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 ظاهری یتوال راستای در جهاد-درس یازدهم

 قوانین و گرفتند می برعهده جامعه را رهبری خدا رسول از پس بایست یائمه )ع( م

 آن در جامعه شد و مواجه موانعی با مسئله این تحقق اما. کردند یم اجرا را اسالم

 خداوند، دستور به پیامبر .نرفت پیش بود، کرده ترسیم پیامبر که مسیری

 معرفی خود جانشین عنوان به را بزرگوار آن ذرّیه و فرزندان از علی تن امیرالمؤمنین

 با علت دو به بزرگوار امامان بود، سپرده آنان را به جامعه اداره و رهبری و بود کرده

 :کردند می مبارزه خود زمان حاکمان

 برای بود الزم و شده سپرده آنان به خداوند جانب از جامعه اداره و رهبری آنکه ،اوّل

 غاصب حاکمان امکانات، و شرایط وجود صورت در و خیزند پا به این وظیفه انجام

 اجرا به را دین قوانین راستین، اسالم مبنای بر تشکیل حکومتی با تا کنند برکنار را

 .سازند برقرار را عدالت و درآورند

 مردم به و می گذاشتند پا زیر را اسالم قوانین غاصب، حاکمان این که آنکه ،دوم

 از نهی و معروف به امر اصل براساس که داشتند وظیفه نیز می کردند؛ امامان ستم

 مردم حقوق از و شوند اسالم قوانین پا گذاشتن زیر مانع و کنند مقابله آنان با منکر

 .نمایند دفاع

 ،قَبلکَ مِن اُنزِلَ ما وَ اِلیَکَ اُنزِلَ بمِا امَنوا اَنَّهُم یَزعُمونَ الَّذینَ اِلیَ ترَ اَلمَ»  *تدبر آیه

 مهیُضِلُ اَن الشَّیطانُ یُریدُ وَه ب یکَفُروا اَن اُمِروا قَد وَ الطاّغوتِ اِلیَ یَتحَاکمَوا اَن یُریدونَ

 به و شده نازل تو بر آنچه به برند می گمان که را کسانی ندیدی )آیا« بعَیدًا ضَاللً

 را طاغوت حکم خواهند می که درحالی دارند، شده، ایمان نازل تو از پیش آنچه

می  شیطان و ورزند کفر به طاغوت، که شده داده دستور آنان به آنکه با بپذیرند،

 (.بکشاند عمیق گمراهی به را آنان خواهد

حکم آن در پی ایمان حقیقی، پذیرش حکم کفر به طاغوت و نپذیرفتن  مفاهیم:

طاغوت علت گمراهی دور توسط شیطان، این آیه دلیل مبارزه امامان با طاغوت و 

 نپذیرفتن طاغوت است.

 حاکمان با مبارزه در امامان کلی اصول

 

 عنوان به را خویش عصر غاصب حاکمان از هیچ یک :  امامان،عدم تایید حاکمان-1

 مردم به مختلف شیوه های به را موضوع این و نمی کردند تأییدخدا  رسول جانشین

 .می کردند اعالم

 امام عنوان به را خود همواره بزرگواران، : آنحقّ بر امام عنوان به خویش معرفی-2

 تنها بدانند مردم که ای گونه به می کردند؛ معرفی اکرم پیامبر حقّ جانشین بر و

 در صادق امام مثال، طور به .اند جامعه حقّ بر امامان و خدا رسول جانشینان آنها

 اعالم خود آن از را حکومت حقّ جمعیت، انبوه میان درحج  مراسم در و عرفه روز

 سپس و علی او از پس بود، رهبر و امام خدا رسول! مردم ای»و فرمودند:  نمودند

 من اکنون و بودند امام ترتیب، به علی محمدبن و حسین یبن عل و حسین و حسن

 «.هستم امام

 با متناسب را حاکمان با مبارزه شیوه : امامان،مبارزه درست های شیوه انتخاب-3

 هم و بماند باقی راستین اسالم تفکر هم که ای گونه به زمان برمی گزیدند؛ شرایط

 زندگی روش هم و شود، سست عباس بنیو  امیه بنی جور و ظلم بنای تدریج، به

 .گردد معرفی آینده نسلهای به امامان،

 عصر ایشان، امام امامت تا پیامبر رحلت از بعد سال 250 طول در اطهار ائمه رفتار

 یک به رسیدن برای خواهد می شخص یک گویی که است یکدیگر مکمل چنان

یک  گویی که ای گونه نیست؛ به یکدست مسیر ولی بپیماید، مسیری را مقصد،

 فرهنگی و سیاسی مختلف شرایط در و است کرده زندگی سال 250 که است انسان

 .است کرده عمل و برگزیده مناسب را های روش

باعث  سالها این بیشتر در عباس بنی و امیه بنی حاکمان ستمگری و خشونت البته

 آن به دشمن که را خود مبارزات و اقدامات از بخش آنبکوشند  اطهار ائمهشد تا 

 دارند، نگه مخفی را خود اقدامات یعنی ببرند؛ پیش بهتقیه  قالب در دارد، حساسیّت

 موارد، این جمله از. بخورند ضربه کمتر دشمن، به زدن ضربه عین در که ای گونه به

  .بود اسالمی سرزمین مختلف نقاط در آنها یاران و میان امامان ارتباط

 امامان مبارزۀ بر کوتاه مروری

 ماند، محروم اسالمی جامعه رهبری در خود مسلم حقّ از اینکه از پس )ع(علی امام

 در هم گیری هگوش حال، ندرعی. کرد پیشه سکوت اسالمی نوپای نظام حفظ برای

 یم انتقاد دید، یم اسالم موازین خالف را کاری هرجا حضرت، آن نگرفت؛ پیش

 حکومت وقتی امام. نمود یم یاری را آنان خواستند، یم کمک وی از که هرجا و کرد

 همچون ظالمی و فاسد فرمانداران برکناری دستور سرعت به گرفت، دست به را

 .پرداخت جامعه در عدالت برقراری به و داد را معاویه

 معاویه. کرد صادر را معاویه علیه جهاد دستور بزرگوارشان، پدر مانند نیز حسن امام

 خود با نبرد از را امام سپاه فرماندهان بیشتر توانست زیاد، های ههزین صرف با

 میل برخالف که دید آن بر را صالح سرانجام شرایط، سنجیدن با امام. کند منصرف

اما معاویه پای بند  .کند امضا صلح قرارداد معاویه با و بردارد دست جنگ از خود،

 قرارداد نماند.

 معاویه تا و گرفت پیش را بزرگوارش برادر روش همان معاویه زمان در حسین امام

 مردم او از شدید انتقادهای با ولی نکرد؛ جهاد او علیه( سال ده مدت به) بود زنده

 متناسب و داد تغییر را خود روش امام رسید، حکومت به یزید وقتی. کرد می آگاه را

 ایشان .کند قیام وی علیه و نرود یزید بیعت بار زیر گرفت تصمیم جدید، شرایط با

مانعدم تأیید حاک

ه  معرفی خویش ب
عنوان امام بر حقّ

ای انتخاب شیوه ه
درست مبارزه
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 که بینید ینم آیا»: فرمود ای خطبه در یزید، با نکردن بیعت و خود قیام تبیین در

 دارد حق مؤمن شرایط، این در. گردد ینم باطل مانع کسی و شود نمی عمل حق به

 جز را راه این در مرگ من. کند قیام باطل علیه و شود آماده خدا مالقات برای که

 اگر»همچنین فرمود: « .بینم ینم خواری و ذلت جز را ظالمین با زندگی و سعادت

 مرگ و ماند ینم باقی چیزی اسالم از بروند، یزید مثل کسی بیعت بار زیر مردم

 « .کرد اعالم باید را اسالم

 آغاز تشد به بیت اهل طرفداران و شیعیان سرکوبی ،حسین امام شهادت از پس

 تجدید به دعا، طریق از معارف گسترش کنار در سجاد امام جهت، همین به .شد

 مجدّد گرفتن قوّت و سجاد امام های فعالیت اثر در .پرداخت شیعیان نهضت حیات

 فرا باقر امام دوران در اصیل اسالم معرفی زمان امیه، بنی تدریجی ضعف و شیعیان

 امام، اقدام اوّلین. کرد آغاز را بزرگ فرهنگی و علمی نهضت یک ایشان و رسید

 مردم میان در را بیت اهل اعتقادات بتوانند که بود دانشمندانی و شاگردان تربیت

 مدینه در بزرگ علمی مدرسه یک گذاری پایه منزله به اقدام این. دهند گسترش

 شمار به ضروری اقدامی اسالم، جهان در گوناگون های فرقه ظهور به توجه با که بود

 حال، ندرعی. شد می تدریس اسالمی اصیل معارف علمی، مدرسه این در. رفت می

 نظر و برد می سؤال زیر را امیه بنی جبار و غاصب حاکمان شایستگی پیوسته امام

 علیه قیام زمان که بود معتقد امام. کرد یم بیان خالفت و امامت درباره را اسالم

 .است نرسیده فرا هنوز حاکمان این

 در. بود رسیده اوج به امیه یبن دستگاه به نسبت ناخشنودی صادق امام زمان در

 دیگری و عباسیان یکی کردند، یم فعالیت امویان علیه جریان دو شرایط، این

 خود مبارزه صادق امام جهت همین به. بودند بیت اهل دوستداران علویان،. علویان

 اشتباهات اثر بر .نمود تأیید را، خود عموی علی، زیدبن قیام حتی و کرد تر یعلن را

 امیه، بنی بر عباس بنی شدن پیروز و عباس بنی به آنها آوردن روی و مسلمانان

 دوره کاظم امام زمان .شد آغاز دوباره علویان به نسبت گیری تسخ و اختناق دوران

 و آشکار صورت به را آن و برنداشت مبارزه از دست ایشان اما بود، شدید اختناق

 .پرداخت شیعیان تربیت به و داد ادامه مخفی،

 ده. گرفت برعهده را شیعیان رهبری و امامت رضا امام ، کاظم امام شهادت از بعد

 محسوب سختی بسیار دوران که بود عباسی هارون دوره در ایشان امامت از سال

 عالق تعداد بر و بیشتر شیعیان فعالیت زمینه مأمون، آمدن کار روی با. شد می

 به خود، به علویان و امام جلب برای مأمون یکه طور به شد؛ افزوده امام به همندان

کرد. اما پس از مدتی امام را به  معرفی خود جانشین و ولیعهد را امام زور و اجبار

 شهادت رساند.

 یطور به آمد، پدید علویان و شیعیان برای سختی بسیار مرحله ،رضا امام شهادت با

 این از پس. شد مشکل نیز جواد امام خانه به آمد و رفت و معمولی ارتباط حتی که

 یک که محلی در و آوردند بود، خالفت مرکز که سامرا به اجبار به را هادی امام

 امام. رساندند شهادت به محل همین در باالخره و دادند منزل بود، نظامی پادگان

 .رسید شهادت به ترتیب همین به و محل همین در نیز عسکری حسن

از امام هادی )ع( درس بزرگ امام شناسی که برای شیعیان به  کبیره جامعه زیارت

 گرفت، اوج امامان نمایندگان و وکال فعالیت که بود دوره این در یادگار مانده است.

 شیعیان که شهرهایی در نماینده و وکیل عنوان به بزرگواران آن سوی از افراد این

 تعیین و شیعیان با پیوسته ارتباط وکال، این کار. شدند می منصوب داشتند، حضور

 یم مردم به را امام پیام و رسیدند یم امام خدمت مخفیانه آنان. بود آنان وظایف

 .گردید دوره این در شیعیان مپاشیدگیه از مانع ارتباطی، نظام این تشکیل. رساندند

 زمان در. کرد یم آماده نیز عصر امام غیبت برای را زمینه وکیل، طریق از ارتباط

 از پس یکی ترتیب به خاص، نایب چهار صغری، غیبت دوره در ،عصر امام امامت

 رسید، فرا (طوالنی) کبری غیبت دوره وقتی. بودند مردم و ایشان میان رابط دیگری

 دیگری قالب و شکل در جامعه راهنمایی و رهبری و شد قطع نیز ارتباط شیوه این

 .یافت ادامه

 امامان و پیامبر برابر در ما وظیفۀ

 رستگاری و نجات برای را خود زندگی همه و جان که هستیم کسانی شیعه و پیرو ما

 هستند ما بر ناظر اکنون هم آنان البته. رفتند الهی پیشگاه به و کردند فدا ها، انسان

 که است این ما وظیفه پس. کنند می چه آنان ببینند تا نگرند می خود پیروان به و

 بدانیم و نشویم شیعیان به نسبت دیگران بدبینی سبب که کنیم زندگی ای گونه به

 پیرو تا باشد همراه صالح عمل با باید اسم بلکه نیست؛ اسم به تنها بودن شیعه که

 ناًزَی لَنا کونوا» :فرمودند خود شیعیان به خطاب صادق امام .شویم آنان حقیقی

 (ما عیب و زشتی مایه نه باشید، ما زیبایی و زینت مایه) «ناشَی عَلَینا والَتکونوا


