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و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند، و به ایشان انجام کارهاى 
73 نیک و برپایى نماز و پرداخت زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند. 

پلید  کارهاى  آن  مردمش  که  دیارى  از  را  او  و  کردیم  دانش عطا  و  لوط حکومت  به  و 
بد  و  منحرف  مردمانی  آنان  راستى  به  بخشیدیم.  رهایى  مى کردند،  را  بازی[  ]هم جنس 

74 بودند. 
75 و او را در رحمت خود داخل کردیم، زیرا او از شایستگان بود. 

او را  ما هم دعاى  ندا داد،  را  ما  این  از  پیش  آن گاه که  یاد کن،  را  نوح  پیامبر[  و ]ای 
اجابت کردیم و وى و خاندانش ]به جز همسر و یک پسرش[ از آن اندوه بزرگ رهایى 

76 بخشیدیم. 
و او را بر مردمى که آیات ما را دروغ مى انگاشتند، پیروز کردیم. آنان چون مردمانی فاسد 

77 و تبهکار بودند همگى شان را غرق کردیم. 
و داود و ]فرزندش[ سلیمان را یاد کن، آن گاه که درباره حکم کشتزارى که شبانه گوسفندان 

78 مردم در آن چریده بودند، داوری می کردند و ما شاهد داوری آنان بودیم. 
پس ما حکم درست را به سلیمان تفهیم کردیم و ما هر دو را حکم و دانش عطا کردیم، و 
 79 کوه ها و پرندگان را با داوود به نیایش واداشتیم و ما انجام دهنده ] این کار[ بودیم. 
و به او فّن زره سازى را که به سود شماست آموختیم، تا شما را  از ] خطرات[ جنگتان 

80 حفظ کند. پس آیا شما سپاسگزار خواهید بود؟ 
 و براى سلیمان تندباد را ]رام ساختیم[ که به فرمان او به سوى سرزمینى که در آن برکت 

81 نهاده بودیم روان مى شد، و ما به هرچیزى داناییم. 

ترجمه
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در درس قبل با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عصر ائمٔه اطهار  آشنا شدیم. در 
این درس می خواهیم بدانیم: 

ــ امامان بزرگوار صلوات الله ّٰ علیهم ما در آن شرایط سخت چگونه مسئولیت های مربوط 
به مرجعیت دینی را به انجام رساندند؟ 

ــ اقدامات ایشان چه تأثیری در جامعٔه اسالمی داشت؟

ن �ی
�ش   های  راس�ت ای  اررز اح�ی
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تفکر در حدیث

امیرالمؤمنین علی   وقتی رفتار مسلمانان، در روزگار خود را مشاهده کرد، با روشن بینی و درک 
عمیقی که از نتیجٔه رفتارها و وقایع داشت، سرنوشت و آیندٔه نابسامان جامعٔه اسالمی را پیش بینی می کرد 
 و در زمان های مختلف و در سخنرانی های متعدد، مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد1.

آن امام در یکی از سخنرانی ها، خطاب به مردم فرمود:
»به زودی پس از من، زمانی فرامی رسد که در آن زمان، چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از 
باطل و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد. نزد مردم آن زمان، کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست، 
وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر و فراوان تر از آن نیست، آن گاه که بخواهند به 
صورت وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند. در آن ایام، در شهرها، چیزی ناشناخته تر از معروف و 

خیر و شناخته شده تر از منکر و گناه نیست«.
امام پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به آنها فرمود:

»در آن شرایط، در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به 
صراط مستقیم را شناسایی کنید و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان را 

تشخیص دهید؛ و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید«.
، راه حّل نهایی را بیان می کند و می فرماید: آن گاه امیرمؤمنان 

»پس همٔه اینها را از اهلش طلب کنید. آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندٔه دانش 
آنهاست، و هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند«.2،٣

دورٔه  به  مسلمانان  بازگشت  نشانه های  از  مورد  سه   ، امیرالمؤمنین  در سخنان  تأمل  با  1ــ 
جاهلیت را بیان کنید.

الف( ..................................................................  
ب( ...................................................................  
ج( .................................................................... 

2ــ برای نجات از گمراهی و تشخیص راه حق، امیرالمؤمنین  چه پیشنهادی را به مردم می دهد؟ 
3ــ فکر می کنید مصداق پیشنهاد امام چه کسانی اند؟

١ــ برخی از این سخنرانی ها در نهج البالغه، از جمله در خطبه های ٩٨ ، ١٤٧ ، ١٥١ ، ١٥٤ ، ١٥٦ ، ١٥٨ و ١٦٧ آمده است.
٢ــ نهج البالغه، قسمت هایی از خطبٔه ١٤٧.

٣ــ حفظ کردن عین سخنان امیرالمؤمنین  ضروری نیست. فقط می توان سؤاالتی مشابه با فعالیت تطبیق، از این سخنان طراحی کرد. 
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، آنچه  با نگاهی به تاریخ می بینیم که به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای امیرالمؤمنین 
آن امام پیش بینی می کرد، به وقوع پیوست. بنی امیه بر مردم حاکم شد و بار دیگر، دنیای اسالم را تا 
، اهل بیت گرامی ایشان و  حدود زیادی به جاهلیت بازگرداند. آنان به نام اسالم و جانشینی پیامبر 
مجاهدان راه حق را یا شهید کردند، یا به زندان انداختند، یا در سخت ترین شرایط زندگی قرار دادند. 
با این  پا ننشستند و به شکل های گوناگون  با وجود این شرایط سخت و بحرانی، ائمٔه اطهار  از 
حاکمان مبارزه کردند و در مقابل تفسیرهای غلط از اسالم و تحریف دین، آموزه های قرآن و سخنان 

واقعی پیامبر را در اختیار جامعه قرار دادند. 
اکنون به برخی از اقدامات ائمٔه اطهار  در راستای تعلیم دین و مرجعیت دینی آنان می پردازیم:

1ــ تعلیم و تفسیر قرآن کریم: در حالی که حاکمان زمان به افراد فاقد صالحیت میدان می دادند 
تا قرآن را مطابق با اندیشه های باطل خود تفسیر کنند، امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست می آوردند، 
معارف این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. در نتیجٔه این اقدام، مشتاقان 

معارف قرآنی، توانستند از معارف قرآن بهره ببرند.

1ــ برخی از شاگردان و مفّسران تعلیم یافتٔه ائمٔه اطهار  عبارت اند از: عبداللّٰه بن عباس، عبداللّٰه      بن 
مسعود، جابربن عبداللّٰه انصاری، سعیدبن جبیر، مجاهدبن جابر مکی، طاووس بن کیسان، رفیع بن مهران، 

جابربن یزید ُجعفی، اسماعیل بن عبدالرحمن کوفی، ابوسعیدحسن بصری، قتاده و ابوصالح باذان.1
روشنگرانٔه  اقدامات  و  صالحیت  فاقد  افراد،  ناروای  تفسیرهای  از  فراوانی  نمونه های  2ــ 

ائمهٔ اطهار  در تاریخ نقل شده است که به یک مورد اشاره می کنیم:
در زمان ائمٔه اطهار  گروهی پیدا شدند که گمان می کردند خداوند جسم دارد. آنان برای 
اثبات اندیشٔه خود از بعضی عبارت های قرآن نظیر »َیـُد الّلِٰه َفوَق َایدیِهم: دست خداوند باالی 

دست هایشان است«2 کمک می گرفتند.
امامان بزرگوار توضیح می دادند که آیات قرآن را با آیه های دیگر باید تفسیر کرد. قرآن کریم می فرماید:

»لَـیَس کَِمثلِه  ی َشیٌء: هیچ چیزی مانند او ]خدا[ نیست«3؛ پس، نمی توان دستی مانند دست 
انسان ها برای خدا تصّور کرد. در عربی، ید عالوه بر دست، به معنای قدرت هم به کار می رود. 

بنابراین، تفسیر آیه این است که قدرت خداوند از همٔه قدرت ها برتر است.
١ــ تاریخ تفسیر و نحو، دکتر سیدمحمدباقر حجتی، بنیاد قرآن، ص ٢٥ تا ٦٦. 

٢ــ سورٔه فتح، آیه ١٠.
٣ــ سورٔه شورٰی، آیه ١١.
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: در درس قبل دیدیم که بعد از رحلت  2ــ اقدام برای حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر
، نوشتن سخنان ایشان ممنوع شد و این ممنوعیت چه آثار زیان باری برای مسلمانان  رسول خدا 
داشت. البته امیرالمؤمنین  و حضرت فاطمه  به این ممنوعیت توجه نکردند و سخنان پیامبر را به 

فرزندان و یاران خود  آموختند و از آنان خواستند که این آموخته ها را به نسل های بعد منتقل کنند.

حدیث زنجیره های طالیی
هنگامی که امام رضا  به اجبار مأمون، از مدینه به مرو، پایتخت حکومت مأمون می رفت، در 
مسیر حرکت خود به نیشابور رسید. هزاران نفر از مردم به استقبال ایشان آمده بودند و گروه زیادی از 
آنان، قلم هایشان را آماده کرده بودند تا هرچه امام می گوید، بنویسند و برای خود و آیندگان نگه دارند. 
وقتی امام در جمع مردم قرار گرفت، به امام  اصرار کردند تا برایشان سخن بگوید. امام به آنان فرمود:
»من از پدرم، امام کاظم  شنیدم و ایشان از پدرش، امام صادق  و ایشان از پدرش، امام 
باقر  و ایشان از پدرش، امام سجاد  و ایشان از پدرش، امام حسین  و ایشان از پدرش، امام 

علی  و ایشان از رسول خدا  شنید که فرمود: خداوند می فرماید:
کَِلَمُة ال ِالَٰه ِاالَّ اللُّٰه ِحصنی فََمن َدَخَل ِحصنی َاِمَن ِمن َعذابی: 

کلمٔه ال اله اال اللّه قلعٔه محکم من است، هرکس به این قلعٔه محکم من وارد شود، از عذاب من 
در امان می ماند«.

پس از اندکی درنگ، امام فرمود:
»ِبُشروِطها َو َانَا ِمن ُشروِطها: اما به شرط های آن، و من از جملٔه شرط های آن هستم«.

مقصود امام  این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی 
ظاهر شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر است.

، از امامی به امام دیگر  نحؤه بیان این حدیث نشان می دهد که چگونه احادیث رسول خدا 
منتقل می شده است. این حدیث، به جهت توالی و پشت سرهم آمدن اسامی امامان در آن، به  حدیث 

َهب )یعنی زنجیرٔه طالیی( مشهور است. سلسلُة الذَّ

برای مطالعٔه نمونه ای از توجه حضرت فاطمه  به حفظ و نگهداری سخنان پیامبر  به 
سایت گروه قرآن و معارف، بخش » دانش تکمیلی« مراجعه کنید.

نمونه
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١ــ وسائل الشیعه، ج٢، ص ٤٢٥ )به نقل از کتاب داستان راستان، داستان ١١٩(.

اسالمی،  سرزمین های  گسترش  با  نو:  نیازهای  با  متناسب  اسالمی  معارف  تبیین  3ــ 
سؤال های مختلفی در زمینه های احکام، اخالق، افکار و نظام کشورداری پدید آمد. ائمٔه اطهار 

با تکیه بر علم الهی خود، به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، دربارٔه همٔه این 
مسائل اظهارنظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود بهره مند می ساختند. ثمرٔه این حضور سازنده، 
فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرٔه ائمٔه اطهار  در کنار سیرٔه پیامبر و قرآن کریم است. 
، نام  در میان این کتاب ها می توان از کتاب نهج البالغه، و کتاب »صحیفٔه سجادیه« از امام سجاد 
برد. عالوه بر این، دانشمندان اسالمی و راویان حدیث، سخنان رسول خدا  و ائمٔه اطهار  را 
در مجموعه هایی گرد آوردند که مهم ترین آنها عبارت اند از: »کافی« از کلینی، »من الیحضره الفقیه« 

از شیخ صدوق، »تهذیب« و »استبصار« از شیخ طوسی. به این چهار کتاب، »کتب اربعه« می گویند.

قانون بازنشستگی
حکومت اسالمی در زمان امیرالمؤمنین  توسعه پیدا کرده بود و شغل های زیادی در جامعه به 
وجود آمده بود؛ در نتیجه روابط اقتصادی تغییر زیادی کرده بود و نیازمند قوانین جدیدی بود که 
متناسب شرایط جدید باشد. یکی از این نیازهای جدید، حمایت از نیروهای ازکارافتاده و ناتوان 

و تأمین هزینه های زندگی آنان بود. 
به عنوان نمونه، پیرمردی مسیحی بود که در میان مسلمانان زندگی می کرد؛ عمری زحمت کشیده 
و کار کرده بود، اما ذخیره و اندوخته ای نداشت. آخر کار هم، نابینا شده و با گدایی زندگی خود را 
می گذراند؛ در گوشه ای می ایستاد و از مردم کمک می طلبید؛ مردم هم ترّحم می کردند و پولی در 
دست او می گذاشتند. روزی، امیرالمؤمنین  از آنجا عبور می کرد که او را به آن حال دید. امام 

درصدد برآمد تا ببیند چرا این مرد به چنین روزی افتاده است.
کسانی که آن پیرمرد را می شناختند، شهادت دادند که او تا نیرو و چشم داشت، کار می کرد و اکنون، نه 
ذخیره ای دارد که از آن استفاده کند و نه فرزندی که وی را اداره نماید و ناچار به گدایی روی آورده است.

به حال خود  او را  اکنون  او کار کشیدید و  از  توانایی داشت،  تا وقتی  امام فرمود: »عجب، 
واگذاشته اید؟! سوابق این مرد حکایت می کند که در مدتی که توانایی داشته کار کرده و خدمت 
انجام داده است. بنابراین، برعهدٔه حکومت و اجتماع است که تا زنده است، هزینٔه او را تکفل 

کند. بروید از بیت المال به او مستمری بدهید«.1
به عنوان یک وظیفٔه  را  بازنشستگی«  »قانون  امیرالمؤمنین   بار  اّولین  برای  ترتیب،  بدین 

اسالمی پیشنهاد کرد و خودش هم آن را به اجرا درآورد.
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ـ تربیت شخصیت های اسالمی: یکی  از   اقدامات مهم ائمٔه اطهار   تربیت         شاگردان      و   دانشمندان  4ـ
برجسته و بزرگ بود. آنان شخصیت های برجسته ای تربیت کردند که در علم، ایمان، تقوا و جهاد در راه خدا 

سرآمد انسان های زمان خویش بودند و اندیشه های اسالم راستین را در میان مسلمانان گسترش دادند.
نمونه هایی از شخصیت های اسالمی

یاران برجستٔه رسول خدا  مانند سلمان فارسی، عمار، ابوذر و مقداد پس از رحلت آن 
انسان های  از  زیادی  گروه  آنان،  به  توجه  بر  امام عالوه  آن  شدند.  علی  جمع  امام  گرد  بزرگوار، 
دانشمند، مجاهد و صاحب فضیلت مانند اویس قرنی، کمیل بن زیاد، میثم تمار و ُرَشْید ِهجری )پیشروان 
عرفان و معنویت(، عبداللّٰه بن عباس )مفّسر قرآن کریم(، مالک اشتر و محمدبن ابی بکر )پیشتازان جهاد 

و مبارزه( را که در پایه گذاری فرهنگ اسالمی نقش برجسته ای داشتند، تربیت کرد.
همچنین امام سجاد  در شرایط سخت بعد از قیام عاشورا با صبر و بردباری و هوشیاری، بار دیگر 
عالقه مندان به اهل بیت  را گرد آورد و به تعلیم آنان پرداخت. اسامی 170 نفر از شاگردان امام سجاد  
یا کسانی که از ایشان حدیث نقل کرده اند، در تاریخ ثبت شده است. در میان آنان، شخصیت های برجسته ای 
چون ابوحمزهٔ ثُمالی و سعیدبن جبیر قرار داشتند که در دانش و تقوا و بصیرت و جهاد نام آور بودند. سعیدبن 

جبیر به سبب پیروی از امام، به وسیلٔه فرماندار بنی امیه به صورتی فجیع به شهادت رسید.
دوران امام باقر  به بعد، عصر شکل گیری و حضور اندیشه های گوناگون و مذاهب مختلف در 
جامعه بود به گونه ای که حتی منکران خدا به ترویج افکار خود می پرداختند. همان گونه که در تاریخ نقل 
کرده اند مأمون عباسی، میان صاحبان مذاهب و ادیان، جلسات مناظره تشکیل می داد و خود به تماشا و 
داوری می نشست. در این شرایط، ائمٔه اطهار  به تربیت افرادی متخصص در زمینه های اعتقادی، 

علمی و فقهی اقدام کردند که سرآمد دانشمندان زمان خود بودند.

برخی از شاگردان ائمه
 ابوحمزهٔ ثمالی )عالم و محدث(، هشام بن َحکَم )متفکر و توانا در مناظره(، جابربن حّیان )شیمی دان 
نامی که او را پدر علم شیمی نامیده اند(، مؤمن طاق )متخصص در عقاید دین(، هشام بن محمد )موّرخی 
که بیش از دویست کتاب تألیف کرد(، فضل بن شاذان )فقیه، محدث و متکلم( و احمدبن محمدبرقی )از 
شاگردان امام جواد  و امام هادی  که بیش از یکصد کتاب تألیف کرد( از جملٔه این دانشمندان اند. 
در تاریخ، اسامی چهارصد تن از شاگردان امام صادق  که دارای کتاب اند، درج شده است. همچنین 
از یکصد و ده تن از شاگردان و کسانی که از امام جواد  حدیث نقل کرده اند، در کتاب های تاریخ نام 
برده شده که در میان آنان، نام کسانی چون علی بن ابراهیم َمهزیار اهوازی را که بیش از سی جلد کتاب 

تألیف کرده است، می توان دید.



120

دانش تکمیلی2

بیشتر بدانیم

بهره مندی از محضر ائمٔه اطهار  به شیعیان اختصاص نداشت و هر طالب علمی با شرکت 
در جلسات درس آنان می توانست از دانش آن بزرگواران استفاده کند. ابوحنیفه، امام مذهب حنفی، 
محمدبن ادریس، امام مذهب شافعی، مالک بن انس، پیشوای مذهب مالکی و نیز سفیان ثوری، از جملٔه 

کسانی اند که از محضر امامان بزرگوار، بهرٔه علمی برده اند.

برای آشنایی با دیدگاه پیشوایان اهل سّنت در خصوص شخصیت و مقام علمی امامان به سایت 
گروه دینی بخش »دانش تکمیلی« مراجعه کنید.

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

و  نماند  پوشیده  برای جویندگان حقیقت  اسالم  تا حقیقت  ائمه سبب شد  ترتیب، تالش  هر  به 
کسانی که طالب حقیقت اند بتوانند در میان انبوه تحریفاتی که توسط حاکمان ستمگر و علمای وابسته به 
آنها صورت گرفته و مانند غباری چهرٔه زیبای اسالم را پوشانده است، به تعلیمات اصیل اسالم دست 

یابند و راه حق از باطل را تشخیص دهند. 
همچنین تعلیمات گران قدر ائمٔه اطهار  ذخیرٔه بزرگی از علم و دانش دین برای آیندگان پدید 
آورد که مجتهدان و دانشمندان در همٔه زمان ها بتوانند از این ذخیرٔه بزرگ استفاده کنند و احکام اسالم 

را مطابق با زمان برای مردم بیان نمایند.

طاووس یمانی، یکی از شخصیت های شجاع و سخنوری بود که در مکتب تربیتی امام سجاد و 
امام باقر  تربیت شده بود و با آیات قرآن و سخنان پیامبر اکرم  به خوبی آشنا بود. 

برخی  با  که  و خواست  مکه شد  وارد  به قصد حج  اموی،  عبدالملک، حاکم  روزی هشام بن 
بزرگان و شخصیت های قدیمی که آشنایی بیشتری با سخنان پیامبر دارند، مالقات کند.

طاووس یمانی را حاضر کردند. طاووس که هشام را غاصب خالفت و ظلم کنندٔه به مردم به شمار 
اینکه بگوید:  به جای  پا درآورد و  از  می آورد، وقتی که وارد شد، کفش خود را جلوی هشام 
نشستن  اجازٔه  منتظر  و  کرد  قناعت  علیک«  »السالم  گفتن  به  امیرالمؤمنین«،  یا  علیک  »السالم 
به  طاووس  کند،  احوالپرسی  او  از  هشام  اینکه  از  پیش  و  نشست  هشام  مقابل  در  فورًا  و  نشد 
عنوان احوالپرسی گفت: »هشام، حالت چطور است؟« رفتار طاووس، هشام را سخت خشمناک 
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ساخت. رو به او کرد و گفت: »این چه کاری است که در حضور من کردی؟« طاووس گفت: »چه 
کردم؟«؛ هشام گفت: »چه کرده ای؟! کفش هایت را جلوی من درآوردی، مرا امیرالمؤمنین خطاب 

نکردی، بدون اجازٔه من نشستی و این گونه توهین آمیز از من احوالپرسی کردی«.
طاووس یمانی گفت: »اما اینکه کفش ها را در حضور تو درآوردم، برای این بود که من روزی 
پنج بار در حضور خدا کفشم را درمی آورم و او از این جهت بر من خشم نمی گیرد. اما اینکه تو 
از حکومت  مؤمنان  از  برخی  و  نیستی  مؤمنان  همٔه  امیر  واقعاً  تو  نخواندم، چون  امیرمؤمنان  را 
تو ناراضی اند. اما اینکه من تو را با نام خودت »هشام« صدا زدم، برای این بود که خداوند در 
قرآن کریم، پیامبرانش را با اسم داوود، یحیی، عیسی  و مانند آن صدا می زند و توهینی هم تلقی 
نمی شود. اما اینکه چرا در حضور تو پیش از اجازه ات نشستم، برای این بود که از امیرالمؤمنین 
علی  شنیدم که فرمود: »اگر می خواهی مردی از اهل آتش را ببینی، نظر کن به کسی که خودش 

نشسته و مردم در اطرافش ایستاده اند«.
هشام که حاضرجوابی او را دید، گفت: »ای طاووس مرا موعظه کن«.

طاووس که می دانست هشام از شنیدن خوبی های امام علی  ناراحت می شود، گفت: »از 
ابی طالب  شنیدم که در جهنم مارها و عقرب هایی است بس بزرگ، که  امیرالمؤمنین علی بن 

مأمور گزیدن امیری هستند که با مردم به عدالت رفتار نمی کند«.
طاووس این را گفت و به سرعت از کاخ هشام بیرون رفت.

در درس قبل با شرایط و مشکالت اجتماعی عصر ائمه  آشنا شدیم. اکنون توضیح دهید که 
اقدامات این بزرگواران، پاسخگوی کدام یک از مشکالت آن دوره بوده است؟


