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پیش از مطالعٔه كتاب، حتماً این قسمت را بخوانید.

سخنی با دبیران
همکاران عزیز، سالم بر شما

ابتدای هر درس  آیاتی از قرآن كریم و ترجمٔه آن، در  با قرائت قرآن كریم،  ُانس بیشتر دانش آموزان  برای  1ــ 
صحیح  آموزش  كه  آنجا  از  دارد.  اختصاص  قرائت  به  كالس  ابتدای  دقیقٔه   10 تدریس،  هنگام  در  است.  آمده 
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،از طریق رمزینه های سریع پاسخ مرور و تمرین كنند و در فرصت كوتاه كالس، 

متن تمرین شده را به صورت »جمله به جمله« بخوانند. 
2ــ این درس، وقتی نتیجه بخش خواهد بود كه عرصٔه 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 
را چندبار  كتاب  باشند  مجبور  دانش آموزان  كه  باشد  به گونه ای  نباید  ما  ارزشیابی  و  تدریس  دارد. روش  بستگی 
بخوانند و حفظ كنند. آن امتحان و آن ارزشیابی با اهداف این درس هماهنگ است كه امكان تحقیق، اظهارنظر 
انجام  این درس در دو بخش  نكات فوق، ارزشیابی  به  با توجه  برای دانش آموزان فراهم می كند.  و فكركردن را 

می گیرد.
بخش اول. ارزشیابی مستمر؛ شامل:

1ــ قرائت صحیح آیات شریفه: 4 نمره
2ــ انجام فعالیت های داخل درس )مانند تّدبر 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:

ـ قرائت آیات.  این ارزشیابی در پایان هر نیم سال انجام می گیرد كه شامل دو بخش است: 1ــ آزمون كتبی؛ 2ـ
استوار  نه حفظ كردن،  فهمیدن،  یعنی،  آموزشی؛  محتوای  كلی  رویكرد  بر اساس  باید  سؤال ها  كتبی،  آزمون  در 
باشد. باید محورهای كلیدی و اصلی محتوای كتاب، محور آزمون باشد و از نكات حاشیه ای و فرعی نباید برای 

طرح سؤال استفاده شود.



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.
2ــ ترجمٔه آیاتی که در مقابل صفحٔه قرائت و قبل از شروع درس آمده، جزء محتوای آموزشی نیست و صرفاً 
به دانستن مفاهیم این آیات دارند، قرار داده شده است. از این قسمت در  جهت آشنایی دانش آموزانی كه تمایل 
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.

5  ــ 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.

6  ــ به تناسب موضوعات درس ها، فیلم های کوتاهی در قالب رمزینه برای بخشی از محتوای هر درس در نظر گرفته شده  
است. این رمزینه ها که با عالمت  مشخص شده اند، صرفاً جهت یادگیری هر چه بهتر درس بوده و نباید از محتوای 

آن در ارزشیابی های مستمر و پایانی سؤال طرح شود.
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.
پایانی و آزمون ورودی  8  ــ فقط حفظ کردن آیات و روایاتی که با عالمت    مشخص شده برای آزمون 
دانشگاه ها ضروری است و می توان عین آن آیات و روایات و ترجمٔه آنها را از دانش آموزان پرسید. در سایر موارد، 

حفظ کردن عین آیات و روایات ضروری نیست، بلکه برداشت و استنباط از آنها اهمیت دارد.

از خداوند برایتان آرزوی بهترین ها را داریم.
گروه درسی قرآن و معارف اسالمی  
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مقصود  که  دانستیم  و  شدیم  آشنا  زندگی«  »هدف  با  گذشته  سال  در 
و  خوبی ها  همٔه  سرچشمٔه  او  »خداست«.  ما  زندگی  نهایی  محبوب  و 
زیبایی هاست و حرکت به سوی این خوبی ها به معنای نزدیکی به اوست. در 

حقیقت، راه دستیابی به همٔه کمال ها و زیبایی ها تقّرب به خداست.
همچنین آموختیم که موجودات جهان، از آِن خدایند و بازگشتشان هم به 
سوی اوست. در میان مخلوقات پیرامون ما، بازگشت انسان، یک بازگشت 
بنابراین،  ویژه است. معاد هر انسانی از عمل اختیاری او شکل می گیرد. 
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.
هدایتی خداوند  روش  با  زندگی،  و  دین  کتاب  از  بخش  این  در  امسال 
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.

یادآوری
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 تفکر  و  اندیشه

طراوت،  و  زیبایی  جلؤه  خداوند،  بی نظیر  نعمت  آب، 
نبود  در  است.  حیات  ادامٔه  عامل  و  زاللی  و  پاکی  مظهر 
آب، از آواز دلنشین پرندگان، طراوت و سرسبزی درختان 
و تبّسم گل های زیبا و رنگارنگ طبیعت اثری نخواهد بود.
آری، آب مایٔه حیات و اساس زندگی در جهان است. 

1
َوَجَعلنا ِمَن الماِء کُلَّ َشیءٍ َحیٍّ

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. 

 بَلَدًة َمیًتا  2
ٰ
لِـنُحـِییَ بِه

و  انسان شادابی  به روح و درون  به چیست؟ چه چیزی  بشر وابسته  اما راستی حیات روح 
طراوت می بخشد؟ چگونه می توان به این اکسیر حیات دست یافت؟

سوِل ِاذا َدعاکُم لِما ُیحییکُم3 یا َایَُّها الَّذیَن آَمنُوا استَجیبوا لِلِه ّٰ َو لِلـرَّ
چیزی  به  را  شما  که  آنگاه  بپذیرید؛  را  پیامبر  و  خدا  دعوت  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای 

فرامی خواند که به شما زندگی حقیقی می بخشد.
1ــ سورٔه انبیاء، آیٔه  30.

2ــ سورٔه فرقان، آیٔه  49.
3ــ سورٔه انفال، آیٔه  24.

بخش اّول

https://www.roshd.ir/111204-1-1
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َقو،ِم    ِانّى اَاخُف َعلـَیـــُم     ِمثَل ذي آمََن    ــی Lَو ـقاـَل ا
اَح زـاِب � ِمــثَل َدأِب  وَق،ِم ونٍح    َو عاٍد    َو ـثَ موَد ـَیو،ِم ال
ِ لـِعــباـِد  � ذ،نَی  مِن  ـَبعِدمِه  «  َو مَا اهللاُ ـیُرــی ُد ُظلمًـا   ل Lَوا
ـَقو،ِم  ِانّى اَاخُف عَلــَیــمُ ـَیو،َم الــتـناِد � ـَیو،َم ــُتَولّوَن َو ــی
مُدرِب،نَی    ما لـَــُم مَِن اِهللا مِن عاِصــٍم‘ َومَن ـیُضِلِل اهللاُ
ءَـஐُــم  ویُسُف مِ،ن قَبُل فَما ـَله{ مِن هاٍد � َو ـَلَقد ج ا
ّتَح  » ــم  ـبِ هஐُءَـ ِت    فَما  زِلــُتــم ف َشــٍّ    ِمّما ج ا ِّـن ـِباــلبَی
لَِک ذஐَا  ‘ ـ ً ِاذا هَلََک    قُلمُت  لَن ــبَیعََث اهللاُ ِمن ـَبعِده  َرسول
ذنـَی  جُیاِدلوَن L ـیُِضل اهللاُ    مَن  ُه َو مُرسٌِف  رُمــتاـٌب �  اِّ
ُهــم «  ـஐَ رُبَ  َمقــًتاـ ِعـنَد اِهللا تــى

نٍـ اَ ِت اِهللا    ـِبغرَیِ ُسلـط آـی ف
لَِک ـیَطَبُع اهللاُ عَل ـஐُّلِ قبَِل ذஐَذنـَی آَمنوا ‘ـ Lَوعـِنَد ا
ّرَصحً ا   ـَلعَل نِب ل ـ ُن   اٍّ  ام ٍَجـّبارٍ�َوقاَل ِفرـوَعُن هـی مـُتَکرَّبِ
ِه موساـِل ِلعَ ِال ِت   فَاَط ـو م اَ سباَب � اَسباَب الس اَبلُُغ ال
ءُ َعَمهِل ـِلِفروَعَن سو َ لَِک زُ نـّیِ ذஐَاِذـًباـ ‘َوـஐ}هاَُظـن َ َو ِانّ ل
اف تـَباٍب � ّ بــیِل « َوما ـஐَـیُد ِفرـوَعَن   ِال َعِن الس َودُص

سوَرةُ ��ِ�رــٍ

قرائت
سور ه غافر  40 جز ء  24 
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و آن کس که ایمان آورده بود گفت: اى قوم من، حقیقتاً من بر شما از روزی همانند 
  30 روِز ]عذاب[ اّمت هاى گذشته بیمناکم  

من از نظیر آن سّنتى که بر قوم نوح، عاد، ثمود و کسانى که پس از آنان بودند، جارى 
 31 شد بیم دارم، و خدا براى بندگان ظلم و ستم نخواسته است.   

و اى قوم من، به راستى من بر شما از روزی که مردم یکدیگر را ] به یاری هم[ صدا 
  32 می زنند مى ترسم؛  

]عذاب[  برابر  در  شما  براى  روز  آن  در  می  گریزید؛  و  می گردانید  روی  که  روزى 
خدا هیچ حمایتگری نیست و خدا هرکه را ]به خاطر اعمالش[ در بیراهه قرار دهد، 

 33 هدایت کننده ای برای او نیست.   
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 
از او رسولى برنمى انگیزد.این گونه، خداوند کسانى را که از حّد بگذرند و در شک 

 34 و تردید به سر برند، به بیراهه مى افکند.  
مى کنند.  مجادله  استواری  دلیل  هیچ  بدون  خداوند  آیات  دربارٔه  که  کسانى  همان 
]این کارشان[ خشم عظیمى نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده اند به بار مى آورد. 

  35 این گونه خداوند بر دل هر متکبر زورگویى مهر مى زند. 
و فرعون گفت: اى هامان، براى من بنایى مرتفع بساز ]تا بر فراز آن بروم،[ شاید به 

36 اسباب]وسایل و راه هایی[ دست بیابم   
وسایلی آسمانی، تا بدین طریق از خدای موسی اطالع یابم و البته من او را دروغگو 
درست  راه  از  و  گشت  آراسته  زشتش  کردار  فرعون  برای  این گونه  می پندارم. 
ولی  زد[،  نیرنگ هایی دست  به  با حق  مبارزه  برای  ]به همین جهت  شد  داشته  باز 

37 نیرنگ  های فرعون جز در تباهی نبود ]و او را به هدف نرساند[  

ترجمه
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هدا یت الهی

داشتن  به  دائمی  انسان  احتیاج 
باشد  نیازهایش  پاسخگوی  که  برنامه ای 
و سعادت او را تضمین کند، سبب شده 
شاهد  همواره  تاریخ  طول  در  که  است 
ارائه برنامه های متفاوت و گاه متضاد از 
این رو  از  باشیم.  بشری  مکاتب  جانب 
این سؤاالت در ذهن ایجاد می شود که:

اعتماد  بشری  مکاتب  به  می توان  آیا 
کرد و زندگی را بر اساس برنامه های آنان بنا نهاد؟ 

آیا انسان می تواند تنها با تکیه بر عقل، برنامٔه کاملی برای سعادت خود ارائه دهد؟
یک برنامٔه مناسب برای سعادت انسان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ 

آیا برنامه ای که فقط سعادت دنیای انسان را در بر بگیرد، کامل است؟
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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 مسکن. 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 پوشاک 

و مسکن تهیه می کند.
اما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی او نمی شود؛ زمانی که انسان، از سطح زندگی 
روزمّره 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 است1. پاسخ 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: 

»خدایا ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن آفریده ای«2
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 
ابدی را پس از مرگ آغاز خواهد کرد، نحؤه  به شکل دیگری ادامه می یابد و انسان زندگی  حیات، 
زندگی او پس از مرگ چگونه است؟«، »زاد و توشٔه سفر به جهان دیگر چیست؟« و »خوشبختی وی 

در آن سرا در گرو انجام چه کارهایی است؟«

ن�نم �ب س� ن ا��ت و همه �ش ن ا�ی ر م
ک

� اه �ن �نمرو�ن �ت �ی�ش
�نو دل  ا�وال  ا�ن  ل  ا�ن �ن را  �چ ه  �ک

ود �ب ه  �چ هر  �ب د�نم  م �آ ده ام  م �آ ا  �ب
�ک وط�نم3ا�ن  ی  �نما�ی �ن ر  �ن �آ ی روم  م ا  �ب

�ک به  �

1ــ با این سرمایه ها در درس دوم کتاب دین و زندگی پایٔه دهم با عنوان »پر پرواز« آشنا شده اید. 
2ــ َو اسَتفِرغ َاّیامی فی ما َخَلقَتنی َله و. دعای مکارم االخالق. 

3ــ دیوان شمس، مولوی.
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تدّبر در قرآن

3ــ کشف راه درست زندگی: راه زندگی یا »چگونه زیستن« که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی 
دارد، دغدغٔه دیگر انسان های فکور و خردمند است. این دغدغه از آن جهت جدی است که انسان 
فقط یک بار به دنیا می آید و یک بار زندگی در دنیا را تجربه می کند. بنابراین در این فرصت تکرارنشدنی، 
باید از بین همٔه راه هایی که پیش روی اوست، راهی را برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد 
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؟

در آیات سورهٔ عصر تدبر کنید و با کمک دوستان 
خود، به سؤاالت پاسخ دهید:

حیِم حٰمِن الـرَّ بِسِم الّلِٰه الـرَّ
وَ   الَعصِر، ِانَّ اِلنساَن لَفی ُخسٍر، ِالَّ الَّذیَن آَمنوا 

بِر َو َعِملُوا الّصالِحاِت َو تَواَصوا بِالَحِقّ َو تَواَصوا بِالصَّ
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( کامالً درست و قابل اعتماد باشد؛ زیرا هر پاسخ احتمالی و مشکوک نیازمند تجربه و آزمون 
راه های  که  به خصوص  نیست،  کافی  تجربه ای  چنین  برای  آدمی  محدود  عمر  که  حالی  در  است. 

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. 
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فعالیت کالسی
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؟

شیوۀ هدایت خداوند
خداوند هر دسته از مخلوقات را متناسب با ویژگی هایی که در وجودشان قرار داده است هدایت 
می کند.1  انسان ویژگی هایی دارد که او را از سایر مخلوقات متمایز می کند و همین امر سبب شده شیؤه 

هدایت او متفاوت باشد. 
یکی از این ویژگی ها، توانایی تعّقل و تفکر و ویژگی دیگر قدرت اختیار و انتخاب اوست؛ انسان، ابتدا 
دربارٔه 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. 
هدایت خداوند نیز از مسیر این دو ویژگی می گذرد؛ یعنی خداوند برنامٔه هدایت انسان را که در برگیرندٔه 
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. 
نبایدها، راه  بایدها و  با کسب معرفت و تشخیص  پیام الهی تفکر می کند و  با عقل خود در  انسان 

صحیح زندگی را می یابد و پیش می رود.

1ــ 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 
می کند تا آن کندوی مخصوص را بسازد )سورٔه نحل، آیٔه 68(.

انتظار  چه عاقبتی در  دقیقاً  و  دارند  از مرگ، چه سرنوشتی  انسان ها، پس  که  بداند  2ــ همچنین 
آنهاست.

https://www.roshd.ir/111204-1-3
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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 

باالتر است.«1
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 
برنامٔه دیگری غیر از برنامٔه خداوند نمی تواند پاسخ درستی به آن نیازها بدهد، انسان زیان خواهد کرد و 

با دست خالی به دیار آخرت خواهد شتافت.

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

خداوند، در قرآن کریم دربارهٔ تمام و کامل شدن حجت الهی با فرستادن انبیا فرموده است:
ُسِل .... 2 ٌة بَعَد الرُّ ریَن َو ُمنِذریَن لِئاَل ّ َیکوَن لِلّناِس َعلَی الّلِٰه ُحجَّ ُرُساًل ُمبَِشّ

پیامبران، برای مردم در  بعد از آمدن  تا  باشند،  بیم دهنده  رسوالنی )را فرستاد که( بشارت دهنده و 
مقابل خداوند، دستاویز و دلیلی نباشد...

خداوند با ............................................. راِه ................................. 
را بسته است و حجت را بر بندگان تمام کرده است.

1ــ اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 19.
2ــ سورٔه نساء، آیٔه 165.

تکمیل کنید
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طرح  آن  از  سؤالی  دانشگاه  ورودی  آزمون های  و  پایانی  امتحانات  در  و  بوده  دانش آموز  اطالعات  توسعه  جهت  صرفًا  قسمت  این  1ــ 
نمی شود.

www.yjc.ir/fa/news/4405531 2ــ

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 
برتر انسان پاسخ گفت. اما هر قدر که علم  نیازهای  به  با کمک این علوم  می شد که می توان 
پیش می رفت انسان احساس می کرد که نیازهای بنیادینش همچنان بی پاسخ مانده است. انسان 
و  ظلم  شده،  گم  وی  زندگی  متعالی  هدف  یافته،  کاهش  درونی اش  آرامش  که  می بیند  امروز 
بی عدالتی گسترش یافته، دانش و تکنولوژی در خدمت اهداف ضدانسانی صاحبان زر و زور 
اندک(  )با جمعیتی  ثروتمند  بسیار زیاد( و  )با   جمعیتی  به دو قطب محروم  قرار گرفته، جهان 
و  مظلوم  انسان های  جان  فوق العاده  تخریبی  قدرت  با  مخرب  سالح های  است،  شده  تقسیم 
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 

شمار کسانی که در اروپا به دین اسالم می گروند، بیش از سایر ادیان است.2

پاسخ سؤالت شما 1
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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؟

را ه1  �ش �ی �چ ر  ه�ن د  ردم�ن �ن گارمرد  رو�ن ن  ا�ی رد  �با�یس�ت  دو  عمر 

ن �ت مو�ن �آ به  ر � �ب �ت ی 
ک

� �ی به  � ا  کار2�ت به  � ردن  �ب به  ر � �ب �ت ری 
گ

د� �با 

1ــ هنرپیشه: کاردان و با فرهنگ.
2ــ سعدی.
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قرائت
ن  3 سور ه آل عمرا جز ء  3 

َو  ِاذ  اَخَ َذ اهللاُ مثیاَق اـلنبـِّی� نَـ     ـَلما  آـتَ یــُتــمُ مِن ـஐِـتٍب
ٌق ـِلما َمعَـــُم ءَـஐُــم  َرسوٌل    مَُصّدِ َو ِحکَمٍۀ    ـثــُم ج ا
ـ رَـرـتــُم    َو اَذَخـتُــم ـنهـ{‘ قاَل ءَ اَق  لــَُتؤِم،نُن ـبِ ه    َو ـَلتــََنرُصُ
عَ ل ذلـِــُُم ِارصي «  قالوا اَقرَـران ‘ قاَل فَاهَشدوا   َو اــََناـ
ئَِک ِهد،نَی � فََمن ـَتَولّ ـَبعَد  ذلَِک    ـَفاـُوـل َمعَــمُ مَِن الشّْ
ُهــُم اـلفِسقو،َن � اَفَغرَیَ  د،نِی اِهللا ــبَیغوَن    َو لَه{ اَسلــََم
اَرِض    َطوـًعاـ  َوـஐَرـًها    َو  اِلــَی ِه ،ِت  َوال ـو م الس مَن ِف
رُیَجعوَن � قُل آَمــّناـ ـِباـِهللا    َوما  اـُنزِـَل َعلـَینا    َوما  اـُنزِـَل
اَسباِط َق   َوـَیعقوَب   َوال ـعیَل   َو ِاسـحهمیَ   َو ِامس ِاـبرـ عَل
ِهــم· َو ما  اوتَِى موس    َوعیسى    َوالــنــِبـّیو،َن  مِن  َر ــّبِ
ُق  ـَبنَی  اَحَ ٍد  ِمــنُهــم    َو حَن،ُن ـَله{ مُسِلمو،َن � اـنُـَفرّـِ ل
ِاسالا،ِم   دــنیً اـ      فَ ل،َن ـیُقــبَ لَـ  ِمــنهُـ َو م،َن یـتََبِغ  َغریَ  ال
َو ُه َو  ِف اآلِخرَـةِ  مَِن الخرِسنـَی � کـَیَف هَیِدي اهللاُ وَقًما
ـஐَـَفرـوا  ـَبعَد  اـی ماــِنِهــم     َو هَشِدوا  اَ،ن الرسوَل  َحقٌّ
ـ ِلمنَی � ا هَیـ ِدي اـلقَو،َم الظّْ ُت ‘ َواهللاُ  ل ءَُهــُم اـلبَیــِّنَوج ا

سوَرةُ  آِل ِعمرـاَن
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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[ فرستاده ای برای شما آمد 
باید به او ایمان آورید و او را  که آنچه را در نزد شماست تصدیق نمود، حتماً 
یاری دهید. آن گاه] 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 

81 شما از شاهدانم. 
82 پس کسانی که بعد از این روی برتابند، آنان فاسقان اند. 

آیا غیر از دین خدا می جویند؟ و همٔه کسانی که در آسمان ها و زمین اند، خواه 
83 و ناخواه در برابر او تسلیم اند. و همه به سوی او بازگردانده می شوند. 

]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 آورده ایم و میان هیچ  یک از پیامبران فرقی نمی گذاریم و ما 

84 تسلیم و فرمانبردار خداییم. 
و هرکس دینی جز اسالم اختیار کند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و در 

85 آخرت از زیانکاران خواهد بود. 
چگونه خداوند قومی را که پس از ایمانشان کافر شدند، هدایت کند؟ با اینکه 
پیش از این شهادت داده بودند که پیامبر بر حق است و دالیل روشن نیز به آنان 

86 رسیده بود و خدا مردم ستمکار را هدایت نمی کند. 

ترجمه
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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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تدّبر 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 

تفرقه نکنید.«1
2ــ »قطعاً دین نزد خداوند، اسالم است و اهل کتاب در آن، راه مخالفت نپیمودند مگر پس از 

آنکه به حقانّیت آن آگاه شدند، آن هم به دلیل رشک و حسدی که میان آنان وجود داشت.«2
3ــ »]این دین[ آیین پدرتان ابراهیم است و او شما را از پیش مسلمان نامید.«3

4ــ »ابراهیم نه یهودى بود و نه مسیحى؛ بلکه یکتاپرست )حق گرا( و مسلمان بود.«4
اکنون به این سؤاالت پاسخ دهید:

الف( خداوند از پیامبران می خواهد 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 می دانستند؟  ………………………………

1ــ سورٔه شوری، آیٔه 13.    2ــ  سورٔه آل عمران، آیٔه 19.     
3ــ سورٔه حج، آیٔه 78.     4ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 67.

دین به معنای »راه« و »روش« است. دین اسالم راه و روشی است که خداوند برای زندگی انسان ها 
پیامبران  به همه  بر اساس آیات قرآن کریم، خداوند یک دین برای انسان ها فرستاده و  برگزیده است. 
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 داده اند.
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؟

3ــ چرا بعد از پیامبر اکرم  پیامبر جدیدی نمی آید و پیامبری به ایشان ختم می شود؟
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فطرت مشترک، منشأ دین واحد

آفرینش  خاص  نوع  معنای  به  فطرت 
سخن  انسان  فطرت  از  وقتی  است. 
انسان  خاص  آفرینش  منظور  می گوییم، 
اصل  در  که خداوند  است  ویژگی هایی  و 
آفرینش وی قرار داده است و انسان ها با 
این ویژگی های خاص شناخته می شوند. 
اقوام  تاکنون،  انسان  آفرینش  ابتدای  از 

مختلفی روی زمین زندگی کرده اند؛ این افراد با اینکه در برخی خصوصیات، مانند نژاد، زبان، و آداب و 
رسوم با یکدیگر تفاوت هایی دارند، ولی همگان ویژگی های فطری مشترکی دارند؛ به طور مثال، همٔه انسان ها:

 از سرمایٔه تفکر و قدرت اختیار برخوردارند.
 فضیلت های اخالقی مانند عدالت و خیرخواهی را دوست دارند و از رذائل اخالقی مانند ظلم، 

حسادت و دروغ بیزارند.
 به دنبال زیبایی ها، خوبی ها و کماالت نامحدودند.

 از فنا و نابودی گریزان و در جست وجوی زندگی جاودانه هستند. 
به سبب این ویژگی های 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
و در عرصٔه عمل نیز از انسان می خواهند با ایمانی که کسب کرده است، تالش نماید تا:

https://www.roshd.ir/111204-1-5
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 با انجام واجبات دین و ترک حرام های 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 فراخوانده اند. به همین دلیل، محتوای اصلی دعوت پیامبران یکسان 
است. درواقع همٔه آنها یک دین آورده اند. با این وجود، تعالیم انبیا در برخی احکام فرعی، متناسب با زمان و سطح 
آگاهی مردم و نیازهای هر دوره تفاوت هایی با یکدیگر داشته است؛ مثالً همٔه پیامبران، امت های خود را به نماز دعوت 
کرده اند، اما در شکل و تعداد آن تفاوت هایی بوده است؛ البته این قبیل تفاوت ها سبب تفاوت در اصل دین نشده است. 

علل فرستادن پیامبران متعدد
در پاسخ به سؤال دوم می توان گفت فرستادن پیامبران متعدد به این دالیل بوده است:

الف( استمرار و پیوستگی در دعوت: الزمٔه ماندگاری یک پیام، تبلیغ دائمی و مستمّر آن است. 
پیامبران الهی با ایمان استوار و تالش بی مانند، در طول زمان های مختلف دین الهی را تبلیغ می کردند. آنان 
سختی ها را تحمل می کردند تا خداپرستی، عدالت طلبی و کرامت های اخالقی میان انسان ها 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 
الهی را در خور فهم و اندیشٔه انسان های دوران خود بیان کنند و متناسب با درک آنان سخن گویند. در 
حقیقت، هر پیامبری که مبعوث می شد، دربارٔه توحید، معاد، عدالت، عبادت خداوند و مانند آن سخن 

گفته، اما بیان او در سطح فهم و درک مردم زمان خود بوده است.
پیامبر اکرم  می فرماید:

ما پیامبران مأمور شده ایم ِانّا َمعاِشَر االَنِبیاِء ُاِمرنا 
که با مردم به اندازه عقل شان سخن بگوییم َان نُـَکِلّمَ  الّناَس  َعلیٰ  َقدِر ُعقوِلِهم1 

زندگی  و  فرهنگ  سطح  بودن  ابتدایی  علت  به  پیشین:  پیامبر  تعلیمات  تحریف  ج( 
تغییر  گونه ای  به  یا  می شد،  فراموش  تدریج  به  انبیا  تعلیمات  کتابت،  توسعٔه  عدم  و  اجتماعی 
می یافت که با اصل آن متفاوت می شد؛  بر این اساس، پیامبران بعدی می آمدند و تعلیمات اصیل 

و صحیح را بار دیگر برای مردم بیان می کردند.
1ــ کافی، کلینی، ج 8، ص 268.

https://www.roshd.ir/111204-1-6
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بیشتر بدانیم
نگاهی به تورات و انجیل و تحریفات آنها

شما احتماالً 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 586 قبل از میالد مسیح، این تابوت و تورات داخل آن در حمله بخت النصر نابود شد. یهودیان 
در سال 475 قبل از میالد مجددًا تورات را جمع آوری کردند. یعنی 111 سال خبری از تورات نبود و 

همین امر سبب تغییر و دگرگونی در تورات شد. 
، هیچ اثری  درباره کتاب انجیل نیز خود مورخان غربی نوشته اند که پس از عروج حضرت عیسی 
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 

انجیل را تأیید کند و اجازه نشر و گسترش سایر انجیل ها را ندهد.1
به نمونه هایی از تحریفات صورت گرفته در کتاب مقدس توجه کنید:

 و مار از همٔه حیوانات صحرا که خداوند ساخته بود، هُشیارتر بود. به زن ]حوا[ گفت: آیا خدا 
حقیقتاً گفته است که از همٔه درختان باغ نخورید؟ 

زن به مار گفت: از میؤه درختان باغ می خوریم، لکن از میؤه درختی که در وسط باغ است، خدا گفت 
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 3: 5  ــ1
 ]پس از خوردن میؤه ممنوعه توسط آدم و حوا[ خداوند گفت: همانا انسان مثل یکی از ما شده 
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 3: 24  ــ22

 و یعقوب تنها ماند و فردی ]خدا[ با وی تا طلوع فجر کشتی می گرفت. 
1ــ برای مطالعٔه بیشتر در این خصوص، به مقدمٔه آقای جمشید غالمی نهاد بر کتاب »انجیل برنابا«، نشر نیایش مراجعه کنید.
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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 32: 30ــ24

 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

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

خدا جهان را این قدر محبّت نمود که پسر یگانٔه خود را ]حضرت عیسی[ داد تا هر که به او ایمان 
آورد، هالک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. 

زیرا خدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داوری کند، بلکه تا به وسیلٔه او جهان نجات یابد. 
کتاب مقدس، عهد جدید، انجیل یوحنا، باب 16:3

دانش تکمیلی )1(
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 این رمزینه را مشاهده کنید.

انسان ها  تمامی  هدایت  برای  را  پیامبران  خداوند  اگر  که  می پرسند  را  سؤال  این  برخی 
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؟

پاسخ سؤاالت شما )1(

https://www.roshd.ir/111204-1-7
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در پاسخ باید گفت: اّدعای بعثت همٔه پیامبران در این منطقه ادعای درستی نیست؛ زیرا:
1ــ بنابر فرمایش خداوند در قرآن کریم، هیچ امتى در گذشته نبوده مگر اینکه برای آن امت 
هشداردهنده، راهنما و پیامبری فرستاده شده است؛ این آیات به صراحت اعالم مى کنند که همٔه 
اقوام و ملت ها از نعمت نبوت و هدایت الهى برخوردار بوده اند. برخی از این آیات عبارت اند از: 

ةٍ ِااّل َخال فیها نَذیٌر1... ...َو ِان ِمن ُامَّ
 و هر اّمتى در گذشته انذارکننده اى داشته است.

ةٍ َرسواًل َاِن اعُبُدوا الّلَٰه َو اجتَنُِبوا الّطاغوَت...2  َو لََقد بََعثنا فی کُلِّ  ُامَّ
ما در هر امتى رسولى برانگیختیم تا خداى یکتا را بپرستید و از طاغوت اجتناب کنید...

ِانَّما َانَت ُمنِذٌر َو لِکُِلّ َقوٍم هاٍد3 ... 
جز این نیست که تو بیم دهنده اى و هر قومى را هدایتگری است.

2ــ در قرآن کریم، تصریح شده که نام بسیاری از پیامبران در این کتاب شریف نیامده است4.
یکصدوبیست وچهار هزار پیامبر از سوی خداوند مبعوث شده اند که تنها حدود 30 نفر 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.
بلکه  دانست،  محدود  خاورمیانه  منطقٔه  به  را  پیامبران  وجود  نمى توان  اینکه،  سخن  چکیدٔه 

همان گونه که بیان شد، هیچ قومى بر روى زمین از هدایت پیامبران محروم نبوده است. 

عوامل ختم نبوت
زمان  هر  در  را  پیامبر  به  نیاز  عدم  یا  نیاز  که  اوست  و  می فرستد،  را  پیامبران  خداوند  که  آنجا  از 
تشخیص می دهد، تعیین زمان ختم نبوت نیز با خداست. زیرا اوست که دقیقاً می داند عوامل ختم نبوت 
فراهم شده یا نه. مثالً 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 
عوامل  که  می یابیم  در   ، محمد  حضرت  زمان  در  نبوت  ختم  اعالم  به  توجه  با  بنابراین،  است. 

1ــ سورٔه فاطر، آیٔه 24.

2ــ سورٔه نحل، آیٔه 36.
3ــ سورٔه رعد، آیٔه 7.

4ــ سورٔه غافر، آیٔه 78 و سورٔه نساء، آیٔه 164. 
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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 انسان ها و 
عدم توانایی آنان در گرفتن برنامٔه کامل زندگی از عوامل تجدید نبوت ها بود. در عصر نزول قرآن، با اینکه 
مردم حجاز سطح فرهنگی پایینی داشتند، اما آمادگی فکری و فرهنگی جوامع مختلف به میزانی بود که 
می توانست کامل ترین برنامه زندگی را دریافت و حفظ کند و به کمک آن، پاسخ نیازهای فردی و اجتماعی 
خود را به دست آورد. به همین جهت می بینیم که با ورود اسالم به سرزمین های 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 
که پیامبر اکرم   در جمع آوری و حفظ قرآن داشت، این کتاب دچار تحریف نشد و هیچ کلمه ای 
بر آن افزوده یا از آن کم نگردید. به همین جهت این کتاب نیازی به »تصحیح« ندارد و جاودانه باقی 

خواهد ماند.1
: تعیین امام معصوم از طرف خداوند سبب  3ــ وجود امام معصوم پس از پیامبر اکرم 
شد که مسئولیت های پیامبر، به جز دریافت وحی ادامه یابد و جامعه کمبودی از جهت رهبری و هدایت 

نداشته باشد.2
4ــ پویایی و روزآمد بودن دین اسالم: دینی می تواند برای همیشه ماندگار باشد که بتواند به 
همٔه سؤال ها و نیازهای انسان ها در همٔه مکان ها و زمان ها پاسخ دهد. دین اسالم ویژگی هایی دارد که 

می تواند پاسخ گوی نیازهای بشر در دوره های مختلف باشد. برخی از ویژگی ها عبارت اند از:
و  فردی  زندگی  در  انسان  ثابت:  نیازهای  به  توجه  درعین  متغیر،  نیازهای  به  توجه  اول: 
اجتماعی دو دسته نیاز دارد: نیازهای ثابت مانند نیاز به امنیت، عدالت، داد و ستد با دیگران، ازدواج 
و تشکیل خانواده، تعلیم و تربیت و حکومت. این نیازها در همٔه زمان ها برای بشر وجود داشته است و 

1ــ در مورد عدم تحریف قرآن دالیل زیادی وجود دارد. یكى از دالیلی كه شبهه تحریف را از بین مى برد این است كه همٔه نسخه های 
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 
به عصر پیامبر مى رسد، و همٔه این نسخه ها از آغاز تاکنون بدون هیچ تحریف و کاستى و یا زیادتى است و همگی از لحاظ آیات و محتوا همانند 
یكدیگر هستند. به تازگی نیز در تحقیقاتی، کارشناسان آلمانی پی برده اند قرآنی که در کتابخانه دانشگاه توبینگن آلمان نگهداری می شود، بسیار 
قدیمی و مربوط به نیمه اول قرن اول هجری است. قرآن یادشده از 150 سال پیش در خزانه کتابخانه دانشگاه توبینگن نگه داری می شود، اما 
تاکنون کسی به قدمت و اهمیت آن پی نبرده بود. نسخه شناسان با استفاده از تکنیک های نوین دریافته اند که قرآن مذکور، در سال های 649 
. برای کسب اطالعات بیشتر در این خصوص  تا 675 میالدی تحریر شده است، یعنی تنها 20 تا 40 سال پس از وفات حضرت محمد 

www.mehrnews.com/news/2427087 ؛www.archaeologie - online.de/nachrichten  :مراجعه کنید به
2ــ با مسئولیت های پیامبر و امامان در درس های آینده آشنا خواهید شد.
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از بین نمی روند. دین اسالم برای هر کدام از این نیازها قوانین ثابت و مشخصی دارد.
دستٔه 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. مثالً داد و ستد یک نیاز ثابت است؛ اما شیوه و چگونگی داد و ستد ممکن است در هر زمان 
تغییر کنند. مثالً 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 
جامعه دربارٔه بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سالح های جدید را استخراج کنند و در اختیار 

مردم قرار دهند.1 
مقررات  به  که  دارد  قوانین وجود  و  قواعد  از  اسالم دسته ای  در  تنظیم کننده:  قوانین  دوم: وجود 
اسالمی خاصیت  انطباق و تحرک داده است. این قواعد بر همٔه احکام و مقررات اسالمی تسلط دارند و مانند 
بازرسان عالی، احکام و مقررات را تحت نظر قرار می دهند و کنترل می کنند. به طور مثال پیامبر اکرم  

فرموده است: الَضَرَر و الِضراَر ِفی االسالم؛2 اسالم با ضرر دیدن و ضرر رساندن مخالف است. 
این سخن به صورت یک قاعده درآمده و بسیاری از مقررات اسالمی را کنترل می کند. مثالً روزٔه ماه 
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 
هدایت تمامی انسان ها، در همٔه زمان ها به مردم معرفی نمود و دیگر نیازی به آمدن پیامبر جدید نیست.



ر �خ �آ به  � ا  �ت اّول  �خ  اس�ت  ط  �خ ی 
ک

� ر�ی مسا�خ �ته  �ش
�گ هان  �ب ل�ت  �خ او  ر  �ب

د ون سار�بان ا�خ ا �چ �ی �ب ن ره، ا�خ درد ا�ی کاروان ا�خ ره�خمای  و  ل  دل�ی

1ــ به عنوان مثال، در مورد نیاز به امنیت و حفظ کشور در برابر تهاجم دشمن، که یک نیاز ثابت است، یک قاعدٔه ثابت وجود دارد و آن 
کُم …: هرچه در توان دارید از نیرو   َعُدوَّ اللِّٰه َو َعُدَوّ

ٰ
ٍة َو ِمن ِرباِط الَخیِل تُرِهبوَن ِبه اینکه در قرآن کریم می فرماید: َو َاِعّدوا لَُهم َمااسَتطَعُتم ِمن ُقوَّ

و اسب های ورزیده فراهم آورید، تا به وسیلٔه آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانید. )سورٔه انفال، آیٔه 60(
فراهم کردن نیرو و قدرت برای تأمین امنیت و به میزانی که دشمن بترسد و جرئت حمله پیدا نکند، یک قاعدٔه ثابت است؛ اما مصداق این 
نیرو در هر زمان متفاوت است. همان گونه که  در یک دورٔه زمانی برای مقابلٔه با دشمن به اسب نیاز بوده است، امروزه حکومت اسالمی وظیفه 

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، ج3، ص 103.
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ساالر �ته  �ش
�گ ما  د  ّ س�ی ان  ا�ی�ش �ز  ن کارو  ر رد ا�ی �ز هم او اّول هم او �آ

راه ن  ا�ی ا�یان  �پ ده  م �آ �ز�تم  او  ر  ی اهلل«1�ب ده » َادعُوا  الَ ل سش ا�ز ر او �ز �ب

ی �پ رد  مله  �ب دل اه  و  ی�ش  � �پ او  ده  ن وی2سش ان اه دام ر�ز�ته دس�ت �ب
گ

�

وظیفۀ پیروان پیامبران گذشته
وقتی خداوند پیامبر جدیدی برای هدایت مردم می فرستد، وظیفٔه پیروان پیامبر قبل چیست؟ آیا ادامه 

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 
به »اسالم« تعبیر می شود. هر یک از پیامبران، این دین الهی را در خور فهم و اندیشٔه انسان های دوران 
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 می آمد به آمدن پیامبر بعدی بشارت می داد و بر پیروی از او تأکید می کرد. بنابراین، 
ایمان  پیامبر  آخرین  به  قبلی  پیامبر  پیروان  که  است  این  نشانگر  زمان،  یک  در  دین  یا چند  دو  وجود 
نیاورده اند 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 می تواند مردم را به رستگاری دنیا و آخرت برساند اسالم است:
َو َمن َیبتَِغ َغیَر الِسالِم دینًا                    و هر کس که دینى جز اسالم اختیار کند

َفلَن ُیقبََل ِمنُه                                           هرگز از او پذیرفته نخواهد شد
َو ُهَو ِفی اآلِخَرةِ ِمَن الخاِسریَن3               و در آخرت از زیان کاران خواهد بود.

برخی تصور می کنند پیامبران مانند فروشندگان کاال هستند که هر کدام برای خود فروشگاهی باز 
کرده و کاالی خود را تبلیغ می کنند و مردم می توانند 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 

ایمان آورده است.4
1ــ سورٔه یوسف، آیٔه 108.

2ــ دیوان گلشن راز، شیخ محمود شبستری.
3ــ سورٔه آل عمران، آیٔه 85 .

4ــ سورٔه بقره، آیٔه 136.

ّّٰ
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دانش تکمیلی )2(

برای کسب دانش بیشتر در خصوص چگونگی محاسبٔه اعمال افراد غیر مسلمان 
در جهان آخرت به محتوای این رمزینه مراجعه کنید.

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 می کنند دین دار هستند، ولی از دستورهای دین اطالع کامل و درستی ندارند و به جای 
آنکه در پی مطالعه و یادگیری معارف دین باشند، به آنچه از این و آن شنیده اند بسنده می کنند. آنان 
نه     می دانند که اصول دینشان چیست و بر چه پایه هایی استوار است و نه از احکام و قوانین دینشان که 
در زندگی روزمره باید به آن عمل کنند، خبر دارند. این گونه جوامع شاید به ظاهر دینی باشند، اما در 

واقع بهره ای از تعالیم نجات بخش دین نبرده اند.
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.
بنابراین، اگر می خواهیم تأثیر بی نظیر دین را در زندگی و جامعٔه خود مشاهده کنیم، باید مطالعه 
و شناخت تعالیم دین و سپس اطاعت از دستورهای آن را سر لوحٔه کار خود قرار دهیم. البته در 
این راه باید سعی کنیم به تمام احکام شریعت عمل کنیم، نه اینکه به برخی موارد عمل کنیم و برخی 

دیگر را کنار بگذاریم. 

به نظر شما آیا این امکان وجود داشت که خداوند برنامٔه سعادت بشر را یک بار برای همیشه در 
زمان حضرت آدم  برای مردم بفرستد؟ چرا؟

اندیشه و تحقیق

پاسخ سؤاالت شما )2(

https://www.roshd.ir/111204-1-8
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قرائت
سور ه یونس  ١٠ جز ء  ١١ 

ا ِان َوعَد اِهللا َحقٌّ اَرِض‘ اَل ِت َوال ـو م الس ِهللاِ ما ِف ا ا،ِن اَل
ایَعلَموَن � ُه َوـیُح | َوـیُ میُت   َو ِالـَیِه ِکن اـஐَ رَثمَُه ل َول
ُــم ءَتــمُ َموِعَظۀٌ مِن َرـّبِ َهاالـنّاُس    قَد ج ا اـــَی رُتَجعوَن � ــی
ِ    َوُه ًدي   َو َرمحٌَۀ  لِلُمؤِمــننَی � دور الص ءٌ  ـِلما ِف َوِشفا
لَِک فَلـیـَفرَـحوا « ُه َوَخریٌ فـَِبذ   ُقل ـِبَفضِل اِهللا َو ـِبرَـمحـَِته
ِمّما جَیمَـعوَن � قُل اََرءَــتُیــم ما  اـَنزَـَل اهللاُ  ـَلــمُ  مِن  رِزٍق
ـًالا   ·  قُل ءاهللاُ  اَِذ،َن لـَــُم« فـََجعَلــُتــم ِمــن هُ َحرـاًما  َوَحل
ذ،نَی ـَیفرَتوَن Lا اِهللا  ـَتفرَتو،َن � َو ما  َظ،ن َا،َم عَ ل
مَـِۀ ۀ  ِا،ن اهللاَ  Lَذو فَضٍل ِذَب  وَی،َم اـلِقــیَاِهللا الـ َعَ ل
ا یَشکرُـوَن � َوما ـَتکوُن عَ لَ الـّناِس   َوـلِکن  اـஐَ رَثمَُه ل
اـَتعَملوَن  مِن َعَمٍل ف َشأٍن    َو ما ــتَتلوا ِمــن هُ  مِن قرُـآٍن    َو ل
ا ـஐُـنّا َعلــَیــمُ هُشوًدا    ِاذ  ـتُفــیضوَن  فــی ِه ‘ َو ما ـَیع زُـُب ّ ِال
ِء ماـ الس ا ِف اَرــِض    َو ل َعن  َرـّبَِک   مِن ِمــثقاِل  ذَر ةٍ   ِف ال
ا ف ـஐِـتٍب مـُبنٍی � ّ ا اـஐَ رَبَ   اِل َ رَـ مِن ذلَِک   َول ا اَصغ َول
ا مُه حَی زَـونَن � اخَوٌف َعلهَِیم    َول ءَ اِهللا   ل ا ِا،ن اَولــِیاـ اَل
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بدانید که ]مالکیت[ آنچه در آسمان ها و زمین است، از آِن خداست؛ بدانید وعدٔه 
 55 خدا حّق است، ولى بیشتر آنان نمى دانند. 

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

57 است. 
آنچه  هر  از  این  شوند.  شاد  باید  ]مؤمنان[  که  خداست  رحمت  و  فضل  به  بگو: 

 58 ]دارایی و امکانات[ که فراهم مى آورند، بهتر است. 
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 

59 احکام را صادر کنید، یا بر خدا دروغ مى بندید؟ 
کسانى که بر خدا دروغ مى بندند، ]به فرجام خود[ در روز قیامت چه گمان مى برند؟ البته، 

 60 خداوند از فضل خود به مردم عطا مى کند، ولى بیشترشان ناسپاسى مى کنند. 
در هیچ حال ]و اندیشه اى[ نیستى و هیچ بخشى از قرآن را تالوت نمى کنى و تو و 
دیگران هیچ کارى را انجام نمى دهید، مگر اینکه ما بر شما گواهیم؛ و هم وزن ذّره اى 
]غبار بسیار ریزى که در هوا پراکنده است[ نه در زمین و نه در آسمان از پروردگار 
تو پنهان نمى ماند، و چیزى کوچک تر از ذّره و بزرگ تر از آن نیست، مگر اینکه در 

61 کتابى روشن ثبت است. 
آگاه باشید همانا دوستان خدا را ]در دنیا و آخرت[ هیچ ترسی فرا نمی گیرد وآنان 

62 اندوهگین نمی شوند. 

ترجمه
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معجزه جاویدان

د �ش لس  م�ج ماه  و  د  در�خ�ش�ی �ج اره ای  دس�ت �ش مو�خس  و  �یس  ا�خ را  ما  دٔه  رم�ی دل 

�ت و�ش �خ �خ ط  �خ و  ر�خ�ت  �خ �ت�ج 
م�ک جه  � ه  �ک ن  م گار  د١�خ �ش مدرس  صد  مو�خ  �آ م�ٔ�له  ه  مرخ �خ جه  �

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:
اّوالً چرا معجزٔه جاوید پیامبر خاتم  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 
انسان ها  برای هدایت  از جانب خدا  ادعا می کند  پیامبر خدا معرفی کرده است و  را  نام موسی خود 
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 می شد، برای اینکه مردم دریابند که وی با خداوند ارتباط دارد و از 
طرف او مأمور به پیامبری شده است، کارهای خارق العاده ای انجام می داد که هیچ کس بدون تأیید و اذن خداوند 
قادر به انجام آنها نبود1. قرآن کریم این کارهای خارق العاده را »آیت« یعنی نشانه و عالمت نبوت می خواند و 

اندیشمندان اسالمی آن را معجزه می نامند زیرا عجز و ناتوانی سایر افراد در این امور آشکار می شود.
البته معجزات پیامبران گذشته، فقط برای مردم آن زمان قابل مشاهده بود و امروز اثری از آنها باقی 

نمانده است. 
به نظر شما معجزٔه آخرین پیامبر الهی که دینش برای مردم تمامی دوران ها تا روز قیامت خواهد بود، 

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.

از این رو، خداوند معجزه اصلی پیامبر اکرم  را قرآن کریم قرار داد؛ معجزه ای از جنس »کتاب«؛ 
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 بیاورند2 و برای اینکه عجز و ناتوانی آنها را نشان دهد، 
این پیشنهاد را به ده سوره کاهش داده است3 و برای اثبات نهایت عجز و ناتوانی آنان، پیشنهاد آوردن 

حتی یک سوره مانند سوره های قرآن را  هم به آنها داده است:
آیا می  گویند: او به دروغ آن ]قرآن[ را به خدا نسبت داده است؟ َام َیقولوَن افتَراهُ 

بگو: اگر می توانید یک سوره همانند آن را بیاورید.  4 
ٰ
ُقل َفأتوا بِسوَرةٍ ِمثلِه

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، مثالً 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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این دعوت به مبارزه را »تحّدی« می گویند و خداوند تأکید می کند که هیچ گاه، هیچ کس نمی تواند 
در این مبارزه پیروز شود و همانند قرآن را بیاورد:

بگو: اگر تمامی انس و جن جمع شوند ُقل لَئِِن اجتََمَعِت اِلنُس َو الِجنُّ 
تا همانند قرآن را بیاورند، َعلٰی َان َیأتوا بِِمثِل ٰهَذا الُقرآنِ 

نمی توانند همانند آن را بیاورند،  
ٰ
ل َیأتوَن بِِمثلِه

هر چند پشتیبان هم باشند.  َو لَو کاَن بَعُضُهم لِبَعٍض ظَهیًرا. 1 
و  قرن می گذرد  از چهارده  بیش  کرده است،  اعالم  را  مبارزه  به  کریم دعوت  قرآن  که  آن روز  از 
تاکنون،  کریم  قرآن  نزول  ابتدای  همان  از  اسالم  مخالفان سرسخت  دارد.  ادامه  همچنان  دعوت  این 
ببرند، اما نتوانسته اند سوره ای حتی  در این باره تالش بسیاری کرده اند تا عظمت قرآن را زیر سؤال 
به اندازه سورٔه »کوثر« بیاورند که اندیشمندان و متخصصان زمان، برابری آن را با سوره ای از قرآن 
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.
آری، از گذشتٔه دور تا امروز، مخالفان قرآن کریم متن هایی ارائه کرده اند که برای افراد غیرمتخّصص 
ممکن است بی عیب جلوه کند، اما تاکنون هیچ یک از این متن ها در مراکز علمی و تخّصصی، مورد قبول 

واقع نشده است و جملگی به فراموشی سپرده شده اند.
فعالیت کالسی

به نظر شما چرا خداوند معجزه آخرین پیامبر خود را کتاب قرار داده است؟

همۀ  به  متعلق  که  خود،  جاوید  معجزۀ  از  غیر  به  خاتم   پیامبر  آیا  که  می پرسند  برخی 
عصرها و دوران هاست، معجزات دیگری نیز برای مردم زمان خود داشته اند؟

پاسخ اینکه: بله، پیامبر در کنار معجزٔه اصلی خود )قرآن( معجزات دیگری نیز داشت. معجزاتی 
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 می خواهیم 
که اگر بپذیری و انجام دهی، پی می بریم که تو فرستاده خدا هستی و اگر انجام ندهی، بر ما مشخص 

می شود که جادوگر و دروغگویی.

پاسخ به سؤالت شما

1ــ سوره اسراء، آیه 88.
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تو  از ریشه درآید و در پیش روی  بگو  آن درخت  به  پرسید: چه می خواهید؟ گفتند:  پیامبر 
بایستد. پیامبر گفت: خدا بر هر کاری تواناست. آیا اگر خدا برای شما چنین کند، ایمان می آورید؟

گفتند: آری.
پیامبر فرمود: اکنون آنچه خواسته اید به شما نشان خواهم داد، ولی می دانم که به راه خیر باز 

نمی گردید. 
سپس به درخت اشاره کرد و فرمود: ای درخت، اگر به خدا و روز جزا ایمان داری و می دانی 
که من پیامبر خدا هستم، به اذن خدا از ریشه درآی و در برابر من بایست. درخت با ریشه هایش از 
زمین کنده شد و نزد پیامبر آمد و شاخه های باالیی خود را بر رسول اللّٰه  سایبان کرد و یکی از 

شاخه هایش 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.
و  آورده ام  ایمان  تو  به  که  هستم  کسی  نخستین  من  خدا،  رسول  ای  ال اله اال اللّٰه.  گفتم:  من 
نخستین کسی هستم که گواهی می دهم درخت با فرمان خدا و برای تصدیق نبوت و بزرگداشت 

دعوت رسالت، آنچه را خواستی، انجام داد. 
این مرد جادوگری دروغ گوست و در جادوگری مهارت خیلی زیادی  بزرگان قریش گفتند: 

دارد. سپس گفتند: آیا جز این )مقصودشان من بودم( کسی تو را در کارت تصدیق می کند؟١

  

١ــ نهج البالغه، بخشی از خطبه 192.

جنبه های اعجاز قرآن کریم
هر کتابی از دو جنبه قابل بررسی است: اول از جنبٔه لفظی و دوم از جنبٔه محتوایی؛ قرآن کریم در 

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 کامالً فرق 

می کند و به شیوه ای خاص بیان شده است.
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این حقیقت، از همان آغاز نزول مورد توجه همگان و حتی مخالفان قرار گرفته بود. ساختار زیبا و 
آهنگ موزون و دلنشین کلمه ها و جمله ها، 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، 

یا از پشت دیوار خانٔه پیامبر، به قرآن خواندن ایشان گوش فرا می داد، او را مجازات می کردند.
همین زیبایی لفظی، سبب نفوذ خارق العادٔه این کتاب آسمانی در افکار و قلوب در طول تاریخ شده 

است و بسیاری از مردم به خصوص ادیبان و اندیشمندان تحت تأثیر آن مسلمان شده اند.

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:
الف( انسجام درونی در عین نزول تدریجی: می دانیم که آثار و نوشته های اّولیٔه دانشمندان و 
متفکران با آثار دوران پختگی آنها متفاوت است. ازاین رو، دانشمندان معموالً در نوشته های گذشتٔه 

خود تجدیدنظر می کنند و اگر بتوانند، کتاب های گذشته خود را اصالح می نمایند.
با اینکه بیش از شش هزار آیٔه قرآن کریم در طول 23 سال به تدریج نازل شده و دربارٔه موضوعات 
از  دقیق تر  آیاتش  بلکه  نیست،  ناسازگاری  و  تعارض  آن،  آیات  میان  تنها  نه  گفته است،  متنّوع سخن 

اعضای یک بدن با یکدیگر هماهنگی دارند و همدیگر را تأیید می کنند.

تدّبردر قرآن

خداوند در قرآن می فرماید:
َاَفال َیتََدبَّروَن الُقرآَن َو لَو کاَن ِمن ِعنِد َغیِرالّلِٰه لََوَجدوا فیِه اخِتالًفا کَثیًرا1

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؟ 

١ــ سوره نساء، آیه 82.

https://www.roshd.ir/111204-1-10
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افکار،  از  از زمان، مجموعه ای  تأثیرناپذیری از عقاید دوران جاهلیت: در هر دوره ای  ب( 
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 
این، قرآن کریم نه تنها از این فرهنگ تأثیر نپذیرفت، بلکه به شّدت با آداب جاهلی و رسوم خرافی آن 
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 همٔه مسائل مهم و حیاتی که انسان در هدایت به سوی کمال بدان نیاز 
معنوی،  امور  از  فقط  کتاب  این  است.  نکرده  فروگذار  را  و چیزی  گفته  دارد، سخن 

یا آخرت و رابطٔه انسان با خدا سخن نمی گوید؛ بلکه از زندگی ماّدی و دنیوی انسان، مسئولیت های 
اجتماعی و رابطٔه وی با انسان های دیگر سخن می گوید و برنامه ای 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.1«
هدایت  و  زندگی  برنامٔه  به  مربوط  نیازهای  است،  نیاز  مورد  آنچه  از  منظور  که  است  روشن  البته 

انسان هاست؛ یعنی همان نیازهایی که پیامبران به خاطر آنها فرستاده شده اند.

د( ذکر نکات علمی بی سابقه: در جامعه ای که علم و دانش جایگاهی نداشت و خبری از رشته هایی 
مانند فیزیک، زیست شناسی، گیاه شناسی و ستاره شناسی نبود، قرآن کریم به برخی نکات علمی اشاره 

می کند که در تمام دنیای آن روز بی سابقه بود و بعدها به مرور زمان توسط دانشمندان کشف گردید.2
اشاره به این قبیل نکات علمی، گویای آن است که قرآن کریم بسیار فراتر از علم آن روز جامعه سخن 
گفته و ذکر این قبیل نکات علمی فقط از کسی ساخته است که آگاه به همٔه علوم باشد؛ یعنی خداوند متعال.

«. ) اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 261(
ٰ
ُة ِالٰی یَوِم الِقیاَمِة ِااّل َانَزلَه و فی ِکتاِبه ١ــ » ِانَّ اللَّٰه تَباَرَک َو تَعالٰی لَم یََدع َشیئًا تَحتاُج ِالَیِه االُمَّ

2ــ البته، قرآن کتاب هدایت است، نه کتابی درباره علوم. به همین جهت اگر گاهی به یک نکتٔه علمی می پردازد، برای نشان دادن عظمت 
خلقت و واداشتن انسان ها به تفکر در جهان است. از این روست که این نکات علمی را به صورت کوتاه و در حد اشاره مطرح می کند.

https://www.roshd.ir/111204-1-11
https://www.roshd.ir/111204-1-12
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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 
سّیارات 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 است1. ذلول 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.
نظریٔه انبساط جهان، یکی از مهم ترین کشفیات نجومی انسان در قرن بیستم  2ــ انبساط جهان: 
است. بر طبق این نظریه، کهکشان ها با سرعت فوق العاده ای در حال حرکت و فاصله گرفتن از یکدیگرند 
که در نتیجٔه آن، جهان هستی مدام در حال گسترش و انبساط است. مطلبی که خداوند در قرآن کریم 

به آن اشاره کرده است:
ماءَ َبنَیناها بِاَیٍد َو ِاّنا لَموِسعوَن2 َو السَّ

و آسمان را با قدرت خود برافراشتیم و همواره آن را وسعت می بخشیم.  

1ــ سورٔه ملک، آیٔه 15.
2ــ سورٔه ذاریات، آیٔه 47.

دانش تکمیلی
به مسلمانان  آینده  نمونه های اعجاز محتوایی قرآن، خبر دادن قرآن از حوادث  از  یکی دیگر 

صدر اسالم بود. اگر عالقه مندید می توانید برای آشنایی با نمونه هایی از این اخبار، 
به محتوای این رمزینه مراجعه کنید.

https://www.roshd.ir/111204-1-13
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تدّبر در قرآن
با توجه به آیٔه زیر، چرا خداوند معجزه جاوید خود را توسط پیامبری به دست مردم رساند که 
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؟
 ِمن کِتاٍب َو ل تَُخطُّه و بَِیمینَِك ِاًذا َلرتاَب الُمبِطلوَن1

ٰ
َو ما کُنَت تَتلوا ِمن َقبلِه

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.

1ــ سوره عنکبوت، آیٔه ٤٨.
2ــ سوره نحل، آیٔه 58.                                             

3ــ سوره نحل، آیٔه 97.                               
4ــ سوره آل عمران، آیٔه 195.

اندیشه و تحقیق

1ــ به نظر شما چرا اندیشٔه دانشمندان به مرور زمان تغییر می کند؟ این ویژگی چگونه الهی بودن 
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 770 بار 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 ده ها 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.
ب( در جامعٔه آن روز عربستان و حتی دیگر نقاط جهان، کرامت زنان نادیده گرفته می شد. به گونه ای که اگر 
خانواده ای فرزند دختر به دنیا می آورد، احساس شرم می کرد.2 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 بخشد؛3 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؛ 
هزینٔه خانواده را از دوش او برداشت و بر دوش مرد قرار داد و به خصوص بر کرامت، عّزت و عفافش تأکید کرد 

تا در جامعه مورد سوءاستفادهٔ مرد قرار نگیرد.
 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؟
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در یک کار تحقیقی برخی نمونه های دیگر از اعجازهای علمی قرآن را پیدا و در کالس 
بیان کنید.

  پیشنهاد
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قرائت
سور ه نساء  ٤ جز ء  ٥ 

ــُم  آَمنوا ـبِ ما اـُنزِـَل ِالَیَک ذ،نَی زَیُعموَن    اَهـن Lا َاَلــَم ـَترَـ  ِال
َوما اـُنزِـَل مِن قَبلَِک    ـیُرـیدوَن  اَن یـَتَحاَکموا ِالَ الّطاوغِت
ـیط،ُن َو ـیُرــیدُـ الش     ـُفرـوا ـِبهـَو قَد اـُِمرــوا  اَن ـَیـ
ـًالا  ـَبعــی ًدا � َو  ِاذا قــیَل ـلَهــُم    ـَتعالَوا ــُهــم  َضل اَ،ن ـیُِضل
ِال ما اَـنزَـَل اهللاُ   َو ِالَ الرسوِل   َراَتَی اـلُمــنِفقنَی   ـَیُصّدوَن
َعــنَک دُصوًدا � فَـَـیَف ِاذا  اَـصاـــتَب ـُهــم مُصیــَبۀٌـ
ءوَك    حَیِلـفو،َن ــِباـِهللا َمت  اَـی دهـِیــم    ـثــُم  ج ا ـبِ ما  ـَقدـ
ذ،نَی Lا َِئــ ا  ِاحساـــناًـ  َو ـَتوفــیًقا � اُوـل ّ ِان اََردــناـ  ِال
ـَیعلــَُم اهللاُ  ما  ف  قُلو ــِبِهــم     ـَفاـَع رِـض  َعــنُهــم    َو  ِعظــُهــم
اـبَ لــیغًا � َوما اَرَسلنا مِن رَسوٍل ً َوقُل ـلَُهــم ف اـَنفُِسِهــم وَقل
ا  لــِیُطاَع  ــِباِـذ،ِن اِهللا  ‘ َو لَو اَــنهــُم   ِاذ  َظلَموا  اـَنُفَسـهــُم ّ ِال
ءوــஐَ     ـَفاـســَتغـَفرُـوااهللاَ     َو اســَتغـَفرَـ  ـلَُهــُم الرـسوُل ج ا
اـیُؤِمــنوَن ـلََوجَ ُدوااهللاَ ــَتّواــًباـ َرحـیًما � فَالا  َو َرـّبَِک    ل
اـیـَِجدـوا مـوَك فـیما َشـَجرـَـ  بـنَیَهــُم    ـثــُم ل ِّـیَُحـ ّتَح
ِّموا تَسلـیًما � ف اَـنفُِسـِهــم َحرَـجً ا   ِمّما قَ ـَضیَت     َو یَُسـ ل
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آیا ندیده ای كسانى را كه گمان می کنند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پیش از تو 
نازل شده ایمان آورده اند، ]اما[ مى خواهند داورى به نزد طاغوت ببرند، حال آنکه 
فرمان یافته اند بدان كفر ورزند و شیطان مى خواهد آنان را به گمراهی دور و درازی 

60 بکشاند. 
و هنگامى كه به آنان گفته مى شود: به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى این پیامبر 

 61 بیایید، منافقان را مى بینى كه از تو سخت روى برمى تابند. 
به دست خود كرده اند  اثر كارى كه  بر  آنها آن گاه كه  بود حال  پس چگونه خواهد 
از  ما  هدف  كه  خورند  سوگند  خدا  به  و  آیند  تو  نزد  سپس  رسد،  آنان  به  گزندى 
]میان  سازش  و  تو[  به  نرساندن  نیكى]رنج  جز  چیزى  دیگران  نزد  داورى  بردن 

 62 مشاجره كنندگان[ نبود؟ 
اینان كسانى اند كه خدا آنچه را كه در دل دارند مى داند؛ پس از آنان روى بگردان و 
 63 اندرزشان ده و به ایشان دربارهٔ خودشان گفتار رسا ]مؤثر و سودمند[ بگو. 

ما هیچ پیامبرى را نفرستادیم مگر براى اینكه به اذن خدا در همٔه امور از او پیروى 
آمرزش  از خدا  تو مى آمدند و  نزد  بر خود ستم كردند  آنكه  از  آنان پس  اگر  شود؛ 
توبه پذیر و  را  آمرزش مى كرد، قطعاً خدا  آنان طلب  براى  نیز  پیامبر  و  مى خواستند 

 64 مهربان مى یافتند. 
ولی چنین نیست؛ به پروردگارت سوگند، آنان مؤمن نیستند مگر اینکه تو را در آنچه 
میانشان مایٔه اختالف است به داوری طلبند، آن گاه از داورى تو در خود، احساس 

65 هیچ گونه ناخرسندی و ناراحتی نكنند و كامالً تسلیم حكم تو باشند. 

ترجمه
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مسئولیت های پیامبر 

، به عنوان آخرین پیام رسان الهی، به مدت بیست وسه سال مردم را به آخرین  پیامبر اکرم 
و کامل ترین برنامٔه هدایت فراخواند و برای رستگاری آنان و نجاتشان از گمراهی، تالش بسیاری 
کرد و با استقامت و صبری بی مانند، وظیفٔه سنگین رسالت را به پایان رساند. در این درس، به این 

سؤال می پردازیم که:
خداوند متعال چه مسئولیت ها و وظایفی را بر عهدٔه آن حضرت گذاشته بود؟
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تعلیمات قرآن کریم و سیرهٔ رسول خدا  نشان می دهد که  ایشان به عنوان فرستادهٔ خداوند، سه 
مسئولیت مهم را عهده دار بود:
1ــ دریافت و ابالغ وحی

رسول خدا  آیات قرآن کریم را به طور کامل از فرشته وحی دریافت می کرد و بدون ذّره ای کم 
یا زیاد به مردم می رساند.

پیامبر اکرم  این مسئولیت را به طور کامل انجام داد و همٔه آیات قرآن را برای مردم خواند. 
همچنین نویسندگانی را مأمور نوشتن قرآن نمود. عدٔه زیادی نیز با اشتیاق، آیات قرآن را فرا می گرفتند 
و در سینٔه خود حفظ و به آن عمل می کردند. یکی از یاران پیامبر، به نام عبدالله بن مسعود می گوید: 
»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 رفتیم1«. 
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.

2ــ تعلیم و تبیین تعالیم قرآن )مرجعیت دینی(
، عالوه بر رساندن وحی به مردم، وظیفٔه تعلیم و تبیین آیات قرآن کریم را نیز بر عهده  پیامبر اکرم 
داشت تا مردم بتوانند به معارف بلند این کتاب آسمانی دست یابند و جزئیات احکام و قوانین را بفهمند 
و شیؤه عمل کردن به آن را بیاموزند. از این رو، گفتار و رفتار پیامبر  اّولین و معتبرترین مرجع 
علمی برای فهم عمیق آیات الهی است و مسلمانان با مراجعه به گفتار و رفتار آن حضرت، به معنای 
واقعی بسیاری از معارف قرآن پی می برند و شیؤه انجام دستورات قرآن را می آموزند. ما هم اکنون، 
نماز، روزه، حج و بسیاری دیگر از وظایف خود را که کلیات آنها در قرآن کریم آمده است، مطابق گفتار 
و رفتار رسول خدا  انجام می دهیم. به راستی که ایشان اّولین و بزرگ ترین معلم قرآن بوده است.

3ــ اجرای قوانین الهی با تشکیل حکومت اسالمی )والیت ظاهری(
مسئولیت دیگر پیامبر اکرم  والیت بر جامعه است. والیت به معنای سرپرستی و رهبری است. 

1ـ جامع البیان، طبری، ج 1، ص27.

دانش تکمیلی )1(
اگر دوست دارید اطالعات بیشتری در مورد شیؤه تنظیم آیات توسط پیامبر  

کسب کنید، به محتوای این رمزینه مراجعه کنید.
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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:
اسالم بر پنج پایه استوار شده است بُـِنَی ااِلسالُم َعلٰی َخمٍس  

بر نماز و زکات کاِة   الِة َو الزَّ َعلَی الصَّ
و روزه و حج و والیت وِم َو الَحِجّ َو الِوالیَـِة   َو الصَّ

و به چیز دیگری دعوت نشده َو لَم یُناَد ِبَشیٍء   
آن گونه که به والیت دعوت شده است. کَما نوِدَی ِبالِوالیَـِة1  

ضرورت تشکیل حکومت اسالمی
ممکن است این سؤال مطرح شود که چرا جامعٔه اسالمی نیازمند حکومت اسالمی است؟ و 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:

یعنی  اجتماعی است؛  کامالً  دین  الف( ضرورت اجرای احکام اجتماعی اسالم: اسالم یک 
عالوه بر توجه به فرد، به زندگی اجتماعی نیز توجه کامل دارد و تا آنجا که مقدور بوده، به برخی احکام 
فردی، همچون عبادت نیز جنبٔه اجتماعی داده است؛ مثالً نماز جماعت را از نماز فرادٰی برتر دانسته و 

برای آن ثواب بیشتری قرار داده است. 
اصوالً یکی از اهداف ارسال پیامبران آن بود که مردم، جامعه ای بر پایٔه عدل بنا کنند و روابط 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، ولی ابزار و شیؤه 
رسیدن به آن را نادیده بگیرد؟ همچنین قرآن کریم احکام اجتماعی متعددی دارد؛ مانند خمس، زکات، 

1ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 68، باب 27، روایت 1.

دانش تکمیلی )2(
به  اسالمی  حکومت  تشکیل  در  پیامبر  اقدامات  از  نمونه هایی  با  آشنایی  برای 

محتوای این رمزینه مراجعه کنید.
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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. 

ب( ضرورت پذیرش والیت الهی و نفی حاکمیت طاغوت: ولّی و سرپرست حقیقی انسان ها 
خداست و به همین جهت، فرمانبرداری و اطاعت از دستورهای او و کسانی که خودش معّین کرده، 
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 بر 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.

تدّبر 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.
ـ َالَم تََر ِالَی الَّذیَن َیزُعموَن َانَُّهم آَمنوا بِما ُانِزَل ِالَیکَ َو ما ُانِزَل ِمن َقبلِکَ ُیریدوَن َان  1ـ

یطاُن َان ُیِضلَُّهم َضالاًل  بَعیًدا 1 ٰ   َو ُیریُد الشَّ
َیـتَحا    کَموا ِالَی الّطاغوِت َو َقد ُاِمروا َان َیکُفروا بِه

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.
2ــ لََقد َارَسلنا ُرُسلَنا بِالبَِیّناِت َو َانَزلنا َمَعُهُم الکِتاَب َو المیزاَن لَِیقوَم الّناُس بِالِقسِط 2

به راستی که پیامبرانمان را همراه با دالیل روشن فرستادیم و همراه آنان کتاب آسمانی و میزان 
نازل کردیم تا مردم به اقامٔه عدل و داد برخیزند.

دلیلآیه

آیٔه 60 سورٔه نساء

آیٔه 25 سورٔه حدید

١ــ سورٔه نساء، آیٔه 60.                          2ــ سورٔه حدید، آیٔه 25.
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امام خمینی  رهبر کبیر انقالب اسالمی، بزرگ ترین شخصیت عصر حاضر است که به تبیین ضرورت 
حکومت اسالمی پرداخته و با بیان روشنگرانٔه خود، توجه مردم را بدان جلب کرده است. در سخنانی که از 

ایشان نقل می شود، بیندیشید و ببینید که با کدام یک از دالیل تشکیل حکومت ارتباط دارد؟

دلیلسخنان امام خمینی 

به این دلیل که هر نظام سیاسی غیراسالمی، نظامی شرک آمیز 
است، چون حاکمش »طاغوت« است، ما موظفیم آثار شرک 
بین  از  و  کنیم  دور  آنان  حیات  از  و  مسلمانان  جامعٔه  از  را 

ببریم.1

انسان می گوید که خدا را  به  اینکه  با  مذهب اسالم هم زمان 
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 
حتی جامعٔه اسالمی با سایر جوامع چگونه روابطی باید برقرار 
نماید. هیچ حرکتی و عملی از فرد و جامعه نیست، مگر اینکه 

مذهب اسالم برای آن حکمی مقرر داشته است.2

کشف رابطه

1ــ والیت فقیه، امام خمینی، ص 40.
2ــ صحیفٔه امام خمینی، ج 4، صص 167 و 168.

والیت معنوی رسول خدا 
قوانین  اجرای  و  حکومت  تشکیل  مسئول  خداوند،  طرف  از  خدا  رسول  دیدیم،  که  همان طور 
اسالم است؛ یعنی والیت و سرپرستی جامعه را بر عهده دارد و این، همان والیت ظاهری است.اما 
نیز عهده دار است. والیت معنوی همان سرپرستی و رهبری معنوی  آن حضرت والیت معنوی را 
انسان هاست که  مرتبه ای برتر و باالتر از والیت ظاهری شمرده می شود.این والیت چیست و چگونه 

انجام می پذیرد؟
رسول خدا  با انجام وظایف عبودیت و بندگی و در مسیر قرب الهی به مرتبه ای از کمال نائل شد 
که می توانست عالم غیب و ماورای طبیعت را مشاهده کند و 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.
یک  هدایت،  این  البته  می کند.  هدایت  نیز  را  آماده  دل های  و والیت،  قدرت  این  از  استفاده  با  ایشان 
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کار  ظاهری، یعنی از طریق آموزش معمولی و عمومی نیست؛ بلکه از طریق امداد غیبی و الهامات و مانند آن، 
صورت می گیرد. میزان بهره مندی انسان ها از این هدایت به درجٔه ایمان و عمل آنان بستگی دارد. هر قدر 
درجٔه ایمان و عمل انسان ها باالتر باشد، استعداد و لیاقت دریافت هدایت های معنوی را بیشتر کسب می کنند. 
علی   حضرت  با  خدا   رسول  رفتار  در  می توانیم  را  هدایت  نوع  این  از  کامل  نمونه ای 
ببینیم. آن حضرت از همان دوران کودکی که تحت تربیت رسول خدا  قرار گرفت، با استعداد 
از  تربیت  بر  به همین جهت، عالوه  پیمود.  به سرعت  و عمل  در ایمان  را  مراتب کمال  بی نظیر خود، 
روش های معمولی، از هدایت های معنوی رسول خدا  نیز بهره می برد. آن حضرت فرموده است: 
»روزی رسول خدا  هزار باب از علم را به رویم گشود که از هر کدام، هزار باب دیگر گشوده 
می شد«.١روشن است که آموزش این علوم از طریق آموختن معمولی نبود، بلکه به صورت الهام بر روح 

و جان حضرت علی  بوده است. ٢

عصمت پیامبر اکرم 
قرار  نفسانی  تأثیر هواهای  که تحت  انجام دهد  به درستی  را  می تواند مسئولیت خود  زمانی  پیامبر 
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.
حال، می توان پرسید: چه کسی تشخیص می دهد که کدام فرد توانایی مقاومت در مقابل وسوسٔه گناه 
را دارد؟ روشن است که این کار از انسان ها ساخته نیست و فقط خداوند است که از آشکار و نهان 
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. 

١ــ  بحار االنوار، مجلسی، ج 22، ص 470، باب اول.
2ــ بسیاری از ابعاد والیت معنوی رسول خدا و ائمٔه اطهار  در زیارت جامعٔه کبیره آمده است.



54

خدای متعال در این باره می فرماید:
َالّلُٰه َاعلَُم َحیُث َیجَعُل ِرسالَتَهو 1؛ خدا بهتر می داند رسالتش را کجا قرار دهد.

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.
البته ما نیز در مورد بعضی از گناهان معصوم هستیم و حتی تصّور آنها نیز برای ما ناراحت  کننده و 

آزاردهنده است، اما پیامبران نسبت به همٔه گناهان و اشتباهات عصمت دارند.

به درگاه خداوند  پیامبر و امامان معصوم اند، پس چرا این قدر  برخی می پرسند اگر 
استغفار می کردند؟

پاسخ اینکه: استغفار پیامبران و امامان به درگاه خداوند از چند جهت بوده است:
١ــ استغفار و توبه مراتب و درجاتى متناسب با توبه کنندگان دارد. توبٔه گنهکاران برای رفع 
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(. 
اولیای خدا با اشک و آه از خداوند می خواهند که آنان را در عرصٔه مبارزه با شیطان پیروز 

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 دارایى اش هدیٔه 
کوچکی باشد و آن را براى سلطان و پادشاهی ببرد و چون عظمت بارگاه پادشاه 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. 

پاسخ سؤاالت شما

1ــ سورٔه انعام، آیٔه 124.
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١ــ من ال یحضره الفقیه، صدوق، ج 4، ص 385.

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 
است که با استغفار به دنبال زدودن آن بودند. چنان که پیامبر  فرمود:

ةً ؛ »گاهى بر دلم غبار مى نشیند و من  َّهو لَُیغاُن َعلٰى َقلبی َو ِانّی اَلَسَتغِفُراللَّٰه فی کُِلّ یَوٍم َسبعیَن َمـرَّ ِان
هر روز هفتاد بار از خدا آمرزش مى خواهم«. ١  

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 
بزرگ را نخواهیم دید، ولى اگر همین سالن را با نور زیاد روشن کنیم حتى یک دانٔه ارزن هم دیده 
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 

از هر لحظٔه عمرشان در حد اعلٰی بهره مند نشوند، استغفار می کنند.

قدرشناسی از پیامبر اکرم 
رسول خدا  در مدت 23 سال تالش و با تحمل رنج های فراوان که نظیر آن در تاریخ یافت 
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 
بود. اکنون جا دارد که ما مسلمانان قدردان  اکرم  میسر  پیامبر  با مجاهدت  بود که فقط  بزرگ 
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.
با کمال تأسف مشاهده می کنیم که در یکی دو قرن اخیر دشمنان اسالم با یک نقشٔه دقیق و برنامه ریزی شده، 
همبستگی مسلمانان را به دشمنی با یکدیگر تبدیل کرده و اختالفات معمولی اقوام و مذاهب اسالمی را بزرگ 
جلوه دادند. یکی از نتایج زیان بار این اختالف ها، تجزیٔه کشورهای بزرگ اسالمی به کشورهای کوچک 
در سدهٔ اخیر بود تا قدرت های استعمارگر به راحتی بتوانند بر آنها سلطه پیدا کنند و ذخایر 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 
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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:

در  و  توحید  پرچم  زیر  در  و  خیزید  پا  به  دارید،  ایمان  اسالم  حقیقت  به  که  جهان  مسلمانان  » ای 
سایٔه 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 

اسالمی تکیه کنید و با غرب و غرب زدگی مبارزه نمایید و روی پای خودتان بایستید«.١

بیشتر بدانیم
متأسفانه یکی از گروه هایی که در سالیان اخیر، آسیب ها و صدمات زیادی به وحدت میان مسلمانان زد، 
گروه داعش بود. شاید آن روزی که گروه تروریستی داعش فعالیت خود را در عراق و سوریه آغاز کرد، به جز 
حامیان و به وجود آورندگان آن٢ کسی گمان نمی کرد که این گروه کم تعداد بتواند با این سرعت رشد پیدا کند 
و جغرافیای وسیعی از سرزمین های مسلمانان را تصرف نماید و جنایات هولناکی در عراق و سوریه و برخی 

کشورهای دیگر انجام دهد. 
آنان فقط در یک مورد از جنایات خود، در یک روز ١٧٠٠ دانشجوی نظامی غیرمسلح عراقی را که در پادگان 
آموزشی اسپایکر عراق به اسارت گرفته بودند، تیر خالص زدند و یا در رودخانه غرق کردند و فیلم جنایت خود را با 
افتخار به تمام دنیا نشان دادند. ویران کردن قبور پیامبران و آثار تاریخی، نابودی کارخانه ها و زیرساخت ها، غارت 
ثروت ملت ها از نفت تا موزه ها و ذخایر بانکی و فروش آنها با نازل ترین قیمت به دالالن آمریکایی و اروپایی و گرفتن 

اسلحه به جای آن و از بین بردن منابع حیاتی کشورهای عراق و سوریه از دیگر جنایات آنها بود.3
اما بزرگ ترین جنایت آنها بدبین کردن ملت ها نسبت به دین اسالم بود؛ چرا که آنان تمام این اعمال را به 
صورت هدفمند و برنامه ریزی شده به نام اسالم و زیر پرچم الاله االاللّٰه انجام دادند و همانان که در سازمان های 
جاسوسی خود این گونه گروه ها را شکل می دادند، در رسانه های خود جنایت های آنها را به نام جنایات یک 

گروه اسالمی پخش کردند و مردم ناآگاه ملت ها را نسبت به اسالم بدبین نمودند. 
اگر این داعشیان سیطرهٔ بیشتری پیدا می کردند و به مقصد نهایی خود یعنی ایران که ده ها بار آن را اعالم 
کرده بودند، می رسیدند، خدا می داند که چه برسر ایران ما و دیگر ملت های اسالمی می آوردند. اما فرزندان 
رشید و شجاع ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان و برخی دیگر از جوانان به فرماندهی شجاعانه سردار 

1ــ صحیفٔه امام خمینی  ، ج 14، ص 83 .
٢ــ ترامپ، رییس جمهور آمریکا در سال ٢٠١٦ به صراحت گفت که داعش توسط آمریکا و با حمایت دولت اوباما به وجود آمد.

www.nytimes.com  / 2016 / 08 /11/us /Politics / Trump - rally.html
3ــ سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، گوشه ای از این جنایت ها را این گونه توصیف می کند: در این حادثه، جنایات بسیار دردناکی که 
غیرقابل نمایش است رخ داد؛ از جمله... به اسارت گرفتن دختران و زن های بی گناه و تجاوز به آنان، سوزاندن زنده زندٔه افراد و ذبح دسته جمعی 
صدها جوان. مردم مسلمان این کشورها متحیر از این طوفان مسموم، بخشی گرفتار خنجرهای برندٔه جنایتکاران تکفیری گردیدند و میلیون ها 
نفر دیگر خانه و کاشانٔه خود را رها کرده و آوارٔه شهرها و کشورهای دیگر شدند. در این فتنه سیاه، هزاران مسجد و مراکز مقدس مسلمانان 
تخریب و یا ویران گردید و بعضاً مسجد را به همراه امام جماعت و نمازگزاران آن باهم منفجر نمودند. )بخشی از نامه سردار سلیمانی خطاب به 

رهبر معظم انقالب اسالمی(
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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 برخی از این اقدامات اشاره می کنیم و می کوشیم آنها را در جامعٔه خود گسترش دهیم:
1ــ از اهانت و توهین به مقدسات سایر مسلمانان خودداری کنیم. برای این منظور شایسته است 
بر اساس معرفت و  با دیگر مسلمانان  بتوانیم  تا  ببخشیم  ارتقا  با دانش و استدالل،  را  اعتقادات خود 

استدالل سخن بگوییم و اعتقادات خود را به نحو صحیح و بدون دعوا و ناسزاگویی بیان کنیم. 
از ظلم  آنان  رهایی  برای  و  کنیم  دفاع  با روش های درست  نقاط جهان،  تمام  در  از مظلومان  2ــ 

بکوشیم و به این سخن رسول خدا  به خوبی عمل کنیم که فرمود:
»هرکس فریاد دادخواهی مظلومی را که از مسلمانان یاری می طلبد بشنود، اما به یاری آن مظلوم 

برنخیزد، مسلمان نیست«.1
3ــ کسانی را که به ظاهر خود را مسلمان می نامند ولی با دشمنان اسالم 
دوستی می ورزند، بشناسیم و فریب برنامه های آنان را نخوریم. روش این 
و  دوست  را  مانند صهیونیست ها  اسالم  دشمنان  که  است  چنین  گروه ها 
برخی مسلمانان را دشمن معرفی می کنند، به طوری که مردم عادی به تدریج با 
دشمنان واقعی اسالم دوستی کنند و با گروهی از مسلمانان، دشمنی بورزند.

1ــ  َمن َسِمَع َرُجاًل یُنادی یا لَلُمسِلمیَن فَلَم یُِجبُه فَلَیَس ِبُمسِلٍم )اصول کافی، ج 2، ص 164(.

سرفرازمان حاج قاسم سلیمانی، در نبردی سخت و دالورانه این گروه تروریستی را قلع  و قمع کردند. 
از این رو، درود می فرستیم به روح شهدای مدافع حرم و حریم امنیت کشورمان و سردار شجاع آنان  
که هزاران کیلومتر دورتر از مرزها دالورانه جنگیدند و نه تنها پای جنایتکاران پلید را از کشورمان کوتاه 
کردند، بلکه با نابودی حکومت داعش، شّر آنان را از همٔه کشورهای اسالمی و حتی کشورهای اروپایی دور 
کردند. به برکت خون این شهیدان،مردان و زنان و دختران سرزمینمان همچنان سربلند و آزاد زندگی می کنند 
و کشورمان به عنوان یک کشور قدرتمند که نه تنها از حق خود بلکه از حریم آزادگی و انسانیت در سراسر 

جهان دفاع می کند، شناخته می شود. 

https://www.roshd.ir/111204-1-17
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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؟

الف( نماز و روزهٔ واجب                ب( حج                     ج( امر به معروف و نهی از منکر
د( حجاب و پوشش                      هـ( توانمندی نظامی و ایجاد رعب در دل دشمنان

و( نفی سلطٔه بیگانگان                     ز( کمک به مسلمانان گرفتار در نقاط مختلف جهان
3ــ با توجه به حدیث امام باقر  بیان کنید که چرا والیت از نماز و روزه و سایر عبادات مهم تر است؟

بیشتر بدانیم
حامیان وحدت

آیـت اللّٰه سّیدمـحمدحسین طباطبایی بـروجـردی، مـعروف 
، یکی از بزرگ ترین مراجع تقلید در  بـه آیت اللّٰه بروجردی 

دورٔه معاصر بود. ایشان بین سال های 1325تا 1340 ه.ش ریاست حوزٔه 
علمیه قم را بر عهده داشت و اکثریت شیعیان جهان برای دریافت احکام دینی 
به کتاب های ایشان مراجعه می کردند. ایشان به خوبی دریافته بود که یکی از 
متوجه  و  آنان است  میان  عوامل عقب ماندگی مسلمانان، اختالف و جدایی 

در سال  این رو،  از  میان مسلمانان اند.  اختالف  ایجاد  دنبال  به  برنامه های سّری  با  استعمارگران  که  بود 
1327ه.ش، با حمایت 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.

َشلتوت«  محمود  »شیخ  عهدٔه  بر  االزهر  دانشگاه  ریاست  دوره،  آن  در 
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 تکفیری1 بود و در 

مقابل آنها می ایستاد. 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، »دارالتقریب« با جدیت بیشتر به کار خود ادامه داد و برنامه های مختلفی 
را به اجرا درآورد. یکی از این برنامه ها، برگزاری »هفتٔه وحدت« و دیگری »کنفرانس ساالنه وحدت اسالمی« 

است که دانشمندان جهان اسالم گرد هم جمع می شوند و دربارهٔ مسائل دنیای اسالم گفت وگو می کنند.

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.

https://www.roshd.ir/111204-1-18
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قرائت
سور ه مائده  ٥ جز ء  6 

َء‹ ي  اَولــِیاـ رصـِخُذواالهَیوَد  َوالــناــتَت ذنَی آَمنوا   ل Lهَاا اـــَی ــی
ءُ ـبَعٍض‘َومَن ــتَیََوـلهــُم ِمنــمُ  ـَفاِــن ه{ ِمــنهــُم‘ ـبَعُضُهــم اَولــِیاـ
ذنَی ف قُلوهِبِــم Lاهَیِدي الَقومَ الظِّْلمنَی � فرََتَي ا ِان اهللاَ ل
‘ ـِئرَـةٌ  مَ رَـٌض   یُساروِعَن فهِیم   ـَیقولوَن خَنش اَن ـتُصینَبا دا
فَعََس اهللاُ اَن ـیَ أتَِى ـِباــلَفــتِح    اَواَم رٍـ مِن ِعـنِده   فــَُیصــِبحوا
ذنَی آَمنوا Lِدمنَی � َوـَیقوُل ا اَـنفُِسِهــم ـن ما  ارََسّوا ف عََل
‘ُهــُم ـَلَمعَــمــِنِهــم   اــِن ذنَی  اَقَسموا ـِباـِهللا َجهَد اَـی م Lِءا ا ُؤل اَه
ذنَی آَمنوا Lَاا هـَی رِسنَی � اـیَحِبطَت اَعماـلُهُم   َفاَصبَحواخ
ُهــم اهللاُ ـِبَقو،ٍم   حُیِــب ِفََسوَف ـیَ أت    َعن دــنیِه ُِمــنــم مَن رَیـتَ د
ـِفرـنَی الـ َةٍ عَ لال ُمؤِمــننَی    اَِع زـ ٍَۀ عَ لَوحُیِـّبوـنَ ه{    اَِذـل
مِئٍ‘ذلَِک فَضُل اِهللا

ا اخَیاوفَن لَوَمَۀ ل جُیِهدوَن ف َسبیِل اِهللا   َول
ءُ‘َواُهللا واِسٌع َعلمیٌ � ِاـن ما َولــِیـــُُم اهللاُ ـُیؤیتِه مَن یَشا
ةَ لو ذ،نَی  ـیُقـیمو،َن الص L ذ،نَی  آَمــُنوا     اِّ Lَو َرسوـلُه{     َوا
ةَ     َو مُه  رـஐِ ـعوَن  �  َو مَن  ــتَیََول اهللاَ وஐـَو ـیُؤوتَن الز
ذنَی آَمــنوا    ـَفاِـن ِحزَب اِهللا ُهــُم اـلغِلبوَن � Lَوَرسولَه{ َوا
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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 
و هركس از شما آنان را به دوستى گیرد، قطعاً در زمرٔه آنان به شمار مى آید و خدا 

   51 مردم ستمكار را هدایت نمى كند.  
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 
یا امر دیگری پیش  پیروزى پدید آورد،  نفع مؤمنان[  شویم.[ امید است خداوند ]به 

 52 آورد، تا ]در نتیجه، آنان[ از آنچه در دل خود نهفته داشته اند، پشیمان شوند. 
بودند كه شدیدترین  یهودیان و مسیحیان[ همان هایی  این  ]آیا  و مؤمنان می گویند: 
به حال شما  امروز سودى  ]پس چرا  با شما هستند؟!  كه  می خوردند  را  سوگندها 

  53 نداشتند؟[ كارها و اعمال منافقان باطل و بیهوده شد و زیانكار گشتند. 
اى كسانى كه ایمان آورده اید، هركس از شما از دین خود برگردد، بداند كه به زودی 
دوست  را  او  نیز[   [ آنان  و  مى دارد  دوست  را  آنان  كه  مى آورد  را  گروهی  خداوند 
مى دارند؛ در برابر مؤمنان فروتن اند، ولى در برابر كافران، مقتدر و پیروزند؛ در راه خدا 
جهاد مى كنند و در كارهایشان از سرزنش هیچ سرزنش كننده اى بیم ندارند. این فضل 

 54 و بخشش خداست به هركه بخواهد می دهد و خدا گشایشگر داناست. 
همانا كه ولّی شما، فقط خداوند و رسول او و كسانى اند كه ایمان آورده اند؛ همان 

  55 ایمان آورندگانی كه نماز را برپا مى دارند و در حال ركوع زكات می دهند. 
و هر كس خدا و رسولش و كسانى را كه ایمان آورده به والیت و سرپرستى خود 

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

ترجمه
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امامت، تداوم رسالت

از آنجا که قرآن کریم، آخرین کتاب آسمانی و رسول خدا  خاتم پیامبران است، این سؤاالت 
مطرح می شود که:

طرح و برنامٔه خداوند برای جامعٔه اسالمی، پس از رسول خدا  چیست؟
این جامعه در چه مسیری و چگونه باید حرکت کند؟

بعد از پیامبر اسالم  رهبری مسلمانان بر عهدهٔ چه کسانی باید قرار بگیرد؟
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؟ 

، مسئولیت اّول، یعنی دریافت و ابالغ وحی به مردم،  در میان مسئولیت های سه گانه رسول خدا 
با ختم نبوت پایان می پذیرد و کتاب قرآن، آخرین کتاب آسمانی است و نیازی به آوردن کتاب جدیدی 
نیست. اّما 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:

1ــ قرآن کریم و پیامبر اکرم  در این باره سکوت کرده اند؛
2ــ همچون مسئولیت اّول، پایان این دو مسئولیت را نیز اعالم نموده اند؛

3ــ جانشین را تعیین نموده و دو مسئولیت »تعلیم و تبیین دین« و »والیت ظاهری« را بر عهدٔه وی 
قرار داده اند.

 بطالن فرض اّول روشن است؛ زیرا قرآن کریم، هدایتگر مردم در همٔه امور زندگی است و ممکن 
نیست نسبت به این دو مسئولیت مهم که به شّدت در سرنوشت جامعٔه اسالمی تأثیرگذار است بی تفاوت 
باشد. همچنین پیامبر اکرم   آگاه ترین مردم نسبت به اهمیت و جایگاه این مسئولیت هاست و نمی تواند 
از کنار چنین مسئلٔه مهمی با سکوت و بی توجهی بگذرد. در حقیقت، بی توجهی به این مسئلٔه بزرگ، 

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؛ به این دلیل که گسترش اسالم در نقاط دیگر  و نیز ظهور مکاتب 
و فرقه های مختلف، باعث پیدایش مسائل و مشکالت جدید اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی 
گردید 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 شد.
عالوه بر اینکه اصوالً حکومت و ادارٔه جامعه و تعلیم و تبیین دین، امری تمام شدنی و پایان پذیر نیست 
و همواره جامعه نیازمند حاکم و معلمی است که بتواند راه رسول خدا  را ادامه دهد و احکام 

اسالم را اجرا نماید. 
 بنابراین، تنها فرض سوم، منطقی و قابل قبول است؛ یعنی رسول اکرم  به فرمان خداوند، با 
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.
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تعیین امام
اکنون که نیاز به امام پس از رسول خدا  روشن شد، این سؤال پیش می آید که چه کسی امام را 

معّین و معرفی می کند و چگونه می توان او را شناخت؟
از آنجا که امام همٔه مسئولیت های پیامبر اکرم  جز دریافت و ابالغ وحی را دارد، بنابراین، باید 
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؛ 
نمی شود.  گناهی  هیچ  مرتکب  و  است  معصوم  که چه کسی  دهند  تشخیص  نمی توانند  انسان ها  یعنی 
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.
تاریخ اسالم درمی یابیم که  و مطالعٔه  پیامبر  از  نقل شده  و مسلّم  و روایات مطمئن  آیات  تدبر در  با 
ایشان  از  بعد  امامت  و  به جانشینی رسول خدا   را  علی بن ابی طالب   امیرالمؤمنین  خداوند، 

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. 

حدود سه سال از بعثت گذشته بود که این فرمان از جانب خداوند برای  1ــ نزول آیۀ انذار: 
پیامبر آمد: 

خویشان نزدیکت را انذار کن. َو َانِذر َعشیَرتَکَ االَقَربیَن1  
نفر از بزرگان بنی هاشم را دعوت کرد و دربارٔه  برای انجام این دستور، رسول خدا  چهل 
اسالم با آنان سخن گفت و آنان را به دین اسالم فراخواند و از آنان برای ترویج و تبلیغ اسالم، کمک 

خواست؛ 
همٔه 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«.

، سه بار مطرح شد و هر بار، همه سکوت کردند و تنها علی  قاطعانه اعالم  درخواست پیامبر 
آمادگی و وفاداری کرد. پس از آن، پیامبر  دست آن حضرت را در دست گرفت، بیعت ایشان را 

پذیرفت و به مهمانان فرمود:
»همانا این، برادر من، وصّی من و جانشین من در میان شما خواهد بود«.2

1ــ  سورٔه شعراء، آیٔه 214.
2ــ  تاریخ طبری، جریر طبری، ج 2، صص 63 ــ 62؛ کنزالعمال، مّتقی هندی، ج 6، ص 397 برای مطالعٔه کامل داستان، به کتاب » سالم 

بر خورشید« از سید علی اکبر حسینی، ج 1، ص 171 مراجعه کنید.
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1ــ سوره مائده، آیه 55.
2ــ بیشتر مفسران و مورخان اهل سنت و شیعه، از جمله طبری، رازی، ثعلبی، قشیری، خوارزمی، ابن حجر و ابن کثیر، این آیه را دربارٔه 

امام علی  دانسته اند. برای کسب اطالعات بیشتر، به کتاب الغدیر از عالمه امینی، ج 2، ص 156 مراجعه کنید.

تفکر

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: 

همانا ولّی شما فقط خداوند و رسول او   ِانَّما َولِیُّکُُم الّلُٰه َو َرسوُله و  
و کسانی اند که ایمان آورده اند.  َو الَّذیَن آَمنوا    

همان ایمان آورندگانی که نماز را بر پا می دارند الَة    َالَّذیَن ُیـقیموَن الصَّ
و در حال رکوع زکات می دهند.  کاَة َو ُهم راکِعونَ 1   َو ُیؤتوَن الزَّ

با نزول این آیه، رسول خدا   دریافت که چنین واقعه ای رخ داده و کسی در رکوع صدقه داده 
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. 

مردم که از محتوای آیه با خبر شده بودند، تکبیر گفتند و رسول خدا  نیز، ستایش و سپاس 
خداوند را به جا آورد. 

، برای آن  نزول این آیه در چنین شرایطی و اعالم والیت حضرت علی  از جانب رسول خدا 
بود که مردم با چشم ببینند و از زبان پیامبر بشنوند تا امکان مخفی کردن آن نباشد.2

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؟

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

دانش تکمیلی
با توجه به اینکه امام علی  در نماز حضور قلب داشتند، چگونه متوجه درخواست فقیر شدند؟ 

برای مشاهدهٔ پاسخ این سؤال به محتوای این رمزینه مراجعه کنید.
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3ــ حدیث جابر: در یکی از روزها، در مدینه، جبرئیل بر پیامبر نازل شد و آیٔه ٥9 سورٔه نساء را 
بر ایشان خواند که قسمتی از آن چنین است:

ای مؤمنان، یا َایَُّها الَّذیَن آَمنوا    
از خدا اطاعت کنید َاطیُعوا الّلَٰه     

و از رسول و ولّی امرتان اطاعت کنید. سوَل َو ُاولِی االَمِر ِمنکُم ...   َو َاطیُعوا الرَّ
معموالً وقتی آیه ای نازل می شد و حکم کلی موضوعی را بیان می فرمود، یاران رسول خدا   
ایشان  یاران  نازل شد،  نماز  آیات  که  وقتی  مثالً  می پرسیدند.  را  و جزئیات حکم  می آمدند  ایشان  نزد 
می خواستند چگونگی نماز خواندن را بدانند از این رو، پیامبر اکرم  به مسجد آمد و به آنان فرمود: 
»این گونه که من نماز می خوانم، شما هم بخوانید«. 1 آن گاه نماز خواندن را به آنان تعلیم داد. وقتی این 
آیه هم نازل شد، جابربن عبداللّٰه انصاری نزد رسول خدا  آمد و گفت: »یا رسول  اللّٰه، ما خدا و 

رسول او را شناخته ایم. الزم است »اولی االمر« را نیز بشناسیم.«
رسول خدا  فرمود:

»ای جابر، آنان جانشینان من و امامان بعد از من اند. نخستیِن آنان علی بن ابی طالب است و سپس به 
ترتیب، حسن بن علی، حسین بن علی، علی بن الحسین، محمدبن علی؛ و تو در هنگام پیری او را خواهی 
ترتیب، جعفربن محمد،  به  محمدبن علی  از  پس  برسان.  او  به  مرا  دیدی، سالم  را  او  وقت  هر  و  دید 
فرزندش  ایشان  از  پس  و  حسن بن علی  علی بن محمد،  محمدبن علی،  علی بن موسی،  موسی بن جعفر، 
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 

تا آنجا که فقط افرادی که ایمان راسخ دارند، بر عقیدٔه به او باقی می مانند«.3

ارتباط میان آیه و حدیث
با تفکر در آیٔه ٥9 سورٔه نساء و حدیث جابر، پیام های زیر را تکمیل کنید.

1ــ مسلمانان باید از ................... ، .................. و .................... اطاعت کنند. 
2ــ از آنجا که این سه اطاعت در کنار هم قرار گرفته اند؛ سرپیچی از هر مورد  ................. است. 

1ــ صحیح بخاری، محمدبن اسماعیل البخاری، جزء 8، ص 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.
3ــ کفایة االثر، خزاز رازی، چاپ قدیم، ص 8 ؛ ینابیع المودة، سلیمان بن ابراهیم القندوزی، ص 494 و اثبات الهداة، شیخ حّر عاملی، 

ج 3، ص 123.
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تفکر در حدیث

1ــ صحیح مسلم، مسلم بن حجاج نیشابوری، ج 4، ص 1873، روایت 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 13، مراجعه کنید.

2ــ سورٔه طه، آیات 29 تا 35.

4ــ حدیث ثقلین: پیامبر اکرم  به طور مکرر، از جمله در روزهای آخر عمر خود، می فرمود:
من در میان شما دو چیز گران بها می گذارم:   ِانّی تاِرٌک فیکُُم الثََّقلَیِن   

کتاب خدا و عترتم، اهل بیتم را.  ِکتاَب اللِّٰه َو ِعتَرتی َاهَل بَیتی   
اگر به این دو تمسک جویید کُتم ِبِهما    ما ِان تََمسَّ

هرگز گمراه نمی شوید لَن تَِضلّوا َابًَدا    
و این دو هیچ گاه از هم جدا نمی شوند َُّهما لَن یَفَتِرقا     َو ِان

تا اینکه کنار حوض کوثر بر من وارد شوند.  َحّتٰی یَِردا َعلَیَّ الَحوَض 1   

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

4ــ نمی توان برای هدایت و سعادت اخروی، فقط از یکی از دو یادگار پیامبر  پیروی کرد؛ 
بلکه باید . ............

و  آگاهی مردم  برای  آیه مشخص نشده،  آنجا که مصداق ....................... در  از  3ــ 
اشتباه نکردن آنها الزم است که رسول خدا  ...................... .

4ــ بنا بر سخن پیامبر اکرم  کسانی که مصداق ................... هستند، عبارت اند از: 
. .......................................................................................

5  ــ 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 پذیرفت2 و او را مشاور و وزیر وی قرار داد. 
پیامبر اکرم  نیز بارها به حضرت علی  فرمود:
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تو برای من َانَت ِمّنی    
به مانند  هارون برای موسی هستی؛ ِبَمنِزلَِة هاروَن ِمن موسٰى   

جز اینکه بعد از من پیامبری نیست. َّهو النَِبیَّ بَعـدی1   ِااّل َان
6ــ حدیث غدیر: پیامبر گرامی اسالم در سال دهم هجرت عازم مکه شد تا فریضٔه حج را به جا 
ة  ة البالغ3« و »َحجَّ آورد. این حج که در آخرین سال زندگی ایشان2 برگزار شد، به »َحجَّ
الوداع« مشهور 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 ماه ذی الحّجة، در محلی به نام غدیر خم این آیه نازل شد:

ای رسول، سوُل      یا َایَُّها الرَّ
آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شده برسان، بَلِّغ ما ُانِزَل ِالَیَک ِمن َربِّکَ   

و اگر چنین نکنی، ن لَم تَفَعل      َو ِاِ
رسالتش را ادا نکرده ای َفما بَلَّغَت ِرسالَتَهو    

و خداوند تو را از مردمان حفظ می کند؛ َوالّلُٰه َیعِصُمَک ِمَن الّناِس   
خداوند، کافران را هدایت نمی کند.  ِانَّ الّلَٰه ال َیهِدی الَقوَم الکاِفریَن4  

بعد از نزول این آیه، پیامبر اکرم  دستور داد همه توقف کنند تا بازماندگان برسند و آنان که پیش 
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:

1ــ عاّلمه حسینی تهرانی  در جلد دهم امام شناسی می گوید که  این حدیث مورد اتفاق علمای اسالم از اهل سنت و شیعه است. 
همچنین: ینابیع المودة، سلیمان بن ابراهیم القندوزی، باب 6، ص50. 

2ــ واقعه غدیر هفتاد روز قبل از وفات پیامبر اتفاق افتاد.
3ــ  الکامل فی التاریخ، ابن اثیر، ج 2، ص 303 و الغدیر، عاّلمه امینی، ج 1، ص 31.

4ــ سورٔه مائده، آیٔه 67.

تدّبر در قرآن

در آیٔه باال، تدبر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید. 
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؟
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ای مردم، َُّها الّناُس      َای
چه کسی به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است؟1 َمن َاولَی الّناِس ِبالُمؤِمنیَن ِمن َانُفِسِهم   

گفتند: خدا و پیامبرش بر ما والیت و سرپرستی دارند. 
سپس فرمود:

هر کس که من ولّی و سرپرست اویم، َمن کُنُت َموالُه  
این علی نیز ولّی و سرپرست اوست.  فَـٰهذا َعِلىٌّ َموالُه  

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، 

مردم برای عرض تبریک و شادباش به سوی امام آمدند و با وی بیعت کردند.2

                 

عصمت ائمهٔ اطهار 
از آنجا که امام علی  و دیگر امامان  دو مسئولیت رهبری و مرجعیت دینی مسلمانان را پس 
از رسول خدا  بر عهده دارند، ضروری است که آنان نیز مصون از گناه و خطا باشند. چنان که 
توضیح داده شد، ضرورت داشتن این ویژگی، یکی از دالیل معرفی امام از جانب خداست. در آیاتی از 
قرآن کریم و سخنان رسول خدا  به این مسئله اشاره شده است. یکی از آنها نزول آیٔه تطهیر است. 
دختر  که  می کرد  استراحت  خانه  در  ایشان  روزی  می گوید:  خدا   رسول  همسر  َسلَمه،  ُاّم 
کنار خود  به  را  ایشان  و  داد  پاسخ  پیامبر   کرد.  وارد شد و سالم  فاطمه زهرا   بزرگوارش 

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 350 نفر از آنها در کتاب »الغدیر« آمده است. الغدیر کتابی 

است که عالمه امینی آن را نگاشته است.

تفکر در حدیث
دربارٔه واقعٔه بزرگ غدیر بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

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؟
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، امام حسن  و امام حسین  آمدند. رسول خدا  آنان  دعوت کرد. پس از وی حضرت علی 
را نیز در کنار خود جای داد. آن گاه برای آنان این گونه دعا کرد:

»خدایا! اینان اهل بیت من  اند؛ آنان را از هر پلیدی و ناپاکی حفظ کن!«1
در همین زمان فرشته وحی آمد و آیٔه تطهیر را قرائت کرد.

  ِانَّما ُیریُد الّلُٰه لُِیذِهَب                  همانا خدا اراده کرده که دور گرداند
از شما اهل بیت پلیدی و ناپاکی2 را جَس َاهَل البَیِت    َعنکُُم الِرّ

و شما را کامالً پاک و طاهر قرار دهد. َرکُم تَطهیًرا3    َو ُیطَِهّ

با تفکر در این آیه درمی یابیم که:
1ــ این آیه، تعداد خاصی از خانوادٔه پیامبر را در بر می گیرد که مقام عصمت دارند؛ یعنی در اینجا 

افراد خاصی از اهل بیت مورد نظر است و شامل سایر بستگان پیامبر نمی شود.
2ــ چون این تعداد خاص معصوم اند، سخن و عمل آنان، مطابق با دین و بیان کنندٔه دستورات الهی است.

پیامبر اکرم  برای آگاهی مردم از این موضوع، مدت ها هر روز صبح، هنگام رفتن به مسجد از 
در خانه حضرت فاطمه  می گذشت و اهل خانه را »اهل بیت« صدا می زد و آیٔه تطهیر را می خواند.4
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 

، امامان بعدی هم جزء اهل بیت شمرده شده اند.  دیگر پیامبر 
نتیجه گیری

با بررسی این آیات و احادیثی که گفته شد، روشن می شود:
الف( پیامبر اکرم  با هدایت و راهنمایی خداوند، حضرت علی  و یازده فرزند ایشان را به 

جانشینی خود معرفی کرده است و آنان عهده دار مسئولیت امامت اند. 
ب( الزمٔه این مرتبه از جانشینی، علم کامل و عصمت از گناه و اشتباه است؛ همان گونه که رسول خدا  

این دو ویژگی را دارا بود. 
ج( حضرت فاطمٔه زهرا  جزء اهل بیت است و اگرچه عهده دار امامت نبوده، اما علم و عصمت 
کامل دارد و پیروی از کالم و رفتار وی بر همٔه مسلمانان واجب و سرچشمٔه هدایت و رستگاری است. 

1ــ اصول کافی، کلینی، ج 1، ص 286.
2ــ مقصود از پلیدی و ناپاکی در این آیه، گناه و آلودگی اخالقی است. 

3ــ سورٔه احزاب، آیٔه 33.
4ــ کتاب های بزرگ اهل سنت، مانند صحیح مسلم، سنن ترمذی، صحیح بخاری، مسند احمد بن حنبل، سنن بیهقی، الدرالمنثور سیوطی 

و ُاسُد الغابه ابن اثیر، آیٔه تطهیر را در حق همین پنج تن نقل کرده اند )غایة المرام، هاشم بن سلیمان بحرانی، ص 281(.
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ا َغلیَظ اـلَقبِل
ً فـَِبما رمَحٍَۀ مَِن اِهللا   لِنَت ـلَهُم « َولَوُکنَت فَ ـظّ

ِ ــَ ‘  فَاـعُف َعهنــُم    َو اســَتغـِفرـ ـلَهــُم اـنـَفّضوا مِن َحول َ ل
ل عَ لَ اِهللا‘  ஐاَم رِـ «   ـَفاِـذا عَ زَـمَت     فــََتَوـ َوشاِورمُه  ِف ال
ِا،ن اهللاَ حُیِب اـلُمــَتَوـஐِّ لنَی � ِا،ن ــنَیرُصـஐُــُم اهللاُ
ஐُم ذي ــنَیرُصُ Lفََمن  ذَاا    ُمُـ  «  َو ِان خَیُذلمَفَالا غالَِب  لـ
‘َوعَلَ اِهللا فَلـیــََتَوـஐلِـ اـلُمؤِمنوَن � َوما  ஐاَن مِن ـَبعِده
لــِنَ ِبٍّ اَن ـَیغُ لـ ‘ َو مَن ـَیغلُل    ـیَ أِت ـبِ ما َغل ـَیو،َم اـلِقــی َمـ ِۀ‘
اـُیظـ لَموَن � ـثــُم ــتَُوفّ  ـஐُلـ ـَنفٍس ما  کََسبَت    َو مُه ل
ءَ  بَِســَخٍط مِ،َن اِهللا ََع  رِضوا،َن اِهللا     َکَمن  ــباـ اَفََمِن اــبت
ـ هُ  جَ ـَهــنــُم  «  َو  ـِبئــَس اـلَمـصریُ   �  ُهــم  َدَرجٌت َو  َمأوى
ِعــندَـ اِهللا ‘ َواهللاُ ـَبصریٌ  ـبِ ما ـیَعَملوَن  �  ـَلَقد  م،َن اُهللا
ا  مِن  اــَنفُِسِهــم ً عَ لَ اـلُمؤِمـن،نَی      ِاذ  ــَبعََث  فهِیــم    َرسول
ُِّمـُهــُم الـِـتَب ـ ل ِ هـ   َوـُیزَــஐّ هِیم   َوـُیعَ  ــتَیلوا َعلهَِیــم آ ــتی
ـلٍـ مُــبنٍی � َوالِحـمَـَۀ    َو  ِان ஐاونا مِن قَبُل ـَلف َضل

سوَرةُ  آِل ِعمرـاَن
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ترجمه

و  کردى،  مهربانى  و  نرم خویى  مردم  با  که  بود  خدا  رحمت  و  لطف  سبب  به  پیامبر،  اى 
بودند. پس اکنون هم  پراکنده شده  تو  از گرد  اگر درشت خوى و سخت دل بودى، قطعاً 
آنان  با  امور  تدبیر  در  و  بخواه  آمرزش  برایشان  خدا  از  ]حتی[  و  درگذر  از خطاهایشان 
مشورت کن، و چون بر کارى تصمیم گرفتى، ]قاطع باش و[ بر خدا توکل کن که خداوند 

159 توکل کنندگان را دوست مى دارد و آنان را یارى مى کند. 
اگر خدا شما را یارى کند، هیچ کس بر شما چیره نمى شود، و اگر شما را واگذارد، چه 

 160 کسى بعد از او شما را یارى خواهد کرد؟ پس مؤمنان باید تنها بر خدا توکل کنند. 
] گمان کردید ممکن است پیامبر به شما خیانت کند؟! در حالى که[ و هیچ پیامبرى را نشاید 
که به خدا یا مردم خیانت کند ]چه رسد به خاتم االنبیا[، و هرکس خیانت ورزد، روز قیامت 
با آنچه که از راه خیانت به دست آورده حاضر شود، سپس به هرکسى همان را که فراهم 

161 آورده است، بى کم وکاست خواهند داد و ]به همین دلیل[ در حق آنان ستم نمى شود. 
از خدا  با خشمى  که  است  مانند کسى  کرده،  دنبال  را  که خشنودى خدا  آیا کسى  پس   

 162 بازگشته و جایگاهش دوزخ است؟ آن بد بازگشتگاهى است. 
ـ نزد  ـ چه کسانى که درپى خشنودى خدایند و چه کسانى که دچار خشم او شده اندـ  همه آنانـ 
خدا برحسب اعمالشان داراى درجاتى گوناگونند، و خدا به آنچه ]از نیکی و بدی[ مى کنند 

 163 بیناست. 
به یقین خدا به مؤمنان نعمتى بزرگ ارزانى داشت که پیامبرى از خودشان ]نه از فرشته یا 
جن[ در میان آنان برانگیخت که آیاتش را بر آنان تالوت کند و آنان را ]از کارهاى زشت 
و اخالق ناپسند[ پاک سازد و کتاب آسمانى و معارف آن را به ایشان بیاموزد، و قطعاً آنان 

164 پیش از بعثت پیامبر در گمراهى آشکارى فرورفته بودند. 
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پیشوایان اسوه

در درس های گذشته دانستیم که یکی از مسئولیت های مشترک میان پیامبر و امامان، والیت 
ظاهری می باشد. در این درس به این سؤال می پردازیم که سیره و روش پیامبر اکرم  و جانشین 

ایشان امیرالمؤمنین علی  در حکومت داری چگونه بوده است؟
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اسوه های رهبری
پیامبراکرم  پس از سیزده سال تالش برای هدایت مردم مکه با دعوت مردم مدینه، به این شهر 
هجرت کرد و به فرمان خداوند، حکومت اسالمی را بنا نهاد. این حکومت، به تدریج گسترش یافت و 
در مدت ده سال، سراسر شبه جزیرٔه عربستان را فراگرفت. آن حضرت،در مدت این ده سال، به گونه ای 
از سوی خداوند  رهبری،  در جایگاه  از جمله  اجتماعی،  و  فردی  زمینه های  همٔه  در  که  کرد  زندگی 

به عنوان الگو و اسوه مؤمنان معرفی شد:
قطعاً برای شما در رسول خدا لََقد کاَن لَکُم فی َرسوِل اللّٰهِ 

سرمشق نیکویی است ُاسَوٌة َحَسنَةٌ 
برای کسی که به خداوند لَِمن کاَن َیرُجوا اللّٰهَ 

و روز رستاخیز امید دارد َو الَیوَم اآلِخرَ 
و خدا را بسیار یاد می کند. َو ذَ  کََر الٰلَّه کَثیًرا1 

حضرت علی  نیز وقتی حکومت را به دست گرفت، اعالم کرد من براساس دستورات قرآن و 
سنت رسول خدا  حکومت می کنم و بر همین اساس اصالحات مهمی را در جامعه آغاز کرد.

در ابتدا نگاهی کوتاه به سیره پیامبر اکرم  در رهبری جامعه می کنیم:
1ــ تالش برای برقراری عدالت و برابری

یکی از اهداف مهم حکومت الهی رسول خدا  اجرای عدالت بود و ایشان در این مورد با قاطعیت 
عمل کرد و کوشید تا جامعه ای عادالنه بنا کند که در آن از تبعیض خبری نباشد و همه در برابر قانون الهی 
یکسان باشند.این اقدام پیامبر اکرم  در شرایطی انجام می گرفت که در جامعٔه آن روز حجاز و سایر 
کشورها، تبعیض و تفاوت طبقاتی، یک قانون پذیرفته شده بود و کسی با آن مخالفت نمی کرد. آن حضرت، 
نمی گذاشت.  و غیرعرب  میان عرب  فرقی  و  تقسیم می کرد  به تساوی  میان مسلمانان  را  بیت المال  درآمد 
با همٔه بردباری و مالیمتی که در برابر پایمال شدن حق شخصی خود داشت، در برابر نادیده گرفته شدن 
حقوق افراد جامعه می ایستاد و کوتاه نمی آمد و متجاوزان حقوق مردم را در هر موقعیت و مقامی که بودند، 

مجازات می کرد.

1ــ سورٔه احزاب، آیٔه 21.

نمونه

دیگر  برخی  از  برتر  قبایل  برخی  و  داشتند  مخصوصی  جایگاه  قبایل  گذشته،  زمان های  در 
شمرده می شدند. روزی فردی از یکی از قبایل صاحب نام مدینه، دزدی کرد و جرم او ثابت شد. 
رؤسای قبیله فکر می کردند که رسول خدا   به دلیل جایگاهی که قبیله این فرد دارد وی را 
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رسول خدا  ، برای اولین بار در جامعٔه آن روز، برابری همه افراد در برابر قانون را اعالم کرد 
و عرب و غیرعرب و سیاه و سفید را برابر دانست و در مقابل تعصبات قومی و قبیله ای ایستاد.

1ــ الطبقات الکبری، ابن سعد، ج ٤، ص 58.
2ــ روضه کافی، کلینی، ص 182؛ بحار االنوار، مجلسی،  ج 22، ص ٣82.

بیشتر بدانیم

مالک برتری: نژاد یا …؟
روزی تعدادی از مردم مکه دور هم جمع شده بودند که مسلمانان نیز در میان آنان بودند. هرکدام با 
تعصبی خاص، قبیلٔه خود را معرفی می کرد و بدان افتخار می نمود. در این میان، شخصی روبه سلمان 

کرد و گفت: سلمان! بگو بدانم تو کیستى؟ پدر تو کیست؟ و اصل وریشه ات چیست؟
سلمان گفت: اسم من سلمان و پدرم بنده خداست، من قبل از اسالم گمراه بودم وخداوند به برکت 
محمد  هدایتم کرد، نیازمند بودم و خداوند به برکت محمد   بى نیازم نمود، برده بودم و خداوند 

به برکت محمد  مرا از قید بردگى آزادساخت، این نسب من است.
در همان حال رسول خدا  وارد آن جمع شد، با شنیدن گفت وگوهاى آنان، فرمود: اى جماعت 
قریش! این را بدانید که، شرافت انسان به دیندارى اوست و مروت و انسانیت او به خصلت هاى اخالقى 

وى، و اصالت انسان به عقل واندیشه اوست.
سپس پیامبر  سلمان را مخاطب قرار داد و فرمود: سلمان! این را بدان که، هیچ کدام از اینان 
برتو فضیلت و برترى نخواهند داشت، مگر اینکه از تو پرهیزگارتر و با تقواتر باشند، اما اگر تو تقوى داشته 

باشى، پس تو افضل و برتر خواهى بود.2

مجازات نخواهد کرد؛ اما با کمال تعجب دیدند که پیامبر می خواهد حکم را اجرا کند. واسطه های 
مختلفی نزد رسول خدا فرستادند، تا ایشان را از اجرای حکم منصرف کنند. حتی برخی نزدیکان 

رسول خدا  را واسطه قرار دادند، اما ایشان نپذیرفت و به آنان فرمود:
»اقوام و ملل پیشین بدین سبب، دچار سقوط شدند که در اجرای عدالت، تبعیض روا می داشتند؛ 
اگر شخصی قدرتمند و صاحب نفوذ از ایشان دزدی می کرد رهایش می کردند و اگر فردی ضعیف 

دزدی می کرد وی را مجازات می کردند«.1

2ــ محبت و مدارا با مردم
خود  مهربان  پدر  را  ایشان  مردم،  که  بود  محبت آمیز  قدری  به  مردم  با  خدا   رسول  رفتار 
می دانستند و در سختی ها به ایشان پناه می بردند. معموالً اطرافیان یک رهبر برای اینکه خود را به 
او نزدیک کنند، عیب دیگران را نزد او بازگو می کنند اما رسول خدا  به یاران خود می فرمود: 
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»بدی های یکدیگر را پیش من بازگو نکنید؛ زیرا دوست دارم با دلی پاک و خالی از کدورت با شما 
معاشرت کنم.«1

تا آنجا که گاهی ردای خود را زیر  به او احترام می گذاشت  به خانٔه آن حضرت می رفت،  هرکس 
پای او پهن می کرد یا بر جای خود می نشاند. هرگز در مقابل یارانش پای خود را دراز نمی کرد و سعی 
می کرد تا وقتی که آنها نشسته اند، در کنارشان باشد. اگر دربارٔه آخرت حرف می زدند با آنان همراهی 
می کرد؛ اگر دربارٔه خوردنی و آشامیدنی و سایر امور روزمره سخن می گفتند، از روی لطف و مهربانی با 
آنان هم سخن می شد. گاهی در حضور پیامبر، شعر می خواندند، یا از گذشتٔه خود می گفتند، در همٔه این 
موارد، آنان را منع نمی کرد، مگر این که کار حرامی مانند غیبت کردن از آنان سر می زد؛ در این موارد 

بود که آنان را از ادامه بحث باز می داشت.
3ــ سخت کوشی و دلسوزی در هدایت مردم

پیامبر  چنان عالقه مند به نجات مردم از گمراهی بود که سختی ها و آزارهای این 
راه، هرگز سبب دوری او از مردم نگردید و آن قدر برای هدایت شان شبانه روز تالش کرد که خداوند 

دراین باره خطاب به مسلمانان فرمود: 
» رنج شما برای او سخت و دشوار است و بر ]هدایت[ شما حریص )به شدت عالقه مند( است«2

با همٔه این دلسوزی ها و زحمت ها، دشمنی سران قریش با ایشان روز  به   روز بیشتر می شد. می گفتند 
او ساحر و جادوگر است3، می گفتند دیوانه است، بر سر و رویش خاکستر می پاشیدند، طعنه و نیش 
زبان به او می زدند. با وجود اینها، آن قدر با مهربانی و صبر و تحمل، به هدایت مردم ادامه می داد، که 

گاه نزدیک بود از شدت غصه و اندوه فراوان از پا در آید که خداوند به او فرمود:
لََعلَّکَ باِخع نَفَسکَ َاّل َیکونوا ُمؤِمنیَن 4

از اینکه برخی ایمان نمی آورند شاید که جانت را ]از شدت اندوه[ از دست بدهی.
امام علی  که در بیشتر این صحنه ها در کنار رسول خدا  بود، دربارٔه تالش بی پایان پیامبر 
می فرمود: »پیامبر یک طبیب سّیار بود، ]برخالف سایر طبیبان[ او خود به سراغ مردم می رفت، داروها 
و مرهم هایش را خودش آماده می کرد و ابزارهای طبابت را با خود می برد تا بر هرجا که نیاز باشد، مرهم 
بگذارد؛ بر دل هاى کور، گوش هاى کر، زبان هاى گنگ، او با داروهاى خویش بیماران غفلت زده و 

سرگشته را درمان مى کرد«.5
آن حضرت، تالش می کرد حتی کسانی را که با ایشان می جنگیدند هدایت کند و به سوی حق دعوت 

1ــ مسند احمدبن حنبل، چاپ الرسالة، ج 6، ص ٣02ــ٣01
٣ــ سورٔه مدثر، آیٔه 2٤. 2ــ سورٔه توبه، آیٔه 128.  

5ــ نهج البالغه، خطبه 108. ٤ــ سورٔه شعرا، آیٔه ٣.   

https://www.roshd.ir/111204-1-27
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نماید. متکبران و برخی از بزرگان قبایل که تعالیم اسالم را به ضرر خود می دیدند، جنگ هایی را علیه 
آن حضرت به راه می انداختند. پیامبر  نیز به ناچار مسلمانان را برای مقابله با آنان بسیج می کرد.  
اما به آنان سفارش می کرد: »اگر کافری در جنگ کشته شد او را ُمثْله1 نکنید، کودکان و پیران و زنان 
را نکشید، حیوانات حالل گوشت را نکشید مگر اینکه برای تغذیه به آن احتیاج داشته باشید. هرگز آب 

مشرکان را زهرآلود نکنید و مزارع و نخلستان ها را نسوزانید«.2
و در جای دیگری می فرمود اگر در بحبوحٔه جنگ، یکی از مشرکان خواست تا در مورد حقیقت 
اسالم مطالبی بداند، او در پناه اسالم است تا کالم خدا را بشنود، اگر اسالم را پذیرفت، او هم برادر 
دینی شماست و اگر قبول نکرد، او را به جایی که احساس امنیت می کند، برسانید و پس از آن از خدا 

برای غلبه بر او یاری بجویید.3
4ــ مبارزه با فقر و محرومیت

رسول خدا  هم با فقر مبارزه می کرد و به دنبال بنای جامعه ای آباد و دور از محرومیت بود و هم 
با کوچک شمردن فقیران و بینوایان به مخالفت بر می خاست.از این رو، مردم را به کار و فعالیت تشویق 
می کرد، از بیکاری بدش می آمد و کسانی را که فقط عبادت می کردند و کار نمی کردند، مذمت می کرد. 
در عین حال، به فقیران بسیار احترام می گذاشت و اجازه نمی داد که به خاطر فقر مورد بی توجهی 
قرار گیرند و فراموش شوند. برخی از آنها دوست صمیمی ایشان به شمار می رفتند. ثروت را مالک 
گفت وگو  آنها  با  صمیمانه  و  می نشست  مردم  محروم ترین  و  فقیرترین  با  آسانی  به  نمی شمرد.  برتری 
خود  یاران  به  حضرت  آن  می یافتند.  خود  همراز  و  همدل  را  خدا   رسول  نیز  آنان  می کرد. 

می فرمود:
»به من ایمان نیاورده است کسی که شب را با شکم سیر بخوابد و همسایه اش گرسنه باشد«.4

1ــ تکه تکه کردن.
2  ــ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 15، ص 58.

3  ــ اصول کافی، کلینی، ج 5، ص 27.
٤ــ اصول کافی، ج 2، ص 27.

بیشتر بدانیم

رسول خدا  و یارانش در مجلسی نشسته بودند. تهیدستی که لباس کهنه ای به تن داشت وارد 
شد و در جای خالی کنار مردی ثروتمند نشست. مرد ثروتمند چهره در هم کشید و خودش را جمع و 

جور کرد و به کناری کشید. 
پیامبر که رفتار او را دید، فرمود: ترسیدی از فقر او چیزی به تو برسد؟
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1ــ اصول کافی، ج 2، ص 262.
2ــ ماجرای تولد حضرت علی  در خانٔه کعبه عالوه بر کتاب های شیعی در کتاب های بزرگان اهل سنت نیز بارها نقل شده است. به عنوان 
نمونه می توان به این موارد اشاره کرد: المستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشابوری، ج ٣، ص 550؛ تذکرة الخواص، ابن جوزی، ص 10؛ 

مروج الذهب، مسعودی، ج 2، ص27٣.

جان و جانشین پیامبر
، ده سال قبل از بعثت پیامبر  در خانٔه کعبه به دنیا آمد.2 پدرش حضرت  امیرمؤمنان، علی 
ابوطالب  به پیشنهاد پیامبر، نام ایشان را »علی« گذاشت. علی به معنای »واال« و »بلندمرتبه« است. 
سه یا چهارسال بیشتر نداشت که به خانٔه پیامبر آمد و چندین سال نزد ایشان زندگی  کرد. خودش دربارٔه 

این دوران می فرماید: 
»در حالی که کودک بودم، همواره در کنار پیامبر بودم و پیامبر مرا در کنار خود می نهاد ... نه هرگز 

دروغی در گفتار من دید و نه رفتاری ناشایست از من مشاهده کرد ...
من همچون بچٔه از شیر گرفته شده که به دنبال مادرش می رود، از آن بزرگوار پیروی می کردم و او 
هر روز پرچمی از خوی های نیکوی خود را برای من می افراشت و مرا به پیروی کردن از آن فرمان 

می داد ...
... هنگامی که وحی بر پیامبر  فرود آمد، آوای اندوهگین شیطان را شنیدم. گفتم: ای پیامبر 
خدا، این فریاد اندوهناک چیست؟ پاسخ داد: این شیطان است که از پرستش خود ناامید شده است. 
بی گمان آنچه را من می شنوم تو هم می شنوی و آنچه را من می بینم تو هم می بینی، جز اینکه تو پیامبر 

آن مرد گفت: نه، یا رسول اللّه. 
فرمود: ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسد؟

گفت: نه یا رسول اللّه
پیامبر فرمود: ترسیدی لباس هایت در اثر تماس با او آلوده شود؟

گفت: نه، یا رسول اللّه.
فرمود: پس چرا خودت را جمع و جور کردی و از او فاصله گرفتی؟

آن مرد گفت: یا رسول اللّه اعتراف می کنم که مرتکب خطا شدم و به جبران خطایم حاضرم نصف ثروتم 
را به این برادر مسلمان ببخشم.

مرد فقیر گفت: یا رسول اللّه، من حاضر نیستم بپذیرم.
حضار با تعجب پرسیدند: چرا؟!

مرد فقیر پاسخ داد: می ترسم بر اثر ثروت، من هم گرفتار غرور و خودخواهی شوم و روزی با برادر 
مسلمان خود این گونه رفتار کنم.1



80

نیستی، بلکه وزیر هستی1 و تو هر آینه بر راه خیر می باشی«.2

جابربن عبداللّه انصاری، از یاران خوب رسول خدا  می گوید: در کنار خانٔه خدا و در حضور 
رسول خدا  بودیم که علی  وارد شد. رسول خدا  فرمود: برادرم به سویتان آمد. سپس 

بر آن گذاشت و فرمود: »سوگند به خدایی که جانم در  رو به سمت کعبه کرد و دست 
دست قدرت اوست، این مرد و شیعیان و پیروان او، رستگارند و در روز قیامت، اهل 

نجات اند«.3
سپس فرمود: » این مرد اولین ایمان آورندهٔ به خدا، وفادارترین شما در پیمان با خدا، راسخ ترین شما در 
انجام فرمان خدا، صادق ترین شما در داوری بین مردم، بهترین شما در رعایت مساوات و ارجمندترین 

شما نزد خداست«.4
در همین هنگام، آیٔه زیر بر پیامبر خدا  نازل شد و پیامبر آن را قرائت کرد:

کسانی که ایمان آوردند ِانَّ الَّذیَن آَمنوا 
و کارهای شایسته انجام دادند، َو َعِملُوا الّصالِحاتِ 

اینان بهترین مخلوقات اند. ُاوٰلئِکَ ُهم َخیُر البَِریَّـة5ِ 

، در سخنان خود از کلمٔه »شیعه« که ترجمٔه آن »پیرو«  همان گونه که مشاهده کردید رسول خدا 
بنابراین، شیعه،  دانسته است.  را سبب رستگاری  علی   امام  از  پیروی  و  کرده  استفاده  می شود، 
، امیرالمؤمنین علی  را جانشین پیامبر می داند و از او  مسلمانی است که به فرمان خدا و پیامبر

پیروی می کند.

1ــ این سخن پیامبر اکرم  مربوط به روز اول بعثت است. از این کالم در می یابیم خداوند که آگاه به همٔه امور است از شایستگی امام 
علی  نیز خبر دارد و به پیامبر امر فرموده که ایشان را وزیر خود قرار دهد.

2ــ بخشی از خطبه قاصعه.
ِئَک هُم َخیُر البَِریَِّة«. ـٰ  ِانَّ ٰهذا َو شیَعَته و لَُهُم الفاِئزوَن. الّدر المنثور، سیوطی، ذیل آیٔه »ُاول

ٰ
٣ــ َوالَّذی نفسی ِبَیِده

٤  ــ البرهان فی تفسیر القرآن، سید هاشم بحرانی، ج 5، ص 720.
5ــ سورٔه بینه، آیٔه 7.

6ــ سورٔه صافات، آیٔه 8٣.

بیشتر بدانیم

خوب است بدانیم که لفظ شیعه، واژه ای است قرآنی. مثالً در قرآن کریم، حضرت ابراهیم  شیعه و پیرو 
براهیَم«6؛ پس حضرت ابراهیم    اَلِ

ٰ
حضرت نوح  معرفی شده و درباره ایشان آمده است: »ِانَّ ِمن شیَعِته

از آن جهت که راه حضرت نوح را ادامه داده، شیعه و پیرو حضرت نوح  است.

https://www.roshd.ir/111204-1-28
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1ــ امالی، طوسی، ح 1028، المستدرک، حاکم نیشابوری،  ج ٣، ص 1٣٤.
2ــ امالی، صدوق، ص 89، المستدرک، حاکم نیشابوری، ج ٣، ص 1٣5.

، استاد مطهری، ص 10 از مقدمه. ٣ــ جاذبه و دافعٔه علی 

پاسخ به سؤالت شما

برخی می پرسند چرا با وجود همۀ تالش هایی که پیامبر  در معرفی امیرمؤمنان و بیان 
فضائل ایشان در زمان ها و مکان های متعدد داشت، اما پس از وفات پیامبر  بسیاری 

از مردم، به خصوص رؤسای قبایل و بزرگان قوم کمتر به این حقیقت توجه کردند؟ 
از دوران  باقی مانده  اندیشه های  و  افکار  بی توجهی،  این  از علت های  یکی  آنکه:  پاسخ کوتاه 
جاهلیت قبل از اسالم بود، که به این آسانی از ذهن و فکر مردم خارج نمی شد.در جاهلیت، بزرگان 
قبایل بدون آنکه دارای فضیلت خاصی باشند صرفاً به این دلیل که رئیس قوم بودند، قدرت ویژه ای 
مانند علم، عدالت خواهی، جوانمردی،  آنان را بزرگ می شمردند و فضیلت هایی  داشتند و مردم 
صداقت، پاکی و کرامت نفس، ارزش و جایگاهی نداشت. آنان حتی میان فرمان و دستور پیامبر و 
فرمان بزرگان قوم تفاوت چندانی قائل نبودند و در لحظات حساس و سرنوشت ساز، به جای فرمان 
خدا و پیامبر، به سوی فرمان بزرگان قوم خود متمایل می شدند. از این رو، رسول خدا  پیوسته 
فضایل امام علی  را به آن مردم یادآوری می کرد شاید بزرگان قبایل و افراد هر قبیله به جای 

ارزش های جاهلی به رفتار و کردار امیرمؤمنان بیشتر توجه کنند و به مقابله با ایشان برنخیزند.

بزرگان علم و دانش، مسلمان و غیرمسلمان، پس از بررسی شخصیت امیرالمؤمنین علی  با شگفتی 
مشاهده کرده اند که فضایلی در آن امام است که به سختی در یک فرد، جمع می شود. آن امام در میدان جنگ 

شجاع ترین؛ در محراب عبادت، عابدترین؛ در مقام قضاوت، دقیق ترین؛ در کالس درس، 
عالم ترین؛ در بالغت و زیبایی سخن، بلیغ ترین و در عرصٔه حکمرانی، عادل ترین است.3

تفکر در حدیث
در این دو حدیث بیندیشید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:

1
: َعِلیٌّ َمَع الُقرآِن َو الُقرآُن َمَع َعِلٍیّ ــ رسول خدا 
2

: َعِلیٌّ َمَع الَحِقّ َو الَحقُّ َمَع َعِلٍیّ ــ رسول خدا 
1ــ میان حدیث اّول و حدیث ثقلین چه رابطه ای وجود دارد؟

2ــ حدیث دوم چگونه با بحث عصمت، عدالت و علم امام ارتباط دارد؟
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آن حضرت، همانند رسول خدا  همه فضائل الهی را در خود جمع کرده بود و تمام ویژگی هایی 
به دو مورد از فضائل و ویژگی های آن  اینجا  باشد، دارا بود. در  باید داشته  را که یک رهبر جامعه 

حضرت اشاره ای کوتاه می کنیم:
1ــ عدالت بی مانند

امام علی  پس از 25 سال کنار گذاشته شدن از حق خالفت، آن گاه که با درخواست عمومی مردم 
و اصرار آنها بر قبول خالفت حجت را بر خود تمام دید به صحنه آمد.ایشان از همان آغاز با الگو قرار 
دادن سیره و روش پیامبر  مبارزه با تبعیض و نابرابری و برقراری عدالت را، سرلوحه کار خود قرار 
داد.آن حضرت در همان روزهای آغازین حکومتش به مسجد رفت و این گونه برای مردم سخنرانی کرد:

»...ای مردم، گروهی بیش از حّق خود از بیت المال و اموال عمومی برداشته اند و جیب خود را 
انباشته اند و ملک و باغ خریده اند ... اینان در حقیقت ننگ دنیا و عذاب آخرت را خریده اند؛ اما بدانید 
که من حق مردم مظلوم را از اینان بازمی ستانم و از این پس سهم همٔه مسلمانان را از بیت المال به طور 

مساوی خواهم داد«.1
فردای آن روز، پس از پرداخت هزینه های عمومی کشور از بیت المال، باقی ماندٔه آن را میان مردم 
به طور مساوی تقسیم کرد. محرومان خوشحال شدند؛ اما عده ای که دوره های قبل دریافت های ویژه 

و کالن داشتند، اعتراض کردند.2
ایشان در سخنانی فرمودند: »سوگند به خدا، اگر همٔه دنیا را ] با تمام وسعتش[ به من 
بدهند تا به اندازه گرفتن پوست جو از دهان موری، خدا را نافرمانی کنم، نخواهم کرد«.3

2ــ علم بی کران
، علم و معرفت وی بود. ایشان  همان طور که گفتیم، یکی از ابعاد شگفت انگیز شخصیت امیرالمؤمنین 
در جهان شناسی، انسان شناسی، دین شناسی، حکومت و کشورداری، نظام اجتماعی و اقتصادی، اخالق و 

فضیلت و سایر موضوعات مورد نیاز هدایت و سعادت انسان، سخن گفته و ما را راهنمایی کرده است. 

1ــ ادامٔه سخنرانی چنین است: »عده ای در مقام اعتراض می گویند علی بن ابی طالب ما را از حق مان محروم کرد! هرکس در گذشته از 
اصحاب رسول خدا  بوده یا به اسالم خدمتی کرده، پاداشش با خداست ]این سوابق درخشان سبب نخواهد شد که میان آنان و دیگر 
مسلمانان تبعیض قائل شویم و به آنها امتیاز بیشتر بدهیم[ ... هرکس امروز دعوت خدا و رسولش را بپذیرد و حقانیت ما را تصدیق کند و در 
دین ما داخل شود و به سوی قبلٔه ما نماز بخواند، یک مسلمان است و با سایر مسلمانان برابر است. بیت المال هم که مال همٔه مسلمانان است، به 
طور مساوی بین همه تقسیم خواهد شد و از این لحاظ هیچ کس را بر دیگری امتیازی نیست. آری، هرکس که متقی تر باشد، نزد خدا گرامی تر 
است و پرهیزکاران در قیامت بهترین پاداش را خواهند داشت؛ اما خدا دنیا را پاداش پرهیزکاران قرار نداده است. اجر و پاداش اخروی برای 

آنها بسی نیکوتر است ... )شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید، ج  7، ص ٣7؛ بحاراالنوار، مجلسی، ج ٣2، ص27.(
2ــ یکی از معترضین می گفت: »چگونه همٔه ما را در یک مرتبه قرار داده و امتیازات را به کلی نادیده گرفته ای؟ به من و این مرد که تا مدتی 

پیش غالم من بود به یک اندازه از بیت المال داده ای، آیا این انصاف است؟«.
٣ــ نهج البالغه، خطبٔه 22٤.

https://www.roshd.ir/111204-1-30


83

اندرزهای ایشان را در خود جای  پند و  نامه ها و  کتاب »نهج البالغه«1 که بخشی از سخنرانی ها، 
کتاب  این  تدوین  زمان  از  اسالم  جهان  بزرگ  دانشمندان  است.  بی مانند  دانش  این  حکایتگر  داده، 

تاکنون، در موضوعاتی که ذکر شد، همواره از این کتاب بهره مند شده اند. 
برخی دیگر از دانشمندان هم برای استفادٔه بیشتر مردم از این کتاب، بر آن شرح ها نوشته اند تا مردم 

به نکات دقیق و عمیق این کتاب بیشتر پی ببرند.2
ابن ابی الحدید که از اندیشمندان اهل سنت است، شرح مفصلی بر نهج البالغه نوشته که امروزه در 
چندین جلد، چاپ شده است. وی در مقدمٔه کتاب خود می گوید: »به حق، سخن علی را از سخن 

خالق )قرآن( فروتر و از سخن مخلوق )دیگر انسان ها( برتر خوانده اند ...«.3
وی در شرحی که بر خطبٔه 221 نهج البالغه نوشته است، می گوید:» قسم می خورم به کسی که همٔه 
اّمت ها به او قسم می خورند، که پنجاه سال است این خطبه را مطالعه می کنم و در این پنجاه سال، بیش 
از هزار مرتبه آن را خوانده ام، و تاکنون هیچ بار آن را نخوانده ام مگر آنکه در جان من شگفتی و بیداری 
عمیقی ایجاد کرده است. چقدر خطبا و موعظه کنندگان دربارٔه مرگ و آخرت خطبه خوانده اند! و من 
چقدر خطبه های آنان را خوانده و در آن تأمل کرده ام! اما تا کنون هیچ کدام از آنها تأثیر این خطبه را 

در جان من ایجاد نکرده است...«.4
امیرالمؤمنین  جز نزد پیامبر اکرم  نزد کسی دیگر شاگردی نکرده بود. در حقیقت، دانش 
ایشان متصل به دانش پیامبر بود و دانش پیامبر نیز از وحی الهی سرچشمه می گرفت . پیامبر اکرم  

در همین باره فرمود:
من شهر علم هستم َانَـا َمدیَنُة الِعلِم 

و علی دِر آن است. َو َعِلیٌّ بابُها 
هرکس این علم را بخواهد فََمن َاراَد الِعلمَ 

باید از دِر آن وارد شود. فَلَیأِتها ِمن باِبها5 

که سخنان  را  زمان خود  تاریخی  و  کتاب های حدیثی  مدون شد. وی  قمری،  قرن چهارم هجری  در  توسط سید رضی  نهج البالغه  1ــ 
امیرالمؤمنین در آنها بود، گرد آورد و گزیده ای از آن سخنان را در یک کتاب قرار داد و آن را »نهج البالغه« نامید. سایر سخنان امیرالمؤمنین 
نام »موسوعه  به  که حجمی بیش از نهج البالغه دارد و در سایر کتاب های تاریخی و حدیثی موجود بوده، در سال های اخیر در مجموعه ای 

امیرالمؤمنین« گرد آمده و در اختیار پژوهندگان قرار گرفته است.
2ــ در میان شرح های فارسی، می توان شرح استاد محمدتقی جعفری و  شرح آیت اللّه مكارم شیرازی را نام برد.

٣ــ مقدمه شرح ابن ابی الحدید بر نهج البالغه.
٤ــ شرح ابن ابی الحدید، ج 11، صص 15٣ ــ 152.

5ــ شواهد التنزیل، حاکم حسکانی، ج 1، ص 81 و امام شناسی، سید محمد حسین حسینی تهرانی، ج 11، ص 61.

تفکر در حدیث
این حدیث شریف، دربردارندٔه پیام های متعددی است. با تفکر در آن، سه پیام آن را به دست آورید.
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بیشتر بدانیم

وقتی یک نویسندۀ مسیحی عاشق امام علی  می شود!
جرج جرداق )2015 ــ1931(، نویسنده و شاعر معاصر لبنانی است. وی که یک فرد مسیحی است. 
چنان شیفتٔه شخصیت امام علی  می شود که پنج جلد کتاب دربارٔه آن حضرت می نویسد. جلد اّول آن 
»امام علی، صدای عدالت انسانی« نام دارد. وی در این کتاب می نویسد: »ای دنیا، چه می شد اگر همٔه 

توان خود را گرد می آوردی و در هر روزگار یک »علی« با آن قلب و زبان عنایت می کردی«.
جملٔه پشت جلد کتاب جرج جرداق مسیحی این 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 بگویم تو از مسیح باالترى، دینم نمى پذیرد! 

اگر بگویم او از تو باالتر است، وجدانم نمى پذیرد!
نمى گویم تو خدا هستى ...! 

پس خودت به ما بگو اى على: 
تو کیستى؟!«

جرج جرداق بر سردر خانٔه خود نوشته بود: »الفَتٰی ِااّل َعِلیُّ الَسیَف ِااّل ُذوالِفقار«.

امیرمؤمنان علی  خود می فرمود: »هرگاه از پیامبر  سؤال می کردم، پاسخم را می داد و اگر در 
حضورش سکوت می کردم، ایشان پیشگام می شد و از دانش خود مرا بهره مند می ساخت«.1

سؤال  ایشان  از  موردی  هر  در  هرکس  که  رسید  بی مانندی  دانش  به  امیرالمؤمنین  بدین ترتیب، 
می پرسید، ایشان بی درنگ و در کمال درستی پاسخ می داد. 

1ــ المصنف فی األحادیث و اآلثار، ابوبکربن ابی شیبة، ج 6، ص ٣66. 
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قرائت
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َقو،ِم اذـஐُرـوا ـِنعَمۀَـ اِهللا ــی    ـِلَقوـِمهـ َو ِاذ ـقاـَل موس
ءَ     َو َجعَلـَــُم مُلوஐًا َعلَیـــُم     ِاذ َجعََل فـیــمُ اَنِبــیاـ
ـ لَم،نَی �  ــُم   ما  لــَم ــُیؤِت  اَـَحدًـا مِ،َن اـلعـ َو آتــى
ت کَتََب اهللاُ لـَــُم ل َسَۀ    اِّ اَرَض اـلُمَقد َقو،ِم ادخُلُواال ــی
ا رَتـَتدّـوا عَ ل  اَدابرـஐُِــم    فَتــَنَقِلــبوا خرِس،نَی � َول
لَن نَدخهَُلا قالواـی موس    ا،ِن فهیا وَقًما َجـّبارنـَی    َو ِاــّناـ 
تَحّ خَی رـُجوا ِمهنا « فَاِن خَی رـُجوا ِمهنا   ـَفاِـــّناـ دِخلوَن �
ذ،نَی ـَیـخاـوفَن     اَـنعــََم اهللاُ َعلــَیِهَما Lقاَل َرُج الا،ِن     مَِن ا
اُّدخُلواَعلهَِیــُم الـباَب«  ـَفاِـذا َدَخلــتُ موهُ   فَاِنـــُُم غلــِبونَ‘
موس لوا   ِان کُنمُت مُؤِمننَی � قالواـی ஐاِهللا فــََتَوـ ََوعَ ل
ِاــّناـ لَن نَدُخهَلا  اـَبَ ًدا   ما داموا فهیا  «  فَاذبَه اَتَن  َو َرـبَک
اـَنفس ّ ا اَمِلُک ِال  ـِعدوَن�قاَل رَّبِ ِانّ ل ـُهنا ق فَقاتِالا اـِّناـ ه
ـ رُـق  بـنََینا   َو ـَب،نَی اـلَقو،ِم اـلفِسق،نَی � َو اَخ «  فَاف 
قاَل ـَفاِـــنها  حُمَ رــَمۀٌـ َعلــَیِهــم    اَرـَبعنَی َســَنۀًـ  « یَتــیهو،َن
اَرــِض «  فَالا  ـتَ أــَس عَ لَ اـلَقو،مِ اـلفِسق،نَی  � ِف ال

سوَرةُ ����ِ�دَـةِ
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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 

 20 داد و چیزهایى ]نعمت ها[ به شما داد که به هیچ یک از جهانیان نداده بود. 
نموده  براى شما مقّرر  آیید؛ آن زمینى که خدا  به زمین مقدس و پاک در  اى قوم 
است، و ]از ترس ستمکاران[ در پیکار با آنان به پشت خود رو برنگردانید و نگریزید 

 21 که زیان کار می شوید  
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 

22 بیرون روند ما وارد خواهیم شد.  
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 

23 توکّل و اعتماد نمایید اگر شما ایمان دارید.  
]بنى اسرائیل[ گفتند: اى موسى ما هرگز در آن سرزمین در نیاییم تا آن گاه که آنان در 

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

25 در انجام فرمان خود یارى رسان.  
]خدا به موسی[ فرمود: اینک چنین مقّرر کردیم که بنى اسرائیل مدت چهل سال 
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 
در بیابان زندگى مى گذرانند. این کیفر آنان است، پس بر این تمّردپیشگان، از اینکه 

26 کیفر الهى را مى چشند، اندوه مخور.  

ترجمه
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وضعیت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مسلمانان، 
پس از رحلت رسول خدا 

، پس از ایشان نیز  دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی و والیت و حکومت رسول خدا 
ادامه می یابد و براساس تدبیر حکیمانٔه 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 

نحوهٔ برخورد مسلمانان با امامان    را بررسی کنیم.
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تدّبر در قرآن

در آیٔه شریفٔه زیر بیندیشید و به سؤاالت پاسخ دهید:
و محمد نیست، مگر رسولی  ٌد ِاّل َرسوٌل  َوما ُمَحَمّ

كه پیش از او رسوالن دیگری بودند. ُسلُ  َقد َخلَت ِمن َقبلِِه الرُّ
پس اگر او بمیرد یا كشته شود، َاَفِان ماَت َاو ُقِتلَ 

آیا شما به گذشته ]و آیین پیشین خود[ بازمی گردید؟ ِانَقلَبُتم َعلٰى َاعقابُِكم 
و هركس به گذشته بازگردد، َوَمن َيـنَقلِب َعلٰى َعِقبَیهِ 

به خدا هیچ گزند و زیانی نرساند َفلَن َيُضرَّ الّلَٰه َشیًئا 
و خداوند به زودی سپاسگزاران را پاداش می دهد. َو َسَیجِزی الّلُٰٰه الّشاكِريَن 1 

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؟

خالصه ای از رخدادهای عصر امامان 
پیامبر      که  مسیری  از  را  امت  رهبری  که  داد  رخ  حوادثی  خدا    رسول  رحلت  از  پس 
بر مبنای  نتیجه، نظام حکومت اسالمی که  برنامه ریزی کرده و بدان فرمان داده بود، خارج کرد و در 
»امامت« طراحی شده بود، تحقق نیافت و امامان معصوم   با وجود حضور در جامعه، فاقد قدرت و 
امکانات الزم برای اجرای همه جانبٔه مسئولیت های خود شدند. فقط در یک دورٔه کوتاه چهارسال و 
نه ماهه، ادارٔه حکومت به امام علی   رسید و آن حضرت، در همین دورٔه کوتاه و با وجود مشکالت و 

جنگ هایی که با عهدشکنان و دشمنان داخلی داشتند، عالی ترین نمونٔه حکومت را عرضه کرد. 
اما طولی نکشید که حکومت به دست بنی امیه افتاد. آنان کسانی بودند که سرسختانه با پیامبر  اکرم مبارزه 
می کردند و فقط هنگامی تسلیم شدند که پیامبر اکرم  شهر مکه را فتح کرد و آنان راهی جز تسلیم و اطاعت 
نداشتند. ابوسفیان که رهبری مشرکان را برعهده داشت، حدود دو سال قبل از رحلت پیامبر  به ناچار 
تسلیم شد و به ظاهر، اعالم مسلمانی کرد. پسر او، معاویه، که جنگ صفین را علیه امیرالمؤمنین  به راه 
، حکومت مسلمانان را به  انداخت، در سال چهلم هجری با بهره گیری از ضعف و سستی یاران امام حسن 

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 

1ـ سورٔه آل عمران، آیٔه 144.
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شراب  آشکارا  می گرفت،  ُسخره  و  بازی  به  را  نماز  مانند  خداوند،  احکام  می داد؛  انجام  را  ناپسندی  و 
می خورد، سگ بازی و میمون بازی، می کرد و با همان سگ و میمون، وارد مجالس می شد و آنها را کنار 
، امام حسین  و فرزندان و یارانش را با وضع هولناکی  دست خود می نشاند. وی، نؤه گرامی پیامبر 
به شهادت رساند و خانوادهٔ ایشان را که از نوادگان پیامبر  بودند، به عنوان اسیر، در شهرها گرداند. 

فعالیت کالسی )١(
با همفکری دوستان خود بگویید چه عواملی باعث شد که بعد از گذشت پنجاه سال از وفات 

پیامبر، نوهٔ ایشان یعنی امام حسین  این گونه توسط امت پیامبر به شهادت برسد؟
 .....................................................................
 .....................................................................

به ضعف و سستی شان  را نسبت  بارها مسلمانان  متعدد،  ، در سخنرانی های  امیرالمؤمنین علی  
در مبارزه با حکومت بنی امیه بیم می داد1 و 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 
این جهت که آنان در راه باطلی که زمامدارشان می رود شتابان فرمان او را می برند و شما در حّق من 
بی اعتنایی و کندی می کنید. این مطلب، قلب انسان را به درد می آورد که آنها در مسیر باطل خود این 

چنین متحدند، و شما در راه حق این گونه متفرق و پراکنده اید«.2
آن حضرت آیندٔه سرپیچی از دستورات امام و اختالف و تفرقه میان مسلمانان را که موجب سوار 

شدن بنی امیه بر تخت سلطنت بود؛ می دید و آنان را از چنین روزی بیم می داد:
نماند جز آنکه  باقی  به ستمگری و حکومت ادامه دهند که حرامی  بنی امیه چنان  »به خدا سوگند، 
حالل شمارند ... تا آنکه در حکومتشان دو دسته بگریند: دسته  ای بر دین خود که آن را از دست 

داده اند و دسته ای برای دنیای خود که به آن نرسیده اند«.3
پس از سقوط بنی امیه، حکومت به دست بنی عباس افتاد. آنان با اینکه خود را از عموزادگان پیامبر   
می دانستند و به نام اهل بیت، قدرت را از بنی امیه گرفته بودند، روش سلطنتی بنی امیه را ادامه دادند و در 
ظلم و ستم به اهل بیت پیامبر  از چیزی فروگذار نکردند، به گونه ای که اگر تحول معنوی و فرهنگی 

1ــ برخی از این سخنرانی ها در كتاب »نهج البالغه« آمده است. از جمله در خطبه های 98، 147، 151، 154، 156، 158 و 166.
2ــ نهج البالغه، خطبه 27.

3ــ نهج البالغه، قسمتی از خطبٔه 98 )حفظ كردن عین سخنان امیرالمؤمنین ضروری نیست(.
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ایجاد شده در عصر پیامبر  و دو میراث گران قدر آن حضرت ــ قرآن کریم و ائمٔه اطهار  ــ نبود، 
جز نامی از اسالم باقی نمی ماند.1

مشکالت فرهنگی، اجتماعی و سیاسی پس از رسول خدا
و  پیامبر  از سوی  ترسیم شده  راه و رسم  از  نتیجه دوری  که  ائمه   مهم ترین چالش های عصر 

جانشینان ایشان بود، عبارت بودند از:
1ــ ممنوعیت نوشتن احاديث پیامبر اکرم 

، سفارش آن حضرت به نوشتن سخنانش2 نادیده گرفته شد و هرگونه  پس از رحلت رسول خدا 
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.
ج( بسیاری از مردم و محققان از یک منبع مهم هدایت بی بهره ماندند و به ناچار، سلیقٔه شخصی را 

در احکام دینی دخالت دادند و گرفتار اشتباهات بزرگ شدند.
با اینکه سال ها بعد، منع نوشتن حدیث پیامبر  برداشته شد و حدیث نویسی رواج یافت، اما به 
دلیل عدم حضور اصحاب پیامبر  در میان مردم، به دلیل فوت یا شهادت،احادیث زیادی جعل یا 

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 انسان هایی معصوم و 
به دور از خطا بودند و سخنانشان مانند سخنان رسول خدا  معتبر و مورد اطمینان بود، به دست آوردند.

1ــ برای مطالعٔه بیشتر به كتاب های فروغ ابدیت و فروغ امامت از آیت اللّه جعفر سبحانی و نقش ائمه در احیای دین از عالمه عسكری مراجعه كنید.
2ــ تدریب الراوی، سیوطی، ج 2، ص 66.

دانش تکمیلی
اگر می خواهید اطالعات بیشتری دربارهٔ علت ممنوعیت نگارش احادیث پیامبر  

و زمان پایان یافتن این ممنوعیت کسب کنید، به محتوای این رمزینه مراجعه کنید.
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بیشتر بدانیم

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 ظاهرًا 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. 
برخی از آنها در مساجد می نشستند و داستان های خرافی دربارهٔ پیامبران برای مردم نقل می کردند. این 

مطالب به کتاب های تاریخی و تفسیری راه یافت و سبب گمراهی بسیاری از مسلمانان شد.

نمونه ای از احاديث مجعول
کعب االحبار از علمای یهودی تازه مسلمان بود که در زمان خلیفٔه سوم به مقام قضاوت رسید. او پس 

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: 
»اگر کسی زکات واجب طال و نقرٔه خود را داده باشد، آیا واجب است کار دیگری هم انجام دهد؟«؛ وی 
بر او واجب  باشد، هیچ چیز دیگری  نقره  گفت: »حتی اگر تک تک آجرها ]ی خانه اش[ هم از طال و 
نیست«. ابوذر، صحابی بزرگ پیامبر  که در آن مجلس حاضر بود و می دید که چگونه فردی بیگانه 
با ارزش های اسالم، به نام اسالم از ثروت اندوزان دفاع می کند، از شّدت خشم و بدون ترس از حاکم، 

فریاد برآورد:
که  نیست  تو  سخن  از  راست تر  خداوند  سخن  آیا  کار؟  چه  مسلمانان  احکام  با  را  تو  کافر!  »ای 
می فرماید: آنان که زر و سیم می اندوزند و آن را در راه خدا انفاق نمی کنند، به عذابی دردناک بشارتشان 

ده1«؟2
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؛ مثالً نقل می کرد: »محبوب ترین سرزمین ها در 

پهنٔه زمین، نزد خداوند، شام است«.3
همچنین نقل می کرد که »خداوند نه دهم خیر و برکت خود را در شام قرار داده و یک جزء باقی مانده را 

در تمام نقاط زمین تقسیم کرده است«.4

1ــ سورٔه توبه، آیٔه 34.
2ــ مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج 7، ص 36.

3ــ تاریخ مدینة دمشق، ابن عساكر، ج 1، ص 110، چاپ دمشق.
4ــ همان، ص 147.
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3ــ ارائه الگوهای نامناسب
عموم مردم در اعتقادات و عمل خود، دنباله روی شخصیت های برجستٔه جامعه هستند و آنها را 
اسوه قرار می دهند. در زمانی که رسول خدا  اسؤه مردم بود، انسان های آزاده، با ایمان و شجاعی 
، مقداد، عمار، ابوذر و سلمان تربیت شدند، اما هرچه که جامعه از زمان پیامبر   چون امام علی 
فاصله می گرفت، حاکمان وقت تالش می کردند که شخصیت های اصیل اسالمی، به خصوص اهل بیت 
پیامبر  را در انزوا قرار دهند و افرادی را که در اندیشه و عمل و اخالق از معیارهای اسالمی دور 

بودند، به جایگاه برجسته برسانند و آنها را راهنمای مردم معرفی کنند. 
4ــ تبديل حکومت عدل نبوی به سلطنت

با شکلی جدید وارد زندگی اجتماعی  ، جاهلیت  از رحلت رسول خدا   از گذشت مدتی  پس 
مسلمانان شد.شخصیت های باتقوا، جهادگر و مورد احترام و اعتماد پیامبر  منزوی شدند و طالبان 

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. 
این تغییر مسیر، جامعٔه مؤمن و فداکار عصر پیامبر اکرم   را به جامعه ای راحت طلب، تسلیم و 
بی توجه به سیره و روش پیامبر اکرم   تبدیل کرد. این تغییر فرهنگ، سبب شد که ائمٔه اطهار  

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؟

بیشتر بدانیم
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 23 سال نبوت پیامبر اکرم  21 سال آن را به مبارزه با اسالم و دشمنی با پیامبر 
سپری کرد و در جنگ های 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 
و بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد. گویند هزینٔه کاخ او به اندازهٔ 18 مرکب بار طال بوده است. ظرف های کاخ 
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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1ــ احسن التقاسیم فی معرفة االقالیم، محمد بن احمد مقدسی، ص 160؛ مروج الذهب، مسعودی، ج 3، صص 31 ــ 15 و ج 10، 
صص 333 تا 336؛ الغدیر، عالمه امینی، ج 10، ص 258.

انديشه و تحقیق
1ــ چه مسائلی زمینه را برای ورود جعل و تحریف به احادیث پیامبر اکرم  آماده کرد؟

2ــ تفاوت های اساسی حکومت بنی امیه و بنی عباس با رهبری پیامبر  چه بود؟

با مطالعٔه یکی از کتاب های زیر عواملی که سبب حاکمیت کسانی چون معاویه و یزید بر 
مسلمانان شد را استخراج کنید و در کالس گزارش دهید.

الف ( حماسٔه حسینی، استاد شهید مرتضی مطهری
، جواد محدثی ب ( تاریخ سیاسی ائمه 

  پیشنهاد

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 10 تا 100 دست از جامه های مخصوص خود را بخشید.

او همواره شراب می نوشید و شترهای ویژه ای برای حمل شراب داشت. یکی از سرگرمی های او دعوت 
از زنان آوازه خوان و شنیدن آوازهای آنان بود. هنگامی که خبر شهادت امیرمؤمنان علی  را شنید، بر تخت 

تکیه زده بود، با شنیدن این خبر به سرعت نشست و گفت: کنیز! آواز بخوان که امروز چشمم روشن شد.1
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قرائت
سور ه انبیاء  ٢١ جز ء  ١٧ 

َو َجعَلــن ـُهــم اَـئِ مۀًـ    هَیدوَن  ــِباـَم رِـــناـ    َو اَوَحیــناـ ِالــَیِهــم
ةِ  «  َوஐاونا وஐـءَ الز ةِ   َو  اــتی اـ لو ِت   َو ِاقا،َم الص ِفعَل الخرَی
هُـ یــنهُـ ُحکمًا  َوِعلمًا    َو جَنــِب دنـَی � َو لوـًطا آ تَیــنلَنا ع
ُم ஐاونا وَقمَ َسوٍء ئَِث‘ ِاهن تஐ اتَن ـَتعَمُل الـَخـب مَِن الَقرـیَ ِۀ ال
ِلحنَی  � ِسقنَی � َو  اَدَخلــن هُ ف َرمحنَِتا  «  ِاـن ه{ مَِن الصّْ ف
یــن هُ  َو اَههَل{ مِن قَبُل    فَاســَتَجنبا لَه{    فــََنج َو ونحً ا ِاذ اندي
ذنـَی Lهُـ  مَِن اـلَقو،ِم ارـِب اـلعَظـیــِم � َوـَنرَصـنَمَِن الـ
وبا  ــِب ـĤیـنِت اـ  ‘ ِاــنهــُم ஐاونا وَق،َم َسوٍء   ـَفاـَغ رَـقــن ـُهــم ذஐَـ
اَمجَعنَی � َوداو{َد َوُسلـَیمنَـ    ِاذ حَیـمُـاِن ِف ارحَلِث
ِدنـَی �

ِاذ ـَنَفَشت فـیِه َغــَنــُم الَقو،ِم«  َوُکـّنا لـُِحکِمِهــم هش
ان   ا آ تـنَیا ُحک مًا َوِعلمـًا‘َوَسرخ ا ُسلـَیمنَـ‘َوـஐُ ـّالً مهنَفـَفه
 ـِعلنَی  � حَن   َوالطریَ‘ َو ـஐُـّنا  ف َمَع داو{َد الـِجـباَل  یَُســّبِ
مــن هُ َصــنعََۀ لَبوٍس ـَلــمُ   لـِتُح ـِصــَنــمُ مِن ـبَ أِســمُ« فَ ـَهل َوَعل
نَـ الّرـیَح عاِصَفًۀ  جَت رـي ـِباـَم رِـهِکرـوَن � َو لُِسلـَیم اَنمُت ش
ِلمنَی � ٍء عُّلِ َشِرـَکنا فهیا ‘َوُکـّنا بـ ـب ت اَ رِض ال ِالَ ال
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و آنان را پیشوایانى قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند، و به ایشان انجام کارهاى 
73 نیک و برپایى نماز و پرداخت زکات را وحی کردیم و آنان پرستنده ما بودند. 

پلید  کارهاى  آن  مردمش  که  دیارى  از  را  او  و  کردیم  دانش عطا  و  لوط حکومت  به  و 
بد  و  منحرف  مردمانی  آنان  راستى  به  بخشیدیم.  رهایى  مى کردند،  را  بازی[  ]هم جنس 

74 بودند. 
75 و او را در رحمت خود داخل کردیم، زیرا او از شایستگان بود. 

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

و او را بر مردمى که آیات ما را دروغ مى انگاشتند، پیروز کردیم. آنان چون مردمانی فاسد 
77 و تبهکار بودند، همگى شان را غرق کردیم. 

و داود و ]فرزندش[ سلیمان را یاد کن، آن گاه که دربارهٔ حکم کشتزارى که شبانه گوسفندان 
78 مردم در آن چریده بودند، داوری می کردند و ما شاهد داوری آنان بودیم. 

پس ما حکم درست را به سلیمان تفهیم کردیم و ما هر دو را حکم و دانش عطا کردیم، و 
 79 کوه ها و پرندگان را با داوود به نیایش واداشتیم و ما انجام دهنده ] این کار[ بودیم. 
و به او فّن زره سازى را که به سود شماست آموختیم، تا شما را  از ] خطرات[ جنگتان 

80 حفظ کند. پس آیا شما سپاسگزار خواهید بود؟ 
 و براى سلیمان تندباد را ]رام ساختیم[ که به فرمان او به سوى سرزمینى که در آن برکت 

81 نهاده بودیم روان مى شد، و ما به هرچیزى داناییم. 

ترجمه



98

احیای ارزش های راستین

در درس قبل با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی عصر ائمٔه اطهار  آشنا شدیم. 
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؟

اقدامات ایشان چه تأثیری در جامعٔه اسالمی داشت؟



99

امیرالمؤمنین علی  وقتی رفتار مسلمانان روزگار خود را مشاهده می کرد،با روشن بینی و درک 
عمیقی که از نتیجٔه رفتارها و وقایع داشت، سرنوشت و آیندٔه نابسامان جامعٔه اسالمی را پیش بینی می کرد 
 و در زمان های مختلف و در سخنرانی های متعدد، مسلمانان را نسبت به عاقبت رفتارشان بیم می داد.1

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:

به  پشت کنندگان  ابتدا  که  دهید  تشخیص  را  راه رستگاری  می توانید  در صورتی  آن شرایط،  »در 
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:

»پس همٔه اینها را از اهلش طلب کنید. آنان اند که نظر دادن و حکم کردنشان، نشان دهندهٔ دانش آنهاست، 
آنان هرگز با دین مخالفت نمی کنند و در دین اختالف ندارند«.2، 3

1ــ برخی از این سخنرانی ها در نهج البالغه، از جمله در خطبه های 98، 147، 151، 154، 156، 158 و 167 آمده است.
2ــ نهج البالغه، قسمت هایی از خطبٔه 147.

3ــ حفظ كردن عین سخنان امیرالمؤمنین علی  ضروری نیست. فقط می توان سؤاالتی مشابه با فعالیت »تفکر در حدیث«، از این 
سخنان طراحی كرد.

تفکر در حدیث
، سه مورد از نشانه های بازگشت مسلمانان به دورٔه  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؟
.......................................................................................
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 ، همان طور که در درس قبل خواندیم، به علت عدم توجه مسلمانان به هشدارهای امیرالمؤمنین علی 
آنچه آن امام پیش بینی می کرد، به وقوع پیوست؛ بنی امیه بر مردم حاکم شدند و دنیای اسالم را تا حّد زیادی 
به دوران جاهلیت بازگرداندند. با وجود این شرایط سخت و بحرانی، ائمٔه اطهار  از پا ننشستند و به 
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 
دست  به  که  فرصتی  هر  در  بزرگوار  امامان  کنند،  تفسیر  خود  باطل  اندیشه های  با  مطابق  را  قرآن  تا 
می آوردند، معارف این کتاب آسمانی را بیان می کردند و رهنمودهای آن را آشکار می ساختند. در نتیجٔه 

این اقدام، مشتاقان معارف قرآنی توانستند از این کتاب الهی بهره ببرند.

، نوشتن  : در درس قبل دیدیم که بعد از رحلت رسول خدا   2ــ حفظ سخنان و سیرۀ پیامبر 
سخنان ایشان ممنوع شد و این ممنوعیت آثار زیان باری 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 آموخته ها را به نسل های بعد منتقل کنند.

بیشتر بدانیم
نمونه های فراوانی از تفسیرهای ناروای افراد فاقد صالحیت و اقدامات روشنگرانٔه ائمٔه اطهار  در تاریخ 

نقل شده است که به یک مورد، اشاره می کنیم:
در زمان برخی از ائمٔه اطهار  گروهی پیدا شدند که گمان می کردند خداوند جسم دارد. آنان برای 
اثبات اندیشٔه خود از بعضی عبارت های قرآن نظیر »یَُد اللِّٰه فَوَق َایدیِهم: دست خداوند باالی دست هایشان 

است«1 کمک می گرفتند.
امامان بزرگوار توضیح می دادند که آیات قرآن را با آیه های دیگر باید تفسیر کرد. قرآن کریم می فرماید:

 َشیءٌ: هیچ چیزی مانند او ]خدا[ نیست«2؛ پس، نمی توان دستی مانند دست انسان ها برای 
ٰ
»لَیَس کَِمثِله

خدا تصور کرد. در عربی » ید «، عالوه بر دست، به معنای »قدرت« هم به کار می رود. بنابراین، تفسیر آیه 
این است که قدرت خداوند از همٔه قدرت ها برتر است.

١ــ سورٔه فتح، آیٔه 10.
2ــ سورٔه شوری، آیٔه 11.
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نمونه
حدیث زنجیرۀ طالیی

هنگامی که امام رضا  به اجبار مأمون، از مدینه به مرو، پایتخت حکومت این خلیفٔه عباسی 
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 می فرماید:
کَِلَمُة ال ِالٰـَه ِاالَّ اللّٰهُ ِحصنی فََمن َدَخَل ِحصنی َاِمَن ِمن َعذابی؛ 

کلمٔه ال اله ااّل اللّٰه قلعٔه محکم من است، هرکس به این قلعٔه محکم من وارد شود، از عذاب من 
در امان است«.

پس از اندکی درنگ، امام  فرمود:
ِبُشروطها و َأنا ِمن  شروطها؛ اما به شرط های آن، و من از جملٔه شرط های آن هستم. 1

این بود که توحید تنها یک لفظ و شعار نیست، بلکه باید در زندگی اجتماعی ظاهر  مقصود امام 
شود و تجلی توحید در زندگی اجتماعی با والیت امام که همان والیت خداست، میسر می شود.

، از امامی  شیوه بیان امام  در نقل این حدیث نشان می دهد که چگونه احادیث رسول خدا
به امام دیگر منتقل می شده است. این حدیث، به جهت توالی و پشت سرهم آمدن اسامی 

پیشوایان معصوم در آن، به حدیث سلسلة الذهب )یعنی زنجیرهٔ طالیی( مشهور است.

3ــ تبیین معارف اسالمی متناسب با نیازهای نو: با گسترش سرزمین های اسالمی، سؤال های 
مختلفی در زمینه های احکام، اخالق، افکار و نظام کشورداری پدید آمد. ائمٔه اطهار  با اینکه با 
حاکمان زمان خود مخالف بودند، اما به دور از انزوا و گوشه گیری و با حضور سازنده و فعال، با تکیه 
بر علم الهی خود، دربارٔه همٔه این مسائل اظهارنظر می کردند و مسلمانان را از معارف خود بهره مند 
در  می ساختند. ثمرٔه این حضور سازنده، فراهم آمدن کتاب های بزرگ در حدیث و سیرٔه ائمٔه اطهار 
کنار سیره پیامبر  و قرآن کریم است.در میان این کتاب ها می توان از کتاب »نهج البالغه« از سخنان 

، نام برد.  حضرت علی  و کتاب »صحیفٔه سجادیه« از دعاهای امام سجاد 
1ــ أمالی ، شیخ صدوق، ص 235.

https://www.roshd.ir/111204-1-37
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بیشتر بدانیم

قانون بازنشستگی
آمدن  پدید  موجب  مسئله  این  و  بود  کرده  پیدا  توسعه  امیرالمؤمنین   زمان  در  اسالمی  حکومت 
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.  
که  بود  کوفه  کوچه های  پس  کوچه  از  گذر  حال  در  علی   امیرالمؤمنین  روزی  نمونه،  عنوان  به 

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 
ندارد او را به حال خود واگذاشته اید؟! برعهدٔه حکومت است که تا زنده است، هزینٔه او را بر عهده بگیرد. 

بروید از بیت المال به او مستمری بدهید«.1
بدین ترتیب، امیرالمؤمنین  »قانون بازنشستگی« را به عنوان یک وظیفٔه اسالمی پیشنهاد کرد و 

خودش هم به اجرا درآورد.        

1ــ وسائل الشیعه، شیخ حّر عاملی، ج 15، ص 66.

٭ ٭ ٭
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:

اّول، 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 می گذاشتند و به مردم ستم می کردند؛ امامان 
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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 مبارزه ای که با حاکمان جور داشتند، از اصولی پیروی می کردند که در اینجا برخی از 

آنها را بیان می کنیم:
1ــ عدم تأیید حاکمان: امامان، هیچ یک از حاکمان غاصب عصر خویش را به عنوان جانشین 
رسول خدا  تأیید نمی کردند و این موضوع را به شیوه های مختلف به مردم اطالع می دادند. آنان 
اگرچه تفاوت های اخالقی و رفتاری حاکمان را در نظر می گرفتند و اگر حاکمی در موردی بر طبق دستور 
اسالم عمل می کرد، آن مورد را تأیید می کردند، اما در غصب خالفت و جانشینی رسول خدا  همه را 

یکسان می دیدند.
و  امام  عنوان  به  را  خود  همواره  بزرگواران،  آن  حق:  بر  امام  عنوان  به  خویش  معرفی  2ــ 
جانشین بر حق پیامبر اکرم  معرفی می کردند؛ به گونه ای که مردم بدانند تنها آنها جانشینان رسول 

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 
و فرمودند: »ای مردم! رسول خدا  امام و رهبر بود، پس از او علی  و سپس حسن و حسین 

و علی بن حسین و محمدبن علی  به ترتیب امام بودند و اکنون من امام هستم«.1
3ــ انتخاب شیوه های درست مبارزه: امامان، شیؤه مبارزه با حاکمان را متناسب با شرایط زمان 
برمی گزیدند؛ به گونه ای که هم تفکر اسالم راستین باقی بماند، هم به تدریج، بنای ظلم و جور بنی امیه و 

، به نسل های آینده معرفی گردد. بنی عباس سست شود و هم روش زندگی امامان
رفتار ائمٔه اطهار  در طول 250 سال بعد از رحلت پیامبر  تا امامت امام عصر  و غیبت 
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 
است و گاهی دشوار! ولی همه این جاده با همٔه این اختالف ها به یک هدف ختم می شود، به گونه ای 
فرهنگی  و  در شرایط مختلف سیاسی  و  کرده است  زندگی  که 250 سال  انسان است  گویی یک  که 

روش های مناسب را برگزیده و عمل کرده است.2
1ــ  اصول كافی، کلینی، ج4،ص 466.

2ــ برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به کتاب انسان 250 ساله، حضرت آیت اللّه خامنه ای.
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البته خشونت و ستمگری حاکمان بنی امیه و بنی عباس در بیشتر این سال ها به گونه ای بود که اگر 
به سختی آزار و اذیت می شدند و در بسیاری  امامان شناخته می شدند  پیرو و شیعٔه  به عنوان  کسانی 
مواقع به شهادت می رسیدند. از این رو، ائمٔه اطهار  می کوشیدند آن بخش از اقدامات و مبارزات 
خود را که دشمن به آن حساسیت دارد، در قالب »تقّیه« پیش ببرند؛ یعنی اقدامات خود را مخفی نگه 
دارند، به گونه ای که در عین ضربه زدن به دشمن، کمتر ضربه بخورند. از جملٔه این موارد، ارتباط میان 
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.

بررسی

سیره و روش امام حسن  در صلح با معاویه و سیره و روش امام حسین  در 
قیام علیه یزید را با یکدیگر مقایسه کنید و بگویید:

با یزید بیعت  به نظر شما اگر امام حسن  در زمان حکومت یزید زندگی می کرد، 
می کرد؟ چرا؟

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

بیشتر بدانیم
امام  علی بن یقطین از اصحاب امام کاظم  بود. وی دورٔه نوجوانی و جوانی خود را در عصر 

صادق  گذراند و در دورٔه امام کاظم  از یاران صمیمی آن حضرت شد.
با سقوط حکومت اموی و تشکیل حکومت عباسی، علی بن یقطین به حکومت عباسیان راه یافت و 
از کارگزاران حکومت عباسی شد.با توجه به اوضاع سخت شیعیان در دورٔه امام کاظم  که ناشی از 
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 

سّری 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.

https://www.roshd.ir/111204-1-38
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، ص  449. 1ــ سیرٔه پیشوایان، مهدی پیشوایی، مؤسسٔه امام صادق 
2ــ وسائل الشیعه، شیخ حّر عاملی، ج 12، ص 8.

چندبار علی بن یقطین از سختی این مسئولیت نزد امام کاظم  شکایت کرد. امام به وی فرمود: 
خداوند، مردان محبوبی در میان ستمگران دارد که به وسیلٔه آنان، از بندگان خوب خود حمایت می کند و 

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 
آنان را تأمین می کرد. این اصحاب به حج می رفتند و در  از اصحاب را به حج می فرستاد و مخفیانه هزینٔه 

گفت وگوها و مناظره ها شرکت می کردند و به ترویج فرهنگ شیعی می پرداختند.1

اکنون، ما پیرو و شیعٔه امامانی هستیم که جان و همٔه زندگی خود را برای نجات و رستگاری انسان ها، 
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:
»مایٔه زینت ما باشید، نه مایٔه زشتی ما«.2

دانش تکمیلی

برای آشنایی با برخی از روش های مبارزه امامان، به محتوای این رمزینه مراجعه 
کنید.

برنامه ریزی

ائمٔه اطهار  از ما شیعیان خواسته اند به گونه ای زندگی کنیم که مایٔه زیبایی آنان باشیم؛ بگویید 
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 ....................................................................................

https://www.roshd.ir/111204-1-39
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بیشتر بدانیم

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:

»دو تن در رابطٔه با من هالک شدند: دوستی که )در دوستی اش( زیاده روی می کند )و مرا از مرتبٔه 
والیت و امامت باالتر می برد( و دشمنی که در دشمنی با من پای می فشرد«.1

2ــ سیرٔه پیامبر اکرم  و اهل بیت  نشان می دهد که آنان با ادعای محبت بدون معرفت و بدون 
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.

، از قبیل اشعار، سرودها و مداحی ها باید به  3ــ محتوای مراسم جشن یا سوگواری اهل بیت 
گونه ای انتخاب شود که بیانگر محبت همراه با معرفت و سازگار با احکام شرعی باشد. اشعار و عبارات 
سطحی و پیش پاافتاده و انجام حرکات نسنجیده به بهانٔه شادی یا سوگواری، موجب رنجش آن بزرگواران 

می شود.
انسان هایی  »اهل بیت     گذاشت«،  کنار  باید  را  آداب  محبت،  ابراز  هنگام  »در  قبیل  از  توجیهاتی 
پذیرفته  بیت   اهل  پیشگاه  و  الهی  درگاه  در  هیچ کدام  و...،  می گذرند«  ما  از خطای  و  بزرگوارند 
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.

١ــ نهج البالغه، ترجمٔه فیض االسالم، حکمت 117.
٢ــ الشیعه فی احادیث الفریقین، سید مرتضی موحد ابطحی، ص 354.
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ََُقو،ِم اعــبُ ُدوااهللاَ   ما لم َمد،نَیَ ااَخمُه ُشعَیــبً ا  ۀقاَل ــی َو ِال
ُــماَرى ّاتــَنُقُصوااـلِمکیاَل َواـلمزیاَن ۀ ِان {« َول مِن ِاـلٍه َغریُه
َقو،ِم َعذاَب وَی،ٍم حُمیٍط � َوـی ُااَخُف َعلَیــم ّـِبخرَیٍ    َو ِان
اتـَبخَُسواالـنّاَس اَووُفااـلِمکـیاَل  َواـلمزیاَن  ـِباــلِقسِط « َول
اَرِض مُفِسدنـَی � ـَبـِقــیُت اِهللا اـَتعــَثوا ِف ال َءمُه  َول اَشــی ا
َخریٌ لمَُ   اِن کــُن مُت مُؤِمــننَی ‘َوما اــَناَـَعلـَیــمُ ـِبَحیفٍظ �
ـتَُک ـتَ أمُ رـَُك   اَن نرَتَُك ما ـَیعــبُ ُد آــباـؤاُن ُشعَیُب   اََصلو قالوا ی
اتََن الَحلیــُم الرشـیُد َ ـُؤا « اـِنَک ل اَواَن ـَنفعََل ف اَموالـِنا ما نَش
ّبَیــَِّنۀٍـ  مِن  َرب  ـنُت عَ لஐَُقو،ِم   اََرءَــتُیــم    اِن ـ قاَل ــی �
َو َرزَقَن ِمــنهُـ رِزقًا َحَســًناـ ‘َوما  اُرـی ُد  اَن  اُخ اـِلَفـــُم
ِاصالاَح َما اســَتطَعُت« ا ال  ِال ما اهَنـىـــُم َعنُه « ِان اُرـی ُد ِال
َقو،ِم ُت  َو ِالَیِه اُنبُی � َوـی ஐاـِباـِهللا«َعلَیِه ـتََول ّ َوما وَتفــیق ِال
اجَی رِـَمــنــمُ ِشقاق   اَن ـیُصیــَبــمُ ِمثُل ما  اَصاَب وَق،َم ونٍح ل
عـیٍد � لِـٍح‘ َوما وَق،ُم لوٍط ِمنــمُ ــبِبَ اَووَق،َم هوٍد   اَووَق،َم ص
َودودٌ � َواســَتغـِفرـوا َرـبــمُ  ـثــُم وتوبا ِالـَیِه‘ ِان َربّ رَحمیٌ 

سوَرةُ  هوٍد
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ترجمه

و به سوی مردم مدین برادرشان شعیب را ]به رسالت فرستادیم[ گفت: ای قوم من، 
خدا را بپرستید، برای شما جز او معبودی نیست. و از پیمانه و ترازو نکاهید، همانا من 

84 شما را در نعمت فراوان می بینم و من بر شما از عذاب روزی فراگیر می ترسم. 
و ای قوم من، پیمانه و ترازو را با انصاف و عدل پر کنید و از اشیای مردم ]چیزی را[ 

 85 کم نکنید و در زمین فساد نکنید. 
»باقیمانده ]حالل [ خدا براى شما بهتر است اگر مؤمن باشید، و من بر شما نگاهبان 

86 )مأمور بر اجبارتان به ایمان( نیستم.«    
گفتند: »اى شعیب، آیا نمازت به تو دستور مى دهد که آنچه را پدران ما مى پرستیدند 
رها کنیم، یا در اموال خود به میل خود تصّرف نکنیم؟ تو که مرد بردبار و فهمیده اى 

87 هستى! )این سخن را در مقام استهزاء به شعیب گفتند(.«   
گفت: »اى قوم من، بیندیشید، اگر از جانب پروردگارم دلیل روشنى داشته باشم، و او 
از سوى خود روزِى نیکویى به من داده باشد ]آیا باز هم از پرستش او دست بردارم؟[ 
من نمى خواهم در آنچه شما را از آن باز مى دارم با شما مخالفت کنم ]و خود مرتکب 
آن شوم [. من قصدى جز اصالح ]جامعه [ تا آنجا که بتوانم، ندارم، و توفیق من جز به 

88 ]یارى [ خدا نیست. بر او توکّل کرده ام و به سوى او بازمى گردم.«    
 و اى قوم من! مبادا دشمنى شما با من باعث شود که شما هم به سرنوشت قوم نوح، یا 
  89 قوم هود، یا قوم صالح گرفتار شوید! و قوم لوط هم چندان از شما دور نیستند. 
و از پروردگار خود آمرزش بخواهید، سپس به درگاه او توبه کنید که پروردگار من 

90 مهربان و دوستدار ]بندگان توبه کار [ است.«    
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عصر غیبت 

دورٔه امامت امام زمان  با غیبت کوتاهی شروع شد که 69 سال به طول  انجامید. پس از آن، 
غیبتی طوالنی آغاز شد که تاکنون ادامه دارد.

در این درس می خواهیم بدانیم:
1ــ علت غیبت امام زمان  چیست؟

2ــ ایشان چگونه در دوران غیبت، پیروان خود را هدایت و یاوری می کنند؟
3ــ ما در دوران غیبت چه مسئولیت هایی داریم؟
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حضرت مهدی  1 دوازدهمین امام ما، در سپیده دم جمعه، نیمٔه شعبان سال 255 هـ.ق، در »سامرا« 
متولد شد و تا سال 260 هـ.ق، در کنار پدر بزرگوارش زندگی می کرد. امام حسن عسکری  در این 
مدت، ایشان را از گزند حاکمان عباسی که تصمیم بر قتل وی داشتند، حفظ نمود و با آنکه در محاصرٔه 
نیروها و جاسوسان حاکمان بود، ایشان را به بعضی از یاران نزدیک 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 260 هـ.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 
اینکه زندگی مخفی  با  این دوره،  امام در  نامیده می شود.  و »غیبت صغری«  329 هـ.ق طول کشید 
داشت، اما از طریق چهارنفر از یاران صمیمی و مورد اعتماد، پیوسته با پیروان خود در ارتباط بود 

و آنان را رهبری می کرد. این چهار شخصیت بزرگوار به »نواب اربعه« و »نواب خاص« معروف اند.2
شش روز مانده به درگذشت آخرین نایب، امام عصر  برای ایشان نامه ای نوشت و فرمود به فرمان 
خداوند، پس از وی جانشینی نیست و مرحلٔه دوم غیبت آغاز می شود. به دلیل طوالنی بودن این دوره 

از غیبت، آن را » غیبت کبری« می نامند.

غیبت امام مهدی 
خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تمام و کامل گردانیده و راه رسیدن به رستگاری را برای انسان ها 
، خود و امام علی  را پدران امت معرفی فرموده است3 و روشن  هموار ساخته است. پیامبر اکرم 
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 یازده 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 این حاکمان شده بودند و با 
آنان مبارزه نمی کردند و وظیفٔه امر به معروف و نهی از منکر را انجام نمی دادند. اگر مردم آن دوره با 
این حاکمان ظالم، مبارزه می کردند، خالفت در اختیار امامان قرار می گرفت و آن بزرگواران، بیش 
از پیش مردم را به سوی توحید و عدل فرامی خواندند و جامعٔه بشری در مسیر صحیح کمال پیش 

می رفت. 

1ــ این دعایی است كه بعد از نام بردن از حضرت مهدی گفته می شود و به این معناست كه خداوند متعال ظهور آن حضرت را نزدیک فرماید.
2ــ نایبان خاص امام عصر  عبارت اند از: عثمان بن سعید )به مدت 5 سال(، محمد بن عثمان )به مدت 40 سال(، حسین بن روح نوبختی 

)21 سال( و علی بن محمد سمری )3 سال(.
3ــ پیامبر اكرم  فرمود: »َانَا َو َعِلیٌّ َابَوا ٰهِذِه االُ مَّة؛ من و علی پدران این امتیم«. علل الشرایع، شیخ صدوق، ج 1، ص 127.
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همان طور که در تاریخ نقل شده است، سخت گیری حاکمان بنی عباس نسبت به امام دهم و یازدهم 
تا حدی شدت یافته بود که آن بزرگواران را در محاصرٔه کامل قرار داده بودند؛ زیرا آنان از اخباری که 

از پیامبر اکرم  و سایر امامان رسیده بود، مطلع بودند.
 پیامبر اکرم  دربارٔه دوازده جانشین خود با مردم سخن گفته بود و امام مهدی  را به عنوان 
آخرین امام و قیام کننده علیه ظلم و برپا کنندٔه عدل در جهان معرفی کرده بود. امیرالمؤمنین علی  و 
سایر امامان نیز از آن حضرت و مأموریتی که از جانب خدا دارد، یاد کرده بودند. به همین دلیل، حاکمان 

بنی عباس درصدد بودند مهدی موعود  را به محض تولد به قتل برسانند.
از این رو، خداوند آخرین ذخیره و حجت خود را از نظرها پنهان کرد تا امامت در شکلی جدید و از 
پس پردٔه غیبت ادامه یابد و تا فراهم آمدن شرایط برای تشکیل حکومت جهانی از نظرها پنهان باشد.این 
غیبت آن قدر ادامه می یابد که نه تنها مسلمانان، بلکه جامعٔه انسانی شایستگی درک ظهور و بهره مندی 

کامل از وجود آخرین حجت الهی را پیدا کند.
امام علی  می فرماید: »زمین از حجت خدا )امام( خالی نمی ماند. اما خداوند، به علت ستمگری 

انسان ها و زیاده روی شان در گناه، آنان را از وجود حجت در میانشان بی بهره می سازد.«1

١ــ الغیبة، محمدبن ابراهیم نعمانی، مترجم فهری زنجانی، ص 159.
2ــ سورٔه انفال، آیٔه 53.

تدّبر در قرآن

خداوند در قرآن کریم، علت از دست دادن نعمت ها را این گونه بیان کرده است:
ٰذِلَک ِباَنَّ اللَّٰه لَم یَُک ُمَغِیّـًرا ِنعَمًة َانـَعَمـها َعلٰی َقوٍم َحّتٰی یَُغِیّروا ما ِباَنُفِسِهم َو َانَّ اللَّٰه َسمیٌع َعلیٌم 2
»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 این آیه، عبارت های زیر را کامل کنید:

1ــ اگر مردم نعمتی را که خدا به آنها داده است درست استفاده نکنند، ......................
.............................................................................

2ــ زمینه ساز هالکت یا عزت و سربلندی یک جامعه .......................................
..............................................................................
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چگونگی امامت حضرت مهدی  در عصر غیبت
برای درک درست رهبری امام در عصر غیبت، 
ابتدا باید توجه کنیم که امام را از آن جهت »غایب« 
نه  است،  »غایب«  نظرها  از  ایشان  که  نامیده اند 
اینکه در جامعه حضور ندارد. به عبارت دیگر، ما 
انسان ها هستیم که امام را نمی بینیم، نه اینکه ایشان 

در بین ما نیست و از وضع ما بی خبر است.
امیرالمؤمنین علی  می فرماید:

»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 

سالم می کند...؛ تا اینکه زمان ظهور و وعدٔه الهی و ندای آسمانی فرا می رسد. هان! آن روز، روز 
شادی فرزندان علی و پیروان اوست«.1

، بهره مندی از ایشان در عصر غیبت کاهش می یابد.از این رو آن  به دلیل غایب بودن حضرت مهدی 
حضرت خود را به خورشید پشت ابر تشبیه کرده اند2. در این دوره، نه امکان حکومت و والیت ظاهری آن امام 
هست و نه امکان تشکیل جلسات درس و تعلیم معارف و احکام دین توسط ایشان؛ برای  همین، این بهره مندی، 
منحصر به »والیت معنوی« می شود که نیازمند به ظاهربودن بین مردم نیست. ایشان به اذن خداوند از احوال 
انسان ها آگاه است، افراد مستعد و به ویژه شیعیان و محبان خویش را از کمک ها و امدادهای معنوی خویش 

برخوردار می سازد. امام عصر  در نامه ای به شیخ مفید3، از علمای بزرگ اسالم، می فرماید:
»ما از اخبار و احوال شما آگاهیم و هیچ چیز از اوضاع شما بر ما پوشیده و مخفی نیست«.4
هم اکنون نیز امام عصر  سرپرست، حافظ و یاور مسلمانان است. هدایت باطنی 
افراد، حل بعضی از مشکالت علمی علما، خبر دادن از پاره ای رویدادها، دستگیری از 

درماندگان و دعا برای مؤمنان، نمونه هایی از یاری رسانی های آن حضرت است. چه بسیارند افرادی 
که از یاری آن امام برخوردار می شوند، بدون آنکه ایشان را بشناسند.

1ــ الغیبة، نعمانی، ص 144.
2ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 53،ص181.

3ــ شیخ مفید در سال 381 ق، به مرجعیت شیعیان رسید و تا سال 413 ق، به مدت 32 سال مرجعیت شیعیان را برعهده داشت. شیخ مفید 
بالغ بر 200 عنوان كتاب و رساله تألیف كرد و شاگردان بزرگی چون سید مرتضی، سید رضی و شیخ طوسی را تربیت كرد و در تحكیم جایگاه 

تشیع در جهان اسالم بسیار مؤثر بود.
4ــ االحتجاج، طبرسی، ج2، ص 596. 
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بنابراین، دورهٔ غیبت، به معنای عدم امامت امام عصر  نیست، بلکه رهبری حقیقی مسلمانان هم اکنون 
نیز به عهدهٔ ایشان است؛ اما این رهبری را انسان های عادی حس نمی کنند؛ همان طور که برخی از انسان ها 
فواید خورشید پشت ابر را درنمی یابند و مشاهده نمی کنند. اگر شب، عالم را فراگیرد و خورشید هیچ گاه 

طلوع نکند، آن زمان است که نعمت وجود خورشید پشت ابر نیز بر همگان روشن خواهد شد.

تدّبر در قرآن
قرآن کریم، در برخی از آیات دربارٔه آیندٔه زندگی انسان ها در زمین سخن گفته و وعده هایی داده است. 
َوَعَد الّلُٰه الَّذیَن آَمنوا ِمنکُم َو َعِملُوا الّصالِحاِت لََیستَخلَِفنَُّهم ِفی االَرِض کََما استَخلََف 
َامنًا  َخوِفِهم  بَعِد  ِمن  لَنَُّهم  لَُیبَِدّ َو  لَُهم  ارتَضٰی  الَِّذی  دینَُهُم  لَُهم  لَُیَمکِّنَنَّ  َو  َقبلِِهم  ِمن  الَّذیَن 

َیعُبدونَنی ال ُیشِرکوَن بی َشیًئا...1
خداوند به کسانی از شما که ایمان 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 دینشان را 
که برای آنان پسندیده مستقر سازد و بیم و ترسشان را به امنیت مبدل سازد.] به گونه ای که دیگر[ 

مرا بپرستند و به من شرک نورزند.
ًة َو نَجَعلَُهُم الواِرثیَن2 َو ُنریُد َان نَُمنَّ َعلَی الَّذیَن اسُتضِعفوا ِفی االَرِض َو نَجَعلَُهم َائِمَّ

ما می خواهیم بر مستضعفان زمین، منت نهیم و آنان را پیشوایان ]مردم[ قرار دهیم و آنان را 
وارثان ]زمین[ قرار دهیم.

کِر َانَّ االَرَض َیِرثُها ِعباِدَی الّصالِحوَن3 بوِر ِمن بَعِد الِذّ َو لََقد کَتَبنا ِفی الزَّ
به راستی در زبور، پس از ذکر )تورات( نوشته ایم که زمین را بندگان شایسته من به ارث می برند.

دانش تکمیلی

برای آشنایی با نمونه ای از هدایت معنوی و امداد امام زمان  در عصر غیبت به سایت گروه 
قرآن و معارف بخش »دانش تکمیلی« مراجعه کنید.

1ــ سورٔه نور، آیٔه 55.
2ــ سورٔه قصص، آیٔه 5.

3ــ سورٔه انبیاء، آیٔه 105.

https://www.roshd.ir/111204-1-43


115

1ــ قرآن کریم، کشتن و به صلیب کشیده شدن حضرت عیسی  را به صراحت رد می کند و می فرماید که »آنان در این مسئله دچار اشتباه 
شدند« )سورٔه نساء، آیٔه 157(.

2ــ »سوشیانت« یا »سیر اندیشٔه ایرانیان درباره موعود آخرالزمان« از علی اصغر مصطفوی.

در این آیات بیندیشید و بگویید چه آینده ای برای هریک از موارد زیر بیان شده است؟
2ــ مستضعفین ............................. 1ــ مؤمنین صالح ...................... 

٤ــ دین حق ..........................  3ــ بندگان شایسته ...................... 

بیشتر بدانیم

موعود و منجی در ادیان
پیامبران الهی، برای تحقق این وعدٔه الهی )پیروزی حق بر باطل در آیندٔه تاریخ ( از 
یک طرح الهی سخن گفته اند. آنان اعالم کرده اند که گرچه مستکبران نمی خواهند، اما 

روزی جامعٔه بشری آمادٔه پذیرش حق خواهد شد و یک رهبر و ولّی تعیین شده از جانب خداوند ظهور 
می کند و حکومتی عادالنه در جهان تشکیل می دهد.

این عقیدهٔ اصلی همه پیامبران الهی است، اما تعلیمات هر پیامبری، جز پیامبر خاتم، دستخوش دگرگونی 
شد؛ یکی از این دگرگونی ها، مربوط به چگونگی ظهور و تشکیل حکومت جهانی بود. با وجود این، همه 

در اصِل الهی بودن پایان تاریخ و ظهور ولی خدا برای برقراری حکومت جهانی اتفاق نظر دارند.

ــ یهودیان معتقدند که هنوز »مسیح« و منجی نیامده است، روزی مسیح خواهد آمد و دین حضرت 
موسی  را در جهان گسترش خواهد داد و عدالت را برقرار خواهد کرد.

ــ مسیحیان بر این 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 پایین آوردند و دفن کردند. اما ایشان زنده شد 

و از قبر به آسمان رفت. او دوباره ظهور می کند و انسان ها را نجات می دهد.1
ــ در آیین زرتشتی، اعتقاد به ُسوشیانت که به معنای منجی و رهاننده است، اعتقاد رایجی است و در 

متون زرتشتی به ظهور این موعود بشارت داده شده است.2

 موعود در اسالم

منجی  آخرالزمان  در  که  داریم  عقیده  الهی  ادیان  سایر  پیروان  مانند  نیز  مسلمانان  ما 
انسان ها، ظهور خواهد کرد و جهان را به نهایت عدل خواهد رساند. این منجی، امام 

مهدی  است که از نسل پیامبر اکرم  می باشد.

https://www.roshd.ir/111204-1-44
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1ــ تاریخ بخاری، ج 3، ص 343؛ المهدی، سیدصدرالدین صدر،  ج 4، ص 107 و مستدرک، حاکم نیشابوری، ج 4، ص 557.
2ــ بحار االنوار، مجلسی، ج 36، ص 296.

در کتاب های حدیثی اهل سنت تأکید شده که امام »مهدی«  از نسل پیامبر اکرم  و حضرت  
فاطمه  است، البته آنان معتقدند که امام مهدی  هنوز به دنیا نیامده است.1

، معتقدیم که موعود و منجی  ائمه اطهار  اکرم  و  پیامبر  بر سخنان صریح  بنا  ما شیعیان، 
انسان ها، دوازدهمین امام و فرزند امام حسن عسکری  است و با توجه خاص خداوند، به حیات 

خود ادامه می دهد تا اینکه به اذن خداوند ظهور می کند و حکومت جهانی اسالم را تشکیل می دهد.
، این فایده را دارد که اگر ماجراجویان فریبکاری بخواهند  مشخص بودن پدر و مادر امام زمان 
خود را مهدی موعود معرفی کنند، به زودی شناخته می شوند و مردم هوشیار، فریب آنها را نمی خورند.

اعتقاد به زنده بودن آن حضرت و حضور ایشان در جامعه، دارای فواید زیر است:
اّول اینکه، پیروان آن حضرت، از یک سو، امام خود را حاضر و ناظر بر خود می یابند و از سوی 
دیگر، آنان می توانند خواسته های خود را با امام خود همانند دوستی صمیمی در میان بگذارند و برای 

به دست آوردن رضایت ایشان، تالش کنند.
دوم اینکه، جامعه به صورت های گوناگون از هدایت های امام و از والیت معنوی ایشان برخوردار می گردد.

مسئولیت های منتظران
اکنون ببینیم ما دوستان و پیروان حضرت چه وظایفی در دوران غیبت بر عهده داریم:

1ــ تقویت معرفت و محّبت به امام: 
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.
پیامبر اکرم  در سخنانی ضمن معرفی همه امامان، 

دربارٔه امام عصر  می فرماید: 
»هرکس که دوست دارد خدا را در حال ایمان کامل 
و مسلمانی مورد رضایت او مالقات کند، والیت و محبّت 

امام عصر  را بپذیرد«.2
شیؤه  با  آشنایی  الهی،  پیشگاه  در  امام  جایگاه  شناخت 

حکومت داری ایشان به هنگام ظهور،آشنایی با ویژگی های ایشان در سخنان معصومین  از عوامل مؤثر در 
شناخت و محبت به امام زمان  و از بین رفتن تردیدهاست.
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: منتظر حقیقی تالش می کند که در عصر غیبت، پیرو  2ــ پیروی از فرمان های امام عصر 
امام خود باشد و از ایشان تبعیت کند. رسول خدا  می فرماید:

»خوشا به حال کسی که به حضور »قائم2« برسد، در حالی که پیش از قیام او نیز پیرو او باشد«.3
مراجعه به عالمان دین، عمل به احکام فردی و اجتماعی دین 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 یکی از عالئم پیروی از امام عصر  است.
3ــ آماده کردن خود و جامعه برای ظهور: منتظر، عصر غیبت را عصر آماده باش برای یاری 
امام می داند و خود را سربازی برای یاری 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.
امام علی  دربارهٔ کسانی که با امام زمان  بیعت می کنند، می فرماید:

با آنها بیعت می کند که در امانت خیانت نکنند، پاک دامن باشند، اهل دشنام و  با این شرط  »امام 
کلمات زشت نباشند، به ظلم و ستم خون ریزی نکنند، به خانه ای هجوم نبرند، کسی را به ناحق آزار 
ندهند، ساده زیست باشند و بر َمرکب های گران قیمت سوار نشوند، لباس های فاخر نپوشند، به حقوق 
مردم تجاوز نکنند، به یتیمان ستم نکنند، دنبال شهوت رانی نباشند، شراب ننوشند، به پیمان خود عمل 

کنند، ثروت و مال را احتکار نکنند ... و در راه خدا به شایستگی جهاد نمایند«.4

تفکر در حدیث

با توجه به توضیحات قبل،  با تفکر در این حدیث بگویید ما چگونه می توانیم امام زمان خویش 
را بشناسیم؟

؛ پیامبر اکرم 
هر کس بمیرد و امام زمان خود را نشناسد،   

ٰ
َمن ماَت َو لَم َیعِرف ِاماَم َزمانِه

به مرگ جاهلی مرده است. ـًة 1   ماَت میتًَة جاِهلِیَّ
........................................................................................
..........................................................................................

1ــ الغدیر، عالمه امینی، ج 10، ص 359، به نقل از بزرگان اهل سنت مانند تفتازانی در كتاب شرح مقاصد، ج 2، ص 275.
2ــ »قائم« یکی از لقب های امام زمان  و به معنای قیام کننده است.

3ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 52، ص 130.
4ــ المالحم و الفتن، سید ابن طاووس، ص 149.
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1ــ اشاره به آیٔه 24 سورٔه مائده.
2ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 53، ص 223.

3ــ الغیبة، نعمانی، ص 107.

بیشتر بدانیم

رهبر معظم انقالب اسالمی دربارٔه ویژگی های منتظران می فرماید:
انتظاری که از آن سخن گفته اند فقط نشستن و اشک ریختن نیست؛ انتظار به معنای این است که ما 

اما چه کسانی می توانند در هنگام ظهور این ویژگی ها را داشته باشند؟
باطل، در  نبرد دائمی حق و  امام، در صحنه فعالیت های اجتماعی و  کسانی که قبل از ظهور آن 
ویژگی هایی  برون،  و  درون  شیاطین  مقابل  در  ایستادگی  با  و  باشند  داشته  فعال  حضوری  جبههٔ    حق 

همچون شجاعت، عزت نفس و پاک دامنی را در خود پرورانده باشند.
با گریه و دعا سر کنند و در صحنٔه نبرد حق طلبان علیه مستکبران  کسانی که در عصر غیبت تنها 
به امام مهدی   به علت عدم آمادگی، مانند قوم موسی   باشند، در روز ظهور،  حضور نداشته 

خواهند گفت: »تو و پروردگارت بروید و بجنگید، ما اینجا می نشینیم«.1
همان طور که برخی جامعه شناسان گفته اند، پویایی جامعه شیعه در طول تاریخ، به دو عامل وابسته 

بوده است:
1ــ گذشتٔه سرخ؛ یعنی اعتقاد به عاشورا، آمادگی 

برای شهادت و ایثار.
2ــ آیندهٔ سبز؛ یعنی انتظار برای سرنگونی ظالمان و 

. گسترش عدالت در جهان، زیر پرچم امام عصر 
یاران امام، پیشتازان تحول جهانی 
هستٔه  اسالمی اند.  تمدن  سازندگان  و 
تعداد  به  313   نفر،  یاران  این  مرکزی 
یاران پیامبر  اکرم  در جنگ بَدر هستند که بنا به 

فرموده امام باقر  تعدادی از آنان از زنان اند.2 همچنین در احادیث آمده است که بیشتر یاران امام را 
جوانان تشکیل می دهند.3

https://www.roshd.ir/111204-1-46
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باید خود را برای سربازی امام زمان  آماده کنیم. سربازی امام زمان کار آسانی نیست. سربازِی منجی 
بزرگی که می خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بین المللی مبارزه کند، احتیاج به خودسازی، آگاهی و 
روشن بینی دارد. ما نباید فکر کنیم که چون امام زمان  خواهد آمد و دنیا را پر از عدل و داد خواهد 
کرد، امروز وظیفه ای نداریم. نه، برعکس. ما امروز وظیفه داریم در آن جهت حرکت کنیم تا برای ظهور 

آن بزرگوار آماده شویم.

4ــ دعا برای ظهور امام: در انتظار ظهور بودن، خود از برترین اعمال عصر غیبت است؛ زیرا 
فرج و گشایش واقعی برای دین داران با ظهور آن حضرت حاصل می شود. امیر مؤمنان  می فرماید:
»منتظر فرج الهی باشید و از لطف الهی مأیوس نشوید و بدانید که محبوب ترین کارها نزد خداوند، 

انتظار فرج است«.1
الزمٔه این انتظار، دعا برای ظهور امام عصر  است.

نگاهی به جامعه مهدوی
امام عصر  زمانی ظهور می کند که مردم جهان از همٔه مکتب های غیرالهی و مدعیان برقراری 
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 ایشان را می شنوند، با شوق به سوی 
آن حضرت می شتابند. اما مستکبران و ظالمان در مقابل امام می ایستند که در نهایت شکست می خورند 
تحقق  انبیا  اهداف  همٔه  امام عصر   تشکیل حکومت  با  می شود.  تشکیل  امام  و حکومت جهانی 

می یابد. در میان این اهداف به چند مورد آن اشاره می کنیم:
1ــ عدالت گستری: پیامبر اکرم  فرمود: » با ظهور امام عصر  خداوند زمین را از قسط 

و عدل پر خواهد کرد، بعد از اینکه از ظلم و جور پر شده باشد«.2
در جامعٔه مهدوی، قطب مرفّه و قطب فقیر، طبقٔه مستکبر و طبقٔه مستضعف وجود ندارد. امام باقر  
دربارهٔ وضعیت اقتصادی مردم پس از ظهور، می فرماید: »آن چنان میان مردم مساوات برقرار می کند که 

نیازمندی پیدا نخواهد شد تا به او زکات داده شود«.3
2ــ آبادانی: برکت و آبادانی همٔه سرزمین ها را فرا می گیرد. برای مثال، اگر کسی سرزمین های 
بین عراق و شام را که بسیاری از قسمت های آن در حال حاضر کویری است، بپیماید، همه را سرسبز 

و خرم خواهد دید.4
1ــ الخصال، شیخ صدوق، ج 2، ص 616، تحف العقول، ابن شعبه حرانی، ص 104.

2ــ الغیبة، طوسی، ص 49. 
، ناصر مکارم شیرازی، ص 266. 3ــ حکومت جهانی حضرت مهدی 

4ــ الخصال، صدوق، ج 2، ص 626. 
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اندیشه و تحقیق

1ــ از دیدگاه قرآن کریم، آیندهٔ تاریخ از آن چه کسانی است؟
2ــ معتقد بودن به انتظار، چه تأثیرهایی بر شخصیت فرد منتظر دارد؟

3ــ این جمله را تحلیل کنید: »منتظران مصلح، خود باید صالح باشند«.

1ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 52، ص 328.

2ــ بحاراالنوار، مجلسی، ج 52، ص 345.

1ــ یکی از دعاهای مهمی که ارتباط ما را با امام عصر  تقویت می کند، دعای عهد 
است. این دعا را درکتاب مفاتیح الجنان بیابید؛ آن را مطالعه کنید و ببینید که در این دعا 

چه عهدی مطرح شده است.

3ــ شکوفایی عقل و علم: این دوران زمان کامل شدن عقل های آدمیان است و با لطف و توجه 
ویژه ای که امام زمان  به همه انسان ها می کند عقل آنان کامل می شود.1

4ــ امنیت کامل: در آن دوران، اگر کسی از شرق یا غرب عالم، شب یا روز، زن یا مرد و به تنهایی به 
سمت دیگر حرکت کند، احساس ناامنی و ترس نمی کند2، از دزدی اموال و ثروت دیگران خبری نیست.
5  ــ فراهم شدن زمینۀ رشد و کمال: از همٔه موارد فوق مهم تر اینکه، در جامعٔه مهدوی زمینه های 
رشد و تکامل همٔه افراد فراهم است. انسان ها بهتر می توانند خدا را بندگی کنند، فرزندان صالح به جامعه 
تقدیم نمایند و خیرخواه دیگران باشند. بدین ترتیب، انسان ها به هدفی که خدا در خلقت برای آنها تعیین 

کرده، بهتر و آسان تر می رسند.

مشتاق و منتظر امام زمان  این گونه با خود نجوا می کند:

د�یم اما�ن �ج او  ور  ح�ن ا�ن  ه  �ک اس�ت  د�یمعمری  ما�ن �نها  �ت �نو�ی�ش  سرد  ر�ج�ت  �ن رد 

رد�یم
گ

ر� �ج ما  ه  �ک ا  �ت اس�ت  ر  �ن �ت م�ن د�یماو  ما�ن ری  �ج
�ک �ج�ت  �ی �ن رد  ه  �ک ما�ی�یم 

و از عدم آمادگی خود و جامعه سخن می گوید که:

اس�ت م 
�ک روا�ن  �پ ر  �پ ا�ن  ده ای  م�ش �گ طعٔه  اس�ت�ت م 

�ک �جا�ن  ی 
ک

� �ی و  مرد�یم  �ش �جار  ده  ا�ن �ی

ا�نوس  اس�ت �ی نه  ا�ت اری اس�ت  � ه �ج �ج �ک ن همه  �آ م اس�تا�ی
ه سر�جا�ن �ک ن اس�ت �ک �ی م رم �ن �ر�ت سش

  پیشنهاد
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ِدقنَی � ـتقُوااهللاَ   َوکوونا َمَع الصّْ ذ،نَی آَمــُنوا  اٍّ Lَهاا اـــَی ــی
ارَعا،ِب اَهِل اـلَمدــنیَ ۀِـ    َو مَن َحوـلَهــُم  مِ،َن ال ما ஐاَن  لِ
اـَیرـَغــبوا ــِباــَنفُِسـِهــم ـفوا َعن َرسوِل اِهللا     َو ل اَ،ن ــتَیَـخَ ل
اـنََصٌب ٌ    َو ل اـیُصیــُبهــُم َظَماـ َعن ـَنفِسه ‘  ذلَِک  ــِباـــَنهــُم   ل
ـ ئئو،َن  َموِطـًئاـ ا ـیَطَ ا خَمَمــَصۀٌـ    ف َسبــیِل اِهللا     َو ل َو ل
ا کُتَِب ّ ا ــنَی اـلوَن مِن ـَعدُـّوٍ نــَیًالا    ِال ـَیغــیُظ الـُ ـّفاَر    َول
اـیُضــیُع اَجرَـال ُمحِسـننَی� لِـٌح ‘ِان اهللاَ ل َعَمٌل ص ـلَهــُم بِه
اـیَقطَـعوَن واِداـًی اکَبریَةً    َول ا ــنُیِفقوَن ـَنَفَقًۀ َصغریَةً  َول َول
ا کـُِتَب ـلَهــُم   لـِیَج زِـهـَیُــُم اُهللا اَحَسَن ما ஐاوناـَیعَملوَن � ّ ِال
اـَنـَفرَـ ۀًـ ‘فَلَول ـفاـஐا،َن اـلُمؤِمــنوَن    لـِیــَنـِفرـوا ـஐ َوما
هوا ِف اLّد،نِی ـِئـَفۀٌـ     لــَِیـَتَفـق مِن ـஐُلّـِ  ِفرـقٍَۀ  ِمــنهــُم ـطاـ
ـهــُم حَیَذروَن � َو لــُِیـنِذروا وَقمَُهــم   ِاذا رََجعوا ِالهَِیــم   ـَلعَل

سوَرةُ ���وَ�ۀِـ
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که  باشید  کسانى  با  و  کنید  پروا  خدا  از  آورده اید،  ایمان  که  کسانى  اى 

  119 راستگویند  

مردم مدینه و بادیه نشینان 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 نمى رسد و در هیچ 

سرزمینى که کافران را به خشم مى آورد گام نمى نهند و از هیچ دشمنى غنیمتى 

به دست نمى آورند مگر اینکه براى آنان در برابر هریک از آنها عملى شایسته 
120 نوشته مى شود و خدا پاداش نیکوکاران را تباه نمى کند.   

را  اى  وادی  و  مسافت  هیچ  و  نمی کنند  انفاق  را  زیادی  یا  کم  مال  هیچ 

نمى پیمایند، مگر اینکه براى آنان نوشته مى شود، تا خدا آنان را به بهتر از آنچه 
121 می کردند پاداش دهد.  

و نمی شود 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 

آنان ] از کیفر الهی[  قوم خویش بازگشتند، آنها را هشدار دهند، باشد که 
122 بترسند.  

ترجمه
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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 حجت های خدا در روی زمین، این 
مسئولیت ها را برعهده گرفتند و در همین راستا، به ارشاد و هدایت مردم برخاستند و برای برپایی 

حکومت الهی و اقامٔه قسط و عدل، جهاد و مبارزه کردند.
در این درس به بررسی پاسخ دو سؤال زیر می پردازیم:

آیا این دو مسئولیت  در دورٔه غیبت کبری استمرار می یابد؟
یا مردم به خود واگذار شده اند و دین در این زمینه برنامه ای ندارد؟
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تدّبر در قرآن

ضرورت تداوم مسئولیت های امام در عصر غیبت
از آنجا که دین اسالم همیشگی و برای همٔه دوران هاست، عقالً ضروری است که این دو مسئولیت 

یعنی »مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« در عصر غیبت ادامه یابد؛ زیرا:
نیابد، یعنی متخصصی نباشد که احکام دین را بداند و برای مردم  1ــ اگر »مرجعیت دینی« ادامه 
بیان کند و پاسخگوی مسائل جدید مطابق با احکام دین نباشد، مردم با وظایف خود آشنا نمی شوند و 

نمی توانند به آن وظایف عمل کنند.
2ــ اگر »والیت ظاهری« ادامه نیابد و حکومت اسالمی  تشکیل نشود، نمی توان احکام اجتماعی 

اسالم را که نیازمند مدیریت و پشتوانٔه حکومتی است، در جامعه به اجرا درآورد.
حال سؤال این است که در دورٔه غیبت، مسئولیت های مـربوط به امامت، چگونه ادامه می یابد و 
مسلمانان از چه راهی به احکام و قوانین دین، دسترسی پیدا می کنند و این قوانین چگونه در جامعه 

پیاده می شود؟

خداوند در قرآن کریم می  فرماید:
هوا ِفی الّدیِن َو ِلُینِذروا  ًة فَلَوال َنَفَر ِمن کُِلّ ِفرَقٍة ِمنُهم طاِۤئَفٌة ِلَیَتَفقَّ َو ما کاَن الُمؤِمنوَن ِلَینِفروا کافَـّ

َقوَمُهم ِاذا َرَجعوا ِالَیِهم لََعلَُّهم یَحَذروَن١
و نمی شود که مؤمنان، همگی ]برای آموزش دین[ اعزام شوند، پس چرا از هر گروهی، جمعی 
به سوی قوم خویش  که  آن گاه  و  بیاموزند  ]به طور عمیق[  را  تا دانش دین  نشوند  اعزام  آنها  از 

بازگشتند، آنها را هشدار دهند، باشد که آنان ] از کیفر الهی[ بترسند.
با توجه به آیۀ باال به سؤال های 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؟

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

١ــ سورٔه توبه، آیٔه ١٢٢.

https://www.roshd.ir/111204-1-49
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بیشتر بدانیم

راهکار پیامبر و امامان  برای عصر غیبت
، مردمانی در شهرهای دوردست بودند که به امامان دسترسی نداشتند و نمی توانستند  در زمان ائمه 
احکام دین را از ایشان بشنوند و از فرمان های آنان مطلع شوند. از این رو، آن بزرگواران دانشمندانی را 
تربیت می کردند که در حّد توان به معارف و احکام دین دست یابند. این دانشمندان به نقاط مختلف شهر 
خود و یا شهرهای دیگر می رفتند و احکام اسالم را به مردم می آموختند. اگر مردم نیز پرسشی داشتند، 

آنان براساس دانشی که از قرآن کریم و روایات داشتند، به آن پرسش پاسخ می دادند.

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: »می توانی از زکریای قمی که از نظر دین و دنیا 

امین است، بپرسی«. ١
2ــ ابـوحماد رازی می گوید: در سامرا به نزد امام هادی  رفتم و از بعضی مسائل حالل و حرام 
و  ]تشخیص[ حالل  در  دینی  امور  در  »چنانچه  فرمود:  داشتم حضرت  بازگشت  قصد  پرسیدم. چون 

حرام، مسئله ای بر تو دشوار شد، از عبدالعظیم حسنی سؤال کن و سالم مرا به او برسان«.٢و3

١ــ وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 27، ص 146.
٢ــ عبدالعظیم الحسنی یکی از علمای شیعه بود که محضر مبارک امام رضا و امام محمد تقی و امام هادی  را درک کرده و احادیث 

فراوانی از آنان روایت کرده است.
3ــ مستدرک الوسائل، محدث نوری، ج ١7، ص 3٢١.

این روش، برگرفته از قرآن کریم است. خداوند در قرآن کریم دستور می دهد گروهی از مردم، وقت و 
هّمت خود را صرف شناخت دقیق دین کنند و به »تفّقه« در آن بپردازند تا پس از کسب علم به شهرهای خود 
بروند و قوانین اسالم را به مردم بیاموزند. تفّقه، به معنای تالش برای کسب معرفت عمیق است. افرادی 
که به معرفت عمیق در دین می رسند و می توانند قوانین و احکام اسالم را از قرآن و روایات به دست آورند، 
»فقیه« نامیده می شوند. مسلمانان وظیفه دارند در زمان غیبت امامان یا عدم امکان دسترسی به ایشان، به این 

فقیهان مراجعه کنند. به احادیثی از پیامبر اکرم  و ائمه اطهار  در این زمینه توجه کنید:
1ــ پیامبر اکرم  می فرماید:

»حال کسی که از امام خود دور افتاده و به او دسترسی ندارد، سخت تر از حال یتیمی است که پدر را 
از دست داده است؛ زیرا چنین شخصی، در مسائل زندگی، حکم و نظر امام را نمی داند. 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، 
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راهنمایی کند و دستورات دین را به آنها آموزش دهد. در این صورت، او در بهشت با ما خواهد بود«.١
٢ــ امام عصر  در پاسخ یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که دربارٔه »رویدادهای جدید« 

عصر غیبت سؤال کرد و راه چاره را پرسید، فرمود:
ُة اللِّٰه َعلَیِهم ٢ ـَا ُحجَّ تی َعلَیکُم َو َان َُّهم ُحجَّ ن ا الَحواِدُث الواِقَعُة فَارِجعوا فیها ِالٰی ُرواِة َحدیِثنا فَاِ َو َامَّ

»و در مورد رویدادهای زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شمایند و من 
حجت خدا بر آنها می باشم«.3

این روایات بیانگر آن است که مسلمانان در غیبت امام، نه تنها در احکام و مسائل فردی، بلکه در 
نفی  با  انجام چنین وظیفه ای، جز  به »فقیه« مراجعه کنند. روشن است که  باید  مسائل اجتماعی هم، 

حاکمان طاغوت و تشکیل »حکومت اسالمی« به رهبری فقیه میسر نیست.
بنابراین:

در دورٔه غیبت، بنا به فرمان امام زمان  و به نیابت از ایشان، »فقیهان« واجد شرایط، دو مسئولیِت 
»مرجعیت دینی« و »والیت ظاهری« را برعهده دارند و درحد توان، جامعه اسالمی  را در مسیر اهداف 

الهی هدایت و رهبری می کنند. 
کسانی  می دهند.  قرار  مردم  اختیار  در  را  دین  قوانین  و  احکام  فقیهان،  از  گروهی  میان،  این  در 
که در احکام دین متخصص دین نیستند، به این متخصصان مراجعه می کنند و احکام دین را از آنان 
می آموزند. این مراجعه را پیروی یا »تقلید« می گویند. البته این مراجعه، یک روش رایج عقلی است؛ 
در  تقلید  کند. پس،  می  مراجعه  آن  به متخصص  ندارد،  مهارت  و  که تخصص  امری  در  انسان  یعنی 

احکام، به معنای رجوع به متخصص دین است. چنین فقیهی را نیز مرجع تقلید می نامند.
دارد، عهده دار حکومت  را  و والیت جامعه  توانایی سرپرستی  که  فقیهان کسی  میان  از  همچنین 
می شود و قوانین الهی را در جامعه به اجرا درمی آورد. فقیهی که این مسئولیت را برعهده می گیرد، 

ولّی فقیه4 می گویند.
بدین ترتیب در عصر غیبت:

»مرجعیت دینی« در شکل »مرجعیت فقیه« ادامه می یابد و »والیت ظاهری« به صورت »والیت فقیه« 
استمرار پیدا می کند.

١ــ مستدرک الوسایل، محدث نوری، ج ١7، ص 3١7، ح ٢١4٥٨. 
٢ــ کمال الدین، شیخ صدوق، ج٢، باب 4٥، ص 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 تفّقه 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 باتقوا1 باشد. 2ــ عادل2 باشد. 3ــ زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای 

روز، به  دست آورد. 4ــ اعلم باشد؛ یعنی از میان فقها از همه عالم تر باشد.
راه های شناخت مرجع تقلید

شناخت متخصص در احکام دین، مانند شناخت هر متخصص دیگر است. ما همان طور که برای 
یافتن بهترین پزشک، معمار یا مهندس، تحقیق و جست وجو می کنیم، برای شناخت فقیه واجد شرایط 

نیز باید تحقیق نماییم و یکی از راه های 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 آن چنان مشهور باشد که انسان مطمئن شود و بداند که این 
فقیه، واجد شرایط است.

شرایط ولّی فقیه
فقیهی که رهبری جامعه اسالمی  را بر عهده می گیرد باید شرایط زیر را داشته باشد:

1ــ باتقوا باشد. 2ــ عادل باشد. 3ــ زمان شناس باشد و بتواند احکام دین را متناسب با نیازهای روز 
به دست آورد. 4ــ 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.
حکومت و رهبری فقیهی که شرایط فوق را دارد، مشروع است؛ یعنی دین به او اجازٔه رهبری مردم 

را داده است. در غیر این صورت، پیروی از دستورات وی حرام است.3
عالوه بر این، ولّی فقیه باید از جانب مردم پذیرفته شده باشد تا بتواند کشور را اداره کند و به پیش 

ببرد. یعنی، فقیه باید نزد مردم جامعٔه خود، »مقبولیت« داشته باشد.
پس تشکیل نظام و حکومت اسالمی، بر دو پایٔه »مشروعیت« و »مقبولیت« استوار است.

فعالیت کالسی
شما با چه روشی مرجع تقلید خود را انتخاب کرده اید؟ اگر کسی که به سّن تکلیف رسیده است، 

مرجع تقلید خود را انتخاب نکند، اعمال وی چگونه خواهد بود؟ 

١ــ تقوا یک حالت و قدرت روحی است که مانع رفتن انسان به سوی گناه می شود و مانند حافظ و نگهدارندٔه از گناه عمل می کند.
٢ ــ 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 صحیفٔه امام خمینی، ج٩، ص ٢٥3.
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چگونگی انتخاب ولّی فقیه
از آنجا که ولّی فقیه، بیان کنندٔه قوانین و مقّررات اجتماعی اسالم است، انتخاب وی نمی تواند مانند 
انتخاب مرجع تقلید باشد؛ یعنی نمی شود که هرکس به طور جداگانه برای خود ولّی فقیه انتخاب کند؛ 
زیرا ادارٔه جامعه تنها با یک مجموعه قوانین و یک رهبری امکان پذیر است؛ درغیر این صورت، هرج و 
مرج و تفرقه و پراکندگی پیش می آید و این، یک امر روشن و بدیهی در تمام نظام های سیاسی دنیاست. 
پس، مردم در انتخاب ولّی فقیه باید به صورت دسته جمعی اقدام کنند و فقیهی را که شرایط رهبری 

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 اسالمی به شیوه ای مستقیم و با حضور در اجتماعات و راه پیمایی های 

سراسری، والیت امام خمینی  را پذیرفتند و با ایشان پیمان یاری بستند.
اکنون نیز بنابر قانون اساسی، مردم ابتدا نمایندگان خبرهٔ خود را انتخاب می کنند و آن خبرگان نیز از 
میان فقها آن کسی را که برای رهبری شایسته تر تشخیص دهند، به جامعه اعالم می کنند. بر این مبنا بود 

که پس از رحلت امام خمینی  حضرت آیت اللّه خامنه ای مسئولیت رهبری جامعه را برعهده گرفتند.
طبیعی است که چنین فقیهی تا وقتی رهبر جامعه است که شرایط ذکر شده را داشته باشد.تشخیص 

این امر نیز بر عهدٔه مجلس خبرگان است. 

وظایف رهبر)ولّی فقیه( 
معصومین  سیرٔه  و  روایات  کریم،  قرآن  از  که  اسالمی  جامعٔه  رهبر  وظایف  از  برخی 

بزرگوار  به دست می آید، عبارت اند از:
رهبر جامعٔه اسالمی می کوشد  1ــ تالش برای اجرای احکام و دستورات الهی در جامعه: 

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، به خصوص قدرت های 
هدف  این  به  رسیدن  برای  مختلف  از روش های  و  دیگرند  بر کشورهای  همواره درصدد سلطه  بزرگ، 
استفاده می کنند. یکی از روش های آنان فشار اقتصادی و روانی است. رهبر با دعوت مردم به استقامت و 

پایداری و بستن راه های سلطه، تالش می کند عزت و استقالل کشور از دست نرود.
3ــ تصمیم گیری براساس مشورت: از آنجا که ادارٔه یک جامعه و رهبری آن به سوی پیشرفت و 
عدالت و تعالی، با بهره گرفتن از اندیشه های اندیشمندان و متخصصان میسر است، رهبر باید با مشورت 
با نخبگان تصمیم های الزم را بگیرد. امروزه در جامعٔه ما، عالوه بر اشخاص، نهادهای مختلفی نیز 
هستند که به صورت پیوسته به رهبری مشورت می دهند، مانند: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای 
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عالی انقالب فرهنگی، مجلس شورای اسالمی، شورای عالی امنیت ملی، جامعٔه مدرسین حوزٔه علمیٔه 
قم و شورای عالی حوزه های علمیه.

4ــ ساده زیستی: رهبر به دنبال توسعٔه مال و ثروت و تشکیل یک زندگی اشرافی و تجمالتی حتی 
از طریق مشروع نیست. اگرچه امروزه زندگی اشرافی رؤسای جمهور و پادشاهان، از قبیل داشتن 
خانه های گران قیمت، استفاده از بهترین سرویس ها و مبلمان در خانه، استراحت و تفریح در زیباترین 
سواحل و جزایر دنیا، داشتن ده ها اتومبیل شیک، برگزاری مهمانی های پرهزینه و شرکت در مجالس 
لهو، با هزینٔه شخصی یا با استفاده از اموال عمومی، یک امر عادی است، اما رهبر با الگو قراردادن 

اولیای دین، همواره یک زندگی ساده را دنبال می کند.١

مردم و رهبری
همـان طور که بیان شد، رهبر جامعٔه اسالمی، رهبری کسانی را برعهده دارد که می خواهند در سایٔه 

قوانین اسالم به رستگاری برسند.
در چنین جامعه ای، همان طور که مسئولیت رهبری با سایر رهبران متفاوت است، مردم نیز نگاهی 
متفاوت به رهبری دارند؛ رهبر برای آنان پیشوایی است که با قدم گذاشتن در مسیر کمال و عدالت، سایر 
مردم را به پیمودن راه فرا می خواند. مردم نیز تالش می کنند با هّمت و پشتکار خود وی را همراهی 

کنند و قافله ساالر را در همٔه عرصه ها و به خصوص در آنجا که سختی ها بروز می کنند، تنها نگذارند.
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 مسئولیت هایی نسبت به رهبر دارند که برخی از آنها عبارت اند از:

1ــ وحدت و همبستگی اجتماعی؛ همان طور که تفرقه و پراکندگی، به سرعت یک حکومت را از 
پای درمی آورد و سلطه گران را بر کشور مسلط می کند، همبستگی اجتماعی، کشور را قوی می کند و 

به رهبری امکان می دهد که برنامه های اسالمی را به اجرا درآورد.٢

به مدت  این کشور  و  برگزار شد  پوند  هزینه ای حدود ٢٠میلیون  با  انگلیس  ملکه  نؤه  ازدواج  مراسم  در سال ٢٠١١،  مثال  به عنوان  ١ــ 
چهار  روز جهت هرچه باشکوه تر برگزار شدن این مراسم تعطیل شد. هزینٔه این ازدواج، از جیب مالیات دهندگان این کشور، تأمین شد. همچنین 
 ٢٥ طالی  شمشیر  دالر،  ٨٠٠میلیون  ارزش  به  تفریحی  کشتی  مانند  هدایایی  کشور  این  عربستان،  به  امریکا  رئیس جمهور  ترامپ،  سفر  در 

کیلوگرمی به ارزش ٢٠٠ میلیون دالر، و … به ترامپ هدیه کرد.
٢ــ سورٔه آل عمران، آیٔه ١٠3؛ سورٔه انفال، آیٔه 4٦.
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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 روبه رو می شود؛ همان گونه 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 

خارجی را برای رهبر فراهم کنند.١
قدرت های  برابر  در  تصمیم گیری صحیح  برای  اجتماعی؛  و  آگاهی های سیاسی  افزایش  3ــ 
به گونه ای  بتوانیم  باید  ما  و اجتماعی جهان، ضروری است.  از شرایط سیاسی  دنیا، اطالع  ستمگر 
عمل کنیم که بیشترین ضربه را به مستکبران و نقشه های تفرقه افکنانٔه آنان بزنیم و خود کمترین آسیب را 
ببینیم. ناراحتی دشمنان از عمل ما یا خوشحالی و شادی آنان از رفتار ما، می تواند یکی از معیارهای 

درستی و نادرستی عملکرد ما باشد.٢
به  افراد جامعٔه اسالمی نسبت  فرمان خداوند، همٔه  براساس  4ــ مشارکت در نظارت همگانی؛ 
یکدیگر مسئول اند و مانند سوارشدگان در یک کشتی اند. اگر گناهانی در جامعه رواج پیدا کند، فقط 
گناهکاران عذاب نمی شوند، بلکه همٔه کسانی که در برابر انجام گناه در جامعه سکوت کرده اند نیز باید 
باشیم و در صورت مشاهدٔه گناه  بر فعالیت های اجتماعی  ناظر  باید  بنابراین، همٔه ما  باشند.  پاسخگو 
توسط هرکس، وظیفٔه امر به معروف و نهی از منکر را با روش درست انجام دهیم. این مشارکت سبب 
می شود که رهبر، همٔه افراد جامعه را پشتیبان خود بداند و هدایت جامعه به سمت وظایف اسالمی برای 

رهبر جامعه آسان تر شود.
5ــ اولویت دادن به اهداف اجتماعی ؛ در برخی موارد که اهداف و آرمان های اجتماعی در 
برابر منافع فردی قرار می گیرند، باید بتوانیم از منافع فردی خود بگذریم و برای اهداف اجتماعی تالش 
کنیم؛ مثالً خرید کاالی ایرانی سبب می شود که کارخانه های داخلی به تولید خود ادامه دهند و مانع 
بیکاری صدها هزارکارگر شوند.این عمل، به طور غیرمستقیم سبب کاهش بیکاری شده وکمک خوبی 

به حکومت و رهبری است که بتوانند در ادارٔه جامعه موفق تر باشند.3

١ــ سورٔه هود، آیٔه ١١٢.
٢ــ سورٔه انفال، آیٔه ٦٠.

3ــ بیشتر نکاتی که در این ٥ بند آمده، از عهدنامٔه امیرالمؤمنین به مالک اشتر و خطبه های 34 و ١٠7 نهج البالغه استخراج شده است.
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تفکیک
امیرالمؤمنین علی  در »عهدنامٔه مالک اشتر«1 حکیمانه و عالمانه مسئولیت کارگزاران 
در  حضرت  آن  درایت  و  فکر  عظمت  به  مطالعه  کند،  را  آن  هرکس،  و  است  کرده  بیان  را 
بیان می کند، علت آن را هم  نامه، وقتی مسئولیتی را  این  کشورداری پی می برد. ایشان در 

برای مالک اشتر توضیح می دهد.
بخش هایی از عهد نامٔه مالک که در اینجا آمده است را مطالعه کنید و سپس مسئولیت ها و علت آنها 

را مشخص کنید.
١ــ دل خویش را نسبت به مردم، مهربان کن و با همه، دوست و مهربان باش؛ چرا که مردم دو دسته اند: 

دسته ای برادر دینی تو و دسته ای 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 عیب جویی می کنند، از خود دور کن؛ زیرا در نهایت مردم عیب هایی دارند 

و مدیر جامعه باید بیش از همه در پنهان کردن آنها بکوشد.
تو  به  و  کنند  تحقیق  محروم  طبقات  دربارٔه وضع  تا  کن  انتخاب  را  اطمینان  مورد  افراد  عده ای  4ــ 

وظایف کارگزاران
کارگزاران، همان مدیران و مسئوالن جامعه اند که امروزه امور سه قوهٔ مقننه، مجریه و قضائیه را برعهده 
دارند.در واقع، کارگزاران یاران و کمک کنندگان به رهبرند. اگر کارگزاران جامعه، وظیفٔه خود را به درستی 
بشناسند و هم به درستی اجرا کنند، اعتماد مردم به حکومت، روز به روز افزایش می یابد. همچنین عملکرد 

غلط کارگزاران، سبب افزایش و انباشته شدن مشکالت و ناکارآمدی حکومت خواهد شد.

١ــ نهج البالغه، نامٔه ٥3.

بیشتر بدانیم

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. این جوانمردان، زندگی خود را فدای حفظ 
امنیت و ناموس کشور کردند و زمینٔه فروپاشی سازمان مخوف داعش را فراهم ساختند. کتاب های »خداحافظ 
ساالر«، »یادت باشد«، »لبخندی به رنگ شهادت« و »شاهرگی برای حریم« به زندگی و خاطرات زیبای تعدادی 

از شهدای مدافع حرم پرداخته اند.

https://www.roshd.ir/111204-1-51


133

بیشتر بدانیم

، بنیانگذار جمهوری اسالمی، دربارٔه ضرورت تشکیل حکومت اسالمی  برای کمک  امام خمینی 
به آمادگی مردم و تعجیل در ظهور می فرماید:

»ما نمی توانیم دنیا را پر از عدل کنیم، این کار فقط توسط امام عصر  صورت می گیرد؛ ما نمی توانیم 
از ظلم در سراسر جهان جلوگیری کنیم، گرچه هر مسلمانی وظیفه دارد با ظلم مبارزه کند. اما ما می توانیم 
در حد توان خود با ظلم مبارزه کنیم و شرایطی را فراهم کنیم که اسباب ظهور، بهتر فراهم شود و چون 

می توانیم چنین کاری کنیم، باید حکومت اسالمی  را تشکیل دهیم«.١

١ــ صحیفٔه امام، ج ٢١، ص ١4 تا ١7.

گزارش دهند. سپس برای رفع مشکالت آنها عمل کن ...، زیرا این گروه ]افراد محروم[ بیش از دیگران 
به عدالت نیازمندند.

٥ ــ اگر با دشمن پیمان بستی از پیمان شکنی دشمن غافل نباش، که دشمن گاهی از این 
راه تو را غافل گیر می کند.

اندیشه و تحقیق
1ــ مقصود از »تقلید« در احکام دینی چیست؟

2ــ تقلید برای چه کسانی الزم است و شامل چه زمینه هایی می شود؟
3ــ چرا مرجع تقلید باید »عادل« و »زمان شناس« باشد؟

4ــ انتخاب ولیّ  فقیه در کشور ما چگونه انجام می گیرد و مردم از چه طریقی در انتخاب ایشان 
دخالت دارند؟ 

  پیشنهاد
1ــ در خصوص فقهایی که در جامعٔه  امروز ما به عنوان مرجع تقلید شناخته می شوند 

تحقیق کنید و اسامی  آنان را در کالس بیان کنید. 
2ــ اصل 107 قانون اساسی را که مربوط به انتخاب رهبر است، مطالعه کنید و چگونگی 

انتخاب ولیّ  فقیه را توضیح دهید.

https://www.roshd.ir/111204-1-52


134

در مسیر

یادآوری

در سال گذشته، برخی از قدم هایی را که الزمٔه رسیدن به کمال و سعادت است شناختیم، و برای 
برداشتن آن قدم ها تالش کردیم. این قدم ها که در پنج بخش ارتباط با خدا، خود، خانواده، جامعه 
و خلقت قرار می گیرند، 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.

بخش دوم
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قرائت
سور ه  منافقون  63 جز ء  28 
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َو ِاذا قیَل ـلَهــُم   ـَتعالَوا   یَســَتغـِفرـلـَــُم َرسوُل اِهللا   ـَلووا
رُءوهَسُــم     َو َراَــتیَ ـهــُم ـَیُصّدوَن     َو ُهــم مُســَتکرِبوَن  �
 ءٌ  َعلــَیِهــم      اَســَتغـَفرـ،َت ـلَهــُم     اَ،م لــَم تَســَتغـِفرـ ـلَهــُم« ـَسوا
ا هَیِدي اـلَقو،َم اـلفِسقنَی � لَن ـَیغـِفرَـ اُهللا  ـلَهــُم ‘ ِان اهللاَ  ل
ا تــُنـِفقوا عَ ل مَن ِعــن َد َرسوِل اهللاِ ذ،نَی ـَیقولوَن    ل Lُهــُم ا
اَرــِض ،ِت  َوال ـو م نِئُ الس، تَحّى  ــنَیـَفّضوا  ‘َو ِهللاِ خَ زـا
اـَیفـَقهوَن � ـَیقولوَن ـَلنِئ َرَجعنا ـِنـ ال ُمــنـِفقنَی ل َول
اَذَل ‘َو ِهللاِ اـلعِ زـةُ اَعَ زـ ِمــنَها ال ِالَ اـلَمدــنیَ ۀِـ    لــَُیرخَِج،ن ال
اـیَعلَموَن � ِ لُمؤِمننَی   َوـلِکن اـلُمــنِفقنَی ل َو ـِلرَـسولِه َو ل
ஐُُادم ا اَول اتهُِلــمُ اَموالـُــُم   َول ذ،نَی آَمــنوا   ل Lَهاا اـــَی ــی
ئَِک ُهــُم الخرِسوَن � َعن ِذکرِـاِهللا‘َومَن یَفعَل ذلَِک  فَاُوـل
ـஐُــُم ال َموُت َواـَنِفقواِمّما َرَزقــنــمُ   مِن قَبِل اَن ـیَ أتَِ ادََحَ
َق  اََجٍل قرَـبٍی      ـَفاـدَص  ِال  رــتَ نا  اَخ فــََیقوَل   َرّبِ  لَول
رَـاهللاُ ـَنفًسا ِلح،نَی � َو ل،َن ـُیَؤّخِ َو اـஐَُنـ مِ،َن الصّْ

ـ هُلا  ‘  َواهللاُ  َخــب ریٌ  ـبِ ما  ـَتعَملو،َن �   ءَ  اَجَ  ِاذا ـجاـ

سوَرةُ ��ُ�نافِقوَن

https://www.roshd.ir/111204-2-1
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ترجمه

و هنگامى که بخشى از خیانت ها و کجروى هایشان آشکار گردد و به آنان ]از طرف مؤمنان[ 
گفته شود: بیایید تا پیامبر خدا براى شما از خدا آمرزش بخواهد، سرهایشان را ]از روى 
و  برمى تابند  آن سخن روى  از گوینده  که  مى بینى  را  آنان  و  برمى گردانند،  تکبر[  و  انکار 

5 تکبّرکنان از پذیرفتن سخن او خوددارى مى کنند.  
 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 نمى کند و به 

6 راه سعادت و بهشت نمى برد.  
نزد  که  به مؤمنان مهاجری  قبیله خود[ مى گویند:  و  قوم  ]به  که  اینان همان کسانى اند   
رسول خدایند و او را یارى مى کنند 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. 
هرگاه  و  آن خداست  از  زمین  و  آسمان ها  گنجینه هاى  در حالى که  مى گویند  آنان چنین 

7 بخواهد، یاران پیامبر را توانگر مى کند، ولى منافقان این حقیقت را درنمى یابند.  
مى گویند: اگر]از این سفر جنگی[ به مدینه بازگردیم، قطعاً محترم های قوم ]منافقان[، 
ذلیل ها ]یعنى پیامبر و مهاجران[ را از آن جا بیرون خواهند کرد، و حال آنکه عّزت، همه 

8 از آن خدا و پیامبرش و مؤمنان است، اّما منافقان نمى دانند.  
 اى کسانى که ایمان آورده اید، مبادا اموال و فرزندانتان شما را از یاد خدا بازدارند که به 

9 ورطه نفاق خواهید افتاد، و کسانى که چنین کنند، آنانند زیانکاران.  
و بخشى از آنچه را که به شما ارزانى داشته ایم انفاق کنید، پیش از آنکه یکى از شما را 
این  نینداختى؟ در  تأخیر  به  اندکى  مرگ فرا رسد و بگوید: پروردگارا، چرا مرگ مرا 

10 صورت صدقه مى دادم و از شایستگان مى شدم.  
 این درخواست پذیرفته نمى شود، زیرا هنگامى که اجل کسى فرارسید، هرگز خدا او را 

11 به تأخیر نمى افکند، و خدا به آنچه مى کنید آگاه است.  
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عّزت نفس

یکی از مهم ترین قدم ها در مسیر کمال، تقویت عزت نفس است. عزت از صفاتی است که قرآن 
کریم بیش از ٩٥ بار خداوند را بدان توصیف کرده است. معصومین بزرگوار این صفت را از 
ارکان فضایل اخالقی دانسته اند که اگر در وجود ما شکل بگیرد، مانع بسیاری از زشتی ها خواهد 

شد.
این  کسب  برای  بیشتر،  آگاهی  با  تا  می دهیم  اختصاص  صفت  این  شناخت  به  را  درس  این 

فضیلت بکوشیم.
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تدّبر در قرآن 

عّزت و ذّلت
عّزت به معنای »نفوذناپذیری« و »تسلیم نبودن« است.1 وقتی 
کسی  که  است  این  معنایش  است،  »عزیز«  خداوند  می گویند 

نمی تواند در ارادهٔ او نفوذ نماید و او را تسلیم خود کند.
معنای  به  و  دارد  قرار  »عّزت«  مقابل  درست  »ذلّت«  واژٔه 

نفوذ پذیری و مغلوب و تسلیم بودن است.
برابر  در  که  است  کسی  عزیز«  »انسان  فوق،  تعاریف  بنابر 

تسلیم  و  می کند  مقاومت  می ایستد،  و هوس خویش  مقابل هوی  در  همچنین  و  ظالمان  و  مستکبران 
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 »عّزت« را در خود تقویت کنیم و از »ذلت 

و خواری« دوری کنیم؟

در آیات زیر بیندیشید و راه  دستیابی به »عّزت« را بیان کنید.
ُة َجمیًعا… 2 َة َفلِّلِٰه الِعزَّ 1ــ َمن کاَن ُیریُد الِعزَّ

هرکس عّزت می خواهد ]بداند[ که هرچه عّزت است، از آِن خداست.
2ــ لِلَّذیَن َاحَسنُوا الُحسنٰی َو ِزیاَدٌة َوال َیرَهُق ُوجوَهُهم َقتٌَر َوال ِذلَّـٌة 3

آنان  بر چهرٔه  پاداشی نیک و چیزی فزون تر است و  نیکوکاری پیشه کردند،  برای کسانی که 
غبارخواری و ذلت نمی نشیند.

ئَةٍ بِِمثلِها َو تَرَهُقُهم ِذلَّـٌة 4 ِیّـئاِت َجزاُء َسِیّ 3ــ َو الَّذیَن کََسُبوا السَّ
آنان که بدی پیشه کردند، جزای بد به اندازهٔ عمل خود می بینند و بر چهرهٔ آنان غبار ذلت می نشیند.

راه پیشنهادی قرآن برای رسیدن به عزت:
.......................................................................................
.......................................................................................

١ــ معموالً ما فارسی زبانان، واژٔه »عزیز« را به جای »دوست داشتنی« و »گرامی« به کار می بریم. این معنا، اگرچه با معنای اصلی واژه در زبان 
عربی و قرآن کریم، متفاوت است، اما ارتباط نزدیکی با آن دارد؛ زیرا هر انسانی افراد مقاوم و تسلیم ناپذیر را دوست می دارد.

2ــ سورٔه فاطر، آیٔه ١0.                          3ــ سورٔه یونس، آیٔه 26.                 4ــ سورٔه یونس، آیٔه 27.
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١ــ سورٔه إسراء، آیٔه 70.
جلی، الجواهر السنّیة فی االحادیث القدسیة، شیخ ُحرعاملی، ص 362. جِلَک َو َخَلقُتَک اِلَ 2ــ َیابَن آَدَم، َخَلقُت ااَلشیاَء اِلَ

3ــ سورهٔ قمر، آیٔه ٥٥ و سورٔه فجر، آیات 30 ــ 27 و سورٔه زخرف، آیٔه 7١. 
4ــ نهج البالغه، حکمت 4٥6.

٥ــ َعظَُم الخاِلُق فی َانُفِسِهم فََصُغَر ما دونَه و فی َاعُیِنِهم؛نهج البالغه، خطبه ١٩3.

راه های تقویت عّزت
قرآن کریم و سیرٔه معصومین راه های زیر را برای تقویت عزت نفس بیان می کنند:

1ــ شناخت ارزش خود و نفروختن خویش به بهای اندک
به آسانی فریب  ندانیم،  آن را  اما ارزش و قیمت  باشیم،  مانند طال داشته  اگر کاالی گران قیمتی، 
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.
بیان می کند و می فرماید: ما فرزندان آدم را  از همین رو خداوند جایگاه ما انسان ها را در خلقت 

کرامت بخشیدیم… و بر بسیاری از مخلوقات برتری دادیم.1
و خطاب به انسان فرموده: 

»ای فرزند آدم، این مخلوقات را برای تو آفریدم و تو را برای خودم«.2 
کرده  آماده  برایش  زمین  و  آسمان ها  همٔه  وسعت  به  بهشتی  و  داده  دیدار  وعدٔه  انسان  به  خداوند 
است. بهشتی که در آن انسان به هر آرزویی که تمنا می کند، می رسد؛ حتی به آن زیبایی هایی که خودش 

نمی شناسد و خدا می داند، دست می یابد.3
بهای  ادعا کند که می تواند  آیا کسی می تواند  انسان می رسد؟  به ذهن  این  از  بهایی ارزشمندتر  آیا 

باالتری را برای انسان فرض کند؟
امام علی  می فرماید:

ِانَّه و لَیَس اِلَِنُفِسکُم ثََمٌن ِاالَّ الَجنَُّة                        »همانا بهایی برای جان شما جز بهشت نیست،
َفال تَبیعوها ِااّل بِها                                             پس ]خود را[ به کمتر از آن نفروشید«.4

2ــ توجه به عظمت خداوند و تالش برای بندگی او
وجود  او  عّزت هاست.  و  قدرت ها  همٔه  منبع  و  سرچشمه  است،  هستی  تمام  خالق  که  خدایی 
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:

»خالق جهان در نظر آنان بزرگ است. از این جهت، غیر خدا در نظرشان کوچک است«.5
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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:
»بندهٔ کسی مثل خودت نباش، زیرا خداوند تو را آزاد آفریده است«.1

، نامٔه 3١. ١  ــ نهج البالغه، وصیت نامٔه امام به فرزند گرامی خود امام حسن 
2ــ سیرٔه ابن هشام، ج ١، ص 2٥6.

3ــ اللهوف، سید بن طاووس، ص 22.
4ــ همان، ص 3٥.

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.
برای مثال، پیامبر اکرم  هنگامی که در محاصرٔه طاقت فرسای مشرکان مکه بود و جز حضرت 
ابوطالب  و حضرت خدیجه  و یارانی اندک و فقیر، پشتوانه ای نداشت، به بزرگان مکه که به او 
وعدٔه ثروت و قدرت و ریاست بر این شهر را می دادند، فرمود: » اگر اینان خورشید را در دست راستم 

و ماه را در دست چپم بگذارند، از راه حق دست برنمی دارم و تسلیم نمی شوم«.2
نؤه 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: 
»مرگ با عزت از زندگی با ذلت، برتر است.«3

، خواهر شجاع امام نیز پس از تحمل انبوه مصائب و سختی، که یکی از آنها  حضرت زینب 
به جملٔه تحقیرآمیز عبید اللّٰه بن زیاد، حاکم کوفه که گفت:  پاسخ  انسان را درهم شکند، در  می تواند 

دیدی خدا چه بر سر خاندان شما آورد؟ با قدرت فرمود: ]در این واقعه[ جز زیبایی ندیدم.4

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 
می دهد.حال  سوق  ذلت  و  خواری  سوی  به  را  انسان  و  می کند  ضعیف  را  نفس  عزت  آنها،  به  دادن 
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و  خواری  یابد،  ادامه  پاسخگویی  این  اگر 
طوری  به  می کند،  احاطه  را  انسان  ذلت 
که در برابر هر خواست نامشروع درونی و 
بیرونی مقاومت نمی کند و به سرعت تسلیم 

می شود.
برای  زمان  بهترین  جوانی  و  نوجوانی 

پاسخ منفی دادن به این تمایالت گاه و بی گاه است. انسانی که در این دوره سنی به سر می برد، هنوز به گناه 
، چنین  عادت نکرده و خواسته های نامشروع در وجود او ریشه دار نشده است و به تعبیر پیامبر اکرم 
کسی به آسمان نزدیک تر است. یعنی گرایش به خوبی ها در او قوی تر است. بنابراین نوجوان و جوان، 

بهتر از هر آدمی می تواند ایستادگی در برابر تمایالت منفی را تمرین کند و عزت نفس خود را تقویت کند.

خود عالی و خود دانی
ممکن است بپرسید ریشٔه این تمایالت در وجود انسان چیست؟

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: 

اّول: تمایالت عالی و برتر، مانند تمایل به دانایی، عدالت، شجاعت، حیا، ایثار و ُحسن خلق، که 
و کمال  تمایالت احساس موفقیت  این  به  با رسیدن  ما  انسان هستند.  معنوی  و  الهی  به روح  مربوط 

می کنیم و از آنها لذت می بریم.
دوم: تمایالت دانی، مانند تمایل به ثروت، شهرت، غذاهای لذیذ، زیورآالت و رفاه مادی، که مربوط 
و  می بریم  لذت  آنها  از  می یابیم،  دست  تمایالت  این  به  وقتی  و  است  انسان  دنیایی  و  حیوانی  بُعد  به 
خوشحال می شویم. انسان ها به طور طبیعی به این قبیل امور میل دارند و عالقه نشان می دهند، زیرا 
اینها الزمٔه زندگی در دنیا هستند و بدون آنها یا نمی توان زندگی کرد یا زندگی سخت و مشکل می شود.
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.
همان  یا  وجدان  و  عقل  دعوت  روبه روست:  دعوت  دو  با  خود  درون  در  انسانی  هر  رو  این  از 
پاسخ دهیم و فرصتی فراهم کنیم که  تمایالت فروتر  به  نیاز  ما می خواهد در حّد  از  »نفس   لّوامه«، که 

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 اّماره« 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.
بنابراین، کسی که در مقابل دیگران تن به ذلت می دهد، ابتدا در مقابل تمایالِت پسِت درون خود شکست خورده 

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

عّزت نفس ← حفظ پیمان با خدا و ........................
ذلّت نفس ← ............................. و سستی در عزم و تصمیم

ابتدا  گدا،  نمی کند.   ............................... باشد  نفس  عّزت  دارای  که  فقیری 
برابر  در  دارد،  نفس  عّزت  که  جوانی  می کند.  گدایی  و سپس   ...............................

............................... نمی شکند.
مردم  برابر  در  و  شکست ناپذیر   .................................... برابر  در  عزیز  انسان 

.............................. است.
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قرائت
سور ه  بقره  2 جز ء  2 

ذنَی هاَجرـوا  َوج ـهَدوا ف َسبیِل اِهللا Lذ،نَی آَمنوا  َوا Lا ِان
ئــَِ رَیجوَن  َرمحََت اِهللا ‘ َواهللاُ  ـَغفورٌ   َرحـیــٌم  � اُوـل
یَسئئَلوـنََک َعِن الخَمرِـ َواـلَمیرِسِ«  قُل فهِیما ِاـثــٌم ـஐَبـریٌ
ِ لــّناـــِس    َو  ِاـثمُــُهما  اـஐَ رَبُ  مِ،ن ـنَفعِ ـِهماۀ َوَمــناـِفُع  ل
ُ اُهللا لَِک ــبُیَنّیِ ذஐََو یَسئئَلوـَنَک ماذا ــنُیِفقوَن « قُِل اـلعَفَو ۀـ
ینا  َواآلِخرَـةِۀ دLا رـوَن � ِفــتَتََفک ُــم ـَلعَلـ   ِ ــُُم اآل تیَلـ
َو  یَسئئَلوـنــََ َع،ِن اـلـیــَت م  «   قُل  ِاصالاٌح  ـلَـهــُم َخریٌ «
َو ِان خُتالِطوُهــم   ـَفاِـخوانـُــُم‘ َواهللاُ ـَیعلــَُم اـلُمفِسَد
اَعـنــََتـــُم‘  ِا،ن اهللاَ َ ءَ اهللاُ     ل ِم،َن اـلُمصلِــِح ‘ َو لَوـشاـ
‘ ـیُؤمِ،ن ِّت    تَح اتــَنکُِحوااـلُمرِشک عَ زــیزـٌ َحکمیٌ  � َول
اـََمۀٌـ مُ ـؤِمــَنۀٌـ   َخریٌ  مِن مُرِشـஐَ ٍۀ   َو لَو اَعـَجـبَــتــمُۀ َ َو ل
ا تــُنِکُحوااـلُمرِشکنَی    تَحّ ـیُؤِمــنوا ‘ َو ـَلعَــب ٌد  مُؤمِ،ٌن َول
ئَِک  ـیَ دوع،َن َخریٌ  مِن مُرِشٍك    َو لَو اَع ـَجـبَـــُم ۀ اُوـل
‘ ِۀ   َواـلَمغـِفرَـةِ    ــِباِـذـِنهـ الَجــن َالــّناـرِ  « َواهللاُ ـیَ دوعا ِال َِال
ـُهــم  ــتَیََذـஐرـوَن  � ـ ل ِ هـ   لِلــّناـــِس     ـَلعَ  آ ــتی  ُ َو  ــبُیَ،نّیِ
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ترجمه

به  آنان  نموده اند،  و جهاد  کرده  راه خدا هجرت  در  و کسانى که  آورده  ایمان  که  کسانى 
218 از تو درباره شراب و قمار  رحمت خدا امیدوارند، و خدا آمرزنده و مهربان است.  
مى پرسند. بگو: در آن دو گناهى بزرگ و براى مردمان سودهایى است، و گناه آن دو از 
سودشان بزرگ تر است. و از تو مى پرسند که چه چیزى انفاق کنند؟ )اى پیغمبر( بگو: 
آنچه را که از هزینه زندگى زیاد آید ]یا آنچه را که از قوت و خوراک سال افزون گردد[. 
بدین سان خداوند آیات و نشانه ها را براى شما بیان مى کند، باشد که درباره سعادت دنیا و 

 219 آخرت خود بیندیشید.  
یتیمان  درباره  تو  از  و  بیندیشید.  خود  آخرت  و  دنیا  سعادت  درباره  که  باشد  آرى   
نیکى است، و  باشد  برایشان سودمند  به گونه اى که  آنان  مى پرسند. بگو: اصالح امور 
اگر با آنان همزیستى کنید، آنها برادران شمایند، پس مانند دیگر مسلمانان با آنان رفتار 
کنید؛ نه حقشان را تباه سازید و نه خود را سخت به زحمت بیفکنید، که خداوند فسادگر 
و اصالحگر را مى شناسد و آن دو را از هم مشخص مى سازد. و اگر خدا مى خواست، 
شما را در مورد یتیمان به زحمت مى انداخت ]ولى چنین نکرد[ چراکه خداوند مقتدرى 

220 حکیم است.  
باایمان  کنیزى که  بیاورند، و قطعاً  ایمان  اینکه  تا  نگیرید  به همسرى  را   و زنان مشرک 
به شگفت  را  زیبایى اش شما  باشد، هرچند  که مشرک  آزادى است  از زن  بهتر  است، 
آورد. و زنان باایمان را به همسرى مشرکان درنیاورید تا اینکه ایمان بیاورند. بى تردید، 
برده اى 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 فرامى خوانند که فرجام آن 
چیزى جز آتش نیست، و خداوند به اذن خود ــ بى آن که کسى یا چیزى او را ناچار کرده 
که  باشد  مى کند،  بیان  مردم  براى  را  آیاتش  و  فرامى خواند  آمرزش  و  بهشت  به  ــ  باشد 

221 حقایق را دریابند.  
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پیوند مقّدس

: »هیچ بنایی نزد خدا محبوب تر از ازدواج نیست«.1 رسول خدا
خانواده مقدس ترین نهاد و بنای اجتماعی نزد خداست. این نهاد با ازدواج زن و مرد به وجود 
می آید 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 می پرورانند. در این درس می خواهیم درباره این نهاد مقدس 

صحبت کنیم تا بدانیم:
زمینه های جذب زن و مرد به یکدیگر برای تشکیل خانواده کدام اند؟

اهداف تشکیل خانواده چیست؟
همسر مناسب باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

١ــ ما بُـِنَی ِبناءٌ ِفی ااِلسالِم َاَحبُّ ِالَی اللِّٰه ِمَن التَّزویِج، من ال یحضره الفقیه، شیخ صدوق، ص 409.
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تدبر در قرآن

ًة َو   َان َخلََق لَکُم ِمن َانُفِسکُم َازواًجا لِتَسکُنوا ِالَیها َو َجَعَل بَینَکُم َمَودَّ
ٰ
1ــ َو ِمن آیاتِـه

َرحَمًة ِانَّ فی ٰذلِکَ َلیاٍت لَِقوٍم َیتََفکَّروَن1
و از نشانه هاى خدا آن است که همسرانی از ]نوع[ خودتان براى شما آفرید تا با آنها آرامش 
برای  است  نشانه  هایى  مورد،  این  در  که  همانا  قرارداد.  و »رحمت«  »دوستی«  میان شما  و  یابید 

کسانی که تفکر می کنند.

2ــ َو الّلُٰه َجَعَل لَکُم ِمن َانُفِسکُم َازواًجا َوَجَعَل لَکُم ِمن َازواِجکُم بَـنیَن َوَحَفَدًة َو َرَزَقکُم 
ِمَن الطَِّیّباِت َاَفِبالباِطِل ُیؤِمنوَن َو بِنِعَمةِ الّلِٰه ُهم َیکُفروَن2

و خداوند براى شما همسرانی از ] نوع[ خودتان قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان 
و نوادگانی نهاد و از پاکیزه ها به شما رزق و روزى داد. حال، آیا آنان به باطل ایمان می آورند و به 

نعمت الهی کفران مى ورزند؟
در این آیات تفکر کنید و به سؤاالت پاسخ دهید.

١ــ هدف از تشکیل خانواده چیست؟
٢ــ نوع نگاه اسالم به زن و مرد چگونه است؟

٣ــ خداوند چه چیزهایی را به عنوان آیات و نشانه های خود معرفی کرده است؟

1ــ سورٔه روم، آیٔه 21.
2ــ سورٔه نحل، آیٔه 72.

شخصیت انسانی زن و مرد
کلمات »إنس«، »انسان«، »بنی آدم« و »ناس « در قرآن کریم اختصاص به جنس خاصی ندارد و هر 
آیه ای که با این کلمات همراه باشد، به زن و مرد، هر دو مربوط می شود؛ زیرا حقیقت انسان را روح او 
تشکیل می دهد و روح انسان نه مذکّر است و نه مؤنّث. زنان و مردان به عنوان افراد نوع بشر، استعدادها 
و ویژگی های فطری یکسان و هدف مشترکی دارند که با بهره  گرفتن از آن ویژگی های فطری می توانند به 

آن هدف مشترک، یعنی قرب الهی و بهشت جاوید برسند.
بیشتر بدانیم

جایگاه زن در قرآن و مقایسۀ آن با تورات و انجیل
از زن  برتر  بیشتر مردم، مرد را در خلقت  نازل شد،  اکرم   پیامبر  بر  قرآن کریم  در دوره ای که 
می شمردند این موضوع، در داستان خلقت آدم و حّوا و زندگی آنها در بهشت اولیه و بیرون  شدنشان از 
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١ــ تورات، سفر پیدایش، اصحاح ٢ ، ٢٥ ـ ٢٣ و اصحاح ٣ ، ٧ـ١.  
٢ــ سوره نحل، آیٔه 58.

٣ــ سورٔه نساء، آیٔه ١. 
4ــ سورٔه اعراف، آیٔه٢٠.

٥  ــ سورٔه حجرات، آیٔه ١٣.
6ــ سورٔه نبأ، آیٔه ٨.

٧ــ سورٔه بقره، آیٔه ١٨٧.
8ــ نظام حقوق زن در اسالم، استاد شهید مطهری، ص ١١٩.

    

نقش های مکمل
خداوند، زن و مرد را به گونه ای آفریده که زوج یکدیگر باشند،6 یعنی در کنارهم قرار گیرند و یکدیگر 
را کامل کنند. زن و مرد اگرچه در ویژگی های انسانی باهم مشترک هستند و خداوند برای هردو هدف 
واحدی معین کرده است، اما از جهت »زن بودن« و »مرد بودن«، یعنی از نظر خصوصیات جسمی 
باهم متفاوت اند. این تفاوت ها به گونه ای است که هردو را به هم نیازمند کرده است؛ بدون اینکه یکی بر 
دیگری برتری داشته باشد. زیرا برتری هرکس نزد خداوند به تقواست 7 و هر انسانی می تواند آن را در 

وجود خود پرورش دهد. 8

آنجا نمود بیشتری داشت.
به طور مثال، در ِسفر )بخش( پیدایش تورات آمده که حّوا از دندهٔ چپ آدم خلق شد و او بود که آدم را 
اغوا و گمراه کرد و به خوردن میوهٔ درخت ممنوعه تشویق نمود؛ به این صورت که شیطان به سراغ حّوا رفت 
و به وسوسٔه او پرداخت. وقتی شیطان ّحوا را فریب داد، حّوا به نزد آدم رفت و آن قدر اصرار کرد تا او را 
راضی نمود که با هم به درخت ممنوعه نزدیک شوند و از میوه آن بخورند.1 این کتاب که هم اکنون نیز کتاب 
مقدس یهودیان و مسیحیان است، چنین نگاهی به زن را به پیروان خود منتقل می کند و در مورد خروج از 

بهشت، زن را مقصر نشان می دهد و او را به گناه نزدیک تر می داند.
بر اساس آموزه های کتاب مقّدس )تورات و اناجیل( مسیحیان معتقدند زن منبع هر شر و فساد در عالم 
است. زن ستیزی و شر انگاری وی، در تمام دورانی که کلیسا بر غرب سیطره داشت از طرف کشیشان 
کلیسا ترویج می شد. اما قرآن کریم، در همان عصری که غرب بدترین خشونت ها و تحقیرها را علیه زن 
روامی داشت، در جامعٔه جاهلی نازل شد. جامعه ای که برخی از آنان داشتن دختر را ننگ می دانستند و 
رفتاری خشن و قهرآمیز با زنان و دختران داشتند.2 قرآن کریم، در تقابل با فرهنگ رایج آن زمان، به زن 
شخصیت انسانی بخشید و معیار کرامت را نه براساس جنسیت بلکه براساس فضایل انسانی و ایمان و تقوا 
قرار داد. قرآن کریم، در بیان داستان خلقت، مرد را برتر از زن قرار نمی دهد. اوالً قرآن می فرماید که زن 
از همان جنس مرد آفریده شده است.3 و در داستان بیرون رفتن آنها از بهشت هم می فرماید که شیطان هر 
دو را با هم فریب داد.4 همچنین می فرماید خداوند انسان ها را از یک مرد و یک زن آفریده و هیچ کدام در 

پیشگاه خدا بر دیگری برتری ندارند، مگر به تقوا.5
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وظایف  جهت  به  مرد  و  زن  میان  تفاوت های 
مختلفی است که خالق حکیم برعهدهٔ هریک از زن و 
شوهر نهاده است تا هرکدام از آنها بتوانند در زندگی 
عهده  بر  را  خاصی  نقش های  خانوادگی  و  مشترک 
بگیرند و یک خانواده متعادل را پدید آورند. به طور 

مثال، توانمندی عاطفی باالی زنان و قدرت جسمی  بیشتر مردان برای آن است که زن با محبت مادری، 
فرزندان را رشد دهد و مرد با کار کردن نان آور خانواده باشد.

آمادگی برای ازدواج
انسان، با رسیدن به سّن بلوغ و دورٔه جوانی وارد مرحله مسئولیت پذیری می شود و این شایستگی 
را به دست می آورد که مخاطب خداوند قرار گیرد و از هم اکنون برای سعادت خود و خانواده ای که 
در آیندٔه نزدیک تشکیل خواهد داد، برنامه ریزی نماید. مهم ترین این برنامه ها در مورد تشکیل خانواده 

عبارت اند از:
1ــ تقویت عفاف و پاکدامنی در خود از آغاز بلوغ

2ــ مشخص کردن هدف های خود از تشکیل خانواده
3ــ شناخت معیارها و شاخص های همسر مناسب

4ــ شناخت ویژگی های روحی زن و مرد
در این درس به تبیین برخی از این موارد می پردازیم: 

تقویت عفاف و پاکدامنی
دورهٔ بلوغ تا ازدواج یکی از حساس ترین و ارزشمندترین دوره های عمر انسان است و دورهٔ گذر از 
کودکی و ورود به بزرگسالی و پذیرش مسئولیت های زندگی است. اگر نوجوان و جوان، این 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 رسیدن به بهشت را برای خود و فرزندانش بسیار هموار کرده است.
قرآن کریم از دختران و پسران می خواهد که قبل از ازدواج، حتماً عفاف پیشه کنند تا خداوند به 
بهترین صورت زندگی آنان را سامان دهد١. همچنین می خواهد که به هیچ وجه درپی رابطٔه غیرشرعی، 
چه پنهان و چه آشکار با جنس مخالف نباشند٢، که زیان آن تا قیامت دامن گیر آنان خواهد شد و در 

١ــ سورٔه نور، آیٔه ٣٣.
٢ــ سورٔه مائده، آیٔه ٥؛ سورٔه نساء، آیٔه ٢٥.
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نسل های آنان تأثیر بدی خواهد گذاشت.
هر جوانی به طور فطری و طبیعی خواستار ازدواج با کسی است که قبل از ازدواج پاکدامنی خود 
را حفظ کرده و رابطٔه غیرشرعی با جنس مخالف نداشته است. کسی که چنین خواسته ای دارد، باید 
خودش نیز این گونه باشد. همچنین هرکس که خواستار آن است تا  دیگران به اعضای خانواده او نظر 
سوء نداشته باشند، خودش هم باید چنین باشد. نظام هستی بر عدالت استوار است١. عمل هرکس، 

عکس العملی دارد که قسمتی از آن در این جهان ظاهر می شود و تمام آن در آخرت.

توجه به اهداف ازدواج
شایسته است که به تدریج دربارٔه هدف خود از ازدواج فکر کنیم و هوشمندانه وارد این مرحله از 
زندگی شویم. البته برای تشکیل خانواده در متون دینی اهدافی ذکر شده است که بعضی از آنها را در 

اینجا ذکر می کنیم.  خوب است که ما نیز در بحث ازدواج همین هدف ها  را در نظر بگیریم.
اول. پاسخ به نیاز جنسی: ابتدایی ترین زمینٔه ازدواج، نیاز جنسی مرد و زن به یکدیگر است. این 
نیاز که احساس آن از دوران بلوغ آغاز می شود، اولین کشش و جاذبه را میان زن و مرد ایجاد می کند 
و آنان را به سوی تشکیل خانواده می کشاند. بر اثر ازدواج و پاسخ صحیح به این نیاز، هرکدام از مرد 

ماواُت َو االَرُض، عوالی الئالی، شیخ محمدبن علی بن ابراهیم أحسائی، ج4، ص ١٠٣. ١ــ ِبالَعدِل قاَمِت الَسّ

بیشتر بدانیم

اقدامات زیر برای حفظ عفاف و پاکدامنی بسیار مؤثر است:
یا  1ــ کنترل نگاه و استقامت در برابر تحریک دیگران برای دیدن یک فیلم یا یک پیام نامناسب  و 

حضور در مجالس گناه آلود و توانایی »نه« گفتن به آنها؛
2ــ انتخاب دوست دیندار و نمازخوان و معاشرت نکردن با افراد بی بندوبار؛

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 کمیل و دعای ندبه، اعیاد و عزاداری ها و سخنرانی های پر محتوا؛
5ــ مشغول بودن به کارهای ضروری، مانند درس خواندن، انجام کارهای منزل، پرداختن به کارهای 

فنی و هنری، همکاری در بسیج، کانون های فرهنگی و بنیادهای خیریه؛
6ــ رعایت جنبه های حالل و حرام در ارتباط با جنس مخالف؛

، حضرت فاطمه  و امامان بزرگوار   7ــ خواندن داستان هایی درباره سیره و رفتار پیامبر اکرم
و کسانی که پیرو آنان بوده اند، همچون شهدای دفاع مقدس؛

٨  ــ توجه به نصیحت ها و خیرخواهی های پدر و مادر.
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و زن به یک آرامش روانی می رسند.
دوم. انس با همسر: هریک از زن و مرد، عالوه 
بر نیاز جنسی، نیازمند به زندگی با دیگری هستند و این 
نیاز نیز پس از بلوغ آشکار می شود. این نیاز به گونه ای 
جنسی  نیاز  نامشروع  راه های  از  فردی  اگر  که  است 
خود را برطرف کند اما بدون همسر زندگی کند، باز هم 
یک بی قراری و ناآرامی او را آزار می دهد که فقط با 

بودن در کنار همسر برطرف می شود.
سوم. رشد و پرورش فرزندان: خانواده بستر 

رشد و بالندگی فرزندان است و هیچ نهادی نمی تواند جایگزین آن شود. فرزند، ثمرٔه پیوند زن و مرد و 
تحکیم بخش وحدت روحی آنها است. آنان دوام وجود خود را در فرزند می بینند و از رشد و بالندگی 
او لذت می برند.کدام افتخار باالتر از آنکه خداوند تربیت و پرورش چند تن از بندگان خود را به پدر و 

مادر سپرده است و احترام و اطاعت از والدین را هم ردیف طاعت و عبودیت خود قرار داده است.
چهارم. رشد اخالقی و معنوی: پسر و دختر جوان با تشکیل خانواده، از همان ابتدا زمینه های 
فساد را از خود دور می کنند، مسئولیت پذیری را تجربه می نمایند، مهر و عشق به همسر و فرزندان را در 
خود پرورش می دهند، با گذشت و مدارا و تحمل سختی ها و ناگواری های زندگی، به درجات معنوی 

باالتری نایل می شوند.

انتخاب همسر و مسئولیت آینده
پس از تعیین هدف ازدواج، انتخاب همسر مناسب مطرح می شود. طبق مقررات اسالمی، رضایت کامل 
دختر و پسر برای ازدواج ضروری است و اگر عقدی به زور انجام بگیرد، باطل است و مشروعیت ندارد. 
داشتن قدرت انتخاب، ارزشمند و درعین حال، مسئولیت آور است. برای موفق شدن در این مسئولیت، 
باید بر شور و احساس جوانی تسلط کامل داشت و با چشم باز عمل کرد. همواره دیده ایم که عالقه و 
محبت به یک شخص، چشم و گوش را می بندد و عقل را به حاشیه می راند. این سخن زیبای امام علی  

مربوط به مواردی از همین قبیل است:
»عالقٔه شدید به چیزی، آدم را کور و کر می کند«.    1 یِء یُعمی  َو یُِصمُّ ُحبُّ الشَّ

از این رو، پیشوایان دین از ما خواسته اند که در مورد همسر آینده با پدر و مادر خود مشورت کنیم تا 

١ــ خاتمة المستدرک، میرزای نوری، ج١، ص ٢٠١.

https://www.roshd.ir/111204-2-3
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دانش تکمیلی
اگر می خواهید بدانید چرا در دین اسالم اجازه پدر در ازدواج دختر ضروری  است، به سایت 

گروه قرآن و معارف، بخش » دانش تکمیلی« مراجعه کنید.

به انتخابی درست برسیم. پدر و مادر به علت عالقه و محبت به فرزند، معموالً مصلحت و خوشبختی او 
را درنظر می گیرند و به علت تجربه و پختگی شان، بهتر می توانند خصوصیات افراد را دریابند و عاقبت 

ازدواج را پیش بینی کنند.
البته پدران و مادران نباید نظر خود را بر فرزندانشان تحمیل کنند و آنها را به ازدواجی ناخواسته 
بکشانند. شایسته است محیط خانواده، محیط هم دلی، اعتماد به بزرگ ترها، شنیدن نظرات یکدیگر و 
محیط محبت و خیرخواهی باشد تا بهترین تصمیم ها گرفته شود و کمتر به حسرت و پشیمانی منجر شود.

معیارهای همسر شایسته
از نظر قرآن کریم، مهم ترین معیار همسر شایسته، باایمان بودن اوست1. هر قدر ایمان یک فرد قوی تر  باشد، 
شایستگی او برای همسری بیشتر است. البته معیارهای دیگری نیز که باید مورد توجه قرار گیرند، عبارت اند از:2

معیارهارتبهمعیارهارتبه

اصالت خانوادگی
اخالق خوب و خوش رویی 

پوشش مناسب اسالمی
عدم ارتباط قبلی با جنس مخالف

صداقت با همسر
انجام عبادات، به خصوص نماز

عاقل و فهیم بودن 
کسب و کار حالل

سالمت جسمی و روانی
قناعت در زندگی

زیبایی و مورد پسند بودن
داشتن دوستان درستکار و سالم

راه های شناخت همسر
تحقیق دربارٔه همسر آینده را نباید با معاشرت هایی که منشأ آن تنها هوس های زودگذر است، اشتباه 

١ــ سوره بقره، آیٔه ٢٢١.
٢ــ برای کسب اطالع بیشتر، به کتاب »خانواده در قرآن« دکتر احمد بهشتی و »همسرداری« آیت اللّه ابراهیم امینی، مراجعه کنید.

فعالیت کالسی
در جدول باال، معیارها را براساس نظر خودتان رتبه بندی کنید و علت را در هر مورد بیان کنید.
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کرد.تجربه نشان داده است که این گونه معاشرت ها، هرچند با عنوان هایی مانند شناخت روحیٔه همسر و 
یا پی بردن به نقاط تفاهم یکدیگر باشد، نتیجه بخش نیست و آثار زیان باری دارد که به خاطر همان آثار، 
هر  بر  احساسات  معموالً  معاشرت ها،  این  در  نداده است.  به ما  را  معاشرت ها  این گونه  اجازٔه  خداوند 
دو نفر حاکم می شود و دختر و پسر شخصیت واقعی خود را پنهان می کنند و هر طرف اصرار دارد 

خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد تا محبوب دیگری واقع شود. معموالً ، بیشتر این 
معاشرت ها به سستی رابطه و جدایی می انجامند. 

بیشتر بدانیم
متناسب با فرهنگ اسالمی، راه های زیر برای شناخت کسی که تمایل به ازدواج با او را داریم، پیشنهاد 

می شود:
1ــ تحقیق دربارٔه خانوادهٔ همسر و موقعیت اعضای خانواده در محل زندگی و محل کار. 

2ــ شناخت دوستان همسر و کسانی که او با آنها معاشرت بیشتری دارد.
3ــ تحقیق دربارٔه روحیات و ُخلقیات همسر در محیط کار یا محل تحصیل.

4ــ معاشرت خانواده های دوطرف با یکدیگر و بهره بردن از تجارب پدر و مادر در این معاشرت ها.
5ــ مشورت با افراد قابل اعتماد و کاردان.

6ــ گفت وگو با یکدیگر در جلسات حضوری و طرح نظرات و دیدگاه ها دربارٔه موضوعات مختلف.
بهتر است مسیر شناخت همسر با مشارکت پدر و مادر طی شود که سرشار از تجربه اند و معموالً به 

مصلحت آیندٔه فرزند خود عالقه مند هستند.

زمان ازدواج
که  بلوغ عقلی و فکری  و دیگری  بلوغ جنسی  یکی  بلوغ است:  نیازمند دو  ازدواج،  برای  آمادگی 
باید زندگی را بسیار  مدتی پس از بلوغ جنسی فرا می رسد. با رسیدن بلوغ عقلی، جوان درمی یابد که 
برنامه ریزی کند. توجه به داشتن شغل و پیداکردن کار، فکرکردن دربارٔه  جدی بگیرد و برای آینده اش 

ویژگی های همسر، تنظیم خرج و هزینٔه خود و 
دوری از بی برنامه بودن از نشانه های بلوغ عقلی 
عقلی  و  جنسی  بلوغ  میان  فاصلٔه  نباید  است. 
با زمان ازدواج زیاد شود و تشکیل خانواده به 
تأخیر افتد. به همین علت، پیشوایان ما همواره 
دختران و پسران را به ازدواج تشویق و ترغیب 
کرده و از پدران و مادران خواسته اند که با کنار 

https://www.roshd.ir/111204-2-4
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گذاشتن رسوم غلط شرایط الزم را برای آنان فراهم کنند و به خاطر پندارهای باطل همچون فراهم شدن 
همٔه امکانات زندگی، فرزندان خود را به گناه نکشانند و جامعه را گرفتار آسیب نسازند. 

پیامبر اکرم  می فرماید:
»کسی که ازدواج کند، نصف دین خود را حفظ کرده است؛ پس باید برای نصف دیگر، از خدا پروا 

داشته باشد«.1
این جملٔه کوتاه، اهمیت ازدواج را به خوبی می رساند و نشان می دهد که چگونه نیمی از دینداری انسان 

با ازدواج، حفظ و نگه داری می شود. 
ایشان همچنین می فرماید: »برای دختران و پسران خود امکان ازدواج فراهم کنید تا خداوند اخالقشان 

را نیکو کند و در رزق و روزی آنها توسعه دهد و عفاف و غیرت آنها را زیاد گرداند«.2
امام صادق  نیز می فرماید:  

می خواند«.3 مجرد  شخص  که  است  نمازی  رکعت  هفتاد  از  برتر  متأهل،  شخص  نماز  رکعت   »دو 
نباید از یاد ببریم که ازدواج برای رفع نیازهای طبیعی و پاسخ گویی به قانون خلقت انجام می شود و شایسته 

است که به این نیازهای طبیعی در »زمان مناسب« و به »شیوه صحیح« پاسخ دهیم.
شادابی، سالمت جسمی و روحی، رشد طبیعی، احساس رضایت درونی، کاهش فشار جنسی و سالمت 
اخالقی جامعه از فواید ازدواج در »زمان مناسب« است. تأخیر در ازدواج سبب افزایش فشارهای روحی 

و روانی، روابط نامشروع و آسیب های اجتماعی می شود.
همچنین، اگر فردی بخواهد به شیوه ای غیراز شیوه های مطرح شده از سوی دین4 یعنی به »شیوهٔ ناصحیح« 
به نیاز جنسی خود پاسخ دهد، درآن صورت، لذت آنی برخاسته از گناه، پس از چندی روح و روان فرد را 
پژمرده می کند و شخصیت او را می شکند. این گونه اشخاص، به جای بازگشت به مسیر درست، برای فرار از 
این پژمردگی به افراط در گناه کشیده می شوند؛ اما نمی دانند که روحشان مانند تشنه ای است که هرچه بیشتر 

از آب  شور دریا می نوشد، بر تشنگی اش افزوده می شود و بی قراری اش شدت می یابد.

١ــ اصول کافی، کلینی، ج٥، ص ٣٢٩ ؛ من ال یحضره الفقیه، ابن بابویه، ج ٣، ص ٣٨٣.
٢ــ نوادر، راوندی، ص ٣6.

٣ــ کافی، کلینی؛ ج٥، ص ٣٢8؛ من ال یحضره الفقیه، صدوق، ج ٣، ص ٣٨4.
4ــ در اسالم، عالوه بر ازدواج دائم، ازدواج موقت نیز برای کسانی که امکان ازدواج دائم ندارند، پیشنهاد شده است که 

احکام آن در رسالٔه علمیٔه مراجع تقلید و نیز در محتوای این رمزینه ذکر شده است.

بیشتر بدانیم
خواستگاری پسر از دختر یا دختر از پسر؟!

معموالً خواستگاری از طرف پسر اعالم می شود و قبول و رضایت از طرف دختر صورت می گیرد. 

https://www.roshd.ir/111204-2-5
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این سّنت نشانٔه آن است که پسر باید سؤال و درخواست کند و دختر می تواند بپذیرد، یا رد کند. به تعبیر 
دیگر، این پسر است که ابتدا محبت خود را اعالم می کند و به دنبال دختر می آید تا دختر این اعالم محبت 

را بررسی کند و پاسخ دهد. این سنت، برای احترام شخصیت دختر است. 
البته، طرح خواستگاری از سوی مرد، به این معنا نیست که دختران نمی توانند همسر مناسب خود 
را انتخاب کنند و خود را به وی معرفی نمایند. این کار بهتر است به صورت غیرمستقیم صورت بگیرد، 
مثالً دختر به یکی از افراد نزدیک و مورد اعتماد خود بگوید که وی را به عنوان یک مورد برای ازدواج، 
به پسر مورد نظر خود پیشنهاد کند.) البته این فرد واسطه نباید در صحبت های خود با پسر یا خانواده 
او حرفی از عالقه دختر به پسر مورد نظر به میان آورد(.خوبی این روش این است که اگر پسر تمایلی به 

ازدواج با این دختر را نداشت، کرامت و عزت نفس دختر حفظ می شود.
، پیش از نبوت بود. پیامبر اکرم   نمونٔه زیبای چنین موردی، ازدواج پیامبر اکرم  با حضرت خدیجه 
اینکه  از  پس  اما  می دانست؛  را  این  و حضرت خدیجه   بود  امانت داری مشهور  و  درستکاری  به  مکه  در 
مال التجارهٔ زیادی در اختیار پیامبر  گذاشت و ایشان را برای یک سفر تجاری به شام فرستاد و امانت داری 
و درستکاری ایشان را در عمل دید و اخالق کریمانٔه پیامبر را مشاهده کرد، شیفتٔه رفتار و اخالق پیامبر شد. 
اما پیامبر  به این موضوع توجهی نداشت تا اینکه حضرت خدیجه  عالقه و محبت خود را به پیامبر، 
با افرادی از خویشان خود که با ایشان نیز دوستی داشتند، در میان نهاد و آنان پیامبر را مطلع کردند و دربارٔه 
شخصیت ممتاز حضرت خدیجه  برای پیامبر سخنانی گفتند. پیامبر که حضرت خدیجه  را برای همسری 

خود مناسب دید، خواستگاری این بانوی بزرگوار را پذیرفت و ازدواج این زوج خوشبخت، صورت گرفت.1

 ، ١ــ یادداشت های استاد مطهری، ج٥، ص ١١٠؛ سالم بر خورشید، سیدعلی اکبر حسینی، ج١، ص ١١به بعد؛ زندگی حضرت محمد
سیدهاشم رسولی محالتی، ص ٩١.

٢ــ سورٔه مائده، آیٔه ٥؛ سورٔه نساء، آیٔه ٢٥.
 ٣ــ سورٔه احزاب، آیٔه ٣٢.

آیا دختران و پسران می توانند قبل از ازدواج دوستی خارج از چارچوب شرع داشته باشند؟
و زن  مرد  از  و  منع می کند  ارتباط های غیرشرعی  از  را  زنان  و  مردان  قاطع،  به صورت  کریم،  قرآن 
باشند. زیرا عاقبت روابط غیرشرعی،  ارتباط داشته  با یکدیگر  براساس قوانین دین  می خواهد که فقط 
زیان روحی و عاطفی برای هر کدام از زن و مرد است و به گسترش بی بندوباری در جامعه منجر می شود.2

در بسیاری از موارد، افرادی که به دنبال این گونه دوستی ها هستند، به تعبیر قرآن کریم، قلبی مریض 
دارند3 و فقط به دنبال هوسرانی خود و سوءاستفاده از طرف مقابل می باشند؛ به بهانٔه  ازدواج در آینده، از 
در دوستی وارد می شوند و پس از مدتی، بدون دلیل قانع کننده ای جدا می گردند و دوستی با دیگری را آغاز 
می کنند. بهترین راه عبور سالم و بی خطر از دورٔه تجّرد و ورود به زندگی خانوادگی، اعتماد به راهنمایی 

پاسخ سؤاالت شما
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خداوند و رعایت دستوراتی است که خدا به ما داده است. بنابراین، شایسته است به نکات زیر توجه کنیم:  
1ــ هر انسانی، چه زن و چه مرد، کسی را برای همسری می پسندد که قبل از ازدواج، عفیفانه زندگی 
کرده و با جنس مخالف رابطٔه غیرشرعی نداشته باشد؛ زیرا می داند چنین کسی در طول زندگی مشترک 

هم، به او خیانت نخواهد کرد.
او  انحراف دیگری شود، کار  نکند و عامل  از ازدواج را رعایت  پاکدامنی قبل  2ــ هرکس عفاف و 
در جهان بی پاسخ نخواهد ماند و مکافات آن در همین دنیا به صورتی به خودش باز خواهد گشت. این 
مکافات، عالوه بر مجازات سنگین  اخروی است. چوب خداوند صدا ندارد، اما ضربٔه آن قاطع و محکم 

و در زمانی که گناهکار فکرش را هم نمی کند، وارد می شود.
3ــ پسران غیور، دختران دیگر را درجای خواهر خود قرار می دهند و همان طور که اگر نامحرمی از 
روی هوس قصد تعرض به خواهرشان را داشته باشد، غیرتشان به جوش می آید، همین حالت را نسبت به 

دختران دیگر دارند و به خودشان اجازٔه بی حرمتی به او را نمی دهند.
4ــ دختران باحیا و عفیف، همواره به این فکر هستند که با همین حالت عفاف با همسر آیندٔه خود 
روبه رو شوند و پاک وارد خانٔه همسر گردند. از این رو، نمی گذارند هوس رانان متوجه آنها شوند. این 
دختران به گونه ای در خیابان، مدرسه، دانشگاه و سایر مراکز عمومی، رفت وآمد می کنند که کمتر کسی به 

خود اجازه  دهد به آنان بی حرمتی کند. 
5 ــ همٔه آنان که با فریب فریب کاران وارد فضای هوس آلود می شوند، پس از مدت کوتاهی دچار یک 
زندگی تلخ می گردند که تا پایان عمر گریبانشان را رها نمی کند. زندگی این افراد پر از شک  و بددلی به 
همسرشان است. آنان دائم با خود می گویند آیا همسرم قبل از ازدواج با من با کس دیگری نبوده است؟ آیا 

اکنون با کسی رابطه ای ندارد؟ آیا...
6ــ توبه، بهترین راه رهایی از دام فریب کاران است. اگر گاهی احساس بر عقل غلبه کرد و گناهی از 
ما سر زد، نباید از رحمت خدا مأیوس شد و برای دومین بار فریب خورد و گفت: »آب که از سر گذشت، 
چه یک وجب، چه صد وجب«. نه، توبٔه واقعی کاری می کند که انسان دوباره به پاکی اولیٔه خود برسد؛ 

زیرا »نیکی ها از بین برندٔه بدی ها هستند« ؛ )سورٔه هود، آیٔه 114(
طبق آیٔه 33، سورٔه نور وظیفٔه جوانی که به بلوغ جنسی و عقلی رسیده، اما هنوز امکان ازدواج پیدا 

نکرده است، این است که :
     راه عفاف را پیش گیرند کسانی که 

ٰ
َو لَیسَتعـِفِف الَّذیَن ال یَِجدوَن ِنکاًحا َحتّٰی یُـغِنَیُهُم اللُّٰه ِمن فَضِله

امکان ازدواج برایشان نیست تا خداوند از فضل خود نیاز آنان را برطرف سازد.
قرآن کریم، در مواردی که دختر یا پسر نمی توانند از طریق چارچوب های قرار داده شده در شرع، 
زیرا خدایی که غریزٔه  نمی پذیرد؛  را  نفس  و مهار  پاکدامنی  و  برقرار کنند، هیچ راهی جز عفاف  ارتباط 
جنسی را به انسان داده، هم  او به انسان نیروی ایمان و اراده ای بخشیده است که بتواند خویشتن داری 
کند و مانع گناه شود. برای اینکه حفظ عفاف و مهار نفس آسان تر شود، می توان از اقدامات ده گانه ای که 

در درس قبل پیشنهاد شد، استفاده کرد.
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١ و ٢ معلم صدرا مرتضی مطهری ختم نبوت
1 و 2 مروارید دانش آموز قیصر امین پور گل ها همه آفتاب گردان اند

3 معلم مؤسسٔه فرهنگی طه علی کورانی تدوین قرآن
3 معلم/ دانش آموز سینا محمدمهدی علیقلی قرآن از دیدگاه 114 دانشمند جهان
3 معلم/ دانش آموز فوژان جعفر رضایی فر قرآن و آخرین پدیده های علمی
3 معلم/ دانش آموز دارالکتب االسالمیه ناصر مکارم شیرازی قرآن و آخرین پیامبر
5 معلم/ دانش آموز اصول دین والیت علی   درقرآن و سنت مرتضی عسکری
5 معلم/ دانش آموز مشعر غالمرضا مغیثه والیت در کتاب و سنت
5 معلم اسرا عبداللّٰه جوادی آملی شمیم والیت
6 معلم/ دانش آموز بوستان کتاب جرج جرداق امام علی  صدای عدالت انسانی
6 معلم/ دانش آموز صدرا مرتضی مطهری جاذبه و دافعه علی 

6 معلم دفتر نشر فرهنگ اسالمی
و سید هاشم رسول  سید جعفر شهیدی 

محالتی خالصه زندگانی امیرالمومنین 
6 معلم/ دانش آموز صدرا مرتضی مطهری سیری در نهج البالغه

6 معلم/ دانش آموز دانش حوزه حمزه  کریم خانی؛    سید محمد علی  صمدانی کالم  در  )امیرمؤمنان   ادیان   فراسوی  علی  
اندیشمندان  غیرمسلمان(

6 معلم بنیاد نهج البالغه ابن ابی الحدید معتزلی علی  چهره درخشان اسالم
6 معلم/ دانش آموز جعفر سبحانی صحیفٔه خرد   فروغ والیت: تاریخ تحلیلی زندگانی امام علی 
6 معلم/ دانش آموز برگزیده محمد تقی صرفی فضائل علی  از زبان غیرشیعه
6 معلم دفتر نشر فرهنگ اسالمی سید علی خامنه ای نقش نگار: مروری بر زندگانی امیرالمؤمنین علی 

٧ و ٨ معلم/ دانش آموز مؤسسه ایمان جهادی انسان 250 ساله سیدعلی خامنه ای
٧ و ٨ معلم/ دانش آموز مؤسسه امام صادق    مهدی پیشوایی سیرٔه پیشوایان
٧ و ٨ معلم/ دانش آموز دلیل ما رسول جعفریان تاریخ خلفا

٨ معلم/ دانش آموز دفتر نشر فرهنگ اسالمی
شیخ راضی آل یاسین 
ترجمه: سیدعلی خامنه ای صلح امام حسن  

٨ معلم/ دانش آموز معارف محسن رنجبر بررسی نقش امام سجاد  در رهبری شیعه پس از واقعٔه کربال
٨ معلم بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی احمد ترابی امام باقر  جلؤه امامت در افق دانش 
٨ معلم دفتر نشر فرهنگ اسالمی سیدعلی خامنه ای پیشوای صادق
٩ دانش آموز حضور پورسید آقایی پیدای پنهان
٩ معلم/ دانش آموز بوستان کتاب قم جواد محدثی صبح امید
٩ معلم ندای ایمان علی دوانی امام زمان  در گفتار دیگران
٩ معلم/ دانش آموز بنیاد مهدویت جمعی از محققان نگین آفرینش
٩ معلم/ دانش آموز بنیاد مهدویت حسن محمودی هشت قدم در کوچه باغ انتظار
٩ معلم/ دانش آموز بنیاد فرهنگی مهدی موعود سید محمدمیرتبار آسیب شناسی جامعٔه منتظر

١٠ معلم اسراء  عبداللّٰه جوادی آملی  والیت فقیه والیت فقاهت و عدالت 

١٠ معلم دفتر تهیه و تنظیم فرهنگی فخر االئمه   محسن رنجبر
والیت فقیه در بیان حضرت امام خمینی و رهبر معظم انقالب و 

علمای اعالم » سؤاالت و شبهات رایج« 
١٠ معلم/ دانش آموز بوستان کتاب  جواد محدثی  والیت فقیه به زبان ساده 
١١ معلم / دانش آموز گنج معرفت علی اصغر حسینی تهرانی در کوچه باغ آسمان
١١ معلم / دانش آموز نسل جوان جعفر سبحانی رمز پیروزی مردان بزرگ
١١ معلم / دانش آموز سازمان تبلیغات اسالمی جواد محدثی چشم دل
١٢ دانش آموز قدیس علی اکبر مظاهری جوانان و انتخاب همسر
١٢ معلم/ دانش آموز صدرا مرتضی مطهری  نظام حقوق زن در اسالم
١٢ دانش آموز حدیث راه عشق امیرحسین بانکی پور مطلع مهر
١٢ معلم/ دانش آموز منیر راضیه محمدزاده همسر اگر این گونه می بود
١٢ دانش آموز حدیث راه عشق امیرحسین بانکی پور سردلبران
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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.

کتاب  دین و زندگی )2( ـ کد 111204 

استان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیفاستان محل خدمتنام و نام خانوادگیردیف
تهرانزهرا اسماعیلی٢٥لرستانبهمن دیناروند١
تهرانفریبا صمدی٢6تهرانصدیقه اله وردیان آرانی٢
تهرانسلیم جوانمردی٢٧تهرانمحمدرضا عباسی٣
تهرانزهرا کاظم پور٢٨مازندرانعباس احمدی4
تهرانفاطمه جوادزاده٢٩تهرانسیده محبوبه حاجی سید جوادی٥
تهرانآفاق گنجی مراد٣٠خراسان رضویسکینه کافی6
تهرانابوالفضل باشتنی٣١خراسان رضویعبدالرضا دریانورد٧
تهرانفاطمه زاده مهریزی٣٢آذربایجان شرقیسیده سهیال عظیمی٨
تهرانبدری نصیری٣٣تهرانزهرا شرفی٩

تهرانرضوان عطایی کچویی٣4تهرانسید احسان هندی١٠
تهرانشهین داورپناه٣٥زنجانعلی مسلمی١١
تهراننسرین اشتیاقی راد٣6گیالنمژگان عاشوری١٢
تهراناعظم عزتی وظیفه خواه٣٧تهرانرضوان عطایی١٣
تهرانزهره جاللیان دره٣٨آذربایجان شرقیفیروز نژاد نجف١4
تهرانمحبوبه کوزه گرها٣٩اصفهاناعظم خانی١٥
تهرانزینب سلیمان پری4٠همدانرویا ربانی١6
تهرانمنصوره حقی ودیق4١بوشهرفاطمه نجفی١٧
تهراننازیال آذری4٢هرمزگانطاهره سروری١٨
تهرانزینب فرهمند4٣مرکزیزهرا شرفی١٩
تهرانملیحه هامون پور44تهرانکلثوم نصیری٢٠
تهرانفاطمه یاری بیگی4٥آذربایجان شرقیام لیال شهری پور٢١
تهرانمریم فرجی46یزدمحمدحسین افخمی٢٢
قممحمدعلی ابراهیمی4٧اصفهانهاجر ذبیحی٢٣
تهرانراحله آقا محمدی٢4
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