
1395

اىن کتاب داراى نوار آموزشى قرائت 
دانش آموزان  است.  دروس  آىات 
عزىز مى توانند با همکارى دبىر محترم 
نماىندگى  طرىق  از  آن  تهىٔه  به  نسبت 
انتشارات مدرسه در شهرستان خود، 

اقدام کنند.

www.konkur.in

forum.konkur.in



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه رىزى آموزشى

برنامه رىزى محتوا  و نظارت بر تألىف: دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
نام کتاب: قرآن و تعلىمات دىنى )3( دىن و زندگى سال سوم دبىرستان ـ 251

پىشنمازى،      سّىدصادق  حجة االسالم  پارسانىا،  حمىد  حجة االسالم  تألىف: محمد مهدى اعتصامى،  و  برنامه رىزى  شوراى 
سلطانى،   حجة االسالم محمدابراهىم  دلبرى،  خالقىان، سّىدمحمد  عباس  جوارشکىان، فضل الّلهٰ 
حجة االسالم  حسىن سوزنچى  ،حجة االسالم على شىروانى،  سىد حمىدطالب زاده، سّىدمحسن مىرباقرى 

و مسعود وکىل
مؤلف: محمدمهدى اعتصامى

وىراىش: واحد وىراىش دفتر تألىف کتاب هاى درسى ابتداىی و متوسطه نظری
 آماده سازى و نظارت بر چاپ و توزىع : ادارۀ کلّ  نظارت بر نشر و توزىع مواد آموزشی

ـ  ساختمان شمارۀ ٤آموزش و  پرورش)شهىد موسوی(                                                    تهران: خىابان اىرانشهر شمالی 
ـ  ٨٨٨٣١١٦١، دورنگار: ٨٨٣٠٩٢٦٦، کد پستی: ١٥٨٤٧٤٧٣٥٩،                    تلفن: ٩

www.chap.sch.ir :وب ساىت                  
   مدىر امور فنی و چاپ: لىدا نىک روش

طراح گرافىک و طراح جلد: امىر نساجى
صفحه آرا: شهرزاد قنبری

حروفچىن: فاطمه باقری مهر  
مصحح: حسىن چراغی، علی نجمی   

امور آماده سازی خبر: سپىده ملک اىزدی  
امور فنی راىانه ای: حمىد ثابت کالچاهی، مرىم دهقان زاده  

ناشر: شرکت چاپ و نشر کتاب هاى درسى اىران  : تهران ـ کىلومتر 17 جادّۀ مخصوص کرج ـ خىابان 61 )دارو پخش( 
ـ   37515 ـ   44985161 ، دورنگار : 44985160، صندوق پستى : 139 تلفن : 5   

چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی اىران »سهامى خاص« 
سال انتشار و نوبت چاپ: چاپ دوازدهم 1395

 حقّ چاپ محفوظ است.

ISBN   964 - 05 - 1371 -7     964-05  -1شابک    ٧- ٣٧١

www.konkur.in

forum.konkur.in



زندگى در دنىاى امروز، زندگى در مدرسۀ اراده است و سعادت و شقاوت هر انسانى به 
ارادۀ همان انسان رقم مى خورد. اگر بخواهىد عزىز و سربلند باشىد، باىد از سرماىه هاى 
عمر و استعدادهاى جوانى استفاده کنىد و با اراده و عزم راسخ به طرف علم و عمل 

و کسب دانش حرکت نماىىد.
)صحىفۀ نور، ج 21، ص 25(  

www.konkur.in

forum.konkur.in



 171  در مسىر 
 174 درس چهاردهم: زمىنه هاى پىوند 
 188 درس پانزدهم: پىوند مقّدس 
 200 درس شانزدهم: کانون مهر 

215 کتاب نامه 

 155  پاىدارى در عزم 
 158 درس سىزدهم: عّزت نفس 

 5  اندىشه و قلب  
درس اول: هداىت الهی   8 

درس دوم: هداىت مستمر   20 
درس سوم: معجزه اى از نوع کتاب   36 

درس چهارم: گسترٔه رسالت پىامبر   48  
 درس پنجم: تداوم رسالت   58 
درس ششم: جاىگاه امامت   74 
 درس هفتم: وضع فرهنگی و سىاسی عصر ائمه   84
درس هشتم: احىای ارزش های راستىن   94

درس نهم: خورشىد پنهان   108 
درس دهم: در انتظار طلوع   116 
درس ىازدهم: مرجعىت و والىت فقىه   132 
درس دوازدهم: وىژگی های حکومت اسالمی                                            142 

ء

ءء

ء

www.konkur.in

forum.konkur.in



سالم بر شما
کتاب دين و زندگى (۳) در ادامٔه کتاب هاى سال اّول و دوم در اختيار شماست. در اين کتاب نيز قدم هاى 
ديگرى براى برنامه ريزى زندگی براساس دين برداشته مى شود و راه هاى ديگرى براى رسيدن به موفقيت هاى 
باالتر پيشنهاد مى گردد. اين کتاب نيز به گونه اى نوشته شده است که در يادگيری آن، حضور فعال و پويا داشته 
باشيد؛ توان فکرى خود را به کار گيريد، احساس خويش را بيان کنيد، خالقيت هاى ادبى و هنرى خود را نشان 

دهيد و باالخره، مطابق موقعيت و سليقٔه خويش، برنامه ريزى کنيد.
اکنون، بار ديگر نکاتى را که در سال گذشته توضيح داده ايم، يادآورى مى کنيم: 

۱ــ قسمت هايى از کتاب با مشارکت شما تکميل مى شود؛ اين قسمت ها عبارت اند از: 
ــ معنا کردن برخى از عبارات و آيات شريفٔه قرآن کريم؛ با اين کار، احساس خواهيد کرد که با اندکى 

تالش مى توان معناى آيات را فهميد و در آن ها تفکر و تدبر کرد. 
ــ در برخى از درس ها، عنوان هاى فرعى داخل درس را شما انتخاب مى کنيد. 

ــ نتايج موردنظر در برخى درس ها، با فعاليت فردى يا گروهى شما در کالس به دست مى آيد. 
ــ بخش «انديشه و تحقيق» در پايان هر درس با تفکر، تحقيق و مطالعٔه شما به انجام خواهد رسيد. 

۲ــ در پايانِ  بيش تر درس ها، با عنوان «پيشنهاد»، فعاليت هاى تحقيقى، ادبى و هنرى خواسته شده که 
با وجود اهميت بسيارى که دارند، انجام دادن آن ها داوطلبانه است. با اين حال، هر دانش آموزى که تعدادى از 
اين پيشنهادها را انجام دهد، حداکثر تا دو نمره به نمرٔه مستمر وى، هم در نوبت اول و هم در نوبت دوم، افزوده 

خواهد شد. 
۳ــ خداى جميل، خالق زيبايى ها؛ دين، سازندٔه انسان هاى زيبا؛ و هنر، وسيلٔه بيان زيبايى هاست. کتابى 
که مى خواهد شما نوجوانان عزيز را با زندگى دينى آشنا کند، نمى تواند «عارى از هنر» باشد. از اين رو کوشش ما 
بر آن بوده است که با الهام از قرآن کريم، محتواى علمى کتاب را همراه با طراحى هاى ادبى و هنرى عرضه کنيم. 

اميدواريم در آينده، اين کتاب با پيشنهادهاى شما زيباتر شود.
۴ــ آموزش اين کتاب در فضايى فّعال، پويا و با نشاط نيازمند حرمت نهادن به کالس و  صميميت متقابل 

شما و دبير گرامى است؛ بنابراين:
ــ برنامٔه دبير را براى هدايت کالس کامالً اجرا کنيد.

ــ به اظهارنظرهاى دوستان خود ــ  در هر صورت ــ  احترام بگذاريد.
ــ نظرات دوستان خود را با تجزيه و تحليل دقيق، ارزيابى کنيد.

١

www.konkur.in

forum.konkur.in



ــ بيش از اندازه تحت تأثير چندنفرى از دانش آموزان که احتماالً بيش تر نظر مى دهند، قرار نگيريد. شما 
هم با وارد شدن در گفت و گوها نشان دهيد که در فکر کردن تواناييد.

۵ ــ سعى کنيد در زمان پخش نوار آيات درس، هر عبارت را با دقت گوش کنيد سپس همراه با نوار 
به طور دسته جمعى بخوانيد. اين فعاليت بر توانايى شما در قرائت صحيح و زيباى قرآن مى افزايد.

۶ ــ براى تقويت توانايى  شما در قرائت قرآن کريم، دبير محترم مى تواند بخشى از قرآن را براى تمرين 
قرائت انتخاب کند. در اين صورت، ارزش يابى مستمر و پايانى قرائت، عالوه بر آيات کتاب، از اين بخش نيز 

به عمل خواهد آمد.
که  هستيد  شما  زيرا  شماست؛  فکرى  خّالقيت هاى  و  درونى  احساسات  حضور  عرصٔه  درس  اين  ۷ــ 
شهامت انديشيدن و ابتکار داريد. ما نيز اين نعمت الهى را ارج مى نهيم و معتقديم که ميزان موفقيت شما در اين 
درس، به ميزان تفکر،انديشه، ذوق و ابتکار شما بستگى دارد. اين کتاب نيز اگر فرصتى براى انديشيدن فراهم کند، 
موفق خواهد بود. در واقع، ما هرگز نخواسته ايم درس ها به گونه اى باشند که مطالب کتاب را با چند بار خواندن 
و حفظ کردن به خاطر بسپاريد تا در امتحان موفق شويد. پس شما هم به امتحانى ارزش دهيد که امکان فهميدن، 
فکرکردن، تحقيق و اظهارنظر را برايتان فراهم مى سازد. با توجه به آن چه گفته شد، ارزش يابى اين درس در دو 

بخش انجام مى گيرد:

بخش اّول: ارزش يابى مستمر؛ شامل: 
۱ــ قرائت صحيح آيات شريفه؛٤ نمره

۲ــ توانايى معنا کردن عبارات و آيات قرآنى که در کتاب ترجمه نشده است؛ ٣ نمره
۳ــ  انجام دادن فعاليت هاى داخل درس و پرسش از متن؛ ٥ نمره

۴ــ مشارکت در گفت   وگوها و کار گروهى؛ ٣ نمره 
۵  ــ پاسخ به سؤال های بخش انديشه و تحقيق؛ ٣ نمره

٦ ــ داشتن دفتر کار خوب و منظم؛ ٢ نمره 
توجه: انجام پيشنهادها، نگارش مقاالت تحقيقی و ارائٔه ابتکارهای علمی، ادبی و هنری تا دو نمره به 

معدل نمرٔه مستمر اضافه می کند. 

بخش دوم: ارزش يابى پايانى
اين ارزش يابى در پايان نيم سال اول در دو بخش انجام مى گيرد: ۱ــ قرائت آيات ۲ــ آزمون کتبى؛ و نيم 
سال دوم فقط داراى آزمون کتبى است. در آزمون کتبى بايد سؤال هايى طرح شود که بيش تر نيازمند تفکر و تجزيه 
و تحليل اند و قدرت تعقل و استنباط شما را ارزيابى مى کنند؛ بنابراين شايسته است کتاب را به نحوى مطالعه کنيد 

که پاسخ گوى اين گونه سؤال ها باشيد. 
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۷ــ سخن آخر اين که شما در اين کتاب قدم هاى ديگرى را در مسير زندگى بر مى داريد. اگر اين کتاب 
را روزنه اى به روشنايى حقيقت يافتيد، آن را نگه داريد تا در آينده، در کنار کتاب هاى سال هاى قبل و بعد، 
مجموعه اى از شيؤه زندگى اسالمى را در اختيار داشته باشيد. خصوصاً که در بخش هايى از کتاب، رّدپايى از 

فکر بديع خودتان به جا مانده است. باشد که فردا نسبت به کار امروز خود، احساس سربلندى کنيد. 
توجه: چند نکتۀ مهم دربارۀ ارزش يابى

۱ ــ آن چه با عنوان «براى مطالعه»، «پيشنهاد»، «گام» و «يادآورى» آمده و در پاورقى ذکر شده است، 
براى توسعٔه اطالعات دانش آموزان مى باشد. دبير محترم مى تواند در توضيح درس از آن ها استفاده کند و نمرٔه 
تشويقى براى آن ها در نظر بگيرد. اّما در ارزش يابى مستمر و پايانى و آزمون هاى ورودى دانشگاه ها نبايد از اين 

قسمت ها سؤال طرح شود. 
۲ ــ آيات و عبارات قرآنى که در کتاب ترجمه نشده است، در کالس توسط دانش آموزان ترجمه و به 
طور جمعى زير نظر دبير محترم تصحيح  مى شود. دانش آموزان تنها ملزم به معناى اين  بخش از عبارات قرآنى 
هستند. از اين رو معنا کردن آياتى که ترجمٔه آن ها در کتاب آمده است، نبايد در ارزش يابى مستمر و پايانى و 
آزمون هاى ورودى دانشگاه ها مورد سؤال قرار گيرد.  هم چنين نبايد از معنى  کلمه يا لغت سؤال شود. لغاتى 
که در پايان آيات برخى درس ها آمده، فقط براى کمک به دانش آموزان است تا عبارت هاى قرآنى را معنا کنند 

و خودشان نبايد به شکل انفرادى مورد سؤال قرار گيرند.
) مشخص شده اند، فقط براى ارزش يابى  ۳ ــ آن دسته از فعاليت هاى داخل درس که با عالمت (

مستمر است و در امتحان پايانى يا آزمون ورودى دانشگاه ها  نبايد از آن ها سؤال طرح شود. 
۴ ــ  فقط حفظ کردن آيات و رواياتى که با عالمت (        ) مشخص شده براى آزمون پايانى و آزمون 
ورودى دانشگاه ها ضرورى است و مى توان عين آن آيات و روايات را از دانش آموزان پرسيد. در ساير موارد، 
حفظ کردن عين آيات و روايات  ضرورى نيست، بلکه برداشت و استنباط از آن ها اهميت دارد. براى مثال،  
نبايد در امتحان پايانى از دانش آموزان بخواهيم که آيه  يا حديثى دربارٔه کرامت نفس بنويسند. بلکه بايد آن آيه 
يا حديث مطرح شود و دانش آموزان پيام ها و نکاتى را که مى توان از آن به دست آورد، بنويسند. هم چنين در 

امتحان پايانى و آزمون ورودى دانشگاه ها نبايد سؤال شود که فالن حديث از کدام معصوم  است. 
۵    ــ در برخى از فعاليت هاى داخل درس يا در انديشه و تحقيق، از دانش آموزان خواسته شده که به 
آياتى از قرآن مراجعه کنند و با تفکر در آن به سؤالى که پيرامون موضوع درس است، پاسخ دهند. از آن جا که 
حفظ کردن شماره و معناى اين قبيل آيات جزء آموزش نيست، هنگام طرح سؤال از آن ها، بايد ترجمٔه اين گونه 

آيات در اختيار دانش آموزان قرار گيرد تا بتوانند با تفکر در معناى آيه پاسخگوى سؤال باشند.
۶   ــ از آن جا که متن عربى احاديث (به استثناى احاديث عالمت دار) جزء يادگيرى دانش آموزان نيست، 

نمى توان متن عربى را در سؤال آورد و از دانش آموزان خواست که با توجه به آن به سؤال ها پاسخ دهند.

خداوند يار و نگهدارتان باد
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يا َايُّـَها الَّـذيَن ءاَمـنُوا اۡستَـجيـبـوا لِّلِّٰه 
سوِل ِاذا َدعاکُۡم لِما ُيۡحـييکُۡم َو لِلـرَّ

اجابت  را  پيامبر  و  خدا  دعوت  مؤمنان،  اجابت ای  را  پيامبر  و  خدا  دعوت  مؤمنان،  ای 
كنيد؛ آن گاه كه شما را به چيزی فرا می خواند كنيد؛ آن گاه كه شما را به چيزی فرا می خواند 

كه زندگی و حياتتان می بخشد.كه زندگی و حياتتان می بخشد.
                                                           انفال 24
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در سال اّول  ، در مرحلۀ انديشه و قلب با «هدف زندگى» آشنا شديم و دانستيم که مقصود و 
محبوب زندگى ما «خداست». او سرچشمۀ همۀ خوبى ها و زيبايى های پايدار و پايان ناپذير است و 
حرکت به سوی اين خوبى ها و زيبايى ها به معنى نزديکى به اوست. در حقيقت  ، راه رسيدن به خدا 

راه رسيدن به همۀ کمال ها و زيبايى هاست.
در همين سال آموختيم که چگونه ايمان خود را به خدا  ، تقويت کنيم تا اين اعتقاد در رفتار 

و عمل ما جلوه گر شود.
در سال دّوم   ، آيندۀ جهان و انسان را بررسى کرديم و ديديم که جهان رو به تکامل دارد 
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نيز  او  سوی  به  خداوندند  ،  از  که  همان گونه  جهان   ،  موجودات  مى کند.  سير  خداوند  سوی  به  و 
باز   مى گردند. در ميان مخلوقات پيرامون ما، بازگشت انسان، يک بازگشت ويژه است. معاد انسان 
بر   مبنای عمل اختياری او، و به تعبير دقيق تر عين عمل اوست. بنابراين بايد برای انجام بهترين 

عمل به درستى برنامه ريزی کند.
مى شويم  بيش تر آشنا  خداوند  هدايتى  شيوه های  با  اين کتاب  قلب ِ»  بخش « انديشه و  در 
تا با بهره مندی بهتر از هدايت های خداوند ، برای بهترين زندگى در دنيا و خوشبختى جاودان در 

آخرت بهتر برنامه ريزی کنيم.
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انسان همچون ساير موجودات زنده، يك دسته نيازهای 
طبيعی و غريزی دارد؛ مانند نياز به آب ، هوا  ، غذا و پوشاك. 
نيازها را در جهان خلقت آماده كرده و  خداوند پاسخ به اين 
راه آگاهی از آن ها را به انسان داده است. در وقت نياز به آب 
و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می كند و سراغ آب و غذا 
موجود  مصالح  از  گرما،  و  سرما  احساس  هنگام  می گيرد.  را 
تهيه  پوشاك  و  لباس  خود  برای  و  می برد  بهره   طبيعت  در 

می كند.
آيا نيازهای انسان منحصر در همين نيازهای طبيعی و 

غريزی است؟ 
يا نيازهای برتری دارد كه او را از ساير موجودات ممتاز 

می كند؟ 
چگونه  آن ها  به  پاسخ گويی  راه  و  كدامند  نيازها  آن 

است؟
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آيات زير را به دقت و زيبا بخوانيد.
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . ـراَط الۡـُمـۡسـَتـقـيـمَ  ِاۡهـِدنَـا الـِصّ
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . ذيـَن َانۡـَعـۡمـَت َعـلَـۡيـِهـمۡ  ِصـراَط الـَّ
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . َغـۡيـِر الۡـَمـۡغـضـوِب َعـلَـۡيـِهـمۡ 
. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . َوَال الـّضـالّـيـَن  

حمد،حمد،٦   و   و٧

. . . . . . . . . . . .  . . . .  . .  . . ذى   َنـا الـَّ ـُّ قاَل َرب

. . . . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . َاۡعـطٰى کُـلَّ َشـۡىٍء َخـۡلـَقـه و 
 . . . . . . . . . . .  . . . . .  . .  . . ثُـمَّ َهـدٰى  

طه، ۵۰ 

. . . . . . . . . . . . . . . . .   .  . . َسـِبّـِح اۡسـَم َرِبّـَك اۡال َۡعـلـىٰ 

. . . . . . . . . . . . . . . . .   .  . . ذى َخلَـَق فَـَسـّوٰى   اَ  لـَّ
 . . . . . . . . . . . . . . . . .  .   . . َر فَـَهـدىٰ       ذى َقـدَّ            َو الـَّ

                                                              اعلى،    ۱ تا ۳

رسوالنى (را فرستادکه) ُرُسـًال  
بشارت و انذار دهند ـريـَن َو ُمـۡنـِذريـَن   ُمـبَـِشّ
تا براى مردم نباشد ِلـئَـّال يَـکوَن ِلـلـّنـاِس  
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در مقابل خداوند، بهانه و دستاويزى ـةٌ   ِه ُحـجَّ َعـلَـى الـلـّٰ
بعد از آمدن پيامبران ُسـِل   بَـۡعـَد الـرُّ

. . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه َعـزيـًزا َحـکـيـًمـا   َو کاَن الـلـّٰ
 نساء، ۱۶۵

همانا ما اين کتاب را بر تو نازل کرديم ِانّـا َانۡــَزلۡـنـا َعـلَـۡيـَك الۡـِکـتـاَب 
برای مردم، به حق ِلـلـّنـاِس ِبـالۡـَحـِقّ  

پس هر که هدايت يافت فَـَمـِن اۡهـَتـدىٰ  
به سود خود اوست فَـِلـَنـۡفـِسـه ی  
و هر که گمراه شد َو َمـۡن َضـلَّ  

تنها به زيان خود گمراه مى شود مـا يَـِضـلُّ َعـلَـۡيـها   ـَّ ن فَـاِ
و تو وکيل و مدافع آن ها نيستى َو مـا َانۡـَت َعـلَـۡيـِهـۡم ِبـَوکـيـٍل 

 
ُزَمر، ۴۱

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه   َو قـالُـوا الۡـَحـۡمـُد ِلـلـّٰ

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذی َهـدانـا ِلـٰهـذا   الـَّ

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو ما کُـّنـا ِلـَنـۡهـَتـِدَی  

. . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه   لَـۡوال َاۡن َهـدانَـا الـلـّٰ
اعراف، ۴٣
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به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را کامل کنيد.

َسـِبّـح: منزه بدار، تسبيح کن َاۡعـطٰی: بخشيد، عطا کرد  
َر: اندازه گيری کرد َقـدَّ َسـّوٰی: آراست، منظم و مرتب کرد 

َهـدانا: َهدٰی  +  نا: هدايت کرد ما را ِاۡهـتَـدٰی: هدايت شد  
ما کُـّنـا لِـنَـۡهـتَـِدَی: هرگز هدايت نمی شديم

سوره / آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس جمالت زير را تکميل کنيد.

١ـ خواست هر انسان خردمند از خداوند اين است که     ……....………………………
٢ـ اگر کسی چنين خواستی نداشته باشد، نتيجه اش …………....……………………
٣ـ اکنون که خداوند انسان ها را هدايت کرده، اگر کسی……… بر عهدۀ خودش است.

ـ    اکنون    که     خداوند   پيامبران   را فرستاده و انسان ها را  هدايت کرده  ،کسی نمی تواند…... ٤

………
………
………
………

برای  انديشه ای  و  فکر  با  انسان  هر  که  شد  روشن  و  آمد  به دست  آيات  پيام  که  اکنون  سؤال: 
رسيدن به هدف زندگی خواهان و طالب راهنمايی خداوند است، جای طرح اين سؤال هست که چرا 
انسان خودش نمی تواند برنامٔه کاملی برای هدف زندگی تنظيم کند و به هدايت الهی نيازمند می باشد؟ 

برای رسيدن به پاسخ، متن زير را مطالعه می کنيم:

نيازهای برتر
 انسان، اندکى که از سطح زندگى روزمره و نيازهاى طبيعى فراتر رود و در افق باالترى بينديشد، 
خود را با نيازهايى مهم تر روبه   رو مى بيند. اين نيازها به  تدريج به دل   مشغولى، دغدغه و حتى درد متعالى 

((11))

. ........................................................................
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تبديل مى گردند که قرار و آرام را از او می گيرد تا پاسخ آن ها را نيابد، آرام نمی گيرد. اين دغدغه و درد، 
نشانٔه بيدارى و هوشيارى و ورود به وادى انسانيت است.

حـسـرت و زارى کـه در بـيـمـارى اسـت
پـس بـدان ايـن اصـل را اى اصـل جـو
پـردردتــر بــيــدارتــر،  او  کــه  هـر 

وقـت بـيـمـارى هـمـه بـيـدارى اسـت
هـرکـه را درد اسـت، او بُـرده سـت بـو
زردتــر رخ  هـشـيـارتــر،  او  کــه  هــر 

۱ــ مثنوى معنوى، دفتر اّول: 

اين نيازها عبارتند از:
١ــ درک هدف زندگى: انسان مى خواهد بداند «براى چه زندگى مى کند» و کدام هدف است که 
به زندگى اش معنايى متعالى مى دهد. او می داند که اگر اين هدف حقيقی را به دست نياورد يا در شناخت 
آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده، درحالی که سعادت و خوشبختی را هم به دست نياورده 

است. راستی، هدف برتر زندگی کدام است؟
٢ــ درک آيندۀ خويش: انسان با کمک عقل خود مى تواند به درک اين حقيقت برسد که بنابر 
حکمت و عدل خداوند، مرگ نابود کنندٔه او و پايان هميشگی زندگی اش نيست و آينده ای روشن در 

جهانی ديگر در انتظار اوست، اّما نمی داند که نحؤه زندگی او پس از مرگ چگونه است؟
زاد و توشٔه سفر به آنجا چيست؟ و خوشبختی وی در آن سرا در گرو انجام چه کارهايی است؟

٣ــ کشف راه درست زندگی: راه زندگی يا «چگونه زيستن» که ارتباط دقيقی با دو نياز قبلی 
دارد، دغدغٔه اصلی انسان های فکور و خردمند بوده است؛ به خصوص که انسان فقط يک بار به دنيا 
می آيد و يک بار آن را تجربه می کند. انسان می داند که اگر راه درست زندگی را انتخاب نکند، به آن 
هدف برتری که خداوند در خلقت او قرار داده، نخواهد رسيد و نه تنها در آخرت دچار خسران خواهد 
شد، بلکه نخواهد توانست زندگی فردی خود در دنيا را نيز به خوبی تنظيم نمايد و يک جامعٔه عادالنه 

به  وجود آورد. اّما راه درست زندگی کدام است؟ چگونه می توان آن را به دست آورد؟
٭ ٭ ٭

برای اين که پاسخ به اين نيازها، پاسخی راهگشا و اطمينان بخش باشد، بايد:
الف ــ همه جانبه باشد؛ به طوری که به نيازهای مختلف انسان پاسخ دهد. زيرا ابعاد جسمی و 
و  دارند  هم  با  تنگاتنگی  و  کامل  ارتباط  و  پيوند  انسان  اخروی  و  دنيوی  و  اجتماعی  و  فردی  روحی، 
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نمی توان برای هر بُعدی برنامه ريزی جداگانه ای کرد.
ب ــ پاسخ ها بايد کامالً درست و قابل اعتماد باشند؛ زيرا هر پاسخ احتمالى و مشکوک نيازمند 
تجربه و آزمون است تا کارايى آن مشخص شود. درحالى که عمر محدود آدمى براى چنين تجربه اى 

کافى نيست، به خصوص که راه هاى پيشنهادى هم بسيار زياد و گوناگون است.
کسی می تواند انسان را در جهت پاسخ گويی درست به اين نيازها رهنمون شود که آگاهی کاملی 
از خلقت انسان، هدف از خلقت، جايگاه او در نظام هستی، ابعاد دقيق و ظريف روحی و جسمی و نيز 

فردی و اجتماعی او و چگونگی زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنيا داشته باشد.

با توجه به توضيحات  ،  بررسى کنيد که آيا دستگاه تفکر انسان به تنهايی مى تواند 
به نيازهای بنيادين پاسخ کامل و جامع دهد؟

.................................................................

.................................................................

سوره / آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس، پيام های زير را تکميل کنيد.

١ـ خداوند تمام مخلوقات را هدايت می کند که  آن     را……………… می گويند .
٢ـ خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ويژگی ها و خصوصياتشان…………… که 

آن را………… می گويند.

………
………

اکنون به تبيين پيام های فوق می پردازيم.

هدايت عمومى
خداى جهان، آفريدگاری حکيم است؛ يعنى هر موجودی را برای هدفی معين خلق می کند و 

((22))
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برای رسيدن به آن هدف هدايت می فرمايد. آفرينش بى هدف، نشانٔه نقص و ضعف و ناآگاهى است و اين 
ويژگى ها نمى تواند در خداوند باشد. پس، هدايت يک اصل عام و همگانى در نظام خلقت است.

خلقت            هدايت                هدف

هدايت ويژۀ انسان
ويژگى ها و ارزش هايى که خداوند در وجود انسان قرار داده است، سبب تمايز بنيادين او از ساير 
موجودات می شود. اين ويژگى ها متناسب با هدف خلقت انسان، يعنى تقّرب به خداوند که تقّرب به همٔه 

خوبى ها و زيبايى هاست، مى باشد. 
انتخاب است. اگر  اختيار و  ديگر قدرت  توانايى تفّکر و تعّقل و ويژگى  يکى از اين ويژگى ها، 
مى گوييم حرکت انسان اختيارى است، بدان معناست که مى تواند هدِف درست را تشخيص دهد، آن را 

برگزيند و به سويش حرکت کند.
براى تشخيص هدف و راه رسيدن به آن، خداوند دو چراغ به وى داده است: عقل در درون وجود 
او و فرستادگان الهى در بيرون. انسان به کمک عقل خود بسيارى از مجهوالت و مسائل را درمى يابد و 
پاسخ مى دهد. مثالً مى داند که جهان مبدأ و آفريدگاری دارد و آينده اى روشن در انتظار اوست. همچنين 
انسان به کمک عقل خود متوجه مى شود که نمى تواند پاسخ برخى از مسائل بنيادين را به طور درست و 
کامل بدهد و براى اين گونه مسائل نيازمند هدايت الهى است. از اين رو خداوند پيامبرانى را مى فرستد 
تا پاسخ اين گونه مسائل را به انسان ها برساند و هدايتشان کند. بدين ترتيب، اگر انسان عاقالنه بينديشد، 

راه دست يابى به همٔه نيازها براى وى مشخص شده و دليلى براى توجيه ناکامى ها ندارد.
امام کاظم   به شاگرد برجستٔه خود، هشام بن حکم، فرمود:

اى هشام، خداوند رسوالنش را به سوى بندگان نفرستاد، جز براى آن که اين بندگان در پيام 
الهى تعقل کنند. کسانى اين پيام را بهتر مى پذيرند که از معرفت برترى برخوردار باشند و آنان که در 
تعقل و تفکر برترند، نسبت به فرمان هاى الهى داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است، رتبه اش در 

دنيا و آخرت باالتر است.
آشکار،  حجت  نهان.  حّجتى  و  آشکار  حّجتى  دارد:  مردم  بر  حّجت١  دو  خداوند  هشام،  اى 

رسوالن و انبيا و ائمه اند و حّجت نهان، همان عقل انسان هاست.٢
۱ــ حجت، آن دليلى است که براى قانع کردن يا محکوم کردن ديگرى به کار مى رود. خداوند با اين دو حّجت در مقابل گناهکاران و 

گمراهان که مى خواهند بگويند راهى براى تشخيص حق نداشتيم، استدالل مى کند و آنان در مقابل داورى الهى پاسخى نخواهند داشت.
٢ــ اصول کافى، چاپ اسالميه، ج ۱، ص ۱۹.
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بنابراين، عقل وسيلٔه فهم پيام الهى است و هرکس با تفکر و تعقل خود در پيام الهى بينديشد، 
درخواهد يافت که:

را  خود  حقيقى  معناى  وی  زندگى  هدف،  کدام  با  و  چيست  انسان  زندگى  مقصد  و  هدف  ۱ــ 
خواهد يافت.

۲ــ آيندٔه انسان چيست و چگونه رقم مى خورد.
٣ــ راه درست زندگى چيست و چگونه به سعادت خواهد رسيد.

است؟  نيازمند  آسمانى  پيام  و  دين  به  چه قدر  امروز  انسان  که:  بيايد  ما  ذهن  به  سؤال  اين  شايد 
به عبارت ديگر: آيا آن نيازهايى که انسان هاى گذشته را به سوى خدا و دين الهى مى کشاند، همچنان 

وجود دارد؟ 
با نگاهى به سرنوشت انسان معاصر و شرايط کنونى او، درمى يابيم که نه تنها آن نيازهاى بنيادين قوى تر 
و جدى تر از گذشته پابرجاست، بلکه انسان امروز به شدت سرگردان است و اگر به خدا و پيام الهى روى 

نياورد، سرگردانيش شديدتر و خطرناک تر خواهد شد.  

خوش فرجام   ،  و  رضايت بخش  شاد   ،  هدفمند   ،  زندگی  يک  به  رسيدن  برای 
آسان ترين   ، مستقيم ترين و مطمئن ترين راه، چه راهی است؟

چه عواملی سبب می شود که برخی انسان ها قدم در کوره راه های نامطمئن 
و بدفرجام گذارند؟

.................................................................

.................................................................
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در قرن هاى هفدهم، هجدهم و نوزدهم که علم در غرب پيشرفت کرد و به سرعت توسعه يافت، چنين 
تصور مى شد که مى توان با کمک علوم تجربی به نيازهاى بنيادين پاسخ گفت و دغدغه  هاى جّدى آدميان را به 
آرامش درونى و آسايش در زندگى تبديل کرد. اّما هر قدر که علم به پيش رفت و ابزارهاى کارآمد و مؤثرى را 
در اختيار انسان قرار داد، بر نگرانى هاى وى افزوده شد؛ به گونه اى که در اواخر قرن بيستم،انسان احساس 
کرد که سؤال هاى بنيادينش همچنان بى پاسخ مانده است. انساِن امروز مى بيند که آرامش درونى اش کاهش 
يافته، هدف متعالى زندگى وى گم شده، ظلم و بى عدالتى گسترش يافته، دانش و تکنولوژى در خدمت اهداف 
ضدانسانى صاحبان زر و زور قرارگرفته، تروريسم به صورت فردى و دولتِى آن، جان انسان هاى مظلوم و 
بى دفاع را به راحتى می گيرد، جهان به دو قطب محروم (با جمعيتى بسيار زياد) و ثروتمند (با جمعيتى اندک) 
تقسيم شده است، سالح هاى مخرب با قدرت تخريبى فوق العاده در انبارها انباشته شده، انواع مواد مخدر 
در شکل ها و اقسام مختلف در دسترس افراد قرارگرفته، فسادهاى گوناگون اخالقى رواج يافته و قاچاق 
کودکان و فروش آنان در بازارهاى مخفى جهانى براى استفاده هاى مختلف (از جمله، فروش اعضا) رونق 
پيدا کرده و استفادهٔ ابزارى از ظاهر زن براى فروش بيش تر کاالهاى تجارى و ثروت اندوزى ثروتمندان، 

کرامت و منزلت انسانى زنان را تنزل داده است.  
رنج  برسيم،  آن  درونى  واقعيت  به  و  کنيم  عبور  امروز  انسان  شدٔه  تزيين  زندگِى  ظاهر  از  اگر 
برخالف  ميالدى،  بيست و    يکم  قرِن  ابتداى  و  بيستم  قرن  آخر  انساِن  مى کنيم.  مشاهده  را  او  بزرگ 
انسان قرن هفدهم و هجدهم، دريافته است که علم با همٔه فايده ها و خوبى هايش، به تنهايى نمى تواند 
امر،  همين  دهد.  مناسب  پاسخى  اساسى اش  نيازهاى  به  و  بخشد  رهايى  بزرگ  بحران هاى  از  را  او 
انسان را برانگيخته است که بار ديگر آهسته آهسته به خدا و دين روى آورد و رهايى از سرگردانى را 
در بازگشت به دين، معنويت و پيام هاى الهى جست وجو کند. در نتيجه انسان امروز بيش از گذشته 

به پيام الهى احساس نياز می کند. 
در اين ميان، مسئوليتى سنگين برعهدهٔ ماست که از اين موقعيت بهره ببريم و مردم دنيا را به بهترين 
دين خدا، معنويت و برنامهٔ  زندگِى رهايى بخش آن دعوت کنيم. براى اين کار بايد ابتدا آگاهى عميق و 
درستى از دين خود به دست آوريم و در پايبندى به آن بکوشيم و سپس، با زيبا ترين روش ها به تبليغ دين 
بپردازيم. خوب است بدانيم که هم اکنون ترجمٔه قرآن کريم به زبان انگليسى از پرطرفدارترين کتاب هاست 

و شمار کسانى که در اروپا به دين اسالم در مى آيند،بيش از گروندگان به ساير اديان است.
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۱ــ آيا مى توان پاسخ به نيازهاى برتر را به احساسات شخصى و سليقٔه فردى واگذار 
کرد و گفت که مى خواهم بدون بررسى و تحقيق کافى به اين نيازها پاسخ دهم؟ چرا؟

٢ ــ آيا انسان می تواند پاسخ دادن به اين نيازها را ناديده بگيرد و براساس ضرب المثل 
«هرچه پيش آيد خوش آيد» رفتار کند؟ چرا؟

٣ــ آيات ۴۲ و ۴۳ سورٔه يونس را مطالعه کنيد و پيام اصلى آن ها را که مربوط به 
رابطٔه حجت ظاهر و حجت باطن است، توضيح دهيد. 

٤ ــ هر کدام از آيات ۹ ِاسراء و ۹۷ نحل پاسخ کدام يک از نيازهاى انسان را در  بر 
دارد و چه مطالبى را مطرح مى کند؟ آن را در جدولى مانند جدول زير توضيح دهيد.

پاسخپاسخنيازنيازآيهآيه
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گفتيم كه خداوند، متناسب با دو  ويژگی «تعقل» و «اختيار» در انسان ها، 
آن ها را با فرستادن دين راهنمايی و هدايت كرده است و پيامبران الهی مسئوليت 
ابالغ و رساندن آن را به مردم برعهده داشتند. از ميان تعداد فراوان پيامبران، ما 
اكنون با برخی از آن ها كه نامشان در قرآن كريم يا احاديث و برخی كتب تاريخی 

آمده است آشنا هستيم.
در اين درس می خواهيم به اين مسئله بپردازيم كه:

آيا خداوند يك دين برای مردم فرستاده و پيامبران، راهنمايان مردم به 
يك دين بوده اند يا اين كه پيامبران مردم را به اديان مختلف دعوت كرده اند؟
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
براى شما از دين تشريع کرد َشـَرَع لَـکُـۡم ِمـَن الـّديـِن  

آنچه را که به نوح سفارش کرده ما َوّصـٰى ِبـه ی نـوًحـا  
و نيز آنچه را که به تو وحى کرديم ذى َاۡوَحـۡيـنـا ِالَـۡيـَك  َو الـَّ
و آنچه سفارش کرديم به ابراهيم ـۡيـنـا ِبـه ی ِابۡـراهـيـَم   َو ما َوصَّ

و موسی و عيسی  َو موسٰى َو عـيـسـىٰ  
که دين را بپا داريد َاۡن َاقـيـُمـوا الـّديـَن  

و در آن متفرق نشويد  قـوا فـيـِه   َوال تَـَتـَفـرَّ
بر مشرکين سخت است، کَـبُـَر َعـلَى الۡـُمۡشـِرکيـنَ  

آن چه که آنان را بدان دعوت مى کنى. ما تَـۡدعـوهُـۡم ِالَـۡيـِه  
خدا هر  که را بخواهد براى خود برمى گزيند.    ُه يَـۡجـَتـبى ِالَـۡيـِه َمـۡن يَـشاءُ  َالـلـّٰ

و به سوى خود هدايت مى کند         َو يَـۡهـدى ِالَـۡيـِه  
کسى را که اهل بازگشت باشد. َمـۡن يُـنـيـُب  

شورى   ، ۱۳

َو قالوا کونوا هـوًدا َاۡو نَـصارٰى  تَـۡهـَتـدوا   . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُقـۡل بَـۡل ِمـلَّـَة ِابۡـراهـيـَم َحـنـيـًفـا 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو ما کاَن ِمـَن الۡـُمـۡشـِرکيـنَ 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه   قـولوا ءاَمـّنـا ِبـالـلـّٰ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو مـا ُانۡـِزَل ِالَـۡيـنـا  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو مـا ُانۡـِزَل ِالٰى ِابۡـراهيـَم َو ِاۡسـماعيـَل 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو ِاۡسـ  حـاَق َو يَـۡعـقـوَب وَ اۡال َۡسـبـاِط 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو ما اوِتـَى موسٰى  و عيـسىٰ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو ما اوِتـَى الـنَّـِبـّيـوَن ِمـۡن َرِبّـِهـمۡ 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُق بَـۡيـَن َاَحـٍد ِمـۡنـُهـمۡ  ال نُـَفـِرّ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو نَـۡحـُن لَـه و ُمـۡسـِلـمـونَ  

بقره، ۱۳۵ و ۱۳۶

 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه اِۡالۡسـالمُ  ِانَّ الـّديـَن ِعـۡنـدَ الـلـّٰ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذيـَن اوتُـوا الۡـِکـتـاَب  َو َمـا اۡخـَتـلَـَف الـَّ
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِاّال ِمـۡن بَـۡعـِد مـا جـاَءهُـُم الۡـِعـۡلـمُ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . بَـۡغـًيـا بَـۡيـَنـُهـۡم  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه  ـٔايـاِت الـلـّٰ َو َمـۡن يَـۡکـُفـۡر ِبـ
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َه َسـريـُع الۡـِحـسـاِب  نَّ الـلـّٰ فَـاِ

آل عمران  ، ۱۹

هيچ رسولی را نفرستاديم َو ما َاۡرَسـۡلـنـا ِمـۡن َرسـوٍل  
ِا ّال ِبـِلـسـاِن َقـۡوِمـه ی   جز به زبان قومش

ِلـُيـبَـِيّـَن لَـُهـۡم. .  .                                تا براى آنان به روشنى بيان کند…
ابراهيم، ۴
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۱ــ خاتم، در لغت، به معناى ُمهر است که بزرگان در پايان نامٔه خود مى زدند و نامه را پايان مى دادند. رسول خدا  نيز که تمام کننده 
و پايان پيامبران است، خاتم النبيين ناميده شده است.  

به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را کامل کنيد.

َحـنـيـف: حق گرا کونوا: باشيد  
ُق: فرق نمی گذاريم   الُنـَفـِرّ ما اوتِـَی: آنچه داده شده به 

بَـۡغـًيـا: از روی ستم و تجاوز           َمـا اۡخـتَـلَـَف: اختالف نکردند 

٢٣

محمد  پدر هيچ يک ـٌد َابـا َاَحـٍد   ما کاَن ُمـَحـمَّ
از مردان شما نيست ِمـۡن ِرجاِلـکُـمۡ  
اّما او فرستادٔه خدا ِه   ـِکـۡن َرسـوَل الـلـّٰ ـٰ َو ل

و پايان  پيامبران است. َو خـاتَـَم الـنَّـِبـّيـيـَن١  
و خدا به هر چيزی داناست ُه ِبـکُـِلّ َشـۡىٍء َعـلـيـًمـا  َو کـاَن الـلـّٰ

         احزاب   ، ۴۰

خدا داناتر است ُه َاۡعـلَـمُ   الـلـّٰ
که رسالت خود را بر عهدهٔ چه کسی بگذارد َحـۡيـُث يَـۡجـَعـُل ِرسالَـَتـه و  

         انعام ، ۱۲۴
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سوره / آيهپيام های زير را به کمک آيات ابتدای درس کامل کنيد.

خواسته……………………  آنان  از  و  کرده  تشريع  پيامبران  برای  دين  يک  خداوند  ١ـ 
و…………………  .

راه  شوند،  مسيحيت  يا  يهوديت  مانند  ديگری  اديان  پيرو  می خواهند  مردم  از  که  کسانی  ٢ـ 
نادرستی را می پيمايند. همه بايد به …………………… دعوت کنند.

٣ـ هدايت شدۀ واقعی کسی است که به همۀ پيامبران………… و ميان آنان تفرقه نيندازد.
٤ـ هر پيامبری دين الهی را متناسب با……………… برای قوم و دورۀ خود تبليغ می کند تا 

.....................………………
٥ ـ اسالم (تسليم خدا بودن) نام تنها دين الهی است. و کسانی سبب تفرقه در دين شدند که به 

حقيقت آگاه بودند اما ……………………
٦ ـ حضرت محمد  …………..…………  و پس از ايشان  …………………  .
٧ـ خداوند،  مسئوليت پيامبری را بر عهدۀ کسانی قرار می دهد که می داند ……………

………

………

………
………

………

………
………

اکنون که با نظر قرآن کريم دربارٔه دين واحد آشنا شديم، می خواهيم دليل اين نظر را بررسی کنيم 
تا بدانيم که:

١ــ چرا خداوند برای انسان ها يک دين قرار داده است؟
٢ــ چرا برای تبليغ اين دين، پيامبران متعدد فرستاده است؟

٣ــ اگر خداوند يک دين برای انسان ها فرستاده، چرا اکنون اديان الهی مختلفی در جهان وجود 
دارد؟

٤ــ چرا پس از رسول خدا  پيامبری ظهور نمی کند و ايشان خاتم پيامبران است؟
٥ ــ چرا بايد پيامبران ويژگی های خاصی داشته باشند؟ اين ويژگی ها کدامند؟

الف ــ فطرت مشترک و دين واحد
فطرت از کلمٔه فَطْر به معناى خلق و ابداع است. ِفطرت به معناى نوع خاص آفرينش است. 
پس وقتى از فطرت انسان سخن مى گوييم، منظور آفرينش خاص انسان و ويژگى هايى است که در 
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اصل آفرينش وى وجود دارد. از هنگام آفرينش انسان تا کنون، اقوام و ملت هاى گوناگونى روى 
کرٔه زمين آمده و زندگى کرده اند. اين انسان ها با اين که در برخى خصوصيات، مانند نژاد، زبان و 
آداب و رسوم با يک ديگر تفاوت دارند، اّما در ويژگى هاى فطرى مشترکند و به همين جهت همه 

نام مشترک انسان گرفته اند. 
همٔه انسان ها از استعداد تفّکر و تعقل و قدرت اختيار برخوردارند.

رذائل اخالقى  دارند و از  عدل، حق و خيرخواهى را دوست  مانند  آنان فضيلت هاى اخالقى 
مانند ظلم، حسد و دروغ بيزارند.

آنان به دنبال زيبايى ها، خوبى ها و کماالتِ نامحدودند و به حّد معينى قانع نمى شوند.
آنان از فنا و نابودی گريزان و در جستجوی حيات جاودانه اند.

آنان زندگی در جامعٔه عادالنه را دوست دارند و از ظلم و ستم گريزانند.
و باالخره، همه به دنبال راهی هستند که آنان را به سعادت حقيقی برساند.

به سبب همين ويژگى هاى فطرى مشترک، خداوند يک برنامٔه کلى به انسان ها عنايت کرده تا آنان 
را به هدف مشترکى که در خلقتشان قرار داده است، برساند. اين برنامه اسالم نام دارد که به معنای تسليم 

بودن در برابر خداست.
محورهاى اصلى اين برنامه عبارت اند از:

۱ــ ايمان به خداى يگانه و دورى از شرک و بت پرستى.
۲ــ ايمان به معاد و سراى آخرت و پاداش و جزاى عادالنٔه انسان ها در آن سرا.

۳ــ اعتقاد به عادالنه بودن نظام هستى.
۴ــ ايمان به فرستادگان الهى و راهنمايان دين.

۵  ــ عبادت و بندگى خداوند با انجام فرايضى چون نماز، روزه، دعا و مناجات.
۶ ــ کسب مکارم اخالقى مانند تقوا، عفاف، صداقت و کرامت نفس.

۷ــ دورى از رذائل و زشتى هاى اخالقى مانند ظلم، نفاق، دروغ و ريا.
۸     ــ برپايى نظام اجتماعى براساس عدل.

هيچ پيامبرى نيامده است مگر اين که مردم را به اين محورها فراخوانده است. به همين جهت است 
که مى گوييم محتواى اصلى دعوت پيامبران يکسان بوده است و همٔه آن ها آورندٔه يک دين بوده اند.

آری، تعاليم پيامبران در برخی از احکام فرعی تفاوت داشته است، همانند چگونگی انجام نماز 
و روزه، پرداخت زکات، احکام خانواده و جامعه. اما اين تفاوت ها سبب نمی شد که اصل دين و راه 
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آنان مختلف شود و هرکدام دين خاصی بياورند، چون همٔه آن ها در آن محورهای اصلی و نيز در اصل 
بسياری از احکام، مانند نماز، روزه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر مشترک بودند.

ب ــ علل آمدن پيامبران متعّدد
حال مى پرسيم: با اين که خداوند يک برنامه را براى زندگى انسان ها برگزيده، چرا براى ابالغ 

آن، پيامبران متعددى را فرستاده است؟ 
ارسال اين پيامبران بنا به مجموعٔه علل زير بوده است:

١ــ لزوم استمرار در دعوت و ترويج پيوستۀ آن: الزمٔه استقرار و ماندگارى يک پيام، تبليغ 
دائمى و مستمر آن است. پيامبران الهى با ايمان راسخ و مجاهدتى بى مانند، در طول زمان های مختلف قدم 
در راه تبليغ دين الهى مى گذاشتند و سختى ها و ناماليمات را تحمل مى کردند تا خداپرستى، عدالت طلبى و 
کرامت هاى اخالقى ميان انسان ها بماند و گسترش يابد و شرک، ستمگرى و رذائل اخالقی از بين برود. 
اين تداوم سبب شد که تعاليم الهى در ميان مردم بماند، جزء آداب و فرهنگ آنان شود و کسانى نتوانند 

به سادگى آن را از ميان جامعٔه بشرى بيرون کنند. 
٢ــ رشد تدريجی سطح فکر جوامع و اقوام: علت ديگر آمدن پيامبران متعدد، رشد تدريجی 

فکر و انديشه و امور مربوط به آن مانند دانش و فرهنگ می باشد.
از همين رو الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پيامبران جديدی مبعوث شوند تا همان اصول ثابت 
دين الهى را درخور فهم و انديشٔه انسان هاى دوران خود بيان کنند و متناسب با درک آنان سخن گويند 

تا آنان پيام الهی را در حد فهم خود درک کنند و به آن ايمان آورند. 
پيامبر اکرم  مى فرمايد:

ما انبياء مأمور شده ايم نَـۡحـُن َمـعـاِشـَر اۡال َنۡـِبـيـاِء 
که با مردم به اندازٔه ُاِمـۡرنـا َاۡن نُـَکـِلّـَم الـّنـاَس 

فهم و درکشان سخن بگوييم١. َعـلـٰى َقـۡدِر ُعـقـوِلـِهـمۡ 
٣ــ از بين رفتن يا تحريف تعليمات پيامبر پيشين: به علت ابتدايى بودن سطح فرهنگ 
و زندگى اجتماعى و عدم توسعٔه کتابت، تعليمات انبياء به تدريج فراموش مى گرديد يا به گونه اى عوض 

۱ــ اصول کافى،  ج ۱، ص ۲۳.
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مى شد که ديگر به اصل آن شباهتى نداشت، براين اساس، پيامبران بعدى مى آمدند و تعليمات اصيل و 
تحريف نشده را بار ديگر به انسان ها ابالغ مى کردند.

سؤال: علت وجود اديان مختلف در جهان چيست؟
پاسخ: تفکر در آيات قرآن کريم و مطالعٔه تاريخ انبياء الهی نشان می دهد که هر پيامبر جديدی 
که از طرف خداوند مبعوث شده است، پيامبران گذشته را تصديق کرده و خود را ادامه دهندٔه راه آنان 
معرفی نموده است و از پيروان آنان دعوت کرده که به امر خداوند به او ايمان آورند و او را ياری دهند. 
هيچ پيامبری نيامده کـه پيامبر قبلی را انکار کند و بگويد که ای مردم، دين آن پيامبر درست نبوده، 
حضرت عيسی  قيام کند و بگويد «ای  پس به من ايمان آوريد. همچنين اين گـونه نبوده که مثالً 
مردم، حضرت موسی  قبل از من به پيامبری مبعوث شد و يک دين از جانب خدا آورد. اکنون 
مـن دين ديگـری آورده ام،هر کدام را که می خواهيد بپذيريد.» بـلـکـه او آمد و فرمود من ادامه دهندٔه 
راه ابراهيم  ، موسی  و همٔه پيامبران گذشته هستم و از شما که پيروان موسی    هستيد، 
مـردم آن زمان  نماييد. اگر  بپذيريد و از من پيروی  می خواهم که اکنون، در ادامٔه آن هـا دعوت مرا 

دعوت حق حضرت عيسی   را قبول می کردند، چند دينی پديد نمی آمد.
پيامبر گرامى اسالم  نيز در هنگام ظهور، خود را ادامه دهندٔه راه همـٔه انبياء و تمام کنندٔه کار 
آنان معرفى کرد و از يهوديان و مسيحيان خواست که به ايشان ايمان آورند. اّما اين بار هم،با وجود آن 
که آمدن پيامبر اسالم   در تورات و انجيل وعده داده شده بود، برخی از بزرگان مسيحى و يهودى 
پيامبرى ايشان را انکار کردند و به مبارزه برخاستند. اگر اين دسته از بزرگان يهودى و مسيحى، در آن 

روز، پيامبرى رسول    اکرم  را مى پذيرفتند، اين اختالف هم به وجود نمى آمد.
قرآن کريم منشأ اصلی اختالف و چند دينی را آن دسته از رهبران دينی معرفی می کند که به خاطر 
حفظ مقام و موقعيت و منافع خود در برابر دعوت پيامبر جديد ايستادند و پيامبری او را انکار کردند و 

سبب اختالف و چند دسته شدن پيروان پيامبران شدند.
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١ــ خوب است بدانيم که حضرت عيسی      در مسير دعوت خود با دو گروه مخالف روبـه رو 
شد. گــروه اّول برخى از بـزرگـان دين يهود بـودنـد کـه حضرت عيسى  را پيامبر نمى دانستند 
و با سرسختى با ايشان مبارزه مى کردند. گروه دوم حاکمان بت پرست روم شرقى بودند که بر سرزمين 
فلسطين حکومت مى کردند و مانند حاکماِن بيش تر سرزمين هاى اروپايى، در آن زمان، به دين الهى 
اعتقادى نداشتند. کار حضرت عيسى   در مبارزه با اين دو گروه به جايى رسيد که سربازان 
به  شهرى  از  شد  ناچار  ايشان  و  کردند  تعقيبش  وى،  رساندن  شهادت  به  و  دست گيرى  براى  حاکم 
شهرى و از روستايى به روستايى برود. تا اين که به همراه تعدادى از يارانش در باغى مخفى شد. در 
اين جا بود که يکى از همراهانش به نام «يهوداى اسخريوطى» به طمع جايزٔه حاکمان، مخفى گاه حضرت 
عيسى  را به آنان خبر داد و سربازان حاکم بت پرست به همراه برخى از بزرگان يهود، شبانه به 
آن مخفى گاه يورش بردند. در اين هنگام، خداوند حضرت عيسى       را با قدرت اليزال خود به 
آسمان ها برد. سربازان که از اين عروج خبر نداشتند و اگر کسى هم به آن ها خبر مى داد، نمى توانستند 
آن را باور کنند، همان يهوداى خبرچين را که چهره اى شبيه حضرت عيسى  داشت و شباهت 
او به آن حضرت در آن شب بيش تر شده بود، به جاى حضرت عيسى   دستگير کردند و به صليب 
کشيدند. يهوديان و بت پرستان و حتى عده ای از ياران حضرت عيسى     گمان مى کردند که آن 
حضرت به شهادت رسيده است. البته برخى از ياران بسيار نزديک ايشان، مانند «بَرنابا» از عروج 
وی آگاه بودند. قرآن کريم اين اشتباه را يادآورى مى کند و ما را از کشته نشدن حضرت عيسى  

آگاه مى سازد و مى فرمايد:
َو َقـۡوِلـِهـۡم ِانّـا َقـَتـۡلـَنـا الۡـَمـسيـحَ  اين سخن آنان(بود) که ما کشتيم مسيح

عيسى بن مريم رسول خدا را؛ ِه  عيـَسى ابۡـَن َمـۡريَـَم َرسوَل الـلـّٰ
َو ما َقـَتـلـوُه َو ما َصـلَـبـوهُ     حال  آن که نه او را  کشتند و نه  به  صليب کشيدند

ـِکـۡن ُشـِبّـَه لَـُهـمۡ    بلکه آنان به اشتباه افتادند. ـٰ َول
و کسانى که در مورد او اختالف کردند، ذيـَن اۡخـَتـلَـفوا فـيـِه  َو ِانَّ الـَّ
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لَـفى َشـّكٍ ِمـۡنـهُ    در اين باره، هر آينه در شک اند
مـا لَـُهـۡم ِبـه ی ِمـۡن ِعـۡلـٍم   و نسبت به او علمى ندارند،
ِنّ    جز پيروى از ظن و گمان. ِاالَّ اِتّـباَع الـظـَّ

َو مـا َقـَتـلـوُه يَـقـيـنًـا    و يقيناً او را نکشته اند.
بلکه خدا او را به سوى خود باال برد ُه ِالَـۡيـِه   بَـۡل َرفَـَعـُه الـلـّٰ

و خداوند عزيز و حکيم است. ُه َعـزيـًزا َحکـيـًمـا  َو کـاَن الـلـّٰ
نساء، ۱۵۷ و ۱۵۸

٢ــ برخی فکر می کنند پيامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هرکدام برای خود مغازه ای 
باز کرده و کاالی خود را تبليغ می کنند و مردم بايد بين آن کاالها يکی را انتخاب نمايند. اّما همان طور 
که ديديم، پيامبران مردم را به سوی خدا دعوت می کردند، نه به سمت خود و يک راه و يک سخن 
داشته اند و همه يکديگر را تأييد کرده اند و اگر کسی به آخرين پيام آور الهی ايمان آورد، به همٔه پيامبران 
گذشته هم ايمان آورده و هيچ پيامبری را انکار نکرده و راهرو همٔه پيامبران بوده است. مهم اين است 

که انسان در تشخيص آخرين پيامبر دچار خطا نشود.
نبياست ا جمله  م  نا احمد  م  چون که صد آمد، نود هم پيش ماست١نا

ج ــ ويژگى هاى پيامبران
۱ــ وحى: کلمٔه وحى در قرآن کريم براى موارد مختلف به کار رفته و اختصاص به پيامبران 
ندارد. اما عالى ترين درجٔه آن که مخصوص پيامبران است، به معناى القاى معانى و معارف به قلب پيامبر 
از سوى خداوند و سخن گفتن خداوند و جبرئيل با اوست. از  طريق وحى برنامٔه هدايت الهى به پيامبران 

داده مى شد و آنان اين برنامه را به مردم ابالغ مى کردند.
۲ــ اعجاز: پيامبران از جانب خداوند، کارهای خارق العاده ای انجام می دهند که هيچ کس نمی تواند 
مانند آن را انجام دهد.٢ تا مردم دريابند که آنان با خداوند ارتباط دارند و از طرف او مأمور به پيامبرى شده اند. 

١ــ مثنوی مولوی، دفتر اّول
٢ــ فرق معجزه با کارهای خارق العادٔه مرتاضان و ساحران و تردستان هم همين است که کارهای آنان با تعليم و تمرين قابل يادگيری 

است، اما کار پيامبران به گونه ای است که هيچ گاه مغلوب کار ديگری واقع نمی شود و هيچ کس نمی تواند مثل آن انجام دهد.
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قرآن کريم اين آثار خارق العاده را «آيت» يعنى نشانه و عالمت نبوت مى خواند و دانشمندان اسالمى آن را 
معجزه مى نامند. زيرا عجز و ناتوانى ساير افراد را در انجام اين امور آشکار مى سازد.

۳ــ عصمت: پيامبر زمانى مى تواند مسئوليت خود را به درستى انجام دهد که تحت تأثير هواهاى 
نفسانى قرار نگيرد و مرتکب گناه و خطا نگردد. مردم نيز زمانى گفته ها و هدايت هاى وى را مى پذيرند که 
مطمئن باشند هيچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمى شود. اگر آنان احتمال دهند که پيامبرشان گناه مى کند و دچار 
خطا مى شود، به او اعتماد نمى کنند و از وى پيروى نخواهند کرد. بنابراين، پيامبران نه تنها بايد در اجراى 
مأموريت خود از گناه و اشتباه مصون باشند بلکه اين عصمت بايد در مجموعٔه رفتارهاى آنان متجلى شود. 

باالتر از همه، ضرورت عصمت در حوزهٔ مسئوليت هاى مربوط به رسالت است. زيرا:
نمى رسد و  مردم  درستى به  دين الهى به  نباشد،  معصوم  ابالغ وحى  دريافت و  پيامبرى در  اگر 

امکان هدايت از مردم سلب مى شود. 
اگر پيامبرى در مقام تعليم و تبيين دين معصوم نباشد، امکان انحراف در تعاليم الهى پيدا مى شود 

و اعتماد مردم به دين از دست مى رود. 
اگر پيامبرى در هنگام اجراى فرمان هاى الهى معصوم نباشد، امکان دارد کارهايى مخالف 
دستورات الهى انجام دهد و مردم نيز از او سرمشق بگيرند و به گمراهى و انحراف مبتال شوند.  
حال، بايد ببينيم که مصونيت از گناه در پيامبران به چه صورت است؛ آيا يک مانع بيرونى پيامبران 

را از ارتکاب گناه و خطا باز مى دارد يا خود به اختيار به سمت گناه نمى روند؟ 
را  خود  کارهاى  و  انسان اند  دارند،  که  منزلتى  و  مقام  وجود  با  پيامبران،  مى گوييم:  پاسخ  در 
با اختيار انجام مى دهند و چنان مرتبه اى از ايمان و تقوا را دارند که هيچ گاه به سوى گناه نمى روند. 

همچنين از چنان بينش عميقى برخوردارند که گرفتار خطا و اشتباه نمى شوند. 

اگر پيامبران عصمت نمی داشتند، در مسير هدايت  چه خطرهايى ساير انسان ها 
را تهديد مى کرد؟

.................................................................

.................................................................
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د ــ آخرين پيام  آور الهی
ايشان  که  فرموده  و  کرده  معرفی  الهی  فرستادٔه  آخرين  را  محمد  حضرت  قرآن کريم، 
يادآوری  را  موضوع  اين  مسلمانان  مختلف  اجتماعات  در  نيز  اکرم   پيامبر  است.  «خاتم النبيين» 

می کرد تا پس از ايشان، کسی ادعای پيامبری نکند.
بنابراين، نبوت  پيامبر گرامی اسالم پايان می پذيرد و پس از ايشان کتاب جديدی از طرف خداوند 
نازل نمی شود. زيرا عواملی که سبب تجديد نبوت ها و آمدن کتاب های آسمانی جديد بود، از بين رفت 

و عواملی که انسان ها را بی نياز از کتاب جديد می نمود، پديد آمد. اين عوامل عبارتند از:
۱ــ آمادگى جامعۀ بشرى براى دريافت برنامۀ کامل زندگى: گفتيم که يکى از عوامل بعثت 
پيامبر جديد، پايين بودن سطح درک انسان ها و عدم توانايى آنان در گرفتن برنامٔه کامل زندگى بود. در 
عصر نزول قرآن رشد عقلى بشريت به ميزانى رسيده بود که بتواند کامل ترين برنامه را دريافت کند و به کمک 
اين برنامه، پاسخ نيازهاى فردى و اجتماعى خود را به دست آورد. درواقع، انسان ها وارد دورٔه بلوغ فکرى 
شده بودند. خداوند کتابی بر پيامبر اکرم   نازل کرد که نيازهای هدايتی بشر را در طول زمان ها پاسخ 
گويد و مؤمنان با تفکر در اين کتاب بتوانند در هر دوره ای به دروازه های جديدی از معرفت دست يابند.

در  اکرم    پيامبر  که  اهتمامى  با  و  الهى  عنايت  پرتو  در  تحريف:  از  کريم  قرآن  حفظ  ۲ــ 
جمع آورى و حفظ قرآن داشت و با تالش و کوشش مسلمانان در دوره هاى مختلف، اين کتاب دچار تحريف 
نشد و هيچ کلمه اى بر آن افزوده يا از آن کم نگرديد. به همين جهت اين کتاب نيازی به «تکميل» و «تصحيح» 

ندارد و جاودانه باقی خواهد ماند.
: تعيين امام معصوم  از طرف خداوند  ۳ــ وجود امام معصوم پس از پيامبر اکرم 
سبب آن شد که نقش ها و مسئوليت هاى پيامبر، به جز دريافت وحى، ادامه يابد و جامعه از اين جهت 

کمبودى نداشته باشد. 
۴ــ پيش بينى راه هاى پاسخ گويى به نيازهاى زمانه: مجموعٔه معارف و احکام موجود در 
قرآن، سيره و سنت پيشوايان دين، به گونه اى از جانب خداوند طراحى شده که با مراجعه به آن ها مى توان 
و  علمى  روش  از  که  آن  به شرط  آورد؛  به دست  دوره ها  همٔه  در  را  جوامع  نيازهاى  و  سؤال ها  به  پاسخ 
درستِ تحقيق که به وسيلٔه عالمان و متخصصان دين تدوين شده است، استفاده گردد و با دانش الزم و 
بصيرت کافى عمل شود. اکنون به برخى از ويژگى هاى دين اسالم که سبب انطباق آن با نيازهاى متغير 

زمان مى شود، مى پردازيم:
اول  ــ توجه به نيازهاى متغير، در عين توجه به نيازهای ثابت: انسان در زندگی فردی 
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و اجتماعی خود دو دسته نياز دارد: نياز ثابت مانند نياز به امنيت، عدالت، شغل، معاشرت و دادوستد 
با ديگران، ازدواج و تشکيل خانواده، تعليم و تربيت و حکومت. اين نيازها در همه زمان ها برای بشر 
وجود دارند و از بين نمی روند. دين اسالم برای هر کدام از اين ها قوانين ثابت و مشخصی دارد که 

پاسخ گوی اين نيازهاست.
دستٔه ديگر، نيازهای متغير هستند که در داخل همين نيازهای ثابت پيدا می شوند. يعنی انسان ها با 
گذشت زمان برای پاسخگويی به نيازهای ثابت خود، از روش ها و شيوه های مختلف و متغيری استفاده 
می کنند. مثالً نياز به دادوستد يک نياز ثابت است. اّما شيوه و چگونگی دادوستد برحسب زمان قابل 
تغيير است. دادوستد امروز که از طريق اسکناس و بانک و نظاير آن صورت می گيرد با دادوستد ديروز 
تفاوت های زيادی پيدا کرده است. نياز به امنيت هم يک نياز ثابت است؛ اّما چگونگی تأمين امنيت و 
ابزارها و اسلحه هايی که به اين منظور به کار گرفته می شود در مقايسه با دوره های گذشته بسيار متفاوت 
شده است. معارف اسالم به گونه ای است که متخصصان دين می توانند از درون آن با توجه به نيازهای 
جديد به وجود آمده در جامعه، قوانين مورد نياز جامعه دربارٔه بانکداری، اسکناس، خريد و استفاده از 

سالح های جديد را استخراج کنند و در اختيار مردم قرار دهند.١
که  دارد  وجود  قوانين  و  قواعد  از  دسته اى  اسالم  در  کننده:  تنظيم  قوانين  وجود  دوم  ــ 
به مقررات اسالمى خاصيت انطباق و تحّرک داده است. اين قواعد بر همٔه احکام و مقررات اسالمى 
تسلط دارند و مانند بازرسان عالى احکام و مقررات را تحت نظر قرار مى دهند و کنترل مى کنند. به طور 
مثال، پيامبر اکرم   فرموده است: «ال َضَرَر َو ال ِضراَر فى االسالم٢ ــ اسالم با ضرر ديدن و ضرر 
رساندن مخالف است». اين سخن به صورت يک قاعده درآمده و بسيارى از مقررات اسالمى را کنترل 
مى کند. مثالً روزٔه ماه رمضان بر هر مکلّفى واجب است. اّما اگر اين روزه براى شخصى ضرر داشته 
باشد، بر او حرام مى گردد. همچنين، استفاده از امکانات خصوصى مانعى ندارد؛ اّما اگر سبب اذيت 

ديگران شود، حرام است.

١ــ امروزه فقيهان و متخصصان دين دربارٔه بسياری از مسائل و نيازهای جديد که در گذشته مطرح نبوده است درحال تحقيق هستند 
تا حکم دين را بيان کنند، اموری از قبيل: استفاده از ماهواره و اينترنت، مسائل جديد پزشکی (مانند پيوند اعضا، مرگ مغزی و شبيه سازی)، 
بين المللی  سازمان های  با  رابطه  کشورها،  و  ملت ها  با  سياسی  رابطٔه  جهانی،  تجارت  قوانين  کشورداری،  جديد  نظام های  فضا،  در  مسافرت 
اقتصادی و فرهنگی. نتيجٔه اين تحقيقات سبب شده که جمهوری اسالمی ايران بتواند قوانين خود را منطبق بر تعاليم اسالم تنظيم کند و جامعه 

را در چارچوب آن اداره نمايد.
۲ــ من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ج۳، ص ۱۰۳
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قاعدٔه ديگری که در قرآن کريم آمده، اين است که فرموده «ما َجَعَل َعلَۡيکُم ِفی الّديِن ِمۡن َحَرٍج١ ــ 
خداوند برای شما در دين تنگی، و اضطرار قرار نداده است» براساس اين قاعده، اگر مسلمانی يا جامعٔه 
اسالمی در اجرای يک قانون دچار اضطرار شود، می تواند با نظر فقيه و متخصص دين آن را به شکلی 

انجام دهد که از اضطرار بيرون آيد.
سوم   ــ اختيارات حاکم و نظام اسالمى: يکى ديگر از راه هايى که اسالم براى پاسخ گويى به 
نيازهاى جديد پيش بينى کرده، اختيارات حکومت اسالمى است. تحوالت و مسائل اجتماعى گاهى شرايط 
خاصى را در جامعٔه اسالمى پديد مى آورد که نيازمند قوانين و مقررات ويژهٔ آن شرايط است. به طور مثال 
صنعت بيمه و بانکداری از نيازهای زندگی امروزه است که حاکم اسالمی در چارچوب قوانين اسالم آن ها 

را به اجرا درمی آورد. 

 ۱ــ حج  ،  ۷۸
٢ــ يوسف  ، ۱۰۸

٣ــ ديوان گلشن راز، شيخ محمود شبسترى
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سؤال اّول: با آمدن پيامبر جديد، آيا نپذيرفتن او و باقى بودن بر شريعت پيامبر قبل، نزد خدا 
قبول است؟ 

براى رسيدن به پاسخ درست، الزم است به نکات زير توجه کنيم.
۱ــ از طرف خداوند فقط يک دين و يک راه براى هدايت و خوش بختى آدم ها آمده است که از 
آن به عنوان «صراط مستقيم» يا «اسالم» ياد مى شود. هر يک از پيامبران، اين راه واحد را در حد فهم 
مردم زمان خود به مردم معرفى کرده است. آمدن هر پيامبر، نشانٔه آن است که بخشى از تعليمات پيامبر 

پيش از او، اکنون براى مردم مناسب نيست و نمى تواند پاسخ گوى نيازهاى آن ها باشد.
۲ــ هر پيامبرى که مى آمد، به پيامبر بعدى بشارت مى داد و بر پيروى از او تأکيد مى کرد. بنابراين، 
وجود دو يا چند دين در يک زمان، نشانٔه آن است که پيروان پيامبران گذشته و به خصوص بزرگان دين 
آن ها به پيامبران بعد ايمان نياورده اند و اين خود يک گمراهى بزرگ و سرپيچى از فرمان خدا و پيامبران 

گذشته است.
۳ــ ما در زمانى به سر مى بريم که جز قرآن کريم، هيچ کتاب آسمانى ديگرى وجود ندارد که از 
تحريف مصون مانده باشد و ما مطمئن باشيم که تعليمات آن، همان تعليماتى است که خداوند فرستاده 

است. پس اين کتاب ها نمى توانند به نياز ما که دست يابى به راهنمايى خداوند است، پاسخ دهند.
۴ــ بر مبناى آن چه بيان شد، وجود چند دين الهى معنا ندارد. زيرا اين خود سبب سرگردانى مردم 
مى شود که ميان آن اديان کدام را انتخاب کنند، درحالى که دين براى رهايى مردم از ضاللت و سرگردانى 

آمده است. به همين جهت، قرآن کريم به روشنى مى فرمايد:
و هرکس دينى غير از اسالم برگزيند، َو َمـۡن يَـبۡـَتـِغ َغـۡيـَر اۡال ِۡسـالِم ديـنًـا 

از او پذيرفته نيست فَـلَـۡن يُـۡقـبَـَل ِمـۡنـهُ  
و او در آخرت از زيان کاران است. َو هُـَو ِفى اۡال ِٔخـَرِة ِمـَن الۡـخـاِسـريـنَ 

آل عمران، ۸۵
سؤال دوم: کتاب های آسمانی ديگر چه سرنوشتی پيدا کردند؟

براى اين کـه بـا سرنوشت ديگر کتاب هاى آسمانى آشنا شويم، وضعيت نزديک ترين آن ها بـه قرآن کريم 
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ــ يعنى انجيل ــ را که بر حضرت عيسى  نازل شده است، بررسى مى کنيم.
کتاب انجيلى که اکنون در دست مسيحيان است، خود از چهار انجيل به نام هاى انجيل مّتٰى، 
انجيل َمْرُقس، انجـيل لوقا و انجيل يوَحّنا تشکيل شده است. اين انجيل ها به نام نويسندگانشان که از 

ياران و پيروان حضرت عيسى   بوده اند، مشهورند.
مورخان نوشته اند که پس از عروج حضرت عيسى  به ملکوت، هيچ اثرى از کتاب انجيل در 
ميان مردم نبود. پس از گذشت مدتى، هر يک از ياران حضرت عيسى  يا شاگردان ايشان، برداشت ها، 
خاطرات و الهامات خود را نوشتند و نام انجيل بر آن نهادند؛ به گونه اى که ده ها انجيل تأليف شد. سال ها 
در ميان مردم انجيل هاى مختلفى وجود داشت تا اين که حدود دو قرن بعد، شوراى مرکزى مسيحيان 
چهار انجيِل ذکر شده را ــ على رغم اختالف ــ انجيل راستين و انجيل هاى ديگر را انجيل هاى مجعول 

و دروغين ناميد. درحالى که انجيل حضرت عيسى  بيش از يکى نبود١.

١ــ به مقدمٔه مفصل آقای جمشيد غالمی نهاد بر کتاب «انجيل برنابا» (نشر نيايش: ١٣٧٩) مراجعه کنيد.

١ــ آيات ١٢٧ تا ١٣٧ سورٔه بقره را مطالعه کنيد و نکاتی را که نشان دهندٔه يکی 
بودن دين خداست، استخراج کنيد.

٢ــ آئه ٦ سورٔه حمد و ١٠١ سورٔه آل عمران را با هم مقايسه کنيد و برداشت خود 
را از اين مقايسه توضيح دهيد.
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قرآن كريم، آخرين كتاب الهی است كه بر خاتم پيامبران نازل شده است. 

قرآن كريم اين ويژگی را دارد كه:

ــ دليل و سند جاودانۀ نبوت پيامبر اكرم  است.

در اين درس می خواهيم اين ويژگی را بررسی كنيم تا بدانيم:

ايشان  معجزۀ  و  اكرم   پيامبر  حقانيت  دليل  كريم  قرآن  چگونه  اوالً، 

به شمار می آيد؟

ثانياً، آيا ميان نوع معجزۀ پيامبر  (يعنی كتاب) و خاتميت ايشان رابطه ا ی 

هست؟

3
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . َو ِاۡن کُـنـُتـۡم فى َريۡـٍب  
. . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . ۡلـنـا َعـلـٰی َعـۡبـِدنـا  ِمـّمـا نَـزَّ
. . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . فَـۡأتـوا ِبـسوَرٍة ِمـۡن ِمـۡثـِلـه ی 
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . وَ اۡدعـوا ُشـَهـداَءکُـۡم  
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . ِه  ِمـۡن دوِن الـلـّٰ
. . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . ِاۡن کُـۡنـُتـۡم صـاِدقـيـَن  

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ۡن لَـۡم تَـۡفـَعـلـوا  فَـاِ
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . َو لَـۡن تَـۡفـَعـلـوا 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . تـى  ُقـوا الـّنـاَر الـَّ فَـاتـَّ

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . َوقـوُدَهـا الـّنـاُس َوالۡـِحـجـاَرةُ 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . ۡت ِلـۡلـکـاِفـريـنَ   ُاِعـدَّ

بقره  ، بقره  ، ۲۳۲۳ و  و ۲۴۲۴

 . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . روَن اۡلـُقـرءانَ  ـَّ َافَـال يَـَتـَدب
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . َو لَـۡو کـاَن ِمـۡن ِعـۡنـِد َغـۡيـِر الـلّـِه 
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . لَـَوَجـدوا فـيـِه اۡخـِتـالفًـا کَـثـيـًرا 

نساء  ، ۸۲

٣٧
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َو مـا ُکۡنَت تَـۡتـلـو  ِمـۡن َقـبۡـِلـه ی ِمـۡن  ِکـتـاٍب     و پيش از آن هيچ نوشته اى نمى خواندى
ه و ِبـَيـمـيـِنـَك  و با دست خود آن را نمى نوشتى َو التَـُخـطـُّ

که در  آن صورت کجروان به شک مى افتادند. ِاًذا َالۡرتـاَب الۡـُمـبۡـِطـلـونَ 
عنکبوت ، ۴۸

به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.

توا بِـ: پس بياوريد         وَ  اۡدعـوا: و فراخوانيد               َوقـود: هيزم، سوخت َفـأۡ
ۡت: آماده شده است             لََوَجـدوا: همانا که می يافتند الـِحـجـاَرة: سنگ ها         ُاِعـدَّ

سوره/ آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس، پاسخ سؤال های زير را به دست آوريد.
۱ـ کسی که می پندارد قرآن کريم از جانب خدا نيست، برای اثبات ادعای خود چه بايد بکند؟
... ...................................................................

۲ـ اگر کسی بدون دليل منکر الهی بودن قرآن باشد، چه سرنوشتی در انتظار اوست؟
... ...................................................................

۳ـ يکی از داليل الهی بودن قرآن چيست؟
... ...................................................................
۴ـ در چه صورتی جای آن بود که کج انديشان دربارۀ الهی بودن قرآن دچار شک شوند؟

... ...................................................................

………

………

………

………
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سند و دليل نبوت
هر يک از پيامبران الهى معجزه ای داشتند که بدان وسيله پيامبر بودن خود را ثابت می کردند. 
، يکى تبديل شدن عصايش به ماری بزرگ بود و ديگرى نورى  از معجزه هاى حضرت موسى 
حضرت  معجزه هاى  مى کرد.از  روشن  را  همه جا  گريبان،  از  او  دست  آمدن  بيرون  هنگام  کـه  بود 
عيسى  شفا دادن بيماران العالج و زنده کردن مردگان بود. معجزه ها به اذن خدا انجام مى شد 
و فقط براى اثبات نبوت پيامبران به  کار مى رفت. برخى از پيامبران گذشته کتاب آسمانى داشتند اّما 

به عنوان معجزه مطرح نکردند.

آيا مى دانيد معجزه های حضرت موسی و حضرت عيسی چه تناسبى با زمان 
آنان داشت؟

.................................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................

معجزٔه اصلى پيامبر اکرم  قرآن کريم است و همان طور که در آيات ابتداى درس خوانديم، 
از مخالفان مى خواهد اگر در الهى بودن اين کتاب شک دارند، يک سوره مانند آن بياورند. اين دعوت 
به مبارزه را «تََحّدى» مى گويند. از آن روز که قرآن کريم دعوت به مبارزه را اعالم کرده است بيش از 
چهارده   قرن مى گذرد. مخالفان سرسخت اسالم در اين باره تالش فراوان کرده اند اّما نتوانسته اند سوره اى، 
حّتى به اندازٔه سورٔه «کوثر» بياورند که دانشمندان و متخصصان، برابرى آن را با سوره اى از قرآن بپذيرند؛ 
درحالى که آسان ترين راه براى غيرالهى نشان دادن اسالم و قرآن کريم، آوردن سوره اى مشابه يکى از 

سوره هاى اين کتاب الهى است.
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ختم نبوت و معجزۀ جاويدان
جای اين سؤال است که چرا خداوند يک کتاب را معجزٔه پيامبر اکرم قرار داده است؟

در پاسخ به اين سؤال می گوييم:
از آن جا که پيامبر اکرم  آخرين پيامبر و تعليمات ايشان براى همٔه زمان هاى بعد از اوست، 
سند نبوت و حقانيت او نيز به گونه اى است که در همٔه زمان ها حضور دارد و هم اکـنون نيز مخالـفان را 
به آوردن سوره اى مانند سوره هاى خود دعوت مى کند. اگر معجزٔه پيامبراکرم  از نوع کتاب و علم 

و فرهنگ نبود، نمى توانست شاهدى حاضر و دائمی بر نبوت ايشان باشد.
شگفتى اين اعجاز در آن است که هرقدر زمان مى گذرد و انسان به قلّه هاى بلندترى در علم و 
معرفت دست مى يابد، نه تنها از ارزش آن کاسته نمى شود بلکه درخشندگى اش آشکارتر می گردد و ابعاد 

جديدى از معارف آن کشف مى شود. 

جنبه هاى اعجاز قرآن کريم
هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است: يکی لفظی و ديگری محتوايی. در پيام آيات ابتدای 
درس ديديم که تحّدی قرآن کريم منحصر به يکی از اين دو جنبه نيست و از مخالفان خواسته شده که 
برای اثبات ادعای خود سوره ای بياورند که چه از نظر لفظی و چه از نظر محتوايی شبيه قرآن باشد. 

اکنون هر يک از اين دو جنبه را بررسی می کنيم:
۱ــ اعجاز لفظى: هرکس که اندکى با زبان عربى آشنا باشد، پس از انس با قرآن، درمى يابد که 
اين کالم با ساير کالم ها کامالً متفاوت است. فصاحت و بالغت قرآن کريم، از آغاز نزول مورد توجه 
همگان و حتى مخالفان قرار گرفت. زيبايى هاى لفظى، ساختار موزون کلمه ها و جمله ها، رسايى در معنا 
با وجود ايجاز و اختصار و بسيارى ديگر از ويژگى هاى هنرمندانٔه ادبى قرآن کريم، بى مانند است. همين 
زيبايى و شيرينى بيان، موزون بودن کلمه ها و رسايى تعبيرات، در طول تاريخ سبب نفوذ خارق العادٔه اين 
کتاب آسمانى در افکار و نفوس شده است. در اوايل بعثت، سران مکه افرادى را مأمور کرده بودند که 
نگذارند مردم به خانٔه پيامبر  بروند و آيات قرآن را بشنوند؛ زيرا مى دانستند که اين آيات، شنونده  

را تحت تأثير قرار مى دهد.
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نمونه ای از اعجاز لفظی قرآن کريم:
وليدبن مغيره از بزرگان مکه بود و به حسن تدبير شهرت داشت. روزى به تقاضاى جمعى از 

مشرکان نزد پيامبر  آمد تا از نزديک وضع او را بررسى و آيات قرآن را ارزيابى کند. پيغمبر 
قسمتى از سورهٔ «سجده» را تالوت می کرد. اين آيات چنان تأثير و هيجانى در وليد ايجاد کرد که بى اختيار 

از جا حرکت نمود، نزد مشرکان بازگشت و گفت: 
سوگند مى خورم که از محمد  سخنى شنيدم که نه به گفتار انسان ها شباهت دارد و نه به گفتار 

پريان؛ گفتار او شيرينى و زيبايى مخصوصى دارد، و بر هر گفتاری پيروز خواهد شد.
زمزمه در ميان قريش افتاد که وليد به گفتار پيامبر عالقه مند شده است. ابوجهل گفت من چارهٔ کار 

را مى دانم. درحالى که خود را غمگين نشان مى داد، به منزل وليد آمد. وليد پرسيد: «چرا غمگينى؟»
ابوجهل گفت: «چرا غمگين نباشم؟ قريش بر تو با اين سن و شخصيت، عيب مى گيرند و مى گويند 

که جذب محمد  شده اى».
 وليد برخاست و با ابوجهل به  مجلس قريش درآمد. رو به سوى جمعيت کرد و گفت: «آيا تصور 
مى کنيد محمد  ديوانه است؟» حضار گفتند: نه. گفت: «تصور مى کنيد او دروغگوست؟» حضار گفتند: 
نه. سپس بزرگان قريش گفتند: پس چه چيزى بايد به او نسبت دهيم تا مردم گرد او جمع نشوند؟ وليد 

با شيطنتى خاص گفت: « ساحر؛ آرى او ساحر است.»١
برخى از سران مکه که خود، مردم را از شنيدن قرآن منع مى کردند، شب ها پشت خانٔه رسول خدا  
  مى آمدند و به تالوت آيات گوش مى دادند. مدتى گذشت؛ يکى از آنان گفت اين درست نيست که 
ديگران را از شنيدن قرآن منع کنيم، اّما خود به قرآن گوش دهيم. آنان تصميم گرفتند از شب بعد پشت 
خانٔه پيامبر    جمع نشوند. در اواخر شب بعد، يکى از آنان از شوق شنيدن قرآن و لذت بردن از 
زيبايى آن، آن قدر برانگيخته شد که نتوانست جلوی خود را بگيرد و دور از چشم دوستان خود به سوى 
خانٔه پيامبر    حرکت کرد. وقتى پشت خانٔه آن حضرت رسيد، ديد که دوستان ديگر او نيز آمده اند 

و مشغول شنيدن صداى رسول خدا    هستند و تالوت قرآن را مى شنوند.٢

١ــ قرآن و آخرين پيامبر، آيت الله مکارم شيرازى، ص ۷۸
٢ــ سيرٔه ابن هشام، ج ۱، ص ۳۳۷
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۲ــ اعجاز محتوايى: محتواى اين کتاب شريف ويژگى هايى دارد که نشان مى دهد از قلم هيچ 
دانشمندى تراوش نکرده است، چه رسد به شخصى که قبل از آن چيزی ننوشته و آموزشى نديده است. 
اساساً قرآن کريم در چنان اوجى از معنا قرار دارد که اگر همٔه انسان ها يک ديگر را کمک کنند، نمى توانند 

حتى سوره اى مانند آن را بياورند. حال ببينيم اين ويژگى ها کدام اند.
الف)انسجام درونی، در عين نزول تدريجی  : مى دانيم که آثار و نوشته هاى اّولئه دانشمندان 
و متفکران با آثار دوران پختگى و کمالشان متفاوت است. از اين رو دانشمندان معموالً در نوشته های 

گذشتٔه خود تجديدنظر مى کنند و اگر بتوانند، کتاب هاى گذشتٔه خود را اصالح مى نمايند.
با اين که بيش از شش هزار آئه قرآن کريم در طول ۲۳ سال نازل شده و دربارٔه موضوعات متنوعى 
مانند توحيد، معاد، انسان، نظام خلقت، سرگذشت پيامبران، نظام اجتماعى، اخالق و احکام سخن گفته 
است، با وجود اين، نه تنها ميان آيات آن تعارض و ناسازگارى نيست، بلکه آياتش دقيق تر از اعضاى 

يک بدن با يکديگر هماهنگ اند.

به فعاليت «پيام آيات» نگاه کنيد و ببينيد اين ويژگی با کدام يک از پيام های 
استخراج شده مطابقت دارد.                                                         پيام شمارۀ ………

ب) تأثير ناپذيری از عقايد دوران جاهليت: در هر دوره اى از زمان، مجموعه اى از افکار، 
عقايد، آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبير مى شود، مردم را کم و بيش تحت تأثير قرار مى دهد. 
فرهنگ مردم حجاز آميزه ای از عقايد نادرست و آداب و رسوم خرافى و شرک آلود بود. آنان حتى آداب 
توحيدِى باقى مانده از زمان حضرت ابراهيم  را با شرک آميخته و کعبه را مرکز بت هاى کوچک 
و بزرگ کرده بودند. با وجود اين، قرآن کريم نه تنها از اين فرهنگ تأثير نپذيرفت بلکه به شّدت با آداب 
جاهلى و رسوم خرافى آن مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هايى چون عدالت خواهى، 
علم دوستى، معنويت و حقوق برابر انسان ها که آرمان هاى مقدس بشريت به شمار مى روند سخن گفت. 
ج) جامعيت و همه جانبه بودن: قرآن کريم با وجود اين که حدود پانزده قرن پيش و در جامعه اى 
به دور از فرهنگ و دانش نازل شده در مورد همٔه مسائل مهم و حياتى که انسان در هدايت بدان نياز 
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دارد، سخن گفته و چيزى را فروگذار نکرده است. اين کتاب فقط از امور معنوى يا آخرت و رابطٔه 
انسان با خدا سخن نمى گويد، بلکه از زندگى مادى و دنيوى انسان، مسئوليت هاى اجتماعى و رابطٔه وى 

با انسان هاى ديگر سخن مى گويد و برنامه اى جامع و همه جانبه را در اختيارش قرار مى دهد.
افکار و انديشه ها به تدريج کهنه مى شوند و با پيشرفت  د) تازگی و شادابی دائمی: معموالً 
فرهنگ و دانش بشرى همه يا قسمتى از آن ها جاى خود را به انديشه هاى جديد مى دهند. اّما مى بينيم 
که قرآن کريم نه تنها با پيشرفت زمانه کهنه نمى شود، بلکه افق هاى جديدى ازحکمت، علم و معرفت 
را به روى جويندگان مى گشايد. اين کتاب، کتاِب ديروز، امروز و فرداهاى انسان هاست.  هر چه زمان 
بگذرد و انسان ها به درجات عالى ترى از فرهنگ و دانش برسند، درخشندگى و شادابى قرآن بيش تر 

نمايان خواهد شد.
از  خبری  و  نداشت  جايگاهی  دانش  و  علم  که  جامعه ای  در  بی سابقه:  علمی  نكات  ذكر  هـ) 
برخی  به  اشاره  کريم  قرآن  نبود،  ستاره شناسی  و  گياه شناسی  زيست شناسی،  فيزيک،  مانند  رشته هايی 
نکات علمی می کند که در تمام دنيای آن روز بی سابقه بود و بعدها توسط دانشمندان کشف گرديد١. به 

دو نمونه از اين نکات علمی توجه کنيد:
۱ــ مردم از وجود زوجيت در انسان ها و حيوان ها مطلع بودند. اّما بعدها دانشمندان دانستند که 
نوعى از زوجيت در گياهان هم هست. در بسياری از آن ها نر و ماده بر يک پايه قرار دارند و در برخی 

ديگر درخت نر از درخت ماده جداست.
امروزه روشن شده که گونه  هايى از زوجيت در ساير موجودات هم وجود دارد، مانند بار مثبت و منفى 
الکترون و پروتون و بارهای مغناطيسى متضاد. قرآن کريم از اين زوجيت ها خبر داده است. مثالً مى فرمايد که 
ما زمين را گسترانديم و کوه هاى بلند و استوار را بنا نهاديم و از هر گياهى به صورت زوج در آن رويانديم٢. 

آن گاه دامنٔه زوجيت را توسعه مى دهد و به همٔه اشياء مى رساند و مى فرمايد از هر چيز دو گونه آفريديم٣.
۲ــ تا قبل از قرن هجدهم دانشمندان فکر می کردند که ستارگان به سقف آسمان ها، چسبيده اند 
و به همين علت نمی افتند. اّما قرآن کريم از وجود جاذبٔه ميان ستارگان، به طوری که همٔه مردم بفهمند 
خبر داد و آن را عامل درهم نرفتن ستارگان در يکديگر معرفی کرد و فرمود: «خداوند، آسمان ها را با 

ستون هايی که برای شما ديدنی نيستند، برپا داشته است.»٤

١ــ البته، قرآن کتاب هدايت است، نه کتابی دربارٔه علوم. به همين جهت اگر گاهی به يک نکتٔه علمی می پردازد، برای نشان دادن عظمت 
خلقت و واداشتن انسان ها به تفکر در جهان است. از همين روست که اين نکات علمی را به صورت کوتاه و در حّد اشاره مطرح می کند.

۲ــ ق، ۷                        ٣ــ ذاريات، ۴۹                          ۴ــ رعد ، ۲
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اّمى بودن پيامبر  و معجزه بودن قرآن
از موضوعات شگفت انگيز و زيبا عرضٔه قرآن کريم توسط پيامبرى اّمى و درس نخوانده بود. 
جايى  و  نبود  مرسوم  حجاز  مردم  ميان  در  علم  آموختن  اسالم،  ظهور  از  قبل  تا  که  نوشته اند  مورخان 
براى درس خواندن وجود نداشت. رسول خدا  نيز که قبل از تولد، پدر و پس از مدتى مادر خود 
را از دست داده بود، مطابق رسم زمانه نزد کسى درس نخواند و خواندن و نوشتن نياموخت. در عين 
حال، از همان ابتداى بعثت، آياتى را بر مردم خواند که برترين معارف را در زمينٔه خداپرستى، معاد، 
انسان شناسى، اخالق و ساير جنبه هاى زندگى فردى و اجتماعى دربرداشت و بزرگ ترين دانشمندان را 

به تکاپو واداشت و فيلسوفان، عارفان و اديبان را خاضع کرد. 

به فعاليت «  پيام آيات  » نگاه کنيد و ببينيد اين ويژگی با کدام يک از پيام های 
استخراج شده   مطابقت دارد.                                                        پيام شمارۀ ………

الف) نمونه هايی از اعجاز محتوايی قرآن:
۱ــ شايد نتوان کتابى را در جهان يافت که در آن به اندازٔه قرآن کريم بر تعقل، تفکر و علم دوستى 
تأکيد شده باشد. در اين کتاب، بيش از۷۷۰ بار از علم، ۲۸۰ بار از تذکر و ذکر، ۱۸۵ بار از گوش دادن 
و توجه کردن، ۴۹ بار از عقل، ۱۹ بار از ژرف انديشى و تفّقه، ۱۸ بار از فکر کردن، ۸ بار از تدبر کردن، 
۸ بار از برهان، ۱۳۲ بار از تبيين و دليل، ۱۱۴ بار از حکمت و مشتقات آن ها و نيز ده ها کلمٔه ديگر مانند 
قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط مى شوند، نام برده شده است. همچنين آيات متعددى در نکوهش 

جهل، غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.
۲ ــ در نظام اجتماعى و سياسى آن عصر از جمله در نظام اجتماعى روم و ايران، مردم به طبقات 
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١ــ حجرات، ۱۳
٢ــ نحل، ۵۸
٣ــ نحل، ۹۷

٤ــ آل عمران، ۱۹۵
٥ــ تکوير، ۹

٦ــ برگرفته از کتاب «قرآن از ديدگاه ۱۱۴ دانشمند جهان»، از محمدمهدى عليقلى و تلخيص کاظم تقى زاده                       

عالى و پَست تقسيم مى شدند. کسانى که جزء طبقٔه پَست بودند، حقوق اجتماعى کمترى داشتند. قرآن کريم 
با اين موضوع به شدت مبارزه کرد و فرمود: 

«اى مردم، ما شما را از مرد و زن آفريديم و شما را شاخه شاخه و قبيله قبيله کرديم تا يک ديگر را 
باز شناسيد. همانا گرامى ترين شما نزد خدا با تقوا ترين شماست. البته خدا دانا و آگاه است.»١

۳ــ در جامعٔه آن روز عربستان و حتى ديگر نقاط جهان ، کرامت زنان ناديده گرفته مى شد. در آن 
جامعه، زن ارزشى شبيه اموال داشت. خانواده اى که فرزند دختر به دنيا مى آورد، احساس شرم مى کرد٢ و 
کار به جايى مى رسيد که گاهى پدر نوزاد دختر را زنده به گور می کرد. در چنين فضايى، قرآن کريم با بيان 
کرامت زن و تساوى  وى با مرد در انسانيت اعالم کرد: هر کس، از مرد و زن، عمل صالح انجام دهد و 
اهل ايمان باشد، خداوند به او حيات پاک و پاکيزه مى  بخشد٣ و عمل هيچ مرد و زنى را ضايع نمى کند.٤ 
همچنين به کسانى که دختران را زنده به گور مى کردند، بيم آتش جهنم داد و فرمود در روز قيامت دربارٔه 

اين دختران سؤال مى شود که به چه علتى زنده به گور شدند.٥
او  به  مالکيت  در  شد،  قائل  اجتماعى  و  خانوادگى  حقوق  زنان  براى  کريم  قرآن  اين،  بر  عالوه 
استقالل بخشيد و بهرٔه کارش را از آِن خودش دانست؛ هزينٔه خانواده را از دوش او برداشت و بردوش 
مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عزت و عفافش تأکيد کرد تا در جامعه مورد سوء استفادٔه مرد 

قرار نگيرد.
ب) نظر برخی از دانشمندان دربارۀ قرآن کريم:

دانشمندان و متفکران امروز جهان، حتى کسانى که مسلمان نيستند، در برابر عظمت و بزرگى آن 
احساس خضوع مى کنند و از اين کتاب به بزرگى ياد مى نمايند که اين نشان حضور زنده و شاداب قرآن 

در دنياى امروز است. به نمونه اى از اظهارنظرهاى دانشمندان معاصر در اين باره توجه کنيد٦:
 Albert Einstein ۱ــ آلبرت اينشتين (متفکر و فيزيکدان بزرگ) 

راه  به  را  بشر  که  است  قوانين  از  مجموعه اى  بلکه  نيست  ياحساب  هندسه  يا  جبر  کتاب  قرآن، 
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راست، راهى که بزرگ ترين فالسفه از تعريف آن عاجزند، هدايت مى کند.
 H.Corbin ۲ــ پرفسور هانرى کربن (فيلسوف معاصر فرانسوى) 

اگر انديشٔه محّمد  خرافى بود و اگر وحى او وحى الهى نبود، هرگز جرأت نمى کرد بشر را 
به علم دعوت کند. هيچ يک از افراد بشر و هيچ شيؤه تفکرى به اندازٔه محّمد  و قرآن، انسان را 
به دانش دعوت نکرده اند؛ تا آن جا که در قرآن، نهصد و پنجاه بار از علم، فکر و عقل سخن به ميان آمده 

است.
 D.Goustawe Lebon ۳ــ دکتر گوستاو لوبون (موّرخ بزرگ فرانسوى) 

قرآن که کتاب آسمانى مسلمين است، به تعاليم و دستورات مذهبى منحصر نمى شود بلکه مشتمل 
است بر دستورات سياسى و اجتماعى، خيرات، نيکى، مهمان نوازى، اعتدال در خواهش هاى نفسانى، 
وفاى به عهد، اکرام به والدين، کمک کردن به بيوه و يتيم و سرپرستى آن ها، نيکى کردن در مقابل بدى 
که در موارد متعددى بر آن تأکيد شده، و در آن  تمام اين صفات و خصلت هاى پسنديده تعليم داده شده 

است. تعليمات اخالقى قرآن به مراتب باالتر از تعليمات انجيل است.
 Lion Tolstue ۴ــ لئون تولستوى (فيلسوف و نويسندٔه شهير روسى) 

در  کند؛  مطالعه  را  مجيد  قرآن  بايد  دريابد،  را  اسالم  بودن  بى پيرايه  و  سادگى  بخواهد  کس  هر 
آن جا قوانين و تعليماتى بر مبناى حقايق روشن و آشکار صادر و احکام آسان و ساده براى عموم بيان 

شده است.

www.konkur.in

forum.konkur.in



٤٧

۱ــ اگر اعجاز پيامبر اکرم  به زمان خودش اختصاص داشت، چه مشکلى 
پيش مى آمد؟

۲ــ چرا خداوند در آئه ۸۲ سورهٔ نساء مى فرمايد «اگر قرآن از غيرخدا بود، اختالف 
و ناسازگارى بسيارى در آن مشاهده مى شد»؟

۳ــ با بررسی اولين آيات نازل شده بر پيامبر اکرم (۵ آيه اّول سورٔه علق)، توضيح 
دهيد که چگونه اين آيات نشان دهندٔه تأثيرناپذيری قرآن از فرهنگ و عقايد دوران جاهليت 

است. 

۱ــ کدام پيام قرآن توجه شما را به خود جلب کرده و بر شما تأثير عميقى داشته 
است؟ آن را در قالب يک مقاله يا هر طرح زيباى ديگر در کالس گزارش کنيد.

۲ــ دربارٔه معجزات پيامبران ديگر تحقيق کنيد و توضيح دهيد که آن ها چگونه با 
اين معجزات حقانيت رسالت خود را ثابت مى کرده اند.

۳ــ اگر دوست داريد کتاب خدا دائماً با شما سخن بگويد و شما هم مرتب خود را 
با راهنمايی های قرآن ارزيابی کنيد، دفترچه ای تهيه نماييد و هر وقت قرآن می خوانيد، هر 
نکته ای را که به نظرتان جالب آمد و هر دستورالعمل کاربردی را که يافتيد، در آن دفترچه 
يادداشت نماييد. اين دفترچه و دفترچه های بعدی، در آينده مجموعه ای بسيار غنی از آيات 
برای استفاده در زندگی روزانه در اختيار شما می گذارد. بدين ترتيب درهای تدبر در قرآن 

به روی شما گشوده می شود و از قرآن خواندن خود بهره و لذت بيشتری می بريد.
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، به عنوان آخرين پيام رسان  رسول خدا

دين  به  را  مردم  سال  سه  و  بيست  مدت  به  الهی، 

اسالم فراخواند و برای رستگاری آنان و نجاتشان از 

گمراهی تالش و مجاهده كرد و با استقامت و صبری 

بی مانند، وظيفۀ سنگين رسالت را به پايان رساند. 

در اين درس، می خواهيم به اين سؤال بپردازيم كه 

قلمرو رسالت پيامبر   اكرم   تا كجاست؟

و ايشان مسئول چه كارهايی است؟

4
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   ۴۹  

آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
 ........................ ُه َعـلَى الۡـُمـؤۡ ِمـنـيـنَ  لَـَقـۡد َمـنَّ الـلـّٰ
 ........................ ِاذۡ     بَـَعـَث فيـِهۡم َرسوًال  ِمۡن َانۡـُفـِسـِهۡم  
 ........................ يَـۡتـلـو َعـلَـۡيـِهـۡم ءايـاِتـه ی 
 ........................ َو   يُـَزکّـيـِهـمۡ  
 ........................ َو يُـَعـِلّـُمـُهـُم الۡـِکـتاَب َو   الۡـِحـۡکـَمـةَ 
 ........................ َو ِاۡن کانوا ِمـۡن  َقـبۡـُل  
 ........................ لَـفى َضـالٍل ُمـبـيـٍن  

آل عمران، آل عمران، ۱۶۴۱۶۴

 ........................ سـوَل  َه وَ الـرَّ ُقـۡل  َاطـيـُعـوا الـلـُّ
 ........................ ۡوا   ۡن تَـَولـَّ فَـاِ
 ........................ َه اليُـِحـبُّ الۡـکاِفـريـنَ  نَّ الـلـّٰ فَـاِ

آل عمران، ۳۲

 ........................ ذيـَن ءاَمـنـوا  ُه َوِلـىُّ الـَّ الـلّـّٰ
 ........................ لُـمـاِت ِالَى  الـّنـوِر   يُـۡخـِرُجـُهـۡم ِمـَن الـظـُّ
ذيـَن کَـَفـروا َاۡوِلـيـاُؤهُـُم الطّـاغـوتُ    .......................  وَ الـَّ
 ........................ لُـماِت  يُـۡخِر جونَـُهۡم ِمـَن الـّنوِر ِالَى   الـظـُّ
 ........................  ُاو لٰـِئـَك َاۡصـحـاُب الـّنـاِر  

٤٩
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 ........................ هُـۡم فـيـها خـاِلـدونَ  
بقره   ،  ۲۵۷

و خداوند هرگز براى کافران  ُه ِلـۡلـکـاِفـريـنَ  …َو لَـۡن يَـۡجـَعـَل الـلّـّٰ
به زيان مؤمنان راهى قرار نداده است. َعـلَـى اۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن َسـبـيـًال 

نساء   ،۱۴۱

آيا ننگريستی به کسانی که ذيـَن   َالَـۡم تَـَر ِالَـی الـَّ
گمان و اّدعا می کنند ايمان آورده اند ُهـۡم ءاَمـنـوا   ـَّ يَـۡزُعـمـوَن َان

به آنچه بر تو نازل شده ِبـمـا ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك  
و به آنچه پيش از تو نازل شده َو مـا ُانۡـِزَل ِمـۡن َقـبۡـِلـَك 

می خواهند داوری نزد طاغوت برند  يُـريـدوَن َاۡن يَـَتـحاکَـموا ِالَی الطّاغوِت  
درحالی که بايد به او کافر شوند؟ َو َقـۡد ُاِمـروا َاۡن يَـۡکـُفـروا ِبـه ی 

و شيطان می خواهد که گمراهشان کند َو يُـريـُد الـَشـۡيـطاُن َاۡن يُـِضـلَّـُهـمۡ 
گمراهی سخت. َضـالالً بَـعـيـًدا  

نساء    ،۶۰

 ........................ لَـَقـۡد َاۡرَسـۡلـنا ُرُسـلَـنا ِبالۡـبَـِيّـناِت 
 ........................ َو َانۡـَزلۡـنا َمـَعـُهـُم الۡـِکـتاَب وَ   الۡـمـيـزانَ 
 ........................ ِلـَيـقوَم الـّنـاُس ِبـالۡـِقـۡسـِط 

حديد، ۲۵
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به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را کامل کنيد.

: مّنت گذاشت             تَـَولَّـۡوا: روی برمی گردانند                        َمـنَّ

سوره/ آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس، جمله های زير را تکميل کنيد.

۱ــ يکی از وظايف پيامبر اکرم (ص) ………………………… است.
۲ــ وظيفۀ ديگر ايشان تزکيه و ………………………… می باشد.

۳ــ هر انسانی وظيفه دارد از …………… و …………… اطاعت کند.
۴ــ آن کس می تواند از تاريکی به نور درآيد که ………………………… .

۵  ــ اگر کسی واليت و سرپرستی خداوند را نپذيرد و به واليت …………… درآيد ، 
نتيجه اش …………… خواهد بود.

۶  ــ مسلمانان نبايد ………………………… .
۷ــ مسلمانان نبايد برای داوری ………………………… . 

۸   ــ مسلمانان وظيفه دارند جامعه ای براساس …………… بنا کنند.

………
………
………
………

………
………
………
………

قلمرو رسالت
تعليمات قرآن کريم و روش زندگى رسول خدا  بيانگر آن است که برنامٔه هدايت الهى و  رسالت 

ايشان شامل سه قلمرو مى شد.
۱ــ دريافت و ابالغ وحی                                                               پيام شمارۀ .........

رسول خدا  آيات قرآن کريم را به طور کامل از فرشتٔه وحى دريافت مى کرد و بدون کم و 
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کاست به مردم مى رساند. براى حفظ پيام الهى و امکان دسترسى مردم به آن، عده اى از ياران آن حضرت 
مى کردند.  حفظ  خود  سينٔه  در  را  سوره ها  و  آيات  که  بودند  هم  زيادى  عدٔه  مى نوشتند.  را  قرآن  آيات 
نويسندگان قرآن را «کاتبان وحى» و حفظ کنندگان آيات را «حافظان وحى» مى ناميدند. اولين و برترين 

کاتب و حافظ قرآن، حضرت على  بود.
پيامبر اکرم  اين مسئوليت را به طور کامل به انجام رساند و قرآن کريم را مرتب و تنظيم کرد 
و در اختيار آيندگان قرار داد. اکنون که قرن ها از زمان نزول قرآن مى گذرد، اين کتاب آسمانى به همان 
صورتى که رسول خدا  آيات و سوره هاى آن را تنظيم کرده بود، در ميان مردم وجود دارد و مشتاقان 

هدايت به آسانى مى توانند از آن بهره ببرند و راه رستگارى را در کالم خداوند بيابند.
۲ــ تعليم و تبيين تعاليم وحی (مرجعيت دينی)                              پيام شمارۀ .........

، فقط رسانندهٔ وحى نبود بلکه وظيفٔه تعليم و تبيين قرآن کريم را نيز برعهده داشت  پيامبر اکرم 
تا مردم بتوانند به معارف بلند اين کتاب آسمانى دست يابند و جزئيات احکام و قوانين را بفهمند و شيؤه 
عمل کردن به آن را بياموزند. از اين رو، گفتار و رفتار پيامبر  اّولين و معتبرترين مرجع علمى براى 
فهم عميق آيات الهى است و مسلمانان با مراجعه به آن، به معناى واقعِى بسيارى از معارف اين کتاب 
پى مى برند و شيؤه انجام دستورات قرآن را می آموزند. ما هم اکنون، نماز، روزه، حج و بسيارى ديگر 
از وظايف خود را که کلّيات آن ها در قرآن کريم آمده، مطابق گفتار و رفتار رسول خدا   انجام 

مى دهيم. به راستى که ايشان اولين و بزرگ ترين معلم قرآن بوده است.
۳ــ اجرای قوانين الهی از طريق واليت بر جامعه (واليت ظاهرى)

ديگر قلمرو رسالت پيامبراکرم  واليت بر جامعه است. واليت به معنی سرپرستی و رهبری 
می باشد. ايشان، به محض اين که مردم مدينه اسالم را پذيرفتند به مدينه هجرت کرد و به کمک مردم آن 
شهر (يعنی انصار) و مهاجرانى که از مکه آمده بودند، حکومتى را که بر مبناى قوانين اسالم اداره مى شد، 
پى ريزى نمود. ايشان مسجد مدينه را که در همان روزهاى اول ورود به شهر ساخته شد، محل حکومت 
و رهبرى خود قرار داد و به تدريج و با توسعٔه کشور اسالمى، احکام خداوند را در همٔه ابعاد سياسى، 

اقتصادى، قضايى، نظامى و فرهنگى، با کمک مردم به اجرا درآورد و به گسترش عدالت پرداخت.
روايات متعددى از معصومين عليهم السالم نقل شده است که اسالم را بر «پنج پايه» استوار دانسته 

و از ميان آن ها «واليت» را مهم  ترين پايه شمرده اند.از جملٔه آن ها اين حديث از امام باقر     است:
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اسالم بر پنج پايه استوار است ۡسـالُم َعـلـٰی َخـۡمـٍس  بُـِنـَى اۡالِ
بر نماز و زکات کـاِة  ـالِة وَ الـزَّ َعـلَـى الـصَّ

و روزه و حج و واليت ـۡوِم وَ اۡلـَحـِجّ وَ اۡلـَواليَـِة  َو الـصَّ
و به چيز ديگرى دعوت نشده،  َو لَـۡم يُـنـاَد ِبَشـۡىٍء 

آن طور که به واليت دعوت شده است.۱ کَـمـا نـوِدَى ِبـاۡلـَواليَـِة 
اين حديث از اهميت بسيار باالى واليت حکايت مى کند. زيرا وقتى واليت و حکومت اسالمى 
برقرار شود، فرصت براى اجراى تمام احکام دين از جمله نماز، زکات، روزه و حج فراهم مى شود و 

مردم اعمال خود را در سائه واليت الهى انجام مى دهند.

سؤال: چرا جامعٔه اسالمى نيازمند واليت و حکومت است و رهبرى اسالمى جزء احکام بسيار 
مهم شمرده شده است؟

در پاسخ به اين سؤال، داليل زير را ذکر مى کنيم:
همٔه  در  انسان  هدايت  دربردارندٔه  و  کامل  دين  يک  اسالم  اسالم:  دين  جامعيت  الف) 
ابـعاد فردی و اجتماعی آن است. از آن جايی که حيات فردى و اجتماعى انسان امـرى بـه هم 
مرتبط با يکديگر است، برنامٔه هدايت وى نيز بايد جامع و دربرگيرنده هر دو جنبٔه  پيوسته وکامالً 
حيات انسان باشد و همه بخش های زندگی وی را پوشش دهد. مهم ترين بخش زندگى اجتماعى، 
حکومت و ادارٔه جامعه و تنظيم روابط سياسى، اجتماعى و اقتصادى است. چگونه ممکن است 
يک دين کامل، از اين بخش زندگى که بر همٔه بخش ها تأثير جّدى مى گذارد، غافل بماند و مردم 

را به يک نظام حکومتى درست راهنمايى نکند؟
ب) ضرورت اجراى احکام اسالمى: يکى از اهداف ارسال پيامبران آن بود که مردم، جامعه اى 
بر پائه عدل بنا کنند و روابط مردمى و زندگى اجتماعى خود را براساس قوانين عادالنه بنا نهند. اين 
هدف بزرگ بدون وجود يک نظام حکومتى سالم ميسر نيست. آيا مى شود که خداوند هدفى را براى 
ارسال پيامبر خود تعيين کند ولى ابزار و شيؤه رسيدن به آن را ناديده بگيرد؟ همچنين قرآن کريم براى 

۱ــ بحاراالنوار، ج ۶۸، باب ۲۷، روايت ۱
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رسيدن به جامعٔه عادالنه احکامى مانند خمس، زکات، حفظ استقالل جامعه و نفى سلطٔه بيگانگان، امر 
به معروف، نهى از منکر، مبارزه با ظلم و جهاد دارد. روشن است که اجراى اين قوانين بدون تشکيل 

حکومت اسالمى امکان پذير نيست.
انسان ها  حقيقى  سرپرست  و  ولى  طاغوت:  حاکميت  و نپذيرفتن  واليت    الهى  پذيرش  ج) 
خداست و به همين جهت، فرمانبردارى و اطاعت از دستورهاى او و کسانى که خودش معين کرده، 
ضرورى و واجب است. اجراى هر قانون و پيروى از هر کس هنگامى صحيح است که به  گونه اى به 

قانون الهى و فرمان او باز گردد.
کسانى که به مردم فرمان مى دهند و قانون گذارى مى کنند، در حالى که خداوند آن ها را تعيين 
نکرده و فرمان و قانونشان نشأت گرفته از قرآن، يعنى برخاسته از فرمان الهى نيست، «طاغوت» 

ناميده مى شوند. مراجعٔه به «طاغوت» و انجام دستورهاى وى بر مسلمانان حرام است.
                                                                                                                               پيام شمارۀ ......... 

د) حفظ استقالل جامعۀ اسالمی در برابر کفار: قرآن کريم از مسلمانان می خواهد که 
سلطٔه بيگانگان را نپذيرند و زير بار آن ها نروند؛ اين حکم قرآنی را «قاعدٔه نفی سبيل» می گويند.

مستکبران و ستمگران جهان همواره در پی آنند که بر جوامع ديگر مسلط شوند و از منابع 
مادی آنان بهره ببرند. تشکيل حکومت اسالمی، با آن رهبری که خداوند معين فرموده، هم مانع سلطٔه 
بيگانگان می شود و هم می تواند روابط سياسی، اقتصادی و فرهنگی را با ساير کشورها به گونه ای 
تنظيم کند که جامعٔه اسالمی استقالل خود را در جهات مختلف حفظ نمايد و بيگانگان راهی برای 

تسلط بر مسلمانان نيابند.                                                                         پيام شمارۀ .........

امام خمينى «رحمة الله عليه   » رهبر کبير انقالب اسالمى، بزرگ ترين شخصيت 
عصر حاضر است که به تبيين ضرورت حکومت اسالمى پرداخته و با بيان روشنگرانۀ خود   ، 
توجه مردم را بدان جلب کرده است. در سخنانى که از ايشان نقل مى شود، بينديشيد 

و ببينيد که با کدام يک از بندهای «  الف  » تا «  د   » ارتباط دارد. 
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                                   سخنان امام خمينی « ره   »

ما  است،  «طاغوت»  حاکمش  چون  است،  شرک آميز  نظامى  غيراسالمى،  سياسى  نظام  هر  که  دليل  اين  به 
موظفيم آثار شرک را از جامعۀ مسلمانان و از حيات آنان دور کنيم و از بين ببريم.١

مذهب اسالم هم زمان با اين که به انسان  مى گويد که خدا را عبادت کن و چگونه عبادت کن، به او مى گويد 
چگونه زندگى کن و روابط خود را با ساير انسان ها  چگونه بايد تنظيم کنى و حتى جامعۀ اسالمى با ساير 
جوامع چگونه روابطى بايد برقرار نمايد. هيچ حرکتى و عملى از فرد و جامعه نيست، مگر اين که مذهب اسالم 

براى آن حکمى مقرر داشته است.٢

مجموعۀ قانون براى اصالح جامعه کافى نيست. براى اين که قانون مايۀ اصالح بشر شود، به قوۀ اجراييه 
و مجرى احتياج دارد. به همين جهت، خداوند متعال در کنار فرستادن يک مجموعه قانون ــ يعنى احکـام 
تشکيالت  رأس  در  اکرم   رسول  است.  کرده  مستقر  اداره  و  اجرا  دستگاه  و  حکومت  يک  شرع    ــ 

اجرايى و ادارى جامعۀ مسلمانان قرار داشت.٣
با دقت در ماهيت و کيفيت احکام شرع درمى يابيم که اجراى آن ها و عمل به آن ها مستلزم تشکيل حکومت 
است و بدون تأسيس يک دستگاه عظيم و پهناور اجرا و اداره نمى توان  به وظيفۀ اجراى احکام الهى 

عمل کرد.٤ 

ارتباط

١ــ واليت فقيه، امام خمينى، ص ۴۰                                 ٢ــ صحيفٔه نور، ج ۴، ص ۱۶۷ و ۱۶۸
۳ــ واليت فقيه، امام خمينى، ص ۱۸                                 ۴ــ واليت فقيه، ص ۲۶ تا ۳۴

واليت معنوی، برترين مقام پيامبر (    )
همان طور که ديديم، رسول خدا از طرف خداوند دارای واليت ظاهری است و سرپرستی و رهبری 

جامعه را برعهده دارد و با اجرای قوانين الهی جامعٔه اسالمی را اداره و رهبری می کند.
اّما آن حضرت واليت معنوی را که همان سرپرستی و رهبری معنوی انسان هاست و مرتبه ای برتر 

و باالتر از واليت ظاهری است نيز داراست. اين واليت چيست و چگونه انجام می پذيرد؟
رسول خدا  با انجام وظايف عبوديت و بندگی و در مسير قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل 
شد که می توانست عالم غيب و ماورای طبيعت را مشاهده کند و واسطٔه فيض خالق به مخلوق شود و به 
اذن الهی در عالم طبيعت تصرف نمايد. به طور مثال، به اذن الهی قادر بود بيمار را شفا بخشد، خطری 

را از کسی دفع نمايد و ساير حاجات مردم را در صورتی که صالح آن ها در آن باشد، برآورده سازد.
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نمونٔه ديگر واليت معنوی، هدايت بندگان خداست، نه از طريق آموزش معمولی و عمومی، بلکه 
از طريق امداد غيبی و الهامات روحی و معنوی و تصرف در قلوب و مانند آن. ميزان بهره مندی انسان ها 
از اين هدايت معنوی به درجٔه ايمان و عمل آنان بستگی دارد. هرقدر درجٔه ايمان و عمل انسان ها باالتر 
باشد، استعداد و لياقت دريافت هدايت های معنوی را   بيشترکسب می کنند و درمی يابند که خداوند چه 
نقش عظيمی برعهدٔه رسول خدا   برای هدايت انسان ها گذاشته است. نمونه ای کامل از اين نوع 
هدايت را می توانيم در رفتار رسول خدا   با حضرت علی  ببينيم. آن حضرت که از همان 
دوران کودکی تحت تربيت رسول خدا   قرار گرفت، با استعداد بی نظير خود مراتب کمال را در 
ايمان و عمل به سرعت می پيمود. به همين جهت، عالوه بر تربيت از روش های معمولی، از هدايت های 
معنوی رسول خدا  نيز بهره می برد. ايشان می فرمايد: «روزی رسول خدا   هزار باب از علم 

به رويم گشود که از هر کدام، هزار باب ديگر گشوده می شد.»١
روشن است که آموزش اين علوم از طريق آموختن معمولی نبود، بلکه به صورت الهام بر روح و 

جان حضرت علی  بوده است.

١ــ بحاراالنوار، ج ۲۲، ص ۴۷۰، باب اّول

۱ ــ اين توانايی اختصاص به پيامبر اکرم   ندارد، گرچه درجٔه کامل آن مخصوص ايشان 
حضرت  می کند.  ذکر  الهی  اوليای  و  پيامبران  از  ديگر  برخی  برای  را  توانايی  اين  کريم  قرآن  است. 
يوسف  تأويل خواب های پيچيده را به همان صورت که قرار بود اتفاق بيفتد بيان می کرد. حضرت 
سليمان   با پرندگان سخن می گفت و زبان حيوانات را می دانست. مشاور آن حضرت که نامش 
را آصف بن برخيا گفته اند، تخت پادشاه سبا را در يک چشم به هم زدن از سرزمين قوم سبا به دربار 

سليمان   آورد.
ديگر، بهره مندی اويس قرنی از اين هدايت است. وی، جوانی از اهل يمن بود که  ۲ــ نمونٔه 
بدون ديدن رسول خدا   به ايشان ايمان آورد و با اينکه هيچ گاه موفق به ديدن رسول خدا نشد، به 
درجات بااليی از ايمان و عمل رسيد. يک بار هم برای ديدار، به مدينه آمد، رسول خدا در مدينه نبود 
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و ناچار شد به سرعت به شهر خود بازگردد. زيرا مادر پير و سالخورده ای داشت و مادرش از او قول 
گرفته بود که بيش از چند ساعتی در مدينه نماند و زود برگردد. عشق و ارادت اويس به رسول خدا 
بسيار قوی بود. رسول خدا نيز به ايشان محبت داشت و گاه می فرمود رايحٔه بهشت را از يمن استشمام 
می کنم. اويس از همان دور توسط رسول خدا تربيت شد و به درجات بااليی از کمال رسيد. پس از 
رحلت رسول خدا      خدمت امام علی  رسيد و از ياران با اخالص ايشان شد و باالخره در 

جنگ صفين به شهادت رسيد.
اين هدايت معنوی شکل ها و صورت های مختلف دارد و با لياقت و استعداد افراد متناسب است. 
بسيار پيش آمده که عالمان پاک سرشتی با همٔه تالشی که کرده اند، در حل يک مسألٔه علمی بازمانده اند و 

رسول خدا   به صورت الهام در خواب يا در بيداری، پاسخ صحيح را به آن ها داده است.
بسياری از ابعاد واليت معنوی پيامبر اکرم   و ساير پيشوايان بزرگوار در زيارت جامعه ذکر 

شده که می توان به آن مراجعه کرد.

۱ــ آئه ۱۵ سورٔه شورٰى را مطالعه کنيد و ببينيد که اين آيه بر کدام يک از قلمروهاى 
رسالت پيامبر داللت دارد.

۲ــ نمونه هايی از احکام اجتماعی اسالم را که اجرای آن ها نيازمند تشکيل حکومت 
است، بيان کنيد.

۳ــ پيامبر اکرم  به عنوان مرجع دينی مسلمانان، چه کارهايی را انجام می داد؟

۱ــ اگر بخواهيد يکى از ويژگى هاى پيامبر  را انتخاب کنيد و ايشان را از آن زاويه 
توصيف کنيد، کدام را انتخاب مى کنيد؟ با انتخاب و توصيف خود، توانايى تان را تجربه کنيد.

۲ــ اگر شعر، قطعٔه ادبى، حديث يا داستان کوتاه زيبايى دربارٔه پيامبر  سراغ داريد، 
آن را بنويسيد و در کالس بخوانيد.
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چون قرآن كريم ، آخرين كتاب آسمانی و رسول خدا  خاتم پيامبران است، 

می توان پرسيد:

(ص)  خدا  رسول  رحلت  از  پس  اسالمی،  جامعۀ  برای  خداوند  برنامۀ  و  طرح 

چيست؟ 

اين جامعه در چه مسيری و چگونه بايد حركت كند؟

رهبری اين نظام در طول تاريخ آينده برعهدۀ  چه كسانی بايد قرار بگيرد؟

5
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
 .......................... ذيـَن ءاَمـنـوا  َها الـَّ ـُّ يـا َاي
 ............................. سوَل  َه وَ   َاطـيـُعـوا الـرَّ َاطـيـُعـوا الـلّـّٰ
 ............................. َو ُاوِلـى اَۡالۡمـِر ِمـۡنـکُـمۡ 
پس اگر در چيزى ستيزه و نزاع کرديد ۡن تَـنـاَزۡعـُتـۡم فى َشـۡىٍء  فَـاِ

آن را به خدا و پيامبر باز گردانيد سـوِل  ِه َو الـرَّ فَـُرّدوُه ِالَى الـلّـّٰ
ِه َو الۡـَيـۡوِم أۡالِخـِر  اگر به خدا و روز آخرت ايمان داريد؛ ِاۡن کُـۡنـُتـۡم تُـۡؤِمـنوَن ِبـالـلّـّٰ

اين، بهتر است ذٰ ِلـَك َخـۡيـرٌ  
و سرانجامش نيکوتر است. َو َاۡحـَسـُن تَـۡأويـًال  

نساء   ، ۵۹

 .............................. ُه َو َرسـولُـه و  ما َوِلـيُّـکُـُم الـلّـّٰ ـَّ  ِان
  .............................. ذيـَن ءاَمـنُـوا  وَ الـَّ
  .............................. ـالةَ  ذيـَن يُـقـيـمـوَن الـصَّ الـَّ
 .............................. کـاةَ  َو يُـۡؤتـوَن الـزَّ
 .............................. َو هُـۡم راِکـعونَ 

 مائده  ،  ۵۵

www.konkur.in

forum.konkur.in



 ............................. سوُل  َهـا الـرَّ ـُّ يـا َاي
  ............................. بَـِلّـۡغ مـا ُانۡـِزَل ِالَـۡيـَك ِمـۡن َرِبّـَك 
  ............................. َو ِاۡن لَۡم تَـۡفـَعـۡل 
 ............................. فَـمـا بَـلَّۡغـَت ِرسـالَـَتـه و 
 ............................. ُه يَـۡعـِصـُمـَك ِمـَن الـّنـاِس  َو الـلـّٰ
 ............................. َه ال يَـۡهـِدی الۡـَقـۡوَم الۡـکاِفـريـنَ  ِانَّ الـلـّٰ

مائده ، ۶۷

همانا خدا اراده کرده که دور گرداند ُه ِلـُيـۡذِهـَب  مـا يُـريـدُ الـلّـّٰ ـَّ ِان
از شما اهل بيت پليدى و ناپاکى١ را ۡجـَس َاۡهـَل الۡـبَـۡيـِت  َعـۡنـکُـُم الـِرّ

و شما را کامالً پاک و طاهر قرار دهد ـَرکُـۡم تَـطۡـهـيـًرا  َو يُـطَـِهّ
احزاب  ،۳۳

١ــ مقصود از پليدى و ناپاکى، هرگونه گناه و آلودگى اخالقى است.

به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد.

َولِـّی: سرپرست ُاولِـی اۡالَۡمـر: صاحبان امر 
لَـۡم َتـۡفـَعـۡل: انجام ندهی بَـلِّـۡغ: برسان 

َيـۡعِصُمَك: تو را نگه می دارد مـا َبـلَّـۡغـَت: نرسانده ای 

٦٠
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برای رسيدن به پاسخ سؤالی که در ابتدای درس طرح شد، قبل از هر چيز الزم است مشخص 
شود که در ميان قلمرو های سه گانٔه رسالت پيامبر، کدام يک با رحلت ايشان پايان می پذيرد و کدام يک 

بايد ادامه يابد.
بنابر آنچه در درس چهارم آمد، قلمرو اّول رسالت ــ يعنی دريافت و ابالغ وحی ــ با وجود قرآن 
و حفظ آن در ميان مسلمانان پايان می پذيرد و آن بخش از رسالت پيامبر که مربوط به نبوت می باشد،  با 

رحلت ايشان تمام می شود و پيامبر اکرم  «خاتم الّنبيّين» است.
اّما دو قلمرو ديگر به همان داليلی که در زمان حيات ايشان ضروری بود، پس از ايشان نيز ضروری 
انديشه های  و  فرقه ها  ظهور  اسالمی،  سرزمين  گسترش  و  زمان  گذشت  با  زيرا  می يابد.  ادامه  و  است 
مختلف، پيدايش مسائل و مشکالت پيچيدهٔ اجتماعی، اقتصادی، سياسی و فرهنگی، نياز به امام و رهبری 

که جامعٔه اسالمی را به سوی رستگاری و عدالت هدايت کند، همچنان وجود دارد.
سرپرستی  دين»، «واليت و  تعاليم  تبيين  اکرم  «تعليم و  پيامبر  زمان  همان طور که در  يعنی 
جامعه» ضروری بود و ايشان اين مسئوليت ها را از جانب خداوند انجام می داد، ضروری است که پس 
از ايشان، کسانی به عنوان «امام» از جانب خداوند اين مسئوليت ها را به انجام رسانند و راه پيامبر را 
ادامه دهند. همچنين الزم است انسان هايی که قلب و جان خود را اليق پذيرش هدايت معنوی کرده اند، 

از اين هدايت نيز برخوردار شوند.

با توجه به توضيحات قبل ، در اين حديث بينديشيد و ببينيد چرا پيامبر فرموده 
است      :

هر کس بميرد َمـۡن مـاَت 
و امام زمان خود را نشناخته باشد َو لَـۡم يَـۡعـِرۡف ِامـاَم َزمـاِنـه ی 

به مرگ جاهلى مرده است.١ مـاَت مـيـَتـًة جـاِهـِلـيَّـةً 

١ــ الغدير، عالمٔه امينى، ج ۱۰ ص ۳۵۹، به نقل از بزرگان اهل سنت مانند تفتازانى در کتاب شرح مقاصد، ج ۲، ص ۲۷۵
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تعيين امام
روشن شده اين سؤال پيش مى آيد که چه کسى امام  اکنون که نياز به امام پس از رسول خدا  

را معّين و معرفى مى کند و چگونه مى توان او را شناخت.
بايد  دارد،  را  وحى  ابالغ  و  دريافت  اکرم    جز  پيامبر  مسئوليت هاى  همٔه  امام  که  آن جا  از 
و  يقين  به  وى  فرمان هاى  و  راهنمايى ها  درستِى  در  مردم  تا  باشد  داشته  خاصی  ويژگى هاى  و  صفات 
اطمينان برسند. از جملٔه اين ويژگى ها «عصمت» است. تشخيص عصمت براى انسان ها ممکن نيست؛ 
بنابراين، همان طور که پيامبر از طرف خدا معين مى شود، تنها کسى که مى تواند فرد شايستٔه مقام امامت 

را معرفى کند، خداست.
با تدبر در آيات و روايات مطمئن و مسلّم نقل شده از پيامبر و مطالعٔه تاريخ اسالم در می يابيم که 
خداوند، اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب  را به جانشينی رسول خدا  و امامت بعد از ايشان 

منصوب فرموده است.
اميرالمؤمنين   امامت  به  مربوط  روايات  و  آيات  اين  از  برخی  در  تدبر  به  اين جا  در 

می پردازيم.
روش تدبری ما در اين درس، کمک گرفتن از روايات و وقايع تاريخی در تبيين آيات است.

اين  که  بود  گذشته  بعثت  از  سال  سه  حدود  خويشان:  دعوت  مراسم  در  امام  معرفى  ۱ــ 
فرمان از جانب خداوند برای پيامبر آمد: «خويشان نزديک خود را انذار کن.»١  برای انجام اين دستور، 
رسول خدا  چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارٔه اسالم با آنان سخن گفت و در 

پايان به آنان فرمود:
کدام يک از شما مرا در اين راه کمک مى دهد تا برادر من، وّصى من و خليفٔه من در ميان شما 

باشد؟
اميدى  پيامبر  دين  گسترش  و  پيروزى  به  که  آنان  سکوت  ميان  در  کردند.  سکوت  مهمانان  همٔه 

نداشتند، على      بن ابى طالب  که در آن زمان نوجوانى بيش نبود، برخاست و گفت:
«من يار و ياور تو خواهم بود، اى رسول خدا!»

درخواست پيامبر  سه بار مطرح شد و هر بار همه سکوت کردند و تنها على     قاطعانه 

۱ــ شعراء ۲۱۴
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اعالم آمادگى و وفادارى کرد. پس از آن، پيامبر دست ايشان را در دست گرفت، بيعت ايشان را 
پذيرفت و به مهمانان فرمود:

«همانا اين، برادر من، وصىّ من و جانشين من در ميان شما خواهد بود.١»

چرا پيامبر اکرم  در شرايطى که حتى خويشانش نيز دعوت او را نپذيرفته 
چه  به  دعوتش  ابتدای  در  کار  اين  دادن  انجام  کرد؟  معين  را  خود  جانشين  بودند، 

معناست؟

۲ــ نزول آيۀ واليت: در يکى از روزها، نزديک ظهر، فرشتٔه وحى آمد و از جانب خداوند 
آيه ای آورد که در آن ويژگی های ولّی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود. در اين آيه، ابتدا خداوند 
و سپس پيامبر و پس از ايشان کسی به عنوان ولّی معرفی شده بود که به خدا ايمان دارد، نماز را برپا 

می دارد و درحال رکوع صدقه می دهد.  
هنگامی که رسول خدا    دريافت که چنين واقعه ای رخ داده است و کسی در رکوع صدقه 
داده و خداوند قصد معرفی او را دارد، با شتاب و در حالی که آيه را می خواند و مردم را از آن آگاه 

می کرد، به مسجد آمد و پرسيد:
آيا کسى در حال رکوع صدقه داده است؟

و  کرد  اشاره  بود،  نماز  حال  در  که  على    حضرت  داشت،به  دست  در  انگشترى  که  فقيرى 
گفت:

آرى، اين مرد در حال رکوع، انگشترى خود را به من بخشيد.
صداى تکبير ياران بلند شد و رسول خدا  ستايش و سپاس خداوند را به جا آورد.

نزول اين آيه در هنگام انجام واقعه اى که مردم ناظر آن بودند و اعالم اين حقيقت از جانب رسول 
خدا    که مصداق آيه امام على  است، براى آن بود که مردم به چشم خود ببينند و از زبان پيامبر 

١ــ تاريخ طبرى، ج ۲ ص ۶۲ و ۶۳ و کنزالعمال، ج ۶، ص ۳۹۷ و تاريخ پيامبر اسالم از دکتر محمد آيتى؛ براى مطالعٔه کامل داستان، 
به کتاب سالم بر خورشيد از سيدعلى اکبر حسينى، ج ۱، ص ۱۷۱ مراجعه کنيد.
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١ــ ۶۶ نفر از مفسران، مورخان و بزرگان اهل سنت، از جمله طبرى، رازى، ثعلبى، قشيرى، خوارزمى، ابن حجر و ابن کثير  اين آيه را 
دربارٔه حضرت على  دانسته اند. براى کسب اطالعات بيش تر، به کتاب الغدير از عالمٔه امينى، ج ۲، ص۱۵۶ مراجعه کنيد.

اين آيه دربردارندۀ پيام های مهمى است. دربارۀ آن بينديشيد و آن پيام ها 
را استخراج کنيد.

۱ ـ اين آيه، عصمت حضرت على، حضرت فاطمه،امام حسن و امام حسين     
 ......................................................... را اعالم مى کند. زيرا 
  ........ ۲ـ اهل بيت به اين معنای خاص که از هر پليدی دور باشند، فقط 
 ...........................................................................
۳  ـ چون اهل بيت معصوم هستند، سخن و عمل آنان.................... 
......................... ............................................

ام سلمه می گويد: «من هم پيش رفتم که در کنار آن ها قرار بگيرم تا از اين افتخار بزرگ سهمی 
داشته و جزء اهل بيت باشم اما رسول خدا  فرمود:

«ای ام سلمه، نه، تو همسر من هستی و عاقبت نيکويی داری اما اينان اهل بيت من اند.»
برای اين که مردم از اين موضوع مطلع شوند، پيامبر مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد 

بشنوند و امکان کتمان و مخفى کردن آن از بين برود١.                                       سورۀ …. ، آيۀ ….
خانه  در  ايشان  روزى  مى گويد:   ، خدا  رسول  همسر  َسلَمه،  ُاّم  تطهير:  آيۀ  نزول  ۳ــ 
استراحت مى کرد که دختر بزرگوارش فاطمٔه زهرا     وارد شد. پيامبر  ايشان را به کنار خود 
ترتيب،  بـه  وى  از  پس  نشست.  ايشان  کنار  در  و  رفت  پيامبر  نزد  فاطمه     حضرت  کرد.  دعوت 
، امام حسن  و امام حسين  آمدند. رسول خدا   آنان را نيز در کنار  حضرت على 

خود جاى داد. آن گاه براى آنان دعا کرد و فرمود:
«خدايا! اينان اهل بيت من اند؛ آنان را از هر پليدى و ناپاکى حفظ کن!» 

در همين زمان فرشتٔه وحى آمد و آئه تطهير را قرائت کرد.                      سورۀ …. ، آيۀ ….
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از درخانٔه فاطمه  می گذشت و اهل خانه را «اهل بيت» صدا می زد و آئه تطهير را می خواند.۱

نشانه هاى ديگرى وجود دارد که نشان مى دهد کلمٔه «اهل بيت» در اين آيه به طور خاص به کار رفته 
است۲ و ساير وابستگان، از جمله همسران پيامبر را شامل نمى شود: 

۱ــ رسول خدا   فقط اين چهار نفر را کنار خود پذيرفت و در هنگام دعا نفرمود «اينان از 
اهل بيت من اند». بلکه فرمود «اينان اهل بيت من اند.»

۲ــ نقل کنندٔه داستان، ام سلمه همسر پيامبر   است. پيامبر   او را از آمدن در کنار خود 
منع کرد تا نشان دهد که «اهل بيت معصوم» فقط همين افرادند. 

۳ــ اين آيه پاکى و عصمت کامل را بيان مى کند. هيچ   يک از همسران پيامبر   ادعاى عصمت 
نکرده اند و خود را از گناه مبّرا ندانسته اند. 

، چه در زمان پيامبر    و چه  ۴ــ در تاريخ ذکر نشده است که همسران رسول خدا 
پس از رحلت ايشان، آئه تطهير را در مورد خود به کار ببرند و از اين آيه براى اثبات بى گناهى خود 

استفاده کنند.
۵    ــ آيات ديگرى در قرآن هست که سرپيچى و نافرمانى برخى همسران رسول    خدا     را يادآورى 

و آنان را به خاطر نافرمانى توبيخ مى کند. (از جمله آيات ۱ تا ۵ سورٔه مبارکه تحريم)
از آن جا که در زمان رسول خدا   از ميان اهل بيت فقط امام على، حضرت فاطمه، امام حسن 
و امام حسين  حضور داشتند، در اين داستان تنها نام اين چهار بزرگوار ذکر شده است. در سخنان 

۱ــ کتاب هاى بزرگ همٔه مسلمانان، مانند صحيح مسلم، سنن ترمذى، صحيح بخارى، مسند احمدبن حنبل، سنن بيهقى، الدّرالمنثور 
سيوطى و ُاۡسُدالغابه ابن اثير، آئه تطهير را در حق همين پنج تن نقل کرده اند (غاية المرام، ص ۲۸۱).

۲ــ در قرآن کريم هم کلمٔه «اهل» براى اعضاى خاصى از خانواده به کار رفته است. آن گاه که عذاب الهى بر قوم نوح    نازل شد و آب 
همه جا را گرفت، فرزند نوح  نيز که از کافران بود، در حال غرق شدن، در آب دست و پا مى زد. حضرت نوح   که او را در ميان آب ديد، 
روبه خدا کرد و گفت: خدايا، اين از اهل و خانوادٔه من است. اّما با اين که او فرزند نوح بود، خداوند فرمود: او از اهِل تو نيست. يعنى، او لياقت 
ندارد جزء خانوادٔه تو باشد؛ زيرا اهليت، ويژگى هاى خاصى را مى طلبد که در پسر حضرت نوح  نبود. در اين حديث نيز پيامبر  با اين عمل 

خود نشان داد که فقط اين چهار نفر اعضاى معصوم خانواده اند. 
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ديگر پيامبر  ، امامان بعدی هم جزء اهل بيت شمرده شده اند.
٦ ــ ممكن است کسی بپرسد: چرا رسول خدا همسران متعدد داشته است؟

رسول خدا  در سن ۲۵ سالگى با حضرت خديجه ازدواج كرد. قبل از آن نيز در زمانی كه 
دوران جوانى را مى گذراند، به پاكدامنى و عفاف مشهور بود. توجه به خداوند، پرورش روح خود و نجات 
مردم چنان ايشان را مشغول كرده بود كه توجهى به ازدواج نداشت؛ تا اين كه پيک حضرت خديجه آمد و 
عالقه مندى وى را به اطالع رسول خدا   رساند. حضرت خديجه ۳۵ سال داشت و ۱۰ سال از رسول 
خدا بزرگ تر بود. اّما چون پيامبر اكرم از شخصيت اصيل، عفاف و پاكى وى خبر داشت، به خواستگارى 
خديجه رفت. اين درحالى بود كه زيبايى ظاهرى، اخالق نيكو و اصالت خانوادگى رسول خدا به گونه اى 

بود كه دختران بزرگان شهر خواهان ازدواج با او بودند.
رسول خدا در تمام دوران زندگِى با حضرت خديجه، يعنى تا سن ۵٠ سالگى همسر ديگرى انتخاب 
كه  جامعه اى  در  هم  آن  گذراند.  وى  با  فقط  را  پيرى  آستانه ى  تا  و  ميان سالى  جوانى،  دوران  تمام  و  نکرد 
ازدواج های متعدد منعی نداشت. اين رفتار، گوياى آن است كه هوس رانى در وجود پيامبر ما راه نداشت 
و اگر پس از آن با همسران ديگرى ازدواج كرد، عموماً به خاطر مصلحت خاصى مانند حمايت از آن زن، 
بوده  آن ها  خود  کامل  رضايت  با  و  اسالم  به  قبايل  و  خانواده ها  جلب نظر  قتل،  و  خون ريزی  از  جلوگيری 
است. (برای کسب اطالع بيش تر رجوع کنيد بـه کتاب بررسی هـای اسالمی، از عـالمه طباطبايی، ج ١، 

ص٣١، چاپ بوستان کتاب قم).

۴ــ حديث جابر: وقتى آئه ۵۹ سورٔه نساء که در ابتدای درس آمده،  نازل شد، جابربن عبداللّه 
انصارى به پيامبر گفت: «يا رسول اللّه، ما خدا و رسول او را شناخته ايم. الزم است «اولوا االمر» را 

هم بشناسيم.» 
رسول خدا   فرمود: 

و  است  ابى طالب  على بن  آنان  نخستيِن  من اند.  از  بعد  امامان  و  من  جانشينان  آنان  جابر،  «اى 
سپس به ترتيب: حسن بن على، حسين بن على، على بن الحسين، محمدبن على ــ که در تورات به «باقر» 
معروف است ــ و تو در هنگام پيرى او را خواهى ديد و هر   وقت او را ديدى، سالم مرا به او برسان. 
پس از محمدبن على نيز به ترتيب، جعفر بن محمد، موسى بن جعفر، على بن موسى، محمدبن على، على بن 
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محمد، حسن بن على و پس از ايشان فرزندش مى باشد که هم نام و هم کنئه من است.۱ اوست که از نظر 
مردم پنهان مى شود و غيبت او طوالنى مى گردد تا آن جا که فقط افرادى که ايمان راسخ دارند، بر عقيدٔه 

به او باقى مى مانند.۲»

۱ــ کنئه پيامبر «ابوالقاسم» است.
۲ــ کفاية االثر، چاپ قديم، ص ۸ و ينابيع المودة، ص ۴۹۴ و اثبات الهداة، ج ۳، ص ۱۲۳. 

با تفکر در آيۀ ۵۹ سورۀ نساء و حديث جابر، پيام های زير را تکميل کنيد.
۱ـ مسلمانان بايد در برنامه های زندگی خود از …………، ………… و 

………… اطاعت کنند.
۲ـ از آنجا که اين سه اطاعات در کنار هم قرار گرفته اند، سرپيچی از هر مورد 

………… است.
۳ـ از آنجا که مصداق ………… در آيه مشخص نشده، برای آگاهی مردم 

و اشتباه نکردن آن ها الزم است که رسول خدا ………… .
 ، هستند   .........… مصداق  که  کسانی  اکرم   پيامبر  سخن  بنابر  ۴ـ 

عبارتند از :  .......................................................

.................................................................

.................................................................

.................................................................          
۵    ــ حديث ثقلين: پيامبراکرم   به طور مکرر،از جمله در روزهاى آخر عمر خود، می فرمود: 

ِانّـى تـاِركٌ  فـيـکُـُم الـثَّـَقـلَـۡيـِن       من در ميان شما دو چيز گران بها مى گذارم:
ِه َو ِعـۡتـَرتـى َاۡهـَل بَـۡيـتـى  کتاب خدا و عترتم اهل بيتم را. ِکـتـاَب الـلّـّٰ

ـۡکـُتـۡم ِبـِهـمـا      تا وقتى که به اين دو تمسک جوييد  مـا ِاۡن تَـَمـسَّ

ارتباطارتباط
ميان آيه و حديثميان آيه و حديث
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لَـۡن تَـِضـلّـوا َابَـًدا       هرگز گمراه نمى شويد
ُهـمـا لَـۡن يَـۡفـَتـِرقـا      و اين دو هيچ گاه از هم جدا نمى شوند  ـَّ َو ِان

َحـّتـٰى يَـِردا َعـلَـىَّ الۡـَحـۡوَض     تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند۱.

۱ــ اين حديث متواتر است و آن قدر از اهل سنت و شيعه نقل شده است که جاى ترديد ندارد. براى کسب اطالعات بيشتر به امام شناسى 
عالمٔه حسينى تهرانى، ج ۱۳ مراجعه کنيد. 

٢ــ طه، ۲۹ تا ۳۵ 
٣ــ عالمٔه حسينى تهرانى (ره) در جلد دهم امام شناسى مى گويد که اين حديث مورد اتفاق علماى اسالم از اهل سنت و شيعه است. 

همچنين: ينابيع المودة، باب ۶، ص ۵۰. 

با تفکر در اين حديث    ، چه پيام هايى را مى توان استخراج کرد؟ 
جدا  هم  از  و  يک ديگرند  ملزوم  و  الزم  پيامبر  و  قرآن  که  طور  همان  ۱ـ 

نمى شوند   ، قرآن و اهل بيت نيز همواره با هم اند. 
۲ـ همان طور که قرآن هميشگى است،وجود معصوم نيز در کنار آن هميشگى 

می باشد. 
 ......................... ۳ـ در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که
 .......................................... ۴ـ نمی توان برای هدايت 

۶      ــ حديث منزلت: وقتى خداوند حضرت موسى   را مأمور مبارزه با فرعون کرد، آن 
حضرت از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور، پشتيبان و شريک در امر هدايت مردم قرار 

دهد. خداوند نيز درخواست حضرت موسى   را پذيرفت.٢
پيامبر اکرم  نيز بارها به حضرت على  فرمود: 

تو براى من  اَ نۡـَت ِمـّنـى    
به منزلٔه هارون براى موسى هستى؛ ِبـَمـۡنـِزلَـِة هـاروَن ِمـۡن مـوسـیٰ 

جز اين که بعد از من پيامبرى نيست.٣ ـَّه و النَـِبـىَّ بَـۡعـدى   ِاّال َان
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۷   ــ حديث غدير: پيامبر گرامى اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فريضٔه حج را به جا 
ة   الوداع» مشهور  ة   البالغ۱»  و «َحجَّ آورد. اين حج که در آخرين سال زندگى ايشان برگزار شد، به «َحجَّ
است. در اين مراسم حج، حدود ۱۲۰ هزار نفر شرکت کرده بودند تا روش انجام دادن اعمال حج  را از 
ايشان فراگيرند و اعمال را همراه ايشان به جا آورند. پس از برگزارى حج و در مسير بازگشت به مدينه در 
روز هجدهم ماه    ذيحجه، در محلى به نام غديرخم٢ آئه ۶۷ سورهٔ مائده که در ابتدای درس آمده، نازل شد. 

۱ــ الکامل فی التاريخ   ،  ابن اثير   ،    ج  ۲،  ص۳۰۳                      والغدير، ج  ١،  ص٣١ 
۲ــ غدير به معناى ِبرِکٔه آب، و ُخم نام محل تالقى راه هاى مدينه، عراق، شام و مصر بود و کاروانيان در آن جا به هم مى رسيدند يا از 

هم جدا مى شدند. 
٣ــ يعنى، چه کسى بر آن ها واليت و سرپرستى دارد و بايد به فرمان هايش عمل کنند؟ 

                     در اين آيه ، تدبر کنيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد.

۱ـ خداوند چه فرمانی به پيامبر می دهد؟
 .........................................................

۲ـ اهميت اين فرمان چقدر است؟
 .........................................................

۳ـ چرا خداوند به پيامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟
 .........................................................

بعد از نزول اين آيه، پيامبر اکرم  دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان برسند و آنان که 
پيش رفته اند، برگردند. ظهر شده بود؛ ابتدا نماز را به جا آوردند و سپس، پيامبر در يک سخنرانى مهم و 
مفصل با مردم سخن گفت و آنان را براى دريافت آن پيام بزرگ آماده کرد. در اين جا از مردم پرسيد: 

َهـا الـّنـاُس   اى مردم   اى مردم ـُّ َهـا الـّنـاُساَ ي ـُّ اَ ي
چه کسى به مؤمنانچه کسى به مؤمنان َمـن َاۡولَـى الـّنـاِس ِبـالۡـُمـۡؤِمـنـيـنَ َمـن َاۡولَـى الـّنـاِس ِبـالۡـُمـۡؤِمـنـيـنَ 

از خودشان سزاوارتر است؟۳  از خودشان سزاوارتر است؟    ِمـۡن اَ نۡـُفـِسـِهـۡمِمـۡن اَ نۡـُفـِسـِهـۡم   
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ـ  عالمٔه امينى  ــ  ۱ــ الغدير نام مجموعٔه گرانبهايى در اثبات واقعٔه غدير است که يکى از دانشمندان عالى قدر شيعه در عصر حاضرـ 
آن را در يازده جلد به زبان عربى نوشته است و خالصٔه آن به فارسى در يک جلد ترجمه شده است. 

گفتند: خدا و پيامبرش بر ما واليت و سرپرستى دارند. 
سپس، فرمود: 

هرکس که من ولّى و سرپرست اويم،  َمـۡن کُـۡنـُت َمـۡوالهُ   
على نيز ولى و سرپرست اوست.  فَـٰهـذا َعـِلـىٌّ َمـۡوالهُ   

و اين جمله را سه بار تکرار کرد. 
در پايان سخنرانى نيز از حاضران خواست که مطالب گفته شده را به غايبان برسانند. پس 

از آن، مردم براى عرض تبريک و شادباش به سوى امام آمدند و با وى بيعت کردند.  
سخنان پيامبر  در اين واقعه از جهت سلسلٔه راويان حديث چنان محکم است که شايد کمتر 
حديثى مانند آن وجود داشته باشد. صدو ده نفر از اصحاب پيامبر که در غدير حاضر بوده اند، آن  را بى هيچ 
واسطه اى از پيامبر نقل کرده اند. دانشمندان و تاريخ   نويسان و مفسرانى از اهل سنت نيز اين واقعه را با 

مدارک زياد در کتاب هاى خود آورده اند که نام سيصد و پنجاه نفر آن ها در کتاب «الغدير»۱ آمده است. 
اگر چه بعد از رحلت پيامبر، زمامدارى مسلمين به امام على  نرسيد و واقعٔه عظيم غدير ناديده 
گرفته شد اما چگونگى برگزارى اين مراسم و سخنان رسول خدا  روشنگر بسيارى از اتفاقات 

پس از ايشان است. 
نتيجه گيری: 

با بررسى اين آيات و احاديثی که گفته شد، روشن مى شود که:
، حضرت على  و يازده فرزند ايشان را به جانشينى خود معرفى کرده  الف) پيامبر اکرم 

است و آنان عهده دار مسئوليت امامت اند. 
ب) الزمٔه اين مرتبه از جانشينى، علم و معرفت کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه 

که رسول خدا   اين دو ويژگى را دارا بود. 
ج) تعيين جانشين رسول خدا  با هدايت و راهنمايى خداوند بوده و خداوند، ائمٔه اطهار  

را به اين مقام برگزيده است. 
داراى  اما  نبوده،  امامت  عهده دار  اگرچه  و  است  بيت  اهل  زهرا   جزء  فاطمٔه  حضرت  د) 
علم و عصمت کامل است و پيروى از کالم و رفتار وى بر همٔه مسلمانان واجب و سرچشمٔه هدايت و 

رستگارى است. 
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دربارٔه واقعٔه بزرگ غدير بينديشيد و به سؤال هاى زير پاسخ دهيد: 
الف) چرا مراسم غدير هم زمان با بزرگ ترين اجتماع مسلمانان برگزار شد؟ 

ب) چرا خداوند انجام ندادن اين مأموريت را مساوى با عدم انجام رسالت اعالم کرد؟ 
ج) تبريک و تهنيت مردم به حضرت على  پس از پايان مراسم نشانٔه چيست؟ 

د) چرا کلمٔه «َمولٰی» در حديث غدير به معنای سرپرست است، نه دوست؟

۱ــ مراسم غدير را در شعر يا نثرى شيوا به تصوير بکشيد يا آن را در قالب طرحى زيبا نقاشى 
کنيد. 

۲ــ داستان عشيرٔه اقربين يا واقعٔه غدير يا حديث کساء را به صورت داستان گويى و براساس 
کتاب «سالم بر خورشيد»، در قالب نمايش اجرا کنيد.
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در درس قبل دانستيم كه پيامبر اكرم   اميرمؤمنان را از جانب خداوند به 

ايشان  از  خود  از  پس  كه  خواست  مسلمانان  از  و  كرد  منصوب  خود  جانشينی 

پيروی كنند.

در اين درس می خواهيم جايگاه امامت ايشان را بهتر بشناسيم و بدانيم كه آن 

حضرت چه موقعيتی نزد پيامبر اكرم  داشتند؟

6
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
همانا ابراهيم از پيروان او (نوح) است. بۡـراهـيـمَ  َو ِانَّ ِمۡن شـيـَعـِته ی َالِ

صافات    ، ۸۳

 ............................. َو َدَخـَل اۡلـَمـديـَنـةَ  
 ............................. َعـلٰی حـيـِن َغـۡفـلَـٍة ِمـۡن َاۡهـِلـها 
 ............................. فَـَوَجـَد ِفـيهـا َرُجـلَـۡيـِن يَـۡقـَتـِتـالِن 
 ............................. ٰهـذا ِمـۡن شـيـَعـِتـه ی  
 ............................ ه ی …   َو ٰهـذا ِمـۡن َعـُدِوّ

َقَصص  ، ۱۵

 ............................. ذيـَن ءاَمـنـوا   ِانَّ  الـَّ
 .......................... َوَعـِمـلُـوا الّصـاِلـحـاِت 

 ............................. ِة  ـَّ ُاولٰـِئـَك هُـۡم َخـۡيـُر الۡـبَـِري
بّينه  ، ۷

به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.
َيـۡقـتَـِتـالِن: با يکديگر پيکار می کنند َفـَوَجـَد: پس يافت ، پس ديد 

َخـۡيـُراۡلـبَـِريَّـةِ: بهترين مخلوقات شـيـَعـِتـهی: پيروان او، طرفداران او 
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سوره/ آيه                                                              پيام آيات

۱ـ کلمۀ شيعه در قرآن کريم به کار رفته و به معنای پيرو است.
۲ـ  حضرت ابراهيم (ع)   ، شيعۀ حضرت نوح (ع) است، يعنی پيرو او می باشد.

۳ـ در قرآن کريم، پيروان حضرت موسی نيز «   شيعۀ » او ناميده شده اند.

………
………
………

معنای شيعه
«شيعه» در لغت به معنای پيرو، يار و طرفدار است. در قرآن کريم نيز به همين معنا به کار رفته و 
حضرت ابراهيم   شيعه و پيرو حضرت نوح   معرفی شده است؛ با اين که قرآن کريم آن بزرگوار 

را «ُمـۡسـِلـم» نيز ناميده است١.

دستور به پيروی از اميرالمؤمنين  
پيامبر اکرم   که با ايمان و استقامت بی مانند خود دعوت مردم به اسالم را پيش می برد و به 
پيروزی حق بر باطل يقين داشت، از همان ابتدای رسالت، به فرمان الهی، تالش می کرد تا در موقعيت های 
مختلف، حضرت عـلـی  را کـه در ايمان و عمل بی نظير و معصوم از گناه بود، بـه مردم مـعـرفی 
کــه  آنجا  شود. و از  مردم  سرگـردانی  مـانع  سازد و  مشخص  خـود  پس از  برای  ادامه راه را  کند و 
حضرت علی  توسط پيامبر، با حقيقت اسالم به طور کامل آشنا شده بود، رسول خدا   به مردم 
تأکيد می کرد که پيروی از امام علی  و عمل به دستورات او مانع گمراهی و سرگردانی می شود و 
نجات جـامـعـٔه بشری را بــه دنبال دارد. بـــرای مثال، جـابربن عبدالله انـصاری، از ياران خـوب 
رسول خـدا  مـی گـويد: «در کنار خـانٔه خـدا و در حضور رسول خـدا   بـوديم که حضرت 
علی  وارد شد. رسول خدا  فرمود: برادرم به سويتان آمد. سپس، رو به سمت کعبه کرد و 
با دست به آن زد و فرمود: سوگند به خدايی که جانم در دست قدرت اوست، اين مرد و کسانی که از 

او پيروی کنند، رستگارند و در روز قيامت، اهل نجات اند.

ا َو ال نَصراِنيا َو ٰلِکن کاَن َحنيًفا ُمسِلًما (آل عمران، ۶۷)   ١ــ ماکاَن ِابراهيُم يَهوِدي
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سپس، فرمود: این مرد اّولین ایمان آورنده به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ ترین 
شما در انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوری بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات بین 

آن ها و ارجمندترین شما نزد خداست.
در همین هنگام آیٔه زیر بر پیامبر خدا نازل شد:

ذیـَن ءاَمـنـوا               آنان که ایمان آوردند ِانَّ الَـّ
َو َعـِمـلُـوا الـّصاِلـحاِت             و کارهای شایسته انجام دادند، 

ِة       اینان بهترین مخلوقات اند.١  َـّ ِئَك هُـۡم َخـۡیـُر الۡـبَـِری ـٰ ُاول
در حقیقت، پیامبر اکرم   با توجه به شرایط فرهنگى و اجتماعى زمان خود، فعالیت هاى 
خودسرانه برای به دست گرفتن زمامدارى و قدرت را پیش بینى مى کرد. به همین علت، تمام تالش 
خود را به کار مى برد تا شخصیت ممتاز حضرت على  را به مردم بشناساند، تعصبات جاهلى و 
قبیله اى را از افکار آنان بزداید و کسانى را که براى رسیدن به قدرت مى خواهند از این اعتبارات 

استفاده کنند، به انزوا کشاند. 
الزم است بدانیم که در آن زمان در میان قبایل، بزرگى و شرافت تنها مخصوص بزرگان و رؤسا 
بود و فضایلى چون علم، عدالت خواهى، جوان مردى، صداقت، پاکى و کرامت نفس وقتى ارزش داشت 
که رئیس قوم یا فرزندان و بستگان وى دارای آن صفات باشند. رسول خدا   با این افکار جاهلى به 
شدت مبارزه  می کرد و سعی در شکستن ابهت این گونه اعتبارهاى توخالى داشت اّما تحوالت فرهنگى 
امری تدریجی است و تغییر فرهنگ جاهلى به فرهنگ و ارزش هاى اسالمى ناگهانی صورت نمى گیرد 
و برنامه اى مستمر و مداوم نیاز دارد. به همین جهت بود که بسیارى از افراد، میان فرمان پیامبر و فرمان 
بزرگان قوم تفاوت چندانى قائل نبودند و گاه در لحظات حساس و سرنوشت ساز، به جاى فرمان الهى، 
به سوى فرمان بزرگان قوم متمایل مى شدند. قرآن کریم در آیات متعدد ضمن اشاره به این میل جاهلى، 

به مردم در خصوص آن هشدار مى دهد؛ از جمله در آیٔه 50 سورهٔ مائده مى فرماید: 

آیا به دنبال حکم جاهلیت هستند؟ و چه کسى بهتر از خدا حکم مى کند براى مردمى که یقین 

دارند؟

1ــ بّینه،7
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 از اين رو رسول خدا  در هر فرصتى، فضايل متعالى و جايگاه حضرت على  و اهل 
بيت را برای مردمی که قرن ها با نظام قبيله ای خو گرفته بودند و ثروت زياد و نظاير آن را نشانٔه شرافت 
می دانستند بيان مى کرد تا دل هاى آنان را براى پذيرفتن امامت و رهبرى کسانی آماده کند که ميان عرب و 
غيرعرب تفاوتی قائل نمی شدند و مردم را به تعقل، عدالت و بندگی خداوند فرا می خواندند و در زندگی 

دنيايی مانند معمولی ترين افراد زندگی می کردند. از جمله فرموده اند١: 

۱ــ َعـِلـىٌّ  َمـَع الۡـُقـرآِن َو الۡـُقـۡرآُن َمـَع َعـِلـىّ ٍ      على با قرآن است و قرآن با على است.
۲ــ َعـِلـىٌّ َمـَع الۡـَحـِقّ  َو الۡـَحـقُّ َمـَع َعـِلـىّ ٍ         على با حق است و حق با على است. 

ـِة      من و على، پدران اين امتيم. ۳ــ َانَـا َو َعـِلـىٌّ    َابَــوا ٰهـِذِه اۡال ُمَّ

عالوه بر سخنان پيشين، پيامبر اکرم   فرموده است:
حّق على بر اين امت ـِة  ۱ــ َحقُّ َعـِلـىّ ٍ َعـلـٰی ٰهـِذِه اۡال ُمَّ

مانند حق پدر بر فرزندش است. کَـَحـّق ِ الۡـواِلـِد َعـٰلـی َولَـِده ی 
نگاه کردن به روى على عبادت است.  ٌ ۲ ــ الـنَّـظَـُر ِالـٰی  َوۡجـِه َعـِلـىّ ٍ ِعـبـاَدة

وّصى من و وارث من ۳ــ ِانَّ َوِصـّيـى َو واِرثـى 
و وفاکننده به وعده هاى من، َو ُمـۡنـِجـُز َوۡعـدى   

على بن ابى طالب است.٢ َعـِلـىُّ بۡـُن َابـى طـاِلـٍب  

١و٢ــ مجموعٔه اين احاديث از امام شناسی عالمه حسينی تهرانی، ج ۷، ص ۱۵ به بعد نقل شده و در آن کتاب، منابع شيعه و اهل 
سنت اين احاديث ذکر شده است.
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حضرت علی تربيت يافتۀ پيامبر گرامی
حضرت على   کودکى بيش نبود که به خانٔه پيامبر آمد، از همان زمان، تربيت وى در دامان 
پيامبر آغاز گرديد و درهاى دانش الهى به رويش گشوده شد. ايشان در اين باره مى فرمايد: «خداوند 
بزرگ ترين فرشتٔه خود را همراه رسول خدا قرار داد. آن فرشته، شب و روز راه کسب مکارم و زيبايى هاى 
اخالق را به ايشان نشان مى داد و من، در نهايت عشق و شيفتگى از آن حضرت تبعيت مى کردم و ايشان 

را همراهى مى نمودم١.» 
اين تربيت بدان جهت بود که حضرت على  پس از رسول خدا  راه آن حضرت را ادامه 
دهد و با تکيه بر دانش الهى خود، مردم را در زمينٔه احکام و معارف دينى هدايت کند. رسول خدا  
نيز در هر فرصتى که پيش مى آمد، اين مقام علمى را به اطالع مردم مى رساند. در اين جا به يک مورد از 

سخنان آن حضرت اشاره مى کنيم: 
َانَـا َمـديـَنـُة الۡـِعـۡلـِم           من شهر علم هستم 

َو َعـِلـىٌّ بـابُـهـا          و على دِر آن است. 
فَـَمـۡن َاراَد الۡـِعـۡلـمَ          هرکس مى خواهد به اين علم برسد

فَـۡلـَيـۡأِتـهـا ِمـۡن بـاِبـهـا       بايد از دِر آن وارد شود.٢
مطابق با اين حديث، نکات زير به دست مى آيد: 

اّوالً حضرت على  پس از رسول خدا  از همه داناتر است؛ 
ثانياً حضرت على   در علم خود معصوم است؛ وگرنه رسول خدا  نمى فرمود که همه 

بايد به ايشان مراجعه کنند. 
ببرند و مطابق نظر ايشان عمل  بر مردم واجب است که از دانش حضرت على  بهره  ثالثاً 
کنند؛ زيرا ايشان راه رسيدن به علم پيامبر است و بهره مندى از علم پيامبر هم بر همه واجب است. به 
همين جهت روزى رسول خدا  به حضرت على     فرمود: «اى على، من شهر حکمتم و تو 
دِر آن شهر هستى. هيچ گاه نمى توان وارد شهرى شد، مگر از دِر آن. دروغ مى گويد کسى که مى پندارد 
مرا دوست دارد، در حالى که دشمنی و کينٔه تو در دل اوست؛ زيرا تو از من هستى و من از تو. …کسى 

١ــ نهج البالغه، خطبه ۱۹۲
٢ــ شواهد التنزيل، ج ۱، ص ۸۱ و امام شناسى، عالمٔه حسينى تهرانى، ج ۱۱، ص ۶۱.
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به فالح مى رسد که پيرو تو باشد و به هالکت مى رسد کسى که از تو دورى گزيند. َمثَل تو و اماماِن از 
فرزندان تو، َمثَل کشتى نوح است؛ هرکس بر آن سوار شود نجات يابد و هرکس سرپيچى کند، هالک 
شود. َمثَِل شما َمثَِل ستارگان آسمان است که چون ستاره اى غايب شود، ستاره اى ديگر طلوع مى کند 

تا روز قيامت.»١
از ايشان، بدون  مقام و منزلت حضرت علی     نزد خدا و تمجيدهای فراوان رسول اکرم  
سبب و يا به خاطر خويشاوندی با پيامبر نيست، بلکه به خاطر «ايمان» بی نظير و «عمل» بی مانند ايشان 
به  را  ايشان  اخالقی  کرامت های  ساير  و  علم  عبادت،  وفا،  يک رنگی،  جهاد،  ايثار،  صداقت،  است. 

چنين مقامی رسانده است.
يکی از ويژگی های ممتاز اميرمؤمنان عدالت خواهی و دفاع از مظلومان بود. آن حضرت «عدالت 

اجتماعی» را رسالت پيامبران می شمرد و در دفاع از عدالت از پيشتازان بود.
مردمی که با نظام جاهالنه و ظالمانٔه قبل از اسالم خو گرفته بودند و فقط در دورٔه کوتاه ده سالٔه 
رهبری رسول خدا در مدينه نسيم عدالت را حس کرده بودند، پس از رسول خدا به تدريج در جادٔه 
انحراف قدم گذاشتند به گونه ای که وقتی اميرمؤمنان به حکومت رسيد، بازگشت به عدالت و مساوات را 
سرلوحٔه کار خود قرار داد. به همين جهت مظلومان و ستمديدگان، در نقاط مختلف جهان اسالم شيفتٔه 
ايشان شدند و به رهبری وی دل بستند. اّما با شهادت اميرالمؤمنين و روی کار آمدن بنی اميه و بنی عباس 
اميد مظلومان به يأس گراييد.۲ البته امام حسن  و امام حسين  و ساير امامان بزرگوار پرچم 
مبارزه با ظلم را برافراشته نگه  داشتند و تا امام يازدهم، هر کدام پس از ديگری در اين راه به شهادت 
رسيدند. اين بزرگواران، همواره از «عدل» به عنوان يک اصل اساسی اسالم ياد می کردند و بی توجهی 
به آن را، بی توجهی به يک اصل اسالم می شمردند. به همين جهت نام شيعيان و پيروان اميرمؤمنان با 

عدالت اسالمی همراه شد.

۱ــ  غاية المرام، ج۲، ص ۵۲۲ به نقل از شيخ صدوق با سند متصل از سعيدبن جبير از ابن عباس.
علی  امام  می گويد:  انسانی»  عدالت  صدای  علی  عنوان «امام  تحت  کتابی  لبنان  کشور  مسيحی  برجستٔه  نويسندٔه  ُجرداق،  ُجرج  ۲ــ 

فدای عدالت خود شد.
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کوتاه  سخنان  و  سخنرانی ها، نامه ها  از  نهج البالغه   ،  مجموعه ای  کتاب 
اميرمؤمنان است که توسط سيد رضی يکی از دانشمندان قرن چهارم هجری گردآوری 
شده است. به اين کتاب مراجعه کنيد و نامۀ آن حضرت به مالک اشتر را که به عهدنامۀ 
مالک اشتر مشهور است، مطالعه نماييد و در ميان توصيه هايی که به عدالت دارد، 

يک توصيه را يادداشت کنيد.
.........................................................
.........................................................
.........................................................

تشّيع و وحدت مسلمانان
شناخت جايگاه شيعه در تاريخ اسالم و تبيين علمى و تاريخى حقانيت آن، نبايد ما را از مسأله اى 
مهم و حياتى، يعنى حفظ وحدت مسلمانان و تالش براى سربلندى، عزت، استقالل و حفظ منافع آنان 
، قرآن و قيامت ، زمينه ساز  غافل کند. باورهاى مشترک فراوان، مانند اعتقاد به خدا، پيامبر اکرم 
وحدت بين ما مسلمانان است. به همين دليل، حفظ و تقويت وحدت شيعه و سنى و مبارزه با عوامل 
و برنامه هاى تفرقه انگيز يکى از اصول راهبردى انقالب اسالمى است که هوشيارى و بيدارى همگان 

را مى طلبد.
امام خمينى (ره)، معمار کبير انقالب اسالمى که همواره و در هر فرصت مسلمانان را به 

اتحاد و همبستگى دعوت مى کرد، در يکى از پيام هاى خود به مسلمانان چنين پيام مى دهد: 
«اى مسلمانان جهان که به حقيقت اسالم ايمان داريد، به پاخيزيد و در زير پرچم توحيد و 
در سائه تعليمات اسالم مجتمع شويد و دست خيانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار 
آن کوتاه کنيد و َمۡجد اسالم را اعاده کنيد و دست از اختالفات و هواهاى نفسانى برداريد که شما 
داراى همه چيز هستيد. بر فرهنگ اسالم تکيه زنيد و با غرب و غرب زدگى مبارزه نماييد و روى 

پاى خودتان بايستيد.١»

١ــ صحيفٔه نور، ج ۱۴، ص ۸۳.
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برای حفظ همبستگی و وحدت ميان مسلمانان، بايد به نکات زير توجه کنيم:
۱ــ مستکبران جهانی که با اصل اسالم و پيام قرآن کريم دشمنی دارند و به صورت های مختلف 
به پيامبر بزرگوار ما و کتاب آسمانی ما اهانت می کنند، درصدد نابودی اسالم و ضعيف نگه داشتن همٔه 
مسلمانان هستند. راهی که برای اين هدف خود انتخاب کرده اند، تفرقه و جنگ ميان مسلمانان است. 

ما بايد با هوشياری خود در اين دام نيفتيم. 
۲ــ از اهانت و توهين به مقدسات ساير مسلمانان خودداری کنيم. آنان که می خواهند مسلمانان را 
با هم دشمن کنند، با استفاده از همين توهين ها، بذر دشمنی ميان مسلمانان را می کارند و در موقع مناسب، 

درو می  کنند و به هدف خود می رسند.  
۳ــ خود را از ساير مسلمانان دور ندانيم و برای پيروزی، عزت و سربلندی مسلمانان، در تمام 
نقاط جهان تالش کنيم و تا آنجا که می توانيم برای آبادانی و پيشرفت جهان اسالم همکاری کنيم و به 

اين سخن پيامبر گرامی توجه کامل داشته باشيم که فرمود:
مسلمان  نباشد،  مسلمانان  ساير  به  رسيدگی  انديشٔه  در  و  کند  آغاز  را  خود  صبح  که  کسی 

نيست.۱ 
۴ــ از مظلومان مسلمان در تمام نقاط جهان، با روش های درست دفاع کنيم و برای رهايی آنان 

از ظلم بکوشيم. زيرا رسول خدا   در اين باره هم فرمود:
هرکس فرياد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان ياری می طلبد، بشنود، اما به ياری آن مظلوم 

برنخيزد، مسلمان نيست.۲ 
مسلمانان  ديگر  با  بتوانيم  تا  ببخشيم  ارتقا  و  استدالل  ، اعتال  و  دانش  با  را  خود  اعتقادات  ۵  ــ 
براساس معرفت و استدالل سخن بگوييم و اعتقادات خود را به نحو صحيح بيان کنيم. دفاع منطقی از 
اعتقادات نه تنها سبب تفرقه و جدايی نمی شود، بلکه دل ها را به يکديگر نزديک می کند. بنابراين الزم 
است برنامه ای برای شناخت بيشتر معارف اهل بيت  تنظيم کنيم و شرکت در سخنرانی های علمی 

و مطالعٔه کتاب های مناسب را در برنامٔه خود قرار دهيم.
تشيع  به  ديگران  بدبينی  سبب  که  کنيم  زندگی  به گونه ای  اميرالمؤمنين،  پيرو  يک  عنوان  به  ۶  ــ 
برپاداشتن  مانند  خود،  تکاليف  انجام  در  و  دهيم  قرار  اسوه  را  ايشان  بيت  اهل  و  خدا  رسول  نشويم. 

۱ــ من اصبَح َولَم يهتّم بامور المسلمين فليس بمسلم (کافی، ج۲، ص ۱۶۳)
۲ــ من سمع رجالً يُـنادی يا للمسلمين فلم يَِجبۡه فليس بمسلم (کافی، ج۲، ص ۱۶۴)
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نماز، رعايت حجاب و عفاف، رعايت حقوق ديگران، ادب معاشرت با مردم، پيروی از قوانين اجتماعی، 
همبستگی با مسلمانان کوشا باشيم و بدانيم که پيرو رسول خدا  و اهل بيت گرامی ايشان بودن، تنها 
به اسم نيست، بلکه اسم بايد با عمل همراه باشد تا پيرو حقيقی پديد آيد. شيعٔه با عمل سبب عالقه مندی 
مردم جهان به پيامبر اکرم و اهل بيت ايشان (صلوات الله عليهم) می شود و شيعٔه بدون عمل دوری مردم 
به آن بزرگواران را در پی دارد، و اين خود گناه بزرگی محسوب می گردد. از اين رو امام صادق  

می فرمايد:

زينت خاندان ما باشيد کـونـوا لَـنـا َزيۡـنًـا  
و مائه زشتی و عيب ما نباشيد۱ َو ال تَـکـونـوا َعـلَـۡيـنـا َشـۡيـنًـا 

۱ــ وسائل الشيعه، ج ۱۲، ص ۸

۱ــ کدام يک از ويژگی های اميرالمؤمنين در دورهٔ کوتاه خالفت سبب عالقٔه بيشتر 
مسلمانان به آن حضرت شد؟ نمونه ای برای آن ذکر کنيد.

۲ــ چرا رسول خدا  به صورت های گوناگون فضائل حضرت علی   را 
برای مردم بيان می کرد؟

چه  است»  علی  با  حق  و  است  حق  با  که «علی  پيامبر  سخن  اين  از  مقصود  ۳ــ 
می باشد؟

۴ــ چه رابطه ای ميان اين سخن پيامبر که «علی با قرآن و قرآن با علی است» و 
حديث ثقلين وجود دارد؟
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رسول  امـامت  مقام  كــه  ديدمي 
، پس از ايشان ادامه می يابد و  خدا 
قرآن  خداوند،  حكيمانۀ  تدبير  براساس 
كرمي و اهل بيت پيامبر اسالم، به عنوان 
دو ميراث گرانبها تا آخرالزمان راهنمای 
فالح  و  رستگاری  سوی  به  انسان ها  ما 

خواهند بود. 
برخورد  نحوۀ  می خواهيم  اكنون 
جامعۀ اسالمی با اين دو ميراث گران قدر 

رسول خدا  را بررسی كنيم. 

٨٤
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
َ  ۡرِض    .............................. َافَـلَـۡم يَـسـيـروا ِفـی اۡالۡۡ
.............................. فَـَيـۡنـظُـروا کَـۡيـَف کـاَن   
.............................. ذيـَن ِمـۡن َقـبۡـِلـِهـۡم   عـاِقـبَـُة الـَّ
وَ   لَـداُر اۡالِٔخـَرِة َخـۡيـٌر    .............................
َقـۡوا       ............................. ِلـلَّـذيـَن اتـَّ
َافَـال تَـۡعـِقـلوَن       .............................

يوسف  ،  ۱۰۹

و محّمد نيست، مگر رسولى ـٌد ِاّال َرسـوٌل    َو ما ُمـَحـمَّ
که پيش از او رسوالن ديگرى بودند.  ُسـُل    َقـۡد َخـلَـۡت ِمـۡن َقـبۡـِلـِه الـرُّ

پس اگر او بميرد يا کشته شود، ۡن    ماَت َاۡو ُقـِتـَل     َافَـاِ
آيا شما به (دين  ) گذشتگان خود برخواهيد گشت؟ ا نۡـَقـلَـبۡـُتـۡم    َعـلـٰى   اَۡعـقاِبـکُـمۡ   

و هرکس به عقب بازگردد، ۡب َعـلـٰى َعـِقـبَـۡيـِه    َو َمـۡن يَـۡنـَقـِلِ
َه َشـۡيـئًـا    به خدا هيچ گزند و زيانى نرساند فَـلَـۡن يَـُضـرَّ الـلـّٰ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه الـّشـاِکـريـَن   َو َسـَيـۡجـِزى الـلـّٰ
آل عمران ، ۱۴۴

٨٥
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به کمک توضيحات زير، آيات را ترجمه کنيد. 

َاَفـلَـۡم َيـسـيـروا: پس آيا نگشته اند؟                    َفـَيـنـظُـروا: تا بنگرند

سوره  /  آيهبا انديشه در آيات  ، به سؤال های زير پاسخ دهيد. 

۱ـ قرآن کريم چه درخواستی دربارۀ گذشتگان دارد؟ 
...................................................................

۲ـ نتيجۀ عمل به اين درخواست، تشخيص چه چيزی است؟
...................................................................

۳ـ از نظر قرآن کريم زندگی کدام دسته از انسان ها مورد قبول است؟
...................................................................

۴ـ قرآن کريم مسلمانان زمان پيامبر (ص) را از چه چيزی بيم می دهد؟ 
...................................................................

٥ـ از نظر قرآن کريم، سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت چه کسانی هستند؟
...................................................................

٦ـ بيان تاريخ گذشتگان   ، از جمله تاريخ اسالم برای چه کسانی عبرت آموز است؟ 
....................................................................

..........

يوسف/۱۰۹

..........

..........

..........

يوسف/۱۰۹

هشدار قرآن کريم به مسلمانان عصر پيامبر  نيازمند دقت و توجه فراوان است. اين 
هشدار گويای آن است که خطر انحراف از مسير الهی و دور شدن از جامعٔه توحيدی، حتی برای 

جامعه ای که به دست پيامبر هم بنا شده، وجود دارد. 
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اميرمؤمنان علی  که از ابتدای بعثت پيامبر اکرم، همراه ايشان بود و از تعليمات آن 
بزرگوار به خوبی برخوردار شده بود، وقتی نحؤه عمل مسلمانان، پس از رحلت پيامبر را مشاهده 
کرد، با روشن بينی و درک عميقی که از نتيجٔه رفتارها و وقايع داشت، در زمان های مختلف سمت 
و سوی حوادث آينده و سرنوشت جامعٔه اسالمی را پيش بينی می کرد و در سخنرانی های متعدد 

مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بيم می داد.١
آن حضرت در يکی از سخنرانی ها فرمود: 

و  حق  از  پوشيده تر  چيزی  زمان  آن  در  که  رسيد  فراخواهد  زمانی  من  از  پس  زودی  «به   
آشکارتر از باطل و رايج تر از دروغ بر خدا و پيامبرش نباشد. نزد مردم آن زمان، کااليی کم بهاتر 
از قرآن نيست، وقتی که بخواهد به درستی خوانده شود. و کااليی رايج تر و فراوان تر از آن نيست، 
آن گاه که بخواهند به صورت وارونه و به نفع دنياطلبان معنايش کنند. در آن اّيام، در شهرها، چيزی 

ناشناخته تر از معروف و خير و شناخته شده تر از منکر و گناه نيست. 
آن مردم در اختالف با يکديگر و پراکندگی متحدند و از اتحاد و يگانگی رويگردانند. گويا 
آنان خود را راهنمای قرآن می دانند، نه قرآن را راهنمای خود، از قرآن در ميان آنان جز نامی 

باقی نمانده و جز خط و نوشته اش چيزی از آن نمی دانند …»٢
ايشان در سخنرانی ديگری از حاکم شدن بنی اميه خبر می دهد و آن را نتيجٔه سستی مسلمانان 

در دفاع از حق می داند و دربارٔه رفتار بنی اميه می فرمايد: 
«به خدا سوگند بنی اميه تا آن جا در ستمگری و تجاوز پيش می روند که هر حاللی را حرام 
نمايند و هر پيمانی را که بسته اند، بشکنند. هيچ کلبٔه ِگلی و خيمٔه فقيرانه ای نيست، مگر آن که 
ظلمشان را ببينند و فشارشان را تحمل کنند.رفتار بنی اميه چنان بد است که اهالی همين خانه 
را هم متفرق سازد. کار به آن جا خواهد رسيد که هم گروهی که دينشان را می خواهند بر دينشان 
بگريند و هم گروهی که دنيای خود را می خواهند بر نابسامانی دنيای خود گريانند. وضع به گونه ای 
شود که هرکس بخواهد دادخواهی کند و از کسی ياری بطلبد بايد نزد همان ظالمان برود و از 

همان ها کمک بخواهد.»٣و٤

١ــ برخی از اين سخنرانی ها در کتاب «نهج البالغه» آمده است، از جمله در خطبه های ٩٨، ١٤٧، ١٥١، ١٥٤، ١٥٦، ١٥٨ و ١٦٦.
٢ــ نهج البالغه، قسمتی از خطبٔه ١٤٧
٣ــ نهج البالغه، قسمتی از خطبٔه ٩٨

٤ــ حفظ کردن عين سخنان اميرالمؤمنين ضروری نيست. فقط می توان سؤاالتی مشابه با فعاليت تطبيق از اين سخنان طراحی کرد.
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 اين سخنان گويای آن است که بيشتر مسلمانان به هشدار قرآن کريم 
عمل نکردند و سپاسگزار واقعی نعمت رسالت نشدند و در نتيجه حاکمان ستمگر 
بر آنان چيره  گرديدند. با تأمل در سخنان اميرالمؤمنين پنج مورد از نشانه های 

بازگشت مسلمانان به دورۀ جاهليت را بيان کنيد. 
١ـ ……………………………………………………………………
٢ـ ……………………………………………………………………
٣ـ ……………………………………………………………………
٤ـ ……………………………………………………………………
٥ـ ……………………………………………………………………

پس از رحلت رسول خدا   در سال يازدهم هجرى، حوادثى رخ داد که رهبرى امت را 
از مسيری که پيامبر اسالم   برنامه ريزى کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در نتيجه، 
نظام حکومت اسالمى که بر مبناى «امامت» طراحى شده بود، تحقق نيافت. دستاورد اين پيشامد 
آن بود که امامان معصوم با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و امکانات الزم براى اجراى 
همه جانبٔه مسئوليت هاى خود شوند. پس از گذشت ٢٥ سال از رحلت پيامبر، فقط در يک دورٔه 
کوتاه چهار سال و نه ماهه، ادارٔه حکومت به حضرت على  رسيد و ايشان در همين دورٔه 
کوتاه، عالى ترين نمونٔه انسانى حکومت را به همٔه نسل ها در سراسر تاريخ عرضه کرد. در نتيجٔه 
خروج جريان رهبرى از مسير امامت، پس از مدت کوتاهى، جانشينى رسول خدا  به دست 
کسانى افتاد که با نفرت و کينه با آن حضرت مبارزه کرده بودند و فقط هنگامى حاضر به اسالم 
آوردن شدند که پيامبر اکرم  شهر آنان، مکه، را تصرف کرد، و آنان راهى جز تسليم و اطاعت 
نداشتند. ابوسفيان که رهبرى مشرکان را برعهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پيامبر 
به ناچار تسليم شد و به ظاهر، اعالم مسلمانى کرد. معاويه، پسر او در سال  چهلم هجرى به نام 
،حکومت مسلمانان را به دست گرفت و خالفت رسول   خدا را به سلطنت  جانشينى پيامبر 
تبديل کرد. او، يزيد را جانشين خود قرار داد. شخصی که از هيچ کار زشت و ناپسندی ابايی 
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نداشت. زنان زيبا را حتی اگر در عقد ديگران بودند، مجبور به طالق می کرد و به کاخ می آورد. 
احکام خداوند، مانند نماز را به بازی و مسخره می گرفت. آشکارا شراب می خورد. سگ بازی 
و ميمون بازی کار روزانٔه او بود. با همان سگ و ميمون وارد مجالس می شد و آن ها را کنار 
دست خود می نشاند. چنين شخصی نؤه گرامی پيامبر، امام حسين و يارانش را با چنان وضع 
هولناکی به شهادت رساند و خانوادٔه ايشان را به عنوان اسير، در شهرها می گرداند. جانشينان 

وی تا سال ۱۳۲ هجرى قمرى بر مردم حکمرانى کردند. 
، به نام جانشينى ايشان حکمرانى  روشن است که وقتى سرسخت ترين دشمنان رسول خدا 
بر مسلمانان را به چنگ آورند، با خانوادٔه پيامبر  و تعاليم آن بزرگوار و معارف حقيقى قرآن کريم 

چگونه رفتار مى کنند. 
پس از سقوط بنى اميه، در زمانى که امام صادق  رهبرى شيعيان را برعهده داشت، حکومت 
مسلمانان به دست بنى عباس افتاد. آنان با اين که خود را عموزادگان ائمٔه اطهار  مى دانستند و به 
نام اهل بيت، قدرت را از بنى اميه گرفته بودند، روش سلطنتى بنى اميه را ادامه دادند و در ظلم و ستم به 
اهل بيت پيامبر  از چيزى فروگذار نکردند؛ به گونه اى که اگر تحول معنوى و فرهنگى ايجاد شده 
در عصر پيامبر  و دو ميراث گران قـدر آن حضرت ــ قرآن کريم و ائمٔه اطهار     ــ نبود، جز 
نامی از اسالم باقى نمى ماند. اکنون به بررسى مسائل و مشکالت سياسى، اجتماعى و فرهنگى اين دوره 

مى پردازيم، تا به مجاهدت های امامان بزرگوار بيشتر پی ببريم.١

۱ــ ممنوعيت از نوشتن احاديث پيامبر اکرم  
پس از رحلت رسول خدا  ،نوشتن احاديث آن حضرت ممنوع شد. به همين جهت، کسانى 
که به احاديث عالقه مندبودند، فقط مى توانستند آن ها را به حافظه بسپارند و از اين طريق به ديگران منتقل 

کنند. نگهدارى حديث به اين شيوه، چند اشکال اساسى داشت؛ از جمله اين که: 
الف) احتمال خطا در نقل احاديث افزايش می يافت و امکان کم و زياد شدن عبارت ها يا فراموش 

شدن اصل حديث فراهم می شد.
ب) شرايط مناسب براى جاعالن حديث فراهم مى آمد که براساس اغراض شخصى به جعل يا 

تحريف حديث بپردازند يا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احاديث خودداری کنند. 

١ــ برای توضيح بيشتر به کتاب های فروغ ابديت و فروغ امامت از آيت الله جعفر سبحانی مراجعه کنيد.

www.konkur.in

forum.konkur.in



٩٠

ج) نوشته نشدن حديث سبب مى شد که مدرک و منبعى که از طريق آن بتوان احاديث درست را 
از نادرست تشخيص داد، در دست نباشد. 

د) مهم تر از همه اين که مردم و محققان از يک منبع مهم هدايت بى بهره مى ماندند و به ناچار، 
سليقٔه شخصى را در احکام دينى دخالت مى دادند. 

تذکر: البته اين وضع براى پيروان ائمه پيش نيامد زيرا احاديث پيامبر نزد ايشان حفظ شده بود. 
شيعيان اين احاديث را از طريق اين بزرگواران که خود انسان هايى معصوم و به دور از خطا بودند و 

معتبر و موثق بود، به دست مى آوردند.  سخنانشان مانند سخنان رسول خدا 

٢ــ تحريف در معارف اسالمى و جعل احاديث
برخى از عالمان وابسته به قدرت و گروهى از علماى اهل کتاب (يهودى و مسيحى) مانند کعب االحبار 
که ظاهرًا مسلمان شده بودند، از موقعيت و شرايط برکنارى امام معصوم استفاده کردند و به تفسير و تعليم 
آيات قرآن و معارف اسالمى، مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند. برخى از آن ها 
در مساجد مى نشستند و داستان هاى خرافى دربارٔه پيامبران براى مردم نقل مى کردند. اين مطالب به افکار 
کسانى که از ائمٔه اطهار  پيروى نمى کردند، جهت مى داد و در کتاب هاى تاريخى و تفسيرى آنان راه 

مى يافت و سبب گمراهى بسيارى از مسلمانان مى شد. 
حاکمان بنى اميه و بنى عباس اغلب به انديشه هايى ميدان مى دادند که به قدرت آنان کمک مى کرد 
و مردم را مطيع آنان مى گرداند. برخى از دنيا دوستان براى نزديکى به اين حاکمان، احاديثى از قول 

پيامبر اکرم  جعل مى کردند و از حاکمان جايزه مى گرفتند. 

 نمونه اى از احاديث مجعول
کعب االحبار از علماى يهودى تازه مسلمان بود که در زمان خليفٔه سوم به مقام قضاوت رسيد. او 
پس از آن به دربار معاويه و امويان راه يافت و توجيه گر کارهاى آنان شد. حکام اموى که سرگرم جمع آورى 
ثروت و ساختن کاخ هاى باشکوه بودند، وقتى با اعتراض مردم روبه رو مى شدند، به کعب االحبار روى 
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١ــ توبه ٣٤
٢ــ مستدرک الوسائل، ميرزای نوری، ج ٧، ص ٢٦.

مى آوردند. روزى يکى از همين حاکمان که گنجينه هاى بزرگ طال فراهم کرده بود، از او پرسيد: «اگر 
کسى زکات واجب طال و نقرٔه خود را داده باشد، آيا واجب است کار ديگرى هم انجام دهد؟»

وى گفت: «حتى اگر تک تک لقمه هايش هم از طال و نقره باشد، هيچ چيز ديگرى بر او واجب 
نيست.» ابوذر، صحابى بزرگ پيامبر  که در آن مجلس حاضر بود و  مى ديد که چگونه فردى بيگانه 
با ارزش هاى اسالم، به نام اسالم از ثروت اندوزان دفاع مى کند، از شدت خشم و بدون ترس از حاکم، 

عصاى خود را بر سر او زد و فرياد برآورد: 
«اى کافر! تو را با احکام مسلمانان چه کار؟ آيا سخن خداوند راست تر از سخن تو نيست که 
مى فرمايد: آنان که زر و سيم مى اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمى کنند، به عذابى دردناک بشارتشان 

ده١»؟٢

٣ــ ظهور شخصيت ها و الگوهاى غيرقابل اعتماد
عموم مردم در افکار و اعتقادات و رفتار و عمل، دنباله رو شخصيت هاى برجستٔه جامعٔه خود 
هستند و آن ها را اسوه قرار مى دهند. اگر اين الگوها صاحب کماالت و ارزش هاى الهى باشند، مردم نيز 
به نسبت هّمت و استعداد خود از اين کماالت و ارزش ها بهره مند مى شوند و اگر آن ها به سوى زشتى ها 

و بدى ها بروند، بيشتر مردم نيز از آن ها دنباله روى خواهند کرد. 
اسؤه مردم بود و مسلمانان تالش می کردند رفتار ايشان را  در آن زمان که رسول خدا 
سرمشق قرار دهند، انسان هايى آزاده، شجاع، باايمان و عدالت طلب چون امام على    ، مقداد، 

عمار، ابوذر و سلمان تربيت شدند، که ياد آنان يادآور فضائل و کرامت های انسانی است.
اما هرچه که جامعه از زمان پيامبر  فاصله مى گرفت، حاکمان وقت تالش می کردند که 
، به انزوا کشيده شوند و افرادى که  شخصيت هاى اصيل اسالمى، به خصوص اهل بيت پيامبر  
در انديشه و عمل و اخالق از معيارهاى اسالمى به دورند، در جامعه جايگاهى برجسته پيدا کنند و 
الگوی مردم شوند. اين گونه شخصيت ها در دستگاه حکومت بنى اميه و بنى عباس صاحب موقعيت 

بودند و به شهرت رسيدند. 
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٤ ــ تبديل حکومت عدل نبوى به سلطنت قيصرى و کسرايى 
پيامبر خدا  حکومتش را بر پائه برابرى و مساوات بنا کرد و اعالم کرد همٔه انسان ها از يک 

مرد و زن آفريده شده اند و مالک کرامت و گرامى بودن، تقواست.١
پس از گذشت مدتى از رحلت رسول خدا   جاهليت در لباسى جديد وارد زندگى اجتماعى 
مسلمانان شد. شخصيت هاى باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پيامبر  منزوى شدند و طالبان 
قدرت و ثروت، قرب و منزلت يافتند. آن دسته از افراد که در زمان رسول خدا  در جبهٔه دشمنان 
اسالم بودند، پس از مدتى با تزوير و نيرنگ خود را در جبهٔه دوستان قرار دادند و به تدريج، شيوهٔ حکومتى 
قيصران روم و کسراهای ايران را در پيش گرفتند. آنان کاخ های بزرگ و مجلل ساختند، خزائن خود 
را از جواهرات گران قيمت انباشته کردند، اکثر امالک و زمين های کشاورزی درکشور پهناور اسالمی 

را به مالکيت خود درآوردند و به عيش و نوش و عشرت پرداختند.

١ــ ُحـُجـرات، ١٣

 به نمونه اى از اين انحراف و بازگشت به جاهليت توجه کنيد. 
معاويه که در زمان خليفٔه دوم حاکم شام شده بود، از همان ابتدا مى کوشيد مانند قيصرهاى روم 
اولين  مى بخشيد.  مى خواست  که  هرکس  به  مى دانست و  خود  اموال  را  بيت المال  اموال  کند،  زندگى 
حاکم مسلمانان بود که کاخ ساخت. معماران رومى و ايرانى را براى ساختن اين کاخ به کار گرفت و آن 

را با سنگ مرمر سبز بنا کرد. به همين جهت، اين کاخ به کاخ سبز مشهور شد. 
در آن روزها که کاخ ساخته مى شد، ابوذر، يار صميمى پيامبر  که دورٔه تبعيد خود را در 
شام مى گذراند، به کنار کاخ مى آمد و فرياد مى زد: «اى معاويه! اگر اين کاخ را از ثروت خود مى سازى، 

اسراف است و اگر از ثروت بيت المال، خيانت است.» 
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۱ــ چرا قرآن کريم مردم را به مطالعٔه سرگذشت ملت ها دعوت کرده است؟ 
۲ــ چه مسائلى زمينه را براى ورود جعل و تحريف به احاديث پيامبر اکرم  

آماده کرد؟ 
چه  پيامبر   رهبرى  با  بنى عباس  و  بنى اميه  حکومت  اساسى  تفاوت هاى  ۳ــ 

بود؟ 

با مطالعٔه يکى از کتاب هاى زير عواملى را که سبب حاکميت کسانى چون معاويه 
و يزيد بر مسلمانان شد، استخراج کنيد و در کالس گزارش دهيد. 

الف ــ حماسٔه حسينى، استاد شهيد مطهرى
، جواد محدثى ب ــ تاريخ سياسى ائمه 
ج ــ تاريخ سياسى اسالم، رسول جعفريان

د ــ سيرٔه پيشوايان، مهدى پيشوايى
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در درس قبل با شرايط فرهنگی و سياسی پس از رحلت پيامبر  

آشنا شدمي. در اين درس می خواهيم بدانيم كه امامان بزرگوار ما در اين 

شرايط سخت چگونه مسئوليت های مربوط به امامت را به اجنام رساندند 

و اقدامات ايشان چه تأثيری در جامعۀ  اسالمی داشت. 

٩٤
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

ُقـۡل مـا َاۡسـاَلُـکُـۡم َعـلَـۡيـِه ِمـۡن٭ َاۡجـٍر   بگو، براى اين [رسالت] از شما هيچ  
     مزدی نمى خواهم،

مگر کسى که بخواهد ِاّال َمـۡن شـاَء َاۡن يَـتَّـِخـَذ  
راهى به سوى خدا پيش گيرد.  ِالـٰى َرِبّـه ی َسـبـيـًال   

فرقان، ۵۷

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُقـۡل مـا َسـاَلۡـُتـکُـۡم ِمـۡن َاۡجـٍر 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . فَـُهـَو لَـکُـمۡ   

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه   ِاۡن َاۡجـِرَى ِاّالَعـلَـى الـلـّٰ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو هُـَو َعـلـٰى کُـِلّ َشـۡىٍء َشـهـيـٌد  
سبأ ،۴۷

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُقـۡل ال َاۡسـاَلُـکُـۡم َعـلَـۡيـِه َاۡجـًرا 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َة ِفـى الۡـُقـۡربـٰى   ِاالَّ الۡـَمـَودَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو َمـۡن يَـۡقـَتـِرۡف َحـَسـَنـةً 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . نَـِزۡد لَـه و فـيـهـا ُحـۡسـنًـاْ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َه َغـفـوٌر َشـکـورٌ  اِنَّ الـلـّٰ
شورى، ۲۳

٩٥

٭ معموًال «ِمۡن» در جمله های منفی يا سؤالی «هيچ» معنا می شود.
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به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد. 

مـا َسـاَ  ۡلـُتـکُـۡم: آن چه از شما خواسته ام
َاۡجـرى: مزد من، پاداش من

ِاۡن: نيست، نه
ال َاۡسـاَ  ُلـکُـۡم: از شما درخواست نمی کنم

َيـۡقـَتـِرۡف: کسب کند
نَـِزۡد: می افزاييم

                  با انديشه در آيات ابتدای درس، به سؤال های زير پاسخ دهيد. 

١ـ بنابر آيۀ ٥٧ سورۀ فرقان چه کسانی پاداش رسالت را خواهند داد؟ 
.......................................................................

٢ـ خداوند در آيۀ ۲۳ سورۀ شوری به پيامبر خود فرمان مى دهد که چه چيزی را پاداش رسالت 
خود معرفى کند؟

.......................................................................
٣ـ در آيۀ ۴۷ سورۀ سبأ، خداوند از پيامبر اکرم می خواهد که به مردم بگويد که اگر از شما مزدی 

مى خواهم   ، برای خودتان است. چگونه اين مزد برای خود آن هاست؟
.......................................................................
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با توجه به پيام آيات درمی يابيم که خداوند مقصود خاصی از اين فرمان دارد. او می خواهد 
که مردم با محبت به اهل بيت پيامبر   و پيروی از آن ها، در هنگام آزمون های سخت اجتماعی و 
بحران های اعتقادی و فکری راه مستقيم را گم نکنند و گمراه نشوند. پس دوستی و محبت کسانی 
موردنظر است که چراغ هدايت مردم در تاريکی ها هستند. پس از نزول آئه ٢٣ سورٔه شورٰی از 

رسول خدا پرسيدند که اين خويشان که خداوند،  ما را به دوستی آنان فرمان داده، کيستند؟ 
فرمود: علی و فاطمه و دو پسر ايشان، حسن و حسين۱.

اما همان طور که در درس قبل خوانديم، بسياری از مسلمانان در تشخيص مسير صحيح به 
خطا رفتند و حاکمان ستمگر بر آنان چيره شدند. اميرالمؤمنين که عاقبت رفتار آنان را پيش بينی 
می کرد، راه نجات را هم به آنان نشان می داد. در يکی از سخنرانی ها که قسمتی از آن در درس قبل 

آمد، آنان را اين گونه راهنمايی می کند: 
ابتدا  که  دهيد  تشخيص  را  رستگاری  راه  شرايط  آن  در  می توانيد  وقتی  که  باشيد  «آگاه 
رهاکنندگان و پشت کنندگان به صراط مستقيم را شناسايی نماييد. و وقتی می توانيد به عهد خود با 
قرآن وفا کنيد که شکنندگان پيمان را تشخيص دهيد. و آن گاه می توانيد پيرو قرآن باشيد که فراموش 

کنندگان قرآن را بشناسيد.» 
آن گاه امير مؤمنان راه حل نهايی را بيان می کند و می فرمايد: 

«پس همٔه اين ها را از اهلش طلب کنيد. آنان هستند که نظر دادن و حکم کردنشان حکايتگر 
توانايی و دانش آن هاست، سکوتشان خبردهندٔه منطق و گفتارشان است و ظاهرشان نمودار باطنشان 
می باشد. هرگز با دين مخالفت نمی کنند و در دين اختالف ندارند. دين در ميان آنان شاهدی صادق 

و در عين سکوت، گوياست.»۲ 

۱ــ بحاراالنوار، ج ٢٣، ص ٢٣٢، الّدرالمنثور، جالل الدين سيوطی، ج ٦، ص ٧
۲ــ نهج البالغه، قسمت هايی از خطبٔه ١٤٧.
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 با دقت در سخنان امام، چهار محور از راهنمايی های آن حضرت را بنويسيد : 
١ـ ………………………………………………………………
٢ـ ………………………………………………………………
٣ـ ………………………………………………………………
٤ـ ………………………………………………………………

وقتی خوب دقت می کنيم و ميان آيات و روايات ارتباط برقرار می کنيم، می بينيم که اينان، همان 
اهل بيت رسول خدا  هستند که پس از رحلت رسول خدا  برای انجام دادن مسئوليت هاى 
دو گانٔه مقام امامت، قيام کردند تا از مسخ و تحريف اسالم جلوگيرى کنند و مردم را از تاريکى و 
ظلمتى کـه طاغوت هـاى جديد پديد آورده بـودند، به درآورند و به روشنايى و نور برسانند ۱.تالش 
ائمه  سبب شد تا چهرهٔ اسالم راستين که براساس توحيد، عدل و امامت استوار است و متناسب 
با شرايط زمان به نيازهاى انسان ها پاسخ مى دهد باقى بماند. تالش و مجاهدت امامان را مى توان در 

قالب مسئوليت هاى دو گانٔه مقام امامت بررسى کرد.
 

الف) اقدامات مربوط به مرجعيت دينی
ميدان  صالحيت  فاقد  افراد  زمان به  حاکمان  در حالى که  کريم:  قرآن  تفسير  و  تعليم  ۱ــ 
مى دادند که قرآن را مطابق با انديشه هاى باطل خود تفسير کنند، امامان بزرگوار در هر فرصتى که به 
دست مى آوردند، معارف اين کتاب آسمانى را بيان مى کردند و رهنمودهاى آن را آشکار مى ساختند. در 
نتيجٔه اين اقدام، مشتاقان معارف قرآنى، حتى آنان که تابع امامت امامان بزرگوار نيز نبودند توانستند از 

معارف قرآن بهره برده و به حقايق آن دست يابند. 

۱ــ بقره ،۲۵۷
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١ــ امامان بزرگوار مفسرانی را تربيت کردند که معارف قرآن را ميان مردم بيان کنند. برخی از 
اين مفسران عبارتند از: عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، جابربن عبدالله انصاری، سعيدبن جبير، 
عبدالرحمن  اسماعيل بن  ُجعفی،  يزيد  جابربن  مهران،  رفيع بن  کيسان،  طاوس بن  مّکی،  جابر  مجاهدبن 

کوفی، ابوسعيدحسن بصری، قتاده و ابوصالح باذان.۱
٢ــ نمونه هـاى فـراوانـى از تفسيرهـاى نـارواى افـراد فـاقد صالحيت و اقـدامـات روشنگـرانٔه 

ائمٔه اطهار  در تاريخ نقل شده است که به يک مورد آن ها اشاره مى کنيم. 
در زمان ائمٔه اطهار  گروهى پيدا شدند که فکر مى کردند خداوند جسم دارد. آنان براى 
هِ فَـۡوَق َايۡـديـِهـۡم ــ دست خداوند باالى  اثبات انديشٔه خود از بعضى عبارت هاى قرآن نظير «يَـُد الـلـّٰ

دست هايشان است۲» کمک مى گرفتند. 
کريم  قرآن  کرد.  تفسير  بايد  ديگر  آيه هاى  با  را  قرآن  آيات  که  مى دادند  توضيح  بزرگوار  امامان 

مى فرمايد: 
ـ هيچ چيزى مانند او [خدا] نيست۳»؛ پس، نمى توان دستى مانند دست  «لَـۡيـَس کَـِمـۡثـِلـه ی َشـۡیءـٌ 
انسان ها براى خدا تصور کرد. در عربی، يد، عالوه بر دست، به معنای قدرت هم به کار می رود. بنابراين، 

تفسير آيه اين است که قدرت خداوند از همٔه قدرت ها برتر است. 
به سبب همين روشن گرى ها، افکار شرک آلود و کفرآميز که معموالً وارد تعاليم انبياى گذشته شده 

بود و براى مردم، عادى جلوه مى کرد، نتوانست در ميان مسلمانان  جايگاهى پيدا کند. 

زهرا   فاطمه  امام على  و   : پيامبر   سيرۀ  سخنان و  حفظ  براى  اقدام  ۲ــ 
سخنان پيامبر   و آداب زندگى ايشان را به فرزندان خود آموزش مى دادند و از آنان می خواستند 
که اين آموزش ها را به امامان بزرگوار بعد از خود منتقل کنند، به عالوه، مى کوشيدند نشان دهند که اين 

۱ــ تاريخ تفسير و نحو، دکتر سيدمحمد باقرحجتی، بنياد قرآن، ص ٢٥ تا ٦٦
۲ــ فتح، ١۰ 

۳ــ شورٰی ١١
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آموزش ها از پيامبر    است. هريک از امامان، عالوه بر اين که اين علوم را به امام بعد از خود 
مى سپرد، مى کوشيد آن ها را در جامعه گسترش دهد و ياران خود را بر اساس آن ها تربيت کند. 

به نمونه اى در اين مورد توجه کنيد. 
ـ پايتخت حکومت مأمون ــ  هنگامى که امام رضا  به اجبار مأمون مى خواست از مدينه به َمروـ 
برود، در مسير حرکت خود به نيشابور رسيد. هزاران نفر از مردم به استقبال ايشان آمده بودند و گروه 
زيادى از آنان، قلم هايشان را آماده کرده بودند تا هرچه امام مى گويد، بنويسند و برای خود و آيندگان 
نگه دارند. وقتى امام در جمع مردم قرار گرفت، آن ها به ايشان اصرار کردند که برايشان سخن بگويد. 

امام به آنان فرمود: 
«من از پدرم، امام کاظم   ، شنيدم و ايشان از پدرش، امام صادق  ، و ايشان از پدرش 
امام باقر  و ايشان از پدرش، امام سجاد  و ايشان از پدرش، امام حسين  و ايشان از 

پدرش، امام على  و ايشان از رسول خدا  شنيد که فرمود، خداوند مى فرمايد: 

ُه ِحـۡصـنی فَـَمـۡن َدَخـَل ِحـۡصـنـی َاِمـنَ ِمـۡن َعـذابـى الـلـّٰ کَـِلـَمـُة ال ِالٰـَه ِاالَّ
ُه قلعٔه محکم من است و هرکس به اين قلعٔه محکم من وارد شود، از عذاب  الـلـّٰ کلمٔه ال ِالٰـَه ِاالَّ

من درامان می ماند.
پس از اندکى درنگ، امام فرمود: 

اّما به شرط های آن و من از شرط های آن هستم ِبـُشـروِطـهـا َو َانَـا ِمـۡن  ُشـروِطـها 
مقصود امام  اين بود که توحيد تنها يک لفظ و شعار نيست. بلکه بايد در زندگى اجتماعى 

ظاهر شود. و تجلى توحيد در زندگى اجتماعى با واليت امام که همان واليت خداست، ميسر است.
نحوهٔ بيان اين حديث نشان مى دهد که چگونه احاديث، از امامى به امام ديگر منتقل مى شده است. به 

جهت توالى اسامى امامان در اين حديث، به حديث سلسلة الذهب (يعنى زنجيرٔه طال) مشهور است.
۳ــ تبيين معارف اسالمی متناسب با نيازهای نو: با گسترش سرزمين هاى اسالمى، سؤال هاى 
مختلفى در زمينه هاى احکام، اخالق، افکار و نظام کشوردارى پديد آمد. ائمٔه اطهار  با تکيه بر 
علم الهى خود، به دور از انزوا و گوشه گيرى و با حضور سازنده و فعال، دربارٔه همٔه اين مسائل اظهارنظر 
کرده و مسلمانان را از معارف خود بهره مند مى ساختند. ثمرٔه اين حضور سازنده، فراهم آمدن کتاب هاى 
بزرگ در حديث و سيرٔه ائمٔه اطهار   در کنار سيرٔه پيامبر  و قرآن کريم است. در ميان اين 
کتاب ها مى توان از کتاب «نهج البالغه» که بخش هايى از خطبه ها، نامه ها و کلمات حضرت على  است، 
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کتاب «ُغَرُرالِۡحَکم و ُدَرُرالَۡکِلم» شامل يازده هزار سخن کوتاه از آن حضرت و کتاب «صحيفٔه سجادّيه» از 
و  ، نام برد. عالوه بر اين، دانشمندان اسالمى و راويان حديث، سخنان رسول خدا  امام   سجاد 
ائمٔه اطهار عليهم السالم را در مجموعه هايى گرد آوردند که مهم ترين آن ها عبارت اند از: «کافى» از مرحوم 
کلينى، «َمۡن ال يَۡحُضُرُه الَفقيه» از مرحوم صدوق، «التهذيب» و «االستبصار» از مرحوم شيخ طوسى. به 

اين چهار کتاب، «کتب اربعه» می گويند.
۴ــ تربيت شخصيت هاى اسالمى: از جمله وظايف انسان هاى بزرگوار و با کرامت آن است 
که اگر افرادى را مستعد و مشتاق فضيلت يافتند، به تربيت آنان هّمت گمارند و براى رسيدن به رشد و 

کمال ياريشان دهند و از زيبايى ها و فضايل وجود خود، به آنان ببخشند.
ائمٔه اطهار عليهم السالم در اين راه کوشش فراوان کردند. از اين رو، در اطراف هر يک از اين 
بزرگواران، شخصيت هاى برجسته اى تربيت شدند که در علم، ايمان، تقوا و جهاد در راه خدا سرآمد 
انسان هاى زمان خويش بودند. آن ها انديشه هاى اسالم راستين را در عالم گسترش دادند و آرمان هاى 

متعالى آن را حفظ کردند.

به نمونه هاى زير در اين باره توجه کنيد:
۱ــ ياران برجستٔه رسول خدا  مانند سلمان فارسى، عّمار، ابوذر و مقداد پس از رحلت آن 
بزرگوار، گرد امام على  جمع شدند. آن حضرت عالوه بر توجه به آنان، گروه زيادى از انسان هاى 
دانشمند، مجاهد و صاحب فضيلت مانند اويس قرنى، کميل بن زياد، ميثم تمار و رشيد هجرى (پيشروان 
عرفان و معنويت)، عبدالله  بن عباس (مفسر قرآن کريم)، مالک اشتر و محّمد بن ابى بکر (پيشتازان جهاد 

و مبارزه) که در پايه گذارى فرهنگ اسالمى نقش برجسته اى داشتند، تربيت کرد. 
۲ــ امام سجاد  در شرايط سخت بعد از قيام عاشورا با صبر و بردبارى و هوشيارى، بار 
يکصدوهفتاد نفر از  ديگر عالقه مندان به اهل بيت  را گردآورد و به تعليم آنان پرداخت. اسامى 
شاگردان امام سجاد  يا کسانى که از ايشان حديث نقل کرده اند، در تاريخ ثبت شده است. در ميان 
آنان، شخصيت هاى برجسته اى چون ابوحمزٔه ثُمالى و سعيد بن جبير قرار داشتند که در دانش و تقوا و 
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بصيرت و جهاد نام آور بودند. سعيد بن جبير به خاطر پيروى از امام، به وسيلٔه فرماندار بنى اميه به صورتى 
فجيع به شهادت رسيد.

۳ــ عصر امام باقر  به بعد عصر شکل گيرى و حضور انديشه هاى گوناگون و مذاهب مختلف 
در جامعه بود و حتى منکران خدا به ترويج افکار خود مى پرداختند. همان گونه که در تاريخ نقل کرده اند، 
داورى  و  تماشا  به  خود  و  مى داد  تشکيل  اديان  و  مذاهب  صاحبان  ميان  مناظره  جلسات  عباسى  مأمون 
مى نشست. در اين شرايط، ائمٔه اطهار   به تربيت افرادى متخصص در زمينه هاى اعتقادى، علمى و 
فقهى اقدام کردند که سرآمد دانشمندان زمان خود بودند. ابوحمزٔه ثمالی (عالم و محّدث)، هشام بن َحَکم 
(متفکر و توانا در مناظره)، جابربن حّيان (شيمى دان نامى که او را پدر علم شيمى ناميده اند)، مؤمن طاق 
(متخصص در معارف اعتقادى)، هشام بن محمد (مورّخى که بيش از ۲۰۰ کتاب تأليف کرده)، فضل بن 
شاذان (فقيه، محّدث و متکلم) و احمـد بن محمد برقى (از شاگـردان امام    جواد  و امام هادى  که 
بيش از صد   کتاب تأليف کرده) ازجملٔه اين دانشمندان هستند. در تاريخ، اسامى چهارصد تن از شاگردان 
امام صادق  که داراى کتاب اند، درج شده است. همچنين از يکصد و ده تن از شاگردان و کسانى 
که از امام جواد  حديث نقل کرده اند، در کتاب هاى تاريخ نام برده شده که در ميان آنان نام کسانى 

چون على بن ابراهيم َمهزياراهوازى را که بيش از سى جلد کتاب تأليف کرده است، مى توان ديد.
بهره مندى از محضر ائمٔه اطهار   به شيعيان اختصاص نداشت و هر طالب علمى با شرکت 
در جلسات درس آنان مى توانست از دانش آن بزرگواران استفاده کند. ابوحنيفه، امام مذهب حنفى، 
محمدبن ادريس، امام مذهب شافعى، مالک بن انس، پيشواى مذهب مالکى و نيز سفيان ثورى، از جمله 

کسانى هستند که از محضر امامان بزرگوار، بهرٔه علمى برده اند.

آشنا  پيامبر   رحلت  از  پس  اجتماعى  مشکالت  شرايط و  با  قبل  درس  در 
شديم. اکنون توضيح دهيد که اين چهار اقدام ائمۀ اطهار  پاسخ گوی کدام يک 

از مشکالت آن دوره بوده است.
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ب) مجاهده  در راستاى واليت ظاهرى
امامان بزرگوار، از دو جهت با حاکمان زمان خود مبارزه مى کردند: اّول، از آن جهت که رهبرى 
و ادارٔه جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده بود و الزم بود که براى انجام دادن اين وظيفه به 

پاخيزند و در صورت وجود شرايط و امکانات، حاکمان غاصب را برکنار کنند. 
دوم، از آن جهت که سکوت در مقابل ظلم و زيرپا گذاشتن قوانين اسالمى را گناه مى دانستند و 
معتقد بودند که اگر حاکمى، حقوق مردم را زير پا گذارد و به احکام اسالمى عمل نکند، براساس وظيفٔه 

امر به معروف و نهى از منکر، بايد با او مقابله و مبارزه کرد.
البته آنان دراين مجاهده از اصولى تبعيت مى کردند که در اين جا برخى از آن ها را مطرح مى کنيم: 

۱ــ عدم تأييد حاکمان: امامان هيچ يک از حاکمان غيرقانونی عـصر خود را به عـنوان جانشين 
رسول خدا  تأييد نکردند و اين امر را به شيوه هاى گوناگون به اطالع مردم رساندند.

گرچه امامان تفاوت هاى اخالقى و رفتارى حاکمان را در   نظر مى گرفتند و در مواردی که بر طبق 
دستورات اسالم رفتار می کردند، عملشان را تأييد می نمودند،  اّما آنان را در غصب خالفت و جانشينى 

رسول خدا  يکسان مى ديدند و اين مسئله را به مردم اعالم مى کردند. 
۲ــ معرفى خويش به عنوان امام برحق: آن بزرگواران همواره خود را به عنوان امام و جانشين 
برحق پيامبر اکرم  معرفى مى کردند؛ به گونه اى که مردم بدانند تنها آن ها جانشين رسول خدا و امام 

برحق جامعه اند.
اين دو اصل، همواره براى حاکمان زمان هم روشن بود، آن ها مى دانستند که امامان، حاکمان را 
به عنوان جانشين رسول خدا  به رسميت نمى شناسند و مشروعيتى براى آن ها قائل نيستند و خود 
را اليق اين مسئوليت مى دانند. به همين جهت همواره با امامان به بدی رفتار می کردند و نسبت به آنان 
و يارانشان انواع سختی ها و آزار و اذيت ها روا می داشتند تا آن جا که همٔه آن بزرگواران به شيوه های 

گوناگون توسط حاکمان وقت به شهادت رسيدند. 
۳ــ آگاهى بخشى به مردم: ائمٔه اطهار  راه  رهايى مسلمانان از دست حاکمان طاغوتى 
و مشکالت اجتماعى را آگاه شدن آنان مى دانستند. از نظر آن ها رشد و آگاهى مردم يک اصل اساسى 

بود و براى تحقق آن حتى از ايثار جان و مال خود دريغ نداشتند. 
۴ــ انتخاب شيوه هاى درست مبارزه: امامان شيؤه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرايط 
زمان برمى گزيدند؛ به گونه اى که هم تفکر اصيل اسالم راستين ــ يعنى تشيع ــ باقى بماند و هم به تدريج، 
بناى ظلم و جور بنى اميه و بنى عباس سست شود، در عين حال، روش زندگى امامان، به عنوان اسالم 
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حقيقى، به نسل هاى آينده معرفى گردد. 
آنان مى کوشيدند آن بخش از اقدامات و مبارزات خود را که دشمن به آن حساسيت دارد، در 
زدن  عين ضربه  دارند، به گونه اى که در  اقدامات خود را مخفى نگه  ببرند.يعنی  پيش  قالب «تقيه» به 
به دشمن، کمتر ضربه بخورند. از جملٔه اين موارد، ارتباط ميان امامان و ياران آن ها از نقاط مختلف 
سرزمين اسالمى بود. امامان ما با مخفى نگه داشتن اين ارتباط نمى گذاشتند حاکمان بنى اميه و بنى عباس، 

اين ياران صميمى، قابل اعتماد و فداکار را شناسايى کنند و به شهادت برسانند.
به نمونه هايى از اين شيوه هاى مختلف مبارزه توجه کنيد.

۱ــ حضرت على  پس از اين که از حق مسلّم خود در رهبرى جامعه اسالمى محروم ماند، 
نگرفت؛ او  پيش  عين حال گوشه گيرى هم در  کرد. در  اسالمى سکوت پيشه  نوپاى  نظام  براى حفظ 
هرجا که کارى خالف موازين اسالم مى ديد، انتقاد مى کرد و هرجا هم که از وى کمک مى خواستند، 

آنان را ياری می نمود.
۲ــ امام حسن  نيز مانند پدر بزرگوارشان دستور جهاد عليه معاويه را صادر کرد. معاويه با 
صرف هزينه هاى زياد توانست بيشتر فرماندهان سپاه امام را از نبرد با خود منصرف کند و با حيله ها و 
نيرنگ هاى گوناگون مردم را با خود همراه سازد. امام با سنجيدن جوانب کار، سرانجام صالح را بر آن 

ديد که برخالف ميل خود، از جنگ دست بردارد و با معاويه قرارداد صلح امضا کند.
۳ــ امام حسين  در زمان معاويه همان روش برادر بزرگوارش را بعد از صلح، پيش گرفت و 
عليه معاويه دست به جهاد نزد. اما وقتى يزيد به حکومت رسيد، امام روش خود را تغيير داد و متناسب 

با شرايط جديد، تصميم گرفت زير بار بـيعت يزيد نرود و عليه وى قيام کـند.
پاشيد.  هم  از       تشيع  سازمان  شيعيان،  شديد  سرکوبى  و  حسين   امام  شهادت  از  پس  ۴ــ 
به همين جهت، امام سجاد  در کنار گسترش معارف از طريق دعا، به تجديد بنای سازمان تشيع 
پرداخت. انسان هايى فرهيخته و داراى بينش عميق را تربيت کرد و بار ديگر با عالقه مندان اهل بيت 
ارتباط برقرار نمود. به سبب همين اقدامات بار ديگر تشيع به عنوان يک جريان بزرگ فکرى و سياسى 

در جامعه حضور فعال پيدا کرد.
اصيل  اسالم  معرفی  زمان  باقر   امام  دوران  در   ، سجاد  امام  فعاليت های  اثر  در  ٥ــ 

فرارسيد. 
در  بزرگ  علمی  مدرسٔه  يک  پايه گذاری  آن  و  کرد  آغاز  را  مهمی  فرهنگی  و  علمی  اقدام  امام 
مدينه بود، که با توجه به ظهور فرقه های گوناگون در جهان اسالم اقدامی ضروری بود. در اين مدرسٔه 
علمی، معارف اصيل اسالمی تدريس می شد. امام پيوسته شايستگی حاکمان غاصب و جّبار زمان را زير 
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سؤال می برد و نظر اسالم را دربارٔه امامت و خالفت بيان می کرد. اّما هنوز زمان قيام عليه اين حاکمان 
را مناسب نمی ديد. به همين جهت، وقتی برادر آن حضرت، به نام زيد، برای سازمان دادن يک قيام به 

ايشان مراجعه کرد، امام او را از اين کار بازداشت و او نيز اطاعت کرد. 
٦ــ در زمان امام صادق  ناخشنودی نسبت به دستگاه بنی اميه به اوج رسيده بود. در اين 
شرايط دو جناح عليه امويان فعاليت می کردند، يکی عباسيان و ديگری علويان. علويان، دوستداران اهل 
بيت   بودند. به همين جهت امام صادق  مبارزٔه خود را علنی تر کرد و در فرصت های مناسب 
از جمله در روز عرفه در مراسم حج، حق حکومت را از آن خود اعالم نمود و فرمود: «ای مردم! 
رسول خدا امام و رهبر بود، پس از او علی  و سپس حسن و حسين و علی بن حسين و محمدبن 

علی  به ترتيب امام بودند و اکنون من امام هستم.» 
حتی به زيدبن علی، عموی خود اجازه قيام داد. البته براثر اشتباهات مسلمانان و روی آوردن 
آن ها به بنی عباس، با پيروز شدن بنی عباس بر بنی اميه، دوران اختناق و سخت گيری نسبت به علويان 

دوباره آغاز شد. 
امام صادق  در تمام دوران امامت خود، مدرسٔه علمی را که امام باقر  پايه گذاری کرده 

بود، توسعه داد و هزاران شاگرد را در رشته های مختلف معارف اسالم تربيت کرد. 
٧ــ دورٔه امام کاظم  دورٔه شدت اختناق بود اّما ايشان دست از مبارزه برنداشت و آن را به 

صورت مخفيانه و در قالب «تقيه» ادامه داد و به تربيت شيعيان پرداخت. آن حضرت سال های طوالنی 
را نيز در زندان ها به سر برد. 

، امام رضا  امامت و رهبری شيعيان را برعهده داشت.  ٨ ــ بعد از شهادت امام کاظم 
ده سال از امامت ايشان در دورٔه هارون عباسی بود که دوران بسيار سخت و مشکلی محسوب می شد. 
با روی کار آمدن مأمون زمينٔه فعاليت شيعيان بيشتر شد و بر تعداد عالقه مندان به امام افزوده شد. به 
طوری که مأمون برای جلب ياران امام و علويان به خود، به اجبار و زور امام را وليعهد و جانشين خود 

معرفی کرد. اّما بعدها به خاطر ناکامی در نقشه های خود امام را به شهادت رساند. 
٩ــ با شهادت امام رضا  مرحلٔه بسيار سختی برای شيعيان و علويان پديد آمد، به طوری که 
حتی ارتباط معمولی و آمد و رفت به خانٔه امام جواد  نيز مشکل شد. امام هادی  را به اجبار 
به سامرا که مرکز خالفت بود، آوردند و در محلّی که يک پادگان نظامی بود، منزل دادند و باالخره در 
همين محل به شهادت رساندند. امام حسن عسکری  نيز در همين محل و به همين ترتيب به شهادت 
رسيد. با وجود همٔه اين سختگيری ها، اين سه امام بزرگوار معارف بازمانده از پدران گرامی خود را 
حفظ کردند و از طريق شاگردان به نسل های بعد رساندند و مانع نابودی مکتب اهل بيت  شدند. 
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، به زيارت جامعٔه کبيره در کتاب مفاتيح الجنان  ١ــ برای آشنايی بيشتر با ابعاد واليت معنوی پيامبر اکرم  و ائمٔه اطهار  
مراجعه کنيد.

واليت معنوى امامان
، ائمٔه اطهار  واسطٔه خير و برکت و رحمت در جهان هستى هستند  پس از رسول خدا 
و عالوه بر راهنمايى ها و يارى هاى ظاهرى، به اذن خداوند، از طريق معنوى و غيبى نيز به نيازهاى مؤمنان 

پاسخ مى دهند و آنان را به مقصود مى رسانند.
بسيارى از انسان هاى با فضيلت که روح خود را پاک کرده و آمادٔه دريافت معرفت الهى بوده اند، 
مورد توجه معنوى ائمٔه اطهار  قرار گرفته اند و انوار حکمت و معرفت بر قلب هاى آنان تابيده است. 
اين امدادهاى معنوى که قطره اى از آن ها بر ما انسان هاى معمولى آشکار شده، آن چنان گسترده و عظيم 
است که همٔه ابعاد آن را نمى توان درک کرد. البته آن بزرگواران هرچه دارند، از خدا دارند و اگر خداوند 
عنايت خود را از کسى قطع کند، هيچ چيز برايش باقى نخواهد ماند.١ درواقع، مقام و منزلت انسان هاى 

با فضيلت ناشى از بندگى واقعى آنان در برابر خداست.

آيا ائمٔه اطهار  روش هاى يکسانى در مقابله با حاکمان زمان در پيش گرفتند؟ 
چرا؟

اگر بخواهيم ائمٔه اطهار  را اسوه هاى خود در زندگى سياسى و اجتماعى 
قرار دهيم، مهم ترين درس هاى عملى اين بزرگواران کدامند؟ با بررسى مجموعٔه درس و 

خواندن قسمت هاى «براى مطالعه» پاسخ را تنظيم کنيد.
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ـ دوازدهمين امام ما، در سپيده دم  ـ عجّل اللّهُ تعالی فرجَهـ  حضرت مَهدیـ 
متولّد شد و تا سال 260 در  هجری در «سامرا»  شعبان سال 255  نيمۀ  جمعه، 
كنار پدر زندگی كرد. امـام عسكری  در اين مدت، ايشان را از گـزند حـاكمان 
مـحـاصرۀ  در  كـه  آن  بـا  و  نمود  حـفـظ  داشتند،  وی  قتل  بــر  تصميم  كـه  عباسی 
نيروها و جاسوسان حاكمان بود، ايشان را به ياران نزديك و مورد اعتماد نشان 
امـام  شهادت  از  پس  مـی كـرد.1  معرفی  خـود  از  بـعـد  امــام  بـه عنوان  و  می داد 
حسن عسكری     در سال 260، امامت حضرت مهدی    آغاز شد. دورۀ 
اّول امامت ايشان كه تا سال 329 طول كشيد، «غيبت صُغرٰی»  ناميده می شود. 
امام در اين دوره زندگی مخفی داشت اّما از طريق چهار نفر از ياران صميمی و 
مورد اعتماد پيروان خود را رهبری می كرد. اين چهار شخصيت بزرگوار به «ُنّواب 

اربعه» و «ُنّواب خاص» معروف اند.
ايشان  برای  عصر(عج)  امام  نايب،  آخرين  درگذشت  به  مانده  روز  شش 
نامه ای نوشت و فرمود پس از وی جانشينی نيست و مرحلۀ دوم امامت در شكلِ 

«غيبت كبرٰی» آغاز شده است. 
در بارۀ امامت امام مهدی   موضوعات مهمی وجود دارد كه در قالب 

سؤال، به برخی از آن ها می پردازيم. 

1ــ برای مطالعۀ بيشتر دربارۀ زندگی امام زمان  به اين كتاب ها مراجعه كنيد: پيدای پنهان، 
دوانی،  علی  تأليف  ديگران،  گفتار  در  زمان  امام  محدثی،  جواد  تأليف  اميد،  صبح  آقايی،  پورسيد  تأليف 

دادگستر جهان، تأليف ابراهيم امينی. 
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

اين بدان سبب است که خداوند هَ  ٰذِلـَك ِبـاَنَّ الـلـّٰ
تغيير نمى دهد نعمتى را که لَـۡم يَـُك ُمـَغـِيّـًرا ِنـۡعـَمـًة  

بر قومى ارزانى داشته َانۡـَعـَمـهـا َعـلٰی َقـۡوٍم 
مگر آن که آن ها تغيير دهند َحـّتّـٰی يُـَغـِيّـروا 

وضع خويش را مـا ِبـاَنۡـُفـِسـِهـۡم  
...................... َه َسـمـيـعٌ َعـلـيـٌم   َو اَنَّ الـلـّٰ

انفال   ، ٥۳

...................... َه ال يُـَغـِيّـُر مـا ِبـَقـۡوٍم  ِانَّ الـلـّٰ

...................... َحـّتـٰی يُـَغـِيّـروا مـا ِبـاَنۡـُفـِسـِهـۡم  
 رعد ، ١١

 به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد.
ال ُيـَغـِيّـُر: تغيير نمی دهد                بِـاَۡنـُفـِسـِهـۡم: خودشان را
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سوره   /  آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس ، عبارت های زير را تکميل کنيد. 

١ـ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنان داده ضايع کنند، ...............................
٢ـ عامل از دست دادن نعمت .................................................
٣ـ زمينه ساز هالکت و بدبختی يا عزت و سربلندی يک جامعه .........................

..........

..........

..........

۱ــ علت غيبت امام مهدی  چيست؟
خداوند نعمت هدايت را با وجود انبياء و اولياى خود کامل کرده و راه رسيدن به رستگارى را 
به انسان ها نشان داده است. آن ها نه تنها راه سعادت را به مردم معرفى کردند بلکه دل سوزتر از پدرى 

مهربان براى نجات آنان کوشيدند و رنج کشيدند. 
، خود و امام على  را پدران امت معرفى فرموده است١ و روشن است  پيامبر گرامى اسالم 
که دل سوزى پدر براى فرزندان خود قابل توصيف نيست. اما فرزندان ناسپاس، قدر پدران مهربان خود 

را نشناختند و چنان در مسير غلط پيش رفتند که يازده تن از رهبران آسمانى خود را شهيد کردند.
پيامبر اکرم  در زمان حيات، دربارٔه دوازده جانشين و امام بعد از خود با مردم سخن گفته 
بود و حضرت مهدی  را معرفی کرده بود. اميرالمؤمنين و ساير امامان نيز دربارٔه امام زمان  
و رسالتی کـه برعهده دارد، ياد کـرده بـودند.از اين رو حاکمان بنى عباس درصدد بودند کــه مـهـدى 
موعود  را به محض تولد از بين ببرند. آنان امام دهم   و سپس امام يازدهم   و خانوادٔه ايشان 
را در محله اى نظامى در شهر سامرا منزل دادند و رفت و آمد هاى آنان را زيرنظر گرفتند تا درصورت امکان، 

امام دوازدهم را در همان کودکى به شهادت برسانند.
به سبب اين قدرناشناسى و ناسپاسى و در خطر بودن جان آن حضرت، خداوند آخرين ذخيره و 
حّجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلى جديد و از پس پردٔه غيبت ادامه يابد. ادامه يافتن اين 

ـِة ــ من و على پدران اين امتيم.» علل الشرايع، شيخ صدوق، ج۱، ص  ۱۲۷. مَّ ١ــ پيامبر اکرم   فرمود: «اَ َنـا وَ َعـِلـیٌّ َاَبـوا ٰهـِذِه اۡالُ
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غىبت نىز بر اثر باقى ماندن همان شراىط و عدم آمادگى مردم براى ظهور می باشد. اىن غىبت آن قدر ادامه 
مى ىابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعٔه انسانى شاىستگى درک ظهور و بهره مندى کامل از وجود آخرىن 
حّجت الهى را پىدا کند. در آن زمان، بشرىت عملی شدن وعده هاى الهى در مورد حکومت صالحان و 

فرموده:  برپاىى عدالت جهانى را به چشم خواهد دىد و همان طور که پىامبر اکرم 
»خداوند زمىن را پر از قسط و عدل خواهد کرد، بعد از اىن که پر از ظلم و جور شده باشد.«١

امام على  مى فرماىد: زمىن از حجت خدا )امام( خالى نمى ماند. اّما خداوند، به علت ستمگرى 
انسان ها و زىاده روى شان در گناه، آنان را از وجود حجت در مىانشان بى بهره مى سازد.٢

امام باقر  نىز فرموده اند: قضاى حتمى خداوند است که اگر به بندٔه خود نعمتى دهد، آن 
نعمت را از او نمى گىرد مگر آن که گناهى انجام دهد که شاىستگى داشتن آن نعمت را از دست دهد و 
اىن مطلب، مطابق با اىن سخن خداوند است.«٣ سپس اىشان آىات ٥٣ سورٔه انفال و ١١ سورٔه رعد 

را قرائت کرد. 
از اىن سخنان درمی ىابىم که تغىىر و تحول در امور مربوط به جامعه، قوانىن و سنت هاى خاص 
خود را دارد که باىد بدان ها توجه کرد؛ براى مثال، در جامعه اى که گرفتار بى عدالتى است، تصمىم 
ىک فرد ىا گروهى محدود براى برقرارى عدالت، اگر از همراهى دىگر افراد برخوردار نباشد، به نتىجه 
نمى رسد. گسترش علم و فرهنگ نىز همىن طور است. تنها زمانى دانش و فرهنگ ىک ملت پىشرفت 

و ترّقى مى کند که عموم افراد جامعه مشتاق و خواهان اىن پىشرفت باشند.
به همىن جهت قرآن کرىم مى فرماىد که تا اقوام و ملت ها تغىىر نکنند، خداوند نىز اوضاع و شراىط 

زندگى آنان را تغىىر نخواهد داد.

  در عصر غىبت چگونه انجام مى شود؟ 2ــ رهبرى و امامت حضرت مهدى  
براى درک درست رهبرى امام در عصر غىبت، ابتدا باىد توجه کنىم که »غىبت« در اىن جا در 
مقابل »ظهور« است، نه »حضور«. امام را »غاىب« نامىده اند؛ زىرا اىشان از نظرها »غاىب«  است، نه اىن 
که در جامعه حضور ندارد. اىشان چون خورشىد عالم تاب، انوار هداىت و رهبرى خود را بر مسلمانان 
مى تاباند. به عبارت دىگر، اىن انسان ها هستند که امام را نمى بىنند، نه اىن که اىشان در بىن مردم حضور 

نداشته باشد. 

١ــ غىبت طوسی، ص ٤٩                  ٢ــ غىبت نعمانى، ترجمه، ص 202               ٣ــ تفسىر نورالثقلىن، ج ٢، ص ٤٨٨
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اميرالمؤمنين   مى فرمايد:
حجت خداوند در ميان مردم حضور دارد، از معابر و خيابان ها عبور مى کند … به نقاط مختلف 
جهان مى رود، سخن مردم را مى شنود و بر جماعت مردم سالم مى کند. مى بيند و ديده نمى شود؛ تا اين 
که زمان ظهور و وعدٔه الهى و نداى آسمانى فرا   مى رسد. هان! آن روز، روز شادى فرزندان على   

و پيروان اوست١.

آفتاب  از  بردن  بهره  مانند  غيبتم،  عصر  در  من  از  مى فرمايد: «بهره بردن  خود   ، عصر  امام 
است هنگامى که پشت ابرها باشد.»٢ اين پنهان بودن در پشت ابر ناشى از عدم شايستگى انسان ها در 

بهره مندی از رهبری ظاهری ايشان است. 
از  خداوند  اذن  به  که  ايشان  است.  معنوى  واليت  به  مربوط  امام  رهبرى  اصلى  بخش  آری، 
احوال انسان ها آگاه است، به صورت هاى مختلف، افراد مستعد و به ويژه شيعيان و محبان خويش را از  
کمک ها و امدادهاى معنوى برای رشد و تعالى برخوردار مى سازد. امام عصر   در نامه اى به شيخ 

مفيد٣، از علماى بزرگ اسالم، مى فرمايد:
ما از اخبار و احوال شما آگاهيم و هيچ چيز از اوضاع شما بر ما پوشيده و مخفى نمى ماند.

ايشان در ادامٔه همين نامه مى فرمايد:
ما در رسيدگى [به شما] و سرپرستى شما کوتاهى و سستی نمى کنيم و ياد شما را از خاطر نمى بريم که 

اگر جز اين بود، دشوارى ها و مصيبت ها بر شما فرود مى آمد و دشمنان، شما را ريشه کن مى کردند.٤

از اين نامه درمى يابيم که لطف و محّبت امام همواره وجود دارد تا جايى که اگر کمک و دستگيرى 
ايشان نباشد، مشکالت و توطئه های دشمنان، ريشٔه مسلمانان و شيعيان را قطع خواهد کرد. در حقيقت، 
هم اکنون نيز امام عصر  سرپرست، حافظ و ياور مسلمانان است. هدايت باطنى افراد، حل بعضى 

١ــ کتاب الغيبة، نعمانى، ص ۱۴۴.
٢ــ بحاراالنوار، عالمٔه مجلسى، ج ۵۳، ص ۱۸۱.

٣ــ شيخ مفيد در سال ۳۸۱ هجرى به مرجعيت شيعيان رسيد و تا سال ۴۱۳ به مدت ۳۲ سال مرجعيت شيعيان را بر عهده داشت. 
شيخ مفيد بالغ بر دويست عنوان کتاب و رساله تأليف کرد و شاگردان بزرگى چون سيد مرتضى، سيد رضى و شيخ  طوسى تربيت کرد و در تحکيم 

جايگاه تشيع در جهان اسالم بسيار مؤثر بود.
٤ــ  االحتجاج، طبرسى، ج۲، ص ۵۹۶.
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از مشکالت علمى علما، خبر دادن از پاره اى رويدادها، دستگيرى از درماندگان، شفاى بيماران و دعا 
براى مؤمنان، نمونه هايى از اين دستگيرى هاست. چه بسيارند افرادى که از يارى آن حضرت برخوردار 

مى شوند؛ بدون آن که ايشان را بشناسند.
بنابراين، دورٔه غيبت، به معناى عدم رهبرى امام عصر   نيست بلکه رهبرى حقيقى مسلمانان 
هم اکنون نيز با ايشان است. اّما اين رهبرى را انسان هاى عادى حس نمى کنند؛ همان طور که برخى از 
انسان ها فوايد خورشيد پشت ابر را درنمى يابند. اگر شب عالم را فراگيرد و خورشيد هيچ گاه طلوع 

نکند، آن زمان است که نعمت وجود خورشيد پشت ابر نيز بر همگان روشن خواهد شد.
همچنين بخش رهبری ظاهری را ايشان به عالمان دين واگذار کرده است که در دروس بعد به 

آن خواهيم پرداخت.

هر يک از حالت های زير به کدام يک از حالت های خورشيد شبيه است؟ آن ها 
را مشخص کنيد و نتيجۀ هر يک از اين شباهت ها را توضيح دهيد.

۱ـ وجود امام همراه با ظاهر بودن در ميان مردم
۲ـ وجود امام و غايب بودن از مردم

۳ـ نبودِ امام

 امام با مهر و محبت خود به ياد ماست. از دشواری های ما رنج مى برد و از 
اعمال ما نگران است. آيا ما برنامه ای تدارک ديده ايم که همواره به ياد آن حضرت 

باشيم؟
اين برنامه شامل چه قسمت هايى است؟
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۳ــ دوران غيبت چه زمانى پايان مى يابد؟
تعيين زمان ظهور در اختيار خداست و کسى جز او از آن آگاهى ندارد. آنچه براى ظهور الزم 
است، احساس نياز جهانى به کمک الهى، نااميدى از همٔه مکتب هاى غيرالهى و آمادگى الزم پيروان و 
ياران امام براى همکارى با ايشان است و از اين امور جز خداوند، کس ديگرى آگاهى ندارد. بنابراين، 
کسانى که زمان ظهور را پيش گويی مى کنند، دروغگويند. وقتى از امام باقر  پرسيدند که آيا براى 

ظهور وقتى معّين شده است، سه بار فرمود:
کَِذَب الَۡوّقاتوَن :  تعيين کنندگان وقت، دروغ گويند.١

پيامبر اکرم فرمودند:
َمثَل ظهور حضرت مهدى  ، َمثَل برپايى قيامت است.مهدى  نمى آيد مگر ناگهانى.٢

۴ــ امام عصر  عمر بسيار طوالنی دارد. آيا چنين عمری امکان پذير است؟ 
در پاسخ می گوييم: برخی امور از نظر عقلی امکان پذير نيستند و محال است در جهان خارج 
پيدا شوند؛ برای مثال، ممکن نيست که يک عدد هم زوج و هم فرد باشد. همچنين، ممکن نيست 
يک جسم در يک زمان، هم در مکان الف باشد و هم در مکان ب. اّما برخی امور هستند که پيدايش 
آن ها از نظر عقلی امکان پذير است اما شرايط و عوامل خارجی بسيار زيادی بايد دست به دست 
هم دهند تا آن امور تحقق يابند. اين ها امور غيرعادی اند،نه غيرعقلی. طوالنی شدن عمر انسان ها 
از جملٔه اين امور است. از نظر عقلی، بدن انسان می تواند هزاران سال زنده بماند. اما تحقق اين 
هدف، تحت تأثير هزاران هزار عامل طبيعی و زيستی در بيرون و داخل بدن انسان است. امروزه 
دانشمندان تعداد اندکی از اين عوامل را شناخته اند و تالش می کنند که روز به روز آگاهی خود را 
بيش تر کنند تا بتوانند عمر انسان را طوالنی تر نمايند. از آن جا که خداوند از تمام اين شرايط آگاهی 
دارد به قدرت و ارادٔه خود جسم مبارک امام عصر  را جوان نگه می دارد تا آن حضرت به 
حيات خود ادامه دهد. پس، عمر طوالنی امام امری غيرعادی است، نه غيرعقلی و محال. و چنين 

عمری با قدرت الهی عملی می شود. 

١ــ  بحاراالنوار، ج۵۳، ص ۱۰۳.
٢ــ  منتخب االثر، ص ١٢٤ و ٢٢٤
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۱ــ با توجه به آئه ۱۱ سورٔه رعد، علت اصلى غيبت امام عصر(عج) را توضيح 
دهيد.

۲ــ چرا غيبت امام عصر  به خورشيد پشت ابر تشبيه شده است؟
٣ــ غيرعادی و غيرعقلی (محال) چه تفاوتی با يکديگر دارند؟ برای هرکدام سه 

مثال ذکر کنيد. 
٤ــ قرآن کريم خبر می دهد که حضرت نوح  ٩٥٠ سال قوم خود را به توحيد 

دعوت می کرد. از اين خبر چه نتايجی می توان گرفت؟ 

۱ــ اگر قطعه اى ادبى، شعر، خاطره يا داستانى جذاب دربارٔه حضرت مهدى   
سراغ داريد، آن را در قالب طرحى زيبا ارائه دهيد يا در کالس بخوانيد.

۲ــ احساس لطيف خود دربارٔه امام عصر   را در گفت وگويى صميمانه با ايشان 
به قلم بياوريد.
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تشيع،  در  به خصوص  و  اسالم  در  «منجی»  و  «موعود»  به  عقيده 
اعتقادی عميق و استوار است. اين عقيده در ميان ارادتمندان به عترت و 
اهل بيت  چنان ريشه دارد كه آثار و جلوه های آن در زندگی روزانه شان 
 ، مشاهده می شود. از بامداد تا شامگاه، بعد از هر نماز، ياد امام عصر
دعا برای سالمتی آن عزيز و درخواست تعجيل در 
ظهورشان، برنامه ای دائمی و پيوسته است. در اين 
به  و  كنيم  بررسی  را  مسئله  دو  می خواهيم  درس، 

آن ها پاسخ دهيم:
1ــ آيا اعتقاد به «موعود» و «منجی» اختصاص 

به مسلمانان دارد؟
را  انسان ها  زندگی  چگونه  اعتقاد  اين  2ــ 

تحت تأثير قرار می دهد؟

١١٦
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
خداوند وعده داده به کسانی از شما که ايمان   ذيـَن ءاَمـنوا ِمـۡنـکُـمۡ  َوَعَد اللُّٰه الـَّ

دارند  
و عمل صالح انجام می دهند ـاِلـحـاِت  َو َعـِمـلُـوا الـّصّ

که آنان را جانشين در زمين قرار دهد لَـَيـۡسـَتـۡخـِلـَفـنَّـُهـۡم ِفـى اۡال َۡرِض 
همان طور که  قبل  از  آنان  کسانى را جانشين قرار داد  ذيَن ِمۡن َقبۡـِلـِهمۡ  کَـَما اۡسـَتـۡخلَـَف الـَّ

و براى آنان دينشان را مستقر سازد َو لَـُيـَمـِکّـَنـنَّ لَـُهـۡم ديـَنـُهـمُ 
که براى آن ها پسنديده است  ـٰى لَـُهـمۡ  ِذى اۡرتَـض الـَّ

و بيمشان را به ايمنى مبّدل گرداند لَـنَّـُهۡم ِمۡن بَـۡعـِد َخۡوِفـِهۡم َاۡمـنًـا  َو لَـُيـبَـِدّ
به گونه ای که مرا بپرستند يَـۡعـبُـدونَـنـى 

و چيزی را شريک من نگيرند ال يُـۡشـِرکـوَن بـى َشـۡيـئًـا 
نور، ۵۵

 . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو نُـريـُد َاۡن نَـُمـنَّ  
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذيـنَ  اۡسـُتـۡضـِعـفوا ِفـى  اۡال َۡرِض  َعـلَـى الـَّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ـةً  َو نَـۡجـَعـلَـُهـۡم َاِئـمَّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو نَـۡجـَعـلَـُهـُم الۡـواِرثـيـنَ 

َقَصص، ۵

١١٧
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. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . بـوِر  َو لَـَقـۡد کَـَتـبۡـنـا ِفـى الـزَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . کۡـِر  ِمـۡن بَـۡعـِد الـِذّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َانَّ اۡال َۡرَض يَـِرثُـهـا 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِعـبـاِدَى الـّصـاِلـحونَ 
انبياء، انبياء، ۱۰۵۱۰۵

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذى َاۡرَسـَل َرسـولَـه و     هُـَو الـَّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـالۡـُهـدٰى َو ديـِن الۡـَحـِقّ 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِلـُيـظۡـِهـَره و َعـلَـى الـّديـِن کُـِلّـه ی 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو لَـۡو کَـِرَه الۡـُمـۡشـِر کـونَ 

توبه، ۳۳

به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.

: که مّنت نهيم َاۡن نَـُمـنَّ ُنـريـُد: می خواهيم 
َنـۡجـَعـَل: قرار دهيم ُاۡسـُتـۡضـِعـفوا: ناتوانشان کردند 

لِـُيـۡظـِهـَره و: تا چيره گرداند آن را ِذکـر: در اينجا کتاب تورات 
َيـِرثُـهـا: آن را به ارث بَـَرد کَـِرَه: نخواهد، اکراه داشته باشد 

١١٨
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آيندۀ تاريخ
تاريخ زندگى انسان ها صحنٔه مبارزٔه دائمى حق و باطل بوده است. در جبهٔه حق، خداپرستانی 
حضور دارند که در راه عدالت، انسان دوستى، آزادگى، فضايل اخالقى و دفاع از حقوق محرومان و 
مستضعفان تالش کرده اند و صفحات تاريخ را با جهاد و ايثاِر خود زيبايى و شکوه بخشيده اند. در جبهٔه 
باطل، خودخواهان و خودپرستانى حضور دارند که شرک و کفر و ستمگرى پيشه ساخته و براى رسيدن 
به خواسته هاى خود، به بهره کشى از انسان ها و دامن زدن به فساد و بى بند و بارى پرداخته اند. نتيجٔه 

نهايى اين مبارزه چيست و پيروزى از آِن کدام جبهه خواهد بود؟ جبهٔه حق يا جبهٔه باطل؟
پاسخ به اين سؤال با بينش انسان دربارٔه جهان ارتباط دارد. آنان که از شناخت آفرينندٔه جهان 
تاريخ  براى  روشن  آينده اى  نمى توانند  نمى شناسند،  آن  براى  حکيم  و  مدبر  کننده اى  اداره  و  درمانده اند 

انسان تصور کنند.
اّما خداپرستان که معتقدند يکى از نام هاى خداوند حقّ است و اوست که با حکمت خود، جهان 
را اداره مى کند، براساس وعدٔه الهى، باور دارند که آيندٔه نهايى جهان از آِن حق خواهد بود و باطل، 
شکست خورده و مغلوب، صحنه را ترک خواهد کرد و حق طلبان جهان را اداره خواهند کرد و مردم 

يک زندگی خوب و رو به کمالی خواهند داشت.

در آيات ابتدای درس بينديشيد و ببينيد که چه آينده ای برای تاريخ انسان پيش بينى 
سوره/آيهشده است؟

…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

………
………
………
………
………
………

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٢٠

دو بينش طرح شده دربارۀ تاريخ انسان را مقايسه کنيد و تأثير هرکدام را بر روحيه ، 
رفتار و برنامه ريزی افراد نشان دهيد.

.................................................................

.................................................................

.................................................................

موعود و منجى در اديان
پيامبران الهى، براى تحقق وعده هاى الهى، از طرح خاصى براى پايان تاريخ سخن گفته اند. آنان 
آماده شده است، يک ولىّ الهى ظهور مى کند و  مى گويند که در پايان تاريخ، درحالى که شرايط کامالً 

حکومت جهانى و عادالنه اى تشکيل مى دهد که فقط براساس دين خدا اداره مى شود. 
اين عقيدهٔ اصلى پيامبران الهى است اما تعليمات هر پيامبرى، جز پيامبر اسالم پس از وى دستخوش 
دگرگونى شد. از جملٔه اين دگرگونى ها، اعتقاد خاصى بود که پيروان هر پيامبرى دربارٔه ظهور موعود 
پيدا کردند. با وجود اين اعتقادات مختلف، همه در اصِل الهى بودن پايان تاريخ و ظهور ولّى خدا براى 

برقرارى حکومت جهانى اتفاق نظر دارند.

ــ يهوديان معتقدند که هنوز «مسيح» و منجى نيامده است، روزى مسيح خواهد آمد و دين حضرت 
موسى  را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد. 

مسيحيان بر اين باورند که حضرت عيسى  همان منجى و موعود آخرالزمان است. آنان در 
نهايى  منجى  پذيرفته اند که مى گويد  نام پولس را  عيسى  به  ياران حضرت  عقيدٔه يکى از  باره  اين 
جهان حضرت عيسى  است. او معتقد بود که حضرت عيسى  در شبى که مأموران حاکم به 
مخفيگاهش حمله کردند، دستگير شد؛ روز بعد او را به  صليب کشيدند و کشتند اّما سه روز پس از مرگ، 
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بر صليب زنده شد و به آسمان رفت. او دوباره ظهور مى کند و انسان ها را نجات مى دهد١.
در آيين زرتشتى، اعتقاد به ُسوشيانت که به معناى منجى و رهاننده است، اعتقاد رايجى است و 

در تمام متون زرتشتى به ظهور اين موعود بشارت داده شده است٢.
اعتقاد به منجى در بين پيروان پيامبران، فرصت ارزشمندى براى همکارى ميان آن ها و تالش 
نفى  و  اخالق  عدالت،  خداپرستى،  معنويت،  مانند  الهى،  پيامبران  همٔه  بزرگ  آرمان هاى  تحقق  براى 
حاکميت کفر و ستم بر جهان است. اين همکارى سبب نزديکى و همدلى حق طلبان و مانع توطئه هاى 

ستمگران مى شود.

۱ــ قرآن کريم کشتن و به صليب کشيده شدن حضرت عيسى  را به صراحت رد مى کند و مى فرمايد که آنان در اين مسئله دچار 
اشتباه شدند (سورٔه نساء آيه ۱۵۷).

۲ــ «سوشيانت» يا «سير انديشٔه ايرانيان دربارٔه موعود آخرالزمان» از على   اصغر مصطفوى.
۳ــ تاريخ بخارى، ج۳، ص ۳۴۳، کتاب المهدى، ج۴، ص ۱۰۷ و مستدرک حاکم، ج۴، ص ۵۵۷.

موعود در اسالم
ما مسلمانان بر اين عقيده ايم که در آخر الزمان منجى بزرگ انسان ها حضرت مهدی  از نسل 

پيامبر اکرم  ظهور خواهد کرد و حکومت واحد و عادالنٔه جهانى را تشکيل خواهد داد. 
، موعود و منجى انسان ها،  ما معتقديم که بنابر سخنان صريح پيامبر اکرم  و ائمٔه اطهار 
دوازدهمين امام و فرزند امام حسن عسکرى  است. او هم نام پيامبر  و «مهدی» يکی از لقب های 
اوست. ايشان آخرين ذخيرٔه الهى است، و با توجه خاص خداوند به حيات خود ادامه مى دهد تا اين که 

به اذن خداوند ظهور مى کند و حکومت جهانى اسالم را تشکيل مى دهد.
در کتاب های حديث اهل سنت تأکيد شده که حضرت «مهدی» از نسل پيامبر اکرم  و حضرت 

فاطمه  است، اّما هنوز به دنيا نيامده است٣.
زنده بودن امام زمان    ، مشخص بودن پدر و مادر آن حضرت و حضور ايشان در جامعه 

فوايد زير را داشته است: 
اّول اين که هر ماجراجوى فريب کارى که بخواهد خود را مهدى موعود معرفى کند، به زودى 

شناخته مى شود و مردم هوشيار فريب او را نمى خورند.
دوم اين که پيروان آن حضرت، امام خود را حاضر و ناظر بر خود مى يابند و مى دانند که ايشان 

از حال مسلمانان آگاه اند و از فداکارى ها و مجاهدت مؤمنان اطالع دارند.
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بگويند،  سخن  خود  ناظر  و  حاضر  امام  با  می توانند  کنند،  احساس  آنان  هرگاه  که  اين  سوم 
خواسته های خود را با ايشان درميان گذارند و براى به دست آوردن رضايت ايشان، با اميد و نشاط و 

پويايى تالش کنند. 
ايشان  معنوى  واليت  از  و  امام  هدايت هاى  از  گوناگون  صورت هاى  به  جامعه  که  اين  چهارم 

برخوردار مى گردد. 

انتظار موعود
نگاه مثبت دين به آيندٔه تاريخ و اعتقاد به حضرت مهدى(عج)، اصلى به نام «انتظار» را در دل ها 

زنده کرده است.
انسان منتِظر، به معنای خاص کلمه، کسی است که هدف و آرمان خود را می شناسد و يقين دارد 
که روزی اين هدف در جهان محقق می شود. از اين رو همواره برای رسيدن جامعه به چنين هدفی تالش 
می کند تا جامعه، هر چند يک قدم، به آن هدف نزديک تر شود. و از آنجا که به خدا و جهان آخرت ايمان 

دارد، می داند که پاداش اين تالش خود را خواهد گرفت.         
جامعۀ منتِظر به واقعيت هاى ناهنجار موجود «نَه» مى گويد و به اميد فرداى درخشان تالش مى کند. 
جامعٔه منتظر، حکومت های غيرالهی و طاغوتی را نمی پذيرد و در مقابل آن ها مى ايستد و مقاومت مى کند. 
جامعٔه منتظر مى کوشد در جهت همان نوع از جامعه اى که انتظارش را مى کشد حرکت کند؛ براى مثال، 
اگر در انتظاِر عدالت جهانى است، در حد توان آن را تمرين مى کند و براى تحقق آن پيش مى رود؛ به 

گونه اى که جوامع ديگر با مشاهدهٔ جامعٔه منتِظـر، مشتاق آن جامعه و آرمان هاى آن شوند. 
همان طور که برخی از جامعه شناسان گفته اند، پويايى جامعٔه شيعه در طول تاريخ، به دو عامل 

وابسته بوده است: 
الف ــ گذشتٔه سرخ ــ اعتقاد به عاشورا و آمادگى براى ايثار و شهادت در راه عدالت خواهى، 

آرمانگرايى و حقيقت  جويى. 
گسترش  تالش براى  طاغوتى و  نپذيرفتن حکومت هاى  مهدويت و  باور به  سبز ــ  آيندٔه  ب ــ 

عدالت و انسانيت در سراسر جهان.

مسئوليت هاى منتظر
اکنون جا دارد که ببينيم در دورٔه غيبت چه مسئوليت هايى برعهدٔه منتظران قرار دارد. در اين جا 
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به مهم ترين اين مسئوليت ها اشاره مى کنيم.
١ــ تقويت معرفت، ايمان و محّبت به امام: افزايش معرفت به امام عصر(عج) و تقويت 
محّبتى که به دنبال آن مى آيد، وظيفٔه هر مسلمانى است. پيامبر اکرم  در سخنانى ضمن معرفى همٔه 

امامان، دربارٔه امام عصر  مى فرمايد:
هرکس که دوست دارد خدا را در حال ايمان کامل و مسلمانى مورد رضايت او مالقات کند، 

واليت و محبّت امام عصر  را بپذيرد.١
عصر غيبت، عصر دودلى ها و شک و ترديدهاست. در اين دوره، فتنه هاى گوناگون و انديشه هاى 
رنگارنگ پيدا مى شوند و بى ايمانى را تبليغ مى کنند. مؤمن حقيقى، به خود ترديد راه نمى دهد و با يقين، 

براى فرداى روشن آماده مى شود. پيامبر اکرم  به حضرت على  فرمود:
بزرگ ترين مردمان در ايمان و يقين، کسانى هستند که در روزگاران آينده زندگى مى کنند، پيامبرشان 
را نديده اند، امام آن ها در غيبت است و فقط به سبب خواندن قرآن کريم و احاديث معصومين    (و 

تفکر در آن ها) ايمان مى آورند.٢

۱ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج ٣٦، ص ٢٩٦.

٢ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج ٥٢، ص ١٢٥.

چند نمونه از راه های تقويت معرفت و محبت پيشنهاد دهيد.
.................................................................
.................................................................
.................................................................

: منتظر حقيقى تالش مى کند در عصر غيبت هم پيرو امام خود  ٢ــ پيروى از امام عصر
باشد و از ايشان تبعيت کند. پيروی از امام عصر  پيروی از دستور آن حضرت مبنی بر مراجعه به 

عالمان دين و تبعيت از آن  هاست. رسول خدا   مى فرمايد:
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خوشا به حال کسى که به حضور «قائم» برسد، درحالى که پيش از قيام او نيز پيرو او باشد.۱
٣ــ ايجاد آمادگى در خود و جامعه: منتظر، عصر غيبت را عصر آماده باش براى يارى 
امام تلقى مى کند. او هر لحظه منتظر است نداى امام  در جهان طنين  انداز شود و مردم را 

براى پيوستن به حق فراخواند.  
آنان که در زندگى خود با باطل مبارزه نکرده اند و با مستکبران مقابله ننموده اند، در روز ظهور، 
به علت عدم آمادگى، مانند قوم موسى  به حضرت مهدى(عج) خواهند گفت: «تو و پروردگارت 

برويد و بجنگيد، ما اين جا مى نشينيم».۲
البته اين آمادگى ابعاد گوناگون علمى، فرهنگى، اقتصادى و نظامى دارد و منحصر به يک 
تخصص نمى شود. زيرا امام زمان (عج) يارانى توانمند در همٔه ابعاد مى خواهد؛ يارانى که بتوانند 

مسئوليت هاى بزرگ عصر ظهور را بر دوش گيرند.
امام صادق  در توصيف ياران امام عصر (عج) می فرمايد:

ياران َمهدی (عج) مردمانی مقاوم، سرشار از يقين به خدا و استوارتر از صخره ها هستند؛ اگر به 
کوه ها روی آورند، آن ها را متالشی می کنند.۳

امام علی  دربارٔه کسانی که با امام پيمان می بندند و بيعت می کنند، می فرمايد:
امام با اين شرط با آنان بيعت می کند که در امانت خيانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل دشنام 
و کلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خون ريزی نکنند، به خانه ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار 
ندهند، ساده زيست باشند و بر َمرکب های گران قيمت سوار نشوند، لباس های فاخر نپوشند، به حقوق 
مردم تجاوز نکنند، به يتيمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب ننوشند، به پيمان خود عمل 

کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند… و در راه خدا به شايستگی جهاد نمايند.۴
چه کسانی می توانند در هنگام ظهور سرشار از يقين و استوارتر از صخره ها باشند؟ چه کسانی 
و  زشتی  اهل  و  کنند  پيشه  پاک دامنی  باشند،  پيکار  و  جهاد  اهل  امام،  با  بيعت  هنگام  در  می توانند 

زشت کاری نباشند؟

١ــ بحاراالنوار، عالمه مجلسی، ج ٥٢، ص ١٣٠. 
٢ــ اشاره به آئه ٢٤ سورٔه مائده.

٣ــ بحاراالنوار، ج ٥٢، ص ٣٠٨.
٤ــ المالحم والفتن، سيدابن طاووس ، ص ١٤٩
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کسانی که قبل از ظهور آن حضرت، تمرین کرده و در صحنٔه فعالیت های اجتماعی و نبرد 
مقابل  در  مقاومت  و  ایستادگی  و  باشند  داشته  فعال  جبهٔه حق حضوری  در  باطل،  و  دائمی حق 
شیاطین درون و برون، ویژگی هایی چون شجاعت، عزت نفس، بلندهمتی و پاک دامنی را در خود 

باشند. پرورانده 
کسی که در عصر غیبت تنها با گریه و دعا سر کند و در صحنٔه نبرد حق طلبان علیه مستکبران 
حضور نداشته باشد، چنین کسی شجاعت و از جان گذشتگی الزم را به دست نخواهد آورد و در نبرد 

سهمگین سپاِه امام علیه ستمکاران جهان، صحنه را ترک خواهد کرد.
یاران امام، پیشتازان تحول جهانی و سازندگان تمدن متعالی اسالمی اند. هستٔه مرکزی این یاران، 
سیصد و سیزده نفر، به تعداد یاران پیامبر اکرم  در جنگ بَْدر هستند که بنا به فرمودٔه امام باقر  
پنجاه نفر از آنان از زنان اند.١ همچنین، در احادیث آمده که بیش تر یاران امام را جوانان تشکیل می دهند.٢

با ایجاد آمادگی در خود، بکوشیم که از یاران نزدیک امام عصر    باشیم.
٤ــ دعا براى ظهور امام: در انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمال عصر غیبت است. 
زیرا فرج و گشایش واقعى براى دینداران با ظهور آن حضرت حاصل مى شود. امیر مؤمنان  

مى فرماید: 
منتظر فرج الهى باشید و از لطف الهى مأیوس نشوید و بدانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند، 

انتظار فرج است.٣
الزمٔه این انتظار، دعا براى ظهور امام عصر          است. بر این اساس، خواست خود را این گونه 

به درگاه خداوند عرضه مى داریم:
»خدایا! از تو آن دولت با کرامتى را طلب مى کنیم که با آن، اسالم و اهلش را عزیز می گردانى و 
نفاق و اهلش را خوار می سازى. ما را در آن دولت از دعوت کنندگان به طاعت خود و رهبران به سوى 

راهت قرار ده و کرامت دنیا و آخرت را از برکت آن بر ما ارزانى دار.«٤

١ــ بحاراالنوار، ج ٥٣، ص ٢٢٣.
٢ــ الغیبة، نعمانی، ص ١٠٧.

٣ــ الخصال، ج ٢، ص ٦١٦، تحف العقول، ص ١٠٤
٤ــ بخشی از دعای افتتاح که معمواًل در شب های ماه مبارک رمضان خوانده می شود.
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١٢٦

١ــ رهبر معظم انقالب اسالمى دربارٔه ويژگى هاى منتظران مى فرمايد: 
درس ديگر اعتقاد به مهدويت و جشن هاى نيمٔه شعبان براى من و شما اين است که هرچند 
اعتقاد به ظهور حضرت مهدى ــ ارواحنا فداه ــ يک آرمان واالست و در آن هيچ شکى نيست اّما 
نبايد مسئله را فقط به جنبٔه آرمانى آن ختم کرد؛ يعنى، به عنوان يک آرزو در دل يا حداکثر در زبان، 
يا به صورت جشن، نه؛ اين آرمانى است که بايد عمل به دنبال آن بيايد. انتظارى که از آن سخن 
گفته اند، فقط نشستن و اشک ريختن نيست؛ انتظار به معناى اين است که ما بايد خود را براى 
سربازى امام زمان     آماده کنيم. سربازِى امام زمان کار آسانى نيست. سربازِى منجى بزرگى 
که مى خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بين المللى مبارزه کند، احتياج به خودسازى، آگاهى و 
روشن بينى دارد. عده اى اين اعتقاد را وسيله اى براى تخدير خود يا ديگران قرار مى دهند؛ اين 
غلط است. ما نبايد فکر کنيم که چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد کرد، 
امروز وظيفه اى نداريم. نه، به عکس، ما امروز وظيفه داريم در آن جهت حرکت کنيم تا براى ظهور 
آن بزرگوار آماده شويم. در گذشته کسانى که منتظر بودند، سالح خود را هميشه همراه داشتند. 
اين يک عمل نمادين است و معنايش اين است که انسان از لحاظ علمى، فکرى و عملى بايد خود 

را بسازد و در ميدان هاى فعاليت و مبارزه، آمادٔه کار باشد١.
مشتاق و منتظر امام زمان  اين گونه با ايشان نجوا می کند:

۱ــ سخنرانى به مناسبت نيمٔه شعبان، در مصالى تهران، در تاريخ ۸۱/۷/۳۰.
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١٢٧

و با بيانی صميمی، انتظار خود را اين گونه ترسيم می کند:

۱ــ ديوان حافظ                            ۲ــ گل ها همه آفتابگردانند، قيصر امين پور

٢ــ امروزه، با واقعيتى به نام جهانى شدن (Globality) مواجهيم که بايد رابطٔه آن را با موضوع 
مهدويت بررسى کنيم. جهانى شدن به معناى گسترش ارتباطات ميان انسان ها و افزايش تأثير متقابل اقوام، 
ملت ها و کشورها بر يک ديگر است؛ به گونه اى که کمتر اتفاقى در گوشه اى از عالم رخ مى دهد که مردم ديگر 
سرزمين ها از آن بى خبر بمانند و حيات اجتماعى آنان از اين اتفاق تأثير نپذيرد. پيدايش ابزارهاى ارتباطى 
صوتى و تصويرى و متنى مانند تلفن ثابت وسيار، راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت از يک طرف و وسايل 
نقلئه جديد مانند اتومبيل، قطار و هواپيما از طرف ديگر، ارتباط ميان انسان ها را در نقاط مختلف کرٔه زمين 
چنان توسعه داده است که گويى مانند مردم يک دهکده از اخبار هم خبر دارند. از همين جاست که مفهوم 

«دهکدٔه جهانى» (Global village) شکل گرفته است.
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اين يک واقعيت اجتماعى است که رخ داده است و اکنون ما در چنين جهانى زندگى مى کنيم. با 
پديدار شدن اين واقعيت، قدرت هاى بزرگ و سلطه گر برنامه ريزى می کنند که فرهنگ، انديشه و آن شيؤه 
زندگى را که خود مى پسندند، جهانى کرده و بر ساير مردم تحميل کنند. اين طرح و برنامه جهانى سازى 

(Globalisation) ناميده می شود. 

مى گيرند.  کمک  پنهان  و  آشکار  پيچيدٔه  بسيار  امکانات  از  منظور،  اين  به  رسيدن  براى  آن ها 
شبکه هاى بزرگ تلويزيونى و راديويى، ماهواره ها، سايت های متنوع اينترنتى، فيلم هاى سينمايى، کتا ب ها و 
نشريات، سازمان هاى گستردهٔ اطالعاتى و جاسوسى ابزار گسترش فرهنگ قدرت هاى بزرگ و به خصوص 
آمريکا هستند. پشتوانٔه اين ابزار، قدرت نظامى،سياسى و اقتصادى آن قدرت هاست که با ايجاد رعب و 
ترس يا وابستگى و تسليم طلبى يا طمع، زمينه را براى توسعٔه فرهنگ، اخالق و آداب و رسوم سلطه گران 
آماده مى کنند. براى مثال، آمريکا پس از اين که افغانستان و عراق را تصرف کرد، چندين شبکٔه تلويزيونى 

به راه انداخت تا فرهنگ و اخالق خود را بر مردم مسلمان اين دو کشور تحميل کند. 
توجه به قدرت گسترده و پيچيدٔه ارتباطات، شيوه هاى مدرن تبليغ، مهم ترين ابزار يکسان سازى 
فرهنگى است. اين شيوه ها از يک طرف به شکلى بسيار غيرمستقيم و از زبان ملت ها شکاف ميان نسل ها 
را چنان بزرگ مى کنند که نسل جديد احساس کند ديگر نمى تواند با فرهنگ خود ارتباط برقرار سازد و 
از طرف ديگر، عناصر فرهنگ خودشان مانند نوع پوشش، سبک معمارى، نوع غذا، شيوه هاى معاشرت 
و حتى ايده آل ها و آرمان هاى زندگى و به طور کلى شيؤه زندگى خود را در زيباترين قالب هاى تبليغى عرضه 
مى کنند تا ملّت ها را دنباله رو خود سازند. در اين جاست که ذکاوت و زيرکى ملت ما، به خصوص نسل 
جوان، بايد به کمک بيايد تا به جاى پيوستن به جهانى سازى تحميلى، با تکيه بر کرامت و عزت خود و 
با قدرت ابتکار و خالقيت و پيشه کردن بردبارى و صبر، فرهنگ خود را تعالى بخشيم و در اين رقابت 

جدى و سخت، موفق باشيم.
حال که جهانى شدن ارتباطات و تبديل جهان به يک دهکده، اين فرصت را ايجاد کرده است که 
افکار و عقايد در ميدان جهانى به رقابت برخيزند، کدام عقيده و کدام روش زندگى لياقت دارد به طور 
طبيعى مورد پذيرش ملت هاى مختلف قرار گيرد؟ چنين به نظر مى رسد که عقيده اى با شاخصه هاى زير 

مى تواند جهانى شود:
الف ــ با فطرت انسان و ويژگى هاى فطرى او سازگار باشد.

ب ــ مبتنى بر عقالنيت و قابل دفاع عقلى باشد.
ج ــ توانايى پاسخ گويى به نيازهاى اصلى دنياى امروز، مانند عدالت اجتماعى، را دارا باشد.

د ــ از پشتوانه و تأييد الهى برخوردار باشد.
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هـ ــ يک رهبر معصوم و مورداعتماد، مبلّغ آن باشد.
با تأملى در عقايد اسالمى و ديدگاه تشيع دربارٔه مهدويت، اين پنج شاخصه را در آن مى بينيم. 
جهانى شدن فرصت مناسبى براى جهانى سازى انديشٔه اسالمى با استفاده از تبليغ سازنده و مثبت است. 
معتقدان به مهدويت و ظهور حضرت مهدى    بايد با حضور فعال و مؤثر در صحنه هاى جهانى و 

نشان دادن نقاط ضعف انديشه هاى ديگر، زمينه هاى ظهور را بيش تر فراهم کنند.
۳ــ دعاى عهد، از دعاهاى مشهور و مربوط به امام عصر    است و مستحب است که هر روز 
صبح خوانده شود. در بخشى از اين دعا، از خداوند کمک مى طلبيم که بر عهد و پيمان خود با امام 

زمانمان ثابت قدم باشيم و از يارى آن حضرت دست برنداريم. قسمتى از اين دعا به شرح زير است:

ُد لَـه و  خدايا من با او تجديد مى کنم ُهـمَّ ِانّـى ُاَجـِدّ َالـلـّٰ
فـى َصـبـيـَحـِة يَـۡومـى ٰهـذا  در صبح اين روز  

َو مـا ِعـۡشـُت ِمـۡن َايّـامـى  و تا روزهايى که زندگى مى کنم
َعـۡهـًدا َو َعـۡقـًدا َو بَـۡيـَعـةً  عهد و پيمان و بيعتى را

لَـه و فـى ُعـنُـقـى  که برعهده گرفته ام
ال َاحـوُل َعَـۡنـهـا  و از آن روى نمى گردانم

و هيچ گاه دست برنمى دارم. َوال َازوُل َابَـًدا 
خدايا مرا قرار بده ُهـمَّ اۡجـَعـۡلـنـى  َالـلـّٰ

از ياران و مددکاران او ِمـۡن َانۡـصـاِره ی َو َاۡعـواِنـه ی 
و دفاع کنندگان از او  َو الـّذابّـيـَن َعـۡنـُه  

و شتابندگان به سوى او  َو الۡـُمسـاِرعـيـَن ِالَـۡيـِه 
براى برآوردن خواسته هايش فـى َقـضـاِء َحـواِئـِجـه ی 

و اطاعت کنندگان از دستورات او َو الۡـُمۡمـَتـِثـلـيـنَ    ِالَواِمـِره ی 
و مدافعان حضرتش َو الۡـُمحــامـيـَن َعـۡنـهُ 

و پيشى گيرندگان به سوى خواسته هايش ـاِبـقـيـَن ِالـٰى ِاراَدِتـه ی  َو الـّسّ
و کشته شدگان در پيشگاهش. َو الۡـُمۡسـَتـۡشـَهـديـَن بَـۡيـَن يَـَديۡـِه 
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١٣١

۱ــ از ديدگاه قرآن کريم، آيندٔه تاريخ از آِن چه کسانى است؟
۲ــ معتقد بودن به انتظار، چه تأثيرهايى بر شخصيت فرد منتظر دارد؟

۳ــ اين جمله را تحليل کنيد: «منتظران مصلح، خود بايد صالح باشند.»

۱ــ يکى از دعاهاى مهمى که ارتباط ما را با امام عصر    تقويت مى کند، دعاى 
عهد است. اين دعا را در کتاب مفاتيح الجنان بيابيد؛ آن را مطالعه کنيد و ببينيد که دراين 

دعا چه عهدى مطرح شده است.
۲ــ بررسی کنيد که پيشرفت تکنولوژى و جهانى شدن ارتباطات، فهم کدام يک 

از عالئم ظهور حضرت      مهدى       را آسان کرده است. 
۳ــ در آئه ۱۷ سورٔه رعد بينديشيد و توضيح دهيد که:

الف ــ در اين آيه، از چه مثالى براى نشان دادن تقابل حق و باطل استفاده شده 
است؟

ب ــ چه شباهت هايى ميان آن مثال و حق و باطل وجود دارد؟
۴ــ با توجه به سخنان رهبر معظم انقالب اسالمى که در بخش «برای مطالعه» آمده، 

توضيح دهيد که «انتظار مثبت» چه تفاوت هايى با «انتظار منفى» دارد؟
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 ، خدا  رسول  رسالت  از  قلمرو  دو  كه  ديديم  گذشته  درس های  در 
پس از ايشان به ائمۀ اطهار  منتقل شد و آنان به عنوان حجّت های خدا 
 ، چارچوب  همين  در  و  گرفتند  برعهده  را   مسئوليت ها  اين  زمين،  روی  در 

جهاد و مبارزه كردند.
در اين درس می خواهيم بدانيم:

در  امامت  به  مربوط  مسئوليت های 
دورۀ غيبت كبرٰی چگونه انجام می شود؟ 

مرجعيت و واليت فقيهمرجعيت و واليت فقيه

١٣٢
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آیات زیر را به دقت و زیبا قرائت کنید.

باطل در این کتاب راه نیابد ال یَـۡأتـیـِه الۡـبـاِطـُل  
چه پیش از آن ِمـن بَـۡیـِن یَـَدیۡـِه  

و چه بعد از آن، َوال ِمـۡن َخـۡلـِفـه ی  
که فرستاده ای است از سوی خدایی حکیم و   تَـۡنـزیـٌل ِمـۡن َحـکـیـٍم َحـمـیـٍد  

ستوده   
لَت، ٤٢ ُفِصّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ذی َاۡرَسـَل َرسـولَـه و   هُـَو الَـّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـالۡـُهـدٰی َو دیـِن الۡـَحـِقّ  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِلـُیـظـِهـَره و َعـلَـی الـّدیـِن کُـِلّـه ی 
 . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .    َو لَـۡو کَـِرَه الـُمـۡشـِرکـوَن  

توبه، ٣٣

و نمی شود که مؤمنان همگى اعزام شوند ةً     َو مـا کاَن الۡـُمـۡؤِمـنـوَن ِلــَیـۡنـِفـروا کافَـّ
پس  چرا اعزام نشوند از هر گروهى،  فَـلَـۡوال نَـَفـَر ِمـۡن کُـِلّ    ِفـۡرَقةٍ     

ِمـۡنُهـۡم طـاِئـَفـٌة   جمعى از آن ها
تا دانش دین بیاموزند، ـهـوا ِفـى الـّدیـِن    ِلـَیـَتـَفـقَّ

و مردم خویش را هشدار دهند َو ِلـُیـۡنـِذروا َقـۡوَمـُهـۡم  
آن گاه که به سوى آن ها باز گردند؛ ِاذا َرَجـعـوا ِالَـۡیـِهـۡم  

تا مواظبت و توجه کنند. لَــَعـلَّـُهـۡم یَـۡحـَذروَن  
توبه، 122

133
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به کمک توضيحات زير، ترجمه را تکميل کنيد.

لِـُيـۡظـِهـَره و: تا پيروز گرداند او را       کَـِرَه: بدش بيايد، نخواهد

سوره/آيهبا تفکر در آيات ابتدای درس ،  مشخص کنيد که هر پيام از کدام آيه گرفته شده است.
هدايت  برای هميشه کتاب  به همين جهت  نخواهد کرد  پيدا  راه  باطل  قرآن  در  ١ـ هيچ گاه 

ما خواهد بود.
٢ـ خداوند ، مسير هدايت و دين حق را با ارسال رسوالن در اختيار ما قرار داده است.

٣ـ چون همۀ مردم نمی توانند دانش دين را به طور عميق و تخصصی فرا بگيرند، بايد کسانی 
اين مسئوليت را بپذيرند تا ساير مردم برای به دست آوردن احکام به آنان مراجعه کنند.

………

………

………

پيامبر اسالم آخرين پيامبر الهی و قرآن، کتاب جاودانٔه اوست. پيروی از دين اسالم و دستورات 
الهی اختصاص به زمان پيامبر و امامان ندارد و هر انسانی وظيفه دارد مطابق با راهنمايی های خداوند 

زندگی کند تا به رستگاری برسد.
اکنون، سؤال اين است که در دورٔه غيبت کبرٰی مسئوليت های مربوط به امامت، يعنی «مرجعيت 
دينی» و «واليت ظاهری» چگونه ادامه می يابد؟ در اين دوره، مسلمانان از چه راهی به احکام و قوانين 

اسالمی دسترسی پيدا می کنند و اين قوانين چگونه در جامعٔه اسالمی پياده می شود؟
پاسخ اين سؤال را می توان از سيرٔه امامان بزرگوار  به دست آوريم. يکی از اقدامات آن 
بزرگواران تربيت دانشمندانی بود که بتوانند احکام اسالم را با مراجعٔه به قرآن کريم و سيره و سنت پيامبر 
و امامان به دست آورند. اين دانشمندان، به شهرهای دوردست که امامان حضور نداشتند می رفتند و 
احکام اسالمی را به آنان می آموختند. اين روش، برگرفته از قرآن کريم بود. قرآن کريم دستور می دهد 
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گروهی از مردم وقت و هّمت خود را صرف شناخت دقيق دين کنند و به «تفّقه» در دين بپردازند، تا 
تفکر  معنای  به  تفّقه،  بياموزند.  مردم  به  را  اسالم  قوانين  و  بروند  خود  شهرهای  به  علم  کسب  از  پس 
عميق است. افرادی که به معرفت عميق در دين می رسند، «فقيه» ناميده می شوند. ما مسلمانان وظيفه 
داريم در زمان غيبت امام و عدم امکان دسترسی به ايشان به اين فقيهان مراجعه کنيم. به چند سخن از 

پيامبر اکرم و ائمه اطهار در اين زمينه توجه کنيد:
١ــ پيامبر اکرم  می فرمايد:

حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت تر از حال يتيمی است که 
پدر را از دست داده است. زيرا چنين شخصی، در مسائل زندگی حکم و نظر امام را نمی داند. البته 
اگر يکی از پيروان ما که به علوم و دانش ما آشناست، وجود داشته باشد، بايد ديگرانی را که به احکام 
ما آشنا نيستند، راهنمايی کند و دستورات دين را به آن ها آموزش دهد. در اين صورت، او در بهشت 

با ما خواهد بود.۱
٢ــ امام صادق  می فرمايد:

هر کس از فقيهان که فَـاَّمـا َمـۡن کـاَن ِمـَن الـُفـَقـهـاِء 
نگهدارندٔه نفس خود،  صاِئـنًـا ِلـَنـۡفـِسـه ی 

نگهبان دين خود، حـاِفـظًـا ِلـديـِنـه ی 
مخالفت کننده با هوى و هوس خود ُمـخـاِلـًفـا ِلـَهـواهُ 
فرمان بردار فرمان خداوند خود باشد ـا  ِالَۡمـِر َمـۡوالهُ  ُمـطيـًعً

پس، بر مردم است که از او پيروى کنند.۲ فَـِلـۡلـَعـواِم َاۡن يُـَقـِلّـدوُه … 
٣ــ گروهی از امام صادق  پرسيدند که برای قضاوت به چه کسی مراجعه کنيم. ايشان در 

پاسخ فرمود: 
را  شخصی  چنين  من  که  برگزينيد؛  را  يکی  دارند،  تخصص  دين  احکام  در  که  کسانی  ميان  از 

قاضی و حاکم قرار داده ام.۳
٤ــ امام صادق  دربارٔه کسانی که برای قضاوت به سالطين يا قاضی آنان مراجعه می کنند، فرمود:

۱ــ مستدرک الوسائل، ج ١٧، ص ٣١٧، ح ٢١٤٥٨        ٢ــ بحاراالنوار، ج ٢، ص ٨٨ 
٣ــ التهذيب، شيخ طوسی، ج ٦، ص ٣٠٣، ح ٥٣
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هر کس به حق يا ناحق به چنين کسانی مراجعه کند، به طاغوت مراجعه کرده و اين مخالف کالم خداست 
که می فرمايد «می خواهند برای داوری نزد طاغوت روند، درحالی که بايد به طاغوت کافر باشند.»۱

پرسيدند: پس چنين افرادی چه کنند؟
فرمود: اينان بايد به يکی از شما که سخنان ما را روايت می کند و در احکام دين تفکر می کند و آن ها را 

می داند، مراجعه کنند و به حکم او عمل نمايند. من چنين کسی را حاکم و داور ميان شما قرار داده ام.»۲
۵ ــ امام عصر(عج) در پاسخ يکى از ياران خود به نام اسحاق بن يعقوب که دربارٔه «رويدادهاى 

جديد» عصر غيبت سؤال کرد و راه چاره را جست   و  جو نمود، فرمود: 
و در مورد رويدادهاى زمان ـا الۡـَحـواِدُث الۡـواِقـَعـةُ  َو َامَّ

به راويان حديث ما رجوع کنيد. فَـاۡرِجـعـوا فيـها ِالـٰى ُرواِة َحـديـِثـنا 
که آنان حّجت من بر شمايند ـتـى َعـلَـۡيـکُـمۡ  ُهـۡم ُحـجَّ ـَّ ن فَـاِ

و من حّجت خدا بر آن ها مى باشم۳ ِه َعـلَـۡيـِهـمۡ  ـُة الـلـّٰ َو َانَـا ُحـجَّ

١ــ سورٔه نساء،آئه ٦٠         ٢ــ اصول کافی،چاپ اسالميه،ج ١، ص١١٣       ٣ــ کمال الدين، شيخ صدوق، ج ٢،باب ٤٥،ص٤٨٣

شمارۀ حديثبا تفکر در احاديث فوق، مشخص کنيد که هر پيام با کدام حديث ارتباط دارد.

١ـ فقيه کسی است که با مطالعۀ دقيق منابع اسالمی به مرحله ای از تخصص در دين رسيده که 
می تواند احکام اسالمی را به دست آورد و حالل و حرام دين را تشخيص دهد.

٢ـ فقيه بايد بتواند احکام مسائل و رويدادهای جديد را نيز که در زمان پيامبر اکرم و امامان 
اتفاق نيفتاده به دست آورد.

٣ـ مردمی که می خواهند براساس قوانين اسالم زندگی کنند، اما به پيامبر و امام دسترسی 
ندارند، بايد به فقيهی که دارای شرايط ويژه ای هستند، مراجعه نمايند.

٤ـ مردم نبايد برای مجموعۀ احکام فردی و اجتماعی خود به حاکمان طاغوت مراجعه کنند. 
مخالف  و  پذيرفته اند  را  طاغوت  حکومت  عمالً  نکنند،  پيروی  شرايط  دارای  فقيه  از  اگر  اينان 

فرمان قرآن کريم رفتار کرده اند.

………

………

………

………
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بنابراين:
در دورهٔ غيبت، بنابه فرمان امام زمان(عج) و به نيابت از ايشان، «فقيه» واجد شرايط، دو مسئوليتِ 
«مرجعيت دينی» و «رهبرى و واليت» را برعهده دارد و در حد توان، جامعٔه اسالمى را در مسير اهداف 
الهى هدايت و رهبرى مى کند. فقيهان، با تفکر در آيات و روايات و با کمک گرفتن از موازين دقيق، 
احکام را به دست مى آورند و در اختيار مردم قرار مى دهند. مردم هم که خود در احکام دينى متخصص 
مراجعه،  اين  به  مى نمايند.  عمل  آنان  راهنمايى  با  مطابق  و  مى کنند  مراجعه  متخصصان  اين  به  نيستند، 
پيروى يا «تقليد» مى گويند. پس، تقليد در احکام، به معناى رجوع به متخصص است. چنين فقيهى را 

نيز مرجع تقليد مى نامند.
از ميان فقيهان داراى شرايط، آن کس که توانايى الزم براى برپايى و ادارٔه حکومت را دارد،  
رهبرى جامعه را به دست مى گيرد و به پياده کردن قوانين الهى در جامعه اقدام مى کند. فقيهى که اين 

مسئوليت را برعهده دارد، ولىّ فقيه ناميده مى شود.
بدين ترتيب، در عصر غيبت:

۱ــ  مرجعيت دينی در شکل مرجعّيت فقيه ادامه مى يابد.
۲ــ حکومت اسالمى در چهارچوب واليت فقيه استمرار پيدا مى کند.

شرايط مرجع تقليد و ولی فقيه
مرجع تقليد، عالوه بر تخصص در فقه، بايد شرايط زير را نيز دارا باشد:

١ــ باتقوا باشد.

٢ــ عادل باشد.
٣ــ زمان شناس باشد و بتواند احکام دينی را متناسب با نيازهای روز به دست آورد. 

شرط  دو  بايد  فوق،  شرط  سه  بر  عالوه  دارد،  عهده  بر  را  جامعه  رهبری  مسئوليت  که  ولی فقيه 
ديگر را نيز داشته باشد:

٤ــ با تدبير و با کفايت باشد و بتواند جامعه را در شرايط پيچيدٔه جهانى رهبرى کند و با درايت 
و بينش قوى، نقشه هاى دشمنان دين را خنثى سازد. 

٥   ــ شجاعت و قدرت روحى داشته باشد و بدون ترس و واهمه، با دشمنان دين مبارزه کند. 
در اجراى احکام دين از کسى نترسد و با قدرت، در مقابل تهديدها بايستد و پايدارى کند.

پس، آن فقيهی که اين پنج شرط را داشته باشد، حکومت و رهبری او مورد پذيرش دين 
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است. يعنی از نظر دين «مشروعيت» دارد که مردم را رهبری کند. در غير اين صورت، پيروی 
از دستورات وی حرام است.١

راه های شناخت مرجع تقليد
شناخت متخصص در احکام دين، مانند شناخت هر متخصص ديگر است. ما همان طور که براى 
يافتن بهترين پزشک يا معمار يا مهندس  ، تحقيق و جست وجو مى کنيم، برای شناخت فقيه اعلم و داناتر 

نيز بايد تحقيق نماييم و يکى از راه هاى زير را پيش بگيريم:
۱ــ خودِ ما به اندازه اى از علم فقه اطالع داشته باشيم که بتوانيم فقيه داراى شرايط را بشناسيم 

و تشخيص دهيم.
۲ــ از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتوانند فقيه واجد شرايط را تشخيص دهند، بپرسيم.

۳ــ يکى از فقيهان، در ميان اهل علم آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که اين 
فقيه، واجد شرايط است.

١ــ صحيفٔه نور، مجموعه آثار امام خمينی، ج ٩، ص ٢٥٣

۱ ـ اگر مسلمانى که خود متخصص در احکام نيست، فقيه واجدشرايط را انتخاب نکند 
و به وی مراجعه ننمايد، اعمال دينى او چگونه خواهد بود؟

۲ ـ آيا شما مرجع تقليد خود را تعيين کرده ايد؟ از چه طريقى؟

چگونگی انتخاب ولی فقيه
از آن جا که ولّی فقيه بيان کنندٔه قوانين و مقررات اجتماعی اسالم است، انتخاب وی نمی تواند 
مانند انتخاب مرجع تقليد باشد. يعنی نمی شود که هر کس به طور جداگانه برای خود ولی فقيه انتخاب کند. 
زيرا ادارٔه جامعه تنها با يک مجموعه قوانين و يک رهبری امکان پذير است در غير اين صورت هرج و 
مرج و تفرقه و پراکندگی پيش می آيد و اين، يک امر روشن و بديهی در تمام نظام های سياسی دنياست. 
پس، مردم در انتخاب ولی فقيه بايد به صورت دسته جمعی اقدام کنند و فقيهی را که دارای شرايط رهبری 
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است، با آگاهی و شناخت بپذيرند، به وی اعتماد و اطمينان کنند و رهبری جامعه را به او بسپارند.
و  اجتماعات  در  حضور  با  و  مستقيم  شيوه ای  به  اسالمی  انقالب  زمان  در  ما  کشور  مردم 
ـ را پذيرفتند و با ايشان پيمان ياری بستند.  ـ رحمة الله عليهـ  راه پيمايی های سراسری واليت امام خمينیـ 
اکنون نيز بنا بر قانون اساسی، مردم ابتدا نمايندگان خبرٔه خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نيز از 
ميان فقها آن کس را که شايسته تر برای رهبری تشخيص دهند، به جامعه اعالم می کنند. بر اين مبنا بود 
که پس از رحلت امام خمينی ــ رحمة الله عليه ــ حضرت آيت الله خامنه ای مسئوليت رهبری جامعه را 

عهده دار شدند.
بنابراين فقيهی می تواند رهبری جامعٔه اسالمی را بر عهده بگيرد و کشور را اداره کند و به پيش ببرد 

که هم شرايط تعيين شده در دين را دارا باشد (مشروعيت) و هم مورد پذيرش مردم باشد (مقبوليت).
طبيعی است که چنين فقيهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرايط پنج گانٔه ذکر شده برای ولی فقيه 

را دارا باشد. تشخيص اين امر نيز بر عهدٔه مجلس خبرگان است.

اصل ۱۰۷ قانون اساسى را که مربوط به انتخاب رهبر است ، مطالعه کنيد و چگونگى 
انتخاب ولى فقيه را توضيح دهيد. 

.................................................................

.................................................................

.................................................................

واليت فقيه، زمينه ساز حکومت جهانی امام عصر 
اجراى  در  اساسى  ضرورت  يک  که  اين  بر  عالوه  غيبت،  عصر  در  اسالمى  حکومت  برقرارى 
احکام اسالمى است، به مؤمنان و منتظران حضرت مهدى   فرصت مى دهد که آنچه را براى آمادگى 

ظهور الزم است، فراهم سازند.
مرجعيت و واليت فقيه در عصر غيبت، همان چراغ هدايتى است که در پرتو آن مى توان راه را 
از بى راهه شناخت و در ميان هزاران راهى که به بن بست مى انجامد، راه درست را برگزيد و آن را به 
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چرا در برخى از موضوعات، نظرات فقيهان متفاوت مى شود؟
فقه يک رشتٔه تخصصى است که فقيه پس از طى مدارج علمى در علوم و موضوعاتى مانند ادبيات 
عرب، منطق، حديث، تفسير، علم اصول، علم رجال، دراية الحديث و آشنايى با برخى رشته هاى ديگر 
مانند تاريخ اسالم و علم کالم وارد آن مى شود و پس از سال ها تحصيل به اين توانايى دست مى يابد که 
بتواند با مراجعه به قرآن و سنت و سيرٔه معصومين و با به کارگرفتن قواعد و اصول خاص، مسائل فقهى 
را پاسخ دهد. از آن جا که فقيهان، معصوم نيستند، ممکن است اشتباه کنند و ميان يک فقيه با فقيه ديگر 
دربارٔه يک مسأله اختالف نظر پيش آيد. اين اختالف نظر، شبيه به اختالف نظر ميان پزشکان است که 
ممکن است يک پزشک با معاينٔه بيمار و بر مبناى مطالعات علمى خود به تشخيصى برسد و پزشک دوم 
به تشخيصى ديگر. البته به ميزانى که مسأله، پيچيده تر و دقيق تر مى شود، احتمال اختالف نظر افزايش 
مى يابد. به همين جهت است که مردم بايد تالش کنند آن فقيهى را که از ديگران داناتر است، شناسايى 

کرده و از او پيروى نمايند تا احتمال خطا کاهش يابد. 

سالمت پيمود. همچنين، حکومت اسالمى قلعه و حصار محکمى است که منتظران در آن، به آماده سازى 
و تشّکل خود مى پردازند. بنابراين: 

تشکيل حکومت اسالمى در عصر غيبت به معناى ارائٔه يک الگو از حاکميت دينداران است که 
با الهام از تعاليم انبياء، براى خوشبختى و سعادت دنيا و آخرت انسان ها تالش مى کنند. در اين حکومت، 
زمينٔه عبوديت، معنويت خواهى، برابرى و عدالت، به همراه توسعه و سازندگى کشور و رفاه و آسايش 
عمومى به طور نسبى فراهم مى آيد دينداران و حق طلبان جهان اميدوار به تجديد حيات فضائل اخالقى 

و کرامت هاى انسانى مى شوند و جهانيان آمادٔه ظهور موعود جهانى خواهند شد.
وجود حکومت اسالمى مى تواند امکان مقابله با توطئه ها و تهاجم ها را فراهم آورد و برنامه هاى 

وسيعى را براى پايدارى و استقامت مسلمانان در مقابل مستکبرين تدارک ببيند. 
گرچه حمايت از محرومان و مستضعفان جهان، دشمنی ستمکاران را به دنبال دارد، اّما سبب 

تقويت جبهٔه حق در دنيا می شود و ما را به حکومت عدل جهانی نزديک تر می سازد.
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١٤١

۱ــ پيام هاى اصلى اين درس کدام اند؟
۲ــ مقصود از «تقليد» در احکام دينى چيست؟ 

۳ ــ تقليد براى چه کسانى الزم است و شامل چه زمينه هايى مى شود؟
۴    ــ چرا بايد مرجع «عادل» و «زمان شناس» باشد؟

٥  ــ انتخاب ولی فقيه در کشور ما چگونه انجام می گيرد ومردم از چه طريقی در 
انتخاب ايشان دخالت دارند؟

٦  ــ چگونه واليت فقيه می تواند زمينه ساز حکومت حضرت مهدی (عج) باشد؟ 

به اّولين بخش کتاب «توضيح المسائل» مراجعه کنيد. احکام مربوط به تقليد را 
مطالعه کنيد و سه مورد را که مهم تشخيص مى دهيد، انتخاب کنيد و در کالس بگوييد.
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در  جامعه  رهبری  و  واليت  كه  خوانديم 
عصر غيبت، به نيابت از امام عصر   برعهدۀ 
بـه  می خواهيم  اكنون  است.  واجد  شرايط  فقيه 
ويژگی های  و  حكومت اسالمی  به  مربوط  مسائل 

آن بپردازيم. 

١٤٢
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُاۡدُع ِالـٰی َسـبـيـِل َرِبّـَك  
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـالۡـِحـۡکـَمـِة َوالۡـَمـۡوِعـظَـِة الۡـَحـَسـَنـِة 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . تـی ِهـَی َاۡحـَسـُن…  َو جـاِدلۡـُهـۡم ِبـالـَّ

نحل، ١٢٥

پايداری کن، همان طور که فرمان يافته ای فَـاۡسـَتـِقـۡم کَـمـا ُاِمـۡرَت  
هم چنين آنان که با تو به خدا روی آورده اند َو َمـۡن تـاَب َمـَعـَك  

و سرکشی و طغيان نکنيد َوال تَـطۡـَغـۡوا  
که او بدانچه می کنيد، بيناست ه و ِبـمـا تَـۡعـَمـلـوَن بَـصـيـرٌ  ـَّ ِان

هود، ١١٢

به مهر الهی با آنان نرم شدی ِه ِلـۡنـَت لَـُهـمۡ  فَـِبـمـا َرۡحـَمـٍة ِمـَن الـلـّٰ
اگر تندخو و سخت دل بودی ا َغـلـيـَظ الۡـَقـۡلـِب  َولَـۡو کُـۡنـَت فَـظـ
از گرد تو پراکنده می شدند َالنۡـَفـّضـوا ِمـۡن َحـۡوِلـَك  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . فَـاۡعـُف َعـۡنـُهـۡم  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ  اۡسـَتـۡغـِفـۡر لَـُهـۡم  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو شـاِوۡرهُـۡم ِفـی اۡالَمـِر  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه  ۡل َعـلَـی الـلـّٰ ذا َعـَزۡمـَت فَـَتـَوکـَّ فَـاِ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َه يُـِحـبُّ الۡـُمـَتـَوِکّـلـيـنَ  ِانَّ الـلـّٰ
آل عمران، ١٥٩

١٤٣
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١٤٤

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ۡحـٰمـُن   کُـُم الـرَّ ـَّ َو ِانَّ َرب

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِبـعـونـی   فَـاتـَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو َاطـيـعـوا َاۡمـری  
طه، ۹۰

به کمک توضيحات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد.

ُاۡدُع: دعوت کن            ِحکَۡمـة: علم محکم و براساس استدالل
جاِدۡلـُهۡم: با آنان به بحث و مجادله بپرداز            َعـَزۡمـَت: تصميم گرفتی

َاۡحَسن: بهترين، پسنديده ترين                     شاِوۡر: مشورت کن 
تََوکَّۡل: توکل کن

 
١ــ رابطۀ رهبر با مردم 

واليت و رهبری در جامعٔه اسالمی، به جانشينی و نيابت از رسول خدا و امامان  انجام 
می شود و رهبر با پيروی از آن بزرگواران، قوانين اسالمی را در جامعه به اجرا درمی آورد و پياده می کند. 
از اين رو، ولی فقيه به عنوان رهبر جامعٔه اسالمی، از راهنمايی قرآن کريم بهره می برد و رسول خدا و 
اهل بيت ايشان  را اسوه و سرمشق قرار می دهد و می کوشد که به شيؤه آنان عمل نمايد. پس الزم 
است برای شناخت رفتار و رابطٔه رهبر با مردم ابتدا به سراغ قرآن کريم برويم و از آيات ابتدای درس 

برخی از اين رفتارها را استخراج کنيم:
١ــ رهبر نسبت به مردم جامعٔه خود دلسوز و مهربان است. از کوتاهی های مردم می گذرد و برای 
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١٤٥

١ــ سيرٔه نبوی، استاد شهيد مطهری، ص ٢٣٦
٢ــ همان، ص

٣ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٨ و ٣٤ و نامٔه ٦٧
٤ــ سيرٔه نبوی، استاد شهيد مطهری، ص۹۶ تا۱۰۱

آنان از خداوند آمرزش می خواهد.                                                                 سوره..... / آيه.....
٢ــ با مردم جامعٔه خود مشورت می کند و تصميم گيری های خود را پس از مشورت انجام می دهد. 
با توجه به توسعٔه جوامع، الزمٔه مشورت، وجود گروه ها و نهادهای مشورتی است که امروزه در جمهوری 

اسالمی ايران به شکل های گوناگونی مانند…… وجود دارد.                           سوره..... / آيه.....
٣ــ ولی فقيه در تصميم گيری قاطع و استوار است و با توکل بر خداوند برنامه ها را به پيش می برد 

و مانع خلل و سستی در نظام اسالمی می شود.                                                سوره..... / آيه.....
٤ــ با روش های درست و منطقی به روشنگری مردم می پردازد و تالش می کند که آنان به روشن بينی 

و بصيرت الزم برسند و راه حق را از باطل تشخيص دهند و در دام دشمنان خدا و مردم نيفتند.
                                                                                                         سوره..... / آيه.....

، به ويژگی های ديگری  همچنين با مطالعه و تحقيق در سيرٔه پيامبر گرامی و امامان بزرگوار
برای رهبری می رسيم که در ادامٔه ويژگی های قبل می آوريم:

٥ ــ رهبر جامعٔه اسالمی نسبت به سرنوشت جامعه و اصول اسالمی استوار و قاطع است و اجازه 
نمی دهد قوانين اسالمی مورد بی توجهی قرار گيرد.١

٦ ــ رهبر جامعٔه اسالمی نگاه برابر و مطابق قانون به آحاد جامعه دارد و با مردم مناطق مختلف 
کشور و اقوام گوناگون به مساوات رفتار می کند.٢

٧ــ تربيت و هدايت مردم به دين خدا و سعادت حقيقی را مهم ترين حق مردم می داند و تالش 
می کند که اين مسئوليت را به خوبی انجام دهد.٣

برابر  در  و  فروتن  و  متواضع  مستضعفان،  و  مستمندان  به خصوص  و  مردم  برابر  در  رهبر،  ٨ ــ 
ستمکاران و مستکبران، با عزت، نفوذناپذير و مقتدر عمل می کند.٤
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١٤٦

۱ــ نهج البالغه، نامٔه ٥٣

وقتی که اميرالمؤمنين علی (ع) مالک َاشَتر را به فرمانداری مصر منصوب کرد، نامه ای 
به وی نوشت و در آن نامه سيمايی از يک حاکم اسالمی را ترسيم کرد و مسئوليت های او را بيان 
اينجا  در  را  نامه  اين  از  قسمت هايی  است.  مشهور  مالک اشتر١»  به «عهدنامۀ  نامه  اين  فرمود. 
می خوانيد. امام، در هر فرمانی که به مالک می دهد، علت آن را هم بيان می کند. اين قسمت ها 
به  را  دستور  آن  امام  چرا  که  بدانيد  تا  کنيد  تفکيک  آن  علت  از  را  فرمان  هر  و  نماييد  مطالعه  را 

مالک داده است.
همه  با  و  بده  قرار  مهربان  حکومت  تحت  مردم  به  نسبت  را  خويش  دل  ۱ ـ 
دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند، دسته ای برادر دينى تو و دسته ای 

ديگر در آفرينش همانند تواند.
۲ ـ اگر با مقام و قدرتى که داری دچار تکّبر يا خود بزرگ بينى شدی به بزرگى 
حکومت خداوند که برتر از توست، بنگر. اين کار تو را از آن سرکشى نجات مى دهد، 

تندروی تو را فرو مى نشاند و عقلت را به جايگاه اصلى بازمى گرداند. 
ميانه ترين،  باشد که در حق  دوست داشتنى ترين چيزها نزد تو، آن چيزی  ۳ ـ 
در عدل شامل ترين و در جلب خشنودی مردم فراگير ترين است؛ زيرا خشم عمومى 
مردم، خشنودی خواص و نزديکان را از بين مى برد و رضايت عمومى؛ خشم خواص 

را بى اثر مى کند. 
مردم  زيرا  دور کن؛  خود  از  ديگران اند،  از  عيب جويى  اهل  که  را  کسانی  ۴ ـ 
آن ها  پنهان کردن  در  همه  از  بيش تر  بايد  جامعه  رهبر  و  مدير  که  دارند  عيب هايى 

بکوشد. 
۵    ـ در قبول و تصديق سخن چين شتاب مکن؛ زيرا سخن چين در لباس نصيحت 

ظاهر مى شود، اما خيانتکار است. 
۶ ـ با ترسو مشورت نکن که در انجام  دادن کارها روحيۀ تو را سست مى کند. 

۷ ـ هرگز نيکوکار و بدکار در نظرت يکسان نباشد؛ زيرا در اين صورت، نيکو کاران 
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١٤٧

به کار خير بى رغبت و بدکاران به کار بد تشويق مى شوند. 
حقى  پاسدار  خدا  برای  محروم …  طبقات  خصوص  در   ! را  خدا  را  خدا    ۸       ـ 
باش که خدا برای آنان معين فرموده است … مبادا دل مشغولى های حکومت تو 
را از رسيدگى به آنان باز  دارد که هرگز کارهای  فراوان و مهم، عذری برای ترک 
مسئوليت های ديگر نخواهد بود … برای اين گروه، عده ای از افراد مورد اطمينان 
و خدا ترس و متواضع را انتخاب کن تا دربارۀ وضع آن ها تحقيق کنند و به تو  گزارش 
دهند. سپس، برای رفع مشکالت آن ها به گونه ای عمل کن که در پيشگاه خدا معذور 

باشى؛ زيرا اين گروه بيش تر از ديگران به عدالت نيازمندند. 

٢ــ وظيفۀ مردم نسبت به رهبر و حکومت اسالمی 
همان طور که رهبر جامعه نسبت به مردم مسئوليت هايی دارد، مردم نيز در برابر رهبری وظايفی 
دارند که بايد به انجام آن ها قيام کنند. برای شناخت آن ها، بار ديگر به سراغ آيات قرآن کريم می رويم تا 

برخی از اين وظايف را به دست آوريم:
١ــ مردم مسئوليت دارند از رهبر جامعه تبعيت کنند و پايبند قوانين و مقررات حکومت اسالمی 

باشند.                                                                                                          سوره..... / آيه.....
٢ــ برای اجرای قوانين اسالم، پيشرفت جامعه و ناکام گذاشتن دشمنان خدا و مردم، از خود 
استقامت و پايداری نشان دهند. زيرا با تشکيل حکومت اسالمی، منافع ظالمان و مستکبران به خطر 
می افتد و آنان با تمام امکانات و ابزارهايی که دارند، می کوشند که مردم را دچار سختی و مشکالت کنند 
تا باالخره دست از حق طلبی خود بردارند.                                                      سوره..... / آيه.....

٣ــ وحدت و همبستگی اجتماعی خود را بر محور رهبری جامعه حفظ کنند تا قدرت های ستمگر 
نتوانند در کشور اسالمی نفوذ کنند و عزت و استقالل جامعه را به خطر اندازند.١

٤ــ خود را برای مقابلٔه با ظالمان و مستکبران آماده کنند به طوری که آنان فکر تهاجم به سرزمين 
اسالمی را در سر نپرورانند.٢

همچنين برخی ديگر از وظايف مردم را که از سخنان پيشوايان دين به دست آمده، ذکر می کنيم:
که  پيچيده ای  شرايط  در  بتوانند  تا  دهند  افزايش  را  خود  اجتماعی  و  سياسی  آگاهی های  ٥ ــ 

١ــ آل عمران، ١٠٣ و انفال، ٤٦                                            ٢ــ انفال، ٦٠
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١٤٨

قدرت های ظالم در دنيا ايجاد می کنند، تصميمات صحيح بگيرند و درست عمل کنند.
٦ ــ خيرخواه و نصيحت گر و ياری دهندٔه رهبر باشند.

٧ــ وظيفٔه امر به معروف و نهی از منکر را با روش های درست و تأثيرگذار انجام دهند و مانع 
گسترش بدی ها و زشتی ها و کم رنگ شدن خوبی ها و نيکی ها گردند.١

٨ ــ در جهت آبادانی کشور بکوشند.
٩ــ در حفظ اموال عمومی تالش کنند.

١٠ــ منافع کّل جامعه و نظام اسالمی را بر منافع فردی خود ترجيح دهند.٢
به علت اهميت مسئوليت های رهبر نسبت به جامعه و جامعه نسبت به رهبر، اميرالمؤمنين 

می فرمايد:
«... و بزرگ ترين حقى که خدا واجب کرده است، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، 
حقوقى که خداوند بر هريک از اين دو نسبت به هم واجب کرده و آن را سبب دوستى و الفت آنان و 
ارجمندى دينشان قرار داده است، مردم جز به صالح حاکمان، اصالح نپذيرند و حاکمان جز به پايدارى 
مردم، نيکو نگردند، پس هنگامى که مردم، وظيفٔه خود را نسبت به حاکم انجام دادند و حاکم نيز حق 

آنان را ادا کرد، حق در ميان جامعه ارزشمند می شود.»

١ــ دربارٔه وظيفٔه امر به معروف و نهی از منکر، در کتاب دين و زندگی (٢) بحث شده است.
٢ــ بندهای ٥ تا ١٠ از نامٔه امام علی (ع) به مالک اشتر و خطبه های ٣٤ و ٢٠٧ نهج البالغه استخراج شده است.

 ۱ ـ با گفت وگو و هم انديشى، نمونه هايى از مسئوليت  مردم نسبت به حکومت 
اسالمى را بيان کنيد. 

۲ ـ به نظر شما اين مسئوليت ها تا چه ميزان مورد توجه مردم جامعه است؟ 

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٤٩

٣ــ نظام اسالمی و مردم ساالری 
آمده  پديد  مردم  اکثريت  رأی  و  نظر  براساس  که  است  حکومتی  مردم ساالر،  يا  جمهوری  نظام 
است. يعنی اکثريت مردم، نوع حکومت خود را تعيين کرده اند، نه فرد يا گروهی خاص. در اين نوع 
حکومت، مردم همواره در تعيين سرنوشت خود دخالت دارند و از راه های تعيين شده در قانون آن را 

دنبال می کنند.
وجود دارد و لفظ «جمهوری» در کنار «اسالمی» بيانگر آن  اين ويژگی در نظام اسالمی کامالً 
است. مردم ايران با قيام و انقالب خود، جمهوری اسالمی را برپا کردند و به قانون اساسی که شکل 
حکومت و خطوط کلّی آن را تعيين می کند، رأی دادند و با شرکت دائم در انتخابات رياست جمهوری، 
مجلس شورای اسالمی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای شهر و روستا، هم در امور کشور دخالت 

می کنند و هم پايبندی خود را به اصل نظام اسالمی و قانون اساسی نشان می دهند.
البته اين تفاوت اساسی ميان نظام های جمهوری دمکراتيک رايج در جهان و جمهوری اسالمی 
نمی توانند  قانون گذاران  و  می شود  تشکيل  اسالمی  قوانين  مبنای  بر  اسالمی  حکومت  اّوالً  که  هست 
برخالف دستورات الهی قانون تنظيم کنند. و به همين جهت اين نظام، «مردم ساالری دينی» ناميده شده 
است. ثانياً دمکراسی رايج در جهان، هدف خود را صرفاً تأمين خواسته های دنيوی مردم قرار داده است 
و نسبت به ارزش های الهی بی اعتناست. اّما هدف اصلی از نظام اسالمی سعادت اخروی و برقراری 
انسان ها  تا  زيرا  می کند.  برقرار  چهارچوب  اين  در  را  مردم  رفاه  و  آسايش  و  است  اجتماعی  عدالت 
در آن دو جهت حرکت نکنند، آسايش و رفاه عمومی را به دست نخواهند آورد؛ بلکه فقط گروه های 
خاصی به ثروت های عظيم خواهند رسيد و اکثريت مردم محروم خواهند ماند. و همين وضعيت اکنون 

در جهان وجود دارد.١ 

سرمايه داران  ثروتمندان و  اقليت  حکومت  دارند،  شهرت  دمکراتيک  حکومت هاى  نام  به  امروزه  که  حکومت هايى  اکثر  متأسفانه  ۱ ــ 
بر اکثريت مردم  است؛ براى مثال، دو حزب جمهورى خواه و دمکرات در آمريکا در اختيار دو بخش از ثروتمند ترين سرمايه داران آمريکايى 
است که عظيم ترين رسانه هاى تبليغاتى را در اختيار دارند. همين حکومت، مستبدترين کشورهای پادشاهی را که کمتر انتخابات عمومی برگزار 
می کنند، حمايت می کند؛ اّما با کشور ما که در اين سی سال به طور متوسط يک انتخابات برگزار کرده و ميزان مشارکت مردم از کشور امريکا 
از  چاسکی  نـوام  اثر  جهانی »  نوين  کـهـنه و  کتاب « نظم های  بـه  مورد  اين  در  بيشتر  اطالعات  کسب  می ورزد.بـرای  دشمنی  بوده،  بيش تر  هم 

انتشارات اطالعات مراجعه کنيد.
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مردم ساالرى دينى از اصطالحاتى است که در سال هاى اخير، رهبر معظم انقالب اسالمى، 
حضرت آيت الله خامنه اى، براى تبيين حکومت اسالمى مورد استفاده قرار داده و در مناسبت هاى مختلف، 

به توضيح دربارٔه آن پرداخته اند؛ به قسمت  هايى از اين توضيحات توجه کنيد: 
ديگر  چيز  يک  اين  ندارد؛  ارتباط  مطلقاً  غربى  دمکراسى  ريشه هاى  به  ساالرى  مردم  اين   …
است. اّوالً مردم ساالرى دينى دو چيز نيست؛ اين طور نيست که ما دمکراسى را از غرب بگيريم و 
به دين سنجاق کنيم تا بتوانيم يک مجموعٔه کامل داشته باشيم؛ نه؛ خود اين مردم ساالرى هم متعلق به 
دين است…  . مردم ساالرى عبارت است از اين که تشکيل نظام به وسيلٔه اراده  و رأى مردم صورت 
بگيرد؛ يعنى، مردم نظام را انتخاب مى کنند، دولت را انتخاب مى کنند، نمايندگان را انتخاب مى کنند، 
مسئوالن اصلى را به واسطه  يا بى  واسطه انتخاب مى کنند. اين، همان چيزى است که غرب ادعاى آن 

را مى کند و اين فقط ادعاست.١ 

را  جمهوری  حکومت هاى  ساير  با  اسالمى  جمهوری  اصلى  تفاوت هاى  ۱ ــ 
برشمريد.

٢ــ کلمٔه «جمهوری» و «کلمٔه اسالمی» بيانگر چه ويژگی هايی از حکومت کشور 
ماست؟

٣ــ بنابر عهدنامٔه اميرالمؤمنين،  چرا حاکم  اسالمی بايد نسبت به همٔه افراد جامعه 
اسالمی،چه مسلمان و چه غير مسلمان مهربان باشد؟

٤ــ بنابر عهدنامٔه اميرالمؤمنين،چرا حاکم  اسالمی بايد عيب جويان را از اطراف 
خود دور کند؟ 

۱ ــ در ديدار مسئوالن و کارگزاران نظام جمهورى اسالمى ايران، ۱۳۷۹/۹/۱۲
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در سال اّول   ، در مرحلۀ عزم ، دانستيم كه محتوای هر عزمى عهد و پيمان با در سال اّول   ، در مرحلۀ عزم ، دانستيم كه محتوای هر عزمى عهد و پيمان با 
خداست و سه مرحله دارد : خداست و سه مرحله دارد : 

۱ ــ عهدی برای قدم در راه زندگى (عهد كلى با خداوند)  ــ عهدی برای قدم در راه زندگى (عهد كلى با خداوند) 
۲ ــ تجديد آن عهد ــ تجديد آن عهد
۳ ــ تكميل عهد ــ تكميل عهد

كسى كه خداوند را به عنوان محبوب زندگى برمى گزيند  ،   عهد مى كند در مسيری كسى كه خداوند را به عنوان محبوب زندگى برمى گزيند  ،   عهد مى كند در مسيری 
قدم بردارد كه به محبوب و مقصود خود نزديک شود و اين همان عهد كلى است. چنين قدم بردارد كه به محبوب و مقصود خود نزديک شود و اين همان عهد كلى است. چنين 

انسانى براساس اين عهد تصميم مى گيرد و برنامه های خود را عملى مى كند. انسانى براساس اين عهد تصميم مى گيرد و برنامه های خود را عملى مى كند. 
در اين سال  ، همچنين آشنا شديم كه چگونه تصميم خود را تقويت كنيم تا در در اين سال  ، همچنين آشنا شديم كه چگونه تصميم خود را تقويت كنيم تا در 

آن، پايدار و ثابت  قدم بمانيم.آن، پايدار و ثابت  قدم بمانيم.
در سال دوم   ، پس از يادآوری معاد و آيندۀ خطير انسان در سرای ديگر، آن در سال دوم   ، پس از يادآوری معاد و آيندۀ خطير انسان در سرای ديگر، آن 
عهد كلى را تجديد كرديم و بر تصميم خود پايداری ورزيديم. همچنين با توكل بر خدا عهد كلى را تجديد كرديم و بر تصميم خود پايداری ورزيديم. همچنين با توكل بر خدا 

به عنوان عاملى برای پايداری بر عزم آشنا شديم.به عنوان عاملى برای پايداری بر عزم آشنا شديم. 
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راهنمايی  و  پيامبران  فرستادن  با  خداوند  كه  اكنون 

پيشوايان، ما را به پيروی از دين خود دعوت كرده و رسيدن به 

سعادت را در گرو   پيمودن اين راه قرار داده است، بار ديگر عهد و 

پيمان خود با خدا را به خاطر می آوريم و با اعالم سپاس به پيشگاه 

او، پيمان گذشته را تجديد می كنيم و با تصميمی محكم تر به راه 

ادامه می دهيم.

اكنون جای طرح اين سؤال است: تأثير عزت نفس برعهد 

و عزم و تصميم چگونه است؟ آيا با تقويت عزت نفس می توانيم 

عزم خود را برای دوری از گناه محكم تر كنيم؟  

عّزت نفسعّزت نفس
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.

ما فرزندان آدم را گرامی داشتيم ۡمـنـا بَـنـی ءاَدمَ  َو لَـَقـۡد کَـرَّ
و آنان را در خشکی و دريا برنشانديم وَ َحـَمـۡلـنـاهُـم ِفـی الۡـبَـِرّ َو الۡـبَـۡحـِر 
و از چيزهای پاکيزه روزيشان داديم ِيّـبـاِت  وَ  َرَزۡقـنـاهُـم ِمـَن الـطـَّ

و برتری کاملشان بخشيديم ـۡلـنـاهُـۡم    َو فَـضَّ
بر بسياری از آفريدگان خويش ـۡن َخـلَـۡقـنـا تَـۡفـضـيـًال  َعـلٰی کَـثـيـٍر ِمـمَّ

اسراء، ٧٠

برای آنان که نيکی کردند  ِلـلَّـذيـَن َاۡحـَسـنُـوا   
پاداشی نيکوتر و فزونتر است  الۡـُحـۡسـنـٰی َو ِزيـاَدةٌ   

و چهره شان را تيرگی و خواری نپوشاند ةٌ  وَ  ال يَـۡرَهـُق ُوجوَهـُهـۡم َقـَتـٌر َوالِذلـَّ
........................... ُاولٰـِئـَك َاۡصـحـاُب اۡلـَجـنَّـِة  
........................... هُـۡم فـيـهـا خـاِلـدوَن   

يونس، ٢٦

............................ ـِيـئـاِت   ذيـَن کَـَسـبُـوا الـسَّ وَ الـَّ

............................ َجـزاُء َسـِيّـئَـٍة ِبـِمـۡثـِلـهـا  

............................ ٌة …    ـَّ َوتَـۡرَهـُقـُهـۡم ِذل
يونس، ٢٧
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............................ ُة    ِه الۡـِعـزَّ َو ِلـلـّٰ

............................ وَ  ِلـَرسـوِلـه ی َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـَن  

............................ وَ لٰـِکـنَّ الۡـُمـنـاِفـقـيـَن ال يَـۡعـلَـموَن  
منافقون، ٨

............................ َة   َمـۡن کـاَن يُـريـُد الۡـِعـزَّ

............................ ُة َجـمـيـًعـا   ِه الۡـِعـزَّ فَـِلـلـّٰ
فاطر ، ١٠

به کمک معنای اين کلمات ترجمٔه آيات را تکميل کنيد. 

           کَـَسـبـوا: مرتکب شدند       َسـِيّـئـات: بدی ها          تَـرَهـُقـُهـمۡ: می پوشاند آن ها را

                                                                            
عّزت نفس

عّزت به معنی شکست ناپذيری است. انسان عزيز کسی است که در مقابل ديگران تسليم نمی شود 
و شکست نمی خورد. بنابراين، وقتی می گوييم فالن شخص دارای عّزت نفس است، منظورمان اين است 

که او نفسی شکست ناپذير دارد و تسليم نمی شود. 
در مقابل عّزت، «ذلّت» قرار دارد که به معنی شکست پذيری و تسليم شدن است. شخص ذليل 

کسی است که خود را تسليم ديگری می کند. 
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در اينجا سؤال هايی مطرح است که بايد به آن ها پاسخ دهيم تا بهتر به حقيقت «عّزت نفس» پی ببريم 
و آن را با برخی خصلت ها که گاهی هم منفی هستند، اشتباه نگيريم. 

در مقابل چه چيزهايی بايد عزت نفس داشته باشيم؟ 
آيا جايی هست که ذلّت بهتر از عّزت باشد؟ 

به کمک آياتی که در ابتدای درس آمده و با مطالعٔه سخنان و سيرٔه پيشوايان دين به سؤال های 
فوق پاسخ می دهيم. 

خداوند به انسان کرامت و بزرگی بخشيده                                                     ..... / ..... 
و بر بسياری از مخلوقات برتری داده                                                            ..... / .....

 و خطاب به وی فرموده:                                                                            
«ای فرزند آدم، اين موجودات و مخلوقات را برای تو آفريدم و تو را برای خودم»۱

يعنی خداوند مخلوقات ديگر را آفريد تا بشر از آن ها بهره بگيرد و انسان را آفريد تا به جايگاه 
قرب   الهی نايل شود۲ و به ديدار او برسد و در بهشتی که خدا برايش آماده کرده، ميهمان ابدی او گردد۳و 
آنچه از زيبايی و خوبی و لّذت که می شناسد و تمّنا می کند يا نمی شناسد و خدا می داند، از دست با کرامت 

الهی بگيرد.۴
آيا می توان بهايی از اين باارزش تر و گرانقدرتر برای انسان يافت؟ 

راستی، چگونه می توان اين کرامت را حفظ کرد و به چنان جايگاهی رسيد؟ 
قرآن کريم، يکی از راه های اصلی رسيدن به چنين هدفی را کسب «عّزت نفس» می داند. 

اکنون اين سؤال مطرح است که انسان بايد در برابر چه چيزی و چه کسی عزيز و شکست ناپذير 
باشد؟ در پاسخ می گوييم که عّزت و شکست ناپذيری در دو مورد ضروری است: 

١ــ در برابر خواسته های نامشروع درونی که سبب روی آوردن ما به گناه می شوند. 
٢ــ در برابر دشمنان ظالم و ستمگر بيرونی که می خواهند درمقابل ظلم آنان تسليم باشيم و ذلت 

را بپذيريم.
 قرآن کريم به ما می آموزد که هرکس در برابر تمايالت نامشروع بايستد و به نيکی ها روی آورد و 

ْجلی (الجواهر اّلسنّية فی االحاديث القدسية، شيخ حر عاملی، ص۳۶۱)  ْجِلَک َو َخَلْقُتَک ِالَ ْشياَء ِالَ ۱ــ يابَْن آَدَم َخَلْقُت اْالَ
۲ــ فی َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمليٍک ُمْقَتِدر (قمر، ٥٥)

۳ــ يا ايتها النفس المطمئنة … (فجر، ٢٧ تا ٣٠)
۴ــ زخرف   ،٧١
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از گناه دوری کند، گَرد ذلت بر چهرٔه او نمی نشیند، یعنی عزیز می شود، عزیز در برابر گناه. و هرکس 
از این قبیل تمایالت دنباله روی کند به گناه و زشتی روی آورد، خواری و ذلّت چهرٔه او را می پوشاند، 

ذلّت در برابر گناه.
انسانی که نفس خود را عزیز و شکست ناپذیر کرده، توانایی کنترل هوس ها و تمایالت نابجای خود 

را دارد و در مقابل تحریک و تشویق دیگران به گناه، ایستادگی می کند و به آن  ها پاسخ »نه« می دهد. 
برخی از افراد در توجیه خطا و گناه خود عوامل تحریک کنندٔه بیرونی را مقصر جلوه می دهند و 
خطای خود را بر دوش آن عوامل می گذارند. اّما این گونه افراد باید توّجه کنند که عوامل بیرونی فقط 
زمینه ساز هستند، نه بیشتر. آن کس که تصمیم می گیرد و مرتکب گناه می شود و کرامت خدادادی خود 
را لّکه دار می کند، خوِد انسان است. چه بسیار انسان هایی که همان زمینه ها را می بینند اّما با قدرت 

روحی و ارادٔه قوی در مقابل گناه می ایستند و آن را شکست می دهند. 

برخی از عوامل بیرونی را که زمینه ساز گناه هستند، مثال بزنید و راه های 
حفظ خود در برابر آن ها را نشان دهید. 

..................................................................

..................................................................

عزت نفس و بندگی خداوند 
چگونه می توانیم ایستادگی و عّزت  در برابر هوس و گناه را در خود تقویت کنیم؟ 

قرآن کریم راه آن را به ما نشان داده است؛ با روی آوردن به خدا.                  ..... / .....
خداوند که خالق تمام جهانیان است، حقیقت شکست ناپذیری است که همٔه مخلوقات تسلیم 
اویند.1 سرچشمٔه تمام عّزت ها خداست و هرکس که دنبال عّزت است، باید خود را به این سرچشمه 

پیوند دهد. 
به همین جهت است که قرآن کریم ابتدا عّزت را برای خدا دانسته، سپس برای رسول خدا   که 

1ــ در قرآن کریم بیش از ٩٥ بار صفت »عّزت« و اسم »عزیز« برای خداوند به کار رفته است. 
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، بندگی خدا را پذيرفته اند  بندٔه خالص اوست و پس از آن برای مؤمنين که با پيروی از رسول خدا  
و تسليم او شده اند.                                                                                              ..... / .....

اميرالمؤمنين علی  در وصف انسان هايی که عّزت خود را در بندگی خدا يافته و بر گناه و 
هوس پيروز شده اند، می فرمايد: 

خدا در نفس آنان بزرگ استخدا در نفس آنان بزرگ است َعـظُـَم الۡـخـاِلـُق فـی  اَ   نۡـُفـِسـِهـۡم  َعـظُـَم الۡـخـاِلـُق فـی  اَ   نۡـُفـِسـِهـۡم  
پس غير خدا در چشم آنان کوچک۱ پس غير خدا در چشم آنان کوچک  فَـَصـُغـَر مـا دونَـه فَـَصـُغـَر مـا دونَـه و فـی َاۡعـُيـِنـِهـۡم فـی َاۡعـُيـِنـِهـمۡ 

همچنين برای تسليم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت نفس خود در مقابل آنان می فرمايد: همچنين برای تسليم نشدن در برابر ظالمان و حفظ عزت نفس خود در مقابل آنان می فرمايد: 
بندٔه ديگری (مثل خودت ) نباشبندٔه ديگری (مثل خودت ) نباش ال تَکُۡن َعـبۡـَد َغـۡيـِرَك  ال تَکُۡن َعـبۡـَد َغـۡيـِرَك  

چرا که خدا تو را آزاده آفريده است.۲ چرا که خدا تو را آزاده آفريده است.  ا   ُه ُحـر ا َو َقـۡد َجـَعـلَـَك الـلـّٰ ُه ُحـر َو َقـۡد َجـَعـلَـَك الـلـّٰ

۱ــ نهج البالغه، خطبٔه ١٩٣
۲ــ همان، نامٔه ٣١ (وصيت نامٔه آن حضرت به فرزند گرامی اش امام حسن     )

۳ــ سيرٔه ابن هشام، ج١، ص ٢٦٥

به  که  را  تصميم هايى  يافته ايد؟  گناه  و  عّزت  راهى  دو  بر  را  خود  تاکنون  آيا 
يادتان مى آيد، مرور کنيد و از خود حساب بکشيد. با خود يکرنگ باشيد و از آسان گيری 

بپرهيزيد. 

پيشوايان ما چون بندٔه حقيقی خدا بودند، در سخت ترين شرايط زندگی، عّزت مندانه زيستند و 
هرگز تن به خواری ندادند. 

و ياران  پيامبر اکرم، هنگامی که در محاصرٔه طاقت فرسای مشرکان مکه بود و جز ابوطالب
اندک، پشتوانٔه ظاهری ديگری نداشت، به بزرگان مکه که وعدٔه ثروت و قدرت به او می دادند، فرمود: 

اگر خورشيد را در دست راستم و ماه را در دست چپم بگذاريد، از راه حق دست برنمی دارم.۳
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بماند،  محفوظ  جانش  تا  شود  تسليم  می خواستند  او  از  يزيديان  که  آن گاه  حسين   ،  امام 
می فرمود: «مرگ با عّزت از زندگی با ذلّت برتر است»۱

و می فرمود: «به خدا سوگند من دست ذلّت به شما نمی دهم و همچون بردگان فرار نمی کنم»٢
يک  روح  آن ها  از  هرکدام  که  سختی ها،  و  مصائب  انبوه  تحّمل  از  پس   ، زينت  حضرت 
انسان معمولی را می شکند، در پاسخ به جملٔه عبيدالله بن زياد، حاکم کوفه، که می خواست سيدالشهداء 

و ايشان را تحقير کند، فرمود: 
«در اين واقعه ای که برای ما پيش آمد، جز زيبايی از خدا نديدم»٣

کسی که بندٔه حقيقی خدا شد، عزيز می شود و تن به ذلّت و خواری در برابر گناه و گناهکاران 
نمی دهد و تسليم آنان نمی شود. او خود را همواره در پيشگاه خدا می بيند و می داند که اگرچه او خدا 

را نمی بيند اّما خدا او را می نگرد. 
حضرت يوسف    در خلوت ترين مکانی که زليخا ترتيب داده بود، در برابر هوس سرکش او 
ايستاد، در حالی که برده و غالم زليخا محسوب می شد و می توانست بگويد من بايد از او اطاعت کنم. 
اما هنگامی که زليخا خواسِت نامشروع خود را با اصرار و تهديد مطرح کرد، يوسف، با اين که در اوج 
جوانی و زيبايی بود، خدا را به ياد آورد و گفت: خدايا به تو پناه می برم! و از دست زليخا به سوی 

درهای بسته فرار کرد. 
آری، گرچه حضرت يوسف  به زندان افتاد، اّما عّزت حقيقی را به دست آورد و بعدها به 

عّزت ظاهری هم رسيد و عزيز سرزمين مصر شد. 

۱ــ لهوف سيدابن طاووس، ص ١٥٧           ٢ــ ارشاد شيخ مفيد، ص ٢٣٥                   ٣ــ لهوف، سيدابن طاووس، ص ٢٠٨

جوانی خدمت امام حسين  رسيد و گفت: من فردی گناهکارم و نمی توانم 
خود را از انجام گناهان بازدارم؛ مرا نصيحتی فرما. امام حسين  به او فرمود: پنج 

کار انجام بده آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 
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١ــ روزی خدا را مخور و آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 
٢ــ از حکومت خدا بيرون رو و  آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 

٣ــ جايی را انتخاب کن تا خدا تو را نبيند و آنگاه هرچه می خواهی گناه کن! 
هرچه  آنگاه  و  بران  خود  از  را  او  آمد،  جانت  گرفتن  برای  عزرائيل  وقتی  ٤ــ 

می خواهی گناه کن! 
٥ــ زمانی که مالک دوزخ تو را به سوی آتش می برد، در آتش وارد نشو و آنگاه 

هرچه می خواهی گناه کن!١

خوِد عالی و خوِد دانی٢
ممکن است بپرسيد ريشٔه عّزت و ذلّت در وجود انسان چيست؟ 

اين يک سؤال مناسب و راه گشاست. زيرا شناخت ريشه ها سبب می شود که انسان بهتر بتواند 
به سوی عّزت حرکت کند و از ذلّت دوری نمايد. لذا در ريشه يابی اين موضوع می گوييم: انسان دارای 

دو دسته از تمايالت است: 
احسان،  دانايی،  به  تمايل  مانند  اوست؛  معنوی  و  روحی  بُعد  به  مربوط  که  عالی  تمايالت  ١ــ 

شجاعت، ايثار، ُحسن خلق، عدالت، عفاف، حيا و گذشت. 
شهوت،  ثروت،  به  تمايل  مانند  اوست؛  دنيايی  و  حيوانی  بُعد  به  مربوط  که  دانی  تمايالت  ٢ــ 

غذاهای لذيذ و متنوع، زيور و زينت و رفاه. 
و  می باشد  اوست،  معنوی  و  روحی  بعد  همان  که  انسان  عالی  خوِد  به  مربوط  عالی  تمايالت 
تمايالت دانی مربوط است به خوِد دانی که همان بُعد حيوانی و دنيايی می باشد. انسان بايد به گونه ای زندگی 
نگردد. در حقيقت  تمايالت عالی  شکوفايی  رشد و  مانع  تمايالت دانی  کند که توجه به  تنظيم  خود را 
تمايالت دانی، تمايالت بدی نيستند، بلکه برای زندگی در دنيا الزم هستتند، اما نبايد از حّد تجاوز کنند 
و مانع رشد تمايالت عالی شوند. حّد و مرز اين نياز را خدا می داند و خداوند چگونگی بهره مندی از 
شهوت، ثروت و ساير امور دنيايی را مشخص کرده تا انسان بتواند تمايالت عالی را در خود رشد دهد 

و به کمال رساند. 

١ــ بحاراالنوار، ج ٧٥، ص ١٢٦                                ٢ــ دانی: َپست، پايين
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هميشگی  خوشبختی  دنبال  به  چون  فرامی خواند،  عالی  تمايالت  به  را  انسان  وجدان،  و  عقل 
اوست. اّما هوی و هوس (نفس اّماره) از انسان می خواهد که فقط به غرايز و تمايالت دانی مشغول باشد 

و توجهی به تمايالت عالی نداشته باشد. 
انسان عزيز همواره به ندای عقل و وجدان و نفس لّوامه گوش فرامی دهد و تسليم نفس اّماره 
انسان  بنابراين،  می شود.  اّماره  نفس  تسليم  و  می خورد  شکست  درون  در  ذليل،  انسان  اّما  نمی شود. 
گناهکار پيش از آن که در مقابل عوامل بيرونی تسليم شود، ابتدا در خود می شکند و حقارت را پذيرا 
می شود. کسی که در مقابل ديگران تن به ذلّت می دهد، ابتدا در مقابل تمايالِت پسِت درون خود شکست 

خورده و ذليل شده است. او عّزت خود را از دست داده و به دنائت و پستی دچار شده است. 
تحقيقات نيز نشان می دهد اکثر گناهکاران و مجرمان افرادی هستند که عّزت نفس خود را از 
دست داده و تحقير شده اند. بنابراين يکی از راه های مبارزه با کژی ها و زشتی ها در جامعه افزايش عّزت 

نفس انسان ها و حفظ کرامت آن هاست. 

شد،  مطرح  آن ها  پيرامون  در  که  نکاتی  و  درس  احاديث  و  آيات  به  توجه  با 
نمودار زير را تکميل کنيد. 

تسليم و بندگی خداوند ←  ………… 
احساس حضور در پيشگاه خداوند  ←  ………… و ………

غفلت از خداوند  ←  ………… و ………
عّزت نفس  ←  حفظ پيمان با خدا و ………

ذّلت نفس  ←  ………… و سستی در عزم و تصميم
فقيری که دارای عّزت نفس باشد …………… نمی کند. گدا، ابتدا ……… و 
سپس گدايی می کند. جوانی که عزت نفس دارد، در برابر …………… نمی شکند. 
انسان عزيز در برابر …………… شکست ناپذير و در برابر مردم ………… 

است. 
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۱ ــ ميان عّزت نفس و گناه چه رابطه اى وجود دارد؟ چرا؟ 
۲ ــ آيا مى توان مسئوليت انجام گناه را از دوش خود برداشت و به عوامل بيرونى 

منتقل کرد؟ 
۳ ــ با توجه به اين که آئه ۱۰ سورٔه فاطر خداوند را صاحب عّزت معرفى مى کند، 

راه بهره مندى از عّزت الهى چيست؟ 
۴ ــ آيا انسانی که دارای عّزت نفس است به پيمان شکنى دست مى زند؟ 

يکى از سخنان معصومين  را که در اين درس آمده و تأثير بيش ترى بر شما 
داشته است، انتخاب کنيد و با خط زيبا بنويسيد. آن گاه پس از تزيين، آن را در يک قاب 

جاى دهيد. 

١٦٥

www.konkur.in

forum.konkur.in



١٦٦

www.konkur.in

forum.konkur.in



167167

www.konkur.in

forum.konkur.in



در سال های اّول و دوم، در مرحلۀ «قدم در راه» و «در مسير»، دانستيم که انسان براساس در سال های اّول و دوم، در مرحلۀ «قدم در راه» و «در مسير»، دانستيم که انسان براساس 
تصميم خود ، برنامه ريزی می کند و آن را به اجرا درمی آورد تا به هدف برسد. برنامه های پيشنهادی تصميم خود ، برنامه ريزی می کند و آن را به اجرا درمی آورد تا به هدف برسد. برنامه های پيشنهادی 

دو سال گذشته عبارت بودند از :دو سال گذشته عبارت بودند از :
 
بخش ها برنامه ها رديف سال

ّول 
ل ا

سا
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

قرائت قرآن و تفکر در آن 
انتخاب مقصد و هدف زندگی 

تالش برای معرفت بيش تر به خداوند 
تقويت ايمان به کمک راه های پيشنهاد شده
عهدبستن با خدا برای قدم گذاشتن درراه 
تصميم گيری و عزم برای اجرا کردن برنامه
مراقبت و محاسبه از تصميم ها و پيمان ها

داشتن دفتر برنامه ريزی 
انجام صحيح و به موقع نماز و حفظ کردن احکام آن 

برنامه ريزی برای ورزش و مطالعه 
انتخاب دوست شايسته 

پرداختن به کار و تالش برای رساندن سود به خود و جامعه 

ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود 
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود

ارتباط با خدا
ارتباط با خدا

ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود
ارتباط با خود
ارتباط با خود
ارتباط با خود
ارتباط با خدا
ارتباط با خود

ارتباط با جامعه 
ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه

١٦٨

www.konkur.in

forum.konkur.in



دوم
ال 
س

١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦

تقويت دوستی و محبت به خداوند 
تقويت دوستی با دوستان خدا و دشمنی با دشمنان خدا

توکل و اعتماد بر خداوند در تصميم گيری ها 
تقويت پيمان با خداوند و مراقبت و محاسبه از تصميم ها 
داشتن ظاهر و لباس آراسته، همراه با حجاب و عفاف

هماهنگ کردن ظاهر خود با باطن نيکو و خوب
رعايت احکام محرميت و نامحرمی 

دعوت ديگران به رعايت احکام الهی 
انجام وظيفٔه امر به معروف و نهی از منکر در موارد ضروری

مشارکت و همکاری دررفع نيازهای جامعه 
تمرين انفاق و پرداخت خمس در صورت ضرورت

آشنايی با احکام مالی اسالم 
تقويت تقوا به کمک انجام درست نماز و روزه 

حفظ کردن برخی احکام نماز و روزه 

ارتباط با خدا 
ارتباط با خدا ــ ارتباط با جامعه

ارتباط با خدا 
ارتباط با خدا ــ ارتباط با خود

ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه
 ارتباط با خود
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه
ارتباط با جامعه

ارتباط با خود ــ ارتباط با جامعه
ارتباط با خود ــ ارتباط با خدا

ارتباط با خدا
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پيوند  با  كه  خداست  نزد  بنيان  و  بناء  ارزشمندترين  خانواده 

فرزندان، كامل می شود. با تولد  زن و مرد به وجود می آيد و با آمدن 

فرزندان، زن و مرد، مادر و پدر بودن را می پذيرند و فرزندان خود را 

در دامان مهربان خود تربيت می كنند.

در اين درس به بررسی اين مسئله می پردازيم كه

1ــ نگاه دين به زن و مرد به عنوان انسان چيست؟

2ــ عوامل و زمينه های جذب زن و مرد به يك ديگر برای تشكيل 

خانواده كدام اند؟

3 ــ چه اهدافی برای تشكيل خانواده مناسب اند؟
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِانَّ الۡـُمـۡسـِلـمـيـَن َو الۡـُمـۡسـِلـمـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ    الۡـُمـۡؤِمـنـيـَن َو   الۡـُمـۡؤِمـنـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ   الۡـقاِنـتـيـَن وَ   الۡـقـاِنـتـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الـّصـاِدقـيـَن وَ   الـّصـاِدقـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الـّصـاِبـريـَن  َو   الـّصـاِبـراِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الۡـخـاِشـعـيـَن َو   الۡـخـاِشـعـاِت 
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . قـاِت  قـيـَن وَ   الۡـُمـَتـَصـِدّ َو   الۡـُمـَتـَصـِدّ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو   الـّصـاِئـمـيـَن وَ   الـّصـاِئـمـاِت 

وَ   الۡـحـاِفـظيَن فُـروَجـُهـۡم وَ   الۡـحـاِفـظـاِت  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َه کَـثـيـًرا َو   الـّذاِکـراِت  َو   الـّذاِکـريـَن الـلـّٰ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه لَـُهـۡم   َاَعـدَّ الـلـّٰ
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َمـۡغـِفـَرًة َو َاۡجـًرا َعـظـيـًمـا 

احزاب ٣٥ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . .          َو ِمـۡن ٰءايـاِتـه ی َاۡن َخـلَـَق لَـکُـمۡ 
همسرانى از جنس خودتان ِمـۡن اَ  نۡـُفـِسـکُـۡم َاۡزواًجـا 

تا با ايشان آرامش يابيد ِلـَتـۡسـکُـنـوا ِالَـۡيـهـا  
. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ًة َو َرۡحـَمـةً  َو َجـَعـَل بَـۡيـَنـکُـۡم َمـَودَّ
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. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِانَّ فـى ٰذِلـَك َالٔيـاٍت ِلـَقـۡوٍم يَـَتـَفـکَّـرونَ 
 روم ٢١

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ُه َجـَعـَل لَـکُـۡم   وَ  الـلـّٰ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِمـۡن َانۡـُفـِسـکُـۡم َاۡزواًجا 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو َجـَعـَل لَـکُـۡم ِمـۡن َاۡزواِجـکُـمۡ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . بَـنـيـَن َو َحـَفـَدًة  

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِيّـبـاِت  َو َرَزَقـکُـۡم ِمـَن الـطـَّ

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َافَـِبـالۡـبـاِطـِل يُـۡؤِمـنـونَ 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِه هُۡم يَـۡکـُفـرونَ  َو ِبـِنـۡعـَمـِة الـلـّٰ
                                          نحل ٧٢

به کمک عبارت های زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد. 
خاِشعات: زنان فروتن  قانِتيَن: مردان فرمانبردار  

صائِمات: زنان روزه دار  قيَن: مردان صدقه دهنده   ُمتََصِدّ
: آماده کرده است  َاَعـدَّ اۡلـحاِفظيَن ُفروَجُهۡم: مردان پاکدامن 

َحـَفـَدة: نوادگان  بَـنـيـَن: فرزندان 
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شخصيت انسانی زن و مرد 
کلمٔه «ِانس»، «انسان» و «بنى آدم» در قرآن کريم اختصاص به جنس خاصى ندارد و هر پيامى که 
با  اين کلمات همراه شده، به زن و مرد، هر  دو، مربوط مى شود. زيرا زنان و مردان به عنوان افراد نوع 
انسان، ويژگى هاى فطرى يکسان و هدف مشترکى دارند که با استفاده از سرمايه هاى ذاتى خود مى توانند 

به آن هدف برسند و در بهشت جاويد خداوند منزل گزينند.
بنابراين: 

ــ کرامتی که خداوند به انسان بخشيده و بر ساير مخلوقات برتری داده، اختصاص به زن يا مرد، 
به تنهايی، ندارد.١

ــ هرکدام از زن و مرد به ميزان تقوا، عفاف و دوری از گناه، نزد خداوند گرامی تر است.٢
ــ پاداش اخروی و قرب به پروردگار، به جنسيت انسان مربوط نيست.٣

ــ گرفتار شدن به عذاب اخروی و دوری از خداوند نيز ارتباطی با زن يا مرد بودن ندارد.٤

١ــ اسراء، ٧٠                                ٢ــ نحل، ٩٧
٣ــ احزاب، ٣٥                              ٤ــ يونس، ٢٧

ـ در آيه های ابتدای درس بينديشيد و پيام هايی را که نشان دهندۀ يکسانی مقام و منزلت 
انسانی زن و مرد است، استخراج کنيد. 

سوره/آيه
١ـ ..................................................................
٢ـ ..................................................................
٣ـ ..................................................................

………
………
………

((11))
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در دوره ای که قرآن کريم بر پيامبر اکرم  نازل شد، بيشتر مردم مرد را در خلقت برتر از زن 
می شمردند اين موضوع، به خصوص در داستان خلقت آدم و حّوا و زندگی آن ها در بهشت اّوليه و بيرون 

شدنشان از آنجا نمود بيشتری داشت. 
به  و  کرد  اغوا  را  آدم  که  بود  او  و  شده  خلق  آدم  دندٔه  از  حّوا  که  آمده  تورات  در  مثال،  به طور 
خوردن ميؤه ممنوع تشويق نمود؛ به اين صورت که شيطان به شکل مار درآمد و به سراغ حّوا رفت و 
به تحريک او پرداخت. وقتی شيطان حّوا را فريب داد، حّوا به نزد آدم رفت و آن قدر اصرارکرد تا او 
را راضی نمود که با هم به درخت ممنوع نزديک شوند و از ميؤه آن بخورند.١ اين کتاب که هم اکنون نيز 
کتاب مقدس يهوديان و مسيحيان است، چنين نگاهی به زن را به پيروان خود منتقل می کند و در مورد 

خروج از بهشت، زن را مقصر نشان می دهد و او را به گناه نزديک تر می داند. 
اّما قرآن کريم، با اين که در ميان عرب های بدون فرهنگی نازل شد که بدترين نظرها را نسبت به 
زن داشتند و برخی از آن ها دختران خود را زنده به گور می کردند، اّما در بيان داستان خلقت، مرد را 
برتر از زن قرار نمی دهد. اّوالً قرآن می فرمايد که زن از همان جنس مرد آفريده شده است.٢ و در داستان 
بيرون رفتن آن ها از بهشت هم بدون اينکه نامی از مار بياورد، می فرمايد که شيطان هر دو را با هم فريب 
داد.٣ همچنين می فرمايد خداوند انسان ها را از يک مرد و يک زن آفريده و هيچ کدام در پيشگاه خدا 

بر ديگری برتری نداريد، مگر به تقوا.٤

نقش های مکمل
خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفريده که زوج يکديگر باشند.٥ زوجيت ميان زن و مرد آن گاه 
با  انسانی  ويژگی های  در  گرچه  مرد  و  زن  بنابراين،  باشند.  يکديگر  تکميل کنندٔه  دو  هر  که  دارد  معنی 

١ــ تورات، سفر پيدايش، اصحاح ٢، ٢٣ــ٢٥ و اصحاح ٣، ١ــ٧
٢ــ نساء، ١                          ۳ــ اعراف، ٢٠     

۴ــ حجرات، ١٣                                              ۵ــ نبأ، ۸
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هم مشترک هستند و خداوند برای هر دو هدف واحدی معين کرده است، اّما از جهت «زن بودن» و 
«مردبودن» تفاوت هايی دارند. اين تفاوت ها نيز به گونه ای است که هر دو را به هم نيازمند کرده، بدون 
اين که يکی بر ديگری برتری ذاتی پيدا کند.زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست که بايد آن را در 

وجود خود پرورش دهد. پس هم مرد برای زن است و هم زن برای مرد.١ و٢ 
برخی تفاوت های زيستی و روان شناختی سبب شده که هر کدام از مرد و زن بتوانند در زندگی 
مشترک و خانوادگی نقش های متفاوتی را برعهده بگيرند و يک خانوادٔه متعادل را پديدآورند، مقصود 
قدرت  زنان و  باالى  عاطفى  توانمندى  مثال  همين است. به طور  زوج،  انسان ها به صورت  آفرينش  از 
جسمى بيش تر مردان براى آن است که زن و مرد دو نقش تکميلى در کنار هم ايفا نمايند. زن، با محبت 

مادرى، فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن خود نان آور خانواده باشد. 
به  نسبت  نامناسبى  رفتارهاى  اجتماعى،  و  فرهنگى  غلط  باورهاى  علت  به  گاهى  متأسفانه 
زنان روا داشته مى شود که به هيچ   وجه مورد تأييد دين اسالم نيست. اگر امروزه برخى افراد ارج 
تأکيد  مادرى  نقش  از  بيش  اقتصادى  کار  بر  و  نيستند  قائل  مادرى  نقش  براى  را  الزم  منزلت  و 
قدرت  به  آدم ها  منزلت  و  قدر  و  فضيلت  مى پندارند  که  است  بنيادى  اشتباه  اين  از  ناشى  مى کنند، 

آن هاست. اقتصادى 
مهم ترين عامل پايداری خانواده، پس از ازدواج، درک درست زوجيت و مکمل هم بودن زن و 
مرد و عمل به اين درک می باشد. اگر همسران از اين موضوع غافل باشند. به سرعت در محيط خانه 
از هم بيگانه می شوند و با پيش آمدن کوچک ترين تنش از هم جدا می شوند. اّما اگر درک متقابل از 
نيازها وجود داشته باشد، به تعبير قرآن کريم، لباس  يکديگر می شوند و کاستی ها و نقص های يکديگر 

را می پوشانند.٣
از اين رو، هر جوانی بايد قبل از ازدواج، برای خود برنامه ای تنظيم کند و با آموزش نزد معلمان 
تا  برسد،  خانوادگی  زندگی  و  ازدواج  از  درستی  درک  به  مناسب،  های  کتاب  مطالعٔه  و  تربيت  و  تعليم 

بتواند يک خانوادٔه موفق را تشکيل دهد.

١ــ بقره، ۱۸۷
۲ــ نظام حقوق زن در اسالم، استاد شهيد مطهری، ص ۱۱۹

۳ــ بقره، ۱۸۷
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آيا  که  دهيد  نظر  افتاده،  اتفاق  شما  پيرامون  که  ازدواج هايی  به  نگاهی  با 
اين  به  که  پاسخی  هر  می شوند؟  مشترک  زندگی  وارد  آگاهی  با  پسران  و  دختران 

سؤال داديد ، عوامل آن را هم ذکر کنيد. 
 ..................................................... پاسخ :
 ................................................................
 ................................................................
 ................................................................

آماده شدن برای ازدواج
انسان، با رسيدن به بلوغ و دورٔه جوانی وارد مرحلٔه مسئوليت پذيری می شود و شايستگی آن را 
به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گيرد و برای سعادت خود و خانواده ای که در آيندٔه نزديک 

تشکيل خواهد داد، برنامه ريزی نمايد. مهم ترين اين برنامه ها عبارتند از:
١ــ تقويت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ

٢ــ مشخص کردن هدف های خود از تشکيل خانواده
٣ــ شناخت معيارها و شاخص های همسر مناسب

٤ــ شناخت ويژگی های روحی زن و مرد
٥  ــ آشنايی با نقش خود در خانواده به عنوان زن يا شوهر، مادر يا پدر

٦  ــ کسب آمادگی پذيرش مسئوليت در خانواده
از ميان اين شش برنامه، به تبيين دو مورد آن ها در اين درس می پردازيم:

دورٔه  و   ارزشمندترين  حساس ترين  ازدواج  تا  بلوغ  دورٔه  پاکدامنی:  و  عفاف  تقويت  ١ــ 
عمر انسان است. دورٔه گذر از کودکی و ورود به بزرگسالی و پذيرش مسئوليت های زندگی است. اگر 
جوان، اين دوره را با پاکی و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شودکه 
آلودٔه به گناه و فحشاء نشده باشد، راه رسيدن به بهشت را برای خود و فرزندان خود بسيار هموار کرده 

است.
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۱ــ نور، ۳۳
۲ــ مائده، ۵ و نساء، ۲۵

۳ــ بالعدل قامت السماوات واالرض، عوالی اللئالی، ج۴، ص ۱۰۳

قرآن کريم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج نيز، حتماً عفاف پيشه کنند تا خداوند 
به بهترين صورت زندگی آنان را سامان دهد.١ همچنين می خواهد که به هيچ وجه در پی رابطٔه پنهان و 
آشکار با جنس مخالف برنيايند٢ که زيان آن تا قيامت دامنگير آنان خواهد شد و در نسل های آنان تأثير 

بد خواهد گذاشت.
هر جوانی به طور فطری و طبيعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی 
خود را حفظ کرده و به گناه آلوده نشده است. کسی که چنين خواستی دارد، بايد خودش نيز اينگونه 
باشند،  نداشته  سوء  نظر  او  خانوادٔه  اعضای  به  ديگران  که  است  آن  خواستار  هرکس  همچنين  باشد. 
خودش هم بايد چنين باشد. نظام هستی بر عدالت است.٣ عمل هر کس، عکس العملی دارد که قسمتی 

از آن در اين جهان ظاهر می شود و قسمتی ديگر در آخرت.
در اين مسير، پيشگيری بهتر از درمان است. برای پيشگيری از گرفتاری به بيماری فساد و گناه 
بايد کاری کنيم که در آستانٔه انجام گناه قرار نگيريم. در عصری که گسترش دهندگان فساد و فحشاء 
از آخرين دستاوردهای علمی برای رسيدن به مقاصد شوم خود بهره می برند، بايد با زيرکی، شجاعت 
روحی و توکّل بر خداوند، راه های نزديکی به گناه را ببنديم و بينی شيطان را بر خاک بماليم. با توجه به 

اين شرايط پيچيده، اقدامات زير برای حفظ پاکدامنی مؤثر است:
١ــ شناخت سيره و روش زندگی پيامبر اکرم، فاطمٔه زهرا و امامان بزرگوار 

٢ــ انجام درست و به موقع نماز، به خصوص به صورت جماعت و با حضور در مسجد
منزل، يا اشتغاالت  ٣ــ مشغول بودن به کارهای ضروری مانند درس خواندن، انجام کارهای 

مثبت، مثل کارهای فنی، هنری، همکاری در بسيج، کانون های فرهنگی و بنيادهای خيريه 
٤ــ نگاه نکردن به فيلم ها، سايت ها و تصويرهای شهوت انگيز

٥  ــ استقامت در برابر تحريک ديگران برای ديدن يک فيلم يا يک پيام نامناسب و توانايی «نه» 
گفتن به آن ها

٦  ــ انتخاب دوست ديندار و نماز خوان و معاشرت نکردن با افراد بی بند و بار
٧ــ استفاده از لباس مناسب با شأن و منزلت انسان مسلمان

و  اعياد  ندبه،   دعای  و  کميل  دعای  مجالس  مانند  مذهبی،  مراسم  و  جلسات  در  شرکت  ٨   ــ 
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عزاداری ها و سخنرانی های پر محتوا
٩ــ دوری از مجالس تشويق کننده و تحريک کننده به گناه

١٠ــ انجام ورزش، به صورت مرتب، با دوستان همفکر و مناسب
١١ــ توجه به نصيحت ها و خيرخواهی های پدر و مادر

١٢ــ کنترل نگاه به نامحرم
١٣ــ برنامه ريزی برای افزايش معرفت دينی و مطالعٔه کتاب های علمی، تاريخی، ادبيات و شعر

١٤ــ معاشرت بيشتر با خويشان و نزديکانی که معنويت را در انسان تقويت می کنند.
١٥ــ عاقبت انديشی در کارها و تصميم گيری براساس فکر و انديشه

در ميان پيشنهادهای باال   ، پنج پيشنهاد را که از نظر شما مؤّثرتر است  ، انتخاب کنيد.
١ـ........................................................... ...
 ............................................................. ٢ـ 
 ............................................................. ٣ـ 
٤ـ.............................................................. 
٥ـ.............................................................. 

٢ــ اهداف ازدواج: يکی از مهم ترين تصميم گيری های زندگی هر انسانی، تصميم گيری برای 
ازدواج است. اين تصميم گيری نبايد بدون فکر و برنامه ريزی قبلی باشد. پس شايسته است که به تدريج 
دربارٔه هدف خود از ازدواج فکر کنيم و هوشمندانه وارد اين مرحلٔه زندگی شويم. خداوند چهار هدف 

برای تشکيل خانواده قرار داده است.
اّول: پاسخ به نياز جنسی: ابتدايى ترين زمينٔه شکل گيرى نهاد خانواده، نياز جنسى مرد و زن 
به يکديگر است. اين نياز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز مى شود، اّولين کشش و جاذبه را ميان 
زن و مرد ايجاد مى کند و آنان را به سوی تشکيل خانواده می کشاند. براثر ازدواج و پاسخ صحيح به اين 

نياز، هر کدام از مرد و زن به يک آرامش روانی می رسند.
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دوم: انس با همسر: هر يک از زن و مرد، نيازمند به زندگی با ديگری هستند و اين نياز پس 
از بلوغ آشکار می شود. اين نياز به گونه ای است که اگر فردی از راه های نامشروع نياز جنسی خود 
يک  هم  کند، باز  زندگی  همسر  بدون  و  مجرد  اّما  باشد،  جنسی  آلودگی های  در  وغرق  کند  برطرف  را 

بی قراری و ناآرامی او را آزار می دهد که فقط با ازدواج و بودن در کنار همسر برطرف می شود.
برخى از ازدواج هاى ناموفق هم ريشه در همين موضوع دارند که زن يا مرد به اين نياز همسر 
خود توجهى ندارد و رفتارى آرامش بخش از خود نشان نمى دهد. تجربه هاى روان شناختى گوياى 
در  آرامش  مبدأ  و  است  بيش تر  آرامش  و  سکونت  ايجاد  در  مرد  به  نسبت  زن  توانايى  که  است  آن 

خانواده، اوست.

١ـ با تدبر در آيات درس مشخص کنيد که کدام آيه آرامشی را که ناشی از 
اين دو نياز است، بيان می کند؟ عبارت مربوط به اين آرامش را بنويسيد.

آيۀ………: ................................................
٢ـ برای اين که آرامش ناشی از انس و هم صحبتی ميان همسران پديد آيد ، 
قرآن کريم به دو ويژگی که بايد ميان زن و مرد باشد، اشاره می کند ، آن دو ويژگی 

کدامند؟
……………............………… و  ………...........………….…

نهاد  هيچ  و  است  فرزندان  بالندگى  و  رشد  بستر  خانواده  فرزندان:  پرورش  و  رشد  سوم: 
ديگرى نمى تواند جايگزين آن شود. فرزند، ثمرٔه پيوند زن و مرد و تحکيم بخش وحدت روحى آن هاست. 

آنان دوام وجود خود را در فرزند مى بينند و رشد و بالندگى او را پايدارى وجود خود مى يابند.
مسئوليتى که با آمدن فرزندان بر دوش پدر و مادر قرار مى گيرد، بسيار سنگين و غيرقابل چشم پوشى 
است. زن و مردى که ازدواج مى کنند و خداوند به آن ها فرزندانى مى بخشد، درحقيقت با خداوند پيمان 

بسته اند که اين هديه  هاى الهى را شکوفا کنند و به ثمر رسانند.
نهال ها  اين  رشد  به  که  شود  تنظيم  به گونه اى  بايد  مادر  و  پدر  بعدى  فعاليت هاى  تمام  بنابراين، 
مادر،  و  پدر  بى تدبيرى  به خاطر  که  فرزندان  استعدادهاى  از  هريک  کند.  کمک  آ ن ها  بالندگى  و 

((22))
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خودخواهى ها، چشم و هم چشمى ها و تسليم در برابر آداب و رسوم ساختگى، سرکوب شود، در پيشگاه 
خداوند مجازاتى به همراه دارد. بهداشت روانى و جسمى کودک و تعادل رفتارى و تعالى اخالقى وى 

يک خواست الهى است که از همان ابتداى ازدواج بايد مورد توجه قرار گيرد.

با تدبر در آيات درس   ، مشخص کنيد که کدام آيه   ، به اين هدف اشاره دارد؟ 
عبارت مربوط به آن را بنويسيد.

آيۀ ……………: .......................................... 

چهارم: رشد اخالقی و معنوی: عالی ترين هدف تشکيل خانواده، رشد اخالقی و معنوی هر 
يک از اعضای خانواده است.

پسر و دختر جوان با تشکيل خانواده زمينه هاى فساد را از خود دور مى کنند، مسئوليت پذيرى 
را تجربه مى نمايند، مهر و عشق به همسر و فرزندان را در خود پرورش می دهند، ايثار و از خود گذشتگى 
براى ديگرى را تمرين مى کنند، وفاداری، ُحسن خلق، مدارا، تحّمل رنج ها و سختی ها و بسياری از 

صفات اخالقی ديگر را در خود پديد می آورند.
فضائل  همين  رشد  و  کودکان  صحيح  تربيت  برای  مناسب  محيط  تنها  خانواده  براين،  عالوه 
اخالقی در آن هاست. البته، اين در صورتی است که پدر و مادر با مسئوليت خود آشنا باشند و آن را 

انجام دهند.

با تدبر در آيات درس، مشخص کنيد که کدام آيه، به اين هدف اشاره دارد؟ 
عبارت مربوط به آن را بنويسيد.

آيۀ ……………: .......................................... 
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نکتۀ مهم
برای اينکه يک ازدواج موفق داشته باشيم که هم به جدايی منجر نشود و هم سبب خوشبختی 
ابدی ما گردد، الزم است که هر چهار هدف را در تشکيل خانواده درنظر بگيريم و هدف چهارم را در 
اولويت قرار دهيم. اگر پس از تشکيل خانواده، به طور مثال،  فقط هدف اّول را دنبال کنيم و برای سه هدف 
ديگر تالش نکنيم، پس از مدتی، اختالفات ظاهر می شوند و دوری روحی و روانی از يکديگر زندگی را 
خسته کننده می کند. اّما اگر پس از تشکيل خانواده هر يک از زن و شوهر تالش کنند که در کنار ديگری 
اخالق حسنه را تمرين نمايند، به زودی محيطی آرامش بخش و سرشار از نشاط و لّذت شکل خواهد گرفت 

و اعضای خانواده تا آخر عمر با احساس رضايت و موفقيت در کنار هم زندگی خواهند کرد.۱

۱ــ دختران زودتر از پسران از سطح نياز اول مى گذرند و به هدف های باالتر توجه دارند. يعنی معموًال نيازهايى بيش از نياز جنسى 
آن ها را به سوى پسران مى کشاند.برخى از پسران که معموًال براى نياز سطح اول به سوى دختران مى روند، به ارتباطى موقت بسنده مى کنند و 
پس از مدت کوتاهى ارتباط خود را قطع مى کنند و کمتر به ارتباطى پايدار براى تشکيل خانواده مى انديشند. به همين جهت، گفته اند که براى 
تشکيل خانواده، عالوه بر نياز اول، آگاهى از نياز هاى ديگر که مدتى پس از بلوغ جنسى براى پسران حاصل مى شود، ضرورت دارد. از فوايد 

مهم مشورت دختران با پدران و مادران تشخيص موضوعاتى از اين قبيل است (رجوع کنيد به يادداشت هاى استاد مطهرى، ج ۵، ص ۳۰).

١ــ پس از تشکيل خانواده، تصميم هاى پدر و مادر تابعى از توجه به خانواده و اصل قرار دادن 
آن است. پدرى که درآمد مناسبى دارد و مى تواند وقت بيش ترى را با خانواده و فرزندان بگذراند اما 
چنان به شغل خود وابسته است که بودن با خانواده را فراموش مى کند، نمى تواند بگويد شغلم ايجاب 
مى کند که دير وقت به خانه بيايم. مادرى که شوهرش از درآمد کافى برخوردار است، نمى تواند بگويد 
و  مهر  از  را  کودکش  اين ترتيب،  به  و  بسپارم  مهدکودک  به  روز  هر  را  کودکم  که  مى کند  ايجاب  شغلم 

محبّت مداوم خود محروم کند. به همين جهت، رهبر معظم انقالب اسالمى مى گويند:
«بهترين روش تربيت فرزند، اين است که در آغوش مادر و با استفاده از مهر و محبّت او پرورش 
پيدا کند. يکى از وظايف مهم زن عبارت از اين است که فرزند را با عواطف، با تربيت صحيح، با دل دادن 
و رعايت دقت، آن چنان بار بياورد که اين موجود انسانى، چه دختر چه پسر، وقتى که بزرگ شد، از لحاظ 
روحى، يک انسان سالم، بدون عقده، بدون گرفتارى، بدون احساس ذلّت و بدون بدبختى ها و فالکت ها و 
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باليايى که امروز نسل هاى جوان و نوجوان غربى در اروپا و آمريکا به آن گرفتارند، بار آمده باشد. زنانى که 
فرزند خود را از چنين موهبت الهى محروم مى کنند، اشتباه مى کنند؛ هم به  ضرر فرزندشان، هم به ضرر 

خودشان و هم به ضرر جامعه اقدام کرده اند. اسالم، اين را اجازه نمى دهد.»
نيز  فساد  ازدياد  می شود،  جامعه  در  فساد  شدن  کم  سبب  خانواده  بنياد  پايداری  که  همان طور  ٢ــ 
سبب سست شدن اين بنيان می گردد. از اين رو، هر يک از ما که آرزومند داشتن خانوادٔه سالم و فرزندان 
سالم است، بايد در کاهش فساد اجتماعی مشارکت کند. کسی که در سنين جوانی، مرتکب برخی فسادها 
شده، نبايد انتظار داشته باشد که پس از تشکيل خانواده، محيط سالمی داشته باشد. البته در هر زمانی امکان 
توبٔه حقيقی هست، اّما بحث ما مربوط به شرايط عادی است. شيطان، با فريبکاری تمام به برخی جوانان 
چنين القاء می کند که بی بند و باری دورٔه جوانی امری عادی است و پس از ازدواج می توانی از اين بی بند   و 

باری دور شوی.
و  می داند  انسان  سقوط  پرتگاه  بدترين  و  شيطان  توطئه  خطرناک ترين  را  فساد  مسألٔه  کريم  قرآن 
فرزندان آدم را به شدت از آن بيم می دهد. قرآن کريم به ما اعالم می کند که شيطان و پيروان او،انسان ها را 
به پوشش های نامناسب و برهنگی وسوسه می کنند و از راه های مختلفی وارد می شوند تا ما را فريب دهند 
و به گناه بکشانند و پس از آلوده شدن به گناه نااميدی از بخشش خداوند و بازگشت و توبه را به ما تلقين 
اندام های  هم  تا  داده  قرار  جهت  بدان  را  پوشش  و  لباس  خداوند  که  می آموزد  ما  به  کريم  قرآن  می کنند. 
تحريک کننده را بپوشاند و در برابر نگاه های شهوت رانان حفظ کند و هم سبب آراستگی و زيبايی و وقار 
لباس  به  و  می خورند  را  شيطان  فريب  وقتی  که  می دهد  خبر  کسانی  تأسف بار  روش  از  کريم  قرآن  گردد. 
بدن نما و فساد روی می آورند، به توجيه کار خود برمی خيزند و می گويند ديگران هم چنين می کنند و خدا 
هم با اين کارها مخالف نيست. قرآن کريم با تعجب می پرسد: «آيا چيزی به خدا می بنديد که اصالً بدان علم 
نداريد!؟» سپس با تأکيد کامل می فرمايد: ای پيامبر به مردم بگو خداوند هر فساد و فحشايی را، چه پنهان و 

چه آشکار، حرام کرده و گناه شمرده است.١
بی حجابی، پوشش نامناسب و روابط نامشروع و خارج از محيط خانواده که در همين دهه های 
و  خانواده  بنيان  به  بزرگی  ضربٔه  چنان  شده،  پديدار  غربی  کشورهای  ميان  در  بار  اولين  برای  و  جديد 

فضائل اخالقی و کرامت انسانی وارد کرده که مانند آن در تاريخ بشر مشاهده نشده است.

۱ــ مجموعه مطالب ذکر شده از قرآن از آيات ۲۶ تا ۳۳ سورٔه اعراف، استخراج شده است.
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در جامعه  و دوستى  مهربانى  عامل گسترش  به  را  مى توان خانواده  1ــ چگونه 
تبدىل کرد؟

2ــ وقتى مى گوىىم باىد خانواده را اصل قرار داد و ساىر تصمىم ها را با آن تنظىم 
کرد، منظور چىست؟ چند نمونه ذکر کنىد.

چه  مقدس  نهاد  اىن  تقوىت  و  خانواده  اعـضای  سالمت  و  پاکـی  حفظ  برای 
راه هاىی پىشنهاد می کنىد؟ هر کدام از پدر، مادر، دختر و پسر چه کارهاىی را باىد برعهده 

بگىرند.
 با تعدادى از دوستان خود ىک گروه مشورتى تشکىل دهىد و نتىجٔه هم فکرى 

خود را در اىن زمىنه، به کالس گزارش کنىد.
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رسول خدا رسول خدا 
در اسالم، هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.در اسالم، هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست.1

زندگی  آغاز  و  همسر  انتخاب  زندگی،  تصميم های  حساس ترين  و  زيباترين  از 
مطالعه  به  است  شايسته  تصميم،  اين  حساسيت  و  اهميت  به خاطر  است.  مشترك 
آمادگی  با  آينده  در  تا  دهيم  افزايش  زمينه  اين  در  را  خود  آگاهی  و  بپردازمي  در   اين باره 
همسر  انتخاب  زمينۀ  در  جوانان  همۀ  برای  معموالً  بگيرمي.  تصميم   به درستی  و  الزم 

سؤال هايی پيش می آيد كه در اين جا بعضی از آن ها را مطرح می كنيم.
همسر مناسب و دل خواه، چه كسی است؟

همسر شايسته چه مسئوليت هايی را بر دوش می گيرد؟
چه موانعی در مسير ازدواج وجود دارد و چگونه می توان از آن ها عبور كرد؟

ِه ِمـَن الـتَّـۡزويـِج ــ من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ص ۴۰۹. ١ــ مـا بُـِنـَى ِبـنـاءٌ ِفـى اِۡالۡسـالِم َاَحـبُّ ِالَـى الـلّـّٰ

15
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
 ........................ َو ال تَـۡنـِکـُحـوا اۡلـُمـۡشـِرکـاِت 
 ........................ َحـّتـٰی يُـۡؤِمـنَّ …   
 ........................ َو ال تُـۡنـِکـُحـوا اۡلـُمـۡشـِرکـيـنَ 
 ........................ َحـّتـٰی يُـۡؤِمـنـوا ....  
 ........................ ِئـَك يَـۡدعـوَن ِالَـی الـّنـاِر  ـٰ ُاول
 ........................ ُه يَـۡدعـو ِالَـی اۡلـَجـنَّـِة  َو الـلـّٰ
 ........................ ۡذِنـه ی   َو اۡلـَمـۡغـِفـَرِة ِبـاِ
 ........................ َو يُـبَـِيّـُن ءايـاِتـه ی ِلـلـّنـاِس 
 ........................ روَن   لَـَعـلَّـُهـۡم يَـَتـَذکـَّ

بقره، ۲۲۱

پروردگارا مرا بر پادارندٔه نماز قرار ده ـالِة  َرِبّ اۡجـَعـۡلـنی ُمـقيـَم الـصَّ
و از فرزندانم نيز تـی    يـَّ َو ِمـۡن ُذِرّ

پروردگارا دعای مرا بپذير  ۡل ُدعـاِء   نـا َو تَـَقـبـَّ ـَّ َرب

 ........................ َنـا اۡغـِفـۡر   لـی   ـَّ َرب
 ........................ َو   ِلـواِلـَدیَّ َو ِلـۡلـُمـۡؤِمـنـيـنَ 
 ........................ يَـۡوَم يَـقـوُم الۡـِحـسـاُب 

ابراهيم، ۴۱

١٨٥

www.konkur.in

forum.konkur.in



به کمک توضيحات زير، ترجمه ها را تکميل کنيد.
: ايمان آورند           َيـۡدعـون: دعوت می کنند ال َتـۡنـکِـحـوا: ازدواج نکنيد           ُيـۡؤِمـنَّ

سوره/ آيهبا تفکر در آيات درس، پيام های زير را تکميل کنيد.

۱ـ شرط اصلی و اّولی در انتخاب همسر ، ………………بودِن اوست.
۲ـ همسری که …………، اعضای خانواده را به نافرمانی از خدا و بدبختی ابدی سوق 

می دهد.
۳ـ پدر و مادر با ايمان تالش می کنند فرزندانشان مؤمن باشند و …………… .

۴ـ فرزند با ايمان  ، همواره به پدر و مادر خود محبت می ورزد و ……………… .

………
………

………
………

پيامی که از آيات شريفٔه درس به دست می آيد، نشان دهندٔه مسئوليت زن و مرد در انتخاب همسر 
خداوند،  قبول  مورد  خانوادٔه  است.  شايسته  و  صالح  فرزندان  تربيت  و  رشد  گرفتن  دوش  به  و  آينده 
خانواده ای است که بر محور ايمان پايه گذاری شده و اعضای خانواده، در سائه اين کانون می توانند 
مسير رشد و تعالی را بپيمايند و به سعادت برسند. از اين رو، پيشوايان بزرگ ما، هر يک از دختر و 
پسر را راهنمايی کرده اند که چگونه قدم در امر ازدواج گذارند و چگونه برای زندگی مشترک آينده 
زندگی  آينده  در  بتوانيم  تا  می کنيم  توجه  بزرگواران  آن  راهنمايی  به  درس،  اين  در  کنند.  برنامه ريزی 

مشترک سالم و تعالی بخش تشکيل دهيم.
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انتخاب همسر و مسئوليت آينده
پس از تعيين هدف ازدواج، انتخاب زوج مناسب مطرح مى شود. طبق مقررات اسالمى، رضايت 
کامل زن و مرد براى ازدواج ضرورى است و اگر عقدى به زور انجام گيرد، باطل است و مشروعيت 

ندارد. 
اين  در  شدن  موفق  براى  مسئوليت زاست.  حال،  عين  در  و  ارزشمند  انتخاب،  قدرت  داشتن 
مسئوليت، بايد با چشم باز عمل کرد و به انتخابى شايسته دست زد. الزمٔه چنين انتخابى، تسلّط کامل 
بر شور و احساس جوانى است. همواره ديده ايم که عالقه و محبّت اوليه، چشم و گوش را مى بندد و 
عقل را به  حاشيه مى راند، به گونه اى که فريادهاى خيرخواهانٔه او را نمى شنوند. اين سخن زيباى امام 

على  مربوط به مواردى از همين قبيل است:
ـۡىِء ُيـۡعـمى َو ُيـِصـمُّ          عالقٔه شديد به چيزى آدمى را  کور و  کر مى کند.١ ُحـبُّ الـشَّ

از اين رو، پيشوايان دين از ما خواسته اند که در مورد همسر آينده با پدر و مادر خود مشورت 
و  مصلحت  معموالً  فرزند،  به  محبت  و  عالقه  علت  به  مادر  و  پدر  برسيم.  درست  انتخابى  به  تا  کنيم 
خوش بختى او را درنظر مى گيرند و به علت تجربه و پختگى شان، بهتر مى توانند خصوصيات افراد را 

دريابند و عاقبت ازدواج را پيش بينى کنند.
ازدواجى  به  را  آن ها  و  کنند  تحميل  فرزندانشان  بر  را  خود  نظر  نبايد  مادران  و  پدران  البته 
ناخواسته بکشانند. شايسته است محيط خانواده، محيط هم دلى، اعتماد به بزرگ ترها، شنيدن نظريات 
يکديگر و به خصوص، محيط محبّت و ايثار باشد تا بهترين تصميم ها گرفته شود و حسرت و پشيمانی 

کمتر پيش بيايد.
از همين منظر است که ضرورى بودن اجازه پدر براى دختران روشن مى شود.

جنس  عالقٔه  و  محبت  فضاى  در  که  آن گاه  دختر،  عاطفى  ظرافت هاى  و  روحى  لطافت هاى 
مخالف قرار مى گيرد، احتمال ناديده گرفتن برخى واقعيت ها و کاستى ها را به دنبال دارد؛ عالوه بر اين، 
چون دختران به خاطر حيا و عزت نفس قوى خود، در ازدواج پيش قدم نمى شوند و طلب و درخواست 
از طرف پسر  صورت می گيرد، ممکن است حيا مانع از آن بشود که دختر همٔه ويژگی های پسر و سابقٔه 
احساسات خود غلبه  پدر که بر  مواقعى،  چنين  کند. در  تصميم گيری  کامل  بشناسد و با آگاهی  او را 

١ــ خاتمة المستدرک، ميرزاى نورى، ج ۱، ص ۲۰۱.

١٨٧

www.konkur.in

forum.konkur.in



دارد و نيز داراى تجارب فراوان و شناخت کامل از جنس مرد است، مى تواند به سان باغبانى دلسوز و 
کاردان از گل لطيف و ظريف خويش مراقبت کند و به راهنمايى او بپردازد.١

معيارهاى همسر شايسته
اولين قدم برای تشکيل خانواده، انتخاب همسر خوب است. هرگونه سهل انگارى و تصميم گيرى 
عجوالنه که بيش تر تحت تأثير احساسات يا اجبار و تحميل بستگان و دوستان صورت مى گيرد، پشيمانى 

بعدى را به دنبال دارد.
از نظر قرآن کريم، مهم ترين معيار همسر شايسته، با ايمان بودِن  اوست. اگر اين معيار در فردی 
وجود نداشته باشد، ازدواج با او حرام می شود. هر قدر ايمان يک فرد قوی تر باشد، شايستگی او برای 

همسری بيش تر است. معيارهای ديگری که بايد مورد توجه قرار گيرند، عبارت اند٢:

معيارهارديفمعيارهارديف
١
٢
٣
٤
٥
٦

اصالت خانوادگی
پوشش مناسب اسالمی

عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف
صداقت با همسر
سالمت جسمی

انجام عبادات، به خصوص نماز

٧
٨
٩
١٠
١١
١٢

عاقل و فهيم بودن
اخالق خوب و خوش رويی

قناعت در زندگی
کسب و کار حالل

زيبايی و مورد پسند بودن
داشتن دوستان درستکار و سالم

١ــ طبعًا تأکيد بر اجازه پدر براى آن است که گاه، ممکن است دخترى على رغم توصيه هاى پدر، علت خيرخواهى و راهنمايى او را 
درک نکند. در اين صورت، التزام به اجازه پدر او را از افتادن در دام زندگى ناپايدار و نامطلوب بازخواهد داشت؛ بنابراين، اجازه پدر نه تنها 
محدوديتى براى دختران نيست بلکه لطفى از جانب خداوند براى آنان است؛ زيرا در بيش تر موارد نظر پدر و دختر يکى مى شود. تنها در صورت 
خالف  پدر  تصميم  اگر  اوست.  مصلحت  خالف  يا  و  دختر  صالح  به  يا  هم  صورت  اين  در  البته  مى شود.  منتفى  ازدواج  که  است  توافق  عدم 
مصلحت باشد، دختر مى تواند با کمک بستگان پدر را قانع کند و اگر پدر استبداد ورزد و به مصلحت فرزند توجه نکند (که البته بسيار استثنايى 

و نادر است)، مراجع قانونى حق دختر را به وى بازخواهند گرداند.
٢ــ برای کسب اطالع بيشتر، به کتاب «خانواده در قرآن» از دکتر احمد بهشتی و «همسرداری» از آيت الله ابراهيم امينی مراجعه 

کنيد.
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دهيم،  قرار  طبقه  سه  در  اهميت،  نظر  از  را  مورد  دوازده  اين  بخواهيم  اگر 
چه  و  می گيرند  قرار  است  مهم ترين  که  اّول  طبقۀ  در  شماره هايی  چه  شما  نظر  به 

شماره هايی در طبقۀ دوم و سوم؟

طبقۀ سومطبقۀ دومطبقۀ اّول

راه هاى شناخت همسر
تحقيق دربارٔه همسر آينده، به اندازه اى که به کمک آن بتوان به اطمينان در تصميم گيری رسيد، 
ضرورى است. تحقيق بايد نتيجه بخش باشد و در چهارچوب ضوابط و معيارهاى الهى صورت گيرد؛ 
بنابراين، تحقيق دربارٔه همسر آينده را نبايد با معاشرت هايى که منشأ آن تنها هوس هاى زودگذر است، 
اشتباه کرد. اين گونه معاشرت ها، هر چند با عنوان هايى مانند شناخت روحئه همسر و امتحان او باشد، 
نتيجه بخش نيست و آثار زيان بار ديگرى دارد که به خاطر همان آثار، خداوند اجازٔه اين گونه معاشرت ها 
احساسات بر هر دو نفر حاکم مى شود و هرطرف اصرار  را نداده است. در اين معاشرت ها که معموالً 
اين  بيش تر  هم  معموالً  شود.  واقع  ديگرى  محبوب  تا  دهد  نشان  هست  آن چه  از  بهتر  را  خود  دارد 
معاشرت ها به سستى رابطه و جدايى مى انجامند. متناسب با فرهنگ اسالمى، راه هاى زير براى شناخت 

کسی که تصميم به ازدواج با او را داريم، پيشنهاد مى شود:
١ــ تحقيق دربارٔه خانوادٔه همسر و موقعيت اعضاى خانواده در محل زندگى و محل کار.

٢ــ شناخت دوستان همسر و کسانى که او با آن ها معاشرت بيش ترى دارد.
٣ــ تحقيق دربارٔه روحيات و ُخلقيات همسر در محيط کار يا محّل تحصيل.

٤ــ معاشرت خانواده هاى دوطرف با يک ديگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در اين معاشرت ها.
٥  ــ مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان.

٦  ــ گفت و گو با يکديگر در جلسات حضورى و طرح نظريات و ديدگاه ها دربارٔه موضوعات مختلف.
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هريک از اين راه ها را بررسى کنيد و بگوييد که هرکدام از اين راه ها چگونه در تشخيص 
همسر آينده به ما کمک مى کند.

زمان ازدواج
اکنون جا دارد اين سؤال را بررسى کنيم که سن مناسب ازدواج کدام است. در اين ميان، دختران 

و پسران با پيشنهادهاى گوناگونى روبه رو هستند که هريک از آن ها بر محورى خاص، تأکيد مى کند.
نبايد از ياد ببريم که ازدواج، براى رفع نيازهاى طبيعى و پاسخ گويى به قانون خلقت انجام مى شود. 
اگر به اين نيازهاى طبيعى در زمان و موقعيت مناسب پاسخ داده نشود، مانند ساير نيازها، اختالالت و 
مشکالت خاص خود را به دنبال دارد و آسيب هاى جبران ناپذير روانى، اخالقى و اجتماعى وارد مى کند. 
و  حاالت  در  تعادل  درونى،  رضايت  احساس  طبيعى،  رشد  روحى،  و  جسمى  سالمت  نشاط،  شادابى، 
رفتار، خوش رويى و خوش خلقى، کاهش فشار جنسى، و سالمت اخالقی جامعه از فوايد ازدواج به موقع 
است. تأخير در ازدواج سبب افزايش فشارهای روحی و روانی، روابط نامشروع و آسيب های اجتماعی 
می گردد. کاهش روابط نامشروع و آسيب هاى اجتماعى و روانى از فوايد ازدواج به موقع است. زندگى 
يک جوان در کنار کسى که همسر او محسوب مى شود، چنان برکتى براى جسم و روح او دارد و چنان 

لذتى را به ارمغان مى آورد که هيچ چيز ديگرى جاى آن را نمى گيرد.
اّما اگر فردى بخواهد در قالبى غير از ازدواج به نياز جنسى خود پاسخ دهد، در آن صورت، لذت 
آنى برخاسته از گناه، پس از چندى روح و روان فرد را پژمرده مى کند و شخصيت او را مى شکند. اين گونه 
اشخاص، به جاى بازگشت به مسير درست، براى فرار از اين پژمردگى به افراط در گناه کشيده مى شوند 
اّما نمى دانند که روحشان مانند تشنه اى است که هرچه بيش تر از آب دريا مى نوشد، بر تشنگى اش افزوده 

مى شود و بى قرارى اش شدت مى يابد.
آمادگى برای ازدواج نيازمند دو بلوغ است: يکى بلوغ جنسى و ديگرى بلوغ عقلى و فکرى که 
مدتى پس از بلوغ جنسى فرا می رسد. با رسيدن بلوغ عقلی، جوان در می يابد که بايد زندگی را بسيار جّدی 
گرفت و برای آينده برنامه ريزی کرد. توجه به داشتن شغل و پيدا کردن کار، فکر کردن دربارهٔ ويژگی های 
همسر، تنظيم خرج و هزينٔه خود و دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی است. نبايد فاصلٔه ميان 
بلوغ جنسى و عقلى با زمان ازدواج زياد شود و تشکيل خانواده به تأخير افتد. به همين علت پيشوايان 
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ما همواره دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب کرده و از پدران و مادران خواسته اند که با 
کنار گذاشتن رسوم غلط شرايط الزم براى ازدواج آنان را فراهم کنند و به خاطر برخى پندارهاى باطل 

فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسيب ها نسازند.
پيامبر اکرم  مى فرمايد:

کسى که ازدواج کند، نصف دين خود را حفظ کرده است؛ پس، بايد براى نصف ديگر از خدا پروا 
داشته باشد.١

اين جملٔه کوتاه اهميت ازدواج را به خوبى مى رساند و نشان مى دهد که چگونه نيمى از ديندارى 
انسان با ازدواج حفظ و نگه دارى مى شود.

ايشان هم چنين مى فرمايد: براى دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنيد تا خداوند 
اخالقشان را نيکو کند و در رزق و روزى آن ها توسعه دهد و عفاف و غيرت آن ها را زياد گرداند.٢

امام صادق  نيز مى فرمايد:
دو رکعت نماز شخص متأهل، برتر از هفتاد رکعت نمازى است که شخص مجرد مى خواند.٣

مشکالت پيش رو
وقتى به واقعيت ها نگاه مى کنيم و شرايط جامعه و خانواده ها را از نظر مى گذرانيم، مى بينيم که 
ازدواج به موقع با مشکالتى روبه روست و اّولين سؤالى که به ذهن جوان خطور مى کند اين است که با 
وجود مشکالت اقتصادى فراوان، چگونه مى تواند ازدواج کند. چاره انديشى در اين مورد به  بخش هاى 
مختلفى از جامعه مربوط مى شود. آن ها بايد با برنامه ريزى صحيح، به تدريج از شمار مشکالت بکاهند و 

امکان ازدواج به موقع را فراهم آورند. برخى از اين مشکالت عبارت اند از:
١ــ نياز به مسکن

٢ــ هزينه هاى ازدواج و تأمين خانواده
٣ــ طوالنى شدن زمان تحصيالت دانشگاهى

٤ــ توقعات غيرضرورى که بر اثر برخى آداب و رسوم غلط بر خانواده تحميل مى شود.
٥ ــ رقابت هاى نابجاى خانوادگى

١ــ بحاراالنوار، عالمٔه مجلسى، ج ۱۰۰، ص ۲۱۹.
۲ــ نوادر راوندى، ص ۳۶.

۳ــ رسالٔه نوين، امام خمينى (ره)، با توضيحات عبدالکريم بى آزار شيرازى، ص ۶۶.
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۶    ــ الگو قرار ندادن روش پيشوايان دين و بى توجهى به راهنمايى هاى آنان.
البته مديريت و تدبير پدران و مادران می تواند بسياری از مشکالت را از ميان بردارد و شرايط 
ازدواج آسان را فراهم کند. دختران و پسران جوانی که حفظ عفاف و پاکدامنی را اصل قرار داده اند، 
می توانند با کاستن از توقعات خود، يک زندگی مشترک ساده و صميمی را با همکاری ساير اعضای 

خانواده آغاز کنند.

با توجه به مشکالت ياد شده، برای اين که ازدواج در زمان مناسب خود انجام شود 
و تأخير آن به حداقل برسد  ، راه حل های پيشنهادی شما برای گروه های زير چيست؟
۱ـ مسئوالن جامعه          ۲ـ پدرها و مادرها           ۳ـ دختران و پسران

خواستگارى
معموالً خواستگارى از طرف پسر اعالم و قبول و رضايت از طرف دختر صورت مى گيرد. اين 
سنت پسنديده بيانگر کرامت، عزت نفس و حياى دختر و نيز نشانٔه آن است که پسر است که بايد سؤال 
و درخواست کند و دختر است که مى تواند بپذيرد يا رد کند. به تعبير ديگر، اين پسر است که بايد ابتدا 
محبّت خود را اعالم کند و به دنبال دختر بيايد تا دختر اين اعالم محبّت را بررسى کند و پاسخ دهد. اين 
به اقتضاى احترام و براى حفظ عظمت و شخصيت دختر است. دختر به طور طبيعى و فطرى، مردى 

را براى همسرى مى پسندد که به دنبال او بيايد و اعالم محبّت و وفادارى کند.
البته، طرح خواستگارى از سوى مرد بدين معنا نيست که دختران همسر مناسب خود را انتخاب 
بايد  اّما  گيرد  صورت  مى تواند  کار  اين  ننمايند.  معرفى  وى  به  را  خود  غيرمستقيم  يا  مستقيم  و  نکنند 
شرايطى فراهم کرد که مرد درخواست ازدواج را به  خانوادٔه دختر بدهد تا درصورتى که امکان ازدواج 

فراهم نشد، کرامت و عزت نفس دختر حفظ شود.
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نمونٔه زيباى چنين موردى، ازدواج پيامبر اکرم   با حضرت خديجه پيش از نبوت است. 
پيامبر اکرم   در مکه به درست کارى و امانت دارى مشهور بود و حضرت خديجه اين را مى دانست 
اّما پس از اين که مال التجارٔه زيادى در اختيار پيامبر  قرار داد و ايشان را براى يک سفر تجارى 
به شام فرستاد و امانت دارى و درست کارى ايشان را در عمل ديد و اخالق کريمانٔه ايشان را مشاهده 
حضرت  اين که  تا  نداشت  توجهى  موضوع  اين  به  پيامبر  اّما  شد.  پيامبر  اخالق  و  رفتار  شيفتٔه  کرد، 
خديجه عالقه و محبّت خود را به پيامبر   با کسانى از خويشان خود که با پيامبر  نيز دوستى 
داشتند، در ميان نهاد و آنان پيامبر   را مطلع کردند و دربارٔه شخصيت ممتاز حضرت خديجه با 
ايشان سخن گفتند. پيامبر   که حضرت خديجه را همسرى مناسب براى خود ديد، به خواستگارى 

ايشان رفت و ازدواج اين دو بزرگوار صورت گرفت.١
آيا دختران و پسران می توانند قبل از ازدواج دوستی خصوصی داشته باشند؟ 

در بسياری از موارد ديده شده آنان که به تعبير قرآن کريم، دارای قلبی مريض هستند۲ و فقط به 
دنبال هوسرانی خود و سوء استفاده از طرف مقابل می باشند، به بهانٔه ازدواج در آينده، از در دوستی 
وارد می شوند و پس از مدتی، بدون دليل قانع کننده جدا می گردند و دوستی با ديگری را آغاز می کنند. 
شور و احساسات جوانی، گاهی آنقدر قوی است که فرصت رفتار عاقالنه را از انسان می گيرد و وقتی 
متوجه می شود که زمان را از دست داده و زيان تصميم عجوالنٔه خود را ديده است. بهترين راه عبور 
سالم و بی خطر از دورهٔ تجّرد و ورود به زندگی خانوادگی، اعتماد به راهنمايی خداوند و رعايت دستوراتی 

است که او به ما داده است. بنابراين شايسته است به نکات زير توجه کنيم: 
١ــ هر انسانی، چه زن و چه مرد، کسی را برای همسری می پسندد که قبل از ازدواج عفيفانه 
زندگی کرده و با جنس مخالف رابطه نداشته باشد. زيرا می داند چنين کسی در طول زندگی مشترک هم 

به او خيانت نخواهد کرد. 
عامل  و  کند  پيشه  هوسرانی  و  نکند  رعايت  را  ازدواج  از  قبل  پاکدامنی  و  عفاف  هرکس  ٢ــ 
انحراف ديگری شود، کار او در جهان بی پاسخ نخواهد ماند و مکافات آن در همين دنيا به صورتی به 
خودش بازخواهد گشت و از جايی ضربه خواهد خورد که پيش بينی آن را نمی کند. اين مکافات، عالوه 

بر مجازات سنگين اخروی است. 
۱ــ يادداشت هاى استاد مطهرى، ج ۵، ص ۱۱۰؛ سالم بـر خورشيد، سيد على اکبر حسينى، ج ۱، ص ۱۱ به بعد؛ زندگى حضرت 

محمد  ، سيدهاشم رسولى محّالتى، ص ۹۱.
۲ــ احزاب، ٣٢.
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٣ــ پسران غيور، دختران ديگر را در جای خواهر خود قرار می دهند و همان طور که اگر  نامحرمی 
از روی هوس قصد تعّرض به خواهرشان را داشته باشد، غيرتشان به جوش می آيد، همين حالت را نسبت 
به دختران ديگر دارند و به خودشان اجازٔه بی حرمتی به او را نمی دهند. زيرا در همان لحظه، خانوادٔه 

خود را جلو چشم خود مشاهده می کنند. 
٤ــ دختران باحيا و عفيف، همواره به فکر آنند که با همين حالت عفاف با همسر آيندهٔ خود روبه رو 
شوند و پاک وارد خانٔه همسر گردند. از اين رو نمی گذارند هوسرانان متوجه آن ها شوند. اين دختران 
به گونه ای در خيابان، مدرسه، دانشگاه و ساير مراکز عمومی رفت و آمد می کنند که کمترکسی به خود 

اجازه می دهد به آنان بی حرمتی کند. 
آنان که اين اصل را رعايت نمی کنند، خودشان سبب تحريک حس شهوت ديگران می شوند و 
زمينٔه بی حرمتی به شخصيت خودرا برای مردان هوسران فراهم می کنند. آيا شخصيت باکرامت و عفاف 

ما آن قدر ارزش ندارد که مقداری سختی را تحمل کنيم اّما مانع بی حرمتی به خود شويم؟ 
فرزندانش در  ٥ ــ هر دختر و پسری در دوران تجّرد بايد همان گونه زندگی کند که آرزو دارد 
آينده همان طور باشند و نيز انتظار دارد خواهر و برادرش همان گونه باشند. همان طور که گفته شد، نظام 
حاکم بر جهان خلقت، عکس العمل ضروری را در لحظٔه مناسب نسبت به کسی که خيانت می ورزد، 
نشان خواهد داد و اين سّنت خداست. اين جمله که «خيلی ها هوسرانی کردند و ضربه ای نديدند» برای 
فريب دادن افراد ديگر و پهن کردن دام های بعدی است. چوب خداوند صدا ندارد، اّما ضربٔه آن قاطع 

و محکم در زمانی که گناهکار فکرش را هم نمی کند، وارد می شود. 
٦ــ لذت واقعی زندگی را کسی می چشد که مطابق دستور خداوند، با عفت و حيا و با غيرت وارد 
فريبکاران وارد فضای هوس آلود می شوند، پس از مدت  آنان که با فريب  مشترک شود. همٔه  زندگی 

کوتاهی دچار يک زندگی تلخ می گردند که تا پايان عمر گريبانشان را رها نمی کند. 
٧ــ قرآن کريم به صورت قاطع مردان و زنان را از دوستی پنهانی با يکديگر که باقی ماندهٔ دوران جاهليت 
بود، منع می کند۱ و از مرد و زن می خواهد که فقط طريق ازدواج را پيش بگيرند. زيرا عاقبت اين گونه روابط 

زيان روحی و عاطفی برای هرکدام از زن و مرد و گسترش بی بند وباری در جامعه می شود. 
و  کرد  غلبه  عقل  بر  احساس  بار  يک  اگر  است.  فريبکاران  دام  از  رهايی  راه   بهترين  توبه  ٨  ــ 
گناهی از ما سر زد، نبايد فريب دوم را هم خورد و نبايد گفت «آب که ازسرگذشت، چه يک وجب و چه 
ده وجب» نه، توبٔه واقعی کاری می کند که انسان دوباره به پاکی اّولی برسد. زيرا «نيکی ها از بين برندٔه 

بدی ها هستند.» (هود، ١١٤) 
۱ــ مائده، ٥ و نساء، ٢٥.
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٩ــ پس وظيفٔه جوانی که به بلوغ جنسی و عقلی رسيده، اّما هنوز امکان ازدواج پيدا نکرده چيست؟ 
قرآن کريم دربارٔه چنين جوانی می فرمايد: 

راه عفاف را پيش گيرند کسانی که ذيـنَ  وَ    ۡلـَيـۡسـَتـۡعـِفـِف الـَّ
امکان ازدواج برايشان نيست  ال يَـِجـدوَن ِنـکـاًحـا   

ُه ِمـۡن فَـۡضـِلـه ی        تا خداوند نياز آنان را برطرف سازد، از فضل خود.          َحـّتـٰی يُـۡغـِنـَيـُهـُم الـلـّٰ
نور، ۳۳

غريزٔه  که  خدايی  زيرا  نمی پذيرد.  را  نفس  مهار  و  پاکدامنی  و  عفاف  جز  راهی  هيچ  کريم  قرآن 
جنسی را به انسان داده، هم او به انسان نيروی ايمان و اراده ای بخشيده که بتواند خويشتن داری کند 
و مانع گناه شود. برای اين که عفاف و مهار نفس آسان تر شود، می توان از اقدامات ١٥ گانه ای که در 

درس قبل پيشنهاد شد، استفاده کرد. 

١ــ چهار مورد از مهم ترين معيارهای همسر شايسته را مشخص کنيد. 
٢ــ اگر فاصله ی بين بلوغ و ازدواج طوالنی شود، چه مشکالتی پيش می آيد؟ 

مراسم عروسی، آغاز زندگی زن و مرد است. امروزه اين مراسم با برنامه های مثبت 
و منفی و صرف هزينه های گوناگون برگزار می شود. 

از آن جا که احتماالً تاکنون در چند مراسم عروسی شرکت کرده ايد، اين موضوع 
را بررسی کنيد. 

بوده  هماهنگ  الهی  دستورات  و  احکام  با  مراسم  اين  برنامه های  از  يک  کدام  ١ــ 
است؟ 

٢ــ کدام يک از برنامه های آن با احکام و دستورات الهی هماهنگ نبوده است؟ 
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تشكيل  سوی  به  را  اصلی  گام  مرد  و  زن   ، همسر  انتخاب  با 

خانواده برمی دارند و احساسی جديد در آن ها پديد می آيد. بستگان 

و نزديكان تالش خود را برای برگزاری مراسم ازدواج آغاز می كنند 

و در سامان دادن به خانه و زندگی جديد آن ها را ياری می دهند. در 

همين حال، مسأله ای جديد اين دو زوج را در انديشه ای عميق فرو 

برده است:

را  خوشبخت  و  سعادتمند  خانوادۀ  يك  می توانيم  چگونه  ــــ 

به وجود آوريم؟
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آيات زير را به دقت و زيبا قرائت کنيد.
آنان که ايمان آوردند ذيـَن ءاَمـنـوا   وَ  الـَّ

و فرزندانشان در ايمان از آنان پيروی کردند ُتـُهـۡم ِبـايـمـاٍن  ـَّ ي بَـَعـۡتـُهـۡم ُذِرّ وَ  اتـَّ
فرزندانشان را به آنان ملحق می کنيم َتـُهـمۡ  ـَّ ي َالۡـَحـۡقـنـا ِبـِهـۡم ُذِرّ

و از عملشان چيزی کم نمی کنيم َو ما َالَـۡتـناهُـم ِمۡن َعـَمـِلـِهۡم ِمۡن َشۡیٍء 
هر کسی در گرو کاری است که کرده کُـلُّ اۡمـِرًیٔ ِبـمـا کَـَسـَب َرهـيـنٌ 

طور ، طور ، ٢۱٢۱
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َك   ـُّ َو َقـضـٰى َرب
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َاّال تَـۡعـبُـدوا ِاّال   ِايّـاهُ  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َو ِبـالۡـواِلـَديـِن ِاۡحـسـانًـا 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . ِاّمـا يَـبۡـلُـَغـنَّ ِعـۡنـَدَك الۡـِکـبَـرَ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . َاَحـُدهُـمـا َاو ِکـالهُـمـا 

. . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . فَـال تَـُقـۡل لَـُهـمـا ُاّفٍ  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ  ال  تَـۡنـَهـۡرهُـمـا  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . وَ    ُقـۡل لَـُهـمـا َقـۡوالً کَـريـًمـا 

ۡحَمِة  و به آن دو فروتنی کن، از روی مهربانی؛ ِلّ ِمـَن الـرَّ وَ   اۡخـِفـۡض لَـُهمـا َجـنـاَح الـذُّ
َو ُقـل َرِبّ اۡرَحـۡمـُهـمـا        و بگو: پروردگارا آن دو را ببخشای

يـانـی َصـغـيـًرا        آن گونه که مرا در کودکی پرورش دادند ـَّ کَـمـا َرب
ِاسراء، ِاسراء، ٢٣٢٣و و ٢٤٢٤
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به کمک عبارات زير، ترجمٔه آيات را تکميل کنيد.

: برسند               کِبَر: پيری                َقـضـٰى: حکم کرد، فرمان داد             َيـۡبـُلـَغـنَّ
        کِـالُهـمـا: هر دوی آن ها                    ال َتـۡنـَهـۡرُهـمـا: ايشان را از خود مران

پيمان ازدواج
پيمان ازدواج که عقد نام دارد، تعهد رسمى و شرعى دختر و پسر براى تشکيل خانواده است. 

اين پيمان چند شرط اصلى دارد که عبارت اند از:
۱ــ اعالم رضايت دختر و پسر و اجبارى نبودن ازدواج براى هيچ کدام.

٢ــ اذن پدر براى ازدواج دختر.
٣ــ ِصداق يا َمهريّـٔه زن.

در پيمان زناشويى، مرد به نشانٔه ارزشى که براى زن قائل است و اعالم صداقت خود در محبّت 
به همسر، متعهد مى شود که هديه اى را به عنوان «َمهر» به زن تقديم کند. قرآن کريم از دو کلمٔه «ِنۡحلَة» و 
«ِصداق» برای َمهر استفاده کرده است.١ نحله به معناى هديه و پيشکش و ِصداق به معناى نشانٔه صداقت 

و راستى است. 
بنابراين، مهر و محبّت پشتوانٔه اصلی تحکيم خانواده است نه مهريه که جنبٔه اقتصادی و مالی 
دارد. افزايش ميزان مهريّه ها نه تنها مانع جدايى نشده، بلکه آمارها نشان می دهد که طالق در اين گونه 
خانواده ها بيش تر است. به همين جهت، پيشوايان ما زنانى را که فقط با تعيين مهريّه هاى زياد و شرايط 

مالى سنگين حاضر به ازدواج مى شوند، بى برکت دانسته اند.٢

نقش همسران در زندگى مشترک
وقتى که يک دختر و پسر پيمان ازدواج مى بندند و زندگى مشترک را آغاز مى کنند، به معناى اين 

١ــ نساء، ۴.  
٢ــ من ال يحضره الفقيه، شيخ صدوق، ص ۴۱۰.
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است که نقش جديدى را پذيرفته و به اجراى آن نقش متعهد شده اند. آنان مى دانند که هر برنامٔه ديگرى، 
نبايد مسئوليت آن ها را نسبت به خانواده تحت الشعاع قرار دهد و بدان آسيب رساند. هم چنين، مى دانند 
که زن و شوهر مکمل يک ديگرند و هريک بايد نقش خود را انجام دهند. زن و مرد، در احساسات و 
عواطف و برخی ديگر از خصوصيات روحی و جسمی با يکديگر تفاوت هايی دارند. عدم آشنايی با اين 
يکديگر می شود و زمينٔه رنجش را در همان آغاز  تفاوت ها سبب اختالف سليقه و انتظارات نابجا از 
ازدواج فراهم می کند. نقش ها و مسئوليت های زن و مرد بايد متناسب با ويژگی های هر کدام باشد. مرد، 
برای زن خود همسر و برای فرزندانش پدر است و زن برای شوهر خود همسر و برای فرزندانش مادر 

است. بر اين مبنا، مرد و زن داراى نقش هاى مشترک و اختصاصى اند.
يادآورى اين نکته ضرورى است که وقتى از نقش ها سخن مى گوييم، منظورمان اين نيست که 
هرکس فقط نقش خود را ايفا کند و به کمک ديگرى برنخيزد. خانواده جايگاه همدلى و هميارى است و 
زن و مرد يار و مددکار يک ديگرند، در کارها با هم و با فرزندان مشورت مى کنند، با پشتيبانى و هميارى 
يک ديگر کارها را به پيش مى برند و در صورت ضرورت، يکى بار ديگرى را هم بر دوش مى کشد. حضرت 
علی  با اين که مسئوليت های سنگين اجتماعی فراوانی داشت، هرگاه که به خانه می آمد، به کمک 

حضرت فاطمه  می شتافت و کارهای داخل منزل را انجام می داد.

نقش مرد
۱ــ تأمين هزينۀ زندگى خانواده: در زندگى زناشويى، تأمين هزينه هاى الزم از جهت خوراک، 
پوشاک، مسکن و آن چه براى آسايش و رفاه شايستٔه همسر ضرورت دارد، بر عهدٔه شوهر است. اين 
وظيفٔه مالى که بر عهدٔه مرد قرار مى گيرد، از نظر شرعى و حقوقى، به پرداخت نََفقه تعبير شده است. در 

اين جا بايد توجه داشته باشيم که:
ــ شرط پرداخت نفقه، نيازمند بودن زن نيست، بلکه انجام وظايف همسرى است. اگر زن ثروتمند 
هم باشد، باز هم اين تکليف بر عهدهٔ مرد است و اگر زن درآمد خود را در هزينٔه خانواده مصرف مى کند، به 
همسر خود کمک کرده است که کمکی بسيار ارزشمند محسوب می شود و دارای پاداش اخروی است.

ــ درصورتى که مرد با وجود توانايى، نفقه را نپردازد و نيازهاى همسرش را تأمين نکند، دادگاه 
اسالمى وظيفه دارد حّق زن را بگيرد و به او باز دهد.

تأمين هزينٔه زندگى فرزندان نيز بر عهدٔه مرد است. مرد وظيفه دارد از راه کار و کسب حالل، 
خوراک، پوشاک و مسکن فرزندان و ساير ابزار و وسايل زندگى آنان را فراهم کند. در هيچ کدام از اين 
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موارد وظيفه و تکليفى بر عهدٔه زن نيست. اين امر سبب می شود که زن بدون نگرانی و دغدغٔه کسب و 
کار به تربيت فرزندان بپردازد و برای آن برنامه ريزی کند و فرزندانی سالم، درستکار، باتقوا و مفيد برای 

جامعه تربيت نمايد و اين، ارزشمندترين کارهاست.
البته، اگر زن درآمد اقتصادی داشت، مالک آن است و تأمين هزينه های زندگی بر عهدهٔ او نيست.

۲ــ مديريت و نگاهبانى از حريم خانواده: هر اجتماعی، هر چند کوچک، نياز به مدير و 
مسئول دارد. اگر مديريت نباشد، تقسيم کار به خوبی صورت نمی گيرد و در هنگام بروز مشکالت، افراد 
آن اجتماع نقش خود را به خوبی ايفا نمی کنند. از اين رو، خانواده نيز نيازمند مديريتی است که مسئوليت 
را بپذيرد. نقش ديگر مرد، مديريت خانواده و حفظ آن از خطرها و آسيب های درونی و بيرونی است. 
انجام درست اين مسئوليت نيازمند برنامه ريزی، مشورت با ساير اعضای خانواده و استقامت در برابر 
ناماليمات است. مرد جوانی که تصميم به ازدواج می گيرد، بايد خود را برای ادارٔه خانواده آماده کند و 
از انجام کارهايی که به مصلحت خانواده نيست و کانون گرم خانواده را خراب می کند، خودداری نمايد. 
بنابراين، مرد بايد زمينٔه رشد و تحصيل فرزندان را مهيا کند، لوازم آرامش روحى و آسايش همسر را براى 

ايفاى نقش مادرى به وجود آورد و در مقابل همٔه مشکالت بيرونى، از خانوادٔه خود حفاظت کند.
۳ــ رابطۀ محّبت آميز با همسر: مرد بايد محبّت درونى خود را به همسر ابراز کند و از مخفى 
کردن آن بپرهيزد. همسر با شنيدن ابراز محبت مرد، اعتماد به نفس فوق العاده اى مى يابد و توجه او به 

زندگى چند برابر مى شود. 
رسول خدا  مى فرمايد:

اين گفتٔه مرد به زن که «تو را دوست دارم» هيچ گاه از قلب او بيرون نمى رود.اين گفتٔه مرد به زن که «تو را دوست دارم» هيچ گاه از قلب او بيرون نمى رود.١
نيز مى فرمايد:

شب زنده دارى  و  اعتکاف  از  دوست داشتنى تر  خداوند  پيش  خود،  همسر  کنار  در  مرد  نشستن 
است.٢

۴ــ محبت و نظارت    پدرى: پدر فقط نان آور خانواده نيست، بلکه بايد با برقرارى ارتباط درست 
با فرزندان، عواطف پدرى را به آن ها منتقل کند، براى آيندٔه آنان برنامه ريزى نمايد، وقتى به نوجوانى و 
جوانى رسيدند، با آن ها مشورت کند، براى زندگى آينده، آن ها را آماده سازد، درد دل هاى آنان را بشنود 

و از هر جهت مراقب سرنوشت و آيندٔه آن ها باشد.
۱ــ کافى، ج ۵، ص۵۶۹.

۲ــ تنبيه الخواطر، ج۲، ص۱۲۲. 
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نقش زن
بناى  اىفا کند،  به خوبى  اىن نقش را  بتواند  نقش زن در خانه، نقشى محورى است و اگر زن 
خانواده مستحکم و روابط اعضاى خانواده ناگسستنى مى شود. اکنون ببىنىم که در خانواده چه نقش هاىى 

برعهدٔه زن است.
1ــ همسردارى: زن، آرامش بخش زندگى مرد است. زن با گرماى وجود خوىش به محىط 
خانه شادى و نشاط مى بخشد، مرارت ها و خستگى ها را از همسر خود دور مى کند و در سختى هاى 
روزگار در کنار او مى اىستد. در چارچوب اىن رابطٔه سرشار از محبّت، تماىالت جنسى زن و مرد ارضاء 
و نىازهاى زندگى زناشوىى برطرف مى شود. با ارضاى اىن تماىالت و نىازها، توجه به خارج از خانه از 

بىن مى رود و فساد اجتماعى کاهش مى ىابد.
امىر مؤمنان          مى فرماىد: 

جهاد زن، شوهرداری در بهترىن شکل آن است.1
زىرا، همان طور که جهاد در جبهه، کشور را از هجوم بىگانه حفظ می کند، شوهرداری نىز کانون 
خانواده را از هجوم گناهان و نامالىمات نگه می دارد و جامعه را در مقابل فساد، آسىب ناپذىر می نماىد.

تأمىن هزىنٔه خانواده و حراست کلى از آن،  به نقش مرد در  با توجه  ـ  تدبىر امور خانه:  2ـ
مدىرىت داخلى خانه با زن است. امىر مؤمنان          مى فرماىد:

مرد، مدىرىت خانواده را برعهده دارد و زن، مدىرىت داخل خانه را.2
اىن سخن بىانگر ىک تقسىم کار طبىعى و اهمىت مدىرىت داخل خانه و بىان کنندهٔ ارزش خانه دارى 
است. متأسفانه، امروزه برخى از جاىگاه اىن مدىرىت، آگاهى ندارند و نمى دانند که اىن مدىرىت داخلى، 
جمع کننده و پىوند دهندهٔ پدر، مادر و فرزندان و نگه دارندٔه آن ها در زىر ىک سقف است. زنانى که با 
دوراندىشى خود امور خانه را سامان مى دهند محىطی برای رشد و بالندگى فرزندان و آرامش و نشاط 

همسر به وجود مى آورند. آىا اىن نقش کوچک و بى اهمىت است؟
3ــ مادرى: مادر از زىباترىن کلمات در همٔه فرهنگ هاست. مفهوم مادرى، مجموعه اى از 
بهترىن معانی را تداعى مى کند: محبّت، اىثار، شکىباىى، عفاف، پاىدارى، آرامش، قدردانى، احترام و 

بسىارى معانی زىباى دىگر.
هىچ کار دىگرى را نمى توان با اىن نقش مقدس برابر دانست. دلىل آن هم روشن است. رشد 

بَُعّل(. 1ــ نهج البالغه، کلمات قصار، شمارٔه 136 )جهاُد الۡمۡرِء ُحۡسُن التَّ
2ــ من ال ىحضره الفقىه، ج ٣، ص ٤٣٩.  
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با توجه به اين که دامان مادر مهد اصلى تربيت فرزند است ، بررسى کنيد :
۱ـ در چه مواردی می توان از مراکز عمومى تربيت کودک استفاده کرد؟
………………………………………………………………             
………………………………………………………………             

۲ـ چه تفاوتى ميان تربيت اين گونه مراکز و تربيت مادر وجود دارد؟
………………………………………………………………            
………………………………………………………………              

نقش مشترک: برنامه ريزى براى رشد و تعالى خود و فرزندان
همان طور که در درس های قبل آمد، مهم ترين هدف ازدواج، رشد اخالقی و تعالی تمام اعضای 

و بالندگى فرزند از ابتداى انعقاد نطفه در رحم تا مدت ها پس از تولد برعهدٔه مادر است که با محبّت، 
شکيبايی، فداکاری، خردمندی، عفاف و تقوای خود فرزند را به رشد متعادل و طبيعى می رساند.

البته فداکارى و محبّت مادر به فرزند، به خود او هم تعالى مى بخشد و نشاط مى دهد. بوسه اى که 
مادر بر گونٔه فرزند مى زند، نه تنها تزريق محبّت به فرزند است، بلکه نوشيدن شربتى گوارا براى مادر نيز 
هست. بيش تر شخصيت فرزند به دست مادر ساخته می شود و سرمايه هاى بزرگ روحى و نبوغ علمى و 
اجتماعى ميوه هاى بذرهايى هستند که مادران مسئوليت شناس کاشته اند و با مراقبت شبانه روزی خود، 

آن ها را پرورده و رشد داده اند.
اکنون به عظمت اين جملٔه کوتاه، رسا و جاويدان پيامبر عزيز بيش تر پی می بريم که فرمود:

ـهـاِت ؛ بهشت زير پای مادران است.۱ َالۡـَجـنَّـُة تَـۡحـَت َاۡقـداِم اۡالُمَّ
 به همين جهت هم هست که اسالم، وظيفٔه تأمين معاش را از دوش مادران برداشته تا آنان بدون 

درگيرى شغلى و مالى و با خيالى آسوده، مهر و محبّت خود را تقديم فرزندانشان کنند.

١ــ مستدرک الوسائل، ج ١٥، ص ١٨٠.
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خانواده است. نقش ها و مسئوليت های قبلی هريک از زن و شوهر برای رسيدن به اين هدف است. از 
اين رو، پدر و مادر بايد با همکاری يکديگر برای انجام اين وظيفٔه بزرگ اقدام کنند و برای آن برنامه ريزی 
نمايند. يادآوری می کنيم که بدون مطالعه و آگاهی های قبلی و برنامه ريزی درست نمی توان به موفقيت 

چندانی رسيد. در اين برنامه بايد به موارد زير توجه شود:
۱ــ بهداشت جسمى و روحى فرزندان

۲ــ امکان دانش اندوزى، به خصوص براى فرزندان
۳ــ شکل گيرى پايه هاى معنويت و اخالق پسنديده و صفات شايسته در فرزندان

۴ــ تمرين آداب معاشرت و توانايى حضور شايسته و فعال در جامعه براى فرزندان
۵ ــ ايجاد فرصت و فراغت براى رشد و تعالى زن و شوهر

موقعيت کنونى خانواده ها در جوامع امروزی را بررسى کنيد و عواملى را که 
سبب دوری يا نزديکى آن ها به اهداف باال مى شوند ، برشمريد.

۱ـ عوامل مربوط به درون خانواده
.................................................................
.................................................................

۲ـ عوامل مربوط به بيرون خانواده
.................................................................
.................................................................

نقش فرزندان
ديگران  تصوير  با  است  ممکن  که  داريم  تصويرى  مادر  و  پدر  از  خود  ذهن  در  ما  از  هريک 
متفاوت باشد. اين تصوير برگرفته از تجربٔه ما از زندگى با پدر و مادر است و مى تواند در بر    دارندٔه افتخار 
سردى و بى اعتنايى و  ترحم و دل سوزى، يا  خرسندى، يا  رضايت و  احترام،  قدردانى و  سربلندى،  و 

نارضايتى و انتقاد باشد.
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کنيم، همان طور که خداوند به ما  در عين حال همٔه ما مى کوشيم رضايت پدر و مادر را جلب 
فرمان داده است حرمت آن ها را نگه داريم و دستوراتشان را تا آن جا که مخالف فرمان او نباشد، اطاعت 
کنيم. به تجربه ديده شده است که آن هايی که پدر و مادر خود را مى رنجانند، در زندگى خوش بخت و 
کامروا نمى شوند و آنان که بدون چشم داشت، به پدر و مادر خدمت مى کنند، زندگى موفق ترى دارند. 
حفظ حرمت پدر و دستورات وى به قانون مند کردن فرزندان کمک مى کند و محبت و احترام به مادر 

حّس قدردانى و شکر گزارى را در آنان قوى تر مى سازد. 

شده  بيان  فرزندان  برای  که  را  وظايفى  درس  ابتدای  آيات  مطالعۀ  از  پس 
است ، استخراج کنيد.

..................................................................

..................................................................
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دانسته  معاف  کار  اين  از  را  زن  و  نهاده  مردان  عهدٔه  بر  فقط  را  زندگى  هزينٔه  تأمين  اسالم  چرا 
است؟

موضوع نفقه، در کشورهاى گوناگون شکل های پيچيده اى به خود گرفته است. از ميان کشورهايى 
که پرداخت نفقه را بر عهدٔه مردان گذاشته اند، برخى استقالل اقتصادى زن را سلب کرده اند. در برخى 
کشورها اين مسئله را به توافق زن و شوهر واگذار کرده و در بيش تر موارد، اين هزينه را مشترک تعريف 
کرده اند. در اين ميان، به علت محبّت شديد مادر نسبت به فرزند، به خصوص در مواردى که اختالف يا 

جدايى پيش مى آيد، بار بيش ترى بر عهدٔه زن قرار مى گيرد.
در مقررات اسالمى به طور روشن بيان شده است که هزينٔه زندگى زن و فرزند بر عهدٔه مرد است؛ 
در  مادر  و  پدر  طبيعى  نقش  همان  با  متناسب  اسالمى  حکم  اين  باشد.  داشته  هنگفتى  ثروت  زن  گرچه 

خانواده و روحّيات هرکدام است.
از آن جا که زن، به طور طبيعى صاحب دستگاه حمل و شير دادن فرزندان است، از آغاز باردارى 
و در تمام دوران کودکى، درگير حمل، شيردهى و نگه دارى کودک است. بديهى است که کودک پس از 
اين مدت هم به مراقبت و تربيت جسمى و روحى نياز دارد و رشد جسمى، عاطفى و فکرى او در دامان 
پر مهر مادر امکان پذير است. اين مهر و عاطفٔه سرشار و اين مراقبت توأم با گذشت و فداکارى است که 
آن رشد را ايجاد مى کند. حال، اگر قرار باشد مادر مسئوليت هاى سخت ديگرى که خود هزاران دغدغٔه 
از تمرکز بر وظيفٔه مادرى بازمى ماند و ديگر  روحی و روانی به دنبال دارند بر عهده داشته باشد، عمالً 
نبايد توقع داشت که در انجام وظيفٔه مادرى موفق و سربلند باشد. البته از آن جا که گذاشتن تأمين هزينٔه 
زندگى برعهدٔه مردان از يک تقسيم کار طبيعى و عادالنه ريشه مى گيرد، در صورت عدم توانايى مرد بر 
تأمين معاش، عواطف همسرى ايجاب مى کند که زن به کمک مرد بيايد و او را يارى دهد. اين کار، هر 
چند وظيفٔه زن نيست اما اگر در حد توانايى او باشد و در عين حال، باعث غفلت از وظيفٔه اصلى يعنى 
نقش مادرى و گرم نگه داشتن کانون خانواده نشود، پسنديده است. همچنين شايسته است در اين موارد 

فرزندان نيز، در صورت توانايی به پدر خود کمک نمايند و او را در تأمين هزينه خانواده ياری دهند.
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ورود اين جوان رشيد، رسول خدا را خشنود کرد، ديدن على بن ابيطالب، هميشه براى 
حضرت رسول الله دوست داشتنى و نشاط انگيز بود، اما اين بار به شکل بارزترى چهره اش از 
شادمانى برافروخت و به على  خوش آمد گفت و بر روى او لبخند زد و گفت: اى ابوالحسن! 

براى چه کار آمده اى؟!
على بن ابيطالب مقصود خويش را در هاله اى از حرمت و شرمندگى، با کلماتى کوتاه و 
احترام آميز با رسول خدا درميان نهاد. رسول خدا که اين جوان را به خوبى و کرامت مى شناخت 
و راز آفرينش او را مى دانست، به او گفت: اى على! مى دانى که پيش از تو کسان بسيارى از 

فاطمه خواستگارى کرده اند، اما من و او نپذيرفته ايم، اکنون بگذار ببينم او چه مى گويد؟
رسول خدا  برخاست و به اتاق ديگر رفت و با آهنگى که خشنودى و پذيرش از آن 

شنيده مى شد، موضوع را با دخترش فاطمه زهرا به مشورت نهاد:
دخترم! على را مى شناسى، پيوند او را با من مى دانى، از فضيلت و سبقت او در اسالم 

آگاهى، اکنون در پاسخ خواستگارى او چه مى گويى؟

۱ــ برگرفته از کتاب سالم بر خورشيد، سيدعلى اکبر حسينى، تلخيص صفحات ۲۴۳ تا ۲۵۹.

۱۱

مهر و ماهمهر و ماه
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فاطمه ــ در يک درخشش روحى ــ به گذشته نگريست و همه جا على را با پدرش رسول 
خدا، يار و ياور و همراه ديد. در اين نگاه به گذشته تابلوهاى زيبا و درخشانى از فداکارى ها، 
فضيلت ها، شجاعت ها و کرامت هاى او را مشاهده کرد. با مرور گذشته و زنده شدن آن خاطره هاى 
زيبا، چهره اش نورانى تر و شاداب تر از گذشته شد و جلؤه آن درخشش روحى بر چهرٔه زيباى 

فاطمه فزونى گرفت.
از  نشانى  بود،  دوخته  چشم  دخترش  حياى  با  و  نورانى  چهرٔه  به  که  خدا  رسول 

رضايت و قبول را در نيم رخ چهرٔه او ديد.
ــ الله اکبر، الله اکبر! رضايت او در سکوت و حيای او پيداست.

از پيش دخترش بازگشت، چشمانش از اشک شوق لبريز بود، روشنايى،  رسول خدا
رضايت و خشنودى در نگاه متين و آرامش نمايان بود، و اگر على سر برمى داشت و به چهره و 
چشمان رسول خدا مى نگريست، اين همه را با يک نگاه مى ديد. امام على از شرم و حيا و از 
حرمت و حشمت حضرت رسول الله سر فروافکنده بود و در انديشٔه خويش نعمت هاى خدا را 
برمى شمرد و شکر مى گفت و اکنون خدا نعمت عظيم ديگرى بر او مى بخشيد، ازدواج با فاطمه، 

دختر رسول خدا موهبتى عظيم و آسمانى بود که خدا براى او مقدر کرده بود.
ــ اى على! مى خواهى بشارتى به تو بدهم و رازى را بر تو آشکار سازم؟

ــ پدر و مادرم فداى شما يا رسول الله! شما هميشه نيکخوى و خوش خبر بوده ايد.
ــ پيش از آن که به نزد من بيايى، جبرئيل فرود آمد و فرمان خدا را در مورد ازدواج تو 
با فاطمه آورد و مژده داد که مجلس جشن اين ازدواج در آسمان برپا مى شود… خوب! على 
جان! بگو ببينم چه چيزى را مهرئه دخترم قرار مى دهى؟ على سرش را باال آورد، ابروانش را 
اندکى به هم فشرد، چشم هايش چون دو گوهر نمايان شد، در هاله اى منّور از آزرم، گفت: يا 
رسول الله! آن چه دارم بر شما پنهان نيست، زرهى از غنايم جنگ بدر دارم، شمشيرى و شترى، 

از مال دنيا فعالً چيز ديگرى ندارم.
ــ على جان! شمشير را براى دفاع و جهاد مى خواهى و شتر را براى آبيارى خرما ُبنان 

احتياج دارى، زره را مهرئّه فاطمه قرار بده.
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على بن ابيطالب  زره را به فروش رساند و قيمتش را به نزد رسول خدا   آورد 
و پول ها را در دامن رسول خدا ريخت.

رسول خدا بى آن که بپرسد يا بشمارد، کفى از آن را برداشت و به بالل داد و فرمود: 
«براى دخترم فاطمه، عطر و بوى خوش خريدارى کن.» و مقدار بيش ترى را با دو کف دست 
برداشت و به چند صحابی ديگر داد که براى زهرا  وسايل زندگى و جهيزيه خريدارى کنند 

و بقيه را هم براى فاطمه ذخيره کرد.
چند روزى گذشت و جشن ازدواج فاطمه و على برگزار شد. رسول خدا در حضور 
مهاجران و انصار با تبّسم و شادى خطبٔه عقد را آغاز کرد. پس از سپاس و ستايش خداوند 
و بيان نعمت هاى الهى و وجوب پيوند زناشويى فرمود: «هان اى مردم! خدا مرا امر فرموده که 
فاطمه را به ازدواِج على درآورم و من او را بـه مهرئه معين بــه عقد على درآوردم. اى على! 
راضى هستى!» على بن ابيطالب کـه در کنار رسول خدا   نشسته بود، و سرش را اندکى به 
جلو خم کرده و چشمان سياهش را به زمين دوخته بود، به آرامى رو به رسول خدا کرد و گفت: 

آرى! يا رسول الله! راضى هستم.
همگى ابراز شادمانى کردند.

٭ ٭ ٭
نمونه و  زندگى  يک  براى  رسول خدا  ــ خود را  عفيف  دختر جوان و  فاطمه ــ 
سرافراز در خانٔه پسرعمويش آماده مى کرد. على بن ابيطالب نيز خانه اى را در نزديکى هاى ُقبا 

براى مراسم عروسى و زندگى مشترک آماده کرده بود.
، ام سلمه شوق على بن ابيطالب را به  پس از گذشت يک ماه از مراسم عقد فاطمه 

رسول خدا اعالم کرد و گفت:
ــ يا رسول الله! على بن ابيطالب برادر و پسرعموى شما، دوست دارد همسرش فاطمه 

را به خانٔه خود ببرد.
ــ پس چرا خود سخنى نگفته است؟

ــ يا رسول الله، آزرم و حيا او را از اين تمّنا باز داشته است.
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پس از اين گفتگو انتظار على بن ابيطالب به سر آمد و رسول خدا به او فرمود: اى على! 
خدا چه همسر نيکويی نصيبت کرده است، بهترين زنان عالم را به همسرى تو درآوردم، خدا 

مبارک گرداند. دوست دارى همسرت را با خود به خانه ببرى؟
على بن ابيطالب گفت: آرى! يا رسول الله!

ــ پس به زودى مراسم عروسى و زفاف را فراهم مى کنيم. اما على جان! مى دانى  عروسى، 
بى وليمه و اطعام مؤمنان نمى شود. من دوست دارم امتم نيز در مراسم عروسى به مردم غذا بدهند 

و ميهمانى و پذيرايى کنند.
رسول خدا   به زنان فرمود که فاطمه را در شب عروسى بيارايند و عطر و بوى خوش 
به کار برند و پيراهن نو و زيبايى براى او بدوزند و بر او بپوشانند. وقتى فاطمه لباس زيباى عروسى 

را پوشيد، زنان گفتند: اى کاش خديجه بانو بود و فاطمه اش را در لباس عروسى مى ديد.
پذيرايى از ميهمانان به پايان خود نزديک شد، على و فاطمه آمدند و در دو طرف رسول 
خدا نشستند، حضرت رسول الله  با چشمان پاک و مهربانش، نگاهى به لباس نو و زيبا، 
به صورت و چشمان فاطمه افکند. نگاه ديگرى به چهرٔه رشيد و مصفا و قيافٔه روشن و شکوهمند 
على کرد و آن گاه هر دو بازويش را چون دو بال پرنده اى سبکبال و بلندپرواز گشود، دست در 
گردن عروس و داماد افکند، آن دو را در آغوش گرفت و به آرامى نزديک آورد و سرهاشان را 

به سينٔه خويش فشرد و در همين حال بر پيشانى هر دو بوسه زد:
خدايا! تو خود گواه باش که من اينان را دوست مى دارم و با دوستانشان دوست هستم 
و با دشمنانشان دشمنم، سپس دست خويش را گشود و پايين آورد. با دست راست دست على 
را گرفت و با دست چپ دست فاطمه را و به اين ترتيب با کمال شوق و مهربانى، دست نوعروس 
را در دست داماد نهاد و فاطمه را به على و على را به فاطمه و هر دو را به خدا سپرد. سکوتى 
چشمانش را  افکند و  فرو  سر  فاطمه  شکفت،  نيمه لبخندى  با  فاطمه و على  چهرٔه  شد،  برقرار 
فروهشته داشت. رسول خدا با اين رفتار به اسرار بسيارى اشاره کرد، که راز خلقت در اين 

وصلت آسمانى نهفته بود.
٭ ٭ ٭
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خورشيد غروب کرد، وقت نماز فرا رسيد. پس از اقامٔه نماز، عروس را بر استرى 
سوار کردند و شادى کنان و سرودخوانان به سوى خانٔه على بن ابيطالب روان شدند. آن شب 

مانند بامداد بهاران، خرم و درخشان بود.
زمام استر را سلمان به دوش مى کشيد و پيشاپيش کاروان به آرامى قدم برمى داشت، 
بسيار  آهسته پيش مى رفت، چنان که گويى قايقى را بر امواج درياچه اى آرام هدايت مى کند.

پرندگان که گويا در اين شب ديرتر به آشيانه مى رفتند، گهگاه نغمٔه شادمانه اى مى سرودند 
و بر باالى کاروان پرواز مى کردند.

زن ها با هم اشعارى را زمزمه مى کردند:
اى همراهان من، برويد به يارى خداى متعال، 

و سپاس گوييد خدا را در هر حال،
به ياد آوريد که خداى بزرگ بر ما منت نهاد،

و از بالها و آفت ها نجات داد.
کافر بوديم، راهنماييمان کرد.

فرسوده بوديم، توانامان فرمود.
برويد همراه بهترين زنان

که فداى او باد همٔه خويشاوندان.
اى دختر کسى که خداى جهان، او را بر ديگران برترى داد

به نبوت و رسالت و وحى آسمان.
٭ ٭ ٭

به خانٔه داماد رسيدند. رسول خدا وارد حجله شد و فاطمه را در کمال زيبايى و 
متانت ديد، جز اين که پيراهنش کهنه و شايد وصله دار هم بود. 

ــ شگفتا! چرا پيراهن نو و زيباى عروسى را که براى تو دوخته بودند، نپوشيده اى؟!
مى کرد،  لباس  تمّناى  که  مستمندى  و  فقير  زن  به  حرکت  از  قبل  را  آن  جان!  پدر  ــ 
بخشيدم، ابتدا مى خواستم پيراهن کهنه را به او ببخشم، ولى گويى آهنگ خوش تالوت قرآن 
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شما را شنيدم که اين آيه را قرائت مى کرديد:
«هرگز به نيکى نرسيد، مگر آن که از آن چه دوست مى داريد انفاق کنيد.»۱

چشمان رسول خدا  غرق اشک شد، در چشم فاطمه زهرا نيز برق اشک درخشيد. 
فاطمه نگاهش را به آرامى باال آورد، پدر به چشم پر اشک زهرا نگاه کرد. نگاهش درهم آميخت 

و قطرات اشک از چشم ها فروچکيد.
اين اشک شوق و ايمان بود.

در اين هنگام جبرئيل فرود آمد و به محضر رسول خدا  مشّرف شد و گفت: يا 
رسول اللّه! پروردگارت سالم مى رساند و مرا نيز فرمان داده که به فاطمه سالم برسانم و اين هديه 
را تقديم او کنم. و آن گاه پارچٔه بسته اى را گشود و جامه اى از ديباى سبز بهشتى که با خود از 

آسمان آورده بود، تقديم فاطمه نمود…

١ــ آل  عمران، ٩٢
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٢١٤

آخرين راز شاد زيستن
آفتاب انديشه   (راهنما ج۲و۳)

آيين شوهرداری
آيينٔه موعود

اخالق در خانواده
از همدلى تا همراهى(۴جلد)

اسالم و فمينيسم
اسالم و کثرت گرايى دينى

اصول اعتقادى و     دستورات     دينى
اصول عقايد
الفباى زندگى
انتخاب همسر
انجيل بَرنابا

امام شناسى (تمام مجلدات)

اين گونه باشيم
امامت و رهبرى
انتظار بشر از دين

پلوراليزم دينى و استبدادروحانيت 
پيداى پنهان

پيشگويى ها و آخرالزمان
پيشينٔه تاريخى واليت فقيه

تاريخ سياسى ائمه    (ع)
تاريخ سياسى اسالم
تجارت شيطانى

تجلى واليت در آئه تطهير
تدوين قرآن
تنزيه انبياء

معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده                       نيريز 
۱ تا ۵  معلم/ دانش آموز نبوت             انتشارات مدرسه 

١٤ تا ١٦   معلم/ دانش آموز  خانواده              انتشارات البرز 
۹ و ۱۰  معلم/دانش آموز امام زمان (عج)       پژوهشکدٔه فرهنگ و معارف 

معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده            انتشارات اسالمی 
۱۴تا ۱۶  دانش آموز خانواده ـ دوستى                     کيهان 
معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده    پژوهشکدٔه فرهنگ  و معارف 

دانش آموز ۱ تا ۵  نبوت              مؤسسٔه فرهنگى طه 
  

دانش آموز ۱ تا۱۰  نبوت و امامت     مرکز فرهنگى درس هايى از قرآن 
دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  اخالق خانواده              بوستان کتاب 

معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده        سازمان تبليغات اسالمی 
معلم  ۴ نبوت               نشر نيايش 

              
معلم ۶ تا۱۱  امامت                    حکمت 

دانش آموز  ۱۴ تا۱۶  خانواده              بوستان کتاب قم 
معلم ۶ تا۱۱  امامت                         صدرا 
معلم  ۱ تا ۵  نبوت               مرکز نشر اسراء 
معلم ۱ تا ۵  نبوت                 انتشارات يمين 

دانش آموز ۹ و ۱۰   امام زمان             انتشارات حضور 
۹ و ۱۰  معلم/ دانش آموز امام زمان         مؤسسٔه فرهنگى موعود 

معلم  ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى         کانون انديشٔه جوان 
معلم/ دانش آموز ۶ تا ۱۱  امامت             انتشارات مدرسه 

معلم ۶ تا ۱۱  امامت               نشر الهادى 
معلم/ دانش آموز  ۱۴تا ۱۶  تمدن غرب            انتشارات کيهان 

                    اسراء                                      امامت  ۶  معلم
            مؤسسٔه فرهنگى طه          قرآن                         ۴                     معلم
            انتشارات نبوغ                                  نبوت                    ۱ تا ۵                  معلم

ناشر                      موضوع               درس       مخاطبرديف             نام کتاب          نويسنده       مترجم
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴

۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
۱۹
۲۰
۲۱
۲۲
۲۳
۲۴
۲۵
۲۶
۲۷

اندرو متيوس
حسين سوزنچى 
دکتر لورا شلزينگر

على دژاکام
سيدعلى اکبر حسينى

جواد محدثى
مجموعه مقاالت
محمد لگن هاوزن
عالمه طباطبايى
محسن قرائـتى
جواد محدثى
ابراهيم امينی

عالمه سيد محمد  حسين
 حسينی طهرانى
جواد محدثى
استاد مطهرى

آيت الله جوادى آملى
محسن غرويان 
پورسيدآقايى

   اسماعيل  شفيعى  سروستانى
احد جان بزرگى
جواد محدثى
رسول جعفريان
ايرج تبريزى
جوادى آملى
على کورانى

آيت الله معرفت

وحيد افضلى راد
ــ 

مهدی قراچه داغی

نرگس جواندل

 
حيدرقلى سردارکابلى
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٢١٥

ناشر                         موضوع                درس          مخاطبطب
معلم/ دانش آموز  ۱۳ برنامٔه زندگى    سازمان تبليغات اسالمى 
معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده    سازمان تبليغات اسالمى 
دانش آموز  ۱۳ برنامهٔ  زندگى    سازمان تبليغات اسالمى 

معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده      کانون انديشٔه جوان 
معلم/ دانش آموز ۱۴تا ۱۶  حکومت اسالمى      کانون انديشٔه جوان 
معلم/ دانش آموز ۷ و ۸  امامت              صدرا 
معلم/ دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده     انجمن اولياء و مربيان 
دانش آموز  ۱۳ عرفان، هدف زندگى، برنامه ريزى              نيستان 

معلم/ دانش آموز ۹ و ۱۰  امام زمان      دفترنشر فرهنگ اسالمى 
دانش آموز ۱ تا ۴  نبوت             قديانى 
دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده      انتشارات سروش 
معلم ۱۱و ۱۲  واليت فقيه   مؤسسٔه  آموزشى   و   پژوهشى 

          امام خمينى
معلم/ دانش آموز  ۱۳ تقويت اراده و نفس           گنج معرفت 

معلم ۱۱ و۱۲  واليت فقيه        پژوهشگاه فرهنگ و  
        انديشٔه اسالمى

دانش آموز  ۱۳ برنامٔه زندگى    دفتر انتشارات اسالمی قم 
معلم ۱۱و۱۲  واليت فقيه        انتشارات مؤسسٔه  

        امام صادق (ع)
معلم/ دانش آموز  ۱۳            نسل جوان                            برنامٔه زندگى 

معلم  ۱۳         حرکت اسالمى                         برنامٔه زندگى 
معلم/ دانش آموز ۱۴تا ۱۶               دانش                                       خانواده  

دانش آموز  ۱۳ برنامٔه زندگى                معروف 
معلم/ دانش آموز  ۱۰ آيندٔه جهان       انتشارات اسالمى  
معلم/ دانش آموز ۱۴تا ۱۶  خانواده       مرکز  مطالعات زنان 

معلم ۱۴تا ۱۶  خانواده               اسراء 

۲۸
۲۹
۳۰
۳۱
۳۲
۳۳
۳۴
۳۵
۳۶
۳۷
۳۸
۳۹

۴۰
۴۱
۴۲
۴۳

۴۴
۴۵
۴۶

۴۷
۴۸
۴۹
۵۰

مهدى مهريزى  تقويم عبادى   
على اکبر مظاهرى  جوانان و انتخاب همسر 

جواد محدثى             چشم دل 
حميد کريمى            حقوق زن 
سجاد ايزدى    حکومت و مشروعيت 
شهيد مطهرى        حماسٔه حسينى 

محمدرضا شرفى         خانوادٔه متعادل 
تورج زاهدى           خانٔه پريان 

محمد رضا حکيمی         خورشيد مغرب 
موسوى گرمارودى          داستان پيامبران 

امير حسين بانکی و …          دختران آفتاب 
مصباح يزدى          در پرتو واليت 

       درکوچه باغ آسمان          على اصغر حسينى تهرانى 
على ربانى گلپايگانى           دين و دولت 
احمد مطهری     رابطٔه دوستى و محبت 
جعفر سبحانى             رهبرى امت 

رمز پيروزى مردان بزرگ      جعفر سبحانى
       روابط انسان      محمدآصف محسنى
         روح زن                                  جينا لمبروزو

         روش ها                          جواد محدثى
        حق و باطل                     استاد مطهرى
زن از نگاه روشنفکران             زهرا تشکرى

زن در آيينٔه جالل و جمال            جوادى آملى

پری 
حسام شهرئيس

رديف             نام کتاب                  نويسنده          مترجم
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موضوع         درس      مخاطب                ناشر 

زندگانى حضرت محمد(ص)    سيدهاشم رسولى محالتى  ۵۱
مارابل مورگان   ۵۲            زن کامل 

سيدعلى اکبر حسينى  ۵۳    سالم بر خورشيد(۴ جلد) 
محسن عابدى بنت الهدى صدر  ۵۴       «  سندس  » دخترى در 

      جست وجوى حقيقت
مرتضى  آقاتهرانى   ۵۵            اهمال کاری 

مهدى مهريزى ۵۶       سياست نامه امام على(ع)   محمدمهدى رى شهرى 
مهدى پيشوايى  ۵۷            سيرٔه پيشوايان 

   
جوادى آملى  ۵۸   سيرٔه رسول اکرم در قرآن 

     ج ۸ و ۹ تفسير موضوعى  
استاد مطهرى ۵۹   سيرى در سيرٔه ائمٔه  اطهار 

عالمه طباطبايى  ۶۰           شيعه در اسالم 
جواد امين خندقی ۶۱           شيطان پرستی 

        دفتر نشر فرهنگ اسالمی                      نبوت                    ۴ و ۵         معلم/ دانش آموز

خانواده                 ۱۴ تا ۱۶      دانش آموز         دفتر نشر فرهنگ اسالمى 
        سازمان تبليغات اسالمى                      خانواده                 ۱۴تا ۱۶      دانش آموز

 
خانواده                                     معلم/ دانش آموز    موسسه آموزشی امام خمينی (ره) 
امامت                     ۶ تا ۸        معلم/ دانش آموز                   دارالحديث 
امامت                     ۶ تا ۱۰      معلم/ دانش آموز               انتشارات مؤسسهٔ 

               امام صادق(ع)
نبوت                       ۱ تا ۶       دانش آموز                       اسراء 

امامت                   ۶ تا ۱۰        معلم/ دانش آموز                       صدرا 
امامت           ۶ تا ١٠        معلم                  بوستان کتاب 

انسان شناسی                 ۱              معلم/ دانش آموز                   آفتاب توس 
حسن يوسفيان                                                           کانون انديشٔه جوان                        نبوت                   ۳                معلم/ دانش آموز ۶۲          صحيفٔه عصمت 

جواد محدثى             بوستان کتاب                              امام زمان           ۹ و۱۰         دانش آموز ۶۳            صبح اميد 
شيخ راضى آل ياسين              آيت الله خامنه اى                     بوستان کتاب                امامت              ۶ تا ۸            معلم/ دانش آموز ۶۴       صلح امام حسن(ع) 

۶۵          عصارٔه خلقت                           جوادى آملى 
۶۶         فروغ ابديت                              جعفر سبحانى  

قبسات (مجله) شمارٔه ۳۳    ۶۷
   

محمدمهدى عليقلى   ۶۸       قرآن از ديدگاه ۱۱۴دانشمند جهان 
جعفر رضايى فر  قرآن و آخرين پديده هاى علمى   ۶۹

۷۰       قرآن و آخرين پيامبر               آيت الله  مکارم  شيرازى 
۷۱        قلمرو پيامبران                        احدفرامرز قراملکى 

۷۲  قيام و انقالب مهدى (عج)               استاد مطهرى

            مرکز نشر اسراء                             امام زمان                ۹ و ۱۰       معلم/ دانش آموز
              بوستان کتاب      امامت                    ۶ تا ۱۰      معلم/ دانش آموز
         پژوهشگاه فرهنگ و           امام زمان                ۹ و ۱۰       معلم/ دانش آموز

             انديشٔه اسالمى
                  نشر سينا                                     قرآن                       ۴           معلم/ دانش آموز
قرآن                            ۴           معلم/دانش آموز             انتشارات فوژان 
قرآن                          ۴             معلم/دانش آموز           دارالکتب االسالميه 
نبوت                       ۱تا ۵          معلم/دانش آموز         کانون انديشه جوان 
امام زمان                    ۹ و ۱۰      معلم/دانش آموز                  انتشارات صدرا 
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مخاطبخاطب درس  موضوع          ناشر 

۷۳         کشتى پهلوگرفته        سيدمهدى شجاعى  
۷۴      کتاب زنان (همٔه مجالت)  
۷۵       کتاب نقد، مجلٔه شمارٔه  

       ۱۲، حقوق خانواده   
۷۶     کتاب نقد، مجلٔه شمارٔه  
          ۱۷، فمينيسم  

عباس يزدانى  ۷۷       گفتمان حکومت دينى 
قيصر امين پور   ۷۸        گل ها همه آفتابگردانند 
۷۹               ماه مهر پرور      مصطفی دلشاد تهرانی  

۸۰          مجموعه آثار، ج ۲   استاد مطهرى 
۸۱         مردم ساالرى دينى  

قبس  زعفرانى رضا هالل  ۸۲   مسيح يهودى و فرجام جهان 
 ۸۳           مصلح جهانى      سيدهادى خسروشاهى 

دانش آموز ۱۴ تا ۱۶  خانواده    
معلم ۱۴ تا ۱۶  خانواده    شوراى فرهنگى اجتماعى زنان 
معلم ۱۴ تا ۱۶   خانواده       مؤسسٔه فرهنگى دانش و 

        انديشٔه معاصر
معلم ۱۴ تا ۱۶   خانواده  مؤسسٔه فرهنگى دانش و   

        انديشٔه معاصر
معلم ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى         مؤسسٔه فرهنگى طه 

دانش آموز بيشتر درس ها  شعر                 نشر مرواريد 
دانش آموز ۶ تا ۱۱  امامت               نشر دريا 

معلم/دانش آموز ۶ تا ۱۱  امامت           انتشارات صدرا 
معلم/دانش آموز ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى  مؤسسٔه فرهنگى قدر واليت   
معلم/دانش آموز ۹ و ۱۰  امام زمان                  هالل 
معلم/دانش آموز ۹ و ۱۰  امام زمان          انتشارات اطالعات 

/ دانش آموز
ش آموز

/ دانش آموز

وجيهه آزرمى ۸۴          معجزٔه اراده           وينسنت پيل 
۸۵        نامه اى به خواهرم           مهدى عدالتيان 

   
۸۶           نشانه هاى پايان           على فاطميان  

   
۸۷    نظام حقوق زن در اسالم            استاد مطهرى 

۸۸     نقش ائمه در احياء دين               عالمه مرتضى عسکرى       تنظيم: محمد على  
جاودان    

۸۹            نگاه تا نگاه              جواد محدثى 
على شيروانى  ۹۰             نهج البالغه  

۹۱              هدف زندگى             شهيد مطهرى 
سوسن ملکى ۹۲     هفت عادت خوب خانواده             استفان کاوى 

۹۳          همگام با رسول              جواد محدثى 
۹۴    همسر اگر اين گونه مى بود              راضيه محمدزاده 

 

        برنامٔه زندگى                         ۱۳                    دانش آموز
خانواده               ۱۴ تا ۱۶             معلم/دانش آموز نشر شاملو ـ مؤسسهٔ   

فرهنگى موعود  
امام زمان              ۹ و ۱۰               معلم/دانش آموز سازمان چاپ و انتشارات    

وزارت فرهنگ وارشاداسالمى  
خانواده                ۱۴ تا ۱۶               معلم           انتشارات صدرا 

امامت                   ۶ تا ۱۱            معلم/دانش آموز        واحد تحقيقات اسالمى  
              بنياد بعثت

                رشد                                       خانواده                   ۱۴ تا ۱۶           دانش آموز
                           ۷ و ۸              معلم/دانش آموز
         انتشارات صدرا                           برنامٔه زندگى                    ۱۳               معلم/دانش آموز
            نشر مادر                                  خانواده                       ۱۴ تا ۱۶          معلم/دانش آموز

            ام ابيها                                       پيامبر                         ۳ تا ۵             دانش آموز
مرکز فرهنگى انتشاراتى منير                   خانواده                     ۱۴ تا ۱۶          معلم/دانش آموز  

٢١٧

رديف             نام کتاب          نويسنده       مترجم
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موضوع    درس         مخاطب              ناشر 
۹۵         واليت در قرآن          جوادى آملى 

۹۶           واليت فقيه          جوادى آملى 
۹۷  واليت از ديدگاه رهبر معظم                       

        انقالب اسالمى
۹۸         واليت فقيه          امام خمينى(ره)

    (حکومت اسالمى)   
واليت فقيه        محسن شيخ االسالمى   ۹۹
واليت فقيه        مهدى هادوى تهرانى  ۱۰۰

نسيم انديشه (پرسش و پاسخ ها)       جوادی آملی   ۱۰۱

معلم ۶ تا ۱۲                  اسراء                                      امامت و 
                                                      حکومت اسالمی              

معلم/دانش آموز ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى      مؤسسه فرهنگی قدر واليت 
 

معلم/دانش آموز ۱۱و ۱۲  حکومت اسالمى         مؤسسٔه تنظيم و نشر آثار 
            امام خمينى (ره)

معلم/دانش آموز ۱۱و ۱۲  حکومت اسالمى                   کانون انديشٔه جوان 
معلم/دانش آموز ۱۱ و ۱۲  حکومت اسالمى             کانون انديشٔه جوان 
معلم/دانش آموز تمام درس ها  مجموعٔه موضوعات               مرکز نشر اسراء 

رديف             نام کتاب          نويسنده       مترجم
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١ــ ص ١٢، در بند ٣ با عنوان »کشف راه درست زندگی«، از خط سوم به بعد اینگونه تغییر 
می یابد:

انسان می داند که اگر راه درست زندگی را انتخاب نکند، به آن هدف برتری که خداوند در خلقت 
او قرار داده، نخواهد رسید و در آخرت دچار خسران خواهد شد، بلکه نخواهد توانست زندگی فردی 
خود در دنیا را نیز به خوبی تنظیم نماید و یک جامعٔه عادالنه به وجود آورد. اما راه درست زندگی کدام 

است؟ چگونه می توان آن را به دست آورد؟
٢ــ ص ٢٣ ترجمٔه آیه ١٢٤ سوره انعام به این صورت تغییر یافته است: خدا داناتر است که رسالت 

خود را بر عهدهٔ چه کسی بگذارد.
٣ــ ص ٣٣ در قسمت سوم با عنوان »اختیارات حاکم و نظام اسالمی« از خط دوم به بعد اینگونه 
تغییر یافته است: تحوالت و مسائل اجتماعی گاهی شرایط خاصی را در جامعٔه اسالمی پدید می آورد 
نیازهای  بانکداری از  نیازمند قوانین و مقررات ویژٔه آن شرایط است. به طور مثال صنعت بیمه و  که 

زندگی امروزه است که حاکم اسالمی در چارچوب قوانین اسالم آنها را به اجرا درمی آورد.
تغییر  »گمراهی سخت«  به  دور«  »گمراهی  عبارت  نساء،  آیٔه ٦٠ سورٔه  ترجمه  در  ٤ــ ص ٥٠ 

یابد.
٥ ــ ص ٥٥ در قسمت »والیت معنوی، برترین مقام پیامبر« خط پنجم به بعد به این شکل تغییر 

می یابد:
رسول خدا )ص( با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل 
شد که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و واسطٔه فیض خالق به مخلوق شود و 

به اذن الهی در عالم طبیعت تصرف نماید. به طور مثال،……
٦ ــ در درس ٥، آیٔه ٥٥ سورٔه مائده )ص ٥٩(، آیٔه ٣٣ سورٔه احزاب )ص ٦٠(، حدیث »َمْن مات 

ولم یعرف…« ص ٦١ و حدیث ثقلین )ص ٦٧( ستاره دار هستند و باید حفظ گردند.
٧ــ ص ٧٢ در بخش اندیشه و تحقیق سؤال زیر اضافه می گردد:

چرا کلمٔه »َمولٰی« در حدیث غدیر به معنای سرپرست است، نه دوست؟
٨ ــ ص ٨٥ ترجمه آیه ١٤٤ آل عمران )خط چهارم( به این صورت تغییر یابد: آیا شما به دین 

گذشتگان خود برخواهید گشت؟

اصالحیۀ قرآن و تعلیمات دینی)3( دین و زندگی ـ سال سوم دبیرستان ـ کد251
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٩ــ ص ٩٦ در قسمت ترجمه، کلمٔه »إن: نیست، نه« اضافه شود.
١٠ــ ص ١٠٥ خط چهارم بند ٩ به این صورت تغییر یابد: امام حسن عسکری )ع( نیز در همین 
محل و به همین ترتیب به شهادت رسید. با وجود همٔه این سخت گیری ها، این سه امام بزرگوار معارف 
بازمانده از پدران گرامی خود را حفظ کردند و از طریق شاگردان به نسل های بعد رساندند و مانع نابودی 

مکتب اهل بیت شدند.
١١ــ ص ١٣٣ ترجمه آیه ١٢٢ سورٔه توبه به صورت زیر اصالح شود:

و نمی شود مؤمنان که همگی اعزام شوند
پس چرا اعزام نشوند از هر گروهی،

جمعی از آن ها
تا دانش دین بیاموزند،

و مردم خویش را هشدار دهند،
آنگاه که به سوی آنها بازگردند؛

تا مواظبت و توجه کنند.
١٢ــ ص ١٤١ در بخش »اندیشه و تحقیق« این دو سؤال اضافه شود:

٥ ــ انتخاب ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام می گیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان 
دخالت دارند؟

٦ ــ چگونه والیت فقیه می تواند زمینه ساز حکومت حضرت مهدی )عج( باشد؟
١٣ــ ص ١٤٣، آیه ١٥٩ سوره آل عمران، آیه به شکل زیر اصالح شود:

…… و لو کنَت فَظّاً غلیظ القلب……
١٤ــ ص ١٧٥ ترجمه آیٔه ٢١ سورٔه روم به این صورت اصالح شود:

همسرانی از جنس خودتان
١٥ــ ص ٢٠١، ترجمه آیات ٢٣ و ٢٤ سورٔه ِاسراء به شکل زیر تغییر یابد:

و به آن دو فروتنی کن،
از روی مهربانی؛

و بگو: پروردگارا آن دو را ببخشای
آنگونه که مرا در کودکی پرورش دادند.

www.konkur.in

forum.konkur.in


	000-C251
	001-035-C251
	036-083-C251
	084-115-C251
	116-151-C251
	152-195-C251
	196-206-C251
	207-212-C251
	211-220-C251
	Ezafe Dino Zendegi



