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، امامت درطفولیت امام جواد 
به  سال203 ق  صفر  ماه  آخر  در    رضا  امام 
  جواد ـ  امام  ـ حـضرت  آن  فـرزنـد  رسید.  شهادت 
ــ کودکی هشت ساله بود؛ به طور طبیعی پذیرش امامت 
رو،  این  از  نبود؛  آسان  شیعیان  برای  طفلی هشت ساله،  
، این بحث در  در آغازین روزهای امامت امام جواد
محافل شیعی داغ بود که چگونه می توان امامِت کودکی 
نابالغ را پذیرفت! همین مسئله سبب شد عده ای از شیعیان 
امامت  و  رفته   » »عبد الله بن موسی بن جعفر سراغ  به 
به سؤاالِت  بپذیرند؛ اما هنگامی که او را از پاسخ  او را 
شرعی شان عاجز یافتند وی را رها کردند. آنچه موجب 
 مورد پذیرش جامعٔه  شد رفته رفته، امامت امام جواد

شیعه قرار گیرد، سه نکتٔه اساسی بود:
 و برخی از  دانشمندان  1ــ استدالل امام جواد

فتم
س ه

در

٧

امامان شیعه در عصر عباسیان )٢(

مقدمه
قرار  معصوم   امام  چهار  هدایت  و  والیت  تحت  شیعیان   ، رضا  امام  شهادت  از  پس 
گرفتند. از مهم ترین ویژگی های این دوره آن بود که شیعیان برای نخستین بار امامت در طفولیت را 
تجربه کردند و  رفته رفته با خصایص امام زمان  و شرایط عصر غیبت آشنا شدند. در درس حاضر، 
زمانه و زندگانی امامان شیعه، پس از شهادت امام رضا  و نیز دورهٴ غیبت صغری بررسی و تحلیل 

خواهد شد.

همچون  کودکی؛  در  پیامبران  از  بعضی  نبوت  به  شیعه 
 . حضرت سلیمان، حضرت  یحیی و حضرت  عیسی
 به پرسش های  2ــ توان  پاسخگویی امام جواد 

متعدد و متنوع شیعیان و غیر شیعیان؛ 
3ــ انجام معجزات و امور خارق عادت.

امام جواد  در بغداد
خواندید که مأمون تصمیم گرفت برای کنترل بیشتر 
اوضاع، پایتخت خود را از َمرو به بغداد انتقال دهد. او در 
 را در سناباد طوس به شهادت  مسیر بغداد،  امام رضا 
رساند. پس از رسیدن به بغداد، چون متوجه شد شیعیان 
 آورده  اند و امامتش را پذیرفته اند، آن  رو به امام جواد
حضرت را از مدینه به بغداد فراخواند. مأمون از آنجا که 
 حتی در این سّن  شنیده بود شیعیان معتقدند امام جواد
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کم، توان پاسخگویی به هر پرسشی را دارد تالش کرد با 
ترتیب دادن مجلسِ مناظره میان امام و دانشمنداِن مطرِح آن 
عصر، امام را رسوا و شیعیان را از اطراف ایشان پراکنده 
  سازد. بدین منظور، مجلس مناظره ای  با حضور امام 
در  داد.  ترتیب  ـ یحیی بن اکثم ــ  ـ بغداد  الُقضات  قاضی  و 
  امام  و  مناظره، یحیی بن اکثم پرسشی مطرح کرد  این 
در پاسخ، ابعاد مختلِف آن پرسش را برای او تشریح کرد. 
سپس امام،  از یحیی مسئله ای پرسید و او از پاسخ عاجز 
ماند و امام ــ به درخواست یحیی ــ خودش پاسخ را ارائه 
کرد. پیروزی شکوهمنِد امام در این مناظره سبب شگفتی 
افتاد.  دیگر  توطئه ای  به فکر  مأمون  و  همٔه حاضران شد 
وی در پوشش تجلیل و اکرام امام، پیشنهاد کرد دخترش 

ـ با امام ازدواج کند. از این رو، مجلس جشنی  ـ   امّ الفضلـ  ـ
ترتیب داد و دخترش را به عقد امام درآورد. اهداِف او از 

این کار عبارت بود از:
، 1ــ تظاهر به دوستی خاندان رسول خدا 

2ــ مهار کردن قیام علویان،
به  کردنش  آلوده  طریق  از  امام،  کردِن  بدنام  3ــ 

زندگی درباری،
برای خانداِن    پیامبر  نسل  از  تولد کودکی  4ــ 
چنین  والدت  صورت  در  زد  حدس  می توان  عباسی. 
او، برای  از  میزان  چه  تا  عباسی  خاندان  کودکی، 
مشروعیت بخشی به خالفتشان سود می جستند! و البته 

خداوند هیچ گاه ام الفضل را دارای فرزند نکرد.

یک توضیح
اسوۀ پاکی و گناه گریزی

 را به گناهانی که در دربار خلفا و  نقل شده است که مأمون عباسی تالش زیادی کرد تا دامان امام جواد 
 با ام الفضل، به  حاکمان مرسوم بود، آلوده کند، اما توفیقی در این راه حاصل نکرد. در مجلس عروسی امام نهم 
دستور مأمون، دویست کنیز خوب رو در حالی که در دست هر یک جامی با گوهری در درون آن قرار داشت به نوبت، 
 کمترین توجهی به هیچ یک از آنان ننمود.  مقابل آن حضرت قرار می گرفتند، تا ایشان گوهر را بردارد. اما امام 
 نسبت به فرد نوازنده ای به نام ُمخارق داشت که در برابر ایشان مشغول نواختن شد و چون  همین رفتار را امام 
اصرار به ادامٔه نواختن کرد، ناگاه امام بر او نهیب زد و خطاب به او فرمود: از خدا بترس و تقوا پیشه  ساز. با این 
نهیب امام، چنان رعشه ای برجان مخارق افتاد که آلت موسیقی از دستانش رها شد و نتوانست به کارش ادامه دهد.1 

1ــ کلینی، محمدبن یعقوب، الکافی، ج 1، ص 495.

 و پیشنهاد ازدواج با ام الفضل به  آیا می توانید میان دو اقدام مأمون در پیشنهاد والیتعهدی به امام رضا 
، تشابهی بیابید؟ امام جواد

فکر کنید و پاسخ دهید
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نقش فرهنگی امام جواد 
دختر  با  تحمیلی  ازدواج  از  پس    جواد  امام 
بار  از آن، یک  بازگشت. پس  به مدینه  بغداد  از  مأمون، 
کرد.  سفر  بغداد  به  )سال215ق(  مأمون  عصر  در  دیگر 

مأمون در سال  218ق از دنیا رفت و خالفت به برادرش 
ــ معتِصم ــ انتقال یافت. معتصم در سال220ق  امام را به 
بغداد احضار کرد و طی توطئه ای، ایشان را با مسمومیت 

به شهادت رساند.1

1 ــ هم اکنون مرقد مطهر آن حضرت، در شهر کاظمین )کنار بغداد( محل زیارت مشتاقان است.

ضریح مطهرامام موسی کاظم و امام جواد 

، در مدینه سپری  غالِب دورهٔ حیات امام جواد 
شد. در طی این مدت آن حضرت اقدامات زیر را انجام داد:
1ــ تشکیل مجالس و محافل علمی و بیان احادیث 

 و انجام مناظرات علمی، اهل بیت 
،  2ــ مقابله با تحریف مبانی دینی و سنت نبوی 
گروه هایی  ویژه  منحرف، به  فرقه های  با  مبارزه  3ــ 

همچون زیدیه،  غالیان و واقفه،
4ــ تربیت شاگردان،

از  مختلف  مناطق  شیعیاِن  با  ارتباط  گسترش  5 ــ 
طریق وکال و نمایندگان، 

. ـ   تثبیت   امامت  خود   و  فرزندش، امام هادی  6 ـ

امام هادی  در سامرا
 نیز ــ همچون پدرش  ــ در سنین  امام هادی 
و  212ق  سال  در  والدتش  رسید.  امامت  به  طفولیت 
بود.  سالگی  هشت  در  و  220ق  سال  در  امامتش  آغاز 
از آنجا که شیعیان، پیش از این، امامت در سنین کودکی 
امامِت  پذیرش  در  بودند، مشکل چندانی  کرده  تجربه  را 
امام دهم پیدا نکردند. بـه هنگام شهادت نـهمین پیشوا، 
 در مدینه اقامت داشت. پس از آن نیز تا  امـام هـادی
سیزده سال در مدینه به انجام امور امامت و رهبری شیعه 

اشتغال داشت.
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ـ  خلیفٔه ستمگر و سّفاِک  در سال 233ق، متوکل ـ
حضرت  آن  مدینه،   در  کار گزارش  تحریک  به  عباسی 
واقف  متوکل  نّیِت  به    امام  فراخواند.  سامرا1  به  را 

بود، اما ناچار از انجام این سفر شد. مردِم مدینه نیز که 
  تجربٔه خوبی از این گونه فراخوانی ها نسبت به ائمه 

نداشتند، صدا به گریه و شیون بلند کردند.

برج َمۡلِوّیه در سامّرا

یک توضیح
بنای سامرا

در سال 220ق، معتصم عباسی،  طی سفری که به نواحی شمالی بغداد داشت، ناحیٔه سامرا را پسندید و تصمیم 
گرفت در آنجا شهری بنا کند و مرکز حکومت را از بغداد به آنجا انتقال دهد و بنای این شهر در کنار رود دجله در سال 
221ق انجام گرفت. و از آن  پس تا سال 279ق، به عنوان مرکز حکومت عباسیان مطرح بود. سبب اقدام معتصم به 
این کار آن بود که وی به سپاهیان ترک که از ماوراء النهر آورده شده بودند، عالقٔه زیادی داشت و می خواست مکاِن 
مستقلی از بغداد برای استقرار آنان ترتیب دهد؛ زیرا دیگر سپاهیان و نیز مردم بغداد از حضور آنان ناخشنود بودند. 
پس از بنای سامرا، زیبایی شهر و خوش آب  و هوا بودنش موجب ُسرور کسانی می شد که آن را می دیدند.از این رو، به 
»ُسرَّ َمْن َرأیٰ« نیز مشهور شد. امام دهم و یازدهم ما شیعیان به این شهر فراخوانده  شدند. و پس از مدتی حضور در 
آن، به شهادت رسیدند و در آن، مدفون شدند و امام دوازدهم نیز از همین شهر غائب شد. در سال 279ق پس از یک 

جنگ داخلی میان عباسیان، مجددًا بغداد مرکزیت یافت. 
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 به سامرا، متوکل در آغاز  با ورود امام هادی 
آن حضرت را در کاروانسرایی محّقر جای داد، سپس به 
خانه ای در یک پادگان نظامی )عسکر( منتقل کرد،  بدین 
معروف  »عسکری«  به  یازدهم  امام  نیز  و  دهم  امام  جهت 

شده اند.
 بیش از بیست سال و تا پایان عمر، در  امام هادی 
سامرا اقامت داشت و چهارده سال از این مدت را متوکل 
دوران  سخت ترین  دوره،  این  داشت.  حاکمیت  عباسی 
زندگی آن حضرت بود. متوکل به علت دشمنی شدیدی که 
 داشت برخوردهای بی ادبانه ای  با خانداِن رسول خدا 
او  به  که  مثال، هنگامی  به عنوان   کرد.  امام هادی  با 
و  ادوات جنگی    هادی  امام  منزل  در  دادند  گزارش 
عده ای  داد  دستور  دارد،  وجود  شیعیان  از  نامه هایی 

1ــ ترجمٔه آن اشعار چنین است:
»بر بلندای کوه ها شب را به سحر آوردند، در حالی که مردان چیره و نیرومندی از آنان پاس می دادند، ولی آن قلٔه کوه ها برایشان سودی نبخشید«.

از پناهگاه هایشان پایین کشیده شدند و در زیر خاک سیاه قرارگرفتند و چه بد جایی را برای رحل اقامت برگزیدند«.
»پس از آنکه در قبرهای خود قرار گرفتند، فریادزنی بر آنها بانگ زد: کجا رفت آن بازوبندها، کو آن تاج ها، و کجاست آن زر و زیورها«.

»کجا رفت آن چهره ها که با ناز و نعمت پرورش یافته و مقابل آنها پرده های گرانبهای نازک آویخته بودند«.
»هنگامی که این سؤال از آنها می شود، قبرهایشان از طرف آنها جواب می دهد: آن چهره ها هم اکنون محل آمد و شد کرم های الشخوار شده اند«.

»عمرهای دراز، خوردند و آشامیدند و اکنون پس از آن همه عیش و نوش، خود خوراک کرم ها شده اند«.
»چه بسیار کاخ ها ساختند که آنها را در برگیرد، ولی سرانجام آن کاخ ها و عزیزان خود را واگذاشتند و درگذشتند«.

»چه بسیار اموالی که روی هم انباشتند، ولی آن را برای دشمنانشان برجای گذاشتند و زندگی را بدرود گفتند«.
»عاقبت نشمینگاه های آنان به ویرانی گرایید و به حال خود رها شد و ساکنان آن کاخ ها به سوی قبرهایشان شتافتند«.

مأمور به طور غافلگیرانه  به خانٔه حضرت هجوم برند، ولی 
  امام  نیافتند و  به خانه، چیزی  مأموران پس از ورود 
را در حالی دیدند که در یک اتاق خالی از فرش، مشغول 
 را به مجلِس  تالوت آیات قرآن بود. آنان، امام هادی 
عیش و نوش متوکل بردند و او در حالی که کاسٔه شرابی 
امتناع  امام  کرد.  تعارف  امام  به  را  در دست داشت،  آن 
با شراب  به حال  تا  من  و خوِن  »گوشت  فرمود:  و  کرده 
آلوده نشده است.« متوکل از امام خواست شعری بخواند 
  تا او به َوْجد و نشاط آید. پس از اصرار متوکل، امام 
اشعاری1 خواند که یادآور مرگ و قبر و ناپایداری دنیا بود 
آن اشعار به گونه ای در حاضران آن مجلس اثر گذاشت که 
حتی متوکل گریست! و دستور داد بساط شراب را برچینند 

و امام را با احترام به خانه اش بازگردانند.

  ضریح مبارک امام هادی و امام حسن عسکری 
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را  امام  نهاده،  فراتر  این  از  را  پا  حتی  متوکل 
واداشت که همچون در باریان به صورت پیاده،  در رکاب 
ـ که سواره بود ــ حرکت کند. وی در یک مجلس، به  او ـ
 پرداخت و نیز دستور داد قبر امام  تمسخر امام علی 
را شخم  آن  کنند، زمین  ویران  را  کربال  در    حسین 

زنند و بر آن آب ببندند. مجموع این اقدامات، متوکل را 
در  سرانجام  و  داد  قرار    هادی  امام  نفرین  مشموِل 
از  عده ای  و  ــ  ـ منتصر  ـ پسرش  وسیلٔه  به  سال 247ق، 

سربازان ترک در قصرش کشته شد. 

یک توضیح
اسوۀ شکرگزاری

، الگوهای کاملی در توجه به نعمت های خداوند و دارابودن مقام ُشکر بودند. امامان معصوم 
، به نام ابوهاشم جعفری می گوید: به شدت، گرفتار فقر و تنگدستی  یکی از یاران بسیار نزدیک امام هادی 
 رفتم تا زبان به ِشکوه گشایم، اما قبل از آنکه سخنی بگویم، آن حضرت آغاز به سخن  شدم. از این رو، نزد امام 

کردند و فرمودند: ای ابوهاشم، دوست داری شکرگزار کدام یک از نعمت های خداوند باشی؟!
 فرمود: خداوند،  ابوهاشم می گوید:با این پرسش امام، مبهوت ماندم و نتوانستم چیزی بگویم. امام هادی 
نعمت ایمان به تو عطا کرد که با آن از عذاب به دور باشی؛ خداوند، نعمت عافیت و سالمتی به تو عطا کرد که با آن، موفق به 
انجام طاعات و تکالیف خود شوی؛ خداوند، نعمت قناعت به تو عطا کرد که با آن، از تبذیر و مصرف بی جای اموال به دور 

باشی. این را گفتم، چون دیدم قصد داری از فقر خویش ِشکوه کنی. ضمنًا یکصد دینار نیز برایت کنار نهاده ام، بگیر.1

گنبد حرم امام هادی و امام حسن عسکری  
در شهر سامّرا

1ــ مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 50، ص 129.
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تالش های فرهنگی امام هادی 
که  بود  سال   34 حدود  دهم،  امام  امامت  مدت 
بیش از بیست سال از آن، در سامرا سپری شد. با اینکه 
آن حضرت در سامرا تحت مراقبت شدید قرار داشت، 
جای  بر  خود  از  ماندگاری  فرهنگی  و  علمی  میراث 
ــ که متشکل  از »شبکۀ وکالت«    امام هادی  نهاد. 
ــ  بود  شیعه نشین  مناطق  در  او  وکالی  و  نمایندگان  از 
اینکه  بدون  می برد،  بهره  شیعیان  با  ارتباط  ایجاد  برای 
بر جان خریده و شخصاً  را  باشند خطرات  آنان مجبور 

عازم سامرا شوند. 
محورهای  می توان  مختلف  روایات  بررسی  از 
امـور  امـام دهـم را در  فـرهنگی و علمی  تـالش  اصلی 

زیر خالصه کرد:
مهّذب،  و  برجسته  شاگردانی  و  یاران  تربیت  1ــ 
برای به دست گیری جریان هدایت شیعه در عصر غیبت؛ 
امام  نایب  اّولین  ـ   ـ مثال، عثمان بن سعید َعْمری  به عنوان 
ـ  از تربیت شدگان امام   در عصر غیبت صغریـ  عصر 

 بود. هادی 
2ــ مبارزه با جریان های انحرافی در شیعه، به ویژه 
غالیان؛ اینان کسانی بودند که برای ائمه           جنبٔه خدایی 

قائل بودند و امام با آنان به سختی برخورد می کرد.
؛ به عنوان  3ــ تبیین جایگاه و منزلت اهل بیت 
شناسی  امام  دورٔه  یک  که  کبیره  جامعٔه  زیارت  نمونه، 

است.
4ــ تأکید بر فرهنگ دعا و زیارت؛ فرازهای بلندی 
برترینشان،  از  که  نقل شده  زمینه  این  در  آن حضرت  از 

همان زیارت جامعٔه کبیره است.
5ــ تأکید بر اصالت قرآن؛ شایان ذکر است که در 
مسلمانان  میان  در  اختالفاتی  حضرت،  آن  امامت  دورٔه 
نسبت به ماهیت قرآن پدید آمده بود و آنچه امام دهم بر آن 

تأکید داشت این بود که قرآن اصل است و هنگام اختالف 
باید به آن رجوع شود؛ و هر روایتی که با قرآن مخالف بود 

باید از آن روایت دوری جست.
 

غیبت  آستانۀ  در  پیشوا  یازدهمین  امامت 
صغری 

  امام حسن عسکری شیعیان،  امام   یازدهمین 
در ربیع الثانی سال 232ق، در شهر مدینه دیده به جهان 
گشود.یک ساله بود که به ناچار، با عزیمت پدر به سامرا، 
260ق(  ُعمر)سال  آخر  تا  و  شد  برده  شهر  این  به  نیز  او 
بر  حاکم  امنیتی  و  سیاسی  شرایط  می زیست.  آنجا  در 
زندگانی آن حضرت، مشترکات فـراوانی با پدرش ــ امام 
بین  از    هادی  امام  که  آنجا  از  دارد.     ــ  هادی  
 را به سران  فرزندانش، امامت امام حسن عسکری 
شیعه اعالم کرده بود اغلب شیعیان، امامت او را پذیرفتند. 
البته اندکی نیز به امامت برادرش ــ جعفر ــ و نیز برادر 
ـ محمد ــ  باور پیدا کردند. این در حالی بود که  دیگرش ـ
 از دنیا رفته بود،  محمد در زمان حیات امام هادی 

ولی گروهی اندک او را زنده می پنداشتند.
در  اقامتش  سالیاِن  طول  در    عسکری  امام 
سامرا، طی چند نوبت به زندان افتاد. ایشان در زمانی که 
بودند روزهای  ناگزیر  نیز  به سر می بردند  زندان  از  خارج 
دوشنبه و پنجشنبه در دارالخالفه حضور یابند. حضور 
برای  ترفندی  دارالخالفه،  در  امام  محترمانٔه  ظاهر  به 
تحت نظر گرفتن ایشان بود. از آنجا که شیعیان به سختی 
می توانستند در محل سکونت حضرت، با او دیدار کنند، 
برای  را فرصت خوبی  دارالخالفه  به  امام  مسیر حرکت 
امام  نیز  فرصت  همین  در  گاه  هر چند،  می دیدند،  دیدار 
نبودند.  دید جاسوسان حکومت مخفی  از  و شیعیانش، 
یکی از شیعیان به نام حلبی چنین نقل می کند: »در یکی 
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به دارالخالفه    امام عسکری  بود  قرار  از روزها که 
رود، ما در عسکر)محلٔه سکونت امام( به انتظار دیدارش 
جمع شدیم؛ در این حال، از سوی آن حضرت نامه ای به 
این مضمون رسید: کسی بر من سالم و به سویم اشاره نیز 

نکند؛ زیرا که در امان نیستید!«
و  امام  که  است  آن  گویای  خوبی  به  روایت،  این 

شیعیانش، تا چه حد از سوی دستگاه خالفت، تحت نظر 
بودند. 

شیعیان  با  امام  که  بود  راه هایی  از  یکی  »مکاتبه« 
ارتباط برقرار می کردند. همچنین، وجود وکال و نمایندگان 

امام در میان شیعیان، راه ارتباطی خوبی بود.

یک توضیح
اسوۀ انسان سازی

، خود قبل از دیگران به آنچه می گفتند عمل می کردند. از این رو، گفتار و رفتارشان،  امامان معصوم 
تأثیرات خارق العاده ای بر روح و جان انسان های مستعد می نهاد.

 در زندان یکی از کارگزاران حکومتی به نام صالح بن ُوَصۡیف، زندانی بودند،  زمانی که امام حسن عسکری 
  برخی از دشمنان آن حضرت از خانداِن بنی عباس، نزد صالح آمدند و خواستار سختگیری بیشتر نسبت به امام 
شدند. صالح به آنان گفت: من بدترین زندانبانان را برایشان گماشتم، اما آنان پس از مدت کوتاهی، گرایش عجیبی به 
نماز و عبادت پیدا کرده اند. سپس دستور داد آن دو زندانبان را احضار کنند. آنان گفتند: ما دربارٔه کسی که روزها را 
روزه و شب ها را به نماز می ایستد و توجهی به غیِر عبادت ندارد، چه بگوییم؟ او کسی است که چون به ما  نگاه می کرد، 

از هیبتش اختیار از دست می دادیم.1

1ــ مجلسی، محمدباقر، بحاراالنوار، ج 50، ص 308.
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 ارتباط مستقیم و نیز مالقات حضوری با شیعیان  بنابر بعضی از گزارش های تاریخی، امام دهم و یازدهم 
را کاهش داده بودند. به نظر شما این اقدام چه دلیلی داشت؟

فکر کنید و پاسخ دهید

امام مهدی  و غیبت و انتظار
در شب نیمٔه شعبان سال 255ق، شهر سامرا شاهد 
رخدادی بزرگ بود. در این شب، نوزادی در این شهر  به 
دنیا آمد که پیامبران الهی همواره بشارت والدت و ظهور 
 غرق در سرور  او را داده بودند. خانٔه امام عسکری 
آن حضرت  ــ  همسر  ــ  خاتون  نرگس  و  و شادی گشت 
مادر شد. او مادر کسی بود که »مهدی« نام گرفته بود و 
وظیفٔه گسترش عدالت در کل جهان بر دوش او بود. به 
سبب حساسیت خالفت عباسی، والدت این کودک باید 
کامالً مخفی می ماند؛ از این رو، پس از والدت او، امام 
 وی را تنها به افراد مورد اعتماد از میان  عسکری 

شیعیان نشان می داد و بر امامت او تأکید می ورزید.
به  نسبت  را  شیعیان  همچنین    عسکری  امام 
نزدیکی زمان غیبت آگاه کرد. آن حضرت با نصب وکالیی 
مورد اعتماد در نقاط مختلف شیعه نشین، زمینه های الزم 
را برای ورود شیعیان به عصر غیبت فراهم ساخت؛ زیرا 
وکالی  و  نُّواب  طریق  از  تنها  غیبت ،   عصر  در  شیعیان 
 می توانستند با او ارتباط برقرار کنند. حضرت مهدی 
سال  ربیع االول   8 در    عسکری  حسن  امام 
260ق به دستور معتمد عباسی مسموم شد و به شهادت 
رسید و امامت دوازدهمین امام آغاز گشت که امامتی از 

پس پردٔه غیبت بود.
 در دو مرحلٔه غیبت  دوران غیبت امام مهدی 

به  صغری  غیبت  گرفت.  کبری صورت  غیبت  و  صغری 
مدت 69 سال، از آغاز امامت آن حضرت در سال 260ق 
 در نیمٔه شعبان  تا رحلت چهارمین نایب امام مهدی 
آغاز  کبری  غیبت  دورٔه  سال 329ق طول کشید؛ سپس 
عصر  در  دارد.  ادامه    مهدی  امام  ظهور  تا  و  شد 
به    مهدی  امام  سوی  از  نفر  چهار  صغری  غیبت 
عنوان نمایندگان و نّواب خاّص او به شیعیان معرفی شدند 

که عبارت بودند از:
1ــ ابوَعْمرو عثمان بن سعید َعْمری

2ــ ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید َعْمری
3ــ ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی

4ــ ابوالحسن علی بن محمد َسُمری
محل فعالیت هر چهار نایب، شهر بغداد بود و هم اکنون 
نیز مزار آنان در این شهر قرار دارد. اینان ضمن پنهان داشتن 

نام و مکان زندگی امام دوازدهم، وظیفه داشتند:
1ــ بر کار وکال و نمایندگان مقیم در مناطق شیعه نشین 

نظارت کنند.
2ــ توقیعات1 را دریافت و پاسخ آنها را به شیعیان 

بازگردانند.
3ــ وجوه شرعی همچون خمس، زکات و هدایا را 

دریافت و توزیع نمایند.
4ــ شیعیان را به فقیهان و محدثان راستین شیعه برای 
رفع مشکالت علمی و دینی ارجاع دهند؛ این اقدام نوعی 

 نوشته و پرسش ها و درخواست های خود را مطرح  1ــ توقیعات، اصطالحاً به پاسخ نامه هایی گفته می شد که شیعیان آنها را خطاب به امام زمان  
و به نواب اربعه )چهارگانه( تحویل می دادند. آنان نیز پس از مدت کوتاهی جواب این توقیعات را به شیعیان می رساندند.گفتنی است گاه این توقیعات بدون 

 صادر می شد. آنکه پرسشی مطرح شده باشد، از سوی امام زمان 
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آماده سازی شیعیان برای ورود به عصر غیبت کبری بود که 
شیعیان در این دوره،  موظف به مراجعه نزد فقها هستند. 

5   ــ با مّدعیان دروغین نیابت مبارزه کنند.
توقیعی  نایب،  آخرین  رحلِت  از  قبل  روز  چند 
 صادر شد که ضمن  خطاب به او از سوی امام مهدی 
خبردادن از مرگ قریب الوقوع او، آغاز غیبت کبری نیز 

اعالم شده بود. 
سیاسی  و  دینی  امور  زمام  کبری،  غیبت  آغاز  با 
     1   دوازدهم  امام  فرمودٔه  براساس   ، اسالمی  جامعٔه 

بر عهدٔه فقیهانی نهاده شد که عالوه بر شایستگی علمی، 
از ویژگی عدالت، تقوا و کاردانی نیز می بایست برخوردار 
باشند. فقیهانی این چنینی، براساس والیتی که از سوی 
خداوند و به واسطٔه امامان معصوم به آنان واگذار شده، 
امام عصر )عج(، حق زعامت سیاسی و  در دورٔه غیبِت 
میراث  تاریخ  در طول  آنان  دارا هستند.  را  دینی جامعه 
 را نسل به نسل تا  علمی، فکری و معنوی معصومان 
عصر حاضر انتقال داده اند و امام خمینی )ره( و انقالب 

اسالمی ایران، میراث دار این تالش ارزنده هستند.

1ــ امام مهدی )عج( در پاسخ به پرسش یکی از شیعیان به نام اسحاق بن یعقوب، فرمود: »و اما در حوادثی که پیش می آید به راویان احادیث ما مراجعه 
کنید«. شیخ صدوق، کمال الدین و تمام النعمه، ص 485.

نید
بدا

تر 
یش

ب

داستان سرداب
و  دهم  امام  حرم  صحِن  در  و  سامرا  در  اکنون 
به سرداِب غیبت معروف  یازدهم، سردابی وجود دارد که 
متوجه  را  اتهام  این  غرض ورزان  از  بعضی  است.  شده 
 در این  شیعیان کرده اند که محل اختفای امام مهدی 
سرداب است و از همین جا ظهور خواهدکرد! اما آیا چنین 
روایات  به  مراجعه  با  است؟  باورهای شیعیان  چیزی جزء 
باوری  چنین  هیچ گاه  شیعیان  که  می رسیم  نتیجه  این  به 
 در خانٔه محل  نداشته اند. آنان معتقدند که امام مهدی 
ـ که همان خانٔه پدر و جّدش بوده ــ غایب شده  سکونتش ـ
و از کنار خانٔه کعبه ظهور خواهد کرد. اما داستان واقعی 
امام  تاریخی، خانٔه  براساس روایات  این سرداب چیست؟ 
 ــ که هم اکنون محل دفن آن  هادی و امام عسکری 
دو امام است ــ دو قسمت داشته: قسمتی برای مردان، 
و قسمتی نیز برای زنان و سردابی نیز زیر اتاق ها بوده که 
ازنظر  می بردند.  به سر  آن  در  اهل خانه  گرم،  روزهای  در 
محل  زیرا  است؛  مقدس  و  محترم  سرداب  شیعیان، این 

 بوده است.  عبادت امام دهم و یازدهم 
 دو نوبت درون این سرداب مشاهده شده که در  براساس روایات، در عصر غیبت صغری، حضرت مهدی 
حال نماز و قرائت قرآن بوده است. بنابراین، آنچه که مغرضان شیعه در خصوص این سرداب گفته اند داستانی ساختگی 

بیش نیست.

سردابهٴ منسوب به امام زمان 
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پرسش های منونه

اندیشه و جست و جو

 را ــ با وجود کمی سّن او ــ بپذیرند بیان کنید. 1ــ عواملی که سبب شد شیعیان، امامت امام جواد 
 را بنویسید. 2ــ اقدامات فرهنگی امام جواد 

 را ذکر کنید. 3ــ یک نمونه از رفتارهای متوکل عباسی نسبت به امام هادی 
 را برشمارید. 4ــ محورهای اصلی تالش فرهنگی امام هادی 
 ارتباط برقرار می کردند؟ 5 ــ شیعیان چگونه با امام عسکری 
6 ــ عصر غیبت چند مرحله داشت و تفاوت این مراحل چیست؟

7 ــ نُّواب اربعه را نام برده و وظایف آنان را ذکر کنید.

1ــ متوکل عباسی، یکی از خلفای سنگدل عباسی است و سرنوشت عبرت آموزی دارد. او را بیشتر شناسایی 
و معرفی نمایید.

 تا پایان غیبت صغری از وکالی خود برای ارتباط با شیعیان   از عصر امام صادق  2ــ امامان شیعه 
بهره می بردند. دربارٔه شبکٔه وکالت، پژوهشی تهیه کنید.
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دوره های گسترش تشّیع
گسترش تشّیع شامل سه دوره است:

1ــ دورٔه حضور امامان معصوم
2ــ دورٔه غیبت صغری
3ــ دورٔه غیبت کبری.

:  تشیع  ـ دورۀ حضور امامان  معصوم الفـ 
 پدید آمد و با وجود دشمنی های  در زمان رسول خدا
امویان و غیر آنان، رهبری مدبّرانٔه چهار امام نخستین سبب 
شد که تشیع، حرکتی رو به جلو داشته باشد. در دورٔه امام 
پنجم و ششم، زمینه های خوبی برای حرکت های گستردٔه 
علمی و تربیت شاگردان بسیار و گسترش تشیع به مناطق 

مختلف فراهم گشت.

شتم
س ه

در

٨

تشّیع در عصر عباسیان )1(

مقدمه
تشیع ّ همچون نهالی بالنده، از آغاز پیدایش، حرکت روبه رشدی داشته است؛ این در حالی بود که 
دشمنان اموی و عباسی  ، تالش زیادی کردند که آن را نابود سازند. در درس های پیشین، با فضای کلی 
حاکم بر عصر اموی و عباسی و نیز نقش رهبری امامانٍ معصوم در حفظ و گسترش تشیًّع آشنا شدید. 
فرهنگی  و  سیاسی  حرکت های  نیز  و  مختلف،  مناطق  در  تشیع  گسترِش  و  رشد  چگونگِی  درس،  این  در 

شیعیان مورد بررسی قرار می گیرد.

خلفای  مـواجهٔه  چـگونـگِی  و  بـعدی  حـوادث  
ــ  متوکل  و  مأمون  هارون،  همچون  ــ  مشهوِرعباسی 
گسترش  از  آنان  شدید  هراس  و  نگرانی  از  شیعیان،  با 
که  طوری  به  دارد.  حکایت  تشیع  افزون  روز  اقتدار  و 
به  مأمون  کرد؛  اقدام    کاظم  امام  حبس  به  هارون، 
زد  دست    رضا  امام  به  والیتعهدی  اعطای صوری 
و متوکل عباسی اقـدامات بسیار خشن نسبت به شیعیان 
انجام داد؛ بـه گونه ای که، می توان دورٔه حکومت او را، 
 را  عصر محنت شیعیان نامید. وی مرقد امام حسین 
 را  ویران کرد، شخم زد و بر آن آب بست؛ امام هادی 
از مدینه به سامرا فراخواند و تحت نظر قرار داد. شیعیان 
قضایی  محاکم  در  آنها  شهادت  بودند.  فشار  تحت  نیز 
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پذیرفته نمی شد و بسیاری از آنان شکنجه و شهید شدند. 
با فرا رسیدن دورٔه  ب ــ دورۀ غیبت صغری: 
شیعیان  برای  جدیدی  شرایط  صغری،  غیبت  سالٔه   69
 با آن  پدید آمد. آنان از طریق چهار نایِب امام زمان 
حضرت در ارتباط بودند. به جز این چهار نایب،  وکالی 
زیادی در نواحی شیعه نشین مستقر بودند تا نقش ارتباطی 
میان شیعیان و نّواب چهارگانه را ایفا کنند. بدین ترتیب، 
در عصر غیبت صغری، تشّیع به خوبی رهبری شد و مسیر 

آینده اش ترسیم گشت. چنین فعالیت هایی،  موجب رشد 
روز افزون تشیع در نواحی گوناگون شد.

سال  شعباِن  نیمٔه  در  کبری:  غیبت  دورۀ  ــ  ج 
 ، زمان  امام  نایب  چهارمین  در گذشت  با  329 ق، 
عصر غیبت کبری آغاز شد. در این دوره، خللی در روند 
آموخته  پیش  از  شیعیان  زیرا  نیامد؛  پدید  تشّیع  گسترش 
شیعه  فقیهان  به  موظف اند  شرایطی،  چنین  در  که  بودند 
که دارای تقوا و شایستگی علمی هستند، مراجعه کنند.

آیا از سیره و روش امامان معصوم، شواهدی داّل بر ارجاع شیعیان به فقهای شیعه،  سراغ دارید؟ به نظر شما 
دلیل این کار امامان چه بود؟

فکر کنید و پاسخ دهید

عوامل گسترش تشّیع
در  ویژه  به  ــ  تشّیع  افزون  روز  گسترش  عوامل 

ایران  ــ عبارت است از:
1ــ همخوانی آموزه های مکتب تشیع با عقل و فطرت؛
امامت  دربارٔه  متعدد  روایات  و  آیات  وجود  2ــ 

امامان شیعه و فضائل شیعیان آنها؛
اصیل  اسالم  به    معصوم  امامان  التزام  3ــ 
و پرهیز از بدعت1 در دین؛ شیعیان نیز به پیروی از آنان 

نسبت به دستورات و عبادات شرعی پایبند بودند2.
4ــ تالش های ائمه و پیروان دانشمندشان در تبیین 

و تشریح عقاید شیعه.
ستیز  ظلم  و  عدالت خواهانه  رفتار  و  اندیشه  5 ــ 

 و پرهیز از همکاری با دستگاه ظالم  امامان معصوم 
اموی و عباسی؛ شمارزیادی از ایرانیان مسلمان )موالی(، 
 در تقسیم بیت المال میان آنان  بدان علت که امام علی 
همچنین  شدند.3  او  پیرو  نمی گذاشت،  فرقی  اعراب  و 
مظلومیت امامان و شیعیان آنان، موجب جذب  ستم دیدگان 

به آنها می شد.

گسترش تشیع امامی در ایران
از مهم ترین افتخارات ایرانیان آن است که از همان 

قرِن اول، مذهب تشیع را پذیرفته و گسترش داده اند.
یکی از عوامل مهم گرایش ایرانیان به تشیع، به جز 
رفتار  و  سخنان  در  اصیل  اسالم  تجلی  گذشت،  آنچه 

1ــ »بدعت« به اموری گفته می شود که جزء دین نیست و به دروغ، به خدا نسبت داده می شود.
2ــ هنگامی که غالم عبیدالله بن زیاد در مسجدکوفه در صدد شناسایی شیعیان و یافتن مکان مخفی شدن مسلم بن عقیل بود، با دیدن مسلم بن عوسجه 
که بسیار نماز می گزارد، گفت: »شیعیان بسیار نماز می گزارند و گمان می کنم که این فرد یکی از آنان باشد« )دینوری، احمد بن داود، اخبار الطوال، ص 235(.

3ــ بالذری، انساب االشراف، ج 2، ص 141; یعقوبی، تاریخ یعقوبی، ج 2، ص 183 و ثقفی، الغارات، ص 70.
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خالفت  دورٔه  از  متأسفانه  بود.    معصوم  امامان 
به  نسبت  اسالم،  مبین  دین  آموزه های  برخالف  ابوبکر، 
ایرانیان مسلمان، برخورد تبعیض آمیزی انجام گرفت. آنان 
را به عنوان َموالی یا مسلمان درجٔه دو می شناختند و از 
پاره ای حقوق و امتیازات محروم می کردند.این وضعیت 
امیرالمـؤمنین  شد.  تشدید  امـویان  حـاکمیت  زمان  در 
 و جانشینان آن حضرت تالش زیادی کردند که  علی 
تبعیض آمیزی که ریشه در دوران  با چنین تفکر و رفتار 
جاهلیت داشت، مبارزه کنند.ایرانیان مسلمان با مشاهدٔه 
رسول  رفتار  و  سخنان  یاد  به    بیت  اهل  مواضع 
 دربارٔه نفی تبعیضاِت موهوم قومی ــ قبیله ای  خدا 
  می افتادند و بیشتر به اسالم راستین و امامان شیعه 

گرایش پیدا می کردند.
 با وجود آنکه فرقه های منشعب از شیعه ــ همچون 
آنچه  اما  داشتند،  فعالیت  ایران  در  ــ  اسماعیلیه  و  زیدیه 

تشّیِع  گرفت،  فرا  را  ایران  تمامی  سرانجام  و  ماندگار شد 
ایران که تشّیع  ناحیٔه  بود. کهن ترین  امامی  اصیل دوازده 
بدان راه یافت، شهر قم بود. اشعری ها که گروهی از شیعیاِن 
یمن بودند از ترس حجاج  بن یوسف ثقفی به ایران گریخته، 
در  در قم سکنا گزیدند.آنان همواره با امامان معصوم

ارتباط بودند و امامان نیز به آنان عالقٔه زیادی داشتند.
به  ایران،  در  دیگری  نواحی  و  شهرها  قم،  جز  به 
تدریج پذیرای مذهب تشیع شدند که مهم ترین آنها عبارت اند 
از: آبه1، کاشان، ری، ورامین، قزوین، همدان، اصفهان، 
طبرستان،  سیستان،  اهواز،  اّران4،  دینور3،  َقْرمیسین2، 
ساری، گرگان)استرآباد(،  بیهق)سبزوار(، نیشابور، طوس و 

برخی از دیگر مناطق خراسان.
می شد  موجب  اهل بیت به  ایرانیان  محبت 
مکان های هجرت امام زاده ها، به محل تجمع دوستداران 

آنها تبدیل شده و کانون های جدید شیعی پدید آید.

1ــ آبه یا آوه، شهری بوده در حد فاصل قم و ساوه که امروزه نیز به صورت روستایی باقی مانده است؛ بنگرید به: یاقوت حموی، معجم البلدان، ج1، 
ص50.

2ــ همان کرمانشاه است که آن را به عربی، َقرمیسین می گفتند؛ همان، ج4، ص330.
3ــ شهری در نزدیکی کرمانشاه بوده است؛ همان، ج2، ص545.

4 ــ ناحیه ای در شمال رود ارس که امروزه به نادرستی آذربایجان خوانده می شود؛ همان، ج3، ص19.

یک توضیح

و گسترش  نفوذ  کرده اند  از روی غرض ورزی، تالش  تشیع،  امروزی  نیز دشمنان  و  از خاورشناسان  بعضی 
 با عقاید ایرانیان عصر  مذهب تشیع در ایران را به عواملی همچون تشابه عقاید شیعیان دربارٔه امامان معصوم 
 و یا قدرت گیری حکومت صفویه در ایران  ساسانی دربارٔه قدرت اهورایی پادشاه، یا ایرانی بودن  مادر امام سجاد 
 و پس  مربوط کنند؛ و این در حالی است که براساس شواهِد انکار ناپذیر تاریخی، تشیع از عصر امیر مؤمنان علی 
 و حقیقِت مذهب تشیع و جذابیت های آن در مقایسه با دیگر مذاهب، به تدریج در  از آشنایی ایرانیان با اهل بیت 

ایران نفوذ کرد و گسترش یافت.
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زمینه ها و عوامل انشعابات شیعی
با وجود آنکه اسامی و ویژگی های امامان دوازده گانه،  
 و دیگر معصومان آمده بود، اما  در روایات رسول خدا
عواملی چند، سبب شد انشعاباتی در میان شیعیان پدید آید 

که عبارت اند:
1ــ فضای خفقان آمیز عصر اموی و عباسی: 
فاش شدن اسامی اماماِن بعدی، موجب حساسیت حکام 
جان  افتادن  خطر  به  نتیجه،  در  و  عباسی  و  اموی  ظالِم 
این رو، حتی االمکان،  نام و  از  پیروانش می شد؛  امام و 
موجب  امر،  همین  و  می ماند؛  مخفی  امامان  ویژگی های 

انحراف برخی شیعیان می شد.
شیعیان،  از  بعضی  الزم:  بصیرت  فقدان  2ــ 
به علت نداشتن بصیرت و آگاهی الزم،  در شناخت امام 

به  را  این رو، کسانی  از  می شدند؛  اشتباه  دچار  خویش 
فاقد صالحیت الزم  که  برمی گزیدند  امام  و  رهبر  عنوان 

بودند. 
به  اقدام  که  کسانی  از  بسیاری  طلبی:  دنیا  3ــ 
ایجاد فرقه های جدید کرده اند، گرفتار دنیا طلبی و مفاسد 
واقفه، پس  مذهب  مثال،  سراِن  عنوان  به  بودند؛  اخالقی 
 به طمع چنگ اندازی بر اموال شرعی   از امام کاظم 
انکار  را    رضا  امام  حضرت، امامت  آن  به  متعلق 

کردند. 
4ــ دسیسه های امویان و عباسیان: حکومت 
امویان و عباسیان برای ایجاد اختالف میان پیروان امامان 

 تالش های بسیاری کردند.

فکر کنید و پاسخ دهید

مهم ترین انشعابات شیعی
اما مهم ترین گروه های شیعی عبارت بود از:

محمد  مهدویت  و  امامت  اینان،  کیسانیه:  1ــ 
معتقد  و  داشته  باور  را  ــ    علی  امام  فرزند  ــ  حنفیه 
خواهد  غیبت، ظهور  دوره ای  از  پس  و  نمرده  او  بودند 

کرد. این فرقه، در قرن اّول هجری از بین رفت.
 ــ  2ــ زیدیه: پیروان زید ــ فرزند امام سجاد 
که پس از قیام و شهادت وی، معتقد بودند امامت مختص 
 است که عادل،   و فاطمه  کسانی از فرزندان علی 

شجاع و اهل  قیام مسلحانه باشند. پیرواِن این فرقه امروزه 
نیز در یمن و بعضی نقاط دیگر باقی هستند.

فـرزنِد  ــ  اسماعیل  اینکه  بـا  ـ اسماعیلیه:  3ـ
حضرت  آن  حیات  زمان  در  ــ    صادق  امام  ارشد 
در مدینه از دنیا رفت، اما بعضی از شیعیان معتقد بودند 
در  را  عدالت  و  کرده  ظهور  مدتی  از  پس  و  نمرده  وی 
جهان می گستراند. برخی نیز مرگ او را باور کردند، اما 
به استمرار امامت در فرزندان اسماعیل معتقد بودند این 

گروه از اسماعیلیان امروزه هنوز باقی هستند.

آیا می توانید برای موارد فوق، مثال ها و نمونه هایی دیگر در عصر امامان و در عصر حاضر ذکر کنید؟
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4ــ َفطَحیه: کسانی که معتقد به امامت  عبدالله افطح 
  ـ  بودند و امامت امام کاظم   ـ ــ فرزند امام صادق 
را منکر شدند. این گروه در عصر امامان بعدی رفته رفته 

منقرض شدند.
 را  امام رضا  امامت  کسانی که  5 ــ واقفه: 

 در قید حیات  منکر شدند و معتقد بودند امام کاظم 
خواهد  ظهور  عدل،  اقامٔه  برای  مدتی،  از  پس  و  است 
روشنگری های  با  فرقه،  این  پیروان  است  گفتنی  کرد. 
خود  عقیدٔه  از  رفته  رفته  بعدی،  ائمٔه  و    رضا  امام 

برگشتند.

یک توضیح
غالیان

غالیان یا ُغالت جمع غالی، از ریشٔه غلّو به معنای زیاده روی و تجاوز از حّد است. در سایر ادیان نیز همواره 
کسانی بوده اند که در عقاید دچار غلو می شدند؛ به عنوان مثال، افرادی از یهودیان که حضرت ُعَزیِر پیامبر را و کسانی 
 را خدا می پنداشتند، از غالیان به شمار می آیند. در اسالم نیز کسانی مبتال به غلّو  از مسیحیان که حضرت عیسی 
بوده اند. در ِفَرق غیرشیعی می توان از راوندیه نام برد که منصور عباسی را خدا و ابومسلم خراسانی را پیامبر می پنداشتند! 
 نسبت می دادند و آنان را خدا یا پیامبر  در میان شیعیان نیز افرادی بودند که صفات فوق بشری به امامان معصوم 
می دانستند. برخی از اینان براثر مشاهدٔه کرامات و امور خارق العاده از امامان معصوم و به علت فقدان درک و معرفت 
الزم، این خصایص را نشانٔه خدا بودن آنان تلقی می کردند. البته عده ای از آنان نیز عقاید و افکار غلّو آمیز را بهانه ای 
ابوالخطاب در عصر   ، بن سبأ در عصر حضرت علی بودند.عبدالله  قرار داده  برای ترک وظایف   وتکالیف شرعی 

، از جمله غالیان شیعه به شمار می روند.  و محمد بن نَُصۡیر در عصر امام هادی  امام صادق 
 همواره امت را از گرفتار شدن در دام غالیان برحذر داشته و از عقاید آنان اظهار برائت  امامان شیعه 
نباشید،  هم غذا  نشوید،  هم نشین  آنان  »با  فرمودند:  غالیان  دربارٔه  روایتی  در    امام صادق  می کردند.  بیزاری  و 

همراهشان چیزی ننوشید و با آنان مصافحه نکنید«.1

1ــ کشی، محمدبن عمر، رجال، حدیث 525.

قیام های علویان در عصر عباسیان
در درس های گذشته با بعضی از قیام های علویان 
اصلی  عوامل  شدیم.  آشنا  عباسی  و  اموی  دوران  در 

اقدام علویان به قیام عبارت بود از:
سّنت  و  قرآن  فرامین  به  نکردن حاکمان  عمل  1ــ 

 ؛ پیامبر
2ــ وارد کردن بدعت در دین، یعنی امور خارج از 

دین را به نام دین رقم زدن؛
از    خدا رسول  اهل  بیت  شدن  محروم  3ــ 

حقوقشان؛
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فکر کنید و پاسخ دهید

4ــ ستمگری و تبعیض های ناروا و نصِب کارگزاران 
ناشایست و فاسد؛

5  ــ موروثی کردن خالفت.

با توجه به آموخته هایتان، آیا می توانید نمونه هایی برای موارد فوق ذکر کنید؟

حاکمیت  اول  قرن  دو  در  قیام ها  این  غالب 
بنی عباس ــ یعنی در عصر حضور  امامان معصوم و در 
به  قیام ها  هر چند، این  داد.  رخ  ــ  غیبت صغری  عصر 
به کشته شدن و  اکثرًا  و  بنی عباس منجر نشد  سرنگونی 
شهادت رهبران آن انجامید، اما وقوع این قیام ها اسناد 
خالفت  باطل  ماهیت  و  ستمگری  بر  گویایی  تاریخی 
در  علویان  قیام های  مهم ترین  ادامه،   در  است.  عباسی 

عصر بنی عباس مرور می شود:
برادرش  و  محمد  ذی النفس  الزکیه  قیام  ــ 
 ، محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی  ابراهیم: 
 بود. بنی عباس پیش از آنکه  نوادهٔ امام حسن مجتبی 
به پیروزی برسند، چنین وانمود می کردند که قصد دارند 
برای خالفت او قیام کنند و حتی با او بیعت کرده بودند؛ 
اما در واقع، هدف دیگری در سر داشتند. محمد و پدرش 
نیز باور کرده بودند که همه چیز بر وفق مراد آنان است و 
 نیز با محمد بیعت کند.   حتی توقع داشتند امام صادق 
پس از روی کار آمدن بنی عباس و آشکار شدن نیرنگ آنان، 
محمد بن عبدالله بر ضد بنی عباس قیام کرد. وی در سال 
145ق در مدینه قیام و آن شهر را تصرف کرد و برادرش 

ــ ابراهیم ــ نیز بصره را به تصرف  خود در آورد. قیام این 
دو برادر ــ بر خالف پیشرفت های اولیه ــ پس از دو ماه، 
به وسیلٔه سپاه منصور عباسی شکست خورد و محمد در 

مدینه و ابراهیم در محلی نزدیِک بصره1 کشته شدند.
ــ قیام حسین بن علی )شهید َفّخ(: وی نیز در سال 
169ق در دورهٔ هادی عباسی در محل َفّخ ــ نزدیک مکه   ــ  
 بود2و ستم های  قیام کرد. او از نواده های امام حسن 
فراوان عباسیان در حق علویان، او را مصمم به قیام کرد. 
قیام او در مدینه آغاز و به تصرف آنجا منجر شد. اما هنگام 
عزیمت به مکه در منطقه َفّخ به همراه تعدادی از علویان و دیگر 
یارانش به شهادت رسید. بنابر بعضی روایات، سال ها قبل از 
 و بعضی از امامان معصوم، از  شهادتش، رسول خدا
این رویداد خبر داده بودند.3 هنگامی که سرهای این شهدا 
 با مشاهدهٔ سر حسین بن علی  را به مدینه بردند، امام کاظم 

در باره اش فرمود:
ّٰا إلَۡیِه راِجُعوَن. او در حالی از دنیا رفت  ّٰا ِللِّٰه َو إن »إن
که مسلمانی نیکوکار بود. بسیار روزه می گرفت و فراوان 
نماز می گزارد. امر به معروف و نهی از منکر می کرد و در 

میان خاندانش بی نظیر بود.«4

1ــ نام این محل با َخْمرٰی بود، از این رو، وی به ابراهیم قتیل با َخْمرٰی معروف شد.
 (. او از والدینی زاده شد که به »زوِج صالح« شهره بودند. 2ــ )نََسبش چنین بود: حسین بن علی بن حسن بن حسن بن حسن 

3ــ بنگرید به: مجلسی، بحاراالنوار، ج 48،ص170.
4ــ اصفهانی، ابوالفرج، مقاتل الطالبیین، ص380.
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ــ قیام های علویان در دورۀ مأمون: جنبش های 
علویان پس از مرگ هارون اوج گرفت. اوضاع آشفتٔه ناشی 
از نزاع امین و مأمون و خشم فروخوردهٔ شیعیان از نیرنگ 
و ظلم خاندان بنی عباس در حق مسلمانان، از جمله عوامل 
این  در  بود.  مأمون  در عصر  علویان  قیام های  اوج گیری 
دوره، شهرها و مناطق مختلف حجاز، یمن و عراق شاهد 
قیام های متعددی بود که به رهبری اشخاصی از نوادگان 
 درگرفت. برخی از این جنبش ها، برای مدت  امامان 
کوتاهی موفق شدند بر شهر یا مناطقی تسلط پیدا کنند، اما به 
سبب عدم هماهنگی و متحد نبودن رهبران قیام، در نهایت 

شکست خوردند و سرکوب شدند. 
دلیل  به  نیز  متوکل  و  معتصم  خالفت  دوران  در 
 و  تشدید سخت گیری و ستمگری نسبت به اهل بیت 
پیروانشان و مخصوصاً توهین متوکل به بارگاه مقدس امام 
، چندین قیام توسط علویان به پا شد. محمدبن  حسین 

1ــ مسعودی، مروج الذهب و معادن الجوهر، ج4، ص65.

معتصم  علیه  در کوفه    امام سجاد  نوادگان  از  قاسم 
عباسی قیام کرد و پس از ورود به ایران، دامنٔه قیام گسترش 
یافت. او سرانجام در خراسان به اسارت درآمد و در سامّرا 

زندانی و ناپدید شد.
ــ یحیی بن عمر طالبی: از نوادگان جعفر طّیار بود 
و به زهد و تقوا اشتهار داشت، در کوفه علیه متوکل عباسی 
قیام کرد و آن شهر را به  تصرف درآورد، اما نیروهای عباسیان 
قیام را سرکوب کردند و یحیی را به شهادت رساندند. به گفتٔه 
بر مرگ او  مسعودی: »افراد زیادی از کوچک و بزرگ 
محزون شدند و گریستند و افراد نزدیک و دور در رثایش شعر 

سرودند.«1
برخی از قیام های علویان در سده های دوم تا پنجم 
هجری قمری، منجر به تأسیس حکومت های مستقلی شد 

که در درس بعدی بررسی می شوند.
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نخستین کانون های شیعه در ایران 
 نیز با پیدایش جریان   باز می گردد. پس از رسول خدا  می دانیم که ریشٔه تشیع به عصر رسول خدا 
با مهاجرت  سقیفه، شیعیان هرچند در اقلیت بودند، اما حضور و ثبات خود را در کوران حوادث حفظ کردند. 
 به کوفه و مرکزیت این شهر در دورٔه خالفت آن حضرت، این شهر به کانون حضور شیعیان و  امیرمؤمنان علی  
 تبدیل شد. به مرور، تشیع به دیگر مناطق نیز نفوذ کرد که از جملٔه آنها مناطقی در ایران  دوستداران اهل بیت 

بود. 
از  پس  و  است  بوده  منطقٔه شیعه نشین  قدیمی ترین  »قم«،  ایران، شهر  در  مختلف شیعه نشین  مناطق  میان  در 
قم، تشیع به مناطق دیگر همچون آوه، کاشان، تفرش، ری و خراسان سرایت کرد. البته قم نیز تشیع خود را از کوفه 
گرفت؛ چرا که اّولین مهاجران شیعی ــ یعنی اشعری ها ــ از کوفه عازم این شهر شدند. آنان، فرزندان سائب بن مالک 
اشعری بودند؛  وی در کوفه،  »شیخ شیعه« بود و در کنار مختار به شهادت رسید. پسر او ــ احوص ــ نیز در زمان 
ـ  آزاد گشت. از  ـ  عبداللّٰه ـ حجاج بن  یوسف، به سبب شرکت در قیام ابن اشعث دستگیر شد و با وساطت برادرش ـ
آنجا که زمینٔه دستگیری مجدد او و دیگر برادرش وجود داشت، خاندان اشعری تصمیم به خروج از عراق گرفتند. 
آنان به قصد اصفهان حرکت کردند؛ اما به علت دعوت بومیان ساکن قم از آنان برای دفع اشرار، در قم ساکن شدند و 
این، به منزلٔه آغاز ورود تشیع به قم ــ بلکه به ایران ــ بود. پس از آن، این شهر به کانون حضور محدثان و فقهای بزرگ 
شیعی همچون شیخ صدوق تبدیل گشت و امروزه، با حوزٔه علمیه عظیمی که در خود جای داده،  به عرصٔه نشر و ترویج 

 در سطح جهان تبدیل شده است. معارف اهل بیت 

نید
بدا

تر 
یش

ب

پرسش های منونه

اندیشه و جست و جو

 توضیح دهید. 1ــ روند گسترش تشیع را در دورٔه حضور امامان شیعه 
2ــ عوامل گسترش روزافزون تشیع را در عصر عباسیان برشمارید.

3ــ شهر قم چرا و چگونه تبدیل به نخستین کانون ترویج تشیع در ایران شد؟
4ــ عواملی را که موجب بروز انشعاب در شیعه شد به اختصار بیان کنید.

5 ــ مهم ترین فرقه های شیعه را برشمارید و یکی را معرفی کنید.
6 ــ عوامل و زمینه های اصلی قیام های علویان را در عصر عباسیان بیان کنید.

1ــ دربارٔه سابقٔه تاریخی قم و نقش آن در گسترش تشیع پژوهشی انجام دهید.
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1ــ مزار او در شهر »َولیلِی« مراکش، امروزه زیارتگاه است.

2ــ پایتخت مراکِش امروزی.

هم
س ن

در

تشّیع در عصر عباسیان )٢(

مقدمه
قیام های  و  انشعابات  مهم ترین  نیز  و  تشیًّع  گسترش  سیر  و  عوامل  دوره ها،  با  پیش،  درس  در 
شیعی آشنا شدید. برخی از جنبش های شیعیان در ایران و  دیگر نقاط جهان اسالم زمینه ساز تشکیل 
حکومت هایی در ایران و دیگر نقاط جهان اسالم شد. این حکومت ها نقش مهمی در گسترش تشیع و 

آداب و رسوم آن داشتند. در این درس، مهم ترین این حکومت ها مطالعه و بررسی خواهند شد.

حکومت های شیعی
حکومت هایی  تشکیل  به  علویان  از  برخی  قیام 
منجر شد که سالیاِن متمادی در برخی از مناطق حاکمیت 

داشتند؛ مهم ترین این حکومت ها معرفی می شوند.
می توان این دولت را اولین دولِت  ادریسیان:  1ــ 
  علویان دانست که توسط یکی از نوادگاِن امام حسن  مجتبی 
دور  مغرِب  در    ادریس بن عبدالله بن حسن بن حسن  نام  به 
  امام صادق  یاران  از  یکی  )مراکش( تأسیس شد. وی 
کرد  شرکت  ــ  فخ  ــ شهید  حسین بن علی  قیاِم  در  که  بود 
بیعِت  به مغرب گریخت و در سال172ق، پس از  و سپس 
مردم ساکن در سرزمیِن مغرِب دور با او، دولتش را تأسیس 

کرد؛ اما در سال177ق با توطئٔه هارون عباسی مسموم و به 
شهادت رسید.1 پس از او، مردم در شهر »فاس«2 با فرزنِد 
ـ  موسوم به ادریس بن ادریس ــ بیعت کردند و  خردسالش ـ
این دولت، روز به روز قوت بیشتری یافت. دولت ادریسیان، 
خوارج،  عباسیان،  همچون  متعددی  رقبای  و  دشمنان 
به  داشت؛  محلی  قبایل  بعضی  و  فاطمیان  اندلس،  امویان 
همین دلیل پس از کشمکش های بسیار، در سال 375ق و 
پس از حکومتی173ساله، به دست امویان اندلس سرنگون 
شد. شایان ذکر آنکه این دولت، بعضی از نشانه های شیعی 
را آشکار کرد از  جمله، ضرب سّکه هایی با جملٔه »علی ولّی 

اللّٰه« بود.  

هم
س ن

در

9
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2ــ علویان طبرستان: طبرستان از نواحی مهِم 
تاریخی شمال ایران به شمار می آید. در سال250ق یکی از 
 به نام حسن بن زید علوی،  نوادگان امام حسن مجتبی 
تا  که  دهد  تشکیل  ناحیه  این  در  حکومتی  شد  موفق 
سال316ق دوام آورد و به دست سامانیان سرنگون شد. 
گسترش  ناحیه  این  در  را  تشیع  شد  موفق  این حکومت 

دهد و شعارها و نمادهای شیعی را آشکار کند.
به عنوان مثال،  در بخشی از فرمان حسن بن زید به 

سکهٴ ادریسیان، منقش به نام علی 

مناطق شیعه نشین در مراکش )مغرب(

مناطق شیعه نشین مناطق شیعه نشین
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کارگزارانش آمده بود:
 و به آنچه به طور  ــ به کتاب خدا و سنت پیامبر 
 در اصول و فروع رسیده،  امیرمؤمنان علی از  یقین 

عمل شود.
 از همٔه امت برتر دانسته شود. ــ حضرت علی
با صدای  نمازها  در  الرحیم«  الرحمن  الّله  »بسم  ــ 

بلند قرائت شود.
ــ »َحیّ علی خیر العمل« در اذان و اقامه گفته شود.
از  یکی  وسیلٔه  به  دولت  این  یمن:  زیدیان  3ــ 
یحیی بن حسین1  نام  به    مجتبی امام حسن  نواده های 
تأسیس شد. وی در سال280ق وارد یمن شد و طی مدت 
کند.  تثبیت  را  حکومتش  پایه های  توانست  سال  هجده 
آغاِز  در  یحیی  بود.  »َصْعده«  شهر  حکومت،  این  مرکز 
حکومتش نامه ای برای اهالی یمن نوشت و در آن، مردم 
را به جهاد دعوت کرد؛ زیرا وی پیرو مذهب »زیدیه« بود 
که قیام و جهاد را از شرایط امام می دانستند. پس از او، 

. 1ــ یحیی بن حسین بن قاسم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن علی بن ابی طالب 

فرزندان و نوادگانش تا سال444ق این حکومت را ادامه 
دادند، اما در این سال، مغلوب اسماعیلیان شدند. زیدیان 
با قیام  پس از مدتی خموشی و فترت، در  سال583 ق، 
امام عبدالله بن حمزه، دور دوم حکومتشان را بر یمن برپا 
کردند. این حکومت نیز پس از افت و خیزهای متعدد، 
کودتای  با  سال1382ق  در  و  یافت  ادامه  اخیر  قرن  تا 

عبدالله َساّلل پایان یافت.
4ــ دولت َحْمدانیان: َحْمدانیان، سلسله ای دارای 
حـدود  از  کـه  بـودند  امامی  دوازده  تشیع  مـذهب 
از شام و شمال عراق  بر بخش هایی  تا 394ق  سال292 
نام  َحْمدان بن حارث  آنان،  نیای  راندند.  فرمان  )جزیره( 
شده  ساکن  موصل  پیرامون  خویش  قبیلٔه  با  که  داشت 
بود. وی پس از مدتی همکاری با خوارج، توسط معتضد 
با  نبرد  به  ــ  ــ حسین  فرزندش  اما  شد،  زندانی  عباسی 
خوارج برخاست و فرزند دیگرش ــ عبدالله ــ از سوی 
از  دیگر  برخی  شد.  موصل  فرمانروای  مکتفی  خلیفه 

قلعهٴ مربوط به دورۀ حمدانیان
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عبدالله  بن حمد ان  یافتند.  دیگری  مناصب  نیز  او  پسران 
دو پسر به نام های حسن و علی داشت. حسن از سوی 
خلیفٔه عباسی، لقب ناصر الدوله و علی، لقب سیف الدوله 
گرفتند. حمدانیان توانستند حکومت خود را در دو ناحیٔه 
مرکزیِت  با  شام  ناحیٔه  و  موصل  مرکزیت  با  عراق  شمال 
ناصرالدوله  موصل،  در  ببخشند.  استمرار  حلب  شهر 
فرزندانش  و  سیف الدوله  نیز  حلب  در  و  فرزندانش،  و 
سیف الدوله،  اقدامات  مهم ترین  از  کردند.  حکومت 

با وجود  بوده است. حمدانیان  با رومیان  او  جنگ های 
پاره ای کاستی ها، امیرانی دانش دوست و ادب پرور بودند 
و دربارشان ــ به ویژه دربار سیف الدوله ــ محفل شاعران 
و دانشمندان بود. حمدانیاِن موصل در سال 369ق ساقط 
شدند، اما حمدانیاِن حلب تا سال392ق بر حکومت باقی 
ماندند. عوامل انقراض آنان عبارت بود از: وجود رقبایی 
برخی  جوانی  و  بی تجربگی  فاطمیان،  و  بویه  آل  همچون 

حکمرانان و کشمکش با رومیان.

1ــ علی عماد الدوله، حسن رکن الدوله و احمد معز الدوله
2ــ بنیانگذار سلسلٔه آل زیار

3ــ کرج ابوُدلَۡف شهری در میانٔه راه همدان و اصفهان بود.

جدول امیران بنی حمدان)حمدانیان(

سال خالفتنام امیرردیف

1
 2

3 و4

1
2
3
4
5

الف ــ حمدانیان موصل
ناصر الدوله حسن
عدة الدوله ابوتغلب

غلبٔه آل بویه
ابوطاهر ابراهیم و ابوعبدالله الحسین )هر دومشترکاً از طرف آل بویه 

حکومت کردند(
ب ــ حمدانیان  َحلَْب

سیف الدوله علی اول
سعد الدوله شریف اول

سعید الدوله سعید
ابوالحسن علی  دوم

ابوالمعالی شریف دوم

317 ــ 358ق
358 ــ 369ق

369ق
371 ــ 389ق

333 ــ356ق
356 ــ381ق
381 ــ 392ق
392 ــ394ق
394 ــ 399ق

5 ــ آل بویه: سلسله ای ایرانی و شیعه بود که از 322 
تا 447 ق بر بخش های وسیعی از ایران، عراق و مرزهای 
پسران  توسط  سلسله  این  راندند.  فرمان  شام  شمالی 
بویه1 از اهالی دیلم تأسیس شد. علی، برادر بزرگ تر که 
از  استفاده  با  بود،  مرداویج2، حاکم کرج3 شده  فرمان  به 
ضعف آل زیار و خالفت عباسی، قلمرو حکومت خود را 

تا اصفهان، ری، همدان، کرمان، فارس و اهواز گسترش 
داد. مدتی بعد سپاهیان آل بویه به فرماندهی احمد، برادر 
خلیفه  و  شدند  بغداد  وارد  ق   334 سال  در  کوچک تر 

عباسی تحت نفوذ و سلطه بوییان قرار گرفت. 
نخستین حکمرانان این سلسله زیدی مذهب، اما سایر 

حکمرانان آل بویه شیعٔه دوازده امامی بودند.
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مذهب  مظاهر  و  نمادها  بویه  آل  حکمرانـی  زمان  در 
برپایی  کنار  در  و  کرد  پیدا  گسترش  و  رشد  امامیه  شیعه 
عزاداری علنی در روز عاشورا و تعزیه خوانی، جشن عید 
 نیز گرامی داشته  غدیر و سالروز امامت حضرت علی 
 َعلَی َخۡیِر الَۡعَمل« که از زمان  شد. همچنین عبارت »َحیَّ
خلیفه دوم راشدین حذف شده بود، دوباره به اذان اضافه 

گردید.
این سلسله شیعی مذهب در اواخر حاکمیت به سبب 
و سستی  نزاع های خانوادگی دچار ضعف  و  اختالفات 
شده و سرانجام در 447 ق توسط طغرل بیگ سلجوقی 

برافتاد.

نسب نامه بویهیان

                                                                                                       بویه

معز الدوله  ابوالحسن احمد رکن الدوله ابوعلی الحسن   عماد الدوله ابوالحسن علی   
)320ق( ـ   366ق(    )328 ـ )320 ــ 338ق(   

عضدالدوله   مؤید الدوله  ابومنصور     فخر الدوله ابوالحسن علی  
)فارس 338ق( )366 ــ 373ق(    )ری336ق(    

  
مجد الدوله ابوطالب رستم      شمس الدوله ابوطاهر    

)ری 387 ــ 420ق(         )شعبان 378ق(   
بهاء الدوله ابونصر فیروز   صمصام الدوله ابوکالیجار  شرف الدوله ابوالفوارس شیردل      
)بغداد 338 ــ 403ق(   )بغداد 370 ــ 382ق(   )بغداد 372ق(       

ـ  )فارس ــ خوزستان ــ کرمان ـ )کرمان 372ق(   )فارس و خوزستان 372ق(      
عمان 338ق(  )عمان 380ق(          

جالل الدوله ابوطاهر  مشرف الدوله   قوام الدوله ابوالفوارس    سلطان الدوله ابوشجاع   
)بغداد 416ق(  )بغداد 412هـ(   )کرمان 403ق(    )بغداد 403ق(   

)فارس و خوزستان 415ق(            

فوالد ستون      الملک الرحیم ابونصر خسرو فیروز   ابوعلی خسرو   
)کرمان 440ق(     )فارس 415 ق(        

)بغداد 440ق(        

6 ــ دولت بنی َمْزَید: این حکومت در اواخر سدٔه 
نیمٔه سدٔه ششم هجری تا  و   چهارم هجری شکل گرفت 
)558ق( ادامٔه حیات داد. قلمرو آن، مناطقی از جنوِب 
قبایل  از  اینان  برمی گرفت.  در  را  بصره  شمال  تا  بغداد 

با  توانستند  که  بودند  عراق  به  عربستان  جنوب  مهاجر 
پایه ریزی  را  دولتشان  بویه،  آل  شیعی  دولت  حمایت 
ــ  ــ علی  بود. فرزندش  َمْزیَد بن َمْرئَد  آن،  کنند. مؤسس 
حکومت  این  مقتدر  حکام  از  ــ  ُدبَـْیس  ــ  نواده اش  و 
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بوده اند. مذهب بنی َمْزیَد، تشیع اثنی عشری، و از مهم ترین 
پرورش  َمْهد  بعدها،  که  بود  حلّه  شهر  بنای  خدماتشان، 

علما و دانشمندان شیعی شد.
در  مذهب:  اسماعیلی  حکومت های  7 ــ 
به  گرایش  با  دولت هایی  هجری،  هفتم  تا  سوم  سده های 
آفریقا  شمال  از  گوناگون،  نقاط  در  اسماعیلیه،  مذهب 
قرامطه  دولت های  مانند  ایران  مرکزی  نواحی  و  یمن  تا 
کار  روی  اسماعیلیانِ الموت  و  مصر  فاطمیان  بحرین، 
از سال 264ق حرکت  که  بودند  گروهی  قرامطه  آمدند. 
تبلیغـی و نـظامـی خـود را در عـراق آغــاز کـردند. اینان 
ـ   مـوسوم بـه  را بـه اعتبار یکی از بـزرگ ترین رهبرانشان   ـ
ـ   قــرامـطـه خـوانده اند. گــرچه    آنــان،   َحْمدان   َقـْرَمط    ـ
 را امام خود  محمد  بن   اسماعیل  بــن   امام جعفرصادق 
ضّد  کامالً  رفتارهای  و  عقاید  گرفتار  اما  می خواندند، 

. 1ــ عبید الله بن حسین بن احمد بن عبد الله بن محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق 

کردند.  غارت  را  ُحّجاج  کاروان  بارها  و  شدند  اسالمی 
موسوم  ــ  قرمطیان  از  قرن سوم هجری، یکی  اواخر  در 
و  کند  تصرف  را  بحرین  توانست  ــ  َجنابی  ابوسعید  به 
حکومتی تشکیل دهد که تنها یکی از رفتارهای زشت آن،  
حمله به مکه و کشتار حاجیان بود. این حکومت در سال 
363ق از خلیفٔه فاطمی مصر شکست خورد و نابود شد.
بودند.  مذهب   اسماعیلی  سلسله ای  نیز،  فاطمیان 
اینان، از سال 297 تا 567 ق، ابتدا در شمال آفریقا )تونس( 
سپس در مصر خالفت کردند. به آنان فاطمی گفته می شد؛ 
   و حضرت فاطمه  زیرا خود را از نسل امام علی 
آنها  است.  عبیدالله المهدی1  آن،  مؤسس  می دانستند. 
در سال 358ق مصر را تصرف کرده و قاهره را به عنوان  

پایتخت خود برگزیدند.

مسجد االزهر قاهره
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سال حکومتخلفای فاطمی
297ــ 322قعبیدالله مهدی1
322ــ 334قالقائم بامرالله2
334ــ 341قالمنصور بالله اسماعیل3
341ــ 365قالمعزالدین الله ابوتمیم معد4
365ــ 386قالعزیز بالله ابومنصور نزار5
386ــ 411قالحاکم بامرالله ابوعلی منصور6
411ــ 427قالظاهر بالله7
427ــ 487قالمستنصر بالله8
487ــ 495قالمستعلی بالله9

495ــ 524قاالمر بالله10
524ــ 544قالحافظ الدین الله11
544ــ 549قالظافر12
549ــ 555قالفائز13
555ــ 567ق                                                                                             العاضدالدین الله14
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بود؛  همواره خصمانه  عباسیان  با  فاطمیان  روابط 
سراسر  بر  خالفت  مدعی  بنی عباس  همچون  آنان  زیرا 
قلمرو  در  می کردند  تالش  آنها  بودند.  اسالمی  قلمرو 
عباسیان نفوذ کنند و عباسیان نیز به علت ضعف، حالت 
فاطمیان  اصلی عملکرد  بودند. محورهای  گرفته  دفاعی 

در مقابل بنی عباس عبارت بود از: 
1ــ نفوذ در قلمرو خالفت عباسی، از طریق اعزام 
داعیان )مبلغان اسماعیلیه( و انجام عملیات سیاسی و نظامی 
2ــ حذف نفوذ معنوی عباسیان و کاستن از اعتبار 

و مشروعیت حکومت عباسی 
3ــ مقابله با شعائر مذهبی اهل سنت که بنی عباس 
مدعی آن بودند. بدین جهت، فاطمیان دست به اقداماتی 

زدند نظیر: حذف نماز تراویح و بدعت شمردن آن1، تأکید 
دانستن  برتر   ، خدا رسول  بیت  اهل  بر  صلوات  بر 
 بر دیگر صحابه، بازگرداندن »حّی علی خیر  امام  علی 

العمل« به اذان و … .
اما واکنش بنی عباس در برابر فاطمیان چنین بود:

1ــ بهره گیری از ابزار سیاسی و نظامی برای کاستن 
از توسعٔه قلمرو فاطمیان؛

2ــ تهاجم به عقاید دینی آنان و تحریک اهل سنت 
بر ضد فاطمیان؛

ترویج  و  َجعل  طریق  از  فاطمیان  نََسب  انکار  3ــ 
 و  روایاتی که نسب آنان را به کسی غیر از امام علی 

 می رساند.  حضرت فاطمه 

1ــ نماز تراویح، نمازهای مستحبی شب های ماه رمضان است. شیعیان معتقدند براساس تعالیم اهل بیت، اقامٔه نماز مستحبی به جماعت جایز نیست، 
ولی خلیفٔه دوم در دورهٔ خالفتش دستور داد آن را به جماعت اقامه کنند؛ بنگرید به: امینی، عبدالحسین، الغدیر، ج 5، ص31. 

2ــ پیرواِن نزار، اسماعیلیاِن نزاری، و پیرواِن ُمستعلٰی، اسماعیلیان مستعلَوی را تشکیل دادند.

سکهٴ المعز خلیفهٴ فاطمی

در طول دورهٔ خالفت فاطمیان، با وجود جنگ های 
صلیبی و بی نظمی ها و شورش ها، امور مصر رونق فراوان 
گرفت و فعالیت های فکری، ادبی و هنری نیز افزایش یافت.

اسماعیلیان ایران
مذهب  نشر  برای  خود  موقعیت  از  فاطمیان 

بهره  ــ  ایران  جمله  از  ــ  مختلف  نقاط  در  اسماعیلیه 
می بردند.یکی از کسانی که با تبلیغات مبلغان اسماعیلی، 
به این مذهب درآمد، حسن صباح بود. وی در سال469ق 
به مصر سفر کرد و یک سال و نیم در آنجا ماند. در این 
زمان، خلیفٔه فاطمی، »مستنصر« بود. با مرگ او، بین دو 
ـ نزار و ُمْستَْعلیٰ ــ اختالف افتاد2. حسن صباح  پسرش ـ
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ایران، در  به  بازگشت  از  پس  و  کرد  حمایت  نزار  از 
سال483ق قلعٔه »الموت« را در ارتفاعات شمالی قزوین 
تشکیل  را  نزاری«  »اسماعیلیاِن  و حکومِت   کرد  تصرف 

داد. پایان این حکومت به دست هالکوخان مغول بود که 
در سال654ق قلعٔه الموت را تصرف و ویران کرد.

قلعه های اسماعیلیه در ایران در دوران حسن صباح

طبرستان  دریای 
)خزر(

قالع اسماعیلیه
شهر

مناطق کوهستانی

راهنمای نقشه

آذربایجان

اّران
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سّید رضی  و نهج البالغه
سّید رضی یـا شریف رضی، لـقب یـکی از درخشان تـرین چهره های 
علمی شیعه است. نام و نسب او محمدبن  حسین بن موسی بن محمدبن موسی بن 
 بود؛ بنابراین، وی و برادرش    ــ علی که معروف  ابراهیم بن موسی الکاظم 
به سید مرتضی علم الهدی بود ــ از نسل امام هفتم بوده اند. او در سال 359ق 
ـ حسین ــ نقیب سادات بود و به امور آنان رسیدگی  در بغداد زاده شد. پدرش ـ
می کرد و این مقام پس از پدر،  به سّید رضی رسید. سّید رضی از همان اوان 
طفولیت،  نبوغ و استعداد عجیبی داشت. از ده سالگی سرودن شعر را آغاز کرد 
و از همان دوران طفولیت به همراه برادرش، به افتخار شاگردی شیخ مفید نائل 
آمد. در این باره، نقل شده که شبی شیخ مفید در عالم رؤیا،  مشاهده کرد که 
 ــ را  ـ  حسن و حسین   دست دو فرزند خردسالش ـ حضرت فاطمه 
گرفته و نزد او آمد و فرمود: ای شیخ، به آنان علم فقه بیاموز! شیخ از این رؤیا 

در تحّیر بود که صبحگاهان، مادر سّید رضی و سّید مرتضی در حالی که دست آن دو را گرفته بود نزد شیخ آمد و به او 
گفت: ای شیخ به این دو، علم فقه بیاموز! و شیخ تعبیر رؤیای خود را بازیافت. سّید رضی پس از عمری نسبتاً کوتاه 
ــ در بغداد  ـ کنار حرم کاظمین  و پس از خدمات علمی  فراوان، در ششم محرم سال406ق رحلت کرد و در خانه اشـ 
ـ از شدت اندوه، نتوانست در مراسم تشییع او شرکت کند. از مهم ترین آثار  ـ سّید مرتضیـ  دفن شد. گفته اند: برادرش ـ 
سّید رضی، کتاب نهج البالغه است. وی پس از نوشتن کتاِب خصائص االئمة، به فکر جمع آوری بخشی از خطبه ها،  
 افتاد. از این رو،  نهج البالغه را فراهم آورد که شاهکاری ادبی است  نامه ها و کلماِت کوتاِه امیرمؤمنان امام علی 

و شرح های فراوان بر آن نگاشته شده است.

اندیشه و جست و جو

1ــ حکومت های شیعی مقارن با حکومت عباسیان چه گسترٔه جغرافیایی را دربر می گرفت؟
2ــ حکومت های ادریسیان، علویان طبرستان و آل بویه چه پیامد فرهنگی مشترکی برای مذهب تشیع داشتند؟

3ــ چرا روابط عباسیان و فاطمیان خصمانه بود؟
4ــ دو مورد از عملکرد فاطمیان در مقابل عباسیان را بنویسید.

5 ــ عباسیان برای مقابله با تبلیغات فاطمیان چه اقداماتی انجام دادند؟

ــ دربارهٔ نقش دولت آل بویه در حمایت از شیعیان  و دانشمندان شیعی جست و جو کرده و پژوهشی ارائه کنید.

پرسش های منونه


