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امام صادق  و خلفای عباسی
فريبندٔه  شعار  به  تمسک  با  بنی عباس  که  خوانديد 
کردند.  تصاحب  را   حکومت   محمد»  آل  من  «الرضا  
امام صادق  درگير و  دار انتقال خالفت از بنی اميه به 
بنی عباس، بسيار زيرکانه و مدبّرانه رفتار کرد و با وجود 
و  نام  از  کردند  تالش  عباسی  وابستگان  از  بعضی  آنکه 
موقعيت او سوء استفاده کنند زير بار نرفت. درگيری های 
فراهم  حضرت  آن  برای  خوبی  فرصت  عباسی  ــ  اموی 

آورد تا اهداف دينی و فرهنگی خود را دنبال کند.
خليفٔه  دو  با  بنی عباس،  دورٔه  در  صادق   امام 
اّوِل عباسی، يعنی ابوالعباس سّفاح ١ و ابو جعفر منصور٢ 

شم
س ش

در

٦

امامان شيعه در عصر بنی عباس (١)

مقدمه
در دروس پيشين با مهم ترين تحوالت دوران خالفت عباسيان آشنا شديد. از ميان امامان شيعه 
ـ به جز حضرت مهد  ـ شش تن از آنان، دورهٴ بني عباس را درک کردند. رفتار بني عباس با امامان 
شيعه تفاوتي با رفتار امويان نداشت؛ بلکه گاه سختگيرانه تر بود! در دو درس پيشِ رو، با نقش سياسي 

و فرهنگي امامان معاصرِ خلفا عباسي و عملکرد خلفا نسبت به ايشان آشنا خواهيد شد. 

به  عمدتاً  حکومتش،  کوتاه  دورٔه  در  سّفاح  بود.  معاصر 
تصفيه حساب با بنی اميه و کشتار آنان مشغول بود. وی 
چندان متعرض شيعيان نشد و برخورد تندی با آنان نکرد. 
اين موضوع ناشی از سياست بی طرفی مّدبرانه ای بود که 
امام صادق  در پيش گرفت. البته بنی عباس چون در 
و  داشتند  نياز  شيعيان  و  علويان  به  بودند، هنوز  راه  آغاز 

مرکز خالفتشان(کوفه) پايگاه مهمی برای شيعيان بود. 
از روايات تاريخی چنين برمی آيد که امام صادق 
در  سفاح  است.  داشته  کوفه  به  سفری   ، سّفاح  دورٔه  در 
پس  بود، اما  گذاشته  آزاد  را  مردم  با  امام  ارتباط  آغاز، 
مالقات  امکان  شيعيان  و  کرد  محدود  را  امام  مدتی،  از 

١ــ ١٣٦ ــ ١٣٢ق.

٢ــ ١٥٨ ــ ١٣٦ق.
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می خوانيم  روايتی  در  نداشتند.  را  حضرت  آن  با  آزادانه 
که يکی از شيعيان برای  پرسيدن سؤالی، ناچار شد خود 
را در شکل فردی خيار فروش به اقامتگاه امام برساند و به 
صورت مخفی، سؤاِل خود را مطرح کرده و پاسخ بگيرد! 

در روايت ديگری آمده که امام در روزی که سفاح آن را 
عيد فطر اعالم کرده بود، ناچار شد از روی تقيه روزه اش 

را افطار کند.

بهههههه ننننظظظظظظظظرررر  شششششششششششممممااااااااااا، چچچچچچچچچچچچچچررررررررااااااا خخخخخخالالالففتت عباسیبه نظر شما، چرا خالفت عباسی از ارتباِط علمِی مردم با امام صادق  وحشت داشت؟

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

و  کرد  تغيير  شرايط  منصور،  آمدن  کار  روی  با 
علويان و شيعيان، دشمنان و رقيبان اصلی دستگاِه خالفِت 
خشن  سخت و  سياستی  منصور  آمدند.  شمار  عباسی به 
نسبت به علويان و شيعيان ِاعمال کرد. بسياری از علويان 
وی  دادند.  جان  و  شدند  شکنجه  منصور  زندان های  در 
از طريق جاسوسانش به طور مدام امام را تحت مراقبت 
احضار  حکومتش  مرکِز  به  را  حضرت  آن  گاه  و  داشت 
می کرد. سياست امام صادق  در برابر رفتاِر منصور 

بدين قرار بود:
١ــ در پيش گرفتن مشی «تقيه» برای حفظ شيعيان 
خودش  اينکه  ضمن  حضرت  آن  اسالم؛  مصالح  تأمين  و 
توصيه  آن  به  نيز  را  می کرد، شيعيان  عمل  تقيه  براساس 
می کرد و می فرمود: «تقيه مرام من و پدرانم است.» در 
همين راستا، آن حضرت از شرکت مستقيم در قيام های 

علويان پرهيز می کرد. 
برابر  در  شجاعانه  و  صريح  برخوردهای  ٢ــ 
حضرت، در  که  نبود  آن  از  مانع  تقيه  سياست  منصور؛ 

نداشته  منصور  با  مناسب  برخوردهای  لزوم،  صورت 
ـ مانند  باشد. به عنوان مثال، روزی منصور از اينکه امام ـ
ديگران ــ به ديدارش نمی رود شکوه کرد؛ و امام پاسخی 
جالب داد و فرمود:  «ما کاری نکرده ايم که به جهت آن 
از تو بترسيم؛ و از امر آخرت نيز پيش تو چيزی نيست که 
به آن اميدوار باشيم؛ و اين مقام تو در واقع نعمتی نيست 
خودت  برای  را  آن  تو  گوييم؛ و  تبريک  تو  به  را  آن  که 
مصيبتی نمی دانی که تو را دلداری دهيم. پس پيش توچه 

کار داريم؟»
٣ــ منع شيعيان از همکاری با دستگاه حکومت، و 
منع عالمان از رفت و آمد به دربار حکومتی؛ امام  به 
پيروانش می فرمود: «از همنشينی با پادشاهان بپرهيزيد.» 
برادراِن  به  نيکی  را  آن  همکاری، کّفارٔه  صورت  در  اما 
درباری  می فرمود:  عالماِن  دربارٔه  و  می دانست.  ايمانی 
که  ديديد  را  فقيهی  اگر  پس  پيامبران اند.  ُاَمنای  «فقيهان 

نزد سلطان آمد و شد دارد، او را متهم کنيد.»
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شهادت امام صادق  وانشعاب شيعه
با  ١٤٨ق  سال  شوال ِ  ماه  در  صادق   امام 
که  آنجا  از  رسيد.  شهادت  به  عباسی  منصور  توطئه 
حضرت  آن  جانشين  شناختن  درصدد  شدت  به  منصور 
شد  ناچار  امام   لذا  رساند؛  قتل  به  نيز  را  او  تا  بود 
در يک وصيِت صوری، پنج نفر را به عنوان وّصی خود 
معرفی کند که يکی از آن ها، فرزندش ــ امام کاظم  ــ 
بودند،  اعتماد  قابل  که  شيعيانی  به  امام   البته  بود.١ 
جانشينِی امام کاظم را اعالم کرده بود. به هر حال، 
اين وصيت و بعضی عوامل ديگر، سبب شد شيعيان پس 
گروه  چند  آنان  شوند.  انشعاباتی  دچار  حضرت  آن  از 

شدند که عبارت اند از:
که  کاظم    موسی  امام  امامت  به  معتقدان  ١ــ 

اغلب شيعيان را تشکيل می دادند. 
در  نامش  که  افطح  عبدالله  امامت  به  معتقدان  ـ   ٢ـ

١ــ چهار نفر ديگر عبارت بودند از: منصوِر عباسی، والی مدينه (جعفربن سليمان)، فرزنِد امام صادق  (عبدالله افطح ) و مادر امام کاظم    
(ُحَمْيده)؛ بنگريد به : کلينی، اصول کافی، ج١، ص٣١٠،  ح١٣.

٢ــ معتقدان به عدم مرگ اسماعيل را اسماعيلئه خالصه و معتقدان به مرگش و استمرار امامت در اوالِد او را اسماعيليه غير خالصه ناميده اند؛ گفتنی 
است حکومت فاطميان در مصر پيرو اين فرقه بودند. هم اکنون نيز پيروانی از اين فرقه در بعضی از کشورها زندگی می کنند.

٣ ــ ١٥٨ــ ١٣٦ق.  

وصيِت صورِی امام  بود.
ديگر  فرزنِد  اسماعيل،  امامت  به  معتقدان  ٣ــ 

امام کاظم  ؛ وی که به لحاظ سّنی از  امام  صادق 
بود،  نيز  معنوی  و  اخالقی  کماالت  دارای  و  بود  بزرگتر 
را  پدر  جانشينِی  شايستگی  شيعيان،  از  برخی  اعتقاد  به 
داشت. او در دورٔه حياِت امام صادق  بدروِد حيات 
گفت، اما بعضی از شيعيان، مرگ او را منکر شده و اظهار 
شد.  خواهد  ظاهر  مدتی  از  پس  و  است  زنده  او  داشتند 
اين اعتقاد منشأ پيدايش فرقٔه «اسماعيليه» شد.گروهی از 
از  پس  را  امامت  و  شدند  معتقد  اسماعيل  مرِگ  به  اينان 

او، از آِن فرزند و سپس نوادگانش دانستند.٢ 
٤ــ معتقدان به امامِت فرزنِد ديگِر امام، موسوم به 

«محمد ديباج».
امام  خوِد   مهدوديَّت  و  بودن  زنده  به  معتقدان  ٥ــ 

. صادق 

تتحححححللللللللليييييييللللللل شششششششششممممممممااا ااازززززززز عععععععللللللللللل برووزز انشعابااتحليل شما از علل بروز انشعابات در ميان شيعيان چيست؟

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

؛ اسطورۀ پايداری امام کاظم
فرزندش  به  امامت   ، صادق  امام  شهادت  با 

آن  امامِت  دورهٔ  يافت.  انتقال  ــ  کاظم   ـ  امام موسی  ـ
حضرت با چهار تن از خلفای عباسی يعنی منصور  دوانيقی،٣ 
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آن  زندگی  دوراِن  بود.  همراه  و  هارون٣  هادی،٢  مهدی،١ 
مصادف  بنی عباس  استبداِد  مرحلٔه  نخستين  با  حضرت 
بود. آنان تا چندی پس از آنکه زماِم حکومت را در دست 
نسبتاً  رفتار  ــ  علويان  خصوص  به  و  ــ  مردم  با  گرفتند 
قدرت،  اريکٔه  بر  استقرار  محض  به  اما  داشتند.  ماليمی 
و از سوی ديگر، با بروز قيام های ضد عباسی، بنا را بر 
ستمگری نهادند و مخالفان خود را زير شديدترين فشارها 
همچون  ــ  خود  وفاداِر  ياران  به  حتی  آنان  دادند.  قرار 
از  زيادی  شماِر  نکردند.  رحم  نيز  ــ  ابوسلمه  و  ابومسلم 
علويان در زندان های منصور عباسی به شهادت رسيدند و 
بعضی از آن ها زنده زنده درون ديوار نهاده شدند يا سقِف 

زندان را بر سرشان خراب کردند!
امام کاظم در چنين اوضاع و احوالی به امامت 
پيشين،  امام  دو  که  را  رسالتی  می بايست  او  اما  رسيد. 
تشيع  کيفی  و  کّمی  تقويت  و  علمی  نهضتی   ايجاد  در 
رفتارهای  اصول  می بخشيد.  بودند، استمرار  کرده  آغاز 
سياسی آن حضرت همچون امام صادق  در سه محور 

قابل ترسيم است:
١ــ پرهيز از شرکت مستقيم در قيام های علويان،

٢ــ برخوردهای صريح و شجاعانه در برابر حکام 
عباسی، 

حکومت  دستگاه  با  همکاری  از  شيعيان  منع  ٣ــ 
عباسی.

سخنان  مناسب،  بـا  موقـعيت هـای  در  امام  
به  پرداخت.  عباسی  حاکميت  نفی  به  شجاعانه  صريحی،  

١ ــ ١٦٩ ــ ١٥٨ق.

٢ ــ ١٧٠ ــ ١٦٩ق.

٣ ــ ١٩٣ ــ ١٧٠ق.
٤ ــ اعراف، ١٤٦.

٥ ــ مجلسی، بحاراالٔنوار، ج ٤٨، ص ١٣٨.

يک نمونه توجه کنيد:
روزی امام کاظم  وارد يکی از کاخ های بسيار 
قدرت  مست  که  هارون  شد.  بغداد  هارون در  باشکوِه 
تکبر  و  غرور  با  و  کرد  اشاره  قصرش  به  بود  حکومت  و 
که  بود  آن  وی  نظر  و  کيست؟  آِن  از  قصر  اين  پرسيد: 
شکوه و قدرتش را به ُرخ امام بکشد. امام کاظم  نيز 
فرمود:  کاخ، با صراحت  اهميتی به آن  کوچکترين  بدون 
دربارٔه  خداوند  که  کسانی  همان  است؛  فاسقان  اين، خانٔه 
آن ها می فرمايد: «به زودی، کسانی را که در زمين به ناحق 
تکبر می ورزند و هرگاه آيات الهی را ببينند ايمان نمی آورند و 
اگر راه رشد و کمال را ببينند آن را در پيش نمی گيرند، ولی 
هرگاه راه گمراهی را ببينند آن را طی می کنند، از [مطالعه 
و درک] آيات خود منصرف خواهم کرد؛ زيرا آنان آيات ما 

را تکذيب کرده، از آن غفلت ورزيده اند.»٤
می خورد  فرو  را  خود  خشم  که  حالی  در  هارون 
پرسيد: پس اين خانه از آِن کيست؟ امام فرمود: اين 
خانه، از آِن شيعيان و پيرواِن ماست، ولی ديگران با زور و 
قدرت، آن را تصاحب کرده اند. هارون گفت: اگر چنين 
است، چرا صاحب خـانه آن را بـاز نمی ستاند؟! امام 
صاحب  از  آبادی  و  عمران  حال  در  خانه  اين  فرمود: 
آباد  را  آن  بتواند  وقت  هر  و  است  شده  گرفته  اصلی اش 

سازد،  پس خواهد گرفت.٥ 
با  همکاری  هرگونه  از  را  خود  پيرواِن  امام 
دستگاه ظلم عباسی به شدت منع می کرد، مگر آنکه بتوانند 
خطری را از مظلومی دفع کنند.«علی بن يَـقطين» يکی از 
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ياراِن، آن حضرت بود که در دستگاه خالفت عباسی در 
زمان هارون تا مقام وزارت باال رفت؛ اما هارون نسبت به 
استعفا  گرفت  تصميم  بارها  نداشت. وی  تشيع او آگاهی 
کند؛  اما امام  او را به حفظ اين موقعيت تشويق کرد. 
در نقطٔه مقابل، امام شيعيانی را که در خدمت دستگاه 
ظلم بودند و امکاِن دفِع ظلم از کسی، برای آنان فراهم نبود 
به قطع همکاری با ظالمان تشويق می کرد. به عنوان مثال، 
آن حضرت، «صفوان جّمال» را که شترانش را به هاروِن 

عباسی کرايه می داد از انجام اين کار منع فرمود.
 

مجاهدت و حبس
متعددی  دانشمنداِن  و  عالمان  از  عباسی  خالفت 
خطر  می زيستند، احساس  کاظم   امام  عصِر  در  که 
نمی کرد؛ اما نسبت به امام کاظم  و شيعيان او و علويان 
به عنوان رقبايی جّدی برای عباسيان می نگريست؛ و اين، 
صورت  را  مسلحانه ای  قياِم  امام   که  بود  حالی  در 
برای  شيعيان،  اماِم  عنواِن  به  او  جايگاه  اما  بود،  نداده 
عباسيان نگران کننده بود. از سوی ديگر، برخی مواضع 

صريِح امام  در برابر خلفای عباسی،  و نيز نهی پيروان 
و  دستگيری  زمينٔه  رفته  رفته  حکومت،   با  همکاری  از 

حبس آن حضرت را فراهم کرد.
امام  در دورهٔ  حاکميت منصور و مهدی عباسی، 
و  حديث  نقل  تدريس،  به  مدينه  در  ١٦٩ق،  سال  تا  يعنی 
با  نمايندگانش  طريق  از  و  بود  مشغول  شاگردان  تربيت 
همين  در  داشت.  ارتباط  مختلف  مناطق  در  شيعيان 
دوره، مهدی عباسی که احتماالً انفاق های فراواِن امام به 
تهيدستان، وی را به وحشت انداخته و تصور می کرد امام 
قيامی را برضّد او ترتيب خواهد داد، اقدام به حبس آن 
کردن  آزاد  به  اقدام  رؤيا،  يک  از  پس  اما  کرد،  حضرت 
امام کرد. در دورٔه هادِی  عباسی، وی امام را به تحريک 
شهيد فخ متهم کرد و تصميم به قتِل امام گرفت، اما بر اثر 
نفريِن حضرت، به هالکت رسيد! سخت ترين دورٔه حياِت 
دو  در  او  است.  هارون  عصر  به  مربوط  حضرت،  آن 
مرحله،  امام را زندانی کرد که بار دوم،  حدود چهار ساِل  
پيوسته و در زندانی تاريک و وحشتناک بود و سرانجام به 

شهادِت آن حضرت در سال ١٨٣ق منجر شد.

بارگاه امام کاظم و امام جواد عليهما السالم
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ـ دربارٔه علت زندانی کردِن امام کاظم  گفت: «الُمۡلُک  ـ مأمونـ  هاروِن عباسی در پاسخ به پرسِش  فرزندشـ 
َعِقيٌم».يعنی: «حکومت عقيم و نازاست» شما فکر می کنيد منظور او چه بود؟

هههههههاااااررررررررروووووووونننننِن عععععععععبببببببااااااااااااسسسیییی ددددددددددرررررر پاااسخخ به پرسشِش
نازا و م عق ممممممتتتتتت «««««ححححکککککککک :::: ععععنننننن « مٌمٌٌٌٌ ققققق ععععَعََ

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

امام رضا  ؛ از مدينه تا مرو
الهی  نصب  براساس  کاظم   امام  شهادِت  با 
معصومان  ديگر  و  خدا  رسول  توسط  پيشتر  ـ که  ـ

از جمله امام کاظم  اعالم شده بود ــ امام رضا
امامت   ، کاظم  امام  شيعياِن  اغلِب  رسيد.  امامت  به 
پذيرفتند، اما تعداد معدودی نيز فرقه ای را  فرزندش را 
به نام «واقفه» تشکيل دادند و معتقد بودند امام کاظم 
هنوز زنده است و مهدِی موعود هموست و پس از مدتی 
طمِع  به  فرقه  اين  سراِن  از  برخی  کرد.  خواهد  ظهور 
کرده  تقديم  کاظم   امام  شيعيان به  تصرِف اموالی که 
بودند و در دست آنان بود،١ شهادت آن حضرت را انکار 
کردند؛ زيرا در صورِت  پذيرشِ امامِت امام رضا  بايد 
اين اموال را به آن حضرت تحويل می دادند. به تدريج، 
، تعداد زيادی از پيرواِن  با روشنگری های امام رضا
انحراف  مسير  از  و  پی بردند  خود  خطای  به  فرقه،   اين 

بازگشتند.
دورٔه زندگانی امام رضا  از سال ١٤٨ق تا سال 
١٨٣ق  سال  رجب  ماه  از  امامتش  آغاز  و  است  ٢٠٣ق 

١ ــ گفتنی است بعضی از سران واقفه مانند علی بن ابی حمزه  َبطائنی و چند تن ديگر سابقٔه وکالت و نمايندگِی امام کاظم  در ميان شيعيان را داشتند 
و بدين لحاظ، شيعيان بسته های حاوی نامه ها و وجوه شرعی همچون خمس، زکات، هدايا و نذورات را به اينان تحويل می دادند تا به امام برسانند.

٢ ــ ١٩٣ ــ ١٧٠ق.

٣ ــ ١٩٨ ــ ١٩٣ق.

٤ ــ  ٢١٨ــ ١٩٨ق.

است که امام کاظم  به شهادت رسيد. آن حضرت در 
طول دورٔه بيست سالٔه امامتش با سه خليفٔه عباسی يعنی 

هارون٢، امين٣ و مأمون٤معاصر بود.
امام رضا  در دورٔه خالفت هارون، از آزادی 
به  هارون  جّدی  تعرضِ  عدم  دليل  بود.  برخوردار  نسبی 
آن حضرت اين بود که وی پس از زندانی و مسموم کردِن 
تعرض  با  نداشت  تمايل  بغداد،  زندان  در  کاظم   امام 
، خود را بيش از پيش نزد مردم  به ساحت امام رضا 
ــ به خصوص شيعيان ــ بدنام کند؛ از اين رو، در پاسِخ 
يحيی بن خالد برمکی ــ که قصد داشت هارون را بر عليه 
پدرش  با  «آنچه  گفت:  ــ  کند  تحريک  رضا   امام 
و  بردارم  شمشير  يکباره  می خواهی  نيست؟  کافی  کرديم 

همٔه علويان را بکشم؟!»
تنازع او  به رقابت و  عمدتاً  دورٔه خالفت امين نيز 
برای  خوبی  مجال  امام   و  گذشت  مأمون  برادرش  با 

تدريس و ارتباط با شيعيان را داشت. 
در سال ١٩٨ق، مأمون پس از يک دوره جنگ و 
نزاع، موفق به کشتن امين شد و خالفت را رسماً  به دست 
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گرفت. سال های آغازيِن  خالفِت مأمون، با قيام های بعضی 
ابوالسرايا)  قيام  (يا  ابن طباطبا  قيام  همچون  علويان،  از 
بود.  همراه   ( صادق امام  (فرزند  ديباج  محمد  قيام  و 
وقوع اين حوادث به همراه عواملی ديگر سبب شد مأمون 
به  واليتعهدی  پيشنهاِد   بر  مبنی  را  خود  تاريخی  تصميم 
امام رضا  مطرح و عملی سازد. وی،  کارگزاِر خود 
را  امام  تا  فرستاد  مدينه  به  را  ــ  َرجاء بن ابی ضحاک  ــ 
َرجاء  به  مأمون  کند.  دعوت  ـ   ـ مأمون  پايتخت  ــ  َمرو  به 
دستور داد که امام را از شهرهايی حرکت دهد که شيعيان 
حضور ندارند. امام در واکنش به دعوت مأمون، در 
حالی که نارضايتی خود از اين سفر را به ديگران اظهار 
کرد، مدينه را به قصد مرو ترک گفت. در مرو، مأمون،  
ابتدا به امام، خالفت را پيشنهاد کرد. امام  در پاسخ 

فرمود:
است  داده  قرار  تو  برای  خداوند  را  خالفت  «اگر 
معزول  آن  از  را  خود  و  ببخشی  ديگری  به  نيست  جايز 
نمايی و اگر خالفت از آِن تو نيست حق نداری آن را به 

ديگری بدهی! »
ماه  دو  تا  و  می ورزيد  اصرار  همچنان  مأمون  اما 
را  واليتعهدی  قبوِل  سرانجام  داشت.  ادامه  وضع  اين 
به حضرت پيشنهاد و تهديد به قتل کرد؛  و امام  نيز 
را  واليتعهدی  امور،  در  دخالت  عدم  شرط  به  ناچار  به 

پايتخت  گرفت  تصميم  سال،  سه  از  پس  مأمون  پذيرفت. 
خود را به بغداد منتقل کند. او در مسير بغداد، ابتدا در 
ـ را به قتل رساند  ـ  فضل بن سهلـ  حمام سرخس، وزيرشـ 
را  رضا   امام  طوس)  سناباد (نزديک  روستای  در  و 

مسموم و شهيد کرد. 
به  که  رغبتی  و  حرص  وجود  با  مأمون  چرا  اما 
خالفت داشت با اصرار آن را به امام رضا  پيشنهاد 
کرد و نهايتاً واليتعهدی را واگذار کرد؟ در پاسخ می توان 

چند عامل را در اين تصميم مؤثر دانست:
١ــ از بين  بردن ميزان محبوبيت امام  با درگير 
کردِن آن حضرت به مناصب حکومتی؛ بدين جهت امام 
کاری  هيچ  در  که  پذيرفت  را  واليتعهدی  شرط  اين  به 

دخالت نکند.
بالقوه  خطری  که  امام   از  بيشتر  مراقبت  ٢ــ 

محسوب می شد.
٣ــ مهار قيام های علويان، به وسيلٔه تأمين ظاهری 

خواستٔه آنان در اعطای حکومت به يک علوی. 
زيرا  عباسی؛  خالفِت  برای  مشروعيت  کسب  ٤ــ 
حکومت  مشروعيِت  نيز  خليفه  امام   واليتعهدی  با 

می يافت. 
٥ــ کسب اعتماد مردم ــ به ويژه خراسانيان ــ که 

پس از فريِب بنی عباس، به آنان بدبين بودند.
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 از مدينه تا مرو
مسير هجرت امام رضا 

 
مسير عبور امام رضا 

 از آن جا محتمل بوده است
راه هايی که عبور امام رضا 

 
عالمت قدمگاه و محل توقف امام رضا 
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حرم امام رضا  نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

ِدْعِبل بن علی ُخزاعی  
وی از شعرای زبردست شيعی بود. در سال ١٤٨ق زاده شد و در ٢٤٦ق در شهر شوش از دنيا رفت. او از 
ابزار شعر و هنر،  برای بياِن  مظلوميت اهل بيت  بهره می جست. يکی از بهترين قصيده های او که موجب شهرتش 
شده، قصيدٔه «مدارُس آيات» است. اين قصيده که مضامين بسيار بلندی دارد سيِر مصائب وستم هايی را که بر اهل بيت 
رسول خدا رفته، بيان کرده است. دعبل، پس از سرودِن  اين قصيده، عازم خراسان شد تا ضمن مالقات با امام 
، قصيده را برای حضرت قرائت کند. هنگامی که نزد امام  رسيد عرض کرد: ای فرزند رسول خدا،  رضا 
من قصيده ای برای شما گفته و سوگند ياد کرده ام که قبل از شما برای کسی نخوانم. امام فرمود:  بخوان. دعبل نيز 
قصيده را قرائت کرد و امام  با شنيدِن آن گريست و خوِد حضرت دو بيت به آن افزود که حکايت از شهادت و 
دفنش در سرزمين طوس داشت.سپس امام  صد دينار به دعبل عطا فرمود. دعبل از حضرت خواست که يکی 
از لباس هايش را به او بدهد تا به آن تبّرک جويد. امام نيز چنين کرد. دعبل از امام خداحافظی کرد و به سوی دياِر 
خود بازگشت. در مسيِر بازگشت به قم رسيد. شيعيان قم هنگامی که با خبر شدند لباس امام همراه دعبل است برای 

تبرک جويی آن را از دعبل گرفته و در عوض هزار دينار به همراه تکه ای از لباس را به او دادند!
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١ــ رفتار سفاح با امام صادق  چگونه بود؟
٢ــ امام صادق  در برابر منصور عباسی چگونه سياستی در پيش گرفت؟ به طور کوتاه توضيح دهيد.

٣ــ شيعيان پس از شهادت امام صادق  به چند گروه تقسيم شدند؟ نام ببريد.
٤ــ اصول رفتارهای سياسی امام کاظم  را بيان کنيد.

٥ ــ يکی از موضعگيری های صريح و شجاعانٔه امام کاظم  را در برابر هارون به طور کوتاه بيان کنيد.
٦ ــ امام کاظم  در زمان کدام يک از خلفای عباسی زندانی شد و آخرين زندان او چند سال طول کشيد؟

ـ  فرقٔه واقفه را معرفی کنيد. ٧ ـ
٨  ــ چرا مأمون به امام رضا  پيشنهاِد واليتعهدی داد؟

١١١١ــــ ررررررررررفففففتتتتتتتاااااااااااررر سسسسسسسففففففففااااااااححححححح بااا ااممامم صادقق
اب ب د صصصصصصااااادددددققققق ااااااممممماااام ٢٢٢٢٢٢٢٢٢

پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ مأمون يکی از خلفای مرموِز عباسی است، دربارٔه شخصيت و عملکرد او تحقيقی انجام دهيد.
٢ــ يکی از فعاليت های مهم امام رضا  در مرو، مناظره با رهبران اديان ديگر بود. در اين باره گزارشی برای 

دوستان خودتان تهيه نماييد.
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، امامت درطفوليت امام جواد 
به  سال٢٠٣ ق  صفِر  ماه  آخر  در  رضا   امام 
حـضرت  آن  فـرزنـِد  هنـگـام،  ايـن  در  رسيد.  شهادت 
ـ کودکی هشت ساله بود؛ به طور طبيعی  ـ  ـ  امام جواد ـ
پذيرشِ امامِت طفلی هشت ساله،  برای شيعيان آسان نبود؛ 
، اين  از اين رو، در آغازين روزهای امامِت امام جواد
بحث در محافل شيعی داغ بود که چگونه می توان امامِت 
عده ای  شد  سبب  مسئله  همين  پذيرفت!  را  نابالغ  کودکی 
رفته   « «عبد الله بن موسی بن جعفر سراغ  به  شيعيان  از 
به  پاسخ  از  را  او  که  هنگامی  اما  بپذيرند؛  را  او  امامت  و 
سؤاالِت شرعی شان عاجز يافتند وی را رها کردند. آنچه 
موجب شد رفته رفته، امامِت امام جواد مورد پذيرشِ 

جامعٔه شيعه قرار گيرد، سه نکتٔه اساسی بود:
١ــ استدالل امام جواد و برخی از  دانشمندان 

فتم
س ه

در

٧

امامان شيعه در عصر بنی عباس (٢)

مقدمه
شد.  بررسي    ، رضا  امام  و  کاظم  امام  صادق،  امام  زندگاني   دوران و  اوضاع  پيش  دروس  در 
صغر  غيبت  دورهٴ  نيز  و  رضا   امام  شهادت  از  پس  شيعه،  امامان  زندگاني  و  زمانه  حاضر،  درس  در 

بررسي و تحليل خواهد شد.

همچون  کودکی؛  در  پيامبران  از  بعضی  نبوِت  به  شيعه 
 . حضرت سليمان، حضرت  يحيی و حضرت  عيسی
٢ــ تواِن  پاسخگويی امام جواد  به پرسش های 

متعدد و متنوع شيعيان و غير شيعيان؛ 
٣ــ انجام معجزات و امور خارق عادت.

امام جواد  در بغداد
خوانديد که مأمون تصميم گرفت برای کنترِل بيشتِر 
اوضاع، پايتخِت خود را از َمرو به بغداد انتقال دهد. او 
شهادت  به  طوس  در  را  رضا   بغداد،  امام  مسيِر  در 
رساند. پس از رسيدن به بغداد، چون متوجه شد شيعيان 
رو به امام جواد آورده  اند و امامتش را پذيرفته اند، آن 
حضرت را از مدينه به بغداد فراخواند. مأمون از آنجا که 
اين  در  حتی  جواد  امام  معتقدند  شيعيان  بود  شنيده 
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تالش  دارد  را  پرسشی  هر  به  پاسخگويی  توان  کم،  سّن 
کرد با ترتيب دادن مجلسِ مناظره ميان امام و دانشمنداِن 
پراکنده  را  شيعيان  و  رسوا  را  امام  عصر،  آن  مطرِح 
سازد! بدين لحاظ، مجلس مناظره ای پس از ورود امام 
بغداد  الُقضاِت  قاضی  و  امام   حضور  بغداد، با  به 
ـ يحيی بن َاکثَم ــ ترتيب داد. در اين مناظره، يحيی بن اکثم  ـ
مختلِف  ابعاد  پاسخ،  در  امام   و  کرد  مطرح  پرسشی 
آن پرسش را برای او تشريح کرد. سپس خود امام،  از 
امام  و  ماند  عاجز  پاسخ  از  او  و  پرسيد  مسئله ای  يحيی 
کرد.  ارائه  را  پاسخ  خودش  ــ  يحيی  درخواست  به  ــ 
پيروزی شکوهمنِد امام در اين مناظره سبب شگفتی همٔه 
حاضران شد و مأمون به فکر توطئه ای ديگر افتاد. وی 
دخترش  کرد  پيشنهاد  امام،  اکرام  و  تجليل  پوشش  در 

مجلس  رو،  اين  از  کند!  ازدواج  امام  با  ــ  امّ الفضل  ــ 
درآورد.  امام  عقد  به  را  دخترش  و  داد  ترتيب  جشنی 

اهداِف او از اين کار عبارت بود از:
، ١ــ تظاهر به دوستی خاندان رسول خدا 

٢ــ مهار کردن قيام علويان،
به  کردنش  آلوده  طريق  از  امام،  کردِن  بدنام  ٣ــ 

زندگی درباری،
خانداِن  برای  پيامبر   نسل  از  کودکی  تولد  ٤ــ 
چنين  والدت  صورت  در  زد  حدس  می توان  عباسی. 
کودکی، خاندان عباسی تا چه ميزان از او، برای مشروعيت 
خداوند  البته  و  می جستند!  سود  خالفتشان  به  بخشی 

هيچ گاه امّ الفضل را دارای فرزند نکرد.

آيا می توانيد ميان دو اقدام مأمون در پيشنهاد واليتعهدی به امام رضا  و پيشنهاد ازدواج با امّ الفضل به 
، تشابهی بيابيد؟ امام جواد

آآآآآآييييييااا ممممی تتتتتتتتتتووووووووواااانننننننيييييييييييددد مممممميييااااااااانننننن دوو اققددام مأأمو
؟ ا تتشششششاااااا اااا اااا اااا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

نقش فرهنگی امام جواد 
دختر  با  تحميلی  ازدواج  از  پس  جواد   امام 
به  امام  اّوِل  بازگشت.سفر  مدينه  به  بغداد  از  مأمون، 
بغداد در سال ٢٠٤ ق بود. پس از آن، يک بار ديگر در 
در  مأمون  کرد.  سفر  بغداد  به  (سال٢١٥ق)  مأمون  عصر 

سال  ٢١٨ق از دنيا رفت و خالفت به برادرش ــ معتِصم ــ 
بغداد  به  را  سال٢٢٠ق  امام  در  معتصم  يافت.  انتقال 
به  مسموميت  با  را  توطئه ای، ايشان  طی  و  کرد  احضار 

شهادت رساند.١
حيات  دورٔه  غالِب  که  شد  روشن  گذشت  آنچه  از 

١ ــ هم اکنون مرقد مطهر آن حضرت، در شهر کاظمين (کنار بغداد) محل زيارت مشتاقان است.
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، در مدينه سپری شد. در طی اين مدت آن  امام جواد 
حضرت اقدامات زير را انجام داد:

١ــ تشکيل مجالس و محافل علمی و بيان احاديث 
اهل بيت  و انجام مناظرات علمی،

و  دينی  مبانی  به  نسبت  که  تحريفاتی  با  مبارزه  ٢ــ 
سنت نبوی  انجام گرفته بود،

گروه هايی  ويژه  منحرف، به  فرقه های  با  مبارزه  ٣ــ 
شده  منشعب  شيعه  از  که  واقفه  و  غاليان  زيديه،   همچون 

بودند،
٤ــ تربيت شاگردان،

از  مختلف  مناطق  شيعياِن  با  ارتباط  گسترش  ٥ ــ 
طريق وکال و نمايندگان، 

. ـ   تثبيت   امامِت  خود   و  فرزندش، امام هادی  ٦ ـ

امام هادی  در سامرا
امام هادی  نيز ــ همچون پدرش  ــ در سنين 

و  ٢١٢ق  سال  در  والدتش  رسيد.  امامت  به  طفوليت 
بود.  سالگی  هشت  در  و  ٢٢٠ق  سال  در  امامتش  آغاز 
از آنجا که شيعيان، پيش از اين، امامت در سنين کودکی 
امامِت  پذيرش  در  چندانی  مشکل  بودند،  کرده  تجربه  را 
نـهمين پيشوا،  شهادِت  هنگاِم  نکردند. بـه  امام دهم پيدا 
امـام هـادی در مدينه اقامت داشت. پس از آن نيز تا 
سيزده سال در مدينه به انجام امور امامت و رهبری شيعه 

اشتغال داشت.
ـ  خليفٔه ستمگر و سّفاِک  در سال ٢٣٣ق، متوکل ـ
طی  مدينه،   در  کار گزارش  تحريک  سبب  به  ــ  عباسی 
امام   کند.  سفر  سامرا  به  که  خواست  او  از  نامه ای 
به نّيِت متوکل واقف بود، اما بدون ميل و رضايت، ناچار 
از انجام اين سفر شد و مردِم مدينه نيز که تجربٔه خوبی از 
اين گونه فراخوانی ها نسبت به ائمه  نداشتند صدا به 

گريه و شيون بلند کردند.

ضريح مطهرامام موسی کاظم و امام جواد عليهما السالم
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برج َملويه در سامرا

يک توضيحيک توضيح
بنای سامرا

در سال ٢٢٠ق، معتصم عباسی، طی سفری که به نواحی شمالی بغداد داشت، ناحئه سامرا را پسنديد و تصميم 
گرفت در آنجا شهری بنا کند و مرکز حکومت را از بغداد به آنجا انتقال دهد و بنای اين شهر در کنار رود دجله در سال 
٢٢١ق انجام گرفت. و از آن  پس تا سال ٢٧٩ق، به عنوان مرکز حکومت عباسيان مطرح بود. سبب اقدام معتصم به 
اين کار آن بود که وی به سپاهيان ترک که از ماوراء النهر آورده شده بودند، عالقٔه زيادی داشت و می خواست مکاِن 
مستقلی از بغداد برای استقرار آنان ترتيب دهد؛ زيرا ديگر سپاهيان و نيز مردم بغداد از حضور آنان ناخشنود بودند. 
پس از بنای سامرا، زيبايی شهر و خوش آب  و هوا بودنش موجب سروِر کسانی می شد که آن را می ديدند.از اين رو، به 
«ُسرَّ َمْن َرأیٰ» نيز مشهور شد. امام دهم و يازدهم ما شيعيان به اين شهر فراخوانده  شدند. و پس از مدتی حضور در 
آن، به شهادت رسيدند و در آن، مدفون شدند و امام دوازدهم نيز از همين شهر غائب شد. در سال ٢٧٩ق پس از يک 

جنگ داخلی ميان عباسيان، مجددًا بغداد مرکزيت يافت. 
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با ورود امام هادی  به سامرا، متوکل در آغاز 
آن حضرت را در کاروانسرايی محّقر جای داد، سپس به 
خانه ای در يک پادگان نظامی (عسکر) منتقل کرد،  بدين 
معروف  «عسکری»  به  يازدهم  امام  نيز  و  دهم  امام  جهت 

شده اند.
امام هادی  بيش از بيست سال و تا پايان عمر، در 
سامرا اقامت داشت و چهارده سال از اين مدت را متوکل 
دوران  سخت ترين  دوره،  اين  داشت.  حاکميت  عباسی 
دشمنی  و  عناد  علت  به  متوکل  بود.  حضرت  آن  زندگی 
عجيبی که با خانداِن رسول خدا  داشت برخوردهای 
بی ادبانه ای با امام هادی  کرد. به عنوان مثال، هنگامی 
که به او گزارش دادند در منزل امام هادی  ادوات جنگی 
و نامه هايی از شيعيان وجود دارد، دستور داد عده ای از 

برند،  هجوم  حضرت  خانٔه  به  غافلگيرانه   طور  به  مأموران 
ولی مأموران پس از ورود به خانه، چيزی نيافتند وامام  
را در حالی ديدند که در يک اتاق خالی از فرش، مشغول 
تالوت آيات قرآن بود. آنان، امام هادی  را به مجلسِ 
متوکل بردند و او در حالی که کاسه شرابی  عيش و نوشِ 
امتناع  امام  کرد.  تعارف  امام  به  را  داشت،  آن  دست  در 
شراب  با  حال  به  تا  من  خوِن  و  «گوشت  فرمود:  و  کرده 
آلوده نشده است.» متوکل از امام خواست شعری بخواند 
تا او به َوْجد و نشاط آيد. پس از اصراِر متوکل، امام  
اشعاری خواند که يادآوِر مرگ و قبر و ناپايداری دنيا بود 
و به گونه ای در حاضران آن مجلس اثر گذاشت که حتی 
متوکل گريست! و دستور داد بساط شراب را برچينند و 

امام را با احترام به خانه اش بازگردانند.

سامرا،  ضريح مبارک امام هادی و امام حسن عسکری عليهما السالم
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متوکل حتی پا را از اين فراتر نهاده در يک نوبت 
پياده،   صورت  به  در باريان  همچون  که  واداشت  را  امام 
وی  کند.  حرکت  ــ  بود  سواره  ـ که  ـ متوکل  رکاِب  در 
و  پرداخت  علی   امام  تمسخر  به  مجلس،  يک  در 
ويران  را  کربال  در  حسين   امام  قبر  داد  دستور  نيز 

کنند، زمين آن را شخم زدند و بر آن آب ببندند. مجموع 
هادی   امام  نفرين  مشموِل  را  اقدامات، متوکل  اين 
پسرش  وسيلٔه  به  ٢٤٧ق،  سال  در  سرانجام  و  داد  قرار 
ـ منتصر ــ و عده ای از سربازاِن ترک در قصرش کشته  ـ

شد. 

گنبد حرم امام هادی و امام حسن عسکری عليهما السالم

تالش های فرهنگی امام هادی 
که  بود  سال   ٣٤ حدود  دهم،  امام  امامت  مدت 
بيش از بيست سال از آن، در سامرا سپری شد. با اينکه 
داشت،  شديد قرار  مراقبت  سامرا تحت  آن حضرت در 
جای  بر  خود  از  ماندگاری  فرهنگی  و  علمی  ميراث 
متشکل  که  ــ  وکالت»  از «شبکۀ  هادی   امام  نهاد. 

ــ  بود  شيعه نشين  مناطق  در  او  وکالی  و  نمايندگان  از 
اينکه  بدون  می برد،  بهره  شيعيان  با  ارتباط  ايجاد  برای 
شخصاً  و  خريده  بر جان  را  خطرات  باشند  مجبور  آنان 

عازم سامرا شوند. 
محورهای  می توان  مختلف  روايات  بررسی  از 
امـور  در  را  دهـم  امـام  علمی  و  فـرهنگی  تـالش  اصلی 
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زير خالصه کرد:
مهّذب،  و  برجسته  شاگردانی  و  ياران  تربيت  ١ــ 
برای به دست گيری جرياِن هدايت شيعه در عصر غيبت؛ 
امام  نايِب  اّولين  ـ   ـ عثمان بن سعيد َعْمری  مثال،  عنوان  به 
ـ  از تربيت شدگاِن امام  عصر  در عصر غيبت صغریـ 

هادی  بود.
٢ــ مبارزه با جريان های انحرافی در شيعه، به ويژه 
غاليان؛ اينان کسانی بودند که برای ائمه  جنبٔه خدايی 

قائل بودند و امام با آنان به سختی برخورد می کرد.
٣ــ تبيين جايگاه و منزلِت اهل بيت به عنوان 
نمونه، زيارت جامعٔه کبيره از آن حضرت به ما رسيده، و 

اين زيارت يک دوره امام شناسی است.
٤ــ تأکيد بر فرهنگ دعا و زيارت؛ فرازهای بلندی 
برترينشان،  از  که  شده  نقل  زمينه  اين  در  حضرت  آن  از 

همان زيارت جامعٔه کبيره است.
٥ــ تأکيد بر اصالت قرآن؛ شايان ذکر است که در 
مسلمانان  ميان  در  اختالفاتی  حضرت،  آن  امامت  دورٔه 
نسبت به ماهيت قرآن پديد آمده بود و آنچه امام دهم بر آن 
تأکيد داشت اين بود که قرآن اصل است و هنگام اختالف 
بايد به آن رجوع شود؛ و هر روايتی که با قرآن مخالف بود 

بايد از آن روايت دوری جست.
 

غيبت  آستانۀ  در  پيشوا  يازدهمين  امامِت 
صغری 

يازدهمين اماِم  شيعيان، يعنی امام حسن عسکری 
جهان  به  ديده  مدينه  شهر  در  ٢٣٢ق،  سال  ربيع الثانِی  در 
گشود.يک ساله بود که به ناچار، با عزيمت پدر به سامرا، 
او نيز به اين شهر برده شد و تا آخر ُعمر(سال ٢٦٠ق) در 
آنجا می زيست. شرايط سياسی و امنيتِی حاکم بر زندگانِی 
هادی امام  ــ  پدرش  با  فراوانی  مشترکات  حضرت،  آن 

ـ دارد. از آنجا که امام هادی  از بين فرزندانش،  ـ 
امامِت امام حسن عسکری  را به سران شيعه اعالم 
البته  پذيرفتند.  را  او  امامت  شيعيان،  اغلب  بود  کرده 
ـ و نيز برادر ديگرش  ـ جعفرـ  اندکی نيز به امامت برادرشـ 
ـ محمد ــ  باور پيدا کردند. و اين در حالی بود که محمد  ـ
ولی  بود!  رفته  دنيا  از  هادی   امام  حيات  زمان  در 

گروهی اندک او را زنده می پنداشتند.
در  اقامتش  سالياِن  طول  در  عسکری   امام 
در  اينکه  ضمن  افتاد.  زندان  به  نوبت  چند  طی  سامرا، 
و  دوشنبه  روزهای  می بايست  نيز  زندان  از  آزادی  ايام 
در  حضور  اين  يابد!  حضور  دارالخالفه  در  پنجشنبه 
بود.  او  کنترل  وسيلٔه  واقع،  در  و  احترام،   نوعی  ظاهر،  
گفتنی است از آنجا که شيعيان به سختی می توانستند در 
حرکت  مسيِر  کنند،  ديدار  او  با  سکونِت حضرت،  محل 
امام به دارالخالفه را فرصِت خوبی برای ديدار می ديدند، 
هر چند، گاه در همين فرصت نيز امام و شيعيانش، از ديد 
توجه  روايت  اين  به  نبودند.  مخفی  حکومت  جاسوساِن 

کنيد:
يکی از شيعيان به نام حلبی چنين نقل می کند: «در 
يکی از روزها که قرار بود امام عسکری  به دارالخالفه 
رود، ما در عسکر(محلٔه سکونت امام) به انتظار ديدارش 
جمع شديم؛ در اين حال، از سوی آن حضرت نامه ای به 
اين مضمون رسيد که: کسی بر من سالم و به سويم اشاره 

نيز نکند؛ زيرا که در امان نيستيد!»
و  امام  که  است  آن  گويای  خوبی  به  روايت،  اين 
شيعيانش، تا چه حد از سوی دستگاه خالفت، تحت نظر 
بودند، يادآور می شويم که «مکاتبه» يکی از راه هايی بوده 
که امام را با شيعيان مرتبط می ساخت. همچنين، وجود 
وکال و نمايندگاِن امام در ميان شيعيان، راه ارتباطی خوبی 

بود.
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ابوبکر(١٣ ــ ١١ق)
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بنابر بعضی از گزارش های تاريخی، امام دهم و يازدهم  ارتباط مستقيم و نيز مالقات حضوری با شيعيان 
را کاهش داده بودند. به نظر شما اين اقدام چه دليلی داشت؟

بببببننننننناااااابببببررررررررر بعضضضضضضضضضضضیییییییییی اااازززززززز گگگگگگگگگزززززززاااااارشش ههاای تاريخ
ا ا ا ش نظ هههه ننندددد ااااا کککککاااهشششش اا

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

امام مهدی  و غيبت و انتظار
در شب نيمٔه شعباِن سال ٢٥٥ق، شهر سامرا شاهد 
رخدادی بزرگ بود. در اين شب، فرزندی در اين شهر به 
دنيا آمد که پيامبران الهی همواره بشارت والدت و ظهور 
او را داده بودند. خانٔه امام عسکری  غرق در سرور 
ــ  حضرت  آن  همسر  ــ  خاتون  نرگس  و  گشت  شادی  و 
مادر شد. او مادِر کسی بود که «مهدی» نام گرفته بود و 
وظيفٔه گسترش عدالت در کل جهان بر دوش او بود. به 
سبب حساسيت خالفت عباسی، والدت اين کودک بايد 
امام  او،  والدت  از  پس  اين رو،  از  می ماند؛  مخفی  کامالً 
ميان  از  اعتماد  مورد  افراد  به  تنها  را  وی  عسکری  

شيعيان نشان می داد و بر امامت او تأکيد می ورزيد.
به  نسبت  را  شيعيان  همچنين  عسکری   امام 
نزديکی زماِن غيبت آگاه کرد. آن حضرت با نصب وکاليی 
مورد اعتماد در نقاط مختلف شيعه نشين زمينه های الزم را 
برای ورود شيعه به عصر غيبت فراهم ساخت؛ زيرا شيعيان 
حضرت  وکالی  و  نُّواب  طريق  از  تنها  غيبت ،   عصر  در 

مهدی  می توانستند با او ارتباط برقرار کنند.
هشتم  در  عسکری   حسن  امام  حيات  دورٔه 
به  حضرت  آن  رسيد.  پايان  به  ٢٦٠ق  سال  ربيع االول 
دست معتمِد عباسی مسموم شد و امامِت دوازدهمين امام 

آغاز گشت که امامتی از پس پردٔه غيبت بود.
دوران غيبِت امام مهدی  در دو مرحلٔه غيبت 
صغری و غيبت کبری صورت گرفت. غيبت صغری ٦٩ 
سال  در  يازدهم  امام  شهادت  از  يعنی  کشيد؛  طول  سال 
٢٦٠ق تا رحلت چهارمين نائِب امام مهدی  در نيمٔه 
غيبت  دورٔه  بعد،  به  تاريخ  اين  از  و  ٣٢٩ق  سال  شعبان 
کبری آغاز شده و تا ظهور امام مهدی  ادامه دارد. 
مهدی  امام  سوی  از  نفر  چهار  صغری  غيبت  عصر  در 
شيعيان  به  او  خاّص  نّواب  و  نمايندگان  عنوان  به   

معرفی شدند که عبارت بودند از:
١ــ ابوَعْمرو عثمان بن سعيد َعْمری

٢ــ ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعيد َعْمری
٣ــ ابوالقاسم حسين بن روح نوبختی
٤ــ ابوالحسن علی بن محمد َسُمری

محل فعاليت هر چهار نائب، شهر بغداد بود و هم 
چند  اينان  دارد.  قرار  شهر  اين  در  آنان  مزار  نيز  اکنون 

وظيفه بر عهده داشتند:
١ــ پنهان داشتن نام و مکان امام دوازدهم،

٢ــ نظارت بر کار وکال و نمايندگاِن مقيم در مناطق 
شيعه نشين، 

بازگرداندن پاسخ آن ها به  ٣ــ دريافت توقيعات١ و 

١ــ توقيعات، اصطالحًا به پاسخ نامه هايی گفته می شد که شيعيان آن ها را خطاب به امام زمان   نوشته و پرسش ها و درخواست های خود را مطرح 
و به نواب اربعه (چهارگانه) تحويل می دادند. آنان نيز پس از مدت کوتاهی جواب اين توقيعات را به شيعيان می رساندند.گفتنی است گاه اين توقيعات بدون 

آنکه پرسشی مطرح شده باشد، از سوی امام زمان  صادر می شد.
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شيعيان، 
وجوه  رساندن  مصرف  به  و  توزيع  و  دريافت  ٤ــ 
امام  به  شيعيان  که  هدايا  زکات و  خمس،  همچون  شرعی 

مهدی تقديم می کردند.
راستين  محدثان  و  فقيهان  به  شيعيان  ارجاِع  ٥ ــ 
شيعه برای رفع مشکالِت علمی و دينی؛ اين اقدام نوعی 
کبری  غيبِت  عصر  به  ورود  برای  شيعيان  آماده سازِی 

فقها  نزد  مراجعه  به  دوره، موظف  اين  در  شيعيان  که  بود 
هستند. 

٦ ــ مبارزه با مّدعيان دروغين نيابت.
توقيعی  نايب،  آخرين  رحلِت  از  قبل  روز  چند 
خطاب به او از سوی امام مهدی  صادر شد و ضمن 
آغاز  بود  شده  داده  خبر  او  قريب الوقوع  مرگ  از  آنکه 

غيبت کبری نيز اعالم گشت.

نيد
بدا

شتر 
بي

نيد
بدا

شتر 
بي

داستان سرداب
و  دهم  امام  حرم  صحِن  در  و  سامرا  در  اکنون 
معروف  غيبت  سرداِب  به  که  دارد  وجود  سردابی  يازدهم، 
متوجه  را  اتهام  اين  غرض ورزان  از  بعضی  است.  شده 
شيعيان کرده اند که محل اختفای امام مهدی  در اين 
سرداب است و از همين جا ظهور خواهدکرد! اما آيا چنين 
روايات  به  مراجعه  با  است؟  شيعيان  باورهای  جزء  چيزی 
باوری  چنين  هيچ گاه  شيعيان  که  می رسيم  نتيجه  اين  به 
نداشته اند. آنان معتقدند که امام مهدی  در خانٔه محل 
ـ که همان خانٔه پدر و جّدش بوده ــ غايب شده  سکونتش ـ
و از کنار خانٔه کعبه ظهور خواهد کرد. اما داستاِن واقعِی 
امام  خانٔه  تاريخی،  روايات  براساس  چيست؟  سرداب  اين 
هادی و امام عسکری عليهما السالم ــ که هم اکنون محل 
دفن آن دو امام است ــ دو قسمت داشته: قسمتی برای 
اتاق ها  زير  نيز  سردابی  و  زنان  برای  نيز  قسمتی  و  مردان، 
بوده که در روزهای گرم، اهل خانه در آن به سر می بردند. 
زيرا  است؛  مقدس  و  محترم  سرداب  شيعيان، اين  ازنظر 
محل عبادت امام دهم و يازدهم عليهما السالم بوده است. 

براساس روايات، در عصر غيبت صغری، حضرت مهدی  دو نوبت درون اين سرداب مشاهده شده که در 
حال نماز و قرائت قرآن بوده است. بنابراين، آنچه که مغرضان شيعه در خصوص اين سرداب گفته اند داستانی ساختگی 

بيش نيست.

سردابهٴ منسوب به امام زمان 
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پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ عواملی که سبب شد شيعيان، امامت امام جواد  را ــ با وجود کمی سّن او ــ بپذيرند بيان کنيد.
٢ــ اقدامات فرهنگی امام جواد  را بنويسيد.

٣ــ يک نمونه از رفتارهای متوکل عباسی نسبت به امام هادی  را ذکر کنيد.
٤ــ محورهای اصلی تالش فرهنگی امام هادی  را برشماريد.
٥ ــ شيعيان چگونه با امام عسکری  ارتباط برقرار می کردند؟
٦ ــ عصر غيبت چند مرحله داشت و تفاوت اين مراحل چيست؟

٧ ــ نُّواب اربعه را نام برده و وظايف آنان را ذکر کنيد.

١ــ متوکل عباسی، يکی از خلفای سنگدل عباسی است و سرنوشِت عبرت آموزی دارد. او را بيشتر شناسايی 
و معرفی نماييد.

٢ــ امامان شيعه  از عصر امام صادق  تا پايان غيبت صغری از وکالی خود برای ارتباط با شيعيان 
بهره می بردند. دربارٔه شبکٔه وکالت، پژوهشی تهيه کنيد.
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دوره های گسترش تشّيع
گسترشِ تشّيع شامل سه دوره است:

١ــ دورٔه حضوِر اماماِن معصوم
٢ــ دورٔه غيبت صغری
٣ــ دورٔه غيبت کبری.

:  تشيع  ـ دورۀ حضور امامان  معصوم الفـ 
در زمان رسول خدا پديد آمد و با وجود دشمنی های 
امويان و غير آنان، رهبرِی مدبّرانٔه چهار اماِم نخستين سبب 
شد که تشيع، حرکتی رو به جلو داشته باشد. در دورٔه امام 
پنجم و ششم، زمينه های خوبی برای حرکت های گستردٔه 
علمی و تربيت شاگرداِن بسيار و گسترشِ تشيع به مناطق 

مختلف فراهم گشت.

شتم
س ه

در

٨

تشّيع در دورهٴ عباسيان

مقدمه
بود  حالي  در  اين  است؛  داشته  رشد  روبه  حرکت  پيدايش،  آغاز  از  بالنده،  نهالي  همچون  تشيع ّ 
که دشمنان امو و عباسي  ، تالش زياد کردند تا آن را نابود سازند. در درس ها پيشين، با فضا کلي 
شديد.  آشنا  تشيع  گسترش  و  حفظ  در  معصوم   امامان رهبر  نقش  نيز  و  عباسي  و  امو  عصر  بر  حاکم 
فرهنگي  و  سياسي  حرکت ها  نيز  و  مختلف،  مناطق  در  تشيع  گسترشِ  و  رشد  چگونگيِ  درس،  اين  در 

شيعيان مورد بررسي قرار مي گيرد.

خلفای  مـواجهٔه  چـگونـگِی  و  بـعدی  حـوادِث  
با  ــ  متوکل  و  مأمون  هارون،  همچون  ــ  مشهوِرعباسی 
شيعيان، از نگرانی و هراسِ شديد آنان از گسترش و اقتداِر 
به  هارون،  که  طوری  به  دارد.  حکايت  تشيع  افزوِن  روز 
حبس امام کاظم  اقدام کرد؛ مأمون به اعطای صورِی 
عباسی  متوکِل  و  زد  دست  رضا   امام  به  واليتعهدی 
بـه  داد؛  انجام  شيعيان  به  نسبت  خشن  بسيار  اقـداماِت 
محنت  عصر  را،  او  حکومت  دورٔه  می توان  که،  گونه ای 
شيعيان ناميد. وی مرقد امام حسين  را ويران کرد، 
شخم زد و بر آن آب بست؛ امام هادی  را از مدينه به 
سامرا فراخواند و تحت نظر قرار داد. شيعيان نيز تحت 
فشار بودند. شهادت دادن آن ها در محاکم قضايی پذيرفته 
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نمی شد و بسياری از آنان شکنجه و شهيد شدند. 
دورٔه  رسيدن  فرا  با  صغری:  غيبت  دورۀ  ــ  ب 
شيعيان  برای  جديدی  شرايط  صغری،  غيبت  سالٔه   ٦٩
پديد آمد. آنان از طريق چهار نايِب امام زمان  با آن 
حضرت در ارتباط بودند. به جز اين چهار نايب،  وکالی 
زيادی در نواحی شيعه نشين مستقر بودند تا نقش ارتباطی 
ميان شيعيان و نّواِب چهارگانه را ايفا کنند. بدين ترتيب، 
در عصر غيبت صغری، تشّيع به خوبی رهبری شد و مسير 

آينده اش ترسيم گشت. وجود چنين زمينه هايی،  موجب 
رشِد روز افزون تشيع در نواحی گوناگون شد.

سال  شعباِن  نيمٔه  در   : کبری  غيبت  دورۀ  ــ  ج 
 ، زمان  امام  نايب  چهارمين  در گذشت  با  ٣٢٩ ق، 
عصر غيبت کبری آغاز شد. در اين دوره، خللی در روند 
آموخته  پيش  از  شيعيان  زيرا  نيامد؛  پديد  تشّيع  گسترش 
فقيهاِن شيعه  شرايطی، موظف اند نزد  بودند که در چنين 

که دارای زهد و تقوا هستند، مراجعه کنند.

آيا از سيره و روش اماماِن معصوم، شواهدی داّل بر ارجاع شيعيان به فقهای شيعه،  سراغ داريد؟ به نظر شما 
دليل اين کاِر امامان چه بود؟

آآآآآآآييييييياااااا ااااااززز سسسسسسيييييييررررررررررهههه وووو    رررووووووووشششششششش اامماامماِن معص
د؟ هههه اااااانننن اااا اااا کککککککااااااااا ا للللل ددلللل

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

عوامل گسترش تشّيع
در  ويژه  به  ــ  تشّيع  افزون  روز  گسترش  عوامل 

ايران  ــ عبارت است از:
امامِت  دربارٔه  متعدد  روايات  و  آيات  وجود  ١ــ 

اهل بيت  و فضائل شيعيان آن ها،
اسالم  به  آنان  شيعيان  و  معصوم  امامان  التزام  ٢ــ 

اصيل و پرهيز از بدعت در دين؛١
و  عقل  با  تشيع  مکتب  آموزه های  هم خوانی  ٣ــ 

فطرت؛
و  معصوم  امامان  آميز  رفتارهای عدالت  ٤ــ 
پرهيز آنان از تبعيض های ناروا؛ به عنوان مثال، بسياری 

تقسيم  در  علی   امام  که  علت  بدان  ايرانی  بردگان  از 
شيعه  نمی گذاشت،  فرقی  اعراب  و  آنان  ميان  بيت المال 

شدند؛٢
دينی  دستورات  به  شيعيان  بيشتر  بندی  پای  ٥ ــ 
غالم  که  هنگامی  مثال  عنوان  به  شرعی،  عبادات  و 
عبيد الله بن زياد در مسجد کوفه در صدد شناسايی شيعيان 
برای دستيابی به مکان مخفی شدن مسلم بن عقيل بود، با 
خود  با  می گزارد،  نماز  بسيار  که  مسلم بن عوسجه  ديدن 
گمان  و  می گزارند  نماز  بسيار  شيعيان  گفت: «اين  چنين 

می کنم که اين فرد يکی از آنان باشد.»٣
٦ ــ ماهيت ظلم ستيز انديشه و عمل اماماِن معصوم 

١ــ «بدعت» به اموری گفته می شود که جزء دين نيست و به دروغ، به دين خدا نسبت داده می شوند.
٢ــ بنگريد به: بالذری، انساب االشراف، ج٢، ص١٤١؛ يعقوبی، تاريخ يعقوبی، ج٢، ص١٨٣ و ثقفی، الغارات، ص٧٠.

٣ــ دينوری، اخبار الطوال، ص٢٣٥.
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و شيعيان آن ها. بدين لحاظ امامان شيعه، پيروان خود را 
عباسی  و  اموی  ظالم  دستگاه  با  همکاری  کوچکترين  از 

نهی می کردند؛
٧ ــ مظلوميت اماماِن معصوم و شيعيان آنان، موجب 

جذب ستم ديدگان به آن ها می شد؛
می شد  موجب  اهل بيت به  مردم  محبت  ٨ ــ 
مکان های هجرت امام زاده ها، به محل تجمع دوستداران 

آن ها تبديل شده و کانون های جديد شيعی پديد آيد؛
پيـرواِن  شيعـه  و  امـامـان  تـالش هـای  ٩ ــ 

دانشمندشان در تبيين و تشريح عقايد شيعه.

گسترش تشيع امامی در ايران
يکی از مهم ترين افتخارات ايرانيان آن است که از 
همان قرِن اول، مذهِب تشيع را پذيرفته و گسترش داده اند. 

با وجود آنکه فرقه های منشعب از شيعه ــ همچون زيديه 
و اسماعيليه ــ در ايران فعاليت داشتند، اما آنچه ماندگار 
اصيل  تشّيِع  گرفت،  فرا  را  ايران  تمامی  سرانجام  و  شد 
دوازده امامی بود. کهن ترين ناحئه ايران که تشّيع بدان راه 
يمن  شيعياِن  از  گروهی  که  اشعری ها  بود.  قم  يافت، شهر 
بودند از ترِس حجاج  بن يوسف ثقفی به ايران گريخته، در 
در  معصوم اماماِن  با  همواره  گزيدند.آنان  سکنی  قم 

ارتباط بودند و امامان نيز به آنان عالقٔه زيادی داشتند.
تدريج  به  ايران،  در  ديگری  نواحی  قم،  جز  به 
عبارت اند  آن ها  مهم ترين  که  شدند  تشيع  مذهب  پذيرای 
از: آبه١، کاشان، ری، ورامين، قزوين، همدان، اصفهان، 
طبرستان،  سيستان،  اهواز،  اّران٤،  دينور٣،  َقْرميسين٢، 
ساری، گرگان(استرآباد)،  بيهق(سبزوار)، نيشابور، طوس 

و برخی از ديگر مناطق خراسان.

١ــ آبه يا آوه، شهری بوده در حد فاصل قم و ساوه که امروزه نيز به صورت روستايی باقی مانده است؛ بنگريد به: ياقوت حموی، معجم البلدان، ج١، 
ص٥٠.

٢ــ همان کرمانشاه است که آن را به عربی، َقرميسين گفتند؛ همان، ج٤، ص٣٣٠.
٣ــ شهری در نزديکی کرمانشاه بوده است؛ همان، ج٢، ص٥٤٥.

٤ ــ ناحيه ای وسيع در شمال رود ارس بوده است؛ همان، ج٣، ص١٩.

يک توضيحيک توضيح

گسترش  و  نفوذ  کرده اند  تالش  غرض ورزی،  روی  از  تشيع،  امروزی  دشمناِن  نيز  و  خاورشناسان  از  بعضی 
مذهب تشيع در ايران را به عواملی همچون تشابه عقايد شيعيان دربارٔه اماماِن معصوم  با عقايد ايرانياِن عصر 
ساسانی دربارٔه قدرِت اهورايِی پادشاه، يا ايرانی بودِن  مادر امام سجاد  و يا قدرت گيری حکومت صفويه در ايران 
مربوط کنند؛ و اين در حالی است که براساسِ شواهِد انکار ناپذير تاريخی، تشيع از عصر امير مؤمنان علی  و پس 
از آشنايی ايرانيان با اهل بيت  و حقيقِت مذهب تشيع و جذابيت های آن در مقايسه با ديگر مذاهب، به تدريج در 

ايران نفوذ کرد و گسترش يافت.
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مهم ترين انشعابات شيعی
با وجود آنکه اسامی و ويژگی های امامان دوازده گانه،  
بود،  آمده  معصومان  ديگر  خدا و  رسول  روايات  در 
اما عواملی چند، سبب شد انشعاباتی در ميان شيعيان پديد 

آيد که عبارت اند:
١ــ فضای خفقان آميز عصر اموی و عباسی: 
فاش شدن اسامی اماماِن بعدی، موجب حساسيت حکام 
جان  افتادِن  خطر  به  نتيجه،  در  و  عباسی  و  اموی  ظالِم 
و  حتی االمکان،  نام  رو،  اين  از  می شد؛  پيروانش  و  امام 
موجب  امر،  همين  و  می ماند؛  مخفی  امامان  ويژگی های 

انحراف برخی شيعيان می شد.
٢ــ فقدان بصيرِت الزم: بعضی از شيعيان، به 
اماِم   شناخت  الزم، برای  آگاهی  و  شناخت  نداشتِن  علِت 

به  را  اين رو، کسانی  از  می شدند؛  اشتباه  دچار  خويش 
الزم  صالحيت  فاقد  که  برمی گزيدند  امام  و  رهبر  عنوان 

بودند. 
به  اقدام  که  کسانی  از  بسياری  طلبی:  دنيا  ٣ــ 
ايجاد فرقه های جديد کرده اند، گرفتار دنيا طلبی و مفاسد 
واقفه، پس  مذهب  مثال، سراِن  عنوان  به  بودند؛  اخالقی 
از امام کاظم  به طمِع چنگ اندازی بر اموال شرعِی  
متعلق به آن حضرت، امامت امام رضا  را انکار کردند 

تا مجبور به تحويل اموال به او نشوند! 
٤ــ دسيسه های امويان و عباسيان: حکومت 
امويان و عباسيان برای ايجاد اختالف ميان پيروان امامان 

 تالش های بسياری کردند.

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

انشعابات تشيع
اما مهم ترين گروه های شيعی عبارت بود از:

محمد  مهدويت  و  امامت  اينان،  کيسانيه:  ١ــ 
معتقد  و  داشته  باور  را  ــ  علی   امام  فرزند  ــ  حنفيه 
خواهد  غيبت، ظهور  دوره ای  از  پس  و  نمرده  او  بودند 

کرد. اين فرقه، در قرن اّول هجری از بين رفت.
فرزند  ــ  زيد  شهادت  و  قيام  از  پس  زيديه:  ٢ــ 
امام سجاد  ــ گروهی از پيرواِن او، اقدام به تشکيل 
اين فرقه کردند. آنان معتقد بودند امامت مختص کسانی 

که  است  عليها  سالم الله  فاطمه  و  علی   فرزندان  از 
عادل، شجاع و اهل  قيام مسلحانه باشند. پيرواِن اين فرقه 

امروزه نيز در يمن و بعضی نقاط ديگر باقی هستند.
فـرزنِد  ــ  اسماعيل  اينکه  بـا  ـ اسماعيليه:  ٣ـ
حضرت  آن  حيات  زمان  در  ــ  صادق   امام  ارشد 
در مدينه از دنيا رفت، اما بعضی از شيعيان معتقد بودند 
در  را  عدالت  و  کرده  ظهور  مدتی  از  پس  و  نمرده  وی 
جهان می گستراند. برخی نيز مرگ او را باور کردند، اما 
به استمراِر امامت در فرزندان اسماعيل معتقد بودند اين 

آيا می توانيد برای موارد فوق، مثال ها و نمونه هايی ديگر در عصر امامان و در عصر حاضر ذکر کنيد؟
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گروه از اسماعيليان امروزه هنوز باقی هستند.
٤ــ َفطَحيه: کسانی که معتقد به امامِت  عبداللِه افطح 
ـ  بودند و امامِت امام کاظم   ــ فرزند امام صادق  ـ
را منکر شدند. اين گروه در عصر امامان بعدی رفته رفته 

منقرض شدند.
را  رضا   امام  امامِت  که  کسانی  واقفه:  ٥ ــ 
حيات  قيد  در  کاظم   امام  بودند  معتقد  و  شدند  منکر 
است و پس از مدتی، برای اقامٔه عدل، ظهور خواهد کرد. 
گفتنی است پيروان اين فرقه، با روشنگری های امام رضا 

 و ائمٔه بعدی، رفته رفته از عقيدٔه خود برگشتند.

قيام های علويان در عصر عباسيان
در درس های گذشته با بعضی از قيام های علويان 

در دوران اموی و عباسی آشنا شديم. عوامل اصلِی اقدام 
علويان به قيام عبارت بود از:

سّنِت  و  قرآن  فرامين  به  حاکمان  نکردن  عمل  ١ــ 
پيامبر 

٢ــ وارد کردن بدعت در دين، يعنی اموِر خارج از 
دين را به نام دين رقم زدن

از  خدا  رسول  اهل  بيِت  شدن  محروم  ٣ــ 
حقوقشان

٤ــ ستمگری و تبعيض های ناروا
٥ ــ نصِب کارگزاران ناشايست و ستمگر

٦ ــ موروثی کردن خالفت.

بببببباااااا تتتتتتتوووووووجهههه ببببببههههههههه آآآموووخخخخخته هايتاانن، آيا میبا توجه به آموخته هايتان، آيا می توانيد نمونه هايی برای موارد فوق ذکر کنيد.

فكر كنيد و پاسخ دهيدفكر كنيد و پاسخ دهيد

غالب اين قيام ها در دو قرِن اوِل حاکميت بنی عباس 
ــ يعنی در عصر حضوِر  اماماِن معصوم و در عصر غيبت 
سرنگونِی  به  قيام ها  چند، اين  هر  داد.  رخ  ــ  صغری 
شهادِت  و  شدن  کشته  به  اکثرًا  و  نشد  منجر  بنی عباس 
تاريخی  اسناِد  قيام ها  اين  وقوع  انجاميد، اما  آن  رهبران 
گويايی بر ستمگری و ماهيت باطل خالفت عباسی است. 
در ادامه، مهم ترين قيام های علويان در عصر بنی عباس را 

مرور می کنيم:

برادرش  و  الزکيه  محمد  ذی النفس   قيام  ١ــ 
 ، ابراهيم: محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی 
نوادٔه امام حسن مجتبی  بود. پيش از آنکه بنی عباس 
به پيروزی برسند، چنين وانمود می کردند که قصد دارند 
برای پيروزی او قيام کنند، و حتی با او بيعت کردند؛ اما 
و  محمد  بود.  بنی عباس  هـدفشان، حـاکميت  واقع،  در 
آنان  پيروزی  سوی  به  تحرکات  که  کردند  باور  نيز  پدرش 
در حال وقوع است و حتی توقع داشتند امام صادق  
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نيز با محمد بيعت کند!  پس از روی کار آمدن بنی عباس و 
آشکار شدِن نيرنگ آنان، جهت گيرِی قياِم محمد بن عبدالله 
بر ضد بنی عباس شد. وی در سال ١٤٥ق در مدينه قيام و 
آن شهر را تصرف کرد و برادرش ــ ابراهيم ــ نيز بصره را 
به تصرِف  خود در آورد. قياِم اين دو برادر ــ بر خالف 
ـ پس از دو ماه، به وسيلٔه سپاِه منصور  پيشرفت های اوليهـ 
در  ابراهيم  و  مدينه  در  محمد  و  خورد  شکست  عباسی 

محلی نزديِک بصره١ کشته شدند.
٢ــ قيام حسين بن علی (شهيد َفّخ): وی نيز از 
نواده های امام حسن  بود که در سال ١٦٩ق در دورٔه 
کرد.  قيام  ــ   مکه  نزديک  ــ  َفّخ  محل  در  عباسی  هادی 
حسين بن علی بن حسن بن حسن بن  بود:  چنين  (نََسبش 
حسن  ). او از والدينی زاده شد که به «زوِج صالح» 
علويان،  حق  در  عباسيان  فراوان  بودند.ستم های  شهره 
تصميم او را برای قيام قطعی کرد. قيام او در مدينه آغاز 
و به تصرف آنجا منجر شد. اما هنگام عزيمت به مکه در 
يارانش  ديگر  و  علويان  از  تعدادی  همراه  به  َفّخ  منطقه 
از  قبل  سال ها  روايات،  بعضی  بنابر  رسيد.  شهادت  به 
معصوم،  امامان  از  بعضی  و  خدا  رسول  شهادتش، 
اين  سرهای  که  هنگامی  بودند.٢  داده  خبر  رويداد  اين  از 
سر  مشاهدٔه  با  کاظم   امام  بردند،  مدينه  به  را  شهدا 

حسين بن علی در باره اش فرمود:
ِه َو إنّٰا إَلۡيِه راِجُعوَن. او در حالی از دنيا رفت  «إنّٰا ِللّٰ
که مسلمانی نيکوکار بود. بسيار روزه می گرفت و فراوان 
نماز می گزارد. امر به معروف و نهی از منکر می کرد و در 

ميان خاندانش بی نظير بود.»٣

١ــ نام اين محل با َخْمرٰی بود، از اين رو، وی به ابراهيم قتيل با َخْمرٰی معروف شد.
٢ــ بنگريد به: مجلسی، بحاراالٔنوار، ج ٤٨،ص١٧٠.

٣ــ اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبيين، ص٣٨٠.

٣ــ قيام های متقارن در عصر مأمون: با مرگ 
هارون و درگيری امين و مأمون،  قلمرو اسالمی شاهد قيام های 
سوء  استفاده  با  ابوالّسرايا  بود.  گوناگون  نقاط  در  علويان 
به  محمدبن ابراهيم،  معروف  نام  به  علوی  فرد  يک  نام  از 
بصره  و  حجاز  يمن،  بر  و  کرد  قيام  کوفه  در  ابن طباطبا، 
تسلط يافت و پس از ده ماه شورش، کشته شد. در همين 
به  و  کرد  قيام  بصره  در  زمان، زيد بن موسی بن جعفر  
زيدالنار  به  بنی عباس  خانه های  از  بعضی  آتش زدن  علت 
بـه  مـعروف   ، محمد بـن جـعفر الصادق  شد.  مشهور 
محمد ديباج نيز در مدينه و مّکه قيام کرد و شکست خورد. 
ابن طباطبا  قيام  از  پس  نيز  ابراهيم بن موسی بن جعفر  
جعفر بن زيد بن علی بن حسين   کرد.  تصرف  را  يمن 
محمد بن اسماعيل  و  گرفت  اختيار  در  را  واسط  نيز 
تسلط  مدائن  بر  نيز   ( سجاد  امام  نواده های  (از 
شدت  و  اوضاع،  آشفتگی  از  قيام ها  اين  مجموع  يافت. 
آغازيِن  قرِن  نيم  در  هم  آن  ــ  علويان  بر  بنی عباس  فشار 

حاکميتشان ــ حکايت دارند.
امام  نوادگاِن  از  وی  محمد بن قاسم:  قيام  ٤ــ 
در  عباسی،  معتصِم  ستم های  اثر  بر  که  بود  سجاد  
سال٢١٩ق، در کوفه قيام کرد و به خراسان رفت و يارانی 
پيدا کرد، اما پس از مدتی جنگ و گريز، به دست طاهريان 
اسير و روانٔه سامرا شد. او پس از مدتی حبس، با ياری 
پيروانش از زندان گريخت و پس از آن، خبری از وی به 

دست نيامد.
نوادگاِن  از  وی  يحيی بن عمر طالبی:  قيام  ٥ ــ 
جايگاه  از  بسيار،  تقوای  و  زهد  سبب  به  و  جعفرطّيار 
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و  ستم  دليل  به  بود.  برخوردار  کوفه  مردم  نزد  وااليی 
در  حّقش،  در  ترک  نظاميان  و  متوکل  حکومت  تحقيِر 
کوفه قيام کرد و آن را به تصرف درآورد. او به سبب رّوئه 
طاهريان  ولی  کرد،  کسب  زيادی  محبوبيت  عادالنه اش، 
اين نهضت را نيز سرکوب کردند و او به شهادت رسيد. 
به گفتٔه مسعودی: «افراد زيادی از کوچک و بزرگ بر او 
محزون شدند و گريستند و افراد نزديک و دور در رثايش 

شعر سرودند.»١
٦ ــ قيام حسن بن زيد علوی: اين قيام در ناحئه 
طبرستان ــ واقع در شمال ايران ــ رخ داد که به تشکيل 
حکومِت علوياِن طبرستان انجاميد و در ادامه به آن اشاره 

خواهيم کرد.

حکومت های شيعی
حکومت هايی  تشکيل  به  علويان  از  برخی  قيام 
منجر شد که سالياِن متمادی در برخی از مناطق حاکميت 

داشتند؛ در ادامه، اين حکومت ها را معرفی می کنيم.
١ــ ادريسيان: می توان اين دولت را اولين دولِت 
علويان دانست که توسط يکی از نوادگاِن امام حسن  مجتبی 
در   « نام «ادريس بن عبدالله بن حسن بن حسن  به   
مغرِب دور (مراکش) تأسيس شد. وی يکی از ياران امام 
ـ شهيد فخ ــ  حسين بن علی ـ قياِم  صادق  بود که در 
سال١٧٢ق،  گريخت و در  مغرب  سپس به  کرد و  شرکت 
او،  با  دور  مغرِب  سرزميِن  در  ساکن  مردم  بيعِت  از  پس 
توطئٔه  با  سال١٧٧ق  در  اما  کرد؛  تأسيس  را  دولتش 
او،  از  پس  رسيد.٢  شهادت  به  و  مسموم  عباسی  هارون 
به  موسوم  ـ   ـ خردسالش  فرزنِد  با  «فاس»٣  شهر  در  مردم 

١ــ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج٤، ص٦٥.
٢ــ مزار او در شهر «َوليلِی» مراکش، امروزه زيارتگاه است.

٣ــ پايتخت مراکِش امروزی.

ادريس بن ادريس ــ بيعت کردند و اين دولت، روز به روز 
ادريسيان، دشمنان و رقبای  قوت بيشتری يافت. دولت 
اندلس،  اموياِن  خوارج،  عباسيان،  همچون  متعددی 
دليل  همين  به  داشت؛  محلی  قبايل  بعضی  و  فاطميان 
از  پس  و  سال٣٧٥ق  در  بسيار،  کشمکش های  از  پس 
حکومتی١٧٣ساله، به دست اموياِن اندلس سرنگون شد. 
شايان ذکر آنکه اين دولت، بعضی از نشانه های شيعی را 
آشکار کرد از  جمله، ضرب سّکه هايی با جملٔه «علی ولّی 

اللّٰه» بود.  
٢ــ علويان طبرستان: طبرستان از نواحی مهِم 
تاريخِی شماِل ايران به شمار می آيد. در سال٢٥٠ق يکی از 
نوادگاِن امام حسن مجتبی  به نام «حسن بن زيد علوی»، 
موفق شد دولتی در اين ناحيه تشکيل دهد که تا سال٣١٦ق 
دولت  اين  شد.  سرنگون  سامانيان  دست  به  و  آورد  دوام 
موفق شد تشيع را در اين ناحيه گسترش دهد و شعارها و 

نمادهای شيعی را آشکار کند.

سکهٴ ادريسيان، منقش به نام علی 
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مناطق شيعه نشين در مراکش (مغرب)

مناطق شيعه نشين
مناطق شيعه نشين
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به عنوان مثال، در بخشی از فرمان حسن بن زيد به 
کارگزارانش آمده بود:

ــ به کتاب خدا و سنت پيامبر  و به آنچه به طور 
رسيده،  فروع  و  اصول  در  علی  اميرمؤمنان  از  يقين 

عمل شود.
ــ حضرت علی از همٔه امت برتر دانسته شود.

صدای  با  نمازها  در  الرحيم»  الرحمن  الّله  «بسم  ــ 
بلند قرائت شود.

گفته  اقامه  و  اذان  در  العمل»  خير  علی  «َحیّ  ــ 
شود.

از  يکی  وسيلٔه  به  دولت  اين  يمن:  زيدياِن  ٣ــ 
نواده های امام حسن مجتبی به نام «يحيی بن حسين»١ 
تأسيس شد. وی در سال٢٨٠ق وارد يمن شد و طی مدت 
کند.  تثبيت  را  حکومتش  پايه های  توانست  سال  هجده 
آغاِز  در  يحيی  بود.  «َصْعده»  شهر  حکومت،  اين  مرکز 
حکومتش نامه ای برای اهالی يمن نوشت و در آن، مردم 

. ١ــ يحيی بن حسين بن قاسم بن اسماعيل بن ابراهيم بن حسن بن علی بن ابی طالب 

را به جهاد دعوت کرد، زيرا وی پيرو مذهب «زيديه» بود 
که قيام و جهاد را از شرايط امام می دانستند. پس از او، 
فرزندان و نوادگانش تا سال٤٤٤ق اين حکومت را ادامه 
دادند اما در اين سال، مغلوِب اسماعيليان شدند. پس از 
قيام  با  زيديان  ق،  در  سال٥٨٣  فترت،  و  خموشی  مدتی 
اين،  و  کردند،  برپا  را  حکومتشان  عبدالله بن حمزه،  امام 
به معنای آغاز دور دوِم حکومت زيديان بر يمن بود. اين 
حکومت نيز پس از افت و خيزهای متعدد، تا قرِن اخير 
ادامه يافت و در سال١٣٨٢ق با کودتای «عبدالله َسّالل» 

پايان يافت.
٤ــ دولت َحْمدانيان: َحْمدانيان، سلسله ای دارای 
تا  سال٢٩٢  حدود  از  که  بودند  امامی   ١٢ تشيع  مذهب 
(جزيره)  عراق  شمال  و  شام  از  بخش هايی  بر  ٣٩٤ق 
داشت  نام  «َحْمدان بن حارث»  آنان،  نيای  راندند.  فرمان 
وی  بود.  شده  ساکن  موصل  پيرامون  خويش  قبيلٔه  با  که 
پس از مدتی همکاری با خوارج، توسط معتضِد عباسی 

قلعهٴ مربوط به دورۀ حمدانيان
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خوارج  با  نبرد  به  ــ  حسين  ــ  فرزندش  اما  شد،  زندانی 
خليفه  سوی  از  ــ  عبدالله  ــ  ديگرش  فرزند  و  برخاست 
پسران او  ديگر از  فرمانروای موصل شد. برخی  مکتفی 
پسر  دو  عبدالله  بن حمد ان  يافتند.  ديگری  مناصب  نيز 
خليفٔه  سوی  از  حسن  داشت.  علی  و  حسن  نام های  به 
عباسی، لقب ناصر الدوله و علی، لقب سيف الدوله گرفت. 
حمدانيان توانستند حکومت خود را در دو ناحئه شمال 
عراق با مرکزيت موصل و ناحئه شام با مرکزيِت شهر حلب 
فرزندانش،  ناصرالدوله و  موصل،  در  ببخشند.  استمرار 
و در حلب نيز سيف الدوله و فرزندانش حکومت کردند. 

با  او  جنگ های  سيف الدوله،  اقدامات  مهم ترين  از 
روميان بوده است. حمدانيان با وجود پاره ای کاستی ها، 
دربارشان  و  بودند  ادب پرور  و  دانش دوست  اميرانی 
دانشمندان  و  شاعران  محفل  ــ  سيف الدوله  ويژه  به  ــ 
اما  شدند،  ساقط  در سال ٣٦٩ق  موصل  حمدانياِن  بود. 
ماندند.  باقی  حکومت  بر  سال٣٩٢ق  تا  حلب  حمدانياِن 
عوامل انقراض آنان عبارت بود از: وجود رقبايی همچون 
آل بويه و فاطميان، بی تجربگی و جوانی برخی حکمرانان 

و کشمکش با روميان.

جدول اميران بنی حمدان(حمدانيان)

سال خالفتنام اميررديف

١
 ٢

٣ و٤

١
٢
٣
٤
٥

الف ــ حمدانيان موصل
ناصر الدوله حسن
عدة الدوله ابوتغلب

غلبٔه آل بويه
ابوطاهر ابراهيم و ابوعبدالله الحسين (هر دومشترکاً از طرف آل بويه 

حکومت کردند)
ب ــ حمدانيان  َحلَْب

سيف الدوله علی اول
سعد الدوله شريف اول

سعيد الدوله سعيد
ابوالحسن علی  دوم

ابوالمعالی شريف دوم

٣٥٨ ــ ٣١٧ق
٣٦٩ ــ ٣٥٨ق

٣٦٩ق
٣٨٩ ــ ٣٧١ق

٣٥٦ ــ٣٣٣ق
٣٨١ ــ٣٥٦ق
٣٩٢ ــ ٣٨١ق
٣٩٤ ــ٣٩٢ق
٣٩٩ ــ ٣٩٤ق

٥ ــ دولت آل بويه: سلسله ای بود ايرانی و شيعی 
بخش  بر  ٤٤٧ق  تا   ٣٢٢ سال های  فاصلٔه  در  که  مذهب 
فرمان  شام  شمالی  مرزهای  و  عراق  ايران،  از  بزرگی 
راندند. ويژگی مهم اين سلسله، تسلط بر دستگاه خالفت 
عباسی در فاصلٔه سال های ٣٣٤ق تا پايان کار اين سلسله 

است. آل بويه در اين دوره تالش کردند با بهره گيری از 
موقعيت خوبی که به دست آوردند نمادهای مذهب تشيع 
شيعٔه  سلسله،  اين  حکمراناِن  سازند. نخستين  آشکار  را 
دوازده  شيعه  بويه  آل  حکمرانان  ساير  اما  مذهب،  زيدی 

امامی بودند.
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٦ ــ دولت بنی َمْزَيد: اين حکومت در اواخر سدٔه 
هجری ششم  سدٔه  نيمٔه  تا  و  گرفت  شکل  هجری  چهارم 
(٥٥٨ق) ادامٔه حيات داد. قلمرو آن، مناطقی از جنوِب 
قبايل  از  اينان  برمی گرفت.  در  را  بصره  شماِل  تا  بغداد 
با  توانستند  که  بودند  عراق  به  عربستان  جنوب  مهاجر 
حمايت دولت شيعی آل بويه، دولتشان را پايه ريزی کنند. 
و  ــ  ــ «علی»  فرزندش  بود.  آن، «َمْزيَد بن َمْرئَد»  مؤسس 
حکومت  اين  مقتدر  حکام  از  ــ  «ُدبَـْيس»  ــ  نواده اش 
بوده اند. مذهب بنی َمْزيَد، تشيع اثنی عشری، و از مهم ترين 
خدماتشان، بنای شهر «حلّه» بود که بعدها، َمْهِد پرورش 

نسب نامه بويهيان

                                                                                                       بويه

معز الدوله  ابوالحسن احمد رکن الدوله ابوعلی الحسن   عماد الدوله ابوالحسن علی   
(٣٢٠ق) ـ   ٣٢٨ق)    (٣٦٦ ـ (٣٣٨ ــ ٣٢٠ق)   

عضدالدوله   مؤيد الدوله  ابومنصور     فخر الدوله ابوالحسن علی  
(فارس ٣٣٨ق) (٣٧٣ ــ ٣٦٦ق)    (ری٣٣٦ق)    

  
مجد الدوله ابوطالب رستم      شمس الدوله ابوطاهر    

(ری ٤٢٠ ــ ٣٨٧ق)         (شعبان ٣٧٨ق)   

بهاء الدوله ابونصر فيروز   صمصام الدوله ابوکاليجار  شرف الدوله ابوالفوارس شيردل      
(بغداد ٤٠٣ ــ ٣٣٨ق)   (بغداد ٣٨٢ ــ ٣٧٠ق)   (بغداد ٣٧٢ق)       

ـ  (فارس ــ خوزستان ــ کرمان ـ (کرمان ٣٧٢ق)   (فارس و خوزستان ٣٧٢ق)      
عمان ٣٣٨ق)  (عمان ٣٨٠ق)          

جالل الدوله ابوطاهر  مشرف الدوله   قوام الدوله ابوالفوارس    سلطان الدوله ابوشجاع   
(بغداد ٤١٦ق)  (بغداد ٤١٢هـ)   (کرمان ٤٠٣ق)    (بغداد ٤٠٣ق)   

(فارس و خوزستان ٤١٥ق)            

فوالد ستون      الملک الرحيم ابونصر خسرو فيروز   ابوعلی خسرو   
(کرمان ٤٤٠ق)     (فارس ٤١٥ ق)        

(بغداد ٤٤٠ق)        

علما و دانشمندان شيعی شد.
٧ ــ دولت های اسماعيلی مذهب: در سده های 
مذهب  به  گرايش  با  دولت هايی  هجری،  هفتم  تا  سوم 
و  يمن  تا  آفريقا  شمال  از  گوناگون،  نقاط  در  اسماعيليه، 
بحرين،  قرامطه  دولت های  مانند  ايران  مرکزی  نواحی 
آمدند.  کار  روی  اسماعيليانِ الموت  و  مصر  فاطميان 
تبليغی  حرکت  ٢٦٤ق  سال  از  که  بودند  گروهی  قرامطه 
از  يکی  اعتبار  به  را  اينان  کردند.  آغاز  را  خود  نظامی  و 
بزرگترين رهبرانشان ــ موسوم به َحْمدان َقْرَمط ــ قرامطه 
خـوانـده انـد. گـرچـه آنـان،  مـحـمد  بــن  اسماعـيل  بــن   
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سال حکومتخلفای فاطمی
٣٢٢ــ ٢٩٧قعبيدالله مهدی١
٣٣٤ــ ٣٢٢قالقائم بامرالله٢
٣٤١ــ ٣٣٤قالمنصور بالله اسماعيل٣
٣٦٥ــ ٣٤١قالمعزالدين الله ابوتميم معد٤
٣٨٦ــ ٣٦٥قالعزيز بالله ابومنصور نزار٥
٤١١ــ ٣٨٦قالحاکم بامرالله ابوعلی منصور٦
٤٢٧ــ ٤١١قالظاهر بالله٧
٤٨٧ــ ٤٢٧قالمستنصر بالله٨
٤٩٥ــ ٤٨٧قالمستعلی بالله٩
٥٢٤ ــ ٤٩٥قاالمر بالله١٠
٥٤٤ ــ ٥٢٤قالحافظ الدين الله١١
٥٤٩ ــ ٥٤٤قالظافر باعالءالدوله١٢
٥٥٥ ــ ٥٤٩قالفائز بنصرالله١٣
٥٦٧  ــ ٥٥٥ق                                                                                             العاضدالدين الله١٤
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امام جعفرصادق  را امام خود می خواندند، اما گرفتار 
عقايد و رفتارهای کامالً ضّد اسالمی شدند و بارها کاروان 
ُحّجاج را غارت کردند. در اواخر قرِن سوم هجری، يکی 
از قرمطيان ــ موسوم به ابوسعيد َجنابی ــ توانست بحرين 
از  يکی  تنها  که  دهد  تشکيل  حکومتی  و  کند  تصرف  را 
رفتارهای زشت آن، حمله به مکه و کشتار حاجيان بود. 
مصر  فاطمِی  خليفٔه  از  ٣٦٣ق  سال  در  حکومت  اين 

شکست خورد و نابود شد.

. ١ــ عبيد الله بن حسين بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعيل بن جعفر الصادق 

فاطميان نيز، سلسله ای با گرايش  به مذهب اسماعيليه 
شمال  در  ابتدا  ق،   ٥٦٧ تا   ٢٩٧ سال  از  اينان،  بودند. 
آنان  به  کردند.  خالفت  مصر  در  سپس  (تونس)  آفريقا 
فاطمی گفته می شد؛ زيرا خود را از نسل امام علی  
و حضرت فاطمه سالم الله عليها می دانستند. مؤسس آن، 
مصر  ٣٥٨ق  سال  در  آن ها  است.  «عبيدالله المهدی»١ 
بنا  خود  پايتخِت  عنوان   به  را  قاهره  و  کرده  تصرف  را 

کردند.

مسجد االزهر قاهره
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در طول دورٔه خالفت فاطميان، با وجود جنگ های 
صليبی و بی نظمی ها و شورش ها، امور مصر رونق فراوان 
افزايش  نيز  هنری  و  فکری، ادبی  فعاليت های  و  گرفت 

يافت.

اسماعيليان ايران
فاطميان از موقعيت خود برای نشر مذهب اسماعيليه 
می بردند.يکی  بهره  ــ  ايران  جمله  از  ــ  مختلف  نقاط  در 
مذهب  اين  به  اسماعيلی،  مبلغان  تبليغات  با  که  کسانی  از 

سکهٴ المعز خليفهٴ فاطمی

درآمد، حسن صباح بود. وی در سال٤٦٩ق به مصر سفر 
کرد و يک سال و نيم در آنجا ماند. در اين زمان، خليفٔه 
پسرش  دو  بين  او،  مرگ  با  بود.  «مستنصر»  فاطمی، 
ــ اختالف افتاد١. حسن صباح از نزار  ـ نزار و ُمْستَْعلیٰ  ـ
سال٤٨٣ق  ايران، در  به  بازگشت  از  پس  و  کرد  حمايت 
قلعٔه «الموت» را در ارتفاعاِت شمالی قزوين تصرف کرد 
و حکومِت  «اسماعيلياِن نزاری» را تشکيل داد. پايان اين 
حکومت به دست هالکوخان مغول بود که در سال٦٥٤ق 

قلعٔه الموت را تصرف و ويران کرد.

١ــ پيرواِن نزار، اسماعيلياِن نزاری، و پيرواِن ُمستعلٰی، اسماعيليان مستعَلوی را تشکيل دادند.
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قلعه های اسماعيليه در ايران در دوران حسن صباح

دريای خزر

قالع اسماعيليه
شهر

مناطق کوهستانی

راهنمای نقشه
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سّيد رضی  و نهج البالغه
درخشان تـرين  از  يـکی  لـقب  شريف رضی،  يـا  سّيد رضی 
محمدبن  حسين بن موسی  او  نسب  و  نام  است.  شيعه  علمی  چهره های 
و  وی  بنابراين  بود؛  بن محمد بن موسی بن ابراهيم بن موسی الکاظم  
برادرش ــ علی که معروف به سيد مرتضی علم الهدی بود ــ از نسل امام 
ـ حسين ــ  هفتم بوده اند. او در سال ٣٥٩ق در بغداد زاده شد. پدرش ـ
نقيب سادات بود و به امور آنان رسيدگی می کرد و اين مقام پس از پدر، به 
استعداد  و  طفوليت، نبوغ  اوان  همان  از  سّيد رضی  رسيد.  سّيد رضی 
عجيبی داشت. از ده سالگی سرودن شعر را آغاز کرد و از همان دوران 
طفوليت به همراه برادرش، به افتخاِر شاگردی شيخ مفيد نائل آمد. در 
که  کرد  رؤيا،  مشاهده  عالم  در  شيخ مفيد  شبی  که  شده  نقل  باره،  اين 
و  ـ  حسن  ـ خردسالش  فرزنِد  دو  دست  عليها  سالم الله  فاطمه  حضرت 

حسين عليهما السالم ــ را گرفته و نزد او آمد و فرمود: ای شيخ، به آنان علم فقه بياموز! شيخ از اين رؤيا در تحّير 
بود که صبحگاهان، مادِر سّيد رضی و سّيد مرتضی در حالی که دست آن دو را گرفته بود نزد شيخ آمد و به او گفت: 
ای شيخ به اين دو، علم فقه بياموز! و شيخ تعبير رؤيای خود را بازيافت. سّيد رضی پس از عمری نسبتًا کوتاه و پس 
از خدمات علمِی  فراوان، در ششم محرم سال٤٠٦ق رحلت کرد و در خانه اش ــ کنار حرم کاظمين عليهما السالم ــ 
در بغداد دفن شد. گفته اند: برادرش ــ سّيد مرتضی ــ از شدت اندوه، نتوانست در مراسم تشييع او شرکت کند. از 
مهم ترين آثار سّيد رضی، کتاب نهج البالغه است. وی پس از نوشتن کتاِب خصائص االئمة، به فکر جمع آوری بخشی 
از خطبه ها،  نامه ها و کلماِت کوتاِه اميرمؤمنان امام علی  افتاد. از اين رو، نهج البالغه را فراهم آورد که شاهکاری 

ادبی است و شرح های فراوان بر آن نگاشته شده است.
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پرسش های منونهپرسش های منونه

انديشه و جست و جوانديشه و جست و جو

١ــ آيا تشّيع در دورٔه حضور ائمه رونِد رو به گسترش داشت؟ توضيح دهيد.
٢ــ عوامل گسترِش روز افزون تشيع را برشماريد.

٣ــ قديم ترين ناحئه شيعه نشين در ايران کجا بود و چه کسانی تشّيع را به آنجا رساندند؟
٤ــ عواملی که موجب بروز انشعابات در تشيع شد را برشمرده و به صورت خالصه توضيح دهيد.

٥ ــ مهم ترين فرقه های منشعب از تشيع را برشمرده و يکی از آن  ها را معرفی کنيد.
٦ ــ عوامِل اصلی قيام های علويان را بيان کنيد.

٧ ــ مهم ترين قيام های علويان در عصر عباسيان را برشمرده و يکی از آن ها را معرفی کنيد.
٨   ــ حکومت های علويان در عصر عباسيان را برشمرده و يکی از آن ها را معرفی کنيد.

١ــ دربارٔه سابقٔه تاريخی قم و نقش آن در گسترش تشيع تا عصر حاضر، پژوهشی فراهم کنيد.
٢ــ دربارٔه نقش دولت آل بويه در حمايت از شيعيان  و دانشمندان شيعی جست و جو کرده و پژوهشی ارائه 

کنيد.


