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ی عصر ا�ئمه        �تماع اع ا�ج او�ض

دیدیم که مسئولیت ولیت و حکومت رسول خدا ، پس از ایشان نیز ادامه می یابد و براساس 
تدبیر حکیمانٔه خداوند، امیرالمؤمنین  و فرزندان معصوم ایشان جانشینی رسول خدا را برعهده 

گرفتند و از جانب خدا به ولیت و رهبری جامعه برگزیده شدند.
اکنون می خواهیم اوضاع اجتماعی مسلمانان در عصر ائمه  و نحؤه برخورد آنان با جانشینان 

پیامبر را بررسی کنیم.
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تدبر در قرآن
در آیٔه شریفٔه زیر بیندیشید و به سؤالت پاسخ دهید:

و محمد نیست، مگر رسولی  ٌد ِإل َرُسولٌ  َوٰما ُمَحَمَّ
که پیش از او رسولن دیگری بودند. ُسُل  َقْد َخلَْت ِمْن َقبِْلِه الُرّ

پس اگر او بمیرد یا کشته شود، ْن مّٰاَت َأْو ُقِتَل  َأفَاِ
آیا شما به )دین( گذشتگان خود برخواهید گشت؟ انَْقلَبُْتْم َعلَى َأْعَقاِبکُمْ 

و هرکس به عقب بازگردد، َوَمْن یَنَْقِلْب َعلَى َعِقبَْیِه 
به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند فَلَْن یَُضرَّ اللَّٰه َشْیئًا 

و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد. اِکِرینَ  َوَسَیْجِزی اللَُّه الَشّ
آل عمران: 144  

1. خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر می دهد؟

2. سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت، چه کسانی هستند؟

مروری کوتاه بر رخدادهای عصر ائمه 
، حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که پیامبر اسالم   پس از رحلت رسول خدا 
بر مبنای  نتیجه، نظام حکومت اسالمی که  برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در 
»امامت« طراحی شده بود، تحقق نیافت. نتیجٔه این پیشامد آن بود که امامان معصوم با وجود حضور 
در جامعه، فاقد قدرت و امکانات لزم برای اجرای همه جانبٔه مسئولیت های خود شدند. فقط در یک 
دورٔه کوتاه چهارسال و نه ماهه، ادارٔه حکومت به امام علی  رسید و ایشان در همین دورٔه کوتاه، 

عالی ترین نمونٔه انسانی حکومت را به همٔه نسل ها در سراسر تاریخ عرضه کرد. 
پس از ایشان، حکومت به دست بنی امیه افتاد. آنان کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر اکرم  
مبارزه کرده بودند و فقط هنگامی تسلیم شدند که پیامبر اکرم  شهر مکه را فتح کرد و آنان راهی 
جز تسلیم و اطاعت نداشتند. ابوسفیان که رهبری مشرکان را برعهده داشت، حدود دو سال قبل از 
رحلت پیامبر به ناچار تسلیم شد و به ظاهر، اعالم مسلمانی کرد. معاویه، پسر او که جنگ صفین را علیه 
، حکومت مسلمانان را به  امیرالمؤمنین به راه انداخت، در سال چهلم هجری به نام جانشینی پیامبر 

دست گرفت و خالفت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد. 
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فعالیت کالسی

1ــ برخی از این سخنرانی ها در کتاب »نهج البالغه« آمده است. از جمله در خطبه های 98، 147، 151، 154، 156، 158 و 166.
2ــ نهج البالغه، قسمتی از خطبٔه 98.

3ــ حفظ کردن عین سخنان امیر المؤمنین ضروری نیست. فقط می توان سؤالتی مشابه با فعالیت تطبیق از این سخنان طراحی کرد.
4ــ برای مطالعٔه بیشتر  به کتاب های فروغ ابدیت و فروغ امامت از  استاد جعفر سبحانی مراجعه کنید.

معاویه، یزید را، برخالف تعهدی که با مسلمانان کرده بود، جانشین خود قرار داد؛ شخصی که 
از هیچ کار زشت و ناپسندی ابایی نداشت. زنان زیبا را حتی اگر در عقد دیگران بودند، مجبور به طالق 
می کرد و به کاخ خود می آورد؛ احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و سخره می گرفت، آشکارا شراب 
می خورد، سگ بازی و میمون بازی، کار روزانٔه او بود؛ با همان سگ و میمون، وارد مجالس می شد 
و آنها را کنار دست خود می نشاند. همین شخص، نؤه گرامی پیامبر، امام حسین   و یارانش را با 
وضع هولناکی به شهادت رساند و خانوادٔه ایشان را که نوادگان پیامبر بودند، به عنوان اسیر، در شهرها 

گرداند. جانشینان وی تا سال 132 هجری قمری بر مردم حکمرانی کردند.

به نظر شما چه عواملی باعث شد تا جامعٔه اسالمی با گذشت پنجاه سال از وفات پیامبر، نؤه 
ایشان یعنی امام حسین   را به شهادت برساند؟

بیم  بنی امیه  به حکومت  نسبت  را  مسلمانان  متعدد،  در سخنرانی های   ، علی   امیرالمؤمنین 
می داد1 و از ظلم هایی که بر مردم روا خواهند داشت، آگاهشان می کرد. ایشان در یکی از خطبه های 

خود در این باره فرمود:
»به خدا سوگند، بنی امیه تا آنجا در ستمگری و تجاوز پیش خواهند رفت که هر حرامی را حالل 
نمایند و هر پیمانی را که بسته اند، بشکنند. هیچ کلبٔه گلی و خیمٔه فقیرانه ای نیست، مگر آنکه ظلمشان 
را ببینند و فشارشان را تحمل کنند. کار به آنجا خواهد رسید که هم، گروهی که دینشان را می خواهند 

بر دینشان بگریند و هم گروهی که دنیای خود را می خواهند بر نابسامانی دنیای خود گریان شوند«.2و3
از  را  اینکه خود  با  آنان  افتاد.  بنی عباس  به دست  مسلمانان  بنی امیه، حکومت  از سقوط  پس 
عموزادگان ائمه اطهار   می دانستند و به نام اهل بیت، قدرت را از بنی امیه گرفته بودند، روش سلطنتی 
بنی امیه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر   از چیزی فروگذار نکردند، به گونه ای که 
اگر دو میراث گران قدر پیامبر  ــ قرآن کریم و ائمٔه اطهار   ــ نبود، جز نامی از اسالم باقی نمی ماند. 
به  تا  می پردازیم  دوره  این  فرهنگی  و  اجتماعی  سیاسی،  مشکالت  و  مسائل  بررسی  به  اکنون 

مجاهدت های امامان بزرگوار بیشتر پی ببریم.4
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: مشکالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه 
، نوشتن  1ــ ممنوعیت از نوشتن احادیث پیامبر اکرم : پس از رحلت رسول خدا 
فقط  بودند،  عالقه مند  احادیث  این  به  که  کسانی  جهت،  همین  به  شد.  ممنوع  حضرت  آن  احادیث 
می توانستند آنها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند. نگهداری حدیث به این 

شیوه، نتایج نامطلوبی داشت، از جمله این که:
الف( امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن اصل حدیث را فراهم می کرد. 

یا  به جعل  دنیایی  بر اساس اغراض  برای جاعالن حدیث فراهم می آمد که  ب( شرایط مناسبی 
تحریف حدیث بپردازند یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خود داری کنند.

سلیقٔه  ناچار،  به  و  می ماندند  بی بهره  هدایت  مهم  منبع  یک  از  محققان  و  مردم  از  بسیاری  ج( 
شخصی را در احکام دینی دخالت می دادند.

با اینکه سال ها بعد نوشتن حدیث پیامبر   آزاد شد و حدیث نویسی رواج یافت، اما به علت 
اینکه اصحاب پیامبر در میان مردم نبودند، هم احادیث زیادی جعل شد و هم احادیثی تحریف شد و 

دیگر معلوم نبود که آیا واقعاً این احادیث از پیامبر است یا نه1.

2ــ تحریف در معارف اسالمی و جعل احادیث: برخی از عالمان وابسته به قدرت و گروهی 
از علمای اهل کتاب )یهودی و مسیحی( مانند کعب الحبار که ظاهرًا مسلمان شده بودند، از موقعیت 
و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی، مطابق با 
افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستان های 
خرافی دربارٔه پیامبران برای مردم نقل می کردند. این مطالب به کتاب های تاریخی و تفسیری کسانی که 

پیرو ائمه نبودند، راه یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.
حاکمان بنی امیه و بنی عباس اغلب به اندیشه هایی میدان می دادند که به نفع آنان بود و قدرت آنان 
را تقویت می کرد. برخی از دنیا دوستان برای نزدیکی به این حاکمان، احادیثی از قول پیامبر اکرم   

جعل می کردند و از حاکمان جایزه می گرفتند.

1ــ در درس بعد خواهید دید که این وضع برای پیروان ائمه پیش نیامد زیرا احادیث پیامبر نزد ائمه حفظ شده بود و شیعیان این 
احادیث را از طریق معصومین به دست می آوردند.
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بیشتر بدانیم

1ــ توبه: 34.
2ــ مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج 7، ص 26.

3ــ تاریخ مدینٔه دمشق، ابن عساکر، 110/1، چاپ دمشق.
4ــ همان، 147/1.

5ــ تفسیر در المنثور، 136/1.

نمونه ای از احادیث مجعول
کعب الحبار از علمای یهودی تازه مسلمان بود که در زمان خلیفٔه سوم به مقام قضاوت 
رسید. او پس از آن به دربار معاویه و امویان راه یافت و توجیه گر کارهای آنان شد. به عنوان 
با  وقتی  بودند،  باشکوه  کاخ های  ساختن  و  ثروت  جمع آوری  سرگرم  که  اموی  حکام  نمونه، 
اعتراض مردم روبه رو می شدند، به کعب الحبار روی می آوردند. روزی یکی از همین حاکمان 
نقرٔه  که گنجینه های بزرگ طال فراهم کرده بود، از او پرسید: »اگر کسی زکات واجب طال و 
خود را داده باشد، آیا واجب است کار دیگری هم انجام دهد؟«؛ وی گفت: »حتی اگر تک تک 
لقمه هایش هم از طال و نقره باشد، هیچ چیز دیگری بر او واجب نیست«. ابوذر، صحابی بزرگ 
پیامبر   که در آن مجلس حاضر بود و می دید که چگونه فردی بیگانه با ارزش های اسالم، به 
نام اسالم از ثروت اندوزان دفاع می کند، از شدت خشم و بدون ترس از حاکم، عصای خود را 

بر سر او زد و فریاد برآورد:
»ای کافر! تو را با احکام مسلمانان چه کار؟ آیا سخن خداوند راست تر از سخن تو نیست 
که می فرماید: آنان که زر و سیم می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، به عذابی دردناک 

بشارتشان ده؟1«2.
همین کعب الحبار، به دستور معاویه احادیثی جعل کرد که نشان دهد سرزمین شام که 
نقل می کرد:  محل حکومت معاویه بود، از سرزمین مکه و مدینه نزد خداوند برتر است. مثالً 
نزد  نقطٔه شام،  نزد خداوند، شام است و محبوب ترین  پهنٔه زمین،  »محبوب ترین سرزمین ها در 

خداوند، قدس می باشد«.3
همچنین نقل می کرد که »خداوند نه دهم خیر و برکت خود را در شام قرار داده و یک جزء 

باقی مانده را در تمام نقاط زمین تقسیم کرده است«.4
چون او اصالتاً یهودی بود، می کوشید در روایاتی که جعل می کند، بیت المقدس را برتر 
از پیامبر نقل می کرد که »کعبه هر روز صبحگاهان برای بیت المقدس  از کعبه نشان دهد. مثالً 

سجده می کند«.5
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بیشتر بدانیم

1ــ الطبقات الکبری، 358/2.
2ــ البدایة و النهایة، ابن کثیر، ج 8، ص 120.

3ــ شرح نهج البالغه، ابن ابی الحدید، ج 4، ص 68.

3ــ ظهور شخصیت ها و الگوهای نامناسب: عموم مردم در اعتقادات و عمل، دنباله رو 
شخصیت های برجستٔه جامعٔه خود هستند و آنها را الگو قرار می دهند. 

با توجه به همین مسئله، هرچه که جامعه از زمان پیامبر   فاصله می گرفت، حاکمان وقت تالش 
، به انزوا کشیده شوند و افرادی  می کردند که الگوهای اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت پیامبر  
که از معیارهای اسالمی به دورند، در جامعه جایگاهی برجسته پیدا کنند و الگوی مردم قرار بگیرند. 
شهرت  به  و  بودند  موقعیت  صاحب  بنی عباس  و  بنی امیه  حکومت  دستگاه  در  شخصیت ها  این گونه 

رسیدند.

از جمله این افراد، کعب الحبار و ابوهریره بودند.این دو پس از پیامبر، به خصوص در 
دورٔه بنی امیه به عنوان شخصیت های مطرح در نقل حدیث معرفی شدند. 

به  تحریف شده  تورات  از  آن قدر  بود،  یهودی  از مسلمان شدن،  قبل  که  الحبار  کعب 
عنوان »کتاب خدا« نام می برد که مردم می دانستند »کتاب خدا« نزد وی تورات است، نه قرآن. 

معاویه دربارٔه وی می گفت: »بدانید که کعب الحبار یکی از دانشمندان است«.1
عنوان  سیر شدن شکمش  را  مسلمان شدنش  علت  به صراحت  که خودش  هم  ابوهریره 
می کرد  به شدت از معاویه طرفداری می کرد و احادیث بسیاری در فضیلت معاویه جعل می کرد. از 
این رو به ثروت و مقام بالیی رسید و معاویه وی را امام جماعت و حاکم مدینه کرد. او در یکی از 
احادیث جعلی خود می گوید: »از پیامبر شنیدم که می گفت خداوند امانت وحی را به سه نفر سپرد: 
من، جبرئیل و معاویه«2. او آن قدر احادیث جعلی ساخت که حضرت علی درباره او فرمود: 

»دروغ گوترین مردم به رسول خدا ابوهریره است.«3

و  برابری  پایٔه  بر  را  پیامبر خدا   حکومتش  به سلطنت:  نبوی  تبدیل حکومت عدل   .4
مساوات بنا کرد و اعالم نمود همٔه انسان ها از یک مرد و زن آفریده شده اند و مالک کرامت و گرامی 

بودن، تقواست. 
اما حاکمان بنی امیه و بنی عباس، به تدریج مسیر حکومت را عوض کردند و برای خود و اطرافیان 
خود کاخ های بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند، اکثر 
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بیشتر بدانیم

اندیشه و تحقیق

معاویه، اولین حاکم بنی امیه، اولین حاکمی در اسالم بود که برای خود کاخ ساخت و بر 
تخت نشست و تاج بر سر نهاد. گویند هزینٔه ساخت کاخ او به اندازٔه بار طالی 18 مرکب بوده 
است. ابوذر که از یاران بزرگ پیامبر بود و به دمشق تبعید شده بود، به معاویه گفت: »اگر این 

کاخ را از مال خدا می سازی خیانت کرده ای و اگر از مال خودت است، اسراف است.«
ظرف های کاخ معاویه نیز، از طال و نقره بود. لباس های حریر می پوشید و بر اسبی که زین 
آن طالکاری شده بود، می نشست. خانواده اش نیز لباس های زربافت می پوشیدند. در یکی از 
سفرهایش به مدینه، 15 مرکب با رواندازهای پوستین ارغوانی رنگ در پی اش روان بود که بر هر 
یک کنیزی نشسته بود. وقتی اشراف و سران مدینه نزد وی آمدند، به هریک 10 تا 100 دست 

از جامه های مخصوص خود را بخشید.
تاجی داشت که با گذشت هر سال از حکومتش، گوهری به آن می افزود. او همواره شراب 
می نوشید. شترهایی ویژٔه حمل شراب داشت. یکی از سرگرمی های او دعوت از زنان آوازه خوان 
و شنیدن آوازهای آنان بود. هنگامی که خبر شهادت امیرمؤمنان را شنید، بر تخت لمیده بود، 

با شنیدن این خبر به سرعت نشست و گفت: کنیز! آواز بخوان که امروز چشمم روشن شد.1

1ــ بر گرفته از احسن التقاسیم، ص 160؛ مروج الذهب، ج 3، ص 15 و 31 و ج 10، ص 333 تا 336؛ الغدیر، ج 10، ص 258.

1ــ چرا قرآن کریم و پیشوایان ما، مردم را به مطالعٔه سرگذشت ملت ها دعوت کرده اند؟
2ــ چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم   آماده کرد؟

3ــ تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر   چه بود؟

امالک و زمین های کشاورزی را به مالکیت خود درآوردند و به خوشگذرانی مشغول شدند.
این تغییر مسیر، جامعٔه مسلمانان را به جامعه ای دنیاگرا و ظلم پذیر تبدیل کرد که به راحتی تسلیم 
حکومت های ستمگر می شدند و به ندای حق طلبان کمتر توجه می کردند. به عبارت دیگر، رفتار حاکمان 
بنی امیه و بنی عباس، به تدریج جامعٔه مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم   را به جامعه ای عافیت طلب، 
تسلیم و بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم   تبدیل کرد. این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمٔه اطهار   

با مشکالت زیاد روبه رو باشند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.




