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صفحه 6
 یک شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹6 

۲۴ محرم ۱۴۳۹ - شماره ۲۱۷۴6

 شیعیان در علوم عقلی مانند کالم و فلسفه 
نیز بر تمام مذاهب تقدم داشــته اند، زیرا 
شــیعه بیش از تمام فرقه های اسالمی به 
عقل بها داده است و با الهام از گفتارهای 
امیرمؤمنان و فرزندان معصوم او در تبیین 
عقاید اســالمی بیش از حد کوشش کرده 
و متکلمانی عالیقدر و فالسفه ای بزرگ به 
جهان اسالم تحویل داده است، چندان که 
کالم شیعی یکی از پربارترین مکاتب کالم 
اسالمی است که عالوه بر کتاب و سنت، از 
عقل و خرد به نحو شایسته بهره می گیرد.

در سال 1353 قمری، یکی از مراجع بزرگ در قم، نسخه ای از صحیفه سجادیه را برای عالمه معاصر خویش طنطاوی 
)مؤلف تفسیر طنطاوی و مفتی اسکندریه( به قاهره فرستاد. وی پس از تشکر از دریافت این هدیه گرانبها و ستایش 
فراوان از آن، در پاســخ چنین نوشت: »این از بدبختی ما است که تاکنون بر این اثر گرانبهای جاوید که از مواریث 
نبوت است، دست نیافته بودیم، من هرچه در آن می نگرم، آن را از گفتار مخلوق برتر و از کالم خالق فروتر می یابم.«

یکــی از پایه هــای تمدن 
علمی، شناخت عالم طبیعت 
و قوانین آن است و در عصر 
شاگرد  صادق)ع(،  حضرت 
نامــدار او جابربن حیان در 
پایه ای  بــه  طبیعی  علوم 
رسید که او را امروز پدر علم 

شیمی می نامند.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

کفراننعمتکیحاصلمیشود؟
َلُم( َقاَل: ُطوبی  ٍد )َعَلیِهَما الَسّ َعن أَبِی َعبِداهللِ َجعَفِر بِن ُمَحَمّ

ل نِعَمَة اهللِ ُکفراً  ُطوبی لِلُمَتحابّین ِفی اهلل. )1( لَِمن لَم یَُبِدّ
 [از امام جعفر صادق)ع( روایت شــده است که حضرت فرمودند: 
خوشا به حال کسی که نعمت خداوند را به کفران [نعمت[ تبدیل نکند 

و خوشا به حال آنان که براى خدا به یکدیگر عالقه دارند[.
ل نِعَمَة اهللِ ُکفراً؛ این بسیار مطلب مهّمی است:  ُطوبی لَِمن لَم یَُبِدّ
مســئله  تبدیل نعمت خدا به کفران؛... گاهی خداى متعال نعمتی به 
انسان داده است؛ فرض بفرمایید نعمت »بیان«، نعمتی است؛ می توان 
این نعمت را در راه ترویج معارف الهی به کار برد، می توان هم آن را 
در جهت عکس به کار برد؛ این نعمت را اگر کســی در جهت عکس 
مقاصــد الهی به کار ببرد، کفران این نعمت را کرده، نعمت را تبدیل 

کرده است به کفر.
فرض بفرمایید داشتن مال دنیا یک نعمت است؛ مال دنیا، نعمتی 
است که خداوند به بعضی عنایت می کند؛ می توان با این نعمت، درجات 
عالیه را کســب کرد -صدقه  داد، انفاق کرد، کسانی را از بدبختی و 
از هالکت و گرســنگی نجات داد- می توان هم بعکس، این پول را در 
راه هاى فســاد، در راه هاى حرام،  در راه  اشاعه  محّرمات، در راه افساد 

خود و دیگران به کار برد؛ این کفران نعمت الهی است.
قدرت و توانایی مدیریّت و احراز مناصب مدیریّتی یک نعمت است؛ 
یک روزى بود که ما و شما باید همین طور در جریان تصمیم مدیران 
جامعه -که به دشمنان دین و دشمنان کشور وابسته بودند- حرکت 
می کردیم، بدون اینکه اختیارى داشته باشیم؛ امروز، بسیارى از خود 
ما جزو مدیران کشور هستیم -در هر بخشی که هستیم، در هر حّدى 
که هستیم- و قدرت ایجاد مسیر، تغییر مسیر، تصحیح مسیر را خداى 
متعال به ما داده اســت؛ این یک نعمت اســت. این نعمت را چه جور 
مصــرف می کنیم؟ اگر در جهت خدمت به مردم و هدایت جامعه به 
آن ســمتی که مطلوب دین خدا است این مدیریّت به  کار رفت، این 
شکر نعمت است؛ اگر چنانچه در این جهت به کار نرفت، معّطل ماند 
یا عکسش به کار رفت، این کفر نعمت است. گاهی این کفران نعمتها، 

به حّدى است که قابل جبران هم نیست…
*شرح حدیث در ابتداى درس خارج ، 96/2/10

*پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب
-------------------

1( امالی طوسی، مجلس اّول، ص 21

معنیاهمالدرنماز
یک شب ســاعت 7 بود. از بیرون رفتم منزل امام خالصه اخبار 
را شــنیدم، بعد با عجله گفتم بلند شوم نمازم را بخوانم. وقتی نمازم 
را خواندم و برگشــتم خدمت امام، امام گفتند من احساس می کنم 
مسئولم اگر به تو نگویم. من مطلبی را می خواهم به تو بگویم و فکر 
می کنم دستشان را زدند روى سینه شان و گفتند اگر نگویم می ترسم 
مسئول باشــم. شما چرا اینقدر به نمازت اهمال می کنی. گفتم: من 
بیرون بودم، دانشــکده علوم بودم. بعد از آنجا هم جاى دیگرى رفتم؛ 
بعد از آنجا به منزل آمده ام. امام گفتند: نه برنامه ات را جورى کن که 
نمازت اول وقت باشد. می دانید نماز ستون دین است و اگر نماز قبول 
نشود به هیچ عبادتی نگاه نمی کنند. من گفتم: خداوند وقت وسیع براى 
ما قرار داده اســت. ما خودمان نباید ضیقش کنیم. من فکر می کردم 
اهمال به این اســت که ما گاهی بخوانیم، گاهی نخوانیم، نه اینکه به 

اصطالح اول مغرب نباشد و ساعت 7/5 یا 8 باشد.
اما امام گفتند: نخیر عدم اهمال و خفیف نشمردن به این است که 
شما هر کجا هستید نماز اول وقتتان را بخوانید. آن وقت یک مثالی 
از یک فردى زدند که اســم او در خاطرم نیســت. آقا می گفتند یک 
کسی این طور بوده که در خیابان اگر داشت می رفت و صداى اذان را 
می شنید از ماشین پیاده می شد، کنار خیابان و نمازش را می خواند. 

* عطر خوش نماز، زهرا مصطفوى، صص 33 و 34.

خریدکاالهایشانسی
س: آیا خرید کاالهای شانسی جایز است؟

ج: اگر مورد معامله همان کاالى داخل جعبه باشد اشکال ندارد، 
ولو به امید یافتن جایزه باشــد اما اگر مورد معامله چیزى است که 

خصوصیت و مقدار آن مجهول است، چنین بیعی باطل است.

اشتباه اول
اوج عزادارى امام حسین)ع( ده روز اول ماه محرم الحرام است. 
بین سخنرانان و مداحان، مشهور است که هر شب را به نام یکی از 
شهداى کربال اختصاص دهند؛ مثاًل شب سوم براى حضرت رقیه 
و شــب هفتم را براى حضرت علی اصغر)ع( ســوگوارى می کنند 
و تاســوعا را نیز به حضرت عباس)ع( اختصاص می دهند. همین 
قرارداد بین مداحان و منبرى ها باعث شده است که عده اى گمان 
کنند، حضرت رقیه روز ســوم محرم به شهادت رسیده است و از 
همه بدتر اینکه گمان می کنندحضرت ابالفضل)ع( در روز تاسوعا 

به شهادت رسیده است.
اما حقیقت این است که تمام شهداى کربال در روز عاشورا به شهادت 
رســیده اند و حضرات اباالفضل، علی اکبر و علی اصغر همه قبل از امام 
حســین)ع( و در روز عاشورا در پیکار با سپاه عمرسعد کشته شده اند. 
حضرت رقیه)س( نیز پس از شهادت پدرش در شام از دنیا رفته است.

اشتباه دوم
باور عمومی این اســت که حضرت حسین بن علی)ع( و اهل بیت و 
اصحابش سه شــبانه روز آب ننوشیدند و سپس تشنه کام به مقابله با 
دشمن رفته اند؛ اما حقیقت این است که عمر سعد سه روز قبل از عاشورا 
عمروبن حجاج را با پانصد سوار فرستاد تا کنار شریعه فرود آیند و میان 
یاران حسین و آب فاصله اندازند. اما این به این معنی نیست که هیچ 

ذخیره آبی در خیمه ها نبوده است.
در کتاب ارشاد نوشته شیخ مفید)ره( آمده است: » در شب عاشورا 
زینب)س(... دست بر گریبان برده... و بیهوش بر زمین افتاد. حسین)ع( 
برخاســته آب بر روى خواهر پاشید و...« این نقل معتبر نشان می دهد 
که تا شب عاشورا هنوز آب در خیمه ها بوده واصل تشنه کامی به روز 

عاشورا، گرمی هوا و شدت مبارزه مربوط است.
شیخ عباس قمی)ره( در منتهی االمال می گوید: »شب عاشورا امام 
حســین)ع(، حضرت علی اکبر)ع(را با سی سوار و بیست پیاده فرستاد 
که چند مشــک آب آورند و اهل بیــت و اصحاب خود را فرمود که از 

این آب بیاشامید، آخر توشه شماست و وضو بسازید و غسل کنید.«
اشتباه سوم

یکی از معروف ترین تحریف ها ماجراى حضرت لیلی مادر حضرت 
علی اکبر)ع( اســت وچه روضه ها که در این زمینه خوانده نمی شود؛ در 
روضه ها ذکر می شــود که حضرت علی اکبر قبل از رفتن به میدان با 
مادرش چه نجواهایی می کرد، یا اینکه حضرت لیلی در خیمه ها رفته 
و در آنجا دعا کرده که خداوند حضرت علی اکبر را ســالم برگرداند که 

متأسفانه این موضوع محور بعضی تعزیه ها نیز شده است.
اما حقیقت این اســت که اصاًل لیالیی در کربال نبوده است؛ البته 
لیلی مادر حضرت علی اکبر)ع( هست؛ اما حتی یک مورخ هم به حضور 

آن حضرت در کربال و روز عاشورا گواهی نمی دهد.
 اشتباه چهارم

مطلب بعدى مربوط به حضرت علی اکبر)ع( این است که آن حضرت 
قبل از رفتن به معرکه جنگ از پدر رخصت خواست و آن حضرت اذن 
میدان نداده اند و مثاًل فرموده اند که تو هنوز جوانی و حیف است که از 
دست بروى و چه اشعار و تعزیه ها که پیرامون آن نساخته ایم؛ اما حقیقت 
این اســت که تمام مورخین نوشته اند، هر کس از امام حسین)ع( اذن 
میدان می خواست، اگر می شد حضرت برایشان عذرى می آورد ولی در 
مورد جناب علی اکبر گفته اند: »فاســتأذن اباه،فأذن له« یعنی تا اجازه 

خواست گفت برو.
منبع: حماسه حسینی، جلد1، استاد شهید مرتضی مطهرى.

 اشتباهات رایج در روایت وقایع عاشورا

بخشش بدون چشمداشت
قال االمام الحسین )ع(: »ان اجود الناس من اعطی من الیرجوه«

 امام حسین )ع( فرمود: بخشنده ترین مردم کسی است که بدون 
چشمداشت و توقع به کسی که امیدى ندارد، ببخشاید.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 75، ص 121

کمک به اندازه معرفت
فرد نیازمندى نزد امام حســین)ع( رفت و از آن حضرت درخواست 
کمک کرد. امام حسین)ع( فرمود: چه کمکی از من ساخته است؟ عرض 
کــرد: ضمانت کرده ام یک دیه کامل و خونبها بپــردازم، اما توان ندارم 
کمکم کنید، وگرنه بیچاره و بدبخت می شــوم. امام حســین)ع( فرمود: 
ببین برادر روزى از جدم رســول اهلل)ص( شــنیدم که فرمود: »المعروف 
بقدرالمعرفه« بخشش و نیکی باید به اندازه معرفت باشد. اکنون از تو سه 
سؤال می پرسم، اگر هر سه را جواب دادى همه خونبهایی را که برعهده 
تو است می پردازم، و اگر دو سؤال را جواب دادى دوسوم و چنانچه یکی را 
پاسخ گفتی یک سوم را. او گفت: خود شما معدن علم و دانش هستید، از 
من چه انتظارى هست؟ با این وجود بپرسید، اگر توانستم پاسخ می دهم، 
در غیر این صورت مطلبی از شما یاد گرفته ام. امام حسین)ع( فرمود: آیا 
می دانی بهترین و با فضیلت ترین عمل کدام است؟ ایمان داشتن به ذات 
حق. امام حســین)ع(: آن چیست که انسان را از سقوط در دره هالکت 
نجات می دهد؟ اعتماد کردن و تکیه بر خداوند. امام حســین)ع(: براى 
مرد چه چیزى زینت است؟ آن دانشی که با صبر و بردبارى همراه باشد. 
امام حســین)ع(: اگر آن را نداشت زینت مرد چیست؟ مال و ثروتی که 
توأم با مروت و جوانمردى باشد. امام حسین)ع(: و اگر آن را هم نداشته 
باشد چه؟ این بار مرد سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت و پس از 
چند لحظه  سرش را بلند کرد و گفت: فقرى که با صبر و شکیبایی همراه 
باشــد. امام حسین)ع( لبخندى زد و گفت: آخرین سؤال، اگر این را هم 
نداشــت؟ زینتش این است که صاعقه اى از آسمان بیاید و او را خاکستر 
کند. امام حســین)ع( خندید و او را بــه خانه برد و عالوه بر هزار دینار، 
انگشترش را نیز به او بخشید، سپس گفت: با پولها بدهی ات را بپرداز و با 
فروش این انگشتر مخارج خود را تامین کن. از شدت خوشحالی و شادى 
اشــک شوق در چشمان مرد عرب حلقه زد، دست امام را بوسید و او را 
در آغــوش گرفت و در لحظه خداحافظی گفت: خداوند بهتر می داند که 

رسالتش را در کجا قرار دهد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج44، ص 191

چرایی نقض عهدکوفیان
پرسش:

چرا کوفیانی که با آن همه شــور و شوق به امام حسین)ع( نامه 
نوشتند و برای بیعت و تشکیل حکومت اعلم آمادگی کردند، به قول 

خود وفادار نماندند و نقض عهد کردند و علیه امام جنگیدند؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سؤال دو سؤال مقدماتی براى پاسخگویی 
به ســؤال اصلی شامل: 1- علت نامه نگارى کوفیان و دعوت از امام حسین)ع( 
2- بکارگیرى ســاز و کارهاى سرکوب قیام توسط عبیداهلل بن زیاد مطرح شد 
که درخصوص ســؤال اول مطالبی ارائه شد. اینک در ادامه دنباله مطلب را پی 

می گیریم.
حال پس از این مقدمه به این نتیجه می رسیم که با توجه به طیف گسترده 
نامه نگاران، نمی توان در انگیزه نامه نگارى شان به یک انگیزه خاص توجه کرد؛ 

بلکه با توجه به گروه هاى مختلف، باید علل متفاوتی را از قرار زیر برشمرد:
1- شــیعیان خالص همانند حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه از آنجا 
که حکومت را حق خاندان اهل بیت)ع( می دانســتند و حکومت سراســر ظلم 
و جور امویان را غیرمشــروع تلقی می کردند؛ به انگیزه بازپس گیرى حکومت و 
بازگرداندن آن به محل مشــروع خود، به این نامه نگارى اقدام کردند. البته این 

گروه بسیار در اقلّیت بودند.
2- عده فراوانی از مردم کوفهـ  به ویژه افراد میانسال و کهنسال که حکومت 
عدل علوى در کوفه را به یاد داشتند و از سوى دیگر ظلم و جور امویان را نیز 
در این دوران بیست ساله دیده بودند ـ درصدد رهایی از این ظلم، رو به فرزند 

امام علی)ع( آوردند تا شاید آنان را از یوغ حکومت بنی امیه رهایی بخشد.
3- عده اى براى احیاى مرکزیت کوفهـ  که همیشه بر سر آن با شام در 
رقابت بود و در این دوران بیست ساله آن را از دست داده بودند ـ به دنبال 
رهبرى کارآمد بودند که بتواند این مهم را به انجام برساند. از نظر اینان در 
این زمان مناسب ترین فرد داراى نفوذ و شخصیتـ  که از سویی قدرت رهبرى 
جامعه کوفیان را داشــته و از سوى دیگر حکومت امویان را مشروع نداندـ  
امام حسین)ع( بود؛ از این رو از آن حضرت براى آمدن به کوفه دعوت کردند.

4- بزرگان قبایل همانند شبث بن ربعی، حجار بن ابجر و ...ـ  که عمدتا به 
فکر حفظ قدرت و ریاســت خود بوده و از سوى دیگر میانه اى با خاندان علوى 
نداشتند ـ وقتی اقبال گسترده مردم به امام حسین)ع( را دیدند، چنین تصّور 
کردند که در آینده اى نه چندان نزدیک، حکومت امام)ع( در کوفه به ثمر خواهد 
نشست و براى آنکه از قافله عقب نمانده و در دوران حکومت آن حضرت همچنان 

از نفوذ و ریاست خود برخوردار باشند، به سیل خروشان نامه نگاران پیوستند.
5- توده مردم نان به نرخ روز نیز با مشاهده شور و هیجان گسترده متنفذان، 
انگیــزه الزم را براى نامه نگارى پیدا کرده و هر چه بیشــتر تنور این جریان را 

مشتعل ساختند!
اما درمورد ســوال دوم. با ورود ابن زیاد به کوفه،  اشــراف قبایل و نیز 
طرفداران اموى، نفسی به راحتی کشیده و به سرعت دور او را گرفتند و او 
را در جریان ریز مســائل کوفه گذاشتند. عبیداهللّ  در همان آغاز ورود خود 
از محبوبیت امام حسین)ع( نزد کوفیان و گستردگی قیام به خوبی مطلع 
شد؛ زیرا او با عمامه اى سیاه و صورتی پوشیده وارد شد! مردم منتظر امام 
حسین)ع( به خیال آنکه او امام حسین)ع( است، استقبال بسیار گسترده و 

پر شورى از او به عمل آوردند!
از این رو به خوبی عمق خطر را احساس کرده و با تکیه بر تجربیات سیاسیـ  
ادارى خود در بصره و نیز با کمک طرفداران خود، سیاست هاى عاجالنه و مؤثرى 
را براى سرکوب نهضت در پیش گرفت که عمدتا می توان آن را در بخش هاى 

روانی، اجتماعی و اقتصادى بررسی کرد:
ادامه دارد

آثار معرفتی و تربیتی سوره حشر
)بدان اى ســالک راه حق!( پســرم! سوره مبارکه حشر را مطالعه 
کن که گنجینه هایی از معارف و تربیت درآن اســت و ارزش دارد که 
انسان یک عمر، در آنها تفکرکند و از آنها به مدد الهی توشه ها بردارد، 

خصوصا آیات اواخر آن. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 18، ص 513، نامه امام به حاج سید احمد

پس از شهادت امیرمؤمنان علی)ع( بسیارى از صحابه در مدینه 
و در نقــاط دیگر، نــداى حق را لبیک گفتند و به یک معنا دوران 
تابعان)1( آغاز شد، هرچند در میان این تابعان گروهی از صحابه نیز 
می زیستند. در این دوره که دوره تاریک خالفت اسالمی به شمار 
می رود، خالفت از مسیر واقعی خود، خواه تنصیصی و خواه شورایی، 
خارج شد و به صورت سلطنت موروثی درآمد. بنیانگذار آن معاویه 
و فرزند او یزید و بعدا مروان و آل مروان شــدند. در این دوره ائمه 
اهل بیت)ع( نه تنها کنار زده شــدند، بلکه مراقبت هاى شدیدى بر 

زندگی آنان انجام می شد.
آیا در این شرایط انتظار می رود که ائمه اهل بیت)ع( مصدر کارى 
باشــند؟ اما پس از حکومت بیست ساله معاویه بن ابی سفیان، زمان 
خالفت به دســت فرزند پلیدش یزید بن معاویه افتاد که امامان اهل 
بیت)ع( ســکوت را جایز ندیده و شجره اسالم را با خون خود سیراب 

کردند.
زمام خالفت به دست یزیدبن معاویه افتاده بود که شراب می خورد 

و وحی و دین را مسخره می کرد.
1- امام حسین)ع( با نهضت خود که سرانجام به شهادت او و هفتاد 
و دو تن از یارانش انجامید، سکوت و بی تفاوتی مسلمانان را درهم کوبید.

پس از حادثه کربال که خشم جهانیان را بر امویان برافروخت، یزید 
پس از اندى درگذشت و فرزند صالح او معاویه، خود را از خالفت عزل 
کــرد، در این هنگام فرصت طلبانــی مانند مروان بن حکم و فرزندان 
او، زمام خالفت را به دســت گرفتند و از سال 64 تا 132 بر اسالم و 

بخش دوم و پایانی                                             ✍   آیت اهلل جعفر سبحانی

در نخســتین بخش از مطلب حاضر گوشــه اى از خدمات فراوان 
امام علی)ع( به اسالم و امت اسالمی بازگو شد. در ادامه نقش هدایتی 
ائمه اطهار در فرهنگ سازى و آموزش عقاید به مردم و حفظ و صیانت 
از میراث گرانقدر پیامبر اکرم)ص( و نیز خدمات فراوان دانشــمندان 

شیعی بر علم و تمدن اسالمی تشریح شده است.

اهل بیت)ع( و تمدن اسالمی

نقشائمهاطهار)ع(درصیانتازاسالمنابمحمدی

 امــام چهــارم)ع( دریایــی از حقایق و 
معارف اســالم را به صورت دعا و مناجات 
با پروردگار بیان کــرد و گنجینه ای ارزنده 
و آکنــده از مفاهیم بلند معنــوی را به نام 
»صحیفه سجادیه« به امت اسالمی عرضه 
کرد که در ارزش و اعتبار آن همین قدر بس 
 که »انجیل اهل بیــت« و »زبور آل محمد«

 لقب گرفته است.

در زمینه عقاید، یکــی از جهادهای علمی 
ُغالت)غلوکنندگان(  بــا  مبــارزه  امامان، 
اســت. آن بزرگواران، هــم در اولوهیت و 
هــم در موضوع نبوت، با غالیــان، مبارزه 
قاطع داشــتند و این مبارزه، تاریخچه ای 
درخشــان اما پردردســر و رنجبار برای 
 ائمه بــه دنبال داشــته و موضوع کتاب ها 

و رساله های علمی است.

مسلمانان تاختند.
2- امام چهارم)ع( دریایی از حقایق و معارف اسالم را به صورت دعا 
و مناجات با پروردگار بیان کرد و گنجینه اى ارزنده و آکنده از مفاهیم 
بلند معنوى را به نام »صحیفه ســجادیه« به امت اسالمی عرضه کرد 
که در ارزش و اعتبار آن همین قدر بس که »انجیل اهل بیت« و »زبور 

آل محمد« لقب گرفته است.
در ســال 1353 قمرى، یکی از مراجع بزرگ در قم، نســخه اى از 
صحیفه سجادیه را براى عالمه معاصر خویش طنطاوى )مؤلف تفسیر 
طنطاوى و مفتی اســکندریه( به قاهره فرســتاد. وى پس از تشکر از 
دریافت این هدیه گرانبها و ستایش فراوان از آن، در پاسخ چنین نوشت: 
»این از بدبختی ما است که تاکنون بر این اثر گرانبهاى جاوید که 
از مواریث نبوت است، دست نیافته بودیم، من هرچه در آن می نگرم، 

آن را از گفتار مخلوق برتر و از کالم خالق فروتر می یابم.«)2(
همچنین »رساله الحقوق«، میراث علمی ارزنده دیگرى است که 
از آن بزرگــوار باقی مانده و در محافل علمی، ارزش تربیتی و اخالقی 

آن شناخته شده است.
3- امــام باقر)ع( )57-114ه ( و امــام صادق)ع()83-148ه ( که 
در دوران ممنوعیت رســمی نقل و کتابت حدیث زندگی می کردند)و 
می دانیم این ممنوعیت چه آثار زیانبارى براى فرهنگ و معارف اسالم 
به بار آورد(، با تاسیس حوزه بزرگ اسالمی، هزاران شاگرد تربیت کردند 
و سنت پیامبر اکرم)ص()گفتار و کردار او( را متصل به پیامبر از طریق 
پدرانشان حفظ و به نسل بعدى منتقل کردند. ممنوعیت نقل حدیث، 
عمال توســط منصور دوانیقی عباسی در سال 143 هجرى قمرى لغو 
شــد)3(. هرچند ائمه از روز نخست، این ممنوعیت را قبول نداشتند و 
امام باقر و امام صادق)ع( بسیار پیش از اقدام منصور، شاگردانی ثقه، 
ضابــط، حافظ و مفتی مانند: محمدبن مســلم، جابربن یزید جعفی، 
زرارهًْ  بن اعین، حمران بن اعین و هشــام بن ســالم تربیت کردند که 
هزاران حدیث در فقه و تفسیر و به طور کلی در باب معارف اسالمی 
فراگرفتند. به عالوه، ائمه از پایمال شــدن و جعل و تحریف در سنت 
نبوى جلوگیرى کردند. امام صادق)ع( با فتنه و شــیطنت مادى گراها 
و منکران خدا امثال عبدالکریم بن ابی العوجا)دهرى مشــهور( مبارزه 

و یا آن را خنثی کرد.
عبدالکریم پسر ابی العوجاء پیش از اجراى حکم اعدامش به دستور 
خلیفه وقت، به وى گفت: »اکنون که مرا می کشــید، بدانید که چهار 
هزار حدیث به احادیث شما افزودم.« )4( این احادیث جعلی مربوط به 
حوزه فعالیت ائمه نبود، بلکه به حوزه حدیثی رســمی مربوط می شد 

که از اهل بیت فاصله گرفته بودند.

نقش ائمه)ع( در آموزش عقاید به مسلمانان
4- ائمه)ع( نقش بزرگی در آموزش عقاید و خداشناســی خالص 
داشتند. عقایدى که امامان به مسلمانان آموختند، سراسر تنزیه خداوند 
از تجسیم و تشبیه و پیراستگی خدا از ظلم و نقص بود. به عنوان نمونه 
می توان دو کتاب را که در یک قرن درباره توحید نوشته شده، در کنار 

هم قرار داد و آن دو را با هم مقایسه و آنگاه داورى کرد:
الف- توحید ابن خزیمه)متوفاى 311 هجرى( که احادیثی درباره 
خدا نقل می کند که در آن جســمیت و جهت داشــتن خدا و عارى 
بودن او از عدل کامال پیدا است. بی شک این گونه صفات براى خدا از 
اسرائیلیات است. همچنین احادیث حاکی از جبر- که بطالن آن آشکار 

است- در این کتاب نقل شده است.
ب- توحید صدوق)متوفاى 381 هجرى( که شامل عقاید برگرفته 
از ائمه و احادیث آنها است. این کتاب، سراسر تنزیه و پیراستگی خدا 
از جسمیت و داشتن جهت و توصیف او به عدل و دیگر صفات کمال 

و جالل است.
در زمینه عقاید، یکــی دیگر از جهادهاى علمی امامان، مبارزه با 
غالت)غلوکنندگان( اســت. آن بزرگــواران، هم در اولوهیت و هم در 
موضوع نبوت، با غالیان، مبارزه قاطع داشتند و این مبارزه، تاریخچه اى 

درخشــان اما پردردسر و رنجبار براى ائمه به دنبال داشته و موضوع 
کتاب ها و رساله هاى علمی است.

5- امام رضا)ع( در عهد مامون عباســی، از شرکت در حکومت و 
امور اجرایی خوددارى کرد اما مناظرات و احتجاج هاى گسترده اى با 
روساى ادیان و مذاهب و فرقه  هاى مختلف داشت که طی آنها حقانیت 
اسالم و قرآن را ثابت کرد و افکار و عقاید باطل آنها را فاش ساخت. این 
مناظرات چون در مرکز حکومت و دربار مامون تشکیل می شد، آوازه 
آن به نقاط مختلف کشــور می رسید و شکوک و شبهات و اشکاالت 
مخالفان اسالم را برطرف می کرد. از این نظر مجلس آن حضرت، پایگاه 
هدایت و روشــنگرى و گرمی بخش قلوب مسلمانان بود. خوشبختانه 
امروز آن مباحث و مناظرات در دسترس است و گواه روشنی بر صدق 

این مدعا می باشد.
6- بــا آنکه ائمه بعدى، از صحنه قدرت برکنار بودند و حکومت و 
ســپاه و بیت المال، همه در دســت خلفاى وقت بود، اما گاهی اساس 
اسالم و مصالح مسلمین چنان به خطر می افتاد و دستگاه دولتی و مردم 
چنان در بن بست قرار می گرفتند که جز با سرانگشت تدبیر امام، قابل 
شکستن و گشودن نبود. یکی از نمونه هاى آن، رهنمود امام هادى)ع( 
در افشاى ماهرانه یک راهب مسیحی بود که مردم را به شبهه افکنده 
و موجب گرایش آنها به مســیحیت شده بود. توضیح اینکه یک سال 
در ســامرا قحطی سختی پیش آمد. »معتمد« خلیفه عباسی، فرمان 
داد مردم به نماز استســقاء)طلب باران( بروند. روز چهارم »جاثلیق«، 
بزرگ اسقفان مسیحی، همراه مسیحیان و راهبان به صحرا رفت. یکی 

از راهبان هر وقت دست خود را به سوى آسمان بلند می کرد، بارانی 
درشت فرو می بارید. روز بعد نیز همین امر تکرار شد و همین موضوع 
موجب شــگفت مردم و شــک و تردید آنان و تمایل به مسیحیت در 
میان بسیارى از مسلمانان شد. این وضع، خلیفه را در تنگنا قرار داد 
و ناگزیر امام هادى را که زندانی بود به دربار خواســت و گفت: امت 

جدت را دریاب که گمراه شده اند!
امام هادى)ع( از خلیفه خواست که دستور دهد جاثلیق و راهبان، 
روز دیگر نیز جهت طلب باران به صحرا بروند. آنگاه امام خود در صحرا 
حاضر شد و راهبی را که استخوانی در دست داشت و هر وقت آن را 
به سوى آســمان می گرفت، باران نازل می شد، معرفی کرد و فرمود: 
آن استخوان، استخوان پیامبرى از پیامبران است که از قبر او برداشته 

است. هر وقت استخوان پیامبرى ظاهر شود، باران نازل می شود. )5(
بدین گونه مشت آن راهب باز شد و یک فتنه بزرگ که عقیده مردم 

را متزلزل کرده بود، برطرف گردید.
اینها گوشه اى از خدمات ارزنده امامان در عصر خفقان است. اکنون 

به بیان گوشه اى از خدمات شیعیان می پردازیم:
نقش شیعیان در تمدن اسلمی

تمدن اسالمی مرهون تالش هاى بی وقفه امت اسالمی است. آنان 
با داشــتن ملیت هاى گوناگون، در ســایه ایمان و عقیده، در اسالم و 
خدمت به آن ذوب شدند و همه تالش خود را در مسیر پیشبرد اهداف 
عالی اسالم به کار گرفتند و در نتیجه، تمدنی را پایه گذارى کردند که 

هم اکنون جامعه بشرى، مرهون آن تمدن درخشان است.
در این میان، شــیعه با الهام از تعالیم امامان در برافراشــتن بناى 
شــکوهمند تمدن اسالمی نقش مؤثرى داشــته است، با مراجعه به 
کتاب هاى مربوط به علوم و تمدن اســالمی، مشــاهده می کنیم که 

همه جا نام دانشمندان شیعه می درخشد.
در بیان نقش آنان در ادبیات و علوم ادبی همین بس که پایه گذار 
علم نحو، امیرمؤمنان علی)ع( و ادامه دهنده راه او شاگردش، ابواألسود 
دوئلی بود و پس از وى شــخصیت هاى شــیعی که غالبــاً در عراق 
می زیســتند مانند: مازنی )متوفاى 248(، ابن سکیت )متوفاى 321( 
ابو اســحاق نحوى )از یاران امام کاظم)ع((، خلیل بن احمد فراهیدى 
مؤلف کتاب »العین« )متوفاى 170(، ابن درید مؤلف کتاب »الجمهره« 
)متوفــاى 321( و صاحب بن عباد، مؤلف کتاب »المحیط« )متوفاى 
386( و ده ها ادیب شــیعی دیگر، هر یک در عصر خود سرآمد علوم 

لغت و نحو و صرف و یا شعر و عروض بودند.
در علم تفســیر، پس از رسول خدا)ص( اولین مفسر، امیرمؤمنان 
علــی)ع( و ائمه اهل بیت)ع( و پس از آنان عبداهلل بن عباس )متوفاى 
68( و دیگر شاگردان آنان بوده اند. در طول چهارده قرن، صدها تفسیر 
بر قرآن به صورت هاى مختلف نوشته اند و ما سیر تاریخی تفسیرنگارى 

شیعه را در مقدمه »تبیان« شیخ طوسی به تفصیل نگاشته ایم.
در علم حدیث نیز شیعه بر دیگر فرق اسالمی تقدم داشته و سنت 
رســول خدا)ص( را حتی در زمانی که نوشــتن حدیث در عصر خلفا 
ممنوع بود، با نوشــتن و مذاکره، حفظ کردند. در این باره می توان از 
»عبداهلل بن ابی رافع«، »ربیعه بن سمیع« و »علی بن أبی رافع« از یاران 
امام علی)ع( و سپس شخصیت هایی از شاگردان امام سجاد و حضرت 

صادق و باقر)ع( یاد کرد.
رشد حدیث در عصر حضرت صادق)ع( به جایی رسید که حسن بن 
علی الوشــاء می گوید: من در مسجد کوفه نهصد محدث را دیدم که 

همگی می گفتند: حدثنی جعفربن محمد.

در قلمرو فقه، در مکتب پیشوایان اهل بیت)ع( مجتهدان برجسته اى 
تربیت شــده اند، مانند ابان بن تغلب )متوفــاى 141(، زراره بن أعین 
)متوفاى 150(، محمد بن مسلم )متوفاى 150(، صفوان بن یحیی بجلی 
مؤلف سی کتاب )متوفاى 210هـ( و صدها مجتهد توانا و محقق مانند 
شــیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی و ابن ادریس، محقق حلی و 

عالمه حلی که آثار گرانبهایی از خود به یادگار گذاشته اند. 
شیعه نه تنها در این علوم تالشگر و خدمتگزار بوده، بلکه در دیگر 
علــوم مانند تاریخ و مغازى، رجال و درایه، شــعر و ادب نیز خدمات 
شایانی به جهان اسالم عرضه کرده است که ذکر نام و اسامی آنان در 

این مختصر نمی گنجد.
آنچه گفته شد، مربوط به علوم نقلی است، حال آنکه شیعیان در 
علوم عقلی مانند کالم و فلســفه نیز بر تمام مذاهب تقدم داشته اند، 
زیرا شــیعه بیش از تمام فرقه هاى اسالمی به عقل بها داده است و با 
الهام از گفتارهــاى امیرمؤمنان و فرزندان معصوم او در تبیین عقاید 
اســالمی بیش از حد کوشش کرده و متکلمانی عالیقدر و فالسفه اى 
بزرگ به جهان اسالم تحویل داده است، چندان که کالم شیعی یکی 
از پربارترین مکاتب کالم اسالمی است که عالوه بر کتاب و سنت، از 

عقل و خرد به نحو شایسته بهره می گیرد.
یکی از پایه هاى تمدن علمی، شــناخت عالم طبیعت و قوانین آن 
اســت و در عصر حضرت صادق)ع(، شاگرد نامدار او جابربن حیان در 
علوم طبیعی به پایه اى رسید که او را امروز پدر علم شیمی می نامند.

همچنیــن در تدوین علوم جغرافیــا، احمدبن یعقوب، معروف به 
یعقوبی )متوفاى 290( نخســتین جغرافی دان است که کشور پهناور 

اسالمی را زیر پا نهاد و کتابی به نام »البلدان« نگاشت.
این تالش همه جانبه توسط دانشمندان شیعه از قرن نخست هجرى 
تا به امروز ادامه داشته و در این راه حوزه ها و مدارس و دانشگاه هاى 
فراوانی تأســیس کرده اند که پیوسته در راه علم و دانش، خدمتگزار 
بشریت بوده است. آنچه گفته شد، اشاره اى گذرا به نقش ائمه شیعه در 
علم و تمدن اسالمی بود و براى آگاهی بیشتر می توانید به کتاب هاى 

مربوط به این موضوع رجوع نمائید. )6(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- تابعین، عنوانی براى نســلی از عالمان دینی است که به درک 
پیامبر)ص( نائل نشده اما اصحاب آن حضرت را درک کرده اند. تابعین، 
افرادى هســتند که با یک یا چند تن از صحابه مالقات یا مصاحبت 
کرده اند و چنانچه کســی هیچ یک از صحابه را در حال اسالم ندیده 

ولی با تابعین مالقات کرده، وى را تبع تابعین یا اتباع تابعین نامند.
2- صحیفه سجادیه، ترجمه سید صدرالدین صدر بالغی، تهران، 

دارالکتب االسالمیه، مقدمه، ص 37.
3- سیوطی، تاریخ الخلفاء، ص 170.

4- امالی سیدمرتضی، ج1، ص127، تهذیب التهذیب، ج3، ص11.
5- شــبلنجی، نوراالبصار، ص 167؛ ابن شهرآشــوب، مناقب آل 

ابی طالب، ج4، ص 425.
6- فهرست ابن ندیم، رجال نجاشی، فهرست شیخ طوسی، تأسیس 
الشــیعه، الذریعه الی تصانیف الشیعه، أعیان الشیعه، و جلد ششم از 

»بحوث فی الملل و النحل« و کتب دیگر.

مگر اسکندر می توانست اسکندر باشد و تنش راحتی ببیند! مگر نادر، 
همان نادر ســتمگر، همان نادرى که از کله ها مناره می ساخت، همان 
نادرى که چشم ها را درمی آورد. همان نادرى که یک جاه طلبی دیوانه 
و بزرگ بود، می توانست نادر باشد و تنش آسایش داشته باشد؟ گاهی 
کفشش، ده روز از پایش به درنمی آمد، اصال فرصت نمی کرد کفشش 
را درآورد. نقل می کنند که یک شب از همین دهنه زیدر از جلوى یک 
کاروانسرا عبور می کرد، زمستان سختی بوده، آن کاروانسرادار گفته بود 
که نیمه هاى شب بود که یک وقت دیدم در کاروانسرا را محکم می زنند، 
تا در را باز کردم یک آدم قوى هیکل سوار بر اسب بسیار قوى هیکلی آمد 
تو، فورا گفت غذا چه دارى؟ من چیزى غیر از تخم مرغ نداشتم. گفت: 
مقدار زیادى تخم مرغ آماده کن! من برایش آماده کردم، پختم، گفت: 
نان بیاور، براى اسبم هم جو بیاور. همه اینها را  به او دادم. بعد اسبش 
را تیمار کرد. دست به دست ها و پاها و تن اسب کشید. دو ساعتی آنجا 
بود و یک چرتی هم زد. وقتی خواست برود، دست به جیبش برد و یک 
مشت اشرفی بیرون آورد، گفت: دامنت را بگیر! دامنم را گرفتم، آنها را 
ریخت در دامنم بعد گفت: االن طولی نمی کشد که یک فوج پشت سر 
من می آید، وقتی آمد، بگو: نادر گفت: من فالن جا رفتم فورا پشت سر 
من بیایند. مرد کاروانســرادار می گوید: تا شنیدم »نادر«، دستم تکان 
خورد، دامن از دســتم افتاد. گفت: می روى باالى پشت بام می ایستی، 
وقتی آمدند، بگو: توقف نکنند، پشــت ســر من بیایند. خودش در آن 
دل شب دو ساعت قبل از فوجش حرکت می کرد، بعد فوج شاه آمدند 
اینجا، من از باال که فریاد کردم نادر فرمان داد، اتراق باید در فالن نقطه 
باشــد، اینها غرغر می کردند، ولــی یک نفر جرات نکرد که نرود، همه 
رفتند. خوب آدم اگر بخواهد نادر باشــد، دیگر نمی تواند در رختخواب 
پــر قو هم بخوابد. نمی تواند عالی ترین غذاها را بخورد... هرکس در هر 
رشــته اى بخواهد همت بزرگ داشته باشــد، روح بزرگ داشته باشد، 

باالخره آسایش تن ندارد. )1(
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1- گفتارهاى معنوى، شهید مرتضی مطهرى، ص 169
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همت بزرگ و عدم آسایش تن


