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به خواست  واقعه  در روز  اما  کربال حضور داشت.  در سرزمین  پدر  همراه  در محرم سال 61 ق.     امام سجاد
خداوند بیمار شد. از این رو سپاه عمرسعد از قتل ایشان چشم پوشی کرد. امام سّجاد زمانی عهده دار امامت 
شد که شیعه سخت ترین دوران خود را تجربه می کرد. واقعٔه کربال و در پی آن سرکوب گستردٔه دوستداران خاندان 
  موجب شد تا انسجام و تشّکل جامعٔه شیعی به ضعف و سستی گراید. با نگاهی به زندگی امام سّجاد a  پیامبر

می توان دوران امامت ایشان را به دو بخش کلی تقسیم کرد: 
��از واقعه عاشورا تا پایان دورٔه سفیانی بنی امّیه )64  ــ61 ق.(  1

ـ  64 ق.( ��از استقرار حکومت مروانی تا آغاز امامت امام باقر )95ـ 2
 انتظار می رود در پایان درس به سؤال های زیر پاسخ داده شود:

��راهبرد امام برای حفظ قیام عاشورا چه بود؟ 1
��نقش امام سّجاد در بازآفرینی فرهنگ اصیل اسالمی چگونه بود؟ 2

١

 امام سّجاد 

اوضاع�سیاسی،�اجتماعی�دوران�امام�سّجاد����
دوران امامت امام سّجاد   که با شهادت امام حسین   در سال 61 ق. آغاز شد، شرایط خاصی داشت. جنایت هولناک کربال منجر به 
ترس و انزوای مردم گردید و بر محافل شیعه هم رعب و وحشت بسیار حاکم شد و بر مردم مسلّم شد حاکمیت اموی برای استحکام پایه های حکومت 

خود از انجام هیچ جنایتی فروگذار نخواهد کرد. تعداد بسیار اندک شیعیان در این زمان حکایت از  هم  پاشیده شدن تشکیالت شیعه داشت. 
ولیدبن عبدالملک تشدید شد.  و  بن مروان  بن َحَکم، عبدالملک  مروان  آمدن خلفایی همچون  کار  با روی  جّو خفقان و رعب آور 
عبدالملک بن مروان هنگام به دست گرفتن قدرت طّی سخنانی به مردم گفت: »بین ما فقط شمشیر حکم می کند و به خدا سوگند از این 
پس گردن هر کسی را که مرا به تقوا امر کند خواهم زد«.1 یکی از والیان عبدالملک، َحّجاج بن    یوسف ثقفی نام داشت. شّدت مخالفت 
و دشمنی او با شیعیان به حّدی بود که امام باقر   ضمن روایتی چنین فرمود: »  َحّجاج شیعیان را با فجیع ترین نحو می کشت و آنان 

را با هر تهمت و سوءظّنی دستگیر می کرد. زندیق و کافر در نزد او بهتر از شیعٔه علی    بود«.2
در همین دوران عبداللّه بن زبیر در بخش دیگری از جهان اسالم یعنی مکه مشغول حکومت بود. او همچون رقبای خود از بنی امّیه 

در دشمنی با خاندان پیامبر  a هم داستان بود.

1. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی بکر، تحقیق صالح ابراهیم، تاریخ الخلفا ،ص 258.
2. ابن ابی الحدید، شرح نهج البالغه، ج 11، ص  44ــ43.
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   َدق در مدح امام سّجاد قصیدۀ َفَرز
در تاریخ آمده است که روزی هشام بن عبدالملک برای انجام مراسم حج به مّکه آمده بود. ازدیاد جمعیت مانع شد تا 
هشام خود را به َحَجراالسود برساند. پس در گوشه  ای برای خود فرش انداخته و از دور نظاره گر جمعیت در حال 
طواف شد. در این هنگام امام سّجاد به جمع طواف کنندگان پیوست. وقتی امام خواستند َحَجراالسود را ِاستالم 
کنند مردم کنار رفتند و راه را برای ایشان باز کردند. هشام از دیدن این صحنه بسیار ناراحت شد. یکی از اطرافیان 
َدق یکی  هشام پرسید این کیست که چنین مورد احترام مردم است؟ هشام با آنکه امام را می شناخت گفت: نمی دانم! فََرز
از شاعران بلندآوازه با شنیدن سخن هشام گفت من او را می شناسم و آنگاه قصیدٔه مفّصلی دربارٔه امام سرود که ترجمٔه 
چند بیت آن این است: »  این مردی است که سرزمین حجاز و خانٔه خدا او را می شناسند. نه )گفتن( در کالم او نیست 
و همیشه نیاز سائل را برآورده می کند. هنگام برخورد با مؤمنان چشم ها را فرومی بندد، برای آنکه حیا دارد و دیگران 

چشم فرو می بندند به جهت ابهتی که او دارد...«

یح
ض

تو
ک 

ی

 رخدادهای دوران امام سّجاد 
 قیام ها 1

الف( تّوابین: این قیام از سوی تعدادی از شیعیان به رهبری 
علی      ــ  امام  قدیمی  شیعیان  از  ــ  ُخزاعی  ُصَرد  سلیمان بن 
صورت گرفت. قیام آنها از روی پشیمانی بود زیرا با آنکه بسیاری 
از آنان از دعوت کنندگان امام حسین    بودند اما به یاری وی 
نشتافتند. شهادت مظلومانٔه امام حسین    آنان را دچار عذاب 
وجدان ساخت و برای جبران کوتاهی خود تصمیم گرفتند با بنی امّیه 
بجنگند. آنها پس از سوگواری در کربال قیام خود را آغاز کردند 
و در جریان قیام، شهر کوفه را تّصرف کردند. ابن زیاد، حاکم 
بر  شام  از  لشکری  اندکی  فاصلٔه  به  اّما  کرد.  فرار  شام  به  کوفه 
آنان حمله برد. سلیمان و بسیاری از تّوابین به شهادت رسیدند و 

باقیماندٔه آنان به کوفه بازگشتند.
به شمار  کوفه  سرشناس  شیعیان  از  مختار  مختار:  قیام  ب( 
می رفت. وی از یاری کنندگان مسلم بن عقیل در کوفه بود و به جرم 
پناه دادن به ایشان و همکاری با او به دست عبیداللّه بن زیاد دستگیر 
و      امام  حسین شهادت  از  پس  چندی  شد.  زندان  روانٔه  و 

یارانش، از زندان آزاد شد.

مختار پس از شکست تّوابین زمینه را مهّیا دید و با جمع کردن 
شعار       با  اهل    بیت    دوستداران  سایر  و  تّوابین  باقیماندٔه 
»یالَثارات الحسین« قیام خود را آغاز کرد. وی هدف خود را انتقام 
از قاتالن امام حسین   اعالم کرد. بسیاری از ایرانیان که در 
به مختار  آزاد شده( خوانده می شدند،  )بندگان  َموالی  آن روزگار 
پیوستند تا شاید از زیر بار ظلم و ستم امویان رها شوند. مختار در 
مّدت کوتاهی بر بیشتر عراق دست یافت و افرادی نظیر ابن زیاد، 
شمر و عمر بن سعد را به قتل رساند. پیشرفت های سریع مختار، 
عبدالملک بن مروان و عبداللّه بن زبیر را به وحشت انداخت، از 
این رو از دو جانب به عراق هجوم آوردند. جنگ سرنوشت ساز 
میان مختار و مصعب   بن  زبیر ــ برادر عبداللّه بن  زبیر ــ درگرفت. 
پس از کشته شدن شمار زیادی از َموالی و چهار ماه محاصرهٔ سخت 
سرانجام مختار نیز کشته شد. مصعب پس از تسخیر کوفه تعداد 
زیادی از یاران مختار را که بیشتر آنها ایرانی بودند، قتل عام کرد.

به عنوان فرزند یکی  بن زبیر  ج( قیام عبدالّله بن زیبر: عبداللّه 
از صحابٔه معروف رسول خدا  a در حجاز مورد توجه دستگاه 
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پس از شهادت امام سجاد  ، امام باقر   به امامت رسید. این در حالی بود که فعالیت های علمی و فرهنگی پدر 
بزرگوارش زمینه را برای نشر معارف دینی فراهم کرده بود. از سوی دیگر رفع ممنوعیت نقل و ثبت احادیث از طرف 
عمر بن عبدالعزیز موقعیت مناسبی برای پیشوای پنجم فراهم کرد. آن امام با بهره گیری از شرایط پیش آمده نهضت علمی 
و فرهنگی را سامان داد که زمان امام صادق  به اوج خود رسید. ایشان ضمن نشر احادیث نبوی، شاگردان زیادی 

را در بخش های فقهی، تفسیری و اعتقادی تربیت کرد و از راه گفت و گو و مناظره به مبارزه با افکار انحرافی پرداخت.
انتظار می رود پس از مطالعٔه درس به این سؤاالت پاسخ دهید: 

�شیعه کیست؟ از چه زمانی پدید آمد؟  1
�اقدامات امام باقر  برای رشد و توسعٔه تشّیع چه بود؟ 2

2

 امام محمد  باقر

سال�های�آغازین�زندگانی�حضرت�باقر�
 a گذشت و از فیوضات این گوهر تابناک و ُدردانٔه رسول  خدا   در سایه جّدش امام حسین   چهار سال آغازین عمر امام باقر
بهره مند گشت، در واقعه کربال چنان که موّرخین آورده اند، امام باقر  در کنار سایر خاندان بنى هاشم حضور داشت، و در آن وقت 
همراه کاروان اسرا به شام رفت، بى تردید امام باقر  لحظه به لحظه شاهد وقایع جانگداز کربال بوده است. امام باقر  همچنین 

مّدت 39  سال در سایه پدر بزرگوار خود امام سّجاد   به سر برد.

ـ 94 ق. امامت امام باقر  114 ـ

86 96 125

ولید�بن�عبدالملک

94 99 101 105 114

سلیمان�بن�عبدالملک

100

عمر�بن�عبدالعزیز
یزید�بن�عبدالملک

هشام�بن�عبدالملک

 خلفای�هم�عصر�با�امام�باقر

یث
�حد

بت
کتا
ت�
وعی

ممن
غو�
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دوران امامت امام صادق  به لحاظ سیاسی بسیار حساس و پر فراز و نشیب بود. در این دوران خالفت قدرتمند 
بنی امّیه پس از سال ها حکومت از بین رفت و بنی عبّاس که از تبار عبّاس بن عبدالُمطَِّلب بودند، به حکومت رسیدند. 
 a آنان با بهره گرفتن از دو عنصر تعیین کننده یعنی تعداد فراوان ایرانیان ناراضی و محبوبیت علویان و خاندان پیامبر

در میان مردم موفق شدند، قدرت را در اختیار گرفته و تا سال 656 ق. حکومت کنند.
انتظار می رود پس از مطالعه این درس به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

��عواملی که موجب انحطاط و زوال بنی  امّیه شد چه بود؟ 1
��بنی عبّاس چگونه موفق شد قدرت را به دست بگیرد؟ 2

��نقش ایرانیان در به قدرت رسیدن بنی عبّاس چگونه بود؟ 3

3

)1(  امام صادق

اوضاع�سیاسی�دوران�امام�صادق��
امام صادق  سال 114ق. به امامت رسید. در این زمان همچنان هشام بن عبدالملک خالفت می کرد. عملکرد هشام ــ که در 
درس گذشته به آن اشاره شد ــ قیام های زید بن علی بن حسین  و یحیی بن زید را در پی داشت. پس از مرگ هشام دولت اموی 
چندان دوام نیاورد1 و بنی عبّاس که از مدت ها قبل فعالیت های سیاسی و مبارزاتی خود را مخفیانه آغاز کرده بودند، توانستند دولت 

عبّاسی را در عراق پایه ریزی کنند. مهم ترین عوامل زوال دولت اموی را می توان در موارد زیر خالصه کرد:
1  اختالفات�داخلی�بنی�امّیه: از زمانی که اختالفات و درگیری های داخلی خاندان اموی بر سر جانشینی، مطرح شد، راه برای 
توطئه آنها بر ضّد یکدیگر هموار گردید. در دوران حکومت هشام بن عبدالملک نزاع های داخلی آغاز شد. هشام ولیعهد خود، 
ولید  دوم ــ ولید بن یزید ــ را تهدید کرد، پس از چندی هشام درگذشت. با مرگ او ولید دوم به خالفت رسید و کینه و دشمنی 

خود را نسبت به پسرعموهایش ــ فرزندان هشام ــ آشکار نمود.
پس از آن رقابت شدیدی میان امویان درگرفت و به کشته شدن ولید دوم در زمان حکومتش انجامید. بدین ترتیب همبستگی و اتّحاد 
میان امویان که پشتوانه ای محکم برای قدرت آنها بود از بین رفت و حتی زمانی که مروان دوم به خالفت رسید، به رغم تالش بسیار 
موفق نشد اوضاع را سامان دهد. این گسستگی امویان را در سراشیبی سقوط قرار داد تا آنجا که در مقابل عبّاسیان به زانو درآمدند.

1.  دولت بنی امّیه پس از هشام بن عبدالملک تنها هفت سال دوام آورد و از نشانه های تزلزل آن، جابه جایی چهار خلیفه در طول این مدت است که عبارت است از:١ــ ولید بن یزید بن عبدالملک 
)ولید دوم(. 2ــ یزید بن ولید بن عبدالملک )یزید ناقص(؛ 3ــ ابراهیم بن ولید بن عبدالملک؛ 4ــ مروان بن حمار که به علت جان سختی اش در جنگ ها به »مروان حمار« معروف شد.
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�مواضع�امام�صادق��در�برابر�جریان�های�سیاسی
 در درس پیش خواندیم جابه جایی قدرت از امویان به بنی عبّاس در دوران امام صادق  رخ داد؛ از این رو برای دست یافتن به 

مواضع سیاسی امام، عملکرد ایشان قبل و بعد از به قدرت رسیدن عبّاسیان بررسی می شود: 
��پیش�از�به�قدرت�رسیدن�عّباسیان:�همان طور که اشاره شد، در آستانه فروپاشی خالقت امویان قیام هایی از طرف علویان در اعتراض  1
به ظلم و ستم فراوان آنان به وقوع پیوست. قیام زید بن علی و پسرش یحیی از این دسته اند. همچنین شورش های زیادی برای سرنگونی 
بنی امّیه رخ داد. در این زماِن بسیار حساس، امام صادق    به شیوه امام سّجاد    و پدر بزرگوارش  ــ امام باقر     ــ به 
فعالیت های فرهنگی و تربیتی پرداخت، زیرا از نظر ایشان حرکت نظامی علیه حاکمیت، بدون فراهم شدن مقدمات الزم، جز شکست، 
پیامد دیگری نخواهد داشت و هرگونه اقدام ساده و شتاب زده، زمینه را برای فرصت طلبان فراهم خواهد کرد تا از شرایط به نفع خود 
بهره برند. همان گونه که عبّاسیان از کشته شدن زید و یحیی در جهت اهداف خود استفاده کردند. این گونه مواضع امام از خالل 
گفت و گوهای ایشان با برخی از شیعیان نمایان است. زمانی یکی از اصحاب از حضرت خواست تا آشکارا برضد حکومت قیام کند 

اّما امام ضمن اشاره به کمی یاران واقعی، شرایط را مساعد ندانست.1
در گیر   و   دار انتقال قدرت از بنی امّیه به بنی عبّاس نیز نشانه ای مبنی بر تمایل امام به همراهی با عبّاسیان دیده نمی شود. به رغم 

شورش ها و حرکت های نظامی ضّد اموی، منابع تاریخی حاکی از عدم جانب داری امام نسبت به این قیام ها است. 

دوران طوالنی امامت امام صادق  با وجود آنکه سال هایی پرتالطم و آشوب زده بود، بهترین و مناسب ترین موقعیت 
را برای تقویت پایه های اعتقادی و مذهبی تشّیع فراهم آورد. امام با آرامی و بدون ورود آشکار به فّعالیت های سیاسی 
گسترده،  علمی  نهضت  آغاز  با  زمان  این  در  کرد.  حرکت  اسالمی  جامعه  در  فراگیر  فرهنگی  جریان  ایجاد  به سوی 
شاگردان زیادی در محضر امام صادق  پرورش یافتند و با نظارت بر عملکرد و تنظیم خط مشی آنها الگوهای 

مترّقی در جامعٔه اسالمی تربیت کرد تا هر کدام در مسیر روشن به فعالیت بپردازند.
انتظار می رود با مطالعٔه درس به سؤاالت زیر پاسخ داده شود:

��چرا امام صادق  به نهضت علمی روی آورد؟ 1
��چرا مذهب شیعٔه دوازده امامی را مذهب جعفری می نامند؟ 2

4

)2(  امام صادق

1. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج 2، ص242.
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امام کاظم  در سال 128 ق. در یکی از روستاهای اطراف مدینه چشم به جهان گشود. دوره امامت ایشان با چهار 
خلیفه بنی عبّاس مصادف شد. این دوره همزمان با اوج اقتدار خالفت عبّاسی بود. امام رسالتی را که دو امام پیشین در 
ایجاد نهضت علمی و تقویت کّمی و کیفی تشّیع آغاز کرده بودند، استمرار بخشید. یکی از رخدادهای مهم این دوره 

پدید آمدن انشعابات داخلی شیعیان است.
در این درس به این سؤال پاسخ داده می شود:

راهبردهای امام برای حفظ و گسترش شیعه در فضای استبدادی و دوران سخت خالفت عبّاسی چه بود؟

5

  امام کاظم

مشکالت�امامت�بعد�از�شهادت�امام�صادق��
اختالف و شکاف میان شیعیان یکی از خطراتی بود که، جامعه 
شیعی را از درون تهدید می کرد. این رخداد به طور معمول پس 
از شهادت هر امام تا تثبیت امام بعدی رخ می داد. علّت این امر 
شرایط اختناق آمیز جامعه بود که مانع از تصریح و معرفی آشکار 

جانشین امام پیشین می شد.
عبّاسیان با شعار » الّرضا من آل محمد« به قدرت رسیدند، اما 
خیلی زود وعده های خود را فراموش کردند و تمام تالش خود را 

برای از میان برداشتن علویان و شیعیان انجام دادند.
      منصور عبّاسی پس از حذف رقبای خود متوجه امام صادق
شد و در سال های آخر عمر آن حضرت محدودیت ها را بیشتر کرد؛ 
در چنین شرایطی امام صادق  جانشینی فرزندش را فقط به 
برخی از یاران خاص خود اعالم کرد و در وصیت خود افزون بر 
ـ  ـ فرزند دیگر امام صادق    ـ  امام کاظم ، عبداللّٰه بن جعفرـ 

و منصور عبّاسی را وصی خود معرفی نمود.

1.  این عده برای اطمینان سؤال هایی از عبداللّٰه پرسیدند. اما وقتی او را ناتوان از پاسخ دیدند؛ رهایش کردند. عبداللّٰه بن افطح پس از شهادت امام صادق  از دنیا رفت و هیچ فرزند پسری 
از خود برجای نگذاشت.

شناخت  در  شیعیان  سردرگمی  موجب  تا حدی  موضوع  این 
برادر  امامت  ادعای  سویی  از  شد.     صادق امام  جانشین 
بزرگ امام کاظم   ــ عبداللّٰه بن َافطَح ــ شرایط را پیچیده تر 
صادق     ــ  امام  شاگرد  ــ  سالم  بن  هشام  گزارش  به  کرد. 
او را  بن افطح رفتند در حالی که  نزد عبداللّٰه  به  از مردم  عده ای 

جانشین امام می دانستند.1
بدین ترتیب ناامنی و فضای اختناق آمیز، احتیاط و تقّیٔه بزرگان 
شیعه، پراکندگی شیعیان در مناطق دوردست و دشواری دسترسی 
به امام، زمینه را برای ایجاد انشعاب میان شیعیان فراهم ساخت.
  منابع تاریخی انشعابات میان شیعه پس از شهادت امام صادق

را بدین ترتیب برمی شمارند:
��کسانی که به مهدویت امام صادق  باور داشتند. 1

فرزند  اسماعیل،  زنده بودن  بر  هنوز  که  خالص  ��اسماعیلیٔه  2
امام صادق  اصرار می ورزید.
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امامت�و�رهبری�امام�رضا��
امام کاظم  در فرصت های مختلف، فرزندش ــ حضرت رضا  ــ را به عنوان امام بعد از خود معّرفی می کرد. از این رو پس از 
  بیشتر اصحاب ایشان جانشینی فرزندش را پذیرفتند. وجود روایات فراوان، برتری علمی و اخالقی امام رضا  شهادت امام کاظم
هم امامت وی را بر همه اثبات می کرد. البته با وجود این دالیل، گروهی از شیعیان امامت ایشان را انکار کردند. علت این امر دنیاطلبی و 
انحراف فکری آنان بود. برخی از این افراد که وکیل امام کاظم  بودند و اموال زیادی در دست داشتند، منکر شهادت امام شدند و شایع 

کردند امام کاظم  زنده است و او همان مهدی موعود است. این گروه به »واقفیه« شهرت یافتند.
ده سال از امامت امام رضا  هم زمان با خالفت هارون بود. در این دوره، امام  آشکارا خود را به عنوان امام معّرفی می کرد 
به طوری  که برخی اصحاب نگران جان ایشان شده بودند. امام رضا  به آنها می فرمود: »هارون هرچه تالش کند بر من راهی ندارد«.
هارون به شدت از پیامدهای رفتار خود با امام کاظم  و شهادت ایشان بیم داشت، از این رو امام رضا  را آزاد گذاشت. 
امام رضا  در طول این مدت مجالس درس و بحث علمی خود را در شهر مدینه برپا کرد و به نشر و گسترش معارف دینی و اخالقی 
پرداخت. در دوران کوتاه حکومت امین نیز، امام  و شیعیان از آزادی نسبی برخوردار بودند. علت این امر جنگ های امین با 

برادرش مأمون بود که مانع از تعّرض به امام  می شد.

امام رضا  در سال 183 ق. با شهادت پدر، مسئولیت امامت و رهبری جامعه را بر عهده گرفت.از رخدادهای 
  مهم دوران امامت حضرت، شکل گیری گروه »واقفیه« درون شیعه بود. این عّده از شیعیان شهادت امام کاظم
را انکار کرده و ادعا کردند او هنوز زنده است و مهدی موعود هم اوست. رخداد بی سابقٔه دیگر پیشنهاد والیتعهدی 
از طرف مأمون هفتمین خلیفٔه عبّاسی به امام رضا   بود. این پیشنهاد درحالی بود که امامان معصوم  همواره 
در نظر خلفای عبّاسی به عنوان رقیبان جّدی مطرح بودند. نحؤه مواجهٔه حضرت با این پیشنهاد و رخدادهای پس از 

پذیرش والیتعهدی، محورهای اصلی این درس و درس بعدی می باشد.
انتظار می رود پس از مطالعه این دو درس به سؤال های زیر پاسخ داده شود:

��چرا مأمون خالفتی را که با سختی به آن دست یافته بود به امام رضا  پیشنهاد کرد؟ 1
��چرا امام رضا  والیتعهدی را پذیرفت؟ 2

��واقفیه چه کسانی بودند؟ نحوه مواجهه امام رضا  با این تفکر انحرافی چگونه بود؟ 3
��امام چگونه از شرایط پیش آمده برای گسترش اسالم و مکتب تشّیع بهره برد؟ 4

6

)1(  امام رضا









،
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7

)2(  امام رضا

دریای�عمان

  مسیر�عبور�امام�رضا
راه�هایی�که�عبور�امام�رضا  ��از�آن�جا�محتمل�بوده�است

  عالمت�قدمگاه�و�محل�توقف�امام�رضا

  نقشه�مسیر�حرکت�امام�رضا

دریای�مازندران
)خزر(



 



،
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    در وصف فرزند خود فرموده است.1 زمانی که امام جواد  مولود پر خیر و برکت« تعبیری است که امام رضا«
به امامت رسید، مأمون بر مسند خالفت بود. این خلیفٔه عبّاسی در ادامٔه سیاست گذشتٔه خود، برای زیر نظر داشتن 
امام   جواد    دخترش را به همسری ایشان درآورد. معتصم عبّاسی نیز امام را به بغداد فراخواند تا از نزدیک فعالیت های 
حضرت را زیر نظر بگیرد. درخشان ترین دورهٔ امامت امام جواد     مناظرات و گفت وگوهای علمی است که نقش 

اساسی در تثبیت امامت ایشان داشت.
در این درس سؤال های زیر پاسخ داده می شود:

1  سیاست خلفای هم عصر با امام در مقابل حضرت چه بود؟

2  کدام بخش از دورٔه امامت امام جواد    اهّمیت ویژه دارد؟ 

8

 امام جواد 

 اوضاع سیاسی عصر امام جواد 
برای شناخت و فهم نقش امام جواد  در رهبری جامعٔه اسالمی و شیعیان ناگزیر باید شناخت کافی از اوضاع آن دوره به دست آورد. 
دوران حدود هفده سالٔه امامت امام جواد  به دو بخش مجّزا قابل تقسیم است. حضرت با دو خلیفٔه عبّاسی که از جهت شیوهٔ حکومتی 

با هم متفاوت بودند اما در دشمنی با خاندان پیامبر  a اشتراک داشتند، معاصر بود. 
دوره اول: پانزده سال از دوره امامت حضرت در روزگار مأمون بود که طوالنی ترین بخش زندگی کوتاه حضرت به شمار می رود. 

دوره دوم: دو سال از دورهٔ امامت حضرت در زمان معتصم سپری شد. 

1. شیخ مفید، محمد بن محمد، االرشاد، ج ٢، ص ٢٧٩.

 خلفای هم عصر با امام جواد

ـ 203 ق. امامت امام جواد  220 ـ

193

خالفت مأمون

203 218 220 227

خالفت معتصم
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ـ  دهمین  دوره امامت امام هادی  با شش خلیفه عبّاسی هم زمان بود. سخت ترین دوره زندگی ایشان با دوران خالفت متوکّل   ـ
خلیفه عبّاسی ــ مصادف شد. بنا به برخی گزارش های تاریخی، این خلیفه عبّاسی در دشمنی با خاندان پیامبر a و شیعیان 
گوی سبقت را از دیگران ربوده بود.از اقدامات وی می توان احضار امام به سامرا، تعقیب و سرکوب معتزلیان و حمایت 
گسترده از اصحاب حدیث را برشمرد. امام هادی  در چنین شرایط دشواری، مدبرانه مسیر اجداد بزرگوار خود را در 

هدایت و رهبری جامعه ادامه داد. در همین راستا و با توجه به شرایط موجود شبکه وکالت را تقویت و گسترش داد.
محورهای مهم این درس، پاسخ به سؤاالت زیر است:

1  اوضاع سیاسی و فکری جامعه اسالمی در زمان امام هادی  چگونه بود؟

2  شبکه وکالت در این دوره چه مناطقی را در برمی گرفت؟

3  امام هادی    در راستای ترویج معارف دین چه فعالیت هایی انجام داد؟

9

 امام هادی 

 امام هادی  در مدینه
آغاز امامت امام هادی  هم زمان باخالفت معتصم بود. در این زمان حضرت در شهر مدینه اقامت داشت.معتصم که نمی توانست 
امام را به حال خود رها کند، دستور داده بود که هرگونه فعالیت ایشان را گزارش دهند. حضرت با آگاهی از این مطلب بدون برانگیختن 
حساسیت دستگاه خالفت، فعالیت های علمی و فرهنگی امامان پیشین را در شهر مدینه ادامه داد. عالقه مندان به کسب علوم دینی از مناطق 
مختلف نزد امام رفته و از ایشان بهره می گرفتند. 13 سال از امامت امام بدین گونه در شهر مدینه سپری شد. حضرت در کنار فعالیت های 
علمی به امور مردم نیز رسیدگی می کرد. ایشان برخالف حاکمان و والیان آن روز ارتباط زیادی با مردم به  خصوص مستمندان و محرومان 
داشت. نیاز آنان را برآورده می ساخت، از بیمارانشان عیادت می کرد و به کوچک و بزرگشان عنایت داشت.بدین ترتیب روز  به   روز نفوذ 
و محبوبیت امام در میان اهالی مدینه بیشتر می شد؛ به طوری که حاکم مدینه نامه ای به خلیفه عبّاسی آن زمان ــ متوکّل ــ فرستاد که چنین 
نوشته شده بود: »  اگر احتیاج به حرمین ــ مکه و مدینه ــ داری می بایست علی  بن   محمد را از آن جداسازی زیرا او مردم را به سوی خود 

فرا می خواند و عده زیادی به او گرویده اند.«1
امام  نیز نامه ای به متوکّل نوشت و در آن از دشمنی کارگزار وی و بدرفتاری هایش گله کرد و دالیلی بر نادرستی تهمت های 

او آورد.2

1. شیخ مفید، محمدبن محمد، االرشاد، ج 2، ص 297.
2. همان.
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تاریخی  اطالعات  و  کوتاه  ایشان  امامت  دوران  رفت.  به شهر سامرا  پدر  همرا  به  کودکی  در سنین  یازدهم  پیشوای 
از زندگی حضرت اندک است. وی در تمام این مدت یا در زندان به سر می برد و یا به شدت تحت مراقبت بود. از 
این رو فعالیت های امام عسکری در پوشش کامل تقیه انجام می شد تا بهانه ای به دست مخالفان داده نشود. برخی از 

فعالیت های امام به آماده سازی شیعیان جهت پذیرش امامت فرزندش ــ امام مهدی  ــ مربوط می شد.
درس پیش رو به این سؤاالت پاسخ می دهد:

1  موقعیت امام عسکری  در سامرا چگونه بود؟

2  علت محدودیت های ِاعمال شده از سوی دستگاه خالفت چه بود؟

3  امام چگونه با شیعیان ارتباط برقرار می کردند؟

10

 امام حسن عسکری 

 آغاز امامت امام حسن عسکری 
  ــ  شد. امام هادی  مانع از معرفی صریح جانشینی فرزندش ــ امام حسن عسکری ، شرایط دشوار زندگانی امام هادی
تنها در ماه های آخر عمر خود، جانشین خود را به اصحاب نزدیکش معرفی کرد. پس از شهادت امام هادی ، بیشتر اصحاب ایشان، 
ـ را پذیرفتند. تنها برخی از شیعیان به امامت پسر دیگر امام هادی  به نام محمد، که در زمان پدر، بدرود  ـ حسنـ  امامت فرزند بزرگش،ـ 

حیات گفته بود، معتقد شدند و او را مهدی موعود دانستند.1
رخداد دیگری که پس از شهادت امام هادی  رخ داد، ادعای امامت جعفر، برادر دیگر امام حسن عسکری بود که به جعفر کّذاب 
  شهرت یافت. جعفر با طرح ادعای امامت، تنش هایی را میان شیعیان ایجاد کرد و آنها را به دور خود جمع کرد. البته امام حسن عسکری

فرصت هیچ گونه خودنمایی به او نداد. 

 موقعیت اجتماعی امام حسن عسکری 
امام حسن عسکری     در  حالی به امامت رسید که بسیار جوان بود. ویژگی های علمی، اخالقی و حسن رفتار ایشان خیلی زود مورد توجه 
مردم و حتی مخالفانش قرار گرفت. روایت های زیادی در منابع معتبر نقل شده است که از موقعیت و نفوذ امام حکایت دارد. مسیرهای منتهی به 
دارالخالفه در روزهایی که امام باید به آنجا می رفت؛ مملو از جمعیتی می شد که برای دیدار ایشان آمده بودند. هنگامی که امام وارد مسیر می شد، 
هیاهوی مردم خاموش می گردید. زمانی که امام زندانی شد، زندانباناِن سخت گیری همچون صالح  بن  ُوَصیف برای کنترل و نظارت امام تعیین  شدند. 

1. نوبختی، حسن بن موسی، ِفَرق الشیعه، ص 83.
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ـ امام  پس از سپری شدن دوران کوتاه شش ساله امامت امام حسن عسکری ، در سال 260 ق، تنها فرزند حضرتـ 
مهدی  ــ به امامت رسید. امام دوازدهم  از همان زمان از دیدگان عموم مردم پنهان شد و دوران غیبت 
صغری1 پس از 5 سال حضور در ایام حیات پدر و در حالی که فقط بعضی از اصحاب خاص موفق به دیدار وی شدند 

آغاز گردید.
دوران غیبت صغری، پس از حدود 69 سال، با درگذشت، چهارمین نایب خاص ایشان، پایان یافت. این دوران مقدمه 

و آغازی برای غیبتی طوالنی بود تا شرایط پذیرش موقعیت جدید برای مردم فراهم گردد.
انتظار می رود در پایان درس به این سؤاالت پاسخ داده شود:

1 وضعیت شیعه در دوران غیبت صغری چگونه بود؟

2 امام مهدی  در زمان غیبت صغری، چگونه شیعیان را رهبری می کردند؟

3 نایبان خاص، چه کسانی بودند و چه وظایفی بر عهده داشتند؟

11

امام مهدی    

1. در کتاب اصول عقاید موضوع غیبت به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. 

خلفای معاصر با غیبت صغری

25
5

معتمد عّباسی

والدت امام مهدی 

256 260 266 278 289 295 305 320

آغاز غیبت صغری و نیابت عثمان بن سعید َعمری

322 326

آغاز نیابت محمد بن   عثمان

آغاز نیابت حسین بن روح نوبختی

آغاز نیابت علی بن محمد َسمری

329

پایان غیبت صغری

معتضد عّباسی مکتفی قاهر مقتدرراضی
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را  اصلی  نقش  اسالمی  تعالیم  که  عظیم  تمدنی  پیدایش  برای  مناسب  زمینه های  بروز  با  بود  همراه  اسالم  دین  ظهور 
در آن ایفا کرد. از این پدیده، با عنوان تمدن اسالمی یا تمدن مسلمانان یاد می شود. در این درس زمینه ها و عوامل 

شکل گیری  و چگونگی رشد و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی و دوره های آن بررسی و تحلیل می شود. 

12

 فرهنگ و تمدن اسالمی )1(

 تعریف فرهنگ و تمدن 
برای هر یک از این دو واژه ، تعاریف گوناگونی ارائه شده است. اّما در جمع بندی این تعاریف می توان آنها را چنین تعریف کرد: 

فرهنگ: عبارت است از »وجه تمایز انسان ها و حیوانات«. توضیح آنکه انسان ها در بعضی از ویژگی های جسمانی با حیوانات 
معنوی  تمایز  مهم ترین وجوه  دارند.  تمایز  با حیوانات  و روحی  معنوی  نیازهای جسمانی،  تأمین  در چگونگی  اّما  دارند،  مشترکاتی 

انسان ها و حیوانات بدین قرار است:
شناخت و باورها، احساسات و گرایش ها، اخالق، هنر، شیوه های زندگی، آموزش و پرورش، ارزش ها، آداب و رسوم که همگی 

جزء مقولٔه فرهنگ به شمار می روند.
تمدن: به »مجموعه دستاوردها و اندوخته های مادی و معنوی بشر که نموِد بیرونی دارند« اطالق می شود؛ توضیح آنکه 
انسان ها بر اساس فرهنگ خودشان این امکان را می یابند که نیازهای مادی و معنوی خود را تأمین کنند. به عبارت دیگر، زمینه  های 
فرهنگی، چگونگی رفع نیازهای مادی و معنوی را تعیین می کند. بنابراین، علوِم مختلف، هنرها، معماری ها، مشاغل و دیگر مظاهر 

زندگِی انسان، در جهان بیرونی پدید می آید که از آنها با عنوان تمدن یاد می شود.

 دوره های تمدن اسالمی 
تمدن اسالمی از بدو پیدایش تاکنون، دوره هایی را پشت سر نهاده است. در سده های آغازیِن اسالمی، این تمدن همواره رو به رشد و 
شکوفایی داشت. اّما برخی عوامل بیرونی و درونی، ضربات سهمگینی بر پیکرهٔ جهان اسالم وارد ساخت و موجب کُندی حرکت تمدن 
ـ خیزش مجددی برای تمدن  ـ همچون صفویه، عثمانی و گورکانیـ  اسالمی شد. پس از مدتی رکود، پیدایش چند دولت مقتدر اسالمیـ 
اسالمی به دنبال آورد. اّما فروپاشی این دولت ها، رکود مجددی را به دنبال داشت. قرن اخیر ــ و به ویژه بروز انقالب اسالمی ایران  ــ 

را می توان نقطٔه خیزش جدیدی برای تمدن اسالمی به شمار آورد. بنابراین، می توان دوره های تمدن اسالمی را این سان برشمرد1: 

1.  در تقسیم بندی دوره های تمدن اسالمی و برخی از مباحث سه درس مربوط به فرهنگ و تمدن اسالمی به لحاظ دقت و تتبع خوب، از کتاب پویایی فرهنگ و تمدن اسالمی، اثر علی اکبر 
والیتی استفاده شد.
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گسترده شدن قلمرو اسالمی، موجب پدید آمدن تشکیالت سیاسی و سازمان های اداری و اجتماعی شد. در این درس، 
وضعیت این تشکیالت و سازمان ها و نیز جایگاه علوم، هنر و معماری در تمدن اسالمی بررسی و تحلیل خواهد شد.

13

 فرهنگ و تمدن اسالمی )2(

 سازمان و تشکیالت
1 تشکیالت سیاسی

رسول خدا    a پس از هجرت و استقرار در مدینه، به تشکیل حکومِت اسالمی اقدام کرد. به تدریج با گسترش اسالم در جزیرة العرب و 
  a افزایش شمار مسلمانان، اقتضا می کرد که تشکیالِت الزم برای ادارهٔ حکومت اسالمی فراهم آید. این تشکیالت در عصر رسول خدا

بسیار ساده بود، ولی پس از آن حضرت، به تدریج رو به تکامل نهاد و نهادهای اداری در تمدِن اسالمی شکل گرفت.
نه  و  بود  امپراتور  نه  بود. آن حضرت  از حاکمیت های متعارف در جهان آن روز  متفاوت  شیؤه حاکمیت رسول خدا  a کامالً 
سلطان. اطاعت مردم از آن حضرت و ریاست او بر مناطِق تحت سلطٔه حکومت اسالمی، با عنوان »رسول خدا a  « بود که خداوند 
اطاعتش را بر مردم واجب کرده بود.1 اما پس از رسول خدا    a، حاکماِن اسالمی با لقب »خلیفه« حکومت می کردند؛ سپس عنوان 

»َملِک« و »سلطان« نیز رایج شد. دربارٔه دستیاران حکّام نیز عنوان »وزیر« مطرح گشت. 
   الف( خالفت و سلطنت: واژهٔ خالفت برگرفته از متون دینی است و در قرآن و سنت به کار رفته است. در قرآن کریم، حضرت  هارون
ـ معرفی شده است. رسول خدا a نیز همواره، امیر مؤمنان علی   را به عنوان  ـ حضرت موسی  ـ  به عنوان خلیفه٢ و وزیر برادرش3ـ 
برادر، وصی، وزیر و خلیفٔه خود معرفی می کرد4. پس از رحلت رسول خدا  a، کسانی که عهده دار حکومت شدند، عنوان »خلیفة    رسول الّلٰه « 
را برخود نهادند، و این عنوان جایگاه معنوی خاصی را به حاکم می داد. معاویه پس از رسیدن به حکومت، روِش زندگی اش را همچون 
پادشاهان قرار داد. از این رو، عنوان »َملِک« نیز بر او، اطالق شده است.در طول دورهٔ حاکمیت بنی امیه و بنی عباس، عنوان »خلیفه« همواره 
برای فرمانروای تمامی قلمرو مسلمانان به کار می رفت و برای حاکمان مناطق تحت فرمان آنان، عناوین سلطان، َمِلک و … به کار می بردند.
ب( وزارت: این واژه در قرآن و سنت به کار رفته و مقصود از آن، کسی است که حاکم را در امور حکومتی یاری می کند و طرف 
مشورت اوست. در قرآن کریم، هارون به عنوان وزیر حضرت موسی   معرفی شده، و رسول خدا   a  نیز، امیر  مؤمنان علی   را 
١. در قرآن کریم، به آیات زیادی بر می خوریم که با تعبیر »اطیعواالرسول«، مردم موظف به فرمان برداری از پیامبر خدا a شده اند؛ مثالً: سورٔه آل عمران، آیات 32 و 132؛ سورٔه نساء، آیٔه 

59؛ سورٔه مائده، آیه 92؛ سورهٔ انفال، آیات 1 و 20 و 46؛ سورٔه نور، آیات 54 و 56؛ سورٔه محمد، آیٔه 33.
2. »َو ٰقاَل ُموسٰی اِلِٔخیِه ٰهاُروَن اْخلُْفِنی ِفی َقْوِمی ...«؛ سورٔه اعراف، آیٔه 142.

3. »َواْجَعْل ِلی َوِزیرًا ِمْن ٔاهْلِی ٰهاُروَن ٔاِخی«؛ سورٔه طه، آیات 29 و 30.
4. رسول خدا a در جریان یوم اإلنذار دربارٔه امام علی   فرمود: 

»این ، برادر، وصی و خلیفٔه من در میان شماست «؛طبری، تاریخ، ج2، ص321ــ320؛ همچنین رسول خدا a در آغاز بعثت به امام علی  فرمود: »تو پیامبر نیستی، ولی وزیر 
]من[ هستی و در مسیر خیر قرار داری« ؛ نهج البالغه، خطبٔه 192.
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نقشۀ جغرافیایی طراحی شده توسط جغرافی دانان 
مسلمان

جغرافیا: در این دانش نیز مسلمانان با ترجمٔه آثار یونانی، ایرانی و هندی اقدامات خوبی 
در گسترش و تکامل آن انجام دادند. دورهٔ شکوفایی و بالندگِی این دانش در تمدن اسالمی، 
از سدهٔ سوم هجری آغاز شد که مسلمانان پس از ترجمٔه آثاری همچون کتاب های بطلمیوس، 
آثار می توان به حدود العالم،  تألیف کتاب هایی اقدام کردند. از مهم ترین این  به  خودشان 

البلدان یعقوبی، المسالک و الممالک ابن خردادبه و اصطخری اشاره کرد.

ادبیات: پیش از ظهور اسالم، عرب جاهلی، در زمینٔه شعر و ادبیات، تبّحر زیادی داشت. پس از اسالم، واالیی های ادبی قرآن موجب 
بالندگِی هر چه بیشتِر ادبیاِت عرب شد. شعرای برجسته ای همچون حّسان بن ثابت، اشعار بلندی سرودند. سپس خطبه های امیر مؤمنان 
علی    ــ که بخشی از آنها در نهج البالغه گرد آمده ــ تأثیر عمیقی در پیشرفت این علم بر جای نهاد. امامان  معصوم   نیز شاعران 
برجسته ای همچون کُِمْیت اسدی، سیِد حْمَیری و دعبل خزاعی را مورد تشویق قرار می دادند. اینها همه، آغازی بود بر  خلق آثاری فاخر 

در قالب نظم و نثر که به زبان عربی و فارسی و ترکی در طول سده های بعد از ظهور اسالم پدید آمدند.
 ،a بوده است. پس از رسول خدا aقرائت: علم قرائت، از کهن ترین علوم اسالمی است و پایه گذار آن، شخص پیامبر اکرم
مهم ترین شخصیت در این دانش، امام علی    است که تمامی قرآن را از رسول خدا  a فراگرفته بود. مسلمانان بعدها دربارهٔ چگونگی 
تلفظ برخی کلمات قرآن، دچار اختالفات جزئی شدند، اما همٔه دانشمندان مسلمان امروزه اتفاق نظر دارند که معتبر ترین روایت دربارهٔ قرائت 
قرآن، همان قرائـتی است که از امیرمؤمنان علی    نقل شده است.2 این علم به مرور، پیشرفت های زیادی کرد و آثار فراوانی توسط شیعه 

و اهل سنت در این موضوع تدوین شد.
مهم ترین و مشهورترین قرائت متعلق به یکی از شاگردان امام علی    به نام ابوعبدالرحمان ُسلَمی است. وی آموخته هایش از آن 

حضرت را به شاگردانش تعلیم داد.

به  عنوان اسوه و الگو معرفی شده1، اّولین آثار تاریخی مسلمانان در موضوع زندگی و سیرٔه 
رسول خدا  a تدوین شد. تاریخ نگاری مسلمانان رفته رفته، در اشکال متنوعی بروز یافت 
که از مهم ترین آنها به اشکال سال شماری، شرح  حال نگاری، طبقات نگاری، نسب شناسی 
و تاریخ نگاری شهرها می توان اشاره کرد. از معروف ترین مورخان می توان از ابن اسحاق، 

یعقوبی، طبری، مسعودی، شیخ مفید و ابن مسکویه نام برد.

1. سورٔه احزاب، آیٔه21.
2.  این قرائت را یکی از قاریان معروف قرن دوم هجری، به نام حفص ، از استادش ــ عاصم ــ و او از استادش ابوعبدالرحمان ُسلمی، و او از استادش ــ امیر مؤمنان علی    ــ نقل 

کرده است.
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فرهنگ و تمدن اسالمی در دوران با شکوه خود توانست به کشورهای اروپایی نفوذ کند و آنجا را تحت تأثیر قرار 
دهد. این پدیده، عواملی داشت که در این درس گفته خواهد شد. از دیگر موضوعات این درس، بیان علل رکود تمدن 
اسالمی، پس از رشد و شکوفایی است؛ همچنین عوامل رشد و خیزش مجدد تمدن اسالمی، پس از دورٔه رکود نیز 

بیان خواهد شد.

14

 فرهنگ و تمدن اسالمی )3(

 تأثیر و نفوذ تمدن اسالمی در اروپا
بی تردید، اروپاییان مدیون پیشرفت های تمدنی مسلمانان در سده های اولیه اند. آنان خود به این حقیقت انکارناپذیر، آگاه و معترف اند.
این تأثیرگذاری، ناشی از زمینه ها و عواملی بود که عرصه را برای انتقال دستاوردهای تمدنی اسالم به اروپا آماده و مهّیا می ساخت 

و عبارت اند از: 
1  انحطاط فرهنگی و تمدنی اروپاییان: اروپای معاصر با ظهور اسالم، به عللی، دچار انحطاِط فرهنگی و عقب ماندگی تمدنی 

بود؛ عللی همچون: اختالفات طبقاتی و شکاف عمیق میان فقیران و ثروتمندان، وجود نظام برده داری و نژادپرستی، رفتارهای 
غیر انسانی اشراف در برخورد با بردگان و فرودستان ــ همچون درگیر کردن گالدیاتورها١ با هم، برای تفریح اشراف ــ، همراهی 
رهبران کلیسا با طبقات اشراف و نیز مقابلٔه آنان با نوآوری های علمی دانشمندان، به بهانٔه پایبندی به تعالیم کتاب مقدس مسیحیان؛ 
زیرا بر اساس اعتقادات رهبران کلیسا، در صورت تعارض ِ آموزه های کتاب مقدس با عقل و علم، آنچه مقدم می شد کتاب مقدس 

بود. این در حالی است که قرآن کریم، کتاب مقدس مسیحیان را تحریف شده معرفی کرده است.
2  پویایی و اعتالی فرهنگ و تمدن اسالمی: از آنجا که پشتوانٔه فرهنگی و تمدنی مسلمانان، کتاب آسمانِی قرآن و آموزه های دینی 

رسول خداa بود و هیچ یک ــ بر خالف مسیحیت ــ مخالفتی با عقل و علم نداشت، بنابراین، مسلمانان توانستند در مدت 
کوتاهی به پیشرفت های شگفتی دست یابند. اروپاییان نیز که محتوای آموزه های دیِن اسالم را برتر از تعالیم کلیسا می یافتند، به 

مرور، عالوه بر تأثیرپذیری دینی از مسلمانان2، در پیشرفت های تمدنی نیز به این سو روی آوردند.

1.  گالدیاتورها، بردگان و زندانیانی بودند که در آمفی تئاترها،برای تفریح طبقٔه اشراف، دو به دو وادار به جنگ با یکدیگر می شدند و معموالً طرف مغلوب، کشته می شد )دایرةالمعارف 
مصاحب، ج2، ص2402(.

ـ تحت تأثیر عقاید اسالمی، خدا بودن حضرت عیسی   را انکارکرد و گفت: عیسی   بشر و فرزند خواندهٔ خداست. ـ اسقف شهر طُلَْیطَله در اسپانیاـ  2.  به عنوان مثال، الیپندوسـ 
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