

ر واقعه عاشورا و یادآوری معرفت و منش عاشورا  ر زنده نگهداشیر در کنار یکدیگر،  انتظار و همچنیر

 موجبات حفظ و پویابی و تداوم تشیع را در تاری    خ رقم زده است.                                     


