
رسول  امـامت  مقام  كــه  ديدمي 
، پس از ايشان ادامه می يابد و  خدا 
قرآن  خداوند،  حكيمانۀ  تدبير  براساس 
كرمي و اهل بيت پيامبر اسالم، به عنوان 
دو ميراث گرانبها تا آخرالزمان راهنمای 
فالح  و  رستگاری  سوی  به  انسان ها  ما 

خواهند بود. 
برخورد  نحوۀ  می خواهيم  اكنون 
جامعۀ اسالمی با اين دو ميراث گران قدر 

رسول خدا  را بررسی كنيم. 
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
َ  ۡرِض    .............................. َافَـلَـۡم يَـسـيـروا ِفـی اۡالۡۡ
.............................. فَـَيـۡنـظُـروا کَـۡيـَف کـاَن   
.............................. ذيـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـِهـۡم   عـاِقـبَـُة الـَّ
وَ   لَـداُر اۡالِٔخـَرِة َخـۡيـٌر    .............................
َقـۡوا       ............................. ِلـلَّـذيـَن اتـَّ
َافَـال تَـۡعـِقـلوَن       .............................

يوسف  ،  ۱۰۹

و محّمد نيست، مگر رسولى ـٌد ِاّال َرسـوٌل    َو ما ُمـَحـمَّ
که پيش از او رسوالن ديگرى بودند.  ُسـُل    َقـۡد َخـلَـۡت ِمـۡن َقـبۡـِلـِه الـرُّ

پس اگر او بميرد يا کشته شود، ۡن    ماَت َاۡو ُقـِتـَل     َافَـاِ
آيا شما به (دين  ) گذشتگان خود برخواهيد گشت؟ ا نۡـَقـلَـبۡـُتـۡم    َعـلـٰى   اَۡعـقاِبـکُـمۡ   

و هرکس به عقب بازگردد، ۡب َعـلـٰى َعـِقـبَـۡيـِه    َو َمـۡن يَـۡنـَقـِلِ
َه َشـۡيـئًـا    به خدا هيچ گزند و زيانى نرساند فَـلَـۡن يَـُضـرَّ الـلـّٰ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه الـّشـاِکـريـَن   َو َسـَيـۡجـِزى الـلـّٰ
آل عمران ، ۱۴۴
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به کمک توضيحات زير، آيات را ترجمه کنيد. 

َاَفـلَـۡم َيـسـيـروا: پس آيا نگشته اند؟                    َفـَيـنـظُـروا: تا بنگرند

سوره  /  آيهبا انديشه در آيات  ، به سؤال های زير پاسخ دهيد. 

۱ـ قرآن کريم چه درخواستی دربارۀ گذشتگان دارد؟ 
...................................................................

۲ـ نتيجۀ عمل به اين درخواست، تشخيص چه چيزی است؟
...................................................................

۳ـ از نظر قرآن کريم زندگی کدام دسته از انسان ها مورد قبول است؟
...................................................................

۴ـ قرآن کريم مسلمانان زمان پيامبر (ص) را از چه چيزی بيم می دهد؟ 
...................................................................

٥ـ از نظر قرآن کريم، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی هستند؟
...................................................................

٦ـ بيان تاريخ گذشتگان   ، از جمله تاريخ اسالم برای چه کسانی عبرت آموز است؟ 
....................................................................

..........

يوسف/۱۰۹

..........

..........

..........

يوسف/۱۰۹

هشدار قرآن کريم به مسلمانان عصر پيامبر  نيازمند دقت و توجه فراوان است. اين 
هشدار گويای آن است که خطر انحراف از مسير الهی و دور شدن از جامعٔه توحيدی، حتی برای 

جامعه ای که به دست پيامبر هم بنا شده، وجود دارد. 
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اميرمؤمنان علی  که از ابتدای بعثت پيامبر اکرم، همراه ايشان بود و از تعليمات آن 
بزرگوار به خوبی برخوردار شده بود، وقتی نحؤه عمل مسلمانان، پس از رحلت پيامبر را مشاهده 
کرد، با روشن بينی و درک عميقی که از نتيجٔه رفتارها و وقايع داشت، در زمان های مختلف سمت 
و سوی حوادث آينده و سرنوشت جامعٔه اسالمی را پيش بينی می کرد و در سخنرانی های متعدد 

مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بيم می داد.١
آن حضرت در يکی از سخنرانی ها فرمود: 

و  حق  از  پوشيده تر  چيزی  زمان  آن  در  که  رسيد  فراخواهد  زمانی  من  از  پس  زودی  «به   
آشکارتر از باطل و رايج تر از دروغ بر خدا و پيامبرش نباشد. نزد مردم آن زمان، کااليی کم بهاتر 
از قرآن نيست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود. و کااليی رايج تر و فراوان تر از آن نيست، 
آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش کنند. در آن اّيام، در شهرها، چيزی 

ناشناخته تر از معروف و خير و شناخته شده تر از منکر و گناه نيست. 
آن مردم در اختالف با يکديگر و پراکندگی متحدند و از اتحاد و يگانگی رويگردانند. گويا 
آنان خود را راهنمای قرآن می دانند، نه قرآن را راهنمای خود، از قرآن در ميان آنان جز نامی 

باقی نمانده و جز خط و نوشته اش چيزی از آن نمی دانند …»٢
ايشان در سخنرانی ديگری از حاکم شدن بنی اميه خبر می دهد و آن را نتيجٔه سستی مسلمانان 

در دفاع از حق می داند و دربارٔه رفتار بنی اميه می فرمايد: 
«به خدا سوگند بنی اميه تا آن جا در ستمگری و تجاوز پيش می روند که هر حاللی را حرام 
نمايند و هر پيمانی را که بسته اند، بشکنند. هيچ کلبٔه ِگلی و خيمٔه فقيرانه ای نيست، مگر آن که 
ظلمشان را ببينند و فشارشان را تحمل کنند.رفتار بنی اميه چنان بد است که اهالی همين خانه 
را هم متفرق سازد. کار به آن جا خواهد رسيد که هم گروهی که دينشان را می خواهند بر دينشان 
بگريند و هم گروهی که دنيای خود را می خواهند بر نابسامانی دنيای خود گريانند. وضع به گونه ای 
شود که هرکس بخواهد دادخواهی کند و از کسی ياری بطلبد بايد نزد همان ظالمان برود و از 

همان ها کمک بخواهد.»٣و٤

١ــ برخی از اين سخنرانی ها در کتاب «نهج البالغه» آمده است، از جمله در خطبه های ٩٨، ١٤٧، ١٥١، ١٥٤، ١٥٦، ١٥٨ و ١٦٦.
٢ــ نهج البالغه، قسمتی از خطبٔه ١٤٧
٣ــ نهج البالغه، قسمتی از خطبٔه ٩٨

٤ــ حفظ کردن عين سخنان اميرالمؤمنين ضروری نيست. فقط می توان سؤاالتی مشابه با فعاليت تطبيق از اين سخنان طراحی کرد.
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 اين سخنان گويای آن است که بيشتر مسلمانان به هشدار قرآن کريم 
عمل نکردند و سپاسگزار واقعی نعمت رسالت نشدند و در نتيجه حاکمان ستمگر 
بر آنان چيره  گرديدند. با تأمل در سخنان اميرالمؤمنين پنج مورد از نشانه های 

بازگشت مسلمانان به دورۀ جاهليت را بيان کنيد. 
١ـ ……………………………………………………………………
٢ـ ……………………………………………………………………
٣ـ ……………………………………………………………………
٤ـ ……………………………………………………………………
٥ـ ……………………………………………………………………

پس از رحلت رسول خدا   در سال يازدهم هجرى، حوادثى رخ داد که رهبرى امت را 
از مسيری که پيامبر اسالم   برنامه ريزى کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتيجه، 
نظام حکومت اسالمى که بر مبناى «امامت» طراحى شده بود، تحقق نيافت. دستاورد اين پيشامد 
آن بود که امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براى اجراى 
همه جانبٔه مسئوليت هاى خود شوند. پس از گذشت ٢٥ سال از رحلت پيامبر، فقط در يک دورٔه 
کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارٔه حکومت به حضرت على  رسيد و ايشان در همين دورٔه 
کوتاه، عالى ترين نمونٔه انسانى حکومت را به همٔه نسل ها در سراسر تاريخ عرضه کرد. در نتيجٔه 
خروج جريان رهبرى از مسير امامت، پس از مدت کوتاهى، جانشينى رسول خدا  به دست 
کسانى افتاد که با نفرت و کينه با آن حضرت مبارزه کرده بودند و فقط هنگامى حاضر به اسالم 
آوردن شدند که پيامبر اکرم  شهر آنان، مکه، را تصرف کرد، و آنان راهى جز تسليم و اطاعت 
نداشتند. ابوسفيان که رهبرى مشرکان را برعهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پيامبر 
به ناچار تسليم شد و به ظاهر، اعالم مسلمانى کرد. معاويه، پسر او در سال  چهلم هجرى به نام 
،حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول   خدا را به سلطنت  جانشينى پيامبر 
تبديل کرد. او، يزيد را جانشين خود قرار داد. شخصی که از هيچ کار زشت و ناپسندی ابايی 
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نداشت. زنان زيبا را حتی اگر در عقد ديگران بودند، مجبور به طالق می کرد و به کاخ می آورد. 
احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و مسخره می گرفت. آشکارا شراب می خورد. سگ بازی 
و ميمون بازی کار روزانٔه او بود. با همان سگ و ميمون وارد مجالس می شد و آن ها را کنار 
دست خود می نشاند. چنين شخصی نؤه گرامی پيامبر، امام حسين و يارانش را با چنان وضع 
هولناکی به شهادت رساند و خانوادٔه ايشان را به عنوان اسير، در شهرها می گرداند. جانشينان 

وی تا سال ۱۳۲ هجرى قمرى بر مردم حکمرانى کردند. 
، به نام جانشينى ايشان حکمرانى  روشن است که وقتى سرسخت ترين دشمنان رسول خدا 
بر مسلمانان را به چنگ آورند، با خانوادٔه پيامبر  و تعاليم آن بزرگوار و معارف حقيقى قرآن کريم 

چگونه رفتار مى کنند. 
پس از سقوط بنى اميه، در زمانى که امام صادق  رهبرى شيعيان را برعهده داشت، حکومت 
مسلمانان به دست بنى عباس افتاد. آنان با اين که خود را عموزادگان ائمٔه اطهار  مى دانستند و به 
نام اهل بيت، قدرت را از بنى اميه گرفته بودند، روش سلطنتى بنى اميه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به 
اهل بيت پيامبر  از چيزى فروگذار نکردند؛ به گونه اى که اگر تحول معنوى و فرهنگى ايجاد شده 
در عصر پيامبر  و دو ميراث گران قـدر آن حضرت ــ قرآن کريم و ائمٔه اطهار     ــ نبود، جز 
نامی از اسالم باقى نمى ماند. اکنون به بررسى مسائل و مشکالت سياسى، اجتماعى و فرهنگى اين دوره 

مى پردازيم، تا به مجاهدت های امامان بزرگوار بيشتر پی ببريم.١

۱ــ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اکرم  
پس از رحلت رسول خدا  ،نوشتن احاديث آن حضرت ممنوع شد. به همين جهت، کسانى 
که به احاديث عالقه مندبودند، فقط مى توانستند آن ها را به حافظه بسپارند و از اين طريق به ديگران منتقل 

کنند. نگهدارى حديث به اين شيوه، چند اشکال اساسى داشت؛ از جمله اين که: 
الف) احتمال خطا در نقل احاديث افزايش می يافت و امکان کم و زياد شدن عبارت ها يا فراموش 

شدن اصل حديث فراهم می شد.
ب) شرايط مناسب براى جاعالن حديث فراهم مى آمد که براساس اغراض شخصى به جعل يا 

تحريف حديث بپردازند يا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احاديث خودداری کنند. 

١ــ برای توضيح بيشتر به کتاب های فروغ ابديت و فروغ امامت از آيت الله جعفر سبحانی مراجعه کنيد.
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ج) نوشته نشدن حديث سبب مى شد که مدرک و منبعى که از طريق آن بتوان احاديث درست را 
از نادرست تشخيص داد، در دست نباشد. 

د) مهم تر از همه اين که مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت بى بهره مى ماندند و به ناچار، 
سليقٔه شخصى را در احکام دينى دخالت مى دادند. 

تذکر: البته اين وضع براى پيروان ائمه پيش نيامد زيرا احاديث پيامبر نزد ايشان حفظ شده بود. 
شيعيان اين احاديث را از طريق اين بزرگواران که خود انسان هايى معصوم و به دور از خطا بودند و 

معتبر و موثق بود، به دست مى آوردند.  سخنانشان مانند سخنان رسول خدا 

٢ــ تحريف در معارف اسالمى و جعل احاديث
برخى از عالمان وابسته به قدرت و گروهى از علماى اهل کتاب (يهودى و مسيحى) مانند کعب االحبار 
که ظاهرًا مسلمان شده بودند، از موقعيت و شرايط برکنارى امام معصوم استفاده کردند و به تفسير و تعليم 
آيات قرآن و معارف اسالمى، مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. برخى از آن ها 
در مساجد مى نشستند و داستان هاى خرافى دربارٔه پيامبران براى مردم نقل مى کردند. اين مطالب به افکار 
کسانى که از ائمٔه اطهار  پيروى نمى کردند، جهت مى داد و در کتاب هاى تاريخى و تفسيرى آنان راه 

مى يافت و سبب گمراهى بسيارى از مسلمانان مى شد. 
حاکمان بنى اميه و بنى عباس اغلب به انديشه هايى ميدان مى دادند که به قدرت آنان کمک مى کرد 
و مردم را مطيع آنان مى گرداند. برخى از دنيا دوستان براى نزديکى به اين حاکمان، احاديثى از قول 

پيامبر اکرم  جعل مى کردند و از حاکمان جايزه مى گرفتند. 

 نمونه اى از احاديث مجعول
کعب االحبار از علماى يهودى تازه مسلمان بود که در زمان خليفٔه سوم به مقام قضاوت رسيد. او 
پس از آن به دربار معاويه و امويان راه يافت و توجيه گر کارهاى آنان شد. حکام اموى که سرگرم جمع آورى 
ثروت و ساختن کاخ هاى باشکوه بودند، وقتى با اعتراض مردم روبه رو مى شدند، به کعب االحبار روى 



٩١

١ــ توبه ٣٤
٢ــ مستدرک الوسائل، ميرزای نوری، ج ٧، ص ٢٦.

مى آوردند. روزى يکى از همين حاکمان که گنجينه هاى بزرگ طال فراهم کرده بود، از او پرسيد: «اگر 
کسى زکات واجب طال و نقرٔه خود را داده باشد، آيا واجب است کار ديگرى هم انجام دهد؟»

وى گفت: «حتى اگر تک تک لقمه هايش هم از طال و نقره باشد، هيچ چيز ديگرى بر او واجب 
نيست.» ابوذر، صحابى بزرگ پيامبر  که در آن مجلس حاضر بود و  مى ديد که چگونه فردى بيگانه 
با ارزش هاى اسالم، به نام اسالم از ثروت اندوزان دفاع مى کند، از شدت خشم و بدون ترس از حاکم، 

عصاى خود را بر سر او زد و فرياد برآورد: 
«اى کافر! تو را با احکام مسلمانان چه کار؟ آيا سخن خداوند راست تر از سخن تو نيست که 
مى فرمايد: آنان که زر و سيم مى اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى کنند، به عذابى دردناک بشارتشان 

ده١»؟٢

٣ــ ظهور شخصيت ها و الگوهاى غيرقابل اعتماد
عموم مردم در افکار و اعتقادات و رفتار و عمل، دنباله رو شخصيت هاى برجستٔه جامعٔه خود 
هستند و آن ها را اسوه قرار مى دهند. اگر اين الگوها صاحب کماالت و ارزش هاى الهى باشند، مردم نيز 
به نسبت هّمت و استعداد خود از اين کماالت و ارزش ها بهره مند مى شوند و اگر آن ها به سوى زشتى ها 

و بدى ها بروند، بيشتر مردم نيز از آن ها دنباله روى خواهند کرد. 
اسؤه مردم بود و مسلمانان تالش می کردند رفتار ايشان را  در آن زمان که رسول خدا 
سرمشق قرار دهند، انسان هايى آزاده، شجاع، باايمان و عدالت طلب چون امام على    ، مقداد، 

عمار، ابوذر و سلمان تربيت شدند، که ياد آنان يادآور فضائل و کرامت های انسانی است.
اما هرچه که جامعه از زمان پيامبر  فاصله مى گرفت، حاکمان وقت تالش می کردند که 
، به انزوا کشيده شوند و افرادى که  شخصيت هاى اصيل اسالمى، به خصوص اهل بيت پيامبر  
در انديشه و عمل و اخالق از معيارهاى اسالمى به دورند، در جامعه جايگاهى برجسته پيدا کنند و 
الگوی مردم شوند. اين گونه شخصيت ها در دستگاه حکومت بنى اميه و بنى عباس صاحب موقعيت 

بودند و به شهرت رسيدند. 



٩٢

٤ ــ تبديل حکومت عدل نبوى به سلطنت قيصرى و کسرايى 
پيامبر خدا  حکومتش را بر پائه برابرى و مساوات بنا کرد و اعالم کرد همٔه انسان ها از يک 

مرد و زن آفريده شده اند و مالک کرامت و گرامى بودن، تقواست.١
پس از گذشت مدتى از رحلت رسول خدا   جاهليت در لباسى جديد وارد زندگى اجتماعى 
مسلمانان شد. شخصيت هاى باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پيامبر  منزوى شدند و طالبان 
قدرت و ثروت، قرب و منزلت يافتند. آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا  در جبهٔه دشمنان 
اسالم بودند، پس از مدتى با تزوير و نيرنگ خود را در جبهٔه دوستان قرار دادند و به تدريج، شيوهٔ حکومتى 
قيصران روم و کسراهای ايران را در پيش گرفتند. آنان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند، خزائن خود 
را از جواهرات گران قيمت انباشته کردند، اکثر امالک و زمين های کشاورزی درکشور پهناور اسالمی 

را به مالکيت خود درآوردند و به عيش و نوش و عشرت پرداختند.

١ــ ُحـُجـرات، ١٣

 به نمونه اى از اين انحراف و بازگشت به جاهليت توجه کنيد. 
معاويه که در زمان خليفٔه دوم حاکم شام شده بود، از همان ابتدا مى کوشيد مانند قيصرهاى روم 
اولين  مى بخشيد.  مى خواست  که  هرکس  به  مى دانست و  خود  اموال  را  بيت المال  اموال  کند،  زندگى 
حاکم مسلمانان بود که کاخ ساخت. معماران رومى و ايرانى را براى ساختن اين کاخ به کار گرفت و آن 

را با سنگ مرمر سبز بنا کرد. به همين جهت، اين کاخ به کاخ سبز مشهور شد. 
در آن روزها که کاخ ساخته مى شد، ابوذر، يار صميمى پيامبر  که دورٔه تبعيد خود را در 
شام مى گذراند، به کنار کاخ مى آمد و فرياد مى زد: «اى معاويه! اگر اين کاخ را از ثروت خود مى سازى، 

اسراف است و اگر از ثروت بيت المال، خيانت است.» 



٩٣

۱ــ چرا قرآن کريم مردم را به مطالعٔه سرگذشت ملت ها دعوت کرده است؟ 
۲ــ چه مسائلى زمينه را براى ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبر اکرم  

آماده کرد؟ 
چه  پيامبر   رهبرى  با  بنى عباس  و  بنى اميه  حکومت  اساسى  تفاوت هاى  ۳ــ 

بود؟ 

با مطالعٔه يکى از کتاب هاى زير عواملى را که سبب حاکميت کسانى چون معاويه 
و يزيد بر مسلمانان شد، استخراج کنيد و در کالس گزارش دهيد. 

الف ــ حماسٔه حسينى، استاد شهيد مطهرى
، جواد محدثى ب ــ تاريخ سياسى ائمه 
ج ــ تاريخ سياسى اسالم، رسول جعفريان

د ــ سيرٔه پيشوايان، مهدى پيشوايى



در درس قبل با شرايط فرهنگی و سياسی پس از رحلت پيامبر  

آشنا شدمي. در اين درس می خواهيم بدانيم كه امامان بزرگوار ما در اين 

شرايط سخت چگونه مسئوليت های مربوط به امامت را به اجنام رساندند 

و اقدامات ايشان چه تأثيری در جامعۀ  اسالمی داشت. 

٩٤



آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

ُقـۡل مـا َاۡسـاَلُـکُـۡم َعـلَـۡيـِه ِمـۡن٭ َاۡجـٍر   بگو، براى اين [رسالت] از شما هيچ  
     مزدی نمى خواهم،

مگر کسى که بخواهد ِاّال َمـۡن شـاَء َاۡن يَـتَّـِخـَذ  
راهى به سوى خدا پيش گيرد.  ِالـٰى َرِبّـه ی َسـبـيـًال   

فرقان، ۵۷

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُقـۡل مـا َسـاَلۡـُتـکُـۡم ِمـۡن َاۡجـٍر 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . فَـُهـَو لَـکُـمۡ   

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه   ِاۡن َاۡجـِرَى ِاّالَعـلَـى الـلـّٰ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو هُـَو َعـلـٰى کُـِلّ َشـۡىٍء َشـهـيـٌد  
سبأ ،۴۷

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُقـۡل ال َاۡسـاَلُـکُـۡم َعـلَـۡيـِه َاۡجـًرا 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َة ِفـى الۡـُقـۡربـٰى   ِاالَّ الۡـَمـَودَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو َمـۡن يَـۡقـَتـِرۡف َحـَسـَنـةً 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . نَـِزۡد لَـه و فـيـهـا ُحـۡسـنًـاْ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َه َغـفـوٌر َشـکـورٌ  اِنَّ الـلـّٰ
شورى، ۲۳

٩٥

٭ معموًال «ِمۡن» در جمله های منفی يا سؤالی «هيچ» معنا می شود.



٩٦

به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد. 

مـا َسـاَ  ۡلـُتـکُـۡم: آن چه از شما خواسته ام
َاۡجـرى: مزد من، پاداش من

ِاۡن: نيست، نه
ال َاۡسـاَ  ُلـکُـۡم: از شما درخواست نمی کنم

َيـۡقـَتـِرۡف: کسب کند
نَـِزۡد: می افزاييم

                  با انديشه در آيات ابتدای درس، به سؤال های زير پاسخ دهيد. 

١ـ بنابر آيۀ ٥٧ سورۀ فرقان چه کسانی پاداش رسالت را خواهند داد؟ 
.......................................................................
٢ـ خداوند در آيۀ ۲۳ سورۀ شوری به پيامبر خود فرمان مى دهد که چه چيزی را پاداش رسالت 

خود معرفى کند؟
.......................................................................
٣ـ در آيۀ ۴۷ سورۀ سبأ، خداوند از پيامبر اکرم می خواهد که به مردم بگويد که اگر از شما مزدی 

مى خواهم   ، برای خودتان است. چگونه اين مزد برای خود آن هاست؟
.......................................................................



٩٧

با توجه به پيام آيات درمی يابيم که خداوند مقصود خاصی از اين فرمان دارد. او می خواهد 
که مردم با محبت به اهل بيت پيامبر   و پيروی از آن ها، در هنگام آزمون های سخت اجتماعی و 
بحران های اعتقادی و فکری راه مستقيم را گم نکنند و گمراه نشوند. پس دوستی و محبت کسانی 
موردنظر است که چراغ هدايت مردم در تاريکی ها هستند. پس از نزول آئه ٢٣ سورٔه شورٰی از 

رسول خدا پرسيدند که اين خويشان که خداوند،  ما را به دوستی آنان فرمان داده، کيستند؟ 
فرمود: علی و فاطمه و دو پسر ايشان، حسن و حسين۱.

اما همان طور که در درس قبل خوانديم، بسياری از مسلمانان در تشخيص مسير صحيح به 
خطا رفتند و حاکمان ستمگر بر آنان چيره شدند. اميرالمؤمنين که عاقبت رفتار آنان را پيش بينی 
می کرد، راه نجات را هم به آنان نشان می داد. در يکی از سخنرانی ها که قسمتی از آن در درس قبل 

آمد، آنان را اين گونه راهنمايی می کند: 
ابتدا  که  دهيد  تشخيص  را  رستگاری  راه  شرايط  آن  در  می توانيد  وقتی  که  باشيد  «آگاه 
رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقيم را شناسايی نماييد. و وقتی می توانيد به عهد خود با 
قرآن وفا کنيد که شکنندگان پيمان را تشخيص دهيد. و آن گاه می توانيد پيرو قرآن باشيد که فراموش 

کنندگان قرآن را بشناسيد.» 
آن گاه امير مؤمنان راه حل نهايی را بيان می کند و می فرمايد: 

«پس همٔه اين ها را از اهلش طلب کنيد. آنان هستند که نظر دادن و حکم کردنشان حکايتگر 
توانايی و دانش آن هاست، سکوتشان خبردهندٔه منطق و گفتارشان است و ظاهرشان نمودار باطنشان 
می باشد. هرگز با دين مخالفت نمی کنند و در دين اختالف ندارند. دين در ميان آنان شاهدی صادق 

و در عين سکوت، گوياست.»۲ 

۱ــ بحاراالنوار، ج ٢٣، ص ٢٣٢، الّدرالمنثور، جالل الدين سيوطی، ج ٦، ص ٧
۲ــ نهج البالغه، قسمت هايی از خطبٔه ١٤٧.



٩٨

 با دقت در سخنان امام، چهار محور از راهنمايی های آن حضرت را بنويسيد : 
١ـ ………………………………………………………………
٢ـ ………………………………………………………………
٣ـ ………………………………………………………………
٤ـ ………………………………………………………………

وقتی خوب دقت می کنيم و ميان آيات و روايات ارتباط برقرار می کنيم، می بينيم که اينان، همان 
اهل بيت رسول خدا  هستند که پس از رحلت رسول خدا  برای انجام دادن مسئوليت هاى 
دو گانٔه مقام امامت، قيام کردند تا از مسخ و تحريف اسالم جلوگيرى کنند و مردم را از تاريکى و 
ظلمتى کـه طاغوت هـاى جديد پديد آورده بـودند، به درآورند و به روشنايى و نور برسانند ۱.تالش 
ائمه  سبب شد تا چهرهٔ اسالم راستين که براساس توحيد، عدل و امامت استوار است و متناسب 
با شرايط زمان به نيازهاى انسان ها پاسخ مى دهد باقى بماند. تالش و مجاهدت امامان را مى توان در 

قالب مسئوليت هاى دو گانٔه مقام امامت بررسى کرد.
 

الف) اقدامات مربوط به مرجعيت دينی
ميدان  صالحيت  فاقد  افراد  زمان به  حاکمان  در حالى که  کريم:  قرآن  تفسير  و  تعليم  ۱ــ 
مى دادند که قرآن را مطابق با انديشه هاى باطل خود تفسير کنند، امامان بزرگوار در هر فرصتى که به 
دست مى آوردند، معارف اين کتاب آسمانى را بيان مى کردند و رهنمودهاى آن را آشکار مى ساختند. در 
نتيجٔه اين اقدام، مشتاقان معارف قرآنى، حتى آنان که تابع امامت امامان بزرگوار نيز نبودند توانستند از 

معارف قرآن بهره برده و به حقايق آن دست يابند. 

۱ــ بقره ،۲۵۷



٩٩

١ــ امامان بزرگوار مفسرانی را تربيت کردند که معارف قرآن را ميان مردم بيان کنند. برخی از 
اين مفسران عبارتند از: عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، جابربن عبدالله انصاری، سعيدبن جبير، 
عبدالرحمن  اسماعيل بن  ُجعفی،  يزيد  جابربن  مهران،  رفيع بن  کيسان،  طاوس بن  مّکی،  جابر  مجاهدبن 

کوفی، ابوسعيدحسن بصری، قتاده و ابوصالح باذان.۱
٢ــ نمونه هـاى فـراوانـى از تفسيرهـاى نـارواى افـراد فـاقد صالحيت و اقـدامـات روشنگـرانٔه 

ائمٔه اطهار  در تاريخ نقل شده است که به يک مورد آن ها اشاره مى کنيم. 
در زمان ائمٔه اطهار  گروهى پيدا شدند که فکر مى کردند خداوند جسم دارد. آنان براى 
هِ فَـۡوَق َايۡـديـِهـۡم ــ دست خداوند باالى  اثبات انديشٔه خود از بعضى عبارت هاى قرآن نظير «يَـُد الـلـّٰ

دست هايشان است۲» کمک مى گرفتند. 
کريم  قرآن  کرد.  تفسير  بايد  ديگر  آيه هاى  با  را  قرآن  آيات  که  مى دادند  توضيح  بزرگوار  امامان 

مى فرمايد: 
ـ هيچ چيزى مانند او [خدا] نيست۳»؛ پس، نمى توان دستى مانند دست  «لَـۡيـَس کَـِمـۡثـِلـه ی َشـۡیءـٌ 
انسان ها براى خدا تصور کرد. در عربی، يد، عالوه بر دست، به معنای قدرت هم به کار می رود. بنابراين، 

تفسير آيه اين است که قدرت خداوند از همٔه قدرت ها برتر است. 
به سبب همين روشن گرى ها، افکار شرک آلود و کفرآميز که معموالً وارد تعاليم انبياى گذشته شده 

بود و براى مردم، عادى جلوه مى کرد، نتوانست در ميان مسلمانان  جايگاهى پيدا کند. 

زهرا   فاطمه  امام على  و   : پيامبر   سيرۀ  سخنان و  حفظ  براى  اقدام  ۲ــ 
سخنان پيامبر   و آداب زندگى ايشان را به فرزندان خود آموزش مى دادند و از آنان می خواستند 
که اين آموزش ها را به امامان بزرگوار بعد از خود منتقل کنند، به عالوه، مى کوشيدند نشان دهند که اين 

۱ــ تاريخ تفسير و نحو، دکتر سيدمحمد باقرحجتی، بنياد قرآن، ص ٢٥ تا ٦٦
۲ــ فتح، ١۰ 

۳ــ شورٰی ١١



١٠٠

آموزش ها از پيامبر    است. هريک از امامان، عالوه بر اين که اين علوم را به امام بعد از خود 
مى سپرد، مى کوشيد آن ها را در جامعه گسترش دهد و ياران خود را بر اساس آن ها تربيت کند. 

به نمونه اى در اين مورد توجه کنيد. 
ـ پايتخت حکومت مأمون ــ  هنگامى که امام رضا  به اجبار مأمون مى خواست از مدينه به َمروـ 
برود، در مسير حرکت خود به نيشابور رسيد. هزاران نفر از مردم به استقبال ايشان آمده بودند و گروه 
زيادى از آنان، قلم هايشان را آماده کرده بودند تا هرچه امام مى گويد، بنويسند و برای خود و آيندگان 
نگه دارند. وقتى امام در جمع مردم قرار گرفت، آن ها به ايشان اصرار کردند که برايشان سخن بگويد. 

امام به آنان فرمود: 
«من از پدرم، امام کاظم   ، شنيدم و ايشان از پدرش، امام صادق  ، و ايشان از پدرش 
امام باقر  و ايشان از پدرش، امام سجاد  و ايشان از پدرش، امام حسين  و ايشان از 

پدرش، امام على  و ايشان از رسول خدا  شنيد که فرمود، خداوند مى فرمايد: 

ُه ِحـۡصـنی فَـَمـۡن َدَخـَل ِحـۡصـنـی َاِمـنَ ِمـۡن َعـذابـى الـلـّٰ کَـِلـَمـُة ال ِالٰـَه ِاالَّ
ُه قلعٔه محکم من است و هرکس به اين قلعٔه محکم من وارد شود، از عذاب  الـلـّٰ کلمٔه ال ِالٰـَه ِاالَّ

من درامان می ماند.
پس از اندکى درنگ، امام فرمود: 

اّما به شرط های آن و من از شرط های آن هستم ِبـُشـروِطـهـا َو َانَـا ِمـۡن  ُشـروِطـها 
مقصود امام  اين بود که توحيد تنها يک لفظ و شعار نيست. بلکه بايد در زندگى اجتماعى 

ظاهر شود. و تجلى توحيد در زندگى اجتماعى با واليت امام که همان واليت خداست، ميسر است.
نحوهٔ بيان اين حديث نشان مى دهد که چگونه احاديث، از امامى به امام ديگر منتقل مى شده است. به 

جهت توالى اسامى امامان در اين حديث، به حديث سلسلة الذهب (يعنى زنجيرٔه طال) مشهور است.
۳ــ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو: با گسترش سرزمين هاى اسالمى، سؤال هاى 
مختلفى در زمينه هاى احکام، اخالق، افکار و نظام کشوردارى پديد آمد. ائمٔه اطهار  با تکيه بر 
علم الهى خود، به دور از انزوا و گوشه گيرى و با حضور سازنده و فعال، دربارٔه همٔه اين مسائل اظهارنظر 
کرده و مسلمانان را از معارف خود بهره مند مى ساختند. ثمرٔه اين حضور سازنده، فراهم آمدن کتاب هاى 
بزرگ در حديث و سيرٔه ائمٔه اطهار   در کنار سيرٔه پيامبر  و قرآن کريم است. در ميان اين 
کتاب ها مى توان از کتاب «نهج البالغه» که بخش هايى از خطبه ها، نامه ها و کلمات حضرت على  است، 
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کتاب «ُغَرُرالِۡحَکم و ُدَرُرالَۡکِلم» شامل يازده هزار سخن کوتاه از آن حضرت و کتاب «صحيفٔه سجادّيه» از 
و  ، نام برد. عالوه بر اين، دانشمندان اسالمى و راويان حديث، سخنان رسول خدا  امام   سجاد 
ائمٔه اطهار عليهم السالم را در مجموعه هايى گرد آوردند که مهم ترين آن ها عبارت اند از: «کافى» از مرحوم 
کلينى، «َمۡن ال يَۡحُضُرُه الَفقيه» از مرحوم صدوق، «التهذيب» و «االستبصار» از مرحوم شيخ طوسى. به 

اين چهار کتاب، «کتب اربعه» می گويند.
۴ــ تربيت شخصيت هاى اسالمى: از جمله وظايف انسان هاى بزرگوار و با کرامت آن است 
که اگر افرادى را مستعد و مشتاق فضيلت يافتند، به تربيت آنان هّمت گمارند و براى رسيدن به رشد و 

کمال ياريشان دهند و از زيبايى ها و فضايل وجود خود، به آنان ببخشند.
ائمٔه اطهار عليهم السالم در اين راه کوشش فراوان کردند. از اين رو، در اطراف هر يک از اين 
بزرگواران، شخصيت هاى برجسته اى تربيت شدند که در علم، ايمان، تقوا و جهاد در راه خدا سرآمد 
انسان هاى زمان خويش بودند. آن ها انديشه هاى اسالم راستين را در عالم گسترش دادند و آرمان هاى 

متعالى آن را حفظ کردند.

به نمونه هاى زير در اين باره توجه کنيد:
۱ــ ياران برجستٔه رسول خدا  مانند سلمان فارسى، عّمار، ابوذر و مقداد پس از رحلت آن 
بزرگوار، گرد امام على  جمع شدند. آن حضرت عالوه بر توجه به آنان، گروه زيادى از انسان هاى 
دانشمند، مجاهد و صاحب فضيلت مانند اويس قرنى، کميل بن زياد، ميثم تمار و رشيد هجرى (پيشروان 
عرفان و معنويت)، عبدالله  بن عباس (مفسر قرآن کريم)، مالک اشتر و محّمد بن ابى بکر (پيشتازان جهاد 

و مبارزه) که در پايه گذارى فرهنگ اسالمى نقش برجسته اى داشتند، تربيت کرد. 
۲ــ امام سجاد  در شرايط سخت بعد از قيام عاشورا با صبر و بردبارى و هوشيارى، بار 
يکصدوهفتاد نفر از  ديگر عالقه مندان به اهل بيت  را گردآورد و به تعليم آنان پرداخت. اسامى 
شاگردان امام سجاد  يا کسانى که از ايشان حديث نقل کرده اند، در تاريخ ثبت شده است. در ميان 
آنان، شخصيت هاى برجسته اى چون ابوحمزٔه ثُمالى و سعيد بن جبير قرار داشتند که در دانش و تقوا و 
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بصيرت و جهاد نام آور بودند. سعيد بن جبير به خاطر پيروى از امام، به وسيلٔه فرماندار بنى اميه به صورتى 
فجيع به شهادت رسيد.

۳ــ عصر امام باقر  به بعد عصر شکل گيرى و حضور انديشه هاى گوناگون و مذاهب مختلف 
در جامعه بود و حتى منکران خدا به ترويج افکار خود مى پرداختند. همان گونه که در تاريخ نقل کرده اند، 
داورى  و  تماشا  به  خود  و  مى داد  تشکيل  اديان  و  مذاهب  صاحبان  ميان  مناظره  جلسات  عباسى  مأمون 
مى نشست. در اين شرايط، ائمٔه اطهار   به تربيت افرادى متخصص در زمينه هاى اعتقادى، علمى و 
فقهى اقدام کردند که سرآمد دانشمندان زمان خود بودند. ابوحمزٔه ثمالی (عالم و محّدث)، هشام بن َحَکم 
(متفکر و توانا در مناظره)، جابربن حّيان (شيمى دان نامى که او را پدر علم شيمى ناميده اند)، مؤمن طاق 
(متخصص در معارف اعتقادى)، هشام بن محمد (مورّخى که بيش از ۲۰۰ کتاب تأليف کرده)، فضل بن 
شاذان (فقيه، محّدث و متکلم) و احمـد بن محمد برقى (از شاگـردان امام    جواد  و امام هادى  که 
بيش از صد   کتاب تأليف کرده) ازجملٔه اين دانشمندان هستند. در تاريخ، اسامى چهارصد تن از شاگردان 
امام صادق  که داراى کتاب اند، درج شده است. همچنين از يکصد و ده تن از شاگردان و کسانى 
که از امام جواد  حديث نقل کرده اند، در کتاب هاى تاريخ نام برده شده که در ميان آنان نام کسانى 

چون على بن ابراهيم َمهزياراهوازى را که بيش از سى جلد کتاب تأليف کرده است، مى توان ديد.
بهره مندى از محضر ائمٔه اطهار   به شيعيان اختصاص نداشت و هر طالب علمى با شرکت 
در جلسات درس آنان مى توانست از دانش آن بزرگواران استفاده کند. ابوحنيفه، امام مذهب حنفى، 
محمدبن ادريس، امام مذهب شافعى، مالک بن انس، پيشواى مذهب مالکى و نيز سفيان ثورى، از جمله 

کسانى هستند که از محضر امامان بزرگوار، بهرٔه علمى برده اند.

آشنا  پيامبر   رحلت  از  پس  اجتماعى  مشکالت  شرايط و  با  قبل  درس  در 
شديم. اکنون توضيح دهيد که اين چهار اقدام ائمۀ اطهار  پاسخ گوی کدام يک 

از مشکالت آن دوره بوده است.
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ب) مجاهده  در راستاى واليت ظاهرى
امامان بزرگوار، از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه مى کردند: اّول، از آن جهت که رهبرى 
و ادارٔه جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود که براى انجام دادن اين وظيفه به 

پاخيزند و در صورت وجود شرايط و امکانات، حاکمان غاصب را برکنار کنند. 
دوم، از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم و زيرپا گذاشتن قوانين اسالمى را گناه مى دانستند و 
معتقد بودند که اگر حاکمى، حقوق مردم را زير پا گذارد و به احکام اسالمى عمل نکند، براساس وظيفٔه 

امر به معروف و نهى از منکر، بايد با او مقابله و مبارزه کرد.
البته آنان دراين مجاهده از اصولى تبعيت مى کردند که در اين جا برخى از آن ها را مطرح مى کنيم: 

۱ــ عدم تأييد حاکمان: امامان هيچ يک از حاکمان غيرقانونی عـصر خود را به عـنوان جانشين 
رسول خدا  تأييد نکردند و اين امر را به شيوه هاى گوناگون به اطالع مردم رساندند.

گرچه امامان تفاوت هاى اخالقى و رفتارى حاکمان را در   نظر مى گرفتند و در مواردی که بر طبق 
دستورات اسالم رفتار می کردند، عملشان را تأييد می نمودند،  اّما آنان را در غصب خالفت و جانشينى 

رسول خدا  يکسان مى ديدند و اين مسئله را به مردم اعالم مى کردند. 
۲ــ معرفى خويش به عنوان امام برحق: آن بزرگواران همواره خود را به عنوان امام و جانشين 
برحق پيامبر اکرم  معرفى مى کردند؛ به گونه اى که مردم بدانند تنها آن ها جانشين رسول خدا و امام 

برحق جامعه اند.
اين دو اصل، همواره براى حاکمان زمان هم روشن بود، آن ها مى دانستند که امامان، حاکمان را 
به عنوان جانشين رسول خدا  به رسميت نمى شناسند و مشروعيتى براى آن ها قائل نيستند و خود 
را اليق اين مسئوليت مى دانند. به همين جهت همواره با امامان به بدی رفتار می کردند و نسبت به آنان 
و يارانشان انواع سختی ها و آزار و اذيت ها روا می داشتند تا آن جا که همٔه آن بزرگواران به شيوه های 

گوناگون توسط حاکمان وقت به شهادت رسيدند. 
۳ــ آگاهى بخشى به مردم: ائمٔه اطهار  راه  رهايى مسلمانان از دست حاکمان طاغوتى 
و مشکالت اجتماعى را آگاه شدن آنان مى دانستند. از نظر آن ها رشد و آگاهى مردم يک اصل اساسى 

بود و براى تحقق آن حتى از ايثار جان و مال خود دريغ نداشتند. 
۴ــ انتخاب شيوه هاى درست مبارزه: امامان شيؤه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرايط 
زمان برمى گزيدند؛ به گونه اى که هم تفکر اصيل اسالم راستين ــ يعنى تشيع ــ باقى بماند و هم به تدريج، 
بناى ظلم و جور بنى اميه و بنى عباس سست شود، در عين حال، روش زندگى امامان، به عنوان اسالم 
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حقيقى، به نسل هاى آينده معرفى گردد. 
آنان مى کوشيدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسيت دارد، در 
زدن  عين ضربه  دارند، به گونه اى که در  اقدامات خود را مخفى نگه  ببرند.يعنی  پيش  قالب «تقيه» به 
به دشمن، کمتر ضربه بخورند. از جملٔه اين موارد، ارتباط ميان امامان و ياران آن ها از نقاط مختلف 
سرزمين اسالمى بود. امامان ما با مخفى نگه داشتن اين ارتباط نمى گذاشتند حاکمان بنى اميه و بنى عباس، 

اين ياران صميمى، قابل اعتماد و فداکار را شناسايى کنند و به شهادت برسانند.
به نمونه هايى از اين شيوه هاى مختلف مبارزه توجه کنيد.

۱ــ حضرت على  پس از اين که از حق مسلّم خود در رهبرى جامعه اسالمى محروم ماند، 
نگرفت؛ او  پيش  عين حال گوشه گيرى هم در  کرد. در  اسالمى سکوت پيشه  نوپاى  نظام  براى حفظ 
هرجا که کارى خالف موازين اسالم مى ديد، انتقاد مى کرد و هرجا هم که از وى کمک مى خواستند، 

آنان را ياری می نمود.
۲ــ امام حسن  نيز مانند پدر بزرگوارشان دستور جهاد عليه معاويه را صادر کرد. معاويه با 
صرف هزينه هاى زياد توانست بيشتر فرماندهان سپاه امام را از نبرد با خود منصرف کند و با حيله ها و 
نيرنگ هاى گوناگون مردم را با خود همراه سازد. امام با سنجيدن جوانب کار، سرانجام صالح را بر آن 

ديد که برخالف ميل خود، از جنگ دست بردارد و با معاويه قرارداد صلح امضا کند.
۳ــ امام حسين  در زمان معاويه همان روش برادر بزرگوارش را بعد از صلح، پيش گرفت و 
عليه معاويه دست به جهاد نزد. اما وقتى يزيد به حکومت رسيد، امام روش خود را تغيير داد و متناسب 

با شرايط جديد، تصميم گرفت زير بار بـيعت يزيد نرود و عليه وى قيام کـند.
پاشيد.  هم  از       تشيع  سازمان  شيعيان،  شديد  سرکوبى  و  حسين   امام  شهادت  از  پس  ۴ــ 
به همين جهت، امام سجاد  در کنار گسترش معارف از طريق دعا، به تجديد بنای سازمان تشيع 
پرداخت. انسان هايى فرهيخته و داراى بينش عميق را تربيت کرد و بار ديگر با عالقه مندان اهل بيت 
ارتباط برقرار نمود. به سبب همين اقدامات بار ديگر تشيع به عنوان يک جريان بزرگ فکرى و سياسى 

در جامعه حضور فعال پيدا کرد.
اصيل  اسالم  معرفی  زمان  باقر   امام  دوران  در   ، سجاد  امام  فعاليت های  اثر  در  ٥ــ 

فرارسيد. 
در  بزرگ  علمی  مدرسٔه  يک  پايه گذاری  آن  و  کرد  آغاز  را  مهمی  فرهنگی  و  علمی  اقدام  امام 
مدينه بود، که با توجه به ظهور فرقه های گوناگون در جهان اسالم اقدامی ضروری بود. در اين مدرسٔه 
علمی، معارف اصيل اسالمی تدريس می شد. امام پيوسته شايستگی حاکمان غاصب و جّبار زمان را زير 
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سؤال می برد و نظر اسالم را دربارٔه امامت و خالفت بيان می کرد. اّما هنوز زمان قيام عليه اين حاکمان 
را مناسب نمی ديد. به همين جهت، وقتی برادر آن حضرت، به نام زيد، برای سازمان دادن يک قيام به 

ايشان مراجعه کرد، امام او را از اين کار بازداشت و او نيز اطاعت کرد. 
٦ــ در زمان امام صادق  ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی اميه به اوج رسيده بود. در اين 
شرايط دو جناح عليه امويان فعاليت می کردند، يکی عباسيان و ديگری علويان. علويان، دوستداران اهل 
بيت   بودند. به همين جهت امام صادق  مبارزٔه خود را علنی تر کرد و در فرصت های مناسب 
از جمله در روز عرفه در مراسم حج، حق حکومت را از آن خود اعالم نمود و فرمود: «ای مردم! 
رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او علی  و سپس حسن و حسين و علی بن حسين و محمدبن 

علی  به ترتيب امام بودند و اکنون من امام هستم.» 
حتی به زيدبن علی، عموی خود اجازه قيام داد. البته براثر اشتباهات مسلمانان و روی آوردن 
آن ها به بنی عباس، با پيروز شدن بنی عباس بر بنی اميه، دوران اختناق و سخت گيری نسبت به علويان 

دوباره آغاز شد. 
امام صادق  در تمام دوران امامت خود، مدرسٔه علمی را که امام باقر  پايه گذاری کرده 

بود، توسعه داد و هزاران شاگرد را در رشته های مختلف معارف اسالم تربيت کرد. 
٧ــ دورٔه امام کاظم  دورٔه شدت اختناق بود اّما ايشان دست از مبارزه برنداشت و آن را به 

صورت مخفيانه و در قالب «تقيه» ادامه داد و به تربيت شيعيان پرداخت. آن حضرت سال های طوالنی 
را نيز در زندان ها به سر برد. 

، امام رضا  امامت و رهبری شيعيان را برعهده داشت.  ٨ ــ بعد از شهادت امام کاظم 
ده سال از امامت ايشان در دورٔه هارون عباسی بود که دوران بسيار سخت و مشکلی محسوب می شد. 
با روی کار آمدن مأمون زمينٔه فعاليت شيعيان بيشتر شد و بر تعداد عالقه مندان به امام افزوده شد. به 
طوری که مأمون برای جلب ياران امام و علويان به خود، به اجبار و زور امام را وليعهد و جانشين خود 

معرفی کرد. اّما بعدها به خاطر ناکامی در نقشه های خود امام را به شهادت رساند. 
٩ــ با شهادت امام رضا  مرحلٔه بسيار سختی برای شيعيان و علويان پديد آمد، به طوری که 
حتی ارتباط معمولی و آمد و رفت به خانٔه امام جواد  نيز مشکل شد. امام هادی  را به اجبار 
به سامرا که مرکز خالفت بود، آوردند و در محلّی که يک پادگان نظامی بود، منزل دادند و باالخره در 
همين محل به شهادت رساندند. امام حسن عسکری  نيز در همين محل و به همين ترتيب به شهادت 
رسيد. با وجود همٔه اين سختگيری ها، اين سه امام بزرگوار معارف بازمانده از پدران گرامی خود را 
حفظ کردند و از طريق شاگردان به نسل های بعد رساندند و مانع نابودی مکتب اهل بيت  شدند. 
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، به زيارت جامعٔه کبيره در کتاب مفاتيح الجنان  ١ــ برای آشنايی بيشتر با ابعاد واليت معنوی پيامبر اکرم  و ائمٔه اطهار  
مراجعه کنيد.

واليت معنوى امامان
، ائمٔه اطهار  واسطٔه خير و برکت و رحمت در جهان هستى هستند  پس از رسول خدا 
و عالوه بر راهنمايى ها و يارى هاى ظاهرى، به اذن خداوند، از طريق معنوى و غيبى نيز به نيازهاى مؤمنان 

پاسخ مى دهند و آنان را به مقصود مى رسانند.
بسيارى از انسان هاى با فضيلت که روح خود را پاک کرده و آمادٔه دريافت معرفت الهى بوده اند، 
مورد توجه معنوى ائمٔه اطهار  قرار گرفته اند و انوار حکمت و معرفت بر قلب هاى آنان تابيده است. 
اين امدادهاى معنوى که قطره اى از آن ها بر ما انسان هاى معمولى آشکار شده، آن چنان گسترده و عظيم 
است که همٔه ابعاد آن را نمى توان درک کرد. البته آن بزرگواران هرچه دارند، از خدا دارند و اگر خداوند 
عنايت خود را از کسى قطع کند، هيچ چيز برايش باقى نخواهد ماند.١ درواقع، مقام و منزلت انسان هاى 

با فضيلت ناشى از بندگى واقعى آنان در برابر خداست.

آيا ائمٔه اطهار  روش هاى يکسانى در مقابله با حاکمان زمان در پيش گرفتند؟ 
چرا؟

اگر بخواهيم ائمٔه اطهار  را اسوه هاى خود در زندگى سياسى و اجتماعى 
قرار دهيم، مهم ترين درس هاى عملى اين بزرگواران کدامند؟ با بررسى مجموعٔه درس و 

خواندن قسمت هاى «براى مطالعه» پاسخ را تنظيم کنيد.



١٠٧

.......................................................

.......................................................
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...................................................



ـ دوازدهمين امام ما، در سپيده دم  ـ عجّل اللّهُ تعالی فرجَهـ  حضرت مَهدیـ 
متولّد شد و تا سال 260 در  هجری در «سامرا»  شعبان سال 255  نيمۀ  جمعه، 
كنار پدر زندگی كرد. امـام عسكری  در اين مدت، ايشان را از گـزند حـاكمان 
مـحـاصرۀ  در  كـه  آن  بـا  و  نمود  حـفـظ  داشتند،  وی  قتل  بــر  تصميم  كـه  عباسی 
نيروها و جاسوسان حاكمان بود، ايشان را به ياران نزديك و مورد اعتماد نشان 
امـام  شهادت  از  پس  مـی كـرد.1  معرفی  خـود  از  بـعـد  امــام  بـه عنوان  و  می داد 
حسن عسكری     در سال 260، امامت حضرت مهدی    آغاز شد. دورۀ 
اّول امامت ايشان كه تا سال 329 طول كشيد، «غيبت صُغرٰی»  ناميده می شود. 
امام در اين دوره زندگی مخفی داشت اّما از طريق چهار نفر از ياران صميمی و 
مورد اعتماد پيروان خود را رهبری می كرد. اين چهار شخصيت بزرگوار به «ُنّواب 

اربعه» و «ُنّواب خاص» معروف اند.
ايشان  برای  عصر(عج)  امام  نايب،  آخرين  درگذشت  به  مانده  روز  شش 
نامه ای نوشت و فرمود پس از وی جانشينی نيست و مرحلۀ دوم امامت در شكلِ 

«غيبت كبرٰی» آغاز شده است. 
در بارۀ امامت امام مهدی   موضوعات مهمی وجود دارد كه در قالب 

سؤال، به برخی از آن ها می پردازيم. 

1ــ برای مطالعۀ بيشتر دربارۀ زندگی امام زمان  به اين كتاب ها مراجعه كنيد: پيدای پنهان، 
دوانی،  علی  تأليف  ديگران،  گفتار  در  زمان  امام  محدثی،  جواد  تأليف  اميد،  صبح  آقايی،  پورسيد  تأليف 

دادگستر جهان، تأليف ابراهيم امينی. 
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

اين بدان سبب است که خداوند هَ  ٰذِلـَك ِبـاَنَّ الـلـّٰ
تغيير نمى دهد نعمتى را که لَـۡم يَـُك ُمـَغـِيّـًرا ِنـۡعـَمـًة  

بر قومى ارزانى داشته َانۡـَعـَمـهـا َعـلٰی َقـۡوٍم 
مگر آن که آن ها تغيير دهند َحـّتّـٰی يُـَغـِيّـروا 

وضع خويش را مـا ِبـاَنۡـُفـِسـِهـۡم  
...................... َه َسـمـيـعٌ َعـلـيـٌم   َو اَنَّ الـلـّٰ

انفال   ، ٥۳

...................... َه ال يُـَغـِيّـُر مـا ِبـَقـۡوٍم  ِانَّ الـلـّٰ

...................... َحـّتـٰی يُـَغـِيّـروا مـا ِبـاَنۡـُفـِسـِهـۡم  
 رعد ، ١١

 به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد.
ال ُيـَغـِيّـُر: تغيير نمی دهد                بِـاَۡنـُفـِسـِهـۡم: خودشان را
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سوره   /  آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس ، عبارت های زير را تکميل کنيد. 

١ـ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنان داده ضايع کنند، ...............................
٢ـ عامل از دست دادن نعمت .................................................
٣ـ زمينه ساز هالکت و بدبختی يا عزت و سربلندی يک جامعه .........................

..........

..........

..........

۱ــ علت غيبت امام مهدی  چيست؟
خداوند نعمت هدايت را با وجود انبياء و اولياى خود کامل کرده و راه رسيدن به رستگارى را 
به انسان ها نشان داده است. آن ها نه تنها راه سعادت را به مردم معرفى کردند بلکه دل سوزتر از پدرى 

مهربان براى نجات آنان کوشيدند و رنج کشيدند. 
، خود و امام على  را پدران امت معرفى فرموده است١ و روشن است  پيامبر گرامى اسالم 
که دل سوزى پدر براى فرزندان خود قابل توصيف نيست. اما فرزندان ناسپاس، قدر پدران مهربان خود 

را نشناختند و چنان در مسير غلط پيش رفتند که يازده تن از رهبران آسمانى خود را شهيد کردند.
پيامبر اکرم  در زمان حيات، دربارٔه دوازده جانشين و امام بعد از خود با مردم سخن گفته 
بود و حضرت مهدی  را معرفی کرده بود. اميرالمؤمنين و ساير امامان نيز دربارٔه امام زمان  
و رسالتی کـه برعهده دارد، ياد کـرده بـودند.از اين رو حاکمان بنى عباس درصدد بودند کــه مـهـدى 
موعود  را به محض تولد از بين ببرند. آنان امام دهم   و سپس امام يازدهم   و خانوادٔه ايشان 
را در محله اى نظامى در شهر سامرا منزل دادند و رفت و آمد هاى آنان را زيرنظر گرفتند تا درصورت امکان، 

امام دوازدهم را در همان کودکى به شهادت برسانند.
به سبب اين قدرناشناسى و ناسپاسى و در خطر بودن جان آن حضرت، خداوند آخرين ذخيره و 
حّجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلى جديد و از پس پردٔه غيبت ادامه يابد. ادامه يافتن اين 

ـِة ــ من و على پدران اين امتيم.» علل الشرايع، شيخ صدوق، ج۱، ص  ۱۲۷. مَّ ١ــ پيامبر اکرم   فرمود: «اَ َنـا وَ َعـِلـیٌّ َاَبـوا ٰهـِذِه اۡالُ
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غىبت نىز بر اثر باقى ماندن همان شراىط و عدم آمادگى مردم براى ظهور می باشد. اىن غىبت آن قدر ادامه 
مى ىابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعٔه انسانى شاىستگى درک ظهور و بهره مندى کامل از وجود آخرىن 
حّجت الهى را پىدا کند. در آن زمان، بشرىت عملی شدن وعده هاى الهى در مورد حکومت صالحان و 

فرموده:  برپاىى عدالت جهانى را به چشم خواهد دىد و همان طور که پىامبر اکرم 
»خداوند زمىن را پر از قسط و عدل خواهد کرد، بعد از اىن که پر از ظلم و جور شده باشد.«١

امام على  مى فرماىد: زمىن از حجت خدا )امام( خالى نمى ماند. اّما خداوند، به علت ستمگرى 
انسان ها و زىاده روى شان در گناه، آنان را از وجود حجت در مىانشان بى بهره مى سازد.٢

امام باقر  نىز فرموده اند: قضاى حتمى خداوند است که اگر به بندٔه خود نعمتى دهد، آن 
نعمت را از او نمى گىرد مگر آن که گناهى انجام دهد که شاىستگى داشتن آن نعمت را از دست دهد و 
اىن مطلب، مطابق با اىن سخن خداوند است.«٣ سپس اىشان آىات ٥٣ سورٔه انفال و ١١ سورٔه رعد 

را قرائت کرد. 
از اىن سخنان درمی ىابىم که تغىىر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانىن و سنت هاى خاص 
خود را دارد که باىد بدان ها توجه کرد؛ براى مثال، در جامعه اى که گرفتار بى عدالتى است، تصمىم 
ىک فرد ىا گروهى محدود براى برقرارى عدالت، اگر از همراهى دىگر افراد برخوردار نباشد، به نتىجه 
نمى رسد. گسترش علم و فرهنگ نىز همىن طور است. تنها زمانى دانش و فرهنگ ىک ملت پىشرفت 

و ترّقى مى کند که عموم افراد جامعه مشتاق و خواهان اىن پىشرفت باشند.
به همىن جهت قرآن کرىم مى فرماىد که تا اقوام و ملت ها تغىىر نکنند، خداوند نىز اوضاع و شراىط 

زندگى آنان را تغىىر نخواهد داد.

  در عصر غىبت چگونه انجام مى شود؟ 2ــ رهبرى و امامت حضرت مهدى  
براى درک درست رهبرى امام در عصر غىبت، ابتدا باىد توجه کنىم که »غىبت« در اىن جا در 
مقابل »ظهور« است، نه »حضور«. امام را »غاىب« نامىده اند؛ زىرا اىشان از نظرها »غاىب«  است، نه اىن 
که در جامعه حضور ندارد. اىشان چون خورشىد عالم تاب، انوار هداىت و رهبرى خود را بر مسلمانان 
مى تاباند. به عبارت دىگر، اىن انسان ها هستند که امام را نمى بىنند، نه اىن که اىشان در بىن مردم حضور 

نداشته باشد. 

١ــ غىبت طوسی، ص ٤٩                  ٢ــ غىبت نعمانى، ترجمه، ص 202               ٣ــ تفسىر نورالثقلىن، ج ٢، ص ٤٨٨
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اميرالمؤمنين   مى فرمايد:
حجت خداوند در ميان مردم حضور دارد، از معابر و خيابان ها عبور مى کند … به نقاط مختلف 
جهان مى رود، سخن مردم را مى شنود و بر جماعت مردم سالم مى کند. مى بيند و ديده نمى شود؛ تا اين 
که زمان ظهور و وعدٔه الهى و نداى آسمانى فرا   مى رسد. هان! آن روز، روز شادى فرزندان على   

و پيروان اوست١.

آفتاب  از  بردن  بهره  مانند  غيبتم،  عصر  در  من  از  مى فرمايد: «بهره بردن  خود   ، عصر  امام 
است هنگامى که پشت ابرها باشد.»٢ اين پنهان بودن در پشت ابر ناشى از عدم شايستگى انسان ها در 

بهره مندی از رهبری ظاهری ايشان است. 
از  خداوند  اذن  به  که  ايشان  است.  معنوى  واليت  به  مربوط  امام  رهبرى  اصلى  بخش  آری، 
احوال انسان ها آگاه است، به صورت هاى مختلف، افراد مستعد و به ويژه شيعيان و محبان خويش را از  
کمک ها و امدادهاى معنوى برای رشد و تعالى برخوردار مى سازد. امام عصر   در نامه اى به شيخ 

مفيد٣، از علماى بزرگ اسالم، مى فرمايد:
ما از اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفى نمى ماند.

ايشان در ادامٔه همين نامه مى فرمايد:
ما در رسيدگى [به شما] و سرپرستى شما کوتاهى و سستی نمى کنيم و ياد شما را از خاطر نمى بريم که 

اگر جز اين بود، دشوارى ها و مصيبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان، شما را ريشه کن مى کردند.٤

از اين نامه درمى يابيم که لطف و محّبت امام همواره وجود دارد تا جايى که اگر کمک و دستگيرى 
ايشان نباشد، مشکالت و توطئه های دشمنان، ريشٔه مسلمانان و شيعيان را قطع خواهد کرد. در حقيقت، 
هم اکنون نيز امام عصر  سرپرست، حافظ و ياور مسلمانان است. هدايت باطنى افراد، حل بعضى 

١ــ کتاب الغيبة، نعمانى، ص ۱۴۴.
٢ــ بحاراالنوار، عالمٔه مجلسى، ج ۵۳، ص ۱۸۱.

٣ــ شيخ مفيد در سال ۳۸۱ هجرى به مرجعيت شيعيان رسيد و تا سال ۴۱۳ به مدت ۳۲ سال مرجعيت شيعيان را بر عهده داشت. 
شيخ مفيد بالغ بر دويست عنوان کتاب و رساله تأليف کرد و شاگردان بزرگى چون سيد مرتضى، سيد رضى و شيخ  طوسى تربيت کرد و در تحکيم 

جايگاه تشيع در جهان اسالم بسيار مؤثر بود.
٤ــ  االحتجاج، طبرسى، ج۲، ص ۵۹۶.
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از مشکالت علمى علما، خبر دادن از پاره اى رويدادها، دستگيرى از درماندگان، شفاى بيماران و دعا 
براى مؤمنان، نمونه هايى از اين دستگيرى هاست. چه بسيارند افرادى که از يارى آن حضرت برخوردار 

مى شوند؛ بدون آن که ايشان را بشناسند.
بنابراين، دورٔه غيبت، به معناى عدم رهبرى امام عصر   نيست بلکه رهبرى حقيقى مسلمانان 
هم اکنون نيز با ايشان است. اّما اين رهبرى را انسان هاى عادى حس نمى کنند؛ همان طور که برخى از 
انسان ها فوايد خورشيد پشت ابر را درنمى يابند. اگر شب عالم را فراگيرد و خورشيد هيچ گاه طلوع 

نکند، آن زمان است که نعمت وجود خورشيد پشت ابر نيز بر همگان روشن خواهد شد.
همچنين بخش رهبری ظاهری را ايشان به عالمان دين واگذار کرده است که در دروس بعد به 

آن خواهيم پرداخت.

هر يک از حالت های زير به کدام يک از حالت های خورشيد شبيه است؟ آن ها 
را مشخص کنيد و نتيجۀ هر يک از اين شباهت ها را توضيح دهيد.

۱ـ وجود امام همراه با ظاهر بودن در ميان مردم
۲ـ وجود امام و غايب بودن از مردم

۳ـ نبودِ امام

 امام با مهر و محبت خود به ياد ماست. از دشواری های ما رنج مى برد و از 
اعمال ما نگران است. آيا ما برنامه ای تدارک ديده ايم که همواره به ياد آن حضرت 

باشيم؟
اين برنامه شامل چه قسمت هايى است؟
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۳ــ دوران غيبت چه زمانى پايان مى يابد؟
تعيين زمان ظهور در اختيار خداست و کسى جز او از آن آگاهى ندارد. آنچه براى ظهور الزم 
است، احساس نياز جهانى به کمک الهى، نااميدى از همٔه مکتب هاى غيرالهى و آمادگى الزم پيروان و 
ياران امام براى همکارى با ايشان است و از اين امور جز خداوند، کس ديگرى آگاهى ندارد. بنابراين، 
کسانى که زمان ظهور را پيش گويی مى کنند، دروغگويند. وقتى از امام باقر  پرسيدند که آيا براى 

ظهور وقتى معّين شده است، سه بار فرمود:
کَِذَب الَۡوّقاتوَن :  تعيين کنندگان وقت، دروغ گويند.١

پيامبر اکرم فرمودند:
َمثَل ظهور حضرت مهدى  ، َمثَل برپايى قيامت است.مهدى  نمى آيد مگر ناگهانى.٢

۴ــ امام عصر  عمر بسيار طوالنی دارد. آيا چنين عمری امکان پذير است؟ 
در پاسخ می گوييم: برخی امور از نظر عقلی امکان پذير نيستند و محال است در جهان خارج 
پيدا شوند؛ برای مثال، ممکن نيست که يک عدد هم زوج و هم فرد باشد. همچنين، ممکن نيست 
يک جسم در يک زمان، هم در مکان الف باشد و هم در مکان ب. اّما برخی امور هستند که پيدايش 
آن ها از نظر عقلی امکان پذير است اما شرايط و عوامل خارجی بسيار زيادی بايد دست به دست 
هم دهند تا آن امور تحقق يابند. اين ها امور غيرعادی اند،نه غيرعقلی. طوالنی شدن عمر انسان ها 
از جملٔه اين امور است. از نظر عقلی، بدن انسان می تواند هزاران سال زنده بماند. اما تحقق اين 
هدف، تحت تأثير هزاران هزار عامل طبيعی و زيستی در بيرون و داخل بدن انسان است. امروزه 
دانشمندان تعداد اندکی از اين عوامل را شناخته اند و تالش می کنند که روز به روز آگاهی خود را 
بيش تر کنند تا بتوانند عمر انسان را طوالنی تر نمايند. از آن جا که خداوند از تمام اين شرايط آگاهی 
دارد به قدرت و ارادٔه خود جسم مبارک امام عصر  را جوان نگه می دارد تا آن حضرت به 
حيات خود ادامه دهد. پس، عمر طوالنی امام امری غيرعادی است، نه غيرعقلی و محال. و چنين 

عمری با قدرت الهی عملی می شود. 

١ــ  بحاراالنوار، ج۵۳، ص ۱۰۳.
٢ــ  منتخب االثر، ص ١٢٤ و ٢٢٤
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۱ــ با توجه به آئه ۱۱ سورٔه رعد، علت اصلى غيبت امام عصر(عج) را توضيح 
دهيد.

۲ــ چرا غيبت امام عصر  به خورشيد پشت ابر تشبيه شده است؟
٣ــ غيرعادی و غيرعقلی (محال) چه تفاوتی با يکديگر دارند؟ برای هرکدام سه 

مثال ذکر کنيد. 
٤ــ قرآن کريم خبر می دهد که حضرت نوح  ٩٥٠ سال قوم خود را به توحيد 

دعوت می کرد. از اين خبر چه نتايجی می توان گرفت؟ 

۱ــ اگر قطعه اى ادبى، شعر، خاطره يا داستانى جذاب دربارٔه حضرت مهدى   
سراغ داريد، آن را در قالب طرحى زيبا ارائه دهيد يا در کالس بخوانيد.

۲ــ احساس لطيف خود دربارٔه امام عصر   را در گفت وگويى صميمانه با ايشان 
به قلم بياوريد.


