
گمراه کننده بود.-

علم بی کران:-2

امام علی )ع(در جهان شناسی دين شناسی حکومت و کشور داری نظام اچتماعی و اقتصادی و 

دايت و سعادت انسان سخن گفته و مارا راهنمايی اخالق و فظيلت و ساير موضوعات مورد نياز ه

 کرده است .

کتاب نهج البالغه که بخشی از سخنرانی هاو نامه ها و پند و اندرز های ايشان را در خود جای -

داده حکايتگراين دانش بی مانند است.

است. ابن ابی الحديد که از دانشمندان بزرگ اهل سنت است شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته-

ابن ابی حديد:به حق سخن علی را از سخن خالق )قرآن(فروتر و از سخن مخلوق )ديگر -

انسانه(برتر خوانده اند.

امير المومنين جز نزد پيامبر اکرم نزد کسی ديگر شاگردی نکرده بود.-

 در حقيقت دانش ايشان متصل به دانش پيامبر بود و دانش پيامبر نيز از وحی الهی سر چشمه می-

 گرفت .

پيامبر اکرم )ص(در همين باره فرمود:-

من شهر علم هستم و علی در آن است.هرکس می خواهد به اين علم برسد بايد از در آن وارد 

 شود.

درس هفتم

مرجعیت و والیت فقیه
خالصه نويسی درس هفت )وضعيت فرهنگی ، اجتماعی و سياسی مسلمانان ، پس از رسول خدا( 

مقدمه 

ما به بررسی زندگی مسلمانان پس از رحلت پيامبر اکرم )ص( ميپردازيم و ميبينيم  در اين درس

که بعد از وفات ايشان چه اتفاقی برای اهل بيت و جانشين ايشان می افتد ، حکومت چه تغييری 

ميکند ، چه چالش هايی رخ ميدهد و چگونه ميشود که الگو های نامناسب پديدار ميشوند و 

 چه منظوری انجام ميشود .تحريف احاديث به 

ياد آوری

ميدانيم که مسئوليت واليت و حکومت رسول خدا )ص( بعد از ايشان نيز ادامه ميابد و بر اساس 

تدبر حکيمانه خداوند ، دوازده امام بزرگوار جانشينی ايشان را بر عهده داشته اند و به واليت و 

حوادثی پيش آمد که مانع از اين امر شد . رهبری جامعه برگزيده شدند . البته بعد از رسول خدا



در اين درس اوضاع فرهنگی ، اجتماعی ، و سياسی مسلمانان بعد از رسول خدا و نحوه برخورد 

 مسلمانان با ائمه اطهار را بررسی ميکنيم.

 فعاليت کالسی

به نظر شما آگاهی از از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه )ع( چه فوايدی برای زندگی 

امروز ما دارد ؟ از شرايط به وجود آمده در آن دوران پند و عبرت گرفته و در شرايط مشابه که 

برای ما پيش می آيد از رفتار و عکس العمل های معصومين و ياران راستينشان الگو برداری 

 کنيم تا فريب فريبکاران را نخوريم و از تضعيف شيعه جلوگيری کنيم .

 

دثی در جامعه رخ داد که رهبری امت را از مسيری که پيامبرص پس از رحل رسول خدا حوا

برنامه ريزی کرده بودند خارج کرد. و در نتيجه نظام حکومت اسالمی که بر مبنای امامت 

طراحی شده بود تحقق نيافت . فقظ در يک دوره کوتاه چهارسال و نه ماهه امام علی ع با وجود 

 کردند . تمام مشکالت عالی ترين حکومت را عرضه

طولی نکشيد که حکومت به دست بنی اميه که سرسختانه با پيامبر مبارزه  ميکردند افتاد.ابوسفيان 

که رهبری مشرکان را برعهده داشت حدود دوسال قبل از رحلت رسول خدا به ناچار تسليم شد . 

سلمانان پسر او معاويه نيز با استفاده از ضغف از ضعف  و سستی ياران اماحپم حسن حکومت م

 را به عهده گرفت.

معاويه به قول هايی که به مسلمانان داده بود عمل نکرد ويزيد پسر خود را جانشين خود کردکه 

 يزيد کارهای زشتی اعم از موارد زير را انجام ميداد :

 احکام نماز را به مسخره ميگرفت-1

 آشکارا شراب ميخورد-2

 مجالس وارد ميشد سگ بازی و ميمون بازی ميکردو با آن ها به-3

نوه گرامی پيامبرص امام حسين ع و يارانش را به شهادت رساند و خانواده ايشان را به عنوان -4

 اسير در شهر ها گرداند.

دومورد از سخنرانی های امام علی ع در مورد هشدار به مسلمانانی که ضعف و سستی داشتند و 

 ن ميشود :از دستورات امام خود پيروی نميکردند د اينجا بيا

سوگنده به خداوندی که جانم به دست قدرت اوست ان شاميان بر شما پيروز خواهند شد نه از -1

ان جهت که انان به حق نزديک ترند بلکه به اين جهت که انان در راه طلبی که زمامدارشان می 

لب قلب رود شتابان فرمان او را ميبرند و شما در حق من  بی اعتنايی و کندی ميکنيد اين مط

انسان را به درد می اورد که انها در مسير باطل خود اين چنين متحدند و شما در راه حق اين 

 گونه متفرق  و پراکنده ايد.



به خدا سوگند بنی اميه چنان  به ستمگريو حکومت ادامه خواهد داد که حرامی باقی نماند جز -2

دسته ای برای دنيای خود  که به 1يرند انکه حالل شمارند ... تا انکه در حکومتشان دو دسته بگ

 ان نرسيده اند.

پس از سقوط بنی اميه حکومت به دست بنی عباس افتاد.

انان با اينکه خودرا ازعموزادگان پيامبر ميدانستند و با اين نام حکومت بدست گرفتند اما روش 

عصر پيامبرص و  و اگر تحول معنوی و فرهنگی ايجاد شده در0سلطنت بنی اميه را ادامه دادند

نبود  جز نامی از اسالم باقی نمی -قران کريم و ائمه اطهارع-دو ميراث گران قدر ان حضرت

 ماند.

چالش های سياسی و اجتماعی و فرهنگی عصر امامان :

ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اکرم ص -1

عبارت ها فراموش شدن احتمال خطا  در نقل احاديث افزايش يافت و امکان کم و زياد شدن  -الف

 اصل حديث فراهم شد.

شرايط مناسب برای جاعالن حديث پيش امد و انان بر اساس غرض های شخصی به جعل يا -ب

 تحريف حديث پرداختند يا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احاديث خودداری کردند.

انان نيز ناچار شدند سليقه بسياری از مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت بی بهره ماندنده -ج

 شخصی رادر احکام دينی دخالت دهند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.

با اين که سال ها بعد منبع نوشتن حديث پيامبر برداشته شد و حديث نويسی رواج يافت اما به اينکه 

 افت.اصحاب پيامبر حضور نداشتند به دليل فوت يا شهادت ... احاديث زيادی جعل و تحريف ي

zz 

.تحریف در معارف 1

اسالمی وجعل احادیث

.ارائه الگو های نامناسب 2

عامالن

اقدامات

ی دادند تا قدرتشان را بنی امیه  وبنی عباس نیز به اندیشه های فاسد میدان م

 تقویت کنند

ر خئد به نفع تفسیر وتعلیم ایات قرانو معارف اسالمی مطابق با افکا (1
 قدرتمندان

نقل داستان های خرافی از پیامبر )ص( و راهیابی این مطالب به  (2
ک تب مسلمانان و گمراهی بسیاری از انها

عالمان وابسته به قدرت وعلمای اهل ک تاب مانند کعب االحبار که بهظاهر مسلمان شدند 

(انزوای شخصیت های اصیل اسالمی به خصوص اهل بیت 1 اقداماتعموم مردم درعقیده و عمل از شخصیت های برجسته ی جامعه پیروی می کنند
 پیامبر)ص(

(برجسته شدن شخصیت های دور از معیارهای اسالمی 2



اکثر مردم در اعتقادات و عمل خود ، دنباله روی شخصيت های برجسته جامعه هستند و آنهارا 

اسوه قرار می دهند . در زمانی که رسول خدا )ص( اسوه مردم بود ، انسان های آزاده ، با ايمان 

 و شجاعی چون امام علی تربيت شدند .

ت مدتی از رحلت رسول خدا )ص( جاهليت با شکلی جديد وارد زندگی اجتماعی پس از گذش

مسلمانان شد ، حاکمان بنی اميه و بنی عباس برای خود و اطرافيانشان کاخ های بزرگ و مجلل 

 ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران قيمت انباشته کردند . 

 مبر اکرم )ص( را به جامعه ای راحت طلب ،اين تغيير مسير ، جامعه مؤمن و فداکار  عصر پيا

تسليم و بی توجه به سيره و روش پيامبر اکرم )ص( تبديل کرد . اين تغيير فرهنگ ، سبب شد که 

 ائمه اطهار )ع( با مشکالت زيادی رو به رو شوند .


