
  

  بررسی نقش ائمه شیعه تا امام رضا
   در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمی
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  چکیده
به گواهی تاریخ، فرهنگ و تمدن اسالمی نماد تمدن جهانی از زمان پیـدایش آن 

 هـیچ تمـدنی نتوانـسته در ،آن تاکنونگیری  از زمان شکل امروز بوده است وبه تا 
رابر تمدن اصیل اسالمی قرار گیـرد و فرهنـگ و تمـدن اسـالمی را ضـعیف و یـا ب

گـذرد   این تمدن، در جهان بی نظیـر بـوده و هرچـه زمـان مـی.ناکارآمد جلوه دهد
گـذاران   بـه عنـوان بنیـانائمـه معـصومین .گـردد  میتری از آن هویدا ابعاد تازه

هم در حوزه فردی و هم در فرهنگ و تمدن اسالمی، توانستند این تمدن فاخر را 
آنها با شناخت دقیق از ابعاد فرهنگ الهی، بـر لـزوم . حوزه اجتماعی ایجاد نمایند

گردیدنـد کـه  گذار فرهنگ و تمدنی کید و بنیانأحفظ و استقالل جوامع اسالمی ت
از هـا  آن.هـای بـی نظیـری انجـام دادنـد  تالش،در ایجاد، استقالل و استمرار آن

 برای حفظ، توسعه و گسترش تمدن اسـالمی  یتی در این زمینههیچ تالش و فعال
شـرایط و ی منطبق بـا  با نگرش،ّمقدسهای  انسان هرکدام از آن فروگذار نکردند و

مقتـــضیات زمـــان خـــود، تـــاثیر بـــسیار ژرفـــی بـــر پیـــشبرد فرهنـــگ اســـالمی 
  . هدف نوشتار فعلی استبررسی این نقش از آغاز تا امام رضا.گذاشتند
   و امام رضا تمدن، اسالم،، فرهنگمعصومین :کلیديواژگان 
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  مقدمه
تمدن اسالمی بسیار مؤثر و قابل توجه است، ایجاد تمـدن گیری  یکی از عوامل که در شکل

الزم است که بررسی کنیم اسالم چه تعریفی از تمدن دارد و نقـش اسـالم در ایجـاد . است

، در ایجاد تمدن، توسعه فرهنگ و مینبیشترین توجه ائمه معصو. استتمدن تا چه اندازه 

البته پویـایی و زنـده .بوده استها  تمدن اسالمی و حفظ فرهنگ و تمدن اسالمی از کژروی

ماندن فرهنگ اسالمی از مقوالت مسلم است و مجریان تمدن اسالمی هم متمدن بودنـد و 
ّ

توسعه فرهنـگ  بودند و هم در جهت حفظ و رهاهم خالق تمدن کارآمد و پویا در تمام عص

دهـد کـه  اسالمی از هیچ تالشی فروگذار نکردند و تاریخ این مطلب را گواهی مـیو تمدن 

تـالش  در ایجاد، توسعه، استمرار و حفظ تمـدن اسـالمی عـالوه بـر  و اهلبیتپیامبر

  . هم شدندألهحتی گاهی قربانی این مس

نـگ و تمـدن نـو طبیعی است که هر فرهنگ و تمدن بـه مـرور زمـان کهنـه شـده و فره

گردد، اما فرهنگ و تمدن اسالمی  از آن جهت به مرور زمان زنـده  ن او مییوکارآمد جایگز

و پویا است که شالوده این فرهنگ ریشه در وحی الهی دارد و مجریـان ایـن تمـدن کـسانی 

، فرهنـگ و تمـدن اسـالمی بـرای وجـودبودند که از مقام عصمت بر خوردار بودند با ایـن 

هـای پنهـان او  تری از این تمدن کشف و الیه دگار است و به مرور زمان ابعاد تازههمیشه مان

ها در طول تاریخ است اما مبنای  گوی نیازهای مختلف انسان برای مردم روشن شده و پاسخ

بـر ) قرآن کریم و سنت (این فرهنگ و تمدن اسالمی به منابع محکم و خدشه نا پذیر؛ یعنی

 نیازهای بشر پاسخی مناسب داده و در مسیر صـحیح و رفـع بهان گردد که با گذشت زم می

  .تواند به عنوان الگوی نمونه و کارآمد باشد نیازهای مطلوب می

   تمدنتعریف مفهوم 
 نوشتار حاضر بـه برخـی از محدودیتتعاریف فراوانی در مورد تمدن ارائه شده، با توجه به 

  :پردازیم ها می آن



  ٥٩        در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمیبررسی نقش ائمه شیعه تا امام رضا

آموزند و  ری است که در هر جامعه افراد انسانی از بزرگان میمجموعه اعمال آرای برت. ١

  )٣: ١٣٣٧ ،رالنیتون (.دهند به نسل جوان تحویل می

از گیـری  نظام اجتماعی که موجب تسریع دستاوردهای فرهنگی شده و به منظور بهره. ٢

کـه  نظامی است سیاسـی  و زند ها، آداب، رسوم و هنر دست به ابداع و خالقیت می اندیشه

باشد و نظامی است اقتصادی کـه بـا تـداوم تولیـد پایـدار  دارنده آن می اخالق و قانون، نگه

  )٢٥٦: ١٣٧٠ ، دورانت (.ماند  میخواهد

های مختلف درگذر از شرایط  هایی است که نسل ها و مهارت حاصل و نتیجه معرفت. ٣

 .انـد ه کـار بـستهبدوی به شرایط طبیعی گرد آورده، حفظ کرده و در زنـدگی عملـی خـود بـ

  )٤٩٠: ١٣٧٨ ،پهلوان(

ایـن . های اجتماعی که وابسته به ارگانیسم اجتمـاعی خـاص نیـست مجموعه پدیده. ٤

 ،گذرنـد و در مقـاطعی از زمـان ها در فضاهایی جریان دارند که از مرز اصلی در مـی پدیده

  )٦٩:همان (.یابد یابند که فراسوی تاریخ یک جامعه معین جریان می تحول می

در یک جامعـه انسان ) هنر (و شناخت عاطفی) تفکر (برایند شناخت ادراکیتمدن، . ٥

  )٥٣: ١٣٥٦ ،فضایی (.است

  ها در حیات معقول با روابـط عادالنـه و اشـتراک همـه افـراد  تشکل هماهنگ انسان. ٦

   هـا در همـه ابعـاد مثبـت هـای جامعـه در پیـشبرد اهـداف مـادی و معنـوی انـسان و گروه

  )١٦١: ٥،ج١٣٦٩ ،جعفری(

مفهوم تمدن، پیوند جدایی ناپذیری با اندیشه پیشرفت اجتـاعی داشـته و بـه معنـای . ٧

هـای علمـی و خـاص ومحـدود و اعـتالی علـوم  پیروزی عقالنیت بر دین، زوال راه و رسم

  )٦٦: ١٣٦٧ ، هیل (.طبیعی بوده است

  پـاالیش معرفـت چنـین  های روزانـه، بلکـه هـم تمدن نه فقط رفاه در زمینه ضرورت. ٨

 )١١٩: ١٣٧٩ ،یوکیچی (.ای باالتر بکشد و پرورش فضیلت به نحوی که زندگی بشری را به مرتبه

کند و از ضروریات رفاه  دو چیز زندگی هر انسان را متحول میاز نگاه نوشتار حاضر، . ٩

ن بنـابراین، انـسا. ها توجه خاص نمـود باشد که باید به آن جسمانی و احتیاجات معنوی می
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هـا را در خویـشتن دریابـد، حاصـل ایـن   و آنبیابـدهردو نیاز پاسخ رای کند که ب تالش می

هـای مـادی و معنـویی  های منظم و منسجیم در این راستا و دسـتاوردها و اندوختـه کوشش

که ما آن را تمدن میاست 
ّ

  )٢٤: ١٣٩٢ ،جان احمدی (.نامیم 

فرهنگ به عنوان مـشترک معنـوی لحـاظ مختار در این نوشتار، تمدن و تعریف با توجه به 

 ادوارد تایلر و گلدن .شده و  معادل و مترادف همدیگر هستند و تفاوتی میان آن دو وجود ندارد

   )١٥١: ١٣٧٨کـوزور، (. مشهور انگلیسی از معتقـدان  بـه ایـن نظریـه هـستندانوایزر مردم شناس

هـا،   مجموعه پیچیـده دانـش:در این دیدگاه فرهنگ و تمدن به معنای وسیع عبارت است از

از آن اعتقادات،هنرها،اخالق و قوانین وآداب و رسـوم کـه انـسان بـه عنـوان عـضو جامعـه 

  )٤٣: ١٣٩٢جان احمدی، (.برخوردار است

  در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمی و علی نقش پیامبر. 1
ر این زمـان شـکل های تمدن د  آغاز تمدن اسالمی است؛ یعنی زمینهعصر پیامبر -الف

 به همان اندازه که بـه سـعادت ،و در آن گیرد؛ زیرا تمدن اسالمی تمدن خدا محور است می

دنیوی مردم توجه شده، سعادت اخروی آنـان هـم در نظـر گرفتـه شـده و در کنـار آسـایش 

  .دنیوی، به رابطة آنان با خدا هم توجه شده است

ها در ایـن عـصر بـه رهبـری  عالیتتمام ف. ، عصر دعوت به اسالم استعصر پیامبر

، مسلمان کردن مردم، رساندن تعالیم اسالمی به مردم، اجرای دستورهای اسالمی پیامبر

 برای نخـستین بـار در ،در آن زمان. و هماهنگ کردن مردم با دستورهای اسالمی بوده است

قدر گسترش یافـت کـه تقریبـا یـک  آن،العرب حکومتی شکل گرفت که بعدها جزیرة
ً

 سـوم 

 ،جهان آن روز را دربرگرفت، نظام اقتصادی اسالم در این دوره شکل گرفـت و بـرای دولـت

و قـانون  تـرین منـابع فقـه کتاب و سنت، مهـم.منابع مالی چون خمس و زکات تعریف شد

  )٤٠: ١٣٩٠ ، محرمی (.های اسالمی بود مدنی در سرزمین

ی بود کـه حاکمیـت نفـس امـاره و ا  شرایط جزیرةالعرب به گونه،در دوران قبل از اسالم

های آن چون استبداد، خودرأی، خشونت، لهو و لعب، عدم تفکر، عدم علم و دانش و  جلوه
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هـای نـا بهنجـار و فقـر را شـاهدیم، در نتیجـه عقـب مانـدگی  عدم امنیت در نتیجه جنـگ

وه  در صدد ایجاد تحول عظـیم در ایـن شـی پیامبر لذاکشید ای را با خود یدک می گسترده

 نخستین تغییر را در فکر و اندیشه و بـاور انـسانی ایجـاد پیامبر گرامی اسالم .زیستن بود

 قهرا رفتار و کردار او نیز متحول خواهد شد، بـرای ،های انسانی تغییر نماید کرد، اگر اندیشه
ً

 پویـا  و مانند آب زنـده،نهادینه شدن این تمدن در جهت مدینةالنبی تالش کرد و دین جدید

 شـرایط ،های زمانی و مکانی عبور کرد، دراین گذر ر جریان حرکت و حیات خود از ظرفد

و خصوصیات مردم، به ویژه اهل بصیرت نیز دگرگون شد اما به علت انجماد فکری، رسوب 

و تصلب فرهنگ جاهلی در جان و روح عموم مردم، این تغییر پذیری امری طـوالنی بـود و 

که بعد از ظهور اسالم نه تنها فرهنگ جاهلی ریـشه . رگونه داشتنیاز به تداوم مدیریت پیامب

ای آهنگ جاهلیت را سر دادند، چنان کـه در حـدیثی از  کن شد؛ بلکه قد بر افراشت و عده

هـا بـدتر از  ام کـه آخـرین آن من بین دو جاهلیت بر انگیخته شـده«:  نقل شده کهپیامبر

به هرحال، پیامبر بزرگ اسالم در چنین عصری بـه  )٥٨: ١٣٨٥ ،زائی لک  (».باشد  میشان اولین

 مـردم را بـه ،به اوج خود رسیده بود و پیامبر از این توحش پیامبری مبعوث گردید که توحش

 را  مـدنی را از دل ایـن تـوحش بـه وجـود آورد و مدینـه فاضـله مدنیت گسیل داده و جامعه

 و تـدارک و اجـرای توسـعه  سـوی شهرنـشینی وحرکت به تالش دیگر پیامبر.تشکیل داد 

خطوط تجاری و مدینه، به تدریج در اطراف .  بودجزیره العربمقدمات تغییر اجتماعی در 

همراه  های پیامبر که با وحی اسالمی و مجاهدتدیدند های اولیه تمدنی را تدارک  هسته

  )٩١: ١٣٩٢، خاکرند (.بود

 ،باشـد کـه براسـاس آن ی مـی نیازمنـد قـوانین و مقـررات و پویـای ایی الجرم هرجامعه

البتـه قـوانین و مقرراتـی کـه خدشـه . های مدنیت در عمق جامعه ثابت و پایدار شـود ریشه

قوانین و مقررات هم  پیامبر اسالم .تواند مدنیت و پویایی را به ارمغان بیاورد باشد می ناپذیر

 ،خوانـد می فـرا و مردم را در مـسیر ترقـی و تمـدن اسـالداد الهی را در سطح جامعه تطبیق 

 قوانین و دستورات الهی حاکمیت، نظم پذیر ،ای ساخت که در آن  جامعه پیامبر،بنابراین

های حکومتی تشکیل داده، تـا بـر حفـظ نظـم نظـارت نماینـد و از  شده و مناصب و پایگاه
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حالت زندگی فردی به سوی زندگی شهری و شهر نشینی روی آورده و موجب تعالی فضائل 

ای حـائز مـدنیت و مناسـب زنـدگی   چنین جامعـه،نسانی، چون علم و هنر شدو ملکات ا

  .  های ایده آل و مدنی است کردن برای انسان

  اشـاره در گسترش و پیـشرفت فرهنـگ و تمـدن اسـالمیسهم علی به بخشی از -ب

  :کنیم می

ارکـان گیرد، انحـراف از  از مشکالتی که فراروی هر فرهنگ قرار می:مبارزه با انحراف. ١

 به انحراف کـشیده  پس از رسول گرامی اسالمفرهنگ ناب محمدی. اصلی آن است

شد و فرهنگ ثروت اندوزی، دنیا مداری و رفاه طلبی جایگزین آن شد، از این رو حـضرت 

أال و قـد قطعـتم ق« : فرمایـد ای می  در خطبهعلی
َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ َ

د اإلسـالم و عطلـتم حـدوده و أْیـ
َ َ َ ُْ َْ ُ َُ َُ ْ َّ

ِ
َ

ِ
ْ

ْمـتم  ُّ َ

گاه باشید شما رشته پیوند با اسالم را قطع و اجرای حدود الهی را تعطیل کردید و  ُأحکامه؛ آ َ َ ْ َ

که   برای اینحضرت علی )٣٤: ٢٧ ج،١٣٩٧، حرعاملی (».احکام اسالم را به فراموشی سپردید

رتی به صـوایی های خردمندانه  ها و فعالیت فرهنگ اسالمی را از انحراف نجات دهد تالش

پـس از . که اسالم لطمه نبیند و امت اسالمی دچار سرگردانی و پراکندگی نـشود، انجـام داد

هـا  های و دنیا طلبـی تصدی حکومت با انحرافاتی؛ مثل تبعیض اقتصادی و نژادی و بدعت

  .مبارزه کرد

 کوشـید تـا بـا سـخنان و تفـسیرهای امام علی :ن روشن ارکان فرهنگ اسالمییتبی. ٢

  .را روشن سازد) ها ها، باورها، گرایش نظام شناخت (اگیر، ارکان فرهنگ اسالمیجامع و فر

یکی از امتیازهای فرهنگ اسالمی، با الهـام از :ترویج فرهنگ اسالمی و آزاد اندیشی. ٣

 اهمیت دادن به خود در موضـوعات عقیـدتی و شـناخت وظیفـه و ی پیامبر قرآن و سیره

 قرآن و رهنمودهای نبوی را در این باره با ایمان و اعتقاد های  آموزهامام علی. تکلیف است

فتفکروا ایها الناس و تبـصروا، و «: داد نمود و مردم را به تکلیف و بینش فرمان می  میترویج

و بیندیـشید و عبـرت و موعظـه پـذیر باشـید و بـرای !  تفکر کنید ای مـردم:اعتبروا و اتعطوا

بـرای رشـد خـرد  امـام علـی )٤٣٧: ٤، ج١٤٢٢، تمیمی (».ای فراهم نمایید آخرت خود توشه

تـاریخ بـه روشـنی گـواهی . ورزی در جامعه، آزاد اندیشی را سرلوحه کار خویش سـاخت
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 بلکه در نامه خود داد نه تنها تفتیش عقاید را به هیچ روی اجازه ندهد که حضرت علی می

 نهـج (.هـا را رد کـرد باهات آنگیری به رفتار و اشت به مالک اشتر، تفتیش عیوب مردم و خرده

  )٥٣البالغه، نامه 

 نه تنها در گفتار، بلکه با کردار خویش نیز بر فرهنگ و تمدن امام علی:سیره عملی. ٤

. هـا ارج گـذاری بـه کرامـت انـسان اسـت یکی از این مؤلفـه. اسالمی تأثیر عمیقی داشت

یران قدیم صف بسته بودند تا با چنانچه یکی از دهقانان شهر انبار در ساحل فرات، به آیین ا

ای لطیف انتقاد   استقبال کنند، حضرت از این تکریم به گونههلهله و شادباش از امام علی

َو الله ما ینتفع بهذا امراؤکم، و انکم لتـشقون علـی« : کرد و فرمود َ ََ ُّ ُ َ ْ ُْ َّ ُ
ِ

َ ُ َُ َ ُ
ِ ِ

ْ َ
ِ
ْانفـسکم	ّ ُ

ِ
ُ ْ ْدنیـاکم، فـی َ ُ ْ  َو ُ

َتشقون ْ َ ْ َ
ِبه  ْرتکمِآخ فی ِ ُ

ِ
که امیران شما از این کار سودی نبردند و شما در دنیـا !  به خدا سوگند:َ

بـار  گردید و چه زیـان افکنید و در آخرت دچار رنج و زحمت می با آن خود را به زحمت می

  )٦٣٢: ٣٧البالغه، حکمت نهج (».است رنجی که عذاب در پی آن باشد

ه تفکر و تدبر در احوال کائنات و به تأمـل قرآن مکرر مردم را ب:تشویق به علم آموزی. ٥

چنانچـه گفتـه شـده کلمـه علـم و  )٩٨: ١٣٦٩،طباطبـائی (در اسرار آیات دعوت نمـوده اسـت

ْمن َو : بار در قرآن ذکر شده است و قرآن حکمت را خیر کثیر دانسته است٧٨٢مشتقات آن  َ 

یؤت
َ الحکمة ْ

َ َ ْ
ِ

ْ
ِفقدأوتی 

ُ ْ َ َ
خیراکثیرا 

َ ً َ
ب: ث نبـوی آمـده اسـتهمچنـین در حـدی،  ُطل َـ َ

م  ِالعل
ْـ

ِ
ْ

 

ِفر
َ

ضةی
ٌ َ

علی 
َ َ

کل 
ِّ ُ

ِمسلم 
ْ  )٩ :١  ج،٨٣١، بحرانـی (. علم بـر هـر مـسلمانی واجـب اسـتطلب :ُ

تـشویق بـه ، و توسعة تمدن اسالمی از دیدگاه اسـالمگیری  ترین عامل شکل نخستین و مهم

 الله نی ام العالم«: علم آموزی است
ّ

خداوند سبحان و منزه در زمین  عالم، امین : االرض  فی 

 علمنـ َمـن«:فرمـود در مـورد آن حضرت علـی )٨٩: ١٣٨٣: رازییش (».است
ّ  حرفـا، فقـد  یَ

ً َ

عبدا یرنَّیَص
ً

های متمدن شدن  رساند که یکی از شاخص  میاین کالم ملکوتی امام علی» 

  . آشنایی مسلمین با فرهنگ و دانش انسانی است،مردم

تـوان   مـیموارد متعدی همانند نهادهای علمی و آموزشی را:یپی ریزی تمدن اسالم. ٦

 در آن تأثیر به سزای نام برد که در پی ریزی و رشد تمدن نقش به سزایی دارند که امام علی
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 مسجد جامع کوفه را برای آموزش ارکان فرهنگ اسـالمی امام علی مانند مسج که داشتند

  )٢٨: ١،ج١٣٧٨ ،بخاری (.برای مسلمانان برگزید

  در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمیو قیام عاشورا  تأثیر صلح امام حسن. 2
  : از دریچه تأثیرگذاری بر تمدن مسأله جدیدی است نگاه کردن به صلح امام حسن-الف

 حفظ اسالم و شیعیان بود و خـود ،یکی از اهداف صلح: حفظ اسالم و خون شیعیان. ١

لوال« : فرماید مینماید و  ه می در این مورد اشارامام حسن
َ

ِاتیت لما تـرک مـن شـیعتنا  ما  ِ
َ

ِ
ُ ََ ُ َ

احد ِعلی وجه األرض
ٌ َ َ

اال قتل 
َ

ِ
ُ ّ

 کردم، روی زمین از شـیعیان مـا کـسی بـاقی  نمی اگر صلح:

  )٢: ٤٤ج، ١٣٩٣، مجلسی (».ندشد که کشته می ماند مگر این نمی

روز بـه روز  بیت  با اهلدشمنی معاویه بعد از رسول خدا:حفظ جایگاه امامت. ٢

شد و همیشه با آنان سر ستیز داشت و در صدد بود که جایگاه امامت را خدشـه  شدیدتر می

 معاویه تـالش مـضاعف نمـود تـا جایگـاه امـام در زمان حکومت امام حسن. دار نماید

 داد و صـلح را  جنگ را ادامه می اگر امام حسن، را خدشه دار نماید، در این زمانحسن

پذیرفت قطعا امام حسن نمی
ً

بـرد، چنانچـه امـام   را با آن یاران سست عنصر به اسارت می

به خدا سوگند من معاویه را بـه ایـن «: فرماید در فرمایشات خود خطاب به یاران بی وفا می

اند که شیعه و پیرو من هستند، ولـی نقـشه   خیال کرده]این مردم[ زیرا،دهم مردم ترجیح می

به خدا اگر مـن از معاویـه . دزدند  میبرند و مالم را کشند، اثاثیه مرا به غارت می قتل مرا می

 ».پیمانی برای حفظ جانم بگیرم، بسیار بهتر است که در میان یاران خـودم در امـان نباشـم

 را خریـده بـود و بـا تفرقـه و دو معاویـه فرمانـدهان امـام حـسن )٢٠: ٤٤ ج،١٣٩٣مجلسی،(

آن حضرت پدید آورده بود، این جنگ قطعـا بـه شکـست سـپاهیان دستگی که در لشکریان 
ً

انجامید، عالوه بر کشتن لشکریان، شیعیان نیز در طول تاریخ قتل عام شده   میامام حسن

  .گرفت  نمی شکلایفا کنند،شیعیان در ظهور آن نقش مؤثر باید و تمدن آتی اسالمی که 

در دولت اسالمی وجـود داشـت، خطر هجوم رومیان همواره : خطر تهاجم خارجی. ٣

هایی از خاک روم، به تـصرف  خورد که که بخش  میالبته این خطر بیشتر در زمانی به چشم
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، با شنیدن خبر ندآن بودگیری  رومیان دنبال فرصت مناسب و بازپس. مسلمانان در آمده بود

 امـام بـا . و معاویه، آنها در صدد تجهیز نظـامی و حملـه بودنـدمیان امام حسناختالف 

جدش و تأسی از پدر بزرگوارش در چنین موردی مصلحت جامعه اسـالمی را  عمل به سیره

گردد تا کشورهای اسالمی از تـسلط غیـر  در نظر گرفته و مجبور به امتیاز دادن به معاویه می

  تر حفـظ نمایـد و سـیره مسلمانان بر کشور اسالمی جلوگیری کند و اسالم را از خطر بزرگ

  )١٨٦: ١٣٨٣ گیلکی، (.برای همیشه حفظ شودرا رش جدش و پد

 در رهبری دچار شـک و تردیـد امت در عصر امام حسن:مبارزه با انحرافات فکری. ٤

شده بود و صلح روشی بود کـه بـه وسـیله آن وثـوق و اطمینـان بـه رهبـری و نجـات جـان 

 بـه جامعـه  روح امیـد و اطمینـانگشت، با صلح امام حسن  جامعه باز میبهمستضعفان 

هـای اولیـه امـام در روزهـای   تالش.اسالمی بازگشت و مردم را از خطر انحراف نجات داد

بـه  امـوی -های موجود بود که در واقع زاییده تفکر عثمـانی نخستین حکومت، حل چالش

 مجری آن تفکر غلط معاویه بود که جامعه را از مسیر اصلی به ، و در آن زمانرفت  میشمار

 بـه رهبـری معاویـه در اموی-امام با درک درست از اهداف جریان عثمانی. دانحراف کشان

تحریک جامعه اسالمی و تحدید افکار عمومی جامعه به اثر پذیری و تغیر در نوع نگرش به 

گیـری و رفـع  های خـود را در پـیش مباحث حاکمیتی و رهبری، نقطه ثقل سخنان و فعالیت

 بـه رسـول شا یادآوری نـسب خـود و نزدیـک بـودنانحرافات فکری جامعه متمرکز کرد و ب

 ابن ابـی الحدیـد در شـرح نهـج.  و خود دانست، خالفت را حق فرزندان پیامبرخدا

تـوان آن را  کنـد کـه در واقـع مـی  و معاویه اشاره میگویی از امام مجتبی البالغه، به گفت

ه از فروریختگـی های فکری و فرهنگی امام در نگهـداری جامعـ فصل الخطابی در فعالیت

کید بر حق خالفت اهـل بیـت :  دانـستفکری و سیاسی و صیانت از جایگاه رهبری و تأ

به سبب ترسی که از منافقین و احزاب داشتیم تحمل کردیم و چیزی ابراز نکردیم تا اینکـه «

امروز گرفتار تو شدیم، کسی که هیچ سابقه در دین ندارد و پـدرش بـدترین دشـمن رسـول 

 عـصر امـام امـوی- تفکـر عثمـانی)٢٢: ١٦ ج،١٣٩٥،ابی الحدیـد (». او بوده استخدا و کتاب

، نقش مؤثری در گردش فکری و تغییر مواضع سیاسی جامعه ایفاء کرد و علی رغم حسن
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سفانه با وجود فضای سنگین اجتمـاعی بـر جامعـه أهای سازنده امام، مت ها و فعالیت تالش

دیگر با دوری جستن از امـام و رهبـر  مردم بار.  نیاوردعراق، جامعه زیر نفوذ این تفکر دوام

 مجبور نمودند، ، را به صلح با معاویه و واگذاری حاکمیت به بنی امیهخویش، امام حسن

 . اسالمی بـود ترین گزینه برای حفظ اسالم و توسعه البته این صلح در چنین فضایی مناسب

  )١٨٠: ١٣٩٣،لنبی امام حسن مجتبیدبیر خانه کمیته علمی همایش بین المللی سبط ا(

 پس از صلح به مدینه برگشت وشروع بـه فعالیـت امام حسن:ایجاد مکتب تربیتی. ٥

 و پـدرش پیامبر  در حوزه معارف اسالمی و پندهای روح بخش دینی که بر گرفته از سیره

ی بود، پرداخت و روح ایمان باوری و خدا گرایی و حـق محـوری را در میـان امـت اسـالم

عالمان، محدثان و راویان زیادی از مکتب آن حـضرت بهـره جـستند و از  .استمرار بخشید

مناطق و شهرهای دور و نزدیک، از جمله کوفه به محـضر آن حـضرت رسـیده و از جلـسه 

هـای   در کنار نشر علوم اسالمی بـه ارزش،آن حضرت.  بهره وافر یافتند وی درس و پندهای

رای تعمـیم و توسـعه تمـدن اسـالمی تالشـی زیـادی نمـود و اسالمی نیز توجه داشت و بـ

ها در توسـعه و تمـدن اسـالمی نقـش بـه  شاگردان بی بدیلی تربیت نمود که هر کدام از آن

  )٢٨٨: ١٣٨٦ ، واردی (.سزایی داشتند

ّ حلقه اتصال جامع و معیار مهمی بـرای شـناخت، سـنجش، نهضت امام حسین -ب

عی است که اساس هویت و ماهیت قیام عاشورا احیاءگری احیاء دین و اصالح تمدن اجتما

نـاظر بـر » و انا مـن حـسین«و اصالح گرایی بوده است و شاید جمله نورانی نبوی مبنی بر 

نهضت حسین در جهت احیاء اندیشه و تفکر اسالم ناب نبوی . همین حقیقت متعالی باشد

ها و فساد فردی و  حجر و جمودگراییها، ت ها، گژاندیشی ها، تحریف بوده و مبارزه با انحراف

همـه  اجتماعی بوده و عنصر احیاءگری و اصـالح کننـده امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر

  .های دینی، انسانی، فردی و اجتماعی را شامل شده است حوزه

تر  ریوشناخت پیشینه فرهنگی دینی و نهضت حسینی از این منظر و با این رویکرد،ضر

  یام عاشورا الگویی بسیار مهم، مثبت و کارآمد در احیـاء اندیـشه دینـی باشد و ق و مغتنم می

تر در نهضت حسینی، عالوه بـر  نکته مهم )٢١٣: ١٣٨٧ ،رودگـر (.و تمدن اجتماعی خواهد بود
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چنانچه در سـخنان امـام ایـن مطلـب .  بود،گری دفاع از شرافت و کرامت انسان نیز اصالح

گاه باشید، آن زنا«: بیان گردیده کار پسر زناکار مرا میان شمشیر و پستی و خواری قـرار داده آ

  )٣١٦: ١٣٩٠،جعفری (».من ذلت و خواری را بپذیرم) محال است (است، ولی هیهات

 فضایل اخالقی در زنجیـر اسـارت خانـدان امـوی به تعبیر بهتر؛ در زمان امام حسین

فضایل و معـارف الهـی را بـه پروری حیوانی را گسترده و  پرستی و تن آنان بساط شهوت. بود

دسـت و پـای دیـن بـاز از ها را  فراموشی سپرده بودند و آن حضرت با نهضت خود، این گره

زد،زمـانی بـر اسـب سـوار  کرد، پرهیز از پستی تا آخرین لحظه در سخنان ایشان مـوج مـی

 هان باالی نیـزش ها و زمانی که سر مبارک بودند، وقتی که پایین قتلگاه و زیر باران تیرها و نیزه

البتـه  )٢١٦: ١٣٩٠،جـوادی آملـی (»موت فی عز خیر من حیـاة فـی ذل«: بود شعارشان این بود

نهضت عاشورا هم در جهت اصالح فرهنگ دینی و تمدن اسالمی بـی نظیـر بـود و هـم در 

در در این راستا مـوارد زیـر را حذف فرهنگ و تمدن ضد دینی و تمدن انحرافی مؤثر بود که 

  :بینیم  میام و نهضت حسینی به وضوحاهداف قی

شان پیرامون خود ساخته و پرداخته بودنـد  نابودی دین دروغینی که امویان و اطرافیان. ١

  و رسوا ساختن روحیه جاهلی ضد دینی امویان؛

 از طریـق خلـق روحیـه نـستندتوا پاشیدن بذر احساس گناه در جان همه افراد که می. ٢

  ت را در برابر زندگی جامعه و تمدن اسالمی بیافریند؛خود انتقادی، احساس مسئولی

آفرینش نگرش جدید و احیای فرهنگ و تمدن اسالم ناب برای انسان عرب مسلمان . ٣

  های نورانی و درخشان؛ و گشودن چشم آنان به جهان

بر انگیختن روحیه جهاد در انسان مسلمان برای ساخت دو باره جامعه و تمدن اسـالمی . ٤

 )١٧٣: ١٣٨٦، شمس الدین (هایی جدید و جهت بازگرداندن اعتبار انسانی او؛  پایهبر مبنای

تمدن اسالمی دادگری است که در جای جای قـرآن کـریم بـا دو های  یکی دیگر از پایه

  اطهارهئمه ا گرچه هم)٢٤: ١٣٨٨، بینش (.تعبیر قسط و عدل از آن سخن به میان آمده است

بن معاویه جای خود را بـه عـداوت و قـساوت  در زمان یزید اما عدالت ،تجسم عدالت اند

 بعـد از تـشکیل  امام حسین، بنابراین، تمدن و توسعة دین الهی رو به افول بود لذاداده بود
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این دولت به رهبری یزید از مدینه حرکـت کـرد و حـج را نیمـه تمـام گذاشـت، تـا تمـدنی 

اسالمی نهادینه کرده بود، دوبـاره احیـا  با زحمات زیادی در جامعة اسالمی را که پیامبر

تـرین   به یاری ایشان برخواسـتند، اصـل عـدالت، اساسـیمؤمنان به دین محمد. نمایند

استراتژی این حرکت بود تا تمدنی را فرا روی بشر قرار دهد که همة امور در جایگاه حقیقـی 

  )١٨٦: ١٣٩١،نجفی (.خویش قرار گیرند

 ،هـای روز عاشـورا ای بیداری مردم تالش کرد و خطبـه تا آخرین لحظه برامام حسین

مـردم  «: لذا فرمودخواست مردم را از خواب غفلت بیدار کند  میبهترین سند است که امام

به شـما بگـویم ! خواهم من می! خواهم من خیر شما را می! سخن مرا بشنوید! شتاب مکنید

دید و انصاف دادیـد و دیدیـد مـن اگر سخن مرا شنی! ام برای چه کاری به سرزمین شما آمده

این جنگ که هر لحظه ممکن است درگیرد، از میان برخواهد خاست اگـر ! گویم درست می

 البته تردید نیـست )١٦٩: ١٣٨٥ ، شهیدی (».گیر شما خواهد شد به راه انصاف نروید زیان دامن

فته است، بلکه که امام این سخنان را برای رهایی از چنگ دشمن و یا ترس از کشته شدن نگ

  .برای خیر خواهی و مردم دوستی و مصلحت اسالم و مسلمانان بوده است

   تا امام جعفر صادق از امام سجادگسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمی. ٣

ّپس از حادثه کربال، تشیع از لحاظ کمـی و کیفـی و در بعـد سیاسـی و اعتقـادی در  -الف

 در ابتدا روش چـشم انـداز  امام سجاد،برهه از زماندر این . بدترین وضعیت قرار گرفت

فقهی شیعه را مشخص فرمود و با ترویج اشاعه طـرز تفکـر شـیعی، آن را از ورطـه سـقوط 

طلبی و  رفاه از سوی دیگر، جامعه اسالمی دچار انحراف شدیدتری شده و روحیه. نجات داد

 برای بیـان بخـشی از عقایـد اددنیا زدگی بر آن غلبه کرده بود، در چنین وضعیتی امام سج

وفرهنگ اسالمی از دعا بهره گرفته و بار دیگر تحرکی در مردم برای توجه به عبادت و بندگی 

 در این نوشتار فقط بـه عنـوان کـردن ایـن )٢٤، فقـره ٦صحیفه سجادیه، دعای (.خداوند ایجاد کرد

  :کنیم  می اکتفااقدامات فرهنگی امام سجاد

  ؛ن اصل در تعامالت فرهنگی شیعهتقیه، محوری تری. ١

  ،نقل احادیث. ٢
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 در حـالی کـه نیـازی بـه امـام سـجاد: توجه به موالی در سیاست فرهنگی ائمـه. ٣

در کتب روایی . ها بود این خریدن تنها برای آزاد کردن آن. خرید ها را می بردگان نداشت، آن

 زیـادی، هدر شـهر مدینـه عـد امـام. اند امام قریب به صدهزار نفـر را آزاد سـاخت نوشته

خورد کـه همگـی از مـوالی  چون یک لشکر از موالی آزاد شده، از زن و مرد به چشم می هم

ها که بـر اسـاس فقـر یـا نیازهـای   به هرحال، نجات انسان)٢٨٠: ١٣٧٦ ،جعفریان (.امام بودند

هـا  ل آندادند امام شبانه روز بـرای نجـات و اسـتقال دیگر خود را در معرض فروش قرار می

 و مکتـب کمک کرده و این خود خدمت گرانبهایی جهت آشنایی آنان با فرهنگ اهل بیت

 .اسالم راستین بود
 با یکدیگر اختالفاتی داشتند و همین امر باعـث امویان در عصر امام محمد باقر -ب

گـاهی کـافی را نداشـته باشـند علمـی امـامهـای  شد تا برخی از آنان نسبت به فعالیـت   آ

علمی به فرهنگ های  فرصتی در اختیار آنحضرت قرار گرفت تا با اعمال برخی از سیاستو 

  دوره نابسامانی را طـیهمچنین اوضاع فرهنگی عصر امام. اسالمی خدماتی را ارائه دهد

هـای  عقیـدتی و فقهـی و چـالشهـای  فکری، تنشهای  کرد زیرا با ظهور برخی از نحله می

  فرهنگی اقـدام بـه تنقـیح های   با برخی فعالیت بود و امام باقراعتقادی به اوج خود رسیده

حـضرت در زمینـه   برخی از اقـدامات آن.فکری نمودندهای  و پاسخگویی به شبهات نحله

  :باشد  میفرهنگی به شرح ذیل

مختلف کالمـی در عـصر های   که شاهد پدید آمدن فرقهامام باقر :تاسیس دانشگاه -

 اقدام به تاسیس دانـشگاه بزرگـی نمـود کـه در ،ور ایجاد نهضت علمیبنی امیه بود، به منظ

از آیـات گیـری   به اوج شکوفایی خود رسید، آن امام همام با بهـرهزمان حیات امام صادق

از گیـری  اسالمی  را بـا بهـره قرآن، به تبیین مسائل فقهی و اعتقادی مبادرت ورزید و  عقائد

مختلـف علمـی پرداخـت و های  رورش شاگردان در زمینهمبانی قرآنی  بررسی نمود  و به پ

توان به زراره بن اعین، محمـد   میموفق به تربیت چهارصد و شصت و دو نفر شاگرد شد که

  )٣٣: ١٣٨٩مریجی، (.بصیر به عنوان مشهور ترین آنان اشاره نمود بن مسلم و ابو
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   از شـیعیان از  بـسیاریتـا دوران امـام محمـدباقر:تفکـر شـیعیهـای  تحکیم بنیـاد -

گاهی کامل نداشتند در حالی کـه عطـش بـسیاری نـسبت بـه فراگیـری    معارف ناب تشیع آ

له باعث شده بود تا با استفاده از منابع اهـل سـنت کـه اهـل أعلوم الهی داشتند و همین مس

  حـضرت پـیش  آن.  در گوشه عزلت قرار گرفته بـود، از معـارف شـیعه بـه دور افتنـدبیت

 را که تا آن زمان باحث فرعی، مساله امامت را تنقیح نمود و مذهب اهل بیتاز ورود به م

نیافته بـود را تثبیـت نمـود و تـالش )  با استفاده از قرآن و سنت ( آن رافرصت اثبات منطقی

 ایـدیگانه مذهب رساننده به سوی کمـال معرفـی نمآن را به منطقی های  نمود تا با استدالل

  )٤٠:همان(

با به حکومت رسیدن صـاحبان سـقیفه زمینـه انحرافـات :انحرافات فرهنگیمبارزه با  -

 بـه عنـوان مفـسر  ( در جامعه اسالمی پدید آمد، آنان که با کنار زدن اهل بیت،فکری نیز

هـا  و انحرافـات عقیـدتی گـشتند و پـس از دهها  ، باعث ایجاد انواع کژی)متشابهات قرآنی

تـوان بـه   مـیساله نمود کهها  ت ازاله انحرافات ده تالش وافری جه امام محمد باقر،سال

 بـه تجدیـد قـوا ،که در آن زمـان (انحرافاتی از قبیل مبارزه با اندیشه خوارج با مناظره با آنان

که برخی از آنان توسط بنی امیه جهـت اخـذ منـافع  (، مقابله با قدریه و جبریه)پرداخته بود

حـضرت   آن، از ایـن رو،کذابین، اشاره نمود، معارضه با غالین و )شدند  میخاص حمایت

 فرهنگی خود موجب پیشرفت  تمدن اسالمی که قسمت عظیمـی از ، با خدمات علمی،نیز

  )٤٢:همان (.دی گرد،آن، نیاز به پشتوانه دینی و عقیدتی داشت

 اوج شــکوفایی مــذهب شـیعه بــود، زیــرا از لحــاظ سیاســی، دوران امـام صــادق -ج

ن بنی امیه و بنی عباس بر سر حکومـت در گرفـت و ایـن فرصـت فراوانی بیهای  کشمکش

مناسبی را در اختیار آن امام همام قرار داد تا اقدام به تبیین معارف قرآنی و ادامه دادن راه پدر 

از خود نماید و خدمات علمی فرهنگی بی نظیری را به تشیع و اهل سنت نماید که به برخی 

حکومت گیری  با مبارزه بنی امیه و بنی عباس جهت به دست در واقع،.نماییم  میاشارهها  آن

  : نیز از حیث علمی به موارد ذیل همت گماردفرصتی پیش آمد تا امام صادق



  ٧١        در گسترش و پیشرفت فرهنگ و تمدن اسالمیبررسی نقش ائمه شیعه تا امام رضا

 اقدام به ،حضرت جهت نیل به این هدف آن:عقیدتی و اخالقیهای  انتشار آموزه -الف

ود و کـانون بحـوث  مرکزیت پیـدا نمـ مسجد النبیکه برپایی دانشگاهی در مدینه نمود 

  .مختلف علمی گردید

 که اقدام به دهد، تعداد شاگردان امام صادق  میتاریخ شهادت: پرورش شاگردان -ب

 فراگیـری .دهـد  میتشکیلفراگیری علم  از محضر آن امام بزرگوار نمودند را چهار هزار نفر 

حـضرت در درس   جهت بهره بردن از آن،علم منحصر به شیعیان نبود و حتی اهل سنت نیز

تـوان بـه مفـضل بـن   میمشهورترین شاگردان شیعه آن امام همام. جستند  میایشان شرکت

.....  جابر بـن حیـان و، زراره بن اعین، محمد بن مسلم، هشام بن حکم،من الطاقؤ م،عمر

تـوان از   مـیاز علـم ایـشان را یافتنـدگیری  اشاره نمود  و از علمای اهل سنت که توفیق بهره

 محمـد ،ثـوری  سـفیان، مالک بن انس رئیس مذهب مالکی،یفه رئیس مذهب حنفیابوحن

  .  نام برد،بن حسن شیبانی  و یحیی بن سعید

 ،علوم مختلف دینی همچون فقـهتعلیم  نه تنها به امام صادق:تعلیم علوم مختلف -ج

  آن.رزیـد اهتمـام و، کالم، تفسیر و دیگر علوم اسالمی اقدام نمود به دیگر علوم نیـز،اصول

 ، شـیمی،مختلف علمی همانند ریاضـیاتهای  حضرت اقدام به تربیت شاگردانی در زمینه

  .نمود...... فلسفه و

مختلف از آنحضرت نقل شده بـه گونـه ای های   در زمینه،همچنین احادیث فراوانی نیز

 .انـد که از ابان بن تغلب سی هزار حدیث و محمد بن مسلم شانزده هزار حدیث نقل کـرده

   )١٤: ١٣٨٦، خطیبی(

احیای مجدد فرهنگ اصیل اسـالمی و اوج تولیـد   و امام باقرباالخره دوره امام صادق

 قیام علمـی بـرای  و فرزندش امام صادقترین اقدامات امام باقر از مهم. فرهنگ شیعه بود

  )٢٠٧:  ١٣٨١  ،جعفری  (.تهذیب شیعه و حرکت در جهت نفی غلو و دور کردن شیعیان از آن است

   در تمدن اسالمینقش امام کاظم و امام رضا. 4
ّ در اوج تحـرک فرهنگـی و فکـری بعد از ایـن دوره سیاسـت فرهنگـی امـام کـاظم -الف
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 اتخـاذ کـرده  همان راه و روشی را داشت که امام صادقامام کاظم. عباسیان، شروع شد

گاهی دادن عقیدتی و روبه:  یعنیبود ی با عقاید انحرافی مختلـف روی برنامه ریزی فکری و آ

 محوری ترین بحث عقیدتی، توحیـد و صـفات خـدا ، در این دوره)٤٥٢: ١٣٩٢،خاکرند (دینی

تـرین نظریـات در ایـن بـاره ارائـه داد و   با تکیـه بـر قـرآن کـریم اصـیلبود که امام کاظم

 او تر از آن است که که کسی بتوانـد بـه حقیقـت صـفت خداوند باالتر و بزرگ«: فرمود می

برسد، پس او را همان گونه که خـودش توصـیف فرمـوده بـشناسید و از غیـر آن دسـت بـر 

 عرصـه نـزاع را از پلیدانـهمون أ مـ، بعد از سپری شـدن ایـن دوره)١٠٥: ١٣٦٣، کلینی (».دارید

 با مطرح کردن اندیـشه معـارض  و مشکالت اجتماعی و سیاسی به عرصه فرهنگی کشانید

 پلیـدش  با معتزله همراه شد که این همراهی او را به هدف،تمقابل مکتب علمی اهل بی

 به مرو، جلسات علمی بـا افـراد مختلـف از علمـا او پس از آوردن امام رضا. کردزدیک ن

  : عبارت بود ازمونأاهداف م. داد تشکیل 

  ایستادگی او در مقابل اهل حدیث؛ . ١

 داشـتند و ر باره ائمه اهل بیتبا کشاندن امام به بحث، تصوری را که عامه مردم د. ٢

آنان را صاحب علم خاص مثال از نوع 
ً

 .دانستند، از بین ببرد می» علم لدنی«
 ، مصادف با آغاز مقدمات شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی بـودعصر امام رضا -ب

مون با نوشتن نامه ای به پادشاه روم از او درخواست کرد مجموعه ای از علـوم مختلـف و أم

 برخی فالسفه را به مملکت اسالمی ارسال نماید و در همین زمان بود که ترجمه علـوم آثار

 ، ابـن بطریـق  و سـلما، توسط دانشمندانی همانند حجاج بن مطـر،مختلف سایر ادیان نیز

   ،طبـی و شـیمی راهـای  خالـد بـن یزیـد کتـاب.مون شدت بیشتری یافـتأتحت نظارت م

ع کتاب کلیلـه و دمنـه فالینوس و سقراط  را و ابن مقجهای  حنین بن اسحاق برخی از کتاب

  له اگر چه ابواب سایر علـوم را بـه روی مـسلمانان گـشود أ همین مس،را به عربی برگرداندند

فـراوان  گـشت و در هـای   به همراه آورد و موجب بحث و منـاظره،اما مضرات مختلفی نیز

 زیـرا در بـین ایـن متـرجمین ،ن شـدبرخی از موارد باعث تزلزل در افکار و عقاید مـسلمانا

 وجـود داشـت کـه ،ای هنـد  برهمنـه، صائبی،افرادی متعصب از ادیان دیگر مانند زردشتی
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مـسلمانان برخـی از مترصد ترویج افکار مسموم خود به افراد سست ایمان بـوده و ازجهـل 

  .سوء استفاده کردند

 اقـدام بـه ،اسـان کـرده بـود را مجبور به نقل مکان از مدینه بـه خرمون که امام رضاأم

 کـرد و بـه زعـم اینکـه آن  مـیترتیب مجالس علمی با حضور بزرگان دین یهـود و مـسیحی

  ن علمـی أحضرت مسلط به مبانی علمی و دینی ادیان مختلف نیست قصد ضربه زدن به شـ

 راغب به تشکیل جلـسات منـاظره ، که خود نیزامام. داشترا و موقعیت اجتماعی ایشان 

 فرصت را غنیمـت ،نگری و تبلیغ دین مبین اسالم و تبیین مذهب حقه شیعه  بودجهت روش

   بـا ،شـان، بـا زبوریـان بـا زبورشـان  با مسیحیان با انجیل،شان شمرد و با یهودیان با تورات

ستاره پرستان با شیوه خودشان و با شیوه منطقی و استداللی به مناظره پرداخت و تمامی آنان 

هـای  توان با شـیطنت  نمیمون دریافت که سرچشمه علوم راأانی که م زم. ساختمغلوبرا 

شـد  را   مـی برگـزار، جلسات و مناظرات علمی که در کاخ خـود،بچه گانه درمانده ساخت

 در پـی حـذف فیزیکـی آن امـام تعطیل نمود و با احساس خطر کردن نسبت به امام رضا

  .همام برآمد

 همـت ،ذاهب مختلف، نسبت به تربیت شاگردان نیز عالوه بر مناظره با ادیان و مامام

سـی  (گمارد که برخی از آنان صاحب تالیفات عدیـده بودنـد از جملـه حـسین بـن سـعید

و ) بیست و هشت کتـاب  (محمد بن عمر واقدی) شانزده کتاب (، صفوان بن یحیی)کتاب

 سیـصد و  را بـهوشیخ طوسی نیز تعـداد رجـال امـام رضـا)  پانزده کتاب (موسی القاسم

  )٦٧: ١٣٨٥ایزدخواه، (.هیجده نفر رسانده است

  گیري نتیجه
ی تمدن اسالمی همواره براساس اصول بنیادین اسالم شـکل   در تمدن و توسعهنقش ائمه

 تمـدن اسـالمی در دو ه نخستین کسی بـود کـه در گـسترش و توسـعپیامبر. گرفته است

ی، در کنـار کعبـه بـرای گـذار انـسان از و علنـ» ارقم بن ابی االرقم«ّمرحله سری، در خانه 

 در حـد جاهلیت به مدنیت تالش جدی و مؤثر نمود، البته خـود پیـامبر گرامـی اسـالم
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امکان متمدن بود و دین اسالم، که مطابق با فطرت و مورد قبول هر عقلی سـلیم اسـت، در 

بنیاد  متوسط پیامبر گرامی اسالاسالمی نوع خود تجسم مدنیت و عقالنیت است، تمدن 

و بـین ) شـبه جزیـره عربـستان (فرایند دیگر تمدن اسالمی، به دو صورت داخلی.نهاده شد

دعـوت عملـی و علنـی از  در )  به پادشاهان کشورهای اسـالمیهای پیامبر نامه (المللی

  . به دین اسالم، انجام گرفتسوی پیامبر

ان شـکوفایی تمـدن البته گسترش و توسعه تمدن اسالمی فراز و نـشیب داشـت کـه دور

 در حفظ، اسـتمرار و معصومین   بود، ولی نقش ائمهاسالمی از همان زمان رسول الله

 شکوفایی بیشتر تمدن اسالمی به مرور زمان بود که بعد از رحلت پیـامبر گرامـی اسـالم

 نخستین کسی بود که مبـارزه بـا انحـراف و حضرت علی. لیت بودندئووعهده دار این مس

کرد و مردم را به سیره رسول اللـه و   از زمان برای مردم روشن می ی را در هر برههگژروی امو

چنین این وضعیت به همین منوال تا زمان حکومت امام حسن  هم. نمود دین خدا دعوت می

امام در زمانی به خالفت رسید که فضای جهان اسالم بسیار آلوده و .  ادامه داشتمجتبی

 عدالتی، تاراج بیت المـال و ایجـاد رعـب و وحـشت در جامعـة مسموم از ظلم و ستم، بی

 هجـری او یزیـد، فرزنـدش ٦٠بعد از مرگ معاویـه در سـال . مسلمین از سوی معاویه بود

محـو اسـالم و فرهنـگ اسـالمی بـود و بـرای تثبیـت  هـدفش راجانشین خـود قـرار داد، و

 در از بـین بـردن تمـامی امپراطوری سلطنتی در قدم اول اقدام به اخذ بیعـت نمـود و سـعی

  .ّمتمردین کرد

تر بود کـه یزیـد خـود را خلیفـه  بسیارخطرناک البته این وضعیت در زمان امام حسین

  امـام حـسین،که فسق او برای مردم روشن بود، در این زمـان خواند در حالی مسلمین می

چنین  فت، هماقدام عملی نمود و جلوی این بدعت را با خون پاک خود و تمامی یارانش گر

  ی ائمـه  و همـه، امـام رضـا، امام کاظم، امام صادق، امام باقرجایگاه امام سجاد

 فرهنگ و تمدن اسالمی بی نظیر بوده که هر کدام از امامـان بـر  اطهار در گسترش و توسعه

اساس مقتضیات زمان خودش در جهت شکوفایی فرهنگ و تمدن اسالمی تالش جـدی و 

  . فراوان نمودند
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