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اشاره
»نقـش دوازده امـام شـیعه در اجتمـاع اسـامی چـه بـوده و چـرا وجودشـان الزم بـوده 

اسـت؟« ایـن سـؤالی اسـت کـه حضـرت آیـت هللا خامنـه ای طـی 10 گفتـار، در محـرم 

سـال 1351 شمسـی بـه پاسـخ آن پرداخته انـد. بـه عقیـده ایشـان ایـن سـؤال یکـی از 

اولویت دارتریـن مسـائل امامت اسـت زیرا »انسـان وقتی که امـام را شـناخت و وقتی 

که دانسـت راه و خّط سـیر امـام در زندگى چـه بـوده، میتوانـد از او پيروى کنـد«. این ده 

گفتـار در کتاب ارزشـمند »همرزمان حسـین؟مهع؟« توسـط انتشـارات انقاب اسـامی به 

چـاپ رسـیده اسـت. 

نوشتار حاضر، خاصه ای از این کتاب است که  از دو جهت کارآییی دارد:

اول برای کسـانی که کتـاب را مطالعه نکـرده و در پیی آن هسـتند که نسـبت به محتوای 

کتاب آشـنا شوند؛ 

دوم برای کسـانی اسـت کـه بعـد از مطالعـه کتـاب، نیاز بـه مراجعـه مجدد بـه مفاهیم 

اصلـی آن یـا مرور سـریع رونـد مباحـث دارند.

همچنین در این خاصه سـازی سـعی شـده اسـت بـا دسـته بندی مطالـب، موضوعات 

اصلی مباحـث آورده شـود و برخـی مثال هـا و مباحث تأکیدی حذف شـده اسـت.

و در آخـر توصیه میشـود عاقه مندان برای تسـلط کامل بـه مباحث، متـن کامل کتاب 

را مطالعـه نمایند. بـرای تهیـه این کتاب نیـز  میتواننـد با شـماره تلفـن 02166483975 

تمـاس حاصـل کنند.
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  موضوع بحـث درباره ى امامت اسـت، البّته امامت ابعـاد گوناگونى دارد، بحـث ما درباره 

لزوم وجـود امـام بعـد از پيغمبر یا شـخص جانشـین بعـداز پيغمبـر یا شـرایط و اوصـاف امام 

. نیست

  موضـوعبحث: امامـت براى چیسـت و در اسـام چه فایـده اى بـراى امامت در نظـر گرفته 

شـده است؟ 

  مسائلی که باید درباره زندگی امامان برای ذهنهای بیدار پاسخ داد:

 دین براى ائمه چه نقشى معّین کرده است؟

 ائمه چقدر به این نقش و هدف عامل بوده اند؟

  فوایدجواببهاینسؤالها:

 اعتقاد انسان به ائمه محکم تر و روشن بینانه تر میشود؛

 انسان وقتی که امام و خّط سیر زندگى او را شناخت، میتواند از او پيروى کند.

  از همـان دوران ائّمـه؟مهع؟ دسـت تحریـف کار میکرد بـراى اینکه وضـع زندگى ایشـان را جور 

دیگـر وانمـود کند.

  بایـد تناقض هاییی را کـه در برخـی مطالب نقل شـده راجع بـه زندگـى ائّمه وجـود دارد حل 

کـرد، انـواع تناقض ها:

 بعضى  با هم تناقض دارد؛ 

 بعضى  با فلسفه ى امامت تناقض دارد؛ 

 بعضى  با فلسفه ى اسام تناقض دارد.

  محـدودهموضـوع: ائّمـه ى هشـتگانه، از امـام سـّجاد؟ع؟ تـا امـام عسـکرى؟ع؟، برنامـه و 

سیره شـان در مقابـل حـوادث روز چـه بـوده اسـت؟

 مناسبات ائمه با شیعیان چگونه مناسباتى بود؟ 

 رابطه ائمه با دشمنانشان، خلفاى زمان و علماى وابسته به خلفا چگونه بوده است؟ 

 ائمه بـا عناصر افراطـى از نظر دسـتگاه هاى حکومتى)یعنـى با امامزاده هاى شورشـگر( 

چگونه عمـل میکردند؟



اهمیت شناخت حقیقی سیره ائمه
دوم چڪیـده�فتــار
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چکیده گفتارهای کتاب همرزمان حسین)؟ع؟(

  شـیعیان، دوازده امام را به نام و نشـان و منصب شـناخته اند، اّما زندگـى ائمه یعنی هدف 

و برنامه هاى ایشـان براى آنها ناشـناخته است.

  رفتار ائمه در مناسبات مختلف چگونه بوده است؟

ام و قدرتهاى زمان؛
ّ

 با حک
ً
 اّوال

 با مکتب و دین؛
ً
 ثانیا

 با پيروانشان؛  
ً
 ثالثا

 با علمای وابسته به قدرتهاى زمان.
ً
 رابعا

  شناخت پيشوایان، براى پيروان، داراى دو فایده است:

 آموزشی: به پيروان مى آموزد چگونه زندگى کنند؛ 

 انگیزشـی: چهـره منـور و افتخارآمیـز پيشـوایان)ائمه( در پيروان، شـخصّیت و اسـتقال 

ایجـاد می کنـد.
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دوم:اهمیتشناختحقیقیسیرهائمه چکیدهگفتار

رش این اسـت که 
ّ
تى را تصّرف و اسـتثمار کنـد، از حیله هاى مؤث

ّ
  دشـمن وقتى میخواهد مل

شخصّیتهای برجسـته را از او بگیرد.

  دو روش دشمن برای از بین بردن شخصّیتهای برجسته ملت ها:

 توطئه ى سکوت به وجود مى آورند و اگر کسى نام او را برد، مجازاتش می کنند:

 تاش معاویه و متوکل عباسی برای از بین بردن نام اهل بیت؟مهع؟

ق نبود، آن همه فشارها و خفقانها و اعدامها به جاییی نرسید.
ّ

 این راه موف

 توطئـه ى تحریـف به وجـود مى آورنـد یعنـی چهـره را از بیـن نمی برنـد ولـی آن را تحریـف 

می کننـد:

 این تیر به هدف رسید چنانکه، دوستان اهل بیت؟مهع؟، ایشان را آن چنان مى بینند که آن 

دشمنان می دیدند و ما امروز در مقابل یك تحریف چندین قرنى قرار داریم.

  ما نه به صورت آموزنده زندگى امامان را فهمیده ایم و نه به صورت برانگیزاننده. 



  اگـر بخواهیـد بـه ظاهـر نـگاه کنیـد، زندگـى ائمـه متناقض اسـت: امام حسـن؟ع؟ یـك جور 

زندگـى می کرد ولـی امـام حسـین؟ع؟ نقطـه ى مقابـل او؛ آیـا اینهـا متناقـض عمـل می کردند؟

  امام حسـن و امام حسـین؟امهع؟ برادر واقعى ، فکرى و ایمانى اند، لذا ممکن نیسـت راهشان 

متناقض باشـد. اگر کسـی غیر از آن می بیند، بایـد در بینش خود تجدیـد نظر کند.

  از طرفـى می گوینـد ائّمـه ى مـا مردمـى بودنـد سـاکت، رام و مطیـع بلکـه مؤّیـد دسـتگاه 

خافـت؛ از طـرف دیگـر همیـن امـام را سـالیانى در زندانهـاى تاریـك حبـس می کردنـد. 

 امـام باقـر، امـام صـادق، امـام موسـى بن جعفر، امـام جـواد، امـام هـادى و امـام 

عسـکرى؟مهع؟، هـر کـدام یك بـار، دو بـار، سـه بـار زنـدان رفتنـد و تبعیـد شـدند.

شـد یـا به زندان 
ُ

  آیا براى دسـتگاه، کار عاقانه اى اسـت که این شـخصّیت موافق خود را، بک

بیندازد؟ یا دسـتگاه عاقل نبوده، یـا ائمه  سازشـکار نبوده اند.

  ائمـه کسـانی بوده انـد کـه زنـده ماندنشـان بـراى دسـتگاه خطرناك تـر از کشـتن آنهـا بوده 

اسـت، بـا اینکه کشـتن آنهـا هـم خطـر نارضایتـی و شـورش مـردم را نیـز در پیی داشـته اسـت. 



فلسفه و هدف امامت
سوم چڪیـده�فتــار
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چکیده گفتارهای کتاب همرزمان حسین)؟ع؟(

  آنچــه در زمینــه ى شــناخت ائمه بــرای ما الزم اســت، شــناخت ســیماى واقعــى آنهــا ؛ یعنی 

عناصــر و عوامــل تشــکیل دهنده ى شــخصّیت آنها اســت نــه اطاعات شناســنامه ای ایشــان. 

  اّولیـن گام برای شـناخت ائّمـه، این اسـت کـه بپذیریم ایشـان را نشـناخته ایم. بـای بزرگ 

ندانسـتن و تصـور باطل اسـت.

  از سال 11 هجرت یعنى آغاز دوران امامت تا شروع غیبت صغرى، حدود 250 سال است. 

  وقتـى که میخواهیـم زندگـى ائّمـه؟مهع؟ را مطالعه کنیـم، دوازده امـام را تك تك مـورد بحث 

قـرار نمیدهیـم؛ بلکه یـك انسـان 250 سـاله در نظـر مى آوریـم کـه از روز رحلـت پيغمبر تـا روز 

شـهادت امام عسـکرى؟ع؟ امامـت کرد.

  خودشـان فرموده اند کـه همه ى مـا در حکم انسـان واحدیم. گاهـى فرموده اند کـه آنچه از 

ما شـنيدید، میتوانید به امـام دیگرى نسـبت دهید.

هم نـور واحد«. یعنى انسـانها 
ّ
  ماك وحـدت در ائمـه، وحدت فکر و شـخصّیت اسـت. »کل

را به سـوى یك طـرف هدایـت میکنند.
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سوم:فلسفهوهدفامامت چکیدهگفتار

  مهمترین وظایف انبیاء اولوالعزم:

1- ارائه ى اصول انقابى و ایجاد انقاب بر مبناى این اصول؛

2- ساختن و بنیان گذارى یك جامعه مطلوب.

 در یـك محـدوده ى کوچـك جامعـه تشـکیل دادنـد و مبانـى آن را 
ً ّ
  همـه انبیـای الهـى اقـا

بنیان گـذارى کردنـد.

  هجرت پيغمبر؟ص؟ بر اساس دو نیاز رخ داد:

1- مدینه نیازمند یك آیين نو بــود که یك زندگى تازه اى را برایش به ارمغان بیاورد؛

2- پيامبـر نیازمنـد یـک شـهر، یـك عـّده انسـان عطشـناك و یـک زمینـه مسـتعد بـود تـا 

حکومـت خـود را بـه ثمـر برسـاند. 

  بـرای اینکـه جامعه اسـامی تا ابـد بماند، احتیـاج به یک سلسـله دسـتوراتی داشـت که در 

قـرآن و سـنت پيامبر آمده اسـت.



  اهداف و وظایف اصلی امامت:

1-شرح و تفسیر مکتب پيامبر؟ص؟؛

2-رهبری جامعه اسامی براساس آموزه های مکتب.

  از آغـاز دوره ى امامـت هرچه به طـرف پایانش میرویـم، موجب اّولـِى براى امامـت، یعنى 

تفسـیر مکتـب و تشـریح مکتـب، ضعیف تـر میشـود و آن موجـب دوم یعنـی رهبـری جامعـه 

اسـامی تقویت میشـود.

  شـیعه معتقد اسـت کـه بعـد از پيغمبـر، منصب امامـت به حکـم خـدا بـه امیرالمؤمنین، 

علـى؟ع؟ واگـذار شـد و بعد از ایشـان هـم به یـازده امـام دیگر.

  شـیعه ى واقعى آن کسـى اسـت که هدف امامـت را میفهمـد. اگر صد سـال هم عمـر کند، 

اّمـا نداند کـه امامت بـراى چـه بـود و در راه امامش حرکت نکرد، شایسـته نام شـیعه نیسـت.



ز انسان 250 ساله مبار
چهارم چڪیـده�فتــار
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چکیده گفتارهای کتاب همرزمان حسین)؟ع؟(

  وظایف امام: 

1- مربوط به فکر و مکتب: مکتب پيغمبر را تفسیر و تطبیق کند.

2- مربـوط به عمـل و جامعـه: راه پيغمبـر را در رهبری جامعه به سـوی رشـد مـادی و معنوی 

ادامـه دهد.

 تاش و 
ً
  اگر دشـمن نگذاشـت امـام ایـن دو وظیفه ى خـود را انجـام دهـد، امام بایـد دائمـا

مبارزه کنـد تـا بتواند ایـن دو منصـب الهـى را بگیرد.

 ماننـد امام سـجاد؟ع؟ کـه از بیـان معـارف دسـت نکشـید؛ و آنچـه میخواسـت، در قالب 

دعـا گفت.

 مانند امیرالمؤمنین ؟ع؟کـه بعد از رحلت پيغمبر تا چهل شـب مـردم را دعوت میکـرد که با 

او بیعت کنند.

 در مـّدت این 
ً
  ائّمـه ی مـا از آغـاز تاریـخ امامت تـا روزگار شـهادت امـام عسـکرى؟ع؟ تقریبـا

دویسـت و پنجـاه سـال، زندگی شـان سراسـر مبـارزه و جهـاد بود.

  در زیارت امین هللا میگویيد: »اشـهد اّنك جاهـدت فى هللا حّق جهاده« ؛ شـهادت میدهم 

که بى شـك تو در راه خدا آن چنان که شایسـته اسـت، جهاد و مبـارزه کردى. 

  موسـى بن جعفر را زندان ابـد کردند، امـام باقر، امـام صادق؟ع؟و امـام سـّجاد؟مهع؟، هر کدام 

دو بـار تبعیـد شـدند؛ على بن موسـى الّرضا؟ع؟ تبعیـد شـد، امـام جـواد و امـام هـادى و امـام 

عسـکرى؟مهع؟ هر کـدام چنـد بـار زنـدان و تبعیـد رفتند.

  دوازده امـام مـا، جـز امـام دوازدهـم کـه در قیـد حیات هسـتند، همه شـان یـا در زنـدان به 
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چهارم:انسان250سالهمبارز چکیدهگفتار

شـهادت رسـیدند، یـا در میـدان جنـگ و یـا به وسـیله ى دشـمن حیله گـر به صـورت مرمـوزى 

شـهید شـدند.

  امـام صـادق، موسـى بن جعفر، امـام جـواد و امـام هشـتم؟مهع؟ هـم رزم حسـین؟ع؟ اند، در 

میدان حسـین؟ع؟ و دوشـادوش حسـین؟ع؟ اند و با همان دشـمن میجنگند و مبـارزه میکنند؛ 

همان دسـتی کـه حسـین؟ع؟ را شـهید کـرد، ایشـان را هم شـهید کرد.

  وقتى کـه مـا میگویيـم امـام صادق؟ع؟جهـاد میکـرد، سـؤال میکننـد: کجـا امـام صادق؟ع؟ 

جهـاد میکرد؟ مـا کـه شمشـیرى دسـت ایشـان ندیدیم. 

  درباره جهاد دو تفسیر غلط و یک تفسیر صحیح وجود دارد:

1- اولین تفسـیر غلط: جهاد برطبِق لغت، یعنى کوشـش؛ و جهـاد در راه خـدا، یعنى مطلِق 

کوشـش در راه خدا. مانند تاش براى کسـب مال، بـراى علم، بـراى زندگى و...

علـت نادرسـتی: لغـت »جهـاد« به معناى مطلق کوشـش اسـت اّمـا اگـر جهـاد در فرهنگ 

اسـامى به این وسـعت بود، لزومى نداشـت که اسـم خاّصی روى آن در برابر سـایر اعمال 

اسـامی بگذارنـد؛ نمـاز، روزه، حج و همـه ى اعمال اسـامى یـك جهادى اسـت. امـا جهاد 

یك چیزى اسـت در کنـار همـه ى واجبـات دیگر. 

2- دومین تفسـیر غلط: جهـاد در اصطاح قرآن و حدیـث یعنى جنگ با شمشـیر در میدان 

مبارزه با دشـمن.

حانه ى در مقابـل دشـمِن 
ّ
علـت نادرسـتی: جهـاد در قـرآن فقـط به معنـاى جنـگ مسـل

شـکال دیگـرى هـم داشـته باشـد.
َ
مشـّخص نیسـت. جهـاد ممکـن اسـت ا



3- تفسـیر صحیح جهاد: عبارت اسـت از تاش و کوشـش در راه پيشـبرد هدف؛ منتها تاشی 

که با درگیرى با دشـمن همراه اسـت. آن تاشى که با درگیرى با دشـمن همراه نیست، اسمش 

جهاد نیست.

  بـه عبـارت دیگر جهـاد یعنى هـر نـوع درگیـرى و مبـارزه ى با قدرتهـاى ضـّد تعالـى و تکامل 

انسـان. 

  بعد از آنکـه ما معنـاى جهـاد را فهمیدیـم آن وقـت خیلى آسـان میتوانیـم قبـول کنیم که 

ائّمـه  جهـاد میکردند.

  ائّمـه ى مـا بایـد چهره هـاى مجاهـد و فـداکار و پرتـاش و پيکارجـو و سـتيزه گر در نظـر مـا 

معّرفـى شـوند؛ یعنـى عکـس آنچـه مـا تـا االن در ذهـن داریـم.



دورانهای چهارگانه امامت
پنجم چڪیـده�فتــار
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دورهتقسیممیشود: زندگیائمه)حیاتانسان250ساله(بهچهار

دوره ی اّول: 

صبر)25 سال اول امامت امیرالمؤمنین(

  پـس از رحلـت پيامبـر؟ص؟ ، فصـل تـازه ای در زندگـی جامعـه اسـامی بوجـود آمد کـه این، 

فصل امامت بود. اما مسـائلی سـیر جامعـه به سـوی هدفهای اسـامی را متوقف یـا کند کرد. 

  ماجرای سقیفه پيش آمد و عّده ای حکومت را بناحق در اختیار گرفتند.

  در برابر امیرالمؤمنین؟ع؟  پس از غصب خافت دو راه وجود داشت: 

 تحّمـل کنـد و مـردم صددرصـد مسـلمان 
ً
تـا

ّ
 اول: سـتمی را بـر خـود و بـر انسـانّیت موق

نباشـند. 

 دوم: جنــگ داخلــی ایجــاد و نظــام جامعــه ی نوپــای اســامی متاشــی بشــود و اســام از 

بیــن بــرود.

  هرچنـد نتیجـه راه اول، اسـام ناقـص اسـت امـا چـون راه دوم منجـر بـه کفـر مـی شـود، 

امیرالمؤمنیـن؟ع؟  هرگـز راه دّوم را انتخـاب نکـرد و 25 سـال سـکوت کـرد. 

  امیرالمؤمنیـن؟ع؟  در ایـن 25 سـال، خانه نشـین نبـود و فـرد دّوم قـدرت بـود و در تمـام 

مسـائل حّسـاس وارد مـی شـد.

  25 ســال گذشــت و امــام علــی؟ع؟  بــا قدرتهــای زمــان مبــارزه نکــرد. ایــن تنها نقطــه ای اســت که 

در تاریــخ 250 ســاله ی ائّمــه، امــام، جهــاد با دشــمنی کــه قــدرت را در دســت گرفته اســت نــدارد. 
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دوره ی دّوم:

 تشکیل حکومت اسامی)حکومت 5ساله امیرالمؤمنین؟ع؟ و حکومت 6 ماهه امام حسن؟ع؟

  دوره ی تشـکیل حکومت حقیقت یعنی حکومت اسـام اسـت. این حکومـت یک حکومت 

انقابی اسـت و جامعه قبل از خـود را از بنیان تغییر مـی دهد، لذا مخالـف دارد.

  مخالفـان امیرالمؤمنین؟ع؟  چه کسـانی بودند؟ همه ی کسـانی که از انقاب رنـج می بردند 

و منافعشـان در خطـر افتـاد؛ و بـا علـی؟ع؟ مبـارزه می کردنـد. علیـه او تبلیغـات می کردنـد و 

شمشـیر می کشـیدند.

  شـش ماه هم امام حسـن؟ع؟ با همیـن دردسـرها و در یک بحـران عجیـب گذرانید تـا اینکه 

ایشـان فهمید یاورانـی کـه آن روز امام علی؟ع؟ داشـت، امـروز ندارد.

دوره ی سّوم: 

صلحامامحسن؟ع؟تاعاشورا( ایجادتشکیالتپنهانیبرایقیام)بعداز

  امام حسـن؟ع؟ در ماجرای صلح، وضع جنگ را به سـود خود تغییـر داد و صحنه ی مبارزه ی 

حق و باطـل را از روی زمین منتقل کـرد به زیر زمین و تشـکیات پنهانی تشـیع را بوجـود آورد و 

به یـاران خود تفهیم کـرد که بـا معاویه در میدان آشـکار نمیشـود جنگید.

  تشـکیات شـیعه، یعنی رهبری معّیـن و مشـّخصی در رأس به نـام امام، یک عـّده خواّصی 

کـه سـخن او را خـوب میفهمنـد و عمل میکننـد و یک عـّده توده ی شـیعه کـه گوش بـه فرمان 

امامنـد و آنچه او گفـت، انجـام میدهند.



  ده سـال بعد از صلح، عده ای مانند ُحجربن عدی و یاران او، ُرشـید َهجـری، عمروبن الَحَمق 

و بسـیاری دیگر در مقابل معاویه بلند شـدند و جنگیدند و کشـته شـدند. این نتیجه آدم سازی 

امام حسـن؟ع؟  بود که آخرین نفرشـان، برادرش حسـین بن علی؟ع؟ اسـت.

  اگر روشـن بشـود چرا امـام حسـین؟ع؟ قیـام کرد مشـخص می شـود که چـرا امام حسـن؟ع؟ 

صلـح کـرد و یـاران خـود از جملـه حسـین بن علی؟ع؟ را بـرای چـه کاری تربیـت می کرد. 

دوره ی چهارم: 

عاشوراتاشهادت مبارزهیتشکیالتیباقدرتهاوگسترشاسالمحقیقی)بعداز

امامحسنعسکری؟ع؟

  بعـد از عاشـورا بنی امیـه تصـّور می کردنـد کـه دشـمنان حکومتشـان، سـرکوب شـدند و از 

بین رفتند و ماجـرای نبّوت و امامت و تشـّیع سـر آمد ولی پـس از خطبه های امام سـجاد؟ع؟ و 

حضرت زینـب؟اهع؟ متوجه شـدند که اشـتباه کردنـد و دنبالـه امامت وجـود دارد.

  دشمن بنا گذاشت که مخالفین را به هر وسیله ی ممکن از بین ببرد:

 یزیـد فرسـتاد مدینـه را ِدرو کنند، واقعـه ی حّره پيـش آمد؛ گفت 
ً
 یکی ارعاب اسـت. مثا

ای سـربازان من! هر کاری ممکنتان اسـت بکنیـد و کردند.

 در زمان عبدالملک عقیده ی 
ً
 یک راه دیگر، تحمیق، تجهیل و اسـتحمار مردم اسـت.  مثا

بـه جبر به وجـود آمد.

  تبیين و تشـریح اسـام و قرآن، یک وظیفه ای اسـت که از دوران امام سـّجاد؟ع؟ شروع شد. 

در زمان امام سـّجاد؟ع؟ کمتر بـود و تـا دوره ی امام باقر؟ع؟ به اوج رسـید.



رسی برهه ی آغازین   بر
دوره ی چهارم امامت

ششم چڪیـده�فتــار
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  زندگى دو قرن و نیمِى ائّمه  را به چهار دوره تقسیم میکنیم:

1. دوره ى 25 ساله امیرالمؤمنین؟ع؟ در زمان سه خلیفه ى نخستين؛ 

2. دوره ى 5 سـاله شـروع حکومت اهل بیت یعنى زمان خافت امیرالمؤمنین ؟ع؟و سپس 

خافت شـش ماهه امام حسن؟ع؟؛ 

3. دوره ى 20سـاله  فّعالّیـت زیرزمینـى و تشـکیاتى ائّمـه، یعنـی از صلـح بـا معاویـه تـا روز 

عاشـورا؛

4. دوره ی 200 سـاله مبارزه ی تشـکیاتی ائمه با قدرتها و گسـترش اسـام حقیقی، از شـروع 

امامت امام سـجاد؟ع؟ تا شـهادت امام حسـن عسـکری؟ع؟.

  دو اقدام ائّمه در دوره ی چهارم امامت:

1. احیـاء مبانى فکرى اسـام و مبـارزه با تحریـف؛ از طرفى اصول اسـام فراموش شـده بود 

و از طـرف دیگر اصول ضّد اسـامى تزریق میشـد؛

2. تشکیل و اداره ى یك حزِب مذهبِى سیاسِى مخفى برای بدست گرفتن حکومت.

  حدیثی از امـام صادق؟ع؟ اسـت: »ِارتّد الّنـاس بعد الحسـین اال ثاثـه« یعنی بعـد از واقعه  

عاشـورا، فقـط سـه نفـر ماندنـد؛ البته بـه ایـن معنی نیسـت کـه مـردم از دیـن برگشـتند؛ بلکه 

مردم دچار دو آفت شدند:  

1.آفـتتـرس: عـده ای از شـکنجه، زنـدان و کشـته شـدن بـه وسـیله حکومـت طاغـوت 

میترسـیدند، ایـن آفـت بیشـتر در عامـه مـردم بـود.

2.آفتدلبستگیبهدنیا؛ عده ای برای از دست ندادن زندگی راحت و مزایای دستگاه خافت، 
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امام سجاد ؟ع؟را حمایت نکردند، این آفت بیشتر در طبقات باالتر بود.

  اکثـر گفته هـاى امـام سـّجاد؟ع؟ دربـاره ى زهد اسـت. زهـد یعنـی بى رغبتى بـه دنیا و چشـم 

بسـتن از جلوه هـاى فریبنـده ى مـاّدى و دنیـوى. زهـد اسـامى معنایش این اسـت که انسـان 

خـودش را از جاذبه هـای مـادی خـاص کنـد و به سـوی هـدف بدود.

  امـام سـجاد؟ع؟ بـرای افزایـش جمعیـت شـیعه تاش میکـرد و بـا کمـک یارانـش جمعیت 

شـیعه سروسـامانی گرفـت.

  امام باقـر؟ع؟ بخاطر ضعف دسـتگاه امـوی و کثرت جمعیت شـیعه، فرصتـی بـزرگ در اختیار 

داشت، و مسائل تشکیاتی خاص شـیعه را دنبال میکرد، لذا توسط هشام بن عبدالملك به شام 

احضار شـد. هشـام میفهمید که امام دنباِل گرفتن قدرت و ایجاد یك جامعه ى اسـامى اسـت.

  هشـام گفـت: »شـما فرزنـدان على بن ابى طالـب، هرکـدام از شـماها که بعـد از پدرتان سـر 

کار آمدیـد، مردم را بـه خودتان دعـوت کردید. خودتـان را امام میدانسـتيد« و امـام باقر؟ع؟در 

جواب هشـام، ایـن ادعـا را رد نکرد.

  امام باقر؟ع؟و امام صادق؟امهع؟ با هم در شـام، پایتخت خافت، زندانى شدند.  

  زندگی امام صادق؟ع؟ به دو دوره تقسیم میشود:

1.دورهىهمعصرىبابنىامّیه: مبارزات امام صادق ؟ع؟بسیار صریح، حاد و روشن بود. 

 در مأل عــام به مردم می فرمودنــد: »ای مردم! آن کســى که از طرف خدا شایســته ى 

حکومــت و خافــت بــود، على بــود، بعد حســن، بعــد از او حســین؟ع؟، بعــد از او 

على بن الحسین؟ع؟، بعد از او محّمدبن على بود و بعد از او منم.«



2.دورهىهمعصـرىبـابنىعّبـاس: مبـارزات امـام صـادق؟ع؟ در پوششـى از تقّیـه، ادامـه 

داشـت زیـرا:

 ناظر و مراقب است؛
ً
 چون حکومت بنی عّباس تازه نفس است بر اوضاع کاما

 حکومت بنی عّباس، امام صادق؟ع؟، اطرافیانش و شیعیان را می شناسد چون قبا با 

هم علیه حکومت بنی امیه تاش میکردند.

  مبـارزات این سـه بزرگـوار از مبارزات کربـا میروَید، ایـن نیمروز بسـیار حّسـاس -از صبح تا 

عصر عاشـورا- اگرچه کوتـاه بود، اّمـا مادر تمـام مبارزات شـیعه بود.

  ایـن، نصـف روز مایـه داد به تمـام نهضتهـاى شـیعه در طول تاریـخ؛ و اگـر بـر مبالغه حمل 

نشـود، مایه داد بـه تمـام نهضتهاى انسـانى طـول تاریخ.



حیات سیاسی امام صادق؟ع؟ 
هفتم چڪیـده�فتــار
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  همیشــه مبــارزات سیاســى و فّعالّیتهــاى حــاد و تنــد بایــد در وقتــى صــورت بگیــرد کــه بقدر 

کافــى فّعالّیتهــاى فکــرى و تبلیغاتــى و ایدئولوژیکــى انجــام گرفته باشــد.

  در زمــان امــام حســن و امــام حســین؟امهع؟ دنیــاى اســام تــا حــدود زیــادى آگاه شــده بــود کــه 

یــك جریــان دیگــرى غیــر از جریــان حاکــم، در عالــم اســام وجــود دارد. و آن نهضــت مقاومت 

تشــیع بــود. فّعالّیت هــای تبلیغــی ایــن نهضــت بــه دو صــورت انجــام می گرفــت: 

1. بیان حقایق و تبیين فکر و ایدئولوژى، توسط امام حسن و امام حسین؟امهع؟؛

2. فــداکاری و فریادهــاى پرخــروش توســط ُحجربــن عدی هــا و ُرشــید هجری هــا و 

... و  عمروبن الحمق هــا 

  اّمــا این هــا بــراى یــك حرکــت منّظــم از طــرف خانــدان پيغمبــر بــرای گرفتــن قــدرت کافــى 

ــود. نب

ــراى  ــط ب ــه فق ــد و ن ــت آم ــراى حکوم ــط ب ــه فق ــین بن على؟امهع؟: ن ــام حس ــی قی ــت اصل   عل

شــهادت؛ یــك چیــز ســومی بــود، امــام حســین ؟ع؟حرکــت کــرد بــراى انجــام یــك واجبــى کــه 

ــاع. ــدن ارتج ــد آم ــد از پدی ــامى بع ــاب اس ــد انق ــود از تجدی ــارت ب عب

  دو مسئولّیت امام سّجاد و امام باقر؟امهع؟: 

1. تبیين حقایق دین؛

ب و مجّهز.
ّ

2. تشکیل یك جمعّیت مهذ

  امــام صــادق ؟ع؟در یــك دوره اى زندگــى میکــرد کــه دشــمنان دیریــن بنى هاشــم، 

ــت ــاط امام ــل نش ــه، اوای ــر دوران بنى امّی ــد. اواخ ــف بودن ــت ضع ــه در نهای ــى بنى امّی  یعن
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 امام صادق؟ع؟ است. در این دوران، امام صادق؟ع؟ مبارزاتش خیلى حاد، صریح و قاطع بود. 

  علــت روى کار آمــدن بنى عّبــاس در نهضــت ضــّد اموى و تشــکیل نشــدن حکومت توســط 

امام صــادق؟ع؟:

 مــردم هنــوز به طــور کامــل ســاخته نشــده بودنــد؛ آمــاده نبودنــد کــه کســى مثــل ائمــه زمــام 

ــام  ــد انج ــال بع ــت س ــا بیس ــوى ده ی ــّد ام ــت ض ــن نهض ــر ای ــرد. اگ ــت بگی ــه دس ــت را ب حکوم

میگرفــت، در رأس ایــن انقــاب امــام صادق؟ع؟یــا فرزنــدش موســى بن جعفر؟مهع؟ قــرار میگرفت.

  سه علت عملی نبودن قیام توسط امام صادق؟ع؟ بعد از روی کار آمدن بنی عباس:

1. امام صادق؟ع؟ یاران اندکی داشت؛

2. اکثرّیت مردم فریب خورده شعار انقابى بنى عّباس بودند؛

3. بنی عباس دشمن تازه نفسی بود که اسرار خاندان بنی هاشم را می دانست.

  ابتکارات امام صادق؟ع؟:

1. تبلیغات خود را از نو شروع کرد و مردم را با حقیقت بنى عّباس آشنا نمود؛

2. طرز فکر تشّیع را در بین مردم ترویج کرد؛ 

3. جمعّیتی را که باید کنار امام حرکت و قیام کنند، تربیت کرد.

  در ده ســال اول، بنى العّبــاس گرفتاری هاییــی داشــتند و فرصــت پرداختــن بــه امــام 

صــادق؟ع؟را نداشــتند، در نتیجــه مجالــى بــراى امــام صــادق؟ع؟ به وجــود آمــد کــه ایــن چندین 

ــت.  ــال اس ــت از آن ده س ــزار روای ه

  بعــد از اینکــه منصــور فــارغ و آرام شــد، متوجــه شــد فرزنــدان علــى؟ع؟ همــان فعالیت هــا 

هفتم:حیاتسیاسیامامصادق؟ع؟ چکیدهگفتار
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 و مبارزاتــی کــه در زمــان بنى امّیــه میکردنــد، از نــو شــروع کرده انــد. ایــن بــود کــه بــه 

امام صادق؟ع؟پرداخت و ایشان را مّدتها تبعید کرد.

  یکــى از کارهــای امــام صــادق؟ع؟ ایــن بــود کــه بــا گروه هــاى انقابــِى حــاد، پيونــد نزدیــك 

داشــته باشــد. ماننــد قیــام زیدبن على بن الحســین و قیــام محّمدبن عبدهللا بن حســن ، 

ــه. ــس زکّی ــب نف صاح

  امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد؛ دوســت دارم کــه شورشــگران آل محّمــد مشــغول اقدامــات 

حاّدشــان بشــوند، مخــارج داخلــى و شــخصى و کارهایشــان بــا مــن.

  موضع امام صادق؟ع؟ در برابر خلفاى زمان:

1. دســته ای از روایــات، امــام صــادق؟ع؟ را طفیلــى دســتگاه بنى عّبــاس و عافیــت طلــب و 

تســلیم دســتگاه معّرفــى میکنــد؛

2. دســته ای دیگــر از روایــات ، امــام صــادق؟ع؟ را بــه صــورت یــک آدم پرخاش جــوی 

بهانه گیــر مخالــف دســتگاه معّرفــى میکنــد.

ــد. در  ــی باش ــادق؟ع؟ م ــام ص ــه ام ــر تقی ــی ب ــات مبتن ــته اول روای ــد دس ــده ای معتقدن   ع

ــن  ــد ذلیــل شــود و ای ــر مقابــل طاغــوت زمــان نمــی توان ــوان رهب ــه عن صورتــی کــه ایشــان ب

 جــاى تقّیــه نیســت و ایــن دســته از روایــات بــه دلیل 
ً
منافــى بــا مقــام امــام اســت؛ اینجــا اصــا

ــت. ــردود اس ــاس م ــه بنی عب ــته ب ــان وابس ــود راوی وج

ــه اســت کــه  ــه و عاقان   بقــدرى تشــکیات امــام صادق؟ع؟مســتحکم و کارهایــش مدّبران

اوضاع کشــتن علنــى امــام صادق؟ع؟فراهم نیســت؛ لــذا منصــور، امــام صادق؟ع؟را مســموم 
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ــد. میکن

  امام صادق؟ع؟در آخرین لحظات زندگى اش دو ضربه دیگر به منصور میزند:

1. نمیگــذارد مســئله ى کشــته شــدن او مکتــوم بمانــد. میگویــد تــا هفــت ســال شــیعیان و 

دوســتان مــا، هنــگام موســم حــج و در منــا بــراى مــن گریــه کننــد؛

2. جانشــیِن خــود را مکتــوم میکنــد و بــا معرفــی چنــد وصــی در وصیــت نامــه خــود، 

نمیگــذارد منصــور جانشــین حضــرت را بشناســد.

ــدر و  ــا رفــت و موســى بن جعفر در اّول امامــت مشــغول کارهــاى پ   امــام صــادق؟ع؟از دنی

ادامــه ى راه پــدر شــد.

ــرى  ــاى ظاه ــه ى تضاده ــه مرحل ــاد را ب ــِى ح ــاى انقاب ــته قضای ــته آهس ــم آهس ــام هفت   ام

میکشــاند.

  موســى بن جعفر هــم کــه در حــرم پيغمبــر اســت تــا شــنفت کــه هــارون گفــت: ســام بــر تــو 

ای پســرعمو، صدایــش را بلنــد میکنــد و میگویــد: درود بــر تــو اى پدر.

  امــام کاظم؟ع؟بنابــر درخواســت هــارون بــرای بازگــردان فــدک، حــدود آن را بــه انــدازه کل 

جغرافیــای حکومــت بیــان میکنــد و می فهمانــد که شــعار تشــّیع یــك روزى فــدك بــود و امروز 

شــعار تشــّیع، حکومــت اســت.

ــرض  ــته در ع ــان توانس ــت و و ایش ــى بن جعفر اس ــت موس ــکوفاییی امام   دوران، دوراِن ش

قّیتهاییی به دســت بیــاورد و کســانى را دور خــود جمع کنــد. دو ســه انقاب 
ّ

ایــن چنــد ســال موف

ماننــد انقــاب حســین بن على؟ع؟ - شــهید فــّخ- در ایــن خــال انجــام میگیــرد. 

هفتم:حیاتسیاسیامامصادق؟ع؟ چکیدهگفتار



  وضع شیعیان موسى بن جعفر؟مهع؟ آن چنان است که هارون را بترساند و بیمناك کند. 

  همیــن زمینــه بــود کــه بعدهــا مأمــون را ناچــار کــرد کــه على بن موســى الّرضا را از مدینــه فرا 

خواَنــد و در خراســان کنــار دســتش نــگاه دارد و بــراى اینکــه حیثّيــت او را از نظــر شــیعه پایيــن 

بیــاورد، به صــورت ظاهــر خافــت و بعــد والیتعهــدى را بــه او بدهــد.

ــکیاتى، در  ــاظ تش ــیعه از لح ــکرى؟مهع؟، ش ــام عس ــادى و ام ــام ه ــواد و ام ــام ج ــان ام   در زم

ــود. ــتقامت ب ــدرت و اس ــت ق نهای

  بــراى همیــن اســت کــه امــام جــواد در 25 ســالگى، امــام هــادى در 42ســالگى و امــام 

شــند. 
ُ

عســکرى را در 28 ســالگى میک

ــکان  ــروج و ام ــال خ ــا مج ــود، اّم ــغول کار ب ــّیع مش ــکیات تش ــد تش ــن دوران، هرچن   در ای

ــود. ــى ب ــام، منتف قی



اقدامات انقالبی ائمه و رفتار 
ی ایشان با علما و شعرای دربار

هشتم چڪیـده�فتــار
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اقدامات انقالبی ائمه:

  روایات مبنی بر سازشکاری ائمه با دستگاه خافت جعلی است.

ـــدگان  ـــیله ى بازمان ـــه به وس ـــهاییی ک ـــر از شورش ـــه غی ـــد، ب ـــه بع ـــادق؟مهع؟ ب ـــام ص   از روزگار ام

ــیله ى  ــه به وسـ ــری کـ ــاّد دیگـ ــت حـ ــی از فّعالّیـ ــت، رگه هاییـ ــام میگرفـ ــّوت انجـ ــدان نبـ خانـ

ائّمـــه ى مـــا رهبـــرى میشـــده اســـت بـــه چشـــم میخـــورد کـــه نمونه هـــاى فراوانـــى را پيـــدا 

میکنیـــم ماننـــد:

ى بن خنیـس با یـك نفر دیگـر وارد منـزل امام صـادق؟مهع؟ میشـوند . گویا امـام اینها را 
ّ
 معل

به یـك مأمورّیتى فرسـتاده اسـت. 

امـام وقتى که دیـد اینهـا سـربلند برگشـتند، فرمود شـما یکـى از ایـن دو ُحسـنى)پيروزی بر 

دشـمن یا شـهادت(   را گیـر آورده اید. 

  رفتار خشن خلفا با ائّمه هم دلیلی بر وجود فّعالّیتهای حاّد ایشان است:

 چهار هـزار شـاگرد امام صادق؟مهع؟ کسـانى هسـتند کـه به تبعیـدگاه امـام میرفتنـد، روزها 

منتظـر میماندند، امـکان دیـدار امام بـراى آنها پيـش نمى آمد؛ یـا مأیوس برمیگشـتند، یا 

فقط یکـی دو حدیـث از امام می شـنيدند.

 موسى بن جعفر؟مهع؟ یك مّدتى از عمرش را در کوه ها و قریه هاى اطراف شام فرارى بوده. 
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رفتار ائمه با علمای وابسته به دستگاه خالفت:

  بعد از پيامبر، مردم میخواسـتند همه چیـز را از دید پيغمبـر اکرم؟ص؟ و رهبر اسـام ببینند. 

اگـر از پيغمبر یـك مطلبـى نقل میشـد، مـردم بى قید و شـرط قبـول میکردنـد. نتیجـه اش این 

شـد: عّده اى که از گفتـار و اعمال پيغمبـر مطالبـى را نقل می کردند، شـدند سررشـته دار فکر و 

فرهنـگ و عقیـده و عمل مردم مسـلمان.

  در این وضعیت حکومت های باطل، برای رسـیدن به اهداف خود چهره هاى ناشـناخته ى 

ناموّجـه را بـا اسـتفاده از تبلیغـات و زر و زور، به صـورت یـك صحابـى بـزرگ بـه مـردم معرفـی 

کردند تا هرکـس میخواهـد حدیثى بشـنود، از اینها بشـنود.

ى یهودى 
ّ

  یکى از آن چهره هـا کعب االحبار اسـت که حّتـی پيغمبر را درك نکـرده! او یك مـا

بـوده و در زمـان خلیفه ى دّوم مسـلمان شـده. دیگرى ابوهریره اسـت کـه زمان معاویه شـده 

محـّدث بزرگ.

  وظیفـه  ی آنهـا ایـن اسـت کـه زمینـه ى جامعـه را آن چنـان آمـاده کننـد کـه معاویـه بتوانـد 

به آسـانى بـر ایـن مـردم حکومـت کنـد.

  در این میان، عّده اى هم افکار و گرایشـهاى خاّص خودشـان را به نام اسـام به خورد مردم می دادند 
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از جمله یهودى ها که اسـاطیر تورات را به این وسـیله به خورد اسام دادند و اسـرائیلّیات درست شد.

  نتیجه این شد که جامعه اسامی پر شد از حدیث دروغ از زبان پيغمبر و صحابه اولین.

  این احادیث جعلی وسـیله ای بوده تـا حکومتهای باطل بـه قدرت خود ادامـه دهند و این 

عامل در زمان امام چهـارم تا امام یازدهم فراوان وجود داشـته اسـت.

  نمونه هاییی از علمای در خدمت دستگاه خافت:

 محمدبن شهاب)مسلم( زهری

 عبدهللا بن زبیر

 عبدهللا بن عمر

 علما و ُزّهاد و ُعّبادی که در خدمت منصور بودند مثل ابراهیم ادهم و ...

  نمونه هاییی از برخورد ائمه با علمای در خدمت دستگاه خافت:

 امـام باقر؟ع؟بـه ِعکرمـه کـه شـاگرد ابن عّبـاس و حاشیه نشـین عبدالملـك بود ایـن گونه 

خطـاب می کنـد: واى بـر تـو اى غامـك مـردم شـام! اى َبـرده ى بى مقدار.

 امـام سـجاد؟ع؟ بـه محّمدبن مسـلم ُزْهـری کـه مقـام علمـى اش مـورد قبـول تمـام علما 

و محّدثیـن و فقهـاى زمـان خـودش بـوده در نامه ای مینویسـد: تـو با ایـن وضعّیـت، اهل 

آتشـى؛ خدا بـه تـو رحـم کند.
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ــا و  ــا تقصیرهـ ــد، یـ ــول کنـ ــو را قبـ ــاى تـ ــت عذرهـ ــرداى قیامـ ــدا فـ ــه خـ ــن کـ ــان نکـ  گمـ

کوتاهى هـــاى تـــو را بـــه نظـــر عفـــو و اغمـــاض بنگـــرد.

  قصورها و تقصیرهاى محّمدبن مسلم ُزْهری در بیان امام سجاد؟ع؟:

 سـبك ترین گناهى که تو بر دوش گرفته اى، این اسـت که وحشـت ظالم را از بین برده اى. 

راه گمراهى و ظلم و عـدوان را براى او هموار کرده اى.

 هروقـت تو را به خـود نزدیك کـرد، مثل بـّره ى رام و سـربه راه و مطیعـى رفتى؛ هـر کارى او 

خواسـت کردى.

 هرکس هرچه به تو داد، ولو مال تو هم نبود، گرفتى.

  تو به کسـى که حق یك حق دار را به او نرسـانده نزدیك شـدى و نتوانسـتى از مسـیر باطِل 

او اندکـى او را منحرف کنى.

 کسى را دوست خود گرفتى که او خدا را دشمن خود گرفته است.

 میله اى هستى که سنگ آسیاى مظالم بنى امّیه بر محور تو میچرخد.

 نردبانى به سوى گمراهى آنها شدى، دعوت کننده ى گمراهى آنها شدى. پس تو هم با آنهاییی.

 به وسـیله ى تـو در دل دانایـان شـك وارد می کننـد و دل جاهـان را به سـوى خـود جلـب 

میکننـد و مـردم را به سـوى خـود عاقه منـد میکننـد.

ایشانباعلماوشعرایدرباری هشتم:اقداماتانقالبیائمهورفتار چکیدهگفتار



رفتار ائمه با شعرا:

  همـان انـدازه اى کـه دانشـمندان و فقهـا نقـش حّساسـى دارنـد، در سـطحى دیگـر، همیـن 

نقـش را شـاعران هـم دارنـد. 

  حکومت هـا از شـاعران زمـان به نفـع خـود اسـتفاده می کردنـد و آنهـا حـق را می کوبیدند و 

باطـل را تأیيـد میکردنـد؛ ائّمـه هـم یـك عـّده شـعراى زبـان دار از شـیعه را، اطراف خـود جمع 

کردنـد و بـرای تشـویق جایزه هـاى کان دادنـد.

میت بن زید 
ُ

  امام صـادق؟ع؟و امام باقـر؟ع؟از لحاظ وضع مالـى در مضیقه بودنـد؛ اّما وقتـی ک

اسـدی، شـاعر مجاهـد شـیعه قصیـده اى میگویـد، امام صـد هـزار درهـم برایـش فراهـم میکند. 

ـر و نافذ اسـت.
ّ
به خاطر این اسـت کـه دعوت شـعرى بسـیار بااهّمّیـت، مؤث

ـر« شـاعر آمـد پيش امـام باقر؟ع؟و ایشـان بـا عتاب بـه او گفتنـد: با اینکـه با مـا اّدعاى  َثیِّ
ُ

  »ک

میـت، گفتنـد: »حـاال تـو 
ُ

دوسـتى میکنـى، عبدالملـك را مـدح میکنـى؟ سـپس رو کردنـد بـه ک

بخوان«. بنـا کرد آن اشـعار عالى و بلند »هاشـمّیات« خود را خواندن، که سـر تـا پایش انقاب 

میـت به خاطر همین شـعرها بیسـت سـال متـوارى بـود و در آخر هم کشـته شـد.
ُ

بـود. ک

ـغ بزرگ و جـزو ارکان تشـّیع در زمان خـود و محبوب امام هشـتم 
ّ
  دعبل ُخزاعی، شـاعر، مبل

 . ست ا



امامزادگان انقالبی و شورشگر 
نهم چڪیـده�فتــار



42

چکیده گفتارهای کتاب همرزمان حسین)؟ع؟(

  از روزگار امـام باقر؟ع؟تـا امـام حسـن عسـکری؟ع؟ در هـر برهـه ای از زمـان، یکـی از فرزندان 

حانه زده اند و دیـر یا زود 
ّ
ائّمـه در مقابل دسـتگاه خافت قیـام کرده و دسـت به شـورش مسـل

 سـرکوب و مغلوب شـده اند.
ً
هـم غالبـا

  دو قضاوت درباره شورش و انقاب امامزاده ها:

1. صحیـح بـودن انقاب هـای امامـزادگان: گروهی معتقـد بوده اند کـه کار درسـت و الزمی 

بوده اسـت. برخی هم در ایـن میـان معتقد بودنـد اگر کسـی ایـن کار را نمیکـرد، از حوزه ی 

تشـّیع خـارج بود.

2. نادرسـت و تندروانـه بـودن اقدامـات امامـزادگان: گروهـی هـم معتقـد بودنـد کـه این 

 قیام نبوده، 
ً
امامزاده هـا، مردمان افراطـی و تندروییی بوده اند و وظیفـه در آن زمان اساسـا

بلکه بایـد سـکوت میکردند.

  علـت بدنامـی امامـزادگان انقابـی در تاریـخ: یکـی از شـیوه های معمـول حکومت هـای 

ظالـم، بدنام کردن دشـمنان خـود در میان مـردم اسـت. روایات ضـّد امامزاده ها را دشـمنان 

ایـن انقابّیون درسـت کرده انـد تـا ایـن انقابّیـون را از نظرهـا بیندازند. 

  امامزادگان انقابی به دو دسته تقسیم میشوند:

1. امامــزادگان دنیاطلــب؛ بــرای رســیدن بــه مــال یا مقــام دنیــوی قیــام میکردنــد و پس از 

مدتی بــا حکومــت آشــتی میکردنــد. مانند زیدبــن موســی الکاظم)بــرادر امــام رضا؟ع؟(

2. امامـزادگان دیـن دار و حق طلـب؛ ایشـان وقتـی وضع اجتمـاع خـود را برخاف اسـام و 

قرآن میدیدند، درصدد امـر به معروف و نهـی از منکـر برمی آمدند و قیـام میکردند، مانند 
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زیدبن علی بـن حسـین)برادر امـام باقـر؟ع؟( و محّمدبن عبدهللا)صاحب نفـس زکّیه(

  روایاتی در فضیلت زیدبن علی بن حسین:

 پيغمبر میفرماید: از فرزندان حسـین؟ع؟ کسـی به نام زیـد خروج خواهد کرد و کسـانی که 

حدنـد و در روز قیامـت زودتر 
ُ
با او کشـته بشـوند و به شـهادت برسـند مانند شـهدای بدر و ا

از دیگر شـهیدان به بهشـت وارد میشوند.

ـد شـد، مـن قـرآن را باز کـردم، ایـن آیـه آمد: 
ّ
 امـام سـجاد؟ع؟ میفرماینـد: وقتـی زیـد متول

 ُیقاِتلوَن ِفی َسـبيِل اهَّلِل 
َ

ـة ُهُم الَجنَّ
َ
نَّ ل

َ
ُهم ِبـا

َ
مَوال

َ
نُفَسـُهم َو ا

َ
»ِانَّ هللَا اشـَتَرى ِمـَن الُمؤِمنیـَن ا

ـوَن َو ُیقَتلـون«، فهمیدیـم کـه ایـن بّچـه همـان زیدی اسـت کـه پيغمبـر فرموده اند.
ُ
َیْقُتل

َ
ف

  هدف زیدبن علی از قیام:

 در خطبـه ای زیـد انگیـزه ی خـودش را از قیـام، امربه معـروف و نهی ازمنکـر و انتقام خون 

شـهدای کربا معّرفـی میکند.

 در یک جـا انگیزه ی خـودش از قیـام را اصـاح اّمت معرفـی میکنـد و میگوید مـن قیامم 

برای اصـاح اّمت اسـت. 

  رابطه امام صادق؟ع؟و زید بن علی:

 زیـد دربـاره امـام صادق؟ع؟میگفـت: خـدای متعـال در هـر زمانـی یـک حّجتـی بـر خلـق 

گذاشـته و در زمـان مـا حّجـت بـر خلـق جعفربن محمـد بـرادرزاده مـن اسـت.

 امـام صادق؟ع؟بعد از شـهادت زید فرمودنـد: خدا عموی من زیـد را رحمت کنـد؛ او، هم 

برای دیـن ما و هـم برای دنیـای ما نافـع بود. بـه ایـن معنی کـه دیـن را ترویج میکـرد، قرآن 
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چکیده گفتارهای کتاب همرزمان حسین)؟ع؟(

را زنده میکرد و دشـمنان قـرآن را از بیـن میبرد.

 امـام صـادق؟ع؟در برخورد بـا یکـی از افـرادی کـه در قیام زید شـرکت کـرده بود، دسـتش 

را بلند کـرد و گفـت: خدایـا! مـرا در ثـواب کشـتن هاییی کـه این مـرد انجـام داده شـریک کن.

 یک جـای دیگر آمـده که امـام صادق؟ع؟امـور خاندان آن کسـانی را که با زید شـهید شـده 

بودند بـه عهده گرفـت و زندگـی آنهـا را اداره می کرد.

  در مورد روایات واردشـده در مذّمت زید شـواهد نقلی فراوانی هسـت که ایـن حرف دروغ 

است.

  روایاتی که در مذمت زید آمده اسـت، خاف اسـام و دروغ اسـت و ممکن نیسـت راسـت 

باشد.

  درباره شـکل گیری فرقه ی زیدّیه پس از شـهادت زیـد، باید توّجه داشـت که زیدّیـه از زمان 

 داعیه ی امامت نداشـته است. 
ً
زید شـروع نشـده  اسـت و زید اصا



تقیه
دهم چڪیـده�فتــار
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چکیده گفتارهای کتاب همرزمان حسین)؟ع؟(

  در اسام، بلکه در همه ی ادیان الهی یک اصلی به نام تقّیه داریم. هیچ کس نباید منکر بشود 

که در مکتب تشّیع یک اصلی به نام تقّیه وجود دارد. 

  روایاتی که تقّیه را به طور قاطع تأیيد میکند:

1. »تقّیه، آئین من و ممشای من و ممشای پدران من است.« 

2. »کسی که تقّیه ندارد، دین هم ندارد.« 

  تقّیه در فارسی به معنای »استتار«، »به طور مکتوم عمل کردن« یا »ایجاد تشکیات« است اّما 

معنای واقعی آن از اینها وسیع تر و عمیق تر است.

  یک تصور غلط در مورد تقیه رایج است که: اگر یک واجبی را تشخیص دادی لکن یک خطری 

در انجام این واجب تو را تهدید میکند، این واجب را انجام نده. 

  معنای صحیح تقیه این است که اگر یک کاری در عالم واقع و عمل برای انسان دارای خطر و ضرر 

 انجام بگیرد و آسیبی به آن کار نرسد.
ً
است، انسان باید آن کار را به صورتی انجام بدهد که کار حتما

  در معنای رایج و غلط، تقّیه موجب برگشتن است، در معنای صحیح، تقّیه موجب پيش رفتن.

  تقّیه یک وسیله ای است برای رساندن انسان به هدفش. در منطق اسام، وسیله ای که انسان 

را به هدف میرساند، نباید برخاف هدف باشد. اگر انسان به وسیله ی یک جنایتی ممکن است 

به هدف برسد، این را تقّیه نمیگویند.

  در سیره ائمه، کارهای تشکیاتی برای مبارزات پنهانی و سیاسی، تقیه نام دارد.

  وسایل استفاده از تقیه:

1. حفظ نظم و مراقبت کردن از اصول و برنامه ی مقّرر
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2. استتار و کتمان

3. ایجاد ارتباطات و تشکیات: هماهنگ ساختن فّعالّیتهای شیعی و ایجاد روابط خاص میان 

شیعیان، گروه ها و شخص امام.

  نمونه هاییی از رفتارهای سّری و از روی تقّیه در روایات:

1.روشمخصوصبراینامهنگاری: احمد بن اسحاق از امام عسکری؟ع؟ درخواست میکند که 

با دست خط ایشان آشنا بشود تا نیازی به امضای امام نباشد و اگر نامه ها به دست حاکمان 

عباسی افتاد، بتواند ارتباط خود را با امام انکار کند.

2.ایجادتشکیالتمستحکم: امام عسکری؟ع؟ به عده ای از شیعیان نامه مینویسد و طرف داران 

خود را خویشاوند و نزدیک خودش میداند و می گوید میان دو مؤمن، پيوند برادری است، مراد 

از مؤمن آن است که ایمان به امام عسکری؟ع؟ دارد و دنبال راه ایشان است، این همان ارتباط 

مستحکم تشکیاتی است میان امام و پيروانش.

3.ارسالنامههایسّری: امام نامه های خود را در داخل یک تکه چوب پنهان میکند و بدون 

اطاع دادن از محتوای آن به خادمش می سپارد که چوب را به جاییی برساند. معلوم میشود 

کاغذهای معمولی نبوده که به صورت پنهانی و ناشناس ارسال کردند.

  ِروایاتی مبنی بر تقّیه نام داشتن کارهای تشکیاتی ائمه:

ذیَن إَمُنوا اصِبروا َو صابروا َو راِبطوا« ؛ امام میفرماید: پایداری کنید در 
َّ
َها ال یُّ

َ
1. در ذیل آیه: »یاأ

مصیبت ها. پایمردی کنید به وسیله ی تقّیه در مقابل آنها. رابطه برقرار کنید با رهبرتان. روشن 

است که این رابطه یک رابطه ی پنهانی و تشکیاتی است.
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2. در ذیل آیه ی سوره کهف که ذوالقرنین به درخواست مردم سدی در برابر حمله یأجوج و 

مأجوج میسازد، امام میفرماید: سّدی که میان مؤمن و یأجوج و مأجوج ها باید باشد، اسمش 

تقّیه است. وقتی برطبِق تقّیه عمل کردی و داخل تشکیات بودی دیگر نمیتوانند به تو راه 

پيدا کنند.

3. در کتب سیره راجع به همه ی ائّمه از امام حسین؟ع؟ تا امام یازدهم نقل شده است که یک نفر را 

به عنوان باب، معّین میکردند که مسائل پنهانی بین امام و دیگران به وسیله ی او انجام میگرفته 

است. آنها کلید تشکیات تشّیع محسوب میشدند. مانند: یحيی بن اّم طویل در زمان امام 

سجاد؟ع؟ و... .

4. سدیر صیرفی پس از اینکه از ماقات امام صادق؟ع؟باز می گردد و هنگامی که از دروازه شهر 

بیرون می رود، امام نامه خود را به وسیله افراد خاص و به صورت پنهانی به دست او میرساند.

5. در معنای تقّیه معنای جهاد گنجانده شده است. در روایت است که مؤمن درهرحالی جهاد 

میکند، اگر دولت حق بر سر کار بود در کنار امام آشکارا جهاد می کند و اگر دولت حّقی بر سر کار 

نبود، همین جهاد را میکند اّما با تقّیه، یعنی پنهان.

6. تقّیه در بعضی از روایات به معنای نعل واژگونه زدن است؛ یعنی از این طرف برو منتها کاری 

کن که دشمنت خیال کند از آن طرف رفته ای.

  درنتیجه اگر کسی تقّیه را به معنای کار نکردن و منصرف شدن از رسیدن به هدف بگیرد، این 

نشان میدهد که با مبنای تشّیع و ائّمه در باب تقّیه آشناییی ندارد، تقّیه توأم با عمل و جهاد است. 

تقّیه چیزی در مقابل عمل نیست، شکلی برای عمل است.





زمان حسین) ؟ع؟ ( چکیده گفتارهای کتاب همر
حضرتآیتهللاالعظمیسّیدعلیخامنهای از دهگفتار

در تحلیل مبارزات سیاسی امامان معصوم) ؟مهع؟ (


