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  مقدمه
ي اجـرا  و نيـي تب وهيشـ  بـه  اطهار ائمهي  اسيس كرديرو همواره اسالم، خيتار طول در
ي الگو به توجه انيم نيا در و است ودهب برخوردار ييسزا به تياهم از اسالمهاي    آموزه
 جـور  حاكمـان  باي مبارزاتي ها وهيش شناخت در را ما تواند  مي)ع(رضا  امام رهيس دري  عمل
  .رساندي يار

 دري  اسـالم  جامعهي  شوايپ عنوان  به )ع(رضا  امام كه است آن پژوهش نياي  اصل سؤال
 پاسـخ  بـه  دنيرسـ ي  برا كردند؟  مي مبارزه جور حكومت با چگونه ش،يخوي  زندگ دوره

ي زنـدگ  دورهي  هـا  يژگيو كه نيا ليقب ازي  فرع تسؤاال به است ستهيشا ابتدا سؤال نيا
ـ اي  اسـ يس مبـارزه  دري  گـاه يجا چـه ي  محور مردم است؟ بوده چه )ع(الحجج ثامن  شاني
. شـود  داده پاسـخ  بودنـد؟  مردم كردن داريب و جذب درصدد چگونه )ع(امام است؟ داشته
 حكومت با مقابلهي  برا خاموش انقالب روش از )ع(رضا  امام كه است نيا پژوهش هيفرض
 بـه  خود تا است مردم تفكر وهيش رييتغ خاموش، انقالب از ما منظور بردند؛  مي بهره جور
 مجبـور  جـان  حفظي  برا و سالح زور به كه آن نه كنند حركت نظر مدهاي    آرمان سمت

 انهيمخف ديبا ديعقا رييتغ نيا كه بود متوجه ديبا همزمان اما. شوند دستورات از نيتمك به
تـر    سـاده  انيب به ديشا كرد، خواهد مخالفت آن با شدت  به حكومت چراكه رديگ صورت
ـ اي  اسـالم  انقالب ازتر    يپنهان اريبس )ع(رضا  امام خاموش انقالب كه گفت بتوان  كـار  راني
 مردم سوي  به نخبگان ازها    استيس انيجر همان كهي  عموم استيس با هشتم امام. كرد مي

 و افكـار  رييتغي  براي  ا وقفه  بي تالش است، )54: 1387،ييماكو ليوسوي  دا تامس( است
 تيجـذاب  ديتول همان اي نرم قدرتي  ريگكار  به با )ع(يموس بني  عل. كرد مردمي  ها ارزش

ـ پا فيتضع درصدد )30: 1391،يسلگ( گرانيد قيعال به دادن شكل و  حكومـت ي هـا  هي
 مبـارزه  دانيـ م وارد ميمـستق  خـود  كه آن نه بودند، مردم بهي  بخشي  آگاه قيطر از جور
ي حكـومت  است گفته درضايرش كه گونه همان جور حكومت از ما نظر مد فيتعر. شوند
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 اسـالم  شـده  نيـي تع ريمـس  در امـا  شـود   مي اداره مسلمان يك دست  به ظاهر در كه است
 اسـالم  جهان از دفاع اي ي شرع جهاد در حكومت نوع نيا باي  همكار و كند  نمي حركت

 گـر يد عبارت به. )146: 1382 ،يرحيف( استي  شرع واجب گانگانيب تجاوز صورت در
 كه كنند عملاي    گونه به مطلوب، حد به جامعه درك سطح رساندن با خواستند  مي )ع(امام
 را حكومـت  زمـام  تـا  آورندي  رو امام سمت به خود ،)ع(يعل جدشان دوره همانند مردم
 قـدرت  و نفـوذ  و شيخـو  زمانه ومتحك با امام تيضد كه است روشن. رنديگ دست  به
ـ ا در غـور  چـه  آن امـا . اسـت  حاضـر  پژوهش مفروضات شانياي  اسيس  را موضـوع  ني

 مبـارزان  همزمـان  و اسالم امروزي  ايدن در جورهاي    حكومت وجود است كردهي  ضرور
ـ جرين دري  زكزاكـ  خيش از توان  مي مثال عنوان  به. هاست  نيسرزم نيا در حق راه  خيشـ  ه،ي
 گـر يد مبارز هزاران وي  سعود عربستان در النمر باقر خيش ديشه ن،يبحر رد قاسمي  سيع
ي بـرا  روشـن  وي  عمليي  الگو است مطلوب نيبنابرا. برد نام اسالم جهاني  جاي  جا در

 هستند خود درست ريمس دري  اسالم جامعه حركت خواهان كه پرنفوذي  اسيس مسلمانان
  .ديآ دست به كنند  مييزندگ ظلم تيحاكم تحت نيسرزم در و

  پژوهش نهيشيپي بررس

 گرفتـه  صـورت هاي   پژوهش ازي  برخ به است ستهيشا پژوهش، نهيشيپي  واكاو يبرا
ي ورز استيسي  ها مؤلفه «عنوان بااي    مقاله به مربوط اول مورد. شود اشاره نهيزم نيا در
ـ ا در. اسـت  فـائق ي  نيحس و درخشه جالل قلم به» )ع(رضا  امام رهيس در  از پـس  مقالـه  ني

 )ع(يموسـ  بـن ي  علـ  مبـارزه  راه نقـشه  وي  اصـل ي  مبنـا  عنـوان   بـه  امامـت  تيـ اهم شرح
 بهيي  راهنما دادن از امكان حد تا (طاغوت به كمك و تيحاكمي  نف ليقب ازي  اتيخصوص
 امـام  روش بـه  هيشـب ي  زيـ چ (مـصلحت  وي  منفـ  مبـارزه  و هيتق كردند،  مي زيپره مامون
 شـناخته  امـام ي  اسـ يس مبارزه منشي  ها خصهمش زمره در آن با) هيمعاو قبال در )ع(حسن
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ـ  مقـاالت ديگر   از). 7: 1394 فائق،ي  نيحس و درخشه (شود مي ي اسـ يس رهيسـ  «عنـوان  اب
ي سندگينو به هم باز» )يتعهديوال ؛يمورد مطالعه (جور حكومت با برخورد در رضا  امام

 امـام اي  ه  استيس وي  تعهديوال بحث به )ع(رضا  امامي  زندگي  بررس از پس درخشه جالل
. شـود   مـي  پرداختـه  منصب نيا رشيپذ از پس و) ابتدا در مخالفت (شنهاديپ نيا قبال در

ـ ا رشيپـذ  به مجبور امام كند  مي اثبات كه آن از پس درخشه جالل  انـد  شـده  منـصب  ني
ي عباسـ  مـامون  خـود  همزمان و مامون مسلح دشمنان مقابل در شانياگيري    موضع نحوه

 عنـوان  بـا ي گـر يد مقالـه  در. كند  مييبررس )19-16: 1392 فائق،ي نيحس و درخشه(را
 كـه  آن از پـس  ،ياذكـارنقو  ديسـ  قلـم  به» انيعلوهاي    اميق بر رضا  امامي  تعهديوال تأثير«
گيـري    جهينت شود ي م ميتقس ها آن ريغ و انيعلو دسته دو به مامون دوره مسلحانههاي    اميق
ـ ا بـا ي  توافق چندان شانيا ،يتعهديوال منصب به امام دنيرس از بعد كه ديآ  مي عمل به  ني
: 1388 ،ينقـو (شـد  كـم  اريبـس  انيعلو مسلحانههاي    اميق تعداد جهينت در نداشتند،ها    اميق

» هـا  آن با امام برخوردي  چگونگ و رضا  امام دوره انيغال «عنوان باي  گريد مقاله در. )146
 با امام كهي  برخورد نحوه ،عهيشي  انحراف فرقي  بررس از پس زين زادهي  حاج داهللا ي نوشته

ـ  زين قتل به دستور و لعن سطح تاي  حت گاه (داشتند ها آن  ريتـصو  بـه ) اسـت  رفتـه  شيپ
ـ د داشـتن  دارد تيـ اهم چـه  آن امـا . )92-49: 1393 زاده، يحـاج (اسـت  شده دهيكش  دي

 كـار   بـه  مـسلمان  نخبگاني  برااي    نامه استيس عنوان  به بتواند تا است روزآمد وي  كاربرد
 زيـ ني  اتيـ عمل كرديرو ،)ع(رضا  امامي  مبارزات سبكي  واكاو ضمن شود  مي تالش پس رود؛
 هـشتم  امام مبارزات دري  محور مردم بر تمركز در بحث نياي  نوآور. رديگ قرار نظر مد
ـ ا اسـت؛  روزي  اسـ يسهـاي     شهياند با مبارزات نيا قيتلف و  بـا  كـه  بودنـد  درصـدد  شاني

 ازتـر     هوشمندانه اريبس كه را شيخو زمان جور حكومت اساس نرم، قدرت ازگيري    بهره
 مـردم  هيپا بر ديبا مقصود نيا به دنيرسي  برا. كنند متزلزل كرد  مي عملها    حكومت ريسا

 را امـام  نـرم ي  مبـارزات ي  هـا  وهيش حيتشر نيهمچن. كرد عمل مردمي  روين با و رفت جلو
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 مـا هـاي     يبررس نهيزم نيا در. كرد فيتوص رو شيپ پژوهشهاي    بداعت ازي  يك توان مي
 اتيخـصوص  ابتـدا  در .اسـت  يافتـه  دسـت  امـام  مبـارزه  ريمـس  درهـا   شاخصي برخ به
 بـه  رد،يـ گ  مـي  قرار نظر مد مردم بهي  بخشي  آگاه و جذبي  برا بزرگوار آنهاي    استيس
 را مردم بدنه تا كردندي  سع خودي  اعالم جهاد وي  اخالق مكارم جيترو با امام منظور نيا
گيري   ارتباط به امام نيهشتمي  اسيسهاي    تالش بعد گام در. كنند همساز و همراه خود با
 يافتـه  اختـصاص  ماسـال ي  ايدن سرتاسر در همسو نخبگان ازي  ا شبكه جاديا و نخبگان با

 را خـود  وكالـت  سـازمان اي    مكاتبـه  اسـت يس وي  علم جهاد با شانيا  نهيزم نيا در. بود
ي بررسـ  )ع(يموسـ  بـن ي  علـ ي  مبارزاتي  ها وهيش تينها در. كردند تيتقو و دادند توسعه
 قالـب  در( التـزام  و خشونتي  نف ،يپنهان تيفعال مانندي  اتيخصوص شامل كه شد خواهد
  .شود  مي)يهدتعيوال عهدنامه
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  )ع(رضا امام دورهي اسيس تيوضع
 ازي  كـ ي ي بررس ما بحث البته كه ستنديز فهيخل سه )ع(يموس بني  عل اتيح دوره در
ـ علو يا انيعيش زعامت سال 20 طول در امام. است مامون خالفت دورهي  عني ها دوره  اني
  پـنج  و نيام با سال پنج هارون، با سال 10 بودند اسالم جهان دري  بزرگ اريبس قدرت كه

 آن ليدل به اول ساله 10 دوره در. بودند دوره هم)472: 2،ج 1382،يعقوبي( مامون با سال
 اختنـاق  كند حفظي  اسالم جامعه سراسر بر را خود ليبد  بي سلطه بود توانسته هارون كه
 صـورت  خفـا  در امامي  اسيسهاي    تيفعال و بود حاكم نهيمد در انيهاشمي  بن بر يديشد
 نزاع و جنگ كه هارون سقوط دوره از اما). 14: 1394 فائق،ي  نيحس و درخشه(گرفت مي
 هموار امامي  اسيسهاي    تيفعالي  برا راه درگرفت، نيام و مامون پسرش دو نيب ساله پنج
ـ ا فكـر  در انـست تو  نمي گريد او مامون، بردارش دست  به نيام قتل تا كه گونه آن شد  ني
 مهاري  برا كرد تالش جهينت در و كندي  زندان پدرشان همچون را )ع(الحجج ثامن كه باشد

ـ ا بـه  حاضـر  پـژوهش  بدنه. دهد نشان كينزد امام به را خود انيعلو قدرت  مبحـث  ني
 دهـد  بسط جا بدان تا را خودي  اسيس نفوذ توانست چگونه )ع(الرضاي  موس كه پردازد مي
  .شود عيتش با آمدن كنار از ريناگز حكومت كه

  مبارزه راه نقشه در مردم گاهيجا
تـرين    مهـم  منزله به هموارهي  اسالم حاكم از مردم تيحما و تيرضا اعالم اسالم در
 در هرگـز  و )52: 1387 زاده، ملـك ( رود  مـي  شمار  بهي  اسالم حكومت ليتشك در عنصر
 مـسلط  مـردم  بر را مشروع حكومت زور به بخواهند كه است نشده دهيدي  نيدي  الگوها
 كـردن  مـال يپا مـت يق بـه  را تيمـشروع  مـشروع،  حـاكم  هرگـز  عمل در واقع، در. كنند
ـ احاد در هرچنـد . اسـت  نكردهي  ريگيپ تيمقبول  مـشروع  حـق  از صـحبت ي  اريبـس  ثي

 ريـ ام مـثال  كـه  نشده دهيد هرگز اما است آمده انيم به جامعه بر حكومتي  برا معصومان
ـ ا گـرفتن  دسـت   بهي  برا ريشمش زور با بخواهد مومنان  عمـل  وهيشـ . كنـد  اميـ ق حـق  ني
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 و مـنش  رييـ تغ بـا  بودند درصدد همواره شانيا. است نبوده جدش خالف زين )ع(رضا  امام
 اورنـد؛ يب رواش    يحكـومت  روش و او سـمت  بـه  هـا  آن خـود  كه كنندي  كار مردم رفتار
 جمـع  شـعور  بلكهي  جنگ مرد هزار چند نه بود، ها آن دنبال به امام كهي  انيلشكر نيبنابرا
 بـه . باشـد  جامعـه  دري  حـداقل ي  تيمقبول از نشان بتواند كه است بوده مسلمانان ازي  ريكث
ـ ا اتيـ ح دوره در گرچه ل،يدل نيهم  هيـ عل ابومـسلم  اميـ ق ماننـد ي  نظـام  حركـات  شاني

ي مردمي  روين بر هيتك با خاموش انقالب بر را خود تمركز او اما بود انيجر در حكومت
ـ ا بـا  و هـستند  مـردم ي  رضو خاموش انقالب هيپا راه نيا در. گذاشت  ميعظـ  سـالح  ني

  .رفت جور ومتحك با جنگ به ستيبا مي

  مردم بهي بخشي آگاه و جذب. 1
 يبنـ  توسـط ي  اسـ يس مخالفان سركوبها    سال جهينت ،)ع(يموس بني  عل زعامت دوره
ي اسـ يس مـنش  و امـام  ازي  درسـت  شـناخت ي  اسالم جامعه عمده جهينت در و بود العباس

ـ د رومـ  به نهيمد از امام حركت ريمس نييتع در را تيواقع نيا توان  مي .نداشتند شانيا . دي
 كـرد  ممنـوع  شناختند  مي را )ع(رضا  اماماش    مردمان كه را كوفه و قم از شانيا عبور مامون

 امـام  ازي  درسـت  شـناخت  منـاطق  گـر يد مردمـان ي  يعنـ  نيا ،)465: 2ج ،1382،يعقوبي(
 ازين جهينت در بكند،ي  اديزي  عموم توجه جلب بتواند جا آن در شانيا حضور كه نداشتند

 نـرم  قـدرت  بهي  ابيدست با تا داد رييتغ را افكارشان بعد و كرد جذب را ممرد ابتدا كه بود
 مـردم،  تـوده  جـذب ي  بـرا  )ع(يموس بني  عل ابزار عمده. رفتي  عباس فهيخل با جنگ به

 خـود ي  اخالقـ  سلوك با همه از شيب )ع(رضا  امام گريدي  انيب به. بود شانياي  اخالق مكارم
 رييتغ به نوبت شدند جذب او سوي  به مردم كه آن از پس. ديكش  مي خود سوي  به را مردم
 وارد را ديجد افكار كردي  سع خودي  علن جهاد با همام امام آن. رسد  مي ها آن ديعقا دادن
. بردارنـد  گـام  حق سمت به و يابد رييتغ ها آن منش تا كند خود عصري  عموم افكار بدنه
 دو در را الحجـج  ثـامن  رهيسـ  در مـردم  قـدرت  جذبي  برا مبارزه توان  مي ،يكل طور  به
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ـ عقا رييتغ آن از پس و خود سمت به مردم جذب اول: افتيباز عمده مرحله  افكـار  و دي
  .مسلمانان جامعهي فكر آفات با مبارزه و مردم

  اخالق مكارم جيترو. 1-1

  مستضعفان و مردم اكرام. 1-1-1
 سفره بر ها تن هرگاه« :است آورده مردم با امام رفتار دربارهي  عباس ريدب عباس بن ميابراه

 كـه  شـد  اعتـراض  امام به كهي  وقت. »نـشاند  میخود سفره سر بر را ستوربان و دربانی حت و غالم بود
ی تعـال و تبـارکی خـدا ما پروردگار که! خاموش« :داد پاسخ كند؟  مي خود همسفره را غالمان چرا

ـ ا. )١٠۵: ١٣۶٢ نجـف،(» ماست اعمال به بسته ما پاداش وی یک مادر وی یک پدر است،ی کی  عكـس  ني
 تحـت  مـردم  كـرد  تأكيـد  كـه  اسـت  مالـك  بـه  )ع(طالـب ي  اب بني  عل نامه يادآور العمل
 يجعلـ  ثيحد مداوم رد نيا بر عالوه. هستند برابر او با تيانسان در حداقلاش    تيحاكم

 خـود  هرگز مسلمانان اسوه كه است نيا انگرينما) هستند ما بنده مردم (؛»لنا ديعب الناس«
 عـام  سـطح  هـم  را خـود  كـه  نداشـته  آن ازيي  ابا و است دهيد  نمي مردم ريسا از برتر را

  ).62: 1393زاده،  حاجي (بخواند

  زيستي ساده. 1-1-2
 زيـستي   ساده داشت كاربرد امام توسط مردم جذبي  برا همه از شيب كهي  ابزار ديشا

 خـود  حكومـت  بدنـه  در را امـام  كـه  آني  بـرا  فطر ديع نماز در ماموني  وقت. بود شانيا
 بهانـه  شـوند،  او جلـب  شتريـ ب مردم تا دهد نشان امام با هماهنگ را خود و كند فيتعر
. رديگ برعهده را نماز امامت او كند درخواست امام از تا آورد  مي را جماعت امامي  ماريب

 رشيپـذ هاي    شرط ازي  يك نشودي  تلق حكومت با سو هم كه نياي  برا امام اساس نيبرا
 شـود   مـي  متذكر مامون به را شرط نيا. بود گذاشته امور در نكردن دخالت راي  تعهديوال
: اسـت اي    مرحلـه  دو مـامون  مكرسازي    يخنثي  برا امام ريتدب. ورزد  مي اصرار ماموني  ول
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ـ ا اگر كه بخواند )ع(يعل و )ص(امبريپ شرو به را نماز كند  مي شرط كه نيا ابتدا  اتفـاق  ني
 در دانـست  هماهنگ توان  مي را نفر دو نيا چگونه كه رفتند  مي فرو فكر به مردم افتاد مي

ـ اي  حتـ  مـامون  امـا ! دارد؟ تفاوت گرييكد باشان    خواندن نماز وهيشي  حت كهي  صورت  ني
ـ ا امـام  دوم ريتدبي  ول. رفتيپذ را شرط ـ ا بـا  كـه  بـود  ني  بـا ي  حكـومت  مـاموران  كـه  ني
 بـه  برهنـه يي  پا با و كرد تن به سادهي  لباس شانيا بودند آمده او دنبال به فراخهاي    مركب
 چنان بودند شده جمع مردم ازي  ريكث تيجمع كه روز آن در عمل نيا. رفت نماز سمت
 گرفـت  فرا را شهر تمام مردم شدن منقلب و هيگري  صدا كه داد قرار تأثير تحت را مردم

 امـام  گريد عبارت به. است خطر درشان    جان كه دهد اخطار مامون به فضل شد اعثب و
 مامون چه آن از شيب برابر نيچند را مردم گذاشت، شينما به ازخود كهي  ا ساده ظاهر با

 نيا با افراد نيا كه ديرسي  بند جمع نيا به كهيي  جا تا كرد خود فتهيش بود كرده محاسبه
 خواهنـد  براندازنـد  را انيعباسـ  كـه  رنـد يگ حكـم  لحظـه  نيهم راگ امام به عالقه از حد

 يمنـزو  خـود  تخـت يپا در را انيعباس چگونهي  برخورد نيچن شود  مي مالحظه! انداخت
  .كند مي

ـ ا زيـستي   ساده ازي  گريد نماد زين امامي  عموم حمام هيقض نيا بر عالوه  بزرگـوار  ني
 نكرد ابا بود نشناخته را او كهي  درمريپ تن بر دنيكش سهيك از مرو حمام در شانيا. است

 راي  تعهـد يوال منصب  روز آن امام كه ميشو متذكر ديبا. )363:ق1376 شهرآشوب، ابن(
 امـام  زيـستي   سادهي  ژگيو اما كند استحمامي  شخص حمام در توانست  مي داشت، دست  به

  .شد  ميمردم بدنه در حضور باعث

  مردم با كوين سخن. 1-1-3
 کـالم از نـدهیگو خـود تـا رای کس سخن دمیند و کندی درشتی کس با سخن در ابوالحسن دمیند هرگز« 

 طول در. است انيعباس دربار ريدب عباس، بن ميابراه زبان از مزبور سخن »کند قطع ستدیبازا
. است شده گزارش مردم با هشتم آفتابي  مهربان نهيزم دري  اريبس اتيروا شانياي  زندگ
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 قـول  او بـه  كـه  است شابورين در شگريآرا مرد با امام گرم برخوردها    داستان نيا ازي  يك
ـ  برا كهي  تيشخص كرد تصور توان  مي ايآ. داد را مرگش لحظه در شدن حاضر  آهـو  كي ي
  نباشد؟ قائلي قرب و ارزش انيآدمي برا كند  ميوساطت و داده خرج به محبت

بدنه اصـلي طرفـداران     گيري    باعث شكل ) جذب مردم به شيوه اخالقي    (است  ياين س 
پس از شهادت ايشان، مردم براي اعتـراض تجمـع كردنـد و مـامون نيـز              .  شد )ع(رضا  امام

محمد بن جعفر عموي امام را فرستاد تا به مردم بگويد امام امروز براي احتراز از آشوب                 
جمعيت انبوه طرفـداران قطعـا كـساني        ). 130: 1374نجاشي،  (شوند    نمي از منزل خارج  

ودنـد كـه     مـردم ب   يها  ها توده   نبودند كه درك عميقي از ابعاد فكري امام داشته باشند؛ آن          
 حضور نيافتـه بودنـد و جـز برخوردهـاي           )ع(بيشترشان چون در كالس درس امام صادق      

امام نداشتند اما شيوه رفتـار      هاي    روزمره و چند سخنراني، چندان اطالع دقيقي از انديشه        
 آن گونه بر جان مسلمين نفوذ كرده بود كه باعث شد            )ع(و نشست و برخاست ابوالحسن    

  .پا كنندعزا براش  براي شهادت

  ياعالم جهاد.1-2
ي منـزو  بـا  همزمـان  ديشـد ي  غـات يتبل جو جاديا )ع(ابوالحسني  اسيسي  زندگ طول در
ي حت) 63: 1373 ،يعامل( است بوده انيعباس استيس جزو ت،يب اهلي  بدنامي    برا كردن
ي برخ كه كار نيا از را خود اهداف كرد عهديول و برد مرو تسم به را امام كه زين مامون

 دری عنـی کنـد دعـوت مـن سمت به را مردم «كه دانست نيا خواندند انيعباس هيعل تيجنا را آن
ی طـور به کند اعتراف ما حکومت به و بکشد دست مامون با پنهانی دشمن از ،یتعهدیوال قدرت گرفتن جهینت
 نـدیب  میامام دییتأ ازمندین را خود مامون که آن توجه جالب نکته. ردیبپذ را انیعباس حکومت تیحقان امام که
 کار درای  رخنه چنان واگذارم خود حال به را او اگر دمیترس. دارد اسالمی ایدن در امام قدرت از تیحکا نیا و
 بکاهم او تیشخص زا کم کم دیبا. کنم حلش نتوانم که کند جادیا مشکل چنان و کنم سدش نتوانم که کند ما

 بنـد  )138: 48 ج ،1365 ،يمجلس(» نداردی رهبر تیصالح مردم نظر از که میآور دری شکل به را او تا
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ـ  كـه  را امـام  كـرد   مـي  يسـع  مامون كه كند  مي روشن مامونهاي    صحبت آخر  مـردم  نيب
ي مبنـا  حكـومتش ي  بـرا  تـا  بكـشاند  خـود  حكومـت  داخـل  به داشتي  اديز طرفداران
 بـن ي  علـ  مقابـل  در. كنـد  مخـدوش  را او وجهـه  كنـد ي  سع همزمان و ابديب تيمشروع
. برخاسـت  خدعه نيا با مقابله به دسترس دري  غاتيتبلهاي    ابزار ازگيري    بهره با )ع(يموس
 رييـ تغ را خود طرفدار مردم افكار ، جهاد اعالم با مسلماناني  شوايپ كه بود آن وقت حاال
 وارد مـردم  اول مرحلـه  در اگـر . كنـد  استوارتر وتر    قيعم را ها آني  نيد تفكر هيبن و دهد
ـ با حـاال  شدند  مي يعلو حوزه  اصـالح  آن بـا  متناسـب  را خـود  افكـار  و درك را آن دي
 مثال بود ممكن اول مرحله در كه است نيا در اول مرحله با مرحله نيا تفاوت. كردند مي
 متوجه كه آن بدون باشد )ع(يموس بني  عل اخالق فتهيش همزمان و مامون دوستداري  فرد

ي فتگيشـ  صـرف  از موضوع دوم مرحله در اما شود، دو نياي  سلوك وي  منشهاي    تفاوت
 خـتم  راه آن در برداشـتن  گـام  و امام اهداف ليتحل و هيتجز به و خارج محضي  اخالق
 .شود مي

  يسخنران. 1-2-1
هـايي    اميپ و كرد  مي استفاده فرصت از شد  مي جمعي  ريكث تيجمع رگاهه )ع(رضا  امام
 ازي  ا نمونـه  الـذهب  سلـسله  ثيحد. رساند  مي مردم به موجزي  سخنان قالب در را كوتاه

ي اسـ يسهـاي     اميـ پ و كـرد   نمي كالم اطاله چندانها    يسخنران نيا در امام. است ليقب نيا
 عبـارت  آوردن بـا  امام ميشاهد سلسله ثيحد در مثال. گفت  مي كوتاه و لفافه در را خود
 كنار در خودش شأن   كه كرد انيبي  نوع به) آنمي  ها شرط از من(» شروطها من انا «كوتاه
 اريبـس  او گـاه يجا كنـد   مي انيب شود عهديول او كه نيا از شيپ و ديآ  مي اهللا اال اله الشأن  
 از او قـدرت  و استي  اساسيي  مبناي  دارا مذهب در بلكه صرفي  اسيس گاهيجا از باالتر
  .مامون جانب از نه ديآ  مياهللا اال اله ال بحث
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  يعمومهاي  نامه. 1-2-2
 كـرده  ارسـال  مـردم ي  برا مختلف مناطق به امام كههايي    نامه تمام ازي  قيدق اطالعات

 ميعبـدالعظ  بـه  خطـاب  كه كرد اشارهاي    نامه به توان  مي نيب نيا در اما ندارد وجود است
: 1372 د،يـ مف(است حضرت انيعيش به خطاب سرگشادهاي    نامهي  نوع به و هشد فرستاده

 »...شـد  مـیخوانـده عـالم غـرب و شـرق در ام نامـه و بـودم نهیمد در من« امام خود گفته طبق. )247

ـ ا دري  متعـدد هـاي     نامه ارسال قطعا )158: 8 ،ج1379 ،ينيكل(  صـورت ي  زمـان  بـازه  ني
  .است گرفته

  نخبگاني اسيس تحرك. 2
 اعمـالش  كه... وي  عموم افكار در كالم نفوذ صاحب و اثرگذار فردي  معنا به را نخبه

 )126: 1394 ،يوغالم انيملكوت(ميريگ يمدرنظر دارد اثر جامعه كيهاي  استيس ندهيآ در
 جهان سطح در كه دانستي  اسيس نخبه كي ي درست به را )ع(ابوالحسن توان  مي مبنا نيا بر

ـ اپوزهـاي     گـروه تـرين     بزرگ ازي  يك عنوان  به ان،يهاشمي  بن بزرگ ها تن نه اسالم  ونيسي
. اسـت  داشته نفوذ زين رانيا تا يحتها    گروه ريسا نيب در بلكه ،شد  مي محسوب حكومت

هـا    انـسان  كـل ي  بـرا يي  هـا  برنامـه  داشتن با قطعا )ع(رضا  امامي  اسيس انيجري  رهبر وهيش
ـ ا جهينت در باشد، اعتنا  بي ياسالم مناطق ويژه  به نقاط ريسا به نسبت توانست نمي  بـا  شاني
 كردنـد ي  سع بودند، گريد مناطق در امام رفدارط نخبگان همان كه وكالت سازمان تيتقو
ي هـا  دوره در وكالـت  سـازمان . كنـد  حفظ اسالم جهان سرتاسر در را شيخو كالم نفوذ
 از بردنـد،  كـار   بـه  خودي  اسيس مبارزه دستگاه در ائمه تمام كه بود ييها راه ازي  يك ميقد

 در. يرضـو  دوره تـا  فرسـتاد  حبـشه  و طائف بهي  ليوك و ريسف بار نياول كه امبريپ خود
 اسـالم ي  ايدن مناطق ريسا مردم با امام ارتباط يافتن ادامهي  برا روش نيا )ع(رضا  امام دوره

 دو هر در وكالت سازمان گريدي  انيب به. رفت كار  به معصوم افكار به مردم جذب يحت و
 رييـ تغ در چـه  و مردم جذب در چه است، شده عمل وارد بزرگوار آن نرم مبارزه مرحله
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 مـرو  بـه  متمركز تنها و داشتي  اسالم جامعه تحول دري  سع جاكه  ازآن شانيا.ها آن فكارا
ــود، ــرااي  چــاره نب ــاطقي ب ــن گــريد مهــم من ــاند زي ــا در و ديشي ــي وكال راه ني  در راي
 ،1379 ،ينـ يكل( ستانيـ س ،)365: 1ج ،1348 ،يطوس( همدان ،)58: 1374 ،ينجاش(اهواز

 قـم  و كوفـه  ،)150: 2ج ،1373 ،يهقـ يب(بغـداد  بصره، ،)1365 ،يمجلس(ي  ر ،)503 :2ج
 زيـ ن افـراد  نيا يتمام كه است الزم نكته نيا ذكر. كرد منصوب )57: 3ج ،1379 ،ينيكل(
يي جا تا بودند گرفته شيپ در را لفافه در دعوت و هيتق وهيش شيخو تيمامور مناطق در
 ،ينجاشـ ( شد كوفه بعد و بغدادي  قاض بود، امام ليوك فرزندش كه دراج بن نوح مثال كه

 العبـاس  بـن  دربار در هيامامي  نفوذ عوامل از عيبز بن لياسماع بن محمد ا ي )1374:250
  .)1374:563 ،ينجاش( بود

  يعلم جهاد. 2-1
 نهـضت  و شـده  اسـالم  جهان وارد مصر هياسكندر از يونان فلسفه انيعباس دوره در
 مرجئـه  و معتزله چونهايي    فرقه اسالمي  ايدن بدنه در طور  همين. بود گرفته شكل ترجمه

 محـسوب  اسـالم ي  ايـ دني  فكـر ي  زالوهـا  از داشـتند  جور ضد بر اميق عدم به اعتقاد كه
ـ قر هر تيحاكمي  شافع امام كه بود دهيرس جا آن به كار. شدند مي  بـا ي  حتـ  بـا  كـه ي  شي

 ناچـار  امام. )27: 1384 ،يقادر( دانست  مي مشروع كند حكومت مردم بر زور و ريشمش
 .داد بيـ ترت راي  علمـ ي  جهاد بماند دور بهي  فكر آفات نيا ازي  اسالم امت كه نياي  برا
  :كرد  ميحركت شيخو اهداف سمت به ريزهاي  وهيش به امام جهاد نيا در

  يفكر انحرافات با مبارزه. 2-1-1
 ضـربه  درون از عهيشـ  بـه  كه است غالت به مربوط دوره نياي  فكر انحرافات عمده

. كردنـد   مي دفاع بد آن از عهيش به زدن ضربهي  برا عده نياي  عتيشر دكتر انيب به. زدند مي
 كـه  اسـت  آن تيـ واقع امـا  مينـ يبب تيـ ب اهـل  مكتـب  مدافعان را ها آن ديشا اول نگاه در
 انيعيشـ  انيـ م در باطـل  ديعقا ازي  يك امام. شدند  مي محسوبي  عيش شهياندهاي    انهيمور
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) س (زهـرا فاطمـه گفتنـد که کرده مغرور را تو کوفه نقاالنهای  حرف ایآ... « كرد رد گونه نيا را كوفه
 حـسن وصف در تنها سخن نیا سوگند خدا به کرد؟ حرام او هیذر بر را آتش خداوند و دکر حفظ را خود عفت

 دري  مختلفـ هـاي     فرقـه . )٢:٢٣٣،ج١٣٧٢،بابویه ابن(» است حضرت آن واسطه  بیفرزندان و نیحس و
ـ ز در كه كردند  مي مسموم را عهيش خود، نَفَس با غالت  روش وهـا     آن از نمونـه  چنـد  ري

  :است شده آورده نشايا با امام برخورد
                     محمد بن قولويه قمي از سعد بن عبداهللا اشعري از محمد بـن عيـسي از يـونس بـن

ـ  ا)ع(رضا امامعبدالرحمان نقل كرده است كه از مردي از فرقه طياره شنيدم كه براي         ن ي
ها من در طواف      در يكي از شب   : يونس گفت . حكايت را از يونس بن ظبيان نقل كرد       

انني انـا اهللا ال الـه       ! يونساي    :گفت   از باالي سرم شنيده شد كه مي       ناگهان ندايي . بودم
يونس من خداوند هستم، هيچ خدايي جز من        اي    .اال انا فاعبدني و اقم الصلوه لذكري      

من سرم را بلند كردم، در همـان        . نيست، من را عبادت كن و براي ياد من نماز بگذار          
گويـد كـه در كتـاب         مـي » ج «صاردر اصـل روايـت بـه اختـ        . (حال جبرئيل را ديـدم    

ناگهـان   ).264: 25 ج،1360مجلـسي، (بحاراالنوار هم نوشته مقصودش جبرئيـل بـود   
) لم يملـك نفـسه    (ي كه نتوانست خود را نگاه دارد        طور  به خشمگين شد،    )ع(رضا  امام

ده، از پیش من برو، خداوند تو را و کسی که این حکایت را برای تو نقل کر« :سپس به اين مرد گفت    
هزار لعنت که بعد از هـر کـدام هـزار لعنـت دیگـر . خداوند یونس بن ظبیان را هم لعنت کند. لعنت کند

بدان، آن که او را ندا داده کـسی جـز شـیطان نبـوده . رساند باشد، لعنتی که هر کدام تو را تا قعر جهنم می
ر هستند، به همراه دوستانـشان، ها با همدیگ اما یونس بن ظبیان هم با ابوالخطاب در بدترین عذاب. است

يونس بـن عبـدالرحمان     » .این را من از پدرم درباره او شنیدم. با همان شیطان، با فرعون و آل فرعون
 قدم از در دور نـشده بـود كـه افتـاد و              10هنوز  . اين مرد برخاسته بيرون رفت    : گويد

توان ديد كـه      مي به وضوح ). 364: 1ج،  1348،  يطوس(اش را بردند    غش كرد و جنازه   
عني يچگونه نقل احاديثي جعلي از اين قبيل باعث مخدوش شدن يكي از اصول دين               

امامت گرچه يكـي از     . دهد  مي ه را مشرك جلوه   شود و شيع    مي توحيد و يگانگي دين   
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 شود اما هرگز هم رده بـا توحيـد و خداونـد تلقـي نـشده و                  مي اصول دين محسوب  
 .شود نمي

           ع(رضـا   امـام  زنده اسـت،     )ع(در مبارزه با فرقه واقفيه كه معتقد بودند امام موسي كاظم(  
م را نگه دارد، حـضرت محمـد را زنـده اگر قرار بود خدا یکی از فرزندان آد« :پس از لعن آنان فرمود    

 .)73 :1 ،ج1348، يطوس(» داشت  مینگه

 ت،يـ ب اهـل  وجود در تناسخ به و است هيريبش بن محمد تفكرات دهييزا ه،يريبش فرقه 
: 1393 زاده، يحـاج ( انـد  داشته اعتقاد امبريپ بودن خدا ،)ع(كاظمي موس امام بودن زنده
 مـردم ي  بـرا  و كـرد   مـي  لعن را آنان مختلفهاي    جمع در ها آن با مقابله در امام. )55

 همان« :فرمودند  ميپدرشان بودن زنده دهيعق ردي برا شانيا. آورد  مياحتجاج و برهان

   ).234: 1ج ،1372 ،بابويه ابن(» کرد رحلت زین پدرم کرد رحلت) ع(یعل که گونه
 ض فرقهماننـد  آسـمان  بـه  حضرت آن عروج و )ع(نيحس ماما نشدن ديشه به كهي  مفو 

 اهل و امبريپ به خلقت و رزق امر بودند معتقد ها آن. داشتند اعتقاد  )ع(يسيع حضرت
 مـسئله خداونـد باشـد قائـل کـهی کس« :فرمود )ع(رضا  امام مقابل در. است شده ضيتفو تيب

  »اسـت مـشرک ضیتفـو بـه ئـلقا و اسـت شـده ضیتفـو بـه قائـل اسـت کـرده واگذار ائمه به را یروز

  .)144: 2ج ،1372 ه،يبابو ابن(
 از پـس  بردنـد،   مـي  فراتـر ي  انانس حد از را )ع(ائمه كه غالت ديعقاي  كل رد در شانيا
 غلو از و بودهی وح به منصوب عصمت تیب اهل ما« :فرمودند خدا رسول از ثيحد چند به استناد
هـای  هیآ طبق نصارا ازی سیع که گونه همان میزاریب برند  میفراتر خودی انسان حد از را ما کهی کسان و کنندگان

 از )ع(ائمهي  زندگي  انسانهاي    جنبه بر شانيا .)٧١: ١٣٩٣ زاده، یحاج( »جستی زاریب قرآن حیصر
  .كردند  مياستناد مردم توهم رفعي برا حاجتي قضا تا گرفته مرگ و هيگر و خنده

  مناظرات. 2-1-2
 داده بيـ ترت مامون دست  به مناظرات نيا شتريب چه اگر بود، برپا مناظره مدام مرو در
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ـ ا از اسـتفاده  بـا  زيـ ن امام كند ساكت را امام بتواندي  كس باالخره تا شد مي هـا    فرصـت  ني
 زيـ ن جامعـه  تيهدا باعث كرد،  مي اثبات همگان بر را خودي  علم سطح كه نيا بر عالوه
ی ادیـز افراد با من« :گفت امام به ون،يدهر رهبر ،يصاب عمران ،يا مناظره انيجر در. شد مي
 مـنی برا شما دارد، وجودی واحدی خدا که کند قانع مرا نتوانسته کس چیه اما ام کرده بحث بصره و کوفه در

 ادلـه  صـفاتش  و خداونـد  وجـود  درباره قدر آن و پرداخت مباحثه به او با امام »دیکن ثابت
 دیـکرد وصـف شـما کـه اسـت گونه مانه" الله "که دهم  میشهادت« :گفت عمران سرانجام كه آورد

 ».شـد مبعـوث او جانـب از تیهـدا و حـق نیـد به که اوست بنده محمد که دهم  میشهادت و است؛ گانهی
: 1388 ،يقوچـان ي  عطـارد (	شد مسلمان و كرد سجده و انداخت خاك به را خود سپس

 سرسخت دافعم عمران بعد، به آن از ،اخبارالرضا ونيع در صدوق خيش نوشته طبق ؛)85
ـ دال و آمدند  مي او نزد مختلف مذاهبي  علما كهي  طور  به شد، اسالم  باطـل  را هـا  آن لي
 منـاظرات  نيا) 174: 2 ج ،1372 ،بابويه  ابن (.گرفتند فاصله او از ناچار كه نيا تا كرد، مي
 ازي  اريبـس  كه بود مناظرات نيا در. داد  مي شكل را امام طرفدار نخبگان ازي  عيوس فيط

ـ دي  بـرا  آن از پـس  گـاه  و آوردند مانيا انياد ريسا نفوذ صاحب افراد  غيـ تبل اسـالم  ني
  .كردند

  يا مكاتبه استيس. 2-2
 به خود،ي  وكال بهي  ده خط و شيخوي  اسيس مبارزه سكان تيهداي  برا )ع(رضا  امام

ي يكـ  بهها    نامه نيا ازي  بخش ادامه در. كرد  مي روشن ها آني  برا را ريمس مكاتبات لهيوس
 و تیـثیح حفظی برا...« .ميخوان  مي را )ع(جواد امام پسرشي  عن ي امامي  وكالترين    برجسته از

 سـاز، خوشـحال زهیجـا و صـله بـه را او آمـد تو راست و چپ از کس هر دشمن، شرور از خودت مال و جان
 رحم صله راوان،ف مال به بزرگوار دو آن قرابتی برا را جعفر وی موس امام فرزندان و بستگان وی موال و دوستان

اي   نامـه  در اي. )1391 ان،يشگر،تبيپ( »باش چنان هم تو نبست،ی زیچ به دل که توست پدر نیا... کن
 حـسادت و بخـل غالمانتی رو یم رونیب منزل از چون که اند داده خبر من به فرزندم...« سدينو  مي گريد
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ی کـس مبادا تا برند  میرونیبی اندرون کوچک درب از را تو نیهمی برا. نرسدی کس به تو ازی زیچ تا ورزند یم
 از آمـد و رفـت با دهم یم قسمت دارم تو بر کهی حق همان به سم،ینو یم تو به را نامه نیا. گردد مند بهره تو از

 همراه نارید و درهم ، خانه از خروج هنگام و کن آشکار وی علن را آمدت و رفت ،یعموم وی رونیب بزرگ درب
ی ایعطا به و شوند مند بهره تو ریخ از ردمم وی ببخشی زیچ او به ، کردی درخواست تو ازی کس اگر تا بردار خود
 هـر بـه بخواهنـدی زیچ تو از تیعموها اگر! زمیعز جواد....باشند تو دوستدار و گردند مسرور و خوشحال تو
 و ستیـب از کمتـرها  آن از کدام هر به کنندی درخواست تو از تیها عمه اگر و! نبخشی اشرف پنجاه از کمتر یک

 :4،ج1379 ،ينيكل(» ...یکن  میکهی بخشش با بدان وی دان خود آن از ادتریز به تنسبی ول! ندهی اشرف پنج
34.(  

 و چهـره  بـه  چهـره  ارتباطـات  داشـتن  بـر  )ع(هـشتم  امـام  اهتمام از نشان همه ها نيا
ـ ا واقـع  در. اسـت  مردم با شيوكال اديز شيبخشا  كـه  كننـد ي  كـار  داشـتند ي  سـع  شاني
 غـات يتبل حـسنه  اخـالق  سالح از استفاده با و شوند دهيد مردم انيم در همواره شيوكال
  .كنند جذبي علو دستگاه سمت به را مردم وي خنث را حكومت سوء

  يمبارزات وهيش. 3
  خشونتي نف. 3-1

 يهـا  حركـت  از يـك  چيهـ  ازي  علن تيحما هرگز معصومان ريسا مانند )ع(ابوالحسن
 قلوب ريتسخ دنبال به امام شد اشاره زين شتريپ طوركه  همان نكرد، شيخو زمان مسلحانه

 ريشمـش  زور با خواست  نمي و بود مردم خود لهيوس به ظلمهاي    النه ريتسخ بعد و مردم
 در مسلحانه جنگ عنصر دارد وجود انقالب از كه يفيتعار طبق. ديآ فائق ظلم ريشمش بر
 بـه  كـه ي  مردمـ  توده توسط استبدادآميز    خشونت يسرنگون و است كمرنگ يا ستين آن
 نيهمـ  در.)6: 1392 ان،يـ ملكوت( رديپـذ   مـي انجـام  نـد بند پـاي  نيگزيجاي دئولوژيا يك

 تيهدا انيعلو توسط شانيا دوره در كه اميق سه از )ع(الحجج ثامن مينيب  مي كه راستاست
 كردنـد  عتيب او با شهر مردم تمام كه آن رغم به ايابوالسرا اميق در. نكردند تيحما شد مي
  .)150: 1387 زاده، ملك(نداد او با عتيب به تن رضا امام
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 فرونشاندن و خودي  نظام تيامن نيتام زين مرو به امام آوردن از مامون اهداف ازي  كي
ـ ا بـا  توانـست  و بـود  كرده بيني  پيش درست نهيزم نيا در البته كه بودي  علوهاي    اميق  ني

 امـام،  عـت يب از پـس  كهي ا گونه به ؛)217: 1373 ،يعامل(كند كم راها   اميق شدت حركت
 پـس  هـم  او و كردند اميق احمد بن عبدالرحمن توسط يمن در انيعلو فقره، يك در تنها
 مـامون  امـا  گرفـت،  كناره اميق از منطقه، حاكم به نسبت اتشيشكا بهي  دگيرس به قول از

 را خودي  نظام تيامن و بود شدهي  محاسبات اشتباه دچار امام نرم قدرت كنترل توان درباره
  .كرد كسب خودي اجتماع وي اسيس تيامن دادن دست از متيق به

 هـا  آن استبداد شيخو زمان مسلحانههاي    اميق از امام نكردن دفاع ليدال ازي  يك ديشا
 اميـ ق حكومـت  هيـ عل كه را ديز خود برادري  حت شانيا نمونه يك در بود، مردم به ظلم و

 قـرار  خيتوب مورد گونه نيا بود دهيكش آتش به را انيعباسي  ها خانه بصره در و بود كرده
 عبـادت و نمـاز بـه راهـا  شب و ردیبگ روزه ار روزها و باشد جعفر بنی موس پدرت که نیا اما... « :دهند مي

 هـری جـزا و دیباشی مساو عمل در دو هر زیرستاخ روز در سپس ،یکن خدای نافرمان و تیمعص تو و بپردازد
 ه،یـبابو ابـن( »ستیـن گونـه نیـا هرگـز دیـترد بـدون پـس ؛یباش خدا نزد او از زتریعز تو و باشد بهشت دو

  .)۴۴٨:٢ ،ج١٣٧٢

  پنهان مبارزه وهيش. 3-2
 دهد  مينشان و است مامون سخن نيا »...کرد  میدعوت خود سوی بهی پنهان را مردم مرد، نیا«
 ميمـستق  ريـ غ و انهيخفم بلكه رودررو و انيعي  ا وهيش نه امام دعوت وي  مبارزات وهيش كه

 و خود به مردم آشكار دعوت با تنها پنهان مبارزه كه است الزم نكته نيا ذكر. است بوده
 سـمت  به مردم جذب به امام خاموش مبارزه عمده بلكه است نبوده جور حاكم با مبارزه
 يبـرا  امام برسند جهينت به مردم خود كهيي  جا تا است بوده حسنه كردار و اعمال با خود

 با خود مردم ميشاهد زين )ع(يعل امام جدشي  زندگ در كه گونه آن. است اصلح حكومت
 نخبـه ي  اسـ يس مبـارزه  الزمـه  بتوان ديشا. براند حكم برآنان كه خواستندي  و از سماجت
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 نيا ندارد را حق حكومت رشيپذ نهيزم كامل صورت  به هنوز كهي  ا جامعه در را مسلمان
ي بـرا  امـام  كـه  رود  مـي  شيپ حد آن به تا هيتق نيا. باشد هيتق با همراه مبارزه كه دانست

 نيرالمـومن يام را مـامون  كـه  كند  مي امضا راي  تعهديوال متن حكومت تيحساس ازي  دور
ـ ا كه ندارد وجودي ديترد. )140: 2 ج،1372 ،بابويه ابن (1كند  ميخطاب  بـا  تـضاد  در ني
 استي  موقت و مستعجلي  هكارهارا از يجزئ و رديگ  نمي قرار عهيشي  اسيس مبارزه اصول

 فـائق، ي  نيحـس  و درخـشه  (است هيتق در مبارزه دوره در )ع(ائمه راهكار اتيخصوص كه
1394 :8.(  

  الزام قاعده به تمسك. 3-3
 از دقـت  اهلي  برا آن اثر كه است بوده نوشته يك امامي  غاتيتبل ابزار نيموثرتر ديشا
ي گـستردگ  بـا ي  تعهديوال قبول عهدنامه متن ضمن در شانيا. نمود  مي شتريب نامه نيچند
ـ ز را حكومت نرم اريبس و تمام  بـه  مجبـور  را دشـمن  كـه  آن جالـب  و بردنـد  سـؤال  ري
 مـردم  الـزام  انفسهم؛ به الزموا بما الناس الزام (الزام قاعده اساس بر تعهداتش بهي  بند  پاي
 كنـد   مـي  يتعهديوال عهدنامه چارچوب در و) اند كرده متعهد آن به را خود كه چه آن به
 كـه  نيا مانندي  شروط به توان  مي نمونهي  برا. شودي  خنث دشمنهاي    توطئه ازي  اريبس تا

 خواهـد  حكومـت  مشاور دور از يا داشت نخواهدها    ونصب عزل دري  تيمسئول چيه امام
ـ ا بـا  او كرد، اشاره) 20: 1ج ،1372 ه،يبابو ابن(بود  اعمـال  از را خـود  دامـن  شـروط  ني
 طلـب  قـدرت  كـه  كـرد  آگـاه  را مردم و كرد پاك كنند خرابش داشتندي  سع كه انيعباس

ـ پا در د،يـ مف خيشـ  گفتـه  بـه  عـالوه  به. كند  نمي شركت انيعباس اتيجنا در و ستين  اني
 بـا ي  حت مامون كه داد نشان مردم بهي  جدل چيه بدون امام عت،يب وقت در و امضا جلسه
  .شدند موضوع نيا متوجه زين مردم البته و ندارديي آشنا زين نيد در عتيب روش

                                                            
 .بود شده نوشته مامون خود بدست متن نيا. 1
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  يريگ جهينت
 ياتيخـصوص  باي  رضو خاموش انقالب كه شد مشخص گذشت چه آن به تيعنا با

 كـه  خودي  اصل هدف به بود صدد در پنهان مبارزه و نخبگان تحرك مردم، جذب ليقب از
 )ع(يموسـ  بـن ي  علي  اخالق سلوك انيم نيا در. برسد بود، عدل حكومتي  برقرار همانا

 وارث انيعيشـ  امـام  نيهـشتم . بـود  نخبگـان  و مـردم ي  ها توده جذب در زيهرچ از شيب
 ازي  كم ناچار به اتشيح دوره آخر فهيخل البته هك بود عهيش تفكر هيعل سركوب ازي  كوه

ـ ا امـا . سـاخت  همـوار  مبـارزه ي  برا را راهي  اندك نيا و كاستها    سركوب نيا شدت  ني
 بـا  جنگ به مردم خود تا بودي  اخالقي  فكراي    مبارزه بلكه مسلحانه مبارزه يك نه مبارزه

 و سـازند  برپا را حق تيحاكم تا رنديبگ ميتصم ديبا مردمي  عني زند،يبرخ جور حكومت
ـ ) )ع(الرضـا ي  موسـ  بني  عل (فرد يك ميتصم با نه گر ـ  حتـ  اي ي بنـ  (بـزرگ  گـروه  كي ي

 عمـل  موفق اريبس راه نيا در )ع(رضا  امام. ديآ  نمي دست  به اسالم مطلوب جهينت) انيهاشم
ـ اي  كيزيف حذف جزي  راه گريد مامون كهيي  جا تا كرد  دنبـال  بـه  و افـت ين بزرگـوار  ني

 بـود  داده پـرورش  را دوستداران ازي  ليس حسنه اخالق آن چطور ميشاهد شانيا شهادت
 گـر يداي    خدعه با مقابل در زين مامون. كنند او خون طلب و زنديبر مروهاي    كوچه به كه
 ظلـم  بـا  مبـارزه ي  بـرا  )ع(كاظمي  موس فرزند كهي  راه اما گذاشت سر پشت را خطر نيا

  .استي باق امروز به تا او راه دهندگان ادامهي برا ارزندهاي  آموزه عنوان به داد، نشان
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 مطالعـات  و قـات يتحق مركـز  انتـشارات : مـشهد  ،1 ج ،يكش رجال ،)1348 (حسن، محمدبن ،يطوس 
  .مشهد دانشگاه ياسالم معارف و اتياله دانشكده

 ياسالم فرهنگ نشر دفتر: تهران ،امام نيهشتم ياسيس يزندگ ،)1373 (،يمرتض ،يعامل.  
 سمت: قم اراني ،اسالم در دولت و ياسيس نظام ،)1382 (داوود، ،يرحيف.  
 سمت: تهران ،رانيا و دراسالم ياسيس شهياند ،)1384 (حاتم، ،يقادر.  
 عطارد: تهران ،)ع(رضا حضرت آثار و اخبار ،)1388 (اهللا،عزيز ،يقوچان يعطارد.  
 تهــران، 8و4و3و2ج ،)يجلــد هــشت دوره (يافكــ اصــول ،)1379 (عقــوب،ي بــن محمــد ،ينــيكل :

  . ياسالم ومعارف خيتار دفترمطالعات
 هياسالم: تهران، 48 و 25ج ،بحاراالنوار ،)1360 (محمدباقر، ،يمجلس.  
 ـ شا ياسـ يس نخبگـان  گـردش  ينظر چارچوب «،)1394 (د،يعبدالحم يوغالم يمصطف ان،يملكوت  ستهي

  .144-125:  شماره اول45، سال تهران شگاهدان استيس فصلنامه ،»ياسيس ثبات بر آنتأثيرو
 ديدارالمف: روتيب ،االختصاص ،)1372 (نعمان، محمدبن محمدبن ،ديمف.  
 ـ اند كـانون : تهران ،تيدرعصرحاكم )ع(معصومان ياسيس رهيس ،)1387 (محمد، ،زاده  ملك  جـوان  شهي

  .تهران جوان شهياند كانون مؤسسه به وابسته
 نشرقومس: تهران ،انقالب يها هيدرنظر يريس ،)1392 (،يمصطف ،انيملكوت.  
 قم هيالعلم الحوزه يف نيالمدرس عهمجا: قم ،ينجاش رجال ،)1374 (،يعل احمدبن ،ينجاش.  
 يللموتمرالعـالم  هيالثقاف اللجنه: مشهد ،السالم هيعل الرضا االمام فهيصح ،)1362 (،يمحمدمهد ،نجف 

  .السالم هيعل الرضا االمام
 سـال  ،خيتـار  سخنمجله   ،»انيعلوهاي    اميبرق )ع(رضا  امام يتعهديوال تأثير «،)1388 (داذكار،يس ،ينقو 

  .159-128: اول شماره سوم
 شـركت : تهران ،يتيآ ميابراه محمد ترجمه ،2ج يعقوبي خيتار ،)1382( عقوب،ي ياب احمدبن ،يعقوبي 
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