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 رسول از رحلت پس ، مسلمانان سیاسی و اجتماعی ، فرهنگی ضعیت و -درس نهم

 خدا )ص(

ایشان به حضرت  از پس خدا)ص(، رسول حکومت و والیت مسئولیت می دانیم که

جمله حدیث جابر به نام آنها اشاره  علی )ع( و اوالد ایشان که در احادیث مختلف از

 شده بود، واگذار شد.

 تدبر

 اَعقابِکُم عَلى اِنقَلَبتُم قُتِلَ اَو ماتَ اَفَاِن الرُّسُلُ قَبلِهِ مِن خَلَت قَد رَسولٌ ااِلّ مُحَمَّدٌ ما وَ»

 محمد و)« الشَّاکِرینَ اللَّهُ سَیَجزِی وَ شَیئًا اللَّهَ یَضُرَّ فَلَن عَقِبَیهِ عَلى یَنقَلِب وَمَن

 کشته یا بمیرد او اگر پس .بودند دیگری رسوالن او از پیش که رسولی مگر نیست،

 گذشته به هرکس و گردید؟ بازمی خود پیشین آیین و گذشته به شما آیا شود،

 پاداش را سپاسگزاران زودی به خداوند و نرساند زیانی و گزند هیچ خدا به بازگردد،

 (.دهد می

هشدار قرآن کریم به مسلمانان درباره بازگشت به جاهلیت به عنوان مهم  مفاهیم:

ترین خطر بعد از فوت پیامبر، این بازگشت هیچ ضرری به خداوند نمی رساند و 

همچنین کفران نعمت وجود رسول خداست، اشاره به دو گروه شکر گزاران 

ش خداوند به این ثابت قدم بودن در راه اسالم بعد از فوت پیامبر؛ پادا-1نعمت:

 مبارزه با آداب جاهلیت-2گروه

 )علیهم السالم( ائمه عصر رخدادهای از ای خالصه

 رسول رحلت از پس بود، شده طراحی «امامت» مبنای بر که اسالمی حکومت نظام

 و قدرت فاقد جامعه، در حضور وجود با معصوم امامان و نیافت تحققا )ص( خد

 دوره یک در فقط. شدند خود های مسئولیت جانبه همه اجرای برای الزم امکانات

 ترین عالیایشان و  رسید )ع(علی امام به حکومت اداره ماهه، نه و چهارسال کوتاه

. افتاد امیه بنی دست به حکومت که نکشید طولی اما .کرد عرضه را حکومت نمونه

 هنگامی فقط و بودند کرده مبارزه اکرم پیامبر با سرسختانه که بودند کسانی آنان

 اطاعت و تسلیم جز راهی آنان و کرد فتح را مکه شهر اکرم پیامبر که شدند تسلیم

 از قبل سال دو حدود داشت، برعهده را مشرکان رهبری که ابوسفیان. نداشتند

 او، پسر. کرد مسلمانی اعالم ظاهر، به و شد تسلیم ناچار به اکرم پیامبر رحلت

 هجری چهلم سال در انداخت، راه به امیرالمؤمنین علیه را صفین جنگ که معاویه

 دست به را مسلمانان حکومت ،حسن امام یاران سستی و ضعف از گیری بهره با

 که تعهدی برخالف معاویه، .کرد تبدیل سلطنت به را خدا رسول خالفت و گرفت

 زشت کار هیچ از که شخصی داد؛ قرار خود جانشین را یزید بود، داده مسلمانان به

خداوند را نادیده و به سخره می گرفت. در دوران  احکام نداشت؛ ابایی ناپسندی و

حکومت این شخص امام حسین )ع( و یاران باوفایش مظلومانه در راه حق و احیای 

 دین به شهادت رسیدند.

 ضعف به نسبت را مسلمانان بارها متعدد، های سخنرانی در )ع( علی امیرالمؤمنین

 به سوگند»: فرمود می و داد می بیم امیه بنی حکومت با مبارزه در شان سستی و

 خواهند پیروز شما بر (شامیان) مردم آن اوست، قدرت دست به جانم که خداوندی

 راه در آنان که جهت این به بلکه ترند نزدیک حق به آنان که جهت آن از نه شد؛

 بی من حقّ در شما و برند می را او فرمان شتابان رود می زمامدارشان که باطلی

 می درد به را انسان قلب مطلب، این سوگند، خدا به .کنید می کندی و اعتنایی

 گونه این حق، راه در شما و متحدند، چنین این خود باطل مسیر در آنها که آورد

 و اختالف و امام دستورات از سرپیچی آینده حضرت آن «.اید پراکنده و متفرق

 می بود، سلطنت  تخت بر امیه بنی شدن سوار موجب که را مسلمانان میان تفرقه

 به چنان امیه بنی ،سوگند خدا به» :داد می بیم روزی چنین از را آنان و دید

 تا... شمارند حالل آنکه جز نماند باقی حرامی که دهند ادامه حکومت و ستمگری

 دست از را آن که خود دین برای ای دسته: بگریند دسته دو حکومتشان در آنکه

 «.اند نرسیده آن به که خود دنیای برای ای دسته و اند داده

 از را خود اینکه با آنان. افتاد عباس بنی دست به حکومت امیه، بنی سقوط از پس

 بودند، گرفته امیه بنی از را قدرت بیت، اهل نام به و دانستند می پیامبر عموزادگان

 چیزی از پیامبر بیت اهل به ستم و ظلم در و دادند ادامه را امیه بنی سلطنتی روش

 عصر در شده ایجاد فرهنگی و معنوی تحوّل اگر که ای گونه به نکردند، فروگذار

 نامی جز نبود،  اطهار ائمه و کریم قرآن  حضرت آن قدر گران میراث دو و پیامبر

 .ماند نمی باقی اسالم از

 )ص( خدا رسول از پس سیاسی اجتماعی، فرهنگی، مشکالت

 

 )ص( اکرم پیامبر احادیث نوشتن ممنوعیت-1

 سخنان آنان از برخی بودند؛ قائل خاصی اهمیت خدا رسول سخنان برای مسلمانان

 توصیه خود سخنان نوشتن برای مسلمانان به نیز پیامبر و نوشتند می را حضرت آن

. کردند ممنوع را حضرت آن احادیث نوشتن ،خدا رسول رحلت از پس اما ،بود کرده

 به طریق این از و بسپارند حافظه به را آنها توانستند می فقط جهت، همین به

 . کنند منتقل دیگران

ت تبدیل حکوم
عدل نبوی به

سلطنت

ممنوعیت 
نوشتن 

احادیث پیامبر 
(ص)اکرم  تحریف در 

معارف 
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 نامطلوب حفظ حدیث: نتایج

 یا ها عبارت شدن زیاد و کم امکان و یافت افزایش احادیث نقل در خطا احتمال-1

 .شد فراهم حدیث اصل شدن فراموش

 شخصی های غرض براساس آنان و آمد پیش حدیث جاعالن برای مناسب شرایط-2

 احادیث برخی نقل از ستمگر حاکمان نفع به یا پرداختند، حدیث تحریف یا جعل به

 .کردند خودداری

 ناچار، به و ماندند بهره بی هدایت مهم منبع یک از محققان و مردم از بسیاری-3

 .شدند بزرگ اشتباهات گرفتار و دادند دخالت دینی احکام در را شخصی سلیقه

 احادیث شهادت، یا فوت دلیل به مردم، میان در پیامبر اصحاب حضور عدم دلیل به

 قابل سادگی به غلط از صحیح احادیث که طوری به شد تحریف یا جعل زیادی

 ائمه پیروان برای زیادی حدود تا ،حدیث نابسامان اوضاع این البته .نبود تشخیص

 را احادیث این شیعیان، و بودند کرده حفظ را پیامبر احادیث ائمه زیرا ؛نیامد پیش

 سخنانشان و بودند خطا از دور به و معصوم هایی انسان که بزرگواران این طریق از

 در جهت، همین به و آوردند دست به بود، موثق و معتبر خدا رسول سخنان مانند

 .شدند اشتباه دچار کمتر احادیث نقل

 احادیث جعل و اسالمی معارف در تحریف-2

 کتاب اهل علمای از گروهی و عباس بنی و امیه بنی به وابسته عالمان از برخی

 موقعیت از بودند، شده مسلمان ظاهراً که االحبار کعب مانند (مسیحی و یهودی)

 و قرآن آیات تعلیم و تفسیر به و کردند استفاده معصوم امام برکناری شرایط و

 حاکمان .پرداختند قدرتمندان منافع با موافق و خود افکار با مطابق اسالمی، معارف

 بود آنان نفع به که دادند می میدان هایی اندیشه به اغلب عباس، بنی و امیه بنی

 حاکمان، این به نزدیکی برای دنیاطلبان، از برخی. کرد می تقویت را آنان قدرت و

 .گرفتند می جایزه حاکمان از و کردند می جعل اکرم پیامبر قول از احادیثی

 نامناسب الگوهای ارائه-3

 شجاعی و ایمان با آزاده، های انسان بود، مردم اسوه خدا رسول که زمان آن در

 از جامعه که هرچه اما شدند، تربیت سلمان و ابوذر عمار، مقداد، ،علی امام چون

 های شخصیت که کردند می تالش وقت حاکمان گرفت، می فاصله پیامبر زمان

 در که را افرادی و دهند قرار انزوا در را ،پیامبر بیت اهل خصوص به اسالمی، اصیل

 برجسته جایگاه به بودند، دور به اسالمی معیارهای از اخالق و عمل و اندیشه

 .کنند معرفی مردم راهنمای و برسانند

 سلطنت به نبوی عدل حکومت تبدیل-4

 یک از ها انسان همه که نمود اعالم و کرد بنا عدل پایه بر را حکومتش خدا پیامبر

 گذشت از پس .تقواست بودن، گرامی و کرامت مالک و اند شده آفریده زن و مرد

 مسلمانان اجتماعی زندگی وارد جدید شکلی با جاهلیت خدا رسول رحلت از مدتی

 و شدند منزوی پیامبر اعتماد و احترام مورد و جهادگر باتقوا، های شخصیت. شد

 به نیز، عباس بنی و امیه بنی حاکمان .یافتند منزلت و قرب ثروت و قدرت طالبان

 و بزرگ های کاخ اطرافیانشان و خود برای و کردند عوض را حکومت مسیر تدریج

 تغییر این .کردند انباشته قیمت گران جواهرات از را خود خزائن و ساختند مجلّل

 بی و طلب راحت ای جامعه به را اکرم پیامبر عصر فداکار و مؤمن جامعه مسیر،

 که شد سبب فرهنگ، تغییر این. کرد تبدیل اکرم پیامبر روش و سیره به توجه

 خود با را دوره آن مردمان نتوانند و شوند رو روبه زیادی مشکالت با اطهار ائمه

 .کنند همراه

 


