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بهترین و مؤثرترین راه مبارزه،
مجهز شدن به سالح علمِ دین
و دنیاست و خالی کردن این
سنگر ،خیانت به اسالم و
مملکت اسالمی است.
امام خمینی « ُق ّ ِد َس ِس ُّر ُه»
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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل
و نوع ،بدون کسب مجوز از این سازمان ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد
قانونی قرار می گیرند.
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مطالعه كتاب ،حتماً این قسمت را بخوانید.
پیش از
ٔ

سخنی با دبیران

همکاران عزیز ،سالم بر شما
ترجمه آن ،در ابتدای هر درس
1ــ برای اُنس بیشتر دانش آموزان با قرائت قرآن كریم ،آیاتی از قرآن كریم و
ٔ
آمده است .در هنگام تدریس10 ،
دقیقه ابتدای كالس به قرائت اختصاص دارد .از آنجا كه آموزش صحیح
ٔ
قرائت در دوره های تحصیلی گذشته انجام شده و قواعد قرائت صحیح ،آموزش داده شده است ،انتظار می رود
كه دانش آموزان بتوانند این قواعد را مراعات كنند و آیات را صحیح بخوانند .به همین جهت باید از دانش آموزان
بخواهیم كه آیات هر درس را روز قبل ،مرور و تمرین كنند و در فرصت كوتاه كالس ،متن تمرین شده را بخوانند.
2ــ این درس ،وقتی نتیجه بخش خواهد بود كه
عرصه حضور ،فعالیت و خالقیت های فكری دانش آموزان باشد
ٔ
و به آنها شهامت اندیشیدن و ابتكار بدهد .میزان موفقیت ما در تدریس به میزان تفكر و اندیشه ورزی دانش آموزان
بستگی دارد .روش تدریس و ارزشیابی ما نباید به گونه ای باشد كه دانش آموزان مجبور باشند كتاب را چندبار
بخوانند و حفظ كنند .آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ است كه امكان تحقیق ،اظهارنظر
و فكركردن را برای دانش آموزان فراهم می كند .با توجه به نكات فوق ،ارزشیابی این درس در دو بخش انجام
می گیرد.
بخش اول .ارزشیابی مستمر؛ شامل:
1ــ قرائت صحیح آیات شریفه 4 :نمره
2ــ انجام فعالیت های داخل درس (مانند ّتدبر در قرآن ،فعالیت کالسی و …) و پرسش از متن 8 :نمره
3ــ حضور فعال در فرایند تدریس و مشارکت در گفت وگوهای کالسی 5 :نمره
4ــ پاسخ به سؤال های بخش اندیشه و تحقیق 3 :نمره
توجه:
انجام پیشنهادها ،نگارش مقاالت تحقیقی و انجام كارهای هنری و ادبی تا دو نمره به معدل نمره مستمر اضافه
می كند.
بخش دوم .ارزشیابی پایانی:
این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد كه شامل دو بخش است1 :ــ آزمون كتبی؛ 2ــ قرائت آیات.
در آزمون كتبی ،سؤال ها باید بر اساس رویكرد كلی محتوای آموزشی؛ یعنی ،فهمیدن ،نه حفظ كردن ،استوار
باشد .باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب ،محور آزمون باشد و از نكات حاشیه ای و فرعی نباید برای
طرح سؤال استفاده شود.
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آزمون كتبی 16 ،نمره دارد 4 .نمره از ارزشیابی پایانی به قرائت صحیح دانش آموزان اختصاص دارد.
توجه:
1ــ آیات ابتدای هر درس برای قرائت در كالس است و صرفاً در ارزشیابی مستمر و پایانی به صورت شفاهی
از دانش آموزان پرسیده می شود و نباید هیچ گونه سؤالی در امتحانات كتبی و آزمون های ورودی دانشگاه ها از این
آیات طراحی شود.
ترجمه آیاتی که در مقابل
2ــ
صفحه قرائت و قبل از شروع درس آمده ،جزء محتوای آموزشی نیست و صرفاً
ٔ
ٔ
جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل به دانستن مفاهیم این آیات دارند ،قرار داده شده است .از این قسمت در
آزمون ها ،اعم از آزمون های كتبی در نظام آموزشی آموزش و پرورش و آزمون های ورودی دانشگاه ها ،نباید سؤالی
طرح شود.
3ــ قسمت های «بیشتر بدانیم» و«پاسخ سؤاالت شما» فقط برای توسعه اطالعات و كسب نمره تشویقی است
و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید از این قسمت ها سؤال طرح شود.
4ــ فعالیت هایی كه با عالمت  مشخص شده اند ،فعالیت های واگرا هستند و فقط در زمان تدریس و ارزشیابی
مستمر از آنها استفاده می شود و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید سؤالی از آنها طرح شود.
  5ــ تمام قسمت هایی كه تحت عنوان «پیشنهاد»« ،پاورقی ها» و «دانش تکمیلی» در كتاب آمده است ،صرفاً
جهت توسعه اطالعات است و در ارزشیابی پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه ها نباید مورد سؤال قرار گیرد.
  6ــ به تناسب موضوعات درسها ،فیلمهای کوتاهی
در سایت گروه درسی قرآن و معارف اسالمی قرارداده
مشاهده فیلمها به شما عزیزان توصیه میشود .چنانچه شما هم محتواهایی (فیلم ،مقاله ،کلیپ و  )...متناسب با
شده است.
ٔ
موضوعات درسی دارید میتوانید با ارسال آن برای گروه ،در افزایش کیفیت این بخش ما را یاری کنید.
7ــ آیاتی كه در درس ها ترجمه نشده اند آیاتی هستند كه در سال های پیشین معنا و مفهوم آنها به دانش آموزان
آموزش داده شده است.
  8ــ فقط حفظ کردن آیات و روایاتی که با عالمت
مشخص شده برای آزمون پایانی و آزمون ورودی
ترجمه آنها را از دانش آموزان پرسید .در سایر موارد،
دانشگاه ها ضروری است و می توان عین آن آیات و روایات و
ٔ
حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست ،بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.
شما می توانید برای ارتباط با مؤلفان ،به آدرس  quran-dept.talif.sch.irمراجعه کنید و در بخش
«پرسش و پاسخ» نظرات خود را بیان کنید.
از خداوند برایتان آرزوی بهترین ها را داریم.
گروه درسی قرآن و معارف اسالمی
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یادآوری
در سال گذشته با «هدف زندگی» آشنا شدیم و دانستیم که مقصود
همه خوبی ها و
و محبوب نهایی زندگی ما «خداست» .او
سرچشمه ٔ
ٔ
زیبایی هاست و حرکت به سوی این خوبی ها به معنای نزدیکی به اوست .در
تقرب به خداست.
حقیقت ،راه دستیابی به ٔ
همه کمال ها و زیبایی ها ّ
همچنین آموختیم که موجودات جهان ،از ِآن خدایند و بازگشتشان هم به
سوی اوست .در میان مخلوقات پیرامون ما ،بازگشت انسان ،یک بازگشت
ویژه است .معاد هر انسانی از عمل اختیاری او شکل می گیرد .بنابراین،
باید برای انجام بهترین عمل ،به درستی برنامه ریزی کرد و عقاید ،اخالق و
اعمالی که موجب رستگاری در دنیا و آخرت می شود را شناخت و به آنها
پایبند بود.
امسال در این بخش از کتاب دین و زندگی ،با روش هدایتی خداوند
بیشتر آشنا می شویم تا با بهره مندی از هدایت های او ،برای بهترین زندگی در
دنیا و کسب خوشبختی جاویدان در آخرت ،بهتر برنامه ریزی کنیم.
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بخش ا ّول

تفکر و اندیشه
فیلم

1

جلوه زیبایی و طراوت،
آب ،نعمت بی نظیر خداوند،
ٔ
ادامه حیات است .در
مظهر پاکی و زاللی و عامل
ٔ
نبود آب ،از آواز دلنشین پرندگان ،طراوت و سرسبزی
تبسم گل های زیبا و رنگارنگ طبیعت اثری
درختان و ّ
نخواهد بود.
مایه حیات و اساس زندگی در جهان است.
آری ،آب ٔ
2
وجعلنا ِمن ِ
الماء ک َُّل َشیءٍ َح ّیٍ
َ ََ
َ
انسان با آب نیازهای طبیعی و جسمی اش را برطرف می سازد و به طورکلی آب ،حیات بخش
جهان مادی ،از جمله ما انسان هاست.
3
یتا
لِـنُحـ ِی
ی بِه بَ َلد ًة َم ً
َ
ٰ
اما راستی حیات روح بشر وابسته به چیست؟ چه چیزی به روح و درون انسان شادابی و
طراوت می بخشد؟ چگونه می توان به این اکسیر حیات دست یافت؟
ِ ِ ِ
لـرسو ِل ِاذا َدعاکُم لِما ُیحییکُم
آمنُوا استَجیبوا ل ّٰله َو ل َّ
یا ا َُّی َها ا َّل َ
ذین َ
ای کسانی که ایمان آورده اید ،دعوت خدا و پیامبر را بپذیرید؛ آنگاه که شما را به چیزی
فرامی خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد.
4

1ــ دبیران و دانش آموزان می توانند فیلم های کوتاهی را که متناسب با موضوع درس است ،در سایت گروه قرآن و
معارف ،به آدرس  quran-dept.talif.sch.irدر بخش «فیلم کوتاه» مشاهده کنند.
آیه .30
2ــ
سوره انبیاءٔ ،
ٔ
آیه .49
فرقان،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
آیه .24
4ــ
سوره انفالٔ ،
ٔ
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قرائت

سوره غافر 40

رض فَمن
ـكل ایل
ٰی َقوم لَکُم الـم
نی ِف اال َ ِ
ُ
وم ظاهِر َ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ِ
ٰ
ی
ون ما اُریکُم ِا ّال
أس ّ ِ
نصنا ِمن بَ ِ
قال ِفر َع ُ
الل ِان جآءَنا َ
َ ُ ُ
َّ
َّ
ما اَ ٰ
قال الی
رى َو ما اَهدیکُم ِا ّال َس َ
بیل الرشا ِد َ 29و َ
ءام ٰ
مثل یوم االحزا ب 30
اخف َعلَیکُم ِ َ َ ِ َ
ِ
ن ی َقوم ِ ِا ّن اَ ُ
َ َ
َّ
عد ِه و
أب قَوم نوح و عا ٍد و َثود و النی من ب
ِم َ
ثل َد ِ
َ ِ َ ِ َ
َ َ
َ
ٍ َ
ِ
ٰ
الل یرید ظ ً
اخف َعلَیکُم یَوم
لما لِل ِعبا ِد  31و ٰی َقوم ِا ّن ا
َ
ّ
ُ
َما ُ ُ ُ ُ
َ
َ
ِ
َّ
ٰ
اتلنا ِد 32
ر
دب
م
ون
ل
ـو
ت
وم
ی
عاص
الل ِمن
ّ
نی ما لَکُم ِمن ّ ِ
ِ
َ ُ ِ َ
َ َُ َ
َ
ٍ
ٰ
و من یضلل
ف
الل فَما َلو ِمن ها ٍد  33و لَ َقد جآءکُم
ّ
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ترجمه
[مردی با ایمان از خاندان فرعون رو به سوی آنان گفت ]:اى قوم من[ ،امروز
حکومت از ِآن شماست ،و ] در این سرزمین چیره گشتهاید ،ولى [با این همه

قدرت] چهکسى ما را در رهایی از عذاب خدا ــ اگر به سراغمان آمد ــ یارى
مىرساند؟! فرعون گفت :من جز آنچه را مىبینم و به درستى آن اطمینان دارم به شما
ارائه نمی دهم ،و شما را جز به راه درست راهنمایى نمىکنم.

29

و آن کس که ایمان آورده بود گفت :اى قوم من ،حقیقتاً من بر شما از روزی همانند
روز [عذاب] امت هاى گذشته بیمناکم 30
ِ
ّ

من از نظیر آن س ّنتى که بر قوم نوح ،عاد ،ثمود و کسانى که پس از آنان بودند ،جارى

شد بیم دارم ،و خدا براى بندگان ظلم و ستم نخواسته است.

31

و اى قوم من ،به راستى من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را [ به یاری هم] صدا

می زنند مىترسم؛

32

روزى که روی می گردانید و می گریزید؛ در آن روز براى شما در برابر [عذاب]

خدا هیچ حمایتگری نیست و خدا هرکه را [به خاطر اعمالش] در بیراهه قرار دهد،

هدایت کننده ای برای او نیست.

33

و به راستى یوسف پیش از این ،دالیل آشکار براى شما آورد ،ولی شما همواره از
آنچه آورده بود در تردید بودید ،تا وقتی که از دنیا رفت ،گفتید :هرگز خداوند پس
حد بگذرند و در شک
از او رسولى برنمىانگیزد.اینگونه ،خداوند کسانى را که از ّ

و تردید به سر برند ،به بیراهه مىافکند.

34

درباره آیات خداوند بدون هیچ دلیل استواری مجادله مىکنند.
همان کسانى که
ٔ

[این کارشان] خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آوردهاند به بار مىآورد.
اینگونه خداوند بر دل هر متکبر زورگویى مهر مىزند.

35

و فرعون گفت :اى هامان ،براى من بنایى مرتفع بساز [تا بر فراز آن بروم ]،شاید به

اسباب[وسایل و راه هایی] دست بیابم

36
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هدایت الهی
احتیاج دائمی انسان به داشتن
برنامه ای که پاسخگوی نیازهایش باشد
و سعادت او را تضمین کند ،سبب شده
است که در طول تاریخ همواره شاهد
ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از
جانب مکاتب بشری باشیم .از این رو
این سؤاالت در ذهن ایجاد می شود که:
آیا می توان به مکاتب بشری اعتماد
کرد و زندگی را بر اساس برنامه های آنان بنا نهاد؟
برنامه کاملی برای سعادت خود ارائه دهد؟
آیا انسان می تواند تنها با تکیه بر عقلٔ ،
برنامه مناسب برای سعادت انسان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟
یک ٔ
آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد ،کامل است؟
12
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نیاز های برتر

انسان همچون سایر موجودات زنده ،یک دسته نیازهای طبیعی و غریزی دارد؛ مانند نیاز به آب ،هوا،
غذا و پوشاک .خداوند پاسخ به این نیازها را در عالم طبیعت آماده کرده و قدرت آگاه شدن از آنها را نیز
به انسان داده است .برای مثال ،در وقت نیاز به آب و غذا احساس تشنگی و گرسنگی می کند و سراغ
آب و غذا می رود .هنگام سرما و گرما ،از مصالح موجود در طبیعت بهره می برد و برای خود لباس و
پوشاک و مسکن تهیه می کند.
اما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ زمانی که انسان ،از سطح زندگی
روزمره فراتر رود و در افق باالتری بیندیشد ،خود را با نیازهای مهم تری نیز روبه رو می بیند؛ نیازهایی
ّ
که برآمده از سرمایه های ویژه ای است که خداوند به او عطا کرده است .1پاسخ صحیح به این نیاز های
اساسی است که سعادت انسان را تضمین می کند.
این نیازها به تدریج به دل مشغولی ،دغدغه و باالخره به سؤال هایی تبدیل می شوند که انسان تا پاسخ
آنها را نیابد ،آرام نمی گیرد.برخی از این نیازها عبارت اند از:
1ــ شناخت هدف زندگی :انسان می خواهد بداند «برای چه زندگی می کند؟» و کدام هدف است
که می تواند با اطمینان خاطر ،زندگی اش را صرف آن نماید؟ او می داند که اگر هدف حقیقی خود را
نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود ،عمر خود را از دست داده است.
به همین خاطر ،امام سجاد پیوسته این دعا را می خواند که:
2
«خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای»
2ــ درک آیندۀ خویش :انسان با این سؤال مهم و اساسی نیز روبه روست که« :آینده او چگونه
است؟»؛ «آیا زندگی او با مرگ تمام می شود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده می گردد؟»« ،اگر
نحوه
حیات ،به شکل دیگری ادامه می یابد و انسان زندگی ابدی را پس از مرگ آغاز خواهد کردٔ ،
توشه سفر به جهان دیگر چیست؟» و «خوشبختی وی
زندگی او پس از مرگ چگونه است؟»« ،زاد و ٔ
در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟»
ک
س
ک
�ی ش�
ن
� و همه ش� ب
�ه چ�را ن�ا ن�ل نا� ا�وال دل �نو ت� ن�م
� �ن�م
رو�اه ن��ر م ن یا� ن ا� ت
ک
ک
ط ن� 3
نا� ��با آ�مده ام آ�مد ن�م ب�هر چ�ه ب�ود
� به ��با می روم آ� ن�ر ن� ن� یما� ی و م
پایه دهم با عنوان «پر پرواز» آشنا شده اید.
1ــ با این سرمایه ها در درس دوم کتاب دین و زندگی ٔ
2ــ َو اس َت ِفرغ َا ّیامی فی ما َخلَق َتنی لَهو .دعای مکارم االخالق.
3ــ دیوان شمس ،مولوی.
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3ــ کشف راه درست زندگی :راه زندگی یا «چگونه زیستن» که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی
دغدغه دیگر انسان های فکور و خردمند است .این دغدغه از آن جهت جدی است که انسان
دارد،
ٔ
فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند .بنابراین در این فرصت تکرارنشدنی،
همه راه هایی که پیش روی اوست ،راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد
باید از بین ٔ
تا بتواند با بهره مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسد .بنابراین ،یکی از سؤاالت اساسی
انسان این است که راه درست زندگی کدام است؟ و چگونه می توان به آن دست یافت؟
تدبر در قرآن
ّ

سوره عصر تدبر کنید و با کمک دوستان
در آیات
ٔ
خود ،به سؤاالت پاسخ دهید:
ِٰ
الـرحی ِم
حم ِن َّ
الـر ٰ
بِس ِم ال ّله َّ
ِ
ِ ِ
آمنوا
َو َ
العص ِر ،ا َّن النسا َن لَفی ُخسرٍ ،ا َّل ا َّل َ
ذین َ
و َع ِملُوا ّ ِ ِ
الصب ِر
واصوا بِ َّ
واصوا بِ َ
الح ِّق َو تَ َ
الصالحات َو تَ َ
َ
1ــ خداوند در این سوره به چه چیزی سوگند خورده است؟ چرا؟
2ــ چه خسارتی انسان را تهدید می کند؟
3ــ چه کسانی دچار خسران نمی شوند؟
پاسخ به این نیازها و سؤال های اساسی باید حداقل دو ویژگی داشته باشد:

الف) کامال ً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون
است .در حالی که عمر محدود آدمی برای چنین تجربه ای کافی نیست ،به خصوص که راه های
پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون اند.
ب) همه جانبه باشد؛ به طوری که به نیازهای مختلف انسان به صورت هماهنگ پاسخ دهد؛ زیرا ابعاد
جسمی و روحی ،فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی وی ،پیوند و ارتباط کامل و تنگاتنگی با هم دارند
و نمی توان برای هر بُعدی جداگانه برنامه ریزی کرد.
با توجه به این دو ویژگی کسی می تواند پاسخ صحیح این سؤال ها را بدهد که:
1ــ آگاهی کاملی از خلقت انسان ،جایگاه او در نظام هستی ،ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و
نیز فردی و اجتماعی او داشته باشد.
2ــ همچنین بداند که انسان ها ،پس از مرگ ،چه سرنوشتی دارند و دقیقاً چه عاقبتی در انتظار
آنهاست.
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فعالیتکالسی

با توجه به توضیحات ،بررسی کنید که
الف) آیا عقل انسان به تنهایی می تواند به این سؤال های اساسی پاسخ کامل و جامع دهد ؟ چرا؟
ب) آیا انسان به تنهایی می تواند مسیر سعادت را طراحی کند؟ چرا؟
فیلم :تواناییهای عقل من تا چه اندازه است؟

دانش تکمیلی

برای آشنایی با برخی از مکتب هایی که بر اساس عقل و دانش بشری به سؤاالت اساسی انسان
پاسخ داده اند و نتایج ناگواری در زندگی انسان ها به جای گذاشته اند ،به سایت گروه قرآن و معارف
بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید .برای ورود به سایت گروه قرآن و معارف کافی است به آدرس
1
 http://quran - dept.talif.sch.irمراجعه کنید.

شیوۀ هدایت خداوند

خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده است هدایت
2
شیوه
می کند .انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر سبب شده ٔ
هدایت او متفاوت باشد.
یکی از این ویژگی ها ،توانایی ّتعقل و تفکر و ویژگی دیگر قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ انسان ،ابتدا
درباره هرکاری تفکر می کند ،اگر تشخیص داد که آن کار مفید است و او را به هدفش می رساند ،آن را
ٔ
انتخاب می کند و انجام می دهد.
برگیرنده
برنامه هدایت انسان را که در
هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی می گذرد؛ یعنی خداوند ٔ
ٔ
پاسخ به سؤاالت بنیادین است ،از طریق پیامبران می فرستد ،تا انسان با تفکر در این برنامه و پی بردن به
ویژگی ها و امتیازات آن ،با اختیار خود این برنامه را انتخاب کند و در زندگی به کار بندد و به هدفی که
خداوند در خلقت او قرار داده است ،برسد.
انسان با عقل خود در پیام الهی تفکر می کند و با کسب معرفت و تشخیص بایدها و نبایدها ،راه
توسعه اطالعات دانش آموزان عالقه مند بوده و در آزمون های پایانی و یا آزمون های
1ــ مطالب بخش «دانش تکمیلی» صرف ًا جهت
ٔ
سراسری ،سؤالی از آن طراحی نخواهد شد.
2ــ به طور مثال ،زنبور عسل که ساختمان بدنی ویژه ای دارد و برای تولید عسل باید مکان مخصوصی را تهیه کند ،خداوند او را هدایت
آیه .)68
می کند تا آن کندوی مخصوص را بسازد
(سوره نحلٔ ،
ٔ
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صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.
امام کاظم به شاگرد برجسته خود ،هشام بن حکم ،فرمود:
«ای هشام ،خداوند رسوالنش را به سوی بندگان نفرستاد ،جز برای آنکه بندگان در پیام الهی تعقل
کنند .کسانی این پیام را بهتر می پذیرند که از معرفت برتری برخوردار باشند و آنان که در تعقل و تفکر
برترند ،نسبت به فرمان های الهی داناترند و آن کس که عقلش کامل تر است ،رتبه اش در دنیا و آخرت
1
باالتر است».
بنابراین با کنار هم قرار گرفتن عقل و وحی می توان به پاسخ سؤال های اساسی دست یافت .البته
انسان به علت دارا بودن اختیار می تواند راه های دیگری را نیز برگزیند .اما چنان که گفته شد ،چون هر
برنامه خداوند نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد ،انسان زیان خواهد کرد و
برنامه دیگری غیر از ٔ
ٔ
با دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت.
تکمیل کنید

اگر خداوند به سؤال های اساسی انسان پاسخ ندهد و او را رها کند ،انسان در قیامت می تواند
بگوید....................................................................................... :
...............................................................................................

درباره تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است:
خداوند ،در قرآن کریم
ٔ
2
ِ
ِ
رین لِئ َّال َیکو َن لِل ّنا ِ
الر ُس ِل ....
س َعلَی ال ّلٰ ِه ُح َّج ٌة بَ َ
رین َو ُمنذ َ
ُر ُس ًال ُمبَ ّش َ
عد ُّ
رسوالنی (را فرستاد که) بشارت دهنده و بیم دهنده باشند ،تا بعد از آمدن پیامبران ،برای مردم در
مقابل خداوند ،دستاویز و دلیلی نباشد...
خداوند با ِ .............................................
راه .................................
را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است.

1ــ اصول کافی ،کلینی ،ج  ،1ص .19
آیه .165
2ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
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پاسخ سؤالت شما

١

شاید این سؤال پیش بیاید که :انسان امروزی چقدر به دین و پیام آسمانی نیازمند
است؟ به عبارت دیگر :آیا آن نیازهایی که انسان های گذشته را به سوی خدا و دین الهی
می کشاند ،همچنان پابرجاست؟
با نگاهی به سرنوشت انسان معاصر و شرایط کنونی او درمی یابیم که نه تنها آن نیازهای بنیادین
قوی تر و جدی تر از گذشته پابرجاست ،بلکه اگر انسان امروز به خدا و پیام الهی روی نیاورد،
سرنوشت خطرناکی در انتظار اوست.
در قرن های هفدهم ،هجدهم و نوزدهم که علوم تجربی در غرب پیشرفت کرد ،چنین تصور
می شد که می توان با کمک این علوم به نیازهای برتر انسان پاسخ گفت .اما هر قدر که علم
پیش می رفت انسان احساس می کرد که نیازهای بنیادینش همچنان بی پاسخ مانده است .انسان
امروز می بیند که آرامش درونی اش کاهش یافته ،هدف متعالی زندگی وی گم شده ،ظلم و
بی عدالتی گسترش یافته ،دانش و تکنولوژی در خدمت اهداف ضدانسانی صاحبان زر و زور
قرار گرفته ،جهان به دو قطب محروم (با جمعیتی بسیار زیاد) و ثروتمند (با جمعیتی اندک)
تقسیم شده است ،سالح های مخرب با قدرت تخریبی فوق العاده جان انسان های مظلوم و
بی دفاع را به راحتی می گیرد ،انواع مواد مخدر در شکل های مختلف در دسترس افراد قرار
گرفته ،فسادهای گوناگون اخالقی رواج یافته و استفاده ابزاری از زن ،ارزش انسانی زنان را
تنزل داده است.
اگر از ظاهر تزیین شده زندگی انسان امروز عبور کنیم و به واقعیت درونی آن برسیم ،رنج بزرگ
او را مشاهده می کنیم .انسان امروزی دریافته است که علم با همه فایده ها و خوبی هایش ،به تنهایی
نمی تواند او را از بحران های بزرگ رهایی بخشد و به نیازهای اساسی اش پاسخی مناسب دهد.
همین امر ،انسان را برانگیخته است تا بار دیگر به خدا و دین روی آورد و رهایی از سرگردانی را
در بازگشت به دین جست وجو کند .در نتیجه ،انسان امروز بیش از گذشته به پیام الهی احساس
نیاز می کند.
خوب است بدانیم که اکنون ترجمه قرآن کریم به زبان انگلیسی از پرطرفدارترین کتاب هاست و
2
شمار کسانی که در اروپا به دین اسالم می گروند ،بیش از سایر ادیان است.
1ــ این قسمت صرف ًا جهت توسعه اطالعات دانش آموز بوده و در امتحانات پایانی و آزمون های ورودی دانشگاه سؤالی از آن طرح
نمی شود.
2ــ www.yjc.ir/fa/news/4405531
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اندیشه و تحقیق

1ــ آیا انسان می تواند پاسخ دادن به نیازهای برتر را نادیده بگیرد و براساس ضرب المثل «هرچه
پیش آید خوش آید» رفتار کند؟ چرا؟
2ــ آیا می توانیم پاسخ به نیازهای برتر را به احساسات شخصی و سلیقه فردی واگذار کنیم؟ چرا؟
3ــ شعر زیر با کدام یک از نیازهای برتر انسان مرتبط است؟ چرا؟
مرد ن�ردم ن� د ه ن�ر چ�ی��شه 1را
ک
ت �ا � به ی�� ی ت ب��ر � به آ�مو�ن ت� ن

1ــ هنرپیشه :کاردان و با فرهنگ.
2ــ سعدی.

18

� رد یا� ن ن
رو�گار
عمر دو ب�ا�یس ت
گ
2
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ترجمه

و [به یاد آرید] هنگامی که خداوند از پیامبران [و پیروان آنها] پیمان گرفت که
هر گاه به شما کتاب و حکمت دادم سپس [در آینده] فرستادهای برای شما آمد

که آنچه را در نزد شماست تصدیق نمود ،حتماً باید به او ایمان آورید و او را
یاری دهید .آنگاه[ به پیامبران] فرمود :آیا اقرار کردید و در این باره پیمان مرا

پذیرفتید؟ گفتند :آری ،اقرار کردیم .فرمود :پس گواه و شاهد باشید و من نیز با
شما از شاهدانم.

81

پس کسانیکه بعد از این روی برتابند ،آنان فاسقان اند.

82

همه کسانیکه در آسمانها و زمین اند ،خواه
آیا غیر از دین خدا میجویند؟ و ٔ

و ناخواه در برابر او تسلیم اند .و همه به سوی او بازگردانده میشوند.

83

[ای پیامبر ]،بگو :من و پیروانم به خدا و آنچه بر ما نازل شده و آنچه بر ابراهیم

و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط [پیامبرانی از نسل یعقوب]فروفرستاده

شده ،و آنچه به موسی و عیسی و دیگر پیامبران از جانب پروردگارشان عطا
شده است ایمان آوردهایم و میان هیچ یک از پیامبران فرقی نمیگذاریم و ما

تسلیم و فرمانبردار خداییم.

84

و هرکس دینی جز اسالم اختیار کند ،هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در

آخرت از زیانکاران خواهد بود.

85
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تداوم هدایت
خداوند با لطف و رحمت خود ،ما انسان ها را تنها نگذاشت و هدایت ما را بر عهده گرفت و
راهی را در اختیارمان قرار داد ،که همان راه مستقیم خوشبختی است.
در این درس می خواهیم به این سؤال ها بپردازیم که:
آیا خداوند یک راه و یک دین برای ما فرستاده ،یا راه ها و ادیان متعددی در اختیارمان قرار
داده است؟
چرا خداوند پیامبران متعددی برای هدایت انسان فرستاده است؟
علت پایان یافتن ارسال پیامبران از سوی خداوند چیست؟
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تدبر در قرآن
ّ

به ترجمه آیات توجه کنید:
1ــ «خداوند از دین همان را برایتان بیان کرد که نوح را بدان سفارش نمود .و آنچه را ما به تو
وحى کردیم و به ابراهیم و موسى و عیسى توصیه نمودیم ،این بود که دین را به پا دارید ،و در آن
1
تفرقه نکنید».
2ــ «قطعاً دین نزد خداوند ،اسالم است و اهل کتاب در آن ،راه مخالفت نپیمودند مگر پس از
2
حقانیت آن آگاه شدند ،آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت».
آنکه به ّ
3
3ــ «[این دین] آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید».
4
4ــ «ابراهیم نه یهودى بود و نه مسیحى؛ بلکه یکتاپرست (حق گرا) و مسلمان بود».
اکنون به این سؤاالت پاسخ دهید:
الف) خداوند از پیامبران میخواهد تا در چه چیز تفرقه نکنند؟
.........................................................................................

ب) دین مورد قبول نزد خداوند کدام است؟ …………………………………………
ج) اهل کتاب (یهودیان و مسیحیان) با چه چیزی مخالفت کردند؟ علت مخالفت آنها چه بود؟

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

د) حضرت ابراهیم چه آیینی داشت؟………………………………………………
هـ) مسیحیان و یهودیان او را پیرو چه آیینی میدانستند؟ ………………………………

دین به معنای «راه» و «روش» است .دین اسالم راه و روشی است که خداوند برای زندگی انسان ها
برگزیده است .بر اساس آیات قرآن کریم ،خداوند یک دین برای انسانها فرستاده و به همه پیامبران
فرمان داده است تا همان دین را در میان مردم تبلیغ کنند و راه تفرقه در پیش نگیرند .انبیا هم این فرمان
را اطاعت کرده و مأموریت خود را با شایستگی انجام دادهاند.
حال شایسته است بدانیم:
1ــ چرا خداوند فقط یک دین برای هدایت بشر فرستاده است؟
2ــ با وجود یکی بودن دین ،چرا خداوند پیامبران متعدد فرستاده است؟
پیامبر جدیدی نمی آید و پیامبری به ایشان ختم می شود؟
3ــ چرا بعد از پیامبر اکرم
		
آیه .13
1ــ
سوره شوریٔ ،
ٔ
			
آیه .78
حج،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ

آیه .19
2ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
آیه .67
عمران،
آل
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
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فطرت مشترک ،منشأ دین واحد
فیلم ( :)١فطرت چیست؟

فطرت به معنای نوع خاص آفرینش
است .وقتی از فطرت انسان سخن
می گوییم ،منظور آفرینش خاص انسان
و ویژگی هایی است که خداوند در اصل
آفرینش وی قرار داده است و انسان ها با
این ویژگی های خاص شناخته می شوند.
از ابتدای آفرینش انسان تاکنون ،اقوام
مختلفی روی زمین زندگی کردهاند؛ این
افراد با اینکه در برخی خصوصیات ،مانند نژاد ،زبان ،و آداب و رسوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند ،ولی
همه انسانها:
همگان ویژگیهای فطری مشترکی دارند؛ به طور مثالٔ ،
سرمایه تفکر و قدرت اختیار برخوردارند.
 از
ٔ
 فضیلتهای اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی مانند ظلم،
حسادت و دروغ بیزارند.
 به دنبال زیباییها ،خوبیها و کماالت نامحدودند.
 از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند.
به سبب این ویژگیهای مشترک (فطرت) ،خداوند یک برنامه کلی به انسان ها ارزانی داشته ،تا آنان
را به هدف مشترکی که در خلقتشان قرار داده است ،برساند .همان طور که گفته شد،این برنامه ،اسالم
نام دارد که به معنای تسلیم بودن در برابر خداوند است.
در این برنامه از انسان خواسته می شود تا با اندیشه در خود و جهان هستی ،به ایمان قلبی دست
یابد .ایمان به:
خدای یگانه و دوری از شرک
فرستادگان الهی و راهنمایان دین
سرای آخرت ،و پاداش و حسابرسی عادالنه
عادالنه بودن نظام هستی
عرصه عمل نیز از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است ،تالش نماید تا:
و در
ٔ
24
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با انجام واجبات دین و ترک حرامهای آن ،خداوند را عبادت و بندگی کند.
فضایل اخالقی مانند عفت ،راستگویی و امانت داری را کسب نماید و از رذائل اخالقی ،مانند
ظلم ،نفاق ،دروغ و ریا دوری کند.
جامعه ای دینی بر اساس عدالت بنا نماید.
همه پیامبران الهی ،مردم را به این امور فراخواندهاند .به همین دلیل ،محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان
همه آنها یک دین آوردهاند .با این وجود ،تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی ،متناسب با زمان و سطح
است .درواقع ٔ
همه پیامبران ،امتهای خود را به نماز دعوت
آگاهی مردم و نیازهای هر دوره تفاوتهایی با یکدیگر داشته است؛ مثال ً ٔ
کردهاند ،اما در شکل و تعداد آن تفاوتهایی بوده است؛ البته این قبیل تفاوتها سبب تفاوت در اصل دین نشده است.

علل فرستادن پیامبران متعدد

در پاسخ به سؤال دوم میتوان گفت فرستادن پیامبران متعدد به این دالیل بوده است:
مستمر آن است.
الزمه ماندگاری یک پیام ،تبلیغ دائمی و
الف) استمرار و پیوستگی در دعوتٔ :
ّ
پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بیمانند ،در طول زمانهای مختلف دین الهی را تبلیغ میکردند .آنان
سختیها را تحمل میکردند تا خداپرستی ،عدالت طلبی و کرامتهای اخالقی میان انسانها جاودان بماند
و گسترش یابد و شرک ،ظلم و رذائل اخالقی از بین برود .این تداوم سبب شد تا تعالیم الهی جزء سبک
زندگی و آداب و فرهنگ مردم شود و دشمنان دین نتوانند آن را به راحتی کنار بگذارند.
ب) رشد تدریجی سطح فکر مردم :علت دیگر فرستادن پیامبران متعدد ،رشد تدریجی فکر و
اندیشه و امور مربوط به آن ،مانند دانش و فرهنگ می باشد.
از این رو ،الزم بود تا در هر عصر و دوره ای پیامبران جدیدی مبعوث شوند ،تا همان اصول ثابت دین
اندیشه انسانهای دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند .در
الهی را در خور فهم و
ٔ
درباره توحید ،معاد ،عدالت ،عبادت خداوند و مانند آن سخن
حقیقت ،هر پیامبری که مبعوث می شد،
ٔ
گفته ،اما بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است.
می فرماید:
پیامبر اکرم
ِانّا م ِ
ما پیامبران مأمور شدهایم
عاش َر اال َ ِنب ِیاء ا ُِمرنا
َ
ِ ِ 1
ِ
ِ
که با مردم به اندازه عقلشان سخن بگوییم
لی َقدر ُعقولهم
َان نُـ َکل َّم ال ّن َ 
اس َع ٰ
ج) تحریف تعلیمات پیامبر پیشین :به علت ابتدایی بودن سطح فرهنگ و زندگی اجتماعی و عدم
توسعه کتابت ،تعلیمات انبیا به تدریج فراموش میشد ،یا به گونهای تغییر مییافت که با اصل آن متفاوت میشد؛
ٔ
بر این اساس ،پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل و صحیح را بار دیگر برای مردم بیان میکردند.
فیلم ( :)٢نمونههایی از تحریفات صورت گرفته در انجیل از زبان یک تازه مسلمان
1ــ کافی ،کلینی ،ج  ،8ص .268
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بیشتربدانیم
نگاهی به تورات و انجیل و تحریفات آنها

شما احتماال ً نام کتاب مقدس را شنیده اید .این کتاب مشتمل بر دو قسمت عهد عتیق (تورات و چند
بخش دیگر) و عهد جدید (انجیل) است و به همین دلیل این کتاب به عهدین معروف است .عهد عتیق
فقط کتاب مقدس یهودیان است ولی مسیحیان تورات و انجیل را با هم به عنوان کتاب مقدس قبول دارند.
وجود تعلیمات متناقض با عقل و علم نشان می دهد بخش های زیادی از عهدین تحریف شده است.
یهودیان ،توراتی را که از حضرت موسی باقی مانده بود ،در تابوت مقدس نگهداری می کردند اما
در سال  586قبل از میالد مسیح ،این تابوت و تورات داخل آن در حمله بخت النصر نابود شد .یهودیان
در سال  475قبل از میالد مجدد ًا تورات را جمع آوری کردند .یعنی  111سال خبری از تورات نبود و
همین امر سبب تغییر و دگرگونی در تورات شد.
درباره کتاب انجیل نیز خود مورخان غربی نوشتهاند که پس از عروج حضرت عیسی  ،هیچ اثری
از کتاب انجیل میان مردم نبود .پس از گذشت مدتی برخی از یاران حضرت عیسی یا شاگردان
آنها برداشت ها و خاطرات خود را از آن حضرت نوشتند و نام انجیل بر آن نهادند ،به گونه ای که
ده ها انجیل تألیف شد .تا اینکه چند قرن بعد ،شورای مرکزی مسیحیان تصمیم گرفت تنها چهار
1
انجیل را تأیید کند و اجازه نشر و گسترش سایر انجیل ها را ندهد.
به نمونه هایی از تحریفات صورت گرفته در کتاب مقدس توجه کنید:
همه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود ،هُشیارتر بود .به زن [حوا] گفت :آیا خدا
 و مار از ٔ
همه درختان باغ نخورید؟
حقیقتاً گفته است که از ٔ
میوه درختی که در وسط باغ است ،خدا گفت
میوه درختان باغ می خوریم ،لکن از ٔ
زن به مار گفت :از ٔ
از آن مخورید و آن را لمس مکنید ،مبادا بمیرید.
مار به زن گفت :هر آینه نخواهید مرد ،بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید ،چشمان شما باز
شود و مانند خدا ،عارف نیک و بد خواهید بود.
کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفر پیدایش  ،باب   5 :3ــ1

میوه ممنوعه توسط آدم و حوا] خداوند گفت :همانا انسان مثل یکی از ما شده
[ پس از خوردن ٔ
است ،که عارف نیک و بد گردیده .اینک مبادا دست خود را دراز کند و از درخت حیات نیز بخورد،
و تا ابد زنده ماند.
پس خداوند آدم را بیرون کرد و در طرف شرقی باغ عدن ،فرشتگان را قرارداد و [همچنین] شمشیر
آتشباری را که به هر سو گردش می کرد تا از درخت حیات محافظت کند.

کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفر پیدایش  ،باب   24 :3ــ22

 و یعقوب تنها ماند و فردی [خدا] با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت.

مقدمه آقای جمشید غالمی نهاد بر کتاب «انجیل برنابا» ،نشر نیایش مراجعه کنید.
مطالعه بیشتر در این خصوص ،به
1ــ برای
ٔ
ٔ
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و چون او دید نمی تواند بر وی [یعقوب] غلبه کند ،کف پای یعقوب را فشرد ،و کف پای یعقوب در
کشتی گرفتن با او فشرده شد.
پس او [خدا] گفت« :مرا رها کن زیرا که فجر می شکافد[.یعقوب] گفت :تا مرا خیر و برکت ندهی،
تو را رها نکنم.
او گفت :نام تو چیست؟ گفت« :یعقوب».
گفت :از این پس نام تو یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل خوانده شود ،زیرا که با خدا مبارزه کردی
و نصرت یافتی! …
و یعقوب آن مکان را ِ«فنیئیل» نامیده ،گفت :زیرا در این مکان خدا را روبه رو دیدم و جانم رستگار شد.

کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفر پیدایش  ،باب 30 :32ــ24

 و [آدم و حوا] صدای خدا را که در حال راه رفتن در باغ بود ،شنیدند و آدم و زنش خویشتن را
از حضور خداوند در میان درختان باغ پنهان کردند.
و خداوند آدم را ندا داد و گفت :کجا هستی؟
[آدم] گفت :چون آوازت را در باغ شنیدم ،ترسان گشتم ،زیرا که عریانم .پس خود را پنهان کردم

کتاب مقدس ،عهد عتیق ،سفر پیدایش  ،باب 10 :3ــ  8

یگانه خود را [حضرت عیسی] داد تا هر که به او ایمان
خدا جهان را این قدر محبّت نمود که پسر ٔ
آورد ،هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.
وسیله او جهان نجات یابد.
زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند ،بلکه تا به
ٔ

کتاب مقدس ،عهد جدید ،انجیل یوحنا ،باب 16:3

دانش تکمیلی ()١

با اینکه تورات و انجیل های امروزی با آنچه خداوند به عنوان کتاب آسمانی فرستاده بود ،تفاوت های
بسیاری دارد و سعی شده تا هرجا که به صورت مستقیم بشارتی به آمدن حضرت محمد داده شده
است ،حذف یا تحریف شود ،اما هنوز آثاری از این بشارت ها در این دو کتاب باقی است .اگر
دوست دارید با برخی از این بشارت ها آشنا شوید به بخش «دانش تکمیلی» سایت گروه قرآن و
http://quran-dept.talif.sch.ir
معارف مراجعه کنید:

پاسخ سؤاالت شما ()1
برخی این سؤال را می پرسند که اگر خداوند پیامبران را برای هدایت تمامی انسان ها
فرستاده است ،پس چرا همه پیامبران در منطقۀ غرب آسیا و بین النهرین مبعوث شده اند و ما
پیامبری که در آفریقا یا اروپا مبعوث شده باشد ،نداریم؟
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همه پیامبران در این منطقه ادعای درستی نیست؛ زیرا:
در پاسخ باید گفتّ :ادعای بعثت ٔ
1ــ بنابر فرمایش خداوند در قرآن کریم ،هیچ امتى در گذشته نبوده مگر اینکه برای آن امت
همه
هشداردهنده ،راهنما و پیامبری فرستاده شده است؛ این آیات به صراحت اعالم مى کنند که ٔ
اقوام و ملت ها از نعمت نبوت و هدایت الهى برخوردار بوده اند .برخی از این آیات عبارت اند از:
ِ ِ ُ ٍِ
َذیر...1
َ
...و ان من ا َّمة ا ّل َخال فیها ن ٌ
و هر ّامتى در گذشته انذارکنندهاى داشته است.
2
َو لَ َقد بَ َعثنا فی ک ِ ُّل ُا َّمةٍ َر ً
ّاغوت...
اعب ُدوا ال ّلٰ َه َو اجتَنِ ُبوا الط
َ
سول ا َِن ُ
ما در هر امتى رسولى برانگیختیم تا خداى یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید...
ِ
َنت م ِنذر و لِک ِ ُّل َقو ٍم ٍ
هاد... 3
ا َّنما ا َ ُ ٌ َ
جز این نیست که تو بیمدهندهاى و هر قومى را هدایتگری است.
4
2ــ در قرآن کریم ،تصریح شده که نام بسیاری از پیامبران در این کتاب شریف نیامده است .
یکصدوبیست وچهار هزار پیامبر از سوی خداوند مبعوث شده اند که تنها حدود  30نفر از
آنها در قرآن نام برده شده است؛ اگر قرار بود فقط نام پیامبران در قرآن ذکر شود تصور کنید که
حجم قرآن چقدر می شد! از همین جهت ،ما اسامی بسیاری از پیامبران مناطق آسیای شرقی،
اروپا و امریکا و آفریقا را در دست نداریم.
منطقه خاورمیانه محدود دانست ،بلکه
چکیده سخن اینکه ،نمى توان وجود پیامبران را به
ٔ
ٔ
همان گونه که بیان شد ،هیچ قومى بر روى زمین از هدایت پیامبران محروم نبوده است.

عوامل ختم نبوت

از آنجا که خداوند پیامبران را می فرستد ،و اوست که نیاز یا عدم نیاز به پیامبر را در هر زمان
تشخیص می دهد ،تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست .زیرا اوست که دقیقاً می داند عوامل ختم نبوت
فراهم شده یا نه .مثال ً یکی از عوامل بی نیازی از آمدن پیامبر جدید ،حفظ کتاب آسمانی از تحریف و
وجود آن در میان مردم است .اما تشخیص اینکه در چه زمانی مردم به مرحله ای می رسند که می توانند
کتاب آسمانی خود را حفظ کنند ،در توانایی انسان نیست و فقط خداوند از چنین علمی برخوردار
 ،در می یابیم که عوامل
است .بنابراین ،با توجه به اعالم ختم نبوت در زمان حضرت محمد
آیه .24
1ــ
سوره فاطرٔ ،
ٔ
آیه .36
2ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
آیه .7
رعد،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
آیه .164
نساء،
سوره
و
78
آیه
غافر،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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بی نیازی از پیامبر جدید فراهم بوده است .برخی از این عوامل عبارت اند از:
1ــ آمادگی جامعۀ بشری برای دریافت برنامۀ کامل زندگی :پایین بودن سطح درک انسانها و
برنامه کامل زندگی از عوامل تجدید نبوتها بود .در عصر نزول قرآن ،با اینکه
عدم توانایی آنان در گرفتن ٔ
مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند ،اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که
میتوانست کاملترین برنامه زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن ،پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی
خود را به دست آورد .به همین جهت میبینیم که با ورود اسالم به سرزمینهای دیگری مانند ایران ،عراق،
مصر و شام ،نهضت علمی و فرهنگی بزرگی آغاز شد و دانشمندان و عالمان فراوانی ظهور کردند.
2ــ حفظ قرآن کریم از تحریف :با تالش و کوشش مسلمانان و در پرتو عنایت الهی و با اهتمامی
در جمع آوری و حفظ قرآن داشت ،این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمهای
که پیامبر اکرم
بر آن افزوده یا از آن کم نگردید .به همین جهت این کتاب نیازی به «تصحیح» ندارد و جاودانه باقی
1
خواهد ماند.
 :تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب
3ــ وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم
شد که مسئولیتهای پیامبر ،به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت
2
نداشته باشد.
4ــ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم :دینی میتواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به
همه مکان ها و زمان ها پاسخ دهد .دین اسالم ویژگی هایی دارد که
همه سؤال ها و نیازهای انسانها در ٔ
ٔ
می تواند پاسخ گوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد .برخی از ویژگی ها عبارت اند از:
اول :توجه به نیازهای متغیر ،درعین توجه به نیازهای ثابت :انسان در زندگی فردی و
اجتماعی دو دسته نیاز دارد :نیازهای ثابت مانند نیاز به امنیت ،عدالت ،داد و ستد با دیگران ،ازدواج
همه زمان ها برای بشر وجود داشته است و
و تشکیل خانواده ،تعلیم و تربیت و حکومت .این نیازها در ٔ
همه نسخه های
1ــ در مورد عدم تحریف قرآن دالیل زیادی وجود دارد .یكى از دالیلی كه شبهه تحریف را از بین مى برد این است كه ٔ
قرآنی كه از صدر اسالم و همچنین در دوره های مختلف تاریخی باقی مانده است دقیقاً به همین شكلی است كه اكنون وجود دارد .با توجه به
این نكته اگر تغییر و تحریفی در قرآن رخ می داد بی تردید باید شاهد تفاوت قرآن های امروزی با نسخه های به جای مانده از قرن های گذشته و
به خصوص صدر اسالم باشیم.
امروزه در مجموعه هاى فرهنگى و موزه های مربوط به نسخ خطی جهان ،قرآن هایى موجود است که نگارش آنها به بیش از هزار سال و گاه
همه این نسخه ها از آغاز تاکنون بدون هیچ تحریف و کاستى و یا زیادتى است و همگی از لحاظ آیات و محتوا همانند
به عصر پیامبر مىرسد ،و ٔ
یكدیگر هستند .به تازگی نیز در تحقیقاتی ،کارشناسان آلمانی پی بردهاند قرآنی که در کتابخانه دانشگاه توبینگن آلمان نگهداری میشود ،بسیار
قدیمی و مربوط به نیمه اول قرن اول هجری است .قرآن یادشده از  ۱۵۰سال پیش در خزانه کتابخانه دانشگاه توبینگن نگهداری میشود ،اما
تاکنون کسی به قدمت و اهمیت آن پی نبرده بود .نسخهشناسان با استفاده از تکنیکهای نوین دریافتهاند که قرآن مذکور ،در سالهای ۶۴۹
 .برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص
تا  ۶۷۵میالدی تحریر شده است ،یعنی تنها  ۲۰تا  ۴۰سال پس از وفات حضرت محمد
مراجعه کنید بهwww.archaeologie - online.de/nachrichten :؛ www.mehrnews.com/news/2427087
2ــ با مسئوليت های پیامبر و امامان در درس های آينده آشنا خواهيد شد.
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از بین نمی روند .دین اسالم برای هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی دارد.
دسته دیگر ،نیازهای متغیر هستند که از درون همین نیازهای ثابت پدید می آیند؛ یعنی ،انسان ها با
ٔ
گذشت زمان برای پاسخ گویی به نیازهای ثابت خود ،از روش ها و شیوه های مختلف و متغیری استفاده
می کنند .مثال ً داد و ستد یک نیاز ثابت است؛ اما شیوه و چگونگی داد و ستد ممکن است در هر زمان
تغییر کنند .مثال ً یک روز کاال را با کاال عوض می کردند ،روز دیگر به جای کاال سکه می گرفتند ،بعدها
پول اعتباری یعنی اسکناس به بازار آمد و امروزه قراردادهای بانکی ،معامله ها را تنظیم می کنند .نیاز
به امنیت هم یک نیاز ثابت است ،اما چگونگی تأمین امنیت و ابزارها و اسلحه هایی که به این منظور به
کار گرفته می شود در مقایسه با دوره های گذشته بسیار متفاوت شده است .معارف اسالمی به گونه ای
است که متخصصان دین می توانند از درون آن با توجه به نیازهای جدید به وجود آمده ،قوانین مورد نیاز
درباره بانکداری ،اسکناس ،خرید و استفاده از سالح های جدید را استخراج کنند و در اختیار
جامعه
ٔ
1
مردم قرار دهند.
دوم :وجود قوانین تنظیم کننده :در اسالم دسته ای از قواعد و قوانین وجود دارد که به مقررات
همه احکام و مقررات اسالمی تسلط دارند و مانند
اسالمی خاصیت انطباق و تحرک داده است .این قواعد بر ٔ
بازرسان عالی ،احکام و مقررات را تحت نظر قرار می دهند و کنترل می کنند .به طور مثال پیامبر اکرم
ِ
رار ِفی االسالم؛ 2اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است.
فرموده استَ :
الض َر َر و الض َ
روزه ماه
این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را کنترل می کند .مثال ً ٔ
رمضان بر هر مکلفی واجب است ،اما اگر این روزه برای شخصی ضرر داشته باشد ،بر او حرام می شود.
بنابراین ،بر اساس عواملی که بیان شد ،آخرین پیامبر الهی ،کامل ترین و شایسته ترین برنامه را برای
همه زمان ها به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.
هدایت تمامی انسان ها ،در ٔ


ک
� ز� ّاول ت�ا � به آ� خ�ر
ی�� ی خ� ط اس ت
رد یا� ن ره ،نا� ب��یا چ�ون سار ب�ان ا�ن د

ب�ر او خ�ل ق� �ج هان گ� ش� ت�ه م ف
سا�ر
ل
د ی�ل و ره ن�مای کاروان ا�ن د

قاعده ثابت وجود دارد و آن
1ــ به عنوان مثال ،در مورد نیاز به امنیت و حفظ کشور در برابر تهاجم دشمن ،که یک نیاز ثابت است ،یک
ٔ
ِ
ِ ٍ ِ
ِ
ِ
بون ِبه َع ُد َّو الل ِّٰه َو َع ُد َّوکُم … :هرچه در توان دارید از نیرو
اینکه در قرآن کریم می فرمایدَ :و َاع ّدوا ل َ ُهم َم َ
ااستطَ ُعتم من ُق َّوة َو من ِرباط ال َخ ِیل تُره َ
ٰ
آیه )60
وسیله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید.
(سوره انفالٔ ،
و اسب های ورزیده فراهم آورید ،تا به ٔ
ٔ
قاعده ثابت است؛ اما مصداق این
یک
نکند،
پیدا
حمله
جرئت
و
بترسد
دشمن
که
میزانی
به
و
امنیت
فراهم کردن نیرو و قدرت برای تأمین
ٔ
مقابله با دشمن به اسب نیاز بوده است ،امروزه حکومت اسالمی وظیفه
برای
زمانی
دوره
یک
در
که
گونه
نیرو در هر زمان متفاوت است .همان
ٔ
ٔ
دارد به هر ابزار جدید و مشروعی برای حفظ کشور دست یابد تا کشور را از هر تهدیدی حفظ کند.
2ــ من ال یحضره الفقیه ،شیخ صدوق ،ج ،3ص .103
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گ
و ز� ا�ی�ش ان س ی�ّد ما � ش� ت�ه ساالر
خ
ب�ر او � ت�م آ�مده پ�ا ی�ان یا� ن راه
پ
ش� ده او �� ی ش� و دل اه ج�مله رد پ � ی

وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته

گ

هم او ّاول هم او آ� خ�ر رد یا� ن کار
ّلٰ 1
ب�ر او �ن زا�ل ش� ده « َادعُوا الَی ا له »
� �ج اناه دام ن وی
�ر ف��ته دس ت

2

وظیفه پیروان پیامبر قبل چیست؟ آیا ادامه
وقتی خداوند پیامبر جدیدی برای هدایت مردم می فرستد،
ٔ
پیروی از دستورات پیامبر قبلی ،مورد قبول خداوند است؟
همان طور که بیان شد ،خداوند فقط یک دین و یک راه برای هدایت انسان ها فرستاده است که از آن
اندیشه انسان های دوران
به «اسالم» تعبیر می شود .هر یک از پیامبران ،این دین الهی را در خور فهم و
ٔ
خود بیان کرده اند .آمدن پیامبر جدید و آوردن کتاب جدید نشانگر این است که بخشی از تعلیمات پیامبر
قبلی ،اکنون نمی تواند پاسخ گوی نیازهای مردم باشد.
هر پیامبری که میآمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت میداد و بر پیروی از او تأکید میکرد .بنابراین،
وجود دو یا چند دین در یک زمان ،نشانگر این است که پیروان پیامبر قبلی به آخرین پیامبر ایمان
نیاوردهاند و این کار به معنای سرپیچی از فرمان خدا و عدم پیروی از دستورات پیامبران گذشته است.
عالوه بر این ،امروزه به جز قرآن کریم هیچ کتاب آسمانی دیگری وجود ندارد که بتوان گفت محتوای
آن به طور کامل از جانب خداست و انسان ها آن را کم و زیاد نکرده اند و با اطمینان خاطر بتوان از آن
پیروی کرد .بنابراین ،تنها دینی که میتواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند اسالم است:
و هر کس که دینى جز اسالم اختیار کند
یر الِسال ِم دی ًنا
َو َمن َیبتَ ِغ َغ َ
هرگز از او پذیرفته نخواهد شد
َفلَن ُیقبَ َل ِمن ُه
3
ِ ِ ِ
ِ
ِ
و در آخرت از زیان کاران خواهد بود.
رین
َو ُه َو فی اآلخ َرة م َن الخاس َ
برخی تصور میکنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام برای خود فروشگاهی باز
کرده و کاالی خود را تبلیغ میکنند و مردم میتوانند بین آن کاالها یکی را انتخاب نمایند .در صورتی
که پیامبران مانند معلمان یک مدرسه اند که پایه های مختلف تحصیلی را به ترتیب تدریس می کنند و هر
کدام مطالب سال قبل را تکمیل می کنند .آنان همه یک برنامه و هدف مشخص را دنبال و همه یکدیگر
را تأیید کرده اند .بنابراین ،اگر کسی به آخرین پیامبر الهی ایمان بیاورد در واقع به تمام پیامبران سابق نیز
4
ایمان آورده است.
آیه .108
1ــ
سوره یوسفٔ ،
ٔ
2ــ دیوان گلشن راز ،شیخ محمود شبستری.
آیه . 85
3ــ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
آیه .136
4ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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دانش تکمیلی ()2

محاسبه اعمال افراد غیر مسلمان در جهان
برای کسب دانش بیشتر در خصوص چگونگی
ٔ
آخرت به سایت گروه قرآن و معارف بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
پاسخ سؤاالت شما ()2

دین دانی یا دین داری؟!
ممکن است این سؤال برای برخی به وجود آید که چرا در میان پیروان دین راستین،
جوامعی وجود دارد که نه تنها به سمت رشد و پیشرفت نمی روند بلکه به انواع گرفتاری ها
و مشکالت دچار هستند؟ اگر دین آمده است تا با پاسخ به پرسش ها و نیازهای اساسی
انسان ها ،آنها را از مشکالت و تنگناها نجات دهد ،چرا برخی جوامع دینی ،گرفتار چنین
مشکالتی هستند؟
اولین علت بروز این مسئله ،جهل بسیاری از مردم نسبت به دستورها و تعالیم دین است .آنان
با اینکه ادعا میکنند دیندار هستند ،ولی از دستورهای دین اطالع کامل و درستی ندارند و بهجای
آنکه در پی مطالعه و یادگیری معارف دین باشند ،به آنچه از این و آن شنیدهاند بسنده میکنند .آنان
نه     میدانند که اصول دینشان چیست و بر چه پایههایی استوار است و نه از احکام و قوانین دینشان که
در زندگی روزمره باید به آن عمل کنند ،خبر دارند .اینگونه جوامع شاید بهظاهر دینی باشند ،اما در
واقع بهرهای از تعالیم نجاتبخش دین نبردهاند.
دومین علت ،عمل نکردن مردم به دستورهای دین است .برخی مردم با وجود آگاهی از تعالیم
دین و با اینکه می دانند که نجات آنها در عمل به این تعالیم است ،اما به دلیل دل بستن به هوس های
زودگذر ،به آن عمل نمی کنند و پایبند به دستورهایش نیستند.
جامعه خود مشاهده کنیم ،باید مطالعه
بنابراین ،اگر می خواهیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی و
ٔ
لوحه کار خود قرار دهیم .البته در
و شناخت تعالیم دین و سپس اطاعت از دستورهای آن را سر ٔ
این راه باید سعی کنیم به تمام احکام شریعت عمل کنیم ،نه اینکه به برخی موارد عمل کنیم و برخی
دیگر را کنار بگذاریم.
اندیشه و تحقیق

برنامه سعادت بشر را یک بار برای همیشه در
به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند ٔ
زمان حضرت آدم برای مردم بفرستد؟ چرا؟
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جزء ١١
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ترجمه
وعده
بدانید که [مالکیت] آنچه در آسمان ها و زمین است ،از ِآن خداست؛ بدانید
ٔ
حق است ،ولى بیشتر آنان نمى دانند55 .
خدا ّ

او زنده می کند و می میراند و به سوى او بازگردانده مى شوید.

56

اى مردم ،براى شما از جانب پروردگارتان پندى و درمانى براى آنچه [از صفات
نکوهیده و عقاید نادرست] در سینه هاست و رهنمود و رحمتى براى مؤمنان آمده
است.

57

بگو :به فضل و رحمت خداست که [مؤمنان] باید شاد شوند .این از هر آنچه
[دارایی و امکانات] که فراهم مى آورند ،بهتر است.

58

بگو :به من خبر دهید از رزقى که خدا براى شما فروفرستاده و شما بخشى از آن
را حرام و بخشى را حالل دانسته اید ،بگو :آیا خدا به شما اجازه داده است که این
احکام را صادر کنید ،یا بر خدا دروغ مى بندید؟

59

کسانى که بر خدا دروغ مىبندند[ ،به فرجام خود] در روز قیامت چه گمان مىبرند؟ البته،
خداوند از فضل خود به مردم عطا مىکند ،ولى بیشترشان ناسپاسى مىکنند.

60

در هیچ حال [و اندیشه اى] نیستى و هیچ بخشى از قرآن را تالوت نمى کنى و تو و
ذره اى
دیگران هیچ کارى را انجام نمى دهید ،مگر اینکه ما بر شما گواهیم؛ و هم وزن ّ

[غبار بسیار ریزى که در هوا پراکنده است] نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار
ذره و بزرگ تر از آن نیست ،مگر اینکه در
تو پنهان نمى ماند ،و چیزى کوچک تر از ّ

کتابى روشن ثبت است.

61
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معجزه جاویدان
م

ج�لس ش� د

س ت�اره ای ج� در�خ�ش ی� د و ماه
ک ک
خ
�
�
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�
خ
ت
ش
�
خ
�
خ
خ
�
خ �گار م ن �ه � جه م ج
�
� �ر ت
�و ط و ت

دل رم ی� دهٔ ما را �خا ی�س و مو خ�س ش� د
� جه خ�مرخ ه م��ٔ له آ�م خو� صد مدرس ش� د

١

قرآن کریم ،آخرین کتاب الهی است که بر خاتم پیامبران نازل شده و گواه و دلیل نبوت ایشان
است.
در این درس به بررسی این موضوع می پردازیم تا بدانیم:
معجزه جاوید پیامبر خاتم
ّاوال ً چرا
از نوع کتاب است؟
ٔ
ثانیاً قرآن کریم از چه جهاتی معجزه است؟

١ــ غزلیات حافظ
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تصور کنید که شما در چند هزار سال قبل زندگی می کردید و یک روز می شنیدید که شخصی به
نام موسی خود را پیامبر خدا معرفی کرده است و ادعا می کند از جانب خدا برای هدایت انسان ها
دستوراتی را آورده است .شما چگونه یقین می کردید که او در ادعایش صادق است و واقعاً از جانب
خدا آمده است؟

هرگاه پیامبری از سوی خداوند مبعوث میشد ،برای اینکه مردم دریابند که وی با خداوند ارتباط دارد و از
طرف او مأمور به پیامبری شده است ،کارهای خارقالعادهای انجام میداد که هیچکس بدون تأیید و اذن خداوند
قادر به انجام آنها نبود .1قرآن کریم این کارهای خارقالعاده را «آیت» یعنی نشانه و عالمت نبوت میخواند و
اندیشمندان اسالمی آن را معجزه مینامند زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد در این امور آشکار میشود.
البته معجزات پیامبران گذشته ،فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروز اثری از آنها باقی
نمانده است.
معجزه آخرین پیامبر الهی که دینش برای مردم تمامی دوران ها تا روز قیامت خواهد بود،
به نظر شما
ٔ
چگونه باید باشد؟
معجزه آخرین پیامبر الهی باید به گونه ای باشد که:
1ــ مردم زمان خودش به معجزه بودن آن اعتراف کنند و آن را فوق توان بشری بدانند.
2ــ آیندگان هم معجزه بودن آن را تأیید کنند.
را قرآن کریم قرار داد؛ معجزه ای از جنس «کتاب»؛
از این رو ،خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم
کتابی که هیچ کس توان آوردن مانند آن را ندارد .خداوند به کسانی که در الهی بودن قرآن کریم شک
دارند ،پیشنهاد کرده است تا کتابی همانند آن را بیاورند 2و برای اینکه عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد،
این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است 3و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان ،پیشنهاد آوردن
حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را هم به آنها داده است:
آیا میگویند :او به دروغ آن [قرآن] را به خدا نسبت داده است؟
راه
اَم َیقولو َن افتَ ُ
ٍ ِ ِ 4
ِ
بگو :اگر می توانید یک سوره همانند آن را بیاورید.
سورة مثله
ُقل َفأتوا ب َ
ٰ
«تحدی» می گویند و خداوند تأکید می کند که هیچ گاه ،هیچ کس نمی تواند
این دعوت به مبارزه را ّ
1ــ فرق معجزه با کارهای خارق العاده مرتاضان و ساحران و تردستان هم همین است که کارهای آنان با تعلیم و تمرین قابل یادگیری است،
اما کار پیامبران به گونه ای است که آنان بدون آموزش قبلی معجزه می کنند و هیچ گاه مغلوب کار دیگران واقع نمی شوند ،مثال ً وقتی عصای
حضرت موسی به اژدها تبدیل می شد ،بر کارهای ساحران غلبه می کرد .همچنین هیچ کس نمی توانست مانند آن را انجام دهد.
2ــ سوره اسراء ،آیه .88
3ــ سوره هود ،آیه .13
4ــ سوره یونس ،آیه .38
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در این مبارزه پیروز شود و همانند قرآن را بیاورد:
ِ ِ
ِ ِ
نس و ِ
بگو :اگر تمامی انس و جن جمع شوند
الج ُّن
ُقل لَئن اجتَ َم َعت ال ُ َ
ثل ٰه َذا ال ُق ِ
َعل ٰی اَن َیأتوا بِ ِم ِ
تا همانند قرآن را بیاورند،
رآن
نمی توانند همانند آن را بیاورند،
ل َیأتو َن بِ ِمثلِه
ٰ
هیرا 1 .هر چند پشتیبان هم باشند.
عض ُهم لِبَع ٍ
َو لَو کا َن بَ ُ
ض ظَ ً
از آن روز که قرآن کریم دعوت به مبارزه را اعالم کرده است ،بیش از چهارده قرن می گذرد و
این دعوت همچنان ادامه دارد .مخالفان سرسخت اسالم از همان ابتدای نزول قرآن کریم تاکنون،
در این باره تالش بسیاری کرده اند تا عظمت قرآن را زیر سؤال ببرند ،اما نتوانسته اند سوره ای حتی
سوره «کوثر» بیاورند که اندیشمندان و متخصصان زمان ،برابری آن را با سوره ای از قرآن
به اندازه
ٔ
بپذیرند؛ در حالی که آسان ترین راه برای غیرالهی نشان دادن اسالم و قرآن کریم ،آوردن سوره ای مشابه
یکی از سوره های این کتاب الهی است.
غیرمتخصص
گذشته دور تا امروز ،مخالفان قرآن کریم متنهایی ارائه کردهاند که برای افراد
آری ،از
ّ
ٔ
تخصصی ،مورد قبول
ممکن است بیعیب جلوه کند ،اما تاکنون هیچ یک از این متنها در مراکز علمی و ّ
واقع نشده است و جملگی به فراموشی سپرده شدهاند.
فعالیتکالسی

به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟
پاسخ به سؤالت شما
به غیر از معجزۀ جاوید خود ،که متعلق به همۀ
برخی می پرسند که آیا پیامبر خاتم
عصرها و دوران هاست ،معجزات دیگری نیز برای مردم زمان خود داشته اند؟

معجزه اصلی خود (قرآن) معجزات دیگری نیز داشت .معجزاتی
پاسخ اینکه :بله ،پیامبر در کنار
ٔ
مانند حرکت کردن و دو نیم شدن درخت به دستور ایشان ،شق القمر و. ...
حضرت علی در یکی از سخنان خود می فرمایند:
من با پیامبر اکرم بودم که گروهی از بزرگان قریش آمدند و گفتند :ما از تو چیزی میخواهیم
که اگر بپذیری و انجام دهی ،پی میبریم که تو فرستاده خدا هستی و اگر انجام ندهی ،بر ما مشخص
میشود که جادوگر و دروغگویی.
1ــ سوره اسراء ،آیه .88
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پیامبر پرسید :چه میخواهید؟ گفتند :به آن درخت بگو از ریشه درآید و در پیش روی تو
بایستد .پیامبر گفت :خدا بر هر کاری تواناست .آیا اگر خدا برای شما چنین کند ،ایمان میآورید؟
گفتند :آری.
پیامبر فرمود :اکنون آنچه خواستهاید به شما نشان خواهم داد ،ولی میدانم که به راه خیر باز
نمیگردید.
سپس به درخت اشاره کرد و فرمود :ای درخت ،اگر به خدا و روز جزا ایمان داری و میدانی
که من پیامبر خدا هستم ،به اذن خدا از ریشه درآی و در برابر من بایست .درخت با ریشه هایش از
سایبان کرد و یکی از
زمین کنده شد و نزد پیامبر آمد و شاخههای باالیی خود را بر رسول اللّٰه
شاخههایش را نیز بر شانه من نهاد که در طرف راست آن حضرت بودم.
آن گروه به آن نگریستند و از روی تکبر و گردنکشی گفتند :حال دستور بده نیمی از آن ،نزد
تو بیاید و نیم دیگر جای خودش بماند .پیامبر فرمان داد .نیمی از درخت نزد او آمد .آنها از روی
کبر و سرکشی گفتند :حال دستور بده تا به نیم دیگر خود ملحق شود .پس پیامبر امر فرمود و
درخت بازگشت.
من گفتم :الالهاالاللّٰه .ای رسول خدا ،من نخستین کسی هستم که به تو ایمان آوردهام و
نخستین کسی هستم که گواهی میدهم درخت با فرمان خدا و برای تصدیق نبوت و بزرگداشت
دعوت رسالت ،آنچه را خواستی ،انجام داد.
بزرگان قریش گفتند :این مرد جادوگری دروغگوست و در جادوگری مهارت خیلی زیادی
١
دارد .سپس گفتند :آیا جز این (مقصودشان من بودم) کسی تو را در کارت تصدیق میکند؟

جنبههای اعجاز قرآن کریم

جنبه محتوایی؛ قرآن کریم در
جنبه لفظی و دوم از ٔ
هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است :اول از ٔ
هر دو جنبه معجزه است:
1ــ اعجاز لفظی
خداوند برای بیان معارف ژرف و عمیق قرآن ،زیباترین و مناسب ترین کلمات و عبارت ها را انتخاب
کرده است تا به بهترین وجه ،معنای مورد نظر را برساند و دل های آماده را به سوی حق جذب کند .هر
کس با زبان عربی آشنا باشد ،به محض خواندن قرآن ،در می یابد که آیات آن با سایر سخن ها کامال ً فرق
می کند و به شیوه ای خاص بیان شده است.
١ــ نهج البالغه ،بخشی از خطبه .192
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فیلم ( :)1عکسالعمل غیر مسلمانان هنگام شنیدن آیات قرآن

این حقیقت ،از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود .ساختار زیبا و
آهنگ موزون و دلنشین کلمهها و جملهها ،شیرینی بیان و رسایی تعبیرات با وجود اختصار سبب شده
بود که سران مشرکان ،مردم را از شنیدن قرآن منع کنند و اگر کسی برای شنیدن قرآن نزد پیامبر می رفت،
خانه پیامبر ،به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می داد ،او را مجازات می کردند.
یا از پشت دیوار ٔ
العاده این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده
همین زیبایی لفظی ،سبب نفوذ خارق ٔ
است و بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و اندیشمندان تحت تأثیر آن مسلمان شده اند.
فیلم ( :)2پس از مشاهدۀ این تالوت زیبا ،احساس درونی خود را بیان کنید.

دانش تکمیلی ()1

اگر مایلید با نمونه هایی از کسانی که با شنیدن تالوت قرآن تحت تأثیر زیبایی لفظی و آهنگ
موزون آن قرار گرفته و مسلمان شده اند ،آشنا شوید به سایت گروه قرآن و معارف بخش «دانش
تکمیلی» مراجعه کنید.

2ــ اعجاز محتوایی
گذشته از اعجاز لفظی ،قرآن کریم از نظر محتوا و مطالب آن ویژگی هایی دارد که نشان می دهد از قلم
هیچ اندیشمندی تراوش نکرده است ،چه رسد به شخصی که قبل از آن ،چیزی ننوشته و آموزشی ندیده
است .این جنبه از اعجاز برای کسانی که زبان قرآن را نمی دانند و فقط از ترجمه ها استفاده می کنند نیز
قابل فهم و ادراک است .برخی از این جنبه های اعجازی عبارت اند از:
لیه دانشمندان و
الف) انسجام درونی در عین نزول تدریجی :می دانیم که آثار و نوشتههای ّاو ٔ
گذشته
متفکران با آثار دوران پختگی آنها متفاوت است .ازاین رو ،دانشمندان معموال ً در نوشتههای
ٔ
خود تجدیدنظر می کنند و اگر بتوانند ،کتابهای گذشته خود را اصالح می نمایند.
درباره موضوعات
آیه قرآن کریم در طول  23سال به تدریج نازل شده و
با اینکه بیش از شش هزار ٔ
ٔ
متنوع سخن گفته است ،نه تنها میان آیات آن ،تعارض و ناسازگاری نیست ،بلکه آیاتش دقیقتر از
ّ
اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.
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تدبردر قرآن
ّ

خداوند در قرآن می فرماید:
1
ِ ِ ِ ِ ِٰ
ِ ِ
َثیرا
َا َفال َیتَ َد َّبرو َن ال ُقرآ َن َو لَو کا َن من عند َغیرال ّله لَ َو َجدوا فیه اختال ًفا ک ً
با توجه به این آیه بیان کنید چرا خداوند بر این نکته تأکید دارد که اگر قرآن از جانب غیر خدا
بود ،قطعاً ناسازگاری و اختالفات زیادی در آن یافت می شد؟

ب) تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت :در هر دوره ای از زمان ،مجموعه ای از افکار،
عقاید و آداب و رسوم که از آن به فرهنگ تعبیر می شود ،مردم را کم و بیش تحت تأثیر قرار می دهد.
فرهنگ مردم حجاز آمیزه ای از عقاید نادرست و آداب و رسوم خرافی و شرک آلود بود .با وجود
شدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن
این ،قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت ،بلکه به ّ
مبارزه کرد و به اصالح جامعه پرداخت و از موضوع هایی همچون عدالت خواهی ،علم دوستی ،معنویت
و حقوق برابر انسان ها سخن گفته است.
ج) جامعیت و همه جانبه بودن :با وجود اینکه قرآن کریم چهارده قرن پیش نازل شده ،اما در مورد
همه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز دارد ،سخن گفته و چیزی را
ٔ
رابطه انسان با خدا سخن نمی گوید؛
فروگذار نکرده است .این کتاب فقط از امور معنوی ،یا آخرت و
ٔ
رابطه وی با انسانهای دیگر سخن
مادی و دنیوی انسان ،مسئولیتهای اجتماعی و
بلکه از زندگی ّ
ٔ
می گوید و برنامهای جامع و همه جانبه را در اختیارش قرار می دهد.
امام باقر می فرماید« :خداوند آنچه را که امت تا روز قیامت به آن احتیاج دارد ،در کتابش [قرآن]
آورده است»2.
برنامه زندگی و هدایت
البته روشن است که منظور از آنچه مورد نیاز است ،نیازهای مربوط به
ٔ
انسان هاست؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.
فیلم ( :)3بعد از مشاهده فیلم بگویید علت اصلی اسالم آوردن جوان استرالیایی چه بوده است؟

د) ذکر نکات علمی بی سابقه :در جامعهای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از رشتههایی
مانند فیزیک ،زیستشناسی ،گیاهشناسی و ستارهشناسی نبود ،قرآن کریم به برخی نکات علمی اشاره
١ــ سوره نساء ،آیه .82
2ــ « ِا َّن اللّٰه تبارک و تعالی لَم یدع َشیئا تحتاج ِال َ ِیه االُم ُة ِالی یومِ ِ
یام ِة ِا ّال َا َنزلَهو فی ِک ِتابه» ( .اصول کافی ،کلینی ،ج  ،1ص )261
الق
َ َ َ َ َ َ ٰ ََ
ً َ ُ
َ
َّ ٰ َ
ٰ
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می کند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعدها به مرور زمان توسط دانشمندان کشف گردید.
اشاره به این قبیل نکات علمی ،گویای آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن
همه علوم باشد؛ یعنی خداوند متعال.
گفته و ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه به ٔ
به چند نمونه از نکات علمی قرآن کریم توجه کنید:
1ــ حرکت زمین :چهار قرن پیش در سرزمین اروپا ،گالیله به دلیل اینکه زمین را متحرک خوانده
بود ،در دادگاه محاکمه شد .در آن دوران تصور بر این بود که زمین ثابت است و خورشید و سایر
سیارات به دور آن می چرخند .اما در چهارده قرن پیش و در زمانی که هیچ یک از ابزارهای نجومی
ّ
امروزی در دست بشر نبود ،قرآن کریم در آیات خود به حرکت زمین اشاره می کند که از آن جمله،
تشبیه زمین به ذلول است .2ذلول به شتری گفته می شود که به گونه ای حرکت می کند که سوار خود را
نمی آزارد .تشبیه زمین به «ذلول» به خوبی به حرکت هموار و همراه با آرامش زمین اشاره دارد.
1

فیلم ()4

نظریه انبساط جهان ،یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم
2ــ انبساط جهانٔ :
است .بر طبق این نظریه ،کهکشانها با سرعت فوقالعادهای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند
نتیجه آن ،جهان هستی مدام در حال گسترش و انبساط است .مطلبی که خداوند در قرآن کریم
که در ٔ
به آن اشاره کرده است:
3
ِ
السماء بنَیناها بِاَی ٍد و ا ّنا لَ ِ
موسعو َن
َو َّ َ َ
َ
و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.
دانش تکمیلی ()2

یکی دیگر از نمونه های اعجاز محتوایی قرآن ،خبر دادن قرآن از حوادث آینده به مسلمانان
صدر اسالم بود .اگر عالقه مندید می توانید برای آشنایی با نمونه هایی از این اخبار ،به سایت گروه
قرآن و معارف ،بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.

نکته علمی می پردازد ،برای نشان دادن عظمت
1ــ البته ،قرآن کتاب هدایت است ،نه کتابی درباره علوم .به همین جهت اگر گاهی به یک ٔ
خلقت و واداشتن انسانها به تفکر در جهان است .از این روست که این نکات علمی را بهصورت کوتاه و در حد اشاره مطرح می کند.
آیه .15
2ــ
سوره ملکٔ ،
ٔ
آیه .47
ذاریات،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ
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تدبر در قرآن
ّ

آیه زیر ،چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که
با توجه به ٔ
نزد هیچ کس درس نخوانده بود؟ اگر این کتاب توسط یکی از درس خواندگان و دانشمندان جامعه
آورده می شد ،ممکن بود چه شک و شبهه ای ایجاد شود؟
1
ِ
ِ
ِ
ُنت تَتلوا ِمن َقبلِه ِمن ک ٍ
المبطلو َن
ِتاب َو ل تَ ُخطُّهو بِ َیمین َ
َو ما ک َ
رتاب ُ
ك ا ًذا َل َ
ٰ
و پیش از آن هیچ نوشته ای را نمی خواندی و با دست خود ،آن را نمی نوشتی که در آن صورت،
اهل باطل به شک می افتادند.
اندیشه و تحقیق

اندیشه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن
1ــ به نظر شما چرا
ٔ
قرآن را اثبات می کند؟
2ــ با توجه به دو متن زیر ،به سؤاالت پاسخ دهید:

الف) شاید نتوان کتابی را در جهان یافت که در آن به اندازه قرآن کریم به تعقل ،تفکر و علم دوستی تأکید شده
باشد .در این کتاب ،بیش از  770بار از علم 185 ،بار از گوش دادن و توجه کردن 49 ،بار از عقل 18 ،بار از فکر
کردن 132 ،بار از تبیین و دلیل و نیز دهها کلمه دیگر مانند قلم و کتاب که به تفکر و علم مربوط می شوند ،نام برده
شده است .همچنین آیات متعددی در نکوهش جهل ،غفلت و تعقل نکردن وجود دارد.
جامعه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان ،کرامت زنان نادیده گرفته می شد .به گونه ای که اگر
ب) در
ٔ
2
خانوادهای فرزند دختر به دنیا می آورد ،احساس شرم می کرد  .در چنین فضایی ،قرآن کریم با بیان کرامت زن و
تساوی وی با مرد در انسانیت اعالم کرد :هر کس ،از مرد و زن ،عمل صالح انجام دهد و اهل ایمان باشد ،خداوند
به او حیات پاک و پاکیزه می بخشد3؛ و عمل هیچ مرد و زنی را ضایع نمی کند 4.عالوه بر این ،قرآن کریم برای زن
حقوق خانوادگی و اجتماعی قائل شد ،در مالکیت به او استقالل بخشید و درآمد کارش را از آن خودش دانست؛
هزینه خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت ،ع ّزت و عفافش تأکید کرد
ٔ
سوءاستفاده مرد قرار نگیرد.
مورد
جامعه
تا در
ٔ

متن الف به کدام یک از جنبه های اعجاز قرآن کریم اشاره می کند؟
متن ب به کدام یک از انواع اعجاز محتوایی اشاره می کند؟

آیه .٤٨
1ــ سوره عنکبوتٔ ،
آیه .58
2ــ سوره نحلٔ ،
آیه .97
3ــ سوره نحلٔ ،
آیه .195
عمران،
4ــ سوره آل
ٔ
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پیشنهاد
در یک کار تحقیقی برخی نمونه های دیگر از اعجازهای علمی قرآن را پیدا و در کالس
بیان کنید.
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جزء ٥

قرائت
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ترجمه

آیا ندیده ای كسانى را كه گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو
نازل شده ایمان آوردهاند[ ،اما] مىخواهند داورى به نزد طاغوت ببرند ،حال آنکه

فرمان یافتهاند بدان كفر ورزند و شیطان مىخواهد آنان را به گمراهی دور و درازی

بکشاند.

60

و هنگامى كه به آنان گفته مىشود :به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى این پیامبر

بیایید ،منافقان را مىبینى كه از تو سخت روى برمىتابند.

61

پس چگونه خواهد بود حال آنها آنگاه كه بر اثر كارى كه به دست خود كردهاند

گزندى به آنان رسد ،سپس نزد تو آیند و به خدا سوگند خورند كه هدف ما از
بردن داورى نزد دیگران چیزى جز نیكى[رنج نرساندن به تو] و سازش [میان

مشاجرهكنندگان] نبود؟

62

اینان كسانىاند كه خدا آنچه را كه در دل دارند مىداند؛ پس از آنان روى بگردان و

درباره خودشان گفتار رسا [مؤثر و سودمند] بگو.
اندرزشان ده و به ایشان
ٔ

63

همه امور از او پیروى
ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى اینكه به اذن خدا در ٔ

شود؛ اگر آنان پس از آنكه بر خود ستم كردند نزد تو مىآمدند و از خدا آمرزش
مىخواستند و پیامبر نیز براى آنان طلب آمرزش مىكرد ،قطعاً خدا را توبهپذیر و

مهربان مىیافتند.

64

ولی چنین نیست؛ به پروردگارت سوگند ،آنان مؤمن نیستند مگر اینکه تو را در آنچه
مایه اختالف است به داوری طلبند ،آنگاه از داورى تو در خود ،احساس
میانشان ٔ
هیچگونه ناخرسندی و ناراحتی نكنند و كامال ً تسلیم حكم تو باشند.

65
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مسئولیت های پیامبر
 ،به عنوان آخرین پیام رسان الهی ،به مدت بیست وسه سال مردم را به آخرین
پیامبر اکرم
برنامه هدایت فراخواند و برای رستگاری آنان و نجاتشان از گمراهی ،تالش بسیاری
و کامل ترین ٔ
وظیفه سنگین رسالت را به پایان رساند .در این درس ،به این
کرد و با استقامت و صبری بی مانند،
ٔ
سؤال می پردازیم که:
عهده آن حضرت گذاشته بود؟
خداوند متعال چه مسئولیت ها و وظایفی را بر ٔ
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فرستاده خداوند ،سه
نشان میدهد که ایشان به عنوان
ٔ

سیره رسول خدا
تعلیمات قرآن کریم و ٔ
مسئولیت مهم را عهده دار بود:
1ــ دریافت و ابالغ وحی
ذره ای کم
رسول خدا
آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشته وحی دریافت می کرد و بدون ّ
یا زیاد به مردم می رساند.
همه آیات قرآن را برای مردم خواند.
پیامبر اکرم
این مسئولیت را به طور کامل انجام داد و ٔ
عده زیادی نیز با اشتیاق ،آیات قرآن را فرا می گرفتند
همچنین نویسندگانی را مأمور نوشتن قرآن نمودٔ .
سینه خود حفظ و به آن عمل می کردند .یکی از یاران پیامبر ،به نام عبدالله بن مسعود می گوید:
و در ٔ
«ما ده آیه از قرآن را از پیامبر فرا می گرفتیم و بعد از اینکه در معنای آن تفکر می کردیم و به آن عمل
می نمودیم ،بار دیگر برای یاد گرفتن آیات بعدی ،نزد پیامبر می رفتیم.»1
نویسندگان قرآن را « کاتبان وحی» و آنان که قرآن را به خاطر سپرده و حفظ می کردند « ،حافظان
وحی» می نامیدند .اولین و برترین کاتب و حافظ قرآن کریم ،حضرت علی بود.
دانش تکمیلی ()1

شیوه تنظیم آیات توسط پیامبر
اگر دوست دارید اطالعات بیشتری در مورد ٔ
به سایت گروه قرآن و معارف ،بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.

کسب کنید،

2ــ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن (مرجعیت دینی)
وظیفه تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم را نیز بر عهده
پیامبر اکرم  ،عالوه بر رساندن وحی به مردم،
ٔ
داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند و جزئیات احکام و قوانین را بفهمند
ّاولین و معتبرترین مرجع
شیوه عمل کردن به آن را بیاموزند .از این رو ،گفتار و رفتار پیامبر
و ٔ
علمی برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت ،به معنای
شیوه انجام دستورات قرآن را می آموزند .ما هم اکنون،
واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و ٔ
نماز ،روزه ،حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آنها در قرآن کریم آمده است ،مطابق گفتار
انجام می دهیم .به راستی که ایشان ّاولین و بزرگ ترین معلم قرآن بوده است.
و رفتار رسول خدا
3ــ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی (والیت ظاهری)
والیت بر جامعه است .والیت به معنای سرپرستی و رهبری است.
مسئولیت دیگر پیامبر اکرم
1ـ جامع البیان ،طبری ،ج  ،1ص.27
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ایشان به محض اینکه مردم مدینه اسالم را پذیرفتند ،به این شهر هجرت کرد و به کمک مردم آن شهر
(انصار) و کسانی که از مکه آمده بودند (مهاجران) ،حکومتی را که بر مبنای قوانین اسالم اداره می شد،
پی ریزی نمود.
روایات متعددی از معصومین نقل شده که اسالم را بر« پنج پایه» استوار دانسته و از میان آنها
«والیت» را مهم ترین پایه شمرده است .از جمله آنها این حدیث امام باقر است:
ِ ِ
لی َخ ٍ
اسالم بر پنج پایه استوار شده است
مس
سالم َع ٰ
بُـن َی اال ُ
الز ِ
الص ِ
بر نماز و زکات
کاة
الة َو َّ
َعلَی َّ
و روزه و حج و والیت
الح ِ ّج َو ِالوالی َ ِـة
َو َّ
الصومِ َو َ
و لَم یُناد ِب َش ٍ
و به چیز دیگری دعوت نشده
یء
َ
َ
ِ1
کَما ِ
ِ
ِ
آن گونه که به والیت دعوت شده است.
نود َی بالوالیَـة
دانش تکمیلی ()2

برای آشنایی با نمونه هایی از اقدامات پیامبر در تشکیل حکومت اسالمی به سایت گروه قرآن و
معارف ،بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی

جامعه اسالمی نیازمند حکومت اسالمی است؟ و چرا
ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا
ٔ
والیت و حکومت ،یکی از مهم ترین دستورات اسالمی شمرده شده است؟
در پاسخ به این سؤال ،دالیل زیادی ذکر شده که به دو مورد آن اشاره می کنیم:
الف) ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم :اسالم یک دین کامال ً اجتماعی است؛ یعنی
عالوه بر توجه به فرد ،به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که مقدور بوده ،به برخی احکام
فرادی برتر دانسته و
جنبه اجتماعی داده است؛ مثال ً نماز جماعت را از نماز
ٰ
فردی ،همچون عبادت نیز ٔ
برای آن ثواب بیشتری قرار داده است.
پایه عدل بنا کنند و روابط
اصوال ً یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم ،جامعه ای بر ٔ
مردمی و زندگی اجتماعی خود را بر اساس قوانین عادالنه بنا نهند .این هدف بزرگ بدون وجود یک
نظام حکومتی سالم ،میسر نیست .آیا می شود که خداوند هدفی را برای ارسال پیامبر خود تعیین کند،
شیوه رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛
ولی ابزار و
ٔ
1ــ بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،68باب  ،27روایت .1
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مانند خمس ،زکات ،حقوق و مسئولیت های خانواده و جامعه ،امر به معروف ،نهی از منکر ،مبارزه با
ظلم و جهاد با تجاوزگران و ستمکاران  .روشن است که اجرای این قوانین ،بدون تشکیل حکومت
امکان پذیر نیست.
ولی و سرپرست حقیقی انسان ها
ب) ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوتّ :
معین کرده،
خداست و به همین جهت ،فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش ّ
ضروری و واجب است .اجرای هر قانون و پیروی از هرکس ،هنگامی صحیح است که به گونه ای به
قانون الهی و فرمان او بازگردد.
کسانی که به مردم فرمان می دهند و قانون گذاری می کنند ،در حالی که فرمان و قانونشان نشئت گرفته
از فرمان الهی نیست« ،طاغوت» نامیده می شوند .پذیرش حکومت «طاغوت» و انجام دستورهای وی بر
مسلمانان حرام است .بنابراین ،الزم است در جامعه ،حکومتی وجود داشته باشد که «طاغوتی» نباشد؛
یعنی مورد پذیرش خداوند باشد و دستورات الهی را که در قرآن و روایات آمده است ،به اجرا درآورد.
تدبر در قرآن
ّ

در آیات زیر تفکر کنید و مشخص کنید که دالیل مطرح شده در بحث ضرورت تشکیل حکومت
اسالمی( ،دالیل الف و ب) با کدام یک از آیات زیر مرتبط است.
ِ
آمنوا بِما ُان ِز َل ِالَیکَ َو ما ُان ِز َل ِمن َقبلِکَ ُیریدو َن اَن
ذین َی ُ
1ــ َالَم تَ َر الَی ا َّل َ
زعمو َن َا َّن ُهم َ
1
یـتَحاکَموا ِالَی الط ِ
الشیطا ُن اَن ی ِ
عیدا
ض َّل ُهم َض ً
رید َّ
ّاغوت َو َقد ا ُِمروا اَن َیک ُفروا بِه َو ُی ُ
الال بَ ً
ُ
َ
ٰ
آیا ندیده ای کسانی که گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو نازل شده ایمان
دارند ،اما می خواهند داوری به نزد طاغوت برند ،حال آنکه به آنان دستور داده شده که به آن کفر
بورزند و شیطان می خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی بکشاند.
ِ 2
نات و اَن َزلنا معهم الکِتاب و المیزا َن لِیقوم ال ّناس بِ ِ
2ــ لَ َقد اَرسلنا رسلَنا بِالب ِی ِ
القسط
َ ُُ
َ َ ُ
َّ
ََُ ُ
َ َ
َ
به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان
اقامه عدل و داد برخیزند.
نازل کردیم تا مردم به ٔ
دلیل

آیه
سوره نساء
آیه 60
ٔ
ٔ

سوره حدید
آیه 25
ٔ
ٔ
آیه .60
١ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ

آیه .25
2ــ
سوره حدیدٔ ،
ٔ
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کشف رابطه

امام خمینی رهبر کبیر انقالب اسالمی ،بزرگترین شخصیت عصر حاضر است که به تبیین ضرورت
روشنگرانه خود ،توجه مردم را بدان جلب کرده است .در سخنانی که از
حکومت اسالمی پرداخته و با بیان
ٔ
ایشان نقل میشود ،بیندیشید و ببینید که با کدام یک از دالیل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟
سخنان امام خمینی

دلیل

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی ،نظامی شرک آمیز
است ،چون حاکمش «طاغوت» است ،ما موظفیم آثار شرک
جامعه مسلمانان و از حیات آنان دور کنیم و از بین
را از
ٔ
1
ببریم.
مذهب اسالم هم زمان با اینکه به انسان می گوید که خدا را
عبادت کن و چگونه عبادت کن ،به او می گوید چگونه زندگی
کن و روابط خود را با سایر انسان ها چگونه باید تنظیم کنی و
جامعه اسالمی با سایر جوامع چگونه روابطی باید برقرار
حتی
ٔ
نماید .هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست ،مگر اینکه
2
مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.

والیت معنوی رسول خدا

همان طور که دیدیم ،رسول خدا از طرف خداوند ،مسئول تشکیل حکومت و اجرای قوانین
اسالم است؛ یعنی والیت و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد و این ،همان والیت ظاهری است.اما
آن حضرت والیت معنوی را نیز عهده دار است .والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی
انسان هاست که مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود.این والیت چیست و چگونه
انجام می پذیرد؟
با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد
رسول خدا
که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و به اذن الهی در عالم خلقت تصرف نماید.
به طور مثال ،به اذن الهی قادر بود بیمار را شفا بخشد ،بالیی را از شخص یا جامعه دور نماید و حاجات
مردم را در صورتی که صالح آنها در آن باشد ،برآورده سازد.
ایشان با استفاده از این قدرت و والیت ،دل های آماده را نیز هدایت می کند .البته این هدایت ،یک
1ــ والیت فقیه ،امام خمینی ،ص .40
صحیفه امام خمینی ،ج  ،4صص  167و .168
2ــ
ٔ
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کار ظاهری ،یعنی از طریق آموزش معمولی و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و
درجه ایمان و عمل آنان بستگی
مانند آن ،صورت می گیرد .میزان بهره مندی انسان ها از این هدایت به
ٔ
درجه ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد ،استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را
دارد .هر قدر
ٔ
بیشتر کسب می کنند.
با حضرت علی
نمونه ای کامل از این نوع هدایت را می توانیم در رفتار رسول خدا
قرار گرفت ،با استعداد
ببینیم .آن حضرت از همان دوران کودکی که تحت تربیت رسول خدا
بی نظیر خود ،مراتب کمال را در ایمان و عمل به سرعت پیمود .به همین جهت ،عالوه بر تربیت از
نیز بهره می برد .آن حضرت فرموده است:
روش های معمولی ،از هدایت های معنوی رسول خدا
هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام ،هزار باب دیگر گشوده
«روزی رسول خدا
می شد»١.روشن است که آموزش این علوم از طریق آموختن معمولی نبود ،بلکه به صورت الهام بر روح
٢
و جان حضرت علی بوده است.
عصمت پیامبر اکرم
پیامبر زمانی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد که تحت تأثیر هواهای نفسانی قرار
نگیرد و مرتکب گناه و خطا نگردد .مردم نیز زمانی گفته ها و هدایت های وی را می پذیرند که مطمئن
باشند که او هیچ گاه مرتکب گناه و اشتباه نمی شود .اگر آنان احتمال دهند که پیامبرشان گناه می کند و
دچار خطا می شود ،به او اعتماد نمی کنند و از وی پیروی نخواهند کرد .به عبارت دیگر ،بدون وجود
عصمت ،مسئولیت پیامبری به نتیجه نخواهد رسید؛ زیرا:
 اگر پیامبری در دریافت وحی و رساندن آن به مردم معصوم نباشد ،دین الهی به درستی به مردم
نمی رسد و امکان هدایت از مردم سلب می شود.
 اگر پیامبری در تعلیم و تبیین دین و وحی الهی معصوم نباشد ،امکان انحراف در تعالیم الهی پیدا
می شود و اعتماد مردم به دین از دست می رود.
 اگر پیامبری در اجرای احکام الهی معصوم نباشد ،امکان دارد کارهایی که مخالف
دستورهای خداست ،انجام دهد و مردم نیز از او سرمشق بگیرند و مانند او عمل کنند و به گمراهی
دچار شوند.
وسوسه گناه
حال ،می توان پرسید :چه کسی تشخیص می دهد که کدام فرد توانایی مقاومت در مقابل
ٔ
را دارد؟ روشن است که این کار از انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند است که از آشکار و نهان
١ــ بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،22ص  ،470باب اول.
ائمه اطهار
2ــ بسیاری از ابعاد والیت معنوی رسول خدا و ٔ

جامعه کبیره آمده است.
در زیارت
ٔ
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افراد اطالع دارد و می تواند توانایی فرد در دوری از گناه را تشخیص دهد .بنابراین ،وقتی خداوند
کسی را به پیامبری برمی گزیند ،معلوم می شود که وی می تواند مسئولیت خود را به درستی انجام دهد.
خدای متعال در این باره می فرماید:
جع ُل ِرسالَتَهو 1؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.
اَل ّلٰ ُه اَعل َُم َح ُ
یث َی َ
حال ببینیم که معصومیت پیامبران به چه صورت است .آیا یک مانع بیرونی مانند فرشته ،پیامبران را
از گناه و خطا حفظ می کند یا آنان با اختیار خود به سمت گناه و خطا نمی روند؟
در پاسخ می گوییم :پیامبران با اینکه مانند ما غریزه و اختیار دارند ،در مقام عمل به دستورات
الهی دچار گناه نمی شوند؛ زیرا کسی گناه می کند که هوی و هوس بر او غلبه کند ،اما کسی که
حقیقت گناه را مشاهده می کند و می داند که با انجام آن از لطف و رحمت خداوند دور می شود،
محبت به خدا را با هیچ چیز عوض نمی کند .هم چنین آنان از چنان بینش عمیقی برخوردارند که
در انجام اوامر خداوند گرفتار خطا و اشتباه نمی شوند.
تصور آنها نیز برای ما ناراحت کننده و
البته ما نیز در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی ّ
همه گناهان و اشتباهات عصمت دارند.
آزاردهنده است ،اما پیامبران نسبت به ٔ
پاسخ سؤاالت شما

برخی می پرسند اگر پیامبر و امامان معصوم اند ،پس چرا این قدر به درگاه خداوند
استغفار می کردند؟
پاسخ اینکه :استغفار پیامبران و امامان به درگاه خداوند از چند جهت بوده است:
توبه گنهکاران برای رفع
١ــ استغفار و توبه مراتب و درجاتى متناسب با توبه کنندگان داردٔ .
گناه است و توبه و استغفار اولیای الهی برای دفع گناه .چنان که گاهی لباسی آلوده می شود و
برای پاک و تمیز کردن ،آن را می شویند (رفع) و گاهی لباس چنان شفاف و تمیز است که با دقت
مراقب اند تا آلوده نشود (دفع).
عرصه مبارزه با شیطان پیروز
اولیای خدا با اشک و آه از خداوند می خواهند که آنان را در
ٔ
گرداند تا قلب آنان آلوده به گناه نشود.
٢ــ اولیاى الهى وقتى به خود و اعمال خویش مى نگرند با تمام عظمت و بزرگى که آن اعمال
دارند ،آنها را در برابر عظمت بى نهایت الهى بسیار کوچک مى بینند؛ مانند کسی که مهم ترین
هدیه کوچکی باشد و آن را براى سلطان و پادشاهی ببرد و چون عظمت بارگاه پادشاه
دارایى اش ٔ
آیه .124
1ــ
سوره انعامٔ ،
ٔ
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را می بیند ،از آنچه آورده ،سخت شرمسار و سرافکنده می گردد .پیامبران و امامان به دلیل تواضع
و فروتنی ای که در برابر خداوند دارند ،اعمال خود را در برابر آن همه لطف و محبت خداوند به
بندگانش بسیار ناچیز می دانند .به همین دلیل ،از ناچیز بودن اعمال خود شرمنده اند و از خداوند
عذر می خواهند.
3ــ مسئولیت پیامبر و ائمه ایجاب می کرد تا آنان با افراد مختلفی سر و کار داشته باشند؛ از
صالحان و نیکان گرفته تا انسان های آلوده به گناه و تبهکار.
معاشرت زیاد پیامبر و امامان با مردم باعث می شد آنان احساس کنند که غباری بر قلبشان نشسته
فرمود:
است که با استغفار به دنبال زدودن آن بودند .چنان که پیامبر
ِانَّهو لَیغان على َقلبی و ِانّی َال َ ِ
بعین َم َّـر ًة ؛ «گاهى بر دلم غبار مى نشیند و من
َ
ُ ُ َ ٰ
ستغف ُرالل َّٰه فی کُ ِّل ی َ ٍوم َس َ
َ
١
هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش مى خواهم».
البته این غباری که پیامبر می فرمایند بر قلب ایشان نشسته است با غباری که به دلیل گناهان بر
قلب ما می نشیند تفاوت دارد؛ به طور مثال اگر سالن بزرگى را با نور کمى روشن کنیم جز اشیاى
دانه ارزن هم دیده
بزرگ را نخواهیم دید ،ولى اگر همین سالن را با نور زیاد روشن کنیم حتى یک ٔ
خواهد شد .پس می توان گفت ،چون نور ایمان افراد عادى کم است ،بنابراین ،تنها گناهان بزرگ
خود را مى بینند ولى پیامبران و امامان معصوم که از نور ایمان بسیار باالیى برخوردارند اگر
اعلی بهره مند نشوند ،استغفار می کنند.
از هر ٔ
لحظه عمرشان در حد ٰ

قدرشناسی از پیامبر اکرم

در مدت  23سال تالش و با تحمل رنج های فراوان که نظیر آن در تاریخ یافت
رسول خدا
نمی شود ،توانست بزرگ ترین و ماندگارترین پیام الهی را به مردم برساند و جامعه ای با ایمان به خدا و به
دور از شرک بنا کند .بنای چنین جامعه ای در سرزمینی بیگانه از ارزش های انسانی ،خود معجزه ای
میسر بود .اکنون جا دارد که ما مسلمانان قدردان
بزرگ بود که فقط با مجاهدت پیامبر اکرم
تالش ها و مجاهدت های پیامبر باشیم و با اتحاد و همدلی با یکدیگر نگذاریم دشمنان اسالم زحمات و
تالش های آن حضرت را بی اثر کنند.
نقشه دقیق و برنامه ریزی شده،
با کمال تأسف مشاهده می کنیم که در یکی دو قرن اخیر دشمنان اسالم با یک ٔ
همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر تبدیل کرده و اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را
تجزیه کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای
بزرگ جلوه دادند .یکی از نتایج زیان بار این اختالف ها،
ٔ
١ــ من ال یحضره الفقیه ،صدوق ،ج  ،4ص .385
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سده اخیر بود تا قدرت های استعمارگر به راحتی بتوانند بر آنها سلطه پیدا کنند و ذخایر
کوچک در ٔ
آنان را به تاراج ببرند .این سیاست اکنون نیز از سوی این قدرت های استعماری در کشورهای منطقه
در حال اجراست.
با توجه به همین مسئله ،سال هاست که علما و دانشمندان دلسوز در جهان اسالم ،به خصوص در ایران،
روشنگری های فراوانی کردند تا بار دیگر ،مسلمانان را علیه دشمنان اسالم متحد کنند و مانع درگیری های
میان آنان شوند .یکی از این علما ،امام خمینی بود .ایشان در هر فرصتی ،مسلمانان را به «وحدت»
دعوت می کرد و از اختالفات بازمی داشت .ایشان در یکی از پیام های خود به مسلمانان ،می فرماید:
« ای مسلمانان جهان که به حقیقت اسالم ایمان دارید ،به پا خیزید و در زیر پرچم توحید و در
سایه تعلیمات اسالم مجتمع شوید و دست خیانت ابرقدرت ها را از ممالک خود و خزائن سرشار آن
ٔ
کوتاه کنید .دست از اختالفات و هواهای نفسانی بردارید که شما دارای همه چیز هستید .بر فرهنگ
١
اسالمی تکیه کنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید».

برنامه ای برای وحدت مسلمانان

برای اینکه ما مسلمانان بتوانیم وحدت میان خود را تقویت کنیم و از قدرت حدود دو میلیارد
مسلمان و امکانات بی نظیر سرزمین های اسالمی برای پیشرفت خود
استفاده کنیم ،نیازمند اجرای برنامه های دقیقی هستیم که نقشه های
تفرقه افکن استعمارگران و عوامل آنان را در سرزمین های اسالمی
خنثی کند و دل های مسلمانان را به یکدیگر نزدیک کند .در اینجا به
جامعه
برخی از این اقدامات اشاره می کنیم و می کوشیم آنها را در
ٔ
خود گسترش دهیم:
1ــ از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم .برای این منظور شایسته است
اعتقادات خود را با دانش و استدالل ،ارتقا ببخشیم تا بتوانیم با دیگر مسلمانان بر اساس معرفت و
استدالل سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم.
2ــ از مظلومان در تمام نقاط جهان ،با روش های درست دفاع کنیم و برای رهایی آنان از ظلم
به خوبی عمل کنیم که فرمود:
بکوشیم ،و به این سخن رسول خدا
«هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود ،اما به یاری آن مظلوم
2
برنخیزد ،مسلمان نیست».
 ،ج  ،14ص . 83
صحیفه امام خمینی
1ــ
ٔ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
یس ب ُمسل ٍم (اصول کافی ،ج  ،2ص .)164
2ــ َمن َسم َع َر ُج ًال یُنادی یا ل َ ُلمسل َ
مین فَلَم یُج ُبه فَلَ َ
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3ــ کسانی را که به ظاهر خود را مسلمان مینامند ولی با دشمنان
اسالم دوستی میورزند ،بشناسیم و فریب برنامههای آنان را نخوریم.
روش این گروهها چنین است که دشمنان اسالم مانند صهیونیستها را
دوست و برخی مسلمانان را دشمن معرفی میکنند ،بهطوری که مردم
عادی به تدریج با دشمنان واقعی اسالم دوستی کنند و با گروهی از
مسلمانان ،دشمنی بورزند.
فیلم( :)١دو لبۀ یک قیچی!

بیشتربدانیم
حامیان وحدت
سیدمـحمدحسین طباطبایی بـروجـردی ،مـعروف بـه آیت اللّٰه
آیـت اللّٰه ّ
دوره معاصر بود .ایشان
بروجردی  ،یکی از بزرگ ترین مراجع تقلید در ٔ
حوزه علمیه قم را بر عهده
بین سال های 1325تا  1340ه.ش ریاست
ٔ
داشت و اکثریت شیعیان جهان برای دریافت احکام دینی به کتاب های ایشان
مراجعه می کردند .ایشان به خوبی دریافته بود که یکی از عوامل عقب ماندگی
مسلمانان ،اختالف و جدایی میان آنان است و متوجه بود که استعمارگران با
سری به دنبال ایجاد اختالف میان مسلمانان اند .از این رو ،در سال 1327ه.ش ،با حمایت های
برنامه های ّ
ایشان و با کمک برخی از علمای سرشناس دانشگاه االزهر مصر ،مرکزی به نام «دارالتقریب بین المذاهب
االسالمیه» تأسیس شد و ایشان با فرستادن نمایندگانی به «دانشگاه االزهر» که بزرگ ترین دانشگاه مذهبی
مصر و کشورهای عربی بود ،زمینه های ارتباط را فراهم کرد.
عهده «شیخ محمود َشلتوت»
در آن دوره ،ریاست دانشگاه االزهر بر
ٔ
بود .وی از پیشنهادات آیت اللّٰه بروجردی استقبال کرد .این شخص که از
بزرگ ترین دانشمندان اهل سنت شمرده می شد و ریاست بزرگ ترین دانشگاه
مذهبی مصر را بر عهده داشت ،به شدت مخالف گروه های تکفیری 1بود و در
مقابل آنها می ایستاد.
پس از پیروزی انقالب اسالمی« ،دارالتقریب» با جدیت بیشتر به کار خود ادامه داد و برنامههای مختلفی
«هفته وحدت» و دیگری «کنفرانس ساالنه وحدت اسالمی»
را به اجرا درآورد .یکی از این برنامهها ،برگزاری ٔ
درباره مسائل دنیای اسالم گفتوگو میکنند.
است که دانشمندان جهان اسالم گرد هم جمع میشوند و
ٔ
فیلم( :)2نگاهی به فعالیتهای وحدت آفرین آیتاللّه بروجردی و شیخ شلتوت

1ــ به گروه های تندرو و افراطی گفته می شود که سایر مسلمانان را متهم به کفر و شرک می کنند؛ مانند وهابیت و داعش.
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اندیشه و تحقیق

1ــ نمونه هایی از احکام اجتماعی اسالم را که اجرای آنها نیازمند تشکیل حکومت است ،بیان کنید.
2ــ به نظر شما کدام یک از احکام و دستورات دین اسالم نیاز بیشتری به تشکیل حکومت الهی دارد؟
ج) امر به معروف و نهی از منکر
ب) حج
روزه واجب
الف) نماز و ٔ
هـ) توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان
د) حجاب و پوشش
ز) کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان
سلطه بیگانگان
و) نفی ٔ
3ــ با توجه به حدیث امام باقر بیان کنید که چرا والیت از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟
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ترجمه
اى كسانى كه ایمان آورده اید ،یهودیان و مسیحیان را ولی [یاور و تکیه گاه] خود

مگیرید؛ زیرا آنان با وجود اینكه باهم اختالف دارند در برابر شما با یكدیگر همدل اند

زمره آنان به شمار مى آید و خدا
و هركس از شما آنان را به دوستى گیرد ،قطعاً در ٔ

مردم ستمكار را هدایت نمى كند.

51

مى بینى آنان كه در دل هایشان بیمارى [شک و تردید] است ،براى دوستى با آنان شتاب

می ورزند و به دروغ مى گویند :مى ترسیم گزندى به ما برسد [و به یارى آنان نیازمند

شویم ].امید است خداوند [به نفع مؤمنان] پیروزى پدید آورد ،یا امر دیگری پیش

آورد ،تا [در نتیجه ،آنان] از آنچه در دل خود نهفته داشته اند ،پشیمان شوند.

52

و مؤمنان می گویند[ :آیا این یهودیان و مسیحیان] همان هایی بودند كه شدیدترین
سوگندها را می خوردند كه با شما هستند؟! [پس چرا امروز سودى به حال شما

نداشتند؟] كارها و اعمال منافقان باطل و بیهوده شد و زیانكار گشتند.

53

اى كسانى كه ایمان آوردهاید ،هركس از شما از دین خود برگردد ،بداند كه به زودی
خداوند گروهی را مىآورد كه آنان را دوست مىدارد و آنان [ نیز] او را دوست

مىدارند؛ در برابر مؤمنان فروتناند ،ولى در برابر كافران ،مقتدر و پیروزند؛ در راه خدا

جهاد مىكنند و در كارهایشان از سرزنش هیچ سرزنشكنندهاى بیم ندارند .این فضل
و بخشش خداست به هركه بخواهد میدهد و خدا گشایشگر داناست.

54

ولی شما ،فقط خداوند و رسول او و كسانى اند كه ایمان آورده اند؛ همان
همانا كه ّ

ایمان آورندگانی كه نماز را برپا مى دارند و در حال ركوع زكات می دهند.

55

و هر كس خدا و رسولش و كسانى را كه ایمان آورده به والیت و سرپرستى خود

بپذیرد [پیروز است ؛زیرا] تنها حزب خدا پیروزمندند.

56
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امامت ،تداوم رسالت
خاتم پیامبران است ،این سؤاالت

از آنجا که قرآن کریم ،آخرین کتاب آسمانی و رسول خدا
مطرح می شود که:
جامعه اسالمی ،پس از رسول خدا
برنامه خداوند برای
چیست؟
ٔ
طرح و ٔ
این جامعه در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟
بعد از پیامبر اسالم
عهده چه کسانی باید قرار بگیرد؟
رهبری مسلمانان بر ٔ
چرا ائمه اطهار نیز همچون پیامبر اکرم
معصوم از گناه هستند؟
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برای رسیدن به پاسخ سؤاالتی که در ابتدای درس طرح شد ،قبل از هر چیز الزم است مشخص
شود که در میان مسئولیت های پیامبر کدام یک با رحلت ایشان پایان می پذیرد و کدام یک باید ادامه یابد؟
در میان مسئولیت های سه گانه رسول خدا  ،مسئولیت ّاول ،یعنی دریافت و ابالغ وحی به مردم،
با ختم نبوت پایان می پذیرد و کتاب قرآن ،آخرین کتاب آسمانی است و نیازی به آوردن کتاب جدیدی
نیستّ .اما دو مسئولیت دیگر ،یعنی «تعلیم و تبیین دین (مرجعیت دینی)» و «والیت ظاهری» ،پس از
ایشان چه سرنوشتی پیدا می کنند؟
در این زمینه سه فرض مطرح است:
در این باره سکوت کرده اند؛
1ــ قرآن کریم و پیامبر اکرم
2ــ همچون مسئولیت ّاول ،پایان این دو مسئولیت را نیز اعالم نموده اند؛
عهده وی
3ــ جانشین را تعیین نموده و دو مسئولیت «تعلیم و تبیین دین» و «والیت ظاهری» را بر
ٔ
قرار داده اند.
همه امور زندگی است و ممکن
اول روشن است؛ زیرا قرآن کریم ،هدایتگر مردم در ٔ
بطالن فرض ّ
جامعه اسالمی تأثیرگذار است بی تفاوت
شدت در سرنوشت
نیست نسبت به این دو مسئولیت مهم که به ّ
ٔ
آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت و جایگاه این مسئولیت هاست و نمی تواند
باشد .همچنین پیامبر اکرم
مسئله بزرگ،
مسئله مهمی با سکوت و بی توجهی بگذرد .در حقیقت ،بی توجهی به این
از کنار چنین
ٔ
ٔ
خود دلیلی بر نقص دین اسالم است؛ و این در حالی است که دین اسالم کامل ترین دین الهی است.
فرض دوم نیز صحیح نیست؛ زیرا نیاز جامعه به حکومت و تعلیم و تبیین دین ،پس از رسول خدا
نه تنها از بین نرفت ،بلکه افزایش هم یافت؛ زیرا گسترش اسالم در نقاط دیگر  ،ظهور مکاتب و فرقه های
مختلف ،پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی را به دنبال داشت و
نیاز به امام و رهبری که در میان انبوه افکار و عقاید ،حقیقت را به مردم نشان دهد و جامعه را آن گونه
که پیامبر اداره می کرد ،اداره نماید ،افزون تر می شد.
اداره جامعه و تعلیم و تبیین دین ،امری تمام شدنی و پایان پذیر
عالوه بر اینکه اصوال ً حکومت و
ٔ
را ادامه دهد و
نیست و همواره جامعه نیازمند حاکم و معلمی است که بتواند راه رسول خدا
احکام اسالم را اجرا نماید.
به فرمان خداوند ،با
بنابراین ،تنها فرض سوم ،منطقی و قابل قبول است؛ یعنی رسول اکرم
تعیین جانشین ،به تداوم تعلیم و تبیین دین و دوام حکومت پس از خود به شکل «امامت» فرمان داده و
مانع تعطیلی این دو مسئولیت شده است.
فیلم ( :)1آیا پیامبر اکرم
نکردهاست؟!

که دربارۀ جزئیترین مستحبات سخن گفته ،تکلیف جامعۀ پس از خودش را مشخص
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تعیین امام

روشن شد ،این سؤال پیش می آید که چه کسی امام را
اکنون که نیاز به امام پس از رسول خدا
معین و معرفی می کند و چگونه می توان او را شناخت؟
ّ
جز دریافت و ابالغ وحی را دارد ،بنابراین ،باید
همه مسئولیت های پیامبر اکرم
امام
که
آنجا
از
ٔ
همان صفات و ویژگی های پیامبر را نیز داشته باشد تا مردم به وی اطمینان کنند و راهنمایی های او را
بپذیرند .از جمله این ویژگی ها «عصمت» است .البته تشخیص عصمت برای انسان ها ممکن نیست؛
یعنی انسان ها نمی توانند تشخیص دهند که چه کسی معصوم است و مرتکب هیچ گناهی نمی شود.
بنابراین ،همان طور که پیامبر از طرف خدا معرفی و معین می شود ،تنها خداوند است که می تواند فرد
شایسته مقام امامت را معرفی کند و به مردم بشناساند.
مطالعه تاریخ اسالم درمی یابیم که
با تدبر در آیات و روایات مطمئن و مسلّم نقل شده از پیامبر و
ٔ
و امامت بعد از ایشان
خداوند ،امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب را به جانشینی رسول خدا
منصوب فرموده و نیز امامان معصوم پس از ایشان را معرفی کرده است.
در اینجا به برخی از آیات و روایات مربوط به این مسئله می پردازیم.
1ــ نزول آیۀ انذار :حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای
پیامبر آمد:
1
ِ
خویشان نزدیکت را انذار کن.
بین
َقر َ
شیرتَکَ اال َ
َو اَنذر َع َ
درباره
چهل نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و
برای انجام این دستور ،رسول خدا
ٔ
اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم ،کمک
خواست؛
همه مهمانان سکوت کردند و جوابی ندادند .در میان سکوت آنان ،علی بن ابی طالب که در آن
ٔ
زمان ،نوجوانی بیش نبود ،برخاست و گفت:
«من یار و یاور تو خواهم بود ،ای رسول خدا».
درخواست پیامبر  ،سه بار مطرح شد و هر بار ،همه سکوت کردند و تنها علی قاطعانه اعالم
دست آن حضرت را در دست گرفت ،بیعت ایشان را
آمادگی و وفاداری کرد .پس از آن ،پیامبر
پذیرفت و به مهمانان فرمود:
2
وصی من و جانشین من در میان شما خواهد بود».
«همانا این ،برادر منّ ،
سوره شعراء ،آی ٔه .214
1ــ
ٔ
مطالعه کامل داستان ،به کتاب « سالم
برای
397
ص
،6
ج
هندی،
قی
ت
م
کنزالعمال،
62؛
ــ
63
صص
،2
ج
طبری،
جریر
طبری،
تاریخ
2ــ
ّ
ٔ
بر خورشید» از سید علی اکبر حسینی ،ج  ،1ص  171مراجعه کنید.
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تفکر

به نظر شما تعیین جانشین توسط پیامبر
آن هم در شرایطی که ایشان هنوز موفقیتی کسب
نکرده بود و حتی خویشانش نیز دعوت او را نپذیرفته بودند ،چه پیام هایی در برداشت؟
..........................................................................................

2ــ نزول آیۀ والیت :در یکی از روزها ،فرشته وحی از جانب خداوند آیه ای بر پیامبر نازل کرد
که در آن ویژگی های ولی و سرپرست مسلمانان مشخص شده بود:
ِ
ِ
ٰ
ولی شما فقط خداوند و رسول او
ه و رسولُهو
ا َّنما َول ُّیک ُُم ال ّل ُ َ َ
همانا ّ
و کسانی اند که ایمان آورده اند.
آمنوا
َو ا َّل َ
ذین َ
همان ایمان آورندگانی که نماز را بر پا می دارند
الصال َة
ذین ُیـقیمو َن َّ
َا َّل َ
1
و در حال رکوع زکات می دهند.
َو ُیؤتو َن ال َّزکا َة َو ُهم راکِعو َن
دریافت که چنین واقعه ای رخ داده و کسی در رکوع صدقه داده
با نزول این آیه ،رسول خدا
است و خداوند قصد معرفی او را دارد؛ با شتاب و در حالی که آیه را می خواند و مردم را از آن آگاه
می کرد ،به مسجد آمد و پرسید:
چه کسی در حال رکوع صدقه داده است؟
فقیری که انگشتری در دست داشت ،به حضرت علی که در حال نماز بود ،اشاره کرد و گفت:
این مرد در حال رکوع ،انگشتر خود را به من بخشید.
نیز ،ستایش و سپاس
مردم که از محتوای آیه با خبر شده بودند ،تکبیر گفتند و رسول خدا
خداوند را به جا آورد.
نزول این آیه در چنین شرایطی و اعالم والیت حضرت علی از جانب رسول خدا  ،برای آن
2
بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.
دانش تکمیلی

با توجه به اینکه امام علی در نماز حضور قلب داشتند ،چگونه متوجه درخواست فقیر شدند؟
مشاهده پاسخ این سؤال به سایت گروه قرآن و معارف بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
برای
ٔ
1ــ سوره مائده ،آیه .55
درباره
2ــ بیشتر مفسران و مورخان اهل سنت و شیعه ،از جمله طبری ،رازی ،ثعلبی ،قشیری ،خوارزمی ،ابن حجر و ابن کثیر ،این آیه را
ٔ
دانسته اند .برای کسب اطالعات بیشتر ،به کتاب الغدیر از عالمه امینی ،ج  ،2ص  156مراجعه کنید.
امام علی
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سوره نساء را
آیه ٥9
3ــ حدیث جابر :در یکی از روزها ،در مدینه ،جبرئیل بر پیامبر نازل شد و ٔ
ٔ
بر ایشان خواند که قسمتی از آن چنین است:
ای مؤمنان،
آمنوا
یا ا َُّی َها ا َّل َ
ذین َ
از خدا اطاعت کنید
َطیعوا ال ّلٰ َه
ا ُ
ولی امرتان اطاعت کنید.
سول َو ُاولِی االَم ِر ِمنکُم ...
الر َ
َو ا ُ
َطیعوا َّ
و از رسول و ّ
معموال ً وقتی آیه ای نازل می شد و حکم کلی موضوعی را بیان می فرمود ،یاران رسول خدا
نزد ایشان می آمدند و جزئیات حکم را می پرسیدند .مثال ً وقتی که آیات نماز نازل شد ،یاران ایشان
به مسجد آمد و به آنان فرمود:
می خواستند چگونگی نماز خواندن را بدانند از این رو ،پیامبر اکرم
«این گونه که من نماز می خوانم ،شما هم بخوانید» 1 .آن گاه نماز خواندن را به آنان تعلیم داد .وقتی این
آمد و گفت« :یا رسول اللّٰه ،ما خدا و
آیه هم نازل شد ،جابربن عبداللّٰه انصاری نزد رسول خدا
رسول او را شناخته ایم .الزم است «اولی االمر» را نیز بشناسیم».
فرمود:
رسول خدا
ِ
نخستین آنان علی بن ابی طالب است و سپس به
«ای جابر ،آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند.
ترتیب ،حسن بن علی ،حسین بن علی ،علی بن الحسین ،محمدبن علی؛ و تو در هنگام پیری او را خواهی
دید و هر وقت او را دیدی ،سالم مرا به او برسان .پس از محمدبن علی به ترتیب ،جعفربن محمد،
موسی بن جعفر ،علی بن موسی ،محمدبن علی ،علی بن محمد ،حسن بن علی و پس از ایشان فرزندش
می باشد که هم نام و هم کنیه من است 2.اوست که از نظر مردم پنهان می شود و غیبت او طوالنی می گردد
3
عقیده به او باقی می مانند».
تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند ،بر
ٔ
فیلم ( :)2سرودهای در مدح اهل بیت

ارتباط میان آیه و حدیث

سوره نساء و حدیث جابر ،پیام های زیر را تکمیل کنید.
آیه ٥9
با تفکر در ٔ
ٔ
1ــ مسلمانان باید از  .................. ، ...................و  ....................اطاعت کنند.
2ــ از آنجا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفتهاند؛ سرپیچی از هر مورد  .................است.

1ــ صحیح بخاری ،محمدبن اسماعیل البخاری ،جزء  ،8ص .9
2ــ در فرهنگ و آداب و رسوم عرب برای افراد عالوه بر اسم ،لقب و کنیه می گذارند و برای احترام شخص را با کنیه و یا لقب صدا
می زنند .کنیه پیامبر «ابوالقاسم» و لقب ایشان « امین» است.
حر عاملی،
3ــ کفایة االثر ،خزاز رازی ،چاپ قدیم ،ص  8؛ ینابیع المودة ،سلیمان بن ابراهیم القندوزی ،ص  494و اثبات الهداة ،شیخ ّ
ج  ،3ص .123
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3ــ از آنجا که مصداق  .......................در آیه مشخص نشده ،برای آگاهی مردم و
. ......................
اشتباه نکردن آنها الزم است که رسول خدا
کسانی که مصداق  ...................هستند ،عبارت اند از:
4ــ بنا بر سخن پیامبر اکرم
. .......................................................................................
4ــ حدیث ثقلین :پیامبر اکرم
ِانّی ِ
ک فیکُ ُم ال َّث َقلَ ِین
تار ٌ
ِ
هل بَیتی
تاب الل ِّٰه َو ِع َترتی َا َ
ک َ
ِ
کتم ِب ِهما
ما ان ت َ َم َّس ُ
لَن ت َ ِضلّوا َاب َ ًدا
َو ِان َّ ُهما لَن ی َ َفت ِرقا
1
وض
الح َ
َح ّت ٰی ی َ ِردا َعلَ َّی َ

به طور مکرر ،از جمله در روزهای آخر عمر خود ،می فرمود:
من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم:
کتاب خدا و عترتم ،اهل بیتم را.
اگر به این دو تمسک جویید
هرگز گمراه نمی شوید
و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوند
تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.

تفکر در حدیث

با تفکر در این حدیث ،این پیام ها استخراج می شود:
1ــ همان طور که قرآن و پیامبر از هم جدا نمی شوند ،قرآن و اهل بیت نیز همواره با هم اند.
2ــ همان طور که قرآن همیشگی است ،وجود معصوم نیز در کنار آن همیشگی است.
3ــ در صورتی مسلمانان گمراه نمی شوند که .................
پیروی کرد؛
4ــ نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی ،فقط از یکی از دو یادگار پیامبر
بلکه باید ............ .
 5ــ حدیث منزلت :وقتی خداوند حضرت موسی را مأمور مبارزه با فرعون کرد ،آن حضرت
از خداوند خواست که برادرش هارون را مشاور ،پشتیبان و شریک در امر هدایت مردم قرار دهد.
خداوند نیز درخواست حضرت موسی را پذیرفت 2و او را مشاور و وزیر وی قرار داد.
نیز بارها به حضرت علی فرمود:
پیامبر اکرم
1ــ صحیح مسلم ،مسلم بن حجاج نیشابوری ،ج  ،4ص  ،1873روایت شماره 2408؛ این حدیث متواتر است و آن قدر از علمای اهل
سنت و شیعه نقل شده است که جای تردید ندارد .برای کسب اطالعات بیشتر به کتاب امام شناسی ،عالمه حسینی تهرانی ،ج  ،13مراجعه کنید.
سوره طه ،آیات  29تا .35
2ــ
ٔ
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تو برای من
نت ِم ّنی
َا َ
ِ
ِ
به مانند هارون برای موسی هستی؛
موسى
هارون من
ِب َم ِنزلَة
َ
ٰ
1
ِا ّال َانَّهو الن َِب َّی بَعـدی
جز اینکه بعد از من پیامبری نیست.
فریضه حج را به جا
6ــ حدیث غدیر :پیامبر گرامی اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا
ٔ
3
2
«ح َّجة الوداع» مشهور
«ح َّجة البالغ » و َ
آورد .این حج که در آخرین سال زندگی ایشان برگزار شد ،به َ
است .در این حج ،هزاران نفر شرکت کرده بودند ،تا روش انجام دادن اعمال حج را از رسول خدا
فراگیرند و حج را با ایشان به جا آورند .پس از برگزاری حج و در مسیر بازگشت به مدینه ،در روز هجدهم
الحجة ،در محلی به نام غدیر خم این آیه نازل شد:
ماه ذی ّ
ای رسول،
سول
الر ُ
یا ا َُّی َها َّ
ب ّلِغ ما ُان ِز َل ِالَ َ ِ
آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده برسان،
ک
یک من َر ّبِ َ
َ
ِ
و اگر چنین نکنی،
فعل
َو ان لَم تَ َ
غت ِ
رسالتش را ادا نکرده ای
رسالَتَهو
َفما بَ َّل َ
وال ّلٰ ُه ی ِ
ک ِم َن ال ّنا ِ
و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند؛
س
عص ُم َ
َ
َ
4
ِ
ِا َّن ال ّلٰ َه ال ی ِ
خداوند ،کافران را هدایت نمی کند.
رین
الکاف
وم
ق
ال
ی
هد
َ
َ
َ
َ
تدبر در قرآن
ّ

آیه باال ،تدبر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید.
در ٔ
1ــ خداوند چه فرمانی به پیامبر می دهد؟
2ــ اهمیت این فرمان چقدر است؟
3ــ چرا خداوند به پیامبر اکرم وعده می دهد که او را حفظ خواهد کرد؟

دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان برسند و آنان که پیش
بعد از نزول این آیه ،پیامبر اکرم
رفته اند ،برگردند .ظهر شده بود؛ ابتدا نماز را به جا آوردند و سپس ،پیامبر در یک سخنرانی مهم و
مفصل با مردم سخن گفت و آنان را برای دریافت آن پیام بزرگ آماده کرد .آن حضرت در قسمتی از
سخنرانی از مردم پرسید:
در جلد دهم امام شناسی می گوید که این حدیث مورد اتفاق علمای اسالم از اهل سنت و شیعه است.
عالمه حسینی تهرانی
1ــ ّ
همچنین :ینابیع المودة ،سلیمان بن ابراهیم القندوزی ،باب  ،6ص.50
2ــ واقعه غدیر هفتاد روز قبل از وفات پیامبر اتفاق افتاد.
عالمه امینی ،ج  ،1ص .31
3ــ الکامل فی التاریخ ،ابن اثیر ،ج  ،2ص  303و الغدیرّ ،
آیه .67
4ــ
سوره مائدهٔ ،
ٔ
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ای مردم،
َای ُّ َها ال ّن ُاس
1
اس ِب ِ
چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟
نین ِمن َان ُف ِس ِهم
َمن َاولَی ال ّن ِ ُ
المؤم َ
گفتند :خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند.
سپس فرمود:
ولی و سرپرست اویم،
واله
َمن کُ ُ
نت َم ُ
هر کس که من ّ
ِ
ولی و سرپرست اوست.
واله
فَـ ٰهذا َعل ٌّى َم ُ
علی نیز ّ
و این جمله را سه بار تکرار کرد.
در پایان سخنرانی نیز از حاضران خواست که مطالب گفته شده را به غایبان برسانند .پس از آن،
2
مردم برای عرض تبریک و شادباش به سوی امام آمدند و با وی بیعت کردند.
فیلم ( :)3حضرت علی

در سخن بزرگان اهل سنت

تفکر در حدیث

واقعه بزرگ غدیر بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
درباره ٔ
ٔ
الف) چرا مراسم غدیر هم زمان با بزرگ ترین اجتماع مسلمانان برگزار شد؟
ب) چرا خداوند انجام ندادن این مأموریت را مساوی با عدم انجام رسالت اعالم کرد؟
ج) تبریک و تهنیت مردم به حضرت علی پس از پایان مراسم ،نشانه چیست؟
د) چرا کلمه «مولی» در حدیث غدیر به معنای سرپرست است ،نه دوست؟

ائمه اطهار
عصمت ٔ

از آنجا که امام علی و دیگر امامان دو مسئولیت رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را پس
بر عهده دارند ،ضروری است که آنان نیز مصون از گناه و خطا باشند .چنان که
از رسول خدا
توضیح داده شد ،ضرورت داشتن این ویژگی ،یکی از دالیل معرفی امام از جانب خداست .در آیاتی از
آیه تطهیر است.
قرآن کریم و سخنان رسول خدا
به این مسئله اشاره شده است .یکی از آنها نزول ٔ
می گوید :روزی ایشان در خانه استراحت می کرد که دختر
ا ُّم َسلَمه ،همسر رسول خدا
پاسخ داد و ایشان را به کنار خود
بزرگوارش فاطمه زهرا وارد شد و سالم کرد .پیامبر
1ــ یعنی ،چه کسی بر آنها والیت و سرپرستی دارد و باید به فرمان هایش عمل کنند؟
2ــ واقعه غدیر را اندیشمندان با مدارک زیاد در کتاب های خود آورده اند که نام  350نفر از آنها در کتاب «الغدیر» آمده است .الغدیر کتابی
است که عالمه امینی آن را نگاشته است.
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آمدند .رسول خدا

دعوت کرد .پس از وی حضرت علی  ،امام حسن و امام حسین
را نیز در کنار خود جای داد .آن گاه برای آنان این گونه دعا کرد:
1
«خدایا! اینان اهل بیت من اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!»
آیه تطهیر را قرائت کرد.
در همین زمان فرشته وحی آمد و ٔ
رید ال ّلٰ ُه لِی ِ
همانا خدا اراده کرده که دور گرداند
ذه َب
ِا َّنما ُی ُ
ُ
َهل الب ِ
ِ
از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی 2را
یت
جس ا َ َ
َعنک ُُم ال ّر َ
3
ِ
و شما را کامال ً پاک و طاهر قرار دهد.
طهیرا
َو ُیطَ ّه َرکُم تَ ً

آنان

با تفکر در این آیه درمی یابیم که:
خانواده پیامبر را در بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ یعنی در اینجا
1ــ این آیه ،تعداد خاصی از
ٔ
افراد خاصی از اهل بیت مورد نظر است و شامل سایر بستگان پیامبر نمی شود.
کننده دستورات الهی است.
2ــ چون این تعداد خاص معصوم اند ،سخن و عمل آنان ،مطابق با دین و بیان ٔ
برای آگاهی مردم از این موضوع ،مدت ها هر روز صبح ،هنگام رفتن به مسجد از
پیامبر اکرم
4
آیه تطهیر را می خواند.
در خانه حضرت فاطمه می گذشت و اهل خانه را «اهل بیت» صدا می زد و ٔ
تذکر :از آنجا که در زمان نزول این آیه از میان اهل بیت فقط امام علی ،حضرت فاطمه ،امام حسن
و امام حسین حضور داشتند ،در این واقعه تنها نام این چهار بزرگوار ذکر شده است .در سخنان
دیگر پیامبر  ،امامان بعدی هم جزء اهل بیت شمرده شده اند.
نتیجه گیری
با بررسی این آیات و احادیثی که گفته شد ،روشن می شود:
با هدایت و راهنمایی خداوند ،حضرت علی و یازده فرزند ایشان را به
الف) پیامبر اکرم
جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مسئولیت امامت اند.
الزمه این مرتبه از جانشینی ،علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه که رسول خدا
ب) ٔ
این دو ویژگی را دارا بود.
فاطمه زهرا جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده ،اما علم و عصمت
ج) حضرت
ٔ
سرچشمه هدایت و رستگاری است.
همه مسلمانان واجب و
ٔ
کامل دارد و پیروی از کالم و رفتار وی بر ٔ
1ــ اصول کافی ،کلینی ،ج  ،1ص .286
2ــ مقصود از پلیدی و ناپاکی در این آیه ،گناه و آلودگی اخالقی است.
آیه .33
3ــ
سوره احزابٔ ،
ٔ
4ــ کتاب های بزرگ اهل سنت ،مانند صحیح مسلم ،سنن ترمذی ،صحیح بخاری ،مسند احمد بن حنبل ،سنن بیهقی ،الدرالمنثور سیوطی
آیه تطهیر را در حق همین پنج تن نقل کرده اند (غایة المرام ،هاشم بن سلیمان بحرانی ،ص .)281
وا ُ
ُسد الغابه ابن اثیرٔ ،
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ترجمه

اى پيامبر ،به سبب لطف و رحمت خدا بود که با مردم نرم خويى و مهربانى کردى ،و

اگر درشت خوى و سخت دل بودى ،قطعاً از گرد تو پراکنده شده بودند .پس اکنون هم

از خطاهايشان درگذر و [حتی] از خدا برايشان آمرزش بخواه و در تدبير امور با آنان
مشورت کن ،و چون بر کارى تصميم گرفتى[ ،قاطع باش و] بر خدا توکل کن که خداوند

توکلکنندگان را دوست مىدارد و آنان را يارى مىکند.

159

اگر خدا شما را يارى کند ،هيچ کس بر شما چيره نمىشود ،و اگر شما را واگذارد ،چه

کسى بعد از او شما را يارى خواهد کرد؟ پس مؤمنان بايد تنها بر خدا توکل کنند.

160

[ گمان کرديد ممکن است پيامبر به شما خيانت کند؟! در حالى که] و هيچ پيامبرى را نشايد
که به خدا يا مردم خيانت کند [چه رسد به خاتم االنبيا] ،و هرکس خيانت ورزد ،روز قيامت

با آنچه که از راه خيانت به دست آورده حاضر شود ،سپس به هرکسى همان را که فراهم

آورده است ،بىکموکاست خواهند داد و [به همين دليل] در حق آنان ستم نمىشود.

161

پس آيا کسى که خشنودى خدا را دنبال کرده ،مانند کسى است که با خشمى از خدا

بازگشته و جايگاهش دوزخ است؟ آن بد بازگشتگاهى است.

162

همه آنان ــ چه کسانى که درپى خشنودى خدايند و چهکسانى که دچار خشم او شدهاند ــ نزد

خدا برحسب اعمالشان داراى درجاتى گوناگونند ،و خدا به آنچه [از نيکی و بدی] مىکنند
بيناست.

163

به يقين خدا به مؤمنان نعمتى بزرگ ارزانى داشت که پيامبرى از خودشان [نه از فرشته يا

جن] در ميان آنان برانگيخت که آياتش را بر آنان تالوت کند و آنان را [از کارهاى زشت
و اخالق ناپسند] پاک سازد و کتاب آسمانى و معارف آن را به ايشان بياموزد ،و قطعاً آنان

پيش از بعثت پيامبر در گمراهى آشکارى فرورفته بودند.

164
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پیشوایان اسوه
در درس های گذشته دانستيم که يکی از مسئوليت های مشترک ميان پيامبر و امامان ،واليت
ظاهری می باشد .در اين درس به اين سؤال می پردازيم که سيره و روش پيامبر اکرم
و جانشين
ايشان اميرالمومنين علی در حکومت داری چگونه بوده است؟
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اسوه های رهبری

پس از سيزده سال تالش برای هدايت مردم مکه با دعوت مردم مدينه ،به اين شهر
پيامبراکرم
هجرت کرد و به فرمان خداوند ،حکومت اسالمی را بنا نهاد .اين حکومت ،به تدريج گسترش يافت و
جزيره عربستان را فراگرفت .آن حضرت،در مدت اين ده سال ،به گونه ای
در مدت ده سال ،سراسر شبه
ٔ
همه زمينه های فردی و اجتماعی ،از جمله در جايگاه رهبری ،از سوی خداوند
زندگی کرد که در ٔ
به عنوان الگو و اسوه مؤمنان معرفی شد:
قطعاً برای شما در رسول خدا
لَ َقد کا َن لَکُم فی َرسو ِل ال ّلٰ ِه
سرمشق نيکويی است
سو ٌة َح َسنَ ٌة
ُا َ
ِ
برای کسی که به خداوند
رجوا ال ّلٰ َه
ل َمن کا َن َی ُ
و الیوم ِ
و روز رستاخيز اميد دارد
اآلخ َر
َ َ َ
1
ٰ
َثیرا
و خدا را بسيار ياد می کند.
َو َذ ک ََر الل َّه ک ً
حضرت علی نيز وقتی حکومت را به دست گرفت ،اعالم کرد من براساس دستورات قرآن و
حکومت می کنم و بر همين اساس اصالحات مهمی را در جامعه آغاز کرد.
سنت رسول خدا
در رهبری جامعه می کنيم:
در ابتدا نگاهی کوتاه به سيره پيامبر اکرم
1ــ تالش برای برقراری عدالت و برابری
اجرای عدالت بود و ايشان در اين مورد با قاطعيت
يکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا
عمل کرد و کوشيد تا جامعه ای عادالنه بنا کند که در آن از تبعيض خبری نباشد و همه در برابر قانون الهی
جامعه آن روز حجاز و ساير
در شرايطی انجام می گرفت که در
يکسان باشند.اين اقدام پيامبر اکرم
ٔ
کشورها ،تبعيض و تفاوت طبقاتی ،يک قانون پذيرفته شده بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد .آن حضرت،
درآمد بيت المال را ميان مسلمانان به تساوی تقسيم می کرد و فرقی ميان عرب و غيرعرب نمی گذاشت.
همه بردباری و ماليمتی که در برابر پايمال شدن حق شخصی خود داشت ،در برابر ناديده گرفته شدن
با ٔ
حقوق افراد جامعه می ايستاد و کوتاه نمی آمد و متجاوزان حقوق مردم را در هر موقعيت و مقامی که بودند،
مجازات می کرد.
نمونه

در زمان های گذشته ،قبايل جايگاه مخصوصی داشتند و برخی قبايل برتر از برخی ديگر
شمرده می شدند .روزی فردی از يکی از قبايل صاحب نام مدينه ،دزدی کرد و جرم او ثابت شد.
به دليل جايگاهی که قبيله اين فرد دارد وی را
رؤسای قبيله فکر می کردند که رسول خدا
آيه .21
1ــ
سوره احزابٔ ،
ٔ
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مجازات نخواهد کرد؛ اما با کمال تعجب ديدند که پيامبر می خواهد حکم را اجرا کند .واسطه های
مختلفی نزد رسول خدا فرستادند ،تا ايشان را از اجرای حکم منصرف کنند .حتی برخی نزديکان
را واسطه قرار دادند ،اما ايشان نپذيرفت و به آنان فرمود:
رسول خدا
«اقوام و ملل پيشين بدين سبب ،دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت ،تبعيض روا می داشتند؛
اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ايشان دزدی می کرد رهايش می کردند و اگر فردی ضعيف
1
دزدی می کرد وی را مجازات می کردند».
رسول خدا
جامعه آن روز ،برابری همه افراد در برابر قانون را اعالم کرد
 ،برای اولين بار در
ٔ
و عرب و غيرعرب و سياه و سفيد را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومی و قبيله ای ايستاد.
بیشتربدانیم
مالک برتری :نژاد یا …؟
روزی تعدادی از مردم مکه دور هم جمع شده بودند که مسلمانان نيز در ميان آنان بودند .هرکدام با
قبيله خود را معرفی می کرد و بدان افتخار می نمود .در اين ميان ،شخصی روبه سلمان
تعصبی خاصٔ ،
کرد و گفت :سلمان! بگو بدانم تو کيستى؟ پدر تو کيست؟ و اصل وريشه ات چيست؟
سلمان گفت :اسم من سلمان و پدرم بنده خداست ،من قبل از اسالم گمراه بودم وخداوند به برکت
هدايتم کرد ،نيازمند بودم و خداوند به برکت محمد
محمد
بى نيازم نمود ،برده بودم و خداوند
به برکت محمد
مرا از قيد بردگى آزادساخت ،اين نسب من است.
در همان حال رسول خدا
وارد آن جمع شد ،با شنيدن گفت وگوهاى آنان ،فرمود :اى جماعت
قريش! اين را بدانيد که ،شرافت انسان به ديندارى اوست و مروت و انسانيت او به خصلت هاى اخالقى
وى ،و اصالت انسان به عقل وانديشه اوست.
سپس پيامبر
سلمان را مخاطب قرار داد و فرمود :سلمان! اين را بدان که ،هيچ کدام از اينان
برتو فضيلت و برترى نخواهند داشت ،مگر اينکه از تو پرهيزگارتر و با تقواتر باشند ،اما اگر تو تقوى داشته
2
باشى ،پس تو افضل و برتر خواهى بود.

2ــ محبت و مدارا با مردم
با مردم به قدری محبت آميز بود که مردم ،ايشان را پدر مهربان خود
رفتار رسول خدا
می دانستند و در سختی ها به ايشان پناه می بردند .معموال ً اطرافيان يک رهبر برای اينکه خود را به
به ياران خود می فرمود:
او نزديک کنند ،عيب ديگران را نزد او بازگو می کنند اما رسول خدا
1ــ الطبقات الکبری ،ابن سعد ،ج  ،٤ص .58
2ــ روضه کافی ،کلينی ،ص 182؛ بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،22ص .٣82
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«بدی های يکديگر را پيش من بازگو نکنيد؛ زيرا دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما
1
معاشرت کنم».
خانه آن حضرت می رفت ،به او احترام می گذاشت تا آنجا که گاهی ردای خود را زير
هرکس به ٔ
پای او پهن می کرد يا بر جای خود می نشاند .هرگز در مقابل يارانش پای خود را دراز نمی کرد و سعی
درباره آخرت حرف می زدند با آنان همراهی
می کرد تا وقتی که آنها نشسته اند ،در کنارشان باشد .اگر
ٔ
درباره خوردنی و آشاميدنی و ساير امور روزمره سخن می گفتند ،از روی لطف و مهربانی با
می کرد؛ اگر
ٔ
همه اين
آنان هم سخن می شد .گاهی در حضور پيامبر ،شعر می خواندند ،يا از
گذشته خود می گفتند ،در ٔ
ٔ
موارد ،آنان را منع نمی کرد ،مگر اين که کار حرامی مانند غيبت کردن از آنان سر می زد؛ در اين موارد
بود که آنان را از ادامه بحث باز می داشت.
3ــ سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم
چنان عالقه مند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی ها و آزارهای اين راه ،هرگز سبب
پيامبر
دوری او از مردم نگرديد و آن قدر برای هدايت شان شبانه روز تالش کرد که خداوند دراين باره خطاب
به مسلمانان فرمود:
2
« رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر [هدايت] شما حريص (به شدت عالقه مند) است»
همه اين دلسوزی ها و زحمت ها ،دشمنی سران قريش با ايشان روز به روز بيشتر می شد .می گفتند
با ٔ
او ساحر و جادوگر است ،3می گفتند ديوانه است ،بر سر و رويش خاکستر می پاشيدند ،طعنه و نيش
زبان به او می زدند .با وجود اينها ،آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل ،به هدايت مردم ادامه می داد ،که
گاه نزديک بود از شدت غصه و اندوه فراوان از پا در آيد که خداوند به او فرمود:
4
ِ
ِ
نین
لَ َع َّلکَ باخ ع نَ َ
فسکَ ا َّل َیکونوا ُمؤم َ
از اينکه برخی ايمان نمی آورند شايد که جانت را [از شدت اندوه] از دست بدهی.
درباره تالش بی پايان پيامبر
بود،
امام علی که در بيشتر اين صحنه ها در کنار رسول خدا
ٔ
سيار بود[ ،برخالف ساير طبيبان] او خود به سراغ مردم می رفت ،داروها
می فرمود« :پيامبر يک طبيب ّ
و مرهم هايش را خودش آماده می کرد و ابزارهای طبابت را با خود می برد تا بر هرجا که نياز باشد ،مرهم
بگذارد؛ بر دل هاى کور ،گوش هاى کر ،زبان هاى گنگ ،او با داروهاى خويش بيماران غفلت زده و
5
سرگشته را درمان مى کرد».
آن حضرت ،تالش می کرد حتی کسانی را که با ايشان می جنگيدند هدايت کند و به سوی حق دعوت
1ــ مسند احمدبن حنبل ،چاپ الرسالة ،ج  ،6ص ٣02ــ٣01
آيه .2٤
٣ــ
آيه .128
2ــ
سوره مدثرٔ ،
سوره توبهٔ ،
ٔ
ٔ
5ــ نهج البالغه ،خطبه .108
آيه .٣
شعرا،
سوره
٤ــ
ٔ
ٔ
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نمايد .متکبران و برخی از بزرگان قبايل که تعاليم اسالم را به ضرر خود می ديدند ،جنگ هايی را عليه
نيز به ناچار مسلمانان را برای مقابله با آنان بسيج می کرد.
آن حضرت به راه می انداختند .پيامبر
1
اما به آنان سفارش می کرد« :اگر کافری در جنگ کشته شد او را ُمثْله نکنيد ،کودکان و پيران و زنان
را نکشيد ،حيوانات حالل گوشت را نکشيد مگر اينکه برای تغذيه به آن احتياج داشته باشيد .هرگز آب
2
مشرکان را زهرآلود نکنيد و مزارع و نخلستان ها را نسوزانيد».
بحبوحه جنگ ،يکی از مشرکان خواست تا در مورد حقيقت
و در جای ديگری می فرمود اگر در
ٔ
اسالم مطالبی بداند ،او در پناه اسالم است تا کالم خدا را بشنود ،اگر اسالم را پذيرفت ،او هم برادر
دينی شماست و اگر قبول نکرد ،او را به جايی که احساس امنيت می کند ،برسانيد و پس از آن از خدا
3
برای غلبه بر او ياری بجوييد.
4ــ مبارزه با فقر و محرومیت
هم با فقر مبارزه می کرد و به دنبال بنای جامعه ای آباد و دور از محروميت بود و هم
رسول خدا
با کوچک شمردن فقيران و بينوايان به مخالفت بر می خاست.از اين رو ،مردم را به کار و فعاليت تشويق
می کرد ،از بيکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط عبادت می کردند و کار نمی کردند ،مذمت می کرد.
در عين حال ،به فقيران بسيار احترام می گذاشت و اجازه نمی داد که به خاطر فقر مورد بی توجهی
قرار گيرند و فراموش شوند .برخی از آنها دوست صميمی ايشان به شمار می رفتند .ثروت را مالک
برتری نمی شمرد .به آسانی با فقيرترين و محروم ترين مردم می نشست و صميمانه با آنها گفت وگو
را همدل و همراز خود می يافتند .آن حضرت به ياران خود
می کرد .آنان نيز رسول خدا
می فرمود:
4
«به من ايمان نياورده است کسی که شب را با شکم سير بخوابد و همسايه اش گرسنه باشد».
بیشتربدانیم
و يارانش در مجلسی نشسته بودند .تهيدستی که لباس کهنه ای به تن داشت وارد
رسول خدا
شد و در جای خالی کنار مردی ثروتمند نشست .مرد ثروتمند چهره در هم کشيد و خودش را جمع و
جور کرد و به کناری کشيد.
پيامبر که رفتار او را ديد ،فرمود :ترسيدی از فقر او چيزی به تو برسد؟
1ــ تکه تکه کردن.
 2ــ وسائل الشيعه ،شيخ حر عاملی ،ج  ،15ص .58
 3ــ اصول کافی ،کلينی ،ج  ،5ص .27
٤ــ اصول کافی ،ج  ،2ص .27
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آن مرد گفت :نه ،يا رسول اللّه.
فرمود :ترسيدی از ثروت تو چيزی به او برسد؟
گفت :نه يا رسول اللّه
پيامبر فرمود :ترسيدی لباس هايت در اثر تماس با او آلوده شود؟
گفت :نه ،يا رسول اللّه.
فرمود :پس چرا خودت را جمع و جور کردی و از او فاصله گرفتی؟
آن مرد گفت :يا رسول اللّه اعتراف می کنم که مرتکب خطا شدم و به جبران خطايم حاضرم نصف ثروتم
را به اين برادر مسلمان ببخشم.
مرد فقير گفت :يا رسول اللّه ،من حاضر نيستم بپذيرم.
حضار با تعجب پرسيدند :چرا؟!
مرد فقير پاسخ داد :می ترسم بر اثر ثروت ،من هم گرفتار غرور و خودخواهی شوم و روزی با برادر
1
مسلمان خود اين گونه رفتار کنم.

جان و جانشین پیامبر

خانه کعبه به دنيا آمد 2.پدرش حضرت
اميرمؤمنان ،علی  ،ده سال قبل از بعثت پيامبر
در ٔ
ابوطالب به پيشنهاد پيامبر ،نام ايشان را «علی» گذاشت .علی به معنای «واال» و «بلندمرتبه» است.
درباره
خانه پيامبر آمد و چندين سال نزد ايشان زندگی کرد .خودش
سه يا چهارسال بيشتر نداشت که به ٔ
ٔ
اين دوران می فرمايد:
«در حالی که کودک بودم ،همواره در کنار پيامبر بودم و پيامبر مرا در کنار خود می نهاد  ...نه هرگز
دروغی در گفتار من ديد و نه رفتاری ناشايست از من مشاهده کرد ...
بچه از شير گرفته شده که به دنبال مادرش می رود ،از آن بزرگوار پيروی می کردم و او
من همچون ٔ
هر روز پرچمی از خوی های نيکوی خود را برای من می افراشت و مرا به پيروی کردن از آن فرمان
می داد ...
فرود آمد ،آوای اندوهگين شيطان را شنيدم .گفتم :ای پيامبر
 ...هنگامی که وحی بر پيامبر
خدا ،اين فرياد اندوهناک چيست؟ پاسخ داد :اين شيطان است که از پرستش خود نااميد شده است.
بی گمان آنچه را من می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بينم تو هم می بينی ،جز اينکه تو پيامبر
1ــ اصول کافی ،ج  ،2ص .262
خانه کعبه عالوه بر کتاب های شيعی در کتاب های بزرگان اهل سنت نيز بارها نقل شده است .به عنوان
2ــ ماجرای تولد حضرت علی در ٔ
نمونه می توان به اين موارد اشاره کرد :المستدرک علی الصحيحين ،حاکم نيشابوری ،ج  ،٣ص 550؛ تذکرة الخواص ،ابن جوزی ،ص 10؛
مروج الذهب ،مسعودی ،ج  ،2ص.27٣
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نيستی ،بلکه وزير هستی 1و تو هر آينه بر راه خير می باشی».

2

خانه خدا و در حضور
جابربن عبداللّه انصاری ،از ياران خوب رسول خدا
می گويد :در کنار ٔ
فرمود :برادرم به سويتان آمد .سپس
بوديم که علی وارد شد .رسول خدا
رسول خدا
رو به سمت کعبه کرد و دست بر آن گذاشت و فرمود« :سوگند به خدايی که جانم در دست قدرت
3
اوست ،اين مرد و شيعيان و پيروان او ،رستگارند و در روز قيامت ،اهل نجات اند».
آورنده به خدا ،وفادارترين شما در پيمان با خدا ،راسخترين شما در
سپس فرمود« :اين مرد اولين ايمان
ٔ
انجام فرمان خدا ،صادق ترين شما در داوری بين مردم ،بهترين شما در رعايت مساوات و ارجمندترين
4
شما نزد خداست».
نازل شد و پيامبر آن را قرائت کرد:
آيه زير بر پيامبر خدا
در همين هنگامٔ ،
ِ
کسانی که ايمان آوردند
آمنوا
ا َّن ا َّل َ
ذین َ
الصالِ ِ
و کارهای شايسته انجام دادند،
حات
َو َع ِملُوا ّ
ِ5
ِ
اينان بهترين مخلوقات اند.
یر البَ ِر َّیـة
ُاولٰئکَ ُهم َخ ُ
ترجمه آن «پيرو»
کلمه «شيعه» که
ٔ
همان گونه که مشاهده کرديد رسول خدا  ،در سخنان خود از ٔ
می شود ،استفاده کرده و پيروی از امام علی را سبب رستگاری دانسته است .بنابراين ،شيعه،
مسلمانی است که به فرمان خدا و پيامبر  ،اميرالمؤمنين علی را جانشين پيامبر می داند و از او
پيروی می کند.
بیشتربدانیم
خوب است بدانيم که لفظ شيعه ،واژه ای است قرآنی .مثال ً در قرآن کريم ،حضرت ابراهيم شيعه و پيرو
حضرت نوح معرفی شده و درباره ايشان آمده است«ِ :ا َّن ِمن ِ ِ
براهيم»6؛ پس حضرت ابراهيم
َ
شيعت ٰه َال َ
از آن جهت که راه حضرت نوح را ادامه داده ،شيعه و پيرو حضرت نوح است.
همه امور است از شايستگی امام
1ــ اين سخن پيامبر اکرم
مربوط به روز اول بعثت است .از اين کالم در می يابيم خداوند که آگاه به ٔ
نيز خبر دارد و به پيامبر امر فرموده که ايشان را وزير خود قرار دهد.
علی
2ــ بخشی از خطبه قاصعه.
الدر المنثور ،سيوطی ،ذيل آيه «اُولـ ِ
٣ــ والَّذی نفسی ِبي ِده ِا َّن ٰهذا و شيعتهو ل َ ُهم ِ
ک هُم َخ ُير البَ ِر َّي ِة».
ئ
.
زون
الفائ
ّ
ٔ
ٰ
َ
َ
َ
َ َ
ُ
 ٤ــ َالبرهان فی َ ٰ
تفسير القرآن ،سيد هاشم بحرانی ،ج  ،5ص .720
آيه .7
5ــ
سوره بينهٔ ،
ٔ
آيه .8٣
6ــ
سوره صافاتٔ ،
ٔ
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تفکر در حدیث

در اين دو حديث بينديشيد و به سؤال های زير پاسخ دهيد:
ِ 1
ــ رسول خدا َ :ع ِلی مع ال ُق ِ
رآن َم َع َعل ٍ ّی
رآن َو ال ُق ُ
ٌّ َ َ
ِ 2
ِ
ِ
الح ُّق َم َع َعل ٍ ّی
الح ّق َو َ
ــ رسول خدا َ :عل ٌّی َم َع َ
1ــ ميان حديث ّاول و حديث ثقلين چه رابطه ای وجود دارد؟
2ــ حديث دوم چگونه با بحث عصمت ،عدالت و علم امام ارتباط دارد؟
پاسخ به سؤالت شما

در معرفی امیرمؤمنان و بیان
برخی میپرسند چرا با وجود همۀ تالشهایی که پیامبر
بسیاری
فضائل ایشان در زمانها و مکانهای متعدد داشت ،اما پس از وفات پیامبر
از مردم ،به خصوص رؤسای قبایل و بزرگان قوم کمتر به این حقیقت توجه کردند؟
پاسخ کوتاه آنکه :يکی از علت های اين بی توجهی ،افکار و انديشه های باقی مانده از دوران
جاهليت قبل از اسالم بود ،که به اين آسانی از ذهن و فکر مردم خارج نمی شد.در جاهليت ،بزرگان
قبايل بدون آنکه دارای فضيلت خاصی باشند صرفاً به اين دليل که رئيس قوم بودند ،قدرت ويژه ای
داشتند و مردم آنان را بزرگ می شمردند و فضيلت هايی مانند علم ،عدالت خواهی ،جوانمردی،
صداقت ،پاکی و کرامت نفس ،ارزش و جايگاهی نداشت .آنان حتی ميان فرمان و دستور پيامبر و
فرمان بزرگان قوم تفاوت چندانی قائل نبودند و در لحظات حساس و سرنوشت ساز ،به جای فرمان
پيوسته
خدا و پيامبر ،به سوی فرمان بزرگان قوم خود متمايل می شدند .از اين رو ،رسول خدا
فضايل امام علی را به آن مردم يادآوری می کرد شايد بزرگان قبايل و افراد هر قبيله به جای
ارزش های جاهلی به رفتار و کردار اميرمؤمنان بيشتر توجه کنند و به مقابله با ايشان برنخيزند.
بزرگان علم و دانش ،مسلمان و غيرمسلمان ،پس از بررسی شخصيت اميرالمؤمنين علی با
شگفتی مشاهده کرده اند که فضايلی در آن امام است که به سختی در يک فرد ،جمع می شود .آن امام در
ميدان جنگ شجاع ترين؛ در محراب عبادت ،عابدترين؛ در مقام قضاوت ،دقيق ترين؛ در کالس درس،
3
عرصه حکمرانی ،عادل ترين است.
عالم ترين؛ در بالغت و زيبايی سخن ،بليغ ترين و در
ٔ
همه فضائل الهی را در خود جمع کرده بود و تمام ويژگی هايی
آن حضرت ،همانند رسول خدا
1ــ امالی ،طوسی ،ح  ،1028المستدرک ،حاکم نيشابوری ،ج  ،٣ص .1٣٤
2ــ امالی ،صدوق ،ص  ،89المستدرک ،حاکم نيشابوری ،ج  ،٣ص .1٣5
دافعه علی  ،استاد مطهری ،ص  10از مقدمه.
٣ــ جاذبه و ٔ
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را که يک رهبر جامعه بايد داشته باشد ،دارا بود .در اينجا به دو مورد از فضائل و ويژگی های آن
حضرت اشاره ای کوتاه می کنيم:
1ــ عدالت بی مانند
امام علی پس از  25سال کنار گذاشته شدن از حق خالفت ،آن گاه که با درخواست عمومی مردم
و اصرار آنها بر قبول خالفت حجت را بر خود تمام ديد به صحنه آمد.ايشان از همان آغاز با الگو قرار
مبارزه با تبعيض و نابرابری و برقراری عدالت را ،سرلوحه کار خود قرار
دادن سيره و روش پيامبر
داد.آن حضرت در همان روزهای آغازين حکومتش به مسجد رفت و اين گونه برای مردم سخنرانی کرد:
حق خود از بيت المال و اموال عمومی برداشته اند و جيب خود را
«...ای مردم ،گروهی بيش از ّ
انباشته اند و ملک و باغ خريده اند  ...اينان در حقيقت ننگ دنيا و عذاب آخرت را خريده اند؛ اما بدانيد
همه مسلمانان را از بيت المال به طور
که من حق مردم مظلوم را از اينان بازمی ستانم و از اين پس سهم ٔ
1
مساوی خواهم داد».
مانده آن را ميان مردم
فردای آن روز ،پس از پرداخت هزينه های عمومی کشور از بيت المال ،باقی ٔ
به طور مساوی تقسيم کرد .محرومان خوشحال شدند؛ اما عده ای که دوره های قبل دريافت های ويژه
2
و کالن داشتند ،اعتراض کردند.
همه دنيا را [ با تمام وسعتش] به من بدهند تا به
ايشان در سخنانی فرمودند« :سوگند به خدا ،اگر ٔ
3
اندازه گرفتن پوست جو از دهان موری ،خدا را نافرمانی کنم ،نخواهم کرد».
2ــ علم بی کران
همان طور که گفتيم ،يکی از ابعاد شگفت انگيز شخصيت اميرالمؤمنين  ،علم و معرفت وی بود.
ايشان در جهان شناسی ،انسان شناسی ،دين شناسی ،حکومت و کشورداری ،نظام اجتماعی و اقتصادی،
اخالق و فضيلت و ساير موضوعات مورد نياز هدايت و سعادت انسان ،سخن گفته و ما را راهنمايی کرده
است.
ادامه سخنرانی چنين است« :عده ای در مقام اعتراض می گويند علی بن ابی طالب ما را از حق مان محروم کرد! هرکس در گذشته از
1ــ ٔ
بوده يا به اسالم خدمتی کرده ،پاداشش با خداست [اين سوابق درخشان سبب نخواهد شد که ميان آنان و ديگر
اصحاب رسول خدا
مسلمانان تبعيض قائل شويم و به آنها امتياز بيشتر بدهيم]  ...هرکس امروز دعوت خدا و رسولش را بپذيرد و حقانيت ما را تصديق کند و در
همه مسلمانان است ،به
قبله ما نماز بخواند ،يک مسلمان است و با ساير مسلمانان برابر است .بيت المال هم که مال ٔ
دين ما داخل شود و به سوی ٔ
طور مساوی بين همه تقسيم خواهد شد و از اين لحاظ هيچ کس را بر ديگری امتيازی نيست .آری ،هرکس که متقی تر باشد ،نزد خدا گرامی تر
است و پرهيزکاران در قيامت بهترين پاداش را خواهند داشت؛ اما خدا دنيا را پاداش پرهيزکاران قرار نداده است .اجر و پاداش اخروی برای
آنها بسی نيکوتر است ( ...شرح نهج البالغه ابن ابی الحديد ،ج  ،7ص ٣7؛ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،٣2ص).27
همه ما را در يک مرتبه قرار داده و امتيازات را به کلی ناديده گرفته ای؟ به من و اين مرد که تا مدتی
2ــ يکی از معترضين می گفت« :چگونه ٔ
پيش غالم من بود به يک اندازه از بيت المال داده ای ،آيا اين انصاف است؟».
خطبه .22٤
٣ــ نهج البالغه،
ٔ
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کتاب «نهج البالغه» 1که بخشی از سخنرانی ها ،نامه ها و پند و اندرزهای ايشان را در خود جای
داده ،حکايتگر اين دانش بی مانند است .دانشمندان بزرگ جهان اسالم از زمان تدوين اين کتاب
تاکنون ،در موضوعاتی که ذکر شد ،همواره از اين کتاب بهره مند شده اند.
استفاده بيشتر مردم از اين کتاب ،بر آن شرح ها نوشته اند تا مردم
برخی ديگر از دانشمندان هم برای
ٔ
2
به نکات دقيق و عميق اين کتاب بيشتر پی ببرند.
ابن ابی الحديد که از انديشمندان اهل سنت است ،شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته که امروزه در
مقدمه کتاب خود می گويد« :به حق ،سخن علی را از سخن
چندين جلد ،چاپ شده است .وی در
ٔ
3
خالق (قرآن) فروتر و از سخن مخلوق (ديگر انسان ها) برتر خوانده اند .»...
همه
وی در شرحی که بر
خطبه  221نهج البالغه نوشته است ،می گويد «:قسم می خورم به کسی که ٔ
ٔ
ّامت ها به او قسم می خورند ،که پنجاه سال است اين خطبه را مطالعه می کنم و در اين پنجاه سال ،بيش
از هزار مرتبه آن را خوانده ام ،و تاکنون هيچ بار آن را نخوانده ام مگر آنکه در جان من شگفتی و بيداری
درباره مرگ و آخرت خطبه خوانده اند! و من
عميقی ايجاد کرده است .چقدر خطبا و موعظه کنندگان
ٔ
چقدر خطبه های آنان را خوانده و در آن تأمل کرده ام! اما تا کنون هيچ کدام از آنها تأثير اين خطبه را
4
در جان من ايجاد نکرده است.»...
نزد کسی ديگر شاگردی نکرده بود .در حقيقت ،دانش
اميرالمؤمنين جز نزد پيامبر اکرم
ايشان متصل به دانش پيامبر بود و دانش پيامبر نيز از وحی الهی سرچشمه می گرفت  .پيامبر اکرم
در همين باره فرمود:
دين ُة ِالعلمِ
من شهر علم هستم
َانَـا َم َ
و علی ِدر آن است.
َو َع ِل ٌّی بابُها
هرکس اين علم را بخواهد
راد ِالع َلم
فَ َمن َا َ
ِ 5
بايد از ِدر آن وارد شود.
فَ َلي ِأتها ِمن بابها
تفکر در حدیث

دربردارنده پيام های متعددی است .با تفکر در آن ،سه پيام آن را به دست آوريد.
اين حديث شريف،
ٔ

1ــ نهج البالغه توسط سيد رضی در قرن چهارم هجری قمری ،مدون شد .وی کتاب های حديثی و تاريخی زمان خود را که سخنان
اميرالمؤمنين در آنها بود ،گرد آورد و گزيده ای از آن سخنان را در يک کتاب قرار داد و آن را «نهج البالغه» ناميد .ساير سخنان اميرالمؤمنين
که حجمی بيش از نهج البالغه دارد و در ساير کتاب های تاريخی و حديثی موجود بوده ،در سال های اخير در مجموعه ای به نام «موسوعه
اميرالمؤمنين» گرد آمده و در اختيار پژوهندگان قرار گرفته است.
2ــ در ميان شرح های فارسی ،می توان شرح استاد محمدتقی جعفری و شرح آيت اللّه مكارم شيرازی را نام برد.
٣ــ مقدمه شرح ابن ابی الحديد بر نهج البالغه.
٤ــ شرح ابن ابی الحديد ،ج  ،11صص  15٣ــ .152
5ــ شواهد التنزيل ،حاکم حسکانی ،ج  ،1ص  81و امام شناسی ،سيد محمد حسين حسينی تهرانی ،ج  ،11ص .61
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سؤال میکردم ،پاسخم را میداد و اگر در
اميرمؤمنان علی خود میفرمود« :هرگاه از پيامبر
1
حضورش سکوت میکردم ،ايشان پيشگام میشد و از دانش خود مرا بهرهمند میساخت».
بدين ترتيب ،اميرالمؤمنين به دانش بی مانندی رسيد که هرکس در هر موردی از ايشان سؤال
می پرسيد ،ايشان بی درنگ و در کمال درستی پاسخ می داد.
بیشتربدانیم

حل فوری یک مشکل

__ و سومی 1
__  ،دومی 1
نقل کرده اند که سه نفر در تقسيم  17شتر اختالف داشتند .اولی 1
__ شترها را

2

3

9

مالک بودند .اما هرطور تقسيم میکردند که کسری نيايد ،ممکن نبود .با اميرالمؤمنين در ميان گذاشتند .ايشان
در همان موقع فرمود« :آيا مايليد که من يک شتر به شترهايتان اضافه کنم؟»؛ گفتند« :آری ،چرا مايل نباشيم؟».
پس امام ،شتری بر شترها افزود و تعداد شترها به  18رسيد .آنگاه  9شتر را که 1
__ شترها بود به اولی
2
داد .سپس  6شتر را که 1
__ شترها می شد ،سهم نفر دوم قرار داد .به نفر سوم هم که سهمش 1
__ شترها
9
3
2
بود 2 ،شتر داد؛ و يک شتر باقی مانده را خودش برداشت.
وقتی یک نویسندۀ مسیحی عاشق امام علی می شود!
«جرج جرداق ( 2015ــ ،»)1931نويسنده و شاعر معاصر لبنانی است .وی که يک فرد مسيحی
است .چنان
درباره آن حضرت می نويسد .جلد
شيفته شخصيت امام علی می شود که پنج جلد کتاب
ٔ
ٔ
ّاول آن «امام علی ،صدای عدالت انسانی» نام دارد .وی در اين کتاب می نويسد« :ای دنيا ،چه می شد
همه توان خود را گرد می آوردی و در هر روزگار يک «علی» با آن قلب و زبان عنايت می کردی».
اگر ٔ
جمله پشت جلد کتاب جرج جرداق مسيحی اين بود:
ٔ

O’Ali,
If I say you’re superior to Jesus Christ, my religion cannot accept it! If I say he’s superior
to you, my conscience won’t accept it! I don’t say you’re God!...So, tell us yourself, o’Ali:
!?Who are you

«اى على!
اگر بگويم تو از مسيح باالترى ،دينم نمى پذيرد!
اگر بگويم او از تو باالتر است ،وجدانم نمى پذيرد!
نمى گويم تو خدا هستى !...
پس خودت به ما بگو اى على:
تو کيستى؟!»
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َيف ا ّال ُذوالفقار».
جرج جرداق بر سردر ٔ
خانه خود نوشته بود« :الفَ ٰ
تی ا ّال َعل ُّی َ

1ــ المصنف فی األحاديث و اآلثار ،ابوبکربن ابی شيبة ،ج  ،6ص .٣66
2ــ امام شناسی ،سيد محمد حسين حسينى تهرانى ،ج  ،11صص  ٣06ــ .٣0٣
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جزء 6

قرائت

سوره مائده 5
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ترجمه
و هنگامى که موسى به قوم خود گفت :اى قوم من ،نعمت هایى را که خدا به شما
داده است به یاد آورید،آن گاه که در میان شما پیامبرانى قرار داد و شما را حاکم قرار

داد و چیزهایى [نعمت ها] به شما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده بود20 .

مقرر نموده
اى قوم به زمین مقدس و پاک در آیید؛ آن زمینى که خدا براى شما ّ

است ،و [از ترس ستمکاران] در پیکار با آنان به پشت خود رو برنگردانید و نگریزید

که زیان کار می شوید 21

گفتند :اى موسى در آن سرزمین گروهى زورمند و سلطه گر وجود دارند و ما هرگز
در آن سرزمین درنیاییم تا آنکه ایشان از آنجا بیرون روند ،پس اگر آنان از آن سرزمین

بیرون روند ما وارد خواهیم شد22 .

دو مرد از کسانى که از مخالفت با خدا بیمناک بودند و خدا هم به ایشان نعمت ارزانی
داشته بود ،به قوم موسی گفتند :بر مردم آن سرزمین از دروازه [بتازید] و وارد شوید،
که اگر از آنجا وارد شوید قطعاً شما [بر آنان] غالب و چیره خواهید بود ،و فقط بر خدا
توکّل و اعتماد نمایید اگر شما ایمان دارید23 .

[بنى اسرائیل] گفتند :اى موسى ما هرگز در آن سرزمین در نیاییم تا آن گاه که آنان در

آن هستند ،پس تو با پروردگارت بروید و [با آنان] بجنگید ،ما در اینجا نشستهایم 24

موسى گفت :پروردگارا من براى انجام دادن فرمان تو ،جز اختیار خود و برادرم

(هارون) را مالک و دارا نیستم ،پس میان ما و این قوم نافرمان داورى کن و ما را

در انجام فرمان خود یارى رسان25 .

مقرر کردیم که بنى اسرائیل مدت چهل سال
[خدا به موسی] فرمود :اینک چنین ّ

از ورود به آن سرزمین محروم باشند آنان در طول این مدت بر روى زمین سرگردان
خواهند بود؛ نه چون شهرنشینان در شهرى استقرار مى یابند و نه چون صحرانشینان

تمردپیشگان ،از اینکه
در بیابان زندگى مى گذرانند .این کیفر آنان است ،پس بر این ّ

کیفر الهى را مى چشند ،اندوه مخور26 .
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وضعیت فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مسلمانان،
پس از رحلت رسول خدا

دانستیم که مسئولیت والیت و حکومت رسول خدا  ،پس از ایشان نیز ادامه می یابد و
براساس تدبیر
حکیمانه خداوند ،امیرالمؤمنین و امامان معصوم از نسل ایشان جانشینی
ٔ
رسول خدا
را برعهده گرفتند و از جانب خدا به والیت و رهبری جامعه برگزیده شدند.
البته پس از رحلت رسول خدا
حوادثی پیش آمد که باعث دور افتادن مردم از رهبری
و هدایت امامان معصوم شد .این مسئله ،شرایط و اوضاع اجتماعی خاصی را در جامعه آن
روز پدید آورد.
اکنون می خواهیم اوضاع فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی مسلمانان پس از رسول خدا
و
نحوه برخورد مسلمانان با امامان را بررسی کنیم.
ٔ
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تد ّبر در قرآن

شریفه زیر بیندیشید و به سؤاالت پاسخ دهید:
آیه
ٔ
در ٔ
و محمد نیست ،مگر رسولی
سول
َوما ُم َح َّم ٌد ِا ّل َر ٌ
ِ ِِ
كه پیش از او رسوالن دیگری بودند.
الر ُس ُل
َقد َخلَت من َقبله ُّ
پس اگر او بمیرد یا كشته شود،
مات اَو ُق ِت َل
َا َف ِان َ
ِ
آیا شما به گذشته [و آیین پیشین خود] بازمی گردید؟
لى اَعقابِ ُكم
ان َقلَب ُتم َع ٰ
ومن يـن َقلِب على ع ِقب ِ
و هركس به گذشته بازگردد،
یه
َ َ َ
َ ٰ َ َ
ٰ
به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند
َفلَن َي ُض َّر ال ّل َه َشیئًا
1
و سیج ِزی ال ّٰل ُه ّ ِ
و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد.
رين
الشاك َ
َ َ َ
1ــ خداوند چه هشداری به مردم زمان پیامبر می دهد؟
2ــ آیا خطر بازگشت به ارزش های دوران جاهلیت فقط اختصاص به زمان پیامبر دارد؟
3ــ به نظر شما ،سپاسگزاران واقعی نعمت رسالت ،چه کسانی اند؟

خالصهای از رخدادهای عصر امامان

حوادثی رخ داد که رهبری امت را از مسیری که پیامبر
پس از رحلت رسول خدا
برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود ،خارج کرد و در نتیجه ،نظام حکومت اسالمی که بر مبنای
«امامت» طراحی شده بود ،تحقق نیافت و امامان معصوم با وجود حضور در جامعه ،فاقد قدرت و
دوره کوتاه چهارسال و
امکانات الزم برای اجرای همه ٔ
جانبه مسئولیت های خود شدند .فقط در یک ٔ
دوره کوتاه و با وجود مشکالت و
اداره حکومت به امام علی رسید و آن حضرت ،در همین ٔ
نه ماههٔ ،
نمونه حکومت را عرضه کرد.
جنگ هایی که با عهدشکنان و دشمنان داخلی داشتند ،عالی ترین ٔ
اما طولی نکشید که حکومت به دست بنیامیه افتاد .آنان کسانی بودند که سرسختانه با پیامبراکرم مبارزه
میکردند و فقط هنگامی تسلیم شدند که پیامبر اکرم شهر مکه را فتح کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت
به ناچار
نداشتند .ابوسفیان که رهبری مشرکان را برعهده داشت ،حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر
تسلیم شد و به ظاهر ،اعالم مسلمانی کرد .پسر او ،معاویه ،که جنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین به راه
انداخت ،در سال چهلم هجری با بهرهگیری از ضعف و سستی یاران امام حسن  ،حکومت مسلمانان را به
دست گرفت و خالفت رسول خدا را به سلطنت تبدیل کرد.
معاویه ،برخالف تعهدی که به مسلمانان داده بود ،یزید را جانشین خود قرار داد؛ یزید هر کار زشت
آیه .144
1ـ
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
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و ناپسندی را انجام می داد؛ احکام خداوند ،مانند نماز را به بازی و ُسخره می گرفت ،آشکارا شراب
می خورد ،سگ بازی و میمون بازی ،می کرد و با همان سگ و میمون ،وارد مجالس می شد و آنها را کنار
نوه گرامی پیامبر  ،امام حسین و فرزندان و یارانش را با وضع هولناکی
دست خود می نشاند .ویٔ ،
خانواده ایشان را که از نوادگان پیامبر
به شهادت رساند و
بودند ،به عنوان اسیر ،در شهرها گرداند.
ٔ
فیلم ( :)1روزی که يزيد به سوگ بوزينهاش نشست!

فعالیت کالسی ()١

با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات
نوه ایشان یعنی امام حسین این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟
پیامبرٔ ،
.....................................................................
.....................................................................

امیرالمؤمنین علی  ،در سخنرانی های متعدد ،بارها مسلمانان را نسبت به ضعف و سستی شان
در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد 1و می فرمود«:سوگند به خداوندی که جانم به دست قدرت
اوست،آن مردم [شامیان] بر شما پیروز خواهند شد؛ نه از آن جهت که آنان به حق نزدیک ترند ،بلکه به
حق من
این جهت که آنان در راه باطلی که زمامدارشان می رود شتابان فرمان او را می برند و شما در ّ
بی اعتنایی و کندی می کنید .این مطلب ،قلب انسان را به درد می آورد که آنها در مسیر باطل خود این
2
چنین متحدند ،و شما در راه حق این گونه متفرق و پراکنده اید».
آینده سرپیچی از دستورات امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان را که موجب سوار
آن حضرت ٔ
شدن بنی امیه بر تخت سلطنت بود؛ می دید و آنان را از چنین روزی بیم می داد:
«به خدا سوگند ،بنی امیه چنان به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی باقی نماند جز آنکه
حالل شمارند  ...تا آنکه در حکومتشان دو دسته بگریند :دسته ای بر دین خود که آن را از دست
3
داده اند و دسته ای برای دنیای خود که به آن نرسیده اند».
پس از سقوط بنیامیه ،حکومت به دست بنیعباس افتاد .آنان با اینکه خود را از عموزادگان پیامبر
میدانستند و به نام اهل بیت ،قدرت را از بنیامیه گرفته بودند ،روش سلطنتی بنیامیه را ادامه دادند و در
از چیزی فروگذار نکردند ،به گونهای که اگر تحول معنوی و فرهنگی
ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر
1ــ برخی از این سخنرانی ها در كتاب «نهج البالغه» آمده است .از جمله در خطبه های  158 ،156 ،154 ،151 ،147 ،98و .166
2ــ نهج البالغه ،خطبه .27
خطبه ( 98حفظ كردن عین سخنان امیرالمؤمنین ضروری نیست).
3ــ نهج البالغه ،قسمتی از
ٔ
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ائمه اطهار
و دو میراث گرانقدر آن حضرت ــ قرآن کریم و ٔ

ایجاد شده در عصر پیامبر
1
جز نامی از اسالم باقی نمیماند.

ــ نبود،

مشکالت فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا

که نتیجه دوری از راه و رسم ترسیم شده از سوی پیامبر و

مهم ترین چالش های عصر ائمه
جانشینان ایشان بود ،عبارت بودند از:
1ــ ممنوعیت نوشتن احاديث پیامبر اکرم
پس از رحلت رسول خدا  ،سفارش آن حضرت به نوشتن سخنانش 2نادیده گرفته شد و هرگونه
نوشتن احادیث آن حضرت ممنوع شد .به همین جهت ،کسانی که به این احادیث عالقه مند بودند ،فقط
می توانستند آنها را به حافظه بسپارند و از این طریق به دیگران منتقل کنند .این کار ،نتایج نامطلوبی
داشت؛ از جمله اینکه:
الف) احتمال خطا در نقل احادیث افزایش یافت و امکان کم و زیاد شدن عبارت ها یا فراموش شدن
اصل حدیث فراهم شد.
ب) شرایط مناسب برای جاعالن حدیث پیش آمد و آنان براساس غرض های شخصی به جعل یا
تحریف حدیث پرداختند ،یا به نفع حاکمان ستمگر از نقل برخی احادیث خودداری کردند.
سلیقه شخصی را
ج) بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار،
ٔ
در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.
برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت ،اما به
با اینکه سال ها بعد ،منع نوشتن حدیث پیامبر
در میان مردم ،به دلیل فوت یا شهادت،احادیث زیادی جعل یا
دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر
تحریف شد ،به طوری که احادیث صحیح از غلط به سادگی قابل تشخیص نبود.
نکته مهم :البته این اوضاع نابسامان حدیث ،تا حدود زیادی برای پیروان ائمه پیش نیامد؛ زیرا ائمه
احادیث پیامبر را حفظ کرده بودند و شیعیان ،این احادیث را از طریق این بزرگواران که انسانهایی معصوم و
به دور از خطا بودند و سخنانشان مانند سخنان رسول خدا
معتبر و مورد اطمینان بود ،بهدست آوردند.
دانش تکمیلی

و زمان پایان
درباره علت ممنوعیت نگارش احادیث پیامبر
اگر می خواهید اطالعات بیشتری
ٔ
یافتن این ممنوعیت کسب کنید ،به بخش «دانش تکمیلی» سایت گروه قرآن و معارف مراجعه کنید.
مطالعه بیشتر به كتابهای فروغ ابدیت و فروغ امامت از آیت اللّه جعفر سبحانی و نقش ائمه در احیای دین از عالمه عسكری مراجعه كنید.
1ــ برای
ٔ
2ــ تدریب الراوی ،سیوطی ،ج  ،2ص .66
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2ــ تحريف در معارف اسالمی و جعل احاديث
برخی از عالمان وابسته به بنی امیه و بنی عباس و گروهی از علمای اهل کتاب (یهودی و مسیحی) مانند
کعب االحبار که ظاهر ًا مسلمان شده بودند ،از موقعیت و شرایط برکناری امام معصوم استفاده کردند و
به تفسیر و تعلیم آیات قرآن و معارف اسالمی ،مطابق با افکار خود و موافق با منافع قدرتمندان پرداختند.
درباره پیامبران برای مردم نقل می کردند .این
برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی
ٔ
مطالب به کتاب های تاریخی و تفسیری راه یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.
فیلم ( :)2نمونهای از يک تحريف

بیشتربدانیم
نمونه ای از احاديث مجعول
خلیفه سوم به مقام قضاوت رسید .او پس
کعب االحبار از علمای یهودی تازه مسلمان بود که در زمان
ٔ
از آن به دربار معاویه و امویان راه یافت و توجیه گر ثروت اندوزی و غارتگری آنان شد.
به عنوان نمونه ،روزی یکی از همین حاکمان که گنجینه های بزرگ طال فراهم کرده بود ،از او پرسید:
نقره خود را داده باشد ،آیا واجب است کار دیگری هم انجام دهد؟»؛ وی
«اگر کسی زکات واجب طال و ٔ
گفت« :حتی اگر تک تک آجرها [ی خانه اش] هم از طال و نقره باشد ،هیچ چیز دیگری بر او واجب
نیست» .ابوذر ،صحابی بزرگ پیامبر
که در آن مجلس حاضر بود و می دید که چگونه فردی بیگانه
شدت خشم و بدون ترس از حاکم،
با ارزش های اسالم ،به نام اسالم از ثروت اندوزان دفاع می کند ،از ّ
فریاد برآورد:
«ای کافر! تو را با احکام مسلمانان چه کار؟ آیا سخن خداوند راست تر از سخن تو نیست که
می فرماید :آنان که زر و سیم می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند ،به عذابی دردناک بشارتشان
2 1
ده »؟
همین کعب االحبار ،به دستور معاویه احادیثی جعل کرد که نشان دهد سرزمین شام که محل حکومت
معاویه بود ،از سرزمین مکه و مدینه نزد خداوند برتر است؛ مثال ً نقل می کرد« :محبوب ترین سرزمین ها در
3
پهنه زمین ،نزد خداوند ،شام است».
ٔ
همچنین نقل می کرد که «خداوند نه دهم خیر و برکت خود را در شام قرار داده و یک جزء باقی مانده را
4
در تمام نقاط زمین تقسیم کرده است».
آیه .34
1ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ
2ــ مستدرک الوسائل ،میرزای نوری ،ج  ،7ص .36
3ــ تاریخ مدینة دمشق ،ابن عساكر ،ج  ،1ص  ،110چاپ دمشق.
4ــ همان ،ص .147
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3ــ ارائه الگوهای نامناسب
برجسته جامعه هستند و آنها را
عموم مردم در اعتقادات و عمل خود ،دنباله روی شخصیت های
ٔ
اسوه مردم بود ،انسان های آزاده ،با ایمان و شجاعی
اسوه قرار می دهند .در زمانی که رسول خدا
ٔ
چون امام علی  ،مقداد ،عمار ،ابوذر و سلمان تربیت شدند ،اما هرچه که جامعه از زمان پیامبر
فاصله می گرفت ،حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی ،به خصوص اهل بیت
را در انزوا قرار دهند و افرادی را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور
پیامبر
بودند ،به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم معرفی کنند.
4ــ تبديل حکومت عدل نبوی به سلطنت
پس از گذشت مدتی از رحلت رسول خدا  ،جاهلیت با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی
منزوی شدند و طالبان
مسلمانان شد.شخصیت های باتقوا ،جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر
قدرت و ثروت جایگاه و منزلت یافتند.
حاکمان بنی امیه و بنی عباس نیز ،به تدریج مسیر حکومت را عوض کردند و برای خود و اطرافیانشان
کاخ های بزرگ و مجلل ساختند و خزائن خود را از جواهرات گران قیمت انباشته کردند.
را به جامعه ای راحت طلب ،تسلیم و
جامعه مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم
این تغییر مسیر،
ٔ
ائمه اطهار
بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم
تبدیل کرد .این تغییر فرهنگ ،سبب شد که ٔ
با مشکالت زیادی روبه رو شوند و نتوانند مردمان آن دوره را با خود همراه کنند.
فعالیت کالسی ()2

به نظر شما آگاهی از اوضاع اجتماعی و فرهنگی عصر ائمه

چه فوایدی برای زندگی امروز ما دارد؟

بیشتربدانیم
معاویه ،پس از فتح شام در زمان خلیفه دوم به فرمانروایی شام گماشته شد و مردم شام اسالم را از او
آموختند .او در مدت  23سال نبوت پیامبر اکرم
 21سال آن را به مبارزه با اسالم و دشمنی با پیامبر
سپری کرد و در جنگهای متعدد علیه مسلمانان ،به همراه پدرش ابوسفیان و مادرش هند جگرخوار ،جزء
فرماندهان جنگ بود .بعد از رسیدن به قدرت در شام ،اولین حاکمی در اسالم بود که برای خود کاخ ساخت
اندازه  18مرکب بار طال بوده است .ظرف های کاخ
هزینه کاخ او به
و بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد .گویند ٔ
ٔ
معاویه از طال و نقره بود ،لباس های حریر می پوشید و بر اسبی که زین آن طالکاری شده بود ،می نشست.
خانواده اش نیز لباس های زربافت می پوشیدند .در یکی از سفرهایش به مدینه 15 ،مرکب با رواندازهای
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ارغوانی رنگ در پی اش روان بودند که بر هر یک کنیزی نشسته بود .وقتی اشراف و سران مدینه نزد وی
آمدند ،به هریک از آنها  10تا  100دست از جامه های مخصوص خود را بخشید.
او همواره شراب مینوشید و شترهای ویژهای برای حمل شراب داشت .یکی از سرگرمیهای او دعوت
از زنان آوازهخوان و شنیدن آوازهای آنان بود .هنگامی که خبر شهادت امیرمؤمنان علی را شنید ،بر تخت
1
تکیه زده بود ،با شنیدن این خبر به سرعت نشست و گفت :کنیز! آواز بخوان که امروز چشمم روشن شد.
انديشه و تحقیق

آماده کرد؟
1ــ چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم
2ــ تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر
چه بود؟

پیشنهاد
مطالعه یکی از کتاب های زیر عواملی که سبب حاکمیت کسانی چون معاویه و یزید بر
با
ٔ
مسلمانان شد را استخراج کنید و در کالس گزارش دهید.
حماسه حسینی ،استاد شهید مرتضی مطهری
الف )
ٔ
ب ) تاریخ سیاسی ائمه  ،جواد محدثی

1ــ احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم ،محمد بن احمد مقدسی ،ص 160؛ مروج الذهب ،مسعودی ،ج  ،3صص  31ــ  15و ج ،10
صص  333تا 336؛ الغدیر ،عالمه امینی ،ج  ،10ص .258
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جزء ١٧

قرائت

سوره انبياء ٢١

َّ
و جع ٰ
عل
ـهدون بِاَرمِنا و اَو
لنـم اَئـ ِم ًة َي
حينا ِا َل ِه ِف َ
َ
َ
َ
َ َ َ ُ
ز
َّ
ولة و ايتٓاء َّ
الز ٰ
كوة ِ و اكنوا َلا
الـخري
ات و ِاقام الص ٰ ِ
َ
َ
َ ِ َ
َ
َ
لما و َن َّ ٰ
لوطا ءات ٰ
ٰعـبدني  73و ً
كما و ِع ً
ينه ح ً
ينهُ ِمن
َ
ُ
ِ َ
ُ
َ
َ
جَ
َ
َّ
َّ
ـب 
القريــ ِة اليت اكنت تعم ُل اخل ٰ
ث ِانُم اكنوا قَوم سو ٍء
ئ
َ
َ
َ َ
َ َ َ
َ َ
َ ز
َّ
ٰ
فٰ ِسقني  74و اَدخ ٰ
من الص ِلحني 75
مح
ر
يف
ه
لن
ِ
تنا ِانهو
ِ
ّ
َ
َ
َ
َ َ ُ َ َ
َّ ٰ
ٰ
است
بل ف
نادي ِمن ق
ونو ًح ِاذ
هل و
جبنا َل و فَنَجينهُ َو اَ َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َّ
ني
رب العَظيـم  76و نَصنٰهُ ِم
م
ن ال َ
ك ِ
ن َ
القوم ِ ال َ
َ َ
َ
ِ َ
ِ
َّ
ذبوا ٕبـاي ٰـتنا ج ِا َّنم اكنوا قوم سو ٍء فـاغر ٰ
ك
عني
م
ج
ا
م
قن
ِ ِ
َ
ُ
َ َ َ ُ َ َ َ
َ َ َ
ث ِاذ ن َ َف َشت
 77و داوود و سلَي ٰم
مان ِيف احلَر ِ
ن ِاذ َيك ُ ِ
َ
َ َ ُ
َ
ز
َّ
في ِه غـن القوم وكنا حلكمه ٰشهدني  78ففه ٰ
منا
َ َ ُ َ ِ َ ُّ ِ ُ ِ ِ
ََ
ِ
َ
ج
َّ
سلي ٰمـن ج و ًّ
كما و ِع ً
ك ءا تينا ح ً
لـما و سخرنا مـع
َ َ ُ
ُ َ
َ
َ َ
َ َ
ُ َّ ج َ
َّ
داوود اجلبا ل يسبحن والطري وكُنا فٰ ِعلني  79وعل ٰ
ه
من
َ َ ّ
َ
َ َ
ُ
َ ِ َ ُ َ ِّ َ
َ
ز
نت
ا
ل
ه
ف
صنعَ َة َل
وس لَكُم ِل ُ ِ
حـصنَكُم ِمن بَ ِ
أسكُم َ َ َ ُ
ٍ
َ
عاص َف ًة َتري بِاَرمِه
ن  80و لِسلَي ٰمن الريـح
كرو
ٰش
ِ
ِ
َ
َ ّ َ
َ ُ
ٰ
ج
َّ
ِا َل االرض اليت ب ٰـركنا فهيا وكُنا بك ُ ّل ش ٍء ٰ
ع ِلمني 81
َ ِ
َ ّ ِ ِ َ
َ
َ
96

هیــوا ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور
ترجمه

و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند ،و به ایشان انجام کارهاى

نیک و برپایى نماز و پرداخت زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند73 .

و به لوط حکومت و دانش عطا کردیم و او را از دیارى که مردمش آن کارهاى پلید

[هم جنس بازی] را مىکردند ،رهایى بخشیدیم .به راستى آنان مردمانی منحرف و بد
بودند74 .

و او را در رحمت خود داخل کردیم ،زیرا او از شایستگان بود75 .

و [ای پیامبر] نوح را یاد کن ،آنگاه که پیش از این ما را ندا داد ،ما هم دعاى او را
اجابت کردیم و وى و خاندانش [به جز همسر و یک پسرش] از آن اندوه بزرگ رهایى

بخشیدیم76 .

و او را بر مردمى که آیات ما را دروغ مىانگاشتند ،پیروز کردیم .آنان چون مردمانی فاسد

و تبهکار بودند ،همگىشان را غرق کردیم77 .

درباره حکم کشتزارى که شبانه گوسفندان
و داود و [فرزندش] سلیمان را یاد کن ،آنگاه که
ٔ

مردم در آن چریده بودند ،داوری می کردند و ما شاهد داوری آنان بودیم78 .

پس ما حکم درست را به سلیمان تفهیم کردیم و ما هر دو را حکم و دانش عطا کردیم ،و

کوهها و پرندگان را با داوود به نیایش واداشتیم و ما انجام دهنده [ این کار] بودیم79 .

فن زرهسازى را که به سود شماست آموختیم ،تا شما را از [ خطرات] جنگتان
و به او ّ

حفظ کند .پس آیا شما سپاسگزار خواهید بود؟ 80

و براى سلیمان تندباد را [رام ساختیم] که به فرمان او به سوى سرزمینى که در آن برکت

نهاده بودیم روان مىشد ،و ما به هرچیزى داناییم81 .
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احیای ارزش های راستین

آشنا شدیم.

ائمه اطهار
در درس قبل با شرایط اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی عصر ٔ
در این درس می خواهیم بدانیم که:
امامان بزرگوار ما در آن شرایط سخت چگونه مسئولیت های مربوط به مرجعیت دینی و
والیت ظاهری را به انجام رساندند؟
جامعه اسالمی داشت؟
اقدامات ایشان چه تأثیری در
ٔ
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امیرالمؤمنین علی وقتی رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده می کرد،با روشن بینی و درک
جامعه اسالمی را پیش بینی می کرد
آینده نابسامان
ٔ
عمیقی که از ٔ
نتیجه رفتارها و وقایع داشت ،سرنوشت و ٔ
1
و در زمان های مختلف و در سخنرانی های متعدد ،مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد.
آن امام در یکی از سخنرانی ها ،خطاب به مردم فرمود:
«به زودی پس از من ،زمانی فرا می رسد که در آن زمان ،چیزی پوشیده تر از حق و آشکارتر از باطل
و رایج تر از دروغ بر خدا و پیامبرش نباشد .نزد مردم آن زمان ،کاالیی کم بهاتر از قرآن نیست ،وقتی که
بخواهد به درستی خوانده شود و کاالیی رایج تر و فراوان تر از آن نیست ،آنگاه که بخواهند به صورت
وارونه و به نفع دنیاطلبان معنایش کنند .در آن ایام ،در شهرها ،چیزی ناشناخته تر از معروف و خیر و
شناخته شده تر از منکر و گناه نیست».
امام پس از بیان اوضاع و احوال پس از خود و آگاه کردن مردم و هشدار به آنها فرمود:
«در آن شرایط ،در صورتی می توانید راه رستگاری را تشخیص دهید که ابتدا پشت کنندگان به
صراط مستقیم را شناسایی کنید و وقتی می توانید به عهد خود با قرآن وفادار بمانید که پیمان شکنان را
تشخیص دهید؛ و آن گاه می توانید پیرو قرآن باشید که فراموش کنندگان قرآن را بشناسید».
آن گاه امیرمؤمنان ،راه حل نهایی را بیان می کند و می فرماید:
دهنده دانش
«پس ٔ
همه اینها را از اهلش طلب کنید .آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان ،نشان ٔ
3 ،2
آنهاست ،آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند».
تفکر در حدیث

دوره
 ،سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به ٔ

1ــ با تأمل در سخنان امیرالمؤمنین علی
جاهلیت را بیان کنید.
الف ) .................................................................................
ب ) ...................................................................................
ج ) ...................................................................................
2ــ برای نجات از گمراهی و تشخیص راه حق ،امیرالمؤمنین چه پیشنهادی به مردم می دهد؟
.......................................................................................

3ــ فکر می کنید مصداق پیشنهاد امام علی

چه کسانی اند؟

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

1ــ برخی از این سخنرانیها در نهجالبالغه ،از جمله در خطبههای  158 ،156 ،154 ،151 ،147 ،98و  167آمده است.
خطبه .147
2ــ نهجالبالغه ،قسمتهایی از
ٔ
ضروری نیست .فقط می توان سؤاالتی مشابه با فعالیت «تفکر در حدیث» ،از این
3ــ حفظ كردن عین سخنان امیرالمؤمنین علی
سخنان طراحی كرد.
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همان طور که در درس قبل خواندیم ،به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای امیرالمؤمنین علی ،
حد زیادی
آنچه آن امام پیش بینی می کرد ،به وقوع پیوست؛ بنی امیه بر مردم حاکم شدند و دنیای اسالم را تا ّ
ائمه اطهار از پا ننشستند و به
به دوران جاهلیت بازگرداندند .با وجود این شرایط سخت و بحرانیٔ ،
شکل های گوناگون با این حاکمان مبارزه کردند و در مقابل تفسیرهای غلط از اسالم و تحریف دین ،آموزه های
قرآن و سخنان واقعی پیامبر را در اختیار جامعه قرار دادند .تالش و مجاهدت امامان را می توان در قالب
مسئولیت های دوگانه مقام امامت بررسی کرد:

الف) اقدامات مربوط به مرجعیت دینی

1ــ تعلیم و تفسیر قرآن کریم :در حالی که حاکمان زمان به افراد فاقد صالحیت میدان می دادند
تا قرآن را مطابق با اندیشه های باطل خود تفسیر کنند ،امامان بزرگوار در هر فرصتی که به دست
نتیجه
می آوردند ،معارف این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند .در ٔ
این اقدام ،مشتاقان معارف قرآنی توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند.
بیشتربدانیم
در تاریخ

ائمه اطهار
نمونههای فراوانی از تفسیرهای ناروای افراد فاقد صالحیت و اقدامات
روشنگرانه ٔ
ٔ
نقل شده است که به یک مورد ،اشاره میکنیم:
ائمه اطهار گروهی پیدا شدند که گمان می کردند خداوند جسم دارد .آنان برای
در زمان برخی از ٔ
ِ
ِ
وق َایدیهم :دست خداوند باالی دست هایشان
اثبات
اندیشه خود از بعضی عبارت های قرآن نظیر «ی َ ُد اللّٰه فَ َ
ٔ
1
است» کمک می گرفتند.
امامان بزرگوار توضیح می دادند که آیات قرآن را با آیه های دیگر باید تفسیر کرد .قرآن کریم می فرماید:
یس کَ ِم ِثله َشیءٌ :هیچ چیزی مانند او [خدا] نیست»2؛ پس ،نمی توان دستی مانند دست انسان ها برای
«ل َ َ
ٰ
خدا تصور کرد .در عربی « ید » ،عالوه بر دست ،به معنای «قدرت» هم به کار می رود .بنابراین ،تفسیر آیه
همه قدرت ها برتر است.
این است که قدرت خداوند از ٔ

 :در درس قبل دیدیم که بعد از رحلت رسول خدا
2ــ حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر
نوشتن سخنان ایشان ممنوع شد و این ممنوعیت آثار زیانباری برای مسلمانان داشت .البته امیرالمؤمنین
و حضرت فاطمه به این ممنوعیت توجه نکردند و سخنان پیامبر را به فرزندان و یاران خود آموختند و
از آنان خواستند که این آموختهها را به نسلهای بعد منتقل کنند.

،

آیه .10
١ــ
سوره فتحٔ ،
ٔ
آیه .11
شوری،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
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نمونه

حدیث زنجیرۀ طالیی
خلیفه عباسی
هنگامی که امام رضا به اجبار مأمون ،از مدینه به مرو ،پایتخت حکومت این
ٔ
می رفت ،در مسیر حرکت خود به نیشابور رسید .هزاران نفر از مردم به استقبال ایشان آمده بودند
و گروه زیادی از آنان ،قلم هایشان را آماده کرده بودند تا هرچه امام می گوید ،بنویسند و برای خود
و آیندگان نگه دارند .وقتی امام در جمع مردم قرار گرفت ،به امام اصرار کردند تا برایشان
سخن بگوید .امام به آنان فرمود:
«من از پدرم ،امام کاظم شنیدم و ایشان از پدرش ،امام صادق و ایشان از پدرش ،امام باقر
و ایشان از پدرش ،امام سجاد و ایشان از پدرش ،امام حسین و ایشان از پدرش ،امام علی
و ایشان از رسول خدا شنید که فرمود :خداوند میفرماید:
کَِل َم ُة ال ِالٰ َـه ِا َّال اللٰ ُّه ِحصنی فَ َمن َد َخ َل ِحصنی َا ِم َن ِمن َعذابی؛
قلعه محکم من وارد شود ،از عذاب من
قلعه محکم من است ،هرکس به این ٔ
کلمه ال اله ّاال اللّٰه ٔ
ٔ
در امان است».
پس از اندکی درنگ ،امام فرمود:
1
ِ
جمله شرط های آن هستم.
ِب ُشروطها و َأنا من شروطها؛ اما به شرط های آن ،و من از ٔ
مقصود امام این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست ،بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر
شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست ،میسر می شود.
شیوه بیان امام در نقل این حدیث نشان می دهد که چگونه احادیث رسول خدا  ،از
امامی به امام دیگر منتقل می شده است .این حدیث ،به جهت توالی و پشت سرهم آمدن اسامی
زنجیره طالیی) مشهور است.
پیشوایان معصوم در آن ،به حدیث سلسلة الذهب (یعنی
ٔ
3ــ تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو :با گسترش سرزمین های اسالمی ،سؤال های
ائمه اطهار با اینکه با
مختلفی در زمینه های احکام ،اخالق ،افکار و نظام کشورداری پدید آمدٔ .
حاکمان زمان خود مخالف بودند ،اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال ،با تکیه
همه این مسائل اظهارنظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود بهره مند
بر علم الهی خود،
درباره ٔ
ٔ
ائمه اطهار در
سیره ٔ
ثمره این حضور سازنده ،فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و ٔ
می ساختندٔ .
و قرآن کریم است.در میان این کتاب ها می توان از کتاب «نهج البالغه» از سخنان
کنار سیره پیامبر
حضرت علی و کتاب
«صحیفه سجادیه» از دعاهای امام سجاد  ،نام برد.
ٔ
1ــ أمالی  ،شیخ صدوق ،ص .235
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بیشتربدانیم
اولین قانون بازنشستگی
ّ
حکومت اسالمی در زمان امیرالمؤمنین توسعه پیدا کرده بود و این مسئله موجب پدید آمدن
شغل های زیادی در جامعه شده بود؛ در نتیجه روابط اقتصادی تغییر زیادی کرده و جامعه نیازمند قوانین
جدیدی بود که متناسب با شرایط جدید باشد.
به عنوان نمونه ،روزی امیرالمؤمنین علی در حال گذر از کوچه پس کوچه های کوفه بود که
نگاهش به پیرمردی افتاد که در گوشه ای نشسته و دست نیاز به سوی مردم بلند کرده است.
امام پرسید :این مرد کیست و چرا گدایی می کند؟ حاضران با بی اعتنایی گفتند :مسیحی است!
امام فرمود « :تا وقتی توانایی داشت ،از او کار کشیدید و اکنون که پیر شده و قدرت کار کردن
هزینه او را بر عهده بگیرد.
ندارد او را به حال خود واگذاشته اید؟!
برعهده حکومت است که تا زنده استٔ ،
ٔ
1
بروید از بیت المال به او مستمری بدهید».
وظیفه اسالمی
بدین ترتیب ،برای اولین بار ،امیرالمؤمنین «قانون بازنشستگی» را به عنوان یک
ٔ
پیشنهاد کرد و خودش هم به اجرا درآورد.

٭٭٭

به هر ترتیب ،تالش ائمه سبب شد که حقیقت اسالم برای جویندگان حقیقت پوشیده نماند و
کسانی که طالب حقیقت اند بتوانند در میان انبوه تحریفات به تعلیمات اصیل اسالم دست یابند و راه حق
را از باطل تشخیص دهند.
بررسی

در درس قبل با شرایط و مشکالت اجتماعی عصر ائمه آشنا شدیم .اکنون توضیح دهید که
اقدام این بزرگواران ،پاسخ گوی کدام یک از مشکالت آن دوره بوده است؟

ب) مجاهده در راستای والیت ظاهری

امامان بزرگوار ،به دو علت با حاکمان زمان خود مبارزه می کردند:
اول ،آنکه رهبری و اداره جامعه از جانب خداوند به آنان سپرده شده و الزم بود برای انجام دادن
ّ
این وظیفه به پا خیزند و در صورت وجود شرایط و امکانات ،حاکمان غاصب را برکنار کنند تا با تشکیل
حکومتی بر مبنای اسالم راستین ،قوانین دین را به اجرا درآورند و عدالت را برقرار سازند.
دوم ،آنکه این حاکمان غاصب ،قوانین اسالم را زیر پا میگذاشتند و به مردم ستم میکردند؛ امامان
حر عاملی ،ج  ،15ص .66
1ــ وسائل الشیعه ،شیخ ّ
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نیز وظیفه داشتند که براساس اصل امر به معروف و نهی از منکر با آنان مقابله کنند و مانع زیر پا گذاشتن
قوانین اسالم شوند و از حقوق مردم دفاع نمایند.

اصول کلی امامان در مبارزه با حاکمان

امامان در مبارزهای که با حاکمان جور داشتند ،از اصولی پیروی میکردند که در اینجا برخی از
آنها را بیان می کنیم:
1ــ عدم تأیید حاکمان :امامان ،هیچیک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان جانشین
تأیید نمیکردند و این موضوع را به شیوههای مختلف به مردم اطالع میدادند .آنان
رسول خدا
اگرچه تفاوتهای اخالقی و رفتاری حاکمان را در نظر میگرفتند و اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور
اسالم عمل میکرد ،آن مورد را تأیید میکردند ،اما در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا همه را
یکسان می دیدند.
2ــ معرفی خویش به عنوان امام بر حق :آن بزرگواران ،همواره خود را به عنوان امام و
معرفی می کردند؛ به گونه ای که مردم بدانند تنها آنها جانشینان رسول
جانشین بر حق پیامبر اکرم
خدا و امامان بر حق جامعه اند.
به طور مثال ،امام صادق در روز عرفه و در مراسم حج که جمعیت زیادی از مسلمانان از سراسر
سرزمین های اسالمی حضور داشتند ،در میان انبوه جمعیت ،حق حکومت را از آن خود اعالم نمودند
امام و رهبر بود ،پس از او علی و سپس حسن و حسین
و فرمودند« :ای مردم! رسول خدا
1
و علی بن حسین و محمدبن علی به ترتیب امام بودند و اکنون من امام هستم».
شیوه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان
3ــ انتخاب شیوه های درست مبارزه :امامانٔ ،
برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند ،هم به تدریج ،بنای ظلم و جور بنی امیه و
بنی عباس سست شود و هم روش زندگی امامان  ،به نسل های آینده معرفی گردد.
تا امامت امام عصر و غیبت
ائمه اطهار در طول  250سال بعد از رحلت پیامبر
رفتار ٔ
ایشان ،چنان مکمل یکدیگر است که گویی یک شخص می خواهد برای رسیدن به یک مقصد مسیری
را بپیماید ،ولی مسیر یک دست نیست؛ گاهی هموار است و گاهی ناهموار ،گاهی لغزنده و خطرناک
همه این اختالف ها به یک هدف ختم می شود ،به گونه ای
است و گاهی دشوار! ولی همه این جاده با ٔ
که گویی یک انسان است که  250سال زندگی کرده است و در شرایط مختلف سیاسی و فرهنگی
2
روش های مناسب را برگزیده و عمل کرده است.
1ــ اصول كافی ،کلینی ،ج،4ص .466
2ــ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب انسان  250ساله ،حضرت آیت اللّه خامنهای.
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بررسی

در قیام علیه یزید

سیره و روش امام حسن در صلح با معاویه و سیره و روش امام حسین
را با یکدیگر مقایسه کنید و بگویید:
به نظر شما اگر امام حسن در زمان حکومت یزید زندگی می کرد ،با یزید بیعت می کرد؟ چرا؟

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

البته خشونت و ستمگری حاکمان بنی امیه و بنی عباس در بیشتر این سال ها به گونه ای بود که اگر
شیعه امامان شناخته می شدند به سختی آزار و اذیت می شدند و در بسیاری
کسانی به عنوان پیرو و ٔ
ائمه اطهار می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات
مواقع به شهادت می رسیدند .از این رؤ ،
«تقیه» پیش ببرند؛ یعنی اقدامات خود را مخفی نگه
خود را که دشمن به آن حساسیت دارد ،در قالب ّ
جمله این موارد ،ارتباط میان
دارند ،به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن ،کمتر ضربه بخورند .از ٔ
امامان و یاران آنها در نقاط مختلف سرزمین اسالمی بود .امامان ما با مخفی نگه داشتن این ارتباط ها
نمی گذاشتند حاکمان بنی امیه و بنی عباس ،یاران صمیمی و قابل اعتماد و فداکار آنان را شناسایی کنند
و به شهادت برسانند.
بیشتربدانیم
دوره نوجوانی و جوانی خود را در عصر امام
علی بن یقطین از اصحاب امام کاظم بود .وی ٔ
دوره امام کاظم از یاران صمیمی آن حضرت شد.
صادق گذراند و در ٔ
با سقوط حکومت اموی و تشکیل حکومت عباسی ،علی بن یقطین به حکومت عباسیان راه یافت و
دوره امام کاظم که ناشی از
از کارگزاران حکومت عباسی شد.با توجه به اوضاع سخت شیعیان در ٔ
ستمگری های «هارون» بود ،امام به علی بن یقطین دستور داد ،تالش کند که در دربار هارون موقعیت
بهتری پیدا کند ،تا شاید بتواند کمکی به یاران امام کاظم بکند و از سختی های آنها بکاهد و به نهضت
سری امام کمک کند.
ّ
از همین جهت ،وی توانست یکی از مشاوران نزدیک هارون و از افراد مورد اعتماد وی شود .در
تمام مدتی که عهده دار این سمت بود ،بدون اینکه هارون از شیعه بودنش مطلع شود ،پناهگاهی مطمئن
برای شیعیان بود و به روش های غیرمستقیم ،مانع تضعیف مالی شیعیان و غارت اموال آنها توسط هارون
و دستگاه حکومتی وی می شد.
پسر علی بن یقطین می گوید :امام کاظم هر چیزی الزم داشت و هر کار مهمی که پیش می آمد،
به پدرم نامه می نوشت تا آن کار را انجام دهد .گاهی هم که کارهای مهم و حساسی پیش می آمد ،به پدرم
می فرمود که این کار را با همکاری هشام بن حکم انجام دهد.
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چندبار علی بن یقطین از سختی این مسئولیت نزد امام کاظم شکایت کرد .امام به وی فرمود:
وسیله آنان ،از بندگان خوب خود حمایت می کند و
خداوند ،مردان محبوبی در میان ستمگران دارد که به
ٔ
تو از آن مردان محبوب خدایی.
یکی از اقدامات علی بن یقطین شرکت دادن اصحاب و یاران امام کاظم در مراسم حج بود .وی تعدادی
هزینه آنان را تأمین می کرد .این اصحاب به حج می رفتند و در
از اصحاب را به حج می فرستاد و مخفیانه ٔ
1
گفت وگوها و مناظره ها شرکت می کردند و به ترویج فرهنگ شیعی می پرداختند.

همه زندگی خود را برای نجات و رستگاری انسان ها،
شیعه امامانی هستیم که جان و ٔ
اکنون ،ما پیرو و ٔ
فدا کردند و به پیشگاه الهی رفتند .البته آنان هم اکنون ناظر بر ما هستند و به پیروان خود می نگرند تا
ببینند آنان چه می کنند .پس وظیفه ما این است که به گونه ای زندگی کنیم که سبب بدبینی دیگران نسبت
به شیعیان نشویم و بدانیم که شیعه بودن تنها به اسم نیست؛ بلکه اسم باید با عمل صالح همراه باشد تا
پیرو حقیقی آنان شویم .امام صادق خطاب به شیعیان خود فرمودند:
2
مایه زشتی ما».
«مایه زینت ما باشید ،نه ٔ
ٔ
برنامه ریزی

مایه زیبایی آنان باشیم؛ بگویید
ائمه اطهار از ما شیعیان خواسته اند به گونه ای زندگی کنیم که ٔ
ٔ
با چه برنامه ها و اقداماتی می توانیم به این هدف برسیم؟ و چه کارهایی ما را از این مسیر دور می کند؟
1ــ ....................................................................................
2ــ ....................................................................................
3ــ ....................................................................................
دانش تکمیلی

برای آشنایی با برخی از روش های مبارزه امامان ،به سایت گروه قرآن و معارف ،بخش «دانش
تکمیلی» مراجعه کنید.

مؤسسه امام صادق
سیره پیشوایان ،مهدی پیشوایی،
ٔ
1ــ ٔ
حر عاملی ،ج  ،12ص .8
شیخ
الشیعه،
وسائل
2ــ
ّ

 ،ص .449
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بیشتربدانیم
محبت با معرفت
در عشق و محبت به اهل بیت توجه به موارد زیر ضروری است:
1ــ این محبت و دوستی را با معرفت و شناخت عمیق نسبت به آنان همراه کنیم .محبت های آمیخته
با جهل ،همواره خطرناک است و در بسیاری از موارد به رفتارهایی منجر می شود که خدای متعال و
پیشوایان دین از آنها بیزارند.
امام علی می فرماید:
مرتبه
«دو تن در
رابطه با من هالک شدند :دوستی که (در دوستی اش) زیاده روی می کند (و مرا از ٔ
ٔ
1
والیت و امامت باالتر می برد) و دشمنی که در دشمنی با من پای می فشرد».
سیره پیامبر اکرم
و اهل بیت نشان می دهد که آنان با ادعای محبت بدون معرفت و بدون
2ــ ٔ
عمل ،مبارزه کرده و پیروان خود را از آن منع کرده اند .بنابراین ،میزان نزدیکی هرکس به آنان به مقدار
محبت همراه با معرفت و عمل است.
یکی از یاران امام صادق می گوید :روزی به دیدار امام رفتم .ایشان به من فرمود:
«سالم ما را به دوستانمان برسان و به آنان اعالم کن پاداش الهی را جز با عمل و والیت ما را جز با
خویشتن داری به دست نمی آورند».2
3ــ محتوای مراسم جشن یا سوگواری اهل بیت  ،از قبیل اشعار ،سرودها و مداحی ها باید به
گونه ای انتخاب شود که بیانگر محبت همراه با معرفت و سازگار با احکام شرعی باشد .اشعار و عبارات
بهانه شادی یا سوگواری ،موجب رنجش آن بزرگواران
سطحی و پیش پاافتاده و انجام حرکات نسنجیده به ٔ
می شود.
توجیهاتی از قبیل «در هنگام ابراز محبت ،آداب را باید کنار گذاشت»« ،اهل بیت انسان هایی
بزرگوارند و از خطای ما می گذرند» و ،...هیچ کدام در درگاه الهی و پیشگاه اهل بیت
پذیرفته
نیست .این مراسم باید تجلی گاه عفاف و حجاب ،عفت در کالم ،انجام به موقع واجبات دینی مانند نماز،
کمک به همنوعان ،دوری از اسراف و تبذیر ،رعایت حقوق همسایگان ،دوری از رقابت ها و حسادت ها
و در یک کالم ،باید تجلی گاه معرفت ائمه باشد.
از این رو باید مطمئن باشیم که برنامه ها و کارهای ما در مراسم دینی ،موافق احکام الهی است .در
مواردی که برای ما مشکوک است ،به عالمان دین در شهر و دیار خود مراجعه کنیم و نظر آنان را جویا
شویم تا با اطمینان خاطر ،آن اعمال را انجام دهیم.

ترجمه فیض االسالم ،حکمت .117
١ــ نهج البالغه،
ٔ
٢ــ الشیعه فی احادیث الفریقین ،سید مرتضی موحد ابطحی ،ص .354
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ترجمه

و ای قوم من ،پیمانه و ترازو را با انصاف و عدل پر کنید و از اشیای مردم [چیزی را]
کم نکنید و در زمین فساد نکنید.

85

«باقیمانده [حالل] خدا براى شما بهتر است اگر مؤمن باشید ،و من بر شما نگاهبان
(مأمور بر اجبارتان به ايمان) نیستم».

86

گفتند« :اى شعیب ،آيا نمازت به تو دستور مىدهد که آنچه را پدران ما مىپرستیدند
تصرف نکنیم؟ تو که مرد بردبار و فهمیدهاى
رها کنیم ،يا در اموال خود به میل خود ّ

هستى! (اين سخن را در مقام استهزاء به شعیب گفتند)».

87

گفت« :اى قوم من ،بینديشید ،اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم ،و او
ِ
روزى نیکويى به من داده باشد [آيا باز هم از پرستش او دست بردارم؟]
از سوى خود
من نمىخواهم در آنچه شما را از آن باز مىدارم با شما مخالفت کنم [و خود مرتکب
آن شوم] .من قصدى جز اصالح [جامعه] تا آنجا که بتوانم ،ندارم ،و توفیق من جز به
[يارى] خدا نیست .بر او توکّل کردهام و به سوى او بازمىگردم».

88

و اى قوم من! مبادا دشمنى شما با من باعث شود که شما هم به سرنوشت قوم نوح ،يا
قوم هود ،يا قوم صالح گرفتار شويد! و قوم لوط هم چندان از شما دور نیستند.

89

و از پروردگار خود آمرزش بخواهید ،سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من
مهربان و دوستدار [بندگان توبه کار] است».

90
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عصر غیبت

دوره امامت امام زمان با غیبت کوتاهی شروع شد که  69سال به طول انجامید .پس از آن،
ٔ
غیبتی طوالنی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.
در اين درس می خواهیم بدانیم:
1ــ علت غیبت امام زمان چیست؟
2ــ ايشان چگونه در دوران غیبت ،پیروان خود را هدايت و ياوری می کنند؟
3ــ ما در دوران غیبت چه مسئولیت هايی داريم؟
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1
نیمه شعبان سال  255هـ.ق ،در «سامرا»
حضرت مهدی  دوازدهمین امام ما ،در سپیده دم جمعهٔ ،
متولد شد و تا سال  260هـ.ق ،در کنار پدر بزرگوارش زندگی می کرد .امام حسن عسکری در اين
محاصره
مدت ،ايشان را از گزند حاکمان عباسی که تصمیم بر قتل وی داشتند ،حفظ نمود و با آنکه در
ٔ
نیروها و جاسوسان حاکمان بود ،ايشان را به بعضی از ياران نزديک و مورد اعتماد خود نشان می داد و
به عنوان امام بعد از خود معرفی می کرد.
پس از شهادت امام حسن عسکری در سال  260هـ.ق ،امامت امام مهدی آغاز شد .آن
حضرت از ابتدای امامت خود که تاکنون ادامه دارد ،دو غیبت داشته است .اول ،غیبتی که تا سال
 329هـ.ق طول کشید و «غیبت صغری» نامیده می شود .امام در اين دوره ،با اينکه زندگی مخفی
داشت ،اما از طريق چهارنفر از ياران صمیمی و مورد اعتماد ،پیوسته با پیروان خود در ارتباط بود
2
و آنان را رهبری می کرد .اين چهار شخصیت بزرگوار به «نواب اربعه» و «نواب خاص» معروف اند.
شش روز مانده به درگذشت آخرين نايب ،امام عصر برای ايشان نامه ای نوشت و فرمود به فرمان
مرحله دوم غیبت آغاز می شود .به دلیل طوالنی بودن اين دوره
خداوند ،پس از وی جانشینی نیست و
ٔ
از غیبت ،آن را « غیبت کبری» می نامند.

غیبت امام مهدی

خداوند نعمت هدايت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را برای انسانها
هموار ساخته است .پیامبر اکرم  ،خود و امام علی را پدران امت معرفی فرموده است 3و روشن
است که دلسوزی پدر برای فرزندان خود قابل توصیف نیست .اما فرزندان ناسپاس ،قدر پدران مهربان خود
را نشناختند و چنان در مسیر گمراهی پیش رفتند که يازده تن از رهبران آسمانی خود را شهید کردند.
درست است که حاکمان بنی امیه و بنی عباس ،ظالمانه و غاصبانه حکومت را به دست گرفته بودند،
و عامالن اصلی به شهادت رساندن امامان بودند ،اما بیشتر مردم تسلیم اين حاکمان شده بودند و با
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمی دادند .اگر مردم آن دوره با
آنان مبارزه نمی کردند و
ٔ
اين حاکمان ظالم ،مبارزه می کردند ،خالفت در اختیار امامان قرار می گرفت و آن بزرگواران ،بیش
جامعه بشری در مسیر صحیح کمال پیش
از پیش مردم را به سوی توحید و عدل فرامی خواندند و
ٔ
می رفت.
1ــ اين دعايی است كه بعد از نام بردن از حضرت مهدی گفته می شود و به اين معناست كه خداوند متعال ظهور آن حضرت را نزديک فرمايد.
2ــ نايبان خاص امام عصر عبارت اند از :عثمان بن سعید (به مدت  5سال) ،محمد بن عثمان (به مدت  40سال) ،حسین بن روح نوبختی
( 21سال) و علی بن محمد سمری ( 3سال).
فرمودَ « :انَا َو َع ِل ٌّی َابَوا ٰه ِذ ِه ا ُال َّمة؛ من و علی پدران اين امتیم» .علل الشرايع ،شیخ صدوق ،ج  ،1ص .127
3ــ پیامبر اكرم
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همان طور که در تاريخ نقل شده است ،سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امام دهم و يازدهم
محاصره کامل قرار داده بودند؛ زيرا آنان از اخباری که
تا حدی شدت يافته بود که آن بزرگواران را در
ٔ
و ساير امامان رسیده بود ،مطلع بودند.
از پیامبر اکرم
درباره دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته بود و امام مهدی را به عنوان
پیامبر اکرم
ٔ
کننده عدل در جهان معرفی کرده بود .امیرالمؤمنین علی و
آخرين امام و قیام کننده علیه ظلم و برپا
ٔ
ساير امامان نیز از آن حضرت و مأموريتی که از جانب خدا دارد ،ياد کرده بودند .به همین دلیل ،حاکمان
بنی عباس درصدد بودند مهدی موعود را به محض تولد به قتل برسانند.
از اين رو ،خداوند آخرين ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جديد و از
پرده غیبت ادامه يابد و تا فراهم آمدن شرايط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها پنهان باشد.اين
پس ٔ
جامعه انسانی شايستگی درک ظهور و بهره مندی
غیبت آن قدر ادامه می يابد که نه تنها مسلمانان ،بلکه
ٔ
کامل از وجود آخرين حجت الهی را پیدا کند.
امام علی می فرمايد« :زمین از حجت خدا (امام) خالی نمی ماند .اما خداوند ،به علت ستمگری
1
انسان ها و زياده روی شان در گناه ،آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد».
تدبر در قرآن
ّ

خداوند در قرآن کريم ،علت از دست دادن نعمت ها را اين گونه بیان کرده است:
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
لیم
ک ِباَ َّن الل َّٰه لَم ي َ ُ
ٰذل َ
عم ًة َا َ
لی َق ٍوم َح ّت ٰی ي ُ َغ ّیروا ما باَن ُفسهم َو َا َّن الل َّٰه َس ٌ
نـع َمـها َع ٰ
ک ُم َغ ّی ًـرا ن َ
میع َع ٌ
«خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی کرده است ،تغییر نمی دهد مگر آنکه آنها ،خود وضع خود
را تغییر دهند .همانا که خداوند شنوا و داناست».
با تفکر در اين آيه ،عبارت های زير را کامل کنید:
1ــ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است درست استفاده نکنند...................... ،
2

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

2ــ زمینه ساز هالکت يا عزت و سربلندی يک جامعه .......................................

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

١ــ الغیبة ،محمدبن ابراهیم نعمانی ،مترجم فهری زنجانی ،ص .159
آيه .53
2ــ
سوره انفالٔ ،
ٔ
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چگونگی امامت حضرت مهدی

در عصر غیبت

برای درک درست رهبری امام در عصر غیبت،
ابتدا بايد توجه کنیم که امام را از آن جهت «غايب»
نامیده اند که ايشان از نظرها «غايب» است ،نه
اينکه در جامعه حضور ندارد .به عبارت ديگر ،ما
انسان ها هستیم که امام را نمی بینیم ،نه اينکه ايشان
در بین ما نیست و از وضع ما بی خبر است.
امیرالمؤمنین علی می فرمايد:
«حجت خداوند در میان مردم حضور دارد ،از
معابر و خیابان ها عبور می کند  ...به نقاط مختلف
می رود ،سخن مردم را می شنود و بر جماعت مردم
وعده الهی و ندای آسمانی فرا می رسد .هان! آن روز ،روز
سالم می کند...؛ تا اينکه زمان ظهور و
ٔ
1
شادی فرزندان علی و پیروان اوست».
به دلیل غايب بودن حضرت مهدی  ،بهره مندی از ايشان در عصر غیبت کاهش می يابد.از اين رو
آن حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه کرده اند .2در اين دوره ،نه امکان حکومت و واليت
ظاهری آن امام هست و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دين توسط ايشان؛
برای همین ،اين بهره مندی ،منحصر به «واليت معنوی» می شود که نیازمند به ظاهربودن بین مردم
نیست .ايشان به اذن خداوند از احوال انسان ها آگاه است ،افراد مستعد و به ويژه شیعیان و محبان
خويش را از کمک ها و امدادهای معنوی خويش برخوردار می سازد .امام عصر در نامه ای به شیخ
مفید ،3از علمای بزرگ اسالم ،می فرمايد:
4
«ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست».
هم اکنون نیز امام عصر سرپرست ،حافظ و ياور مسلمانان است .هدايت باطنی افراد ،حل بعضی
از مشکالت علمی علما ،خبر دادن از پاره ای رويدادها ،دستگیری از درماندگان و دعا برای مؤمنان،
نمونه هايی از ياری رسانی های آن حضرت است .چه بسیارند افرادی که از ياری آن امام برخوردار
1ــ الغیبة ،نعمانی ،ص .144
2ــ بحار االنوار ،مجلسی ،ج ،53ص.181
3ــ شیخ مفید در سال  381ق ،به مرجعیت شیعیان رسید و تا سال  413ق ،به مدت  32سال مرجعیت شیعیان را برعهده داشت .شیخ مفید
بالغ بر  200عنوان كتاب و رساله تألیف كرد و شاگردان بزرگی چون سید مرتضی ،سید رضی و شیخ طوسی را تربیت كرد و در تحكیم جايگاه
تشیع در جهان اسالم بسیار مؤثر بود.
4ــ االحتجاج ،طبرسی ،ج ،2ص .596
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می شوند ،بدون آنکه ايشان را بشناسند.
دوره غیبت ،به معنای عدم امامت امام عصر نیست ،بلکه رهبری حقیقی مسلمانان هماکنون
بنابراينٔ ،
عهده ايشان است؛ اما اين رهبری را انسانهای عادی حس نمیکنند؛ همانطور که برخی از انسانها
نیز به ٔ
فوايد خورشید پشت ابر را درنمیيابند و مشاهده نمیکنند .اگر شب ،عالم را فراگیرد و خورشید هیچگاه
طلوع نکند ،آنزمان است که نعمت وجود خورشید پشت ابر نیز بر همگان روشن خواهد شد.
فیلم ( :)١طول عمر امام زمان (

)

دانش تکمیلی

برای آشنايی با نمونه ای از هدايت معنوی و امداد امام زمان
قرآن و معارف بخش «دانش تکمیلی» مراجعه کنید.
تدبر در قرآن
ّ

در عصر غیبت به سايت گروه

آينده زندگی انسان ها در زمین سخن گفته و وعده هايی داده است.
قرآن کريم ،در برخی از آيات
درباره ٔ
ٔ
الصالِ ِ
حات لَ َیستَخلِ َف َّن ُهم ِفی االَر ِ
ض ک ََما استَخل ََف
آمنوا ِمنکُم َو َع ِملُوا ّ
َو َع َد ال ّٰل ُه ا َّل َ
ذین َ
عد َخ ِ
ا َّلذین ِمن َقبلِ ِهم و لَیم ّکِنَن لَهم دینَهم ا َّل ِذی ارتَضی لَهم و لَیب ّ ِدلَ َّنهم ِمن ب ِ
وف ِهم اَم ًنا
ٰ ُ َ َُ ُ
َ ُ َ َّ ُ
َ
ُُ
َ
1
ِ
عبدونَنی ال ُیشرکو َن بی َشی ًئا...
َی ُ
خداوند به کسانی از شما که ايمان آورده و عمل صالح انجام داده اند ،وعده داده است که آنان
را جانشین در زمین قرار دهد ،همان طور که قبل از آنان کسانی را جانشین قرار داد ،و دينشان را
که برای آنان پسنديده مستقر سازد و بیم و ترسشان را به امنیت مبدل سازد [.به گونه ای که ديگر]
مرا بپرستند و به من شرک نورزند.
2
رید اَن نَمن علَی ا َّلذین اس ُت ِ
ِ
ضعفوا ِفی االَر ِ
ثین
َو ُن ُ
ُ َّ َ
جعل َُهم اَئ َّم ًة َو نَ َ
ض َو نَ َ
جعل َُه ُم الوا ِر َ
َ
ما می خواهیم بر مستضعفان زمین ،منت نهیم و آنان را پیشوايان [مردم] قرار دهیم و آنان را
وارثان [زمین] قرار دهیم.
3
ِ
عد ِّ
و لَ َقد کَتَبنا ِفی ال َّزبو ِر ِمن ب ِ
الصالِحو َن
الذک ِر َا َّن اال َ
َرض َی ِرثُها ِعباد َی ّ
َ
َ
به راستی در زبور ،پس از ذکر (تورات) نوشته ايم که زمین را بندگان شايسته من به ارث می برند.
آيه .55
1ــ
سوره نورٔ ،
ٔ
آيه .5
قصص،
سوره
2ــ
ٔ
ٔ
آيه .105
انبیاء،
سوره
3ــ
ٔ
ٔ

114

هیــوا ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور
در اين آيات بینديشید و بگويید چه آينده ای برای هريک از موارد زير بیان شده است؟
1ــ مؤمنین صالح 2 ......................ــ مستضعفین .............................
3ــ بندگان شايسته ٤ ......................ــ دين حق ..........................

موعود و منجی در ادیان

آينده تاريخ ) از يک طرح الهی
وعده الهی (پیروزی حق بر باطل در ٔ
پیامبران الهی ،برای تحقق اين ٔ
آماده
سخن گفته اند .آنان اعالم کرده اند که گرچه مستکبران نمی خواهند ،اما روزی
ٔ
جامعه بشری ٔ
ولی تعیین شده از جانب خداوند ظهور می کند و حکومتی عادالنه
پذيرش حق خواهد شد و يک رهبر و ّ
در جهان تشکیل می دهد.
عقیده اصلی همه پیامبران الهی است ،اما تعلیمات هر پیامبری ،جز پیامبر خاتم ،دستخوش دگرگونی
اين
ٔ
شد؛ يکی از اين دگرگونیها ،مربوط به چگونگی ظهور و تشکیل حکومت جهانی بود .با وجود اين ،همه
در ِ
اصل الهی بودن پايان تاريخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاقنظر دارند.
بیشتربدانیم
ــ يهوديان معتقدند که هنوز «مسیح» و منجی نیامده است ،روزی مسیح خواهد آمد و دين حضرت
موسی را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد.
ــ مسیحیان بر اين باورند که حضرت عیسی همان منجی و موعود آخرالزمان است .آنان معتقدند
که حضرت عیسی در شبی که مأموران به مخفیگاهش حمله کردند ،دستگیر شد؛ روز بعد او را به
صلیب کشیدند و کشتند و سه روز پس از مرگ ،از صلیب پايین آوردند و دفن کردند .اما ايشان زنده شد
1
و از قبر به آسمان رفت .او دوباره ظهور می کند و انسان ها را نجات می دهد.
ــ در آيین زرتشتی ،اعتقاد به ُسوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است ،اعتقاد رايجی است و در
2
متون زرتشتی به ظهور اين موعود بشارت داده شده است.

موعود در اسالم

ما مسلمانان نیز مانند پیروان ساير اديان الهی عقیده داريم که در آخرالزمان منجی انسان ها ،ظهور
خواهد کرد و جهان را به نهايت عدل خواهد رساند .اين منجی ،امام مهدی است که از نسل
می باشد.
پیامبر اکرم
را به صراحت رد می کند و می فرمايد که «آنان در اين مسئله دچار اشتباه

1ــ قرآن کريم ،کشتن و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی
آيه .)157
شدند»
(سوره نساءٔ ،
ٔ
انديشه ايرانیان درباره موعود آخرالزمان» از علی اصغر مصطفوی.
2ــ «سوشیانت» يا «سیر
ٔ
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و حضرت

در کتاب های حديثی اهل سنت تأکید شده که امام «مهدی» از نسل پیامبر اکرم
1
فاطمه است ،البته آنان معتقدند که امام مهدی هنوز به دنیا نیامده است.
و ائمه اطهار  ،معتقديم که موعود و منجی
ما شیعیان ،بنا بر سخنان صريح پیامبر اکرم
انسان ها ،دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری است و با توجه خاص خداوند ،به حیات
خود ادامه می دهد تا اينکه به اذن خداوند ظهور می کند و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.
مشخص بودن پدر و مادر امام زمان  ،اين فايده را دارد که اگر ماجراجويان فريبکاری بخواهند
خود را مهدی موعود معرفی کنند ،به زودی شناخته می شوند و مردم هوشیار ،فريب آنها را نمی خورند.
اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ايشان در جامعه ،دارای فوايد زير است:
ّاول اينکه ،پیروان آن حضرت ،از يک سو ،امام خود را حاضر و ناظر بر خود می يابند و از سوی
ديگر ،آنان می توانند خواسته های خود را با امام خود همانند دوستی صمیمی در میان بگذارند و برای
به دست آوردن رضايت ايشان ،تالش کنند.
دوم اينکه ،جامعه به صورتهای گوناگون از هدايتهای امام و از واليت معنوی ايشان برخوردار میگردد.

مسئولیت های منتظران

اکنون ببینیم ما دوستان و پیروان حضرت چه وظايفی در دوران غیبت بر عهده داريم:
محبت به امام:
1ــ تقویت معرفت و ّ
پیامبر و امام از پدر و مادر نیز برای مؤمنان مهربان ترند و آنان که چنین معرفتی را به دست آورده اند،
محبت بیشتری به پیامبر و امام دارند.
در سخنانی ضمن معرفی همه امامان،
پیامبر اکرم
درباره امام عصر می فرمايد:
ٔ
«هرکس که دوست دارد خدا را در حال ايمان کامل
و مسلمانی مورد رضايت او مالقات کند ،واليت و محبّت
2
امام عصر را بپذيرد».
شیوه
شناخت جايگاه امام در پیشگاه الهی ،آشنايی با ٔ
حکومتداری ايشان به هنگام ظهور،آشنايی با ويژگیهای ايشان در سخنان معصومین از عوامل مؤثر در
شناخت و محبت به امام زمان و از بین رفتن ترديدهاست.
1ــ تاريخ بخاری ،ج  ،3ص 343؛ المهدی ،سیدصدرالدين صدر ،ج  ،4ص  107و مستدرک ،حاکم نیشابوری ،ج  ،4ص .557
2ــ بحار االنوار ،مجلسی ،ج  ،36ص .296
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تفکر در حدیث

با توجه به توضیحات قبل ،با تفکر در اين حديث بگويید ما چگونه می توانیم امام زمان خويش
را بشناسیم؟
پیامبر اکرم ؛
مام َزمانِه هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد،
مات َو لَم َیع ِرف ِا
َمن َ
َ
ٰ
1
مات میتَ ًة ِ
به مرگ جاهلی مرده است.
جاهلِ َّیـ ًة
َ

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

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

2ــ پیروی از فرمان های امام عصر  :منتظر حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت ،پیرو
می فرمايد:
امام خود باشد و از ايشان تبعیت کند .رسول خدا
3
«خوشا به حال کسی که به حضور «قائم »2برسد ،در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد».
مراجعه به عالمان دين ،عمل به احکام فردی و اجتماعی دين و مقابله با طاغوت از جمله دستورات
امام زمان است که پیروان آن حضرت به دنبال انجام آن هستند .به عنوان نمونه ،تشکیل حکومت
اسالمی در عصر غیبت و برکنارکردن حاکمان ستمگر يکی از عالئم پیروی از امام عصر است.
3ــ آماده کردن خود و جامعه برای ظهور :منتظر ،عصر غیبت را عصر آماده باش برای ياری
امام می داند و خود را سربازی برای ياری آن حضرت به حساب می آورد .او هرلحظه منتظر است ندای
امام در جهان طنین انداز شود و مردم را برای پیوستن به حق فراخواند.
درباره کسانی که با امام زمان بیعت می کنند ،می فرمايد:
امام علی
ٔ
«امام با اين شرط با آنها بیعت می کند که در امانت خیانت 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 قیمت سوار نشوند ،لباس های فاخر نپوشند ،به حقوق
مردم تجاوز نکنند ،به يتیمان ستم نکنند ،دنبال شهوت رانی نباشند ،شراب ننوشند ،به پیمان خود عمل
4
کنند ،ثروت و مال را احتکار نکنند  ...و در راه خدا به شايستگی جهاد نمايند».
1ــ الغدير ،عالمه امینی ،ج  ،10ص  ،359به نقل از بزرگان اهل سنت مانند تفتازانی در كتاب شرح مقاصد ،ج  ،2ص .275
2ــ «قائم» يکی از لقب های امام زمان و به معنای قیام کننده است.
3ــ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،52ص .130
4ــ المالحم و الفتن ،سید ابن طاووس ،ص .149
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فیلم ( :)2چگونه زمینهساز ظهور شویم؟

اما چه کسانی می توانند در هنگام ظهور اين ويژگی ها را داشته باشند؟
کسانی که قبل از ظهور آن امام ،در صحنه فعالیت های اجتماعی و نبرد دائمی حق و باطل ،در
جبهه حق حضوری فعال داشته باشند و با ايستادگی در مقابل شیاطین درون و برون ،ويژگی هايی
ٔ
همچون شجاعت ،عزت نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند.
صحنه نبرد حق طلبان علیه مستکبران حضور
کسی که در عصر غیبت تنها با گريه و دعا سر کند و در
ٔ
نداشته باشد ،در روز ظهور ،به علت عدم آمادگی ،مانند قوم موسی به امام مهدی خواهند
1
گفت« :تو و پروردگارت برويد و بجنگید ،ما اينجا می نشینیم».
همان طور که برخی جامعه شناسان گفته اند ،پويايی جامعه شیعه در طول تاريخ ،به دو عامل وابسته
بوده است:
گذشته سرخ؛ يعنی اعتقاد به عاشورا،
1ــ
ٔ
آمادگی برای شهادت و ايثار.
آيـنـده سبز؛ يـعـنی انتـظار بـرای
2ــ
ٔ
سرنگونی ظالمان و گسترش عدالت در
جهان ،زير پرچم امام عصر .
يـاران امـام ،پیشتازان تـحول جهانـی
هسته
و سازندگان تمدن اسالمی اند.
ٔ
مرکزی اين ياران  313نفر ،به تعداد ياران
2
در جنگ بَدر هستند که بنا به فرموده امام باقر تعدادی از آنان از زنان اند.
پیامبر اکرم
3
همچنین در احاديث آمده است که بیشتر ياران امام را جوانان تشکیل می دهند.
فیلم( :)٣ویژگی یاران امام زمان

بیشتربدانیم
درباره ويژگی های منتظران می فرمايد:
رهبر معظم انقالب اسالمی
ٔ
انتظاری که از آن سخن گفته اند فقط نشستن و اشک ريختن نیست؛ انتظار به معنای اين است که ما
سوره مائده.
آيه 24
1ــ اشاره به ٔ
ٔ
2ــ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،53ص .223
3ــ الغیبة ،نعمانی ،ص .107
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ِ
سربازی منجی
بايد خود را برای سربازی امام زمان آماده کنیم .سربازی امام زمان کار آسانی نیست.
بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند ،احتیاج به خودسازی ،آگاهی و
روشن بینی دارد .ما نبايد فکر کنیم که چون امام زمان خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد
کرد ،امروز وظیفه ای نداريم .نه ،برعکس .ما امروز وظیفه داريم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور
آن بزرگوار آماده شويم.

4ــ دعا برای ظهور امام :در انتظار ظهور بودن ،خود از برترين اعمال عصر غیبت است؛ زيرا
فرج و گشايش واقعی برای دين داران با ظهور آن حضرت حاصل می شود .امیر مؤمنان می فرمايد:
«منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأيوس نشويد و بدانید که محبوب ترين کارها نزد خداوند،
1
انتظار فرج است».
الزمه اين انتظار ،دعا برای ظهور امام عصر است.
ٔ

نگاهی به جامعه مهدوی

همه مکتب های غیرالهی و مدعیان برقراری
امام عصر زمانی ظهور می کند که مردم جهان از ٔ
عدالت در جهان ناامید شده اند و با تبلیغی که منتظران واقعی کرده اند ،دل های مردم به سوی آن منجی
الهی جلب شده است .بیشتر مردم همین که ندای امام و طرفداران ايشان را می شنوند ،با شوق به سوی
آن حضرت می شتابند .اما مستکبران و ظالمان در مقابل امام می ايستند که در نهايت شکست می خورند
همه اهداف انبیا تحقق
و حکومت جهانی امام تشکیل می شود .با تشکیل حکومت امام عصر
ٔ
می يابد .در میان اين اهداف به چند مورد آن اشاره می کنیم:
فرمود « :با ظهور امام عصر خداوند زمین را از قسط
1ــ عدالت گستری :پیامبر اکرم
2
و عدل پر خواهد کرد ،بعد از اينکه از ظلم و جور پر شده باشد».
طبقه مستضعف وجود ندارد .امام باقر
در
طبقه مستکبر و ٔ
جامعه مهدوی ،قطب مرفّه و قطب فقیرٔ ،
ٔ
درباره وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور ،میفرمايد« :آنچنان میان مردم مساوات برقرار میکند که
ٔ
3
نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود».
همه سرزمین ها را فرا می گیرد .برای مثال ،اگر کسی سرزمین های
2ــ آبادانی :برکت و آبادانی ٔ
بین عراق و شام را که بسیاری از قسمت های آن در حال حاضر کويری است ،بپیمايد ،همه را سرسبز
4
و خرم خواهد ديد.
1ــ الخصال ،شیخ صدوق ،ج  ،2ص  ،616تحف العقول ،ابن شعبه حرانی ،ص .104
2ــ الغیبة ،طوسی ،ص .49
3ــ حکومت جهانی حضرت مهدی  ،ناصر مکارم شیرازی ،ص .266
4ــ الخصال ،صدوق ،ج  ،2ص .626
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3ــ شکوفایی عقل و علم :اين دوران زمان کامل شدن عقل های آدمیان است و با لطف و توجه
1
ويژه ای که امام زمان به همه انسان ها می کند عقل آنان کامل می شود.
4ــ امنیت کامل :در آن دوران ،اگر کسی از شرق يا غرب عالم ،شب يا روز ،زن يا مرد و به تنهايی به
سمت ديگر حرکت کند ،احساس ناامنی و ترس نمی کند ،2از دزدی اموال و ثروت ديگران خبری نیست.
جامعه مهدوی زمینه های
همه موارد فوق مهم تر اينکه ،در
ٔ
 5ــ فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال :از ٔ
همه افراد فراهم است .انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند ،فرزندان صالح به جامعه
رشد و تکامل ٔ
تقديم نمايند و خیرخواه ديگران باشند .بدين ترتیب ،انسان ها به هدفی که خدا در خلقت برای آنها تعیین
کرده ،بهتر و آسان تر می رسند.
اندیشه و تحقیق

آينده تاريخ از آن چه کسانی است؟
1ــ از ديدگاه قرآن کريمٔ ،
2ــ معتقد بودن به انتظار ،چه تأثیرهايی بر شخصیت فرد منتظر دارد؟
3ــ اين جمله را تحلیل کنید« :منتظران مصلح ،خود بايد صالح باشند».

پیشنهاد
1ــ يکی از دعاهای مهمی که ارتباط ما را با امام عصر تقويت می کند ،دعای عهد
است .اين دعا را درکتاب مفاتیح الجنان بیابید؛ آن را مطالعه کنید و ببینید که در اين دعا
چه عهدی مطرح شده است.
اين گونه با خود نجوا می کند:

مشتاق و منتظر امام زمان
س ک
� �ه نا� ح ن�ور او �ج اما�ن د ی�م
عمری ا ت
گ
ک
� ت�ا �ه ما ج�ر�رد ی�م
او نم� ت� ن�ر اس ت

ی
� سرد �نو� ش� ت��نها ما�ن د ی�م
رد ن�ر ج� ت
ک
ی� ک
�ن
� � ج�ری ما�ن د ی�م
ما ی�م �ه رد ی��ج ت

و از عدم آمادگی خود و جامعه سخن می گويد که:
گ
ک
ک
ک
ت�طع ٔه �م�ش ده ای نا� پ�ر پ� ن
�
�
ی� نا�ده ج�ار ش�مرد ی�م و ی�� ی ج� نا� �م اس ت
روا� �م اس ت
ک
م س ک
ک
ت
یا� نهمه آ� ج
�
�
� �ه سر ج� نا� �م اس ت
�ر� شسرم ن� ی� ن ا ت
� �نه تا��یا ن�وس اس ت
� �ه �ج اری اس ت
1ــ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،52ص .328
2ــ بحاراالنوار ،مجلسی ،ج  ،52ص .345
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ترجمه

اى کسانى که ایمان آوردهاید ،از خدا پروا کنید و با کسانى باشید که
راستگویند

119

مردم مدینه و بادیهنشینان پیرامونشان حق ندارند از همگامى با رسول خدا سر
باز بزنند و نباید [جان خود را از جان پیامبر عزیزتر بدارند و] به خود بپردازند.
چرا که هیچ تشنگى و رنج و گرسنگى در راه خدا به آنان نمىرسد و در هیچ
سرزمینى که کافران را به خشم مىآورد گام نمىنهند و از هیچ دشمنى غنیمتى
به دست نمىآورند مگر اینکه براى آنان در برابر هریک از آنها عملى شایسته
نوشته مىشود و خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمىکند.

120

هیچ مال کم یا زیادی را انفاق نمی کنند و هیچ مسافت و وادی اى را
نمىپیمایند ،مگر اینکه براى آنان نوشته مىشود ،تا خدا آنان را به بهتر از آنچه
میکردند پاداش دهد.

121

و نمیشود که مؤمنان ،همگی اعزام شوند ،پس چرا از هرگروهی ،جمعی از
آنها اعزام نشوند تا دانش دین را [به طور عمیق] بیاموزند و آنگاه که به سوی
قوم خویش بازگشتند ،آنها را هشدار دهند ،باشد که آنان [ از کیفر الهی]
بترسند.

122
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مرجعیت و والیت فقیه
،
همان طور که در درس های گذشته عنوان شد ،دو مورد از مسئولیت های رسول خدا
پس از ایشان به ائمه اطهار منتقل شد و آنان به عنوان حجتهای خدا در روی زمین ،این
مسئولیتها را برعهده گرفتند و در همین راستا ،به ارشاد و هدایت مردم برخاستند و برای برپایی
اقامه قسط و عدل ،جهاد و مبارزه کردند.
حکومت الهی و ٔ
در این درس به بررسی پاسخ دو سؤال زیر می پردازیم:
دوره غیبت کبری استمرار مییابد؟
آیا این دو مسئولیت در ٔ
یا مردم به خود واگذار شدهاند و دین در این زمینه برنامه ای ندارد؟
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تدبر در قرآن
ّ

خداوند در قرآن کریم میفرماید:
و ما کان ِ
الد ِین َو ِل ُی ِنذروا
نون ِل َی ِنفروا کافَّـ ًة فَلَوال َن َف َر ِمن کُ ِّل ِفر َق ٍة ِم ُنهم طا ِۤئ َف ٌة ِل َی َت َفقَّهوا ِفی ّ
المؤم َ
َ ُ
َ
ِ
َقومهم ِ
١
ِ
َّ
رون
حذ
ی
م
ه
ل
ع
ل
م
یه
ل
ا
عوا
ج
ر
ذا
ا
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ َ
َ َ
َ
و نمیشود که مؤمنان ،همگی [برای آموزش دین] اعزام شوند ،پس چرا از هر گروهی ،جمعی
از آنها اعزام نشوند تا دانش دین را [به طور عمیق] بیاموزند و آن گاه که به سوی قوم خویش
بازگشتند ،آنها را هشدار دهند ،باشد که آنان [ از کیفر الهی] بترسند.
با توجه به آیۀ باال به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
1ــ به نظر شما ،چرا خداوند حتی در زمان پیامبر و با وجود حضور ایشان ،عده ای را تشویق
به فراگیری علم دین می کند؟
......................................................................................

٢ــ آیا آموختن عمیق دین و بیان تعالیم آن ،اختصاص به زمان پیامبر دارد؟ چرا؟

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

ضرورت تداوم مسئولیت های امام در عصر غیبت

همه دورانهاست ،عقال ً ضروری است که این دو مسئولیت
از آنجا که دین اسالم همیشگی و برای ٔ
یعنی «مرجعیت دینی» و «والیت ظاهری» در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیرا:
1ــ اگر «مرجعیت دینی» ادامه نیابد ،یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و برای مردم
بیان کند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد ،مردم با وظایف خود آشنا نمیشوند و
نمیتوانند به آن وظایف عمل کنند.
2ــ اگر « والیت ظاهری» ادامه نیابد و حکومت اسالمی تشکیل نشود ،نمیتوان احکام اجتماعی
پشتوانه حکومتی است ،در جامعه به اجرا درآورد.
اسالم را که نیازمند مدیریت و
ٔ
دوره غیبت ،مسئولیت های مـربوط به امامت ،چگونه ادامه می یابد و
حال سؤال این است که در ٔ
مسلمانان از چه راهی به احکام و قوانین دین ،دسترسی پیدا می کنند و این قوانین چگونه در جامعه
پیاده می شود؟
فیلم :اثبات والیت فقیه در پنج دقیقه
آیه .١٢٢
١ــ
سوره توبهٔ ،
ٔ
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راهکار پیامبر و امامان

برای عصر غیبت

در زمان ائمه  ،مردمانی در شهرهای دوردست بودند که به امامان دسترسی نداشتند و نمیتوانستند
احکام دین را از ایشان بشنوند و از فرمانهای آنان مطلع شوند .از اینرو ،آن بزرگواران دانشمندانی را
حد توان به معارف و احکام دین دست یابند .این دانشمندان به نقاط مختلف شهر
تربیت میکردند که در ّ
خود و یا شهرهای دیگر میرفتند و احکام اسالم را به مردم میآموختند .اگر مردم نیز پرسشی داشتند،
آنان براساس دانشی که از قرآن کریم و روایات داشتند ،به آن پرسش پاسخ میدادند.
بیشتربدانیم
1ــ یکی از یاران امام رضا به امام عرض کرد :برای من مشکل است که در هر زمانی نزد شما
بیایم و معارف دینی را از شما بگیرم.امام به ایشان فرمود« :میتوانی از زکریای قمیکه از نظر دین و دنیا
١
امین است ،بپرسی».
2ــ ابـوعماد رازی می گوید :در سامرا به نزد امام هادی رفتم و از بعضی مسائل حالل و حرام
پرسیدم .چون قصد بازگشت داشتم حضرت فرمود« :چنانچه در امور دینی در [تشخیص] حالل و
٢و3
حرام ،مسئله ای بر تو دشوار شد ،از عبدالعظیم حسنی سؤال کن و سالم مرا به او برسان».

این روش ،برگرفته از قرآن کریم است .خداوند در قرآن کریم دستور میدهد گروهی از مردم،
همت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و به «تفقّه» در آن بپردازند تا پس از کسب علم
وقت و ّ
به شهرهای خود بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزند .تفقّه ،به معنای تالش برای کسب معرفت
عمیق است .افرادی که به معرفت عمیق در دین میرسند و میتوانند قوانین و احکام اسالم را از قرآن
و روایات به دست آورند« ،فقیه» نامیده میشوند .مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان یا عدم
و ائمه اطهار
امکان دسترسی به ایشان ،به این فقیهان مراجعه کنند .به احادیثی از پیامبر اکرم
در این زمینه توجه کنید:
میفرماید:
1ــ پیامبر اکرم
«حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد ،سختتر از حال یتیمیاست که پدر را
از دست داده است؛ زیرا چنین شخصی ،در مسائل زندگی ،حکم و نظر امام را نمیداند .البته اگر یکی از
پیروان ما که به علوم و دانش ما آشناست ،وجود داشته باشد ،باید دیگران را که به احکام ما آشنا نیستند،
١ــ وسائل الشیعه ،شیخ حر عاملی ،ج  ،27ص .146
٢ــ عبدالعظیم الحسنی یکی از علمای شیعه بود که محضر مبارک امام رضا و امام محمد تقی و امام هادی
فراوانی از آنان روایت کرده است.
3ــ مستدرک الوسائل ،محدث نوری ،ج  ،١7ص .3٢١
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راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها آموزش دهد .در این صورت ،او در بهشت با ما خواهد بود».
درباره «رویدادهای جدید»
٢ــ امام عصر در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که
ٔ
عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره را پرسید ،فرمود:
ِ
ِ ٢
ِ
ِ
ِ
واة ح ِ
ِ
دیثنا ِفَان َّ ُهم ُح َّجتی َعلَیکُم َو َا َنـا ُح َّج ُة الل ِّٰه َعلَیهم
َو َا َّما َ
الحواد ُث الواق َع ُة فَارجعوا فیها ا ٰلی ُر َ
«و در مورد رویدادهای زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من
3
حجت خدا بر آنها میباشم».
١

این روایات بیانگر آن است که مسلمانان در غیبت امام ،نهتنها در احکام و مسائل فردی ،بلکه در
مسائل اجتماعی هم ،باید به «فقیه» مراجعه کنند .روشن است که انجام چنین وظیفهای ،جز با نفی
حاکمان طاغوت و تشکیل «حکومت اسالمی» به رهبری فقیه میسر نیست.
بنابراین:
ِ
مسئولیت
دوره غیبت ،بنا به فرمان امام زمان و به نیابت از ایشان« ،فقیهان» واجد شرایط ،دو
در ٔ
«مرجعیت دینی» و «والیت ظاهری» را برعهده دارند و درحد توان ،جامعه اسالمی را در مسیر اهداف
الهی هدایت و رهبری میکنند.
در این میان ،گروهی از فقیهان ،احکام و قوانین دین را در اختیار مردم قرار میدهند .کسانی
که در احکام دین متخصص دین نیستند ،به این متخصصان مراجعه میکنند و احکام دین را از آنان
می آموزند .این مراجعه را پیروی یا «تقلید» می گویند .البته این مراجعه ،یک روش رایج عقلی است؛
یعنی انسان در امری که تخصص و مهارت ندارد ،به متخصص آن مراجعه می کند .پس ،تقلید در
احکام ،به معنای رجوع به متخصص دین است .چنین فقیهی را نیز مرجع تقلید مینامند.
همچنین از میان فقیهان کسی که توانایی سرپرستی و والیت جامعه را دارد ،عهدهدار حکومت
میشود و قوانین الهی را در جامعه به اجرا درمیآورد .فقیهی که این مسئولیت را برعهده میگیرد،
ولی فقیه 4میگویند.
ّ
بدین ترتیب در عصر غیبت:
«مرجعیت دینی» در شکل «مرجعیت فقیه» ادامه مییابد و «والیت ظاهری» به صورت «والیت فقیه»
استمرار پیدا میکند.
١ــ مستدرک الوسایل ،محدث نوری ،ج  ،١7ص  ،3١7ح .٢١4٥٨
٢ــ کمال الدین ،شیخ صدوق ،ج ،٢باب  ،4٥ص .4٨3
3ــ مقصود امام از راویان حدیث :مقصود امام در اینجا ،آن دسته از راویان حدیث هستند که بتوانند رویدادهای جدید زمان را بشناسند
و توانایی تفقّه در حدیث را داشته باشند و با مراجعه به احادیث ،حکم درست آن رویداد را برای مردم بیان کنند.
 4ــ ولی به معنای حاکم و سرپرست است .ولی فقیه ،یعنی حاکمی که در دانش دین تخصص دارد و به فهم عمیق رسیده است.
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شرایط مرجع تقلید
1ــ باتقوا ١باشد2 .ــ عادل ٢باشد3 .ــ زمانشناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای
روز ،به دست آورد4 .ــ اعلم باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالمتر باشد.

راههای شناخت مرجع تقلید

شناخت متخصص در احکام دین ،مانند شناخت هر متخصص دیگر است .ما همانطور که برای
یافتن بهترین پزشک ،معمار یا مهندس ،تحقیق و جستوجو میکنیم ،برای شناخت فقیه واجد شرایط
نیز باید تحقیق نماییم و یکی از راههای زیر را پیش گیریم.
١ــ از دو نفر عادل و مورد اعتماد که بتواند فقیه واجد شرایط را تشخیص دهد ،بپرسیم.
٢ــ یکی از فقیهان ،در میان اهل علم آنچنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این
فقیه ،واجد شرایط است.
فعالیتکالسی

سن تکلیف رسیده است،
شما با چه روشی مرجع تقلید خود را انتخاب کردهاید؟ اگر کسی که به ّ
مرجع تقلید خود را انتخاب نکند ،اعمال وی چگونه خواهد بود؟

ولی فقیه
شرایط ّ

فقیهی که رهبری جامعه اسالمی را بر عهده میگیرد باید شرایط زیر را داشته باشد:
1ــ باتقوا باشد2 .ــ عادل باشد3 .ــ زمانشناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز
به دست آورد4 .ــ مدیر و مدبر باشد و بتواند جامعه را در شرایط پیچیده جهانی رهبری کند 5 .ــ شجاعت
و قدرت روحی داشته باشد و بدون ترس و واهمه ،در برابر زیاده خواهی دشمنان بایستد .در اجرای احکام
دین از کسی نترسد و با قدرت ،در مقابل تهدیدها بایستد و پایداری کند.
اجازه رهبری مردم
حکومت و رهبری فقیهی که شرایط فوق را دارد ،مشروع است؛ یعنی دین به او
ٔ
3
را داده است .در غیر این صورت ،پیروی از دستورات وی حرام است.
ولی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش
عالوه بر اینّ ،
جامعه خود« ،مقبولیت» داشته باشد.
ببرد .یعنی ،فقیه باید نزد مردم
ٔ
پایه «مشروعیت» و «مقبولیت» استوار است.
پس تشکیل نظام و حکومت اسالمی ،بر دو ٔ

نگهدارنده از گناه عمل می کند.
١ــ تقوا یک حالت و قدرت روحی است که مانع رفتن انسان به سوی گناه می شود و مانند حافظ و
ٔ
٢ــ عدالت ،مراتب دارد .عدالت پیامبر و امام به معنای دوری از هرگونه ظلم است .عدالت فقیه باید آن قدر باشد که به ندرت از وی گناهی
سربزند .عدالت یک فرد عادی باید به اندازه ای باشد که مردم به وی اعتماد کنند و به دروغگویی و گناه مشهور نباشد.
3ــ صحیف ٔه امام خمینی ،ج ،٩ص .٢٥3
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ولی فقیه
چگونگی انتخاب ّ

مقررات اجتماعی اسالم است ،انتخاب وی نمیتواند مانند
از آنجا که ّ
کننده قوانین و ّ
ولی فقیه ،بیان ٔ
ولی فقیه انتخاب کند؛
انتخاب مرجع تقلید باشد؛ یعنی نمیشود که هرکس به طور جداگانه برای خود ّ
اداره جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکانپذیر است؛ درغیر این صورت ،هرج و
زیرا ٔ
مرج و تفرقه و پراکندگی پیش میآید و این ،یک امر روشن و بدیهی در تمام نظامهای سیاسی دنیاست.
ولی فقیه باید به صورت دستهجمعی اقدام کنند و فقیهی را که شرایط رهبری
پس ،مردم در انتخاب ّ
دارد ،با آگاهی و شناخت بپذیرند ،به وی اعتماد و اطمینان کنند و رهبری جامعه را به وی بسپارند.
مردم کشور ما در زمان انقالب اسالمیبه شیوهای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راهپیماییهای
سراسری ،والیت امام خمینی را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.
خبره خود را انتخاب میکنند و آن خبرگان نیز از
اکنون نیز بنابر قانون اساسی ،مردم ابتدا نمایندگان ٔ
میان فقها آن کسی را که برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند ،به جامعه اعالم میکنند .بر این مبنا بود
که پس از رحلت امام خمینی حضرت آیت اللّه خامنهای مسئولیت رهبری جامعه را برعهده گرفتند.
طبیعی است که چنین فقیهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرایط ذکر شده را داشته باشد.تشخیص
عهده مجلس خبرگان است.
این امر نیز بر ٔ
دانش تکمیلی

اگر میخواهید بدانید چرا برخی از فتواها و نظرات فقیهان درخصوص برخی موضوعات دینی
متفاوت است ،به سایت گروه قرآن و معارف ،بخش « دانش تکمیلی» مراجعه کنید.

رهبر(ولی فقیه)
وظایف
ّ

به دست

سیره معصومین بزرگوار
برخی از وظایف رهبر
ٔ
جامعه اسالمی که از قرآن کریم ،روایات و ٔ
میآید ،عبارتاند از:
جامعه اسالمی میکوشد
1ــ تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه :رهبر
ٔ
جامعه مطابق با دستورات دین اداره شود و مردم از مسیر قوانین الهی خارج نشوند.
2ــ حفظ استقالل کشور و جلوگیری از نفوذ بیگانگان :کشورهای بیگانه ،بهخصوص قدرتهای
بزرگ ،همواره درصدد سلطه بر کشورهای دیگرند و از روشهای مختلف برای رسیدن به این هدف
استفاده میکنند .یکی از روشهای آنان فشار اقتصادی و روانی است .رهبر با دعوت مردم به استقامت و
پایداری و بستن راههای سلطه ،تالش میکند عزت و استقالل کشور از دست نرود.
اداره یک جامعه و رهبری آن به سوی پیشرفت و
3ــ تصمیمگیری براساس مشورت :از آنجا که ٔ
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عدالت و تعالی ،با بهرهگرفتن از اندیشههای اندیشمندان و متخصصان میسر است ،رهبر باید با مشورت
جامعه ما ،عالوه بر اشخاص ،نهادهای مختلفی اند که
با نخبگان تصمیمهای الزم را بگیرد .امروزه در
ٔ
به صورت پیوسته به رهبری مشورت میدهند ،مانند :مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی
علمیه قم و
حوزه
جامعه مدرسین
انقالب فرهنگی ،مجلس شورای اسالمی ،شورای عالی امنیت ملی،
ٔ
ٔ
ٔ
شورایعالی حوزههای علمیه.
توسعه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجمالتی حتی
4ــ سادهزیستی :رهبر به دنبال
ٔ
از طریق مشروع نیست .اگرچه امروزه زندگی اشرافی رؤسای جمهور و پادشاهان ،از قبیل داشتن
خانههای گرانقیمت ،استفاده از بهترین سرویسها و مبلمان در خانه ،استراحت و تفریح در زیباترین
سواحل و جزایر دنیا ،داشتن دهها اتومبیل شیک ،برگزاری مهمانیهای پرهزینه و شرکت در مجالس
هزینه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی ،یک امر عادی است ،اما رهبر با الگو قراردادن
لهو ،با ٔ
١
اولیای دین ،همواره یک زندگی ساده را دنبال میکند.

مردم و رهبری

سایه
همـانطـور کـه بیان شد ،رهبر
جامعه اسالمی ،رهبری کسانی را برعهده دارد که میخواهند در ٔ
ٔ
قوانین اسالم به رستگاری برسند.
در چنین جامعهای ،همانطور که مسئولیت رهبری با سایر رهبران متفاوت است ،مردم نیز نگاهی
متفاوت به رهبری دارند؛ رهبر برای آنان پیشوایی است که با قدمگذاشتن در مسیر کمال و عدالت ،سایر
همت و پشتکار خود وی را همراهی
مردم را به پیمودن راه فرا میخواند .مردم نیز تالش میکنند با ّ
همه عرصه ها و بهخصوص در آنجا که سختیها بروز میکنند ،تنها نگذارند.
کنند و قافلهساالر را در ٔ
در حقیقت ،در نظام و حکومت اسالمی ،مشارکت و همراهی مردم پایه و اساس پیشرفت است و
بدون حضور و مشارکت آنان حکومت اسالمی دستاوردی نخواهد داشت.
با توجه به نکات فوق ،مردم نیز مسئولیتهایی نسبت به رهبر دارند که برخی از آنها عبارتاند از:
1ــ وحدت و همبستگی اجتماعی؛ همانطور که تفرقه و پراکندگی ،بهسرعت یک حکومت را از
پای درمیآورد و سلطهگران را بر کشور مسلط میکند ،همبستگی اجتماعی ،کشور را قوی میکند و
٢
به رهبری امکان میدهد که برنامههای اسالمی را به اجرا درآورد.
نوه ملکه انگلیس با هزینه ای حدود ٢٠میلیون پوند برگزار شد و این کشور به مدت
١ــ به عنوان مثال در سال  ،٢٠١١مراسم ازدواج ٔ
چهار روز جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم تعطیل شد .هزین ٔه این ازدواج ،از جیب مالیات دهندگان این کشور ،تأمین شد .همچنین
در سفر ترامپ ،رئیس جمهور امریکا به عربستان ،این کشور هدایایی مانند کشتی تفریحی به ارزش ٨٠٠میلیون دالر ،شمشیر طالی ٢٥
کیلوگرمی به ارزش  ٢٠٠میلیون دالر ،و … به ترامپ هدیه کرد.
آیه .4٦
آیه ١٠3؛
٢ــ
سوره انفالٔ ،
سوره آل عمرانٔ ،
ٔ
ٔ
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2ــ استقامت و پایداری در برابر مشکالت؛ هر کشوری در مسیر رسیدن به استقالل و کمال
با مشکالت بزرگ و کوچکی روبهرو میشود؛ همانگونه که کشور ما از ابتدای انقالب اسالمی مورد
تهاجم دشمنان قرار گرفت .پس مردم باید با استقامت خود ،فرصت و توان مقابله با مشکالت داخلی و
١
خارجی را برای رهبر فراهم کنند.
3ــ افزایش آگاهی های سیاسی و اجتماعی؛ برای تصمیم گیری صحیح در برابر قدرت های ستمگر
دنیا ،اطالع از شرایط سیاسی و اجتماعی جهان ،ضروری است .ما باید بتوانیم به گونه ای عمل کنیم که
افکنانه آنان بزنیم و خود کمترین آسیب را ببینیم .ناراحتی
بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه
ٔ
دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما ،می تواند یکی از معیارهای درستی و نادرستی
٢
عملکرد ما باشد.
جامعه اسالمینسبت به
همه افراد
ٔ
4ــ مشارکت در نـظارت همگانی؛ براساس فرمان خداوندٔ ،
یکدیگر مسئول اند و مانند سوارشدگان در یک کشتی اند .اگر گناهانی در جامعه رواج پیدا کند ،فقط
همه کسانی که در برابر انجام گناه در جامعه سکوت کرده اند نیز باید
گناهکاران عذاب نمی شوند ،بلکه ٔ
مشاهده گناه
همه ما باید ناظر بر فعالیت های اجتماعی باشیم و در صورت
پاسخگو باشند .بنابراینٔ ،
ٔ
وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را با روش درست انجام دهیم .این مشارکت سبب
توسط هرکس،
ٔ
همه افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای
می شود که رهبرٔ ،
رهبر جامعه آسان تر شود.
5ــ اولویت دادن به اهداف اجتماعی ؛ در برخی موارد که اهداف و آرمانهای اجتماعی در
برابر منافع فردی قرار میگیرند ،باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تالش
کنیم؛ مثال ً خرید کاالی ایرانی سبب میشود که کارخانههای داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع
بیکاری صدها هزارکارگر شوند.این عمل ،بهطور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری شده وکمک خوبی
3
اداره جامعه موفقتر باشند.
به حکومت و رهبری است که بتوانند در ٔ
بیشتربدانیم

مدافعان حرم
با نگاهی به تاریخ اسالم و وقایع دوران انقالب اسالمی و پس از آن ،درمی یابیم که مشارکت و همکاری
مردم و حمایت و پشتیبانی از رهبر ،منافع بزرگی را برای اسالم و کشور به ارمغان آورده اند .یکی از این موارد،
مجاهدانی هستند که امروزه به نام «مدافعان حرم» مشهور شده اند .اگر نگاهی به وضعیت کشورهای اسالمی
آیه .١١٢
١ــ
سوره هودٔ ،
ٔ
آیه .٦٠
٢ــ
سوره انفالٔ ،
ٔ
عهدنامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر و خطبه های  34و  ١٠7نهج البالغه استخراج شده است.
از
آمده،
بند
٥
این
در
که
نکاتی
بیشتر
3ــ
ٔ
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نقشه طراحی شده توسط سازمان های اطالعاتی کشورهای
دهه اخیر بکنیم ،می بینیم که در یک ٔ
در یک ٔ
عرصه تاخت و تاز تروریست ها شدند .این تروریست ها،
قاره آسیا و آفریقا
ٔ
مستکبر ،تمام جهان اسالم در دو ٔ
به هر کار خالف عقل و انسانیت دست می زنند و سبب بدنامیمسلمانان و اسالم در دنیا می شوند .تحلیل گران
واقع بین می دانند که هدف اصلی این پدیده ،عالوه بر بدنامکردن مسلمانان در جهان ،ناامن کردن کشور ایران
نیز بوده است .در حالی که دو کشور عراق و سوریه به کانون اصلی تروریست ها تبدیل شده بود و بیم آن
میرفت که کل این دو کشور به دست تروریستها بیفتد ،این جوانمردان ،زندگی و حیات خود را که
بزرگ ترین منفعت فردی آنان بود ،فدای حفظ امنیت و ناموس کشور کردند و نه تنها تروریست ها در آن
زمینه فروپاشی سازمان مخوف آنها را فراهم ساختند.
کشورها را زمینگیر نمودند ،بلکه به تدریج ٔ

وظیفۀ کارگزاران

قوه مقننه ،مجریه و قضائیه را برعهده
کارگزاران ،همان مدیران و مسئوالن جامعه اند که امروزه امور سه ٔ
وظیفه خود را به درستی
دارند.در واقع ،کارگزاران یاران و کمککنندگان به رهبرند .اگر کارگزاران جامعه،
ٔ
بشناسند و هم به درستی اجرا کنند ،اعتماد مردم به حکومت ،روز به روز افزایش مییابد .همچنین عملکرد
غلط کارگزاران ،سبب افزایش و انباشتهشدن مشکالت و ناکارآمدی حکومت خواهد شد.
تفکیک
«عهدنامه مالک اشتر» 1حکیمانه و عالمانه مسئولیت کارگزاران را بیان کرده
امیرالمؤمنین علی در
ٔ
است و هرکس ،آن را مطالعه کند ،به عظمت فکر و درایت آن حضرت در کشورداری پی میبرد .ایشان در
این نامه ،وقتی مسئولیتی را بیان میکند ،علت آن را هم برای مالک اشتر توضیح میدهد.
نامه مالک که در اینجا آمده است را مطالعه کنید و سپس مسئولیت ها و علت آنها
بخش هایی از عهد ٔ
را مشخص کنید.
١ــ دل خویش را نسبت به مردم ،مهربان کن و با همه ،دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دستهاند:
دستهای برادر دینی تو و دستهای دیگر در آفرینش همانند تو هستند.
٢ــ در به دست آوردن رضایت عموم مردم سعی و تالش کن نه در جلب رضایت خواص؛ که با وجود رضایت
عمومی ،خشم خواص به تو آسیبی نمی رساند و با خشم عموم مردم ،رضایت خواص سودی نمی بخشد.
3ــ کسانی را که از دیگران عیبجویی میکنند ،از خود دور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیبهایی دارند
و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد.
درباره وضع طبقات محروم تحقیق کنند و به تو گزارش
4ــ عدهای افراد مورداطمینان را انتخاب کن تا
ٔ
دهند .سپس برای رفع مشکالت آنها عمل کن  ،...زیرا این گروه [افراد محروم] بیش از دیگران به
عدالت نیازمندند.
نامه .٥3
١ــ نهج البالغهٔ ،
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٥ــ اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش ،که دشمن گاهی از این راه تو را
غافل گیر می کند.
بیشتربدانیم
درباره ضرورت تشکیل حکومت اسالمی برای کمک
امام خمینی  ،بنیانگذار جمهوری اسالمی،
ٔ
به آمادگی مردم و تعجیل در ظهور می فرماید:
«ما نمیتوانیم دنیا را پر از عدل کنیم ،این کار فقط توسط امام عصر صورت میگیرد؛ ما نمیتوانیم
از ظلم در سراسر جهان جلوگیری کنیم ،گرچه هر مسلمانی وظیفه دارد با ظلم مبارزه کند .اما ما میتوانیم
در حد توان خود با ظلم مبارزه کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که اسباب ظهور ،بهتر فراهم شود و چون
١
میتوانیم چنین کاری کنیم ،باید حکومت اسالمیرا تشکیل دهیم».
اندیشه و تحقیق

1ــ مقصود از «تقلید» در احکام دینی چیست؟
2ــ تقلید برای چه کسانی الزم است و شامل چه زمینههایی میشود؟
3ــ چرا مرجع تقلید باید «عادل» و «زمانشناس» باشد؟
ولی فقیه در کشور ما چگونه انجام میگیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان
4ــ انتخاب ّ
دخالت دارند؟

پیشنهاد
جامعه امروز ما به عنوان مرجع تقلید شناخته میشوند
1ــ در خصوص فقهایی که در
ٔ
تحقیق کنید و اسامی آنان را در کالس بیان کنید.
2ــ اصل  107قانون اساسی را که مربوط به انتخاب رهبر است ،مطالعه کنید و چگونگی
ولی فقیه را توضیح دهید.
انتخاب ّ

صحیفه امام ،ج  ،٢١ص  ١4تا .١7
١ــ
ٔ
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بخش دوم

در مسیر

یادآوری
الزمه رسیدن به کمال و سعادت است شناختیم ،و برای
در سال گذشته ،برخی از قدمهایی را که ٔ
برداشتن آن قدمها تالش کردیم .این قدمها که در پنج بخش ارتباط با خدا ،خود ،خانواده ،جامعه
و خلقت قرار میگیرند ،برخی از آنها عبارت بودند از :رعایت احکام و حدود الهی ،محبت و
دوستی نسبت به خدا و دوستان او ،برنامه ریزی در زندگی و. ...
امسال ،قدم های دیگری به سوی کمال و پیشرفت برمی داریم و از خدای مهربان می خواهیم که
ما را در این مسیر یاری فرماید.
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جزء 28

قرائت

سوره منافقون 63
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ترجمه

و هنگامى که بخشى از خیانتها و کجروىهایشان آشکار گردد و به آنان [از طرف مؤمنان]

گفته شود :بیایید تا پیامبر خدا براى شما از خدا آمرزش بخواهد ،سرهایشان را [از روى

انکار و تکبر] برمىگردانند ،و آنان را مىبینى که از گوینده آن سخن روى برمىتابند و
تکبّرکنان از پذیرفتن سخن او خوددارى مىکنند.

5

براى آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى .خدا

هرگز آنان را نخواهد آمرزید ،زیرا آنان فاسقند و خدا مردم فاسق را هدایت نمىکند و به
راه سعادت و بهشت نمىبرد.

6

اینان همان کسانىاند که [به قوم و قبیله خود] مىگویند :به مؤمنان مهاجری که نزد

رسول خدایند و او را یارى مىکنند انفاق نکنید تا از [از شدت فقر دلسرد شده و از]
اطراف او پراکنده شوند [و به وطن هاى خود باز گردند] و او نتواند بر ما حکمرانى کند.

آنان چنین مىگویند در حالىکه گنجینههاى آسمانها و زمین از آن خداست و هرگاه

بخواهد ،یاران پیامبر را توانگر مىکند ،ولى منافقان این حقیقت را درنمىیابند.

7

مىگویند :اگر[از این سفر جنگی] به مدینه بازگردیم ،قطعاً محترم های قوم [منافقان]،

ذلیل ها [یعنى پیامبر و مهاجران] را از آنجا بیرون خواهند کرد ،و حال آنکه ع ّزت ،همه

از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان استّ ،اما منافقان نمىدانند.

8

اى کسانى که ایمان آوردهاید ،مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا بازدارند که به

ورطه نفاق خواهید افتاد ،و کسانى که چنین کنند ،آنانند زیانکاران.

9

و بخشى از آنچه را که به شما ارزانى داشتهایم انفاق کنید ،پیش از آنکه یکى از شما را

مرگ فرا رسد و بگوید :پروردگارا ،چرا مرگ مرا اندکى به تأخیر نینداختى؟ در این
صورت صدقه مىدادم و از شایستگان مىشدم.

10

این درخواست پذیرفته نمىشود ،زیرا هنگامى که اجل کسى فرارسید ،هرگز خدا او را

به تأخیر نمىافکند ،و خدا به آنچه مىکنید آگاه است.

11
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ع ّزت نفس

یکی از مهمترین قدمها در مسیر کمال ،تقویت عزت نفس است .عزت از صفاتی است که قرآن
کریم بیش از  ٩٥بار خداوند را بدان توصیف کرده است .معصومین بزرگوار این صفت را از
ارکان فضایل اخالقی دانستهاند که اگر در وجود ما شکل بگیرد ،مانع بسیاری از زشتیها خواهد
شد.
این درس را به شناخت این صفت اختصاص میدهیم تا با آگاهی بیشتر ،برای کسب این
فضیلت بکوشیم.
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ع ّزت و ذلّت

ع ّزت به معنای «نفوذناپذیری» و «تسلیم نبودن» است 1.وقتی
میگویند خداوند «عزیز» است ،معنایش این است که کسی
اراده او نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند.
نمیتواند در ٔ
واژه «ذل ّت» درست مقابل «ع ّزت» قرار دارد و به معنای
ٔ
نفوذ پذیری و مغلوب و تسلیم بودن است.
بنابر تعاریف فوق« ،انسان عزیز» کسی است که در برابر
مستکبران و ظالمان و همچنین در مقابل هوی و هوس خویش می ایستد ،مقاومت می کند و تسلیم
نمی شود .او زیر بار عملی که روحش را آزرده کند و او را حقیر و کوچک سازد ،نمی رود.
«انسان ذلیل» نیز کسی است که در برابر مستکبران و زورگویان تن به خواری می دهد و هر فرمانی را
می پذیرد؛ همچنین تسلیم هوی و هوس خویش می شود و هر کاری را که موافق هوی و هوس او باشد
انجام می دهد ،هر چند که آن کار روحش را به گناه آلوده کند.
اکنون باید ببینیم چگونه می توانیم صفت دوست داشتنی «ع ّزت» را در خود تقویت کنیم و از «ذلت
و خواری» دوری کنیم؟
تدبر در قرآن
ّ

در آیات زیر بیندیشید و راه دستیابی به «ع ّزت» را بیان کنید.
2
1ــ من کا َن ی ُ ِ ِ ِ ِ
میعا…
رید الع َّز َة َفل ّٰله الع َّز ُة َج ً
ُ
َ
ِ
هرکس ع ّزت می خواهد [بداند] که هرچه ع ّزت است ،از آن خداست.
ِ َّ 3
ِ
جوه ُهم َقتَ ٌر َوال ذلـ ٌة
ره ُق ُو َ
یاد ٌة َوال َی َ
َحسنُوا ُ
سنی َو ِز َ
ذین ا َ
2ــ ل َّل َ
الح ٰ
چهره آنان
برای کسانی که نیکوکاری پیشه کردند ،پاداشی نیک و چیزی فزون تر است و بر
ٔ
غبارخواری و ذلت نمی نشیند.
ِ َّ 4
3ــ و ا َّلذین کَسبوا َّ ِ ِ
ره ُق ُهم ذلـ ٌة
زاء َس ِّیئَةٍ بِ ِمثلِها َو تَ َ
َ َُ
الس ّیـئات َج ُ
َ
چهره آنان غبار ذلت مینشیند.
آنان که بدی پیشه کردند ،جزای بد به
اندازه عمل خود میبینند و بر ٔ
ٔ
راه پیشنهادی قرآن برای رسیدن به عزت:
.......................................................................................
.......................................................................................

واژه «عزیز» را به جای «دوست داشتنی» و «گرامی» به کار می بریم .این معنا ،اگرچه با معنای اصلی واژه در زبان
١ــ معموال ً ما فارسی زبانانٔ ،
عربی و قرآن کریم ،متفاوت است ،اما ارتباط نزدیکی با آن دارد؛ زیرا هر انسانی افراد مقاوم و تسلیم ناپذیر را دوست می دارد.
آیه .27
4ــ
آیه .26
3ــ
آیه .١0
2ــ
سوره یونسٔ ،
سوره یونسٔ ،
سوره فاطرٔ ،
ٔ
ٔ
ٔ
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راه های تقویت ع ّزت

سیره معصومین راه های زیر را برای تقویت عزت نفس بیان می کنند:
قرآن کریم و ٔ
1ــ شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک
اگر کاالی گران قیمتی ،مانند طال داشته باشیم ،اما ارزش و قیمت آن را ندانیم ،به آسانی فریب
می خوریم و آن را به بهای اندک می فروشیم .اما اگر ارزش آن را بدانیم ،آن را عزیز می شماریم و به
قیمت واقعی می فروشیم و بهایی برابر با ارزش آن به دست می آوریم.
از همین رو خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت بیان می کند و می فرماید :ما فرزندان آدم را
1
کرامت بخشیدیم… و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.
و خطاب به انسان فرموده:
2
«ای فرزند آدم ،این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم».
همه آسمان ها و زمین برایش آماده کرده
خداوند به انسان
وعده دیدار داده و بهشتی به وسعت ٔ
ٔ
است .بهشتی که در آن انسان به هر آرزویی که تمنا می کند ،می رسد؛ حتی به آن زیبایی هایی که خودش
3
نمی شناسد و خدا می داند ،دست می یابد.
آیا بهایی ارزشمندتر از این به ذهن انسان می رسد؟ آیا کسی می تواند ادعا کند که می تواند بهای
باالتری را برای انسان فرض کند؟
امام علی می فرماید:
ِ
ِا َّنهو لَ ِ ِ
«همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست،
الج َّن ُة
یس ِالَن ُفسکُم ث َ َم ٌن ا َّال َ
َ
4
پس [خود را] به کمتر از آن نفروشید».
َفال تَبیعوها ِا ّال بِها
2ــ توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او
همه قدرت ها و ع ّزت هاست .او وجود
خدایی که خالق تمام هستی است ،سرچشمه و منبع ٔ
شکست ناپذیری است که هیچ کس توانایی ایستادن در برابر قدرت او را ندارد بنابراین ،هر کس به دنبال
عزت است ،باید خود را به این سرچشمه وصل کند.
امیرالمؤمنین علی در وصف انسان هایی که عزت خود را در بندگی خدا یافته اند ،می فرماید:
5
«خالق جهان در نظر آنان بزرگ است .از این جهت ،غیر خدا در نظرشان کوچک است».
آیه .70
١ــ
سوره إسراءٔ ،
ٔ
ِ
ِ
ِ
السنیة فی االحادیث القدسیة ،شیخ ُحرعاملی ،ص .362
ابن َآد َمَ ،خل ُ
َشیاء الَجل َک َو َخلَق ُت َک الَجلی ،الجواهر ّ
2ــ َی َ
َقت اال َ
سوره زخرف ،آی ٔه .7١
سوره فجر ،آیات  30ــ  27و
سوره قمر ،آی ٔه  ٥٥و
3ــ
ٔ
ٔ
ٔ
4ــ نهج البالغه ،حکمت .4٥6
ِ
ِ
عی ِن ِهم؛نهج البالغه ،خطبه .١٩3
٥ــ َعظ َُم الخال ُق فی َان ُفس ِهم فَ َص ُغ َر ما دونَهو فی َا ُ
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وقتی که انسان به چنین شناخت و ایمانی رسید ،به طور طبیعی تسلیم خدا می شود ،بندگی او را
می پذیرد و در مقابل غیرخدا عزیز و تسلیم ناپذیر باقی می ماند.
به همین جهت امیرالمؤمنین از ما می خواهد که:
1
«بنده کسی مثل خودت نباش ،زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است».
ٔ
خود ارزیابی ()١

آیا تاکنون با کسی که عزت و کرامت شما رانادیده گرفته ،مواجه شده اید؟ چه عکس العملی نشان
داده اید؟

اسوه های عزت در برابر ستمگران

پیشوایان ما با تکیه بر بندگی خداوند و پیوند با او توانستند در سخت ترین شرایط ،عزت مندانه زندگی
کنند و هیچ گاه تن به ذلت و خواری ندهند.
محاصره طاقت فرسای مشرکان مکه بود و جز حضرت
هنگامی که در
برای مثال ،پیامبر اکرم
ٔ
ابوطالب و حضرت خدیجه و یارانی اندک و فقیر ،پشتوانه ای نداشت ،به بزرگان مکه که به او
وعده ثروت و قدرت و ریاست بر این شهر را می دادند ،فرمود « :اگر اینان خورشید را در دست راستم
ٔ
2
و ماه را در دست چپم بگذارند ،از راه حق دست برنمی دارم و تسلیم نمی شوم».
نوه گرامی و عزیز آن حضرت ،امام حسین  ،آنگاه که یزیدیان با بیش از سی هزار جنگجو ،ایشان
ٔ
را محاصره کردند و از او خواستند که زیر بار بیعت با یزید برود ،فرمود:
3
«مرگ با عزت از زندگی با ذلت ،برتر است».
حضرت زینب  ،خواهر شجاع امام نیز پس از تحمل انبوه مصائب و سختی ،که یکی از آنها
جمله تحقیرآمیز عبید اللّٰه بن زیاد ،حاکم کوفه که گفت:
می تواند انسان را درهم شکند ،در پاسخ به ٔ
4
دیدی خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟ با قدرت فرمود[ :در این واقعه] جز زیبایی ندیدم.

تمرین ایستادگی در برابر تمایالت پست

هر انسانی ،در درون خود ،گاه و بی گاه با تمایالت و خواسته هایی روبه رو می شود ،که پاسخ مثبت
دادن به آنها ،عزت نفس را ضعیف می کند و انسان را به سوی خواری و ذلت سوق می دهد.حال
 ١ــ نهج البالغه ،وصیت نام ٔه امام به فرزند گرامی خود امام حسن
سیره ابن هشام ،ج  ،١ص .2٥6
2ــ ٔ
3ــ اللهوف ،سید بن طاووس ،ص .22
4ــ همان ،ص .3٥

نامه .3١
ٔ ،
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اگر این پاسخگویی ادامه یابد ،خواری و
ذلت انسان را احاطه می کند ،به طوری
که در برابر هر خواست نامشروع درونی و
بیرونی مقاومت نمی کند و به سرعت تسلیم
می شود.
نوجوانی و جوانی بهترین زمان برای
پاسخ منفی دادن به این تمایالت گاه و بیگاه است .انسانی که در این دوره سنی به سر میبرد ،هنوز به گناه
عادت نکرده و خواستههای نامشروع در وجود او ریشهدار نشده است و به تعبیر پیامبر اکرم  ،چنین
کسی به آسمان نزدیکتر است .یعنی گرایش به خوبیها در او قویتر است .بنابراین نوجوان و جوان،
بهتر از هر آدمی میتواند ایستادگی در برابر تمایالت منفی را تمرین کند و عزت نفس خود را تقویت کند.

خود عالی و خود دانی

ریشه این تمایالت در وجود انسان چیست؟
ممکن است بپرسید ٔ
این سؤال مناسبی است که پاسخ آن می تواند راهگشای ما برای رسیدن به عزت و دوری از ذلت باشد.
حقیقت این است که انسان دارای دو دسته از تمایالت است:
اول :تمایالت عالی و برتر ،مانند تمایل به دانایی ،عدالت ،شجاعت ،حیا ،ایثار و ُحسن خلق ،که
ّ
مربوط به روح الهی و معنوی انسان هستند .ما با رسیدن به این تمایالت احساس موفقیت و کمال
می کنیم و از آنها لذت می بریم.
دوم :تمایالت دانی ،مانند تمایل به ثروت ،شهرت ،غذاهای لذیذ ،زیورآالت و رفاه مادی ،که مربوط
به بُعد حیوانی و دنیایی انسان است و وقتی به این تمایالت دست می یابیم ،از آنها لذت می بریم و
خوشحال می شویم .انسان ها به طور طبیعی به این قبیل امور میل دارند و عالقه نشان می دهند ،زیرا
الزمه زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی توان زندگی کرد یا زندگی سخت و مشکل می شود.
اینها ٔ
تمایالت بُعد حیوانی در ذات خود بد نیستند ،اما نسبت به بُعد معنوی و الهی ،بسیار ناچیز و پایین ترند
و قابل مقایسه با آن تمایالت نیستند.
پس چه موقع این تمایالت بد می شوند؟
آنگاه که انسان ،این تمایالت را اصل و اساس زندگی قرار دهد و فقط در فکر رسیدن به آنها باشد
و از تمایالت الهی خود غافل بماند .حد و مرز توجه به این تمایالت را خدا می داند و خداوند با احکام
خود چگونگی بهره مندی از این تمایالت را مشخص کرده تا انسان بتواند در عین بهره مندی از آنها ،به
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رشد و کمال واقعی خود برسد.
از این رو هر انسانی در درون خود با دو دعوت روبه روست :دعوت عقل و وجدان یا همان
حد نیاز به تمایالت فروتر پاسخ دهیم و فرصتی فراهم کنیم که
«نفس ّلوامه» ،که از ما می خواهد در ّ
تمایالت معنوی و الهی در ما پرورش پیدا کند و آن زیبایی ها وجودمان را فرا بگیرند.
دعوت دیگر ،دعوت هوی و هوس یا همان «نفس ّاماره» است که از ما می خواهد فقط به تمایالت
بُعد حیوانی سرگرم و مشغول باشیم و از تمایالت عالی و برتر غافل بمانیم.
انسانی که به هوی و هوس پاسخ مثبت می دهد و تسلیم می شود ،قدم در وادی ذلت گذاشته و از راه
رشد باز می ماند .پس از این مرحله است که وقتی در برابر ستمگران و قدرتمندان قرار گرفت ،زیر بار
ذلت می رود و تسلیم خواسته های آنها هم می شود.
ِ
تمایالت ِ
پست درون خود شکستخورده
بنابراین ،کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت میدهد ،ابتدا در مقابل
و تسلیم شده و سپس مغلوب زورگویان و قدرتمندان گردیده و تسلیم خواسته های آنان شده است.
تحقیقات نشان می دهد که اکثر مجرمان و گناهکاران افرادی فاقد عزت نفس هستند یا عزت نفس
بسیار پایینی دارند ،درحالی که اکثر انسان های مفید و نیکوکار جامعه دارای عزت نفس باالیی می باشند
و کمتر مرتکب گناه می شوند.
خودارزیابی ()٢

با توجه به آیات و احادیث و نکاتی که در درس آمده جاهای خالی را تکمیل کنید.
تسلیم و بندگی خداوند ← .............................
احساس حضور در پیشگاه خداوند ←  ........................و ........................
غفلت از خداوند ←  ........................و ........................
ع ّزت نفس ← حفظ پیمان با خدا و ........................
ذل ّت نفس ←  .............................و سستی در عزم و تصمیم
فقیری که دارای ع ّزت نفس باشد  ...............................نمی کند .گدا ،ابتدا
 ...............................و سپس گدایی می کند .جوانی که ع ّزت نفس دارد ،در برابر
 ...............................نمی شکند.
انسان عزیز در برابر  ....................................شکست ناپذیر و در برابر مردم
 ..............................است.
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بیشتربدانیم
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1ــ دلق :لباس پشمینه
4ــ نوازنده :نوازشکننده
7ــ دولت :اقبال و نیک بختی
10ــ پندارُ :عجب و تکبر
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2ــ فرازنده :برپا کننده ،سازنده
5ــ نژند :غمگین
 8ــ ُسفتن :تراشیدن و سوراخ کردن
11ــ خس :کاه و علف ،فرومایه

گ
� اور�خ � �ب امی
ه خ� ت

3ــ وی :در اصل «و ای» بوده
 6ــ َجیب :یقه ،گریبان
9ــ رخش :اسب
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ترجمه

کسانى که ايمان آورده و کسانىکه در راه خدا هجرت کرده و جهاد نمودهاند ،آنان به
رحمت خدا اميدوارند ،و خدا آمرزنده و مهربان است.
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از تو درباره شراب و قمار

مىپرسند .بگو :در آن دو گناهى بزرگ و براى مردمان سودهايى است ،و گناه آن دو از
سودشان بزرگتر است .و از تو مىپرسند که چهچيزى انفاق کنند؟ (اى پيغمبر) بگو:
آنچه را که از هزينه زندگى زياد آيد [يا آنچه را که از قوت و خوراک سال افزون گردد].

بدينسان خداوند آيات و نشانهها را براى شما بيان مىکند ،باشد که درباره سعادت دنيا و

آخرت خود بينديشيد.
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آرى باشد که درباره سعادت دنيا و آخرت خود بينديشيد .و از تو درباره يتيمان

مىپرسند .بگو :اصالح امور آنان به گونهاى که برايشان سودمند باشد نيکى است ،و

اگر با آنان همزيستى کنيد ،آنها برادران شمايند ،پس مانند ديگر مسلمانان با آنان رفتار

کنيد؛ نه حقشان را تباه سازيد و نه خود را سخت به زحمت بيفکنيد ،که خداوند فسادگر
و اصالحگر را مىشناسد و آن دو را از هم مشخص مىسازد .و اگر خدا مىخواست،

شما را در مورد يتيمان به زحمت مىانداخت [ولى چنين نکرد] چراکه خداوند مقتدرى
حکيم است.
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و زنان مشرک را به همسرى نگيريد تا اينکه ايمان بياورند ،و قطعاً کنيزى که باايمان

است ،بهتر از زن آزادى است که مشرک باشد ،هرچند زيبايىاش شما را به شگفت
آورد .و زنان باايمان را به همسرى مشرکان درنياوريد تا اينکه ايمان بياورند .بىترديد،

بردهاى که مؤمن است ،بهتر از مرد آزادى است که مشرک باشد ،هرچند به مال و ثروتش

شما را به شگفت آورد .آنان با گفتار و کردارشان به شرک فرامىخوانند که فرجام آن
چيزى جز آتش نيست ،و خداوند به اذن خود ــ بىآنکه کسى يا چيزى او را ناچار کرده

باشد ــ به بهشت و آمرزش فرامىخواند و آياتش را براى مردم بيان مىکند ،باشد که

حقايق را دريابند.
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مقدس
پیوند ّ

رسول خدا « :هيچ بنايی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نيست».
خانواده مقدس ترين نهاد و بنای اجتماعی نزد خداست .اين نهاد با ازدواج زن و مرد به وجود
می آيد و با آمدن فرزندان کامل می شود .با تولد فرزندان ،زن و مرد ،مادر و پدر بودن را تجربه
می کنند و فرزندان را در دامان خود میپرورانند .در اين درس میخواهيم درباره اين نهاد مقدس
صحبت کنيم تا بدانيم:
زمينههای جذب زن و مرد به يکديگر برای تشکيل خانواده کداماند؟
اهداف تشکيل خانواده چيست؟
همسر مناسب بايد چه ويژگی هايی داشته باشد؟
1

زويج ،من ال يحضره الفقيه ،شيخ صدوق ،ص .409
١ــ ما ب ُ ِـنی ِبناءٌ ِفی ِاالسالمِ َا َح ُّب ِالَی الل ِّٰه ِم َن ال َّت ِ
َ
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تدبر در قرآن

ِ
1ــ و ِمن آیاتِ
ِ
َزواجا لِتَسکُنوا ِالَیها َو َج َع َل بَینَکُم َم َو َّد ًة َو
ـه اَن َخل ََق لَکُم من اَن ُفسکُم ا ً
َ
ٰ
1
رحم ًة ِا َّن فی ٰذلِکَ َل ٍ
یات لِ َقو ٍم َیتَ َفکَّرو َن
َ َ
و از نشانه هاى خدا آن است که همسرانی از [نوع] خودتان براى شما آفريد تا با آنها آرامش
يابيد و ميان شما «دوستی» و «رحمت» قرارداد .همانا که در اين مورد ،نشانههايى است برای
کسانی که تفکر میکنند.
ِ
ِ
ِ
ِ
ـنین َو َح َف َد ًة َو
2ــ َو ال ّٰل ُه َج َع َل لَکُم من اَن ُفسکُم ا ً
َزواجا َو َج َع َل لَکُم من اَزواجکُم بَ َ
2
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
عمةِ ال ّٰل ِه ُهم َیک ُفرو َن
َر َز َقکُم م َن ال َّط ّیبات َا َف ِبالباط ِل ُیؤمنو َن َو بِن َ
و خداوند براى شما همسرانی از [ نوع] خودتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان
و نوادگانی نهاد و از پاکيزهها به شما رزق و روزى داد .حال ،آيا آنان به باطل ايمان میآورند و به
نعمت الهی کفران مى ورزند؟
در اين آيات تفکر کنيد و به سؤاالت پاسخ دهيد.
١ــ هدف از تشکيل خانواده چيست؟
٢ــ نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟
٣ــ خداوند چه چيزهايی را به عنوان آيات و نشانه های خود معرفی کرده است؟

شخصیت انسانی زن و مرد

کلمات «إنس»« ،انسان»« ،بنی آدم» و «ناس » در قرآن کريم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر
آيه ای که با اين کلمات همراه باشد ،به زن و مرد ،هر دو مربوط میشود؛ زيرا حقيقت انسان را روح او
تشکيل میدهد و روح انسان نه مذکّر است و نه مؤنّث .زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر ،استعدادها
و ويژگیهای فطری يکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره گرفتن از آن ويژگیهای فطری میتوانند به
آن هدف مشترک ،يعنی قرب الهی و بهشت جاويد برسند.
بیشتربدانیم

جایگاه زن در قرآن و مقایسۀ آن با تورات و انجیل
در دورهای که قرآن کريم بر پيامبر اکرم
نازل شد ،بيشتر مردم ،مرد را در خلقت برتر از زن
حوا و زندگی آنها در بهشت اوليه و بيرون شدنشان از
میشمردند اين موضوع ،در داستان خلقت آدم و ّ
آيه .21
1ــ
سوره رومٔ ،
ٔ
آيه .72
2ــ
سوره نحلٔ ،
ٔ
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آنجا نمود بيشتری داشت.
ِ
دنده چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را
به طور مثال ،در سفر (بخش) پيدايش تورات آمده که ّ
حوا از ٔ
حوا رفت
ميوه درخت ممنوعه تشويق نمود؛ به اين صورت که شيطان به سراغ ّ
اغوا و گمراه کرد و به خوردن ٔ
حوا به نزد آدم رفت و آن قدر اصرار کرد تا او را
و به
ٔ
وسوسه او پرداخت .وقتی شيطان ّحوا را فريب دادّ ،
راضی نمود که با هم به درخت ممنوعه نزديک شوند و از ميوه آن بخورند 1.اين کتاب که هم اکنون نيز کتاب
مقدس يهوديان و مسيحيان است ،چنين نگاهی به زن را به پيروان خود منتقل میکند و در مورد خروج از
بهشت ،زن را مقصر نشان میدهد و او را به گناه نزديکتر میداند.
مقدس (تورات و اناجيل) مسيحيان معتقدند زن منبع هر شر و فساد در عالم
بر اساس آموزه های کتاب ّ
است .زن ستيزی و شر انگاری وی ،در تمام دورانی که کليسا بر غرب سيطره داشت از طرف کشيشان
کليسا ترويج می شد .اما قرآن کريم ،در همان عصری که غرب بدترين خشونت ها و تحقيرها را عليه زن
جامعه جاهلی نازل شد .جامعه ای که برخی از آنان داشتن دختر را ننگ می دانستند و
روامی داشت ،در
ٔ
2
رفتاری خشن و قهرآميز با زنان و دختران داشتند .قرآن کريم ،در تقابل با فرهنگ رايج آن زمان ،به زن
شخصيت انسانی بخشيد و معيار کرامت را نه براساس جنسيت بلکه براساس فضايل انسانی و ايمان و تقوا
قرار داد .قرآن کريم ،در بيان داستان خلقت ،مرد را برتر از زن قرار نمیدهد .اوال ً قرآن میفرمايد که زن
از همان جنس مرد آفريده شده است 3.و در داستان بيرون رفتن آنها از بهشت هم میفرمايد که شيطان هر
دو را با هم فريب داد 4.همچنين میفرمايد خداوند انسانها را از يک مرد و يک زن آفريده و هيچکدام در
5
پيشگاه خدا بر ديگری برتری ندارند ،مگر به تقوا.

نقشهای مکمل

خداوند ،زن و مرد را به گونهای آفريده که زوج يکديگر باشند 6،يعنی در کنارهم قرار گيرند و يکديگر
را کامل کنند .زن و مرد اگرچه در ويژگی های انسانی باهم مشترک هستند و خداوند برای هردو هدف
واحدی معين کرده است ،اما از جهت «زن بودن» و «مرد بودن» ،يعنی از نظر خصوصيات جسمی
باهم متفاوت اند .اين تفاوت ها به گونه ای است که هردو را به هم نيازمند کرده است؛ بدون اينکه يکی بر
ديگری برتری داشته باشد .زيرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست  7و هر انسانی میتواند آن را در
8
وجود خود پرورش دهد.
١ــ تورات ،سفر پيدايش ،اصحاح  ٢٥، ٢ـ  ٢٣و اصحاح ٧، ٣ـ.١
آيه .58
٢ــ سوره نحلٔ ،
آيه .١
٣ــ
سوره نساءٔ ،
ٔ
آيه.٢٠
اعراف،
سوره
4ــ
ٔ
ٔ
آيه .١٣
 ٥ــ
سوره حجراتٔ ،
ٔ
آيه .٨
نبأ،
سوره
6ــ
ٔ
ٔ
آيه .١٨٧
٧ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
8ــ نظام حقوق زن در اسالم ،استاد شهيد مطهری ،ص .١١٩
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تفاوتهای ميان زن و مرد به جهت وظايف
برعهده هريک از زن و
مختلفی است که خالق حکيم
ٔ
شوهر نهاده است تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگی
مشترک و خانوادگی نقشهای خاصی را بر عهده
بگيرند و يک خانواده متعادل را پديد آورند .بهطور
مثال ،توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی بيشتر مردان برای آن است که زن با محبت مادری،
فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن نانآور خانواده باشد.

آمادگی برای ازدواج

دوره جوانی وارد مرحله مسئوليتپذيری میشود و اين شايستگی
انسان ،با رسيدن به ّ
سن بلوغ و ٔ
را به دست میآورد که مخاطب خداوند قرار گيرد و از هماکنون برای سعادت خود و خانوادهای که
آينده نزديک تشکيل خواهد داد ،برنامهريزی نمايد .مهمترين اين برنامهها در مورد تشکيل خانواده
در ٔ
عبارتاند از:
1ــ تقويت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ
2ــ مشخص کردن هدفهای خود از تشکيل خانواده
3ــ شناخت معيارها و شاخصهای همسر مناسب
4ــ شناخت ويژگیهای روحی زن و مرد
در اين درس به تبيين برخی از اين موارد می پردازيم:
تقویت عفاف و پاکدامنی
دوره گذر از
دوره بلوغ تا ازدواج يکی از حساسترين و ارزشمندترين دورههای عمر انسان است و ٔ
ٔ
کودکی و ورود به بزرگسالی و پذيرش مسئوليتهای زندگی است .اگر نوجوان و جوان ،اين دوره را با پاکی
و پاکدامنی بگذراند و در حالی به زندگی مشترک با همسرش وارد شود که آلوده به گناه و فحشا نشده باشد،
راه رسيدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسيار هموار کرده است.
قرآن کريم از دختران و پسران میخواهد که قبل از ازدواج ،حتماً عفاف پيشه کنند تا خداوند به
رابطه غيرشرعی،
بهترين صورت زندگی آنان را سامان دهد .١همچنين میخواهد که به هيچ وجه درپی
ٔ
چه پنهان و چه آشکار با جنس مخالف نباشند ،٢که زيان آن تا قيامت دامن گير آنان خواهد شد و در
آيه .٣٣
١ــ
سوره نورٔ ،
ٔ
آيه .٢٥
نساء،
سوره
٥؛
آيه
مائده،
سوره
٢ــ
ٔ
ٔ
ٔ
ٔ
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نسلهای آنان تأثير بدی خواهد گذاشت.
هر جوانی به طور فطری و طبيعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود
رابطه غيرشرعی با جنس مخالف نداشته است .کسی که چنين خواسته ای دارد ،بايد
را حفظ کرده و
ٔ
خودش نيز اينگونه باشد .همچنين هرکس که خواستار آن است تا ديگران به اعضای خانواده او نظر
سوء نداشته باشند ،خودش هم بايد چنين باشد .نظام هستی بر عدالت استوار است .١عمل هرکس،
عکسالعملی دارد که قسمتی از آن در اين جهان ظاهر میشود و تمام آن در آخرت.
بیشتربدانیم
اقدامات زیر برای حفظ عفاف و پاکدامنی بسیار مؤثر است:
1ــ کنترل نگاه و استقامت در برابر تحريک ديگران برای ديدن يک فيلم يا يک پيام نامناسب و يا
حضور در مجالس گناه آلود و توانايی «نه» گفتن به آنها؛
2ــ انتخاب دوست ديندار و نمازخوان و معاشرت نکردن با افراد بیبندوبار؛
3ــ استفاده از لباس مناسب با شأن و منزلت انسان مسلمان؛
4ــ انجام درست و به موقع نماز ،به خصوص به صورت جماعت و با حضور در مسجد و شرکت در
جلسات مذهبی ،مانند مجالس دعای کميل و دعای ندبه ،اعياد و عزاداریها و سخنرانیهای پر محتوا؛
5ــ مشغول بودن به کارهای ضروری ،مانند درس خواندن ،انجام کارهای منزل ،پرداختن به کارهای
فنی و هنری ،همکاری در بسيج ،کانونهای فرهنگی و بنيادهای خيريه؛
6ــ رعايت جنبه های حالل و حرام در ارتباط با جنس مخالف؛
7ــ خواندن داستانهايی درباره سيره و رفتار پيامبر اکرم  ،حضرت فاطمه و امامان بزرگوار
و کسانی که پيرو آنان بودهاند ،همچون شهدای دفاع مقدس؛
 ٨ــ توجه به نصيحتها و خيرخواهیهای پدر و مادر.

توجه به اهداف ازدواج
درباره هدف خود از ازدواج فکر کنيم و هوشمندانه وارد اين مرحله از
شايسته است که به تدريج
ٔ
زندگی شويم .البته برای تشکيل خانواده در متون دينی اهدافی ذکر شده است که بعضی از آنها را در
اينجا ذکر میکنيم .خوب است که ما نيز در بحث ازدواج همين هدف ها را در نظر بگيريم.
زمينه ازدواج ،نياز جنسی مرد و زن به يکديگر است .اين
اول .پاسخ به نیاز جنسی :ابتدايیترين ٔ
نياز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز میشود ،اولين کشش و جاذبه را ميان زن و مرد ايجاد میکند
و آنان را به سوی تشکيل خانواده میکشاند .بر اثر ازدواج و پاسخ صحيح به اين نياز ،هرکدام از مرد
١ــ ِبالع ِدل ِ
رض ،عوالی الئالی ،شيخ محمدبن علی بن ابراهيم أحسائی ،ج ،4ص .١٠٣
الس ُ
قامت َّ
ماوات َو اال َ ُ
َ
َ
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و زن به يک آرامش روانی میرسند.
دوم .انس با همسر :هريک از زن و مرد ،عالوه
بر نياز جنسی ،نيازمند به زندگی با ديگری هستند و
اين نياز نيز پس از بلوغ آشکار میشود .اين نياز به
گونهای است که اگر فردی از راههای نامشروع نياز
جنسی خود را برطرف کند اما بدون همسر زندگی
کند ،باز هم يک بیقراری و ناآرامی او را آزار میدهد
که فقط با بودن در کنار همسر برطرف میشود.
سوم .رشد و پرورش فرزندان :خانواده بستر
ثمره پيوند زن و مرد و
رشد و بالندگی فرزندان است و هيچ نهادی نمی تواند جايگزين آن شود .فرزندٔ ،
تحکيمبخش وحدت روحی آنها است .آنان دوام وجود خود را در فرزند میبينند و از رشد و بالندگی
او لذت میبرند.کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند تربيت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و
مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدين را هم رديف طاعت و عبوديت خود قرار داده است.
چهارم .رشد اخالقی و معنوی :پسر و دختر جوان با تشکيل خانواده ،از همان ابتدا زمينههای
فساد را از خود دور میکنند ،مسئوليتپذيری را تجربه مینمايند ،مهر و عشق به همسر و فرزندان را در
خود پرورش میدهند ،با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی ،به درجات معنوی
باالتری نايل می شوند.

انتخاب همسر و مسئولیت آینده

پس از تعيين هدف ازدواج ،انتخاب همسر مناسب مطرح میشود .طبق مقررات اسالمی ،رضايت کامل
دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام بگيرد ،باطل است و مشروعيت ندارد.
داشتن قدرت انتخاب ،ارزشمند و درعين حال ،مسئوليتآور است .برای موفق شدن در اين مسئوليت،
بايد بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد .همواره ديدهايم که عالقه و
محبت به يک شخص ،چشم و گوش را میبندد و عقل را به حاشيه میراند .اين سخن زيبای امام علی
مربوط به مواردی از همين قبيل است:
الش ِ
ِ 1
یء يُعمی َو يُص ُّم
«عالقه شديد به چيزی ،آدم را کور و کر میکند».
ُح ُّب َّ
ٔ
از اينرو ،پيشوايان دين از ما خواستهاند که در مورد همسر آينده با پدر و مادر خود مشورت کنيم تا
١ــ خاتمة المستدرک ،ميرزای نوری ،ج ،١ص .٢٠١
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به انتخابی درست برسيم .پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند ،معموال ً مصلحت و خوشبختی او
را درنظر میگيرند و به علت تجربه و پختگیشان ،بهتر میتوانند خصوصيات افراد را دريابند و عاقبت
ازدواج را پيشبينی کنند.
البته پدران و مادران نبايد نظر خود را بر فرزندانشان تحميل کنند و آنها را به ازدواجی ناخواسته
بکشانند .شايسته است محيط خانواده ،محيط همدلی ،اعتماد به بزرگترها ،شنيدن نظرات يکديگر و
محيط محبت و خيرخواهی باشد تا بهترين تصميمها گرفته شود و کمتر به حسرت و پشيمانی منجر شود.
دانش تکمیلی

اگر میخواهيد بدانيد چرا در دين اسالم اجازه پدر در ازدواج دختر ضروری است ،به سايت
گروه قرآن و معارف ،بخش « دانش تکميلی» مراجعه کنيد.

معیارهای همسر شایسته

از نظر قرآن کريم ،مهمترين معيار همسر شايسته ،باايمان بودن اوست .1هر قدر ايمان يک فرد قویتر باشد،
2
شايستگی او برای همسری بيشتر است .البته معيارهای ديگری نيز که بايد مورد توجه قرارگيرند ،عبارتاند از:
معیارها

رتبه

اصالت خانوادگی
اخالق خوب و خوش رويی
پوشش مناسب اسالمی
عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف
صداقت با همسر
انجام عبادات ،بهخصوص نماز

رتبه

معیارها
عاقل و فهيم بودن
کسب و کار حالل
سالمت جسمی و روانی
قناعت در زندگی
زيبايی و مورد پسند بودن
داشتن دوستان درستکار و سالم

فعالیتکالسی

در جدول باال ،معيارها را براساس نظر خودتان رتبه بندی کنيد و علت را در هر مورد بيان کنيد.

راه های شناخت همسر

درباره همسر آينده را نبايد با معاشرتهايی که منشأ آن تنها هوسهای زودگذر است ،اشتباه
تحقيق
ٔ
آيه .٢٢١
١ــ سوره بقرهٔ ،
٢ــ برای کسب اطالع بيشتر ،به کتاب «خانواده در قرآن» دکتر احمد بهشتی و «همسرداری» آيت اللّه ابراهيم امينی ،مراجعه کنيد.
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روحيه همسر و
کرد.تجربه نشان داده است که اينگونه معاشرتها ،هرچند با عنوانهايی مانند شناخت
ٔ
يا پی بردن به نقاط تفاهم يکديگر باشد ،نتيجهبخش نيست و آثار زيانباری دارد که به خاطر همان آثار،
اجازه اينگونه معاشرتها را به ما نداده است .در اين معاشرتها ،معموال ً احساسات بر هر دو
خداوند
ٔ
نفر حاکم میشود و دختر و پسر شخصيت واقعی خود را پنهان می کنند و هر طرف اصرار دارد خود
را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب ديگری واقع شود .معموال ً  ،بيشتر اين معاشرتها به سستی
رابطه و جدايی میانجامند.
بیشتربدانیم
متناسب با فرهنگ اسالمی ،راههای زير برای شناخت کسی که تمايل به ازدواج با او را داريم ،پيشنهاد
میشود:
خانواده همسر و موقعيت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار.
درباره
1ــ تحقيق
ٔ
ٔ
2ــ شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنها معاشرت بيشتری دارد.
درباره روحيات و ُخلقيات همسر در محيط کار يا محل تحصيل.
3ــ تحقيق
ٔ
4ــ معاشرت خانوادههای دوطرف با يکديگر و بهرهبردن از تجارب پدر و مادر در اين معاشرتها.
5ــ مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان.
درباره موضوعات مختلف.
6ــ گفتوگو با يکديگر در جلسات حضوری و طرح نظرات و ديدگاهها
ٔ
بهتر است مسير شناخت همسر با مشارکت پدر و مادر طی شود که سرشار از تجربهاند و معموال ً به
آينده فرزند خود عالقهمند هستند.
مصلحت ٔ

زمان ازدواج

آمادگی برای ازدواج ،نيازمند دو بلوغ است :يکی بلوغ جنسی و ديگری بلوغ عقلی و فکری که
مدتی پس از بلوغ جنسی فرا میرسد .با رسيدن بلوغ عقلی ،جوان درمیيابد که بايد زندگی را بسيار
درباره
جدی بگيرد و برای آيندهاش برنامهريزی کند .توجه به داشتن شغل و پيداکردن کار ،فکرکردن
ٔ
هزينه خود و
ويژگیهای همسر ،تنظيم خرج و ٔ
دوری از بیبرنامهبودن از نشانههای بلوغ عقلی
فاصله ميان بلوغ جنسی و عقلی
است .نبايد
ٔ
با زمان ازدواج زياد شود و تشکيل خانواده به
تأخير افتد .به همين علت ،پيشوايان ما همواره
دختران و پسران را به ازدواج تشويق و ترغيب
کرده و از پدران و مادران خواستهاند که با کنار

155

هیــوا ؛ تخصصی ترین سایت مشاوره کشور
گذاشتن رسوم غلط شرايط الزم را برای آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم شدن
همه امکانات زندگی ،فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسيب نسازند.
ٔ
میفرمايد:
پيامبر اکرم
«کسی که ازدواج کند ،نصف دين خود را حفظ کرده است؛ پس بايد برای نصف ديگر ،از خدا پروا
1
داشته باشد».
جمله کوتاه ،اهميت ازدواج را بهخوبی میرساند و نشان میدهد که چگونه نيمیاز دينداری انسان
اين ٔ
با ازدواج ،حفظ و نگهداری میشود.
ايشان همچنين میفرمايد« :برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنيد تا خداوند اخالقشان
2
را نيکو کند و در رزق و روزی آنها توسعه دهد و عفاف و غيرت آنها را زياد گرداند».
امام صادق نيز میفرمايد:
3
«دو رکعت نماز شخص متأهل ،برتر از هفتاد رکعت نمازی است که شخص مجرد میخواند».
نبايد از ياد ببريم که ازدواج برای رفع نيازهای طبيعی و پاسخگويی به قانون خلقت انجام میشود و شايسته
است که به اين نيازهای طبيعی در «زمان مناسب» و به «شيوه صحيح» پاسخ دهيم.
شادابی ،سالمت جسمیو روحی ،رشد طبيعی ،احساس رضايت درونی ،کاهش فشار جنسی و سالمت
اخالقی جامعه از فوايد ازدواج در «زمان مناسب» است .تأخير در ازدواج سبب افزايش فشارهای روحی
و روانی ،روابط نامشروع و آسيبهای اجتماعی میشود.
4
«شيوه ناصحيح»
همچنين ،اگر فردی بخواهد به شيوهای غيراز شيوههای مطرح شده از سوی دين يعنی به
ٔ
به نياز جنسی خود پاسخ دهد ،درآنصورت ،لذت آنی برخاسته از گناه ،پس از چندی روح و روان فرد را
پژمرده میکند و شخصيت او را میشکند .اينگونه اشخاص ،به جای بازگشت به مسير درست ،برای فرار از
اين پژمردگی به افراط در گناه کشيده میشوند؛ اما نمیدانند که روحشان مانند تشنهای است که هرچه بيشتر
از آب شور دريا مینوشد ،بر تشنگیاش افزوده میشود و بیقراریاش شدت میيابد.
بیشتربدانیم
خواستگاری پسر از دختر یا دختر از پسر؟!
معموال ً خواستگاری از طرف پسر اعالم میشود و قبول و رضايت از طرف دختر صورت میگيرد.
١ــ اصول کافی ،کلينی ،ج ،٥ص  ٣٢٩؛ من ال يحضره الفقيه ،ابن بابويه ،ج  ،٣ص .٣٨٣
٢ــ نوادر ،راوندی ،ص .٣6
٣ــ کافی ،کلينی؛ ج ،٥ص ٣٢8؛ من ال يحضره الفقيه ،صدوق ،ج  ،٣ص .٣٨4
رساله
4ــ در اسالم ،عالوه بر ازدواج دائم ،ازدواج موقت نيز برای کسانی که امکان ازدواج دائم ندارند ،پيشنهاد شده است که احکام آن در ٔ
علميه مراجع تقليد و نيز در پايگاه گروه قرآن و معارف ،بخش «دانش تکميلی» ذکر شده است.
ٔ
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نشانه آن است که پسر بايد سؤال و درخواست کند و دختر میتواند بپذيرد ،يا رد کند .به تعبير
اين س ّنت ٔ
ديگر ،اين پسر است که ابتدا محبت خود را اعالم می کند و به دنبال دختر می آيد تا دختر اين اعالم محبت
را بررسی کند و پاسخ دهد .اين سنت ،برای احترام شخصيت دختر است.
البته ،طرح خواستگاری از سوی مرد ،به اين معنا نيست که دختران نمیتوانند همسر مناسب خود
را انتخاب کنند و خود را به وی معرفی نمايند .اين کار بهتر است به صورت غيرمستقيم صورت بگيرد،
مثال ً دختر به يکی از افراد نزديک و مورد اعتماد خود بگويد که وی را به عنوان يک مورد برای ازدواج،
به پسر مورد نظر خود پيشنهاد کند (.البته اين فرد واسطه نبايد در صحبت های خود با پسر يا خانواده
او حرفی از عالقه دختر به پسر مورد نظر به ميان آورد).خوبی اين روش اين است که اگر پسر تمايلی به
ازدواج با اين دختر را نداشت ،کرامت و عزت نفس دختر حفظ میشود.
با حضرت خديجه  ،پيش از نبوت بود .پيامبر اکرم
نمونه زيبای چنين موردی ،ازدواج پيامبر اکرم
ٔ
اين را میدانست؛ اما پس از اينکه
در مکه به درستکاری و امانتداری مشهور بود و حضرت خديجه
التجاره زيادی در اختيار پيامبر
مال
گذاشت و ايشان را برای يک سفر تجاری به شام فرستاد و امانتداری
ٔ
شيفته رفتار و اخالق پيامبر شد.
و درستکاری ايشان را در عمل ديد و اخالق
کريمانه پيامبر را مشاهده کردٔ ،
ٔ
اما پيامبر
به اين موضوع توجهی نداشت تا اينکه حضرت خديجه عالقه و محبت خود را به پيامبر،
درباره
با افرادی از خويشان خود که با ايشان نيز دوستی داشتند ،در ميان نهاد و آنان پيامبر را مطلع کردند و
ٔ
شخصيت ممتاز حضرت خديجه برای پيامبر سخنانی گفتند .پيامبر که حضرت خديجه را برای همسری
1
خود مناسب ديد ،خواستگاری اين بانوی بزرگوار را پذيرفت و ازدواج اين زوج خوشبخت ،صورت گرفت.
پاسخ سؤاالت شما
آیا دختران و پسران میتوانند قبل از ازدواج دوستی خارج از چارچوب شرع داشته باشند؟
قرآن کريم ،به صورت قاطع ،مردان و زنان را از ارتباط های غيرشرعی منع میکند و از مرد و زن
میخواهد که فقط براساس قوانين دين با يکديگر ارتباط داشته باشند .زيرا عاقبت روابط غيرشرعی،
2
زيان روحی و عاطفی برای هر کدام از زن و مرد است و به گسترش بیبندوباری در جامعه منجر میشود.
در بسياری از موارد ،افرادی که به دنبال اين گونه دوستی ها هستند ،به تعبير قرآن کريم ،قلبی مريض
3
بهانه ازدواج در آينده ،از
دارند و فقط به دنبال هوسرانی خود و سوءاستفاده از طرف مقابل میباشند؛ به ٔ
در دوستی وارد میشوند و پس از مدتی ،بدون دليل قانعکنندهای جدا میگردند و دوستی با ديگری را آغاز
تجرد و ورود به زندگی خانوادگی ،اعتماد به راهنمايی
دوره ّ
میکنند .بهترين راه عبور سالم و بیخطر از ٔ
١ــ يادداشت های استاد مطهری ،ج ،٥ص ١١٠؛ سالم بر خورشيد ،سيدعلی اکبر حسينی ،ج ،١ص ١١به بعد؛ زندگی حضرت محمد
سيدهاشم رسولی محالتی ،ص .٩١
آيه .٢٥
٢ــ
سوره نساءٔ ،
سوره مائدهٔ ،
آيه ٥؛ ٔ
ٔ
آيه .٣٢
٣ــ
سوره احزابٔ ،
ٔ

،
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خداوند و رعايت دستوراتی است که خدا به ما داده است .بنابراين ،شايسته است به نکات زير توجه کنيم:
1ــ هر انسانی ،چه زن و چه مرد ،کسی را برای همسری میپسندد که قبل از ازدواج ،عفيفانه زندگی
رابطه غيرشرعی نداشته باشد؛ زيرا میداند چنين کسی در طول زندگی مشترک
کرده و با جنس مخالف
ٔ
هم ،به او خيانت نخواهد کرد.
2ــ هرکس عفاف و پاکدامنی قبل از ازدواج را رعايت نکند و عامل انحراف ديگری شود ،کار او
در جهان بیپاسخ نخواهد ماند و مکافات آن در همين دنيا به صورتی به خودش باز خواهد گشت .اين
ضربه آن قاطع و محکم
مکافات ،عالوه بر مجازات سنگين اخروی است .چوب خداوند صدا ندارد ،اما ٔ
و در زمانی که گناهکار فکرش را هم نمیکند ،وارد میشود.
3ــ پسران غيور ،دختران ديگر را درجای خواهر خود قرار میدهند و همانطور که اگر نامحرمی از
روی هوس قصد تعرض به خواهرشان را داشته باشد ،غيرتشان به جوش میآيد ،همين حالت را نسبت به
اجازه بیحرمتی به او را نمیدهند.
دختران ديگر دارند و به خودشان
ٔ
آينده خود
4ــ دختران باحيا و عفيف ،همواره به اين فکر هستند که با همين حالت عفاف با همسر ٔ
خانه همسر گردند .از اينرو ،نمیگذارند هوس رانان متوجه آنها شوند .اين
روبهرو شوند و پاک وارد ٔ
دختران بهگونهای در خيابان ،مدرسه ،دانشگاه و ساير مراکز عمومی ،رفتوآمد میکنند که کمتر کسی به
خود اجازه دهد به آنان بیحرمتی کند.
همه آنان که با فريب فريبکاران وارد فضای هوسآلود میشوند ،پس از مدت کوتاهی دچار يک
 5ــ ٔ
زندگی تلخ میگردند که تا پايان عمر گريبانشان را رها نمیکند .زندگی اين افراد پر از شک و بددلی به
همسرشان است .آنان دائم با خود میگويند آيا همسرم قبل از ازدواج با من با کس ديگری نبوده است؟ آيا
اکنون با کسی رابطه ای ندارد؟ آيا...
6ــ توبه ،بهترين راه رهايی از دام فريبکاران است .اگر گاهی احساس بر عقل غلبه کرد و گناهی از
ما سر زد ،نبايد از رحمت خدا مأيوس شد و برای دومين بار فريب خورد و گفت« :آب که از سر گذشت،
اوليه خود برسد؛
توبه واقعی کاری میکند که انسان دوباره به پاکی ٔ
چه يک وجب ،چه صد وجب» .نهٔ ،
آيه )114
برنده بدیها هستند» ؛
(سوره هودٔ ،
ٔ
زيرا «نيکیها از بين ٔ
وظيفه جوانی که به بلوغ جنسی و عقلی رسيده ،اما هنوز امکان ازدواج پيدا
سوره نور
آيه ،33
ٔ
طبق ٔ
ٔ
نکرده است ،اين است که :
عـف ِف الَّذين ال ي ِج ِ
و ليست ِ
ـغنيهم اللّٰه ِمن فَ ِ
ِ
ضله راه عفاف را پيش گيرند کسانی که
کاحا َح ّٰتی ي ُ َ ُ ُ ُ
َ َ َ
َ َ َ
دون ن ً
ٰ
امکان ازدواج برايشان نيست تا خداوند از فضل خود نياز آنان را برطرف سازد.
قرآن کريم ،در مواردی که دختر يا پسر نمی توانند از طريق چارچوب های قرار داده شده در شرع،
غريزه
ارتباط برقرار کنند ،هيچ راهی جز عفاف و پاکدامنی و مهار نفس را نمیپذيرد؛ زيرا خدايی که
ٔ
جنسی را به انسان داده ،هم او به انسان نيروی ايمان و ارادهای بخشيده است که بتواند خويشتنداری
کند و مانع گناه شود .برای اينکه حفظ عفاف و مهار نفس آسانتر شود ،میتوان از اقدامات دهگانهای که
در درس قبل پيشنهاد شد ،استفاده کرد.
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ختم نبوت
گل ها همه آفتاب گردان اند
تدوين قرآن
قرآن از ديدگاه  114دانشمند جهان
قرآن و آخرين پديده های علمی
قرآن و آخرين پيامبر

حسين سوزنچی
سيد محمد حسين طباطبايی
محسن قرائـتی
موسوی گرمارودی
مرتضی مطهری
قيصر امين پور
علی کورانی
محمدمهدی عليقلی
جعفر رضايی فر
ناصر مکارم شيرازی

مدرسه
دفتر تنظيم و نشر آثار عالمه طباطبايی
مرکز فرهنگی درسهايی از قرآن
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صدرا
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معلم /دانش آموز
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معلم

معلم /دانش آموز

5
5

مرتضی مطهری

صدرا

معلم /دانش آموز

6

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

معلم

6

صدرا

معلم /دانش آموز

6

امام علی

مرتضی عسکری

جرج جرداق

صدای عدالت انسانی

جاذبه و دافعه علی

سيد جعفر شهيدی و سيد هاشم رسول

خالصه زندگانی اميرالمومنين

محالتی
مرتضی مطهری

سيری در نهجالبالغه
علی

انتشارات

مخاطب

درس

١و٢
١و٢
١و٢
١و٢
١و٢
1و2
3
3
3
3

فراسوی اديان (اميرمؤمنان
انديشمندان غيرمسلمان)

علی

در کالم

چهره درخشان اسالم
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سيره پيشوايان
ٔ
تاريخ خلفا

صلح امام حسن
بررسی نقش امام سجاد
امام باقر

در رهبری شيعه پس از واقع ٔه کربال
جلوه امامت در افق دانش
ٔ
پيشوای صادق
پيدای پنهان
صبح اميد

امام زمان
در گفتار ديگران
نگين آفرينش
هشت قدم در کوچه باغ انتظار
جامعه منتظر
آسيب شناسی
ٔ
واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت
واليت فقيه در بيان حضرت امام خمينی و رهبر معظم انقالب و
علمای اعالم «سؤاالت و شبهات رايج»
واليت فقيه به زبان ساده
در کوچه باغ آسمان
رمز پيروزی مردان بزرگ
چشم دل
جوانان و انتخاب همسر
نظام حقوق زن در اسالم
مطلع مهر
همسر اگر اين گونه می بود
سردلبران

اصول دين

معلم /دانش آموز

حمزه کريمخانی؛ سيدمحمدعلی صمدانی

دانش حوزه

معلم /دانش آموز

5

6

6

ابن ابی الحديد معتزلی

بنياد نهج البالغه

معلم

6

جعفر سبحانی

صحيف ٔه خرد

معلم /دانش آموز

6

محمد تقی صرفی

برگزيده

معلم /دانش آموز

6

سيد علی خامنه ای

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

معلم

6

سيدعلیخامنهای
مهدی پيشوايی

رسول جعفريان
شيخ راضی آل ياسين

ترجمه:سيدعلیخامنهای
محسن رنجبر
احمد ترابی

معلم /دانش آموز

٧و٨

مؤسسه ايمان جهادی

مؤسسه امام صادق
دليل ما

معلم /دانش آموز

٧و٨

دفتر نشر فرهنگ اسالمی

معلم /دانش آموز

٨

معارف

معلم /دانش آموز

٨

بنياد پژوهش های آستان قدس رضوی

معلم

٨

سيدعلی خامنه ای
پورسيد آقايی
جواد محدثی

دفتر نشر فرهنگ اسالمی
حضور
بوستان کتاب قم

جمعی از محققان
حسن محمودی
سيد محمدميرتبار
عبدال ّٰله جوادی آملی

بنياد مهدويت
بنياد مهدويت
بنياد فرهنگی مهدی موعود
اسراء

علی دوانی

محسن رنجبر
جواد محدثی
علی اصغر حسينی تهرانی
جعفر سبحانی
جواد محدثی
علی اکبر مظاهری
مرتضی مطهری
اميرحسين بانکی پور
راضيه محمدزاده
اميرحسين بانکی پور

ندای ايمان

دفتر تهيه و تنظيم فرهنگی فخر االئمه
بوستان کتاب
گنج معرفت
نسل جوان
سازمان تبليغات اسالمی
قديس
صدرا
حديث راه عشق
منير
حديث راه عشق

معلم /دانش آموز

٧و٨

معلم
دانش آموز
معلم /دانش آموز

٨
٩
٩

معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم /دانش آموز
معلم

٩
٩
٩
١٠

معلم

١٠

معلم /دانش آموز
معلم  /دانش آموز
معلم  /دانش آموز
معلم  /دانش آموز
دانش آموز
معلم /دانش آموز
دانش آموز
معلم /دانش آموز
دانش آموز

١٠
١١
١١
١١
١٢
١٢
١٢
١٢
١٢

معلم

٩
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سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی جهت ایفای نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و
برنامه درسی ملی جمهوری اسالمی ایران ،مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می کند .برای تحقق
این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان
دربارۀ کتاب های درسی نونگاشت ،کتاب های درسی را در اولین سال چاپ ،با کمترین اشکال به دانش آموزان و معلمان
ارجمند تقدیم نماید .در انجام مطلوب این فرایند ،همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پرورشی استان ها ،گروه های
آموزشی و دبیرخانۀ راهبری دروس و مدیریت محترم پروژه آقای محسن باهو نقش سازنده ای را بر عهده داشتند .ضمن
ارج نهادن به تالش تمامی این همکاران ،اسامی دبیران و هنرآموزانی که تالش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائۀ
نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده اند به شرح زیر اعالم می شود.
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4
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١٠
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١6
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٢٠
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نام و نام خانوادگی

بهمن ديناروند
صديقه اله ورديان آرانی
محمدرضا عباسی
عباس احمدی
سيده محبوبه حاجی سيد جوادی
سکينه کافی
عبدالرضا دريانورد
سيده سهيال عظيمی
زهرا شرفی
سيد احسان هندی
علی مسلمی
مژگان عاشوری
رضوان عطايی
فيروز نژاد نجف
اعظم خانی
رويا ربانی
فاطمه نجفی
طاهره سروری
زهرا شرفی
کلثوم نصيری
ام ليال شهری پور
محمدحسين افخمی
هاجر ذبيحی
راحله آقا محمدی

استان محل خدمت ردیف نام و نام خانوادگی استان محل خدمت
لرستان
تهران
تهران
مازندران
تهران
خراسان رضوی
خراسان رضوی
آذربايجان شرقی
تهران
تهران
زنجان
گيالن
تهران
آذربايجان شرقی
اصفهان
همدان
بوشهر
هرمزگان
مرکزی
تهران
آذربايجان شرقی
يزد
اصفهان
تهران

٢٥
٢6
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠
٣١
٣٢
٣٣
٣4
٣٥
٣6
٣٧
٣٨
٣٩
4٠
4١
4٢
4٣
44
4٥
46
4٧

زهرا اسماعيلی
فريبا صمدی
سليم جوانمردی
زهرا کاظم پور
فاطمه جوادزاده
آفاق گنجی مراد
ابوالفضل باشتنی
فاطمه زاده مهريزی
بدری نصيری
رضوان عطايی کچويی
شهين داورپناه
نسرين اشتياقی راد
اعظم عزتی وظيفه خواه
زهره جالليان دره
محبوبه کوزه گرها
زينب سليمان پری
منصوره حقی وديق
نازيال آذری
زينب فرهمند
مليحه هامون پور
فاطمه ياری بيگی
مريم فرجی
محمدعلی ابراهيمی

تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
تهران
قم

