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 درس هفتم

 ی درس هفتمدرسنامه 

  رسول خدا)ص( را برعهده داشتند.جانشینی علی)ع( و سایر امامان)ع(  تدبیر حکیمانة خداوندبر اساس 

 شرایط اجتماعی خاصپدید آمدن و امامان)ع(  از هدایتمردم  دور افتادن                                                                                            

 محقق نشود« امامت»اسالمی بر مبنایحکومت نظام          این بود  ی آننتیجهپس از رحلت پیامبر)ص( حوادثی رخ داد که  ✓

 شدند. فاقد قدرتبا وجود حضور در جامعه،  امامان)ع(                                                                                        

 

 افتاد. چند نکته در مورد حکومت بنی امیه:بنی امیه حکومت به دست دلیل ضعف و سستی یاران امام حسن)ع( به  چهلم هجریدر  ✓

 شدند؛ تسلیمچون راهی جز تسلیم نداشتند،  بعد از فتح مکهکرده بودند و تنها  مبارزهبا پیامبر)ص(  سرسختانه. 1

 کرد؛ اعالم مسلمانی ظاهراً و به ناچار از رحلت پیامبر)ص(  قبل دو سال)رهبر مشرکان و پدر معاویه( ابوسفیان. 2

 قرار داد؛ یزید را جانشینبا مسلمانان،  بر خالف تعهدشرا به راه انداخت و جنگ صفین علیه حضرت علی)ع( معاویه  .3

 کرد و عامل ایجاد واقع کربال بود؛بازی میبازی و میمونخورد و سگگرفت و آشکار شراب می به سخرهرا  احکام خدافردی بود که . یزید 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «حدیث دوم با آیة زیر قرابت مفهومی دارد»

اَو َ}(:144)آل عمران/ ٌدََم  ََمحمَّ
َّ
ال ُسوٌلََإ  ْدََر  ْتََق  ل  نَخ  ََم  ه  ْبل 

ُسُلََق  نَالرُّ إ 
َََاف  ات  َََاْوََم  ل  ْبُتْمََُقت  ل  لٰىََانق  ُكْمََع  اب 

ْنََو َََاْعق  ْبََم  ل 
نق  لٰىََي  َع 

َ ْيه  ب  ق  ْنََع  ل  ضرََُّف  ََاّللَّ ََي 
ً
يئ َىَو ََش  ْجز 

ي  ََُس  ََاّللَّ ين  ر  اك 
 {الشَّ

 گشت؟ برخواهید عقب به شما آیا شود، کشته یا بمیرد او اگر پس. بودند دیگری رسوالن او از پیش که روسلی مگر نیست،( ص)محمد و :ترجمه

 .داد خواهد پاداش را سپاسگزاران خداوند و نرساند زیانی و گزند هیچ خدا به بازگردد، عقب به هرکس

  : پیام و نکات 

ْبُتْمَاست) جاهلیت به بازگشت دهدمی بیم آن از را مسلمانان قرآنو  کردمی تهدید را مسلمانان( ص)پیامبر رحلت از پس که خطری ترینمهم. 1 ل  لٰىََانق  ُكْمََع  اب 
 (َاْعق 

 ؛ وجود داردای که بدست رسول خدا)ص( بنا شده باشد هم حتی در جامعه خطر انحراف از مسیر الهیدهد نشان میهشدار * این 

َى.)دهدمی را پاداششان خداوند و بمانند( ثابت قدم)بازنگردند جاهلیت دوران به( ص)پیامبر رحلت از بعد هستند که کسانی، رسالت سپاسگزاران. 2 ْجز 
ي  ََُس  ََاّللَّ ين  ر  اك 

 (الشَّ

ْنََ.)رساندهیچ ضرری به خداوند نمی بازگشت به جاهلیت. 3 ل  ضرََُّف  ََاّللَّ ََي 
ً
يئ  (ش 

  عرضه شد. ترین نمونه حکومتعالیبا عهدشکنان و دشمنان داخلی،  با وجود جنگماهه علی)ع(  سال و نه 4 فقط در حکومت

 

 را ادامه و به اهل بیت ظلم کردند. روش بنی امیه همانقدرت را گرفته ولی ، به نام اهل بیتمعرفی و  پیامبر)ص( بنی عباس خود را عمو زادهسپس ، 

 )ثقلین(دو میراث ایشان)قرآن و ائمه)ع(( .2ایجاد شده در عصر پیامبر)ص(  تحول معنوی و فرهنگی. 1 :اسالم فقط نامش نماندباعث شد از  دو علت

 

 شان در مبارزه با بنی امیه)شامیان(. بیم دادن مسلمانان نسبت به ضعف و سستی1

 بر حق بودن آنان نیست بلکه: علت آنو  پیروز خواهند شدبر شما شامیان ✓

 کنید.می اعتنایی و کندیبی مسلمانان  شما .2برند.    می شتابان فرماناز زمامدارانشان  باطلدر راه . 1

دو حدیث از  .اندمسلمانان در راه حق متفرقو  شامیان در باطل متحدندآورد که می قلب انسان را به دردطبق حدیث این نکته ✓

 شد امیه بر تخت سلطنتسوار شدن بنیکه موجب  امام و اختالف میان مسلمانانسرپیچی از آیندة  بینیپیش. 2 نهج البالغه

 معلولعلت                                                      آن حضرت      بینی و درک عمیقروشنناشی از  

 ها   حالل شمردن حرامکه نتیجة آن  . تداوم ستمگری1 امیه:های حکومت بنیویژگی✓

   ؛ بر دنیایی که به آن نرسیدند طلباندنیاو  شانبر دین از دست رفته دین خواهان . گریستن2                                               
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 نکته:دو 

 

 

 

 

 

 

 عصر امامان)ع(سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  هایچالش

 . ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم)ص(1

 ؛توانستند آن را حفظ کنندمند بودند فقط میعالقهپیامبر)ص( به نوشتن سخنانش، نوشتن احادیث ممنوع شد کسانی که به احادیث  با وجود سفارش✓

 ها:مشکالت اساسی منع نوشتن احادیث و حفظ کردن آن✓

 در نقل)کم و زیاد شدن یا فراموشی اصل حدیث(؛ افزایش احتمال خطا. 1

 از نقل برخی احادیث خودداری کردند(به نفع حاکمان جعل و تحریف کردند یا  غرض شخصی)یا طبق جاعالنفراهم شدن شرایط مناسب برای . 2

 در احکام دین دخالت داده و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند. سالیق شخصینتیجه: ماندند ـ  منبع مهم هدایت بی بهرهمردم و محققان از تر: مهم .3

 شد؛زیرا احادیث از طریق ائمه)ع( که معصوم و به دور از خطا بودند، نقل میپیش نیامد )ع( پیروان ائمه)شیعیان(برای وم مشکل س✓

پیامبر)ص( در میان مردم به دلیل عدم حضور اصحاب یافت اما به منع نوشتن حدیث برداشته شد و حدیث نویسی رواج سالها بعد ✓

 تشخیص احادیث صحیح از غلط ساده نبود.نتیجه: شد ـ جعل و تحریف دلیل فوت یا شهادت، احادیث زیادی 

 . تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث2

از برکناری  کعب االحبار)یهودی و مسیحی( که به ظاهر مسلمان شدند مانند  گروهی از اهل کتاببه بنی امیه و بنی عباس و  عالمان وابسته✓

 پرداختند؛ منافع قدرتمندانو موافق با  مطابق با افکار خودکرده و به تفسیر آیات قرآن و معارف اسالمی  سوء استفادهامام معصوم 

 ی پیامبران)ع( در مساجد؛درباره خرافیهای نقل داستانکارشان: ✓

 شدند(آنان می مطیع )مردمبسیاری از مسلمانان . گمراهی2این مطالب به کتب تاریخی و تفسیری  . راه یابی1  به ترتیب:نتیجه ✓

 . ارائة الگوهای نامناسب3

 دهندقرار می اسوه و آنان را اندهای برجستهرو شخصیتدنبالهعموم مردم ✓

 الگو بودند مقداد، ابوذر، عمارعلی)ع(، سلمان، کسانی چون  در زمان پیامبر)ص(✓

 ، برجسته شدند.دور از معیارهای اسالمی در اندیشه و عمل و اخالقهای به کشیده شده و شخصیت انزوا ها بهاین شخصیت بعد از رحلت✓

 . تبدیل حکومت عدل نبوی به سلطنت4

 قرب و منزلت یافتند؛ثروت و قدرت . طالبان 2وارد زندگی اجتماعی مسلمانان شد؛     لباس جدیدیدر جاهلیت . 1بعد از رحلت پیامبر)ص(: ✓

 شدند؛ منزویپیامبر)ص( مورد احترام و باتقوا، جهادگر های . شخصیت3                                  

 نقش حاکمان بنی عباس و بنی امیه در این زمینه:✓

 خود از جواهرات گرانبها؛ انباشتن خزائن. 3برای خود و اطرافیان؛   های مجللکاخساختن . 2حکومت؛    عوض کردن مسیر. 1

 توجه به روش پیامبر)ص(، تسلیم و بیطلبای راحتبه جامعهو فداکار پیامبر)ص(  تبدیل جامعة مؤمننتیجة تغییر مسیر: ✓

 با خود راه کردن مردمدر همزیاد و عدم توانایی  مشکالت )ع( باروبرو شدن ائمهنتیجة تغییر فرهنگ: ✓

 

 عبارت است از: کرد،. مسائلی که زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر)ص( آماده می1

 پیامبر)ص(؛ رحلت از پس احادیث نوشتن منع. 1

 ها؛آن اسالم مخالف و اقدامات خود موقعیت توجیه به قدرت صاحبان و جور حاکمان نیاز .2

 

 ( :ص)پیامبر رهبری با «عباس بنی و امیه بنی»حکومت اساسی های تفاوت. 2
 .عباسبنی و امیه بنى حکومتهاى در جور و ظلم بر تکیه و( ص)خدا رسول حکومت بودن عادالنه. 1
 .هاحکومت آن در شده تحریف و غیراصیل هاىاندیشه به دادن میدان و( ص)پیامبر توسط ماسال اصیل اندیشة گسترش. 2
 .ها حکومت آن توسط الهى احکام گذاشتن پا زیر و( ص)خدا رسول توسط الهى احکام و دستورات به دقیق عمل. 3
 هاحکومت آن اشرافى مشى و( ص)خدا رسول دارى حکومت سادة مشىِ. 4


