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 چکیده

 یاز جمل ه مب ا   یعه،امامان ش  یژهو ، بهیامبرخاندان پ یابعاد و نقش رهبر یگاه،جا
و  ش ده یبح   م از آن یعیانش  یانو خصوصًا در م یاست که همواره در جامعه اسالم

از  یک یرا به دنب ا  داش ته اس ت   یمختلف یاسیو س ی،و اعتقاد یفکر یها کشمکش
و  ائم ه یمع  و یو رهب ر یب ه نق ش ب اط  اطیدرخور تأمل، توجه افر های یدگاهد

 یاس یو شواهد م ش س ینبه قرا توجهی یو ب یشانا یاسیس یبعد رهبر انگاشتن یدهناد
 یاس یس یآنها در تحوالت و رخ دادها ی یآفر به نقش نداشتن یو توجه کاف امامان
 اداس ت ،«یرمع ییام یمحم دعل»از همه به نام  یشتردر عصر  اضر ب یکردرو یناست  ا

خ ود، معو وب ب ه  یفاتدر آثار و تأل یسوربن گره خورده است  وجهه همت ودانشگاه 
 یتیرا شخص ام ام  کوش د یام ام اس ت  او م یو مع  و یباط  یو رهبر یشواییاثبات پ

 ی نک  د  ا یمعرف  یو کالم  یاسیس یها دور از ج به و در مجموع، به  یو باط  یمع و
 یاس یاثب ات ج ب ه س یمس ت دات ب را یعرضه برخ با یشانا یهمقاله، به دنبا  رد نظر
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 مقدمه
ن و ابعاد امامت  و شصصتی  امتام، منات تات اراوانت  بتیب متذاهب        در خصوص شئو

اسالم  و بیش ات همه، در بیب شیعیان در گراته اس ، تا جای  که ایب مسئله را  مومتا   
؛ 9: 5511)نتوبصت ،  تریب محتور تمتایف اقتر  و متذاهب استالم  انگاشت         توان اصل  م 

وگوهتا و   ایگاه و شتئون  است ، گ ت    . در اینکه امام، دارای چه ج(53: 5535شهرستتان ،  
تتوان   های بسیاری شده که ات نتیجه ایب بحث و ات رهگذر همیب منات ات، م  کشمکش
گیری اقر  و مذاهب درباره رهبری و ت ام  جامعه دس  یاا . ابعاد گسترده  به موضع

ایتب  های مصتلف شیع  یا حت  در بیب شیعیان امام ، و نیتف تتیریر    وجودیق امام در ارقه
ده  شیعیان به نقش و وظایف امتام، ستبب بتروت     های گسترده وجودی بر اولوی  جنبه

نیااتب به پاسص  روشب در بتیب منتابع    های  برای اندیشمندان شیعه شد که دس  پرسش
 ها، ارضیات  را پیش کشید. برای ایب پرسش

ال  پژوهتان شتیعه در نمایانتدن نقتش و رست      های مصتلف و گاه متضاد سیره ارضیه
اصل  آنها شاهد ایب مد ا اس ؛ چراکه بررس  آنها ما را به سته ارضتیه اصتل  در ایتب     

 رساند:   تمینه م 
هتای   . ارضیه رهبری سیاس : برخ  معتقدند امامان شیعه نه اقط خل تا و خالات   5

هتای شتیع  در دوران آنهتا     دانستند، بلکه تمام یا اغلتب قیتام    صر خود را نامشروع م 
نان و با هدف کسب قدرت سیاس  و تشکیل حکوم  به وقتوع پیوستته   تح  اشراف آ

وپنجاه ستاله،   ات آغات تا انتها به  نوان انسان  دویس  اس . در حقیق  تندگ  امامان
های ظاهری  الوه بر تعلیم و تبییب شریع ، حرکت  مستمر و طتونن    رغم ت اوت  ل 

و خط اصل  آنان خط جهاد و شهادت ( 519-511: 5593ای،  )خامنهبا رویکرد سیاس  بوده 
. (093، 013)همتان:  گتراتب حاکمیت  بتوده است       دست   و حت  ایجاد تشکیالت  برای به

گیتری ایشتان در    نوسانات  در تندی و کندی مبارتات ایشان وجتود داشتته، امتا جهت     
های مصتلف، سیاست  بتوده    مدت یا بلندمدت( با تاکتیک مدت، میان ارآیندی کل  )کوتاه

الشتعاع چنتیب اهتداا  بتوده      و حت   طف توجه آنان به کالم و ت سیر و اقه نیف تحت  
داران  رصته   . در تحلیل نهای ق صاحبان ایتب رویکترد، اهمته طالیته    (00-53)همتان:  اس  

سیاس  و اجتماع و راع مشکالت اجتما   بودند و اقط به اقته و بیتان تعتالیم دینت      
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ای شیع   صر حضور تح  اشتراف و ناتارت آنهتا    ه کردند، بلکه همه قیام بسنده نم 
و میمون قتدا    های اارادی مثل مصتار به هدای  امام سجاد بوده اس . حت  اعالی 

 و جنتتبش استتما یلیه و حرکتت  سیاستت  استتما یل    امتتل و کتتارگفار امتتام کتتاظم
 بستا گتاه  حتت      شدن محمد بب اسما یل نیف به دستور آنها بوده است  و چته   و مص  

 ،571 ، 570، 539، 533: 5531)مدرست ،   صر خود، دول  در دول  تشتکیل داده بودنتد   در 
511 ،051 ،049). 
ای معتقدنتد امامتان ات اعالیت  سیاست  پرهیتفی       کالم :  ده . ارضیه رهبری اقه 0

دانستند و البته شایستته آن نیتف بودنتد. امتا      نداشتند و حاکمی  سیاس  را ویژه خود م 
ویژه ات قرن دوم به بعد د وت بته رهبتری اقهت  و     به صل  امامانرسال  و وظی ه ا

های پیشیب خود در جهاد و مبتارته   با توجه به تجربه آنها .کالم  بوده نه رهبری سیاس 
های سیاس  و اجتما  ، حرک  خود را بر محور حرکت    و اقدان اقبال  موم  و تمینه

های معتدل شیع  نیف چنتیب   حاب و گروهارهنگ  و تبییب تعالیم دین  استوار کردند. اص
های مصتل    رضه  گویند درباره طبیع  امام اگرچه دیدگاه نگاه  داشتند. ایب دسته م 

ها، مذاهب و مکاتب مصتل   وجود داشتته و دارد،   شده و در کلی  ت کر شیع  گرایش
نها است ،  بصشد و نقطه مشترک آ امّا آنچه همه پیروان مکتب تشیع را وحدت و قوام م 

و م ستران   منبع و مرجع نهای  دانش متذهب  پتا ات پیتامبر    ایب اس  که امامان
بودند و اطا   و  حقیق  قرآن مجید و شارحان اصل  و منحصر سن  شریف نبوی

و  55: 5519)مدرست  طباطبتای ،   پیروی آنان ارض  یب و واجب حتم  هر مسلمان است   
. هرچند صاحبان ، بصش نصس (انمام  ل  بالنص ام بالنصبخالاة ، 5511؛ نیف نک.: قبانچ ، 537

ارضیه نصس  بر ایب وظی ته و رستال  امامتان نیتف تیکیتد دارنتد، امتا بترای آن نقتش          
 اند و بر نقش سیاس  تیکید بیشتری دارند. تری قاهل رنگ کم

 کنند که نقش و رسال  امامتان  . ارضیه رهبری معنوی و باطن : برخ  تیکید م 5
اهم و درک  موم اصحاب آنها معطوف به چیفی اراتر ات حکوم  و سیاس  و  و حت 

حت  تبلیغ دیب بوده اس . آنان هیچ الفام  برای تشکیل حکوم  نداشتند و اگر امکتان  
شد، اقبال آنها نه برای ن تا حکومت  کته بترای تتروی        تشکیل حکوم  نیف اراهم م 

پرداختنتد کته    به کار تیربنای  خود م  های دین  بود و در صورت اقدان شرایط اندیشه
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های شیعه اس . امام  پدیده وانی معنوی اس  کته ات ستوی    همان بسط آرا و اندیشه
گر شده و منوط به انتصاب مردم نیس . متکلمان شیع  امامت    خدا بر روی تمیب جلوه

امامت  اهتل   اند، اما ات نگتاه ایتب ااتراد متراد ات      را به امام  دین  و دنیوی تعریف کرده
اجتما   نبوده و اساسا  سیاست  و   ، تمامداری و کشورداری و اداره امور سیاس بی 

نقش مردم در ماهی  امام  شیع  گنجانیده نشتده است . امامت  در اصتال  ختود ات      
کنتیم   کل  جدا اس . اگر مالحاته مت    های مردم  و دنیای  و مساهل سیاس  به خواسته
انتد، ایتب    ای ات روتگار خودشان حاکم سیاس  نیف بوده ههدر بر و امام  ل  پیامبر

 مسئله ربط  به ماهی  امامتشتان نداشت ، بلکته بتر استار ضترورت و بتا توجته بته          
 )حتاهری،  اقبال مردم  و خواس  مردم بود، نه اینکه به شین انهت  ختود رستیده باشتند     

 . (575-570تا:  ب 
وجتو کترد. او    های امیرمعتفی جست    دیشهتوان در ان تر ایب نگاه را م  تصور ااراط 
گوید امامت  بته طتور خالصته      داند و م  را صراا  باطن  و معنوی م  رهبری امامان

های وجودبصش خدا بته مصلوقتات و نیتف     را واسطه  بارت اس  ات هدای  که اهمه
دانتد. ایتب دستته معتقدنتد      بصش آنها در دنیا و ش یعان خالیق در  الم آخرت م  تداوم

قش کلیدی و اصل  اهمه را باید در امور تکوین  و به تعبیتری ستاح  ااعتال انهت  و     ن
وجو کرد. آنتان تجستم  تالم انهت  هستتند و تبلیتغ و تبیتیب         های ظاهری جس  جنبه

شریع  ات وظایف صوری آنها بوده و نه نقتش و رستال  حقیقت  آنهتا، و در مجمتوع      
)نتک.: امیرمعتفی،   یفهای مربوط به آن است   رسال  اصل  آنها اراتر ات تمان و مکان و چ

5595 :013 ،093 ،095 ،095) . 
، جتتف  پیشتتوای ربّتتان  در تشتتیع نصستتتیب وی بتتا نگتتارس نصستتتیب کتتتاب ختتود  

شناس  قرار گرا . ایب کتاب ابتدا به تبان ارانسه بتا   اروپای  در حوته شیعهناران  صاحب
و سپا به تبان انگلیس  تح   نتوان   Le Guide Divin Dane le Shî’isme Originel  نوان

The Divine Guide in Early Shi’ism    منتشر شد و برخ  پژوهشگران آن را به بوتته نقتد و
 .(5595؛ رضای  و نصیری، 5514؛ رضای ، 5513)نک.: موحدیان  طار، سنجش کشاندند 

 شناست    پژوهشت  در بتاب امتام   »هتای او در مقتانت  چتون     تکرار سصنان و اندیشه
 شناست   راتان  بنتا     اندیشه و ناتر خداشناست  و انستان   » 1،«امام  اولیه در تشیع دواتده
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 تتر ات ایشتان بتا نتام     تتاتگ  کتتاب  کامتل    دیده شد تا اینکته بته   2«بر ت سیر امامیه متقدم
The Spirituality of Shi'i Islam  در ستال   هتا و باورهتای  راتان     تشیع، ریشهو با  نوان

ها، مقتانت   های پراکنده او در کتاب نتشر شد؛ کتاب  که تجمیع دیدگاهبه اارس  م 5595
اصل تنایم شده که اهتم مطالتب مربتوط بته      54هایش اس . ایب کتاب در  و سصنران 

های  با  نوان پژوهش  دربتاره الوهیت  امتام،     های او در باب امام  شامل اصل دیدگاه
، معجفه در تشیع امام  و مانند آن اس . وجود پیشین  امام، امام در ملکوت، ونی  امام

داند کته وظی ته مهتم     در ارضیه رهبری معنوی، نویسنده امام را رهبری صراا  معنوی م 
ها اس ، همه چیف در آینه  راان و معنوی  او دیتده   او، هدای  معنوی و تکوین  انسان

گاه دیگتر، انکتار   شود و مطالبه دیگری نیف ات او نیس . اگرچه ایب وظی ه در دو دیتد  م 
دادن به ایب جنبه اس  کته امیرمعتفی، رهبتری     شود، اما بحث اصل  بر سر اولوی  نم 

 انگارد. های دیگر را ار   یا روساخ  م  داند و جنبه معنوی را تیربنا م 

 قرائت باطنی امیرمعزی از امامت
دنبال آن است    دهد. او به امیرمعفی ایب قراه  را در برابر سن   قل  و کالم  قرار م 

که ات امام ، به  نوان رکب اصل  مذهب، ت سیری کامال  معنوی و تصویری غیر قل  و 
گری، ا تقادی نصستتیب است  کته     دارد که باطن  غیرکالم  به دس  دهد. وی اذ ان م 

اند و ماهی  قدس  و باطن  امتام، جفهت  ناگسستتن  ات     حت  خود امامان نیف اظهار کرده
. ات نگاه وی، امام شصصی  کیهتان  دارد و  (017: 5595)امیرمعفی، اس  خودآگاه  شیعه 

 . (095-013)همان: مردم را ات ظواهر دین  به باطب آن راهنمای  کرده اس  
گری و کُرنش بته مقتام    گری، در خدم  روحیه باطن  در نگاه وی، حت  غلو و غال 

ارد آنچته امتروت بته نتام غلتو      د معنوی و باطن  امامان اس . او به طور ضمن  اذ ان م 
راتته   گوی  به شمار نمت   روی و تیاده شود، همراه با تییید امامان بوده و تیاده شناخته م 

نگاران بودند که شیعه و اصحاب امامیه را به ت م خودشان متهم  اس . در واقع ایب ارقه
های غالیانه )نه به  ه. اصحاب و اطراایان امامان، اندیش(041-044)همان: اند  کرده به غلو م 

دادند، کتامال    اند و لعب و طعن  هم که امامان درباره غالیان بروت م  معنای مذموم( داشته
مصلحت  یا به دلیل ااشای اسرار امامان بوده اس ؛ تیرا ایب ات ا  رخ داده که گاه اردی 
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یتاران   شده و بعدها همتیب اترد در شتمار    به دلیل غلو، طعب و لعب امام  را موجب م 
 . (043)همان: شود  نفدیک امام بعدی دیده م 

ای  با اندیشه غلو و اد اهای غالت، مواجهته  ایب در حال  اس  که مواجهه امامان
صریح و حت  ات مواجهه با دیگر انحرااات تندتر بوده اس . امامتان، غتالت را بتدتر ات    

؛ طوست ،  01/095: 5435ست ،  )نتک.: مجل و ضمب رد  قاید ایشتان    دانستند یهود و نصارا م 
. (79، 594: 5541؛ طوس ، 01/075: 5435)مجلس ، کردند  آنها را لعب م  (595، 051، 547: 5541

یتا حتت  قتتل    ( 505: 5541)طوست ،  ها دستور به ضرب و جر   حت  بنا بر برخ  گفارس
 . (501)همان: دادند  ایشان م 
در قبتال غلتو، و آن غلتوی کته      ترتیب باید با قاطعی  گ   که موضتع امامتان   بدیب

توان به بهانه تقیه یا چیف دیگری آن را توجیته   داند صریح بوده و نم  امیرمعفی غلو نم 
ویژه اینکه یک  ات تراندهای خود غالت ایب بوده که هتر آنچته ات امامتان  لیته      کرد، به

 غالیان رسیده اس  حمل بر تقیّه کنند.

 نقش سیاسی امام
کوشتد   اندیشه امیرمعفی درباره جایگاه امام باید اذ ان داش  که او م در تصویری کل  ات 

رنگ کنتد. وی   نقش و جایگاه سیاس  امام و اهداف سیاس  و اجتما   امام  شیعه را کم
بترد و   توجه  به آن را تا انکار نقش سیاس  در رهبری امام پیش م  ن   چنیب نقش  یا ب 

جوید. حتت  راتارهتای    بودن رهبری امام بهره م  اطن ات آن همسو با اد ای خود مبن  بر ب
برد و ات امام، تعری   کامال   راان  و معنوی  سیاس  ظاهر و پررنگ امامان را نیف تیویل م 

انگاشتب نقتش سیاست  امتام و     . واضح اس  که نادیده(535-079: 5595)نک.: امیرمعفی، دارد 
به نتو   تکتذیب    (095)همان: ب معنوی تعریف آن به شصصیت  صراا  باطن  و در حد قط

واتور در منتابع شتیع      توجه  به دیگر مستندات  اس  کته بته   دیگر شئون اهل بی  و ب 
شود. درس  اس  که بنا بر برداش  و تحلیل اکثر  المتان و دانشتمندان شتیع ،     یاا  م 

و ات ایتب   بتوده  یک  ات ابعاد مهم امام  و ونی  امامان شیعه بعتد معنتوی و بتاطن  آنهتا    
ویتژه   توجه  به بعد سیاس  و اجتما   امامتان را، بته   حیث ما میراث  ایم  داریم، امّا ب 

 توان پذیرا . با توجه به قرایب و شواهد اراوان تاریص  و روای ، نم 
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ارضیه اصل  نگارنده در ایب مقاله ایب اس  که با همه بلندی مقام، جایگتاه و نقتش   
و معنوی، چنیب نبوده که آنان ات اعالیت  و نگتاه سیاست  و    امامان در موضو ات باطن  

توان همه هم  آنها را معطوف بته سیاست  و    توجه به ایب مساهل غاال باشند. البته نم 
 حکوم  دانس .  

توان به نقش سیاس  ایشان پت  بترد و ات ایتب     با بررس  تاریص  راتارهای امامان م 
رد. نمودهای بسیاری ات  مل سیاست  امامتان   توان ارضیه امیرمعفی را نقض ک طریق م 

وجود دارد. نقش سیاس  امامان را در سه سطح مصتلف: تعامل سیاس  با متردم، تعامتل   
بته    یک توان بررس  کرد که یک سیاس  با نصبگان سیاس  و تعامل سیاس  با حاکمان م 

 پرداتیم. آنها م 

 الف. تعامل سیاسی با مردم
 ردم ابعاد و نمودهای مصتل   داش ، ات جمله: تعامل سیاس  امامان با م

 . تشکیل حکومت1
انمامة رهاسة  امة ا  امور الدیب نیابتة  تب   »های شیعه  بارت اس  ات:  امام  در انگاره

، (503: 5574)مطهتری،  و نفد شیعه، م هتوم  نایتر نبتوت دارد    ( 45: 5455)م ید، « النب 
ریاسة  امة دینیة مشتملة  لت   »گوید:  آن م آنچنان که نصیرالدیب طوس  هم در تعریف 

ترغیب  موم النار ات  ح تم مصتالحهم الدینیتة والدنیاویتة و تجترهم  متا نصترهم         
 . (531: 5453)نصیرالدیب طوس ، « بحسبها

رسد، تیرا ضرورت اجرای احکام کته   چنیب دیدگاه  ات نار شیعه بدیه  به نار م 
 ست ، منحصتر و محتدود بته تمتان      بتوده ا  مستلفم تشتکیل حکومت  رستول اکترم    

 . (51: 5575)خمینتت ، نیتتف ادامتته دارد   آن حضتترت نیستت  و پتتا ات رستتول اکتترم  
 تتریب دلیتل بتر وجتوب و ضترورت       پتا ات هجترت نیتف بتفر      سیره رسول خدا

. بتر ایتب مبنتا، ختود     (010: 5537)منتاتری،  ایجاد حکوم  بر اسار قوانیب اسالم است   
  البالغته  نهت  در ایتب بتاره در    انتد. امتام  لت     ایگاه پرداختهامامان نیف به تبییب ایب ج

صریحا  در ایب باره  . امام صاد (53، نامه البالغه نه )« سلبون  سلطان ابب  م »ارمود: 
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 )کلینت ، و امامتان نیتف داشتتند     را  لت   ارمود همته امتیتاتات و تعهتدات پیتامبر    
5530 :5/593). 

که اگر اقط دو ن ر بتر روی تمتیب مانتده باشتند،     ایب جایگاه به حدی رسمی  دارد 
)همتان:  نجرم باید یک  ات ایشان رهبری دیگری را بر  هده گیرد و امتام دیگتری باشتد    

انتد ایتب    . شاید بهتریب دلیل بر رهبری سیاس  امام که ختود ایشتان تبیتیب کترده    (5/513
اته کنتیم کته نتمته     ویژه اگتر مالح  ، به(5/033)همتان:  باشد  روای  طونن  امام رضا

رهبری سیاس  امامان، د وت به سوی خود بته  نتوان امتام است ؛ هرچنتد امیرمعتفی       
امیه، شاهد د وت  کند. در اوج اشارهای سیاس  بن  ای را رد م  صراح  چنیب ناریه به

. چنتیب  (0/515: 5455)طبرس ، به سوی خود، به  نوان رهبر سیاس  هستیم  امام سجاد
واتور در کتتب حتدیث  دیتده      نیتف بته   و امام صاد  یفی ات امام باقرآم تعابیر کنایه

در جمتع   اند امتام بتاقر   گ ته(. 43/011: 5435؛ مجلس ، 5/593: 5530)نک.: کلین ، شود  م 
گیرد، بدون آنکته خلی ته را طبتق     های خلی ه اموی قرار م  مردم شام، وقت  آماج تهم 

ایهتا  »ارمایتد:   در حضور خلی ه بته متردم مت    خطاب کند، « امیرالمؤمنیب» ادت معمول 
النار! أیب تذهبون و أیب یراد بکم؟ بنا هدی اهلل اولکم و بنا یصتتم آخترکم. اتین یکتب     
لکم مُلکٌ معجلٌ این لنا مُلکا  مؤجال  و لیا بعد ملکنا ملک. ألنّتا اهتل العاقبتة یقتول اهلل     

نتیجه ایب بیان روشتب و د توت   . در (43/034: 5435)مجلست ،  «  فوجل و العاقبة للمتقیب
را به تندان انداخ . جای ایب پرسش بتاق  است  کته: اگتر      آشکار، خلی ه، امام باقر

کتردن ایشتان چته معنتای       ایب سصب امام، د وت  سیاس  به سوی ختود نبتود، تنتدان    
 توانس  داشته باشد و با چه هدا  انجام شد؟ م 

ن  ات جایگاه حکومت  و سیاست  در   با ایب همه، امیرمعفی در کل کتاب خود، سص
کند. در حتال  کته    ای که گویا کامال  آن را انکار م  آورد، به گونه نگاه امامان به میان نم 

 درباره تشکیل حکومت  بته دست  امتام معصتوم      نگاه  گذرا به احادیث امامان
امام، های اقهای شیعه مبن  بر تشکیل حکوم  به هدای   و رساله (5/015: 5431)صدو ، 

هتای امامت     و اجتما  ، یک  ات شاخه  حاک  ات آن اس  که حکوم  و رهبری سیاس 
: 5574)مطهتری،  شود  اس  و به محض بیان کلمه امام، م هوم حکوم  به ذهب متبادر م 

و ایب م هوم  اس  کته  ( 11، 73، 503)همتان:  ، چه اینکه نتمه امام ، حکوم  اس  (44
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« خلی ه»بندند؛ اگرچه تعبیر اهل سن  ات امام، همان م هوم  حت  اهل سن  نیف به آن پای
اس . درس  اس  که امامان شیعه در روتگار امامت  دینت  و معنتوی ختود، ارصت       

ند، اما ایب به آن معنا نیست  کته   دتشکیل حکوم  را جف در تمان  اندک به دس  نیاور
یت  سیاست  و توجته بته     آن را خالف ماهی  و اهداف امام  خود بدانند. یا متثال  اعال 

مقوله قدرت ظاهری را در تضاد با راه و رسم خود بته شتمار آورنتد. در واقتع اگتر متا       
های تاریص ، همان میرار  که امثال امیرمعفی مقبونت  باشیم و میراث حدیث  و گفارس
هتای امامتان در شتناختب جامعته      توان در کنار تتالس  خود را بر پایه آن نهاده اس ، م 

اخالق  و معنوی و توجه به امور باطن  )و البتته نته ات آن نتو   کته امیرمعتفی      آرمان  
گوید( توجه به مقوله قدرت ظاهری و اجرای دستورهای شریع  ات مسیر درس  را  م 

 نیف مد نار قرار داد. 

 های سیاسی عمومی گیری . موضع2
متود بتارت   های سیاس  امامان در تحرکات سیاست  مردمت ، ختود ن    گیری کنش و موضع

انگاشتتند،   دیگری ات نقش سیاس  ایشان اس . اگر امامان برای خود شین سیاست  نمت   
های سیاست  نیتف نداشتتند و در قبتال تحرکتات سیاست         گیری چندان توجه  به موضع

توجه  در دوران  کته در ظتاهر    ا تنا بودند. ول  ایب ب  های سیاس ، ب  ها و دسته گروه
تتا امتام    یشان اس ، ماننتد دوران حیتات امتام ستجاد    اوج سکوت و محا  سیاس  ا

 شود. دیده نم  رضا
شتما راحتت    »که به ا تراض به ایشتان گ ت :   «  باد بصری»در پاسخ  امام سجاد

جهاد، شرایط  دارد و بتا  »ارمود: « اید ح  را انتصاب کردید و سصت  جهاد را ترک کرده
صالح و حاام حتدود انهت  در آیته     ااراد خاص  مطلوب اس  که هر گاه ااراد  ابد و

)قمت ،  « شتود  سوره توبه( پیدا شوند اضیل  جهاد، بیشتر ات ایتب حت  مت     550شری ه )
 . (34/00: 5435؛ مجلس ، 0/91: 5435جمهور،  اب  ؛ ابب5/533: 5535

نکتردن در برابتر    نیف در موضع  روشب، جهاد  لیه ستمکاران و سکوت امام باقر
)مجلست ،  دیتد   کرد و همه خیر را در آن و در سایه شمشتیر مت    م  ظلم ایشان را توصیه

توان اغلب دردسرهای  را کته متوجته امامتان بتود، بته        الوه، م  . به(1و  7و  34/0: 5435
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مواضع سیاس  آنها راجع دانس . ممکب اس  بگوییم آنها به طور مستقیم درگیر مبتارته  
هتای   ت سیاس  و ناام   لویتان و کمتک  سیاس  نبودند، اما حمایتشان ات برخ  تحرکا

توجته   مال  و ابرات احساسات  اط   حکای  ات آن دارد که در قبال ایتب تحرکتات بت    
 نبودند.

ای بود که حکومت ، تحترک    هرچند وضعی  سیاس  دوران اموی و  باس  به گونه
آنهتا ات  شتد   تاا  و امامان در جوّ تقیه بودند، اما ایب سبب نمت   سیاس  امامان را برنم 

تحرکات سیاس  خود دس  بردارند و نقش سیاست  ختود را اترو گذارنتد و در تنتده      
هتای حکومت     ستیفی و ح م استعداد مبتارته و معرات  ویژگت     داشتب روحیه ظلم نگه

دیدند حرک   طرف باشند. ایشان در  یب اینکه گاه صال  نم  طاغوت  و مصادیق آن ب 
گراتنتد و حتت  بتا     یام و مبارته را نیف ات مردم نم سیاس  آشکاری انجام دهند، روحیه ق

کردند که چرا  موم مردم ات ایشان دورند و ات ایب حیتث   گونه ا تراض م  بیان  شکای 
اذا اجتمع لالمام  دة اهتل  »ارمود:  م  . امام باقر(43/545)همان: به آنان توجه  ندارند 

ها بترای   گونه تحریض . ایب(49/533ان: )هم« البدر رالرمیة و رالث  شر وجب  لیه التغییر
در پاستخ   شد. امام سجاد ح م آمادگ  مردم در دااع ات جایگاه امام راستیب انجام م 

ارمود حت  اگر  بدی سیاه و حبش   به  موی خود، محمد حن یه، درباره قیام مصتار م 
و دست  بته قیتام بفنتد، بتر همگتان واجتب است  ات ا         برای تیمیب حقو  اهل بی 
 .(41/531)همان: حمای ، و او را یاری کنند 

پا ات شهادت تید بب  ل ، گریست  و پتا ات تمجیتد ات وی او را     امام صاد 
در ردیف شهدای کربال دانس . هرچند امام در قیتام او شترک  نکترد و روس آنهتا را     

هتا،   ارسکرد و بنا بتر برخت  گتف    ها دااع م  گونه قیام دانس ، اما ات ایب بصش نم  نتیجه
ارمود؛ حداقل اینکته بته جایگتاه وانی     های شهدای آنان کمک مال  م  خود به خانواده
: 5549؛ ابتوال رج اصت هان ،   553: 5434)صدو ، ستود  کرد و او را م  ای وارد نم  تید، خدشه

کننتده   کرد در میان  لویان، خروج . ات آن حضرت نقل شده اس  که آرتو م (555و  503
 . )همان(اس را بر  هده بگیرند  روج کند و مصارج خانوادهخ آل محمد

بتر ن تا تکیته و ارستتادن ارتنتدان ختود بترای         های امام صاد  درودارستادن
ها نمونه دیگر، حاک  ات حمای  امام ات  و ده( 090: 5510)کاظم  پتوران،  شرک  در قیام او 
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 اس  که امام کتاظم های ضداموی و ضد باس  دوران ایشان اس . روای  شده  قیام
 کردنتد، شمشتیری آویصتته بته دیتوار       در اتا  مصصوص خود که بتا متردم دیتدار مت     

که حاک  ات آمادگ  برای احیای حق و اجترای جهتاد و حتدود     (533، 41)همان: داشتند 
 انه  بود.

یاب  سیاست  امامتان    راتار امامان، همواره سبب ایجاد ترر در دل حاکمان ات قدرت
یب مناتور، آنتان همتواره بته دنبتال راه گریتفی ات ایتب مصمصته بودنتد و          شتد. بتد   م 
ای جالل و شکوه امامان را در نار مردم بشکنند تا مردم بته ایشتان    کوشیدند به گونه م 

ااتاد، گام  در ایب مسیر بتود.   متمایل نشوند. اکثر مناظرات  که در دربار  باس  به راه م 
بردنتد؛ اجترای مستابقه تیرانتداتی      ایتب تمینته بهتره مت     های گوناگون  در  آنها ات شیوه
های ریف و درش ، د وت امامان  ، احضار امامان به دربار به بهانه(43/034: 5435)مجلس ، 
، ستکنادادن امامتان در امتاکب ناشایست  ماننتد ختان       (13/055)همتان:  های شتبانه   به بفم

: 5431شهرآشوب،  )اببقرآن به امام  ، گماشتب معلم برای تعلیم(0/451: 5577)م ید، صعالیک 
های  برای شکستتب هیبت  و جتالل امامتان بته دست         و مانند آن، همگ  نمونه( 4/551

 حاکمان به دلیل ترر ات جایگاه و اقتدار ایشان بود.

 بودن آنها . انتظار قیام امامان و قائم3
ستار است . ات   های شیع ، تعبیری جنجال  و ات لحاظ سیاست ، ح  تعبیر قاهم در آموته

کردند و به دنبتال ات   احسار خطر م  سوی  حاکمان، همواره ات ناحیه قاهم آل محمد
 بتار بتر    امیته و بنت    امتان بنت     ل  اشارهای ب  بردن او بودند. امام  سکریبیب 

. (1/597: 5573)حتر  تامل ،   دانس   دادن خالا  و ظهور قاهم م   امامان را ترر ات دس 
لقب   ام اس  و حضرت ولت   صتر ) ت (، قتاهم نهتای  آل       محمداگرچه قاهم آل 

خداوند امر ظهتور  »ارماید:  خود م  امام صاد ( 030: 5593ای،  )خامنته اس   محمد
را برای مب قرار داده بود، اما آن را به تیخیر انداخ  و پا ات ایب در خانتدان متب هتر    

 (. 10/533: 5435)مجلس  « دهد چه بصواهد انجام م 
در ت ستیر و تبیتیب    تریب ااراد ات خاندان پیامبر تلق  شیعیان ات امام به  نوان  الم

دهنتده حتق ات باطتل و ح تم تربیت  و       معارف دین  و تعلیم حالل و حرام و تشصیص
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کته  ( 570-573: 5530؛ کلینت ،  015و  505: 5591)صتدو ،  هتای متذهب     جلوگیری ات بد  
شتد کته:    ات او داشتند، سبب بروت ایب پرسش مت   انتاار قیام سیاس  و تشکیل حکوم 

آیا ایب امام، همان امام قاهم و مهدی مو ود اس  یا خیر؟ انتاار مهدوی  و قیام سیاس  
و به تعبیر دیگر، قیام به امر امام  ات طرف امامان را بیشتر ات همه باید در دوران امامت   

ر شتریف ختود، مصاطتب ایتب     در پایتان  مت   وجو کنیم. امام باقر جس  امام باقر
حضترت نگتاه    « کیس ؟ قاهم آل محمد»پرسند:  گیرد. ات ایشان م  پرسش قرار م 

 بیتنم کته قتاهم آل محمتد     گویا م »ارماید:  کند و م  م  به ارتند خود امام صاد 
ای   تده  . بنا بر گفارس نوبصت  پا ات واات امام بتاقر (0/513: 5577)م ید، « ایب اس 
ای نیتف معتقتد بته مهتدوی  ختود آن       امام قاهل به مهدوی  ن ا تکیته و  تده  ات یاران 

 . (94: 5511)نوبصت ، حضرت شدند 
چنیب موقعیت  برای هر یک ات امامان موجب شده بود شیعه واقعه ظهور را همتواره  

های خود را تترک   ما مغاته»گوید:  م  نفدیک ببیند.  بدالحمید واسط  به امام صاد 
« کشیم، به طوری کته نفدیتک است  بته گتدای  بی تتیم       انتاار امر شما را م  ایم و کرده

بودنق ظهور حضترت و قیتام    الوقوع . ایب حاک  ات قریب(550، 555، 10/503: 5435)مجلس  
اند که چند بار در وقتوع ظهتور،    ایشان بوده اس  و امامان نیف بر ایب مسئله تیکید داشته

 ارمود:   ام باقرتیخیر و بدا  حاصل شده اس . ام
 خداوند، امر ظهور را در سال ه تاد قرار داده بود. پتا چتون امتام حستیب    

بته   543کشته شد، غضب انه  بر اهل تمیب شدت گرا  و امر ظهور تا سال 
تیخیر ااتاد، در حال  که ما آن را به شما گ تیم و شما نیف آن را منتشر کردیتد و  

ن را به تیخیر انتداخ  و دیگتر بترای آنهتا،     پرده ات آن برداشتید. پا خداوند آ
کنتد و هتر چته را بصواهتد،      وقت  قرار نداد و خداوند هر چه بصواهد محو م 

 . (10/531)همان: الکتاب نفد او اس   گرداند و ام راب  م 

نیف قیام امام در ارص  مناستب بتوده است .     تلق  اصحاب و شیعیانق امام صاد 
بودم و گ تم یکت  ات یتاران متا بته دلیتل       د نفد امام صاد گوی بر ایب مبنا، تراره م 

غرامت  گریصته و مص   شده اس ، اگر ایب امر ]قیام[ نفدیک اس  صبر کند تا با قتاهم  
«. خواهتد شتد  »خروج کند و اگر در آن تیخیری هس  با آنان مصالحه کند. امام ارمود: 
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تتا دو  »دوبتاره پرستید:   «.  خواهد شدشا اهلل ان»امام ارمود: «. تا یک سال؟»تراره پرسید: 
و تراره خود را قانع کرد که تا دو سال دیگتر  « اهلل خواهد شد شا  ان»امام ارمود: «. سال؟

. هشام بب ستالم نیتف چنتیب    (577: 5541)طوست ،  حکوم  آل  ل  بر سر کار خواهد آمد 
 . (571)همان: تعابیری دارد 

رد که نگاه اصحاب به امامان در هتر مقطعت    گونه روایات دنل  بر ایب مسئله دا ایب
بر ایب اسار بوده که آن امام، همان مهدی مو ود اس  و همان کست  است  کته بایتد     
دس  به تشکیل حکوم  بفند. تیرا پذیرس انتاار مو ودی با غیب  طونن  برای آنهتا  

ن بتا  ای با انکار شهادت ایشا نیف  ده سص  و دشوار بود. پا ات شهادت امام صاد 
. بنا بتر روایتات   (533: 5511)نوبصت ، تکیه بر برخ  روایات، ایشان را مهدی قاهم دانستند 
 ای که در میان خاندان رستول ختدا   موجود، ایب انتاار ات امامان، به دلیل جایگاه ویژه

گراتب حکوم  و برپای  قیام مو ود، اقتدام    دس  را  که برای به داشتند، ات ایشان م 
نیف حدیث  در میان شیعیان نقل شده که  . در تمان امام کاظم(5/577: 5530ن ، )کلیکنند 

بودن آن امام و نجات ات ظلم و ستم بته   اس  و امید قاهم ه تمیب امام، قاهم آل محمد
شتدن ایشتان    دس  آن حضرت در برخ  اصحاب مطر  شده بود. حت  حبا و تندان 

ات ا  ااتتاده و بتا توجته بته آن انتاتار، بعتد ات        دانستند که برای امام غایب را غیبت  م 
گ تند ایب همتان   شهادت ایشان، کارگفاران خلی ه مر  آن حضرت را  لن  کردند و م 

-549: 5535)شهرستتان ،  بودن و نامیرای  وی دارنتد   امام  اس  که رااضیان ا تقاد به قاهم
 .(0/051: 5577؛ م ید، 513

ه که پا ات شهادتشان، مهدوی  و غیب  آن حضترت  ای بود شاید همیب انتاار تمینه
در میان برخ  ات سران اصحاب بیشتر خود را بروت دهد و ستبب پیتدایش ارقته واق ته     

نیف با چنیب اد ای  درباره امامان متواجهیم.   شود. پا ات شهادت امام حسب  سکری
گتاه   ه تمیب هیچدو گروه بعد ات ایب امام با دو نگرس ظاهر شدند؛ گروه  با ایب باور ک

نباید ات حج  خال  باشد گ تند پا خود ایشتان، حجت  ختدا روی تمتیب است ، او      
نمرده ول  ات نارها غایب شده و همان قاهم اس . در مقابل، گروه دیگری بر ایب  قیده 

)نتوبصت ،  بودند که هرچند او درگذشته اما بار دیگر تنده خواهد شد و همو قتاهم است    
 .(5/510: 5535 ، ؛ شهرستان97: 5511
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اما امیرمعفی با تکیه بر احادیث نه  برخ  امامان ات قیام به دنبال آن است  کته کتال     
قیام را با شصصی  و جایگاه امام ناساتگار معرا  کند و با ن   آن، شصصتی  بتاطن  و   

دارد که تشیع امام ، دیتب  شتق بته     غیرسیاس  امام را بیشتر تبییب کند و حت  اذ ان م 
یا وجه خدا اس  که کس  جف امام کیهان  نیس  و اقط ایب محب  است  کته    صورت

 .(094: 5595)امیرمعفی، حت  پیش ات جهاد و مبارته قرار دارد 

 . دریافت وجوه شرعی و شبکه وکالت4
دریاا  وجوه شر   مانند تکات، خما، موقواات و مانند آن بته واستطه امتام کته ات     

شتدت   کرد. خل ا به ه اس ، حکوم  را متوجه خطر م شد طریق شبکه وکال  انجام م 
هتای  کته بته     مراقب بودند که امکان مال  امامان اافایش نیابتد. آنتان حتت  در بصشتش    

شتدند و جتف انتدک  بته ایشتان       کردند، بیب امام و دیگران ت اوت قاهتل مت    بفرگان م 
ا بته موست  بتب    الرشید ا تراض کرد کته چتر   بصشیدند. نوشته شده میمون به هارون نم 
 گوید:   دهد. هارون در جواب م  بهره کم  ات اموال م  جع ر

ام، اردا ایمب نیستم که  قدر که به او و ده داده مب اگر مال تیادی به او بدهم، آن
او با صدهفار شمشیرتن ات شتیعیان و یتارانش بته جنتگ متب بیایتد. اقتر او و        

دست  و چشتم او بتات باشتد     تر اس  ات اینکته   خاندانش برای مب و شما ایمب
 . (5/13: 5434)صدو ، 

ویتژه در دوره امتام    ، بته باتنگرداندن ادک در طول ا صار مصتلف حیتات امامتان  
. اینکه گهگاه منفل امامان (5/104: 5530)کلین ، ، شاهد دیگری بر ایب مد ا اس  کاظم

گری اس . نباید شد، دلیل روشب دی به دستور خل ا برای یااتب اموال و سال  ت تیش م 
ات نار دور داش  که دریاا  اموال و خراج، مقوّم حکوم  است  و بته هتر حتاکمیت      

بصشد. اما دریاا  ایب اموال به واسطه امامان، رسمی  حکومت  مرکتفی را    رسمی  م 
شتد؛ چته اینکته     ای روشب در برابر حکوم  محسوب م  کرد و مبارته قویا  تضعیف م 

لیل روتی امام را احضار کترد و وقتت  ات ایتب موضتوع اطتالع      الرشید به همیب د هارون
یتا موست  بتب جع تر! خلی تتان یجت   الیهمتا        »یاا ، به طعنه و خشم به امتام گ ت :   

 . (5/71: 5434)صدو ، « الصراج؟!
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 ب. تعامل با نخبگان سیاسی
ات دیگر سطو  و ابعاد نقش سیاس  امامان، تعامل ایشان با رهبتران و نصبگتان سیاست     
جامعه اس  که بررس  ایب تعامالت امامان نیف گام  بسفا در اربات نقش سیاس  ایشتان  

 پرداتیم:   دارد که در ادامه بدان م 

 . مرجعیت سیاسی امامان1
امامان در طول حیات خود، همواره در کانون توجهات سیاس  بودند. ایب توجه، گتاه در  

هتای دیگتری ماننتد رهبتری،      ر قالتب کرد و گتاه د  قالب رقاب  سیاس  با آنان جلوه م 
مشاوره و مانند آن که بسته به نوع تعامالت و مراجعات، مت اوت بتود. بستیاری ات ایتب    
مراجعات، برای کسب راهنمای  و تعییب تکلیف سیاست  بتود. نصبگتان سیاست  بتدیب      

 )نتک.: دادنتد   آمدند و به ایشان پیشنهاد قیام یتا تحترک سیاست  مت      مناور نفد امامان م 
. ایب مراجعات گاه  ات سوی خانتدان امامتان   (503و  10/550، 555، 34/533: 5435مجلس ، 

؛ 43/571: 5435؛ مجلست ،  1/07تتا ب:   )کلینت ، بت   شتد   و آل تید انجام م  مانند آل حسب
و گاه  ات سوی اطراایان و دوستان که در بان ذکتر شتد و    (404: 5549ابوال رج انص هان ، 
ای سیاس  و اارادی که به اغراض مصتلف، تمایتل بته شترک  امتام در     گاه ات سوی رقب

تحرکات سیاس  داشتند یا ات امام به  نتوان اتردی  تالم و آگتاه بته تمتان مشتورت و        
لقد استشارن  ا  »درباره قیام تید بب  ل  ارمود:  خواستند. امام صاد  راهنمای  م 

ها گتاه   ها و راهنمای  . ایب مشورت(43/513: 5435؛ مجلس ، 5/001: 5434)صدو ، « خروجه
: 5577)م یتد،  شتد   چنان ساتنده بود که مانع خسارات اراوان بته شتیعیان و نصبگتان مت     

0/053) . 

 . تربیت و حفظ نیروهای مستعد2
، شاگردان بسیاری تربی  کردند. در بیب آنهتا ااتراد مستتعدی    ویژه صادقیب امامان، به

)حر  تامل ،  راتند  اارادی مهم و تیریرگذار به شمار م  وجود داشتند که ات لحاظ سیاس ،
. اما اارادی مانند  ل  بب یقطیب، جع ر بب محمد بتب اشتعث،  بتدالعایم    (51/534تتا:   ب 

های   لم  و به دور ات سیاس  دانس ؛ چراکه برخ  ات  توان صراا  چهره حسن  را نم 
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؛ 0/579: 5577؛ م یتد،  9/507ان: )همت ایب ااراد به دس  حکوم   باس  به شهادت رسیدند 
توان ایب همته تتدابیر امتام را بته مناتور       و نم  (43/010: 5435؛ مجلس ، 0/515تا:  اربل ، ب 

 ح م جان ایب نیروها غیرسیاس  دانس .

 . دفاع ضمنی از تحرکات سیاسی نخبگان3
شتد،   ته مت  هرچند امامان گاه مردم را ات گردآمدن تیر پرچم  که به  نوان قیام برااراشت 

های غیب  خود، ات  گوی  و گاه ااراد انقالب  را با پیش( 1/091تا:  )کلین ، ب دادند  تحذیر م 
و اطراایتان  ( 41/535: 5435؛ مجلست ،  5/001: 5434)صتدو ،  کردنتد   ها مطلع م  ارجام قیام

هتا   تدن به خطرهای ناش  ات شرک  در قیام خود را ات حرکات سیاس  ناسنجیده و دامب
گتاه   ( 0/051: 5530)کلینت ،  کردنتد   داشتتند و خطرهتای آن را گوشتفد مت      صتون مت   م

هتای شتیع ،    کردند. یحی  بتب  بتداهلل، ات ستران قیتام     خودشان دستور بر قیام صادر م 
)ابوال رج انصت هان ،  به ما دستور خروج و قیام داد  کند که موس  بب جع ر ا تراف م 

5549 :404) . 
حاکمان اموی و  باس  نیف اقتضای چنیب روش  را داش . بتا   اشار و ناارت شدید

کردنتد. امامتان در مواقتع     ایب همه ارتباط  اط   ختود را بتا صتاحبان قیتام ح تم مت       
ها و تحرکات ناام   صر اموی و  باس ، که بته   آشکارا ات قیام ضروری، آشکارا یا نیمه

 کردند. م شد، دااع  مناور امر به معروف و نه  ات منکر واقع م 
دربتاره حرکت  مصتتار و مصال ت       نکردن امام سجاد روی  ات خوشحال  و ترس

 لنا  دربتاره تیتد و    محمد بب حن یه با دستگاه خالا  اموی که بگذریم، امام صاد 
ولو ظَ َرَ لو ا   رحم اهلل  م  تیدا  انّه د ا ال  الرضا مب آل محمد»ارمود:  قیامش م 
خواه  حستیب بتب    در جریان بیع  ؛ یا امام کاظم(5/001: 5434 )صدو ،« بما د ا الیه

 . (41/535: 5435)مجلس ،  ل  شهید اَخّ، جمالت  در تییید قیامش ارمود 
هتای ناتام  در راتارهتای تیییتدآمیف ایشتان       ها و حرک  گاه دااع امامان ات ایب قیام

در تندان هاشمیه بودنتد و  الحسب که  با بن  شد. مثال  مکاتبات امام صاد  گر م  جلوه
الهتدی،   ) لمالحسب به رَبَذه  د وت ایشان به صبر و مقاوم  و واکنش ایشان به تبعید بن 

های  اط   ایشان در ایب رویداد شواهدی بتر ایتب متد ا است       و واکنش (0/553: 5511
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دیتد،   ا مت  . امام هر گاه ن ا تکیه ر(039: 5549؛ ابوال رج انص هان ، 47/531: 5435)مجلس ، 
گوینتد ولت     جان مب ادای او باد! مردم درباره او چیفهای  م »ارمود:  گریس  و م  م 

. امتام  (0/511تتا:   ؛ إربل ، بت  0/517: 5577؛ م ید، 47/070: 5435)مجلس ، « او کشته خواهد شد
و ( 5/543تتا:   )مامقتان ، بت   حت  هنگام خروج و قیام ن ا تکیته بته او کمتک متال  کترد      

. نیف پا ات قیام حسیب بب تیتد، کته   (035و  043)همان: ن خود را همراه او ارستاد ارتندا
همراه ن ا تکیه قیام کرده بود، ات وی حمای  کرد و او را تح  سرپرست  خود گرا  

پتا ات شتنیدن خبتر     . همچنیب، گریه و سوگواری امام کاظم(47/033: 5435)مجلس ، 
ایش او و یتارانش در حضتور خلی ته  باست      شهادت حسیب بب  ل  )شهید اخّ( و ست

سند دیگری دال بر داتاع ضتمن  امامتان ات     (405: 5549؛ ابوال رج انص هان ، 41/531)همان: 
تحرکات سیاس  و ناام  بر پایه امر به معروف و نه  ات منکر در قبال حاکمان امتوی و  

  باس  اس .

 ج. تعامل سیاسی با حاکمان
 . نفی مشروعیت حکومت1
  مشرو ی  حکوم  حاکمان اموی و  باس  ات جانب امامان به سه صتورت انجتام   ن 
 پذیرا : م 

هتای خل تای    دانستب اسار خالا ؛ در ایب خصوص، امامان بته تتالس   . نامشروع5
هاشم و غصب خالا  به دس  ایشتان   کردن خالا  ات دس  بن  برای خارج پیامبر

و مستقیم و آشکارا، حاکمی  حاکمان ( 433و  041 و 579تا الف:  )کلین ، ب کردند  اشاره م 
دانستتند و   کردنتد و خالات  را حتق ختود مت       اموی و  باس  را نامشروع معرا  مت  

یااتند که برای آنان امور دیتوان  را انجتام    امیه کسان  را م  اگر نبود که بن »ارمودند:  م 
امتور اجتمتا   آنتان    آوری کننتد و بجنگنتد و در    دهند و برایشان ا   و ختراج جمتع  
کردنتد و اگتر متردم، آنتان را بتا آنچته داشتتند، رهتا          شرک  کنند، حق ما را سلب نم 

؛ و (43/533: 5435)مجلست ،  « آوردند کردند، آنان چیفی چف آنچه داشتند به دس  نم  نم 
)کلینت ،  کردنتد   ات ایب طریق آشکارا در مشرو ی  حاکمان اموی و  باس  تشتکیک مت   

5530 :0/451) . 



 نامه امامیه، سال دوم، شماره سوم / پژوهش 58

هتا گتاه در    . معرا  چهره و ماهی  اصل  حاکمان و نکوهش ایشتان؛ ایتب نمونته   0
وضتو    ختواه  امامتان بته    نی اد یه و تالم وگوها و احادیث ایشان و گاه در نبه گ  

أن »ارمودند:  کردند و م  شود. امامان، حاکمان را رهبران ظلم و جور معرا  م  دیده م 
اهمة ». تعبیر (5/514)همان: « ولون  ب دیب اهلل قد ضلّوا و أضلّوااهمة الجور و اتبا هم لمعف

، 07، 75، 54/45: 5435)نتک.: مجلست ،   در احادیث اراوان  ات امامان وارد شده اس  « الجور
و  015: 5510شتعبه حرانت ،    )ابب« طاغوت»و با تعابیر دیگری چون  (13تا الف:  ؛ کلین ، ب 573
)همتان:  « جبار»، (43/537: 5435)مجلس ، « ظالم»، (0/51: 5530 )کلین ،« حفب شیطان»، (014
ویتژه   کردند. ایب تعابیر در اد یه میرور ات امامتان، بته   و غیره آنان را نکوهش م ( 43/555

 خورد. ، بسیار به چشم م امام سجاد
بردنتد و ات آن   را درباره خل ا به کتار مت   « سلطان»گذشته ات ایب، امامان، تعبیر من   

 امام صتاد  »کردند تا هیچ خیری برای او خواسته نشود؛  م هومق سلطان جاهر مراد م 
ارمتود ایتب آیته     م « به ستمکاران تمایل پیدا نکنید که آتش شما را ارا گیرد»درباره آیه 

رود و دوس  دارد کته او بتاق  بمانتد و دست  در      درباره کس  اس  که نفد سلطان م 
 .(43/531)همان: « هدجیبش کند و به او چیفی بد

کردند و با مقایسته   به همیب دلیل امامان ماهی  نامشروع و جاهر حاکمان را تبییب م 
انگاشتتند   سلطان  ادل و سلطان جاهر، ایشان را ات هر حیث ااقد صالحی  حکوم  م 

: 5573؛ صتدو ،  9/045: 5437؛ طوست ،  1/537، 1/539تتا ب:   ؛ همو، بت  53تا الف،  )نک.: کلین ، ب 
551). 
. تحذیر نصبگان ات همکاری با حکوم ؛ امامان برای ن   مشرو ی  حکوم  هتر  5

 اقیهان، امینان رسول ختدا »ارمودند:  کردند و م  گونه همکاری با حاکمان را منع م 
)طوست ،  « روند، آنان را سنگ بفنید هستند؛ پا اگر دیدید که ایشان همراه سلطان راه م 

رو نصبگان  را که دس  به همکتاری بتا    . ات ایب(50/553: 5437ری، ؛ محدث نو3/051: 5437
در مواجهته بتا    کردند. نکتوهش امتام ستجاد    شدت سرتنش م  تدند، به حکوم  م 

محمد بب شهاب تهری، شاگرد ایشان، به دلیل همکاری او بتا دستتگاه خالات  امتوی     
 بتار،   اگرد مشهور ابتب  کرمه، ش . امام سجاد(0/551: 5431سعد،  )اببتدن  اس   مثال

سترتنش  « ویلک یتا  بیتد اهتل الشتام!    »را به دلیل همراه  با حاکمان اموی، با  بارت: 
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؛ همچنیب، نکتوهش ایشتان در مواجهته بتا کثیتر، شتا ر       (43/011: 5435)مجلس ، کند  م 
هتای   و نمونته  (4/037: 5431شهرآشتوب،   )ابتب مشهور، به دلیل ستایش  بتدالملک متروان   

 یب دس . دیگری ات ا

 . عتاب به حاکمان2
امامان ضتمب ر ایت  جوانتب سیاست  و جلتوگیری ات خطرهتای ناشت  ات اشتارهای         

های مناسب، صریحا  بر حاکمان  تتاب و پرختاس    حاکمان اموی و  باس ، در موقعی 
کردند و با شجا   کامل، در جایگاه  که حتاک  ات بتانتربودن ایشتان ات حاکمتان      م 

 دادند.   ای به آنها م  های کوبنده با حاکمان داشتند یا پاسخباشد، راتار تندی 
نتفد امتام     بدالملک مروان، خلی ه اموی، مطلتع شتد کته شمشتیر رستول ختدا      

اس . او با حضرت مکاتبه کترد و شمشتیر را خواست . امتام جتواب رد داد.       سجاد
، امتا امتام بتا لحتب     المال کرداس ات بی  خلی ه در نامه دوم، امام را تهدید به قطع سهمیه

خواند و خلی ه مجبور به سکوت شتد  « کار ناسپارخیان »تندی، خلی ه مقتدر اموی را 
 . (43/91: 5435)مجلس ، 

نیف ستودن  اس . منصور به امام نامه نوشت    موضع سیاس  شجا انه امام صاد 
ما کتاری  »خ داد: رود. امام با لحن  تند پاس که چرا امام مانند دیگران به دیدار خلی ه نم 

ایم که برای آن ات تو بترسیم و ات آخرت نیف چیفی نفد تو نیس  که بدان امیتدوار   نکرده
باشیم و ایب مقام تو در واقع نعمت  نیس  که آن را به تو تبریک بگتوییم. تتو نیتف آن را    

ر منصو«. دان  که تو را دلداری دهیم. پا برای چه نفد تو بیایم؟ برای خود مصیبت  نم 
تری ات امام خواس  برای نصیح ، نفد او برود. امتا امتام بتا همتان لحتب       با لحب مالیم

کنتد و هتر کتا اهتل      هر کا اهل دنیا باشد تو را نصیح  نمت  »آمیف پاسخ داد:   تاب
 . (50/537: 5437)محدث نوری، « آید آخرت باشد نفد تو نم 

کترد ات امتام پرستید:      یک بار منصور در جمع حاضران ات مگس  که او را اذی  مت 
برای اینکه بین  تورگویان را بته  »امام پاسخ داد: «. خدا مگا را برای چه آاریده اس ؟»

. وقت  منصور در ربذه امام را وادار بته ا تتراف و   (531تا:  )سبط ابب جوتی، ب « خاک بمالد
ات ایتب   چته چیفهتا  »تهدید به مر  کرد، امام ات نفد او با ناراحت  خارج شتد و ارمتود:   
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: 5435)مجلست ،  « کتنم  تاده )منصور( دیدم، به ختدا کته متب چیتفی را امضتا نمت        ناپاک
47/033). 

الرشتید بترای    شد. وقت  هارون نیف دیده م  آمیف ات امام کاظم ایب راتارهای  تاب
را  ، پیتامبر شکستب حرم  امام و تثبی  جایگاه خود، در کنار متفار رستول ختدا   

سالم داد و توطئه « پدر»با  نوان  به رسول خدا امام کاظم خطاب کرد،« پسر مو»
. وقتتت  (55/55تتتا:  ؛ خطیتتب بغتتدادی، بتت 0/003: 5577)م یتتد، اریبانتته او را خنثتتا کتترد   تتوام
ایب چگونته سترای    »الرشید ایشان را به کاخ خود احضار کرد و ات ایشان پرسید:  هارون
ای درباره  ؛ و آیات کوبنده«تبهکاران اس  ایب سرای»، امام با شجا   پاسخ داد: «اس ؟

. نیتف وقتت  خلی ته    (41/551: 5435)مجلست ،  خواند  (543؛ ا راف: 5)بینه: کااران و مشرکان 
اد ا کرد که حاضر اس  ادک را به امامان برگرداند، ات امتام خواست  حتدود اتدک را     

حضتور   مشصص کند. امام با صراح  و قاطعی ، کتل قلمترو حکومت   باست  را در    
گونه به حاکمی  خالا   باس  در ایب اراض   حاضران به  نوان ادک ا الم کرد و ایب

 . (41/544)همان: ا تراض کرد 

 . تقیه و تحمل فشارهای سیاسی حاکمان3
تریب حربه سیاس  امامان در مش  سیاس  ایشتان است . حتال بگتذریم کته       تقیه، جدی

دارد. تقیه، نفد وی، پیوندی وریق بتا تعریتف    امیرمعفی تعری   دگراندیشانه درباره تقیه
اس ات تشیع دارد و گاه در پیوستاری روشب، آن را اقط همستو بتا استرار بتاطن       باطن 

. بدیب معنا که برخالف آنچته در منتابع شتیعه بته     (043: 5595)امیرمعفی، انگارد  امامان م 
آن چیفی کامال  باطن  گر شده، قراه  نویسنده ات   نوان موضو   اقه  و سیاس  جلوه

 اس .  
: 5530)کلینت ،  مسلما  تقیه راهکاری کامال  سیاس  برای ح م جان شیعیان بوده است   

توان، ایتب مستئله را در حتد امتر      و با توجه به رویکردی چنیب سیاس  نم ( 003، 0/059
 باطن  محض  تنفل داد.

است  تتوأم بتا    ارستای سی  ، دو قترن اشتار طاقت    امامان پا ات قیام امام حستیب 
شکنجه، تهدید، تبعید و تندان را تحمل کردند و در نهای  همگت  بته دست  حاکمتان     
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را با غل و تنجیر روانته شتام کردنتد.     اموی و  باس  به شهادت رسیدند. امام سجاد
حتت  بیست  ن تر    »ارمودند:  قدر تح  اشار بودند که م  شان، آن ایشان در طول تندگ 
. امتام  (43/545: 5435)مجلس ، « در مکه و مدینه دوس  بدارد را نیس  که ما اهل بی 

نیف همواره تح  نار جاسوسان حکومت   باست  بودنتد و جاسوستان  کته       صاد 
انتد،   اند و برایشتان خمتا و تکتات آورده    کردند ات شیعیان ایشان ات خراسان وانمود م 

. بارها منصتور  (041: 5434خ، اترو  )اببکردند  ارتباطات ایشان را با شیعیان انقالب  رصد م 
و  (0/571: 5577؛ م یتد،  059: 5549)ابتوال رج انصت هان ،    باس  ایشان را تهدید به قتل کترد  

. ایشتان بارهتا   (47/575: 5435)مجلست ،  خانه ایشان را کارگفاران خلی ه به آتش کشتیدند  
و منصتور  ( 043: 5549؛ ابتوال رج انصت هان ،   539تتا:   جوتی، ب  )سبط ابب احضار و تهدید شد 
 . (033)همان: اموالش را ضبط کرد 

ها در روستاهای شام در حتال اترار و اخت تا حتت  در غتار بتود        مدت امام کاظم
و چندیب بار دستگیر شد و به مدت  طونن  به تنتدان حاکمتان    (41/531: 5435)مجلس ، 

جاسوس   متال حکتومت ،    . بارها به دلیل سعای  و(53/515: 5431کثیر،  )ابب باس  ااتاد 
و در نهایتت  در  (0/053: 5577؛ م یتتد، 441: 5549)ابتتوال رج انصت هان ،  آتار و شتکنجه شتتد  

. امتام  (0/551: 5577؛ م یتد،  531: 5549)ابوال رج انصت هان ،  تندان  مصوف به شهادت رسید 
بارها احضار شدند و به آنهتا تتوهیب شتد و     و امام  سکری ، امام هادیجواد

و تمام یا بصش  طونن  ات  مر ( 4/557: 5431شهرآشتوب،   )اببح  باتجوی  قرار گراتند ت
شده سپری کردند. اما با ایب حال، دست  ات   های کامال  ناام  و مراقب  خود را در محیط

 سیاس  تقیه برنداشتند.

 نتیجه  
هتای   ندیشته کوشد رهیاات  برای وصول به م هوم باطن  امام  پیدا کند و ا امیرمعفی م 

های اولیه تسری دهتد. قراهت     باطن  را در تعریف امام  در م هوم نصستیب آن در سده
شتود   دهد و نتیجه ایب م  باطن  او ات امام ، تعری   دگرگونه ات ایب مقوله به دس  م 

شتود و امتام در حتد قطتب معنتوی تنتفل        که هر گونه تالس سیاس  برای امام، ن   م 
شتود. او نقتش سیاست  امتام را        کامال  معنوی و باطن  تبدیل مت  یابد و به شصصیت م 
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هتای سیاست  بترای     کند که در نار گتراتب جنبته   دهد و اد ا م  رنگ جلوه م  بسیار کم
امام، نو   اروکاستب شصصی  او اس  کته ایتب اد تا در تنتاقض صتریح بتا روایتات        

پتا ات   امامان اس . هرچند و امامان تشکیل حکوم  اسالم  به دس  پیامبر
هتا داتاع     اشورا تمینه را برای قیام مسلحانه مناسب ندیدند، اما به طور ضتمن  ات قیتام  

ستیفی و مبارته با ظالم و احیای کتاب و سن   داشتب روحیه ظلم نگه کردند و برای تنده
شد، با ح م تقیه  که  لنا  به دس  حاکمان اموی و  باس  نقض م  سیره رسول خدا

هتای   های اکری،  اط   و متال  ات رهبتران قیتام    گیری و حمای  ب حال ارتباطو در  ی
شیع ، مواضع سیاس  خود را  لیه حاکمان جور ح م کردنتد. بته همتیب دلیتل هرگتف      

های روشب در تتاریخ حیتات    توان بُعد سیاس  امام  را با وجود ایب حجم ات نمونه نم 
 اکری و سیاس  ایشان نادیده گرا .

 اه نوشت پی
 
 .579-511، ص5573، 51، س9، رنامه ایران .1
 رضا رضای . ، با ترجمه  ل 13-49ص ،5517، 07، ساطال ات حکم  و معرا  .2
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 منابع
 کریم. قرآن
 البالغه. نه 

  : مجتبت قیحق، ت وال  اللئال  العفیفیة ا  األحادیث الدینیة(. 5435) بیالد  بیمحمد بب تابب أب  جمهور، 
 .سسه سیدالشهدا ؤمقم: ،   راق

 .روتیالب دار :روتیب، یالطبقات الکبر(. 5431)ابب سعد، محمد 
  .انتشارات آل  ل :تاده، قم ، ترجمه: صاد  حسبحف العقولت(. 5510)  حسب بب  ل،  ابب شعبه حران

 :جا  ب،  محالت  هاشم رسول دی: سحی، تصحطالبمناقب آل اب  (. 5431ابب شهرآشوب، محمد ابب  ل  )
 .هیانتشارات  لم

خانته   کتتاب  :قتم ،  باغ : محسب کوچهحی، تصحبصاهر الدرجات(. 5434)، محمد بب حسب  ابب اروخ قم
  .نج   ر شاهلل م  یآ

 ة.السعاد ةمطبع :، مصریةوالنها یةالبدا(. 5431) ، اسما یل بب  مرریبب کثا

 :تهتران ،  محالت  هاشم رسول دیس: ترجمه، بییمقاتل الطالب(. 5549 ل  ابب حسیب )،  ص هاننا ابوال رج
 یة.سالمانالکتاب  دار

  .کتب انسالمال دار :روتیب، ةانهم ةمعرا  ا ةکشف الغمتا(.   ل  بب الحسیب )ب ،  اربل

دینت ، تهتران: نشتر     ، ترجمه: نورالدیب اهللها و باورهای  راان  تشیع: ریشه(. 5595امیرمعفی، محمد ل  )
 نامک.

 نا. جا: ب  ب ، و حکوم   محکتا(.  ی )ب مهد، یحاهر

 .هیانتشارات  لم :، قمیفیتبر لی: ابوطالب تجلقی، تحقةاربات الهدا(. 5573محمد بب الحسب )،  ر  املح
 ا یت اح دار :روتیت بی، راتیش  تمان می:  بدالرحقی، تحقةعیوساهل الشتا(.  )ب  محمد بب الحسب،  ر  املح

  .العرب التراث

 .انتشارات صهبا :تهران ساله، 013انسان (. 5593)   ل دی، سیا خامنه
 ة.السعاد ةمطبع :مصر ،بغداد خیتار تا(. ی، احمد ابب  ل  )ب بغداد بیخط

 خمین . و نشر آرار امام میسسه تناؤم :قم، ونی  اقیه (.5575اهلل ) رو ،  نیخم

، 90-95، سبیت کتتاب متاه د  در: ، «ی شتر اارن یعهٔدمتان شت   دهیدر ستپ   یون(. »5514) رضا  ،  ل یرضا
  .99-93ص
نقد در: ، «ددر بوتهٔ نق بینصست عیدر تش    باطنماما هیرنا. »(5595)؛ نصیری، محمد ، محمدجع ری رضا

 .033-575، ص5س، 57ر، و نار
 . یاهل الب ةمؤسس :روتی، بالصواص ةتذکرتا(.  ی )ب جوت بباسبط 

انتشتارات   :اهلل بتدران، قتم   حبب ات محمد: قیتحق، ل والنحللالم(. 5535) میمحمود بب  بدالکر ، شهرستان
  .رض فیشر
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  .ابچانتشارات کت :تهران،  األمال(. 5573)  بب  ل صدو ، محمد

 .یةدار الکتب انسالم :، قمةتمام النعم و بیکمال الد(. 5591)  بب  ل صدو ، محمد
 .للمطبو ات  ان لم ةسسؤم :روتیب ،اخبار الرضا ونی (. 5434)  بب  ل صدو ، محمد
 للمطبو ات.  ان لم ةسسؤم: ، لبنانعی لل الشرا. (5431)  بب  ل صدو ، محمد

 .انتشارات اسوه :، قمانحتجاج. (5455احمد بب  ل  )،  طبرس
 انتشارات دانشگاه مشهد. :، مشهدالرجال اةمعر اریاخت. (5541) بب حسب ، محمد طوس

  اروشت  کتتاب  :رسان، تهرانصال یحسب موسو: قیتحق، نحکاما بیتهذ(. 5437) بب حسب ، محمد طوس
 .هیاسالم
 :قم،  انجیم یاحمد  :  لقی، تحقانهمةمکاتب   الحکمة ا ندعام(. 5511) محمد بب الحسب، ی لم الهد

 حوته  لمیه قم. بیجامعه مدرسانتشارات 

 ، تحقیق: طیب موسوی جفایری، قم: دار الکتاب.ت سیر القم (. 5535قم ،  ل  بب ابراهیم )

وتارت  ستاتمان چتاو و انتشتارات    :، تهران در  صر  باس عهیش یها امیق .(5510پوران، محمد )  کاظم
 .اد اسالم ارهنگ و ارش

 .یةر الکتب انسالماد :، تهران الکاا. (5530) عقوبی، محمد بب  نیکل
 .هیانتشارات اسالم :ران، ته کاا روضهتا الف(.  )ب عقوب ی، محمد بب  نیکل
 .هیانتشارات اسالم :ران، ته کاا عاروتا ب(.  )ب عقوب ی، محمد بب  نیکل

 ةمطبعت  :نجتف ،  : محمتد صتاد  کتبت   حیتصتح ، رجاللو احوال ا قاللما حیتنقتا(.  )ب  بداهلل  خیش،  مامقان
 یة.المرتضو

  ة.الرسال ةسسؤم :روتی، باننوار بحار. (5435)  ، محمدتق مجلس
 .التراث  ایحن  یآل الب ةمؤسس :، قملهمستدرک الوسا(. 5437میرتا حسیب )، یمحدث نور

ترجمه: هاشم ایفدپناه، تهتران: انتشتارات    ،مکتب در ارآیند تکامل(. 5519مدرس  طباطبای ، سید حسیب )
 کویر.

های  ، ترجمه: حمیدرضا آژیر، مشهد: بنیاد پژوهشهای مکتب  امامان و جنبش(. 5531مدرس ، محمدتق  )
 اسالم  آستان قدر رضوی.

 انتشارات صدرا. :، تهرانیامام  و رهبر(. 5574)  ، مرتضیمطهر

 .هیانتشارات اسالم :تهران  ،محالت  هاشم رسول دیمه: سترج، انرشاد(. 5577)، محمد بب محمد دیم 
 . ینهل الب م المجمع العال :، قمیةالنک  ان تقاد .(5455، محمد بب محمد )دیم 

، ترجمته: محمتود صتلوات ،    دراسات ا  ونیة ال قیه و اقه الدولة انستالمیة (. 5537 ل  ) حسیب، یمنتار
 تهران، انتشارات کیهان.

 و 9س، آستمان  ه ت  در: ، «بینصست عیدر تش  الوه یکتاب راهنما  معرا. »(5513)  ،  ل طار انیموحد
 .541-509، ص53
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انتشتارات   :، قتم  گتان یگلپا  ربان  :  لقی، تحقداهققوا د الع (.5453) ، محمد بب محمدالدیب طوس رینص
 قم. هیحوته  لم  یریمرکف مد

 یة.مرتضو ةمکتب: محمد صاد  بحرالعلوم، نجف: تحقیق، ةعیار  الش(. 5511)  ، حسب بب موس نوبصت
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